 11ביולי 2021
ב' באב תשפ"א
מספר בקשת תמיכה 1001432627
לכבוד
אורנית
נשלח בדוא"ל mankal@oranit.org.il -
שלום רב,
הנדון :התחייבות כספית  -תמיכה לתקופה 12/2023-1/2021
בעבור תכנון ,הקמה ,שדרוג ,תפעול ותחזוקה של מיזמים דיגיטליים מתקדמים ברשויות
מקומיות ובאשכולות רשויות מקומיות – מסלול א'
הננו שמחים להודיעכם כי ,בכפוף לסעיפים  4-1להלן ,ועדת התמיכות במשרד הדיגיטל הלאומי
)להלן" :המשרד"( ,בהסתמך על ההצהרות והפרטים שמסרתם ו/או תמסרו למשרד לצורך קבלת
התמיכה שבנדון ,אישרה לאורנית תמיכה בעבור תכנון ,הקמה ,שדרוג ,תפעול ותחזוקה של מיזמים
דיגיטליים מתקדמים ברשויות מקומיות ובאשכולות רשויות מקומיות אך ורק ביחס לתקופה
) 12/2023-1/2021להלן" :תקופת התמיכה"( ,לפי פירוט המיזם/ים המפורט/ים להלן:
•

עבור מיזם דיגיטלי מס'  - 1מערכת :GIS
מסוג מערך תפעול וקבלת החלטות מבוסס מערכת מידע גיאוגרפית ).(GIS

א .עבור הקמת מערכת GIS -
סך של עד  75,000ש''ח ובלבד שלא יעלה על  50%מהפעילות בפועל.
ב .עבור אחזקה שוטפת -
סך של עד  45,000ש''ח ובלבד שלא יעלה על  50%מהפעילות בפועל.
ג .עבור עלויות שכר/יועץ -
סך של עד  30,000ש''ח ובלבד שלא יעלה על  50%מהפעילות בפועל.
סך התמיכה הכולל המאושר למיזם מערכת  - GISסך של עד .₪ 150,000
•

עבור מיזם דיגיטלי מס'  - 2מערכת לניהול קולות קוראים ותקציבי רשות:
מסוג מערכת לניהול פרויקטים.

א .עבור יועץ חיצוני -
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סך של עד  18,000ש''ח ובלבד שלא יעלה על  50%מהפעילות בפועל.
ב .עבור הטמעת המערכת -
סך של עד  78,000ש''ח ובלבד שלא יעלה על  50%מהפעילות בפועל.
ג .עבור אחזקה שוטפת -
סך של עד  4,000ש''ח ובלבד שלא יעלה על  50%מהפעילות בפועל.
סך התמיכה הכולל המאושר למיזם מערכת לניהול קולות קוראים ותקציבי רשות  -סך של
עד .₪ 100,000
סך התמיכה הכולל  -סך של עד .₪ 250,000
תוקף ההתחייבות  :עד ליום 31.12.2023
ניתן להגיש דו"חות ביצוע עד 31.12.24
התשלום בגין כתב התחייבות זה יבוצע בכפוף לעמידה בכל אחד מהתנאים הבאים:
 .1עמידת הרשות המקומית במבחני התמיכה
א .הפעילות שבוצעה תואמת את מטרות התמיכה ואת בקשת התמיכה שהגישה הרשות
המקומית ,לרבות פרטים ומסמכים שמסרה הרשות המקומית במענה לבקשת המשרד
לקבל השלמות ו/או הבהרות ,ככל שהיו .בפרט ,הפעילות שבוצעה תואמת את תכנית
העבודה ואת תקציב תכנית העבודה ,כפי שאושרו על-ידי ועדת התמיכות .מצ"ב הצעת
התקציב שאושרה  -נספח א' 1לאוגדן "טפסים לבקשת תמיכה לשנות הכספים - 2019
) "2021להלן" :אוגדן הטפסים"( ,כנספח א' לכתב התחייבות זה .ככל שיש לכם ספק
בדבר אי עמידה באיזה מתנאי התמיכה ,הנכם מוזמנים לפנות אלינו לקבלת חוות דעת
מוקדמת.
ב .הפעילות בוצעה בתקופה המאושרת  .12/2023-01/2021 -הרשות המקומית תצהיר
במסגרת דוח הביצוע הראשון שיוגש על-ידה מהו מועד התחלת הפעילות הנתמכת.
מובהר ,כי המשרד לא ישלם בגין פעילות שבוצעה לפני מועד התחלת הפעילות הנתמכת
המוצהר על-ידי הרשות או לאחר יום .31.12.2023
ג .הוגשו באופן תקין ומלא כלל המסמכים הנדרשים לפי מבחני התמיכה ,ובכלל זה
מסמכי יסוד ומסמכים שנתיים הנדרשים מרשות מקומית מבקשת תמיכה מהמדינה
כמפורט באוגדן הטפסים ,המהווה חלק בלתי נפרד ממבחני התמיכה.
ד .בדיקה ואישור של היחידה המקצועית במטה ישראל דיגיטלית.
 .2דיווח על הביצוע
א .על הרשות המקומית להגיש דו"ח ביצוע מדי חצי שנה ,בגין תקופה בת שישה חודשים
שקדמה למועד הדיווח.
ב .דו"ח הביצוע יכלול הצהרות ,דיווח תוכני מילולי וכן דיווח כספי באמצעות קובץ
אקסל ,ויפרט אודות ההכנסות וההוצאות בעבור הפעילות הנתמכת על-ידי המשרד
במסגרת מבחני התמיכה שבנדון ,בהתאם לנוסח ולהנחיות שיישלחו בהמשך לכתב
התחייבות זה.
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ג .דו"ח הביצוע יוגש כקבצים מקוריים וכקבצים סרוקים וחתומים על ידי מנכ"ל הרשות
המקומית וגזבר הרשות המקומית.
ד .דוח הביצוע יוגש עד ליום האחרון לחודש האחרון בתקופה של שישה חודשים.
 .3דרישות נוספות מתחום הגנת הפרטיות
א .בנוסף לעמידה בקריטריונים ובתנאים שנקבעו במבחני התמיכה ,הן באופן כללי והן
ביחס לכל מיזם דיגיטלי כשלעצמו ,ככל שהמיזם הדיגיטלי כולל משיכה ו/או שליפה
של נתונים ו/או של מידע ,מבסיסי נתונים ו/או ממאגרי מידע אשר אינם בבעלותה של
הרשות המקומית ,לרבות מבסיסי נתונים ו/או ממאגרי מידע ברשת האינטרנט ,הרי
שהדבר ייעשה מבסיסי נתונים ו/או ממאגרי מידע חוקיים אשר אינם מפרי זכויות,
בהתאם למסמכים המשפטיים המחייבים החלים עליהם ,לרבות התקנון ,תנאי
השימוש ומדיניות הפרטיות שלהם .הוא הדין באשר לחיבור למערכות מחשב
המאפשרות לרשות המקומית להציג נתונים ו/או מידע מבסיסי נתונים ו/או ממאגרי
מידע חיצוניים כאמור.
ב .כמו כן ,בכל הקשור להגנת הפרטיות בתחומה של העיר החכמה ,מומלץ לרשות
המקומית לעשות שימוש ,ואף להנחות את הספקים עמם תתקשר לעשות כן ,ב"מדריך
הגנת הפרטיות לעיר החכמה" ,כפי שפורסם על-ידי הרשות להגנת הפרטיות ,בקישור
הבא.https://www.gov.il/he/departments/general/smart_city_guide :
 .4שונות
א .הוראות כל דין.
ב .הוראות החשב הכללי בעניין תמיכות בגופים אחרים ,ובכלל זה פרק  6.2להוראות
התכ"ם בעניין "תמיכות מתקציב המדינה בגופים אחרים" ,כפי שתפורסמנה מעת לעת,
וכן הוראת תכ"ם מס'  6.2.0.6בעניין "טיפול בגופים אחרים אשר הפרו את התנאי
לקבלת התמיכה.
נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה ועניין .ניתן לפנות למרכזת ועדת התמיכות לענייני ישראל
דיגיטלית בקשר להתחייבות זו ,בפרטי ההתקשרות הבאים :טלפון ;072-2532055 :דוא"לSC- :
.Projects-18@digital.gov.il

בברכה,
_________________
אשר דולב
ראש מטה ישראל דיגיטלית )במ"מ(

_____________________
ד"ר יונתן בצלאל
סגן חשב משרד ראש הממשלה

סעיף תקציבי לחיוב04521518 :
העתקים:
מר איציק דוידיאן ,חשב משרד ראש הממשלה
חברי ועדת התמיכות ,מטה המיזם הלאומי "ישראל דיגיטלית"
גב' סיון גולדשטיין-הבר ,מנהלת תחום בכיר שלטון מקומי מטה המיזם הלאומי "ישראל דיגיטלית"
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ויטלי סידורנקו
דרור מרגלית
יום שלישי  07מאי 11:01 2019
קול קורא למיזמים דיגיטליים מתקדמים ברשויות מקומיות; ויטלי סידורנקו; עמאד שאהין
 :FW: FWבקשה כפולה  gisאורנית  -ישראל דיגטלית
המשך טיפול
מסומן בדגל

:מאת
:נשלח
:אל
:נושא
:דגל המשך טיפול
:מצב דגל

ויטלי  -נא לשמור את תשובת מנכ"ל אורנית כתיעוד בתיקיית הרשות במיזמים דיגיטלים .מבחינתי "נפתרה" בעיית החשש
לכפילות.
עמאד – נא לשמור זאת לצד כתב ההתחייבות שיצא לאורנית בקול הקורא הקודם  -בתמיכה בפלטפורמות – בכדי לתעד ולוודא
בעתיד שלא יוגשו חשבוניות עבור  GISבמסגרת דוחות הביצוע שלהם לפלטפורמות.
דרור

] [mailto:mankal@oranit.org.ilמנכל From:
Sent: Monday, May 6, 2019 3:17 PM
> <DRORM@mse.gov.ilדרור מרגלית To:
אורנית  -ישראל דיגטלית  gisבקשה כפולה Subject: RE: FW:
שלילי
בעודף שנשאר לא נשתמש

בברכה,
רועי מוסט,
מנכ"ל המועצה
טל לשכה03-9360465 :
0502035317
נייד:

> <DRORM@mse.gov.ilדרור מרגלית From:
Sent: Monday, May 06, 2019 3:14 PM
> <mankal@oranit.org.ilמנכל To:
> <VitalyS@mse.gov.ilויטלי סידורנקו ;> <SC-Projects-18@mse.gov.ilקול קורא למיזמים דיגיטליים מתקדמים ברשויות מקומיות Cc:
אורנית  -ישראל דיגטלית  gisבקשה כפולה Subject: RE: FW:
רועי,
תודה.
למען הסר ספק – האם יש כוונה להשתמש בכספים של הקול הקורא הראשון )אמצעים דיגיטליים תשתיתיים ברשויות מקומיות(
לטובת ?GIS
דרור
דר"א – המייל הראשון ממך נשלח לכתובת מייל לא קיימת .לידיעה מיענתי את כתובת המייל הנכונה
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] [mailto:mankal@oranit.org.ilמנכל From:
Sent: Monday, May 6, 2019 3:10 PM
> <DRORM@mse.gov.ilדרור מרגלית To:
אורנית  -ישראל דיגטלית  gisבקשה כפולה Subject: RE: FW:
דרור
למען הסר ספק שהכסף שקיבלנו ב 2018לא השתמשנו ולא יועד כלל למערכת  .gisהשימוש היה בשדרוג אתר האינטרנט והנגשתו
ורכישת והטמעת אפליקציה  crmלתושב .מה שבוצע וידווח.
לא נעשה שום שימוש בכסף למערכת Gis
חג עצמאות שקט ורגוע

בברכה,
רועי מוסט,
מנכ"ל המועצה
טל לשכה03-9360465 :
0502035317
נייד:

> <DRORM@mse.gov.ilדרור מרגלית From:
Sent: Monday, May 06, 2019 2:57 PM
> <mankal@oranit.org.ilמנכל To:
אורנית  -ישראל דיגטלית  gisבקשה כפולה Subject: Re: FW:
קיבלתי  -בודק
Sent from Workspace ONE Boxer
<mankal@oranit.org.il> wrote:מנכל On May 6, 2019 14:55,

בברכה,
רועי מוסט,
מנכ"ל המועצה
טל לשכה03-9360465 :
0502035317
נייד:

מנכל From:
Sent: Sunday, April 28, 2019 11:26 AM
2

>To: 'se-Project-18@mse.gov.il' <se-Project-18@mse.gov.il
אתי מגן'' ;> <nirb@oranit.org.ilניר ברטל ;> <Mehandes@oranit.org.ilרונן  -מהנדס ;> <arei@oranit.org.ilאריה אשכנזי -גזבר Cc:
><etimagen57@gmail.com
אורנית  -ישראל דיגטלית  gisבקשה כפולה Subject:
שלום רב,
לאור בקשתכם לחידוד הבקשה
אורנית בשנה שעברה קיבלה כ 60אש"ח לביצוע פרוייקט הנגשת מידע לתושב – ואכן הטמענו אפליקציה שירות ומידע לתושב
לצערנו הסכום שנותר לא הספיק להטמעת והכנת שכבות לבניית  gisבמחלקת ההנדסה והנושא לא מומש
השנה הגשנו את הבקשה מחדש בסכום גבוהה בהרבה על מנת להטמיע את המערכת ולפתח את השכבות הרצויות ועל ידי כך
להנגיש את המידע לתושב ולייצר מהפכת טכנולוגית ואיכותית המשפרת את השירות של המועצה לתושבים
בברכה
רועי מוסט

בברכה,
רועי מוסט,
מנכ"ל המועצה
טל לשכה03-9360465 :
0502035317
נייד:
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