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 I))כללי  .0
 

 (Mהנדרשים ) השרותים  0.1

השרותים אחד או יותר ממבקשת בזאת הצעות להספקת  כפר שמריהו המועצה המקומית 

 הבאים:

 :1קטגוריה 

ותהליכי הספקת זכות שימוש במערכת ממוחשבת לניהול המידע אודות נכסי המועצה  0.1.1

 העבודה לניהולם.

הדרכת  , הסבה של הנתונים הקיימים וטעינתם למערכת המוצעת,התקנה ,הספקה

  מועצההטמעת של מערכת מידע ממוחשבת לניהול המידע, לעדכונו על ידי ה ,המשתמשים

על פי החוקים, התקנות ההנחיות והנהלים החלים   המועצהולניהול תהליכי הטיפול בנכסי 

 .זה, לרבות שרותי תמיכה במשתמשים ותחזוקה למערכתעליה בתחום 

הספקת זכות שימוש במערכת ממוחשבת לניהול המידע אודות חבות בהיטלי פיתוח  0.1.2

 ותהליכי העבודה בכל הקשור לחיוב בהם ולמעקב אחר גבייתם.והיטלי השבחה 

הדרכת  , הסבה של הנתונים הקיימים וטעינתם למערכת המוצעת,התקנה ,הספקה

  מועצההטמעת של מערכת מידע ממוחשבת לניהול המידע, לעדכונו על ידי ה ,המשתמשים

על פי החוקים, התקנות  והיטלי השבחה בחבויות בהיטלי פיתוחולניהול תהליכי הטיפול 

ההנחיות והנהלים החלים עליה בתחום זה, לרבות שרותי תמיכה במשתמשים ותחזוקה 

 .למערכת

ממוחשבת לחילול תהליכים פנימיים וניהול ישיבות הספקת זכות שימוש במערכת  0.1.0

 בתחומי ההנדסה כגון התשתיות, המקרקעין ורישוי הבניה.

הדרכת  , הסבה של הנתונים הקיימים וטעינתם למערכת המוצעת,התקנה ,הספקה

לחילול תהליכי עבודה פנימיים וניהול הטמעת של מערכת מידע ממוחשבת  ,המשתמשים

ם הנדסיים פנימיים , לעדכונו על ידי המועצה ולניהול תהליכילניהול המידעישיבות, 

הנוגעים לישויות מקרקעין או תשתית לרבות קישור תיעוד לכל אבן דרך בתהליך / נושא 

 ., לרבות שרותי תמיכה במשתמשים ותחזוקה למערכתבישיבה / ישות הנדסית

 

 ו/או

 :2קטגוריה  

במידע אודות נכסי המועצה וביצוע של תהליכי הספקת שרותי איתור וניתוח של עדכונים  0.1.0

העבודה הנדרשים לעדכון המערכת וביצוע כל הפעולות הנדרשות להבטחת זכיות המועצה 

 בנכסיה וניהולם היעיל והמועיל.

הספקת שרותי איתור מידע אודות הנכסים ועדכון שוטף של מערכת המידע המילולית 

ביצוע כל ו " או "תקיון"()להלן "תקיון הנכסיםלניהול נכסי המועצה וארכיב תיקי הנכסים 

 .הפעולות הנדרשות לרישום זכויות המועצה בנכסיה

 )אופציה( המשמשת את המועצה  GIS -יצירת שכבת נכסים במערכת ה  0.1.0

הספקת שרותי איתור במרחב של כל נכסי המועצה לסוגיהם ויצירת שכבת נכסים 

מועצה ולממשק בינה לבין מערכת המשמשת את ה GIS -המותאמת לקליטה במערכת ה 

 .הנכסים המוצעת
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 .טיפול ברישום הפקעות 0.1.6

החל מיצירת תצ"רים )תכניות לצרכי רישום( הספקת שרותי  טיפול ברישום הפקעות 

לשכת פרסום סעיפי הפקעה ורישום בפועל בטיפול בבאמצעות מודד מטעם המועצה, 

  עין.קם המקרושיר

 

 ו/או

 :3קטגוריה  

שרותי ריכוז הטיפול בתחום הבקשות למידע ולהיתרי בניה לרבות בדיקת הספקת  0.1.0

בקשות להיתר בניה עבור המועצה, בין היתר, כ"גורם פנים" בהליך רישוי הבניה 

 )המבוצע על ידי הועדה לתכנון ולבניה הרצליה(. 

הספקת שרותי איתור המידע אודות הבקשות להיתרי בניה בתחום המועצה, ביצוע כל 

הפעולות הנדרשות הן למסירת מידע תכנוני והן לבחינת עמידתם בתנאי המועצה כגורם 

ועדכון שוטף של מערכת פנים בהליך הרישוי הבניה, ריכוז פעילות הועדה המקדמית 

 הבניה.  תהליכי רישויהמידע המילולית לניהול 

שרותי ריכוז הטיפול עבור המועצה בתחום חיבור נכסי התושבים לרשת הביוב הספקת  0.1.8

 . המרכזית

הספקת שרותי איתור המידע אודות הנכסים ברי החיבור לרשת הביוב המרכזי ובעליהם, 

הכנה והפצה של מסמכים לאכיפת החיבור, הנחיה מילולית וכתובה לרבות באמצעות 

, בקרה של תוכניות חיבור, קבלת קהל, ממשק עבודה מול קבלני תוכניות לאופן החיבור

 ביצוע מטעם התושבים, מנהלי פרויקטים ומתכננים מטעם המועצה.

 

 ו/או

 :4קטגוריה  

שרותי ריכוז הטיפול בתחום היטלי הפיתוח עבור המועצה לרבות איתור חבויות הספקת  0.1.9

 .ולמעקב גביה וחייבים בהיטלי פיתוח, וביצוע הפעולות הנדרשות לחיוב

החבים בהיטלי פיתוח, הכנת חיובים,  נכסי התושביםהספקת שרותי איתור מידע אודות 

ועדכון שוטף וביצוע כל הפעולות הנדרשות לחיוב ולגביה של היטלי פיתוח עבור המועצה 

  החבויות.של מערכת המידע המילולית לניהול 

עבור המועצה, לרבות בדיקת  השבחההספקת שרותי ריכוז הטיפול בתחום חבות בהיטלי  0.1.10

 חבות באירועים המחוללים, ליווי תהליכי השומה, החיוב והגביה.

 הספקת שרותי מעקב אחר החבות בהיטל השבחה בכל אירוע מחולל )העברת זכויות,

בקשות להיתר בניה(, בחינת החבות מול נותני השרות למועצה בתחום זה )הועדה, שמאי 

עד לחיוב חלוט והגביה עד להשלמת קבלת מלוא  המועצה( טיפול בתהליך החיוב

 התקבולים.

 

 "(השירותים)להלן יקרא כל האמור בסעיף זה לעיל: "

 

הוראות  -למסמך א'  1.2בסעיף כמפורט לעיל מציע יכול להגיש הצעה לאחד או יותר מהשרותים 

 .והנחיות למשתתפים

 .מכרז זהכהגדרתו במפרט זה וכמפורט בו וכמפורט ו/או מתבקש ממסמכי  ,כל האמור לעיל נדרש
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 רקע. 0.2

 מרחב המועצה 0.2.1

 תושבים. 2,000 –מתגוררים כ  תחום המועצהב

 מבנים ביעודים שונים. 000 -בתחום המועצה כ 

 .דונם 2,000 –משתרע על כ  מועצהשטח  שיפוט ה

  לסוגיהן תוכניות בניין עיר 64 –חלות כ  מועצהעל תחום שיפוט ה

 .תמ"אות( 0 -תמ"מים ו  0מבא"תיות, וכן  0מקומיות מתוכן  06)

 .מוסדרים גושים 20 -כ  בתחום המועצה 

 נכסים לסוגיהם. 350 -כ במערכת הנכסים הקיימת רשומים 

נושא הסדרת הזכויות ועדכון  לומאז טופ 2011 - 2010ים המועצה ערכה סקר לנכסיה בשנ

 חוץ. הנתונים במערכת באמצעות שרותי מיקור

 תיעוד כל המידע אודות נכסיה ולטיפול בניהולם.עדכון  ת להמשךנערכ מועצהה

 המשמשת אותה. GIS -כן נערכת המועצה ליצירת "שכבה מרחבית" של נכסיה שתוזן למערכת ה 

 

 חוקי עזר ברי חיוב בהיטל פיתוח 0.2.2

הסמכות לחייב המועצה המקומית כפר שמריהו חוקקה את חוקי העזר הבאים, המקנים לה את 

 את בעלי זכויות הקניין בנכסי מקרקעין בתחום הכפר בהיטלי פיתוח:

 2008-חוק עזר לכפר שמריהו )ביוב(, התשס"ח

 2010-חוק עזר לכפר שמריהו )סלילת רחובות(, התשע"א

 2011-חוק עזר לכפר שמריהו )תיעול(, התשע"א

 2012-התשע"בחוק עזר לכפר שמריהו )שטחים ציבורים פתוחים(, 

 נכסים ברי פוטנציאל חיוב בהיטלי פיתוח. 000 -בתחום המועצה כ 

 האחראית על חישוב וחיוב בעלי הנכסים בהיטלי פיתוח היא גזברית המועצה.

החבים בהיטלי פיתוח ה ם בתחומנכסיהתיעוד כל המידע אודות עדכון המשך נערכה ל מועצהה

 .חוץ באמצעות גורם בחיוב בהם ובגבייתםולטיפול 

 

 טיפול בבקשות למידע ולהיתרי בניה 0.2.0

מקבלת שרותי תכנון ובניה מהועדה המקומית לתכנון ולבניה המועצה המקומית כפר שמריהו 

 הרצליה.

בתהליך העבודה מול הועדה, הועדה מבקשת את התייחסות המועצה לכל בקשה למידע או להיתר 

לצורך החלטה על התייחסות המועצה  פנים.וכן בכל הקשור לחיבור לתשתיות ביוב, לרבות כגורם 

לבקשות כאמור מקיימת המועצה דיון בבקשה במסגרת ישיבת עבודה של "ועדה מקדמית" 

 משלה.

 .(ים לסוגיהםהיתרולמידע לסוגיהן )בקשות ל  100-150 -כ לועדה מוגשות בשנה ממוצעת 

 האחראי על הטיפול בבקשות לסוגיהן הוא מהנדס המועצה.

ה ולטיפול המשך בדיקה של הבקשות לסוגיהן בתחום התכנון והבניה בתחומנערכה ל מועצהה

 , לרבות הכנה ומסירה של מידע תכנוני קבלת קהל וכיו"ב.בהם גם באמצעות גורם חוץ

יובהר, כי האמור בנתונים לעיל אין בהם כדי להעיד על היקף העבודות שיידרשו והינם מובאים 

 כהערכה בלבד.  
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 רטלמפ הגדרות 0.3

 

 .ו/או מי מטעמה, כפר שמריהוהמועצה המקומית  -  "מועצה"

 

 . כפר שמריהו המועצה המקומית ראש  -  "מועצההראש "

 

 . מכרז זהשהוסמך על ידו לעניין  הלרבות מי מטעמ מועצהה יתגזבר -  "הגזבר"

 

 . וו/או מי מטעמ כפר שמריהו מועצה המקומית המשפטי ל היועץ -  יועמ"ש

 

 .וו/או מי מטעמ  כפר שמריהו המועצה המקומית  מהנדס - "מועצה"מהנדס ה

 

, עפ"י החוקים והתקנות בדבר ניהול ורישום של מליאת המועצהמי שנתמנה ע"י  -  "רשם הנכסים"

 .בנכסיה מועצהזכויות ה

 

ו/או שפעילותם   מועצההמעורבים, בניהול נכסי ה מועצהכלל הגורמים ב - "מערך הנכסים"

 משפיעה או מושפעת מהם  והאמצעים העומדים לרשותם. 

 

 . מכרז זהל מועצההועץ י -  "יועץ"

 

, מעת לעת, לבקר את איכות המסופק על ידי  הזוכה מועצהמי שיתמנה על ידי ה -  "מבקר איכות"

 . מכרז זה, כאמור במסמכי מועצהבהתאם להתחייבויותיו ל

 

לשמש כנציג מטעמו למתן השירותים, וישמש בין השאר  ספקמי שימונה מטעם ה   - "מנהל הפרויקט"

 . מכרזכאיש קשר המלווה את תהליך הספקת השירותים עפ"י תנאי ה

 

 מי שמספק למועצה, שרות אחד או יותר או חלק מהם מטעם הספק. - "נותן שרותים"

 

להלן גם  לפרק או סעיף במפרטנתוני רקע ו/או הבהרות ו/או דגשים הנוגעים  -  "הבהקים"

 ."הבהרות"

 

 .זכות בהםאו לציבור  מועצהמקרקעין ו/או המחוברים להם ושל -  "נכס"

 

מבנים, מתקנים, ו/או מחוברים משמעותיים אחרים מניבים ו/או ברי הנבה, וכן  -  "נכסי ערך"

 מועצהקרקעות ברות פיתוח ו/או בינוי ו/או השבחה ו/או הנבה וכיוב', בהם ל

 .וכמפורט במכרז זכויות )בין אם מימשה אותן ובין אם לא(

 

וח ו/או דרכים, שצ"פ  ו/או שטחים אחרים ייעודיים לתשתית, שאינם ברי פית - "נכסי תשתית"

 בינוי ו/או השבחה וכיוב' וכמפורט במכרז.
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לצורך תיעוד וניהול הנכסים  מועצהנתונים ומידע אודות הנכסים הנדרשים ל -  "נתוני נכסים"

 ו/או תפעול מערך הנכסים.

 

תהליך איתור נכסים ו/או מידע אודות נכסים על פי קריטריונים ספציפיים  - " סקר עדכון"

 מכרז. , כמפורט במסמכי המועצהוהעמדת כל המידע אודותיהם לרשות ה

 

המכילות מידע אודות נכסים ו/או העומדות לרשות  מועצהמערכות המידע ב -  "מערכות מידע"

 .מערך הנכסים

 

 . מועצהמערכת המידע הגיאוגרפית המשמשת את ה  -   "GIS"מערכת 

 

 מועצהבנכס, החל ממועד היווצרות הזכות ל מועצהכל תקופת זכויותיה של ה -  "מחזור חיי נכס"

 , אם בכלל. בנכס, דרך ניהול ומימוש הזכויות ועד לסיום קיום זכות בנכס

 

 .ספקאופן מתן השירותים כפי שיקבע ע"י המנהל בתאום עם התכנון  -  "תוכנית עבודה"

 

היטל המוטל על פי חוק על בעלים או מחזיק בנכס מקרקעין ששיעורו נגזר  - "היטל פיתוח"

 המחוברים אליהם המוחזקים על ידו.ממאפייני המקרקעין ו/או 

 

 ותקנותיו 1960-חוק התכנון והבניה, תשכ"הכמשמעותו על פי  - "היטל השבחה"

 

 בקשה למידע תכנוני על פי חוק התכנון והבניה. - "בקשה למידע"

 

 בקשה להיתר בניה על פי חוק התכנון והבניה. - "בקשה להיתר"

 

טופס דיגיטאלי המיועד לשימוש הציבור שהגישה אליו תהיה באמצעות  - "טופס מקוון"

האינטרנט / ישומון ממחשב אישי או טלפון חכם / מחשב לוח, שהנתונים שיוזנו 

 בו יקלטו במערכות הספק אוטומטית או בלחיצת כפתור. 

 

פורום שהקימה המועצה לצורך בחינה של בקשות למידע ולהיתר בתחום הכפר  - "ועדה מקדמית"

ולגיבוש של התייחסות המועצה אליהן, התייחסות המועברת מועברת כהמלצה 

לועדה לתכנון ולבניה הרצליה. פורום זה מקיים ישיבות ותהליכי עבודה בדומה 

 ולעדה לתכנון ולבניה. 

 

 סכם התקשרותה –מסמך ב' הגדרות נוספות מפורטות 
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 (2וקטגוריה  1)קטגוריה  כללי –ניהול נכסי המועצה  0.4

 

 פעילויות 0.0.1

 בתחום ניהול נכסיה נחלקת למישורים העיקריים הבאים: מועצהפעילות ה

 מועצה והציבור.ליווי התכנון מן ההיבט הנכסי להבטחת מענה על צרכי ה (1

 טיפול ביצירת תכניות הפקעה ותכניות לצרכי רישום.  (2

 .בנכסים מועצהטיפול רישום זכויות ה (0

 טיפול בהבטחת עמידת הנכסים בדרישות כל דין לרבות בתחום התכנון והבניה. (0

 .טיפול בהפקעות (0

 .טיפול בשינוי יעוד (6

 .טיפול בהקצאת נכסים (0

 טיפול בהשכרת נכסים. (8

 טיפול בשכירת נכסים. (9

 נכסים. טיפול בהנגשת (10

 -הבטחת זכויות המועצה בנכסיה ושימוש בהם ו/או החזקה בהם לפי הסכמים / הדין  (11

 פיקוח על הנכסים.

 מועצה.טיפול בפיתוח ומינוף נכסי ה (12

תקנות הרשויות המקומיות )ניהול פנקסי זכויות תיעוד נתוני הנכסים וכל הנדרש על פי  (10

 בתחום זה. וכל דין אחר החל על המועצה 1960-במקרקעין(, תשכ"ז

  

 אמצעים 0.0.2

 האמצעים העומדים כיום לרשות המועצה לצורך ניהול נכסיה כוללים, בין השאר:

מבית בר  -מערכת מידע לניהול המידע ותהליכי העבודה בתחום נכסי המועצה  (1

 טכנולוגיות.

 -מערכת מידע לניהול התכנון ורישוי הבניה של הועדה לתכנון ולבניה הרצליה  (2

 מבית קומפלוט.

 מבית קומפלוט. -מערכת יעודי קרקע, מילולית ומרחבית (0

שרותי מיקור חוץ לאיתור עדכוני מידע אודות נכסי המועצה ועדכון המידע  (0

 במערכת הנכסים בהתאם.

זכויות של המועצה שנוצרו עקב העדכונים או שטרם  שרותי מיקור חוץ לאיתור (0

 הוסדרו וטיפול בהסדרתם.
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 יניותמד 0.0.0

 את המרכיבים הבאים:בתחום זה, בין השאר, כמדיניות קבעה  המועצה

 תקיון נכסים מלא, עדכני ובהתאם לדרישות החוק וצרכי המועצה. לנהל (1

במערכת מידע ממוחשבת לניהול המידע ותהליכי הטיפול בנכסים  שתשמש  להשתמש (2

את המועצה תעודכן בכל המידע והידע שיעמיד לרשות המועצה את כל הכלים 

 הנדרשים לה לניהול נכסיה.

לכשתעמוד לרשות  יצירת והספקת שכבת נכסים, כאמור במפרטללבחון אופציה  (0

 יה הרצליה.של הועדה לתכנון ולבנ GISהמועצה מערכת 

קשרם לתיקי לבצע סריקה ו/או איתור של כל המסמכים הנכללים בתיקי הנכסים ול (0

 הנכס במערכת המידע. 

 .מועצהלאתר פלישות לנכסי ה (0

 .בנכסיה מועצהלבצע רישום זכויות ה (6

 לפעול למינוף ו/או השבחה של נכסים ברי מינוף ו/או השבחה. (0

 לניהול הנכסים באופן שוטף. בתיקי הנכסים ובמערכת המידעהמידע  לעדכן את (8

להסתייע בשרותי מיקור חוץ לצורך מימוש מדיניותה בכל תחום בו המשאבים  (9

  הנדרשים לשם כך לא עומדים לרשותה או אינם זמינים דיים.

 

 הכל כאמור לעיל ובהמשך למפרט זה ושאר מסמכי המכרז.

 

 (4)קטגוריה  כללי – והיטלי השבחה  חבויות בהיטלי פיתוחניהול  0.5

 

 פעילויות 0.0.1

 למישורים העיקריים הבאים: היטלי הפיתוח נחלקתבתחום  מועצהפעילות ה .א

 .ייזום חקיקה של חוקי עזר המניבה היטלי פיתוח על פי חוק (1

 איתור חבויות בהיטלי פיתוח הנגזרים מחוק לאחר קבלתו תוקף. (2

בדיקה של חבות בהיטלי פיתוח בכל עת שמוגשת בקשה לשינוי במבנה או במעמד  (0

 הקנייני של מקרקעין בתחום המועצה.

מאפייני המקרקעין ו/או בדיקה של חבות בהיטלי פיתוח בכל עת שנמצא פער בין נתוני  (0

 המחוברים אליהם של מחזיק ברשומות המועצה לבין נתונים של אלו שנמצאו בשטח.

 חישוב שיעור החבות / הפרשי החבות. (0

 חיוב הנישום בהיטל בשיעור שחושב. (6

 טלגביה של ההי (0

 טיפול בהשגות ועררים על עצם ההיטל ו/או על שיעורו. (8

  

 

 



 10:08 19/06/2022 : לאישור פרסום 0.10 גרסה

 המועצה המקומית כפר שמריהו
 7/2022מכרז פומבי מספר 

 מפרט - לשרותים שונים בתחום נכסי המועצה ונכסי התושביםמכרז 
  מנהלה - 0פרק   

 

   חתימה וחותמת המציע                     108מתוך  9עמוד 
 

 מקומית כפר שמריהו וליועץכל הזכויות שמורות למועצה ה ©
 ֹעפר גורדון, שיאון שרותי יעוץ ארגון וניהול.נערך ע"י 

 

 למישורים העיקריים הבאים: היטלי השבחה נחלקתבתחום  מועצהפעילות ה .ב

 .מחוללי חבות בהיטל השבחה )העברת זכויות, בקשה להיתר וכיו"ב(איתור  (1

 .השבחה בדיקה של חבות בהיטלטיפול ב (2

 חישוב שיעור ההיטל.טיפול מול שמאי המועצה בקבלת שומה /  (0

 חיוב הנישום בהיטל בשיעור שחושב. (0

 גביה של ההיטל (0

לרבות מול שומה נגדית ושמאי  טיפול בהשגות ועררים על עצם ההיטל ו/או על שיעורו (6

 .מכריע

 
 אמצעים 0.0.2

 פיתוחהטיפול בחבות בהיטלי האמצעים העומדים כיום לרשות המועצה לצורך  .א

 כוללים, בין השאר:

מבית בר  - חבות בהיטלי פיתוחמערכת מידע לניהול המידע ותהליכי העבודה בתחום  (1

 טכנולוגיות.

 ממצאי סקר מדידות ארנונה. (2

 .EPRמבית  -מערכת גביה  (0

מבית  -מערכת מידע לניהול התכנון ורישוי הבניה של הועדה לתכנון ולבניה הרצליה  (0

 קומפלוט.

 קומפלוט. מבית -מערכת יעודי קרקע, מילולית ומרחבית (0

 שרותי מיקור חוץ לאיתור חבות, חיוב בה וגבייתה. (6

 שרותי יעוץ משפטי במיקור חוץ. (0

 

 הטיפול בחבות בהיטלי השבחההאמצעים העומדים כיום לרשות המועצה לצורך  .ב

 כוללים, בין השאר:

מבית בר  -מערכת מידע לניהול המידע ותהליכי העבודה בתחום חבות בהיטלי השבחה  (1

 טכנולוגיות.

 .EPRמבית  -מערכת גביה  (2

מבית  -מערכת מידע לניהול התכנון ורישוי הבניה של הועדה לתכנון ולבניה הרצליה  (0

 קומפלוט.

 מבית קומפלוט. -מערכת יעודי קרקע, מילולית ומרחבית (0

 שרותי מיקור חוץ לאיתור חבות, חיוב בה וגבייתה. (0

 שרותי יעוץ משפטי במיקור חוץ. (6

 

 

 



 10:08 19/06/2022 : לאישור פרסום 0.10 גרסה

 המועצה המקומית כפר שמריהו
 7/2022מכרז פומבי מספר 

 מפרט - לשרותים שונים בתחום נכסי המועצה ונכסי התושביםמכרז 
  מנהלה - 0פרק   

 

   חתימה וחותמת המציע                     108מתוך  10עמוד 
 

 מקומית כפר שמריהו וליועץכל הזכויות שמורות למועצה ה ©
 ֹעפר גורדון, שיאון שרותי יעוץ ארגון וניהול.נערך ע"י 

 

 מדיניות 0.0.0

, בין השאר, את המרכיבים החיוב בהיטלי פיתוחדיניות בתחום המועצה קבעה כמ .א

 :הבאים

ליזום חקיקה המאפשרת לה חיוב בהיטלי פיתוח בכל תחום בו נדרשים לה משאבים  (1

 .לפיתוח תשתיות שיתרמו לרווחת תושביה ולאיכות חייהם

 חבות לכך. שחלהלפעול ברצף לגביה של היטלי פיתוח בכל עת  (2

החבות בהיטלי פיתוח, החיוב בהם וגבייתו באמצעות מערכות לנהל את המידע אודות  (0

 המידע העומדות לרשותה.

בשרותי מיקור חוץ לצורך מימוש מדיניותה בכל תחום בו המשאבים להסתייע  (0

  הנדרשים לשם כך לא עומדים לרשותה או אינם זמינים דיים.

 
המרכיבים המועצה קבעה כמדיניות בתחום החיוב בהיטלי השבחה, בין השאר, את  .ב

 הבאים:

לפיתוח תשתיות כמנוף  השבחהחיוב בהיטלי ליזום תכנון שיאפשר לה, בין השאר,  (1

 .שיתרמו לרווחת תושביה ולאיכות חייהם

 חבות לכך. שחלהבכל עת  השבחהלפעול ברצף לגביה של היטלי  (2

, החיוב בהם וגבייתו באמצעות השבחהלנהל את המידע אודות החבות בהיטלי  (0

 העומדות לרשותה.מערכות המידע 

להסתייע בשרותי מיקור חוץ לצורך מימוש מדיניותה בכל תחום בו המשאבים  (0

 הנדרשים לשם כך לא עומדים לרשותה או אינם זמינים דיים. 
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 (3)קטגוריה  כללי –טיפול בבקשות למידע תכנוני ולהיתרי בניה  0.6

 

 פעילויות 0.6.1

למישורים  בבקשות למידע תכנוני ולהיתריה בניה נחלקת הטיפולבתחום  מועצהפעילות ה

 העיקריים הבאים:

  .גיבוש של תנאי המועצה למתן היתר בניה בתחומה (1

 .דיון בועדה מקדמית בבקשות למידע / להיתר וגיבוש התייחסות להעברה לועדה (2

מסירת מידע ואישור של היתרי בניה בינה לבין הועדה לתכנון ולבניה  תהליךתאום  (0

 הרצליה.

התייחסות הועדה לתכנון ולבניה בהרצליה תהיה לאחר בדיקה של המועצה את  (0

 הבקשה, ובהתאם לעמדתה לגביה, אישורה )כלשונה או בתנאים( או הסתייגות ממנה.   

 יתר בניה בתחומה.למידע ולה האיתור / קבלה להתייחסותה של כל בקש (0

בדיקת עמידתה של כל בקשה למידע ולהיתר בניה בתחומה לתאנים שקבעה המועצה  (6

 הכנת התייחסות והעברתה לועדה בלוח הזמנים הנקוב בחוק.

מעקב אחר התייחסותה הסופית של הועדה לכל בקשה למידע ולהיתר בניה בתחום  (0

 המועצה. 

בקשה למידע או להיתר בניה טיפול בהשגות ובעררים על התייחסות המועצה ל (8

 בתחומה. 

 מתן מידע תכנוני ליזמים, בעלי נכסים ומתכננים במסגרת קבלת קהל.  (9

 

 אמצעים 0.6.2

הטיפול בבקשות למידע תכנוני ולהיתריה האמצעים העומדים כיום לרשות המועצה לצורך 

 כוללים, בין השאר:בניה 

מבית  -ולבניה הרצליה  מערכת מידע לניהול התכנון ורישוי הבניה של הועדה לתכנון (1

 קומפלוט.

 מבית קומפלוט. -מערכת יעודי קרקע, מילולית ומרחבית (2

שרותי מיקור חוץ לאיתור ולבדיקת בקשות למידע ולהיתרים ולגיבוש הצעה למהנדס  (0

 להתייחסות המועצה.

 שרותי יעוץ משפטי במיקור חוץ. (0
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 מדיניות 0.6.0

 

 בתחום זה, בין השאר, את המרכיבים הבאים:המועצה קבעה כמדיניות 

 .לעשות ככל הניתן כי הבניה בתחום המועצה תעשה בהתאם לאופיו ולמאפייניו (1

לקדם את הבניה בתחומה בהתאם לצרכי התושבים בלוח זמנים הקצר ביותר האפשרי  (2

 .בהתאם לתנאיה

דע באמצעות מערכות המי הבקשות למידע ולהיתרי בניה לנהל את המידע אודות  (0

 העומדות לרשותה.

להסתייע בשרותי מיקור חוץ לצורך מימוש מדיניותה בכל תחום בו המשאבים  (0

 הנדרשים לשם כך לא עומדים לרשותה או אינם זמינים דיים.

 
 

 (3קטגוריה ) כללי – טיפול בחיבור נכסי התושבים לרשת הביוב המרכזית 0.7

 

 פעילויות 0.0.1

למישורים  לרשת הביוב המרכזית נחלקתחיבור נכסי התושבים בתחום  מועצהפעילות ה

 העיקריים הבאים:

 איתור כל הנכסים ברי החיבור לרשת הביוב המרכזית. (1

, לרבות צירוף תרשימים מתוך תכניות תיעוד של מע' לבעלי הנכסים ותהודעעריכת  (2

לחוק הרשויות על החובה להתחבר לרשת הביוב המרכזית, בהתאם  הביוב העירונית, 

תקנות התכנון והבנייה )תכן הבנייה( )תברואה(, , ל1962-)ביוב(, תשכ"בהמקומיות 

 ולכל דין אחר החל על המועצה ו/או בעל נכס לעניין זה. 2019-תש"ף

 לבעל הנכס ו/או למהנדס אינסטלציה מטעמו. על אופן החיבורמסירת כל המידע  (0

זית, לרבות קבלת התיעוד הנדרש לאישור המועצה את חיבור הנכס לרשת הביוב המרכ (0

 מפה מצבית, תוכנית סניטרית וכיו"ב ובקרתו.

 מעקב אחר אישור מהנדס המועצה את תוכניות החיבור לרשת הביוב שהוגשו למועצה. (0

 תאום סיורי שטח לבחינת אופן החיבור. (6

 למערכתמהנכס  שפכיםל מוצא צינור וחיבור הספיגה בור ניתוק תהליךמעקב אחר  (0

 .המרכזית הביוב

מהנכס שפכים לניתוק בור הספיגה וחיבור צינור מוצא ה ואישור קבלתאום תהליך  (8

 .המרכזיתלמערכת הביוב 
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 אמצעים 0.0.2

בחיבור נכסים לרשת הביוב  הטיפול לצורך המועצה לרשות כיום העומדים האמצעים

 השאר: בין כוללים, המרכזית

 טכנולוגיות. בר מבית - הנדסיים עבודה ותהליכי המידע לניהול מידע מערכת (1

 מפות / תוכניות עדות של תשתית הביוב המרכזית. (2

מהנכס שפכים לחיבור צינור מוצא לניתוק בור הספיגה ולהנחיות מהנדס המועצה  (0

 .המרכזיתלמערכת הביוב 

 מבית - הרצליה ולבניה לתכנון הועדה של הבניה ורישוי התכנון לניהול מידע מערכת (0

 קומפלוט.

 קומפלוט. מבית -ומרחבית מילולית קרקע, יעודי מערכת (0

 .של ניהול פרויקט הביוב ופיקוח על עבודות הביוב חוץ מיקור שרותי (6

 חוץ. במיקור משפטי יעוץ שרותי (0

 

 מדיניות 0.0.0

 הבאים: המרכיבים את השאר, בין זה, בתחום כמדיניות קבעה המועצה

 הקצר ביותר. לקדם את חיבור כל הנכסים שניתן לרשת הביוב המרכזית בזמן (1

של חיבור ולהתקין ספיגה  ותנתק בורלאכיפת החובה החלה על בעלי הנכסים ל לפעול (2

 .יםמהנכסשפכים למוצא  ותצינורבאמצעות  המרכזיתלמערכת הביוב הנכסים 

 המידע מערכות באמצעות החיבור לרשת הביוב המרכזית אודות המידע את לנהל (0

 לרשותה. העומדות

 המשאבים בו תחום בכל מדיניותה מימוש לצורך חוץ מיקור בשרותי להסתייע (0

  דיים. זמינים אינם או לרשותה עומדים לא כך לשם הנדרשים

 
 

 מנהלה 0.8

 

  .מכרזה במסמכי כמפורט

 

 המפרט 0.9

 

  :מכיל זה מפרט

 

  0 פרק המסומן זה מנהלה )פרק( חלק א.

  נספחים. כולל 1-0 פרקים המסומן (,הנדרש פתרוןה )אפיון מקצועי חלק ב.

 

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

  למפרט. לענות יש כיצד במדויק ומגדיר
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 (M) ההצעה ועל המפרט על בעלות 0.10

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

 ההצעה. הכנת לצורך שאינו שימוש בו לעשות אין

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

   .זה למכרז הצעה הגשת צורךל ורק אך שבה ובמידע בהצעה

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

   .זה מכרז לצרכי

 

 (M) משנה( וקבלני משותפת )הצעה כוללת ואחריות ההצעה שלמות 0.11

 בתנאים וכו'. סוכנים משנה, קבלני אחרים, ספקים עם משותפת הצעה להגיש רשאי המציע

  הבאים:

 מה מאחד, יותר יש ואם רכיב אותו של המציע/המשווק/הבעלים מי ברור יהיה ורכיב רכיב בכל א.

  אחד. כל של חלקו

 קבלני להצעה, השותפים כל את ולתאר לפרט יש (0.1.0 )סעיף במפרט "המציע אודות םב"פרטי ב.

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

  שם.

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

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

 סוכניו. או שלו

 סוכנים או משנה קבלני שותפים, ע"י שיסופקו ,למכרז ההצעה במרכיבי שירות קבלת לצורך

 .הזוכה אל או אליהם ישירות לפנות המזמין רשאי

 

  המפרט מבנה 0.12

  חלקים: שני מכיל המפרט ,0.8 בסעיף לעיל כאמור

 המנהלה. פרק גם הנקרא זה חלק .א

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

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

  הבא: באופן מסומנים כולו המפרט פרקי

 .מנהלה :0 פרק  0.21  ...0.1 - 

 כללי.  :1 פרק  1.0  ...1.1 - 

 יישום. :2 פרק  2.20  ...2.1 - 

  .טכנולוגיה  :0 פרק  0.00  ...0.1 - 

 .מימוש  :0 פרק  0.9  ...0.1 - 

  .תמורה  :0 פרק  0.0  ...0.1 - 

 

 במפורש כך צוין אם בין , זה מכרזל ישימים לא סעיפים על מדילוג  נובע במפרט הסעיפים ברצף חוסר :הערה

 לא! אם ובין
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 (M) כללי הנדרש: ההצעה מבנה 0.13

 

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

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

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

  במפרט. המקורי מספרו

  זה. במבנה תוגש שלא הצעה הסף על לדחות רשאי יהיה המזמין

 

  השיטה המפרט: רכיבי סיווג 0.14

 

  הבא: הסימון לפי מסווגים המפרט רכיבי

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

  לציינן. יש הערות יש בכ"ז אם

 - G כללית. תשובה הדורש רכיב  

 - S ומדויקת. מפורטת תשובה הדורש רכיב  

 - Mחובה רכיבי (Go/No Go.) 

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

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

  .S לסיווג בדומה ומלאה עניינית תשובה או ,I לסיווג

 

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

 

  פירוט הנדרש: ההצעה מבנה 0.15

 

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

  הבאים: הכללים על המציע בהצעת להקפיד יש

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

 בלבד, חשובות תכונות ולציין קיים-לא או קיים אם להדגיש יש ,G המסומנים ברכיבים

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

 מתיעוד או אחרות מהצעות תעתיקים כולל מפורטת, תשובה לתת יש ,S המסומנים בסעיפים

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

  ההצעה. בסוף לנספח להפנות

 זה לסעיף המענה את יפרט בהצעה ,2.19 נספח :לדוגמא המפנה. הסעיף במספר יסומן הנספח

  .בהצעה

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

 חופשי. במבנה תשובה המאפשר "פתוח"

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

  משני. סעיף בסוף אם X.Y.97 או ראשי סעיף בסוף אם X.97 יסומן "אחר" סעיף
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 (I) כללי .1

 

 (M) רקע ואילוצים 1.1

 (1)קטגוריה  הנכסים בתחום .א

 מועצהה נכסי אודות המידע כל את המרכז גורם יהווה מועצהה את שישרת הנכסים מערך

 בניהולם. הכרוכות הפעילויות כל בביצוע ומעורב

 

 עיקריים: מישורים לשני נחלק הנכסים מערך טיפול מהות

 בנכסים טיפול (1)

 ללקוחות שרות (2)

 

 (2)קטגוריה  תהליכים  – בנכסים הטיפול מישור

 

 הבאים: התהליכים מתקיימים בנכסים הטיפול במישור

  נכסים יצירת (1)

 מועצהה נכסי שימור (2)

 בנכסים מועצהה זכויות שימורו רישום (0)

 ניצולם כלכליות ו/או נכסים מינוף / השבחת (0)

 נכסים הקצאת (0)

 נכסים השכרת (6)

 נכסים שכירת (0)

 עסקאות דיווח (8)

 לנכסים. בניה היתרי הוצאת תהליך ליווי (9)

 לקבלת בסיס ויהווה והתקנות החוק דרישות על שיענה באופן הנכסים אודות המידע ניהול (10)

  בהם. הקשורות הפעולות בכל החלטות

 

 תהליכים  – ללקוחות השרות מישור

 

 הבאים: התהליכים מתקיימים ללקוחות השרות במישור

 לצרכים העונים נכסים איתור (1)

 משתנים לצרכים  קיימים נכסים התאמת (2)

 הנכסים. אודות מידע ומסירת איתור (0)

 

 לעיל. כאמור ,הנכסים מערך לתפקוד בסיס מהווים זה מכרזב המבוקשים השרותים
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 (4)קטגוריה  פיתוח בהיטלי החבות בתחום .ב

 פיתוח בהיטלי החבות אודות המידע כל את המרכז גורם יהווה הספק מטעם השרותים נותן

 בהן המערכות ועדכון ובגבייתם חיובים הפקתב בחישובם, הכרוכות הפעילויות כל בביצוע ומעורב

 .אודותיהם מידע מנוהל

 פיתוח בהיטלי החבות אודות מידעל הקשור בכל ומפקח מנהל גורם תהווה המועצה גזברית

 .להם הנוגעות הפעילויות כל בביצוע תומעורב

 

 (4)קטגוריה  השבחה בהיטלי החבות בתחום .ג

 השבחה בהיטלי החבות אודות המידע כל את המרכז גורם יהווה הספק מטעם השרותים נותן

 בהן המערכות ועדכון ובגבייתם חיובים הפקתב בחישובם, הכרוכות הפעילויות כל בביצוע ומעורב

 .אודותיהם מידע מנוהל

 השבחה בהיטלי החבות אודות מידעל הקשור בכל ומפקח מנהל גורם יהווה המועצה מהנדס

 .להם הנוגעות הפעילויות כל בביצוע ומעורב

 

 (3)קטגוריה  בניה ולהיתרי תכנוני למידע בבקשות טיפול בתחום .ד

 תכנוני למידע בקשות אודות המידע כל את המרכז גורם יהווה הספק מטעם השרותים נותן

 המועצה, לדרישות התאמתן בבדיקת הכרוכות הפעילויות כל בביצוע ומעורב בניה ולהיתרי

 מוצע נוסח הכנת הממצאים, תיעוד הכנתופיתוח,  רייםסניט םלרבות בכל הקשור בנספחי

 .אודותיהם מידע מנוהל בהן המערכות ועדכון לבקשה המועצה להתייחסות

 ולהיתרי תכנוני למידע בבקשות לטיפול הקשור בכל ומפקח מנהל גורם יהווה המועצה מהנדס

 .להם הנוגעות הפעילויות כל בביצוע ומעורב בניה

 

 (3)קטגוריה  ריכוז הטיפול בחיבור תושבים לתשתית הביוב בתחום .ה

אודות התושבים ברי החיבור  המידע כל את המרכז גורםנותן השרותים מטעם הספק יהווה 

יטפל בהפצה של דרישות המועצה מהתושבים להתחבר לתשתית הביוב, בהעברה לתשתית הביוב, 

של כל המידע הנדרש לתושבים כדי לעשות כן, יעקוב אחר קבלה של בקשות מהמועצה לאישור 

לרבות תאום בין כל  אחר טיפול המהנדס בהםיבצע בדיקה של תוכניות החיבור ויקוב החיבור 

 הגורמים המעורבים עד להשלמת החיבור.

לטיפול בחיבור תושבים לתשתית הביוב מנהל ומפקח בכל הקשור  גורםמהנדס המועצה יהווה 

 .הנוגעות להם הפעילויות כל בביצוע ומעורב

 

 הקשר. גורמי  1.2

 

  מכרזה בשלב 1.2.1

  :מכרזל הקשור בכל למציעים, מועצהה בין הקשר גורמי יהיו  מכרזה בשלב

 מועצהה מהנדס (1

 המועצה גזבר (2

  למכרז מועצהה יועץ (0
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  ההתקשרות. תקופת במהלך 1.2.2

 

 לזוכה: מועצהה בין הקשר גורמי יהיו ההתקשרות תקופת במהלך

 

 (2וקטגוריה  1)קטגוריה  :המועצה לנכסי הקשור בכל .א

 העניין. פי על ,הספק יופנה שאליו מי או ,המועצה מהנדס

 

 (4)קטגוריה  :פיתוח בהיטלי לחבות הקשור בכל .ב

 העניין. פי על הספק, יופנה שאליו מי או המועצה, גזברית

 

 (4)קטגוריה  :השבחה בהיטל לחבות הקשור בכל .ג

 העניין. פי על ,הספק יופנה שאליו מי או המועצה, מהנדס

 

 (3)קטגוריה  :וחיבור תושבים לביוב בניה ולהיתרי תכנוני למידע בקשותל הקשור בכל .ד

 העניין. פי על ,הספק יופנה שאליו מי או המועצה, מהנדס
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 ויעדים מטרות  1.3

 
 (2וקטגוריה  1)קטגוריה  הנכסים בתחום .א

 

 התהליך מטרות 1.0.1

 

   הן: בנכסים  הטיפול שרותי מטרת

 ותועדו אותרו מועצהה נכסי כל (1

 כל אודות המקורות כלמ הזמין, המידע כל עומד מועצהוה הנכסים מערך לרשות (2

 כשהוא לו מחוצה אם ובין שיפוטה בתחום אם בין ,זכויות מועצהל יש בהם הנכסים

 ביותר. עדכני

 הנכסים. בתחום עליה החל החוק בדרישות עומדת המועצה (0

 .ברצף מובטחים הציבור וצרכי צרכיה את למלא וזמינותם בנכסיה המועצה זכויות (0

 

 :היא המחשב יישומי ו/או המידע מערכות מטרת

 באמצעות מנוהלים בהם לטיפול העבודה תהליכי כל וכן הנכסים כל אודות המידע כל

 .אחרת למערכת ממשק באמצעות אם ובין ישירות אם בין אחת, ממוחשבת מערכת

 

 בנכסים הטיפול יעדי 1.0.2

 

 הם: בנכסים הטיפול יעדי

 ו/או נכסיה כל אודות לה הנדרשים התיעוד ו/או המידע כל את מועצהה לרשות להעמיד (1

  כולל: ,לתקנות ,לחוקים בהתאם זכויות, לציבור או לה יש בהם הנכסים כל אודות

 ומהותן. מקורן ואת זכויות לציבור או מועצהל בהם הנכסים כל איתור (1.1

 זכויות לציבור או מועצהל בהם הנכסים אודות המידע וכל התיעוד כל איתור (1.2

 ומהותן. מקורן ואודות

 זכויות, מועצהל בהם נכסים על ו/או  נכס בתיקי מועצהה נכסי על התיעוד כל תיוק (2

 זה.  מכרז דרישות פי ועל ולתקנות לחוקים בהתאם

 שתשמש: כך שאותר המידע בכל הנכסים ניהול מערכת עדכון (0

 .ולתקנות לחוקים בהתאם נכסים וספר נכס, לכל נכס, כרטיס הפקתו לניהול כלי (0.1

 הפנים משרד לנהלי בהתאם מועצהה נכסי הקצאות ספר והפקת לניהול כלי (0.2

 וגיבוש הנכסים אודות והתפעולי הניהולי המשפטי, התכנוני, הקנייני, המידע כל ניתוח (0

 בנכסים. מיטבי לטיפול פעולה לתוכנית המלצות

 הקצאות בנוהל כנדרש ,מועצהה לנכסי פרוגרמה להכנת בסיס יצירת (0

 .מועצהה נכסי של ורציף  יעיל מלא, ניהול להמשך כלי יצירת (6
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 הנכסים לניהול המחשב ויישומי המידע מערכת יעדי 1.0.0

  

 הם: המחשב ויישומי המידע מערכת יעדי

 הגראפי המילולי, ,המידע כל וניהול אחזור לתיעוד, ממוחשב כלי עומד מועצהה לרשות (1

 זכויות. לציבור או לה בהם נכסים ו/או נכסיה אודות והגיאוגרפי,

 תהליכי אודות המידע כל וניהול אחזור לתיעוד, ממוחשב כלי עומד מועצהה לרשות (2

 .הספק שיספק הנכסים בתחום הטיפול

 

 (4)קטגוריה  השבחה והיטל פיתוח בהיטלי החבות בתחום .ב

 

 התהליך מטרות 1.0.0

 

 :יאה השבחה ובהיטל פיתוח בהיטלי בחבות  הטיפול שרותי מטרת

 הנכון בשיעור בהיטל מחוייבים מלא, או חלקי ,השבחה ובהיטל פיתוח בהיטלי החבים כל

 אותו ומשלמים

 

 הן: המחשב יישומי ו/או המידע מערכות מטרת

 מנוהלים בהם לטיפול העבודה תהליכי כל וכן פיתוח בהיטלי החבויות כל אודות המידע כל

 למערכת ממשק באמצעות אם ובין ישירות אם בין אחת, ממוחשבת מערכת באמצעות

 אחרת.

 

 .השבחה ובהיטל פיתוח בהיטלי בחבות הטיפול יעדי 1.0.0

 

 הם: והיטלי השבחה פיתוח בהיטלי בחבות הטיפול יעדי

  ושל כלל היטל עבורם נגבה שטרם השבחה ובהיטל פיתוח בהיטלי החבים הנכסים כל (1

 .מאותרים נגבה שכבר לנכסים השבחה ו/או פיתוח בהיטל חבות מחוללי

 חלה עליהם הנכסים כל אודות המקורות כלמ הזמין, המידע כל עומד מועצהה לרשות (2

 ביותר. עדכני כשהוא השבחה בהיטל ו/או פיתוח בהיטלי חבות

 החלים וההשבחה הפיתוח היטלי מלוא לגביית לה הנדרש כל עומד המועצה לרשות (0

 עת. בכל בתחומה

 

 (4וקטגוריה  1)קטגוריה  פיתוח בהיטלי חבויות המחשב ויישומי המידע מערכת יעדי 1.0.6

  

 הם: המחשב ויישומי המידע מערכת יעדי

 הגראפי המילולי, המידע, כל וניהול אחזור לתיעוד, ממוחשב כלי עומד המועצה לרשות (1

 .והיטלי השבחה פיתוח בהיטלי חבויות אודות והגיאוגרפי,

 תהליכי אודות המידע כל וניהול אחזור לתיעוד, ממוחשב כלי עומד המועצה לרשות (2

 .פיתוח והיטלי השבחה בהיטלי חבויות בתחום הטיפול
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 (3)קטגוריה  בניה ולהיתרי תכנוני למידע בקשותה בתחום .ג

 התהליך מטרות 1.0.0

 :היא בניה ולהיתרי תכנוני למידע לבקשות  הטיפול שרותי מטרת

 זה. לעניין המועצה הנחיות את תואמים המועצה בתחום בניה והיתר תכנוני מידע כל

 

 היא: תושבים לתשתית הביובמטרת שרותי ריכוז הטיפול בחיבור 

 כל התושבים לרשותם תשתית ביוב מחוברים אליה.

  

 (3וקטגוריה  1)קטגוריה  הן: המועצה לרשות העומדים המחשב יישומי ו/או המידע מערכות מטרת

 תכנוני למידע בקשותה והטיפול העבודה תהליכי של יעיל לניהול  כלי המועצה לרשות (1

 .המועצה בתחום בניה ולהיתרי

 ומעודכנים זמינים המועצה בתחום בניה ולהיתרי תכנוני למידע בקשותה נתוני כל (2

 לרשות העומדות זה בתחום העבודה ותהליכי המידע לניהול תוהממוחשב תומערכב

 המועצה.

 

 .המועצה בתחום בניה ולהיתרי תכנוני למידע בבקשות הטיפול יעדי 1.0.8

 הם: המועצה בתחום בניה ולהיתרי תכנוני למידע הבקשות הטיפול יעדי

 .אותרו המועצה בתחום בניה ולהיתרי תכנוני למידע הבקשות כל (1

 .התייחסותה את קיבלו המועצה בתחום בניה ולהיתרי תכנוני למידע בקשותה כל (2

 בניה ולהיתרי תכנוני למידע בקשותה כל אודות המקורות בכל הזמין, המידע כל (0

 .לרשותה עומד ,המועצה בתחום

 

 .הטיפול בחיבור תושבים לתשתית הביוביעדי ריכוז  1.0.9

 טיפול בחיבור התושבים לתשתית הביוב הם:יעדי ה

 כל התושבים לרשותם תשתית ביוב זמינה אותרו. (1

כל התושבים לרשותם תשתית ביוב קיבלו הודעה / הנחיה להתחבר לתשתית ואת כל  (2

 המידע העומד לרשות המועצה לשם כך. 

 כל המידע אודות התושבים לרשותם תשתית ביוב ואודות מצב תהליך חיבורם אליה  (0

 עומד לרשות המועצה כשהוא זמין ועדכני.

 

 פיתוח בהיטלי חבויות המחשב ויישומי המידע מערכת יעדי 1.0.10

 (3וקטגוריה  1)קטגוריה   הם: המחשב ויישומי המידע מערכת יעדי 

 הגראפי המילולי, המידע, כל וניהול אחזור לתיעוד, ממוחשב כלי המועצה לרשות (1

 .בתחומה בניה ולהיתרי תכנוני למידע הבקשות כל אודות והגיאוגרפי,

 הטיפול תהליכי אודות המידע כל וניהול אחזור לתיעוד, ממוחשב כלי המועצה לרשות (2

 .בתחומה בניה ולהיתרי תכנוני למידע בבקשות
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 בעיות. 1.4

 (2וקטגוריה  1)קטגוריה   הנכסים בתחום .א

 

 לפתור. יםאמור הנדרשים השרותיםש בעיות 1.0.1

  

 הקיים: במצב הנכסים, אודות המידע ניהול של עיקריים מאפיינים

 זכויות. לה יש בהם נכסים על מלא לא מידע מועצהה לרשות -

 מנכסיה. חלק אודות חלקיו ידני תיעוד מועצהה לרשות -

 עדכני. נכסים ספר עומד לא המועצה לרשות -

 .חלקי הקצאות ספר עומד מועצהה לרשות -

 

 היתר: בין ,מועצהה לרשות להעמיד נועדו העדכון שרותי

 זכויות. לה יש בהם הנכסים ו/או נכסיה כל אודות המקורות, בכל הזמין המידע, כל את -

 .הנכסים מערך תפקוד וצרכי התקנות החוק, דרישות את ותואם מלא נכסים תיקי מערך -

 .עת בכל ועדכני מלא נכסים ספר -

 .עת בכל ועדכני מלא הקצאות ספר -

 סרוקים אליו הנוגעים המסמכים וכל הנכסים במערכת מילולית מוזן לעיל האמור כל -

  למערכת. ומקושרים

 .כלכלי פוטנציאל מגולם שבהם לנכסים במיוחד לטיפול והמלצות ממצאים ריכוז -

 אודותיהם.  ובמידע בנכסים הטיפול להמשך המלצות ריכוז -

 

  לפתור. אמורים המחשב יישומי ו/או המידע מערכת עדכוןש בעיות 1.0.2

  

 הקיים: במצב הנכסים, ניהול של עיקריים מאפיינים

 ידנית. בחלקו נעשה בהם הטיפול ואופן הנכסים אודות המידע ניהול -

 ועדכני. מלא לא הנכסים אודות המידע תיעוד  -

 

 היתר: בין ,מועצהה לרשות להעמיד אמורים המחשב וישומי המידע מערכת עדכון

 הזמין זכויות, לציבור או לה יש בהם הנכסים ו/או נכסיה כל אודות המידע, כל את -

 שלה. המידע במערכות

 נכס. כל אודות במערכת הזמין המידע כל של מיידי לאיתור כלי -

 .מועצהה נכסי של השונים בהיבטים הטיפול תהליכי לניהול כלי -

 החלטות. קבלת לצורך בחתכים מידע להפקת כלי -

 מערך לניהול הנדרשים והמסמכים הטפסים הכרטיסים, הספרים, כל להפקת כלי -

 .בפרט החוק ולפי בכלל הנכסים
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 (4)קטגוריה    השבחה ובהיטל פיתוח בהיטלי החבות בתחום .ב

 

 לפתור. יםאמור הנדרשים השרותיםש בעיות 1.0.0

  

 הקיים: במצב ,החבויות ניהול של עיקריים מאפיינים

 .לגבות יכולה היא אותן החבויות על מלא לא מידע מועצהה לרשות -

 החבים. הנכסים כל את כוללים אינם השבחה ו/או פיתוח מהיטלי המועצה חיובי -

 נגבו. שחוייבו והשבחה פיתוח בהיטלי החיובים כל לא -

 

 היתר: בין ,מועצהה לרשות להעמיד נועדו והשבחה פיתוח בהיטלי בחבות הטיפול שרותי

 .בהיטלים החבים הנכסים כל אודות המקורות, בכל הזמין המידע, כל את -

 היטל ושל פיתוח היטלי של ולגביה לחיוב הנדרשים והמסמכים הכליםו הידע כל את -

 .המועצה בתחום השבחה

 

  לפתור. אמורים המחשב יישומי ו/או המידע מערכת עדכוןש בעיות 1.0.0

  

 הקיים: במצב ,פיתוח בהיטלי בחבות הטיפול של עיקריים מאפיינים

 ידנית. בחלקו נעשה בהם הטיפול ואופן ההיטלים אודות המידע ניהול -

 ועדכני. מלא לא ההיטלים אודות המידע תיעוד  -

 

 היתר: בין ,מועצהה לרשות להעמיד אמורים המחשב וישומי המידע מערכת עדכון

 שלה. המידע במערכות זמין פיתוח בהיטלים החבים הנכסים כל אודות המידע, כל את -

 גבייתם. שיעור ואת נכס לכל פיתוח בהטלי החיובים אודות המידע כל את -

 .פיתוח בהיטל החב נכס כל אודות במערכת הזמין המידע כל של מיידי לאיתור כלי -

 .חפיתו בהיטלי החבות של השונים בהיבטים הטיפול תהליכי לניהול כלי -

 החלטות. קבלת לצורך בחתכים מידע להפקת כלי -

 .פיתוח בהיטלי החבויות לניהול הנדרשים והמסמכים הטפסים כל להפקת כלי -
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 (3)קטגוריה  בניה ולהיתרי תכנוני למידע בקשותה בתחום .ג

 

 לפתור. יםאמור הנדרשים השרותיםש בעיות 1.0.0

  

 הקיים: במצב ,בניה ולהיתרי תכנוני למידע הבקשות ניהול של עיקריים מאפיינים

 .במשיכתו תלוי בתחומה בניה ולהיתרי תכנוני למידע הבקשות אודות מידעה זמינות -

 קצוב. זמנים בלוח בתחומה בניה ולהיתרי תכנוני למידע בקשותל להתייחס המועצה על -

 הועדה. במערכות להעזר המועצה על בניה ולהיתרי תכנוני למידע הבקשות בדיקת לצורך -

 אינו המועצה התייחסות וגיבוש בניה ולהיתרי תכנוני למידע הבקשות בדיקת תהליך -

 .למועצה יעודית מידע במערכת מנוהל

 

 בין ,מועצהה לרשות להעמיד נועדו בניה ולהיתרי תכנוני למידע בקשותב הטיפול שרותי

 היתר:

 .בניה ולהיתרי תכנוני למידע הבקשות כל אודות המקורות, בכל הזמין המידע, כל את -

 .בניה ולהיתרי תכנוני למידע הבקשות כל של המועצה בדיקת  אודות מלא תיעוד -

 .בניה ולהיתרי תכנוני למידע הבקשות כלל המועצה התייחסות  אודות מלא תיעוד -

 .בניה ולהיתרי תכנוני למידע הבקשות לבדיקה הנדרשים הכליםו הידע כל את -

 

 .(3קטגוריה ) – בחיבור התושבים לתשתית הביו בתחום .ד

 

 לפתור.ים אמורהשרותים הנדרשים ש בעיות 1.0.6

  

 , תהליך טיפול המועצה בחיבור התושבים לתשתית הביוב, טרם החל.הקיים במצב

 

 היתר: בין ,שרותי הטיפול בחיבור התושבים לתשתית הביוב נועדו

 ליצור תשתית מידע, טפסים ותהליכי עבודה לטיפול בחיבור התושבים לתשתית הביוב. -

את המידע שעומד לרשות המועצה בכל הקשור לחיבורם להעמיד לרשות התושבים  -

 לתשתית הביוב.

 לנהל מעקב אחר התחברות התושבים לתשתית הביוב. -

 .ליצור תשתית להניע ולטפל באכיפת חיבור התושבים לתשתית הביוב -

 

  לפתור. אמורים המחשב יישומי ו/או המידע מערכת עדכוןש בעיות 1.0.0

  

 הקיים: במצב ,בניה ולהיתרי תכנוני למידע הבקשות הטיפול של עיקריים מאפיינים

 נעשה בהם הטיפול ואופן בניה ולהיתרי תכנוני למידע הבקשות אודות המידע ניהול -

 ידנית. בחלקו

 ועדכני. מלא לא בניה ולהיתרי תכנוני למידע הבקשות אודות המידע תיעוד  -
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 היתר: בין ,מועצהה לרשות להעמיד אמורים המחשב וישומי המידע מערכת עדכון

 של המידע במערכות זמין בניה ולהיתרי תכנוני למידע הבקשות כל אודות המידע, כל את -

 .הועדה

 /אוו תכנוני למידע הבקש כל אודות במערכת הזמין המידע כל של מיידי איתור יכולת -

 .בניה להיתר

 .בניה ולהיתרי תכנוני למידע הבקשות של השונים בהיבטים הטיפול תהליכי ניהול יכולת -

 החלטות. קבלת לצורך בחתכים מידע הפקת יכולת -

 בקשותל המועצה ולהתייחסות לבדיקה הנדרשים והמסמכים הטפסים כל להפקת יכולת -

 .בניה ולהיתרי תכנוני למידע



 10:08 19/06/2022 : לאישור פרסום 0.10 גרסה

 המועצה המקומית כפר שמריהו
 7/2022מכרז פומבי מספר 

 מפרט -לשרותים שונים בתחום נכסי המועצה ונכסי התושביםמכרז 
  כללי - 1פרק    

   חתימה וחותמת המציע                     108מתוך  26עמוד 
 

 מקומית כפר שמריהו וליועץכל הזכויות שמורות למועצה ה ©
 ֹעפר גורדון, שיאון שרותי יעוץ ארגון וניהול.נערך ע"י 

 

 (2וקטגוריה  1)קטגוריה  הנכסים בתחום - הארגון ביעדי השתלבות 1.5

 

 הארגון. יעדי 1.0.1

 

 כללי 1.0.1.1

 

 כמפורט יהציפיות על במענה יםמתבטא הנכסים בתחום מועצהה של המרכזים היעדי

 להלן:

 

 המושכל: ובניהולם בנכסיה, רואה מועצהה

 .מועצהה לפעילות מקום לצרכי פתרון (1

 לקהילה. משלימים שרותים ומיקום לפיתוח מנוף (2

  .מועצהה של כלכלי לפיתוח מנוף (0

 בנכסים. מניב שימוש ידי על מועצהה של העצמאי הכלכלי לביסוסה  אמצעי (0

 בהם. והשימושים הקצאתם תחזוקתם, מצב הנכסים מצאי אחר למעקב אמצעי (0

 

 :הנכסים מערךוב המועצה מהנדסב רואה מועצהה

 והנהלים התקנות החוקים ,המועצות פקודת דרישות בכל לעמידתה האחראי הגורם (1

 .מועצהה נכסי לניהול הקשור בכל

 בנושא והתפעולי המקצועי המשפטי המידע כל לריכוז מטעמה האחראי הגורם (2

 הנכסים.

 נכסיה. ניהול בתחום המקצועי הגורם (0

  הנכסים. מערך את המניע הארגוני הגורם (0

 

 היעדים מימוש 1.0.1.2

 

  .היעדים מימושל מרכזית דרך אבן זה, במכרז כנדרש נכסים,ב בטיפול רואה מועצהה
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  .הנכסים מערך של תפקודי הארגוני המבנה תרשים 1.0.2

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 הארגונית. לסביבה הנכסים מערך בין ממשקים / זיקות תרשים 1.0.0

 

   שלהלן. בתרשים מתוארות הנכסים בנושא המעורבים לבין ,הנכסים מערך בין הזיקות
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  .נכסים בהקצאת הנכסים מערך טיפול תהליכי 1.0.0

 

 הבאים: המרכזיים מהשלבים מורכב נכסים בהקצאת הטיפול תהליך

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (4)קטגוריה  פיתוח בהיטלי החבות בתחום - הארגון ביעדי השתלבות 1.6

 

 הארגון. יעדי 1.6.1

 

 כללי 1.6.1.1

 

 ציפיותיה על במענה יםמתבטא פיתוח בהיטלי החבות בתחום המועצה של המרכזים יעדיה

 להלן: כמפורט

 

 המושכל: ובניהולם ,הפיתוח בהיטלי רואה מועצהה

 .בתחומה התשתיות לפיתוח מנוף (1

  המועצה. שרותי ותפעול לפיתוח אחרים ממקורות משאבים לשחרור אמצעי (2

 .מועצהה של העצמאי הכלכלי לביסוסה  אמצעי (0

 

 :פיתוח בהיטלי בחבויות הטיפול מערךוב המועצה בגזברית רואה מועצהה

 .פיתוח בהיטלי החבויות בתחום המקצועי הגורם (1

  .פיתוח היטלי של והגביה החיוב האיתור, מערך את המניע הארגוני הגורם (2

 .פיתוח מהיטלי ההכנסות של מרבי למיצוי האחראי הגורם (0

 .הפיתוח היטלי בנושא המידע כל לריכוז מטעמה האחראי הגורם (0
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 היעדים מימוש 1.6.1.2

 

 למימוש מרכזית דרך אבן זה, במכרז כנדרש ,בהטלים חיוב שרותי בהספקת רואה המועצה

  היעדים.

 

  .בחבויות הטיפול מערך של תפקודי הארגוני המבנה תרשים 1.6.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הארגונית. לסביבה פיתוח בהיטלי הטיפול מערך בין ממשקים / זיקות תרשים 1.6.0

 

   שלהלן. בתרשים מתוארות בנושא המעורבים לבין ,ההיטלים מערך בין הזיקות
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 (4)קטגוריה  החבות בהיטלי השבחה בתחום - הארגון ביעדי השתלבות 1.7

 

 הארגון. יעדי 1.0.1

 

 כללי 1.0.1.1

 

 על במענהים מתבטאהחבות בהיטלי השבחה  בתחום המועצה של המרכזים יעדיה

 להלן: כמפורט ציפיותיה

 

 המושכל: ובניהולם ,ההשבחהבהיטלי  רואהמועצה ה

 .התשתיות והמרחב הציבורי בתחומה לפיתוח מנוף (1

 לשחרור משאבים ממקורות אחרים לפיתוח ותפעול שרותי המועצה.  אמצעי (2

 .מועצהה של העצמאי הכלכלי לביסוסה  אמצעי (0

 

 :השבחההטיפול בחבויות בהיטלי  מערךבגזברית המועצה וב רואהמועצה ה

 .היטלי ההשבחה בתחום המקצועי הגורם (1

האיתור, הבדיקה בחבות, חישוב החיוב באמצעות  מערך את המניע הארגוני הגורם (2

 שומה, והגביה של היטלי הפיתוח בתחום המועצה.

 .להבטיח כי גביית היטל השבחה תעשה על פי דין ובהתאם למדיניותה האחראי הגורם (0

 .היטל ההשבחה בתחומה בנושא המידע כל לריכוז מטעמה האחראי הגורם (0

 

 היעדים מימוש 1.0.1.2

 

המועצה רואה באיתור חבות, חיוב וגביה של היטל השבחה כנדרש במכרז זה, אבן דרך 

 מרכזית למימוש היעדים. 

 

 . בהיטל השבחה הטיפול בחבויות מערך של תפקודי הארגוני המבנהתרשים  1.0.2
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 הארגונית. לסביבה השבחההטיפול בהיטלי  מערך בין ממשקים / זיקות תרשים 1.0.0

 

   שלהלן. בתרשים מתוארות בנושא המעורבים לבין ,ההיטלים מערך בין הזיקות
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 (3)קטגוריה  חיבור נכסי התושבים לרשת הביוב המרכזית בתחום - הארגון ביעדי השתלבות 1.8

 

 הארגון. יעדי 1.8.1

 

 כללי 1.8.1.1

 

חיבור נכסי התושבים לרשת הביוב המרכזית   בתחום המועצה של המרכזים יעדיה

 להלן: כמפורט ציפיותיה על במענהים מתבטא

 

 :חיבור נכסי התושבים לרשת הביוב המרכזיתניהול מושכל של ב רואהמועצה ה

 .לצמצום הפגיעה באיכות הסביבה בתחום המועצה מנוף (1

בדרישות הדין החל עליה בכל הקשור לתשתיות להבטחת עמידת המועצה  אמצעי (2

 הביוב.

 

בחיבור נכסי התושבים לרשת הביוב הטיפול  מערךהמועצה וב במהנדס רואהמועצה ה

 :המרכזית

 .הביוב בתחום המקצועי הגורם (1

 םחיבורוספיגה  ותבורנכסי התושבים מ תהליכי ניתוק את המניע הארגוני הגורם (2

 .שפכיםלמוצא  ותצינורבאמצעות  המרכזיתלמערכת הביוב 

 .לעמידת המועצה בדרישות הדין החלות עליה בתחום הביוב האחראי הגורם (0

 

 היעדים מימוש 1.8.1.2

 

, טיפול בחיבור נכסי התושבים לרשת הביוב המרכזיתהמועצה רואה בהספקת שרותי 

 כנדרש במכרז זה, אבן דרך מרכזית למימוש היעדים. 

 

בחיבור נכסי התושבים לרשת הביוב הטיפול  מערך של תפקודי הארגוני המבנהתרשים  1.8.2

 . המרכזית
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 (3)קטגוריה  ולהיתר למידע בקשות בדיקת בתחום - הארגון ביעדי השתלבות 1.9

 

 הארגון. יעדי 1.9.1

 

 כללי 1.9.1.1

 

 על במענה יםמתבטא ולהיתר למידע הבקשות בדיקת בתחום המועצה של המרכזים יעדיה

 להלן: כמפורט ציפיותיה

 

 המושכל: ובניהולם ,ולהיתר למידע הבקשות בבדיקת רואה מועצהה

 .תחומה ומאפייני ציוויון על לשמירה כלי (1

 קיימות. על שמירה תוך והפיתוח הבניה להבטחת אמצעי (2

  השבחה. כהיטלי מכך, הנגזרות ההכנסות ועל בתחומה הבניה על לבקרה אמצעי (0

 .מועצהה של העצמאי הכלכלי ביסוסה להבטחת אמצעי (0

 

 :בניה ולהיתרי למידע הבקשות בבדיקת הטיפול מערךוב המועצה במהנדס רואה מועצהה

 .והבניה התכנון בתחום המקצועי הגורם (1

 לבקשות המועצה והתייחסות הבדיקה, האיתור, מערך את המניע הארגוני הגורם (2

 בניה. ולהיתרי למידע

 .מדיניותה פי על תעשה בתחומה הבניה כי להבטיח האחראי הגורם (0

 בניה ולהיתרי למידע הבקשות בנושא המידע כל לריכוז מטעמה האחראי הגורם (0

 .בתחומה

 

 היעדים מימוש 1.9.1.2

 

 אבן זה, במכרז כנדרש ,ולהיתרים למידע הבקשות בדיקת שרותי בהספקת רואה המועצה

  היעדים. למימוש מרכזית דרך

 

  .להיתר בבקשות הטיפול מערך של תפקודי הארגוני המבנה תרשים 1.9.2
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 הארגונית. לסביבה הבקשות בדיקת מערך בין ממשקים / זיקות תרשים 1.9.0

 

   שלהלן. בתרשים מתוארות בנושא המעורבים לבין ,הבקשות בדיקת מערך בין הזיקות

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 הבקשות ובדיקת החבויות ,הנכסים לניהול המידע מערכת בין ממשקים / זיקות תרשים 1.10

 (1)קטגוריה  המועצה. את המשמשות למערכות

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הנדרשים הכלים את המועצה לרשות ולהעמיד מידע בסיס ליצור הן מהתהליך המצופות התפוקות

 .זה במכרז הנכללים השרותים מתחומי אחד בכל יעדיה ולהשגת מדיניותה ליישום לה
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 (4 - 1)קטגוריות  השנתית העבודה לתכנית קשר 1.11

 

 ארגון מתוכנית חלק מהווים תוהנדרש המידע תובמערכ מועצהה הצטיידותו השרותים רכישת

ולחיבור התושבים  בניה ולהיתרי למידע והבקשות פיתוח בהיטלי החבות ,הנכסים ניהול מערך

 .לרשת הביוב

 

 (4 - 1)קטגוריות  ועלות/תועלת ישימות תועלות, 1.12

 

 רמות: לושבש הן  המידע וממערכות מהשרותים המצופות התועלות

 

 .הנתונים רמת

 

 :מועצהה לרשות יעמדו  זו ברמה

 והטלים, אגרות לגביית תכנונית, )קניינית, שהיא כל זכות מועצהל בהם הנכסים כל של תיעוד (1

 .בתחומה וכיו"ב( היתרים לאישור

 והיטלים אגרות לגביית ,בנכסים זכויותיה כל אודות ועדכניים מדויקים מלאים, נתונים (2

 .היתר או מידע ולמתן

 )נכסים, תחום כל אודות המידע לניהול תויעודי מידע תובמערכ קלוטים והנתונים המידע כל (0

 דרישה לפי לרבות בהם, הטיפול ותהליכי  ולהיתר( למידע בקשות בדיקת פיתוח, היטלי

 .GIS במערכת לקליטה ערוכה נכסים שכבת כזו, תהיה אם ,מועצהה של מפורשת

 .מועצהה ולצרכי החוק לדרישות בהתאם ומסודר מלא השרותים תחומי תיעוד ארכיב (0

 

 החוק. בדרישות העמידה רמת

 

 אחד כל לניהול הנדרש כל מועצהה לרשות ודאותוב יעמדו השרותים בהספקת עת בכל

 .החוק לדרישות בהתאם השרותים מסופקים בהם מהתחומים

 

 ניהול.ה כלי רמת

 

 מסופקים בהם מהתחומים תחום בכל המידע ויוטמע יאותר השרותים בהספקת עת בכל

 הטיפול מרכיבי כל לניהול יעילים כלים מועצהה לרשות יעמדוש כל המידע מערכותב השרותים

 .מהתחומים אחד בכל
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 (I) ם ו ש י .2

 

 (M) הבהרות - כללי 2.0

 

 לעצמה שומרת מועצהה כי אם ,הבקשות /הנכסים ולכלל התחומים לכלל הינו הנדרש הטיפול 2.0.1

 בתמהיל ו/או שתקבע בתמהיל ו/או ממנו חלקים ו/או בשלבים ביצועו את להזמין הזכות את

 /בבקשותבנכסים ו/או בתחומים השרותים הספקת במהלך להתמקד וכן שתקבע מקורות

 זה. מכרז לפי השרותים הספקת במהלך שיעלו כפי צרכיה לפי מוגדרים

 

 (M) השרותים ישום אופן 2.0.2

 

 לפי השרותים ויבוצע שבו האופן את תקבע הבלעדי, דעתה שיקול לפי בלבד, מועצהה

 המכרז. ובמסמכי לעיל המצויינים המאפיינים

 

   (M)היישום של כללי ומצב אופי 2.1

 (2 - 1)קטגוריות   הנכסים בתחום .א

  

  השרותים אופי 2.1.1

  

 יותר או אחד יכלולו מועצהה של דעתה שיקול פי על יבוצעו הנכסים בתחום השרותים

 הבאים: מהתמהילים

 הנכסים רשימת את הן שתכלול ספקל מועצהה שתעמיד רשימה פי על נכסיםב טיפול (1

 לעדכון. הנתונים מאפייני רשימת את והן

 וכיוב'. שטח שימוש, יעוד, כגון מאפיינים פי על נכסיםב טיפול (2

 בקדסטר בתכנון, שינויים )כגון האחרון העדכון מאז שינויים פי על נכסיםב טיפול (0

 .(ב"וכיו

 

 הנדרשות הפעולות כל את ספקה יבצע נכסיםה אודות המידע עדכון בעת כי בזאת מובהר

 מידע של וקישור סריקה לרבות המידע, ועדכון ועדכניותו שלמותו בחינת, המידע, לאיתור

 הנכס. בתיקי ועדכון במערכת סרוק,

  

 /אוו הנכסים כל על המידע כל ואיתור הנכסים כל איתור ויכלל הנכסים בתחום השרותים

  זה. במכרז כאמור מאפייניהם, לפי בנכסים מועצהה זכויות כל על
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 עיקריים: מאפיינים שני פי על יהיה המידע לאיתור המקורות מגוון

 

 ברות קרקעות אחרים, משמעותיים מחוברים ו/או מתקנים, מבנים, כגון: - ערך נכסי

 וכיוב'. השבחה ו/או בינוי ו/או פיתוח

 

 ברי שאינם לתשתית, ייעודיים אחרים שטחים ו/או  שצ"פ דרכים, כגון: -  תשתית נכסי

 וכיוב'. השבחה ו/או בינוי ו/או פיתוח

 

 כאמור הנכסים, לכלל אחיד טיפול לדרוש הזכות מועצהל שמורה לעיל, האמור למרות

 זה. במכרז

 מאפיינים" פי על "עדכון או מונחה" "עדכון של ביצוע לדרוש הזכות מועצהל שמורה כן כמו

 הבלעדי. דעתה שיקול לפי וזאת לעיל, כאמור ,נכסים של

 למערכת ,םשרותיהמ כחלק ,ספקה ידי על יוזן השרותים הספקת במהלך שיאסף המידע

 .הספק שיספק מידעה

 בפורמט בקבצים הן ,המידע מערכת נתוני לבסיס מוזן כשהוא הן ,מועצהל יסופק המידע

Excel, זה. מכרז במסמכי כמפורט ו/או דרישתה פי על וזאת קשיחים בפלטים והן 
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 ערך נכסי - מידע מקורות מגוון 2.1.2

 

 הבאים: במקורות ,היתר בין  הערך, נכסי אודות מידע יאתר הספק

  .אחרים רישומים או מועצהה של נכסיםה רישום מסמכי (1

 וכן ולבניה, לתכנון המקומית הועדה / ההנדסהמ הן לסוגיהן ,עיר בניןו מתאר תכניות (2

  .מועצההו הועדה את המשמשת GIS – ה ממערכת

 ניתן בו אחר תכנון מוסד כל או המחוזית בועדה לסוגיהן עיר ובניין מתאר תוכניות (0

 .תוכנית של מקור עותק לאתר

 רווחה, חינוך, גביה, ,המועצה מהנדס כגון: מועצהב שונים באגפים הקיימים רישומים (0

 .וכיוב' ,המים כאגודת הסמך ובגופי ,'וכו ביטוח ,תחזוקה עסקים, רישוי גזברות,

 .)טאבו( המקרקעין רשם (0

 .לאומיים או דתיים ,ציבוריים מקרקעין של אחרים ובעלים ישראל מקרקעי רשות (6

 .בניה רישוי מערכתמ נתוניםו פיזיים בניה רישוי תיקי (0

  .שלוחותיו על מפ"י (8

 .המחוזי המודד (9

 .רכוש מס (10

 .מועצהה תוהנהל תמועצ החלטות (11

 .מועצהה בנכסי שטיפלו קודמות ועדות או הקצאות ועדת החלטות (12

 .לסוגיהן ומנהלות משכנות חברות (10

 .המועצה של סמך יחידות /  חברות (10

 .לסוגיהם אויר תצלומי (10

 .חזיתות 0 – מ מחובר צילום לרבות ,והמחוברים השטח של מלא ותיעוד באתר סיור (16

 .מעודכנות גוש מפות (10

 לסוגיהם. חלוקה תשריטי (18

 .(As Made) עדות מפות (19

 .פוטוגרמטרי מיפוי (20

 .מועצהב שבוצעו מדידה מפות (21

 .מועצהה עבור שבוצעו שומה תיקי (22

 .הפקעה תיקי (20
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 .תשתית נכסי - מידעה מקורות מגוון 2.1.0

 

 הבאים: במקורות ,היתר בין התשתית, נכסי אודות מידע יאתר המציע

  .מועצהב הקיימים אחרים רישומים או מועצהה של נכסיםה רישומי (1

 לתכנון המקומית הועדה המועצה, מהנדסמ הן לסוגיהן ,עיר בניןו מתאר תכניות (2

  .מועצהה את המשמשת GIS – ה ממערכת וכן ולבניה,

 ניתן בו אחר תכנון מוסד כל או המחוזית בועדה לסוגיהן עיר ובניין מתאר תוכניות (0

 תוכנית. של מקור עותק לאתר

 .)טאבו( מקרקעין רשם (0

 .לאומיים או דתיים ,ציבוריים מקרקעין של אחרים ובעלים ישראל מקרקעי רשות (0

 .מעודכנות גוש מפות (6

 לסוגיהם. חלוקה תשריטי (0

 .פוטוגרמטרי מיפוי (8

 .(As Made) עדות מפות (9

 .(פלישות לאיתור) באתר סיור (10

 

 נמנים שאינם נוספים ממקורות גם מידע חשבונו, על ,לאתר יהיה הזוכה על ספק, הסר למען

 הנכסים. אודות הנדרש המידע מלוא את המפורטים במקורות ימצא שלא מקרה בכל לעיל

 

 עיון לרבות נכסים לאיתור הנדרשות הפעולות כל את לבצע ידרש ספקה כי בזאת מובהר

  .המועצה בתחום הנכללים והחלקות הגושים בכל המקרקעין מרשם בלשכת

 

 הנכס לתיק ושיוכם סרוקים מסמכים איתור ו/או נכסים מסמכי סריקת 2.1.0

 

 .השרותים הספקת בתהליך שיאותרו מועצהה לנכסי הנוגעים המסמכים כל יאותרו הסריקה לצורך

 שלהם. סרוקים העתקים של והן מקור מסמכי של הן יהיה האיתור

 כןו נלקחו ממנו לתיק החזרתם את שיאפשר באופן ירוכזו לסריקה המיועדים המסמכים

 הסריקה. לאחר הנכס לתיק שיוכם את

 אם ובין המציע ידי על נסרקו אם בין בניה, היתרי רבותל הסרוקים, המסמכים העתקי

  או במדיה ריכוזם את שיאפשר באופן לנכס, שיוכם לפי ירוכזו  סרוק, עותק להם נמצא

 ניהול מערכת ללא גם שיוכם, זיהויי המאפשר באופן מאורגנים כשהם אחר נתונים בסיסב

 נכס(. מספרי פי על )לדוגמא: הנכסים,
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 שרותיםה תוצרי 2.1.0

 

 יכללו: המוצע שרותיםה תוצרי

   .נכסיםה ניהולל המידע במערכת מעודכןו מלא נתונים בסיס (1

 לפי הנכס סיבכרט הנדרש המידע כל את המכיל נכס תדפיס להפיק יהיה ניתן נכס לכל (2

 .והתקנות המועצות פקודת

 את התואם נכסים, ספר בפורמט ,הנכסים רשימת את המכיל דו"ח להפיק יהיה ניתן (0

 .והתקנות המועצות פקודתב הנדרש

 ספר בפורמט ,מועצהה שהקצתה הנכסים רשימת את המכיל דו"ח להפיק יהיה ניתן (0

 .הפנים משרד ותקנות נהלי ע"פ הנדרש את התואם הקצאות,

  כך מועצה של הנכסים תיקי דוגמת ,פיסיה נכסה תיק שטופל נכס לכל יעודכן / יפתח (0

 מאפייניהם ע"פ בחוצצים מופרדים ,נכס לכל השייכים המסמכים כל את כילשי

 התיק. תכולת ורשימת

 עם יסופק התמונה של קובץ הערך(. ולנכסי  המבונים םנכסיה כללל) הנכס צילום (6

 .התמונה גבי על הצילום מועד את וכולל לנכס משויך כשהוא במערכת, הנתונים בסיס

 ברי ובנכסים בכלל בנכסים מועצהה טיפול המחייבים םממצאי ח"דו להפיק יהיה ניתן (0

 לרבות: בפרט, כלכלי פוטנציאל

 הפקעה. / בעלות קבלת הליך לביצוע אפשרות (0.1

 זכויות. ברישום צורך (0.2

 תקופת תום לאחר בנכס החזקה ו/או שלטים ו/או מתקנים הצבת לרבות, פלישות (0.0

  *.חוזה

 מנוצלות. לא בניה זכויות (0.0

 כלכלי מינוף שטחים, החלפותל פוטנציאל (0.0

 .מיטבי תועלת עלות יחס הבטחת תוך זכויות לרישום מומלץ תהליך (0.6

  .פלישות בפינוי מומלץ טיפול (0.0

 מנוצלות. לא בניה זכויות מימוש אופן (0.8

 התכנון לחוק 101 לתיקון בהתאם לרבות כלכלי למינוף הפוטנציאל מימוש אופן (0.9

 .והבניה

  והבניה. התכנון לחוק 26 סעיף מכח כגון אזהרה הערות לרישום מומלץ תהליך (0.10

 חשד כל על  מועצהה  למהנדס לדווח השרותים נותן על כי בזאת מובהר ספק הסר למען  :הערה  *

 עם קשר ללא ,מיידית השרותים ספקתה במהלך ידו על שיתגלה שהוא, כל מסוג לפלישה,

  .זה מכרזב כנדרש הדוחות להגשת חובתו
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 (4)קטגוריה  השבחה ובהיטל פיתוח בהיטלי החבות בתחום .ב

 

  השרותים אופי 2.1.6

 פיתוח היטלי

 או אחד ויכלול המועצה של דעתה שיקול פי על יבוצעו הפיתוח היטלי בתחום השרותים

 הבאים: מהתמהילים יותר

 לסוגיהם. פיתוח בהיטלי החבים הנכסים כל איתור (1

 נתוני את התואמים הפיתוח היטלי חישוב לצורך הנדרש המידע איתור נכס, לכל (2

 לרבות: בפועל, הנכסים

 הבניה. היתרי ונתוני תשריטי (2.1

 .כך לצורך השטחים חישוב וטבלאות ארנונה לצרכי הנכסים מדידת תשריטי (2.2

 הגביה. במערכת שמופיעים כפי הנכסים שטחי נתוני (2.0

 פיתוח. בהיטלי החבות בניה חריגות על פיקוח ואירועי הקלות נתוני (2.0

 מההיטלים. אחד בכל לחיוב בסיס המהווים השטחים/נפחים וקביעת הנתונים הצלבת (0

 המועצה. ידי על המאושר לפורמט בהתאם לסוגיהם בהיטלים חיוב מסמכי של הכנה (0

 המועצה ידי על יעשה )המשלוח למשלוח. לסוגיהם בהיטלים החיוב מסמכי  של הכנה (0

  חשבונה(. ועל

 מספר גם הכולל הגביה במערכת לקליטה ערוך החיוב נתוני של Excel קובץ של הכנה (6

 כמשלם. הבעלים ומספר הנכסים של פיזי

 במערכת. קליטתו וליווי הגביה למחלקת הקובץ של העברה (0

 את שתשמש והיטלים באגרות החבויות ניהול במערכת בהיטלים החיוב נתוני תיעוד (8

 עת. בכל המועצה

 לחיוב באשר הבהרות או מידע לקבל שיבקשו מקרה בכל המחוייבים קהל קבלת (9

 בהיטלים.

  בהיטלים. החיוב על עררים או בהשגות בטיפולה המועצה וליווי מקצועי חומר הכנת (10

 הפיתוח. בהיטלי החיוב תהליכי של כולל ניהול (11

 המועצה. ולגזברית המועצה לראש דרישה ולפי תקופתיים דוחות של והגשה הכנה (12
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 השבחה היטל

 או אחד ויכלול המועצה של דעתה שיקול פי על יבוצעו השבחה היטל בתחום השרותים

 הבאים: מהתמהילים יותר

 להיתר בקשה / זכויות )העברת השבחה בהיטל חבות המחוללים התהליכים כל איתור (1

  הקלות( /

 החבות בדיקת לצורך הנדרשות הפעולות כל וביצוע הנדרש המידע איתור נכס, לכל (2

 השבחה. היטלב

 )הועדה המעורבים הגורמים כל מול הפעולות כל ביצוע חבות, קיימת כי שנמצא ככל (0

 מחלקת המועצה, גזברית המועצה, מהנדס הנישום המועצה, שמאי ולבניה, לתכנון

 וכיו"ב(. הגביה

 והנעתם. השמאות שרותי אחר מעקב (0

 ידי על המאושר לפורמט בהתאם לסוגיהם פיתוח בהיטלי חיוב מסמכי מקבץ של הכנה (0

 המועצה.

 ידי על יעשה )המשלוח למשלוח. לסוגיהם השבחה בהיטלי החיוב מסמכי  של הכנה (6

  חשבונה(. ועל המועצה

 מספר גם הכולל הגביה במערכת לקליטה ערוך החיוב נתוני של Excel קובץ של הכנה (0

 כמשלם. הבעלים ומספר הנכסים של פיזי

 במערכת. קליטתו וליווי הגביה למחלקת הקובץ של העברה (8

 את שתשמש והיטלים באגרות החבויות ניהול במערכת בהיטלים החיוב נתוני תיעוד (9

 עת. בכל המועצה

 לחיוב באשר הבהרות או מידע לקבל שיבקשו מקרה בכל המחוייבים קהל קבלת (10

 .השבחה בהיטלי

 בהיטלי החיוב על עררים או בהשגות בטיפולה המועצה וליווי מקצועי חומר הכנת (11

  .השבחה

 .השבחה בהיטלי החיוב תהליכי של כולל ניהול (12

 המועצה. ולגזברית המועצה לראש דרישה ולפי תקופתיים דוחות של והגשה הכנה (10

 

 עבורם והוגשה שחוייבו לנכסים והן חוייבו שטרם לנכסים הן יסופקו לעיל כמפורט השרותים

 זכויות. להעברת או בניה להיתר  בקשה
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  דגשים - השרותים הספקת אופן 2.1.0

  

 לרבות: ,כך לשם הנדרשות הפעילויות כלל של ביצוע תכלול השרותים הספקת

 הזכויות והעברת והבניה התכנון בתחום המועצה של העבודה תהליכי של לימוד (1

 לסוגיהם. השבחה להיטלי הקשור בכל הועדה לבין בינה העבודה וממשק

 גבייתם. וליווי החיובים הכנת לצורך הספק לרשות העומד המידע מקורות נתוני לימוד (2

 ידי על שידרשו כפי אופןב וזאת השרותים הספקתל עבודה תוכניתל הצעה הכנת (0

  .המהנדס לאישור והבאתה המועצה

 .המהנדס ידי על המאושרת התוכנית פי על ורק אך תבוצע השרותים הספקת

 לקבלה המועצה את לחייב כדי עבודה לתוכנית הצעה בהגשת אין כי בזאת מובהר

 בהתאם המאושרת העבודה תוכנית את לשנות הזכות למועצה שמורה כי וכן כלשונה

 המועצה החלטות עקב טענה או תביעה כל לספק שתהיה מבלי וזאת דעתה לשיקול

 כאמור. העבודה בתוכנית שינויים בדבר

 חיובים ולהפקת נכס לכל לסוגיהם השבחה בהיטלי החבויות לחישוב הנדרש כל ביצוע (0

 רק: אל אך לרבות הנכסים, לבעלי למשלוח ערוכים

 זכויות ולהעברת להיתר בקשות הגשת אחר מעקב (0.1

 ולבניה. לתכנון בועדה הנכס זיהוי (0.2

 קודמים. השבחה היטל תשלומי / וההיתרים העיר בניין תוכניות נתוני בדיקת (0.0

 זכויות קובעת תוכנית לבין אחרון היתר ניתן לפיה תוכנית בין פערים איתור (0.0

 השבחה. בהיטל החבות על הקביעה וליווי עדכנית

 .השבחה היטל עבור בעבר ששולמו התשלומים איתור (0.0

 שעשויה זכויות להעברת בקשה / להיתר בקשה כל המועצה שמאי לטיפול העברה (0.6

 .השבחה בהיטל חיוב לחולל

 טיפול ו/או נגדית שומה הגשת המועצה, שמאי שומת פי על החיוב תהליכי ליווי (0.0

 .חלוטה חבות לקבלת עד מכריע שמאי / משפטיים הליכים ערר/ ועדות של

 בהיטלים. החיוב אודות הבהרות או הסברים המבקשים המחוייבים קהל קבלת (0

 פי על יהיו הקהל קבלת לשם השרותים נותןל החייב פניית אופן אודות הפרטים

 החיוב. במסמכי ויפורסמו המועצה הנחיות

 עומדים כי לוודא הספק מטעם הקהל מקבל ועל המועצה במשרדי תעשה הקהל קבלת

 הפונים. שאלות על להשיב לו הנדרשים והמסמכים המידע כל זה במעמד לרשותו

 בהיטלים. החיוב על השגות על למענה למועצה הנדרש החומר כל של הכנה (6

 בהיטלים. החיובים על השגות על למענה ההכנה בתהליכי המועצה צוות ליווי (0

 המועצה. גזברית עם שוטפות תקופתיות עבודה ישיבות קיום (8

 דרישתה. פי על ההיטלים, לגביית למועצה הנדרשים הקבצים כל של הכנה (9

 בתדירות וזאת החיוב תהליכי על לבקרה למועצה הנדרשים הדוחות כל של הכנה (10

 ידה. על שידרש כפי ובאופן
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 השרותים תוצרי 2.1.8

 

 השאר: בין לכלול, השרותים תפוקות על

 פי על וזאת בגינם חיובים קיבלו לסוגיהם פיתוח בהיטלי החייבים הנכסים בעלי כל (1

 בפועל. נכסיהם לנתוני בהתאם דין,

 מלא מענה מקבלים חיובם אודות ברורים לערוך המבקשים בהיטלים המחוייבים כל (2

 אישית. פגישה במסגרת לרבות שאלותיהם על

 בערכאות השגות על להשיב לה הנדרש והמשפטי המקצועי המידע כל המועצה לרשות (0

 השונות.

 את לגבות כדי הן לה הנדרשים והמסמכים המידע כל עומדים המועצה לרשות (0

 החוק. בדרישות לעמוד כדי והן ההיטלים

 

 (3)קטגוריה  בניה ולהיתרי תכנוני למידע בבקשות טיפולה בתחום .ג

 

  השרותים אופי 2.1.9

  

 וזאת: ,המועצה בתחום בנייה להיתריו למידע בקשותה כלב וטיפול בדיקה (1

 מכוחו שהותקנו ולתקנות והבנייה התכנון לחוק בהתאם (1.1

 .הרשות מהנדס ולהנחיות המועצה למדיניות בהתאם (1.2

 .םוההיתרי הבקשות בדיקת ממצאי של תיעוד (2

 ולהיתרים. למידע לבקשות המועצה להתייחסות / דעת לחוות הצעה הכנת (0

 ניהול במערכת המועצה להתייחסות / הדעת לחוות והצעות הבדיקות ממצאי תיעוד  (0

 כך. לשם המועצה את שתשמש אחרת מערכת בכל ו/או הועדה

 ריכוז פעילות הועדה המקדמית. (0

 .שונים בפורומים השתתפות (6

 לפניות ומענה קהל קבלת (0

 

  דגשים - השרותים הספקת אופן 2.1.10

  

 לרבות: ,כך לשם הנדרשות הפעילויות כלל של ביצוע תכלול השרותים הספקת

 לרבות: הבקשות, בדיקת אופן את המכתיב במידע התעדכנות (1

 ותיקוניו. תקנותיו על והבניה התכנון בחוק עדכונים (1.1

 ולבניה. לתכנון הועדה מדיניות (1.2

 והבניה התכנון בתחום המועצה מדיניות (1.0
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 והבאתה המועצה ידי על שידרשו כפי השרותים הספקתל עבודה תוכניתל הצעה הכנת (2

  .המהנדס לאישור

 .המהנדס ידי על המאושרת התוכנית פי על ורק אך תבוצע השרותים הספקת

 לקבלה המועצה את לחייב כדי עבודה לתוכנית הצעה בהגשת אין כי בזאת מובהר

 בהתאם המאושרת העבודה תוכנית את לשנות הזכות למועצה שמורה כי וכן כלשונה

 המועצה החלטות עקב טענה או תביעה כל לספק שתהיה מבלי וזאת דעתה לשיקול

 כאמור. העבודה בתוכנית שינויים בדבר

 דו"ח ולהפקת נכס לכל לסוגיהם ולהיתרים למידע בקשות לבדיקת הנדרש כל ביצוע (0

 המהנדס להתייחסות ערוכים אליהם המועצה התייחסות אופן על והמלצות ממצאים

 רק: אל אך לרבות ,זה בתחום אחר מחליט פורום כל ו/או

 למועצה ישירות הוגשו אם בין להיתר / למידע בקשות הגשת אחר מעקב (0.1

 .לועדה ישירות הוגשו אם ובין הלהתייחסות

 המקורות מכל הבקשה מבוקשת לגביו השטח / הנכס אודות קודם מידע איתור (0.2

 הועדה. ניהול מערכות לרבות המועצה, לרשות העומדים

 לרבות בפרט, המועצה דרישות / להנחיות הקשור ובכל בכלל בקשה כל של הבדיק (0.0

  כאמור. הקודם למידע בהתייחס

 ומדיניות החוק לדרישות בהתאם לבקשה המועצה להתייחסות הצעה של הכנה (0.0

 המועצה.

 מחליט פורום כל ו/או למהנדס המועצה להתייחסות וההצעה הממצאים העברת (0.0

 זה. בתחום אחר

 לבקשה. המועצה התייחסות תהליך ותיעוד החלטות מקבל בפורום השתתפות (0.6

 הנחיות ו/או המאושרת העבודה תוכנית פי על המועצה התייחסות בהפצת טיפול (0.0

 המהנדס.

 ,בדיקהה בתהליך שלב כל של ביצוע בעצם לסוגיהן המידע מערכות עדכון (0.8

 הנחיות ו/או העבודה, תוכנית לפי אחרים קובץ או נתון בכל ו/או בממצאיה

 .המהנדס או הועדה

 המהנדס. להוראות בהתאם מסמכים תקיון וניהול עדכון (0.9

 .לבקשתם המועצה התייחסות אודות הבהרותהסברים/ המבקשים הבקשות מגישי קהל קבלת (0

 פי על יהיו הקהל קבלת לשם השרות נותןל המבקשים פניית אופן אודות הפרטים (0

 .ידה על ויפורסמו המועצה הנחיות

 עומדים כי לוודא הספק מטעם הקהל מקבל ועל המועצה במשרדי תעשה הקהל קבלת

 הפונים. שאלות על להשיב לו הנדרשים והמסמכים המידע כל זה במעמד לרשותו

 לבקשות. התייחסותה על השגות על למענה למועצה הנדרש החומר כל של הכנה (6

 .לבקשות התייחסותה על השגות על למענה ההכנה בתהליכי המועצה צוות ליווי (0

 המועצה. מהנדס עם שוטפות תקופתיות עבודה ישיבות קיום (8

 בתחום החלטות לקבל למועצה הנדרשים הקבציםו המסמכים כל של הכנה (9

 דרישתה. פי על ,ולהיתרים למידע לבקשות התייחסותה

 לבקשות התייחסותה תהליכי על לבקרה למועצה הנדרשים הדוחות כל של הכנה (10

 ידה. על שידרש כפי ובאופן בתדירות וזאת לסוגיהן
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 השרותים תוצרי 2.1.11

 השאר: בין לכלול, השרותים תפוקות על

 התייחסות את קיבלו המועצה בתחום בניה ולהיתר להיתר למידע הבקשות כל (1

 .המועצה

 נוגעת המועצה בתחום בניה ולהיתר להיתר למידע הבקשות לכל המועצה התייחסות (2

 הבקשה. למאפייני בהתאם זאת, המחייבים ההיבטים לכל

 הועברו המועצה בתחום בניה ולהיתר להיתר למידע הבקשות לכל המועצה התייחסות (0

 ולבניה. לתכנון לועדה

 להיתר למידע בבקשות המועצה טיפול ותהליכי המידע מנוהלים בהן המידע מערכות (0

 המידע. במלוא מעודכנות בניה, ולהיתר

 ומסודר. מעודכן בניה ולהיתר להיתר למידע הבקשות מסמכי תקיון (0

 

 (3)קטגוריה  בחיבור נכסי תושבים לרשת הביוב המרכזית טיפולה בתחום .ד

 

  השרותים אופי 2.1.12

 החיבור לרשת הביוב המרכזית.ביצוע פעולות איתור של כל הנכסים ברי  

הכנת מסמכי הנחיה לבעלי הנכסים ברי החיבור לרשת הביוב המרכזית, לביצוע  (1

, לרבות הכנת תרשים להתחברות מתוך תכניות תיעוד של מע' החיבור ואופן ביצועו

 .הביוב העירונית, וצירופם למכתב הודעה להתחברות. 

 כסים לרשת הביוב המרכזית.בקרת המסמכים המוגשים לקבלת אישור לחיבור נ (2

תיעוד התהליך במערכת ניהול התהליכים ההנדסיים ו/או בכל מערכת אחרת שתשמש   (0

 את המועצה לשם כך.

 .שונים בפורומיםהשתתפות  (0

 .לפניות ומענה קהל קבלת (0

 

  דגשים -אופן הספקת השרותים  2.1.10

 לרבות: ,לשם כך הנדרשות הפעילויות כלל של ביצוע תכלול הספקת השרותים 

 התעדכנות במידע אודות הנכסים ברי החיבור, לרבות: (1

 משיכת מידע ממנהל הפרויקט. (1.1

 התעדכנות ממערך הגביה. (1.2

 והנחיה:ה של מסמכי פניה הכנטיפול ב (2

 לבעלי הנכסים  (2.1

 למתכנני החיבור מטעמם (2.2

 ניהול תהליך בחינה ואישור של הבקשה לחיבור לרבות: (0

 בקרת מסמכי הבקשה (0.1

 המקצועיים בבחינת הבקשה.מעקב אחר טיפול הגורמים  (0.2
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תאום כל המפגשים הנדרשים בין הגורמים המקצועיים מצד המועצה ובעלי  (0.0

 הנכסים.

 בקרת הפקת אישור (0

 מעקב אחר ביצוע החיבור (0

 תאום ביקורת קבלה לחיבור (6

 בקרת אישור החיבור על ידי הגורמים המוסמכים מטעם המועצה. (0

 לרבות לצרכי חיבור באגרת ביוב. עדכון כל הגורמים המוסמכים בעצם החיבור ומועדו (8

 .לחיבור השתתפות בפורום מקבל החלטות ותיעוד תהליך התייחסות המועצה לבקשה (9

 עדכון מערכות המידע לסוגיהן בעצם ביצוע של כל שלב בתהליך. (10

 עדכון וניהול תקיון מסמכים בהתאם להוראות המהנדס. (11

אופן  אודות רותהבההמבקשים הסברים/ בעלי הנכסים או מי מטעמם קהל קבלת (12

 .החיבור

 קבלת לשםנותן השרות לבעלי הנכסים או מי מטעמם  פניית אופן אודות הפרטים (10

 .על ידה ויפורסמו המועצה הנחיות פי על יהיו הקהל

 עומדים כי לוודא הספק מטעם הקהל מקבל ועל המועצה במשרדי תעשה הקהל קבלת

 הפונים. שאלות על להשיב לו הנדרשים והמסמכים המידע כל זה במעמד לרשותו

 .לטיפול בתהליך החיבור למועצה הנדרש החומר כל של הכנה (10

 .הטיפול באישור בקשות לחיבור בבקרת ובאישור ביצועו בתהליכי המועצה צוות ליווי (10

 המועצה.מהנדס  עם שוטפות תקופתיות עבודה ישיבות קיום (16

 פי עללקבל החלטות בתחום  למועצה הנדרשים הקבציםהמסמכים ו כל של הכנה (10

 דרישתה.

 וזאת הטיפול בחיבור תהליכי על לבקרה למועצה הנדרשים הדוחות כל של הכנה (18

 ידה. על שידרש כפי ובאופן בתדירות

 

 השרותים תוצרי 2.1.10

 השאר: בין לכלול, השרותים תפוקות על

 .בעלי הנכסים ברי החיבור אותרו והונחו להתחבר לרשת הביוב המרכזית כל (1

כל בעלי הנכסים ו/או מי המטפל מטעמם בחיבור עומד כל המידע הנדרש להם לרשות  (2

 .להגשת בקשה לחיבור באופן היעיל והמהיר ביותר

תהליך בקרת הבקשות בחינת השטח והאישור לחיבור מבוצע באופן יעיל ובלוח זמנים  (0

 .הקצר ביותר האפשרי

יבור נכסי התושבים בחמערכות המידע בהן מנוהלים המידע ותהליכי טיפול המועצה  (0

 מעודכנות במלוא המידע. לרשת הביוב המרכזית

 תהליך טיפול המועצה בחיבור נכסי התושבים לרשת הביוב המרכזיתתקיון מסמכי  (0

 מעודכן ומסודר.

 

 .זה מכרז במסמכי כמפורט הכל
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  (M)חיצוני תיחום - משיקות ומערכות משתמשים 2.2

 

 (2קטגוריה  1)קטגוריה  הנכסים בתחום .א

 

  המידע במערכת פנים משתמשי 2.2.1

 

 יהיו: המערכת של הפנים משתמשי

 מועצהה מהנדס (1

 מועצהה גזברית (2

 המשפטי היועץ (0

 מועצהה שמאי (0

 הביטוחים על הממונה (0

 

  השרותים בתפוקות פנים משתמשי 2.2.2

 

 יהיו: זה בתחום השרותים תפוקות של הפנים משתמשי

 מועצהה ראש (1

 המועצה מליאת (2

 .מועצהה גזברית (0

 המועצה. מהנדס (0

 .המשפטי היועץ (0

 .הביטוחים על הממונה (6

  .מועצהה ומחלקות אגפי כלל (0

 

 השרותים בתפוקות חוץ משתמשי 2.2.0

 יהיו: זה בתחום השרותים תפוקות של החוץ משתמשי

 .מועצהה של הסמך גופי (1

 הכפר. של המים אגודת (2

 ולבניה. להתנון הועדה (0
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 (4)קטגוריה   והיטלי השבחה פיתוח בהיטלי החבות בתחום .ב

 

   המידע במערכת פנים משתמשי 2.2.0

 היטלי פיתוח .א

 יהיו: המערכת של הפנים משתמשי

 מועצה.ה גזברית (1

 הגביה מנהלת (2

 תוכניות בודק (0

 השבחההיטלי  .ב

 משתמשי הפנים של המערכת יהיו:

 מועצה.המהנדס  (0

 שמאי המועצה (0

 רכז/ת היטלי השבחה (6

 

   השרותים בתפוקות פנים משתמשי 2.2.0

 היטלי פיתוח .א

 יהיו: זה בתחום השרותים תפוקות של הפנים משתמשי

 מועצהה ראש (1

 המועצה מליאת (2

 מועצה.ה גזברית (0

 המועצה. מהנדס (0

 .המשפטי היועץ (0

 הגביה מנהלת (6

 תוכניות בודק (0

 

 השבחההיטלי  .ב

 יהיו:זה  בתחום השרותים תפוקות של הפנים משתמשי

 מועצהה ראש (1

 מליאת המועצה (2

 מועצה.הגזברית  (0

 מהנדס המועצה. (0

 .המשפטיהיועץ  (0

 שמאי המועצה (6

 רכז/ת היטלי השבחה (0
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 להיטלי פיתוח והיטלי השבחה השרותים בתפוקות חוץ משתמשי 2.2.6

 יהיו: זה בתחום השרותים תפוקות של החוץ משתמשי

 .הכפר בתחום הנכסים בעלי (1

 

 (3)קטגוריה  בניה ולהיתרי תכנוני למידע בבקשות טיפולה בתחום .ג

 

   המידע במערכת פנים משתמשי 2.2.0

 מועצה.ה מהנדס (1

 תוכניות. בודק (2

 

   המידע במערכת חוץ משתמשי 2.2.8

 ולבניה. נוןכלת הועדה (1

 .(הועדה אתר )באמצעות הציבור (2

 

  השרותים בתפוקות פנים משתמשי 2.2.9

 יהיו: זה בתחום השרותים תפוקות של הפנים משתמשי

 מועצהה ראש (1

 המועצה מליאת (2

 מועצה.ה גזברית (0

 המועצה. מהנדס (0

 .המשפטי היועץ (0

 תוכניות. בודק (6

 

 השרותים בתפוקות חוץ משתמשי 2.2.10

 יהיו: זה בתחום השרותים תפוקות של החוץ משתמשי

 .הבקשות מגישי (2

 ולבניה. לתכנון הועדה (0

 .(הועדה אתר )באמצעות הציבור (0

 

 (3)קטגוריה  בחיבור נכסי תושבים לרשת הביוב המרכזית טיפולבתחום ה .ד

 

   המידע במערכת פנים משתמשי 2.2.11

 מועצה.המהנדס  (1

 רכז/ת הטיפול בתחום. (2
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   המידע במערכתחוץ  משתמשי 2.2.12

 מתכנני החיבור לתושבים. (1

 הציבור. (2

 

  השרותים בתפוקות פנים משתמשי 2.2.10

 יהיו:זה  בתחום השרותים תפוקות של הפנים משתמשי

 מועצהה ראש (1

 מהנדס המועצה. (2

 .המשפטיהיועץ  (0

 רכז/ת הטיפול בתחום. (0

 

 השרותים בתפוקות חוץ משתמשי 2.2.10

 יהיו: זה בתחום השרותים תפוקות של החוץ משתמשי

 .בעלי הנכסים בכפר (1

 .מתכנני חיבור נכסי התושבים לתשתית הביוב (2

 

 



 10:08 19/06/2022 : לאישור פרסום 0.10 גרסה

 המועצה המקומית כפר שמריהו
 7/2022מכרז פומבי מספר 

 מפרט - לשרותים שונים בתחום נכסי המועצה ונכסי התושביםמכרז 
 יישום - 2פרק 

   חתימה וחותמת המציע                     108מתוך  52עמוד 
 

 מקומית כפר שמריהו וליועץכל הזכויות שמורות למועצה ה ©
 ֹעפר גורדון, שיאון שרותי יעוץ ארגון וניהול.נערך ע"י 

 

  (M)פנימי תיחום - ראשיות ופונקציות מרכיבים 2.3

 

 (2קטגוריה  1)קטגוריה  הנכסים בתחום .א

 

 במלל המערכת של כללי תיאור 2.0.1

 

 עיקריים. ממשקים / מרכיבים בשלושה טפלל מיועדת המערכת

 נכס. כל אודות המידע ניהול מרכיב (1

 הנכסים. מערךו המועצה פעילויות ניהול מרכיב (2

 הנכסים. מערך של הכספי  ניהולה מרכיב (0

 

 המערכת מרכיבי של כללי תיאור 2.0.2

 

 הבא: המידע ניהול אפשרויות את השאר, בין ,תכלול העבודה ותהליכי המידע לניהול המערכת

 לנכס כותרת נתוני (1

 נכס מספר 

 הנכס תאורו שם 

 בהמשך( כמפורט הנכס, חיי במחזור שלב פי )על הנכס מעמד 

 הנכס מיקום ותיאור כתובות 

 בנכס שימושים 

 בנכס משתמשים 

 בנכס הזכות מהות 

 בנכס הזכות מקור 

 יעוד. 

 בויוכ'. 

 

 פיזי"(. )"מספר בארנונה נכס מספר (2

 

 וכיוב'( הערות ,חלקה )גוש, מקרקעין רישום בלשכת הנכס נתוני (0

 לנכס הקשורים חלקות נתוני 

 ובהווה בעבר חלקה כלב זכות בעלי 

 זכות בעל לכל הזכות ומהות מקור 
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  הנכס תכנון / מקור נתוני (0

 תוכנית מספר 

 בתוכנית מגרש מספר  

 התוכנית( )ע"פ הנכס ייעוד נתוני 

 התוכנית סטטוס 

 'כיוב. 

 

  בנכס מחוברים / מבנים נתוני (0

 היתר פרטי 

 ויעודם המבנים תאור 

 וחללים. מפלסים קומות לכניסות, בחלוקה במבנה השטחים תאור 

 בו חלל כל ושל מבנה כל של השטח נתוני. 

 וכיוב'( אש כיבוי מיזוג, מערכות )כגון בנכס נלוות תשתיות נתוני 

 ידם על בו שנעשים והשימושים חלל בכל המחזיקים פרטי 

 למבנה הקשורים חוזים 

 וממצאיהם. במבנה סיורים פרטי תיעוד 

 במבנה שבוצעו פעולות תיעוד 

 

 בנכס ושימושים משתמשים נתוני (6

 

 דין כל ולפי זה במכרז כנדרש הנכס בהקצאת טיפול שלבי ותיעוד ניהול (0

 
  בנכס זכותה קבלת חוזי נתוני (8

 החוזה מהות. 

 לחוזה. הצדדים פרטי 

 החוזה. תנאי 

 וכיוב' פקיעה חידוש ,חתימה מועדי. 

 לחוזה ערבויות. 

 לחוזה ביטוח נספחי. 

 הביטוח באישור בערבות ,בחוזה דרך אבני מועדי על התראות. 
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 ג' לצד בנכס זכויות מסירת חוזי נתוני (9

 החוזה. מהות 

 לחוזה. הצדדים פרטי 

 החוזה. תנאי 

 וכיוב' פקיעה חידוש חתימה, מועדי. 

 לחוזה. ערבויות 

 לחוזה. ביטוח נספחי 

 הביטוח. באישור בערבות בחוזה, דרך אבני מועדי על התראות 

 

 ג' צד / מועצהה בהחזקת נכס ביטוח נתוני (10

 מבטחת חברה 

 .פוליסה מס 

 פוליסה סוג 

 הפוליסה תוקף 

 אחת( בפוליסה מבוטחים מועצהה נכסי )כל

 

   נכסל לחוזה ערבות נתוני (11

 ערבות. מספר 

 .בנק 

 .סניף 

 הערבות. מטרת 

 הערבות. סכום 

 הערבות. תוקף 

 

 בנכס. השקעות (12

 מועדים 

 היקף 

 מהות 

 תב"ר(. )רגיל, תקציב סוג 

 התקציב. סעיף 

 מתקצבים גורמים / מקורות 

 

 .לביצוע משימות / לנכס הקשורים אירועים תיעוד (10
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 לרבות: לנכס הקשורים בתהליכים טיפול מסלולי יצירת (10

 הבודד הנכס ברמת מסלול 

 הנכסים כלל / למספר לשחזור תבנית 

 לביצוע פעולות 

 מטפלים גורמים 

 הטיפול סדר 

 

 .פלישות ופינוי איתור (10

 

 .כספיים שערוכים (16

 
 .וביטוחים ערבויות תוקף מעקב (10

 
 .גבייתם ומעקב לסוגיהם חיובים (18

 
 לנכס. הקשורים סרוקים או גרפיים תרשימים ואיתור קישור  (19

 
 תמלילים, במעבד שנערכות מצגות או חישובים או תכתובת קבצי ואיתור קישור (20

 לנכס. הקשורים מצגות עריכת תוכנת או אלקטרוני גליון

 
 המשיקות. למערכות ממשקים (21

 
 שיאגר המידע כלל את להוות לעיל ברשימה אין כי בזאת מובהר ספק הסר למען :הערה

 המידע כל את לכלול הנכסים בתחום השרותים הספקת תפוקות ועל הנתונים בסיסב

 וכמפורט צרכיה והתקנות, החוקים דרישות פי על נכסיה ניהול לצורך מועצהל שידרש

 זה. מכרז במסמכי

 
 אחרות למערכות המערכת בין ממשקים 2.0.0

 
 הבאות: המערכות לבין בינה ממשקים עם תסופק המוצעת המערכת

 (EPR )כיום הגביה מערכת (1

 קומפלוט( )כיום - הועדה ניהול מערכת (2

 קומפלוט( )כיום - הקרקע יעודי מערכת (0

 השונים מדדיםה של עדכון מערכת (0

 למועצה שידרש כפי אחרת מערכת כל (0

 ההתקשרות ובמהלך שיתכן לו ידוע כי מצהיר הצעתו הגשת בעצם הספק כי בזאת מובהר

 לפתח מתחייב והוא אחרת במערכת תוחלף לעיל מהמערכות יותר או אחת המעוצה עם

 שימוש למועצה שיאפשר הזמנים בלוח בלבד חשבונו על וזאת עת בכל מערכת לכל ממשק

 במערכות. רציף
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 (4קטגוריה  1)קטגוריה  פיתוח בהיטלי החבות בתחום .ב

 

 במלל המערכת של כללי תיאור 2.0.0

 

 עיקריים. ממשקים / מרכיבים בשלושה טפלל מיועדת המערכת

 ./מגרש/חלקהנכס כל אודות המידע ניהול מרכיב (1

 .פיתוח בהיטלי החיוב בתחום המועצה פעילויות ניהול מרכיב (2

 . גביה ובקרת בהיטל הכספי  החיוב מרכיב (0

 

 המערכת מרכיבי של כללי תיאור 2.0.0

 

 השאר: בין ,תכלול פיתוח בהיטלי החבות בתחום העבודה ותהליכי המידע לניהול המערכת

 עצמו. בפני היטל סוג לכל וגביה חיוב מנגנון (1

 שונים היטליםב חיוב צורךל מדידה תהליכי של ובקרה ניהול חילול, תאפשר המערכת (2

 התאמה וכן ההתקשרות במהלך יתווספו אם ובין זה מכרז הכנת בשלב קיימים אם בין

 קיים. היטל לגבי ישתנו שאלו ככל התהליכים של

 .להיתר בקשה לאור בהיטל חבות בבדיקת טיפול תהליך תכלול המערכת (0

 זכויות. העברת לאור בהיטל חבות בבדיקת טיפול תהליך תכלול המערכת (0

 תוכנית לאישור בקשה לאור בהיטל חבות בבדיקת טיפול תהליך תכלול המערכת (0

 .וחלוקה איחוד

 המועצה. ידי על יזום בהיטל חבות בבדיקת טיפול תהליך תכלול המערכת (6

  חבות. תמצא לא בסופו אם גם בהיטל, חבות בבדיקת טיפול תהליך תכלול המערכת (0

 חבות בבדיקת טיפול תהליך בסיום חבות" נמצאה "לא של תיעוד תאפשר המערכת (8

 העברת / )היתר  ב החבות נבחנה בגינו התהליך ועדכון אישור הפקת לרבות בהיטל

 (.אחר / זכויות

 כי שימצא ככל היטל של לתשלום מסמכים של בהפקה טיפול תהליך תכלול המערכת (9

 יזומה. בדיקה עקב או זכויות, להעברת בקשה עקב או להיתר בקשה עקב חל

 .היטל כל של התשלום על בקרה כלי תכלול המערכת (10

 לסוגיהם. פיתוח בהיטלי חבות בבדיקת טיפול תהליך תכלול המערכת (11

 חבות בבדיקת טיפול תהליך בסיום חבות" נמצאה "לא של תיעוד תאפשר המערכת (12

 בנפרד. היתר סוג כל על יחול האמור פיתוח. בהיטלי

 העזר לחוק בהתאם פיתוח בהיטל חיוב וחילול חישוב חבות, בחינת תאפשר המערכת (10

 .החבות תבחן פיו על אחר מידע לכל בהתאם או המבוקש ההיתר לנתוני ,העדכני

 מגנטי תשלום שובר או תשלום הוראת מתוכה להפיק למשתמש תאפשר המערכת (10

 (.מועצהה שתספק יעודית מדפסת )באמצעות



 10:08 19/06/2022 : לאישור פרסום 0.10 גרסה

 המועצה המקומית כפר שמריהו
 7/2022מכרז פומבי מספר 

 מפרט - לשרותים שונים בתחום נכסי המועצה ונכסי התושביםמכרז 
 יישום - 2פרק 

   חתימה וחותמת המציע                     108מתוך  57עמוד 
 

 מקומית כפר שמריהו וליועץכל הזכויות שמורות למועצה ה ©
 ֹעפר גורדון, שיאון שרותי יעוץ ארגון וניהול.נערך ע"י 

 

 פיתוח היטל סוג כל של לתשלום מסמכים של בהפקה טיפול תהליך תכלול המערכת (10

 .חל כי שימצא ככל

 .היטל כל של התשלום על בקרה כלי תכלול המערכת  (16

 היטל. כל של מלא או חלקי תשלום על בקרה כלי תכלול המערכת (10

 הנכס ברמת לסוגיהם פיתוח היטלי תשלום של הסטוריה תיעוד תאפשר המערכת (18

 .חלקה / המגרש וברמת הבודד

 יעוד / הנכס סוג לפי פיתוח בהיטלי חיוב וחילול חישוב חבות, בחינת תאפשר המערכת (19

  ונפח. שטח נתוני פי על ההיטל חישוב לרבות הקרקע

 בהיטל חיוב לצרכי בתוכנית מגרש / חלקה של מדידה ביצוע תיעוד תאפשר המערכת (20

  המודד. פרטי המדידה, מטרת הנמדדת, הישות פרטי ביצועה, מועד לרבות,

  .CAD או גרפי בפורמט המדידה תשריטי קבצי של קישור תאפשר המערכת (21

 .CAD או גרפי בפורמט מדידה בקבצי צפייה תאפשר המערכת (22

 לוחות בקרת לרבות לחוק בהתאם בהיטלים חיוב של תהליך ניהול תאפשר המערכת (20

 .המועצה את ומחייבים חלים שאלו ככל ,זמנים

 זכויות. העברת תהליכי עקב נכס על הבעלים של קניינית הסטוריה תנהל המערכת (20

 שנתונים )ככל נכס על הבעלים של קניינית הסטוריה מהמערכת לקבל יוכל משתמש (20

 בעבר(. בה הוזנו אלו

 שונים מדדים פי על לרבות לחיובים ריביות / הצמדות וחישוב ניהול תאפשר המערכת (26

 שונים. ושיעורים הבניה תשומות לרבות

  ריבית תנאי עקב בשיעורו שינוי שנדרש שתשלום עת בכל התראות תחולל המערכת (20

 הצמדה. ו/או

 של וגביה חיובב הטיפול תהליכי סוגי כל וניהול הנתונים תיעוד תאפשר המערכת (28

 לסוגיהם. היטלים

 לצורך לו הנדרש המידע כל את החבויות לניהול המערכת מתוך לשלוף יוכל משתמש (29

 מנוהל. הוא בה המערכת עם קשר ללא פיתוח בהיטלי טיפול

 

 אחרות למערכות המערכת בין ממשקים 2.0.6

 

 הבאות: המערכות לבין בינה ממשקים עם תסופק המוצעת המערכת

 הגביה מערכת (1

 הועדה ניהול מערכת (2

 השונים המדדים של עדכון מערכת (0

 למועצה שידרש כפי אחרת מערכת כל (0
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 (4קטגוריה  3קטגוריה  1)קטגוריה  ההנדסי בתחום וישיבות תהליכים וניהול חילול בתחום .ג

 

 במלל המערכת של כללי תיאור 2.0.0

 

 .הבאים עיקרייםה ממשקים / מרכיביםב טפלל מיועדת המערכת

 הנדסיים. בתחום ו/או בישות לטיפול לרבות תהליך חילול (1

  הנדסיים. בתחום ו/או בישות טיפול לרבות בתהליך החלטות וקבלת לדיון ישיבות חילול (2

  החלטות. / וישיבות דרך אבני לרבות הנדסיים בתחום ו/או בישות טיפול תהליך ניהול (0

 אבן בכל ביצוע / החלטה ואודות הנדסית ישות כל אודות לסוגיו המידע ניהול מרכיב (0

  דרך

 

 המערכת מרכיבי של כללי תיאור 2.0.8

 

 השאר: בין ,תכלול וישיבות תהליכים ניהולו חילולל המערכת

  ישויות. חילול מנגנון (1

 תהליכים. חילול מנגנון (2

 ישיבות. חילול מנגנון (0

 וישיבות. תהליכים ישויות בין קישור מנגנון (0

 בשלבי חוזר לשימוש "תבניות" של והן פעמי חד יעודי תהליך של הן חילול אפשרות (0

 כולל: תהליך,

 או אחרים לתהליכים ההתניות או העניין לפי תהליכים שרשור / פיצול אפשרויות (0.1

 משנה. תהליכי

 . טיפול סוג בכל שלב לכל פעולות סדר / דרך אבני (0.2

  לשניה אחת פעולה / דרך אבן בין המעבר ברמת התניות (0.0

 משנה. תהליכי ובין תהליכים בין מעבר ברמת התניות (0.0

 כולל: ישיבה לחילול אפשרות (6

 משתתפים / פורום קביעת (6.1

 יום סדר קביעת (6.2

 ישיבות זימון  (6.0

 וההחלטות הדיונים תיעוד (6.0

 ההחלטות. ביצוע אחר מעקב (6.0

 ההחלטות. הפצת (6.6

 תאריכים / שלבים לפי בחתכים התהליך במסגרת לביצוע משימות חילול (6.0

 וכיו"ב. מבצע גורם ישות מאפייני / מתוכננים

 המערכת באמצעות חוץ וגורמי המועצה גורמי ידי על משימות ביצוע מעקב אפשרות (0

  הדוא"ל. ו/או
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 דיון, לתהליך, Office ומסמכי  PDF מסמכי ,סרוקים מסמכים קבצי ושיוך צרוף (8

 .וכיו"ב ישות בתהליך, שלב ,משימה ,החלטה

 שאילתות חילול (9

 הדוא"ל. באמצעות והפצתם טפסים חילול (10

 .הדוא"ל באמצעות והפצתם ניהוליים ודוחות משתמש דוחות הפקת (11

 הדוא"ל. ובאמצעות המערכת באמצעות והתראות תזכורות של וקבלה קביעה (12

 פי על בתהליך לשלב ישות,ל ישירות מקוון מטופס נתונים קליטת תאפשר המערכת (10

 בהם. מזהים שדות

  מקוון. טופס קבלת על תתריע מערכת (10

   בתהליך. לשלב / לישות אסמכתא המהווה מקוון טופס של קישור תאפשר המערכת (10
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 (1)קטגוריה  המקוונים הטפסים בתחום .ד

 

 במלל המערכת של כללי תיאור 2.0.9

 

 .הבאים עיקרייםה ממשקים / מרכיביםב טפלל מיועדת המערכת

 ו/או אליה לפנות המערכות שרותי בתחום המועצה לקוחות / לציבור אפשרות מתן  (1

 פרטים מילוי המאפשר מקוון באופן וזאת בפניה טיפול לצורך הנדרש תיעוד לה להגיש

 יישומון. אן האינטרנט רשת באמצעות תיעוד / מסמכים וקישור

 מקוון. טופס הגעת על התראה לקבל המערכות למשתמשי אפשרות מתן (2

 אליו. ובצרופות  טופסה נתוניב לצפות המערכות למשתמשי אפשרות מתן (0

 לשדות ישירות מהטופס הנתונים את לקלוט המערכת למשתמשי אפשרות מתן (0

 כפתור. בלחיצת וזאת במערכות לקליטתם המתאימים

 שלבי / לשדות ישירות לטופס הצרופות את לקשר המערכת למשתמשי אפשרות מתן (0

 כפתור. בלחיצת וזאת במערכות לקישורם המתאימים הישויות / התהליך

 

 המערכת מרכיבי של כללי תיאור 2.0.10

 

 השאר: בין ,כלולי מקוונים טפסים חילול

 לרבות: הטפסים אפיון (1

  .למילוי ורשות חובה שדות (1.1

 מתוקננים. נתונים לשדות לוגיות בקרות (1.2

 מוכתבים. / קבועים נתונים לשדות בחירה חובת / אפשרות (1.0

 מוגדרים(. בפורמטים מסמכים / סרוקים )מסמכים צרופות צרוף חובת / אפשרות (1.0

 עיצוב. מאפייני (1.0

 במערכת. המשתמש / השרות ולנותן הטופס לממלא משובים (1.6

 המאושר. לאפיון בהתאם הטופס של ועיצוב בניה (2

  :לרבות מהאפיון למתחייב בהתאם תוכנה כלי פיתוח (0

 טופס קבלת על התראה לקבלת (0.1

 הטופס נתוני מיועדים אליהן המערכות באמצעות הטופס בנתוני מוקדמת לצפיה (0.2

  להקלט

 להקלט הטופס נתוני מיעדים אליהן במערכות מהטופס הנתונים לקליטת (0.0

 כפתור בלחיצת

 הספק. באתר הטופס של אחסנה (0

 המועצה. שרותי צרכני / ללקוחות לטופס מהירה גישה מתן (0

 אחרות למערכות המערכת בין ממשקים 2.0.11

 

 הבאות: המערכות לבין בינה ממשקים עם תסופק המוצעת המערכת

 המועצה אתר (1

 הספק ידי על המוצעות האחרות המערכות (2

 למועצה שידרש כפי אחרת מערכת כל (0
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 תהליכים 2.4

 

 (2קטגוריה  1)קטגוריה  הנכסים בתחום .א

 

 כללי 2.0.1

 

 הנדרשים התהליכים את מותאי המערכת באמצעות בתפוקותיו והשימוש נכסיםב טיפולה

 המשתמשים. ידי על לביצוע

 

 עיקריים: מישורים לשני נחלק הנכסים מערך טיפול מהות

 בנכסים טיפול (1

 ההחלטות למקבלי שרות (2

 

 תהליכים  – בנכסים הטיפול מישור 2.0.2

 

 הבאים: התהליכים מתקיימים בנכסים הטיפול במישור

  .נכסים יצירת (1

 .בנכסים זכויות רישום (2

 הפקעה. (0

  .מועצהה נכסי ותחזוקת שימור (0

 הסכם ללא החזקה בניה עבירות / פלישות ומניעת איתור בנכסים מועצהה זכויות שימור (0

 נכסים השכרת (6

 נכסים הקצאת (0

 נכסים שכירת (8

 נכסים ביטוח (9

 וכיוב'( מים חשמל, )משכירים, לספקים תשלומים מעקב / ביצוע (10

 גביה ומעקב בנכסים המחזיקים צרכנים חיוב (11

 ניצולם כלכליות ו/או נכסים מינוף / השבחת (12

 .מועצהה לצרכי ובהתאם חוק ע"פ הנכסים אודות המידע ניהול (10

 

 תהליכים  – החלטות למקבלי השרות מישור  2.0.0

 

 הבאים: התהליכים מתקיימים ההחלטות למקבלי השרות במישור

 לצרכים העונים נכסים איתור (1

 משתנים לצרכים  קיימים נכסים התאמת (2

 הנכסים אודות מידע ומסירת איתור (0
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 (4קטגוריה  1)קטגוריה  השבחה / פיתוח בהיטלי החבות בתחום .ה

 

 כללי 2.0.0

 

 הנדרשים התהליכים את מותאי המערכת באמצעות בתפוקותיו והשימוש בחבויות טיפולה

 המשתמשים. ידי על לביצוע

 

 :הבאים עיקרייםה מישוריםל נחלק  בחבויות טיפולה מהות

 בהיטלים. חבויות איתור (1

 בהיטלים. חבויות חישוב (2

 היטלים. גביית (0

 

 תהליכים  - השבחה / פיתוח בהיטלי בחבויות הטיפול מישור 2.0.0

 

 הבאים: התהליכים מתקיימים השבחה / פיתוח בהיטלי בחבויות הטיפול במישור

  .להשלמתו עד ועדכונו בהיטלים חבות בדיקת תהליך פתיחת (1

  .הפיתוח היטלי חישוב לצורך הנדרש המידע תיעוד (2

 .לסוגיהם בהיטלים חיוב חישוב (0

  חבות. שאומתה ככל בהיטלים, חיוב חילול (0

 מלא. או חלקי תשלום על חיוויים קליטת (0

 .בהיטלים החיוב על עררים או בהשגות טיפול תהליך חילול (6

 בחיוב. הטיפול סטטוס תיעוד (0

  .המחוייבים קהל קבלת והליך זימון תיעוד (8

 המשתמש. דרישת ולפי מוכן מרפרטואר שאילתות של חילול (9

 .המשתמש דרישת ולפי מוכן מרפרטואר הוק אדו תקופתיים דוחות של חילול (10

 
 

 (3קטגוריה  1)קטגוריה  ולהיתר למידע בקשות בדיקת בתחום .ו

 

 ולבניה. לתכנון הועדה במערכות שימוש נעשה זה בתחום
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 (S) ה י ג ל ו נ כ ט .3

 

 (I) הבהרות – כללי 3.0

 

ותהליכי הבדיקה  פיתוח בהיטלי בחבות והטיפול נכסיםב טיפולה מסגרתב שיאספו הנתונים

 ותבמערכ יקלטוהפנימית של בקשות למידע ולהיתר וכן לטיפול בחיבור התושבים לרשת הביוב 

 .הספק שיספק לניהולם

 לניהולם ותבמערכגם  יקלטו ולהיתר למידע בבקשות טיפולה מסגרתב שיאספו הנתונים

 בהרצליה. ולבניה לתכנון הועדה את המשמשות

 

 .המועצה של סורקים ידי על תעשה המסמכים סריקת

 

 (4 - 1)קטגוריות   (M) ותוכניות מסמכים סריקת  3.1

 

 של קריאות אחד מצד שתבטיח ברזולוציה תעשה עבורה, המסמכים סריקת כי מצפה מועצהה

 סביר. אחסון נפח שני ומצד הנסרקים המסמכים

 

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

 

 רזולוציית תועלה שקוף ו/או דק  נייר על הופק שהמקור או דהויים מסמכים של במקרה רק

 הנדרשת. לנראות עד הסריקה

 

 גם בחומר צפייה שיאפשר  בפורמט עותקים לה יימסרו כי מועצהה מצפה סרוק קובץ מכל

  Acrobat Reader כדוגמת חופשי, צפיין באמצעות

 

 להלן: מובאת מועצהה לציפיות דוגמא

 

 הנסרק החומר
 סוג

 סריקה
 גודל

 פורמט

 עותקים
 הערות

 וכיוב' חוזים , אישורים תכתובות, A4 PDF ש/ל םמסמכי

 וכיוב' תרשימים טבלאות, A3 PDF ש/ל םמסמכי

 המקור דף לגודל בהתאם A4/A3 PDF צבע קטנים מדידה תשריטי

 הגרמושקה אורך לפי A0 PDF צבע תוכניות / גרמושקות

 לשימוש יועברו שלהם סרוק עותק שיאותר מסמכים כי בזאת מובהר ספק הסר למען :הערה

 מסמך של סרוק שעותק מקרה בכל מועצהה לב תשומת את יסב הזוכה שהם. כמו מועצהה

  הנדרשת. הנראות ברמת אינו

 בלבד. מועצהה של תהיה מחדש סריקה על ההחלטה כנ"ל, במקרה
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 (2)קטגוריה  (M) מילולי ומידע שכבות מפרט נכסים שכבת 3.2

 
 כללי 0.2.0

 

 נכס. לכל וסימן פוליגון תכלול הנכסים שכבת

 בלבד. מחוברים שהם נכסים אודות ומילולי מרחבי מידע גם תכלול הנכסים שכבת

 

 

 שכבות מפרט 0.2.1

 

 מבא"ת. / 820 מפרט  השכבות מפרט על תתבסס הנכסים שכבת

 הממונה עם ביחד השכבה תקבע במפרט מוגדרת שאינה שכבה שילוב על שיוחלט עת בכל

 .מועצהה מטעם

 

 מילולי מידע 0.2.2

 

 בינה ממשק ללא גם לנכס יסוד נתוני תברמ תשאולה שיאפשר באופן תערך הנכסים שכבת

 הנכסים. מערכת לבין

 

 הבאים: השדות את לפחות שיכלול, Attribute ישות לכל יקושר לעיל האמור לאור

 נכס מספר (1

 ערך( / )תשתית הנכס סוג (2

 תב"ע( פי )על הנכס יעוד (0

 הנכס תאור (0

 בנכס הכלול החלקה שטח (0

 הזכות בעל (6

 הזכות מהות (0

 בנכס מועצהה זכות מאפייני (8

  בנכס מחזיק (9

 הנכס סטטוס (10

  

 דעתה שיקול לפי לקבוע, הזכות מועצהל שמורה ממנו, לגרוע ומבלי לעיל, האמור למרות

 השדות שכמות ובלבד לעיל האמור המילולי במידע שיכללו השדות וסוגי כמות את הבלעדי

 שדות. 20 על יעלה לא לישות

 

 .המפה פני על יוצגו השדות מבין אלו תחליט מועצהה
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 (4 - 1 ות)קטגורי   (M) קיימות תקשוב מערכות 3.3

 

 מחשבים רשת 0.0.1

 

 על: המבוססת מחשבים רשת המועצה לרשות

 Windows 2019 שרת

 SQL 2016 שרת

 Exchange 2016 שרת

 

 תקשורת תשתית 0.0.2

 

 על: מבוססת המועצה של התקשורת תשתית

 .CAT5/6 מתקן פסיבית תשתית

 מתגים

 נתבים

 

 העבודה תחנות 0.0.0

 

 ומעלה. Win7 הפעלה מערכת מבוססות המועצה צוות לרשות העומדות העבודה תחנות

 

 היקפי ציוד 0.0.0

 

 הבא: ההיקפי הציוד עומד המועצה צוות לרשות

 לייזר בטכנולוגיות וצבע ש/ל A3 – ו A4 צילום( סריקה, )הדפסה, משולבות מכונות

 לרשת. בחיבור / לתחנה ישיר בחיבור דיו והזרקת

 לרשת. בחיבור / לתחנה ישיר בחיבור A3 – ו  A4 דיו הזרקת / לייזר מדפסות

 

 ההקמה בשלב המועצה את המשמשות התשתיות גבי על לפעול תוהמוצע תוהמערכ על

 עת בכל המועצה את שתשמשנה התשתיות גבי על לעבודה להתאימן יהא הספק ועל

 במערכות. השימוש מדמי וכחלק חשבונו על וזאת ההתקשרות במהלך

 עם בממשקים לעבודה תוהמערכ את להתאים הספק על יהא לעיל לאמור ובנוסף מעבר

 במערכות מדובר אם בין המועצה, את לעת, מעת שתשמשנה, המשיקות המערכות

 עת בכל וזאת ולבניה( לתכנון הועדה )כגון ג' צד בחצרי אם ובין המועצה בחצרי המותקנות

 במערכות. השימוש מדמי וכחלק חשבונו על וזאת ההתקשרות במהלך

 תתממשק אליה המערכת ספק ידי על שתדרשנה העלויות כל לממשקים, הקשור בכל

 המועצה. על תחולנה הספק אותו מצד פעולה לשיתוף האחריות וכן המערכת
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 (4 - 1)קטגוריות   (S) מימוש 4

 

 מעורבים גורמים 4.1

 

 (I) המכרז במסמכי כמפורט - מנהלי צוות 0.1.1

 

 (I)  המכרז במסמכי כמפורט - מקצועי צוות 0.1.2

 

 (.M)  מימושה אופן 4.2

 

 המבצע הגורם 0.2.1

 

 והאנשים המשנה קבלני שמות את ו/או מטעמו האנשים, שמות את בהצעתו, יפרט המציע

 מכרז פי על עימו תתקשר והמועצה היה מטעמו, השרותים בהספקת חלק שיקחו מטעמם

 המתוכנן. םוהיקפ תפקידם, הכשרתם, את ,זה

 

  כוללת עבודה תוכנית 0.2.2

 

 המוצע שרות כל של להספקה ידו על המתוכננת העבודה תוכנית את בהצעתו יפרט המציע

 לרבות: ,מכרזה במסמכי הנקובים הזמנים ללוחות בהתאם ,בו מרכיב ו/או ידו על

 פיתוח בהיטלי חבות וניהול המועצה נכסי לניהול במערכת שימוש זכות הספקת (1

 ה.דרישת לפי ,המועצה בזכויות טיפול ,נכסיםה נתוני עדכון הנכסים בתחום שרותים (2

 .GIS – ה למערכת נכסים שכבת יצירת

 פיתוח בהיטלי חיוב שרותי הספקת (0

 .והיתרים למידע בקשות של בדיקה שרותי הספקת (0

 

 תחום: לכל בתוכני, יפרט המציע

 השרותים. בהספקת מרכיבים / השלבים ביצוע סדר את

 המציע: יפרט מרכיב / שלב לכל

 .מתודולוגיה 

 פעולות סדר 

 לביצוע. זמנים לוחות 

 תפוקות 

 אחראי מבצע/ גורם  

 מהמזמין. נדרשת מעורבות 
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 שרות בהספקת שיזכה המציע ידי על שתוגש התוכנית כי בזאת מובהר ספק הסר למען

 לחייב כדי הגשתה בעצם ו/או להציגה בבקשה ואין מועצהל המלצה תהווה יותר או אחד

 לדחותה או בה שינוי כל לדרוש הזכות למועצה ושמורה כלשונה לקבלה המועצה את

 .במלואה

 העבודה להיקף מותאמת פעולה תוכנית מועצהה לאישור תוגש ההסכם, חתימת עם

   שלה. העדיפויות וסדרי ולצרכי העבודה בהזמנת

 על החתימה מיום  י"ע 10 בתוך מועצהה לאישור ותוגש המנהל עם תתואם העבודה תוכנית

 ההסכם.

 .מועצהה ידי על מאישורה י"ע 10 בתוך יהיה הזוכה ידי על התוכנית ביצוע תחילת

 

 (M) ותחזוקה שרות אחריות 4.3

 

 (4 - 1)קטגוריות   לנתונים אחריות 0.0.1

 

 הזוכה יהיה ,שרותיםה לתפוקות מדגמית איכות בקרת לבצע מועצהה שבכוונת למרות

 לקוי ו/או חסר שימצא אחר מידע ו/או נתון כל חשבונו, על לתקן, ו/או להשלים אחראי

 .סיומה ממועד לפחות חודשים( 12) שנה של תקופהול עימו ההתקשרות תקופת במהלך

 

 (1 ה)קטגורי במערכת ותמיכה תחזוקה שרות אחריות 0.0.2

 

 במועצה: ולמשתמשיה למערכת הספק יספק במערכת השימוש לדמי בתמורה

 שלה. שוטפת תחזוקה שרותי וכן המערכת ותקינות לשלמות מלאה אחריות (1

 דין כל בדרישות עת בכל עמידתה לצורך בה הנדרשים התאמות / שדרוגים / עדכונים (2

 באמצעותה. המנוהל תחום כל על ו/או המועצה על החל

 השתלטות באמצעות אם בין במערכת, שתתרחש תקלה כל של ו/או פגם כל של תיקון (0

 בהמשך. כמפורט התגובה בזמני וזאת ההתקנה לאתר הגעה ידי על אם ובין מרחוק

 שתתקבל מקרה בכל המערכת תפעול אופן על הנחייתם לרבות במשתמשים, תמיכה (0

 כנדרש. מתפקדת אינה המערכת כי תלונה

 בהן חוץ גורמי של או מועצתיות פנים חיצוניות למערכות המערכת בין ממשקים פיתוח (0

 המועצה. לנכסי הנוגע מידע מנוהל

 

 הספק יעמיד ובמשתמשיה במערכת והתמיכה  למערכת והתחזוקה השרות הספקת לצורך

 .(Help Desk) מקוון ותמיכה שרות מוקד המועצה צוות לרשות

 הפניות. למרבית מיידי מענה בעצמו לספק שיוכל מקצועי אדם בכח יאוייש המוקד

 הפקס באמצעות בכתב ו/או הטלפון באמצעות פה בעל תתאפשרנה למוקד הפניות

 והדוא"ל.

 קבלתה. ממועד שעה בתוך תהיה כתובות, לפניות המוקד התייחסות
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 הבאה: (SLA) השרות ברמת יעשה הספק צוות ידי על בתקלות טיפול

 נזק לגרום עלול התקינה פעולתו שאי שלה חיוני שרות או מערכת המשביתה תקלה (1

 הפניה. ממועד ש"ע 0 בתוך בה הטיפול יחל למועצה

 הבא. העבודה ביום המאוחר לכל הטיפול יחל אחרת תקלה בכל (2

    

 ותקין. מלא לתפקוד המערכת והבאת לתיקונה עד ברצף יעשה לסוגה בתקלה טיפול

 

 (1 ה)קטגורי (M)  ההתקשרות בסיום נתונים העברת 0.0.0

 עותק למזמין, חשבונו על הספק יעביר שהיא, סיבה מכל לסיומה, ההתקשרות הגיע עם

 בשרת אם ובין הקבלן בשרת שמורים הם אם בין המזמין וקבצי נתוני כל של ועדכני מלא

 המזמין.

 

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

 

 ידו, על שידרש פורמט בכל למזמין יועבר לעיל, כאמור והנתונים, הקבצים של עדכני עותק

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

 המציע. של מזו שונה מערכת באמצעות

 

 (1 ה)קטגורי (M) והתפוקות נתוניםה על בעלות 0.0.0

 כדלקמן: בזאת מובהר ספק הסר למען

 במסגרת לידיו שהגיעו ו/או לו שנמסרו ו/או הספק במערכות המנוהלים הנתונים כל (1

 רכוש הם לסוגיהן מהם התפוקות וכן הספקתם לצורך ו/או למועצה השרותים הספקת

 .בהם הבלעדית הזכויות בעלת והיא המועצה

 לעיל כאמור ובתפוקות נתוניםב זכות כל תהיה ולא אין לספק (2

 השרותים הספקת לצורך אלא שהוא כל שימוש ובתפוקות בנתונים יעשה לא הספק (0

 בלבד. זה מכרז מושא

 המועצה הסכמת את קיבל כן אם ורק אך יעשה ובתפוקות בנתונים אחר שימוש כל (0

 בלבד. פיו ועל ומראש בכתב לכך
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 (M) ואמינות חוסן 4.4

 

 (1 ה)קטגורי קבלה בדיקות 0.0.1

 

 .הקיימות מהמערכות הנתונים הסבת בצוע לאחר רק  תותקן, שתסופק מערכת כל

 במערכות נשמרו / שנוהלו הנתונים כל את בה הזין שהספק לאחר תותקן ערכת כל

 הקיימות.

 ידי על או ידה על שלה קבלה בדיקות לביצוע המועצה לרשות תועמד שתותקן מערכת כל

 מטעמה. מי

 יתאים / יתקן במכרז לנדרש התאמות אי או בעיות הקבלה בדיקת במהלך שתתגלינה ככל

 לעיל. כאמור נוספת על קבלה בדיקת תעבורנה והן המערכות את הספק

 במבחני עמדו המערכות כי המועצה אישור לאחר רק יחל במערכת השימוש דמי תשלום

 הקבלה.

 

 (4- 1 ות)קטגורי  השרותים הספקת במהלך נתונים עדכון 0.0.2

 

 .מועצהה את המשמשת למערכת ישירות ספקה ידי על יעשה הנתונים בסיס עדכון

 .ספקה על תחולנה מועצהה למערכת ספקה ממשרדי התקשורת עלויות כל

 

 (4- 1 ות)קטגורי (M) איכות בקרתו השרותים הספקת תהליך ניהול 4.5

 

 איכות. בקרת במהלכו ולבצע השרותים ספקתה תהליך את לנהל הזכות את לעצמה שומרת מועצהה

 התפוקות. של סופית בקרה ,מועצהה שיקול לפי תהא, האיכות בקרת

 במהלכו. התפוקות של ובקרה התהליך של בקרה לבצע גם דעתה שיקול לפי הזכות שמורה מועצהל

 הגשת בעצם המציע, מתחייב מטעמה, איכות מבקר ו/או לתהליך מנהל מועצהה שתמנה ככל

 ויבצע להוראותיו ישמע האיכות, מבקר ועם התהליך מנהל עם פעולה ישתף ויזכה, היה כי הצעתו,

 בלבד. חשבונו על זאת וכל ידו על עליו שיוטל את

 

 כאמור מועצהה מטעם האיכות בבקרת ו/או התהליך בניהול אין כי בזאת מובהר ספק הסר למען

 העבודה תהליכי ולאיכות לשלמות המלאה מאחריותו ספקה את לשחרר כדי זה ובמכרז לעיל

 .שרותיםה ותפוקות

 



 10:08 19/06/2022 : לאישור פרסום 0.10 גרסה

 המועצה המקומית כפר שמריהו
 7/2022מכרז פומבי מספר 

 מפרט - לשרותים שונים בתחום נכסי המועצה ונכסי התושביםמכרז 
  מימוש - 4פרק     

   חתימה וחותמת המציע                     108מתוך  70עמוד 
 

 מקומית כפר שמריהו וליועץכל הזכויות שמורות למועצה ה ©
 ֹעפר גורדון, שיאון שרותי יעוץ ארגון וניהול.נערך ע"י 

 

 (M) בארגון השתלבות 4.6

 

 (1 ה)קטגורי .נדרשים הדרכה ותוכניות הדרכה מערכי 0.6.1

 

 ההדרכה תוכנית את למועצה המציע יגיש המערכות על הדרכה למועצה תידרש בה עת בכל

 ידו. על המוצעת

 

 תכלול: ההדרכה תוכנית

 וכיוב'( המערכת )התקנת לביצוע מקדמיים תנאים -

  )המשתמשים(. יעד אוכלוסיות -

  נושאים. -

 משתמשים. קבוצת / למשתמש שעות היקף -

 ואמצעים מיקום -

 מתודולוגיה -

  מבצע גורם -

 

 (1 ה)קטגורי התקנה. 0.6.2

 

 .ידו על המוצעים ההתקנה שלבי את בהצעתו יפרט המציע

 

 המציע: יפרט שלב לכל

 לתחילתו. בתהליך זמן נקודת -

 .שלב כל ביצוע לצורך מהמזמין הנדרשות ההכנות כולל הכרחיים תנאים -

 ההתחלה. מנקודת ביצוע משך / לו"ז -

 המציע. מטעם מבצע גורם -

 המועצה. מטעם נדרש מלווה גורם -

 

 (1 ה)קטגורי למשתמש. מדריך 0.6.0

 

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

 בה. שיבוצעו ובהתאמות המוצעת

 .PDF בקובץ כמסמך שיהיה יכול למשתמש המדריך
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 יהיה: למשתמש המדריך

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

  הנדרשת. הפונקציה או המושג של מהיר איתור מאפשר : יעיל

  הנדרש. המידע כל את מכיל : מקיף

  המערכת. של העדכנית המהדורה את תואם : תקף

  ההדרכה. לתכנית עזר כספר לשימוש מתאים : דידקטי

  בעמדה. ואחסון לתפעול נוחים פיזי ומבנה ממדים : שימושי

  מהמערכת(. )הפקה בקלות נוספים עותקים ויצירת לשכפול ניתן : נגיש

 

 התקנה. לכל המדריך מן עותק המערכת עם יסופקו מקרה בכל

 

 :השאר בין ,יכיל למשתמש המדריך

  כללי. פונקציונלי ותיאור ה"סביבה" תיאור (1

  מונחים מילון (2

  המסכים עץ (0

 תפריטים הצגת (0

  פעולה מסכי (0

  המערכת( )ניהול מיוחדות פעולות (6

  במערכת מידע אבטחת נהלי (0

 את לקבל עת בכל למשתמש שיאפשרו עזרה", "מסכי המערכת תכלול לעיל, לאמור מעבר

 במערכות. ונכון מלא שימוש לעשות כדי לו הנדרש המידע

 למשתמש במדריך הנכלל המידע כל את המשתמש לרשות מעמידים העזרה שמסכי ככל

 חלופה. לו להוות יכולים הם
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 (M) ת ו ל ע 5

 

 (4- 1)קטגוריות   הבהרות 5.0

 

 כללי 0.0.1

נספח התמורה כתב " – 0בנספח ב/לאמור  בנספח זה הינו בנוסף לעניין העלות האמור להלן

יגבר  0. בכל מקרה של סתירה בין נוסח האמור בנספח זה לאמור בנספח ב/"הצעת המחיר

 הנוסח המיטיב עם המועצה.

 

 .מע"מ כולל לא חדשים, בשקלים נקובים בהצעה המחירים

 בהצעת לנקוב ניתן בהם המרביים המחירים הם מועצהה ידי על הנקובים המחירים

 .המחיר

 .המרביים המחירים על הנחה להציע המציע לע

 

 כדלקמן: בזאת מובהר ספק הסר למען

 .המרבי( מהמחיר גבוה )מחיר שלילית הנחה זה במכרז להציע ניתן לא (1

 המחיר על יעלה יותר, או אחד לשרות הנחה, לאחר ידו על המוצע שהמחיר מציע (2

 תיפסל. הצעתו המרבי,

 

 אתו זה, בפרק המפורטים המרכיבים  כל עלות את יכלול המציע ידי על הנקוב המחיר

 השרותים הספקת של ושלם מלא לביצוע להם מעבר נדרשיםה המרכיבים עלויות

 .הנכסים במערכת מלא ושימוש התקנה ולהספקה

 לחייב כדי בהן ואין בלבד המחיר הצעות השוואת לצורך נועדו זה בסעיף הנקובות הכמויות

 כלל. הכמות נקובה לו השרות את להזמין או כולה הנקובה הכמות את להזמין מועצהה את

 

 הבלעדית: הזכות שמורה מועצהל כי בזאת מובהר ספק הסר למען

 כל של או חלקם של רק או שרות כל של המרכיבים כל של ביצוע ספקמה להזמין (1

 כלל. להזמינם לא או בנפרד מרכיב

 שרות. / מרכיב מכל שתוזמן הכמות את לקבוע (2

 

 :הצעתו הגשת בעצם המציע, כי גם בזאת מובהר ספק, הסר למען

 מועצהשה עת בכל מועצהמה דרישה ו/או תביעה ו/או טענה כל על מראש מוותר (1

 או כלל להזמינם לא או זה במכרז המבוקשים מהשרותים חלק רק להזמין תחליט

 מתהליך חלק מהווים הם אם גם מהמציע, ולא אחרים מגורמים חלקם את להזמין

   המציע. משרותי שרות הספקת

 

 ספקה עם התקשרותה במסגרת ותעסיק מעסיקה מועצהשה לו ידוע כי בזאת מצהיר (2

 אין וכי זה מכרז לפי שרותיו נדרשים בהם בתחומים עמיתים ספקים זה מכרז לפי

 בלעדיות ספקל להקנות כדי במסגרתו שרותים הספקת או זה למכרז הצעתו בהגשת

 .מועצהה בתחום מהם אחד באף
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 המשתתף, בהצעת הסעיף תתי חשבון של בדיקה  לערוך הזכות את לעצמה שומרת מועצהה

 לב בשים הסופית ההצעה גובה את לתקן יכול/ים המכרזים ועדת ו/או הבודק/המומחה וכי

 מציע של או המציע של המחיר בהצעת שנפלה חישוב טעות או אנוש, טעות דפוס, לטעות

  ההצעה. כשינוי הדבר ייחשב ולא אחר,

 

 לא בהצעה כנ"ל טעות כי המכרזים ועדת ו/או הבודק/המומחה ישתכנע/ו אם זאת עם יחד

 הם ,מועצהה את להטעות או ההצעה את לעמעם מנת על נעשתה ו/או לב בתום נעשתה

 בלבד. זה מטעם ולו אותה לפסול ו/או ההצעה את לקבל לא רשאים

 

 זה ובפרק בכלל זה במכרז הנקובים הכמותיים הנתונים כי בזאת מובהר ספק, הסר למען

 מועצהה את חייב כדי בהם ואין המציעים הצעות השוואת לצורך ורק אך נועדו בפרט

 שרות כל עבור התשלום כלל. להזמינם או הנקוב הכמותי בהיקף השרותים את להזמין

 בפועל. במלואה שתבוצע הכמות פי על יבוצע
 

 לחיוב דרך אבני 0.0.2

 

 על קבלתם ואישור זה מכרז נשוא תוצרים /  תפוקות מסירת לאחר רק מועצהל יוגש חיוב

 .מועצהה ידי

 

 ולהיתר למידע בקשות ובדיקת פיתוח בהיטלי החבות ,הנכסים בתחום שרותים

 פי על מרכיב בכל מועצהל למסירה הנדרש כל את תכלול לעיל םמיבתחו השרותים תפוקת

 זה. מכרז מסמכי

 מועצהה ידי על ותאושר שתקבע עבודה תוכנית לפי מועצהל יימסרו השרותים תפוקות

 לעת. מעת ספקל שתופקנה עבודה להזמנות ובהתאם

 אישורו פי על רק ,מועצהה מטעם המנהל ואישור לבדיקת יועברו והתפוקות השקעה דו"ח

 תמורה. תשולם

 תמורה. תשולם אישורו פי על רק ,מועצהה מטעם המנהל ואישור לבדיקת תועבר התפוקה

 

 (GIS – ה למערכת נכסים שכבת

 העבודה תוכנית ע"פ מועצהל ימסרו ויוזמנו, במידה ,נכסים שכבת הכנת שרותי תפוקות

 למפרט. ",כוללת עבודה תוכנית " 0.2.2 בסעיף כמפורט מועצהה ידי על שתאושר הכוללת

 מבקר ע"י לנדרש ההתאמת ואישור לבדיקת קבלה מבחניב השכבה תבדק ההתקנה לאחר

 תמורה. תשולם אישורו פי על רק ,מועצהה מטעם האיכות

 

 תובמערכ שימוש זכות

 מבקר ע"י לנדרש ההתאמת ואישור לבדיקת קבלה מבחניב המערכת תבדק ההתקנה לאחר

 תמורה. תשולם אישורו פי על רק ,מועצהה מטעם האיכות

 

 .תשלום אופן 0.0.0

 

 .בהסכם כמפורט
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 .והבקשות( ההיטלים הנכסים, )בתחום שרותים נותני ידי על שרותים הספקת עבור טרחה שכר 5.1

 

 כללי 5.1.1

 בפועל. עבודה שעות על תתבסס שרותים, נותני ידי על שרותים, הספקת עבור התמורה

 בפועל, עבודה בוצעה בהן השעות ורק אך תחשבנה התמורה תשלום לצורך השעות במניין

 .העבודה ביצוע באתר

 מלאות. דקות 60 הינה עבודה שעת

 עם מראש יתואמו להספקתם העבודה ביצוע ומקום משכם השרותים, הספקת מועדי

 בלבד. אישורו פי על ויבוצעו המנהל

 השרותים הספקת של התחלה שעת על דיווח השרותים מנותן לדרוש הזכות שמורה למנהל

 יומית. ברמה הספקתם סיום שעת  ועל

 העבודות / השרותים  תפוקות על דיווח השרותים מנותן לדרוש הזכות שמורה למנהל

 יומית. ברמה ידו על שבוצעו

 וכמפורט לאחריו הבא החודש בראשית יעשה חודש בכל שרותים הספקת בגין החיוב

  המכרז. מסמכי ובשאר בהסכם

 על 1901 התשי"א ומנוחה, עבודה שעות חוק לפי הם בטבלה הנקובים המשרה היקפי

  לעת. מעת שיהיו כפי הרחבתו וצווי תקנותיו

 כנדרש מוכח ונסיון מתאימה הכשרה בעל עובד ידי על עת בכל ינתנו תחום בכל השרותים

   למכרז. הסף בתנאי

 

 השרותים הזמנת תמהיל 0.1.2

 הבאות מהתצורות יותר או באחת השרותים את מהזוכה להזמין הזכות שמורה למועצה

 הבלעדי. דעתה שיקול לפי עת בכל השרותים הזמנת תצורת את לשנות וכן

 בפועל. עבודה שעות פי על השרות הזמנת (1

 הממוצע. החודשי מהיקפם שיגזר קבוע חודשי סכום תמורת השרותים של הזמנה (2

 תמחיר לצורך רק ורק אך נועד חודשי שרותים היקף קביעת לצורך המשרה היקף של ציון

 את לחייב או מעובדיו מי או ספקה לבין מועצהה בין מעביד עובד יחסי ליצור כדי בו ואין

 זה. בסיס על ספקה עם להתקשר מועצהה

 כדלקמן: הינו לה הנדרש השרות היקף כי  היא המועצה הערכת

 הראשוני החיוב להשלמת עד או לפחות שנתיים למשך בשבוע י"ע 5  - פיתוח היטלי בתחום

 בכפר. הנכסים בעלי כל של

 .בשבוע י"ע 3 השבחה היטלי / להיתרים בבקשות הטיפול בתחום

 לסוגו. התכנון לעדכוני בהתאם לעת מעת שיעלה כפי הצורך פי על - בנכסים הטיפול בתחום
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 ותפוקה השקעה דוחות 0.1.0

 לכל נפרד דו"ח, למנהל להמציא הספק ידי על השרותים, הספקת עבור התמורה לקבלת

 :היתר בין ,יפורטו בו שרות, סוג

 השרות. סוג (1

  השרות( נותן שם שעות, כמות שעה, עד משעה, )תאריך, ההספקה פרטי (2

 שרותים. נותן לכל תאריך בכל לסוגיהן התפוקות / שבוצעו העבודות פרטי (0

 את המנהל אישור לאחר ורק אך ישולם השרותים הספקת עבור המבוקש הטרחה שכר

 בלבד. אישורו פי ועל הדו"ח

 

 )אופציה(  GIS ליישום נכסים שכבת יצירת עבור טרחה שכר 5.2

 

 הנדרשות הפעולות כל את תכלול כהגדרתו הנכסים בשכבת נכס יצירת עבור הטרחה שכר

 מיקומו לרבות במלואן הנכס יצירת תהליך תפוקות והגשת והמילולי, הגראפי תיעודו, לאיתורו,

 המועצה את שתשמש GIS – ה מערכת ו/או הנכסים שכבת ניהול ליישום נתוניו הזנת במרחב,

 הנכסים. מערך ניהול למערכת קישורו וכן הרצליה ולבניה לתכנון הועדה של זו לרבות

 כולל: המוצע המחיר כי בזאת מובהר ספק הסר למען

 תקינה מלאה כשהיא הנכסים שכבת והספקת להקמת מהמציע הנדרשות הפעולות כל את (1

 זה. מכרז לדרישות בהתאם ,(Production) לשימוש וערוכה

 את שתשמש  GIS - ה למערכת הנכסים מערכת בין בממשק  שימוש זכות של והספקה פיתוח (2

 עת. בכל המועצה

 לנכס במחיר כלולים הנכסים לשכבת הקשור בכל למועצה שידרשו הדוחות כל הפקת (0

 תוספת. כל עבורם תשלם לא מועצהוה
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 (1 ה)קטגורי במערכת שימוש 5.3

  

 כללי. 0.0.1

   

 הנדרש כל עבור סופיים יהיו בהצעתו המציע ידי על הנקובים המחירים ,ספק הסר למען

  ההתקשרות. תקופת לכל במערכת ושוטף מלא לשימוש למועצה

 לשימוש למועצה שיידרשו המרכיבים, כל את המועצה לרשות להעמיד ידרש שיזכה המציע

 יצויין שלא פריט ו/או תוכנה ו/או פעולה ההתקשרות. תקופת לכל במערכת ושוטף מלא

  שיידרש. עת בכל הספק ע"ח למועצה יסופק מחיר עבורו יצויין לא ו/או

 :השאר בין ,יכלול במערכת שימוש שמי עבור המחיר כי בזאת מובהר לעיל האמור לאור

 עם להתקשרות קודם המועצה את ששימשה במערכת המנוהלים הנתונים של הסבה (1

 וקליטתם ולבניה לתכנון הועדה מערכת כגון משיקה, במערכת ו/או במכרז הזוכה

  קבלה. ובדיקות והשלמות האיכות בקרות כל ביצוע לרבות המוצעת למערכת

 הפיתוח סביבת של ריצה זמן רשיונות לרבות הנדרשות תשתית בתוכנות שימוש רשיון (2

 שלה. המפתח ידי על בה תמיכה / ותחזוקה שימוש דמי המערכת, פועלת באמצעותה

 המשתמשים. ובעמדות המועצה בשרת התוכנה של התקנה (0

 ש"ע. 20 של בהיקף המועצה צוות של הדרכה (0

 

 משתמשים. כמות 0.0.2

   

 .במערכת המועצה של משתמשים 0 לעד יהיה בהצעה הנקוב המחיר (1

 זה. ממחיר 20% בסך תוספת המועצה תשלם נוסף משתמש כל עבור (2

 

 (1 ה)קטגורי תוהמערכ של הטמעהו הדרכה 5.4

  

 כללי. 0.0.1

   

 תכנון פי על נקבעו השימוש בדמי הנכללות ההדרכה שעות כמות כי בזאת מובהר (1

 צרכיה לפי הנקובה השעות כמות את לשנות הזכות שמורה ולמועצה בלבד ראשוני

  וההטמעה. ההדרכה לתוצאות ובהתאם

 אינו המדריך כי הבלעדי, דעתה שיקול לפי ה,ועצהמ שתמצא ככל כי בזאת מובהר עוד (2

 בהן השעות תלקחנה לא בהדרכה, מספיק מיומן אינו או במערכת מספיק מומחה

 ההדרכה. שעות במניין ידריך

 מודול בכל הדרכה שרותי ועצהלמ ספקה יספק ממנו לגרוע ומבלי לעיל לאמור מעבר (0

 שעודכן מודול בכל משתמש לכל לפחות הדרכה שעת של בהיקף שיתעדכן ישום או

 השוטפים. השימוש דמי במסגרת וזאת
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 ההספקה. אופן 0.0.2

   

 ספקה מחוייב אותן לשעות מעבר הטמעה ו/או הדרכה שעות למזמינה שידרשו ככל (1

 בהתאם המזמינה תזמינם המכרז, במסמכי כמפורט השימוש, דמי במסגרת לספק

 בהצעתו. ספקה נקב בו לתעריף

 תחילת מועד שבין הזמן כפרק תחשב לספק תשלום לצורך הטמעה / הדרכה שעת (2

 דקות. 60 למשך הביצוע, באתר הדרכה,

 לעיל כאמור המציע שיעמיד לאמצעים מעבר בתוכו, יגלם הטמעה / הדרכה שעת מחיר (0

  וכיוב'. הכנה נסיעה הוצאות לרבות הנלוות ההוצאות כל את גם

 חצרי אם ובין המזמין חצרי הוא הביצוע אתר אם בין המידה באותה חל לעיל האמור (0

 המציע.

 

 הדרכה. שעת ורק אך תהיה המידה יחידת

 

 (1)קטגוריה  המערכות של והתאמה פיתוח 5.5

 

 כללי. 0.0.1

 

 על החל דין כל לדרישות התאמתן את תכלול במערכות השימוש דמי עבור התמורה

 רשות ידי על שנדרשה התאמה כל וכן באמצעותן המנוהל  התחום על ו/או מסוגן מערכות

  דרישתה. פי על המועצה לצרכי נדרשת התאמה וכל אחרת

 

 .ממשקים 0.0.2

 בין ממשק כל של התאמה ו/או פיתוח גם תכלול במערכות השימוש דמי עבור התמורה

 פי על וזאת המועצה את שתשמש ו/או המשמשת משיקה מערכת לבין מוצעת מערכת

 דרישתה.

 לקבלת המועצה תפעל ג', צד של למערכת הספק של מערכת בין ממשק שידרש עת בכל

 מצידו. שתחוייב עלות בכל ותישא פעולתו שיתוף

 בלוח המועצה לרשות הממשק להעמדת מאחריותו הספק את לשחרר כדי לעיל באמור אין

 לה. הנדרש הזמנים
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 (1)קטגוריה  מערכות של הקמה 5.6

 

 ו/או המידע לניהול בסיס לשמש הנדרש המידע כל איתור משמעו זה לעניין מערכת של הקמה

 להעברת להיתר, בקשות ואישור דיון בחינה להיתר, בקשות בדיקת בתחומי העבודה תהליכי

 השבחה. ו/או פיתוח בהיטלי וחיוב חישוב בקרה זכויות,

 

 מיובאים / מוסבים בנתונים שימוש לעשות ניתן שלא תקבע שהמועצה ככל ורק אך תעשה הקמה

 הזמנת קבלת לאחר ורק המועצה של מפורשת דרישה פי על וזאת משיקות / קודמות ממערכות

 פיה. ועל כדין, לכך, יעודית עבודה

 

 תוכנית במסגרת וזאת עבודה בשעות תשומות בסיס על תהיה מערכת של הקמה עבור התמורה

   בלבד. מועצהה ידי על שתאושר עבודה
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 המקומיתמועצה ה
 כפר שמריהו

 
 

 
 
 
 

 7/2022מכרז פומבי מס' 
 

לקבלת הצעות לשרותים שונים בתחום נכסי 
 המועצה ונכסי התושבים

 למפרט 2-0בפרקים  -  3ריכוז נתוני קטגוריה  - (1) 1נספח ב/

למפרט 2-0בפרקים  -  4ריכוז נתוני קטגוריה  - (2) 1נספח ב/

 הבהרה:

בלבד  4 –ו  3מרכזים את המידע העיקרי אודות השרותים הנדרשים בקטגוריות הנספחים שלהלן 
 .1תוך זיקה של כל אחד מהם לשרותים הרלוונטיים בקטגוריה 

 
  1קשורה קשר מהותי ברוב השרותים הנכללים בקטגוריה  2הספקת השרותים בקטגוריה 

 לאור זאת, הגשת הצעות לשרותים אלו  תתבסס על האמור במפרט בלבד.
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 למפרט 2-0בפרקים  -  3ריכוז נתוני קטגוריה  - (1) 1נספח ב/

 

 ושל המפרט הנוגעים לקטגוריה ז 2 –ו  1, 0להלן ריכוז נתוני פרקים 

 למען הסר ספק מובהר בזאת כי ריכוז נתונים זה נועד להקל על המציעים  שרותים בקטגוריה זו בלבד 

בכל למפרט  5 -ו 4, 3, 2, 1, 0פרקים ואין בריכוז זה כדי לגרוע מהאמור בכלל מסמכי המכרז לרבות 

 .בכלל פרקי המפרט הקשור לקטגוריה זו ולשרותים הנדרשים באשר הם

 

 מנהלה .0

 

 :3קטגוריה  -השרותים  .0.1

 

שרותי ריכוז הטיפול בתחום הבקשות למידע ולהיתרי בניה לרבות בדיקת הספקת  .0.1.1

בקשות להיתר בניה עבור המועצה, בין היתר, כ"גורם פנים" בהליך רישוי הבניה 

 )המבוצע על ידי הועדה לתכנון ולבניה הרצליה(. 

הספקת שרותי איתור המידע אודות הבקשות להיתרי בניה בתחום המועצה, ביצוע כל 

הפעולות הנדרשות הן למסירת מידע תכנוני והן לבחינת עמידתם בתנאי המועצה כגורם 

ועדכון שוטף של מערכת פנים בהליך הרישוי הבניה, ריכוז פעילות הועדה המקדמית 

 הבניה.  תהליכי רישויהמידע המילולית לניהול 

שרותי ריכוז הטיפול עבור המועצה בתחום חיבור נכסי התושבים לרשת הביוב הספקת  .0.1.2

 . המרכזית

הספקת שרותי איתור המידע אודות הנכסים ברי החיבור לרשת הביוב המרכזי ובעליהם, 

הכנה והפצה של מסמכים לאכיפת החיבור, הנחיה מילולית וכתובה לרבות באמצעות 

ור, בקרה של תוכניות חיבור, קבלת קהל, ממשק עבודה מול קבלני תוכניות לאופן החיב

 ביצוע מטעם התושבים, מנהלי פרויקטים ומתכננים מטעם המועצה.
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 3קטגוריה  -כללי  –טיפול בבקשות למידע תכנוני ולהיתרי בניה  .0.2

 

 פעילויות .0.2.1

למישורים  הטיפול בבקשות למידע תכנוני ולהיתריה בניה נחלקתבתחום  מועצהפעילות ה

 העיקריים הבאים:

 גיבוש של תנאי המועצה למתן היתר בניה בתחומה.  (1

 דיון בועדה מקדמית בבקשות למידע / להיתר וגיבוש התייחסות להעברה לועדה. (2

 תאום תהליך מסירת מידע ואישור של היתרי בניה בינה לבין הועדה לתכנון ולבניה הרצליה. (0

ה תהיה לאחר בדיקה של המועצה את התייחסות הועדה לתכנון ולבניה בהרצלי (0

 הבקשה, ובהתאם לעמדתה לגביה, אישורה )כלשונה או בתנאים( או הסתייגות ממנה.   

 איתור / קבלה להתייחסותה של כל בקשה למידע ולהיתר בניה בתחומה. (0

בדיקת עמידתה של כל בקשה למידע ולהיתר בניה בתחומה לתאנים שקבעה המועצה  (6

 ה לועדה בלוח הזמנים הנקוב בחוק.הכנת התייחסות והעברת

 מעקב אחר התייחסותה הסופית של הועדה לכל בקשה למידע ולהיתר בניה בתחום המועצה.  (0

 טיפול בהשגות ובעררים על התייחסות המועצה לבקשה למידע או להיתר בניה בתחומה.  (8

 מתן מידע תכנוני ליזמים, בעלי נכסים ומתכננים במסגרת קבלת קהל.  (9

 

 אמצעים .0.2.2

הטיפול בבקשות למידע תכנוני ולהיתריה האמצעים העומדים כיום לרשות המועצה לצורך 

 כוללים, בין השאר:בניה 

 מבית קומפלוט. -מערכת מידע לניהול התכנון ורישוי הבניה של הועדה לתכנון ולבניה הרצליה  (1

 מבית קומפלוט. -מערכת יעודי קרקע, מילולית ומרחבית (2

לבדיקת בקשות למידע ולהיתרים ולגיבוש הצעה למהנדס שרותי מיקור חוץ לאיתור ו (0

 להתייחסות המועצה.

 שרותי יעוץ משפטי במיקור חוץ. (0

 

 מדיניות .0.2.0

 

 המועצה קבעה כמדיניות בתחום זה, בין השאר, את המרכיבים הבאים:

 .לעשות ככל הניתן כי הבניה בתחום המועצה תעשה בהתאם לאופיו ולמאפייניו (1

בהתאם לצרכי התושבים בלוח זמנים הקצר ביותר האפשרי לקדם את הבניה בתחומה  (2

 בהתאם לתנאיה.

לנהל את המידע אודות הבקשות למידע ולהיתרי בניה  באמצעות מערכות המידע  (0

 העומדות לרשותה.

להסתייע בשרותי מיקור חוץ לצורך מימוש מדיניותה בכל תחום בו המשאבים  (0

 נים דיים.הנדרשים לשם כך לא עומדים לרשותה או אינם זמי
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 (3כללי )קטגוריה  –טיפול בחיבור נכסי התושבים לרשת הביוב המרכזית  .0.3

 

 פעילויות .0.0.1

למישורים  חיבור נכסי התושבים לרשת הביוב המרכזית נחלקתבתחום  מועצהפעילות ה

 העיקריים הבאים:

 איתור כל הנכסים ברי החיבור לרשת הביוב המרכזית. (1

, לרבות צירוף תרשימים מתוך תכניות תיעוד של מע' הביוב לבעלי הנכסים ותהודעעריכת  (2

על החובה להתחבר לרשת הביוב המרכזית, בהתאם לחוק הרשויות המקומיות  העירונית, 

ולכל  2019-, לתקנות התכנון והבנייה )תכן הבנייה( )תברואה(, תש"ף1962-)ביוב(, תשכ"ב

 דין אחר החל על המועצה ו/או בעל נכס לעניין זה.

 לבעל הנכס ו/או למהנדס אינסטלציה מטעמו. על אופן החיבורירת כל המידע מס (0

קבלת התיעוד הנדרש לאישור המועצה את חיבור הנכס לרשת הביוב המרכזית, לרבות מפה  (0

 מצבית, תוכנית סניטרית וכיו"ב ובקרתו.

 מעקב אחר אישור מהנדס המועצה את תוכניות החיבור לרשת הביוב שהוגשו למועצה. (0

 סיורי שטח לבחינת אופן החיבור. תאום (6

למערכת הביוב מהנכס שפכים לתהליך ניתוק בור הספיגה וחיבור צינור מוצא מעקב אחר  (0

 .המרכזית

מהנכס שפכים לניתוק בור הספיגה וחיבור צינור מוצא ה ואישור קבלתאום תהליך  (8

 .המרכזיתלמערכת הביוב 

 

 אמצעים .0.0.2

הטיפול בחיבור נכסים לרשת הביוב המרכזית  לצורך המועצה לרשות כיום העומדים האמצעים

 השאר: בין כוללים,

 מבית בר טכנולוגיות. -מערכת מידע לניהול המידע ותהליכי עבודה הנדסיים  (1

 מפות / תוכניות עדות של תשתית הביוב המרכזית. (2

למערכת מהנכס שפכים לחיבור צינור מוצא לניתוק בור הספיגה והנחיות מהנדס המועצה ל (0

 .כזיתהמרהביוב 

מבית  -מערכת מידע לניהול התכנון ורישוי הבניה של הועדה לתכנון ולבניה הרצליה  (0

 קומפלוט.

 מבית קומפלוט. -מערכת יעודי קרקע, מילולית ומרחבית (0

 שרותי מיקור חוץ של ניהול פרויקט הביוב ופיקוח על עבודות הביוב. (6

 שרותי יעוץ משפטי במיקור חוץ. (0
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 מדיניות .0.0.0

 

 כמדיניות בתחום זה, בין השאר, את המרכיבים הבאים:המועצה קבעה 

 לקדם את חיבור כל הנכסים שניתן לרשת הביוב המרכזית בזמן הקצר ביותר. (1

של חיבור ולהתקין ספיגה  ותנתק בורלפעול לאכיפת החובה החלה על בעלי הנכסים ל (2

 ים.מהנכסשפכים למוצא  ותצינורבאמצעות  המרכזיתלמערכת הביוב הנכסים 

את המידע אודות החיבור לרשת הביוב המרכזית באמצעות מערכות המידע  לנהל (0

 העומדות לרשותה.

להסתייע בשרותי מיקור חוץ לצורך מימוש מדיניותה בכל תחום בו המשאבים  (0

 הנדרשים לשם כך לא עומדים לרשותה או אינם זמינים דיים. 

 

 כללי .1

 

 .0קטגוריה  -ולהיתרי בניה רקע ואילוצים בתחום טיפול בבקשות למידע תכנוני  .1.1

אודות בקשות למידע תכנוני  המידע כל את המרכז גורםנותן השרותים מטעם הספק יהווה 

בבדיקת התאמתן לדרישות המועצה,  הכרוכות הפעילויות כל בביצוע ומעורבולהיתרי בניה 

 לרבות בכל הקשור בנספחים סניטריים ופיתוח, הכנת תיעוד הממצאים, הכנת נוסח מוצע

 .להתייחסות המועצה לבקשה ועדכון המערכות בהן מנוהל מידע אודותיהם

לטיפול בבקשות למידע תכנוני ולהיתרי מנהל ומפקח בכל הקשור  גורםמהנדס המועצה יהווה 

 .הנוגעות להם הפעילויות כל בביצוע ומעורבבניה 

 

 .0יה קטגור -רקע ואילוצים בתחום ריכוז הטיפול בחיבור תושבים לתשתית הביוב  .1.2

אודות התושבים ברי החיבור  המידע כל את המרכז גורםנותן השרותים מטעם הספק יהווה 

לתשתית הביוב, יטפל בהפצה של דרישות המועצה מהתושבים להתחבר לתשתית הביוב, בהעברה 

של כל המידע הנדרש לתושבים כדי לעשות כן, יעקוב אחר קבלה של בקשות מהמועצה לאישור 

קה של תוכניות החיבור ויעקוב אחר טיפול המהנדס בהם לרבות תאום בין כל החיבור יבצע בדי

 הגורמים המעורבים עד להשלמת החיבור.

לטיפול בחיבור תושבים לתשתית הביוב מנהל ומפקח בכל הקשור  גורםמהנדס המועצה יהווה 

 .הנוגעות להם הפעילויות כל בביצוע ומעורב

 

 .0קטגוריה  -גורמי קשר בתקופת ההתקשרות  .1.3

 ,הספק יופנה שאליו מי אויהיו מהנדס המועצה,  0גורמי הקשר בתקופת ההתקשרות בקטגוריה 

 .העניין פי על
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 .0קטגוריה  -מטרות ויעדים  .1.4

 

 התהליך מטרות .1.0.1

 :היא בניה ולהיתרי תכנוני למידע לבקשות  הטיפול שרותי מטרת

 זה. לעניין המועצה הנחיות את תואמים המועצה בתחום בניה והיתר תכנוני מידעכל 

 היא: מטרת שרותי ריכוז הטיפול בחיבור תושבים לתשתית הביוב

 כל התושבים לרשותם תשתית ביוב מחוברים אליה.

  הן:העומדים לרשות המועצה  המחשב יישומי ו/או המידע מערכות מטרת

 תכנוני למידע בקשותה והטיפול העבודה תהליכי של יעיל לניהול  כלי המועצה לרשות (1

 .בתחום המועצה בניה ולהיתרי

בתחום המועצה זמינים ומעודכנים  בניה ולהיתרי תכנוני למידע בקשותכל נתוני ה (2

במערכות הממוחשבות לניהול המידע ותהליכי העבודה בתחום זה העומדות לרשות 

 המועצה.

 

 .המועצה בתחום בניה ולהיתרי תכנוני למידע בבקשותהטיפול  יעדי .1.0.2

 הם: המועצה בתחום בניה ולהיתרי תכנוני למידע הבקשותהטיפול  יעדי

 .אותרו המועצה בתחום בניה ולהיתרי תכנוני למידע הבקשות כל (1

 בתחום המועצה קיבלו את התייחסותה. בניה ולהיתרי תכנוני למידע בקשותה כל (2

 בניה ולהיתרי תכנוני למידע בקשותה כל אודות המקורות בכל הזמין, המידע כל (0

 בתחום המועצה, עומד לרשותה.

 

 .יעדי ריכוז הטיפול בחיבור תושבים לתשתית הביוב  .1.0.0

 יעדי הטיפול בחיבור התושבים לתשתית הביוב הם:

 כל התושבים לרשותם תשתית ביוב זמינה אותרו. (1

כל התושבים לרשותם תשתית ביוב קיבלו הודעה / הנחיה להתחבר לתשתית ואת כל  (2

 המידע העומד לרשות המועצה לשם כך. 

 כל המידע אודות התושבים לרשותם תשתית ביוב ואודות מצב תהליך חיבורם אליה  (0

 עומד לרשות המועצה כשהוא זמין ועדכני.

 

 בעיות .1.5

 .3קטגוריה  -  בניה ולהיתרי תכנוני למידע בקשותה בתחום .א

 

 לפתור.ים אמורהשרותים הנדרשים ש בעיות .1.0.1

 הקיים: במצב ,בניה ולהיתרי תכנוני למידע הבקשות ניהול של עיקריים מאפיינים

 .בתחומה תלוי במשיכתו בניה ולהיתרי תכנוני למידע הבקשותאודות  מידעזמינות ה -

 בתחומה בלוח זמנים קצוב. בניה ולהיתרי תכנוני למידע בקשותעל המועצה להתייחס ל -

 על המועצה להעזר במערכות הועדה. בניה ולהיתרי תכנוני למידע הבקשותלצורך בדיקת  -
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וגיבוש התייחסות המועצה אינו  בניה ולהיתרי תכנוני למידע הבקשותתהליך בדיקת  -

 מנוהל במערכת מידע יעודית למועצה.

 היתר: בין ,מועצהה לרשות להעמידנועדו  בניה ולהיתרי תכנוני למידע בקשותשרותי הטיפול ב

 .בניה ולהיתרי תכנוני למידע הבקשות כל אודות המקורות, בכל הזמין המידע, כל את -

 .בניה ולהיתרי תכנוני למידע הבקשות כלתיעוד מלא אודות  בדיקת המועצה של  -

 .בניה ולהיתרי תכנוני למידע הבקשות כלתיעוד מלא אודות  התייחסות המועצה ל -

 .בניה ולהיתרי תכנוני למידע הבקשותאת כל הידע והכלים הנדרשים לבדיקה  -

 

 .3קטגוריה  - בחיבור התושבים לתשתית הביו בתחום .ב

 

 לפתור.ים אמורהשרותים הנדרשים ש בעיות .1.0.2

 , תהליך טיפול המועצה בחיבור התושבים לתשתית הביוב, טרם החל.הקיים במצב

 

 היתר: בין ,הביוב נועדו שרותי הטיפול בחיבור התושבים לתשתית

 ליצור תשתית מידע, טפסים ותהליכי עבודה לטיפול בחיבור התושבים לתשתית הביוב. -

להעמיד לרשות התושבים את המידע שעומד לרשות המועצה בכל הקשור לחיבורם  -

 לתשתית הביוב.

 לנהל מעקב אחר התחברות התושבים לתשתית הביוב. -

 .בור התושבים לתשתית הביובליצור תשתית להניע ולטפל באכיפת חי -

 

  לפתור. אמורים המחשב יישומי ו/או המידע מערכתעדכון ש בעיות .1.0.0

  

 הקיים: במצב ,בניה ולהיתרי תכנוני למידע הבקשותהטיפול  של עיקריים מאפיינים

 נעשה בהם הטיפול ואופן בניה ולהיתרי תכנוני למידע הבקשות אודות המידע ניהול -

 ידנית.בחלקו 

 לא מלא ועדכני. בניה ולהיתרי תכנוני למידע הבקשותתיעוד המידע אודות   -

 היתר: בין ,מועצהה לרשות להעמיד אמורים המחשב וישומי המידע מערכתעדכון 

של  המידע במערכות זמין בניה ולהיתרי תכנוני למידע הבקשות כל אודות המידע, כל את -

 .הועדה

/או ו תכנוני למידעה בקשכל  אודות במערכת הזמין המידע כל של מיידי איתוריכולת  -

 .בניה להיתר

 .בניה ולהיתרי תכנוני למידע הבקשות של השונים בהיבטים הטיפול תהליכי ניהוליכולת  -

 החלטות. קבלת לצורך בחתכים מידע הפקתיכולת  -

 בקשותלבדיקה ולהתייחסות המועצה ל הנדרשים והמסמכים הטפסים כל להפקתיכולת  -

 .בניה ולהיתרי תכנוני למידע
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 .3קטגוריה -בתחום בדיקת בקשות למידע ולהיתר  - השתלבות ביעדי הארגון .1.6

 

 הארגון. יעדי .1.6.1

 

 כללי .1.6.1.1

 על במענהים מתבטאבדיקת הבקשות למידע ולהיתר  בתחום המועצה של המרכזים יעדיה

 להלן: כמפורט ציפיותיה

 

 המושכל: ובניהולם ,בבדיקת הבקשות למידע ולהיתר רואהמועצה ה

 .כלי לשמירה על ציוויון ומאפייני תחומה (1

 להבטחת הבניה והפיתוח תוך שמירה על קיימות. אמצעי (2

 לבקרה על הבניה בתחומה ועל ההכנסות הנגזרות מכך, כהיטלי השבחה.  אמצעי (0

 .מועצהה של העצמאי הכלכלי ביסוסהאמצעי להבטחת  (0

 

 :הטיפול בבדיקת הבקשות למידע ולהיתרי בניה מערךבמהנדס המועצה וב רואהמועצה ה

 .התכנון והבניה בתחום המקצועי הגורם (1

האיתור, הבדיקה, והתייחסות המועצה לבקשות  מערך את המניע הארגוני הגורם (2

 למידע ולהיתרי בניה.

 .להבטיח כי הבניה בתחומה תעשה על פי מדיניותה האחראי הגורם (0

 .הבקשות למידע ולהיתרי בניה בתחומה בנושא המידע כל לריכוז מטעמה האחראי הגורם (0

 

 היעדים מימוש .1.6.1.2

המועצה רואה בהספקת שרותי בדיקת הבקשות למידע ולהיתרים, כנדרש במכרז זה, אבן 

 דרך מרכזית למימוש היעדים. 

 

 תרשים המבנה הארגוני תפקודי של מערך הטיפול בבקשות להיתר.  .1.6.2
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 תרשים זיקות / ממשקים בין מערך בדיקת הבקשות לסביבה הארגונית. .1.6.0

   שלהלן. בתרשים מתוארות בנושא המעורבים לבין ,בדיקת הבקשות מערך בין הזיקות

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ובדיקת הבקשות  החבויות, הנכסים לניהול המידע מערכת בין ממשקים / זיקות תרשים .1.7

 (1)קטגוריה  המועצה. את המשמשות למערכות

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 לה הנדרשים הכלים אתהמועצה  לרשות ולהעמיד מידע בסיס ליצור הן מהתהליך המצופות התפוקות

 ליישום מדיניותה ולהשגת יעדיה בכל אחד מתחומי השרותים הנכללים במכרז זה.
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 .3קטגוריה  -בתחום חיבור נכסי התושבים לרשת הביוב המרכזית  - השתלבות ביעדי הארגון .1.8

 

 הארגון. יעדי .1.8.1

 

 כללי .1.8.1.1

 

חיבור נכסי התושבים לרשת הביוב המרכזית   בתחום המועצה של המרכזים יעדיה

 להלן: כמפורט ציפיותיה על במענהים מתבטא

 

 :בניהול מושכל של חיבור נכסי התושבים לרשת הביוב המרכזית רואהמועצה ה

 .לצמצום הפגיעה באיכות הסביבה בתחום המועצה מנוף (1

להבטחת עמידת המועצה בדרישות הדין החל עליה בכל הקשור לתשתיות  אמצעי (2

 הביוב.

 

חיבור נכסי התושבים לרשת הביוב הטיפול ב מערךבמהנדס המועצה וב רואהמועצה ה

 :המרכזית

 .הביוב בתחום המקצועי הגורם (1

 םחיבורוספיגה  ותבורנכסי התושבים מ תהליכי ניתוק את המניע הארגוני הגורם (2

 .שפכיםלמוצא  ותצינורבאמצעות  המרכזיתלמערכת הביוב 

 .לעמידת המועצה בדרישות הדין החלות עליה בתחום הביוב האחראי הגורם (0

 

 היעדים מימוש .1.8.1.2

 

המועצה רואה בהספקת שרותי טיפול בחיבור נכסי התושבים לרשת הביוב המרכזית, 

 כנדרש במכרז זה, אבן דרך מרכזית למימוש היעדים. 

 

בחיבור נכסי התושבים לרשת הביוב הטיפול  מערך של תפקודי הארגוני המבנהתרשים  .1.8.2

 . המרכזית
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 כללי .2

 

 אופי ומצב כללי של הישום .2.1

 

 .3קטגוריה  - בתחום הטיפול בבקשות למידע תכנוני ולהיתרי בניה .א

 

  השרותיםאופי  .2.1.1

  

 וזאת: ,בתחום המועצה בנייה להיתרילמידע ו בקשותכל הב וטיפול בדיקה (1

 מכוחו שהותקנו ולתקנות והבנייה התכנון לחוק בהתאם (1.0

 .הרשות מהנדס ולהנחיות המועצה למדיניות בהתאם (1.0

 תיעוד של ממצאי בדיקת הבקשות וההיתרים. (2

 הכנת הצעה לחוות דעת / להתייחסות המועצה לבקשות למידע ולהיתרים. (0

תיעוד ממצאי הבדיקות והצעות לחוות הדעת / להתייחסות המועצה במערכת ניהול   (0

 הועדה ו/או בכל מערכת אחרת שתשמש את המועצה לשם כך.

 ריכוז פעילות הועדה המקדמית. (0

 .שונים בפורומיםהשתתפות  (6

 לפניות ומענה קהל קבלת (0

 

  דגשים -אופן הספקת השרותים  .2.1.2

  

 לרבות: ,לשם כך הנדרשות הפעילויות כלל של ביצוע תכלול הספקת השרותים

 התעדכנות במידע המכתיב את אופן בדיקת הבקשות, לרבות: (1

 ותיקוניו. תקנותיו על והבניה התכנון בחוק עדכונים (1.0

 מדיניות הועדה לתכנון ולבניה. (1.0

 מדיניות המועצה בתחום התכנון והבניה (1.6

 והבאתה המועצה ידי על שידרשו כפי השרותים הספקתל עבודה תוכניתל הצעה הכנת (2

  .המהנדס לאישור

 .המהנדס ידי על המאושרת התוכנית פי על ורק אך תבוצע השרותים הספקת

 לקבלה המועצה את לחייב כדי עבודה לתוכנית הצעה בהגשת אין כי בזאת מובהר

 בהתאם המאושרת העבודה תוכנית את לשנות הזכות למועצה שמורה כי וכן כלשונה

 המועצה החלטות עקב טענה או תביעה כל לספק שתהיה מבלי וזאת דעתה לשיקול

 כאמור. העבודה בתוכנית שינויים בדבר
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דו"ח  ולהפקת נכס לכל לסוגיהםלבדיקת בקשות למידע ולהיתרים  הנדרש כל ביצוע (0

להתייחסות המהנדס  ערוכים אליהם המועצה התייחסות אופן על והמלצות ממצאים

 רק: אל אך לרבות ,ו/או כל פורום מחליט אחר בתחום זה

מעקב אחר הגשת בקשות למידע / להיתר בין אם הוגשו ישירות למועצה  (0.1

 הוגשו ישירות לועדה.להתייחסותה ובין אם 

איתור מידע קודם אודות הנכס / השטח לגביו מבוקשת הבקשה מכל המקורות  (0.2

 העומדים לרשות המועצה, לרבות מערכות ניהול הועדה.

ה של כל בקשה בכלל ובכל הקשור להנחיות / דרישות המועצה בפרט, לרבות בדיק (0.0

 בהתייחס למידע הקודם כאמור. 

עצה לבקשה בהתאם לדרישות החוק ומדיניות הכנה של הצעה להתייחסות המו (0.0

 המועצה.

העברת הממצאים וההצעה להתייחסות המועצה למהנדס ו/או כל פורום מחליט  (0.0

 אחר בתחום זה.

 השתתפות בפורום מקבל החלטות ותיעוד תהליך התייחסות המועצה לבקשה. (0.6

טיפול בהפצת התייחסות המועצה על פי תוכנית העבודה המאושרת ו/או הנחיות  (0.0

 המהנדס.

עדכון מערכות המידע לסוגיהן בעצם ביצוע של כל שלב בתהליך הבדיקה,  (0.8

בממצאיה ו/או בכל נתון או קובץ אחרים לפי תוכנית העבודה, ו/או הנחיות הועדה 

 או המהנדס.

 עדכון וניהול תקיון מסמכים בהתאם להוראות המהנדס. (0.9

התייחסות המועצה  אודות הבהרותמגישי הבקשות המבקשים הסברים/ קהל קבלת (0

 .לבקשתם

 פי על יהיו הקהל קבלת לשםנותן השרות להמבקשים  פניית אופן אודות הפרטים (0

 .על ידה ויפורסמו המועצה הנחיות

 עומדים כי לוודא הספק מטעם הקהל מקבל ועל המועצה במשרדי תעשה הקהל קבלת

 הפונים. שאלות על להשיב לו הנדרשים והמסמכים המידע כל זה במעמד לרשותו

 התייחסותה לבקשות. על השגות על למענה למועצה הנדרש החומר כל של הכנה (6

 .התייחסותה לבקשות על השגות על למענה ההכנה בתהליכי המועצה צוות ליווי (0

 המועצה.מהנדס  עם שוטפות תקופתיות עבודה ישיבות קיום (8

לקבל החלטות בתחום  למועצה הנדרשים הקבציםהמסמכים ו כל של הכנה (9

 דרישתה. פי על ,יחסותה לבקשות למידע ולהיתריםהתי

התייחסותה לבקשות  תהליכי על לבקרה למועצה הנדרשים הדוחות כל של הכנה (10

 ידה. על שידרש כפי ובאופן בתדירות וזאתלסוגיהן 
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 השרותים תוצרי .2.1.0

 

 השאר: בין לכלול, השרותים תפוקות על

הבקשות למידע להיתר ולהיתר בניה בתחום המועצה קיבלו את התייחסות  כל (1

 .המועצה

התייחסות המועצה לכל הבקשות למידע להיתר ולהיתר בניה בתחום המועצה נוגעת  (2

 לכל ההיבטים המחייבים זאת, בהתאם למאפייני הבקשה.

ברו התייחסות המועצה לכל הבקשות למידע להיתר ולהיתר בניה בתחום המועצה הוע (0

 לועדה לתכנון ולבניה.

מערכות המידע בהן מנוהלים המידע ותהליכי טיפול המועצה בבקשות למידע להיתר  (0

 ולהיתר בניה, מעודכנות במלוא המידע.

 תקיון מסמכי הבקשות למידע להיתר ולהיתר בניה מעודכן ומסודר. (0

 

 .3קטגוריה  - בחיבור נכסי תושבים לרשת הביוב המרכזית טיפולה בתחום .ב

 

  השרותים ופיא .2.1.0

 

 ביצוע פעולות איתור של כל הנכסים ברי החיבור לרשת הביוב המרכזית.  (1

הכנת מסמכי הנחיה לבעלי הנכסים ברי החיבור לרשת הביוב המרכזית, לביצוע  (2

החיבור ואופן ביצועו, לרבות הכנת תרשים להתחברות מתוך תכניות תיעוד של מע' 

 להתחברות. .הביוב העירונית, וצירופם למכתב הודעה 

 בקרת המסמכים המוגשים לקבלת אישור לחיבור נכסים לרשת הביוב המרכזית. (0

תיעוד התהליך במערכת ניהול התהליכים ההנדסיים ו/או בכל מערכת אחרת שתשמש   (0

 את המועצה לשם כך.

 .שונים בפורומיםהשתתפות  (0

 .לפניות ומענה קהל קבלת (6

 

  דגשים -אופן הספקת השרותים  .2.1.0
  

 לרבות: ,לשם כך הנדרשות הפעילויות כלל של ביצוע תכלול יםהספקת השרות

 התעדכנות במידע אודות הנכסים ברי החיבור, לרבות: (1

 משיכת מידע ממנהל הפרויקט. (1.0

 התעדכנות ממערך הגביה. (1.0

 ה של מסמכי פניה והנחיה:הכנטיפול ב (2

 לבעלי הנכסים  (2.0

 למתכנני החיבור מטעמם (2.0
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 לחיבור לרבות:ניהול תהליך בחינה ואישור של הבקשה  (0

 בקרת מסמכי הבקשה (0.0

 מעקב אחר טיפול הגורמים המקצועיים בבחינת הבקשה. (0.0

תאום כל המפגשים הנדרשים בין הגורמים המקצועיים מצד המועצה ובעלי  (0.6

 הנכסים.

 בקרת הפקת אישור (0

 מעקב אחר ביצוע החיבור (0

 תאום ביקורת קבלה לחיבור (6

 מטעם המועצה.בקרת אישור החיבור על ידי הגורמים המוסמכים  (0

 עדכון כל הגורמים המוסמכים בעצם החיבור ומועדו לרבות לצרכי חיבור באגרת ביוב. (8

 השתתפות בפורום מקבל החלטות ותיעוד תהליך התייחסות המועצה לבקשה לחיבור. (9

 עדכון מערכות המידע לסוגיהן בעצם ביצוע של כל שלב בתהליך. (10

 המהנדס.עדכון וניהול תקיון מסמכים בהתאם להוראות  (11

 .אופן החיבור אודות הבהרותבעלי הנכסים או מי מטעמם המבקשים הסברים/ קהל קבלת (12

 קבלת לשםנותן השרות לבעלי הנכסים או מי מטעמם  פניית אופן אודות הפרטים (10

 .על ידה ויפורסמו המועצה הנחיות פי על יהיו הקהל

 עומדים כי לוודא הספק מטעם הקהל מקבל ועל המועצה במשרדי תעשה הקהל קבלת

 הפונים. שאלות על להשיב לו הנדרשים והמסמכים המידע כל זה במעמד לרשותו

 לטיפול בתהליך החיבור. למועצה הנדרש החומר כל של הכנה (10

 .הטיפול באישור בקשות לחיבור בבקרת ובאישור ביצועו בתהליכי המועצה צוות ליווי (10

 המועצה.מהנדס  עם שוטפות תקופתיות עבודה ישיבות קיום (16

 דרישתה. פי עללקבל החלטות בתחום  למועצה הנדרשים הקבציםהמסמכים ו כל של הכנה (10

 וזאתהטיפול בחיבור  תהליכי על לבקרה למועצה הנדרשים הדוחות כל של הכנה (18

 ידה. על שידרש כפי ובאופן בתדירות

 

 השרותים תוצרי .2.1.6

 השאר: בין לכלול, השרותים תפוקות על

 .בעלי הנכסים ברי החיבור אותרו והונחו להתחבר לרשת הביוב המרכזית כל (1

לרשות כל בעלי הנכסים ו/או מי המטפל מטעמם בחיבור עומד כל המידע הנדרש להם  (2

 להגשת בקשה לחיבור באופן היעיל והמהיר ביותר.

תהליך בקרת הבקשות בחינת השטח והאישור לחיבור מבוצע באופן יעיל ובלוח זמנים  (0

 הקצר ביותר האפשרי.

מערכות המידע בהן מנוהלים המידע ותהליכי טיפול המועצה בחיבור נכסי התושבים  (0

 לרשת הביוב המרכזית מעודכנות במלוא המידע.

תקיון מסמכי תהליך טיפול המועצה בחיבור נכסי התושבים לרשת הביוב המרכזית  (0

 מעודכן ומסודר.
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 משתמשים ומערכות משיקות .2.2

 

 (3)קטגוריה בקשות למידע תכנוני ולהיתרי בניה בתחום הטיפול ב .א

   המידע במערכת פנים משתמשי 2.2.10

 מועצה.המהנדס  (1

 בודק תוכניות. (2

 

   המידע במערכתחוץ  משתמשי 2.2.16

 הועדה לתכנון ולבניה. (1

 הציבור )באמצעות אתר הועדה(. (2

 

  השרותים בתפוקות פנים משתמשי 2.2.10

 יהיו:זה  בתחום השרותים תפוקות של הפנים משתמשי

 מועצהה ראש (1

 מועצה.הגזברית  (2

 מהנדס המועצה. (0

 .המשפטיהיועץ  (0

 בודק תוכניות. (0

 

 השרותים בתפוקות חוץ משתמשי 2.2.18

 יהיו: זה בתחום השרותים תפוקות של החוץ משתמשי

 .מגישי הבקשות (1

 הועדה לתכנון ולבניה. (2

 הציבור )באמצעות אתר הועדה. (0

 

 (3)קטגוריה  בחיבור נכסי תושבים לרשת הביוב המרכזית טיפולבתחום ה .ה

 

   המידע במערכת פנים משתמשי 2.2.19

 מועצה.המהנדס  (0

 רכז/ת הטיפול בתחום. (0

 

   המידע במערכתחוץ  משתמשי 2.2.20

 מתכנני החיבור לתושבים. (0

 הציבור. (0
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  השרותים בתפוקות פנים משתמשי 2.2.21

 יהיו:זה  בתחום השרותים תפוקות של הפנים משתמשי

 מועצהה ראש (1

 מליאת המועצה (2

 מהנדס המועצה. (0

 .המשפטיהיועץ  (0

 רכז/ת הטיפול בתחום. (0

 

 השרותים בתפוקות חוץ משתמשי 2.2.22

 יהיו: זה בתחום השרותים תפוקות של החוץ משתמשי

 .בעלי הנכסים בכפר (0

 מתכנני חיבור נכסי התושבים לתשתית הביוב. (0

 

 תיחום פנימי -מרכיבים ופונקציות ראשיות  .2.3

 לא רלוונטי.

 

 תהליכים .2.4

 

 .3קטגוריה  - בתחום בדיקת בקשות למידע ולהיתר .א

 

 בתחום זה נעשה שימוש במערכות הועדה לתכנון ולבניה

 

 .3קטגוריה  - בחיבור נכסי תושבים לרשת הביוב המרכזית טיפולבתחום ה .ב

 

 הבאים: התהליכים מתקיימיםבחיבור נכסי תושבים לרשת הביוב המרכזית  הטיפול במישור

  .פתיחת תהליך בדיקת חיבור נכס לתשתית ועדכונו עד להשלמתו (1

 שיגור הנחייה לחיבור. (2

 תיעוד מגעים עם בעל הנכס ו/או מי מטעמו בכל הקשור לחיבור הנכס לתשתית הביוב. (0

 מעקב אחר חיבור הנכס לתשתית הביוב.  לצורך הנדרש המידעתיעוד  (0

 קליטת חיוויים על סטטוס הביצוע. (0

 באכיפת החיבור. טיפולחילול תהליך  (6

 תיעוד סטטוס הטיפול באכיפה. (0

 . קהל קבלתמון והליך תיעוד זי (8

 שאילתות מרפרטואר מוכן ולפי דרישת המשתמש. שלחילול  (9

 .אד הוק מרפרטואר מוכן ולפי דרישת המשתמשו תקופתיים דוחות שלחילול  (10
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 למפרט 2-0בפרקים  -  4ריכוז נתוני קטגוריה  - (2) 1נספח ב/

 

 של המפרט הנוגעים לקטגוריה זו 2 –ו  1, 0להלן ריכוז נתוני פרקים 

 למען הסר ספק מובהר בזאת כי ריכוז נתונים זה נועד להקל על המציעים  שרותים בקטגוריה זו בלבד 

בכל למפרט  5 -ו 4, 3, 2, 1, 0פרקים ואין בריכוז זה כדי לגרוע מהאמור בכלל מסמכי המכרז לרבות 

 .כלל פרקי המפרטב הקשור לקטגוריה זו ולשרותים הנדרשים באשר הם

 

 מנהלה .0

 

 :4קטגוריה  -השרותים  .0.1

 

שרותי ריכוז הטיפול בתחום היטלי הפיתוח עבור המועצה לרבות איתור חבויות הספקת  .0.1.1

 .וחייבים בהיטלי פיתוח, וביצוע הפעולות הנדרשות לחיוב ולמעקב גביה

החבים בהיטלי פיתוח, הכנת חיובים,  נכסי התושביםהספקת שרותי איתור מידע אודות 

ועדכון שוטף וביצוע כל הפעולות הנדרשות לחיוב ולגביה של היטלי פיתוח עבור המועצה 

  החבויות.של מערכת המידע המילולית לניהול 

הספקת שרותי ריכוז הטיפול בתחום חבות בהיטלי השבחה עבור המועצה, לרבות בדיקת  .0.1.2

 תהליכי השומה, החיוב והגביה.חבות באירועים המחוללים, ליווי 

הספקת שרותי מעקב אחר החבות בהיטל השבחה בכל אירוע מחולל )העברת זכויות, 

בקשות להיתר בניה(, בחינת החבות מול נותני השרות למועצה בתחום זה )הועדה, שמאי 

המועצה( טיפול בתהליך החיוב עד לחיוב חלוט והגביה עד להשלמת קבלת מלוא 

 התקבולים.

 

 "(השירותיםלן יקרא כל האמור בסעיף זה לעיל: ")לה

 

 (4כללי )קטגוריה  –ניהול חבויות בהיטלי פיתוח  .0.2

 

 פעילויות .0.2.1

 למישורים העיקריים הבאים: היטלי הפיתוח נחלקתבתחום  מועצהפעילות ה .ג

 ייזום חקיקה של חוקי עזר המניבה היטלי פיתוח על פי חוק. (1

 לאחר קבלתו תוקף. איתור חבויות בהיטלי פיתוח הנגזרים מחוק (2

בדיקה של חבות בהיטלי פיתוח בכל עת שמוגשת בקשה לשינוי במבנה או במעמד  (0

 הקנייני של מקרקעין בתחום המועצה.

מאפייני המקרקעין ו/או בדיקה של חבות בהיטלי פיתוח בכל עת שנמצא פער בין נתוני  (0

 צאו בשטח.המחוברים אליהם של מחזיק ברשומות המועצה לבין נתונים של אלו שנמ

 חישוב שיעור החבות / הפרשי החבות. (0

 חיוב הנישום בהיטל בשיעור שחושב. (6

 גביה של ההיטל (0

  טיפול בהשגות ועררים על עצם ההיטל ו/או על שיעורו. (8
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 למישורים העיקריים הבאים: היטלי השבחה נחלקתבתחום  מועצהפעילות ה .ד

 להיתר וכיו"ב(.איתור מחוללי חבות בהיטל השבחה )העברת זכויות, בקשה  (0

 טיפול בבדיקה של חבות בהיטל השבחה. (8

 טיפול מול שמאי המועצה בקבלת שומה / חישוב שיעור ההיטל. (9

 חיוב הנישום בהיטל בשיעור שחושב. (10

 גביה של ההיטל (11

טיפול בהשגות ועררים על עצם ההיטל ו/או על שיעורו לרבות מול שומה נגדית ושמאי  (12

 מכריע.

 
 אמצעים .0.2.2

 הטיפול בחבות בהיטלי פיתוחהאמצעים העומדים כיום לרשות המועצה לצורך  .ג

 כוללים, בין השאר:

מבית בר  -מערכת מידע לניהול המידע ותהליכי העבודה בתחום חבות בהיטלי פיתוח  (1

 טכנולוגיות.

 ממצאי סקר מדידות ארנונה. (2

 .EPRמבית  -מערכת גביה  (0

מבית  -של הועדה לתכנון ולבניה הרצליה מערכת מידע לניהול התכנון ורישוי הבניה  (0

 קומפלוט.

 מבית קומפלוט. -מערכת יעודי קרקע, מילולית ומרחבית (0

 שרותי מיקור חוץ לאיתור חבות, חיוב בה וגבייתה. (6

 שרותי יעוץ משפטי במיקור חוץ. (0

 

 הטיפול בחבות בהיטלי השבחההאמצעים העומדים כיום לרשות המועצה לצורך  .ד

 כוללים, בין השאר:

מבית בר  -ערכת מידע לניהול המידע ותהליכי העבודה בתחום חבות בהיטלי השבחה מ (0

 טכנולוגיות.

 .EPRמבית  -מערכת גביה  (8

מבית  -מערכת מידע לניהול התכנון ורישוי הבניה של הועדה לתכנון ולבניה הרצליה  (9

 קומפלוט.

 מבית קומפלוט. -מערכת יעודי קרקע, מילולית ומרחבית (10

 לאיתור חבות, חיוב בה וגבייתה.שרותי מיקור חוץ  (11

 שרותי יעוץ משפטי במיקור חוץ. (12
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 מדיניות .0.2.0

 המועצה קבעה כמדיניות בתחום החיוב בהיטלי פיתוח, בין השאר, את המרכיבים הבאים: .ג

ליזום חקיקה המאפשרת לה חיוב בהיטלי פיתוח בכל תחום בו נדרשים לה משאבים  (1

 .ולאיכות חייהםלפיתוח תשתיות שיתרמו לרווחת תושביה 

 לפעול ברצף לגביה של היטלי פיתוח בכל עת שחלה חבות לכך. (2

לנהל את המידע אודות החבות בהיטלי פיתוח, החיוב בהם וגבייתו באמצעות מערכות  (0

 המידע העומדות לרשותה.

להסתייע בשרותי מיקור חוץ לצורך מימוש מדיניותה בכל תחום בו המשאבים  (0

 רשותה או אינם זמינים דיים. הנדרשים לשם כך לא עומדים ל

 
 המועצה קבעה כמדיניות בתחום החיוב בהיטלי השבחה, בין השאר, את המרכיבים הבאים: .ד

ליזום תכנון שיאפשר לה, בין השאר, חיוב בהיטלי השבחה כמנוף לפיתוח תשתיות  (0

 .שיתרמו לרווחת תושביה ולאיכות חייהם

 חבות לכך.לפעול ברצף לגביה של היטלי השבחה בכל עת שחלה  (6

לנהל את המידע אודות החבות בהיטלי השבחה, החיוב בהם וגבייתו באמצעות  (0

 מערכות המידע העומדות לרשותה.

להסתייע בשרותי מיקור חוץ לצורך מימוש מדיניותה בכל תחום בו המשאבים  (8

 הנדרשים לשם כך לא עומדים לרשותה או אינם זמינים דיים. 

 

 כללי .1

 

 :4קטגוריה  - רקע ואילוצים .1.1

 

 החבות בהיטלי פיתוח   בתחום .א

החבות בהיטלי פיתוח  אודות המידע כל את המרכז גורםנותן השרותים מטעם הספק יהווה 

הפקת חיובים ובגבייתם ועדכון המערכות בהן בבחישובם,  הכרוכות הפעילויות כל בביצוע ומעורב

 .מנוהל מידע אודותיהם

החבות בהיטלי פיתוח  אודות מידעמנהל ומפקח בכל הקשור ל גורםגזברית המועצה תהווה 

 .הנוגעות להם הפעילויות כל בביצועת ומעורב

 

 החבות בהיטלי השבחה   בתחום .ב

החבות בהיטלי השבחה  אודות המידע כל את המרכז גורםנותן השרותים מטעם הספק יהווה 

ובגבייתם ועדכון המערכות בהן הפקת חיובים בבחישובם,  הכרוכות הפעילויות כל בביצוע ומעורב

 .מנוהל מידע אודותיהם

החבות בהיטלי השבחה  אודות מידעמנהל ומפקח בכל הקשור ל גורםמהנדס המועצה יהווה 

 .הנוגעות להם הפעילויות כל בביצוע ומעורב
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 4קטגוריה  - גורמי הקשר .1.2

 

 מכרז ה בשלב .1.2.1

  :מכרזל הקשור בכל למציעים,מועצה ה בין הקשר גורמי יהיומכרז  ה בשלב

 מהנדס המועצה (1

 גזבר המועצה (2

  למכרזמועצה ה יועץ (0

  ההתקשרות. תקופת במהלך .1.2.2

 (4)קטגוריה  :לחבות בהיטלי פיתוח הקשור בכל .א

 העניין. פי על הספק, יופנה שאליו מי או המועצה,גזברית 

 

 (4)קטגוריה  :לחבות בהיטל השבחה הקשור בכל .ב

 העניין. פי על ,הספק יופנה שאליו מי אומהנדס המועצה, 

 

 

 .4קטגוריה  -החבות בהיטלי פיתוח והיטל השבחה  בתחום  - מטרות ויעדים .1.3

 

 התהליך מטרות .1.0.1

 

 :יאהובהיטל השבחה  פיתוח בהיטלי בחבות  הטיפול שרותי מטרת

 הנכון בשיעור בהיטל מחוייבים מלא, או חלקי ,ובהיטל השבחה פיתוח בהיטלי החבים כל

 אותו ומשלמים

 

 הן: המחשב יישומי ו/או המידע מערכות מטרת

 מנוהלים בהם לטיפול העבודה תהליכי כל וכןהחבויות בהיטלי פיתוח  כל אודות המידע כל

 אחרת. למערכת ממשק באמצעות אם ובין ישירות אם בין אחת, ממוחשבת מערכת באמצעות

 

 הטיפול בחבות בהיטלי פיתוח ובהיטל השבחה. יעדי .1.0.2

 

 הם:והיטלי השבחה  פיתוח בהיטלי בחבותהטיפול  יעדי

כל הנכסים החבים בהיטלי פיתוח ובהיטל השבחה שטרם נגבה עבורם היטל כלל ושל   (1

 .שכבר נגבה מאותרים לנכסיםו/או השבחה  פיתוח בהיטל חבות מחוללי

עליהם חלה  הנכסים כל אודות המקורות כלמ הזמין, המידע כלמועצה עומד ה לרשות (2

 השבחה כשהוא עדכני ביותר. חבות בהיטלי פיתוח ו/או בהיטל

לרשות המועצה עומד כל הנדרש לה לגביית מלוא היטלי הפיתוח וההשבחה החלים  (0

 בתחומה בכל עת.
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 יעדי מערכת המידע ויישומי המחשב חבויות בהיטלי פיתוח   .1.0.0

  

 הם: המחשב ויישומי המידע מערכת יעדי

 הגראפי המילולי, המידע, כל וניהול אחזור לתיעוד, ממוחשב כליעומד  המועצה לרשות (1

 .חבויות בהיטלי פיתוח והיטלי השבחה אודות והגיאוגרפי,

 תהליכי אודות המידע כל וניהול אחזור לתיעוד, ממוחשב כליעומד  המועצה לרשות (2

 .חבויות בהיטלי פיתוח והיטלי השבחה בתחום הטיפול

 

 .4קטגוריה  - בתחום החבות בהיטלי פיתוח ובהיטל השבחה  בעיות .1.4

 

 לפתור.ים אמורהשרותים הנדרשים ש בעיות .1.0.1

  

 הקיים: במצב ,החבויות ניהול של עיקריים מאפיינים

 .החבויות אותן היא יכולה לגבות עללא מלא  מידעמועצה ה לרשות -

 חיובי המועצה מהיטלי פיתוח ו/או השבחה אינם כוללים את כל הנכסים החבים. -

 נגבו. לא כל החיובים בהיטלי פיתוח והשבחה שחוייבו -

 

 היתר: בין ,מועצהה לרשות להעמידשרותי הטיפול בחבות בהיטלי פיתוח והשבחה נועדו 

 .הנכסים החבים בהיטלים כל אודות המקורות, בכל הזמין המידע, כל את -

את כל הידע והכלים והמסמכים הנדרשים לחיוב ולגביה של היטלי פיתוח ושל היטל  -

 .השבחה בתחום המועצה

 

  לפתור. אמורים המחשב יישומי ו/או המידע מערכתעדכון ש בעיות .1.0.2

  

 הקיים: במצב ,הטיפול בחבות בהיטלי פיתוח של עיקריים מאפיינים

 ידנית.בחלקו  נעשה בהם הטיפול ואופןההיטלים  אודות המידע ניהול -

 תיעוד המידע אודות ההיטלים לא מלא ועדכני.  -

 

 היתר: בין ,מועצהה לרשות להעמיד אמורים המחשב וישומי המידע מערכתעדכון 

 שלה. המידע במערכות זמיןהנכסים החבים בהיטלים פיתוח  כל אודות המידע, כל את -

 את כל המידע אודות החיובים בהטלי פיתוח לכל נכס ואת שיעור גבייתם. -

 .החב בהיטל פיתוח נכס כל אודות במערכת הזמין המידע כל של מיידי לאיתור כלי -

 .החבות בהיטלי פיתוח של השונים בהיבטים הטיפול תהליכי לניהול כלי -

 החלטות. קבלת לצורך בחתכים מידע להפקת כלי -

 .החבויות בהיטלי פיתוח לניהול הנדרשים והמסמכים הטפסים כל להפקת כלי -
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 .4קטגוריה  - בתחום החבות בהיטלי פיתוח - השתלבות ביעדי הארגון .1.5

 

 הארגון. יעדי .1.0.1

 

 כללי .1.0.1.1

 

 ציפיותיה על במענהים מתבטאהחבות בהיטלי פיתוח  בתחום המועצה של המרכזים יעדיה

 להלן: כמפורט

 

 המושכל: ובניהולם ,בהיטלי הפיתוח רואהמועצה ה

 .התשתיות בתחומה לפיתוח מנוף (1

 לשחרור משאבים ממקורות אחרים לפיתוח ותפעול שרותי המועצה.  אמצעי (2

 .מועצהה של העצמאי הכלכלי לביסוסה  אמצעי (0

 

 :הטיפול בחבויות בהיטלי פיתוח מערךבגזברית המועצה וב רואהמועצה ה

 .החבויות בהיטלי פיתוח בתחום המקצועי הגורם (1

  .האיתור, החיוב והגביה של היטלי פיתוח מערך את המניע הארגוני הגורם (2

 .למיצוי מרבי של ההכנסות מהיטלי פיתוח האחראי הגורם (0

 .היטלי הפיתוח בנושא המידע כל לריכוז מטעמה האחראי הגורם (0

 

 היעדים מימוש .1.0.1.2

 

המועצה רואה בהספקת שרותי חיוב בהטלים, כנדרש במכרז זה, אבן דרך מרכזית למימוש 

 היעדים. 
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 הטיפול בחבויות.  מערך של תפקודי הארגוני המבנהתרשים  .1.0.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 הארגונית. לסביבההטיפול בהיטלי פיתוח  מערך בין ממשקים / זיקות תרשים .1.0.0

 

   שלהלן. בתרשים מתוארות בנושא המעורבים לבין ,ההיטלים מערך בין הזיקות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 10:08 19/06/2022 : לאישור פרסום 0.10 גרסה

 המועצה המקומית כפר שמריהו
 7/2022מכרז פומבי מספר 

 מפרט - לשרותים שונים בתחום נכסי המועצה ונכסי התושביםמכרז 
 נספחים

   חתימה וחותמת המציע                     108מתוך  102עמוד 
 

 מקומית כפר שמריהו וליועץכל הזכויות שמורות למועצה ה ©
 נערך ע"י ֹעפר גורדון, שיאון שרותי יעוץ ארגון וניהול.

 

                 

                        

                  

                     

     
 

    
 

    
       

           
            

        
      

 

                 

                 

                         

                      

    
 

 .4קטגוריה  - בתחום החבות בהיטלי השבחה - השתלבות ביעדי הארגון .1.6

 

 הארגון. יעדי .1.6.1

 

 כללי .1.6.1.1

 

 על במענהים מתבטאהחבות בהיטלי השבחה  בתחום המועצה של המרכזים יעדיה

 להלן: כמפורט ציפיותיה

 

 המושכל: ובניהולם ,בהיטלי ההשבחה רואהמועצה ה

 .התשתיות והמרחב הציבורי בתחומה לפיתוח מנוף (1

 לשחרור משאבים ממקורות אחרים לפיתוח ותפעול שרותי המועצה.  אמצעי (2

 .מועצהה של העצמאי הכלכלי לביסוסה  אמצעי (0

 

 :הטיפול בחבויות בהיטלי השבחה מערךבגזברית המועצה וב רואהמועצה ה

 .היטלי ההשבחה בתחום המקצועי הגורם (1

האיתור, הבדיקה בחבות, חישוב החיוב באמצעות  מערך את המניע הארגוני הגורם (2

 שומה, והגביה של היטלי הפיתוח בתחום המועצה.

 .להבטיח כי גביית היטל השבחה תעשה על פי דין ובהתאם למדיניותה האחראי הגורם (0

 .היטל ההשבחה בתחומה בנושא המידע כל לריכוז מטעמה האחראי הגורם (0

 

 היעדים מימוש .1.6.1.2

 

המועצה רואה באיתור חבות, חיוב וגביה של היטל השבחה כנדרש במכרז זה, אבן דרך 

 מרכזית למימוש היעדים. 

 

 הטיפול בחבויות בהיטל השבחה.  מערך של תפקודי הארגוני המבנהתרשים  .1.6.2
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 הארגונית. לסביבההטיפול בהיטלי השבחה  מערך בין ממשקים / זיקות תרשים .1.6.0

 

   שלהלן. בתרשים מתוארות בנושא המעורבים לבין ,ההיטלים מערך בין הזיקות
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    (M) 4קטגוריה  - בתחום החבות בהיטלי פיתוח ובהיטל השבחה  היישום של כללי ומצב אופי .2.1

 

  השרותיםאופי  .2.1.1

 

 פיתוחהיטלי  .א

 או אחד ויכלול המועצה של דעתה שיקול פי על יבוצעו הפיתוח היטלי בתחום השרותים

 הבאים: מהתמהילים יותר

 לסוגיהם. פיתוח בהיטלי החבים הנכסים כל איתור (1

 נתוני את התואמים הפיתוח היטלי חישוב לצורך הנדרש המידע איתור נכס, לכל (2

 לרבות: בפועל, הנכסים

 הבניה. היתרי ונתוני תשריטי (2.0

 .כך לצורך השטחים חישוב וטבלאות ארנונה לצרכי הנכסים מדידת תשריטי (2.6

 הגביה. במערכת שמופיעים כפי הנכסים שטחי נתוני (2.0

 פיתוח. בהיטלי החבות בניה חריגות על פיקוח ואירועי הקלות נתוני (2.8

 מההיטלים. אחד בכל לחיוב בסיס המהווים השטחים/נפחים וקביעת הנתונים הצלבת (0

 המועצה. ידי על המאושר לפורמט בהתאם לסוגיהם בהיטלים חיוב מסמכי של הכנה (0

 המועצה ידי על יעשה )המשלוח למשלוח. לסוגיהם בהיטלים החיוב מסמכי  של הכנה (0

  חשבונה(. ועל

 מספר גם הכולל הגביה במערכת לקליטה ערוך החיוב נתוני של Excel קובץ של הכנה (6

 כמשלם. הבעלים ומספר הנכסים של פיזי

 במערכת. קליטתו וליווי הגביה למחלקת הקובץ של העברה (0

 את שתשמש והיטלים באגרות החבויות ניהול במערכת בהיטלים החיוב נתוני תיעוד (8

 עת. בכל המועצה

 לחיוב באשר הבהרות או מידע לקבל שיבקשו מקרה בכל המחוייבים קהל קבלת (9

 בהיטלים.

  בהיטלים. החיוב על עררים או בהשגות בטיפולה המועצה וליווי מקצועי חומר הכנת (10

 הפיתוח. בהיטלי החיוב תהליכי של כולל ניהול (11

 המועצה. ולגזברית המועצה לראש דרישה ולפי תקופתיים דוחות של והגשה הכנה (12
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 היטל השבחה .ב

 או אחד ויכלול המועצה של דעתה שיקול פי על יבוצעוהשבחה  היטל בתחום השרותים

 הבאים: מהתמהילים יותר

התהליכים המחוללים חבות בהיטל השבחה )העברת זכויות / בקשה להיתר  כל איתור (1

 / הקלות( 

בדיקת החבות  לצורךוביצוע כל הפעולות הנדרשות  הנדרש המידע איתור נכס, לכל (2

 השבחה. היטלב

)הועדה ככל שנמצא כי קיימת חבות, ביצוע כל הפעולות מול כל הגורמים המעורבים  (0

לתכנון ולבניה, שמאי המועצה, הנישום מהנדס המועצה, גזברית המועצה, מחלקת 

 הגביה וכיו"ב(.

 מעקב אחר שרותי השמאות והנעתם. (0

 ידי על המאושר לפורמט בהתאם לסוגיהםפיתוח  בהיטלי חיוב מסמכימקבץ  של הכנה (0

 המועצה.

 ידי על יעשה לוח)המש למשלוח. לסוגיהםהשבחה  בהיטלי החיוב מסמכי  של הכנה (6

  חשבונה(. ועל המועצה

 מספר גם הכולל הגביה במערכת לקליטה ערוך החיוב נתוני של Excel קובץ של הכנה (0

 כמשלם. הבעלים ומספר הנכסים של פיזי

 במערכת. קליטתו וליווי הגביה למחלקת הקובץ של העברה (8

 את שתשמש והיטלים באגרות החבויות ניהול במערכת בהיטלים החיוב נתוני תיעוד (9

 עת. בכל המועצה

 לחיוב באשר הבהרות או מידע לקבל שיבקשו מקרה בכל המחוייבים קהל קבלת (10

 .השבחה בהיטלי

 בהיטלי החיוב על עררים או בהשגות בטיפולה המועצה וליווי מקצועי חומר הכנת (11

  .השבחה

 .השבחה בהיטלי החיוב תהליכי של כולל ניהול (12

 המועצה. ולגזברית המועצה לראש דרישה ולפי תקופתיים דוחות של והגשה הכנה (10

 

 עבורם והוגשה שחוייבו לנכסים והן חוייבו שטרם לנכסים הן יסופקו לעיל כמפורט השרותים

 זכויות. להעברת או בניה להיתר  בקשה
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  דגשים -אופן הספקת השרותים  .2.1.2

  

 לרבות: ,לשם כך הנדרשות הפעילויות כלל של ביצוע תכלול הספקת השרותים

תהליכי העבודה של המועצה בתחום התכנון והבניה והעברת הזכויות  של לימוד (1

 לסוגיהם.וממשק העבודה בינה לבין הועדה בכל הקשור להיטלי השבחה 

 גבייתם. וליווי החיובים הכנת לצורך הספק לרשות העומד המידע מקורות נתוני לימוד (2

 ידי על שידרשו כפיאופן ב וזאת השרותים הספקתל עבודה תוכניתל הצעה הכנת (0

  .המהנדס לאישור והבאתה המועצה

 .המהנדס ידי על המאושרת התוכנית פי על ורק אך תבוצע השרותים הספקת

 לקבלה המועצה את לחייב כדי עבודה לתוכנית הצעה בהגשת אין כי בזאת מובהר

 בהתאם המאושרת העבודה תוכנית את לשנות הזכות למועצה שמורה כי וכן כלשונה

 המועצה החלטות עקב טענה או תביעה כל לספק שתהיה מבלי וזאת דעתה לשיקול

 כאמור. העבודה בתוכנית שינויים בדבר

 חיובים ולהפקת נכס לכל לסוגיהםהשבחה  בהיטלי החבויות לחישוב הנדרש כל ביצוע (0

 רק: אל אך לרבות הנכסים, לבעלי למשלוח ערוכים

 בקשות להיתר ולהעברת זכויותמעקב אחר הגשת  (0.1

 ולבניה. לתכנון בועדה הנכס זיהוי (0.2

 תוכניות בניין העיר וההיתרים / תשלומי היטל השבחה קודמים. נתוני בדיקת (0.0

תוכנית לפיה ניתן היתר אחרון לבין תוכנית קובעת זכויות  בין פערים איתור (0.0

 עדכנית וליווי הקביעה על החבות בהיטל השבחה.

 .ולמו בעבר עבור היטל השבחהאיתור התשלומים שש (0.0

העברה לטיפול שמאי המועצה כל בקשה להיתר / בקשה להעברת זכויות שעשויה  (0.6

 .לחולל חיוב בהיטל השבחה

ליווי תהליכי החיוב על פי שומת שמאי המועצה, הגשת שומה נגדית ו/או טיפול  (0.0

 .של ועדות ערר/ הליכים משפטיים / שמאי מכריע עד לקבלת חבות חלוטה

 בהיטלים. החיוב אודות הבהרות או הסברים המבקשים המחוייבים קהל קבלת (0

 פי על יהיו הקהל קבלת לשםנותן השרותים ל החייב פניית אופן אודות הפרטים

 החיוב. במסמכי ויפורסמו המועצה הנחיות

 עומדים כי לוודא הספק מטעם הקהל מקבל ועל המועצה במשרדי תעשה הקהל קבלת

 הפונים. שאלות על להשיב לו הנדרשים והמסמכים המידע כל זה במעמד לרשותו

 בהיטלים. החיוב על השגות על למענה למועצה הנדרש החומר כל של הכנה (6

 בהיטלים. החיובים על השגות על למענה ההכנה בתהליכי המועצה צוות ליווי (0

 המועצה. גזברית עם שוטפות תקופתיות עבודה ישיבות קיום (8

 דרישתה. פי על ההיטלים, לגביית למועצה הנדרשים הקבצים כל של הכנה (9

 בתדירות וזאת החיוב תהליכי על לבקרה למועצה הנדרשים הדוחות כל של הכנה (10

 ידה. על שידרש כפי ובאופן
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 השרותים תוצרי 2.2.20

 

 השאר: בין לכלול, השרותים תפוקות על

 פי על וזאת בגינם חיובים קיבלו לסוגיהם פיתוח בהיטלי החייבים הנכסים בעלי כל (1

 בפועל. נכסיהם לנתוני בהתאם דין,

 מלא מענה מקבלים חיובם אודות ברורים לערוך המבקשים בהיטלים המחוייבים כל (2

 אישית. פגישה במסגרת לרבות שאלותיהם על

 בערכאות השגות על להשיב לה הנדרש והמשפטי המקצועי המידע כל המועצה לרשות (0

 השונות.

 את לגבות כדי הן לה הנדרשים והמסמכים המידע כל עומדים המועצה לרשות (0

 החוק. בדרישות לעמוד כדי והן ההיטלים

 

  - 4קטגוריה  -בתחום החבות בהיטלי פיתוח והיטלי השבחה   משיקות ומערכות משתמשים 2.3

   (M)חיצוני תיחום

 
   המידע במערכת פנים משתמשי 2.0.1

 היטלי פיתוח .ג

 משתמשי הפנים של המערכת יהיו:

 מועצה.הגזברית  (1

 מנהלת הגביה (2

 בודק תוכניות (0

 

 השבחההיטלי  .ד

 משתמשי הפנים של המערכת יהיו:

 מועצה.המהנדס  (1

 שמאי המועצה (2

 רכז/ת היטלי השבחה (0

 

   השרותים בתפוקות פנים משתמשי 2.0.2

 היטלי פיתוח .ג

 יהיו:זה  בתחום השרותים תפוקות של הפנים משתמשי

 מועצהה ראש (1

 מליאת המועצה (2

 מועצה.הגזברית  (0

 מהנדס המועצה. (0

 .המשפטיהיועץ  (0

 מנהלת הגביה (6

 בודק תוכניות (0
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 השבחההיטלי  .ד

 יהיו:זה  בתחום השרותים תפוקות של הפנים משתמשי

 מועצהה ראש (8

 מליאת המועצה (9

 מועצה.הגזברית  (10

 מהנדס המועצה. (11

 .המשפטיהיועץ  (12

 שמאי המועצה (10

 רכז/ת היטלי השבחה (10

 

 להיטלי פיתוח והיטלי השבחה השרותים בתפוקות חוץ משתמשי 2.0.0

 יהיו: זה בתחום השרותים תפוקות של החוץ משתמשי

 .בעלי הנכסים בתחום הכפר (1

 

 
 


