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 מבוא .1

 כללי  .1.1

לניהול מרכז תרבות ולמכירת כרטיסים  במערכתהן זכות השימוש למועצה נדרשת 

 .במערכת מידע לניהול מרכזי חוגים ופעילויות  פנאי, נוער וספורט הןו לסוגיהם

  .קהילה' בכפר שמריהותרבות ול מרכז וייל'המערכות נועדו לשמש את פעילויות 

 

 שנת פעילות .1.2

ומשכך חוצות שנות עבודה  לימודים תשנות הפעילות בתחומים אלו חופפות לשנ

 לנדריות.ק

פרסום הפעילות  בשלב , מתחילה למעשה בחודש יולי בתחומים אלופתיחת שנת פעילות 

מתחילה בספטמבר או אוקטובר תלוי במועד  הפעילות עצמה ושנת ההרשמה לפעילות ו

 חגי תשרי.

 

 מרחביתפריסה  .1.3

המעוניינים )ללא קשר עם היותם  לכללהתושבים /  לכללפעילות המועצה מוכוונת,  -

 .אחרים משיקולים והן שרותים הנגשת לצורך הןתושבים(, 

האמור לעיל, הפעילויות של המועצה בתחומים אותם נועדו המערכות לשמש  לאור

 ובחתך גילאים מינקות ועד למעלה מגבורות. מגוונים יעד  לקהלימסופקות 

, הן מצוות המועצה והן ממלאי התפקידיםהפעילויות מנוהלות ומתופעלת על ידי מגוון 

נדרשים לעשות כל אלו  יו"ב(.מספקי שרות לה בתחומים אלו )כמדריכי חוגים, נוער וכ

וזאת בנוסף לציבור  תרבותה מרכזבמערכת לניהול /או ושימוש במערכת לניהול חוגים 

 .צרכני השרותים

 המציע עבור זכות השימוש בכל אחת שיבקשכי התמורה למען הסר ספק מובהר בזאת 

הזוכה במכרז זה תהיה תמורה מלאה עבור שימוש בה על ידי כל מהמערכות שינקוב 

ללא הגבלה של כמות המשתמשים בה מסוג לסוגיהם סוגי המשתמשים בכל מרכיביה 

 .מסויים ו/או במרכיב מסויים שלה
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 רקע. .2

 

 כללי .2.1

מרכז וייל הינו זרועה של המועצה המקומית להספקת שרותי תרבות ספורט ופנאי 

 לתושבי כפר שמריהו והסביבה.  

 

מרכז וייל גם מפיק את האירועים הקהילתיים המתקיימים בכפר שמריהו כעצרות, 

 חגיגות, אירועי ספורט קהילתיים וכד'.

 
 לרבות:לצורך פעילויות המרכז משמשים מגוון מבנים ומתקנים, 

 בית וייל: (1

 מבנה המכיל את החללים הבאים:

 אולם ספורט -

 חדר מחול -

 חדרי כושר -

 מקומות. 270 –אודיטוריום  -

 חדרי חוגים -

 מבואות ורחבות להצגת תערוכות  -

 ספריה המשמשת לפעילויות תרבות קריאה. -

 

 אולם בית סניור (2

 בית ראשונים (3

 המרכז למוסיקה (4

 בית עליזה  (5

 מוזיאון בית ראשונים (6

 כדורגלמגרש  (7
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 פעילויות המרכז מגוונות, נותנות מענה לכל הגילאים וכוללות את המסגרות הבאות:

 אודיטוריום -

 לאוכלוסיה הותיקה  +מועדון  -

 מרכז חוגים -

 ספריה -

 מוזיאון -

 מרכז למוסיקה -

 מרכז למחול  -

 קייטנות -

 גופים יצוגיים -

 השכרת האולם -

 

 כללי. -סקירת פעילויות המסגרות העיקריות  .2.2

 האודיטוריום  .2.2.1

 במסגרת האודיטוריום מתקיימות הפעילויות הבאות:

 הצגות תיאטרון )למינויים ולקהל הרחב( -

 למינויים ולקהל הרחב( -סרטי קולנוע )מועדון הסרט הטוב, טרום בכורה   -

 קונצרטים והופעות )למינויים ולקהל הרחב( –מוסיקה  -

 קתדרה –הרצאות  -

 

 מועדון פלוס .2.2.2

 מתקיימות הפעילויות הבאות:במסגרת מועדון פלוס 

 תחומיים רב לימודים -

 מפגשים -

  חוגים -

 קורסים -

 טיולים -

 סדרות הרצאות -
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 מרכז החוגים .2.2.3

 במסגרת מרכז החוגים מתקיימות הפעילויות הבאות:

 חוגים שונים( 21 -)כ 2-6חוגים לילדים  -

 חוגים שונים( 50 -ו' )כ –חוגים לילדי כיתות א'  -

 חוגים שונים( 5 -חוגים לנוער ומבוגרים )כ -

 

 פעילות לילדים  .2.2.4

 במסגרת הפעילות לילדים מתקיימות הפעילויות הבאות:

 שעת סיפור בספריה -

 המרכז למוסיקה -לימוד נגינה יחידני  -

 קייטנות )בחופשות( -

 
 ספריה   .2.2.5

)ניהול ההשאלות והמנויים של הספריה  נעשה באמצעות תוכנה יעודית שאינה 

 נכללת בבקשה זו(

 ורק לתושבי כפר שמריהו.הספריה מיועדת אך  -

 הספריה פועלת על בסיס מנויים בלבד בכל הקשור להשאלת ספרים. -

 כותרים להשאלה. 16,000 –הספריה מציעה לתושבי הכפר כ  -

בשעות הבוקר מתקיימת בספריה פעילות לתלמידי מערכת החינוך )גני הילדים  -

 ובית הספר(.

 ת.לשרותי הספריה לציבור המנויים שעות פעילות קבועו -

 במסגרת או בשיתוף הספריה מתקיימות פעילויות נוספות כגון:

הכנת שיעורי בית תוך שימוש בספריה כמרכז משאבים והדרכה באיתור מידע  -

 בספריה ובאינטרנט והכנת עבודות.

 שימוש בספריית העיון כמקור מידע. -

 קריאה משתפת להורים וילדים –שעת קריאה  -

 / קבוצות גיל.תצוגות ספרים חדשים לפי קהלי יעד  -

 תערוכות ספרים נושאיות -

 שעת סיפור -

 מפגשים עם סופרים בשיתוף עם מועדון פלוס. -
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 אחרים .2.2.6

 סקירת פעילות הגופים הבאים משולבת בסקירת מאפייני הפעילות, שבהמשך.

 בית ראשונים -

 המרכז למוסיקה -

 גופים יצוגיים -

 השכרת האולם -

 השכרת המבואה -

 השכרת חדרים -

 
 משתתפים. .2.2.7

 כמויות המשתתפים השנתית בפעילות מרכז וייל בשנה האחרונה היתה כמפורט להלן:

 מדריכים. 25 -משתתפים ו  700בחוגים לסוגיהם:  -

 רוכשי כרטיסים. 1000-מנויים ו  1500בפעילויות האודיטוריום  -

 משתתפים. 500בפעילות התרבות בספריה  -

 משתתפים. 600בפעילות מועדון פלוס  -

 האולם / המבואההשכרות של  60 -

 

 כללי. -מאפייני פעילות  .2.3

 

 מאפייני פעילות מרכז וייל  .2.3.1

 פעילות מרכז וייל מבוססת על "עונות" החופפות לשנות לימודים במערכת החינוך.

לקראת כל "עונה" עורך המרכז תוכניות לפעילויות שיתקיימו במהלכה בכלל תחומי 

 שרותיו.

 פעילויות המרכז.תוכניות אלו משמשות, בין השאר, לשיווק 

לנוכח תכתיבי מציאות, חלים במהלך כל עונה שינויים בתוכניות הפעולה המחייבים 

 את עדכון קהל המנויים בפרט והציבור בכלל.

מאחר ובכל הנוגע לתושבי כפר שמריהו ציבור הלוקח חלק בסוג פעילות אחת 

ודיטוריום מהווה גם קהל יעד לפעילויות האחרות, מדיניות מרכז וייל בכלל והא

 בפרט היא לשמור על קשר רציף עם קהלי היעד ומקבלי השרות.
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 מאפייני פעילות האודיטוריום .2.3.2

גרעין תושבי כפר שמריהו, המהווה בסיס לפעילות האודיטוריום, אין בו כדי למלא 

 אותו לנוכח תכולתו ומגוון הפעילויות המתקיימות בו.

 ווק הפעילויות לקהל הרחב.לכן, פעילויות האודיטוריום ניזונות גם משי

 מרבית פעילויות האודיטוריום היא מוכוונת מנויים מהכפר ומחוצה לו.

יחד עם זאת בפעילויות נותרים מקומות המיועדים למכירה לציבור הרחב, מראש 

 או בקופה בערב האירוע.

גם פעילות האודיטוריום מבוססת על "עונות" ותוכנית לכלל הפעילויות המתוכננות 

 יים בו במהלך כל העונה.להתק

 לכן, שינויים בה מחייבים את עדכון קהל המנויים בפרט והציבור בכלל.

 
 מאפייני פעילות מועדון פלוס לאוכלוסיה המבוגרת .2.3.3

גרעין תושבי כפר שמריהו, המהווה בסיס עיקרי לפעילות המועדון , אין בו כדי 

 למלא את כל מגוון הפעילויות המתקיימות בו.

 פעילויות המועדון  ניזונות גם משיווק הפעילויות לקהל הרחב באזור.לכן, 

ההשתתפות במרבית הפעילויות במועדון מבוססת הרשמה למסגרת פעילות כקורס, 

סדרה או לאירוע בודדים כהרצאה, טיול או מפגש וזאת ברכישת כרטיס מראש או 

 בקופה במועד האירוע / הפעילות.

על "עונות" ותוכנית לכלל הפעילויות המתוכננות גם פעילות המועדון  מבוססת 

 להתקיים בו במהלך כל העונה.

 לכן, שינויים בה מחייבים את עדכון קהל היעד.

 

 מאפייני פעילות מרכז החוגים. .2.3.4

גרעין תושבי כפר שמריהו, המהווה בסיס עיקרי לפעילות מרכז החוגים, אך אין בו 

 ים המתוכננים.כדי למלא את מכסות המינימום לקיום כל החוג

 לכן, פעילויות מרכז החוגים ניזונות גם משיווק הפעילויות לקהל הרחב באזור.

ההשתתפות במרבית הפעילויות במרכז החוגים מבוססת על הרשמה לחוג למשך כל 

 העונה.

מהיות פעילות החוגים  מבוססת על "עונות" ותוכנית לכלל הפעילויות המתוכננות 

ה, שינויים בה מחייבים את עדכון קהל הרשומים, או להתקיים בו במהלך כל העונ

 המתעניינים.
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 מאפייני פעילות הספריה .2.3.5

 לספריה שעות פעילות קבועות.

 פעילות הספריה מבוססת בעיקר על תושבי כפר שמריהו.

 ספריית ההשאלה פועלת על בסיס מנויים בלבד בכל הקשור להשאלת ספרים.

 לקהל הרחב.הפעילויות הנוספות בספריה פתוחות 

 

 מאפייני פעילות בית ראשונים .2.3.6

 בית ראשונים הוא מוזיאון הפתוח לפי דרישה )בתאום מראש(.

בית ראשונים מיועד לשמש מרכז מורשת להתיישבות בשנות השלושים של המאה 

 העשרים בכלל ולהתיישבות בכפר שמריהו בפרט.

 
 מאפייני פעילות הגופים היצוגיים .2.3.7

שפעילותם מבוססת בעיקר על אנשים פרטיים  הגופים היצוגיים הם גופים

 שתורמים מזמנם החופשי וכישרונם לפעילות הגופים.

מרכז וייל משמש לגופים אלו בית להתכנסות ומעמיד לרשותם את התשתיות 

 הנדרשות להם לצורך פעילויותיהם.

 

 מאפייני פעילות ההשכרה .2.3.8

 

 השכרת האודיטוריום וחדרים נוספים

טוריום וחדרים נוספים לכינוסים ולהופעות המופקים על המרכז משכיר את האודי

 ידי גורמי חוץ.

 השכרה היא על בסיס "מועד פנוי" .

 פעילות זו נועדה לסייע למרכז להכביר את הכנסותיו.

למרות שהיא מנוהלת במהותה כ"פעילות עסקית" היא המחייבת את המרכז 

 בהעמדת צוות תפעולי לרשות המשכירים.

 

 השכרת המבואה

המרכז משכיר את המבואה בעיקר לתערוכות אומנות  המופקות על ידי גורמי חוץ 

 ומיועדות לחשיפה בעיקר לקהל צרכני השרותים האחרים של המרכז.

 השכרה היא על בסיס "מועד פנוי" ולתקופות משתנות .

 פעילות זו נועדה לסייע למרכז להכביר את הכנסותיו.

ת עסקית" היא המחייבת את המרכז למרות שהיא מנוהלת במהותה כ"פעילו

 .בהעמדת צוות תפעולי לרשות המשכירים
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 כללי - המענה הנדרש .3

 

 מתווה ארכיטקטורה .3.1

 המענה הנדרש למועצה על פי מכרז זה.מתווה ארכיטקטורת להלן תרשים עקרוני של 

 . כמענה לצרכיה המתווה מתייחס לשילוב של שתי המערכות הנדרשות למועצה

  

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 מערכות קיימות .3.2

 את יחידות המועצה משמשות כיום המערכות הבאות:

לניהול מרכז תרבות ולמכירת כרטיסים לסוגיהם למופעים לפעילויות   ולאירועים  .3.2.1
 לסוגיהם משמשת כיום את המועצה מערכת מבית סמארטיקט בע"מ

לניהול חוגים ופעילויות לסוגיהם משמשת כיום את המועצה מערכת מבית אקספו  .3.2.2
 תעשיות תוכנה בע"מ.

 
הקיימות ויזין אותם למערכת שיספק הספק יסב את הנתונים מכל אחת מהמערכות 

 המטפלת באותו התחום.
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 הנדרשות המערכותשתי מאפיינים עיקריים של  .4

 
 כללי .4.1

 

 )ענן( SaaSהשימוש במערכות יהיה בתצורת  .4.1.1

 ת באתר של הספק או מי מטעמו.וה מותקננהמערכות תהי .4.1.2

כמות משתמשים מטעם המועצה, במוש במערכות לא יוגבל בנפח נתונים, השי .4.1.3

, חוגיםבאירועים / בפעילויות / בכמות יחידות / גופים משתמשים )"מוסדות( / ב

 ומבחינת כל היבט תפעולי אחר. בממשקים למערכות משיקות,

ת או והודעות לסוגיהן למשתתף  מהמועצה או מי מטעמה שיופקו מהמערכ .4.1.4

ויתקבלו אצל המשתתף / המשתתפים באמצעות מסרון ו/או הודעת  - ניםמהישומו

WhatsApp .ו/או דוא"ל 

התואם לעבודת למערכות כספיות לסוגיהן  למערכות יפותח ו/או יותאם ממשק .4.1.5

לרבות התאמה לקליטת תקבולים על בסיס מזומן, קליטת תנועות  רשות מקומית

של  אספקת מידעלכל מותג כרטיס אשראי בנפרד ללא קשר עם ספק הסליקה, 

 ת תאריך רישום, תאריך פרעון לפחות שלושה מועדים הנוגעים לתקבולים, לרבו

כגון חודש ההשתתפות בפעילות עבורו התקבל  ,/ אירוע ומועד הספקת השרות

, כאשר התאריך הקובע לרישום בהנהלת חשבונות יהיה מועד וכיו"ב  התקבול,

  .התקבול בפועל

המערכות תהיינה מותקנות באתר העומד בדרישות אבטחת מידע, כנדרש לפי כל  .4.1.6

 ק ותקנות הגנת הפרטיות.דין, לרבות חו

 המערכות תהיינה מוגנות מפני חדירה חיצונית אליהן, וחדירת נוזקות לסוגיהן. .4.1.7

 .24/7/365למערכות יהיה מערך יתירות שיבטיח את זמינותן  .4.1.8

מהיר מבוסס גיבויים למערכות ולנתונים השמורים בהן יהיה מערך התאוששות  .4.1.9

 ותשתית חליפית.

באתר התקנת המערכות תאפשר נפח תעבורה תשתית התקשורת שיעמיד הספק  .4.1.10

 שיהלום את כמויות המשתמשים בהן ויבטיח זמן תגובה מהיר שלהן.

כל האמור לעיל יהיה על חשבון הספק ויועמד לרשות המועצה בתמורה לדמי  .4.1.11

 השימוש הקבועים במערכות.
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 איתור נתונים .4.2

 

 מלל חופשי. לרבות בשדותשלה תאפשר איתור כל נתון בבסיס הנתונים כל מערכת 
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 דוחות, שאילתות וטפסים .4.3

 

המערכת תאפשר ביצוע כל השאילתות / הפקת כל הדוחות ו/או הטפסים הנדרשים  .4.3.1

למועצה לביצוע כל הפעילויות המקצועיות בתחומי טיפול המערכת, כנדרש על פי 

 .מכרז זה

לפי כל שדה בבסיס המערכות תכלולנה מערך דוחות ושאילתות המאפשר חיתוך  .4.3.2

 הנתונים  ועל ציר הזמן.

על המערכות לאפשר למשתמש לחולל דו"ח או שאילתה מילוליים המבוססים גם  .4.3.3

על חיתוך על פי כל שדה בבסיס הנתונים וכן לקבוע איזה שדות יוצגו במענה 

 לשאילה או בדו"ח

על המערכות לכלול מערך להפקה של הטפסים הנדרשים למועצה לצורך שימוש  .4.3.4

 הן לצרכיה.ב

לשלב בטופס נתוני מקור מכל שדה מבסיס הנתונים וכן נתונים  על המערכות .4.3.5

 תוצאתיים של שאילה מקדימה.

 

 מערכות גמישות .4.4

 

 והרחבות.  , עדכונים, שדרוגיםמערכות תהינה "גמישות" להכנסת שינוייםה .4.4.1

גמישות המערכות תתבטא בסביבת הפיתוח ובמבנה המערכות שיאפשרו ביצוע  .4.4.2

 וזול של המפורט להלן:מהיר 

 .שדרוג מערכת ההפעלה .4.4.2.1

 שדרוג גרסת סביבת הפיתוח. .4.4.2.2

 מעבר בין סוגי / גרסאות בסיסי נתונים .4.4.2.3

שינוי / עדכון מסכים )הוספת / הסרת שדות הקיימים בבסיס הנתונים  .4.4.2.4

 ממסכים ו/או העברתם ביניהם(.

 למערכת./ כלים הוספת מודולים  .4.4.2.5

 יבילות נתונים למערכות חיצוניות.  .4.4.2.6

 פיתוח ממשקים למערכות חיצוניות. .4.4.2.7

 מעבר לטכנולוגיה אחרת. .4.4.2.8
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 ארכיטקטורת מידע -אינטואיטיביות שימוש  .4.5

 
המועצה מצפה כי המערכות שתוצענה לה במכרז זה תתבססנה על ארכיטקטורת המידע 

 הבאה:

בין סידור המידע, תיוג המידע ותהליכי הניווט  שילוב המערכת תתאפיין ב .4.5.1

  מתאים לתמהיל המשתמשים הצפויים במערכת. במערכתהנדרשים מהמשתמש 

יהיה ברור הן הוא עצמו באופן בו של המערכות יהיה תכנון המבנה הלוגי  .4.5.2

לשמן הם עושים  מטרותהיאפשר להם להשיג את הן ולסוגיהם למשתמשים 

  .בקלות וביעילות שימוש במערכות

ם למשתמשים המנוהל במערכות יהיה ברורי מיון המידעכלי ואופן איתור ו .4.5.3

האופייניים לסוגיהם במערכות כך שמשתמש מהשורה לסוגו יוכל לאתר ולמיין 

 אותו באופן אינטואיטיבי ככל הניתן. 

המערכות תתאפיינה בחוקיות עקרונות וכללי התמצאות וכן כלי ניווט וניתוב  .4.5.4

 אחידים וברורים למשתמשים לסוגיהם.

 דה מובנית אחת.המרכיבים והממשקים יהיו משולבים במערכת כיחי .4.5.5

המשתמש יוכל לעבור מכל שדה במרכיב אחד לנתונים ו/או מידע משלימים  .4.5.6

 .מתוך המערכת הנמצאים במרכיב אחר או במערכת הממושקת אליו

 עדכון / הזנת נתון במרכיבי המערכת יידרש להתבצע פעם אחת בלבד. .4.5.7

 ממשק המשתמש יהיה אחיד, ככל הניתן, בכל מרכיבי המערכת. .4.5.8

שר למשתמשי חוץ, לרבות הקהל הרחב לעיין במידע המנוהל המערכת תאפ .4.5.9

, בהתאם אותן ולהפיק מהן טפסים לתשאל ן,ת, לאתר מידע המנוהל בהובמערכ

 .ובאמצעות ישומונים להרשאות באמצעות רשת האינטרנט

 

 מערכות דו לשוניות .4.6

 

 המערכות תהיינה דו לשוניות לפחות. .4.6.1

וכן תוכן הדוחות  הנתונים שלהן המילוליים כיתוב בשדותהמערכות תאפשרנה כי ה .4.6.2

 .ושילוב ביניהן ,יתאפשרו בעברית, באנגליתהשאילתות והטפסים המופקים מהן 
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 עמידה בדרישות החוק .4.7

 
 ,בין השאר ,לעמודועל המספקים אותן ו/או שרותים באמצעותן על המערכות  .4.7.1

 בדרישות כל דין לרבות: 

  1981-חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א .4.7.1.1

 .1995-המחשבים, תשנ"ה חוק .4.7.1.2

תקנות הגנת הפרטיות )תנאי החזקת מידע ושמירתו וסדרי העברת מידע  .4.7.1.3

 1986-בין גופים ציבוריים(, תשמ"ו

 2017-אבטחת מידע(, תשע"זתקנות הגנת הפרטיות ) .4.7.1.4

חייבים בדרישות אבטחת הספקים שיספקו למועצה שרותים על פי מכרז זה יהיו  .4.7.2

הנובעות מהנחיות אבטחת המידע בדרישות החוק מידע החלות על ספק תוכנה, 

מעבר לדרישות אבטחת מידע וסייבר מגורמי חוץ החלות ותקנות הגנת הפרטיות, 

 .על כלל ספקי מיקור חוץ

התחייבות לפעול  ולספק את השרותים בהתאם הזוכה במכרז זה ידרש לחתום על  .4.7.3

 (. 1ב/ , )נספחדרישות אבטחת מידע וסייבר לספק תוכנהל

  .(2ב/ על התחייבות ספקים המחזיקים במאגרי מידע בענן, )נספחוכן 

 
 בתחום ניהול היכל תרבות ומכירת כרטיסים ומנוייםמאפייני שימוש נדרש במערכת  .5

 ".בתחום ניהול היכל תרבות ומכירת כרטיסים –המענה הנדרש " .7ראו פרוט גם בסעיף 

 הפעילות הבאים:לות הבאות בתחומי ובאמצעות המערכת מנוהלות הפע

 

 אודיטוריום .5.1

 

  הזנת האירועים -פתיחת עונה 

 קליטה של סוגי האירועים, לרבות:

 / הופעות הצגות -

 קונצרטים -

 סדרות -

 סרטים -

 הרצאות -
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 לכל אירוע נקבעים, בין השאר:

 תאריך -

 שעה -

 תמחור -

 

 אירועים לוח

ולהצגה באתר המערכת תנהל לוח אירועים על בסיס לוח שנה באופן שניתן יהיה לקישור 

 האינטרנט של המועצה ושל מרכז וייל.

 

 מנוייםלבניית תוכנית 

 את המסלולים הבאים: , בין השאר,כוללת תוכנית המנויים 

 מלא מנוי  -

 חלקי  מנוי -

 כרטיסים בודדים -

מוסיפים אירועים. -במהלך העונה 

 
 ניהול מנויים )לקוחות(

 ניהול המנויים כלקוחות נעשה בשיוך משפחתי.

 מנוי תקשר המערכת את האירועים שהזמין / רכש / השתתף.לכל 

 לכל מנוי נקלטים במערכת, בין השאר, הפרטים הבאים:

 שם משפחה -

 שם פרטי  -

 מספר טלפון  -

 מגורים / מען כתובת -

 דוא"לכתובת  -

 )בני זוג / ילדים( מתוך קליטת המנוי ותיעוד הקשר המשפחתי. הוספת בן משפחה -

המשמש לצרכי קשר ותמחיר  איחוד לקוחות באמצעות המערכת נעשה למעשה

 )המערכת תנהל "כרטיס בית אב"(.

 הערות בכרטיס הלקוח)במידה ויש(.רישום  -
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 מכירות

 באמצעות המערכת מנוהל תהליך המכירה למנויים ולמזדמנים )כרטיס בודד(.

 המכירה למנויים היא של סוגי המנויים )חלקי / מלא(, -

 (סרטים, סדרות, קונצרטים, הצגותלכל סוגי האירועים. ) -

 ובתמהיל של מנוי לבודד, מנוי לזוג ומנוי לקבוצה. -

 המכירה למנויים היא כלקוחות כאמור לעיל. -

עבור מנויים ותיקים, כך שלא ניתן  -מתן אופציה לשמירת כיסאות באולם טרם תשלום -

במידת הצורך מקומות אלו )יהיה לרכוש מקומות מסויימים במפת האולם. 

 .(/יפתחו באם המנויים הותיקים לא ירכשו בשנית את מקומותיהםישוחררו

בלבד )התשלום יכול להעשות באמצעים  / דלפק המכירה למנויים תתאפשר במשרד -

 ספרייה בית סניור /באתרים הנוספים כגון לאודיטוריום, וכן לפעילויות וזאת אחרים(, 

 וכיו"ב.

 ללא תיעוד מלא כלקוח. המכירה למזדמנים הרוכשים כרטיסים לאירועים היא -

 )פרטי הרוכשים המזדמנים נדרשים רק לצורך סליקה( 

 המכירה למזדמנים תתאפשר באמצעות האינטרנט, הישומון במשרד ובקופת האירוע. -

 התשלום יתאפשר בכל אמצעי התשלום. -

 לצורך בקרת כניסה. QRהכרטיסים / המנויים שתפיק המערכת ישאו בר קוד /  -

 .PDFרוכש כרטיס באינטרנט יוכל להדפיס אותו או לשמור אותו כקובץ בפורמט  -

 

 אולםלמנויים בשיבוץ מקום 

 לצורך מכירת מנויים וכרטיסים למזדמנים מציגה המערכת את מפת האולם. -

 מפת האולם מקושרת לכל אירוע. -

של מקומות ישיבה למנוי על פי סוג / שריון בעת מכירת מנוי תאפשר המערכת נעילה  -

 לרבות עבור אנשים עם צרכים מיוחדים.המנוי וסוג האירוע 

 המערכת תאפשר ניהול ותיעוד של מספר סוגי נעילה / שריון. -

 

 ניהול מקומות לאירוע

 של מקומות ישיבהנעילה ושחרור  , בין השאר,המערכת תאפשר למשתמש מורשהנדרש ש

 למוזמנים וזאת לאירוע או לסדרה.ירת מקומות שמלצרכי מכירה למזדמנים, 
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  ניהול העונה

 ניהול של ביטולים, לרבות בתצורות הבאות: , בין השאר,המערכת תאפשרנדרש ש

לאירועים אחרים באותה שנה או  )הנשארים במערכת בזכותעקב ביטולים זיכויים  -

 ( לשנה הבאה

 החזרת כסף ללקוח. -

 רק ע"י המשרד.נעשית  החלפת מקומות באולם  -

וחלוקה לתשלומים באמצעות כרטיס עבור מנויים השתתפות מזדמנת תשלום קליטת  -

 אשראי/צ'ק/מזומן

 

 (חדריםו המבואה, האולם) השכרת חללים

בחללים )רשות שימוש(   הניהול תהליכי השכר , בין השאר,המערכת תאפשרנדרש ש

 :ותאפשר תיעוד של המידע הבאשבהחזקתה לגורמי חוץ, 

 .החללפרטי  -

 לרשות גורמי חוץ. החללמועדי זמינות   -

 .בחללפרטי גורם החוץ המבקש להשתמש  -

 לשכור את החלל.לשמו מבקש הגורם החיצוני  השימושפרטי  -

 ניהול מחירון לרשות שימוש באתר / מיקום לרבות עבור: -

 עצמו )לפי כמות ימי השימוש לחזרות / למופעים /אירועים וכיו"ב(. החלל -

 הגברה, סדרנות / אבטחה וכיו"ב(.  ,הנוספים שיועמדו לרשותו )כגון, תאורההאמצעים  -

)רשות שימוש בהם( תאפשר המערכת בנוסף ניהול  החלליםלעניין ניהול תהליכי השכרת  -

 .כל החללים )לא רק האולם(של כל המידע אודות 
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 פלוס מועדון .5.2

 

 פעילות במועדון

 לפעילות מועדון+ היא לבודדים מזדמנים בלבד.מכירת הכרטיסים  -

 המכירה היא "אנונימית" )ללא פרטי לקוח(  -

 המכירה היא בדלפק במועד הפעילות לפעילות המתקיימת או לכמות פעילויות  -

 (10כניסות במחיר של  11 –)כרטיסיה ל  -

 מחיר הכניסה למשתתף לפעילות שונה לתושב הכפר ולתושב חוץ )בכרטיס בודד ובכרטיסיה(.  -

 היא בדלפק במזומן / המחאות כיוםהגביה למזדמנים  -

 על בסיס ספירת הכרטיסים והכרטיסיות שנמכרו בפעילות. כיוםנתוני הגביה נעשים  -

 שנמכרו באירוע.רטיסיות והכלאחר הפעילות, לפי מספר הכרטיסים ה"הפקדה" במערכת נעשית  -

 

 טיולים וסיורי גלריה

 לטיולים וסיורי גלריה נערכת הרשמה מראש. -

 ההרשמה היא שמית  -

 בפועל. משתתפיםההתשלום נעשה לאחר הטיול  או הסיור, ע"פ רשימת  -

הפקדת הכספים, הן מהפעילויות במועדון והן מהטיולים והסיורים נעשית לאחר סיומן. 

על פי ההפקדה מפיקים מהמערכת דו"ח הכנסות לאירוע ממנו ניתן ללמד מה היתה 

 ההכנסה לכל אירוע מול הוצאה )עלויות הפעילות על פי סוגה(.

 

 תשלומים .5.3

 

בכל עבור השתתפות באירועים ופעילויות תשלום  , בין השאר,המערכת תאפשרנדרש ש

 אמצעי התשלום, לרבות:

 כסף מזומן )בקופה בלבד( -

 המחאות, מזומן ותשלומים )בקופה בלבד( -

 .ישומוןבאתר, באירוע, ת הקופוזאת במשרד בכרטיסי אשראי, תשלום אחד, מספר ותשלומים   -

וזאת במשרד ב( וכיו" Bit ,Pepper ,xPayBoיישומון / אפליקציית תשלומים )דוגמת  -

 .ישומוןבאתר, באירוע, ת הקופב

 תשלום בהוראת קבע. -
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 דרישות נוספות מהמערכת למכירת כרטיסים ומנויים .5.4

 

 גם:תאפשר, בין השאר, המערכת נדרש שבנוסף לאמור לעיל ולהלן 

ישומון מסונכרן עם  אתרבאמצעות עצמאי )לכרטיסים מזדמנים( תשלום מקוון  -

 הניהול והוצאת כרטיס אלקטרוני. .מערכתה

שליחה מתוך המערכת של הודעות לרבות על ביטול / שינוי אירוע לרשימת תפוצה לכלל  -

 הלקוחות וכן על בסיס אחד או יותר מהפרמטרים הבאים:

 אירוע / פעילות -

 מאפייני משתתפים -

 . וכיו"ב  -

בלתי מוגבל לאותו לקוח יכולת לבצע שינויים/החלפת מקומות/מנויים/ זיכויים באופן  -

 .(רק ע"י המשרד)

 רוכש כרטיס. תיעוד מועד מיקום וזמן האירוע ביומן  -

ללא עם חיוב בלבד / הכרטיסים  הנפקת, לרבות שריון, "סוכנים"מכירת כרטיסים ל -

 הסוכן מכר.לאחר ש כתנאי להנפקה וקליטת התקבול רק במועד מאוחר יותר,גבייה 

יעודיים לסוכן על ידו אך בגישה למערכת בהרשאה מכירה של מקומות משוריינים  -

למכירה רק של המקומות המשוריינים עבורו לתקופה ולהנפיק כרטיס ללא חיוב 

 מבחינת המערכת. 

בכל עת שישוריינו מקומות או ימסרו כרטיסים לסוכן, "חשבונו כלקוח" יחוייב מיד  -

 בערכם ויזוכה עם קליטת התקבול על ידי המרכז.

דו"ח לקוחות, דו"ח הדוחות הנדרשים לניהול המופעים והארועים לרבות הפקה של כל  -

 מנויים, דו"ח יתרות זכות / חובה למנויים, וכיו"ב כמורט להלן ובמסמכי בקשה זו.

במערכת. )היסטוריית רכישות/ביטולים/זיכויים  / מנוי שמירת כל פעילויות הלקוח -

 (."בויוכ



 המועצה המקומית כפר שמריהו
 9/2022מכרז פומבי מספר 

 כרטיסים לסוגיהםלהספקת זכות שימוש במערכת מידע לניהול מרכז תרבות ולמכירת  
 , נוער וספורטפנאי ו/או במערכת מידע לניהול מרכזי חוגים ופעילויות 

 מפרט

  
 וליועץ כל הזכויות שמורות למועצה מקומית כפר שמריהו © 71מתוך  20עמוד 

 נערך ע"י ֹעפר גורדון, שיאון שרותי יעוץ ארגון וניהול.
 חתימה וחותמת המציע

  13:20 26/07/2022 :  פרסוםל 0.2גרסה 
 

 שימוש נדרש במערכת לניהול חוגים ופעילויות פנאימאפייני  .6

 

 :ניהול חוגים ופעילויות פנאילות הבאות בתחומי ובאמצעות המערכת מנוהלות הפע

 

 כללי .6.1

 

כמפורט הקמה של המאגרים / טבלאות  , בין השאר,המערכת תאפשרנדרש ש .6.1.1

 :להלן

 מאגר חוגים -

 מאגר מדריכים )מדריך יכול להדריך ביותר מחוג אחד( -

 מאגר משתתפים -

 מאגר חללי פעילות  -

  לוח פעילויות -

 

 הקמת חוגים .6.1.2

 לכל חוג תאפשר המערכת:

 קליטה של כל פרטי החוג.  -

 )שם, קהל יעד, מספר משתתפים מינימאלי / מקסימאלי וכיו"ב(

 קליטת מחיר למשתתף -

 קליטת מחיר נוסף עבור חומרים והוצאות אחרות -

 ומשתתפים לחוג."שיבוץ" של מדריך, חלל פעילות, מועדים,  -

 

 הקמת מדריכים .6.1.3

 לכל מדריך תאפשר המערכת:

 קליטה של כל פרטיו. -

 קליטת פרטי ההתקשרות עימו לכל חוג. -

)מודל ההתקשרות לרוב הוא תשלום יחסי להיקף ההכנסות מהנרשמים / 

 משתתפים(

 "שיבוץ" של חוגים, חללי פעילות, מועדים, ומשתתפים למדריך.  -

 

 הקמת משתתפים .6.1.4

 , בין השאר, קליטה של כל פרטיו, לרבות:תאפשר המערכתלכל משתתף 
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 שם משפחה -

 שם פרטי  -

 פרטי ההורים -

 מספר טלפון  -

 מגורים / מען כתובת -

 דוא"לכתובת  -

 קליטת פרטי המשפחה. -

 (על חוג רביעי באותה משפחה לפי הזול מבין החוגים 10%של )למשפחה הנחה 

 "שיבוץ" של חוגים, חללי פעילות, מועדים, ומדריכים למשתתף.  -

 

 הקמת חללים .6.1.5

 :, בין השארלכל חלל תאפשר המערכת

 קליטה של כל פרטיו.  -

)שמו מיקומו סוגי השימוש האפשריים, מספר משתתפים מינימאלי / מקסימאלי 

 וכיו"ב(

 "שיבוץ" של חוגים, מדריכים, מועדים, ומשתתפים לחלל. -

 

 ויות )מערכות שעות(:לוח הפעיל .6.1.6

יקושר לחוגים, מדריכים שלוח הפעילויות  ,בין השאר ,המערכת תכלולנדרש ש

 חללים ומשתתפים.

באופן שניתן יהיה לקישור ועל בסיס לוח שנה ינוהל פעילויות הלוח כן נדרש ש

 ולהצגה באתר האינטרנט של המועצה ושל מרכז וייל.
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 כללי -החוגים ניהול מערך  .6.2

 

 תהליך ניהול החוגים כולל, בין השאר:

 .ותמחור שלהחוגים  תוכניתבניית  -

 כלל החוגים למערכת. הזנת -

 .והשיוך המשפחתי כולל כל הפרטים משתתףפתיחת תיק  -

 .עבור השתתפות בחוגים )בהתאם לתוכנית ההנחות( גביית תשלום  -

 לרבות:מעקב אחר השתתפות בפועל של כל משתתף בכל חוג  -

 (רק ע"י המשרד) מעבר מחוג לחוג -

 חוג. השתתפות בביטול  -

 .להשתתפות כאמור לעיל גביה וזיכוי בהתאמה -

 המשתתפים ששילמו.ח שבועי למדריך עם רשימת "דוהפקת  -

 אפשרות להוסיף תלמידים חדשים.בחינת ובקרת תפוסה  -

המשתתפים  רשימתהפקת מסמך תקופתי למדריך הכולל את הסכום לו הוא זכאי על פי  -

 ששילמו.

 מעקב אחר קבלת חשבון / חשבונית מהמדריך על פי מסמך זכאותו לתשלום. -

 מעקב אחר תשלום עבור השתתפות בחוגים -

  

 תשלומים .6.3

 

בכל עבור השתתפות באירועים ופעילויות תשלום  , בין השאר,המערכת תאפשרנדרש ש

 אמצעי התשלום, לרבות:

 כסף מזומן )בקופה בלבד( -

 מזומן ותשלומים )בקופה בלבד(המחאות,  -

אתר, באירוע, ת הקופוזאת במשרד בכרטיסי אשראי, תשלום אחד, מספר ותשלומים   -

 .ישומוןב

וזאת במשרד וכיו"ב(  Bit ,Pepper ,xPayBoיישומון / אפליקציית תשלומים )דוגמת  -

 .ישומוןבאתר, באירוע, ת הקופב

 תשלום בהוראת קבע. -
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 הול חוגים ופעילויות פנאידרישות נוספות מהמערכת לני .6.4

 

 :תאפשר בין השאר המערכת גםנדרש שבנוסף לאמור לעיל ולהלן 

 תשלום לסעיפי רכישה )יכולת לחלוקה פנימית בתשלום( . שיוךאפשרויות  -

 . 'חומרים וכו וקליטה בנפרד של תשלום עבורלחוג משתתף תשלום קליטה של  -

 )רכישות נוספות/תשלומים נוספים הנפרדים מעלות החוג עצמו(. 

 .של הנחות על פי שיוך משפחתי וכמות השתתפות בחוגיםחישוב אוטומטי  -

, שכירויות, שם החוגחללים, ח לפי ופלהצגה בניתן לה (מערכות שעותפעילויות )לוח  -

 .  שעות, ימים

כרטיסי מתוך  לינק לתשלום החוגהודעות ללקוחות מתוך המערכת הכוללים שליחה של  -

 .לקוח אישיים

שליחה מתוך המערכת של הודעות לרבות על ביטול / שינוי חוג לרשימת תפוצה לכלל  -

 המשתתפים ולכלל המדריכים וכן על בסיס אחד או יותר מהפרמטרים הבאים:

 חוג -

 מדריך -

 חלל -

 משתתפים -

 . וכיו"ב -

 ספר חוגים וכו'.לבני משפחה לקבלת תמונה כוללת על ממשתתף ר ושיק -

חיוב מחדש )ללא צורך בביטול חיוב מקורי וזיכוי כנגד חיוב מקורי. ביצוע פעולת יכולת  -

 .(של סכום מופחת

משלם כל לירד )החיוב יהיה חודשי וחודשי משתתף באופן שנתי או חיוב אפשרות ל -

 .בעת ביצוע התשלום(חודש בתאריך שיקבע 

 "י מדריכי החוגים.עהמערכת תכלול יישומון למעקב נוכחות  -

הודעה אוטומטית תפיק ולאחר מכן   -הגדרה של שיעור ניסיוןהמערכת תאפשר  -

 המחייבת תשלום על חוג.

 המערכת תאפשר קליטה של אחוזי שכר מדריכים ברמת % שונה לכל חוג לכל מדריך. -

מדריכים / חוג למדריך לפי  שכר מדריכים בפילוחדוחות המערכת תאפשר הפקת   -

 וכיו"ב.

 .celxEהפקת דוחות בקובץ בפורמט  מערכת תאפשרה -
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 תרבות ומכירת כרטיסים ניהול היכלבתחום  – מהמערכת המענה הנדרש .7

 
האמור כאן נועד להרחיב ולהוסיף על האמור בסעיפי מאפייני השימוש ובכל מקרה של 

 .סתירה בין האמור בסעיפים יגבר הפרוש המיטיב עם המועצה

 
 מופעים ואירועים ניהול .7.1

של מופעים ואירועים ללא הגבלת כמות תמורת  ניהול כאמור המערכת תאפשר .7.1.1

 דמי השימוש הקבועים.

 המערכת תאפשר ניהול כל המידע הנדרש למועצה עבור האירועים לרבות: .7.1.2

 האירועשם  .7.1.2.1

 סוג האירוע )הצגה, מחזמר, הופעת אומן, פסטיבל תערוכה וכיו"ב(  .7.1.2.2

 פרטי המופע האירוע  .7.1.2.3

 המופע / האירוע )תאטרון, מפיק, אמרגן וכיו"בממנו נרכש פרטי הגוף  .7.1.2.4

 (ופרטי אנשי קשר עם הגוף

 מיקום האירוע .7.1.2.5

 מועד האירוע .7.1.2.6

 כמות קהל  לאירוע .7.1.2.7

  (הערכות )מקום למלל חופשי .7.1.2.8

 

 מיקומים המופעים / אירועים ניהול .7.2

של אתרים לקיום מופעים ואירועים ללא הגבלת כמות  ניהולהמערכת תאפשר  .7.2.1

 תמורת דמי השימוש הקבועים.

המערכת תאפשר ניהול כל המידע הנדרש למועצה עבור המיקומים / אתרים  .7.2.2

 לרבות:

 שם האתר / מיקום .7.2.2.1

הרצאה, סוג האירועים אותם ניתן לקיים בו )הצגה, מחזמר, הופעת אומן,  .7.2.2.2

 פסטיבל תערוכה וכיו"ב( 

 , אגודה וכיו"במועצה, גורם פרטי) המחזיק במיקום / אתרפרטי הגוף  .7.2.2.3

 (ופרטי אנשי קשר עם הגוף

/ לרשות משתמשים  י זמינות  המיקום / האתר לרשות המועצהמועד .7.2.2.4

 .(אחרים )כאשר האתר הוא של המועצה
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/ אתר על פי סוג מקומות  שניתן לכנס במיקום כמות קהל מירבית .7.2.2.5

 .לפי סוגי ארועים )מקומות ישיבה, עמידה, מקומות נגישים וכיו"ב(

תכולת השרותים במיקום / אתר )קופה, תשתיות, אפשרות הצבת כיבוד,  .7.2.2.6

 וכיו"ב( , חניה, נגישות סדרנות, אבטחהתליית תמונות / פרסומים, 

הודעה מראש  כגון) לרבות על פי ההסכם עם המועצה תנאי שימוש באתר .7.2.2.7

על ביטול, סידורי חניה, תשלום מראש, חובת נוכחות נציגי המועצה 

 .בשטח, שימוש בשרותי המיקום / האתר וכיו"ב(

 אולם / אתר / מיקום כליצירה והצגה של תרשים מתאר של  .7.2.3

המערכת תאפשר יצירה והצגה של תרשימי מתאר של כל אולם / אתר /  .7.2.3.1

ועים ללא הגבלת כמות אתרים או מיקום של אתרים לקיום מופעים ואיר

 תרשימים או שינויים בהם תמורת דמי השימוש הקבועים.

המערכת תאפשר יצירת תרשים מתאר של כל אולם / אתר / מיקום  .7.2.3.2

 .בכל אזור שורה, כיסאים ואזור בחלוקה לפילרבות המושבים בהם 

המערכת תאפשר למשתמש מהמועצה לקבוע לכל מופע אירוע סדר ישיבה  .7.2.3.3

 מכירה שונה לאותו אולם./ 

המערכת תאפשר למשתמש לקבוע אילו מושבים יוצגו לרוכשים כזמינים  .7.2.3.4

 .האירוע חלוףעבורם ולשנות את זמינות המושבים בכל עת עד ל

המערכת, כברירת מחדל, תנעל למכירה של כרטיסים מזדמנים מקומות  .7.2.3.5

 למנויים.

מנויים  למשתמש מורשה מטעם המועצה ניתן יהיה לשחרר מקומות של .7.2.3.6

 למכירה למזדמנים. 

המערכת תציג לרוכש / למתעניין את המקומות הפנויים והזמינים  .7.2.3.7

 לרכישה על ידו הן לצורך רכישת מנוי והן לצורך רכישת כרטיס מזדמן.

המערכת תציג למשתמש מטעם המועצה את כל המקומות בכל אתר ואת  .7.2.3.8

 מצבם בכל עת )בזמן אמת(.

ומות למכירה ולמכירה של המערכת תאפשר למשתמש לשריין מק .7.2.3.9

כטיסים למקומות אלו תוך הצבעה עליהם בתרשים )לבחור כרטיסים 

 לשריון / למכירה מתוך התרשים(.

שבהחזקתה )רשות שימוש בהם( המערכת תאפשר ניהול תהליכי השכרת האולמות  .7.2.4

 , לרבות:לגורמי חוץ

 פרטי המיקום / האתר. .7.2.4.1

 וץ.מועדי זמינות  המיקום / האתר לרשות גורמי ח .7.2.4.2
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 פרטי גורם החוץ המבקש להשתמש באתר / מיקום. .7.2.4.3

פרטי המופע/האירוע לשמו מבקש הגורם החיצוני את השימוש  .7.2.4.4

 באתר/מיקום

 ניהול מחירון לרשות שימוש באתר / מיקום לרבות עבור: .7.2.4.5

המיקום / האתר עצמו )לפי כמוות ימי השימוש לחזרות / למופעים  (1

 וכיו"ב(. /אירועים

נוספים שיועמדו לרשותו )כגון, תאורה הגברה, סדרנות / האמצעים ה( 2

 אבטחה וכיו"ב(. 

תאפשר ניהול תהליכי השכרת האולמות )רשות שימוש בהם( לעניין  .7.2.4.6

ניהול של כל המידע אודות המיקום / אתר, אודות בנוסף המערכת 

. לעיל, 2.1.1 –ו  2.1.1המופעים / אירועים וגורם החוץ כמפורט בסעיפים 

 המתחייבות. בהתאמות 

 

 ושיווק פרסוםניהול  .7.3

המערכת תאפשר פרסום ושיווק של מופעים ואירועים באמצעותה היא ובאמצעות  .7.3.1

 קישור בינה לבין אתרים וישומונים חיצוניים של המועצה ו/או מי מטעמה.

המערכת תאפשר פרסום ושיווק של מופעים ואירועים ללא הגבלת כמות תמורת  .7.3.2

 דמי השימוש הקבועים.

 הפרסום והשיווק של מופעים ואירועים באמצעות המערכת יאפשר בין השאר: ניהול .7.3.3

 פרסום חזותי / גרפי, של תמונות, סרטונים באנרים וכיו"ב. .7.3.3.1

פרסום מילולי, של פרטי המופע / אירוע  של קהל יעד תנאי רכישת  .7.3.3.2

 כרטיסים וכיו"ב.

 הצגת "מערכת שעות" / לוח אירועים. .7.3.3.3

 כרטיסים ישירות ממנו.אפשרות להזמנת / רכישת  .7.3.3.4

אפשרות לסגירת מכירה על פי תאריך / תפוסה למכירת כרטיסים  .7.3.3.5

 .על ידי מנויים מזדמנת ו/או  להזמנת כרטיסים

עקב ביטול / חלוף של מופע  / אירוע מהפרסום הסרה אוטומטית המערכת תאפשר  .7.3.4

 .או בהתקיים כל תנאי אחר לפי בחירת המועצה תאריך המופע / אירוע

 לאחר שהתקיים "הסטורי"אירוע למצב מופע / העברת פרסום פרטי תאפשר המערכת  .7.3.5

 . או באופן יזום על ידי משתמש מורשה
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המערכת תאפשר פרסום של מבצעים, ברמה הכמותית, ברמת ציר הזמן )מכירה  .7.3.6

מוקדמת, רגע אחרון וכיו"ב(  כולל כל הקישורים הנדרשים לתוכנית המנויים 

 ולכל נתון קשור אחר. ולניהול האתרים / המיקומים

 

 

 

 הכנת תוכניות מנויים .7.4

המערכת תאפשר ניהול של תוכניות מנויים למופעים ואירועים ללא הגבלת כמות  .7.4.1

 תמורת דמי השימוש הקבועים.

המערכת תאפשר יצירה לא מוגבלת של סוגי מנויים ברמת סוג המופע / אירוע  .7.4.2

 לרבות, אך לא רק:תמורת דמי השימוש הקבועים 

 הכולל מופעים / אירועים קבוע מראשמסלול  .7.4.2.1

 מסלול כמותי למופעים / אירועים לפי בחירת המנוי )מתוך תמהיל קבוע מראש( .7.4.2.2

מסלול פיצוי על אי ניצול / הגעה להצגה אחת או יותר בתוכנית המנויים  .7.4.2.3

 )מסלול אישור פיצוי על בסיס הודעה מראש  ועל בסיס הודעה בדיעבד(.

 מסלול משפחתי .7.4.2.4

קבוצות גיל ו/או מעמד )ילדים, הורים, חיילים, אזרחים מסלול לפי  .7.4.2.5

 ותיקים וכיו"ב(

 כל מסלול אחר כפי שיקבע על ידי המועצה. .7.4.2.6
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 ניהול תוכנית מנויים .7.5

תאפשר ניהול כל כמות של מרכיבי ניהול תוכניות המנויים הנדרשים  המערכת .7.5.1

 למועצה תמורת דמי השימוש הקבועים.

כלול את כלי ניהול המידע ותהליכי העבודה הנדרשים למועצה לרבות, המערכת ת .7.5.2

 אך לא רק בתחומים הבאים:

 מאגר מנוייםניהול  .7.5.2.1

הכולל את כל הפרטים הנדרשים למועצה אודות המנוי ונדרשים למערכות  .7.5.2.2

 לצורך שיוך מנוי למסלול / תוכנית מנויים ולתשלום עבורה.

 מנויים  הזמנותניהול  .7.5.2.3

ההזמנות למנוים כולל את כל הפרטים הנדרשים למועצה אודות ה .7.5.2.4

מנוי ונדרשים למערכות לצורך שיוך מנוי למסלול / הנעשית על ידי כל 

 תוכנית מנויים ולתשלום עבורה

  תשלומיםניהול ה .7.5.2.5

 עבור מסלולי המנויים, לרבות כמפורט בהמשך. .7.5.2.6

 של מנויים / הקפאה ניהול ביטולים  .7.5.2.7

פורט בהמשך ומהיבט ההשלכות על תוכנית / לרבות מההיבט הכספי כמ .7.5.2.8

 המנוי.  המנויים אליה בוטלמסלול 

 למנויים  מבצעיםניהול  .7.5.2.9

 לרבות למופעים / אירועים שאינם נכללים במסלול אותו רכש המנוי. .7.5.2.10

 ניהול ביטולים / אי הגעה למופע / אירוע .7.5.2.11

)באינטרנט/ישומון/עמדת משתמש  המערכת תאפשר למנוי להודיע באמצעותה .7.5.2.12

 :מופע כולל/ על אי הגעה לאירוע  המועצה כאשר ההודעה היא טלפונית(

הזנת פרטים לפיהם יקבע האם זכאי לפיצוי על פי כללים שתקבע  (1

 .המועצה לשם כך

למנוי במועד ביצוע פעולת הדיווח על הבהרה של כללי הזכאות לפיצוי  (2

  .אי הגעה

כירה על פי שחרור המושבים / מקומות של מנוי שדיווח שלא יגיע למ (3

 כללים שתקבע המועצה לשם כך.

הודעה למנוי שזכאי לפיצוי על זכאותו לרבות פרוט סוג הפינוי )כספי  (4

 או מופע / אירוע חליפי(

ככל שזכאי לאירוע חליפי כפיצוי הודעה למנוי על שם, מיקום ומועד  (5

"פיצוי  המופע / אירוע המפצה. במקביל תייצר המערכת שריון למושב

 .ופע / אירועו מבאותלמנוי" 

 המערכת תאפשר קשר עם המנוי כמפורט במסמך זה. .7.5.2.13
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 שילוב בין תוכניות מנויים למופעים / אירועים .7.6

המערכת תאפשר שילוב ו/או קישור בין כמות לא מוגבלת של מנויים לכמות לא מוגבלת 

 של מופעים / אירועים תמורת דמי השימוש הקבועים.

 

 (CRM) / פונים לקוחותניהול הקשר עם  .7.7

 לסוגיהם )רוכשי כרטיסים עם לקוחות מקוון וטלפוני המערכת תאפשר ניהול קשר .7.7.1

 ".פונים, להלן "(, בכח או בפועלושוכרים של האתרים מנויים ,מזדמנים

של ללא הגבלה של סוגם ו/או  הפוניםעם לסוגיו המערכת תאפשר ניהול של הקשר  .7.7.2

וזאת תמורת  עימם פרטים נדרשים אודותיהם ו/או אמצעי קשרשל ואו  םכמות

 דמי השימוש הקבועים. 

עם ספקי השרות מטעם המועצה מקוון ליצור קשר לפונים  המערכת תאפשר .7.7.3

ו/או את המועצה או מי  באמצעות האתר / הישומון שישמשו את המערכת

 .מטעמה

 כת מטעם המועצהככל שהפניה תהיה טלפונית היא תתועד על ידי המשתמש במער .7.7.4

 .באמצעות עמדת העבודה השולחנית של המערכת

בחירה של סוגי פניה אפשריים מתוך באמצעי מקוון המערכת תאפשר לפונה  .7.7.5

 .תפריט וכן מלל חופשי

המערכת תשלים את פרטי הפונה ככל שפרטיו שמורים בה כמנוי או כלקוח אחר  .7.7.6

כמספר טלפון או כשם  וזאת עם הקלדתו פרט מזהה חד ערכי כמספר תעודת זהות,

 מלא וכתובת. 

הפונה ידרש למלא בטופס הפניה "פרטי חובה" לצורך התייחסות לפניתו ו/או  .7.7.7

 לקליטתם במערכת.

 המערכת תנחה את הפונה מה עליו למלא בכל שדה וכיצד. .7.7.8

המערכת תתריע לפונה על חוסר בנתון, היותו שגוי )כבקרת מספר תעודת זהות(,  .7.7.9

 לתקן את  הליקוי.ותנחה אותו כיצד עליו 

עם "שידור" הפניה המקוונת וקליטתה במערכת יקבל הפונה משוב מיידי על כך  .7.7.10

   .על פי קביעת המועצההתואם את סוג הפניה ומהמערכת וזאת בנוסח 

המערכת תתריע למשתמש אליו מיועדת פניה על הגעתה וזאת באמצעות המערכת  .7.7.11

 ו/או באמצעות דוא"ל ו/או באמצעות מסרון.

 ת תתעד את הפניה בקישור לפונה / לסוג הפניה לסוג השרות הנרכש על ידו.המערכ .7.7.12

 המערכת תאפשר מסלול טיפול בפניות על פי סוגן. .7.7.13
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)רצוי גם  המערכת תעדכן את הפונה, באמצעות הדוא"ל ו/או באמצעות מסרון .7.7.14

אודות שלבי הטיפול. ההודעה כאמור תכלול נוסח קבוע  (WhatsApp –באמצעות ה 

מראש בהתאם לסוג הפניה / שלב הטיפול /תוצאות הטיפול על פי החלטת 

 המועצה.

 המערכת תאפשר לפתוח ממנה ולשגר ישירות לפונה דוא"ל   הכולל מלל חופשי. .7.7.15

 את כל הפניות של פונה ואליו.ותשמור המערכת תתעד  .7.7.16

שור ללקוח / לפונה רשום בה של  דוא"ל בשלמות, המערכת תאפשר למשתמש קי .7.7.17

 רק של ההודעה או רק של הצרופות.

 למענה לפניות. SLAהמערכת תאפשר ניהול  .7.7.18

המערכת תתריע על חריגה מהזמן שנקבע לסוג מענה לפניה וזאת באמצעות  .7.7.19

 הדוא"ל ו/או מסכון לנמענים על פי בחירת המועצה על פי סוג ההתרעה.

ש לתעד במלל חופשי שלבי טיפול בפניה בקישור ללקוח / המערכת תאפשר למשתמ .7.7.20

 לפונה.

מרכיב ניהול הקשר עם הלקוחות ישתלב במרכיב הזמנת מנויים / רכישת  .7.7.21

 כרטיסים של המערכת, כך שגם ממנו יוכל הפונה לפנות )בנוסף להזמנה / רכישה(.

המערכת תאפשר להפיק ממנה רשימות תפוצה בחתכים על פי כל מרכיב של  .7.7.22

למשלוח מידע פעים / אירועים / תכניות מנויים פרטי הלקוח לסוגיהם וזאת המו

 .WhatsApp, שרות מסרונים או דוא"ל באמצעות ה

 

 / רישום לתוכנית מנויים לתוכנית מנוי רכישת .7.8

מנויים למופעים תוכניות המערכת תאפשר רישום לתוכניות מנויים /  רכישת  .7.8.1

 ימוש הקבועים.ואירועים ללא הגבלת כמות תמורת דמי הש

 ת מנויים.והמערכת תאפשר רישום מוקדם לתכני .7.8.2

 נתוני הרישום יקלטו במערכת כך שיהיה ברור כי מדובר ברישום בלבד. .7.8.3

עבורו  ועבור  המערכת תאפשר ללקוח אחד לרכוש תוכנית מנויים אחת או יותר, .7.8.4

 )רכישה בו זמנית של מנוי ליותר ממשתתף אחד( , ברצף אחדאחרים בה בעת

רוכש ירכוש מנוי למספר משתתפים תאפשר לו המערכת לקלוט את פרטיהם ככל ש .7.8.5

תמהיל הפרטים יהיה  כזה המאפשר קשר עם הרוכש, ובחינת התאמת  האישיים.

 התוכנית אותה יבקש לרכוש לרבות מבחינת גיל ו/או מעמד.

ואת כל הפרטים  ייניהםפהמערכת תציג את כל מסלולי המנויים בהתאם מא .7.8.6

 הנדרשים למתעניין כדי לקבל החלטה על רכישה של אחד או יותר מהם.



 המועצה המקומית כפר שמריהו
 9/2022מכרז פומבי מספר 

 כרטיסים לסוגיהםלהספקת זכות שימוש במערכת מידע לניהול מרכז תרבות ולמכירת  
 , נוער וספורטפנאי ו/או במערכת מידע לניהול מרכזי חוגים ופעילויות 

 מפרט

  
 וליועץ כל הזכויות שמורות למועצה מקומית כפר שמריהו © 71מתוך  31עמוד 

 נערך ע"י ֹעפר גורדון, שיאון שרותי יעוץ ארגון וניהול.
 חתימה וחותמת המציע

  13:20 26/07/2022 :  פרסוםל 0.2גרסה 
 

 ככל שלקוח יבקש לרכוש תכנית מנוי יגיע למרכיב התשלום. .7.8.7

 ם עבור מנוי / תוכנית מנוייםמיתשלוניהול  .7.8.8

המערכת תאפשר ביצוע תשלומים לסוגיהם בכל אמצעי התשלום ללא הגבלת  .7.8.9

סכומים או אמצעי תשלום תמורת דמי השימוש כמות משלמים, תשלומים,  

 הקבועים.

 אמצעי תשלום .7.8.10

 תשלום בכל אמצעי התשלום, לרבות:המערכת תאפשר 

 )בקופה בלבד( מזומןכסף  .7.8.10.1

 )בקופה בלבד(מזומן ותשלומים  ,המחאות .7.8.10.2

)קופה, אירוע, אתר,  , תשלום אחד, מספר ותשלומים כרטיסי אשראי .7.8.10.3

 ישומון(

וכיו"ב(  Bit ,Pepper ,xPayBoם )דוגמת יישומון / אפליקציית תשלומי .7.8.10.4

 וזאת בקופה, באירוע, באתר האינטרנט, בישומון(

 סליקהואמצעי שרותי  .7.8.11

 המערכת תאפשר ממשק בינה לבין מערכת סליקה על פי בחירת המועצה. .7.8.11.1

המערכת תאפשר ממשק לשרותי סליקה שונים במערכת המשרדים  .7.8.11.2

 ובאתר האינטרנט והישומון.

מערכת סליקה מטעמו ובלבד שהתשלום עבור  המציע יוכל להציע גם .7.8.11.3

, שרותי הסליקה יהיה תשלום חודשי קבוע ללא הגבלת תנועות או סכומים

 .כנדרש במכרז זה

 אמצעי הסליקה, לרבות:המערכת תתממשק לכל סוגי  .7.8.11.4

  .צמודים אליה  PCI EMV מסופי סליקה לכרטיסי אשראי לרבות מסופי (1

לסליקה ,  PCI EMVמסופי  , לרבותניידים סלולריים מסופי סליקה (2

 באתרי אירועים חיצוניים.

 קורא המחאות (3

 תיעוד הסליקה  .7.8.11.5

תיעוד הסליקה יהיה לכל מותג כרטיס אשראי בנפרד ללא קשר עם חברת 

 שרותי הסליקה.
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 קבלותכרטיסים / הפקת  .7.8.12

כרטיס מנוי / כרטיס  שהזמין מוצר / שרותמשתמש כל המערכת תפיק ל .7.8.12.1

 קבלה. מזדמן /

 שישמש לבקרת כניסה. QRהכרטיס לסוגו ישא גם ברקוד ו/או  .7.8.12.2

ת להאמור לעיל יחול על רכישה בכל האמצעים שמעמידה המערכת לקב .7.8.12.3

 תשלום באמצעות אתר האינטרנט והישומון

ושיגור שלהם ממנה ישירות   PDFבפורמט  קבלההמערכת תאפשר הפקת  .7.8.13

וזאת לרוכש בודד או לקבוצת רוכשים, לפי קביעת  באמצעות הדוא"ללרוכשים 

  .המשתמש

 ניהול קופה .7.8.14

 המערכת תנהל קופת תקבולים והחזרים. .7.8.14.1

המנהלים נתונים  מרכיב הקופה יהיה מקושר לשאר מרכיבי המערכת .7.8.14.2

, לרבות מאתר ההופעה הנדרשים לצורך רישום תנועות כספיות בקופה

 .למכירת כרטיסים במועד האירוע

 ממשק בינה לבין מסופוני קופה )דוגמת מוצרי וריפון( המערכת תקיים .7.8.14.3

/ החזר תשויך  רכישהתנועת כל הקופה תאפשר רישום תנועות באופן ש .7.8.14.4

השיוך יהיה בקוד שיאפשר  לכל "מוצר / שרות נרכש" בנפרד ולמשלם.

ממשק בין הקופה לבין מערכת הנהלת החשבונות המשמשת את המועצה,  

 לפי דרישת המועצה. 

תקיים ממשק בינה לבין מערכת הנהלת החשבונות של המועצה המערכת  .7.8.14.5

תוך הפרדה  באופן שכל תנועת תקבול תועבר למערכת הנהלת החשבונות

 .של כל סוג פעילות לכרטיס נפרד על פי צרכי המועצה

תיעוד כל תנועה יכלול, מעבר לפרטי המשלם ואמצעי התשלום תאריך  .7.8.14.6

 אירוע, תאריך ערך ותאריך פרעון.

 / משתתף ברמת סוג המוצר / השרות. למשלםתתריע על יתרת חוב  המערכת .7.8.14.7

 .נעילה המערכת תאפשר את כל הפעולות הנדרשות ממערכת קופה לרבות .7.8.14.8

המערכת לאור היות הניהול הכספי של המועצה על בסיס מזומן, תאפשר  .7.8.14.9

על פי  חילול והעברה למערכת הכספית של המועצה קובץ של תנועות 

וזאת ברמה יומית )כל יום את התנועות הנפרעות בו( או בכל  מועדי פרעון

 רמה ואופן אחר כפי שידרש על ידי המועצה.
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הנדרשים להפקה על פי הדוחות המסמכים והפקת כל המערכת תאפשר  .7.8.14.10

 , לרבות:הדין ו/או הנוהג מקופה

 הפקדות (1

  קבלות (2

 ספר קופה (3

 מכירות לפי מוצר / שרות / משלמים  (4

 / הקפאות ביטולים זיכויים / החזרים / (5

 כרטיסים / יתרות (6

חילול והפקה של דוחות לפי דרישת המשתמש בחתכים המערכת תאפשר  .7.8.14.11

 על פי כל שדה נתונים המנוהל במערכת

בקובץ בפורמט  ועותק מודפס, בניתן יהיה להפיק מהמערכת  מסמךכל  .7.8.14.12

PDFבקובץ בפורמט כל דוח גם , וcelxE. 

 

 )שלא במסגרת מנויים( / שמירת כרטיסים למוזמנים מזדמנת של כרטיסים מכירה .7.9

 כל האמור לעיל בנוגע למכירה של מנויים יחול בהתאמה על כרטיסים מזדמנים. .7.9.1

המערכת תאפשר רכישה של כרטיסים מזדמנים רק למקומות שיוגדרו כמיועדים  .7.9.2

 לכך על ידי צוות המועצה.

שיוגדרו כמיועדים לכך המערכת תאפשר שמירה של מקומות למוזמנים למקומות  .7.9.3

 על ידי צוות המועצה.

שישמש "עמדת  המערכת תאפשר מכירה של כרטיסים באמצעות מסופון נייד .7.9.4

 . מכירה" בערב המופע / אירוע במקום התרחשותו

כרטיס שיופק ממסופון מכירת כרטיסים נייד יכלול את כל הפרטים הנדרשים  .7.9.5

 להופיע על כרטיס כאמור במכרז זה.

  

 בקרת כניסה .7.10

 לבקרת כניסה. QRהמערכת תאפשר חיבור אליה של מסופון, קורא בר קוד ו/או  .7.10.1

המסופון יקרא את הסימון על גבי כרטיסי המנוי, כרטיסים מזדמנים וכרטיסי  .7.10.2

 מוזמנים.

 המסופון יעדכן במערכת את הנוכחות של הנכנסים לכל מופע אירוע. .7.10.3

כל חתך אחר על המערכת תאפשר הפקת דוחות משתתפים ברמת אירוע, משתתף ו .7.10.4

 יס נתוני המערכת.ספי כל שדה בב
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 ממשקים עם מערכות המשמשות את המועצה .7.11

המערכת תתממשק עם המערכות המשמשות ושתשמשנה את המועצה במהלך  .7.11.1

 ההתקשרות על פי מכרז זה וזאת תמורת דמי השימוש הקבועים.

ות המוצעות על ידו לבין כל ממשק שידרש למועצה בין המערכיפתח הספק  .7.11.2

 המערכות שמשמשות או שתשמשנה את המועצה.

קיום ממשק בין המערכות המוצעות על ידי הספק לבין המערכות הבאות מהווה  .7.11.3

 עבור השימוש במערכות:המועצה  תשלוםתנאי לתחילת 

 אתרי המועצה  (1

 ישומוני המועצה (2

 (EPR) מערכת הנהלת החשבונות של המועצה (3

 של המועצה , נוער וספורטפנאי מרכזי חוגים ופעיליות מערכת לניהול  (4

 ככל שידרש למועצה ממשק מסוג אחר בין המערכות היא תודיע על כך לספק.  .7.11.4

 ימי עבודה ממועד  30בתוך קיבל הספק בקשה לפיתוח ממשק הוא יפתח אותו  .7.11.5

 הבקשה.

האחריות לדרישת פיתוח ממשק  מצד המערכת אליה מבוקשת מערכת נשוא מכרז  .7.11.6

 ה להתממשק והתשלום עבורו תחול על המועצה.ז

הספק בעצם הגשת הצעתו למכרז זה מתחייב לפעול מול ספק המערכת אליה  .7.11.7

אמורה מערכת המוצעת על ידו להתממשק ולשתף פעולה לשם כך עם המועצה ועם 

 ספקיה המעורבים בכך.
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 , נוער וספורט פנאי זי חוגים ופעיליות ניהול מרכבתחום  – מהמערכת  המענה הנדרש .8

 4כמפורט בסעיף  ,המערכותהאמור כאן נועד להרחיב ולהוסיף על האמור בסעיפי מאפייני 

השימוש ובכל מקרה של סתירה בין האמור בסעיפים יגבר הפרוש המיטיב עם , ומאפייני לעיל

 המועצה.

 

 ניהול תוכניות חוגים ופעילויות .8.1

 

ו/או חוגים להמערכת תאפשר יצירה וניהול של כמות לא מוגבלת של תוכניות  .8.1.1

המקיים יחידה ארגונית של המועצה /  סמך לכלל המועצה ולכל גוףפעילויות 

 . וזאת לכל שנת פעילות עמהטחוגים ו/או פעילויות מ

המערכת תאפשר למשתמשים מורשים ליצור ולנהל תוכנית חוגים ופעילויות   .8.1.2

 ל גוף וכן לתחום פעילות בגוף.נפרדות לכ

תהיה כאמור הרשאת המשתמשים ליצירה וניהול של תוכנית חוגים ופעילויות  .8.1.3

 . מעת לעתשתקבע המועצה כפי פעילות חוג / ו/או ללגוף ו/או לתחום 

( רמות 3המערכת תאפשר ניהול סטטוס לכל תוכנית חוגים / פעילויות בשלוש ) .8.1.4

 רית.לפחות, כגון: טיוטה; פעילה; הסטו

 המערכת תנהל גרסאות של תוכנית החוגים / הפעילות בסטטוסים השונים. .8.1.5

 המערכת תאפשר הכנת טיוטה לכל סוג תוכנית חוגים / פעילויות לכל שנת פעילות. .8.1.6

 המערכת תאפשר העתקת תוכנית חוגים / פעילות משנה לשנה כטיוטה לעריכה. .8.1.7

משתתפים, מדריכים , פעילויות ,חוגים ,המערכת תשמור הסטוריה של תוכניות .8.1.8

 לאחר תום שנת הפעילות. וכיו"ב

המערכת תאפשר הפקת דוחות גם מהנתונים ההיסטוריים, לרבות דוחות  .8.1.9

.השוואתיים בכל סוגי הנתונים
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כלי ההכנה והתפעול של תוכנית חוגים ופעילויות במערכת יאפשר הכנה של  .8.1.10

 תוכניות לכל גוף כדלקמן:

 לפי גוף .8.1.10.1

 לפי תחום .8.1.10.2

 פעילות בתחוםחוג / לפי סוג  .8.1.10.3

 פעילות בכל תחום. חוג / לפי מאפייני קהל יעד לכל סוג .8.1.10.4

 תוכנית חוגים / פעילות במערכת תכלול את שדות הנתונים הבאים: .8.1.10.5

 שם הגוף (1

 התחום (2

 סוגי הפעילויות בתחום (3

 לכל פעילות:

 שם הפעילות (3.1

 מקום (3.2

 קהל יעד: (3.3

 גיל  -

 ישובמקום מגורים /  -

 וסיום במהלך שנת הפעילות.מועד תחילה  (3.4

 הפעילות )יום בשבוע משעה עד שעה(החוג / מועדי "יומן"  (3.5

 1/ מאמן שם המדריך / מנחה (3.6

 אופן הרשמה (3.7

 מחירים: (3.8

 לכל מחיר סוג המחיר )שנתי, חודשי, למפגש וכיו"ב( -

 תנאים: (3.9

 סוגי אישורים נדרשים -

 אחרים תנאים  -

 הערות -

 על ידי המועצה או מי מטעמה כל שדה אחר כפי שידרש (3.10

                                                
 בכל מקום בו נכתב "מדריך" או "מנחה", הכוונה גם ל"מאמן" בכל הקשור לפעילות בתחום הספורט. 1
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 ניהול פרסום ושיווק חוגים ופעילויות .8.2

 

המערכת תאפשר פרסום ושיווק של חוגים ופעילויות באמצעותה היא ובאמצעות  .8.2.1

 קישור בינה לבין אתרים וישומונים חיצוניים של המועצה ו/או מי מטעמה.

ופעילויות ללא הגבלת כמות תמורת המערכת תאפשר פרסום ושיווק של חוגים  .8.2.2

 דמי השימוש הקבועים.

 ניהול הפרסום והשיווק של חוגים ופעילויות באמצעות המערכת יאפשר בין השאר: .8.2.3

 פרסום חזותי / גרפי, של תמונות, סרטונים באנרים וכיו"ב. .8.2.3.1

פרסום מילולי, של פרטי חוג / פעילות  של קהל יעד תנאי רכישת  .8.2.3.2

 כרטיסים וכיו"ב.

 מערכת שעות" / לוח חוגים / פעילויות.הצגת " .8.2.3.3

וזאת לימים / שעות /  אפשרות לרישום לחוגים / פעילויות ישירות ממנו .8.2.3.4

 .(מדריך )ככל שיש יותר ממדריך אחד לאותו חוג

 אפשרות לסגירת רישום על פי תאריך ו/או על פי כמות נרשמים .8.2.3.5

טול / חלוף המערכת תאפשר הסרה אוטומטית של חוג  / פעילות מהפרסום עקב בי .8.2.4

 תאריך הרישום או בהתקיים כל תנאי אחר לפי בחירת המועצה.

המערכת תאפשר העברת פרסום פרטי חוגים / פעילויות למצב "הסטורי" לאחר תום  .8.2.5

 קיומם / סיום ההרשמה או יזום על ידי המשתמש. 

המערכת תאפשר פרסום של מבצעים, ברמה הכמותית )רישום משפחות /  .8.2.6

הזמן )רישום מוקדם, רגע אחרון וכיו"ב(  כולל כל הקישורים קבוצות(, ברמת ציר 

 הנדרשים לתוכנית החוגים / הפעילויות ולכל נתון קשור אחר.
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 כללי -ופעילויות ניהול חוגים  .8.3

 

 כללי .8.3.1

בתחום החוגים תנהל המערכת, בין השאר, את בסיסי הנתונים / "כרטיסים" 

 הבאים: 

 משתתףכרטיס  (1

 מדריךמורה / כרטיס  (2

 / חלל כרטיס אתר (3

 כרטיס חוג / פעילות (4

 כרטיס כלים וחומרים (5

המערכת תאפשר קליטה בה וניהול באמצעותה של כל סוגי בסיסי הנתונים / הכרטיסים 

וזאת ללא הגבלה ובתמורה לדמי הנדרשים לשימוש מלא במערכת לפי צרכי המועצה 

 רש אחרת.השימוש הקבועים במערכת, אלא אם נכתב במפו

 כרטיס משתתף .8.3.2

 .ורט להלןפ, בין השאר, כממשתתף יותאמו לסוג המשתתףכרטיס השדות ב

 יכלול, בין השאר את השדות הבאים: )תלמיד עד כיתה י"ב(  ילדמשתתף שהוא  כרטיס (1

 פרטי תלמיד (1.1

  לתמיד/ה פרטישם  (1.1.1

 שם משפחה לתלמיד/ה (1.1.2

 ת.ז. (1.1.3

 מגדר (1.1.4

 תאריך לידה (1.1.5

 )שדה בחירה( טלפון נייד (1.1.6

 דוא"לכתובת  (1.1.7

 )שדה בחירה( תמונה (1.1.8

 בי"ס (1.1.9

 כיתה (1.1.10

 ישוב מגורים. (1.1.11

 קופת חולים (1.1.12

 ציון קיום מגבלה רפואית (1.1.13
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 1הורה  -הורים פרטי  (1.2

 1הורה פרטי שם  (1.2.1

 1שם משפחה הורה  (1.2.2

 ת.ז. (1.2.3

 מגדר (1.2.4

 ישוב, רחוב, מספר  כתובת מגורים :  (1.2.5

 הורה טלפון נייד (1.2.6

 כתובת דוא"ל (1.2.7

 

 2הורה  -הורים פרטי  (1.3

 2שם פרטי הורה  (1.3.1

 2שם משפחה הורה  (1.3.2

 ת.ז. (1.3.3

 מגדר (1.3.4

 כתובת מגורים : ישוב, רחוב, מספר   (1.3.5

 הורה טלפון נייד (1.3.6

 כתובת דוא"ל (1.3.7

 

 כשהורים לא זמינים - םקשר לחירופרטי  (1.4

 שם פרטי איש קשר (1.3.8

 שם משפחה איש קשר (1.3.9

 תאור הקשר )קרוב משפחה, חבר  וכיו"ב( (1.3.10

 טלפון נייד איש קשר (1.3.11
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 יכלול, בין השאר את השדות הבאים:  מבוגרכרטיס משתתף שהוא  (2

 שם המשתתף (2.1

 ת.ז. (2.2

 מגדר (2.3

 תאריך לידה (2.4

  כתובת מגורים : ישוב, רחוב, מספר  (2.5

 טלפון נייד (2.6

 כתובת דוא"ל (2.7

אישורים / הגבלות רפואיות ואחרות לסוגיהם כולל אפשרות להעלאת  (2.8

 קבצי תמונה לסוגיהם.

 

 מדריךמורה / כרטיס  .8.3.3

 שדות כמפורט להלן.הבכרטיס מורה / מדריך יכללו, בין השאר, 

 מורה / מדריךשם  (1

 ת.ז. (2

 מגדר (3

 תאריך לידה (4

  כתובת מגורים : ישוב, רחוב, מספר  (5

 טלפון נייד (6

 כתובת דוא"ל (7

 אישורים / תעודות לסוגיהם כולל אפשרות להעלאת קבצי תמונה לסוגיהם (8

 אותם מעביר חוגים / פעילויות (9

 פעילות )מדריך, עוזר וכיו"ב(תפקיד בחוג /  (10

 מהטבלאות / הכרטיסים המתאימים וילקחנתונים אלו  (11

 מדריך אחד יכול להיות מקושר ליותר מחוג אחד ו/או פעילות אחת (12

 פרטי התקשרות / חוזה ברמת חוג (13

 תקופת ההתקשרות )מיום עד יום( (14
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 מודל התקשרות: (15

 מורה / מדריך  ושיעור התשלום.תשלום חודשי קבוע של המועצה ל (15.1

 תשלום לפי שעות וערך שעה. (15.2

ההכנסות תשלום לצוות על פי הכנסות ממשתתפים )הפרשת % מ (15.3

למועצה( ושיעור % ההפרשה, על בסיס כמות נרשמים לתקופת התשלום 

 )מתי כל ילד נרשם ומתי סיים השתתפות בפעילות(

 גורם גובה דמי השתתפות )מורה / מדריך / מועצה( (15.4

 ירת המקום על ידי המורה / מדריך  שכ (15.5

 צבירה של קיום פעילות בזיקה לתוכנית לחוג / פעילות (16

 ציון של מילוי מקום במקרה של העדרות (17

 לכל חוג יתאפשר מודל התקשרות אחר. (18

 

 / חלל כרטיס אתר .8.3.4

 בכרטיס אתר / חלל יכללו, בין השאר, שדות כמפורט להלן.

 שם האתר  (1

 כתובת האתר (2

 באתר מבנה (3

 קומה (4

 חדר / חלל שם (5

 מספר חדר / חלל. (6

 תיעור החדר / חלל (7

 אפשרות שימוש )כסאות, שולחנות עבודה וכיו"ב( (8

 כמות משתתפים מירבית לפי אפשרויות שימוש. (9

 דמי שימוש לפי כמות משתתפים, סוג השימוש, משך השימוש, תדירות השימוש. ןמחירו (10

 תמונות / תרשימים. (11
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 פעילותכרטיס חוג /  .8.3.5

 בכרטיס חוג / פעילות יכללו, בין השאר, שדות כמפורט להלן.

 גוף מפעיל (1

 תחום (2

 פעילות שם החוג (3

 קהל יעד (4

 המצאת אישור וכיו"ב(תושב המועצה / חוץ תנאים להשתתפות )גיל, מגדר,  (5

, כמות בני משפחה משתתפים, תושב מחירון למשתתף )על פי קהלי היעד (6

 ותוכנית החוגים( המועצה / חוץ

 תאריך התחלה (7

 תאריך סיום (8

 מועדי פעילות (9

 ימים בשבוע( 7)עד  יום בשבוע (10

 משעה (11

 עד שעה (12

 כמות משתתפים מינימאלית (13

 כמות משתתפים מקסימאלית (14

 (מכרטיסי אתר / חללמקום ברמת יום שעה ) (15

 )מטבלת מדריכים( שם מדריך (16

 כרטיס כלים וחומרים .8.3.6

 ן.בכרטיס כלים וחומרים יכללו, בין השאר, שדות כמפורט להל

 קבוצה )חומר, כלי, אביזר וכיו"ב( (1

 פריטשם  (2

 )יצרן, דגם, מרכיבים וכיו"ב( תאור פריט (3

 יחידה )יחידה, קופסה, מיכל, וכיו"ב( (4

 סוג שימוש )חד פעמי, לפי שעה, יום חודש וכיו"ב( (5

 מיועד לחוג / פעילות )אחת או יותר מכרטיסי החוגים / פעילויות(  (6

 לכל סוג משתתף בכל חוג / פעילות.. מחיר לכל סוג שימוש (7
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 ניהול פעילויות )הרשמה, בקרת ביצוע וכיו"ב( .8.4

  

ללא הגבלת כמות תמורת דמי השימוש  פעילויותהמערכת תאפשר ניהול של  .8.4.1

 הקבועים.

 לרבות: פעילויותהמערכת תאפשר ניהול כל המידע הנדרש למועצה עבור ה .8.4.2

 פעילותשם ה (1

 תערוכה וכיו"ב( , פסטיבל תחרות, ,קונצרטטיול, ) פעילותסוג ה (2

 מיקום מגורים וכיו"ב.בקבוצה, קהל יעד על פי גיל, השתתפות בחוג, במסגרת,  (3

  פעילותה/ תאור פרטי  (4

וכיו"ב ופרטי אנשי ספק חיצוני המועצה, ) פעילותה המקיים אתפרטי הגוף  (5

 קשר עם הגוף(

 פעילותמיקום ה (6

 שבועית וכיו"ב( ,חודשיתשנתית, חד פעמית, מזדמנת תדירות הפעילות ) (7

 פעילותה ימועד (8

 פעילותמינימאלית ומרבית ל  משתתפיםכמות  (9

 תנאים להשתתפות )הצגת אישור רפואי, אישור הורים וכיו"ב(  (10

 מחירון למשתתף בפעילות לפי מאפייני קהל היעד (11

 (הערכות )מקום למלל חופשי (12
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 ניהול קשר עם לקוחות  .8.5

 

 כללי .8.5.1

 המערכת תאפשר ניהול קשר עם הלקוחות לסוגיהם לאורך כל אורך קיומו.

ועד ולפי העניין, סיום החוג / הפעילות / שנת הפעילות, משלב הפרסום וזאת 

 :בנושאים הבאים לרבות

 פרסום -

 רישום  -

 )כמפורט בסעיפים שבהמשך( תשלום -

 השתתפות/ הקפאת ביטול  -

 הודעות על העדרות משתתף  -

 פעילות מד"ציםב, לרבות פעילותנוכחות משתתף ב -

 הודעה יחידנית וקבוצתית על ביטול / דחיה של מועד חוג / פעילות -

 הודעות יזומות -

לפי העניין, באחד או יותר מהאמצעים טכנולוגיים  היעשהקשר עם הלקוחות 

 הבאים לפי שיקול דעת המועצה:

 פרסומים ועדכונים לקהל הרחב באמצעות האתר והישומון -

גיהן למשתתף  מהמועצה או מי מטעמה שיופקו מהמערכת או לסו הודעות -

באמצעות מסרון ו/או הודעת ויתקבלו אצל המשתתף / המשתתפים  -מהישומון 

WhatsApp .ו/או דוא"ל 

הודעות לסוגיהן מהמשתתף למועצה ו/או למי מטעמה  שיופקו מהאתר או  -

 WhatsApp,  ויתקבלו אצל נמען / נמענים באמצעות מסרון ו/או הודעת הישומון

 ו/או דוא"ל.

 באמצעות ישומון וישירות במערכת. -בקרות כניסה / השתתפות  -

 באמצעות הישומון, האתר והמערכת. -תשלומים לסוגיהם  -
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 רישום לחוגים / פעילויות .8.5.2

הן ישירות מול צוות לכל סוג משתתף הרישום לחוגים ופעילויות יתאפשר  (1

 .ובישומוןבאתר אינטרנט  המועצה והן באמצעות טופס מקוון

 לכל סוג פעילות יותאם טופס רישום מקוון המותאם אליה. (2

את כל הפרטים כמפורט בכרטיס משתתף ילד הטופס ברישום ילדים יכלול  (3

 כאמור לעיל.

להורים גרושים )כתובת הורה אחד שונה מכתובת הורה שני( במקרים של ילד  (4

 תשלחנה הודעות המערכת לשני ההורים.

את כל הפרטים כמפורט בכרטיס משתתף ברישום מבוגרים יכלול הטופס  (5

 מבוגר כאמור לעיל.

 בעת רישום  תודיע המערכת לנרשם על פעילויות שהוא כבר רשום אליהן. (6

 ל משתתף לפעילות שהוא כבר רשום אליה. המערכת תתריע על נסיון רישום ש (7

המערכת תתריע על נסיון לרשום משתתף לשתי פעילויות שונות המתקיימות  (8

 באותם ימים ושעות.

כל טופס רישום יכלול אפשרות דרישה מהנרשם לאשר בסימון או בחתימה  (9

 נכונות הפרטים, הסכמות לתנאים וכיו"ב.

אודות הנרשם בעת שהנרשם יזין ככל שהרישום אינו ראשוני ובמערכת פרטים  (10

שדה מזהה כתעודת זהות, תציג המערכת בטופס את הפרטים אודותיו 

 המצויים בה.

פרטים כגון כתובת, באמצעות הטופס המקוון המערכת תאפשר לנרשם לעדכן  (11

 טלפון,  וכמובן להוסיף ילדים ובנות / בני זוג וכן להסירם.

ר פרטי ההורים והכתובת הטופס יאפשר רישום של יותר מילד אחד כאש (12

 מועתקים מילד לילד )אם כי ברי שינוי על ידי ההורים(  

קישור בין כרטיסי  –בקרת שיוך משפחתי )על פי ת. ז. הורים המערכת תבצע  (13

 ילדי אותה משפחה(. 

 תושב המועצה על פי ת. ז( נרשםהבקרת אימות היות המערכת תבצע  (14

 המזהה לשדה הבא. הבקרות תעשינה בזמן אמת בעת המעבר מהשדה (15

בכל עת של שגיאה במילוי שדה במערכת יקבל הנרשם התראה כתובה  (16

 המסבירה לו מה היא מהות השגיאה וכיצד עליו לתקנה. 

לצד כל שדה בטופס בו נדרשת בחירה או מילוי פרטים שאינם  נפוצים יוכל  (17

הנרשם לפתוח חלון הסבר לאופן מילוי אותו שדה או משמעות הרשימה ואופן 

 בחירה ממנה.ה
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חוג ו/או בחירת רק בחירה רלוונטית לו כגון  לנרשם הטופס המקוון יאפשר  (18

וזאת הפעילות שמקיימת מועצה החוגים / או יותר בתחומי  דפעילות אח

/ אזור  מקום  הנרשם,כיתה / גיל כגון )סינון על פי מאפייני הנרשם בהתאם ל

 ..(מגוריו, היותו תושב המועצה  וכיו"ב

 .או חלון תעשה מתוך רשימהלמילוי שדה  ין מספר חלופותבהבחירה  (19

צרוף על פי  אפשר ביצוע חפוש בכל שדה בו נדרשת בחירההטופס המקוון י (20

 .וצרוף מילים מילה או חלק ממנהתווים, 

, כגון ככל שיבחר המקוון ינתב את הנרשם בסדר פעולות לוגי ככל הניתן הטופס (21

 הפעילויותהחוגים / רק  לויוצגו  ב()יד חריף, ספורט, וכיו"הנרשם מסגרת 

 .ה המסגרתבאותעל פי מאפייניו אליהן הוא יכול להרשם 

מסגרות ולמספר  מאותו הטופס ובאותה פעם  גם למספרנרשם יוכל להרשם  (22

 .)כגון, גם לנגינה וגם לספורט( חוגים / פעילויות בכל מסגרת.

לרבות  משפחהקישור למשתתף נוסף מאותה יאפשר לנרשם המקוון הטופס  (23

 סוג הקשר המשפחתי למשתתף הנוסף )בת / בן זוג / ילד/ה / הורה(

 הטופס יאפשר תשלום עבור כל החוגים אליהם בוצע רישום (24

, יכללו את כל השדות הנדרשים למילוי על ידי משתתף פרטי המשתתף הקשור (25

 על פי סוגו.

לאחר  תכל אלו יופיעו בטופס ההרשמה המקוון ויקלטו בבסיס נתוני המערכ (26

 .בקרת שלמות ותקינות

עם תשלום מקוון ישירות בזמן ההרשמה י רישום להמועצה תוכל לקבוע מסלו (27

 או ביצוע תשלום לאחר שלב של אישור ידני של ההרשמה.

כמו כן, ככל שמתאפשר לנרשם תשלום מקוון בזמן ההרשמה יופיע הדבר  (28

נרשם יוכל בשלב הבא של מילוי הטופס בציון אמצעי התשלום האפשריים וה

 להחליט האם לשלם או רק להרשם.

ככל שיבקש רק להרשם יקבל הודעה על המועד האחרון לתשלום ועל האופן בו  (29

 יוכל לשלם.

תשלום מקוון יתאפשר שלא על ידי הנרשם והמערכת תהיה ערוכה לקליטה של  (30

 כל פרטי המשלם.

 מקובלים לרבות כרטיסהתשלום מקוון יתאפשר באמצעי התשלום המקוון  (31

 אשראי, העברה בנקאית או יישומון / אפליקציית תשלומים.

ככל שיתאפשר תשלום מקוון יועבר הנרשם מטופס ההרשמה לטופס התשלום  (32

 המקוון.
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בסיום ההרשמה על ידי הנרשם ועם קליטת הנתונים התקינים במערכת יקבל  (33

הנרשם משוב באמצעות האמצעי בו נרשם. )אתר אינטרנט ישומון( וכן לפי 

רתו באמצעות מסרון ו/או דוא"ל. נוסח ההודעה יהיה תואם את המסלול בחי

 אותו ביצע הנרשם כלומר עם או ללא תשלום.

אחר תשלום למועצה על ידי נרשמים שטרם שילמו המערכת תנהל מעקב  (34

 ותשלח להם תזכורות במועדים, בנוסחים ובאמצעים על פי החלטת המועצה. 

ם לנרשם בכל מדיה תכלול קישור לדף ההודעה שתשלח בעניין תזכורת תשלו (35

 ההרשמה שהחל למלא.

המערכת תאפשר לנרשם שלא שילם לחזור לטופס ההרשמה שלו ולהשלים את  (36

 תהליך התשלום בשלב מאוחר יותר.

הטופס המקוון יאפשר לנרשם לצרף צרופות כתמונות ומסמכים בפורמטים  (37

 . PDF, JPG, PNG, Gifנפוצים  כגון 

אפשרות העלאת הצרופה תתאפשר משדה המחייב זאת כגון אישורי הורים, 

 אישורים רפואיים 

 

 השתתפות בפעילות 2/ הקפאתביטול  .8.5.3

 ./ הקפאה המערכת תאפשר ניהול מסלולי ביטול (1

 לגורמים הבאים:יאפשרו התייחסות / ההקפאה מסלולי הביטול  (2

 גורם מבטל )המשתתף / המועצה( (2.1

 .ביחס למועד ההרשמה/ההקפאה עיתוי הביטול  (2.2

עד לביטול / להקפאה היחס בין כמות הפעילויות בהן השתתף המבטל  (2.3

 לבין כמות הפעילויות עבורן שולם.

 מסלול התשלום, אישי, משפחתי וכיו"ב. (2.4

 המערכת תחשב את הזכאות להחזר ואת סכום ההחזר על פי מסלולי הביטול. (3

ום ההחזר המערכת תאפשר הצגת תוצאות חישוב הזכאות להחזר וסכ (4

 בשאילתות ובדוחות.

 העומדת לרשות משתתף לאחר ההקפאה. המערכת תחשב את יתרת הזכות (5

המערכת תאפשר הפקת טופסי הודעות ביטול למשתתפים, בהתאם למסלולים,  (6

 בעיצוב שיקבע על ידי המועצה.

 .PDFבהדפסה ובקובץ / ההקפאה המערכת תאפשר הפקת טופסי הודעת הביטול  (7

                                                
 בו שהמועצה מקפיאה פעילות עקב מצב חירום או מסיבות אחרות.הקפאה לעניין זה הינו מצב  2
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למשתתפים ישירות ממנה / הקפאה צת הודעות ביטול המערכת תאפשר הפ (8

וזאת למשתתף בודד ולקבוצות משתתפים על פי פרמטרים או על פי בחירת 

 ף.המשתת

 הודעות מהמשתתף למועצה .8.5.4

המערכת תאפשר למשתתף להעביר הודעות למועצה לפחות באמצעות דף יעודי  (1

וככל שתחליט על כך המועצה גם באמצעות דף  לכך באתר אינטרנט  ובישומון

 יעודי לכך בישומון ובאתר מוקד המועצה.

 באמצעים אלו יוכל המשתתף להודיע, בין השאר, הודעות מהסוגים הבאים. (2

  השתתפותהרשמה / ביטול  -

 מפעילותהודעות על העדרות משתתף  -

 הודעות מלל חופשי לממלא תפקיד / בתחום הקשור לחוג / פעילות -

נושא / נשוא /  בחירת לאחרמשלוח הודעות אלו המערכת תאפשר למשתתף  (3

 נמען ההודעה.

אוטומטית לגורמים, במועצה או מטעמה, האמורים את ההודעה המערכת תנתב  (4

 וזאת על פי בחירת הנשוא / הנושא / הנמען. להיות מעודכנים בתוכנה

 .ותההודעה לנמענים תשלח מיידית גם באמצעות מסרון ודוא"ל לפח (5
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 הודעות מהמועצה למשתתף .8.5.5

המערכת תאפשר למשתמש מורשה משלוח באמצעותה של  הודעות יחידניות  (1

 בודד או מי מטעמו( וקבוצתיות./ מדריך )למשתתף 

הודעות נצורות, עם או בלי יכולת  המערכת תאפשר יצירה וניהול של רפרטואר  (2

 כגון: עריכה / השלמה

 מועד אחד או יותרהודעה על אי קיום  חוג / פעילות ב -

 שינוי במועד אחד או יותר של קיום חוג / פעילות  -

 שינוי מיקום קיום חוג / פעילות   -

 וכיו"ב -

 יזומות בנוסח שיקבע המודיע  המערכת תאפשר יצירה ומשלוח של הודעות (3

 לכל הודעה בנפרד.

 .המערכת תאפשר למשתמש מורשה הוספה, מחיקה ועריכה של הודעות (4

 למשתמש מושרה הפיכת נוסח הודעה יזומה להודעה נצורה.המערכת תאפשר  (5

המערכת תאפשר יצירה אוטומטית של קבוצות תפוצה להודעות על פי כל  (6

 מאפיין של חוג, פעילות ומשתתף.

המערכת תאפשר שיוך בין רפרטואר הודעות נצורות למיניהם לבין קבוצות  (7

 התפוצה.

קבוצתית לבחור  המערכת תאפשר למשתמש המבקש לשלוח הודעה יזומה (8

 קבוצת תפוצה.

תתאפשר באמצעות המערכת מכל כרטיס המכיל משלוח של הודעה פרטנית  (9

 פרטי קשר )שם מלא, מספר טלפון נייד וכתובת דוא"ל, או מתיק משתתף.
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 עבור חוג / פעילות שימוש בחומריםתשלום  .8.6

 

אמצעי התשלום ללא הגבלת המערכת תאפשר ביצוע תשלומים לסוגיהם בכל  .8.6.1

כמות משלמים, תשלומים,  סכומים או אמצעי תשלום תמורת דמי השימוש 

 הקבועים.

 אמצעי תשלום .8.6.2

 המערכת תאפשר תשלום בכל אמצעי התשלום, לרבות:

 כסף מזומן )בקופה בלבד( .8.6.2.1

 הוראת קבע .8.6.2.2

 העברה בנקאית .8.6.2.3

 תשלומים )בקופה בלבד(במזומן ובהמחאות  .8.6.2.4

 , מספר ותשלומים  כרטיסי אשראי, תשלום אחד .8.6.2.5

 וכיו"ב(  Bit ,Pepper ,xPayBoיישומון / אפליקציית תשלומים )דוגמת  .8.6.2.6

 שרותי ואמצעי סליקה .8.6.3

 המערכת תאפשר ממשק בינה לבין מערכת סליקה על פי בחירת המועצה. .8.6.3.1

המערכת תאפשר ממשק לשרותי סליקה שונים במערכת המשרדים  .8.6.3.2

 ובאתר האינטרנט והישומון.

ם מערכת סליקה מטעמו ובלבד שהתשלום עבור המציע יוכל להציע ג .8.6.3.3

שרותי הסליקה יהיה תשלום חודשי קבוע ללא הגבלת תנועות או סכומים, 

 כנדרש במכרז זה.

 המערכת תתממשק לכל סוגי אמצעי הסליקה, לרבות: .8.6.3.4

צמודים   PCI EMVמסופי סליקה לכרטיסי אשראי לרבות מסופי  (1

 אליה. 

, לסליקה  PCI EMVמסופי סליקה ניידים סלולריים, לרבות מסופי  (2

 באתרי אירועים חיצוניים.

 קורא המחאות (3

 תיעוד הסליקה  .8.6.3.5

תיעוד הסליקה יהיה לכל מותג כרטיס אשראי בנפרד ללא קשר עם חברת 

 שרותי הסליקה.
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 הפקת קבלות .8.6.4

 .תשלום שהתקבל לכל קבלה המערכת תפיק  .8.6.4.1

ת לבכל האמצעים שמעמידה המערכת לקב רישוםהאמור לעיל יחול על  .8.6.4.2

 תשלום באמצעות אתר האינטרנט והישומון

לנרשם / ושיגור שלה ממנה ישירות   PDFקבלה בפורמט המערכת תאפשר הפקת  .8.6.5

, או ככל שהתקבול אושר גם באמצעות הדוא"לאו לקבוצת משלמים  משלם

 .הישומון לרבות באזור האישיישירות לנרשם / משלם באמצעות האתר / 

 
 ניהול קופה .8.6.6

 המערכת תנהל קופת תקבולים והחזרים. .8.6.6.1

מרכיב הקופה יהיה מקושר לשאר מרכיבי המערכת המנהלים נתונים  .8.6.6.2

 הנדרשים לצורך רישום תנועות כספיות בקופה.

/ החזר תשויך  תשלוםהקופה תאפשר רישום תנועות באופן שכל תנועת  .8.6.6.3

 ולמשלם. " בנפרד חוג / פעילותלכל "

יהיה בקוד שיאפשר ממשק בין הקופה לבין מערכת האמור לעיל השיוך  .8.6.6.4

 הנהלת החשבונות המשמשת את המועצה,  לפי דרישת המועצה. 

המערכת תקיים ממשק, בינה לבין מערכת הנהלת החשבונות של המועצה  .8.6.6.5

 .באופן שכל תנועת תקבול תועבר למערכת הנהלת החשבונות

יכלול, מעבר לפרטי המשלם ואמצעי התשלום  במערכת זו תיעוד כל תנועה .8.6.6.6

תאריך / מועד הספקת השרות / האירוע,  וגם תאריך פרעון ,תאריך ערך

 כגון חודש ההשתתפות בפעילות עבורו התקבל התקבול.

לאור היות הניהול הכספי של המועצה על בסיס מזומן, תאפשר המערכת  .8.6.6.7

חילול והעברה למערכת הכספית של המועצה קובץ של תנועות  על פי 

מועדי פרעון וזאת ברמה יומית )כל יום את התנועות הנפרעות בו( או בכל 

 רמה ואופן אחר כפי שידרש על ידי המועצה.

ת החזר שתבצע המועצה ונועת המערכת תאפשר קליטה ותיעוד של  .8.6.6.8

 במערכת הנהלת החשבונות שלה.

 . המערכת תאפשר את כל הפעולות הנדרשות ממערכת קופה לרבות נעילה .8.6.6.9
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המערכת תאפשר הפקת כל המסמכים והדוחות הנדרשים להפקה על פי  .8.6.6.10

 הדין ו/או הנוהג מקופה, לרבות:

 הפקדות (1

 קבלות  (2

 ספר קופה (3

 ם לפי מוצר / שרות / משלמי "מכירות" (4

 זיכויים / החזרים / ביטולים (5

 כרטיסים / יתרות (6

המערכת תאפשר חילול והפקה של דוחות לפי דרישת המשתמש בחתכים  .8.6.6.11

כספיים שאינם , לרבות דוחות על פי כל שדה נתונים המנוהל במערכת

 מנוהלים ברמת הקופה, כזכאות לתמורה של מדריכים, ספקים וכיו"ב.

מהמערכת בעותק מודפס, ובקובץ  ניתן יהיה להפיקבתחום זה כל מסמך  .8.6.6.12

 .celxE, וכל דוח גם בקובץ בפורמט PDFבפורמט  

 

 בקרת השתתפות .8.7

 

המערכת תאפשר ניהול נוכחות של המשתתפים בכל חוג / פעילות ברמת כל מועד  .8.7.1

 .וכנגזר מכך את פעילות המדריכים בו הם מתקיימים

שנרשמו ושילמו בקרת הנוכחות בכל חוג / פעילות תתאפשר אך ורק למשתתפים  .8.7.2

 עבור ההשתתפות.

 הנתונים לניהול הנוכחות יקלטו במערכת באמצעים הבאים: .8.7.3

 הודעת משתתף על אי הגעה לרבות באמצעות האתר / ישומון.8.7.3.1

בקרת השתתפות של משתתף בחוג / פעילות במקום בו הם מתקיימים .8.7.3.2

 באמצעות ישומון.

 :ישומון בקרת ההשתתפות יפעל באחת או יותר מהדרכים הבאות.8.7.3.3

 זיהוי מיקום המשתתף במקום בו מתקיים החוג במועד בו הוא מתקיים.  (1

 מישומון המשתתף על ידי ישומון המדריך.  QRקריאה של בר קוד /  (2

או  את הגעת המשתתף לחוג/ מנהל הפעילות תיעוד ידני של המדריך  (3

 .לפעילות חד פעמית

משתתף לחוג בכל מקרה תאפשר המערכת, למשתמש מורשה, תיעוד ידני של הגעת  .8.7.4

 / פעילות או עדכון שלהם.
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המערכת תכלול מנגנון התראות על אי הגעה של משתתף לחוג מספר פעמים כפי  .8.7.5

 שתקבע המועצה וזאת ככל שהוא לא הודיע על כך ביוזמתו. 

 המערכת תגזור מבקרת נוכחות המשתתפים את בקרת פעילות המדריכים. .8.7.6

דרישת המשתמש הן להדפסה  המערכת תאפשר חילול דוחות נוכחות בחתכים לפי .8.7.7

 .celxEוהן כקובץ  PDFוהן בפורמט 
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 ממשקים עם מערכות המשמשות את המועצה .8.8

 
המערכת תתממשק עם המערכות המשמשות ושתשמשנה את המועצה במהלך  .8.8.1

 ההתקשרות על פי מכרז זה וזאת תמורת דמי השימוש הקבועים.

למועצה בין המערכות המוצעות על ידו לבין  הספק יפתח כל ממשק שידרש .8.8.2

 המערכות שמשמשות או שתשמשנה את המועצה.

קיום ממשק בין המערכות המוצעות על ידי הספק לבין המערכות הבאות מהווה  .8.8.3

 תנאי לתחילת תשלום המועצה עבור השימוש במערכות:

 אתרי המועצה  (1

 ישומוני המועצה (2

 מערכת הנהלת החשבונות של המועצה (3

 .לניהול אולמות תרבות ולמכירת כרטיסים לסוגיהם  של המועצהמערכת  (4

 ככל שידרש למועצה ממשק מסוג אחר בין המערכות היא תודיע על כך לספק.  .8.8.4

ימי עבודה ממועד   30קיבל הספק בקשה לפיתוח ממשק הוא יפתח אותו בתוך  .8.8.5

 הבקשה.

מכרז האחריות לדרישת פיתוח ממשק  מצד המערכת אליה מבוקשת מערכת נשוא  .8.8.6

 זה להתממשק והתשלום עבורו תחול על המועצה.

הספק בעצם הגשת הצעתו למכרז זה מתחייב לפעול מול ספק המערכת אליה  .8.8.7

אמורה מערכת המוצעת על ידו להתממשק ולשתף פעולה לשם כך עם המועצה ועם 

 ספקיה המעורבים בכך.
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 שרות תמיכה ותחזוקה. .9

  

 מאפייני השרות, התמיכה  והתחזוקה  .9.1

 

 השרות למערכות והתמיכה במשתמשים יעשו באמצעות:

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

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

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

 

 – 08:00המוקד יהיה מאוייש וזמין למענה מלא לצוות המועצה בכל ימי העבודה בין השעות 

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

  

 (SLA)רמת השרות  .9.2

 

 רמת שרות המוקד תהיה כדלקמן:

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

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

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

  .ממועד קבלת פניה או לפי תאום עם הלקוח

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

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

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

לא יאוחר  בתקלה אחרתלפי העניין מרחוק או תוך הגעה לאתר ההתקנה,  ,תחילת טיפול (4.2

 .או לפי תאום עם הלקוח מיום העבודה הבא

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

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

 חזרה לתפקוד מלא.

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

 .פקוד מלא בפרק הזמן הקצר ביותרהמערכת לת
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המזכה את המועצה בפיצוי  אי עמידה ברמת השרות, כמפורט לעיל, תהווה הפרה יסודית של ההסכם

 המוסכם על פי ההסכם.

 מדריך למשתמש .9.3

 

 .למשתמשבכל מקרה יסופקו עם המערכת מדריך 

 

 המדריך למשתמש יכיל:

 תיאור ה"סביבה" ותיאור פונקציונלי כללי.  (1

 מילון מונחים  (2

 עץ המסכים  (3

 הצגת תפריטים (4

 מסכי פעולה  (5

 פעולות מיוחדות )ניהול המערכת(  (6

 נהלי אבטחת מידע במערכת  (7

עם המערכת יכלול הדרכה לשימוש במערכת המוצעת  הספקהמדריך למשתמש שיסופק על ידי 

 ובהתאמות שיבוצעו בה.

 

 נוחים והנחיה ( Help"עזרה" )וצלמיות מסכי  .9.4

 

עזרה ברמות לסוגיו אפשרות לקבלת המערכת לרשות המשתמש מעבר ובנוסף לאמור לעיל תעמיד 

 שונות: שדה, חלון, מסך, יישום. 

לרשות המשתמש תהיה אפשרות להגיע לתכני העזרה מכל מסך על פי בחירתו, לרבות באמצעות 

 חיפוש על פי צרוף תווים / מילים, מילה או חלק ממנה .

 יה מקושרת למקום בו נמצא המשתמש )הסמן, העכבר, מואר וכו'(. העזרה במערכת תה

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

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

 .תואמים למדריך למשתמשהעזרה במערכת יהיו / חלונות / חלוניות מסכי 
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 התקנה .10

 

  .המציע יצרף להצעתו הצעה לתוכנית התקנה

ההתקנה ההסבה ושלבי כל את בהצעה לתוכנית ההתקנה שיגיש לאישור המועצה יפרט המציע 

 .המוצעים על ידו

 לכל שלב יפרט המציע, בין השאר:

 נקודת זמן בתהליך לתחילתו. (1

 .ההכנות הנדרשות מהמזמין לצורך ביצוע כל שלבתנאים הכרחיים כולל  (2

 לו"ז / משך ביצוע מנקודת ההתחלה. (3

 גורם מבצע מטעם המציע. (4

 גורם מלווה נדרש מטעם מזמין . (5

 

מובהר בזאת כי אין בבקשת המועצה ממציע להגיש הצעה לתוכנית עבודה כדי לחייב אותה לקבלה 

 כלשונה או לקבלה כלל היה והמציע יזכה במכרז.

לרבות הגשת תוכנית שונה שינויים בתוכנית מהזוכה עוד מובהר כי שמורה למועצה הזכות לדרוש 

 והמציע בעצם הגשת הצעתו מתחייב לבצע את השינויים ללא כל טענה ותביעה.

ממועד  ימי עבודה 5בתוך המציע שיזכה יגיש למועצה עותק מהצעת התוכנית, כאמור לעיל, וזאת 

 פקת מערכת.קבלת הזמנת  עבודה להס

התוכנית תערך באופן שהשלמת ההסבה וההתקנה והתאמת המערכת לתחילת שימוש המועצה 

 ממועד אישור התוכנית. ימי עבודה 20בתוך יעשו 

 על ידי המועצה.שתאושר ביצוע ההתקנה על ידי הזוכה יעשה אך ורק על פי הצעה לתוכנית התקנה 

 

 

המזכה את המועצה  וה הפרה יסודית של ההסכםאי עמידה בלוחות הזמנים, כמפורט לעיל, תהו

 .בפיצוי המוסכם על פי ההסכם

. 
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 דגשים -זכות שימוש במערכת  .11

 

 , בין השאר אך לא רק, גם:תכלולהשימוש  זכות השימוש במערכת, תמורת דמימובהר בזאת ש

דין ו/או פיתוח התאמות של מרכיבי המערכות וזאת כדי להבטיח עמידתן בדרישות כל  (1

  .בהתאם לדרישות המועצה

פיתוח ממשקים בין המערכות למערכות משיקות וזאת כדי להבטיח עמידתן בדרישות כל  (2

  .דין ו/או בהתאם לדרישות המועצה

של גרסאות של  כל שדרוגהעמדה לרשות משתמשי המערכת לסוגיהם על פי מכרז זה  (3

מיום התקנתם לשימוש שוטף ימי עבודה  20 ךמרכיב אחד או יותר של המערכות, בתו

(Production) .של משתמשים אחרים 

 כל רכיב תוכנה ו/או שרותהעמדה לרשות משתמשי המערכת לסוגיהם על פי מכרז זה  (4

שסופקה למועצה שפותח עבור משתמשים אחרים במערכת ככל למערכת  תוספותהמהווה 

א נכלל במערכות מענה על צורך של המועצה או שיפור של מענה קיים של שהוא מהווה

של  (Production)ימי עבודה מיום התקנתם לשימוש שוטף  20 ךקודם לפיתוחו, וזאת בתו

 משתמשים אחרים.

למען הסר ספק מובהר בזאת כי ככל שהזוכה לא יעמיד לרשות משתמשי המערכות על פי מכרז 

המזכה את יהווה הדבר הפרה יסודית של ההסכם זה שדרוג או רכיב, כאמור בסעיפים לעיל, 

 המועצה בפיצוי המוסכם על פי ההסכם.
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 דרישות אבטחת מידע וסייבר לספק תוכנה - 1ב/נספח 

 
)להלן; המקומית כפר שמריהו מועצה "( נותנים להספקהואיל; ואנו החתומים מטה )להלן; " .1

 ה. תחזוקת תוכנזכות שימוש בתוכנה ו/או "( שירותי פיתוח ו/או המזמין"

ועל  מזמיןמותנה בהתחייבות שלנו לשמור על סודיות המידע של ה מזמיןוהואיל; ומתן השירותים ל .2

 אבטחת מידע כמפורט בכתב זה;

הנובעות מהנחיות אבטחת המידע והואיל ואנו חייבים בדרישות אבטחת מידע החלות על ספק תוכנה,  .3

מידע וסייבר מגורמי חוץ החלות על מעבר לדרישות אבטחת בדרישות החוק ותקנות הגנת הפרטיות, 

 כלל ספקי מיקור חוץ;

 

 אי לכך, אנו מתחייבים בזאת כדלקמן;

 

 הנחיות כללית: .1

הספק מצהיר כי הוא פועל כנדרש על פי החוק, התקנות ותיקוני הגנת הפרטיות וכי הוא נוקט  1.1

והנחיות רשם באמצעי אבטחה ובקרה כמתחייב מהוראות חוק הגנת הפרטיות, תיקוניו ותקנותיו 

 מאגרי מידע.

הספק ימנה אחראי לאבטחת המידע וסייבר מטעמו. על אחראי אבטחת המידע וסייבר להבטיח  1.2

שימוש נכון בזיהוי המשתמש ובסיסמא, בהרשאות הגישה למידע ובהגנת משאבי מערכות 

 .מזמיןהמחשב והמידע ומערכות התקשורת המכילות מידע השייך ל

בדיו על הצהרות סודיות, הכוללים, בין היתר, התחייבות לשמירה הספק מתחייב להחתים את עו 1.3

שימוש במידע רק בהתאם לאמור בהסכם ההתקשרות , מזמיןמוחלטת על סודיות המידע של ה

 ויישום אמצעי האבטחה הקבועים בהסכם ההתקשרות. מזמיןבין הספק לבין ה

ההתקשרות, או להשתמש במידע הספק מתחייב לא להעביר לצד שלישי מידע שיתקבל במסגרת  1.4

  שעובדיו יחשפו אליו אגב ביצוע ההתקשרות, לכל מטרה אחרת שלא קשורה לביצוע ההתקשרות.

 לערוך ביקורת אבטחה בכל עת.  מזמיןהספק מתחייב לאפשר לנציג ה 1.5

הספק יתקין תוכנת הגנה תקנית ומעודכנת נגד נוזקות על מחשבים המכילים מידע השייך  1.6

 משים להתחברות לצרכי תמיכה או תחזוקה., או משמזמיןל

 או אצל נאמן. מזמיןהספק יוודא הפקדת קוד מקור של אפליקציה ב 1.7

יוודא שקוד המקור עבר בדיקה נגד חשיפות ואי קיום קוד זדוני  מזמיןמנהל יחידת המחשוב של ה 1.8

 (. Vulnerability Scanבאמצעות סריקת חשיפות אבטחת מידע )

 .מזמיןלית על התוכנה עפ"י דרישת ההספק יבצע הדרכה פרונט 1.9

 אירועי אבטחת מידע 1.10

הספק יתעד כל מקרה שבו התגלה אירוע אבטחת מידע. ככל האפשר יבוסס התיעוד על  1.10.1

 רישום אוטומטי.

, מזמיןבמקרה של אירוע אבטחת מידע המשפיע על מידע של ה מזמיןהספק ידווח ל 1.10.2

 עובדיה או תושביה.
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 מאובטח:פיתוח  .2

 .מזמיןאו מקביל שיאושר ע"י מנהל יחידת המחשוב של ה  OWASPשימוש בתקן 2.1

 שימוש בגרסאות מעודכנות ונתמכות של שפות הפיתוח. 2.2

 .מזמיןהעברת מסמך אפיון מערכת לאישור של מנהל יחידת המחשוב של ה 2.3

 פיתוח המערכת בהתאם לדרישות האפיון. 2.4

 קיום דרישות אבטחת מידע באפיון.ביצוע בדיקות מסירה ע"י הספק לווידוא  2.5

 מבדק חדירה למערכת לפני העברה לייצור. 2.6

 

 הפרדת סביבות: .3

 סביבת הייצור תופרד מסביבות אחרות. 3.1

 העברת אפליקציה מסביבת פיתוח לייצור תתבצע בצורה מבוקרת.  3.2

 לא יעשה שימוש בנתונים אמתיים בסביבת הפיתוח. 3.3

 

 הגנה אפליקטיבית:  .4

הגדרת רשימת ערכים וטווחים מותרים לשדות קלט )כולל הגנה על בקרת קלט בכל השדות.  4.1

FORM  באמצעותCAPTCHA) 

אין לחשוף למשתמש הקצה הודעות שגיאה אפליקטיביות העלולות להסגיר קוד וטבלאות בתוך  4.2

 היישום. שגיאות כאלה יש לכתוב לקובץ לוג בלבד או לתת הודעה גנרית.

ודא כי קובץ העולה לשרת יעבור סניטציה ויישמר במקרה של העלאת קבצים למערכת: יש לו 4.3

 .phpו/או  htmlבשרת כקובץ בעל סיומת לא פוגענית כגון 

 בקרת פלט: 4.4

 וידוא שאין בדו"חות המופקים מהמערכת חשיפה של שדות שלא נדרשים. 4.4.1

 .וידוא אי חשיפה של סיסמאות או כרטיס אשראי בפלטים למסך או לתדפיסים 4.4.2

 תיעוד בלוג: 4.5

 כניסות/נעילות משתמש. 4.5.1

/מחשב( כולל IPפעולות עדכון ע"י המשתמשים )ברמת שם משתמש, זמן, ערך, כתובת  4.5.2

 שמירת ערך קודם.

 העלאות תכנים. 4.5.3

 גישה מרחוק 4.5.4

 חריגות ואירועי אבטחת מידע 4.5.5

 שינויים במערך ההרשאות 4.5.6

 שמירת התיעוד 4.6

 למנהל מערכת. -הגבלת הרשאת גישה לרשומות לוג  4.6.1

 חודשים לפחות 24שמירת תיעוד למשך  4.6.2

נוהל בדיקה שגרתי של הלוגים כולל דו"ח של הבעיות שהתגלו והצעדים הספק יקבע  4.6.3

 שננקטו בעקבותיהן.
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 הזדהות והרשאות:  4.7

 יכולת להגדיר הרשאות על פי פרופיל/תפקיד ולמדר גישה/עדכון ברמת שדה. 4.7.1

אמצעי פיזי הנתון לשליטתו הבלעדית של ככל הניתן, אופן הזיהוי ייעשה על בסיס  4.7.2

 המורשה.

קישור למנגנון הרשאות אשר יאפשר ביקורת ויתעד את הגישה למאגרי המידע, ובין  4.7.3

היתר יתעד את הפרטים הבאים: זהות המשתמש, התאריך והשעה של ניסיון הגישה, 

ו רכיב המערכת אליו בוצע ניסיון הגישה, סוג הגישה, היקפה ואם הגישה אושרה א

 נדחתה.  

  active מה )שם משתמש( הזדהותם פי על יתבצע במערכת המשתמשים וניהול אימות 4.7.4

Directory הארגוני (SSO.) 

 הסיסמאות יוצפנו בהצפנה חד כיוונית בבסיס הנתונים. 4.7.5

 .מזמיןיכולת הפקה יזומה של דו"ח הרשאות תקפות לפי דרישת ה 4.7.6

 סיונות זיהוי כושלים.ינעילת משתמש לאחר מספר נ 4.7.7

 הגדרת אופן טיפול בתקלות הקשורות באימות זהות. 4.7.8

ובמידת האפשר שינוי סיסמאות  ,ביטול הרשאות לבעל הרשאה שסיים את תפקידו 4.7.9

למאגר ולמערכות המאגר, שבעל ההרשאה עשוי היה לדעת, מיד עם סיום תפקידו של 

 בעל ההרשאה.

 
 

 בענן: אחסון המערכת דרישות במקרה של  .5

 נתמכות. שימוש בגרסאות דפדפנים 5.1

 בכל דפי היישום. Httpsשימוש בפרוטוקול   5.2

על מנת למנוע ממשק ישיר  STORED PROCEDURES או  API WEB SERVICE, -שימוש ב 5.3

 בין המשתמש לשרת בסיס הנתונים.

בסוף הדף, לא ניתן  UID)חוסר יכולת לשנות  URL-מניעת אפשרות למניפולציה של כתובת ה 5.4

 לשנות או להוסיף דפי משנה(.

 בלבד או מכתובות שיסופקו על ידה. מזמיןמשק ניהול בגישה מהמ 5.5

 .IPSמימוש  5.6

או פרוטוקול אחר שיאושר ע"י מנהל  TLS1.2מימוש הצפנה בתקשורת באמצעות פרוטוקול  5.7

 .מזמיןיחידת המחשוב של ה

 בקרת גישה: 5.8

או  OTP-לאפשר יכולת שימוש ב –גישה לאפליקציה באמצעות שם משתמש וסיסמא  5.8.1

CAPTCHA אם לא ניתן לממש מדיניות סיסמאות כמצוין לעיל  בסעיף זהה נוסף,כמ 

4.7. 

לאחר פרק זמן של אי פעילות, המחייב זיהוי מחדש של  SESSION TIME OUTהגדרת  5.8.2

 המשתמש.
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 דקות. )גם אם המערכת תנוהל מקומית(. 30תהיה  Sessionברירת המחדל לסיום  5.8.3
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 אבטחת תשתיות 5.9

לבין  מזמיןהספק יבצע הפרדה בין בסיס הנתונים של ה - מזמיןבסיס נתונים ייעודי ל 5.9.1

 בסיסי נתונים של לקוחות אחרים. 

 .NISTאו  מזמיןהגנת בסיס הנתונים והקשחתו עפ"י הנחיות ה 5.9.2

 לפי דרישתה. מזמיןניטור שינויים בבסיסי הנתונים והפקת דו"ח ל 5.9.3

 בשעות הפעילות. שעה – DOWNTIME מקסימום  -זמינות מלאה 5.9.4

 .וירוס בכל שרת-התקנה ועדכון של אנטי 5.9.5

 .עדכון מערכת הפעלה בעדכוני אבטחה תוך שבוע מפרסומם 5.9.6

במקרה של אירוח תשתיות או סביבת ענן, הספק מתחייב לשמור המידע במערכת כל עוד  5.9.7

יכולת שליטה ובקרה על הנתונים בענן וכן אפשרות  מזמיןהספק יספק ל נמשך השירות

 חד צדדית להפסקת השימוש בשירותי הענן תוך מחיקת המידע באופן שלא ניתן לאחזור.

 מענה אנושי לטיפול באירועי סייבר. 5.9.8

 

 , יחולו עליו גם הדרישות הבאות:מזמיןבמידה וספק התוכנה מוגדר כמחזיק מאגר של ה .6

 לשנה לפחות, אודות אופן ביצוע חובותיו לפי תקנות אבטחת המידע., אחת מזמיןהספק ידווח ל 6.1

 לתקנות אבטחת המידע. 4הגדרת נוהל אבטחת מידע, כמפורט בתקנה  6.2

הגדרת מסמך מעודכן של מבנה מאגר המידע וכן רשימת מצאי מעודכנת של מערכות המאגר,  6.3

 לתקנות אבטחת המידע.  5בהתאם למפורט בתקנה 

 18-מבדק חדירה למאגרי מידע שחלה עליהם רמת אבטחה גבוהה, אחת לביצוע סקר סיכונים ו 6.4

 חודשים לכל הפחות.

שמירת מאגרי המידע וכן תשתיות ומערכות המשמשות את המאגר,  -אבטחה פיזית וסביבתית 6.5

במקום מוגן, המונע חדירה וכניסה אליו ללא הרשאה והתואם את אופי פעילות המאגר ורגישות 

 המידע.

תיעוד של הכניסה והיציאה מאתרים בהם מצויות מערכות המידע וכן בקרה ותיעוד ביצוע בקרה ו 6.6

 של הכנסה והוצאת ציוד אל מערכות המאגר ומהן.

ביצוע ביקורת פנימית או חיצונית, לעניין עמידת הספק בתקנות אבטחת מידע, אחת לשנתיים  6.7

אבטחת מידע, שאיננו לפחות. הביקורת תיערך ע"י גורם בעל הכשרה מתאימה לביקורת בנושא 

 אחראי האבטחה על המאגרים.

 הספק יגביל / ימנע אפשרות חיבור התקנים ניידים למערכות המאגר וינקוט אמצעי הגנה. 6.8

הספק לא יחבר את מערכות המאגר לרשת האינטרנט או לרשת ציבורית אחרת, ללא התקנת  6.9

 גלות לגרום נזק או שיבוש.אמצעי הגנה מתאימים מפני חדירה לא מורשית או מפני תוכנות המסו

בגישה מרחוק באמצעות רשת האינטרנט או רשת ציבורית אחרת, הספק יעשה שימוש גם  6.10

באמצעים שמטרתם לזהות את המתקשר והמאמתים את הרשאתו לביצוע הפעילות מרחוק ואת 

 היקפה. 

 חודשים, לכל הפחות.  24הספק ישמור את הגיבויים באופן מאובטח, למשך  6.11
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 ניהול כוח אדם 6.12

הגדרת ושינוי הרשאות גישה למידע המצוי במאגר המידע רק לאחר נקיטת  6.12.1

 אמצעים סבירים, המקובלים בהליכי מיון ושיבוץ עובדים.

קיום הדרכות לבעלי הרשאות גישה למידע המצוי במאגר המידע, בטרם מתן  6.12.2

הקיימות. ההדרכות יעסקו בחובות הרשאות ראשוני או בטרם שינוי ההרשאות 

 בעלי הרשאות לפי חוק ותקנות הגנת הפרטיות, ולפי נוהל האבטחה של הספק.

לכל הפחות  מזמיןקיום הדרכה תקופתית לבעלי ההרשאות למאגרי המידע של ה 6.12.3

 אחת לשנתיים.

 אירועי אבטחת מידע 6.13

טחת קביעת הוראות בנוהל האבטחה של הספק לעניין התמודדות עם אירועי אב 6.13.1

מידע, לפי חומרת האירוע ומידת רגישות המידע, לרבות לעניין ביטול הרשאות 

וצעדים מיידיים אחרים הנדרשים וכן הוראות לעניין דיווח למנהל יחידת 

 על אירועי אבטחה ועל הפעולות שננקטו בעקבותיהם. מזמיןהמחשוב של ה

עוד באופן דיווח לרשם מאגרי מידע אודות אירוע אבטחה חמור. שמירת התי 6.13.2

 חודשים לכל הפחות. 24מאובטח, למשך 

קיום דיון באירועי האבטחה ובחינת הצורך בעדכון נוהל האבטחה של הספק,  6.13.3

אחת לשנה לפחות. במאגרים  -במאגרים שחלה עליהם רמת אבטחה בינונית 

 אחת לרבעון לפחות.  -שחלה עליהם רמת אבטחה גבוהה

 
 
 

ולראייה באנו על החתום

_____________ _______________  ___________  _______
 תאריך                 חתימת הספק   שם )משפחה ופרטי(  חברה          
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 התחייבות ספקים המחזיקים במאגרי מידע בענן - 2נספח ב/

 
 :)להלן המקומית כפר שמריהומועצה "( נותנים להספק" :ואנו החתומים מטה )להלן, הואיל

 ענן למאגרי מידע בתחום _______________"( שירותי המזמין"

 מזמיןשלנו לשמור על סודיות המידע של ה מותנה בהתחייבות מזמיןומתן השירותים ל ,והואיל

 .ועל אבטחת מידע כמפורט בכתב זה

 

 :אי לכך, אנחנו מתחייבים בזאת כדלקמן

 

 הנחיות כללית: .1

הספק מצהיר כי הוא פועל כנדרש על פי החוק, התקנות ותיקוני הגנת הפרטיות וכי הוא  .1.1

תיקוניו ותקנותיו נוקט באמצעי אבטחה ובקרה כמתחייב מהוראות חוק הגנת הפרטיות, 

 והנחיות רשם מאגרי מידע.

אחת לשנה לפחות, אודות אופן ביצוע חובותיו לפי תקנות  מזמיןהספק מתחייב לדווח ל .1.2

 )להלן: "תקנות אבטחת מידע"(. 2017-הגנת הפרטיות )אבטחת מידע(, התשע"ז

הספק ימנה אחראי לאבטחת המידע וסייבר מטעמו. על אחראי אבטחת המידע וסייבר  .1.3

הבטיח שימוש נכון בזיהוי המשתמש ובסיסמא, בהרשאות הגישה למידע ובהגנת משאבי ל

 .מזמיןמערכות המחשב והמידע ומערכות התקשורת המכילות מידע השייך ל

הספק מתחייב להחתים את עובדיו על הצהרות סודיות, הכוללות, בין היתר, התחייבות  .1.4

בהתאם  מזמיןש במידע של ה, שימומזמיןלשמירה מוחלטת על סודיות המידע של ה

 לספק ויישום אמצעי האבטחה הקבועים בהסכם. מזמיןלאמור בהסכם בין ה

הספק מתחייב לא להעביר לצד שלישי מידע שיתקבל במסגרת ההתקשרות, או להשתמש  .1.5

במידע שעובדיו יחשפו אליו אגב ביצוע ההתקשרות, לכל מטרה אחרת שלא קשורה 

ולשמור את המידע במערכת כל עוד נמשך השירות ופרק זמן של עד  לביצוע ההתקשרות

 יום שאותו תגדיר העיריה במועד סיום ההתקשרות. 90

 לערוך ביקורת אבטחה בכל עת.  מזמיןהספק מתחייב לאפשר לנציג ה .1.6

לתקנות אבטחת מידע וכן מסמך  4הספק יגדיר נוהל אבטחת מידע , כאמור בתקנה  .1.7

 לתקנות אבטחת מידע. 5בהתאם למפורט בתקנה מעודכן של מבנה המאגר, 

הספק יתקין תוכנת הגנה תקנית ומעודכנת נגד נוזקות על מחשבים המכילים מידע השייך  .1.8

הספק לא יחבר את מערכות המאגר לרשת האינטרנט או לרשת ציבורית אחרת,  .מזמיןל

 וללא התקנת אמצעי הגנה מתאימים.  מזמיןללא אישור מה

 שימנעו חדירה  המידע, רגישות לרמת בהתאם  הולמים, אבטחה אמצעיהספק ינקוט  .1.9

-הספק )לכל הפחות  אל מזמיןה בין התקשורת קווי אל או למערכת מקרית או מכוונת

Firewall  ו-IPS הצפנת ,TLS1.2.) 
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הספק יוודא קיום נהלי התמודדות עם אירועי אבטחת מידע ובכלל זה יקבע הוראות  .1.10

להתמודדות עם אירועי אבטחת מידע, לרבות לעניין ביטול הרשאות וצעדים מיידים 

או  הספק ינהל ויתעד כל אירוע  המעלה חשש לפגיעה במידעאחרים הנדרשים. כמו כן, 

 24את התיעוד באופן מאובטח ולמשך  ישמורחריגה מהרשאות הגישה במערכות המידע. ו

 חודשים לכל הפחות. 

על אירועי אבטחה ועל הפעולות שננקטו בעקבותיהם וכן יקיים דיון  מזמיןהספק ידווח ל .1.11

ויבחן את הצורך בעדכון נוהל האבטחה שלו במאגרי מידע שחלה עליהם רמת אבטחה 

בינונית, אחת לשנה לפחות. במאגרים שחלה עליהם רמת אבטחה גבוהה, אחת לרבעון 

 לפחות. 

עובדיו למאגר בהתאם לרמת סיווגם  הספק  יספק הרשאות גישה, זיהוי ואימות של .1.12

ורגישות המאגר, רק לאחר נקיטת אמצעים סבירים, המקובלים בהליכי מיון ושיבוץ 

עובדים )למשל בדיקות רקע, מבחני אמינות וכיו"ב(ניהול ורישום של בעלי הרשאות גישה 

ניהול דו"ח  ואת המינימום הנדרש לביצוע עבודתם. Need to Knowיכללו הגדרות של 

הרשאות מעודכן הכולל תפקידים, הרשאות הגישה שניתנו ובעלי ההרשאות הממלאים 

תפקידים אלה, תיעוד כל שינוי בדו"ח, ויכולת הפקה יזומה של דו"ח זה אחת לשנה 

 .מזמיןוהעברתו ל

הספק. יעשה שימוש במדיניות סיסמאות מורכבות והחלפת סיסמא תתבצע לכל הפחות  .1.13

הצפנת סיסמאות בהצפנה חד כיוונית בבסיס הנתונים. כמו  יום. הספק יוודא 180-אחת ל

כן, הספק יגדיר מספר ניסיונות הקשה שגויים של סיסמא בטרם נעילת המשתמש, יגדיר 

את אופן הטיפול בתקלות הקשורות באימות זיהוי ויישם ניתוק אוטומטי  לאחר פרק זמן 

 של אי פעילות במחשב.

אה שסיים את תפקידו ובמידת האפשר לשינוי הספק ידאג לביטול הרשאות לבעל הרש .1.14

 סיסמאות למאגר שבעל ההרשאה עשוי לדעת, מיד עם סיום תפקידו.

בעלי הרשאות גישה למידע המצוי במאגר המידע, בטרם עובדיו להספק יקיים הדרכות  .1.15

חובות לפי חוק ה יכללו אתמתן ההרשאות או בטרם שינוי ההרשאות הקיימות. ההדרכות 

ותקנות אבטחת המידע ומסירת מידע אודות חובות בעלי  1981-, התשמ"אהגנת הפרטיות

 ההרשאות לפי החוק ולפי נוהל האבטחה של הספק.
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נוהל האבטחה של הספק  בנושא הדרכה תקופתית לבעלי ההרשאותבנוסף, הספק יקיים  .1.16

והוראות אבטחת המידע לפי החוק ותקנות אבטחת המידע ובדבר החובות של בעלי 

ההרשאות לפיהם. ההדרכה תיערך לכל הפחות אחת לשנתיים ובהסמכה של בעל הרשאה 

 לתפקיד חדש, סמוך ככל האפשר למועד הסמכתו. 

וידווח על האירועים ועל באירועי אבטחת מידע וסייבר  להספק ייתן מענה אנושי לטיפו .1.17

 .מזמיןמסקנותיהם לממונה אבטחת המידע ב

הספק יסדיר את גישת העובדים למאגר המידע מרחוק באמצעות זיהוי מבוסס שם  .1.18

 במידע והזדהות חזקה לביצוע פעולות. הוסיסמא לצפיי

 ( dok, smartphone, laptopהספק יגביל ככל הניתן את התקנים ניידים למאגרי המידע ) .1.19

 פק יבצע בקרות פלט וקלט.הס .1.20

וכן קיום מערכות הפעלה וגרסאות תוכנה הנתמכות ע"י היצרן, בהספק יעשה שימוש  .1.21

 המאגר, לרבות חומר המחשב הנדרש לפעולתן. ותשתיות עדכונים שוטפים של מערכות 

 

 :וגבוהה נדרשות על מאגרי מידע ברמת סיווג בינוניתנוספות דרישות אבטחה  .2

מאגרי המידע ואת התשתיות והמערכות המשמשות את המאגרים הספק ישמור את  .2.1

במקום מוגן המונע חדירה וכניסה אליו ללא הרשאה, יתעד את הכניסות והיציאות 

ממתקני המאגר, ויתעד הכנסה והוצאה של ציוד על מנת לבצע מעקב ובקרה במקרה של 

 כשל אבטחתי.

וביקורת  על הגישה  למערכות ( שיאפשר בקרה ADהספק ינהל מנגנון תיעוד אוטומטי ) .2.2

המאגר, התיעוד יישמר למשך שנתיים לפחות. כמו כן, ידאג הספק לקיום נוהל בדיקה 

 שגרתי של נתוני התיעוד כולל דוח של הבעיות שנתגלו והצעדים שננקטו בעקבותיהן.

חודשים, אשר תכלול דו"ח עם זיהוי  24הספק יבצע ביקורת תקופתית לכל הפחות אחת ל  .2.3

 ים והצעת תיקונים לליקויים אלה.ליקוי

הספק  יקבע נהלי עבודה לגיבוי ושחזור הנתונים, ויספק על פי הצורך תיעוד לכך. שמירת  .2.4

 חודשים לכל הפחות. 24הגיבויים תיעשה באופן מאובטח ולמשך 

הספק יעדכן את בעל המאגר ואת רשם מאגרי מידע  באופן מידיי  על אירוע אבטחה  .2.5

 מהרשאה בחריגה או הרשאה בלא המידע ממאגר מהותי בחלקוש  חמור, שבו נעשה שימ

 במאגר. המידע שלמות שנפגעה או

הספק יבצע סקר סיכונים ומבדק חדירה למערכות מאגרים שחלה עליהן רמת אבטחה  .2.6

 חודשים לכל הפחות. 18-גבוהה, אחת ל
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ולראייה באנו על החתום

_____________ _______________  ___________  _______
 תאריך                 חתימת הספק   שם )משפחה ופרטי(  חברה          

 

 
 


