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  נספח א'

  

  אינטרנטאתר תנאי מינימום ל

  

 תאימותלעמידה בסטנדרטים לנגישות ו

 .w3cהאתר יעמוד בתקני האינטרנט העולמיים  ●

 .ILMUNI.במידה ולא היה קיים אתר לרשות, האתר החדש שיוקם לרשות יהיה בסיומת  ●

 ,תלאנשים עם מוגבלו זכויות שוויון ים הכלולים בו יעמדו בהוראות חוקממשק האתר והתכנ ●
גישות ובפרט בהתאם לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נ 1998-תשנ"חה

כולל הפקת דוח  ,הנגשת התכנים (לרבות קבצי טקסט, קול ווידיאו). 2013-תשע"גהלשירות), 

 .הצהרת נגישות / מומחה נגישות לקבלת תו דיי-לע ,)AAנגישות (רמה 

תחילת עבודת  במועדהאחרונה הקיימת  העד הגרס המפורטים להלן, האתר יעבוד בדפדפנים ●
תוך ארבעה חודשים ב ,גרסאות חדשות שיופצול בהתאםתעדכן להפיתוח האתר, וימשיך 

 : לדפדפנים אלה ממועד הפצתן לציבור. לגבי גרסאות ישנות, האתר יתאם
o Internet Explorer –  ועד הגרסה האחרונה. 9החל מגרסה 
o Firefox  –  ועד הגרסה האחרונה. 3.6החל מגרסה 
o Chrome –  האחרונה הגרסה ועד 30החל מגרסה . 

 :הבאים הדפדפנים עם יעבוד האתר, בנוסף ●
o afariS.  
o Opera . 
o  מהאוכלוסייה עושה בו שימוש %2כל דפדפן אשר לפחות . 

 . .HTML 5.0פרוטוקול בו Flashית יהאתר יתמוך בטכנולוג ●

 . יותאם לניידים ולטאבלטים (אתר רספונסיבי)כולו האתר  ●

 Search Engine מאפשרה ,כדוגמת גוגל מבנה תוכן תואם לדרישות מנועי החיפוש ●
Optimization אפקטיבי. 

 . Unlimitedגישה לשרת מרשת האינטרנט ברוחב פס  ●

 . שניות 5בזמן תגובה של עד יעמדו מהטרנזקציות  %95לפחות ושניות  4ארך עד יהעלאת דף ת ●

(פתרון המספק לקוראים דרך לעקוב   Really Simple Syndication -RSSתמיכה בטכנולוגיות  ●
 . אחר תוכן חדש באתרים מועדפים)

 ידע ופרטיותאבטחת מ

מערך הגנה עדכני המונע שינוי בלתי מורשה של תכני האתר, חדירה דרך האתר אל מערכות  ●
הרשות, מתקפת מניעת שירות של שירותי האתר, גניבה והפצה של מידע אישי וקנייני ושימוש 

 .בהם והתחזות לאתר הרשמי

 .באופן רציף רמת אבטחת המידע של האתר אשר תואמת את האיום הצפוי לשירותי האתר ●
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עבור  נהמתן הרשאות ברמות שונות שתוגדרלתכלול אפשרות לניהול ואבטחת המידע מערכת  ●
 :המשתמשים, כגון

o בעל גישת קריאה בלבד לאתר - קורא. 

o רשימות קיימותליכול להוסיף תוכן לספריות מסמכים ו - משתתף. 

o אישית דפים באתריכול ליצור רשימות וספריות מסמכים ולהתאים  - מנהל תוכן. 

o  באתר בעל שליטה מלאה באתר והגורם אשר יכול לשנות הרשאות -מנהל. 

 . המערכת תכלול אפשרות נעילת אתר לגולש חיצוני (אזור ממודר) ●

 לאתר תיכתב מדיניות פרטיות ותנאי שימוש אשר יגדירו את המסגרת המשפטית לפעולה שלו ●
 .על ידי היועץ המשפטי של הרשות וויאושר

 .איסוף המידע באתר יתאם את האמור במדיניות הפרטיות ותנאי השימושן אופ ●

 מערכת ניהול תוכן מלאה 

 .ניווט קלים וידידותיים למשתמשעל תוך הקפדה על תפעול ו ,שימוש בטכנולוגיות מתקדמות ●

, התוכן עצמו יוצג בשפה פי קביעת הרשות למנהל אתר) תוגדר בשפה עמערכת האדמין ( ●
 האתרתוכן  ברשויות מקומיות שבהן קיים מיעוט ערבי ניכר או למעלה מכך, .הרלוונטית

. מערכת האדמין בשפה הערבית גםיוצג  ,זה בנספחלאמור  בהתאם, שמחויב כתנאי מינימום
 . ידע טכנולוגי ו/או מיומנויות מיוחדות ךצרית לא

  , לצדשהזנת תכנים בצורה פשוטה לתפעול: מהירה, קלה ללמידה וידידותית למשתמ ●

 . wysiwygפריט ברשימה בסגנון  / ממשק גרפי פשוט לעריכת דפי מידע

 . אפשרות פרסום / תפוגת תכנים באתר לפי מועדים מוגדרים מראש ●

 . תוצאות החיפוש לא יציגו תכנים שתוקפם פג ●

מדידת המאפשרת  ,אתרהשימוש ב קותסטטיסטיהפקת לוקיום מערכת לניתוח  ●
 כמות מספרית של תנועת הגולשים לאתרוהאתר, קבלת פילוח משתמשים  של אפקטיביותה

לפי תקופה נדרשת. המערכת תעמוד בדרישות  ,התפלגות מקורות ובקשותמידע על  וקבלת
 . של המשתמשים פרטיות ולא תאסוף מידע אישיהשל הגנת 

 .מורשי העדכון במערכת אינם צריכים להיות בעלי ידע / מומחים בתחום האינטרנט ●

, סיכומי מליאות תכנון ת הרשותכדוגמת סיכומי ישיבות מליא לאתר, הזנה שוטפת של תכנים ●
 . ובניה ושאר הודעות הרשות

גם במידה  ,אחריות ספק לתקינות האתר (תוכנה) -ספק חיצוני  דיי-לפותח עיבמקרה והאתר  ●
האתר ת ישנה לפחות מיום עלי למשך וזאת ,ואינו אחראי על התפעול השוטף של האתר

 . וירולא

אש, מערכת גיבויים וביצוע גיבויים -אמצעי אבטחת מידע כגון אנטי וירוס, חומת מגן ●

PS/IDS . 

 של ותפעוליות המסמכים ניהול מערכות עם ממשק הכולל ,לתושבים אישי אזור קיום ●
 . של התושבים הפניות ניהול מערכת ועם העירייה
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 שירותים מקוונים 

האינטרנט מהמערכות התפעוליות (תשלומים, רישום לחינוך, מוקד עירוני הצגת מידע באתר  ●
  . וכל מידע נוסף שניתן להציג)

עשה תוך שימוש באמצעי אבטחת מידע הולמים אשר תוודא כי למעיין יהצגת מידע אישי ת ●
 . זכות לצפות במידעישנה 

במערכת העומדת בתקן  ,באמצעות כרטיסי אשראי לרשות המקומיתסליקה של תשלומים  ●

PCI/DSS . 

מספר מילים, תוך תמיכה בכללים על פי פי מילה או  מנוע חיפוש שמאפשר חיפוש באתר על ●
תוצאות החיפוש מתקבלות מכל המידע שהתעדכן באתר וממסמכים  .מורפולוגיים בסיסיים

שדות מפתח, ). קיימת אפשרות לחיפוש מתקדם לפי point, txt-excel, word, pdf, power(כולל 
 .סוגי מסמכיםושפה 

ניתן ליישם בתוצאות  ,ניתן להוסיף אפשרות להצעות חיפוש לפי המילים הרלוונטיות. כמו כן ●

 . RSSהחיפוש, קבלת תוצאות במבנה 

 . יכולת השלמה אוטומטית בעת חיפוש ברשימה ●

 מחולל טפסים 

 . הרשות דיי לעצמאי עקיום מחולל טפסים המאפשר חילול טפסים מקוונים (שירותים) באופן  ●

 . עלות קבציםהיכולת ל לרבותיצירת טפסים ללא הגבלה באופן עצמאי, ל ותאפשר ●

ובכלל זה נגישות  ,תצוגההשכבת  של חלים כל הסטנדרטים המחייביםבאתר טופס  כל על ●
 . ושימושיות

 . כולל אפשרות להגדרת תלות בין השדות ,ניתן להגדיר שדות לפי דרישה ●

 .גבלת תווים לשדותה גדרתאפשרות לה -מגבלת תווים  ●

 .רשותכ/ אפשרות להגדרת שדות כחובה  -חובת מילוי  ●

 .לת ליצור סדרת ערכים אפשריים לשדהוכיבדיקות תקינות וסבירות של נתונים ו ●

שליחת המידע שהוזן בטופס לתפוצה מוגדרת של גורמים ברשות באמצעות מערכות פנימיות  ●
 .או דואר אלקטרוני

 .הודעה שתופיע לשולח הטופס לאחר שליחת הטופסהגדרת נוסח  ●

 .שמירת המידע במערכת ●

 .אפשרות למילוי מתמשך של טופס ●

  .PDF-אפשרות הדפסת הטופס למילוי ידני ואפשרות הדפסה או שמירת הטופס המלא כ ●
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  בסיסי אתר מבנה עץ

 

 סוג תוכן משני ראשי
     דף הבית 

     צור קשר 

     מפת אתר 

     קישור לרשת חברתית 

     106פניה למוקד 

 דף ]מקוונת[מפה כרטיס ביקור ודרכי הגעה  אודות הרשות 

 דף דבר ראש הרשות   

 דף היסטוריה   

 דף סמל המועצה  

 מודול דינאמי  ת תמונות יגלרי  

 מודול דינאמי    אירועים וחדשות 
לטיפול, פרטי פירוט לכל מחלקה, נושאים  אגפים ומחלקות 

 מודול דינאמי  , ספר טלפונים1קשר
מספרי טלפון להתקשרות, הנחיות לשעות  מידע לשעת חירום

 דף  חירום 
 מודול דינאמי  גני ילדים חינוך 

 מודול דינאמי  בתי ספר  

 דף שירות פסיכולוגי   

 דף התפתחות הילד  

   אפשרויות תשלומים הקיימות ברשות  תשלומים 
 דף אתרים ואטרקציות  תרבות ופנאי 

 דף יםמתנ"ס  

 דף מועדון גיל הזהב   

 דף נוער  
 מודול דינאמי  פרוטוקולים ישיבות מועצה חופש המידע 

 דף דוח שנתי   

 דף צו ארנונה  

 דף דוחות   

 דף חיבור לשכבות המפה - GISבמידה וקיים  חיבור למפה 
(לרשויות  שפה נוספת

 תת אתר    הרלוונטיות)

 דף   קישורים 
  דף ספציפי לתושב מותאמים ומידע שירותים  אישי אזור/  תושב תיק

  

                                                
  כתובת דוא"ל רשמית תחת דומיין הרשות. 1
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  פירוט מודולים דינאמיים בסיסיים

 

 פירוט שם

 כולל תאריך סיום, תפוגת פרסום אוטומטי   חדשות הודעות /

  כתבות

 כולל תאריך סיום, תפוגת פרסום אוטומטי אירועים

  טפסים

מחלקות ומוסדות הרשות, 

 ספר טלפונים
פרטים ו תפקידים, שעות פעילות קבלת קהל 2,דוא"לכולל כתובת 

 ליצירת קשר

  דרושים / מכרזים

 הכנסת ריבוי קטגוריות אלבום תמונות

 ניםג יפרטים, אפשרות למפה, קישור לאתר גני ילדים

 ספר תיב יפרטים, אפשרות למפה, קישור לאתר בתי ספר

  שירותים מקוונים

  דוחות  -חופש המידע 

 
  

                                                
 כתובת דוא"ל רשמית מטעם הרשות. 2
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  נספח ב'

  

  למערכת ממוחשבת לניהול פניות התושביםתנאי מינימום 
  
  

 ייעוד המערכת

 הכוללת אפליקציה מותאמת לסמרטפון ,) ביישום ענןCRMמערכת ניהול פניות תושבים עירונית (

 לגורם המתאים ןניתובו. המערכת תאפשר ניהול קשר עם תושבי העיר, קליטת פניות (טלפון חכם)
, מתן עדכונים לתושבים וביצוע מעקב מתמשך לגבי תהליך הטיפול בפניה ומצבה עד לסיום ברשות

. המערכת תאפשר לרשות לשפר את יכולות הפיקוח והבקרה על השירותים הניתנים בפניה הטיפול
ידי הפקת דוחות תפעוליים  ןאופן הטיפול בהשל וף מידע על הפניות ותחקור לתושב, ותאפשר איס

 וניהוליים.

מערכת רב מוקדית המאפשרת ניהול ידע משולב ממספר  ותהווההמערכת תכלול אפליקציית מובייל, 
ככל שקיימים: מוקד עירוני, מוקד חירום, מוקד פניות הציבור, מרכז שירות לתושב, מוקד  ,מוקדים

על מנת לספק מענה מקיף  וזאת ואחזקת מבני הארגון, מוסדות החינוך, גורמי תחזוקה ועוד, תמיכה

 .לפניות הלקוחות

 אבטחת מידע ופרטיות

קיום מערך הגנה ואבטחת מידע המונע שינוי בלתי מורשה של תכני המערכת, חדירה דרך  ●
והפצה של מידע  האתר אל מערכות הרשות, מתקפת מניעת שירות של שירותי המערכת, גניבה

 .אישי וקנייני ושימוש בהם

ותהליכי מדיניות, נהלים  אבטחת מידע בלתי תלוימערך ההגנה ילווה באישור של יועץ  ●
אבטחת מידע והגנה על פרטיות הולמים, כולל מדיניות פרטיות ותנאי שימוש המאושרים על 

 .ידי היועץ המשפטי של הרשות

  

 תיאור המערכת

ם ותאפשר שמירה וגישה לכלל יניהול המסמכים הארגוני המערכת תתממשק למערכת ●
 .המסמכים

 תהליך הטיפול בפניות המתקבלות מאופיין בערוצים שונים שעיקרם מפורט להלן: ●

o טיפול בפניות המתקבלות באמצעות פניה טלפונית או פניה פרונטאלית. 

o אפליקציה או דרך רשתות חברתיותמה ,טיפול בפניות המתקבלות מהאתר. 

o ל בבקשות המגיעות מאגפי הרשותטיפו. 

o טיפול בפניות יזומות ו/או פעולות תחזוקה. 

o  או פקס דוא"לטיפול בפניות אשר מגיעות לרשות באמצעות. 

ח סטטוס טיפול "מוקדן, העברת דו / הרשות המזמינה ידי עלהמערכת תאפשר פתיחת פניה  ●
 . בפניה באינטרנט לרשות המזמינה

 .אחר הפניות ובמקביל מעקב ובקרה אחר ביצוע המשימות ניתן יהיה לנהל במערכת מעקב ●

 . ברמת נושא ומאגר נהלים כללי ,לכל אירועביחס למוקדן במערכת יהיה מנגנון הכולל מידע  ●
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, פרטי למשל: שם ,המדדים המוגדרים בפניהאחד מפניה במערכת לפי כל  ניתן יהיה לאתר ●
הפניה  של סטטוס, תיאורוכן לאתר שם משפחה, טלפון, כתובת ומספר פניה, ביחד או לחוד, 

 . ועוד

 ממשקי משתמש למערכת יכילו את המודולים הבאים: ●

o ממשק משתמש למוקדן ולמנהל המערכת. 

o  ממשק משתמש אינטרנטי המאפשר שימוש בדפדפן לשימוש המחלקות וממשק
 .משתמש לתושב

o קבלת רשימת משימות ועדכון שלהם באמצעות בחירת  ממשק סלולרי המאפשר
סטטוס טיפול מתוך רשימה, טקסט חופשי לתיאור הטיפול שבוצע ויכולת להוסיף 

 .תמונות לכל דיווח שתילפחות 

 .שהוגדרו להןהמערכת תאפשר מעקב אחר משימות שלא הסתיימו לפי היעדים  ●

כגון:  ,ערוצי תקשורת שונים מערכת דו כיוונית המאפשרת דיוור עם התושבים באמצעות ●

SMSדואר אלקטרוני ואפליקציה לתושבים , . 

 סביבה ידידותיתותהיה  Microsoftהמערכת תשתלב באופן מלא עם סביבת העבודה של  ●

  . Outlook, Word, Excel :כגון ,ואינטואיטיבית למשתמשי תוכנות מיקרוסופט

ועובדי שטח ישירות לסמארטפון / המערכת תכיל אפשרות להעברת הפניות לטיפול מנהלים  ●
המוקד. בסיום הטיפול העובד יוכל לסיים דיווח ולסגור הטיפול ישירות  דיי לטאבלט ע
 .כנ"ל לגבי קבלנים ועובדי חוץ ,הנ"ל מהמכשיר

פתיחת פניה וכן יתאפשר  / קבלתעת במערכת תהיה אפשרות להגדיר סדר פעולות למוקדן ב ●
 .כל תת נושאצירוף מסמכים ונהלים מתאימים ל

(מתוך המערכת) טפסים מסוגים שונים  דוא"להמערכת תאפשר למוקדנים לשלוח לתושבים ב ●
על מנת  צא באלה,הנדסה וכיוטפסי , טופס רישום לגני ילדים, /ערריםערעוריםטפסי כגון: 

 .לא להפנותו למחלקות השונותעל מנת שלהקל על התושב ו

   .לפניות תושביםתמונות המערכת תאפשר לצרף  ●

  

 ממשק אינטרנטי לתושב

גיע ישירות אל מערכת תהפניה כאשר יישומון, באמצעות שליחת פניה באמצעות האתר או  ●
 .המוקד

 .קבלת מספר פניה ●

 .מעקב בכל רגע נתון אודות סטטוס הפניה ●

 .של התושב דוא"ללקבלת עדכונים שוטפים  ●

 .יכולת דחייה של פניה ●

  

 דוחות מובנים במערכת 

 .שעה / תאריך / סוג פניהכמות פניות לפי  ●

 .לפי סוג פניה , בחלוקהבשעה / ביוםפלוני נציג  ידי לכמות לקוחות שטופלו ע ●

 .ובחלוקה לנציגים משך טיפול בפניה לפי סוג פניה ●
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 .כמות פניות שנסגרו במרכז שירות ●

  .לפי סוג פניה, לפי אגף וכו' SLA-אחוז עמידה ב ●

  

 כללי

המערכת תכלול את כל הרשיונות הנדרשים לרשות בהפעלת המערכת ומוקד השירות  ●
 .(כולל מענה למערכת באמצעות סמרטפון) המערכת לתפעול והנדרשים

ידי שם משתמש  המערכת תאפשר גישה באמצעות האינטרנט באמצעות זיהוי אישי על ●
 .וסיסמא

ע שונים כגון: אתר האינטרנט, המערכת תכלול מנגנון המאפשר קליטת פניות ממקורות מיד ●

 ., אפליקציה לפקחים בשטח ישירות למערכת ועודfacebookאפליקציה לתושבים, 

 .שלוחותיה בכמות המשתמשים מקרב עובדי הרשותאת המערכת לא תגביל את הרשות ו ●

האחרונה  העד הגרס המפורטים להלן, דפדפניםה הגישה והעבודה במערכת תתבצע באמצעות ●
גרסאות חדשות ל בהתאםתעדכן להמשיך ת, והמערכתתחילת עבודת פיתוח  במועדהקיימת 

 תאםתו מערכתתוך ארבעה חודשים ממועד הפצתן לציבור. לגבי גרסאות ישנות, הב ,שיופצו
 : לדפדפנים אלה

o Internet Explorer –  ועד הגרסה האחרונה. 9החל מגרסה 
o Firefox  –  ועד הגרסה האחרונה. 3.6החל מגרסה 
o Chrome –  האחרונה הגרסה ועד 30החל מגרסה . 

 :הבאים הדפדפנים עם עבודת המערכת, בנוסף ●
o Safari.  
o Opera . 
o  מהאוכלוסייה עושה בו שימוש %2כל דפדפן אשר לפחות . 

 . .HTML 5.0פרוטוקול בו Flashתמוך בטכנולוגית ת המערכת ●

 . ותאם לניידים ולטאבלטים (אתר רספונסיבי)ת הכולמערכת ה ●

מערכות התפעוליות של הרשות, מערך ממשקים התאפשר קבלת זיהוי תושב מהמערכת  ●

 .באופן פשוט ויעיל מול כל מערכת ארגונית שהיא ,service-web-ו apiהמתאפשר באמצעות 

ניתן ובכניסה לכרטיס הפונה  ןטלפומספר  אופי שם, כתובת  להמערכת תאפשר לזהות פונה ע ●
 .סטטוס הטיפול בהםאת הפונה ות הפניות של ילראות את היסטורייהיה 

 ,המערכת תכלול יכולת הזנת הנתונים הנדרשים לצורך תפעול המערכת והתאמתה לרשות ●
 .הרשות, שמות בעלי תפקידים, טלפונים, כתובות וכד'כגון מבנה 

על  ,משני ספקי תשתיות שונים Load Balanceקווי אינטרנט המופעלים בתצורת  שני לפחות ●
 .קוויםה לשגבוהה מנת לאפשר שרידות 

 .תלונות/ ה המערכת תאפשר שליטה ובקרה על כל הפעילויות הנעשות בתחום הפניות ●

תלונות הקשורות לרשות ותנתב אותן לגורמים המטפלים  /המערכת תאפשר קבלה של פניות  ●
 .תלונות עד לסגירתן/ ה באופן אוטומטי ותאפשר ביצוע מעקב אחר הפניותהרלוונטיים 

  .תלונה/  לכל רמת פניהביחס המערכת תאפשר מעקב אחר עמידה בלוחות הזמנים שיוגדרו  ●

 .על פי הגדרה אוטומטית ,למתלונן/  לפונה SMS / דוא"ל / המערכת תאפשר לשלוח מכתב ●
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 .של התוכנה או חיבור לגוגל מפות GIS-למערכת יהיה ממשק ל ●

שירות או פניה, ותאפשר עדכונים של לפי סוג  SLAבתוכה המערכת תאפשר להגדיר  ●
הטיפול בפנייתו, התראות על איחור בביצוע ועל  ,פניההפתיחת לגבי אוטומטיים לתושב 

 .טיפול בפניהה השלמת

 / בתבניות הניתנות לעריכה ולעיצוב לפונה SMSהמערכת תאפשר שליחה אוטומטית של  ●

יה והן תחת הלקוח. בנוסף, תישמר הן תחת הפנ SMS -. פעילות המוגדרת לקבוצת אוכלוסייה

 .ואפשרות משלוח חוזר SMS-כשלים במשלוח הודעות הייכתב לוג נגיש לזיהוי 

גם באופן אוטומטי המערכת תאפשר הפנייה של פניות ליחידות הרלוונטיות ולגורמים בשטח  ●
 .באמצעות מכשירים ניידים

פניה כל  לגביה המערכת תאפשר ליחידות הרלוונטיות ולגורמי השטח ברשות לקבל התרע ●
 .מוקדשנפתח לגביה טיפול ב החדש

  .במערכת יהיה מסך עבודה המראה תמונה עכשווית של סטטוס הטיפול בפניות ●

טיפול לובתחומי הרשות המערכת תכלול אפשרויות מובנות להגשת פניות בנוגע למפגעים  ●
 בהם, על פי צרכי הרשות, כגון:

o בור בכביש / מדרכה;  
o בקשה לפינוי גזם;  
o פינוי פגר;  
o תאורת רחוב תקולה;  
o ניקיון כללי;  
o הקמת רעש;  
o תחזוקת מקלטים; 
o ונדליזם; 
o נזילת מים;  
o כולל יכולת לפרט במלל - אחר . 

 ממשקים מרכזיים

 למערכות התפעוליות והניהוליות של הרשות, כגון: , תחת הרשאות,המערכת תכלול ממשקים ●

o ניהול ורישום נכסים; 

o ) מערכות חיובBILLING (ארנונה; 

o  יםעסק /ניהול ורישום תושבים; 

o מערכות פיקוח; 

o מערכת ניהול חינוך; 

o ניהול מצבי חירום;  

o (הנדסה) ניהול ועדות תכנון ובניה.   

 שאילתות והפקת דוחות

 :כגון בהתאם, המערכת תאפשר ביצוע של שאילתות והפקת דוחות ●

o  שעה / תאריך / לפי סוג פניה ,פניותהכמות. 

o  לפי סוג פניה ,בשעה / ביום פלוני, נציג ידי לשטופלו עכמות לקוחות .  
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o לפי סוג פניה ,משך טיפול בפניה.  

o  שירותה במוקדכמות פניות שנסגרו.  

o ממוצע אחוז הפניות שנסגרו ביום פתיחתן. 

o אחוז עמידה ב-SLA  לפי אגףולפי סוג פניה. 

o  לפי אגפים -כמות פניות שהופנו לגורם מטפל. 

o  ההורדיכולת )Download לשרתי הרשות הנתונים מסד) של. 
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  נספח ג'

  

  דרישות מינימום למערכת דיגיטלית המממשת תהליכי ליבה ברשות המקומית
  
  

 אבטחת מידע ופרטיות
 

קיום מערך הגנה ואבטחת מידע המונע שינוי בלתי מורשה של תכני המערכת, חדירה דרך  ●
שירותי המערכת, גניבה והפצה של מידע האתר אל מערכות הרשות, מתקפת מניעת שירות של 

 אישי וקנייני ושימוש בהם.

מדיניות, נהלים ותהליכי מערך ההגנה ילווה באישור של יועץ אבטחת מידע בלתי תלוי.  ●
אבטחת מידע והגנה על פרטיות הולמים, כולל מדיניות פרטיות ותנאי שימוש המאושרים על 

 .ידי היועץ המשפטי של הרשות
  

 כללי

  :המערכת לסוג שרלוונטי ככל ●

o הקיימות') וכותפעוליות, ניהוליות ( ותהארגוני המידעת והמערכת תתממשק למערכ 
  .ברשות והמתוכננות

o של העבודה תהליכילפי ו ברשות תפקידים בעלי לפי התאמות ביצוע תאפשר המערכת 
 .הרשות

o ענן בסביבת ופועלות המוקמות למערכות עדיפות תינתן. 

  .מהוהשל המלאה הפעלתה לשםהנדרשים לרשות  הרישיונותל לכמערכת תכלול את ה ●


