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 הוראות ותנאים כלליים  –מסמך א' 

 

 16/202216/2022 פומבי מכרז

 הזמנה להציע הצעות

 מרשויות  יבשה ו מעורבתפינוי פסולת איסוף ול

 גליל מערבי גליל אשכול  
 

המכרז חוברת  מקרה.  ₪  4,500  –  עלות  בשום  יוחזרו  לא  עד    אשר  תתאפשר  המכרז  מסמכי  רכישת 

 . 18.08.2022ליום

 

 . 10:00עד השעה   31.07.2022יך  תאר 'א יום –מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה 

  .17:00בשעה  10.08.2022ד', תאריך יום  –למתן תשובות לשאלות הבהרה  מועד אחרון

 10:30עד השעה  18.08.2022תאריך , ה'יום  –מועד אחרון להגשת ההצעות 

   בקיבוץ כברימשרדי האשכול  – מיקום תיבת המכרזים 

 .11:00 בשעה, 18.08.2022תאריך, 'היום  –מועד פתיחת תיבת המכרזים 

 . קיבוץ כבריבמשרדי האשכול ותהיה ב פתיחת תיבת המכרזים הינה פומבית

  איסוף ופינוי פסולת מעורבת עבור הגשת הצעה לעבודות  ערבות בנקאית    -  להצעהסוג וסכום הבטוחה  

 . 12.12.2022בתוקף עד ליום  ההיתהערבות . ₪ 100,000בלבד על סך   יבשהו

 

 הגדרות: .1

 גליל מערבי איגוד ערים אשכול רשויות     - האשכול

נהריה,     -רשויות האשכול  עכו,  עיריית  מעלותהמועצה  העיריית  עיריית  אשר,  מטה  - אזורית 

ג'אן,  המועצה  התרשיחא,   בית  יוסף,  המועצה  המקומית  מעלה  אזורית 

מקומית  המועצה  ה  ,מקומית חורפישהמועצה  המקומית שלומי,  המועצה  ה

מועצה  המקומית פסוטה,  המועצה  המקומית מזרעה,  המועצה  הכפר ורדים,  

, וכן כל רשות  פןמקומית תעשייתית מגדל תהמועצה  והמקומית מעיליא  ה

ערים   איגוד  וכן  במכרז,  הזוכה/ים  עם  הזכייה  בתקופת  לאיגוד  שתצטרף 

 אשכול רשויות גליל מערבי ואשכול גליל מערבי בע"מ; 

   ;קיבוץ כברי   -  אשכולמשרדי ה

פינוי  איסוף ו כאחראי לפקח על ביצוע עבודות    האשכולידי  - תמנה עלימי ש - המפקח 

 ;הפסולת

 הזוכה במכרז זה;   קבלן ה         - קבלןה

קבלן שיתקשר עם הקבלן הזוכה במכרז זה לצורך ביצוע עבודות ו/או  מתן         -קבלן המשנה 
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 עבודות; מסגרת ה שירותים ב

פסולת שמקורה במשקי בית, מוסדות ועסקים המכילה מרכיבים אורגניים        -פסולת מעורבת  

קרטונים וניירות, אריזות לסוגיהן,  ואנאורגניים מעורבים כגון: שיירי מזון, 

בניה   פסולת  סמרטוטים,  אריזות,  עצים,  מתכות,  זכוכית,  פלסטיק,  גזם, 

מ"ק במצבור אחד, וכיו"ב המצויים בכלי האצירה   1בכמות שאינה עולה על 

הנאצרת   מופרדת  פסולת  ספק,  הסר  למען  הרשות.  בתחומי  בסביבתם  או 

א  מחזור  לצרכי  ייעודיים  במתקנים  נכללת  בנפרד  אינה  אחרים,  צרכים  ו 

 בהגדרה זו. 

פסולת מוצקה לרבות גזם ממקורות שונים אשר אינה מכילה בתוכה מרכיבים            -פסולת גושית  

 אורגניים רקבוביים, פסולת בניין או חומרים מסוכנים.  

תחנה לקיצוץ גזם ו/או  תחנת מעבר ו/או  מאושר ו/או  טיפול בפסולת  אתר     - אתר סילוק

בניין   ייעודי לטיפול בפסולת  גושית  אתר  ידי  ו/או  על  דין  כל  פי  על  מוסדר 

 . המשרד להגנת הסביבה ו/או כל רשות מוסמכת אחרת

 נייח וקבוע שבו נעשים אחד, חלק או כל אלה:  מתקן   -  תחנת מעבר

רכב  הפסולת במהלך פינוייה וסילוקה מכלי קיבול אחד לרבות    העברה של

הקטנת נפח של הפסולת בדרך של גריסה,    להובלת פסולת , לכלי קיבול אחר.

וכו' חוזר  ,  דחיסה  שימוש  או  מחזור  לצורכי  למרכיביה  פסולת  של  מיון 

הסביבה להגנת  המשרד  ידי  על  לצורכי    ,המאושר  הפסולת  תשונע  ושממנו 

 סילוק/עיבוד אל אתר סילוק מאושר על פי כל דין. 

במסמכי   רכבלי  כ   -כלי רכב וציוד  המפורטות  העבודות  לביצוע  הנדרשים  ואמצעים  ציוד   ,

 החוזה. 

וכו'( מפלסטיק ו/או    דחסנים  טמוני קרקע,  עגלות, מכולות,  ,)מכלים  מכלים   - מכלי אצירה 

פסולת   לאצירת  המתאימים  שונים  בנפחים  אחרים  חומרים  ו/או  מתכת 

 . מסוגים שונים

  פסולת יבשה ,   ,פינוי פסולת מעורבתאיסוף ולהעבודות נשוא הסכם זה    -  העבודות  אוהעבודה  

  לרבות וכל הנובע מהם באופן טבעי ו/או כמקובל ו/או כמתחייב ע"פ כל דין  

כללים, נהלים, הנחיות וכיו"ב של כל גוף ממשלתי או מוסדי, בין כפי שחל  

במשך   לעת  מעת  שישונה  ו/או  שיחול  כפי  ובין  זה  הסכם  חתימת  במועד 

פי    תקופת ההתקשרות, וכן כל העבודות וההתחייבויות שעל הקבלן לבצע על 

החוזה האשכול  מסמכי  רשויות  למתחום  וסילוקם  לתחנת    המטמנ,  ו/או 

 . מעבר בהתאם לשיקול דעת רשות האשכול

 תכנית עבודה שתוכן ע"י המנהל בכתב ותועבר לקבלן.    - תכנית עבודה

ימי ראש השנה, יום כיפור, חג ראשון של סוכות, שמיני עצרת, חג ראשון    2 -  מועדאו  חג

פסח,   הנוצרית  של  המוסלמית,  העדות  וחגי  שבועות  פסח,  של  שביעי 

 יום העצמאות לא נחשב כיום חג. במכרז זה והדרוזית. מובהר ש
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המחיריםאו    המדד המרכזית    –  מדד  הלשכה  ידי  על  המתפרסם  )כללי(  לצרכן  המחירים  מדד 

 לסטטיסטיקה או כל מדד רשמי אחר שיבוא במקומו. 

   .2022.315.0פורסם ביום יהמדד ש - המדד הקובע 

 

 כללי  .2

. בתקופת הזכייה עם להאשכורשויות    13  שיתוף פעולה ביןמהווה פלטפורמה ל  האשכול .2.1

הזוכה/ים במכרז ייתכן ויהיה שינוי בהרכב רשויות האשכול, וכל רשות מקומית שתצורף  

את המועצות המקומיות    ףכיום קיימת בקשה לצר  .לאשכול תכלל בין רשויות האשכול

 . ואבו סנאן כפר יאסיף ,מכר-ירכא, ג'דידה

כלכלי .2.2 פיתוח  לקדם  במטרה  הוקם  ול-האשכול  אזורי  משאבים חברתי  איגום  קדם 

אפקטיביות   והגברת  לגודל  היתרון  ניצול  עיקרון  לאור  זאת,  מוניציפאליים.  ושירותים 

 הציבוריים.   שירותיםבמתן ה

. שיתוף פעולה אזורירשויות האשכול מצטרפות לשורה של רשויות בישראל אשר יוזמות  .2.3

זה בא להגדיר  . מפרט  פינוי הפסולת הביתית מרשויות האשכולאיסוף ותהליך זה כולל  

הסופי    שירות את היקף הפרויקט ולקבוע תנאים טכניים מינימאליים לאיכות הביצוע וה

 הזוכה.   קבלןשיסופק על ידי ה

מעורבת .2.4 פסולת  ופינוי  איסוף  שירותי  לאספקת  הצעות  קבלת  בזאת  מזמין  , האשכול 

האשכול  לקבלת  רשויות האשכול אשר יתקשרו עם  מפסולת גושית, פסולת בניין ופסדים  

. יובהר, כי על המשתתף לכלול בהצעתו את עלויות  השירותים מהקבלן הזוכה במכרז זה

רשויות האשכול. לזוכה לא תשולם כל תמורה נוספת  לאיסוף ופינוי הפסולת מהשירות  

מרש המעורבת  הפסולת  ופינוי  איסוף  שירותי  מתן  בגין  בהצעתו  למובא  ויות  מעבר 

   האשכול.

 

 :והיקף ההתקשרות עבודותתיאור ה .3

האשכול  מרשויות האשכול אשר יתקשרו עם  לסוגיהפינוי פסולת איסוף ו להעבודה הינה  .3.1

 הזוכה במכרז זה.לקבלת השירותים מ

כמויות   .3.2 על  לאשכול  ידוע  זה  מכרז  פרסום  למועד  של  נכון  המפונה  השנתיות  הפסולת 

 : )הכמיות הון טון לשנה( כדלקמן במסגרת מכרז זה מרשויות האשכול

 פסולת גזם וגרוטאות  מס' תושבים  שם הישוב  

 שנתית 

ביתית   פסולת 

 מעורבת שנתית  

 36,000 8,600   66,704 נהריה  

מעלות 

 תרשיחא  

24,529 3,189 
 15,000 
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 24,000  6,922 52,000 עכו 

 15,000  4,300 28,000 מטה אשר  

 8,200  1,522 11,708 בית ג'ן 

 6,800  2,750 10,000 מעלה יוסף  

 1,700  873 6300 כפר ורדים 

 1,300  442 3400 פסוטה 

 1,700  427 3282 מעיליא 

 2,200  506 3890 מזרעה

 700  976 7500 מגדל תפן 

 3,000  832 6400 חורפיש 

 3,000 884 6800 שלומי  

 6,500  2,500 14,000  אבו סנאן

 25,000 3,000 17,200 ירכא 

 5,000 1,900 10,200 כפר יאסיף 

 10,000 3,900 22,000 ג'דיידה מכר 

 

או רשויות    בסעיף זה, התחייבות של האשכולכמויות הפסולת הנ"ל  יובהר, כי אין בהבאת   .3.3

ותפונה בפועל, והכמויות לעיל הן אומדן בלבד שאינו    היקף הפסולת שתאסףהאשכול ל

 .  מחייב את האשכול או את רשויות האשכול

 

 ות והיקף המכרזתיאור העבוד .4

האשכול אשר   רשויותהאשכול עם  ויות של  תקשרבהתאם להתפינוי פסולת  איסוף ו ל  מכרז .4.1

 .הקבלן הזוכה במכרז זהיבקשו לקבל את השירותים באמצעות 

על   .4.2 נימנות  שאינן  מקומיות  רשויות  עם  גם  להתקשר  רשאי  יהיה  האשכול  כי  מובהר, 

רשויות האשכול למתן שירותי איסוף ופינוי פסולת באמצעות הקבלן. במקרים אלו תבדק 

אותה רשות מקומית, אך על בסיס  עלות מתו השירותים בהתאם לנתונים הספציפיים של  

 הצעת הקבלן הזוכה במכרז זה.

הפסולת   .4.3 כי  בזאת,  האשכול  מובהר  מרשויות  בהתאם   סילוקלאתר  תפונה  המפונה 

באמצעות    רשויות שיתקשרו עם האשכול לקליטת פסולת מעורבת .  להוראת האשכול

בע"מ  מערבי  גליל  יבוצ ,  אשכול  הסילוק,  באתר  הפסולת  קליטת  עבור  ע  התשלום 
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חשבונה.  ועל  הרשות  ע"י  האשכול  הקבלן    באמצעות  יישא  אחרת  רשות  כל  עבור 

 . בעלות קליטת הפסולת באתר הטיפול בפסולת, לרבות היטל ההטמנה והמע"מ 

על כלי הרכב אשר יבצעו את העבודות יותקנו אמצעי בקרה אשר יסופקו ע"י האשכול,   .4.4

שימוש   ייעשה  לא  כי  בזאת,  מובהר  העבודות.  ביצוע  על  ופיקוח  ניטור  יאפשרו  אשר 

הקי ובקרה  ניטור  המציע.יבטכנלוגיית  של  הפינוי  רכבי  על  הקבלן    מת  יתקין  בנוסף, 

ח על  האשכול  לבחירת  נוספת  ניטור  גישה מערכת  לאשכול  ויאפשר  הקבלן,  של  שבונו 

לנתוני מערכות ניטור אלו לכל המשאיות הנותנות שירות לאשכול מבלי יוצא מן הכלל.  

ויציאה   כניסה  על  והתראה  לתיחום שטח העבודה  אפשרות  לכלול  זו  ניטור  על מערכת 

 ממנו. 

ים של רשויות האשכול מצורפות למסמכי המכרז, והצעות המשתתפ  עבודהתוכניות ה .4.5

 יהיו בהתאם למפורט בהן. במכרז

לעיל,   .4.6 האמור  רשויות ההתקשרות  והעבודות  היקף  למרות  להחלטת  בהתאם  יקבע 

וכל רשות רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להגדיל או להקטין את היקף האשכול  

העבודות כולן ובהתאם לכך תגדל או תקטן התמורה, בכפוף ובהתאם לתנאים המפורטים 

 בהסכם זה.

 

 אשכול ההתקשרות עם ה .5

האשכול. האשכול מצידו   ובין הההתקשרות בהסכם זה תהיה בין הקבלן הזוכה במכרז ז  .5.1

בחר ת , אשר  או רשויות מקומיות אחרות  מרשויות האשכול   רשות מקומית יתקשר עם  

 . עם האשכול לקבלת השירותים נשוא מכרז זה באמצעות הקבלןלהתקשר 

רשות אשכול שתבחר לבצע את העבודות  עבור כל  בצע את העבודות  הקבלן הזוכה חייב ל .5.2

יות לנהל  איחד עם זאת, רשויות האשכול רש  באמצעותו, וזאת בהתאם להצעתו במכרז.

רשות האשכול, אך זאת כלפי    ובמכרז, לשיפור הצעת  כההקבלן הזוהאשכול ומו"מ עם  

 מבלי שהצעת הקבלן הזוכה תשתנה ביחס ליתר רשויות האשכול. 

האשכול אינו מתחייב כי רשויות האשכול, כולן או חלקן, יתקשרו עם בכפוף לאמור לעיל,   .5.3

קיום מכרז זה להקבלן הזוכה, והתחייבותו היא  האשכול לקבלת השירותים באמצעות  

 בלבד.

 

 קופת ההתקשרותת .6

ושישההמציע הזוכה במכרז תעמוד לתקופה של  תקופת ההתקשרות עם   .6.1 (  36)  שלושים 

זו תקופה  להאריך  זכות  לאשכול  במכרז.  הזכיה  על  ההודעה  מיום  ( 2)בשתי    חודשים 

שניים ותק בנות  נוספות  )-פות  כ"א12עשר  חודשים  כך  (  ההתקשרות ,  תקופת  כל  שסך 

 "(.תקשרות הה קופתת"להלן: )( שנים 5תהיה בת חמש )
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במחיר    בצע את העבודות נשוא מכרז זהמתחייב הזוכה במכרז ל  ההתקשרותת  תקופבכל   .6.2

וזאת  הספק,  בהסכם  האמורים  לתנאים  זהים  ובתנאים  המכרז  במסגרת  שהציע  כפי 

 כשלהצעת המציע יצטרפו הפרשי הצמדה כאמור במסמכי המכרז. 

ההתקשרות עם האשכול  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, לרשויות האשכול זכות לבטל את   .6.3

ומכל סיבה   קבלת השירותים מהקבלן הזוכה במכרז זה, וזאת בהתאם לשיקול דעתןל

 , כך שהיקף העבודות עשוי להשתנות בכל תקופת ההתקשרות. שהיא

 

 תנאי סף להשתתפות במכרז  .7

התנאים   בכל  ההצעות,  הגשת  במועד  העומדים,  מציעים  ורק  אך  זה  בהליך  להשתתף  רשאים 

 הבאים, במצטבר: 

 תאגיד רשום המתנהל על פי דין. המציע הינו  .7.1

נמצא בהקפאת הליכים ו/או בהליכי כינוס נכסים ו/או פירוק ו/או פשיטת   אינוהמציע   .7.2

 .רגל

)לא   60,000,000  מעל  2021-2019  בשנים של המציע  המצטבר  המחזור הכספי השנתי   .7.3  ₪

 כולל מע"מ(. 

רשות מקומית אחת בעלת  לפחות  עבור    ויבשה  באיסוף ופינוי פסולת מעורבת למציע ניסיון   .7.4

ו/או עבור מספר רשויות אשר סך כל תושביהן ביחד לפחות    תושבים  45,000  אוכלוסייה של

לכל הפחות  תושבים  95,000לפחות   של  יהיה  זה  בסעיף  הניסיון  ברציפות    36.  חודשים 

  .01.01.2018-החל מ בתקופה ש 

רשות מקומית בנפרד, מאת  , המשתתף יצרף להצעתו אישור, מכל  אלולהוכחת תנאי סף  

איכות  אגף  ראש  או  המקומית  הרשות  מנכ"ל/מזכיר  או  המקומית  הרשות  גזבר 

האישור  בנוסח  כאמור  הניסיון  להוכחת  המקומית,  ברשות  הסביבה/שפ"ע/תיפעול 

נספח  11-אנספח  שב שאינו  אחר  מסמך  או  המופיעים 11-א ,  הנתונים  שכל  ובלבד   ,

 .יופיעו גם במסמך שיצרף המציע להצעתו 11-אבנספח 

להלן,   .7.5 המפורטים  הרכב  כלי  בבעלותו  אשר  ליסינגמציע  חברת  מול  חכירה  הסכמי   או 

 שאינם משועבדים )למעט שיעבוד לטובת הבנק( או מעוקלים במועד הגשת ההצעה: 

ולל היפוך  כי קרקע  ונוי טמנ די לפימרכב ייעו  ת משאית היפוך לדחס בעל(  1אחת ) .7.5.1

ואילך; או, לחילופין, אחת    2019טון, שנת ייצור    32במשקל מינמאלי של   עגלות 

טון,    32במשקל מינמאלי של  י קרקע  ונוי טמנמרכב ייעודי לפי   תמשאית בעל(  1)

ואילך בצירוף התחייבות חתומה של המציע כי בפרק זמן של עד    2019שנת ייצור 

יום מקבלת הודעה על זכייה יותקן על גבי המשאית מרכב להיפוך עגלות.  מיון    90

הודעת הזכייה ועד התקנת הרכב להיפוך עגלות הקבלן הזוכה יפנה את כל כלי  

 האצירה שבתכנית העבודה בכל האמצעים הדרושים וללא תוספת תשלום. 

 ואילך.  2019טון שנת ייצור   26( משאיות דחס במשקל מינימאלי של  5) חמש .7.5.2
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ייצור  משנת    BABYטון מסוג    12ת דחס בעל משקל כולל של עד  ו( משאי2)  שתי .7.5.3

 ואילך.  2019

 ואילך .   2019מסוג ליידי משנת ייצור  14.9( בעלת משקל 1משאית אחת )  .7.5.4

כולל של  ומשאי  ( 5)    חמש .7.5.5 לכל  טון לפחות עם ארגז מטען    14.9ת מנוף במשקל 

 . ואילך 2019מ"ק שנת ייצור  28פתוח ה

 ואילך.  2019טון לפחות שנת ייצור   32 שלבמשקל  מגבהנוע ת ו משאי(3) שלוש  .7.5.6

 ואילך.   2019טון לפחות שנת ייצור  14.9 שלבמשקל  מגבהנועת ומשאי (2) שתי .7.5.7

 הרכב הנ"ל הינה כמות מינימאלית. מובהר בזאת, כי כמות כלי 

או בחכירה   בבעלותואת העבודות נשוא מכרז זה יבצע הקבלן באמצעות כלי רכב שהם  

  תוך ב לפיכך, הקבלן הזוכה מתחייב כי    שבוצעה על ידו באופן ישיר מול חברת ליסינג בלבד.

היקף כלי רכב בהתאם לדרישת האשכול, אשר תהיה תואמת את    או יחכור    יום ירכוש  120

 העבודות שיבוצעו ע"י הקבלן הזוכה. 

על המציע לפרט בטבלה את כלי הרכב אשר עונים על הדרישות לעיל חתומה בידי מורשה 

 ידי רואה חשבון. -חתימה של המציע ומאושרת על

להוכחת עמידתו בתנאי זה יצרף המציע להצעתו העתק של רישיונות רכב ו/או הסכמים  

 בבעלותו של המציע.  לשכירתם של כלי הרכב הנמצאים

תשומת לב המציעים, כי הזוכה במכרז יידרשו לתת את שירותי איסוף ופינוי הפסולת  

נות חמש שנים לכל היותר, כלומר ששנת היצור שלהן תהיה חמש שנים בעם משאיות  

 כל עת בתקופת ההתקשרות.בלכל היותר 

מוביל, תקף, ממשרד התחבורה הצעות המציע הינו בעל רישיון  הבמועד האחרון להגשת   .7.6

להוכחת    –  2001-ותקנות שירותי הובלה, תשס"א   1997-על פי חוק שירותי הובלה, התשנ"ז

אשור לכל רכב   ו/או    תנאי זה, על המשתתף לצרף העתק תקף של רישיון מוביל על שמו

 יף פסולת שיבצע את העבודות במסגרת הסכם זה הכולל את הפרטים כנדרש בסע   יפינו

 .)ג( בתקנות שירותי ההובלה5

תקף לניהול עסק לפי צו עסק  הינו בעל רישיון    ציע צעות המהבמועד האחרון להגשת ה  .7.7

 – )ב(  5.1מים ופסולת, סעיף    –  5, קבוצה 2013- רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי( תשע"ג

להוכחת תנאי זה, על המשתתף לצרף העתק נאמן   –אשפה ופסולת: איסופה, הובלתה  

 למקור, תקף של רישיון העסק על שמו.

חוק )להלן: "   1976-התשל"ו  חוק עסקאות גופים ציבוריים,המציע עומד בדרישות לפי   .7.8

 "(, כדלקמן: עסקאות עם גופים ציבוריים

בעל אישור תקף מפקיד שומה או רו"ח בדבר ניהול ספרים כדין בהתאם להוראות   .7.8.1

 . 1975-פקודת מס הכנסה )נוסח חדש( וחוק מס ערך מוסף, התשל"ו

בעל אישור תקף מפקיד שומה או רו"ח בדבר דיווח לפקיד שומה על הכנסותיו   .7.8.2

- מנהל מע"מ על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף התשל"וול

1975 . 
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לחוק עסקאות גופים ציבוריים לעניין תשלום   1ב2- וב  2  פיםהמציע עומד בדרישות סעי .7.9

 . ומתן ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות  העסקת עובדים זרים כדין ,שכר מינימום

 

 על סך , 1212.2022שיהיו בתוקף עד ליום  המצאת ערבות בנקאית להבטחת קיום ההצעה .7.10

100,000 ₪. 

 להזמנה זו. 10המציע שילם דמי השתתפות במכרז בהתאם למפורט בסעיף  .7.11

 

  מסמכי ההצעה  .8

הזמנה זו על כל נספחיה וכן העדכונים ו/או השינויים שיתווספו להם, אם יתווספו,כשהם  .8.1

על ידי המציע, בהתאם לתנאים המפורטים בהזמנה זו, יהוו את הצעת    וחתומיםמלאים  

"(. הצעת המציע תכלול כחלק  מסמכי ההצעה" או "הצעת המציעהמציע בהליך )להלן: "

 את המסמכים דלהלן: לעיל, גם  7המצויינים בסעיף , בנוסף למסמכים בלתי נפרד ממנה

 הצעת המציע בצירוף:  -מסמך א'  .8.1.1

מכתב הזמנה זה וכל העדכונים ו/או השינויים ו/או ההבהרות שיישלחו   .8.1.1.1

 , ככל שיהיו. אשכולידי ה- למציעים על 

 הצהרת הקבלן.  –  1-נספח א .8.1.1.2

 הצעת הקבלן.  –  2-נספח א .8.1.1.3

 ההצעה מבנק בישראל.ערבות להבטחת קיום נוסח  –  3-אנספח  .8.1.1.4

 לעיל.  7.1תעודת התאגדות של המציע בהתאם לנדרש בסעיף    –  4-אנספח   .8.1.1.5

אישור עדכני של עו"ד או רו"ח בדבר מורשי החתימה וזכויות    –  5-אנספח   .8.1.1.6

 החתימה במציע. 

חוק עסקאות ל  ( ב)2-)א( ו2אישורים הנדרשים לפי סעיפים    –  6-אנספח   .8.1.1.7

 .גופים ציבורייםעם 

לחוק עסקאות עם    1ב 2-ו  ב2תצהיר כנדרש בסעיף    –  8-א -ו  7-אים  נספח .8.1.1.8

 גופים ציבוריים. 

  2021-2019  בשנים  םיי שנת  ים אישור רואה חשבון על מחזור  -  9-אנספח   .8.1.1.9

 לא כולל מע"מ(. )₪   60,000,000מצטבר של בסך 

אישור עדכני של רו"ח על כך שלמציע לא נרשמה הערת    -   10- אנספח   .8.1.1.10

בהקפאת הליכים ו/או בהליכי כינוס נכסים ו/או  עסק חי והוא אינו נמצא  

 לעיל.  7.2ו פשיטת רגל בהתאם לנדרש בסעיף פירוק ו/א 

עם    –   11-אנספח   .8.1.1.11 והיקפה  התקשרות  על  מקומיות  מרשויות  אישור 

 . המציע

העתק רישיון עסק לאתר טיפול בפסולת שבבעלותו של    –  12-נספח א .8.1.1.12

הטיפול   אתר  להפעלת  הסביבה  להגנת  המשרד  אישור  והעתק  המציע, 

 בפסולת שבבעלותו של המציע.
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 תצהיר בדבר אי תאום הצעות.  - 13-אנספח  .8.1.1.13

 הצהאה בדבר קרבה משפחתית.  – 14-אנספח  .8.1.1.14

 קבלה על תשלום דמי ההשתתפות במכרז.  .8.1.1.15

 חתום על ידי מורשי חתימה.  חוזה – 'מסמך ב .8.1.2

שתוצא על ידי בנק    קבלןנוסח ערבות להבטחת ביצוע התחייבויות ה   -   1-ב  נספח .8.1.3

 בישראל. 

 .העדר תביעות  - 2-ב נספח .8.1.4

 . מפרט דרישות לביצוע  - 3-ב נספח .8.1.5

. תשומת לב המציעים  קבלןנוסח אישורי המבטח על עריכת ביטוחי ה  -  4-ב  נספח .8.1.6

יעמוד על מילוי דרישות הביטוח במלואן ואי עמידה בהן    אשכולמופנית לכך שה

על המציע לבדוק את נוסח אישורי המבטח  תיחשב להפרת התחייבויות המציע.  

)לרבות מול חברת הביטוח במידת הנדרש( עוד קודם להגשת הצעתו ולוודא כי  

הסתייגויות ו/או הערות ביחס לדרישות הביטוח    הוא מסוגל להמציאם במלואם.

 יועלו אך ורק במסגרת פניה לקבלת הבהרות לפני הגשת ההצעה.

 . מפרט טכני – 5-ב נספח .8.1.7

 

יהיה רשאי להוציא עדכונים ו/או הבהרות ו/או לערוך שינויים בתנאי הזמנה זו    אשכולה .8.2

ובמסמכים המצורפים לה בכתב על פי שיקול דעתו הבלעדי, והללו יחשבו לחלק בלתי  

 נפרד מהזמנה זו ומהצעת המציע. 

 

או   אשכולה .8.3 לעיל  כמפורט  המסמכים  להן  צורפו  לא  אשר  הצעות  לפסול  רשאי  יהיה 

מתם, הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי ומבלי שלמציע תעמוד כל טענה ו/או לדרוש את השל

 בגין השימוש בזכותו זו. אשכולזכות כלפי ה

 
 צעה.מסמכים שלא נכללו בה יםהשל מהמציעים ללבקש רשאי, לפי שיקול דעתו, אשכול  .8.4

 

 שאלות הבהרה  .9

 בנוסח זה:, ולא בטבלה בלבד wordבקובץ , ניתן להפנות שאלות הבהרה בכתב .9.1

 
 הוראות ותנאים כלליים  –מסמך א' 

 )המסמך או הנספח אליו מתייחסת השאלה/בקשה להבהרה(

 

 )השאלה/בקשה להבהרה(  -סעיף ___ בעמוד ____  .1

 

. erez@wegalil.org.ilכתובת דואר אלקטרוניל  ליום  עד  אשכולל   שאלות ההברה ישלחו .9.2

הגעת   את  טלפונית  לאשר  הפונים  מס'    המייל על  בנייד     04-9576207בטלפון  או 
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. הפונהואת שמו של    המכרזיש לציין באופן ברור על גבי הפנייה את מספר  .  0522601717

 17:00בשעה   10.08.2022ד' תאריך ה תשובות יינתנו עד ליום 

על   .9.3 המכרז  למסמכי  הערות  ו/או  הסתייגויות  כי  בזאת,  ביחס מובהר  לרבות  נספחיו, 

לדרישות הביטוח במכרז זה, יש להעלות אך ורק במסגרת שאלות הבהרה כאמור ובמועד 

שנקבע לכך. לא תתקבלנה כל הסתייגויות ו/או הערות ביחס למסמכי המכרז על נספחיו  

ו/או   כאמור  הבהרה  לשאלות  המועד  חלוף  לאחר  הביטוח(,  לדרישות  ביחס  )לרבות 

 נה. במסגרת ההצעות שתוגש

 . באתר האשכול םיפורסבכתב כאמור לעיל  אשכולתשובות והבהרות לשאלות שהופנו ל .9.4

ורק  .9.5 ועדכונים ש  אך  ע"י האשכול  תשובות, הבהרות  יחייבו את פורסמו באתר האשכול 

והם ייחשבו לכל דבר ועניין כחלק מתנאי ההליך ומהצעת המציע והם יצורפו על    אשכולה

 ידי המציע להצעתו כשהם חתומים וכן כשהם מלאים, ככל שנדרש. 

 

 תשלום דמי השתתפות במכרז .10

מסמכי המכרז והגשת הצעה במסגרתו, מותנים בתשלום דמי    רכישתהשתתפות במכרז,   .10.1

כולל של   שקלים חדשים(, ארבעת אלפים ומש מאות  )  ₪  4,500השתתפות במכרז בסך 

 אשר לא יוחזרו מכל סיבה שהיא.  

יתן לשלם עבור רכישת מסמכי המכרז בהמחאה, לרבות במועד הגשת מסמכי המכרז. נ .10.2

בנוסף, ניתן לשלם גם באמצעות העברה בנקאית ובתנאי שישלח לאשכול אישור של הבנק  

חשבון הבנק, מועד התשלום וסכום התשלום. על ההעברה בו יפורטו פרטי המשלם, מספר  

לצרף  יש  התשלום  על  הקבלה  את  האשכול.  במשרדי  קבלתו  לוודא  האישור  שולח  על 

 למסמכי המכרז. 

בימי קבלת    ,או בהעברה בנקאית    אשכולתשלום דמי ההשתתפות יתאפשרו במשרדי ה .10.3

אמור מהווה  . תשלום דמי ההשתתפות כ15:00-08:00ה' בשעות  - , בין הימים א'בלבד  קהל

 פרטי חשבון איגוד הערים:  תנאי להשתתפות במכרז.

איגוד ערים אשכול  לאומי לישראל בע"מ, ע"ש  בנק  של  10בנק    641סניף    160800/11חשבון  

 גליל מערבי. רשויות  

 אשכול. הבאתר   תשלום דמי ההשתתפותניתן לעיין במסמכי המכרז טרם  .10.4

 

 :  הצעת המחיר .11

)נספח    הצעת המחיר תינתן במסגרת .11.1 לכל פרק במכרז.  ת הקבלןהצעא'  ההצעה תהיה  ( 

)להלן:   הקבלן"  ב"הצעת  המפורטים  המירביים  מהסכומים  הנמוך  "הסכומים בסכום 

המירביים.  (המירביים" מהסכומים  גבוהה  שתהיה  חלקה    הצעה  רק  או  כולה  תפסל, 

 . הסותר הוראת סעיף זה, וזאת לפי שיקול דעתו הבלעדי של האשכול

. לא ניתן להגיש הצעה רק על חלק ממרכיבי חלקי ההצעהכל  את  מובהר כי יש למלא   .11.2

 ., והצעה כאמור תפסלהעבודות המפורטים בטבלה
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 אינם כוללים מע"מ.הסכומים המירביים והצעת המציעים   .11.3

לול בהצעתו את ההוצאות, בין המיוחדות ובין הרגילות, מכל מין וסוג שהוא על המציע לכ .11.4

כלי   הכרוכות בביצוע העבודות והשירותים על פי תנאי המכרז, לרבות כוח אדם, ציוד, 

לאמור   בהתאם  מלאים  ושירות  אחריות  משנה,  ספקי  עם  התקשרות  ביטוחים,  רכב, 

 בהסכם וכיו"ב, ולמעט מע"מ.

לא יופיע בהצעה באופן ברור  והצעת המחיר או הפירוט הנדרש בנספח א'  יובהר כי במידה   .11.5

 . לפסול את ההצעה על הסף  אשכול וחד משמעי, רשאי ה

 

 :ערבות לקיום ההצעה .12

ה .12.1 לטובת  מותנית  ובלתי  הדירה  בלתי  אוטונומית  ערבות  להצעה  יצרף    אשכול המציע 

בסך   בסכוםלמסמך א'(    1להבטחת קיום ההצעה, בנוסח המצורף לכתב הזמנה זה )כנספח  

יהיה רשאי לדרוש   אשכולה  12.12.2022ליום    בתוקף עדהיה  הערבות ת.  ₪  100,000של  

 מהמציעים להאריך את משך תוקפה של הערבות. 

להבטחת    ת שהוגשהעלול לפסול הצעות עקב אי התאמות בערבו  אשכולמובהר בזאת כי ה .12.2

להגשת  האחרון  המועד  לפני  מספיק  זמן  לוודא  המציעים  על  לפיכך,  ההצעה.  קיום 

זה  סעיף  פי  על  כנדרש  הוא  הבנק  מטעם  עבורם  המונפקת  הערבות  נוסח  כי  ההצעה, 

 .1את הנוסח המצורף כנספח  במדויקותואם 

ההצעה על ידי המציע ולמילוי כל התחייבויותיו כמפורט  הערבות תשמש כביטחון לקיום .12.3

שהצעתו   המציע  אם  לעיל,  האמור  מכלליות  לגרוע  מבלי  המציע.  ובהצעת  זו  בהזמנה 

תתקבל לא ימלא את ההתחייבויות המפורטות בהזמנה זו ובהצעת המציע כאמור במלואן  

צוי מוסכם ומוערך רשאי לחלט ערבותו וסכום הערבות ייחשב כפי  אשכולובמועדן, יהיה ה

ה שיקבל  ו/או  אשכולמראש  המציע  התחייבויות  מילוי  אי  בשל  לו  שנגרמו  נזקים  על   ,

על    אשכולבמהלך ניהול ההליך. זאת, מבלי לגרוע מכל זכות ו/או תרופה אחרת הנתונה ל

 פי כל דין ו/או על פי מסמכי ההליך. 

יהיה רשאי להציג את ערבות ההצעה לפירעון, לחלט את   אשכולמבלי לגרוע מהאמור, ה .12.4

סכום הערבות הנקוב בה, כולו או חלקו, בהתקיים בין היתר, אחד או יותר מהנסיבות  

 המפורטות להלן:  

 המציע נהג במהלך המכרז בעורמה, תכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים;  .12.4.1

 מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק;   אשכול המציע מסר ל .12.4.2

 המציע חזר בו מהצעתו לאחר חלוף המועד להגשת ההצעות;  .12.4.3

המציע שנבחר כזוכה בהליך לא פעל לפי ההוראות הקבועות במסמכי ההזמנה,   .12.4.4

 . אשכולכולן ו/או חלקן, שהן תנאי מוקדם ליצירת ההתקשרות עם ה

על פי כל דין ו/או על פי    אשכולונה ל הכל מבלי לגרוע מכל זכות ו/או תרופה אחרת הנת

 מסמכי ההליך. 



 אשכול רשויות גליל מערבי איגוד ערים 
 איסוף ופינוי פסולת מעורבת ויבשה מרשויות האשכול ל 16/2022מכרז מס' 

 

 

 

 חתימת המציע __________________   

 ארמון ועו"ד עדי הרטל-שמורות לעו"ד מרים סברדלוב© הזכויות 
 אין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא אישור בעלי הזכויות

 
13 

 

 

, על פי שיקול דעתו הבלעדי, כי להצעה לא צורפה ערבות בהתאם לאמור  אשכולקבע ה .12.5

 רשאי לפסול את אותה הצעה.  אשכוליהיה ה  – לעיל 

 

 הגשת ההצעות  .13

 המציע יגיש את הצעתו בהתאם לתנאים המפורטים בהזמנה זו.  .13.1

זכות חזרה, למשך שישה חודשים לאחר המועד להגשת   על ההצעה לעמוד בתקפה, ללא .13.2

רשאי לבקש מהמציעים להאריך את משך תוקפן של ההצעות והערבות    אשכולההצעות. ה 

להבטחת קיום ההצעות. במקרה שמציע יחזור בו מהצעתו בניגוד להוראות סעיף זה, יהיה  

ותה עת טרם רשאי לחלט את הערבות שצורפה להבטחת קיום הצעתו, גם אם בא   אשכול ה

 נקבע הזוכה בהליך. 

. מסמכי ההצעה  עותקים  שניבההצעה תוגש בעותק אחד, למעט הצעת המחיר אשר תוגש   .13.3

המכרזים  לתיבת  שתוכנסנה  להלן(,  )כמפורט  ונפרדות  סגורות  מעטפות  בשתי  יוגשו 

 במעטפה ראשית משותפת אחת: 

עותקים. על המעטפה יירשם    שניבאשר תוגש    ,מעטפה אחת ובה הצעת המחיר .13.3.1

 "הצעת מחיר". 

הצעת המחיר. על המעטפה    למעט מעטפה שנייה ובה כל מסמכי ההליך החתומים   .13.3.2

 רשם "מסמכי ההצעה". יי

אשר עליה יצוין מספר המכרז ושמו המלא    שתי המעטפות הנ"ל יוכנסו למעטפה ראשית

 של המכרז בלבד.  

להכניס   יש  בכל אמצעי  את המעטפות הראשיות הסגורות  או  בדואר  ולא  אישי,  באופן 

 . בקיבוץ כברילתיבת המכרזים המיועדת הנמצאת במשרדי האשכול אחר, 

 

 . 10:30עד השעה  18.08.2022ביום ה' תאריך ה  מועד אחרון להגשת הצעות למכרז: .13.4

 

לא תוכנס לתיבת המכרזים ותוחזר לשולח, מבלי לפתוח    הצעה שתוגש לאחר מועד זה, .13.5

 אותה ובלי לגלות את תכנה זולת לצורך בירור שמו ומענו של השולח.

 

 , מיד לאחר המועד האחרון להגשת האשכולמשרדי  בתיבת המכרזים וההצעות תיפתח   .13.6

פתיחת    .משרדי האשכולב  .11:00בשעה    18.08.2022ביום ה' תאריך ה  –ההצעות למכרז  

  תיבת המכרזים הינה פומבית, וכל אדם רשאי להיות נוכח בה.

נוספים   .13.7 מסמכים  כולל  ההליך,  מסמכי  שישלחו  כל  ו/או  האשכול,  באתר  שיפורסמו 

ייחתמו על ידי המציע, וכל דף, תכנית, כתב למציעים )במידה וישלחו או יפורסמו באתר(,  

מסמך   כל  ובסוף  בתחתיתם,  תיבות  בראשי  יסומנו  מפרט,  או  כמויות  כתב   – מחירים, 

 . , למעט הערבות אשר תיחתם על ידי הבנקבדיו כחולחתימה מלאה וחותמת המציע 

 .בצבע כחול הפרטים הטעונים מילוי בכל מסמכי ההצעה בדיו   כלעל המציע למלא את  .13.8
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רשאי להאריך את המועד להגשת ההצעות. הודעה על הארכה כאמור תשלח לכל    אשכולה .13.9

מי שרכש הזמנה זו על פי המען שציין בעת הרכישה. אין באמור בסעיף זה כדי להבטיח  

 מתן ארכה להגשת הצעות. 

  אשכול מציע לא יגיש יותר מהצעה אחת. תוגש על ידי מציע יותר מהצעה אחת, יהיה ה .13.10

כל ההצעות שהגיש המציע, או לבחור לדון באחת מההצעות בלבד, או    רשאי לפסול את 

 לשלב ביניהן, והכל לפי שיקול דעתו הבלעדי. 

ההצעה תוגש ע"י מציע אחד בלבד, לא תותר הגשת הצעה משותפת ליותר ממציע אחד גם  .13.11

 באמצעות מיזם משותף או בכל דרך אחרת.  

הצעה שתוגש שלא בהתאם לדרישות הזמנה זו על נספחיה במלואם, לרבות הצעה חסרה  .13.12

או מוטעית, מבוססת על הנחות בלתי נכונות, מבוססת על הבנה מוטעית של נושא ההליך, 

תנאי   לגבי  כלשהי  הסתייגות  הכוללת  ההזמנה,  דרישות  למכלול  בהתאם  שלא  הגשה 

ו/או מחיקה ו/או השמטה ו/או בכל דרך   מתנאיהם של מסמכי ההזמנה, בין ע"י תוספת

עלולה להיפסל על פי שיקול דעתו הבלעדי של    –אחרת ו/או הצעה שלא תוגש במועד  

 .אשכולה

 

  ות /הזוכה ות/בחירת ההצעה .14

המציעים בתנאי הסף,   של, לאחר פתיחת תיבת המכרזים תיבחנה עמידתם  בשלב הראשון .14.1

 לרבות ביחס למסמכים והאישורים הנדרשים לשם השתתפות במכרז. 

, על סמך שיקלול מרכיב  ולפי הצעותיהםמרכיב האיכות  ידורגו ההצעות לפי  ,  בשלב השני .14.2

 . 70%ומרכיב המחיר  30% –האיכות 

וזאת    30%האיכות מהווה  מרכיב   .14.2.1 הצעה,  כל  הרכיבים  - עלמהציון שתקבל  פי 

   הלן:כמפורט ל 

האשכול יפנה לממליצי המציע או לקוחות אחרים לרבות רשויות האשכול )גם  

פי שיקול דעתו המוחלט לצורך מתן חוות  - אם המציע לא ציין אותם בהצעתו( על

וטיב ההשירות   איכות  ציון  בסיס למתן  יהוו  אלה  דעת  חוות  על המציע.  דעת 

 שניתן על ידי המציע.  

כל המידע  הפנייה תעשה לממליץ אחד לפחות יהא לקבל את  ניתן  . ככל שלא 

לממליץ   לפנות  האשכול  רשאי  יהא  הממליץ  מאת  המציע  דירוג  לשם  הנדרש 

 אחר.

האשכול רשאי לעשות שימוש גם בניסיונו ו/או בניסיון רשויות האשכול לצורך  

 ניקוד סעיף זה. 
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ב  הציון  .14.2.2 מוכפל  לעיל  בטבלה  כאמור  הצעה  כל  שתקבל  של  יהיה    30%-הכולל 

 הניקוד שתקבל כל הצעה ברכיב האיכות. 

ניתנו   .14.2.3 להם  מגורמים  המלצות  להצעתו  צירף  לא  אשר  מציע  כי  בזאת  מובהר 

השירותים )ולכל הפחות שתי רשויות להן סיפק המציע את השירותים נשוא  

 ציון להצעה ציון מקסימאלי  פרמטר מס'

שביעות רצון ביחס לטיב   .1

 השירות שניתן ע"י המציע. 

15  

מתן מענה במקרים מיוחדים,  .2

סבירות פרק הזמן למתן המענה  

 ע"י המציע. 

10  

  10 שביעות רצון מעובדי המציע.  .3

שביעות רצון מאיכות המשאיות   .4

 שמחזיק המציע. 

10  

מחזיק רכבי פינוי המאפשרים  .5

 יעילות תפעולית ו/או כלכלית.

10  

בעל אתר לטיפול בפסולת על כל   

סוגיה )מיון/ מעבר/ הטמנה  

 וכיוב'( 

מובהר כי רשויות האשכול אינן  

חייבות לפנות את הפסולת  

לאתר הזוכה, והן חופשיות  

לקבוע את האתר לטיפול  

בפסולת שיתן להן את מירב  

 היתרונות 

25  

  15 התרשמות וועדת המכרזים.  .6

ניסיון בעבודה מול אשכול   .7

נקודה   1  –רשויות מקומיות 

  5שנות ניסיון עד   2עבור כל  

 נקודות 

5  

   ציון כולל 
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הסף.  על  תיפסל  והצעתו  הטיב  פרמטרי  כלל  עבור  ניקוד  יקבל  לא  המכרז(, 

 למציע לא תהא כל טענה ו/או דרישה לעניין חובתו  זו. 

בעת ניקוד הפרמטרים לעיל ישקלו, בין היתר, השיקולים להלן: עמידה בזמנים, 

בחוזה   עמידה  סדר,  עבודות,  איכות  שירותיות,  ליקויים,  תיקון  אמינות, 

ובתקציב, עמידה בלוחות זמנים או עדכונם, הגשת חשבונות מסודרים, הגשת  

ים רשאית  חשבונות במועד. הרשימה לעיל אינה רשימה סגורה, וועדת המכרז

 לשקול שיקולים נוספים על השיקולים הרשומים לעיל. 

נקודות    0מסוים גם  דירוג ההצעות רשאי האשכול להעניק בפרמטר    במסגרת

 להצעה.

ועל   לוועדה  יועצים  על סמך מסמכי ההצעה, חוו"ד  יינתן  לשלב השני  הניקוד 

על  ן,  סמך שאלות הבהרה שהמציעים ישאלו ע"י ועדת המכרזים באופן ישיר. לכ

בהתאם למועד שיפורסם המציעים להכין עצמם להופיע בפני וועדת המכרזים 

 במועד מאוחר יותר.

 

, כי האשכול רשאי לבדוק את אמינות המציע, בעלי השליטה בו, מנהליו  יובהר .14.2.4

המציע,   נתן  אותם  קודמים  שירותים  לבחון  האשכול  רשאי  כן,  כמו  ובעליו. 

מנת לקבל מידע אודות  - ים השונים עלולהתקשר טלפונית לשם כך מול המזמינ 

על שבוצעו  העבודות  ו/או  השירותים  מתן  המציע  -טיב  השתתפות  בעת  ידו. 

במכרז, מעניק הוא לאשכול את הזכות לפנות למזמינים ולקבל כל מידע אודות  

 ידו.-השירותים אשר בוצעו על 

במסגרת   .14.2.5 להביא  המכרזים  ועדת  האשכול/  רשאי  ההצעות  בחינת  במסגרת 

רשויות  שיקולי ו/או  לאשכול  היו  אשר  באמינות  בעיות  ו/או  שלילי  ניסיון  ו 

לשיקולים אלה את הצעתו   לפסול בהתאם  ואף  האשכול עם משתתף במכרז, 

 ו/או להימנע להתקשר עימו ולבחור משתתף אחר תחתיו.

 

 :מפורט להלןלבהתאם  מניקוד ההצעות, אשר יחושב 0%7יהווה  הצעות המחיר  מרכיב  .14.3

 :תחושב כדלקמן  פסולת מעורבת  טון  עלות פינויעבור  הניקוד שתקבל כל הצעה   .14.3.1

(
 ההצעה  הזולה  ביותר 

הצעת  המציע 
) ∗ 32 

 

  כולל  במשקל  דחס  משאית  של  עבודה  יום  בעבור  הניקוד שתקבל כל הצעה עבור .14.3.2

 : כדקלמןתחושב , טון 26 של

  

(
 ההצעה  הזולה  ביותר 

הצעת  המציע 
) ∗ 1.5 
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משאית דחס בייבי במשקל    של  עבודה  יום  בעבור  עבורהניקוד שתקבל כל הצעה   .14.3.3

 : כדקלמןתחושב , טון 12כולל של 

  

(
 ההצעה  הזולה  ביותר 

הצעת  המציע 
) ∗ 1.5 

 

עבור   .14.3.4 הצעה  כל  שתקבל  אשפה  הניקוד  ושינוע  פינוי  איסוף,  עבודות  ביצוע 

קוב באמצעות משאיות    2.25-6ופסולת מטמוני קרקע ו/או מונחי קרקע בנפח   

 : כדקלמן, תחושב ייעודיות למונחי/טמוני קרקעדחס 

(
 ההצעה  הזולה  ביותר 

הצעת  המציע 
) ∗ 18 

 

 

עבור   .14.3.5 הצעה  כל  שתקבל  אשפה  הניקוד  ושינוע  פינוי  איסוף,  עבודות  ביצוע 

בנפח   ממכולות  שיפוט    8-6ופסולת  בשטח  המקומית קוב  באמצעות    הרשות 

ב המעבר  לתחנת  רמסע  הרשות  משאיות  אותה  של    תחושב,  המקומיתשטח 

 : כדקלמן

(
 ההצעה  הזולה  ביותר 

הצעת  המציע 
) ∗ 2.5 

 

 

עבור   .14.3.6 הצעה  כל  שתקבל  אשפה  הניקוד  ושינוע  פינוי  איסוף,  עבודות  ביצוע 

באמצעות   הרשות המקומיתקוב בשטח שיפוט    10-14ופסולת ממכולות בנפח  

ב המעבר  לתחנת  רמסע  מקומיתמשאיות  רשות  אותה  של  תחושב  ,  שטח 

 כדקלמן: 

(
 ההצעה  הזולה  ביותר 

הצעת  המציע 
) ∗ 2.5 

 

 

 תחושב כדלקמן:  מנוף הפעלת משאיתעבור הניקוד שתקבל כל הצעה  .14.3.7

(
 ההצעה  הזולה  ביותר 

הצעת  המציע 
) ∗ 7 

 

 תחושב כדלקמן:   טרקטור חקלאיהפעלת הניקוד שתקבל כל הצעה עבור  .14.3.8

 

(
 ההצעה  הזולה  ביותר 

הצעת  המציע 
) ∗ 1 
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 שירות גריסת גזם פנים רשותי  .14.3.9

(
 ההצעה  הזולה  ביותר 

הצעת  המציע 
) ∗ 3 

 

 

תחושב    לפסדים  מ"ק  8-12מכולה בנפח    ת הצבהניקוד שתקבל כל הצעה עבור   .14.3.10

 כדקלמן: 

(
 ההצעה  הזולה  ביותר 

הצעת  המציע 
) ∗ 𝟏 

 

 מ"ק    8-12הניקוד שתקבל כל הצעה עבור הובלת מכולה בנפח   .14.3.11

 

(
 ההצעה  הזולה  ביותר 

הצעת  המציע 
) ∗ 𝟏 

 

 תחושב כדקלמן:  מ"ק  20-30מכולה בנפח    תהצבהניקוד שתקבל כל הצעה עבור   .14.3.12

(
 ההצעה  הזולה  ביותר 

הצעת  המציע 
) ∗ 𝟏 

 

עבור    הניקוד .14.3.13 הצעה  כל  בנפח    הובלתשתקבל  תחושב    "קמ  20-30מכולה 

 : כדקלמן

(
 ההצעה  הזולה  ביותר 

הצעת  המציע 
) ∗ 𝟏. 𝟓 

תחושב    מ"ק  32-40והובלת מכולה בנפח    הצבה הניקוד שתקבל כל הצעה עבור   .14.3.14

 כדקלמן: 

(
 ההצעה  הזולה  ביותר 

הצעת  המציע 
) ∗ 𝟏 

 

 

הצעה   .14.3.15 כל  שתקבל  הובלת  הניקוד  בנפח    2עבור  בנפח  מ"ק    40  -30מכולות 

 כדקלמן: תחושב  )פולטריילר(

 

(
 ההצעה  הזולה  ביותר 

הצעת  המציע 
) ∗ 𝟐 
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  מ"ק  20-24בנפח  השכרה, אחזקה והובלת דחסן  הניקוד שתקבל כל הצעה עבור   .14.3.16

 תחושב כדקלמן: 

 

(
 ההצעה  הזולה  ביותר 

הצעת  המציע 
) ∗ 1 

 

  6-8לאתר הטמנה מוסדר מכולה בנפח    ת הצבהניקוד שתקבל כל הצעה עבור   .14.3.17

 תחושב כדקלמן:  בניין לפסולתמ"ק 

(
 ההצעה  הזולה  ביותר 

הצעת  המציע 
) ∗ 2.5 

 

  6-8לאתר הטמנה מוסדר מכולה בנפח    הובלתשתקבל כל הצעה עבור    הניקוד .14.3.18

 : כדקלמן תחושב בניין לפסולתמ"ק 

(
 ההצעה  הזולה  ביותר 

הצעת  המציע 
) ∗ 𝟏. 𝟓 

  שטח  בתוך"ק  מ  6-8  בנפח   מכולה  של  הובלההניקוד שתקבל כל הצעה עבור   .14.3.19

 תחושב כדקלמן:  הרשות

(
 ההצעה  הזולה  ביותר 

הצעת  המציע 
) ∗ 2.5 

 

 תחושב כדקלמן:סילוק פסולת מעורבת הניקוד שתקבל כל הצעה עבור  .14.3.20

(
 ההצעה  הזולה  ביותר 

הצעת  המציע 
) ∗ 5 

 

 תחושב כדקלמן:  סילוק פסולת גושית מעורבתהניקוד שתקבל כל הצעה עבור  .14.3.21

(
 ההצעה  הזולה  ביותר 

הצעת  המציע 
) ∗ 3.5 

 

 תחושב כדקלמן: סילוק פסולת פסדים הניקוד שתקבל כל הצעה עבור  .14.3.22

(
 ההצעה  הזולה  ביותר 

הצעת  המציע 
) ∗ 1.5 

 :קצה  באתר גזם ריסוקשתקבל כל הצעה עבור  הניקוד .14.3.23
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(
 ההצעה  הזולה  ביותר 

הצעת  המציע 
) ∗ 3 

 הניקוד שתקבל כל הצעה עבור שטיפת כלי אצירה תחושב כדקלמן:  .14.3.24

(
 ההצעה  הזולה  ביותר 

הצעת  המציע 
) ∗ 𝟏 

 : כדקלמןתחושב   כללי עובד  עבודת  יוםשתקבל כל הצעה עבור  הניקוד .14.3.25

(
 ההצעה  הזולה  ביותר 

הצעת  המציע 
) ∗ 𝟏 

בסעיפים    סכום .14.3.26 שיתקבל  הניקוד  מחיבור  שיתקבל    14.3.25עד    14.3.1הניקוד 

 יה הניקוד שינתן לרכיב המחיר בהצעה.הי  70%-יוכפל ב

  14.2.26  ףרכיב המחיר כאמור בסעימו  14.2.2ברכיב האיכות כאמור בסעיף    הניקודסיכום   .14.4

 יהיה הניקוד שתקבל ההצעה.

 ההצעה שתקבל את הניקוד הגבוה ביותר תוכרז כהצעה הזוכה.  .14.5

יהיה רשאי לדרוש מכל מציע השלמת מסמכים ו/או אישורים ו/או מתן הסבר האשכול   .14.6

ו/או ניתוח להצעתו. ככל שהמציע יסרב למסור הסבר ו/או ניתוח כאמור, רשאית תהא  

 מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול את ההצעה. וועדת המכרזים להסיק 

 הגשת הצעת מחיר אשר תנקוב במחירים הגבוהים מהמחירים המרביים תיפסל.   .14.7

יצוין כי באם ימצא האשכול/ ועדת המכרזים על .14.8   פי שיקול-מבלי לגרוע מהאמור לעיל, 

תנאי  דעתו כי הצעת המציע איננה סבירה בשל תנאיה ונתוניה ו/או בשל חוסר התייחסות ל

באופן שלדעת האשכול מונע את הערכת ההצעה כראוי, תהיה בסמכות    המכרז ודרישותיו, 

פי שיקול דעתו הבלעדי מבלי  -האשכול/ ועדת המכרזים לפסול את הצעתו של המציע על

שתעמוד למציע כל טענה בעניין וזאת בכפוף לעריכת שימוע למציע, כאשר עריכת שימוע  

 פי דין. - נדרשת על

 

 התקשרות עם המציע הזוכה  .15

את המועד שנקבע לחתימה    ,ודיע למציע שהצעתו נבחרה כהצעה הזוכה בהליךי  מזמיןה .15.1

  10או כל מועד אחר שיקבע המזמין שיעלה על    ימים  10על ההסכם בהודעה מראש של  

את המסמכים הבאים ולקבל   מזמין. עד לאותו מועד יידרש המציע הנ"ל להמציא לימים

 : מזמיןאישור ה

מסמך   .15.1.1 לנוסח  בהתאם  ביטוח  עריכת  חברת    1-באישור  ע"י  חתום  זו  להזמנה 

 ביטוח בישראל. 

 .2- ערבות ביצוע בנוסח נספח ב .15.1.2

 . מזמיןשיידרש על ידי ה כל מסמך אחר .15.1.3
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במועדן .15.2 בחלקן  או  האמורות  בדרישות  המציע  עמד  הי  ,לא  את   מזמיןהיה  לחלט  רשאי 

זכייתו בהליך בהתאם לשיקול   ולא לאשר את  הערבות שניתנה להבטחת קיום ההצעה 

הבלעדי, זאת מבלי לפגוע בכל זכות ו/או תרופה אחרות המוקנות למזמין על פי כל   ודעת

כזה,   במקרה  הסכם.  ו/או  הידין  הכשיר   מזמיןהיה  במציע  בהליך  כזוכה  לבחור  רשאי 

 ר לאחר הצעתו של המציע שנפסל.בתושהצעתו דורגה כבאה 

 . לתחנת המעברלהעבר פסולת אינו מחויב   מובהר בזאת, כי האשכול .15.3

  בשיעור   תשלוםעבודת הקבלן  ופיקוח על    ,המכרזהזוכה ישלם לאשכול עבור ניהול    הקבלן .15.4

ביצוע העבודות נשוא מכרז עבור  הקבלן  לרבות המע"מ שיקבל מכל תשלום שיקבל    7%של  

לן נותן בזאת הרשאה בלתי חוזרת לקיזוז תמורת בהק.  ("האשכול "תמורת  )להלן:    זה

האשכול מכל תשלום שהוא המגיע לו עבור ביצוע העבודות נשוא מכרז זה. למען הסר ספק  

לו,   המגיעה  התמורה  מלוא  כל  מס  חשבונית  לאשכול  ייתן  הקבלן  כי  בזאת,  מובהר 

  זזה מהתשלום לקבלן.והאשכול ייתן לקבלן חשבונית על תמורת האשכול שקו

 

 עיון בהצעה הזוכה .16

עיון במסמכי המכרז לרבות פרוטוקול וועדת המכרזים, ובהצעות הזוכות במכרז, לאחר  .16.1

על הזוכה/ים,  המציע/ים  זכה, -קביעת  שלא  מציע  ו/או  נפסלה  שהצעתו  המציע  ידי 

 תתאפשר באמצעות פנייה בכתב שתיעשה לחברה. 

 האמור לעיל, לא יתאפשר העיון במסמכים הבאים: על אף .16.2

יועץ  ח .16.2.1 אחר  וו"ד  ו/או  משפטי  ייעוץ  במסגרת  שיוזמנו  ככל  המכרזים,  לוועדת 

וועדת   של  החלטה  או  לפעולה  שונות  אפשריות  חלופות  בחינת  לצורך  לוועדה 

כאמור   החלטות  מקבלת  הנובעים  וסיכונים  סיכויים  הערכת  ו/או  המכרזים 

 תידיים.בהליכים משפטיים ע

 הצעות של מתמודדים אחרים שהגישו הצעתם ולא זכו במכרז. .16.2.2

פי כל דין ו/או שהמציעים ביקשו במסגרת הצעתם  - חסיון על  מסמך עליו יש   כל .16.2.3

 כי יוותר חסוי. 

מציע אשר הגיש הצעתו למכרז זה ייחשב כמי שנתן רשותו במקרה של זכייה לאפשר עיון   .16.3

לצורך סעיף זה משמעה    -הזוכה. "הצעה"    בהצעתו למי שנפסל וביקש לבחון את הצעתו

ידי המציע במכרז זה, ככל שלא ציין על גבי הצעתו כי עסקינן  - כלל המסמכים שהוגשו על

 בחומר חסוי. 

נושאאינ  אשכולה .16.4 להשתתפותו    ו  בקשר  למציע  שייגרמו  נזק  או  להוצאה  אחריות  בכל 

כהצעה   הצעתו  קביעת  אי  בשל  גם  לעיל  האמור  מכלליות  לגרוע  ומבלי  זה,  בהליך 

הוצאות    המתאימה בכל  יישאו  המציעים  לעיל,  האמור  מכלליות  לגרוע  מבלי  ביותר. 

פוי מאת החברה ההשתתפות במכרז והכנת ההצעות, ולא יהיו זכאים לכל פיצוי ו/או שי

 בגין הוצאות אלו. 
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 תנאים נוספים  .17

נ   אשכולה .17.1 לא  עוד  וכל  במכרז  הזכייה  ו/או  ו/או המכרז  לבטל את ההזמנה   חתם רשאי 

. מבלי לגרוע מהאמור, מובהר כי ביצועו של מכרז זה עשוי  הסכם עם מי מרשויות האשכול

ו/או    האוצרו/או משרד    הפניםמשרד  להיות כפוף לקבלת אישורים שונים לרבות אישור  

הסביבהלמשרד  ה גורמים  /   הגנת  של  אישורים  ו/או  היתרים  ו/או  תקציבים  קבלת  או 

המכרז ו/או הזכייה במכרז אחרים ו/או הסכמות שונות, לפיכך, קיימת אפשרות לביטול  

במכרז כאמור לעיל או לדחייה במועד ההתקשרות    ים/הו/או ההסכם שייחתם עם הזוכ

במכרז ו/או לדחייה במועד תחילת ביצוע העבודות. בעצם הגשת ההצעה    ים/ העם הזוכ

במכרז רואים את המציעים כמי שמסכימים ומאשרים את האמור לעיל, וכמוותרים על  

 בעניין זה באופן מלא וללא כל סייג.  אשכולו/או תביעה כנגד הכל טענה, דרישה  

לקבל אישורים והיתרים ולהמציא אישורים   קבלןאין באמור כדי לגרוע מחובתו של ה .17.2

ה של  ומאחריותו  המכרז,  במסמכי  כאמור  ממנו  הנדרשים  של   קבלןומסמכים  במקרה 

 עיכובים בקבלתם. 

בי   אשכולה .17.3 הזולה  ההצעה  את  לקבל  מתחייב  מסור  אינו  והדבר  כלשהי,  הצעה  או  ותר 

ה של  הבלעדי  דעתו  ושיקול  למציע   אשכול להחלטתו  שתעמוד  ו/או    ים/מבלי  טענה  כל 

 בגין שימוש בזכות זו.  אשכולדרישה כנגד ה

של   אשכולה .17.4 הבלעדי  דעתו  שיקול  עפ"י  חשש,  המעלה  הצעה  לפסול  זכותו  על  שומר 

ם לכל תנאי המכרז, במחיר  , באשר ליכולתו של המציע לעמוד בהצעתו בהתאאשכולה

 שהוצע על ידו. 

ביחס    אשכולה .17.5 הבהרות  למתן  בבקשה  מהם  מי  או  המציעים  אל  לפנות  זכאי  יהיה 

 להצעותיהם לצורך בדיקת ההצעות ובמהלך הבדיקה. 

כל ההוצאות הכרוכות בהשתתפות בהליך יהיו על חשבון המציע בלי כל קשר לתוצאות   .17.6

 ההליך. 

, הם ניתנים  אשכולאליה ו/או שיצורפו הם רכושו של ה  ההזמנה וכל המסמכים המצורפים .17.7

ל להחזירם  ועליו  בלבד  והגשתה  הצעתו  הכנת  לשם  בהשאלה  למועד   אשכוללמציע  עד 

הגשת ההצעות, בין אם יגיש את ההצעה ובין אם לא יגיש. אין המציע רשאי, בין בעצמו 

הם לכל מטרה ובין ע"י אחרים, להעתיקם או לצלמם או להעבירם לאחר או להשתמש ב 

 אחרת.  

חתימתו של המציע והגשת ההצעה מהווה הסכמה מלאה וגמורה לכל האמור במסמכי   .17.8

המכרז על כל תנאיו ומהווה ראיה, כי המציע בדק בעצמו את כדאיות הסכם ההתקשרות  

ויתר מסמכי המכרז, הזכויות המשפטיות בו וכל דבר אחר שיש לו, לדעתו, חשיבות או 

בהסכם במידה   רשויות האשכוליש הצעה ואם להתקשר עם  משקל בהחלטתו אם להג 

ו/או רשויות    וו/או מי מטעמ   אשכולשהצעתו תזכה והוא מנוע מלעורר כל טענה כלפי ה 

 בעתיד.   – כולן או מקצתן  –האשכול 
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ו/או בהליכי   אשכולקבע בימ"ש מוסמך, כי נפל פגם יסודי בהחלטת ועדת המכרזים של ה .17.9

המכרז האחרים וכתוצאה מפגם זה לא זכה המציע במכרז, יהיה זכאי המציע שלא זכה 

ה מאת  לקבל  כאמור,  מהפגם  ההוצאות  אשכולכתוצאה  את  ורק  אך  זכייתו,  אי  עקב   ,

הישירות שהוציא בגין הכנת הערבות ובגין רכישת מסמכי המכרז. פרט לתשלום האמור  

או מי מטעמו ו/או קבלני המשנה שלו לכל פיצוי אחר בגין  לא יהיה זכאי המציע הנ"ל ו/

הפסדים ו/או אובדן רווח ו/או נזק אשר, לטענתו, נגרמו לו, כתוצאה מהפגם בתהליכי  

  אשכול המכרז ולמציע לא תהיינה כל תביעות ו/או טענות אחרות מכל סוג שהוא כלפי ה

 ו/או מי מטעמו. 

בהחל .17.10 יסודי  פגם  נפל  כי  מוסמך,  בימ"ש  המכרז קבע  בהליכי  או  המכרזים  ועדת  טת 

האחרים וכתוצאה מפגם זה זכה במכרז המציע ולא מציע אחר שהיה זכאי לכך, מתחייב  

ה הודעת  עם  מידית  שזכה,  עימו  אשכולהמציע  שנחתם  החוזה  ע"פ  עבודתו  להפסיק   ,

שלם למציע את התמורה עבור העבודה  ת  רשות אשכולבמסגרת המכרז בכל שלב שהוא. ה

למועד ההפסקה כפוף לתנאי החוזה ולמציע לא תהיינה כל תביעות או טענות    שביצע עד

 . ןמי מטעמ ו/או רשויות האשכול ו/או ו/או    אשכולאחרות מכל סוג שהוא כלפי ה

להשתתפותו    אשכולה .17.11 בקשר  למציע  שייגרמו  נזק  או  להוצאה  אחריות  בכל  נושא  אינו 

בשל   גם  לעיל  האמור  מכלליות  לגרוע  ומבלי  זה,  כהצעהבהליך  הצעתו  קביעת    אי 

 המתאימה ביותר. 

 בכבוד רב,                 

 מנכ"לית  – לי את כהן

 אשכול רשויות איגוד ערים 

 גליל מערבי 
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 :קבלןהצהרת ה

 אנו הח"מ, מאשרים כי קראנו ואנו מסכימים לכל התנאים וההוראות שבהזמנה זו. 

 

 _________________________ 

 קבלןה

 )חתימת מורשי החתימה וחותמת התאגיד( 

 

 

 

 

 

 אישור 

אני הח"מ ________ עו"ד של _____________ )להלן: "המציע"( מאשר בזאת כי ביום _________  

חתם/מו בפני על הצהרה זו ____________ ה"ה _______, _________, בשם המציע, כי אצל המציע  

דין   כל  פי  ועל  המציע  של  ההתאגדות  מסמכי  פי  על  הדרושים  האישורים  וכל  ההחלטות  כל  התקבלו 

   מת המציע על הצהרה זו וכי חתימת ה"ה המפורטים לעיל מחייבת את המציע לכל דבר ועניין.                           לחתי

 ___________________ 

 דין )חתימה + חותמת( -עורך 
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 1-מסמך א

 16/2022פומבי  מהווה חלק בלתי נפרד ממכרז

 קבלן ה  הרתהצ

 

 ________________________ : קבלןשם ה

 תאריך: ____________ 

 לכבוד 

 גליל מערבי איגוד ערים אשכול רשויות  

 

 א.ג.נ.,

 16/2022מכרז פומבי  –הזמנה להציע הצעות     הנדון:

 גליל מערביאיגוד ערים אשכול רשויות מרשויות  ויבשהמעורבת פסולת  איסוף ופינוי

 

לאחר    ,___________________ שמספרה  ת.ז.  בעל/ת   ___________________ הח"מ,  אני 

בחוק,   הקבועים  לעונשים  צפוי/ה  אהיה  כן  אעשה  לא  אם  וכי  האמת,  את  להצהיר  עליי  כי  שהוזהרתי 

 מצהיר/ה בכתב כדלהלן:  

 

ונספחיה,   .1 מסמכיה  כל  על  הצעות,  להציע  בהזמנה  המפורטים  לתנאים  מסכימים  הח"מ,  אנו 

ביחד   ונספחיה    –הנקראים  מסמכיה  על  וחתומה,  מצורפת  אותה,  וכוללים  ההצעה",  "מסמכי 

 כאמור, כחלק מתנאי הצעתנו זו. 

החוזים   .2 לרבות  ההצעה  מסמכי  את  בעיון  קראנו  כי  מצהירים  במסו אנו  עיינו  מכים המפרטים, 

החוזה   את  להוות  יחד  כולם  והעתידים  הצעות  להציע  ההזמנה  למכתב  צורפו  אשר  האחרים 

רשויות האשכול,  אנו מכירים את  . כמו כן  מרשויות האשכול  ויבשה  מעורבתפסולת    איסוף ופינויל

, ואת הדרכים  אתר ההטמנההדרכים בהן, האזורים השונים ברשויות, את הדרכים לרשויות, את  

 . אליה

וכי    הננו .3 על פרטיהם  כל מסמכי ההצעה  כי הבנו את  מיקום מכלי האצירה ברשויות  מצהירים 

  איסוף ופינוי וכן כל הגורמים האחרים המשפיעים על הוצאות    הם, תנאי הגישה אליהמקומיות

הננו מצהירים כי    ידועים ומוכרים לנו וכי בהתאם לכך ביססנו את הצעתנו.המעורבת  הפסולת  

או   תביעות  נציג  אילא  של  טענות  על  אי-דרישות המבוססות  או  תנאי  -הבנה  של  כשלהי  ידיעה 

 כלשהו מתנאי מסמכי ההצעה ואנו מוותרים בזה מראש על טענות כאלו. 

לתנאים המפורטים במסמכים   .4 בהתאם  לפועל את העבודות האמורות  להוציא  הננו מתחייבים 

את העבודות    בצעם על עצמנו להנ"ל כולם יחד, לפי המחירים שהצענו בהצעת המחיר והננו מקבלי

 במסמכי ההצעה.  רשויות האשכול כאמורהגמור של   האמורות לשביעות רצונן
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,  בקש לקבל את השירותים באמצעותנואינן חייבות לרשויות האשכול  הננו מצהירים כי ידוע לנו ש .5

כלפ הינה  הצעתנו  כי  לנו  ידוע  לחוד  יאולם  אחת  וכל  יחד  האשכול  רשויות  רשויות  כל  לרבות   ,

 . שיצטרפו לאשכול בעתיד

מיום אישורה ע"י ועדת המכרזים של האשכול, כאשר בתקופה זו    חמש שניםל הינה  הצעתנו זו   .6

האשכול   כל אחת מרשויות  ולקבל את השירותים באמצעותנותוכלנה  בהתאם    לפנות לאשכול 

 . להצעתנו זו

, או תוך זמן  האשכול( ימים מיום הודעת  )עשרה  10הננו מתחייבים כי תוך  אם הצעתנו תתקבל,   .7

שלא יפחת מעשרה ימים, אנו נבוא ונחתום על החוזה, התנאים  י רשות האשכול  אחר שייקבע על יד

במעמד חתימת    ה הכלליים, המפרט, וכל המסמכים האחרים המהווים חלק מהחוזה, ונפקיד בידי

 .ההחוזה ערבות בנקאית לזכות

ם לא נמלא אחר התחייבותנו זו, כולה או מקצתה, תוך הזמן האמור, אתם תהיו פטורים מכל  א

, ובנוסף אתם תהיו זכאים  הכריז על מציע אחר כזוכה במכרזהתחייבות כלפינו ותהיו זכאים ל

לחלט את הערבות הבנקאית אשר אנו נפקיד בידיכם עם מסירת הצעתנו זו, וזאת כפיצוי קבוע  

העומדים   אחר  וסעד  זכות  מכל  לגרוע  ומבלי  נזקיכם  בגין  לו  זכאים  שאתם  מראש  ומוסכם 

 לרשותכם על פי מסמכי המכרז ו/או על פי כל דין. 

ידוע לנו ואנו מסכימים כי אתם תהיו רשאים לבטל את ההזמנה ו/או המכרז ו/או הזכייה במכרז   .8

איסוף  מי מרשויות האשכול בחוזה ל  התקשרנו עםוזאת על פי שיקול דעתכם הבלעדי וכל עוד לא  

 . פסולת ופינוי 

זה  פסולת מרשויות האשכול מיד עם חתימת הסכם    איסוף ופינויאנו מצהירים בזאת כי נתחיל ב .9

מיד   השירותים  עם  או  לקבלת  עמכם  שתתקשר  אחרת  אשכול  רשות  מכל  לפנות  דרישתכם 

 . באמצעותנו

מניעה משפטית מכל סוג שהוא למימוש  אנו מאשרים ומתחייבים כי אם הצעתנו תתקבל ותהיה   .10

הזכייה במכרז לרבות במקרה שיוצא צו מניעה כנגד קבלת הצעתנו ו/או כנגד חתימת הסכם אתנו  

ו/או כנגד ביצועו, לא יהיו לנו כל דרישות או כל תביעות מכל סוג שהוא כנגדכם וזאת אף אם  

 סקתן. ה של עיכובים בביצוען או הפהתחלנו בביצוע העבודות ובכל מקר

זכויותי  םרשאי  אתם .11 את  להסב  ו/או  מקצתן,    כםוהתחייבויותי  כםלהמחות  או  כולן  כלפינו, 

)להלן: "תאגיד עירוני"( ללא צורך  בע"מ    גליל מערבילרבות אשכול יישובי    כםלתאגיד בשליטת

בהסכמתנו, ובלבד שהתאגיד העירוני קיבל על עצמו בכתב את המחאת הזכויות וההתחייבויות.  

  כם מעל עצ  תםלא קיבל  אתםשר כדי להטיל על התאגיד העירוני אחריות או חבות כלשהי  אין באמו

 בכתב כאמור. 

 . אליכםל רשאי לשוב ולהמחותן חו זכויות והתחייבויות כאמור יהיההומ   תאגיד עירוני אליו

זכויות והתחייבויות במלואן או בחלקן כאמור, יהיה הממחה רשאי להורות לנו לגרום לכך    הומחו

שהערבות הבנקאית שנמסרה כאמור בחוזה ובכל מסמכי המכרז וכל בטוחה ומסמך אחר שהוצאו  

לטובת הממחה על ידי צד שלישי כלשהו על פי החוזה וכל מסמכי המכרז, יוסבו לטובת הגורם  

  14יות. אנו נגרום להסבת הערבות וכל יתר הבטוחות והמסמכים כאמור בתוך  שאליו הומחו הזכו
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הערבות   ידי  על  היא  אף  מובטחת  זו  התחייבות  כי  מובהר,  מכם.  בכתב  דרישה  מקבלת  יום 

 הבנקאית.

הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול, שינוי או תיקון ועומדת בתוקף ומחייבת אותנו   .12

 ו לכל תקופה שתוארך על ידי המזמין.לתקופה הנקובה ו/א 

כבטחון לקיום הצעתנו על כל תנאיה לרבות כאמור בהזמנה להציע הצעות, אנו מצרפים בזאת   .13

  . לתנאים הכללים 12בהתאם להצעתנו בסכום המפורט בסעיף ערבות בנקאית ערוכה לפקודתכם 

ובעונה אחת עם משלו  על  אם הצעתנו לא תתקבל, אתם תשחררו את הערבות בעת  ח ההודעה 

מאשר   יאוחר  לא  אך  הצעתנו,  הצעתנו    90דחיית  אם  ההצעות.  להגשת  האחרון  מהמועד  יום 

נמציא לכם ערבות  תתקבל, אתם תשחררו את הערבות בסמוך למועד חתימת החוזה, לאחר ש

 בנקאית מתאימה.

ה זו.  אנו מצהירים שהצעה זו מוגשת אך ורק על ידי התאגיד ושהננו זכאים לחתום כדין על הצע .14

גופים   זו מוגשת בתום לב וללא כל הסכם או קשר עם אנשים או  כן הננו מצהירים כי הצעתנו 

אחרים המגישים הצעות לביצוע אותן עבודות וכי לא מנענו מגורם כלשהו להגיש הצעה במכרז  

 ולא פנינו לגורם כלשהו בבקשה או בהצעה או בדרישה להימנע מהגשת הצעות במכרז.

רשויות האשכול לא ביקשו מהאשכול לצאת למכרז זה, שרים כי ידוע לנו כי  אנו מצהירים ומא .15

, ולא יהיו לנו כל באמצעותנו  לביצוע העבודות  כםורשויות האשכול אינן חייבות להתקשר עימ

טענות ו/או דרישות ו/או תביעות מהאשכול או ממי מרשויות האשכול אם רשויות האשכול, כולן 

 .באמצעותנו בחוזה לביצוע העבודות נשוא מכרז זה כםחלקן, לא יתקשרו עימ או

ברשויות סכום  ת  וביצוע העבוד ופיקוח על  מכרז זה  לאשכול עבור ניהול  במידה ונזכה אנו נשלם   .16

ל של  השווה  זהלפי  שנקבל  תמורה  כל  מ  7%שיעור  האשכול")להלן:    מכרז  זאת   ,("תמורת 

. אנחנו  לקזז מהתמורה המגיעה לנו את התמורת האשכוללכם  באמצעות הוראה בלחתי חוזרת  

על סכום   לנו חשובנית  תוציאו  ואתם  לנו,  על מלוא התמורה המגיעה  לכם חשבונית מס  נוציא 

 . תשלום האשכול

 אנו מצהירים:  .17

או   .17.1 ובתקנונה  החברה  בתזכיר  הקבועות  והסמכויות  המטרות  בגדר  היא  זו  הצעתנו  כי 

 ה השיתופית. בהסכם השותפות או בתקנות האגוד 

הנ"ל   .17.2 במסמכים  הגבלות  כל  קיימות  ושלא  הנ"ל  הגופים  בשם  לחתום  זכאים  אנו  כי 

 המונעות בעדנו לחתום על מסמכי ההצעה. 

להציע   .17.3 ההזמנה  נשוא  העבודה  לביצוע  הדרושים  והניסיון  המומחיות  הידע,  לנו  יש  כי 

 הצעות. 

אנו   .17.4 עם  כי  הנדון קבלן  נתקשר  מהסוג  עבודות  לביצוע  רישיון  מקצועי    ובעל  בעל  סיווג 

 מתאים. 

 כי נמצא ברשותנו אישור של "עוסק מורשה" לצורכי מע"מ. .17.5

 כי נמצא ברשותנו אישור על ניהול ספרים מרואה חשבון או פקיד השומה.  .17.6

 כי נמצא ברשותנו אישור על ניכוי במקור. .17.7
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י  כי נמצא ברשותינו רישיון מוביל בבתוקף וכנ"ל עבור כל הכלים / משאיות שיעבדו בשטח .17.8

 הרשויות באשכול.  

  לביצוע העבודות, רישיונות מתאימים  בעלי  כי כל קבלני המשנה שיועסקו על ידינו יהיו   .17.9

 וכי לא תותר העסקתו של כל קבלן ללא אישור זה. רשויות  הומחייבים קבלת אישור 

 ו מתחייבים לא לגלות ולמנוע את גילוי פרטי הצעתנו לאחרים. אנ .18

הנקובים בהצעתנו אינם כוללים מס ערך מוסף וכי מס ערך מוסף, בשיעור  ידוע לנו כי המחירים   .19

 הקבוע בחוק שיהיה בתוקף במועד התשלום, יתווסף לתשלום וישולם במועד התשלום.

אנו מוותרים על הצורך במשלוח התראה בכתב או כל הודעה אחרת על ידכם בקשר עם אי מילוי   .20

מילוי או הפרה של הוראה כלשהי  -ם חלוף או אי או הפרת הוראה כלשהי הכלולה בהצעה זו ועצ

 מההוראות הנ"ל תשמש במקום התראה כנ"ל.

 "הרבים" כולל "היחיד" במקרה ומציע הוא פרט.  .21

חודשים מהיום האחרון להגשת   6הצעתנו זאת, על כל המשתמע ממנה, הינה בתוקף לתקופה של  .22

 ההצעות והמזמין רשאי להאריך תקופה זו. 

 

 ________________                     __________________ 

 החברה הקבלנית                                  תאריך          

 )מורשי החתימה וחותמות החברה(                                                                                           

 

 אישור

 

________ מ.ר. __________ מאשר/ת בזה, כי ביום ___________ התייצב בפני מר/גב'  אני, עו"ד ___

____________, אשר זיהה עצמו/ה באמצעות תעודת זהות שמספרה _______________/ המוכר/ת  

צפוי/ה   יהיה  כן  יעשה  לא  וכי אם  האמת  להצהיר את  עליו/ה  כי  ולאחר שהזהרתיו/ה  אישי,  באופן  לי 

 עים בחוק, אישר/ה את נכונות תצהירו/ה וחתם/מה עליו בפניי. לעונשים הקבו

 

 חתימה וחותמת    תאריך 

 
 _____________________ שם החברה הקבלנית:    

 
  _____________________ שמות מורשי החתימה*: 

 
 _____________________   כתובת: 

 
 _____________________  מס'  טלפון: 

 
 _____________________   מס' פקס: 

 
 _____________________ : כתובת דואר אלקטרוני

 
 _____________________ מספר עוסק מורשה: 
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יש לצרף אישור עו"ד או רו"ח לעניין שמות מורשי החתימה המוסמכים לחייב את החברה   הערה:

 .  (5-)נספח א הקבלנית בחתימתם
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 2-נספח א

 הצעת מחיר 

 בלתי נפרד ממסמך א' המהווה חלק 

   16/2022פומבי  למכרז
 

 פסולת ביתית ברשויות  איסוף ופינויל

 גליל מערבי איגוד ערים אשכול רשויות 

 

 עותקים(  שניב  -)יש להגיש במעטפה נפרדת 

 

 : באמצעות משאיות דחס הצעת מחיר לאיסוף ופינוי פסולת מעורבת – חלק א' .1

 

מרבי לפינוי טון פסולת מעורבת מחיר 

מע"מ  ללא  באמצעות משאיות דחס 

 )₪/טון(

 % הנחה ממחיר מירבי 

לא    –)הנחה מקסימלית 

 ( 5%תעלה מעל 

מחיר לאחר הנחה ללא  

 מע"מ )₪ לטון( 

260  ₪   

 

- מסמך בפינוי הפסולת ביישובי האשכול בהתאם לתכנית העבודה )ההצעה תתייחס ל .1.1

. יחד עם יםעובדשני  נהג ו:  עובדים  שלושהמינימום  ( כאשר בכל משאית דחס יעבדו  5

יום העבודה של משאיות הדחס   זאת, בכל משאית יהיו עובדים בהתאם לתכנית העבודה.

 שעות.  8-יהיה עד גמר סידור העבודה היומי לפי תכנית הפינוי, ולא פחות מ

האשכול  להגדלת השירות מעבר לקבוע  במידה והקבלן יתבקש על ידי רשות האשכול או   .1.2

 בתכנית העבודה, תשולם לקבלן התמורה הבאה: 

ישולם לנו  –  טון  26  של  כולל  במשקל  דחס  משאיתל  שעות  8  של  עבודה  יום  בעבור .1.2.1

הצעה שתהיה גבוה מסכום זה תפסל( לא כולל    -₪    3,000_____ ₪ )מחיר מרבי  

ישולם לו בנוסף בעבור הפסולת  מע"מ בעבור יום העבודה של המשאית, אך לא  

 שפונתה. 

–  טון  12משאית דחס בייבי במשקל כולל של  שעות ל  8בעבור יום עבודה של   .1.2.2

הצעה שתהיה גבוה מסכום זה תפסל(    - ₪    2,500ישולם לנו _____ ₪ )מחיר מרבי  

לא כולל מע"מ בעבור יום העבודה של המשאית, אך לא ישולם לו בנוסף בעבור  

 הפסולת שפונתה 
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באמצעות משאיות דחס ייעודיות  הצעת מחיר לאיסוף ופינוי פסולת מעורבתק ב' חל .2

)מובהר בזאת, כי רשויות האשכול יוכלו לרכוש את העבודות שבחלק ב'    למונחי/טמוני קרקע

 בלבד(. 01.01.2022זה החל מיום 

 רכיב
לפינוי  מחיר מרבי  

 יחידה 
 % הנחה ממחיר מירבי 

מחיר לאחר הנחה לא  

לפינוי  כולל מע"מ, 

 יחידה 

ביצוע עבודות איסוף,  

פינוי ושינוע אשפה  

מטמוני קרקע  ופסולת 

  ו/או מונחי קרקע בנפח 

קוב באמצעות    2.25-6

דחס ייעודיות  משאיות 

 למונחי/טמוני קרקע 

65   ₪ 

  

 

 

)מובהר בזאת, כי  באמצעות משאיות רמסע  הצעת מחיר לאיסוף ופינוי פסולת מעורבתחלק ג'  .3

 בלבד(.  01.01.2022רשויות האשכול יוכלו לרכוש את העבודות שבחלק ג' זה החל מיום 

 רכיב

מחיר  

מרבי 

לפינוי  

 יחידה 

 % הנחה ממחיר מירבי 
מחיר לאחר הנחה לא  

 לפינוי יחידה כולל מע"מ, 

ביצוע עבודות איסוף, פינוי ושינוע  

  8-6בנפח  ותאשפה ופסולת ממכול 

. פנים רשותי לתחנות מעבר קוב 

 בשטחי הרשות 

130  ₪ 

  

ביצוע עבודות איסוף, פינוי ושינוע  

  10-14בנפח  ותאשפה ופסולת ממכול 

פנים רשותי לתחנות מעבר בשטחי  

 קוב  הרשות

140   ₪ 

  

 

 

 פסולת גושית ואו גזם איסוף -' דחלק  .4
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 רכיב
מחיר מרבי לא כולל  

 מע"מ
 מירבי % הנחה ממחיר 

מחיר לאחר הנחה לא  

 כולל מע"מ

הפעלת משאית מנוף  

  14.9במשקל כולל של 

טון לפחות עם ארגז  

  מ"ק 28מטען פתוח  

יום   - עובדנהג +  

שעות  8עבודה בן 

סבבי   2הכולל לפחות 

 איסוף

שירות זה יינתן רק  

 _ 01.10.2022מיום __

2,000  ₪ 

  

הפעלת טרקטור  

חקלאי ועגלה לאיסוף  

פסולת גושית  

מסמטאות ורחובות  

  8יום עבודה בן  –צרים 

 שעות

1,300₪   

  

שירות גריסת גזם פנים  

 רשותי 

₪ ליום עבודה   8,000

שעות( * כל שעת   8)עד 

  1,000עבודה נוספת, 

 .₪ 

  

 

לאותו יום קריאה  המחירים הינם   -לפי קריאהודחסנים הובלה והצבה מכולות  –' החלק  .5

 להצבה ופינוי

 

 סוג הפסולת רכיב
מחיר מרבי לא  

 כולל מע"מ ליח' 

% הנחה ממחיר  

 מירבי 

מחיר לאחר  

הנחה לא כולל  

 מע"מ ליח' 

-8מכולה בנפח    תהצב

 מ"ק  12
   ₪   200 פסדים 

מכולה     8-12הובלה 

 ממ"ק 
 300   ₪   

מכולה בנפח  ת*הצב

 מ"ק   20-30

ביתית מעורבת  /  

 גושית  
500   ₪   
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 חתימת המציע __________________   

 ארמון ועו"ד עדי הרטל-שמורות לעו"ד מרים סברדלוב© הזכויות 
 אין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא אישור בעלי הזכויות

 
33 

 

 

מכולה     20-30הובלת 

 מ"ק  

ביתית מעורבת /  

 גושית 
800   ₪   

בנפח   מכולה  הצבת 

 מ"ק   32-40

ביתית מעורבת /  

 גושית  
600   ₪   

בנפח    הובלת מכולה 

 מ"ק   32-40

ביתית מעורבת  /  

 גושית  
950   ₪   

מכולות    2הובלת  

בנפח     40  - 30בנפח 

 פולטריילר( מ"ק )

ביתית מעורבת  /  

 גושית  
1,500   ₪   

השכרה, אחזקה  

והובלת דחסן בנפח  

 מ"ק    20-24

   ₪   1,000 ביתית מעורבת 

 

ימי    5*המחיר להצבה והובלה של מכולה כולל הצבת מכולה בהתאם לבקשת הרשות לתקופה של עד  

 עבודה, והובלה של המכולה לאתר מוסדר לטיפול בפסולת.

 

 

 איסוף פסולת בניין  –' ו חלק .6

 

כולל   רכיב לא  מרבי  מחיר 

   ליחידהמע"מ 

לא   % הנחה ממחיר מירבי  הנחה  לאחר  מחיר 

מע"מ,   לפינוי  כולל 

 מכולה

הטמנה    תהצב לאתר 

  6-8מוסדר מכולה בנפח  

 מ"ק )כולל הטמנה( 

350  ₪   

הובלה של מכולה בנפח  

 מ"ק  6-8

1,000  ₪   

 

ימי   5כולל הצבת מכולה בהתאם לבקשת הרשות לתקופה של עד המחיר להצבה והובלה של מכולה 

 עבודה, והובלה של המכולה לאתר מוסדר לטיפול בפסולת.

 

 לאתר שאינו בעברון.  סילוק פסולת כולל דמי כניסה והיטל הטמנה –חלק ז'  .7
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 פסולת סוג ה

מחיר סילוק מרבי ללא  

כולל  )₪/טון(  מע"מ 

 היטל הטמנה 

 % הנחה ממחיר מירבי 
מחיר לאחר הנחה ללא  

 מע"מ )₪ לטון( 

     ₪   280 ביתית מעורבת 

     ₪   280 גושית מעורבת 

     ₪   545 פסדים 

   ₪ לקוב   70 אתר קצה  – ריסוק גזם 

 

 

לשנע את הפסולת לאתר קצה ובו מתקן למיון פסולת, עלות כניסה למתקן תקבע    במקרה והאשכול יחוייב

 (. בהתאם למחירון אתר הקצה )המפעל

 

הרשויות המפנות   אשכול יישא בעלות דמי הכניסה והיטל ההטמנה.ה –מסולקת לאתר עברון פסולת ה

בעברון ההטמנה  האשכול:    לאתר  עם  ההסכם  אשר,  באמצעות  מטה  תרשיחא,  מעלות  עכו,  נהריה, 

 פסוטה, מעיליא, ירכא, אבו סנאן. כפר ורדים, מעלה יוסף,מזרעה, בית ג'ן,  שלומי, תפן,

 

 ( אחזקת כל מכלי האצירה )עגלות ,מכולות ודחסניםשטיפה ו .8

כולל   רכיב לא  מרבי  מחיר 

 ליום עבודהמע"מ 

לא   מירבי % הנחה ממחיר  הנחה  לאחר  מחיר 

מע"מ,   לשטיפת  כולל 

 כלי אצירה 

שטיפת כלי אצירה  

באמצעות כלי רכב  

ייעודי )כמות לפי  

תכנית עבודה, ולא  

עגלות   180-פחות מ 

  70אשפה ביום, או 

מכולות אשפה, מונחי  

 וטמוני קרקע(

5,500  ₪   

 

 אספקת עובד ניקיון )אשפה , רחובות, דחס, עוזר נהג(  .9

כולל   רכיב לא  מרבי  מחיר 

 ליום עבודהמע"מ 

ממחיר   הנחה   %

 מירבי 

לאחר הנחה לא  מחיר  

 כולל מע"מ,

   ₪   550 יום עבודת עובד כללי 
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עבור ₪ כולל מע"מ   9, לקבלן תשולם תוספת של אחר ורחוק יותרוהאשכול יורה על פינוי לאתר    קרהבמ

על    כל העולה  נסיעה  ה   35ק"מ  אישור  קבלת  לאחר  וזאת  לכיוון,  לחריגה  אשכול  ק"מ  ובכתב  מראש 

 .שהתווסף לנסיעההאמורה לרבות היקף הק"מ 

 

האשכול יבצע   –אין הסכם הטמנה ישיר מול האשכול    הפסולת המפונה משטח שיפוט רשויות אשר להן

להצעת   7התאם להצעתו בחלק ז', סעיף  הטמנה של פסולת גושית ופסולת מעורבת באמצעות הקבלן ב

 המחיר.

 

 

 

 תאריך: ____________________________________________ 

 

 שם התאגיד המציע: ___________________________________ 

 

 שמות החותמים בשם התאגיד המציע: ______________________ 

 

   המציע:________________________ חתימה וחותמת של התאגיד 

 

 עותקים   שניב  -טופס זה יוגש במעטפה נפרדת 
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 3-אנספח 

   16/2022פומבי  המהווה חלק בלתי נפרד ממסמך א' למכרז

 נוסח ערבות לקיום ההצעה

 

 תאריך: ___________________ 

 לכבוד

 גליל מערבי איגוד ערים אשכול רשויות 

 

 א.ג.נ.,

 ____ ערבות מס' הנדון: 

 

ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום    _____סניף  _________אנו הח"מ בנק    ___________לבקשת  

)המציע( בקשר _______________  שתדרשו מאת  שקלים חדשים    אלף(  מאה)במילים:    00,0001עד לסך  

 . 16/2022פומבי  עם מכרז

 

 

 . כלשהם יתווספו הפרשי הצמדהלא לסכום הערבות 

ובלתי חוזר, לשלם לכם את סכום הערבות בתוך עשרה   אנו מתחייבים בזאת באופן אוטונומי, מוחלט 

ימים ממועד קבלת דרישתכם הראשונה בכתב, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם זאת.  

דרישתכם בכתב משמעה דרישתכם בצירוף כתב ערבות זה כשהוא במקור ולא באמצעות    -למען הסר ספק  

 פקס או בהעתק צילומי. 

מוצהר בזאת כי חילוט של חלק מהערבות לא יגרע מתוקפה והיא תישאר תקפה לגבי יתרת הסכום שלא  

 חולט. 

 ערבות זו אינה ניתנת להסבה או להעברה לצד שלישי. 

 12.10.2022ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום  

 בכבוד רב,             

         ____________________ 

    )בנק(             
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 4-אנספח 

 16/2022מכרז פומבי המהווה חלק בלתי נפרד ממסמך א' של  

 

 תעודת התאגדות של המציע בתוקף למועד 

 הגשת ההצעות המאשרת 

 כי המציע הינו תאגיד רשום   

 המתנהל על פי דין  
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 5-אנספח 

 16/2022מכרז פומבי המהווה חלק בלתי נפרד ממסמך א' של  

 

 אישור עדכני של עו"ד או רו"ח על זכויות החתימה במציע

 

 לכבוד 

 גליל מערבי איגוד ערים אשכול רשויות  

 

 

 

 אישור זכויות חתימה  הנדון:

 

של   רו"ח**   / כעו"ד  המשמש  רו"ח**,   / עו"ד   _________________________ הח"מ,  המציע: אני 

זה   שאישורי  ההצעה  גבי  על  כי  בזה  מאשר  התאגיד(,  ומס'  התאגיד  )שם   ____________________

ה"ה   חתימת  וכי   _____________________   ,_____________________ ה"ה  חתמו  לה  מצורף 

________________ ביחד עם חתימת _________________, בתוספת חותמת מוטבעת הכוללת את  

 כאמור לעיל, מחייבת את המציע לכל דבר ועניין. שם המציע 

 

 

      

 ____________________    תאריך: ____________________ 

 חתימת וחותמת עו"ד / רו"ח          

 

 

 

 *ניתן לצרף את האישור בנוסח דלעיל בנפרד, על גבי נייר המכתבים של עורך הדין / רואה החשבון המאשר.

 ** נא מחקו את המיותר. 

  



 אשכול רשויות גליל מערבי איגוד ערים 
 איסוף ופינוי פסולת מעורבת ויבשה מרשויות האשכול ל 16/2022מכרז מס' 
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 6-אנספח 

 16/2022מכרז פומבי המהווה חלק בלתי נפרד ממסמך א' של  

 

 :יש לצרף

אישור תקף מפקיד שומה או רו"ח בדבר ניהול ספרים כדין בהתאם להוראות    .1

 . 1975-פקודת מס הכנסה )נוסח חדש( וחוק מס ערך מוסף, התשל"ו

אישור תקף מפקיד שומה או רו"ח בדבר דיווח לפקיד השומה על הכנסותיו    .2

-חוק מס ערך מוסף, התשל"וולמנהל מע"מ על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי  

1975  . 

 (. 8-א -ו 7- א יםלהלן )נספח יםהמופיע יםבנוסח  יםתצהיר  .3

 

  



 אשכול רשויות גליל מערבי איגוד ערים 
 איסוף ופינוי פסולת מעורבת ויבשה מרשויות האשכול ל 16/2022מכרז מס' 

 

 

 

 חתימת המציע __________________   

 ארמון ועו"ד עדי הרטל-שמורות לעו"ד מרים סברדלוב© הזכויות 
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 7-אנספח 

 

 16/2022מכרז פומבי המהווה חלק בלתי נפרד ממסמך א' של  

 תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים 

 

לאחר    ,___________________ שמספרה  ת.ז.  בעל/ת   ___________________ הח"מ,  אני 

בחוק,   הקבועים  לעונשים  צפוי/ה  אהיה  כן  אעשה  לא  אם  וכי  האמת,  את  להצהיר  עליי  כי  שהוזהרתי 

 מצהיר/ה בכתב כדלהלן:  

 

 (."התאגיד"אני משמש/ת כמנהל/בעל מניות ב _________________________ )להלן:  .1

התשל"וא .2 ציבוריים,  גופים  עסקאות  חוק  פי  על  האישית,  מידיעתי  זה  תצהירי  עושה    1976- ני 

איגוד ערים אשכול    של   16/2022ממכרז פומבי  ( וכחלק  "חוק עסקאות גופים ציבוריים")להלן:  

 . האשכולפסולת ביתית מרשויות  איסוף ופינוי ל גליל מערבירשויות  

 [ בפסקה הרלוונטית, ומחק את הפסקה המיותרת ✓סמן הנני מצהיר/ה כי: ] .3

   עד למועד עריכת תצהירי זה לא הורשע התאגיד ולא הורשע בעל זיקה אליו )כהגדרת מונח

)איסור   זרים  עובדים  חוק  לפי  עבירות  משתי  ביותר  ציבוריים(  גופים  עסקאות  בחוק  זה 

התשנ"א הוגנים(,  תנאים  והבטחת  כדין  שלא  מינימום,  ולפי    1991-העסקה  שכר  חוק 

 ; 1987-התשמ"ז

 -או 

   עד למועד עריכת תצהירי זה התאגיד ו/או בעל זיקה אליו )כהגדרת מונח זה בחוק עסקאות

גופים ציבוריים( הורשעו ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא  

התשנ"א  הוגנים(,  תנאים  והבטחת  התשמ"ז  1991-כדין  מינימום,  שכר  חוק  ,  1987- ולפי 

ההצע הגשת  למועד  עד  ההרשעה  ואולם,  ממועד  לפחות  אחת  שנה  חלפה  הנ"ל  למכרז  ה 

 האחרונה.  

הצהרתי זו הינה אישית ובאחריותי, ומבלי לגרוע מכך היא תיראה אף כהצהרה מטעם התאגיד,   .4

 אשר הסמיך אותי למסור הצהרה זו. 

 אני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .5

 

 

 ולראיה באתי על החתום: 

  תאריך 

 

 

 חתימת המצהיר/ה  

 



 אשכול רשויות גליל מערבי איגוד ערים 
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 ארמון ועו"ד עדי הרטל-שמורות לעו"ד מרים סברדלוב© הזכויות 
 אין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא אישור בעלי הזכויות

 
41 

 

 

 אישור

 

אני, עו"ד ___________ מ.ר. __________ מאשר/ת בזה, כי ביום ___________ התייצב בפני מר/גב'  

____________, אשר זיהה עצמו/ה באמצעות תעודת זהות שמספרה _______________/ המוכר/ת  

וכי   האמת  להצהיר את  עליו/ה  כי  ולאחר שהזהרתיו/ה  אישי,  באופן  צפוי/ה  לי  יהיה  כן  יעשה  לא  אם 

 לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה את נכונות תצהירו/ה וחתם/מה עליו בפניי. 

 

 חתימה וחותמת    תאריך 

 

  



 אשכול רשויות גליל מערבי איגוד ערים 
 איסוף ופינוי פסולת מעורבת ויבשה מרשויות האשכול ל 16/2022מכרז מס' 

 

 

 

 חתימת המציע __________________   
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 8-אנספח 

 

לחוק   1ב2נוסח תצהיר בדבר קיום ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות בהתאם לסעיף  

 1976-עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו

 

__________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה  אני הח"מ  

 צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן: 
 

לעבודות פינוי ואיסוף אשפה  ,  16/2022הנני עושה תצהיר זה כחלק ממסמכי מכרז פומבי מס'    .1

ברשויות   רשויות  ופסולת  אשכול  ערים  מערביאיגוד  "  גליל  מטעם האשכול)להלן:  כמורשה   ,)"

 המציע במכרז. אני מכהן כ_______________ והנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע. 
 

וייחתם בין המציע למי  -ככל שהצעתו של המציע תיבחר כהצעה הזוכה במכרז על .2 ידי האשכול 

ה הסכם קבלן, מתחייב  האשכול  כל תקופת  מרשויות  )לרבות  כי במהלך תקופת ההסכם  מציע 

לחוק עסקאות גופים   1ב 2בסעיף  ההסכם מוארכת( לקיים כלפי המועסקים מטעמו, את האמור  

 בדבר ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות. 1976-ציבוריים, תשל"ו
 

 זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.  .3

 

 _______________ 

 המצהיר             

 

 דין -אישור עורך

 

מס'  ת.ז.  הנושא   ____________________ ה"ה  הופיע   ,_________________ היום  כי  מאשר  הנני 

ולאחר      ,____________________ מרחוב   ,_______________ עוה"ד  בפני   ,___________________

לעונשים הקבועים  בחוק, אם לא יעשה כן,  אישר את נכונות  שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי  

  תצהירו וחתם עליה בפני. 

 _______________ 

 דין -עורך          

 )חתימה וחותמת(     

 

 9-אספח נ



 אשכול רשויות גליל מערבי איגוד ערים 
 איסוף ופינוי פסולת מעורבת ויבשה מרשויות האשכול ל 16/2022מכרז מס' 

 

 

 

 חתימת המציע __________________   
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 16/2022פומבי  המהווה חלק בלתי נפרד ממסמך א' של מכרז

 

 אישור רואה חשבון על מחזור כספי 

 

 לכבוד 

 _____________ חברת 

 

 7201-9201 –אישור על מחזור כספי לכל אחת מהשנים  הנדון:

 

 

כי בהתאם לדוחות הכספיים של החברה לשנים   של חברתכם הרינו לאשר  וכרואי החשבון  לבקשתכם 

  60,000,000-מצטבר ליותר משבוקרו על ידנו, המחזור הכספי של חברתכם, לא כולל מע"מ,    2019-2017

.₪ 

 

 נמצא בהקפאת הליכים ו/או בהליכי כינוס נכסים ו/או פירוק ו/או פשיטת רגל.  אינוהמציע 

 

 

 ____________________    תאריך: ____________________ 

 חתימת וחותמת רו"ח          

 

 

 

 

 

 *ניתן לצרף את האישור בנוסח דלעיל בנפרד, על גבי נייר המכתבים של רואה החשבון המאשר.
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 חתימת המציע __________________   
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 10-אנספח 

 16/2022ומבי פהמהווה חלק בלתי נפרד ממסמך א' של מכרז 

אישור רו"ח או עו"ד על כך שלמציע לא נרשמה הערת עסק חי והוא אינו  

נכסים ו/או פירוק ו/או פשיטת  נמצא בהקפאת הליכים ו/או בהליכי כינוס 

 רגל



 אשכול רשויות גליל מערבי איגוד ערים 
 איסוף ופינוי פסולת מעורבת ויבשה מרשויות האשכול ל 16/2022מכרז מס' 

 

 

 

 חתימת המציע __________________   

 ארמון ועו"ד עדי הרטל-שמורות לעו"ד מרים סברדלוב© הזכויות 
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   11-אנספח 

 16/2022מכרז פומבי  המהווה חלק בלתי נפרד של  

 ויבשה  פסולת מעורבת איסוף ופינוינוסח אישור על ביצוע עבודות 

 )יש לצרף אישור נפרד מכל רשות מקומית( 

 ויבשה פסולת מעורבת איסוף ופינויאישור על  ביצוע  :הנדון

 

מאשר בזה כי ____________________________ )שם המשתתף( מס' תאגיד רשום  אני החתום מטה  

"( ביצע עבור ___________________________ )שם הרשות( את  המשתתף____________ )להלן: "

 השירותים המפורטים להלן, באופן שוטף ורציף,  

 

 פירוט השירותים שניתנו לנו ע"י הקבלן ומועדיהם: 

 

 פינוי פסולת מעורבת, מתאריך __________עד תאריך  ___________ שירותי איסוף ו

 

 .  ______________מספר תושבים ברשות המקומית )ע"פ נתוני הלמ"ס או משרד הפנים(: 

 

 פרטי מזמין העבודה ופרטי המאשר:

 

   מזמין העבודה 

 

 

 תפקיד   טלפון   שם ושם משפחה של המאשר 

 

 

  

 

    תאריך:  

 

או מנכ"ל הרשות המקומית או ראש אגף איכות   גזבר הרשות המקומית  וחותמתחתימה 

 _________________________  ברשות המקומית הסביבה/שפ"ע/תפעול

  



 אשכול רשויות גליל מערבי איגוד ערים 
 איסוף ופינוי פסולת מעורבת ויבשה מרשויות האשכול ל 16/2022מכרז מס' 

 

 

 

 חתימת המציע __________________   

 ארמון ועו"ד עדי הרטל-שמורות לעו"ד מרים סברדלוב© הזכויות 
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 12-אנספח 

 16/2022המהווה חלק בלתי נפרד ממסמך א' של מכרז פומבי 

 

 

העתק רישיון עסק לאתר טיפול בפסולת שבבעלותו של המציע, והעתק  

אישור המשרד להגנת הסביבה להפעלת אתר הטיפול בפסולת שבבעלותו של  

 המציע. 

 

  



 אשכול רשויות גליל מערבי איגוד ערים 
 איסוף ופינוי פסולת מעורבת ויבשה מרשויות האשכול ל 16/2022מכרז מס' 

 

 

 

 חתימת המציע __________________   

 ארמון ועו"ד עדי הרטל-שמורות לעו"ד מרים סברדלוב© הזכויות 
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 31-אנספח 

 16/2022מכרז פומבי המהווה חלק בלתי נפרד ממסמך א' של  

 מציע בדבר אי תאום הצעות  /קבלןהצהרת ה

 

 לכבוד 

 גליל מערבי איגוד ערים אשכול רשויות  

 א.ג.נ.

 

איגוד מרשויות האשכול   ויבשה מעורבתפסולת  איסוף ופינויל 16/2022  פומביהצעה במכרז הנדון: 

  גליל מערביערים אשכול רשויות 

 

 תצהיר

הריני להצהיר, כי בהתאם להחלטות _____________________________ מיום _________ )להלן  

 בהתאם להוראות המכרז שבנדון והריני להצהיר כדקלמן:    מציע( הנני המוסמך להצהיר בשם ה"מציע"ה

 

 ו/או מציע פוטנציאלי.  קבלןבמכרז עם כל   ואת הצעת  םלא תיא מציעה .1

מציע פוטנציאלי כלשהו להגיש הצעה במכרז שבנדון ולא פנה לגורם  ו/או    קבלןמ  לא מנע  מציעה .2

 כלשהו בהצעה, בקשה או דרישה כאמור. 

שלא לגלות ולמנוע את גילוי פרטי ההצעה לאחרים, עד לשלב פתיחת מעטפות    מתחייבמציע    ה .3

 המכרז.

 . באתי על החתום שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת, ולראיהאני מצהיר/ה כי זהו  .4

 _________________ 

 חתימת המצהיר/ה                                                                                                         

 אישור

אני הח"מ, עו"ד _________ מ.ר. __________ , מאשר/ת בזה כי ביום ___________ התייצב/ה בפניי  

זיהה/תה עצמו/ה בת.ז שמספרה __________ המוכר/ת לי באופן אישי,    מר'/גב' _____________ אשר

ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה/תעשה כן יהא/תהא צפוי/ה לעונשים  

 הקבועים בחוק, אישר/ה את נכונות תצהירו/ה וחתם/ה עליו בפניי. 

את   מציע__________ מוסמך להצהיר בשם המר'/גב' _____  מציעהריני לאשר כי בהתאם להחלטות ה

 ההצהרות שבתצהיר זה וכי ההחלטה התקבלה כדין. 

 _________________ 

עו"ד )חתימה + חותמת( 



 אשכול רשויות גליל מערבי איגוד ערים 
 איסוף ופינוי פסולת מעורבת ויבשה מרשויות האשכול ל 16/2022מכרז מס' 
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 41-אנספח 

 16/2022המהווה חלק בלתי נפרד ממסמך א' של מכרז פומבי 

 מציע בדבר קרבה משפחתית לעובד רשות מקומית   /קבלןהצהרת ה

 ברשות המקומית או חבר מועצה 
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 הצהרה על העדר קרבה לעובד הרשות ו/או לחבר מועצה 

 לכבוד  

 "( האשכול " -)להלן  גליל מערביאיגוד ערים אשכול רשויות  

 

 אשכול מביא בזאת לידיעת כל מציע את הוראות הסעיפים הבאים: 

 

 א' לפקודת העיריות ]נוסח חדש[, כדלקמן:122סעיף  .1

"חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד מהאמורים חלק העולה על  .א

בהונו או ברווחיו, או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או    10%

 בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות".  –לעסקה עם  הרשות. לעניין זה "קרוב 

בכלל   .ב גם  קיימת  זהה  הכ  12הוראה  הציבור  של  נבחרי  של  עניינים  ניגוד  מניעת  ללים 

 (. 3114ברשויות  המקומיות )י.פ. תשמ"ד עמ' 

 

קירבה משפחתית, לפי ההגדרות    יאו אין ללי אם ישנה  ודיע בהצהרה שבנספח  אני מ בהתאם לכך   .2

 .האשכול האשכול, או עם עובד של דלעיל, עם חבר מועצה 

 

 המכרז. הצהרה זו הינה חלק בלתי נפרד ממסמכי   .3

 

האשכול    מועצתאין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט ההוראות המתירות ל .4

או עפ"י החלטת שר הפנים להתיר התקשרות כאמור ובלבד שלא יהיה בביטול החוזה    הברוב חברי 

 כדי לגרוע מזכויות צד שלישי שנרכשו בתום לב. 

 

 

 הצהרה 

 

, מצהיר  _______אני הח"מ ___________________________ המעוניין להשתתף במכרז מס' 

 ומתחייב בזאת כדלקמן: 

 

 קראתי את האמור לעיל והנני מצהיר:  .1

האשכול יש/אין )מחק את המיותר( לי בן זוג, הורה, בן או בת, ואף לא מועצת בין חברי  א.

 סוכן שותף.

באמצעותו הגשתי את הצעתי, יש/אין )מחק את המיותר(  לתאגיד שבשליטתי ואשר  ב.

בהון או   10%לאחר מאלה המוגדרים במונח "קרוב" כאמור לעיל חלק העולה על  

 ברווחים, ואין אחד מהמנויים לעיל מכהן בו כמנהל או כעובד אחראי. 
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 יש/אין לי )מחק את המיותר( בן זוג, שותף או סוכן העובד באשכול.  ג. 

 

י ועדת המכרזים של האשכול תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה משפחתית  ידוע לי כ .2

 כאמור לעיל, או אם מסרתי הצהרה לא נכונה. 

 

 אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת.  .3

 

 ולראיה באתי על החתום: 

 

 שם המציע: _____________________  חתימת המציע: _______________________     
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 ' ב ךמסמ

 

 

 הקבלנות חוזה

 

 

 המהווה חלק בלתי נפרד 

 16/2022פומבי  ממכרז
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 החוזה –  'במסמך 

 16/2022ממכרז פומבי המהווה חלק בלתי נפרד 

 20________ לחודש _______ שנת ____   , ביוםכברישנערך ונחתם ב

 

 ב י ן

 

 ,  גליל מערביאיגוד ערים אשכול רשויות  

 קיבוץ כברי   לצורכי חוזה ושכתובת

 ("אשכול"האו  "המזמין")להלן: 

 מצד אחד 

 

 ל ב י ן 

 _____________________________ 

 __________________________ 

 שכתובתה לצורכי חוזה זה הנה:

 _______________________________ 

 ( "קבלן"ה)להלן: 

 מצד שני 

 

 (;"המכרז")להלן:  16/2022מס' פומבי מכרז  אשכול פרסם וה הואיל:

 

  איסוף ופינויל  _____________________הגיש הצעה במסגרת המכרז מיום    קבלןוה והואיל:

 (; "ההצעה"נשוא המכרז )להלן:  פסולת ביתית 

 

 הקבלן היא ההצעה הזוכה במכרז; הצעת ו והואיל:

 

את ביצוע העבודה על פי התנאים המפורטים להלן בחוזה    קבלןלמסור ל  םמסכי  אשכול וה והואיל:

 ובמסמכי החוזה;

 

 

 לפיכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן: 

 

 

 כללי  – פרק א' 
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   ויבשה  פסולת מעורבת איסוף ופינוילתנאי החוזה 

 ומסמכי החוזה: הגדרות .1

 הגדרות: .1.1

 . גליל מערביאיגוד ערים אשכול רשויות     –"האשכול"או  ״המזמין״

נהריה,     -רשויות האשכול  עכו,  עיריית  מעלותהמועצה  העיריית  עיריית  אשר,  מטה  - אזורית 

ג'אן,  המועצה  התרשיחא,   בית  יוסף,  המועצה  המקומית  מעלה  אזורית 

מקומית  המועצה  ה  ,מקומית חורפישהמועצה  המקומית שלומי,  המועצה  ה

מועצה  המקומית פסוטה,  המועצה  המקומית מזרעה,  המועצה  הכפר ורדים,  

, וכן כל רשות  מקומית תעשייתית מגדל תפןהמועצה  והמקומית מעיליא  ה

 ;שתצטרף לאיגוד בתקופת הזכייה עם הזוכה/ים במכרז

מי שנקבע כמנהל מטעם המזמין, לרבות כל אדם המורשה בכתב על    -  ״המנהל״ או "המפקח"

חל  כל  או  החוזה  לצורך  לרבות    קידו  מחממנו,  תברואה/   /לקתמנהל    אגף 

 . ברשויות האשכול שפ"ע

, שלוחיו, יורשיו ומורשיו המוסמכים, לרבות  קבלן, לרבות נציגיו של הקבלןה  - ״קבלן״ה

 בביצוע העבודות או כל חלק מהן.  כל קבלן משנה הפועל בשמו ו/או מטעמו

כאחראי מטעמו על    קבלןמי שנתמנה בכתב מזמן לזמן על ידי ה  -  "קבלן של ה  עבודהה  אחראי"

ובלבד שמינוי זה אושר מראש ובכתב על ידי    הןאו כל חלק מ   עבודות ביצוע ה

כוחו המוסמך של  - המנהל או מי שהוסמך מטעמו; ובכל מקום בו נזכר בא 

" אלא אם מהקשר  קבלן של ה  עבודהייקרא כאילו נכתב בו "מנהל ה  קבלןה

 הדברים עולה כוונה אחרת. 

ים אורגניים  פסולת שמקורה במשקי בית, מוסדות ועסקים המכילה מרכיב      -פסולת מעורבת  

ואנאורגניים מעורבים כגון: שיירי מזון, קרטונים וניירות, אריזות לסוגיהן,  

בניה   פסולת  סמרטוטים,  אריזות,  עצים,  מתכות,  זכוכית,  פלסטיק,  גזם, 

מ"ק במצבור אחד, וכיו"ב המצויים בכלי האצירה   1בכמות שאינה עולה על 

 או בסביבתם בתחומי הרשות.

פסולת מוצקה לרבותת גם ממקורות שונים אשר אינה מכילה בתוכה מרכיבים             -פסולת יבשה

 אורגניים רקבוביים, פסולת בניין או חומרים מסוכנים.  

תחנה לקיצוץ גזם ו/או  תחנת מעבר ו/או  מאושר ו/או  טיפול בפסולת  אתר     - אתר סילוק

בניין   ייעודי לטיפול בפסולת  גושית  אתר  פיו/או  על  ידי    מוסדר  על  דין  כל 

 המשרד להגנת הסביבה ו/או כל רשות מוסמכת אחרת. 

 מתקן נייח וקבוע שבו נעשים אחד, חלק או כל אלה:    -  תחנת מעבר

הפסולת במהלך פינוייה וסילוקה מכלי קיבול אחד לרבות רכב    העברה של

הקטנת נפח של הפסולת בדרך של גריסה,    להובלת פסולת , לכלי קיבול אחר.

וכו' חוזר   דחיסה  שימוש  או  מחזור  לצורכי  למרכיביה  פסולת  של  מיון 
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לצורכי   הפסולת  תשונע  ושממנו  הסביבה  להגנת  המשרד  ידי  על  המאושר 

 סילוק/עיבוד אל אתר סילוק מאושר על פי כל דין. 

לביצוע     -כלי רכב וציוד  הנדרשים  ואמצעים  ציוד  רכב,  במסמכי   כלי  המפורטות  העבודות 

 החוזה. 

)מכלים   - מכלי אצירה  דחסנים-מכלים  מכולות,  ו/או    עגלות,  מתכת  ו/או  מפלסטיק  וכו'( 

 .חומרים אחרים בנפחים שונים המתאימים לאצירת פסולת מסוגים שונים

כהגדרתם    ויבשה   פסולת מעורבת   איסוף ופינוי להעבודות נשוא הסכם זה    -  העבודות  אוהעבודה  

וסילוקם לאתר סילוק ו/או לתחנת מעבר בהתאם לשיקול דעת   במבוא לעיל

, וכל הנובע מהם באופן טבעי ו/או כמקובל ו/או כמתחייב ע"פ  רשות האשכול

כל דין לרבות כללים, נהלים, הנחיות וכיו"ב של כל גוף ממשלתי או מוסדי,  

בין כפי שחל במועד חתימת הסכם זה ובין כפי שיחול ו/או שישונה מעת לעת  

משך תקופת ההתקשרות, וכן כל העבודות וההתחייבויות שעל הקבלן לבצע  ב

 על פי מסמכי החוזה מתחום רשויות האשכול. 

 .שצורפה למסמכי המכרז, בכפוף לזכות המזמין לשנותהתכנית עבודה    - תכנית עבודה

כתמורה לביצוע החוזה, לרבות    קבלןהסכום הנקוב בהצעתו של ה  -  "התמורה"או    ״שכר החוזה״

כל   ולהוציא  להוראות החוזה,  לסכום הנקוב בהתאם  כל תוספת שתיווסף 

 סכום שיופחת מהסכום הנקוב בהתאם להוראות החוזה. 

התשמ״א הפרשנות,  כחיקוק  1981- חוק  החוזה  את  רואים  פרשנות  לצורך  החוזה.  על  יחול   ,

 כמשמעותו בחוק האמור.

 ברבים ולהיפך לשון זכר כוללת נקבה ולהיפך.  במסמך זה לשון יחיד כוללת 

 חודש לוח גרגוריאני כולל שבתות, מועדים וחגים. –פירושו  "חודש קלנדרי"או  "חודש"

 . קבלןיחידה לפי הצעת המחיר    – "מחיר יחידה" 

, יום כיפור, חג ראשון של סוכות, שמיני עצרת, חג ראשון  השנהימי ראש    2 -  מועדאו  חג

פסח,   הנוצרית  של  המוסלמית,  העדות  וחגי  שבועות  פסח,  של  שביעי 

 והדרוזית. מובהר שבמכרז זה יום העצמאות לא נחשב כיום חג. 

המחיריםאו    המדד המרכזית    -   מדד  הלשכה  ידי  על  המתפרסם  )כללי(  לצרכן  המחירים  מדד 

 לסטטיסטיקה או כל מדד רשמי אחר שיבוא במקומו. 

 . .202215.04המדד שפורסם ביום   -המועד הקובע 

 
 

 מסמכי החוזה  .1.2

הנזכרים  ו/או  אותם  ו/או המשנים  אלו המתקנים  לרבות  להלן,  המסמכים המפורטים 

בהם ו/או הנוספים להם והמצוינים במפורש ככאלו, בין אם צורפו לחוזה זה )מסמך ב( 

מהווים חלק בלתי  ,  , וכן הצעתו של הקבלן, לרבות כל מצורפיהבעת חתימתו ובין אם לא

 לים אותם.ל ונפרד מחוזה זה כאילו נכללו בגוף החוזה והם ייקראו ויפורשו ככ

 הצעת הקבלן.  –  2-נספח א .1.2.1
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 חתימת המציע __________________   

 ארמון ועו"ד עדי הרטל-שמורות לעו"ד מרים סברדלוב© הזכויות 
 אין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא אישור בעלי הזכויות

 
55 

 

 

נוסח ערבות להבטחת ביצוע התחייבויות הקבלן שתוצא על ידי בנק    –  1-מסמך ב .1.2.2

 בישראל. 

 . העדר תביעות – 2-מסמך ב .1.2.3

 . מפרט דרישות לביצוע – 3-מסמך ב .1.2.4

 . אישור קיום ביטוחים – 4-מסמך ב .1.2.5

 . מפרט טכני – 5-נספח ב .1.2.6

כל אחד מהמסמכים הנ"ל ייקרא להלן בשמו ו/או עפ"י מספר המסמך הכתוב לצדו ו/או  

 באופן כולל כ"מסמכי תנאי העבודות". 

מצהיר כי הוא קרא ומכיר את כל מסמכי תנאי העבודות הנ"ל המהווים חלק בלתי    קבלן ה

לכ מסכים  הוא  כי  זה,  מחוזה  והגיע  נפרד  שבדק  לאחר  החוזה  על  חתם  וכי  תנאיהם  ל 

 למסקנה כי יוכל לקיים באופן מלא ומושלם את כל הוראותיהם ותנאיהם.  

 

 מבוטל .2

 

 ניהול יומן -תפקידיו וסמכויותיו של המפקח  .3

המפקח רשאי לבדוק את העבודות ולהשגיח על ביצוען וכן לבדוק את טיב כלי הרכב והכלי   .3.1

וטיב העבודה שנעשית על ידי הקבלן בביצוע העבודות. כן רשאי  העבודה שמשתמשים בהם  

הוא לבדוק את אופן ביצוע הוראות החוזה, לרבות הוראות המנהל והוראותיו הוא, על  

 ידי הקבלן. 

אין לראות בזכות הפיקוח שניתנה למנהל ו/או למפקח על ביצוע העבודות אלא אמצעי   .3.2

ו במלואו. הפיקוח האמור לא ישחרר את להבטיח, כי הקבלן יקיים את החוזה בכל שלבי

 הקבלן מהתחייבויותיו כלפי המזמין למילוי הוראות חוזה זה. 

)להלן:   .3.3 יומן עבודה  ינהל  ידי  "היומן"הקבלן  על  ( בו יירשמו מידי יום הפרטים הבאים 

 כוחו המוסמך, אלא אם קבע המפקח, כי הרישומים כאמור ייעשו על ידו:-הקבלן או בא

 דה ושעת סיום העבודה. שעת התחלת העבו .3.3.1

 מספרם של העובדים לסוגיהם המועסקים בביצוע העבודות; .3.3.2

 כלי הרכב ו/או הציוד המכני המועסק בביצוע העבודות;  .3.3.3

 הרחובות בהם ביצע את העבודות;  .3.3.4

 סוג כלי האצירה אותם פינה ומספרם;  .3.3.5

כמות )משקל בטון( של הפסולת שפונתה )מעורבת( בכל סבב איסוף ופינוי, בכל   .3.3.6

 ישוב. 

כל דבר אשר לדעת הקבלן יש בו כדי לשקף את המצב העובדתי במהלך ביצוע   .3.3.7

 העבודות. 

 עותק מהיומן יועבר למנהל בסוף כל יום עבודה. 
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הקבלן יקבל דיווח מאתר ההטמנה או אתר המיון אליהם פינה את הפסולת בו יירשמו   .3.4

 (:"הדיווח מהאתר"הנתונים הבאים )להלן: 

 מספר כלי הרכב;  .3.4.1

 שם הנהג;  .3.4.2

 יום ושעת כניסה לאתר; .3.4.3

 משקל כלי הרכב בעת כניסתו לאתר;  .3.4.4

 משקל כלי הרכב לאחר פריקת הפסולת.  .3.4.5

שעות מהשעה בה נרשם כי רכב איסוף ופינוי    12מהדיווח בתוך  הקבלן יעביר למנהל עותק  

 הפסולת נכנס לאתר ההטמנה או אתר המיון. 

ימים הסתייגויות והערות בדבר אופן ביצוע העבודות, וכן כל דבר   14המפקח ישלח בתוך   .3.5

 אחר שלדעת המפקח יש בו כדי לשקף את המצב העובדתי באופן ביצוע העבודות.  

כוחו המוסמך. מובהר -יחתם, בתום הרישום בו, על ידי הקבלן או באכל דף של היומן י  .3.6

בזאת כי הרישום אינו מחייב את הרשות המקומית, ורק עבודות שאושרו ע"י המפקח  

 יחייבו אותו כמפורט להלן בחוזה זה.

 הרישומים ביומן אינן ראיה לאמור בהם בכל, ולביצוע העבודות בפרט.  .3.7

 

 הסבת חוזה  .4

רשאי להסב לאחר את החוזה או כל חלק ממנו, וכן אין הוא רשאי להעביר או    קבלןאין ה  .4.1

למסור לאחר כל זכות לפי החוזה, אלא בהסכמת המזמין בכתב. על אף האמור לעיל, אם 

ה המזמין    קבלןביקש  יאשר  בנקאי,  למוסד  הכספיות  זכויותיו  את  להמחות  מהמזמין 

 . קבלןבכתב את בקשת ה

שלא יהיה    קבלן( מתחייב בזאת ה "קבלן"חברת החברה )להלן:  הנו    קבלןבכל מקרה בו ה .4.2

 לא הסתיימה תקופת ההתקשרות עפ"י חוזה זה. כל עוד    קבלןכל שינוי בשליטה בחברת ה

או   .4.3 כולן  זה,  חוזה  לפי  והתחייבויותיו  זכויותיו  את  להסב  ו/או  להמחות  רשאי  המזמין 

 , ובלבד קבלןרך בהסכמת ה(, ללא צו"תאגיד עירוני")להלן:    ומקצתן, לתאגיד בשליטת

 בכתב את המחאת הזכויות וההתחייבויות.   ותאגיד העירוני קיבל על עצמשה

אלי תאגיד   והתחי  הועירוני  זכויות  יהיהומחו  ולהמחותן    ורשאי  היבויות כאמור,  לשוב 

 . או לרשות המקומית תאגיד אחרל

  קבלןזכויות והתחייבויות במלואן או בחלקן כאמור, יהיה הממחה רשאי להורות ל  הומחו

לגרום לכך שהערבות הבנקאית שנמסרה כאמור בחוזה וכל בטוחה ומסמך אחר שהוצאו 

לטובת הממחה על ידי צד שלישי כלשהו על פי החוזה, יוסבו לטובת הגורם שאליו הומחו  

  14כל יתר הבטוחות והמסמכים כאמור בתוך  יגרום להסבת הערבות ו  קבלןהזכויות. ה

יום מקבלת דרישה בכתב מהממחה. מובהר, כי התחייבות זו מובטחת אף היא על ידי  

 הערבות הבנקאית ויתר הבטוחות. 
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, אלא בהסכמת עבודות, כולן או מקצתןשל ה   יצועןרשאי למסור לאחר את ב  קבלןאין ה .4.4

משתלם לפי זמן העבודה ובין ששכרם המזמין בכתב. ואולם העסקת עובדים, בין ששכרם  

או חלק    עבודותשל ה  ןמשתלם לפי שיעור העבודה, אין בה כשלעצמה, משום מסירת ביצוע 

ההןמ הודיע  לאחר.  ביצועןלמזמ  קבלן,  את  למסור  רצונו  על  בכתב  כלשהו    ין  חלק  של 

את העבודה לקבלן המשנה,    קבלןלקבלן משנה שיצוין בהודעה, לא ימסור ה  העבודותמ

 א לאחר קבלת אישורו של המזמין בכתב. אל

ל להורות  רשאי  וה  קבלןהמזמין  ידו,  על  שאושר  משנה  קבלן  כל  של  סילוקו    קבלןעל 

בכתב.  המנהל  ידי  על  שיאושר  אחר  משנה  בקבלן  המשנה  קבלן  את  להחליף  מתחייב 

להארכת זמן, לתוספת    קבלןסילוקו של קבלן משנה לא תהווה עילה לכל דרישה של ה

 יו"ב. החלטת המזמין בנושא זה תהיה סופית. תשלום וכ 

אין   .4.5 זה,  בסעיף  לעיל  לאמור  בהתאם  לא,  ובין  במפורש  בין  הסכמתו,  את  המזמין  נתן 

  יישא   קבלן מאחריותו והתחייבויותיו לפי החוזה, וה  קבלןההסכמה האמורה פוטרת את ה

 ועובדיהם.כוחם -באחריות מלאה לכל מעשה או מחדל של מבצעי העבודות, באי

 

 היקף החוזה  .5

הוראות החוזה חלות על ביצוע העבודות, לרבות המצאת כח האדם, הכלים, הציוד, המכונות וכל  

 מרכיב אחר, בין קבוע ובין ארעי, הנחוץ לשם כך. 

 

 סתירות במסמכים ועדיפות בין מסמכים .6

במסמכים  .6.1 כלשהי  הוראה  לגבי  משמעות  דו  או  התאמה  אי  או  סתירה  של  מקרה  בכל 

נים המהווים את החוזה, ובהעדר קביעה אחרת של סדר העדיפות במפרט המיוחד או  השו

 נקבע ברשימה שלהלן:   –לעניין הביצוע    –בכל מסמך אחר ממסמכי החוזה, סדר העדיפות  

 הוראות המפקח; .6.1.1

 ; העבודה תכניות .6.1.2

 חוזה זה; .6.1.3

 תקנים ישראליים. .6.1.4

 תקנים זרים. .6.1.5

על   .6.1.6 עדיפה  שלעיל  ברשימה  קודם  במסמך  הוראה  הבא  כל  שבמסמך  ההוראה 

 אחריו. 

מן   .6.1.7 מסמך  בין  וכיו"ב  התאמה  אי  סתירה,  של  מקרה  בכל  לעיל,  לאמור  בנוסף 

ה חייב  הישראלים,  התקנים  לבין  לעיל  הנזכרים  אל    קבלןהמסמכים  לפנות 

 המפקח והמפקח ייתן הוראות בדבר סדר העדיפות שיש לנהוג. 

דו   .6.1.8 משמעות, אפשרות  בנוסף לאמור לעיל, בכל מקרה של סתירה, אי התאמה, 

בענייני  באלה,  וכיוצא  שונה  ופינוי  לפירוש  לבין  הפסולת  איסוף  הנספחים  בין   ,
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וה העדיפות  בשאלת  דעתו,  שיקול  לפי  המנהל,  יכריע  פי    קבלןעצמם,  על  ינהג 

 לכל דבר ועניין.   קבלןהוראותיו והוראות המנהל תחייב את ה

במפרט   .6.2 מובאים  שהם  כפי  העבודות  פרטי  של  מסמכי  העבודות  התיאורים  יתר  ובכל 

 , כל עוד אין סתירה ביניהם. בחוזה זההחוזה, משלימים את התיאורים התמציתיים 

סעיף   בין  משמעות  דו  או  התאמה  אי  או  סתירה  של  מקרה  זה בכל  פרטי    בחוזה  לבין 

יתר מסמכי החוזה,  העבודות  העבודות במפרט   היחידה שבובכל  מפרט יראו את מחיר 

,  מפרט העבודותכמתייחס לעבודה, על כל פרטיה ואופן ביצועה, כפי שמצוין בהעבודות  

 ובכפוף לאמור באופני המדידה ובתכולת המחירים.

סתירה או אי התאמה או דו משמעות בין הוראה אחת מהוראות החוזה לבין    קבלן גילה ה .6.3

רושם הנכון של הוראה, מסמך או כל חלק מהם מסופק בפי  קבלןהוראה אחרת או שהיה ה

ל  יפנה    –מפרש כהלכה את החוזה    קבלןשלדעתו אין ה  קבלןאו שהמפקח מסר הודעה 

בכתב למנהל והמנהל יתן הוראות בכתב, לרבות תכניות לפי הצורך, בדבר הפירוש   קבלןה

תה עבודה את ביצועה של או  קבלןשיש לנהוג לפיו. עד קבלת הוראותיו של המנהל, יעכב ה

הקבלן יפעל בהתאם להוראות המנהל, ולא   שבגינה צריך היה לפנות למנהל כאמור לעיל.

 יעכב את ביצוע העבודה גם אם הוא חולק עליה. 

 

 ביצוע העבודות .7

של   קבלןה .7.1 הוראותיהם  כל  אחרי  זה  לצורך  וימלא  לחוזה,  בהתאם  העבודות  את  יבצע 

 המנהל והמפקח. 

, בכפוף להפקדת ערבות קבלת צו התחלת עבודהיום      45הקבלן יתחיל בביצוע העבודות   .7.2

 .ביצוע והצגת אישור קיום ביטוחים

ראות,  , מזמן לזמן, תוך כדי ביצוע העבודות, הוקבלןהמנהל והמפקח רשאים להמציא ל .7.3

את   מחייבות  והמפקח  המנהל  הוראות  העבודות.  לביצוע  הצורך,  לפי  תכניות  לרבות 

 , אולם אין האמור בסעיף קטן זה בכדי לגרוע מהאמור בפרק ח׳. קבלןה

הקבלן מצהיר כי ידוע לו שרשויות המזמין מוכרות כ"מפעל חיוני" ו/או "כמפעל למתן   .7.4

שירותים קיומים" והוא מתחייב בזאת כי במידה ויוכרז ע"י הרשויות המוסמכות אחד 

 המצבים בהתאם להוראות אחד או יותר מהחוקים הבאים:

שעת   .7.4.1 בתקנות  כאמור  לכך  המוסמך  השר  ידי  על  חירום  מצב  על  חירום  הכרזה 

 . 1973- )סמכויות מיוחדות( תשל"ד

ג לחוק ההתגוננות האזרחית,  9הכרזה על מצב מיוחד בעורף כמשמעותו בסעיף   .7.4.2

 . 1951-תשי"א

בסעיף   .7.4.3 כהגדרתו  המוני  אסון  כאירוע  אירוע  על  המשטרה  90הכרזה  לפקודת  א 

 .1971- )נוסח חדש(, תשל"א

 ממשלה. לחוק יסוד ה 38הכרזה על מצב חירום בהתאם להוראות סעיף  .7.4.4

  1967- אזי, תחולנה הוראות הנ"ל ו/או הוראות חוק שירות עבודה בשעת חירום, תשכ"ז
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המשמשים   הקבלןו/או הוראת כל דין רלבנטי אחר, גם על עובדי ו/או שירותי ו/או כלי  

 לצורך ביצוע העבודות נשוא חוזה זה.

 

 עבודה בעת חירום .8

 זה.   בחוזה   כנדרש   מושלם  באופן   העבודות   את   ולבצע   להמשיך קבלן  ה  נדרש   חירום   בעיתות  .8.1

 את   לבצע  וימשיכו  אשכולשל ה  השיפוט   בתחום   יישארו   והעובדים  הציוד,  הרכב  כלי  כל .8.2

 . זה חוזההוראות  י" עפ  כנדרש העבודות

 . לעיל כאמור  חירום בעת עבודות ביצוע עבור שהיא תוספת  כללקבלן   תשולם לא .8.3

 במקרה ,  אחר  בטחוני  אירוע  או  פיגוע   של  במקרה,  בעורף  שיוגדר  מיוחד  מצב,   מלחמה  בעת .8.4

: להלן)  אחר  חירום  אירוע  כל  או (  חורפית  סערה,  אדמה  רעידת)שריפה,    טבע  מפגע  של

הקבלן    יעמידאחרת,    מוסמכת  רשות   או/ו  העורף  פיקוד  ידי- על  שיוגדרו  כפי(  "האירוע"

,  סיוע  לצורךאשכול ורשויות האשכול  ה  לרשות  להפעלתו  האדם  וכוח  ה"הצמ  כלי   כל  את

 .אירוע ה עקב הנדרשת  נלווית  עבודה   וכל, הפסולת ולפינוי, וחילוץ חירום עבודות  ביצוע

  רשויות  ידי- על  שיקבעו  התעריפים  פי  על  לקבלן  אשכולה  שלםי   כאמור  השירותים  מתן  בגין .8.5

 . המוסמכות המדינה

 

 ערבות לקיום החוזה ולביצוע תשלומים  .9

למזמין עם חתימת החוזה   קבלןמילוי התחייבויותיו על פי חוזה זה ימציא ההבטחת  ל .9.1

ב בנוסח  "ערבות  בנקאית  ערבות  ב  1-ב  נספחיצוע"  המכרז  בלמסמכי  של סכום  סך 

. הערבות תהיה צמודה למדד כשהחודש הקובע לחישוב ההצמדה  )מיליון ₪(  ₪  1,000,000

עד חצי שנה מתום תקופת  תוקף  . הערבות תהיה ב1בסעיף    יהיה החודש הבסיסי כאמור 

 . החוזה

הערבות עד חצי שנה מתום התקופה  תקופת  כה תקופת החוזה יאריך הקבלן את  הואר .9.2

. מובהר, כי הערבות מבטיחה גם את תחילת התקופה המאורכתימים לפני    60  המאורכת

 לחדשה כאמור.  קבלן התחייבות ה

 לא יחדש ערבות כאמור לעיל, הערבות תחולט לטובת המזמין.  קבלן אם ה  .9.3

 

 מסירת הודעות .10

כל הודעה של צד אחד בקשר עם חוזה זה, תישלח במכתב רשום למשרדו של הצד השני   .10.1

לפי הכתובת של הצד השני המפורטת בחוזה או תימסר ביד במשרדו של הצד השני או  

 תשוגר בפקסימיליה למשרדו של הצד השני. 

כעבור   .10.2 ביד  שנמסרה  כהודעה  תיחשב  רשום  בדואר  שנשלחה  ממועד    72הודעה  שעות 

מסירתה בדואר. הודעה שנמסרה ביד תיחשב כהודעה שנתקבלה במועד מסירתה. הודעה  

ששוגרה בפקסימיליה תיחשב כהודעה שהתקבלה במועד המצוין על גבי אישור השיגור  

 בפקסימיליה.



 אשכול רשויות גליל מערבי איגוד ערים 
 איסוף ופינוי פסולת מעורבת ויבשה מרשויות האשכול ל 16/2022מכרז מס' 

 

 

 

 חתימת המציע __________________   

 ארמון ועו"ד עדי הרטל-שמורות לעו"ד מרים סברדלוב© הזכויות 
 אין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא אישור בעלי הזכויות

 
60 

 

 

 

 העבודות  הכנה לביצוע  –פרק ב' 

 

 דיקות מוקדמותב .11

כמויות הפסולת, מיקום  כאילו בדק באופן סביר, לפני הגשת הצעתו,    קבלןרואים את ה .11.1

ו  הדרכים  הרחובות,  האצירה,  כלי  סוגי  האצירה,  הרלונטית  כלי  אחרת  גישה  דרך  כל 

, וכן כאילו השיג את כל המידע  ודרכי הגישה אליוהסילוק  לביצוע העבודות, את אתר  

 להשפיע על הצעתו. האחר העשוי  

כאילו שוכנע על יסוד בדיקותיו המוקדמות, כי שכר החוזה שהוצע על    קבלןואים את הר .11.2

 ידו, הוא הוגן ומניח את דעתו.

 

 העבודה תכנית  .12

 : ("התכנית")להלן:  קבלןה פסולת  איסוף ופינויתכניות  –תכנית העבודה  .12.1

כ  .12.1.1 ופינויאת הימים והשעות ל  תללוהתכנית  הפסולת מכל רחוב בתחומה    איסוף 

שיטות אשר לפיהם יש לבצע  ו, לרבות הסדרים  המונציפאלי של הרשות המקומית

 מאחריות כלשהי המוטלת עליו.  קבלןאינה פוטרת את ההתכנית את העבודות. 

רואים את הקבלן כמי שבחן את התכנית לפני שהגיש את הצעתו למכרז, בחן את   .12.1.2

ת כוח האדם הדרוש לביצוע העבודות, את  כל המשמעויות הנגזרות ממנה, לרבו

ה  רכבי  ואת  ופינוישעות העבודה,  לא  איסוף  ואחזקתם. הקבלן  תפועלם  עלות   ,

בדבר  המזמין  כלפי  טענה  בכל  טעות    יבוא  ו/או  הטעיה  התאמה  אי  ו/או  מצג 

 . שמקורה בתכנית העבודה

  אתר ההטמנה עברון הקבלן כי שעות קליטת פסולת ב  ייתחשב  בתכנית העבודה .12.1.3

, ובימי שישי  16:00ועד השעה    05:30הינה בימי חול, ראשון עד חמישי, משעה  

 . 13:00עד השעה  05:30וחגים יהודיים מהשעה 

בהתאם לצרכיו, ובלבד שמספר הפינויים בשבוע לכל    התכניתעדכן את  למזמין הזכות ל .12.2

ת עלות השינויים ככלולה בתמורה המגיעה לקבלן בגין  רואים א  .כלי צבירה לא ישתנה

 ביצוע העבודות. 

הקבלן יקבל אישור מראש ובכתב מהמנהל לכל מקרה בו הקבלן מבקש לפנות פסוןלת  .12.3

 ביום שבו אתר הטיפול בפסולת סגור. 

הינה תנאי יסודי להסכם זה, אשר הפרתו תהווה  מובהר בזאת, עמידה בתכנית העבודה   .12.4

ההס לביטול  לפיכך,עילה  לקבלן.  פיצוי  כל  ללא  וזאת  את   כם,  יבצע  לא  והקבלן  היה 

העבודות בהתאם לתכנית העבודה, כולה או חלקה, ולא תיקן את ההפרה בתוך המועד 

רשאית הרשות לבחור האם לבטל את ההסכם או לבצע את שתקבע הרשות המקומית,  

העבודה שלא בוצעה בהתאם לתוכנית העבודה בעצמה או ע"י אחר, ולהשית על הקבלן  

. אין בהוראות סעיף זה כדי למנוע  15%את עלות אותה עבודה בתוספת תקורה בשיעור  
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תכנית העבודה מהרשות המקומית לכל סעד אחר המגיע לה בגין אי ביצוע העבודות עפ"י  

-המגיע לה לפי כל דין, לרבות מכוחו של חוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, תשל"א

1970 . 

 

 השגחה, נזיקין וביטוח -פרק ג' 

 

 הרחקת עובדים  .13

ביצוע    העבודות כל אדם המועסק על ידומביצוע  ימלא כל דרישה מטעם המנהל להרחיק    קבלןה

אדם באופן בלתי הולם או אינו מוכשר למלא תפקידיו  , אם לדעת המנהל, התנהג אותו  העבודות

התנהגות הפוגעת באורח החיים התקין )כגון: , לרבות  או שהוא נוהג ברשלנות בביצוע תפקידיו

. אדם שהורחק לפי דרישה כאמור  צעקות של עובדים, הפרעה לתנועה באופן בלתי סביר וכדומה(

 להעסיקו, בין במישרין ובין בעקיפין, במקום ביצוע העבודות.   קבלןלא יחזור ה –

 

 אמצעי בטיחות   .14

העבודות כנדרש על פי כל דין, נוהג  בעת ביצוע  , על חשבונו, אמצעי בטיחות  קבלןמתחייב ל  קבלןה

או הוראה מחייבת של רשות מוסמכת בעניין זה וכן אמצעי בטיחות מיוחדים, אם אלה פורטו  

 בחוזה. 

 

 אחריות לנזק, ביטוח ונוהל טיפול בהליכים משפטים  .15

 כללי  .15.1

את    קבלןה .15.1.1 לשפות  ו/או  לפצות  דרישתומיד    מזמיןהמתחייב  הראשונה    עם 

בכתב, בגין כל נזק ו/או כל חיוב כספי ו/או כל תשלום ו/או הוצאה שיחולו על  

או בהם  היהי  המזמיןש  המזמין  לשאת  נשא  חייבים  שטרם  בפועל,    אף  בהם 

ו/או במורשיו ו/או בעובדיו ו/או    קבלןמחמת כל מעשה ו/או מחדל הקשורים ב

  מזמיןגיע כאמור לעיל לבמי מטעמו ו/או באופן ביצוע העבודות. כל סכום שי

ה ידי  קבלןמאת  על  דרישתו  מעת  החוק,  פי  על  הצמדה  ריבית  הפרשי  יישא   ,

 ועד תאריך התשלום בפועל.  קבלןמה המזמין 

 מבלי לגרוע מכלליות האמור יחולו ההוראות הבאות במצורף ובמצטבר.  .15.1.2

 נזק לגוף ולרכוש  .15.2

מזמין  שייגרמו ל  יהא אחראי לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה  קבלןה .15.2.1

ו/או לרכוש ו/או לאדם, לרבות לעובדיו, למועסקיו, קבלני משנה,    אשכולו/או ל

כל   חיים( מחמת  בעלי  )לרבות  לצד שלישי כלשהו  ו/או  עובדיהם, מועסקיהם 

מעשה ו/או מחדל ו/או מקרה אסון ו/או כל גורם אחר הקשור בביצוע ההסכם  

ני  ו/או קבל קבלן ו/או אי ביצוע ההסכם ו/או אי ביצוע ההסכם בשלמות מצד ה

משנה שיעסיק ו/או מצד שכיריו ו/או שכירי קבלני המשנה ו/או בשל אי קיום  
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הוראות   ו/או  זה  הסכם  ו/או  דין  כל  כרוך  המזמיןהוראות  הדבר  אם  בין   ,

ברשלנות ובין אם לאו, לרבות כל נזק לבניינים, כבישים, צינורות מים או ביוב,  

וטלפון,   חשמל  תתלכבלי  ועל-מערכות  ו/או  קרקעיות-קרקעיות  ציבורית   ,

פרטיות וכל סוגי עבודות ציבוריות אחרות, וכן יהיה אחראי לכל נזק ו/או אובדן  

יהיה לתקן,    קבלןועל הבגין ביצוע העבודות,  ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו  

על חשבונו הוא, כל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שנגרמו, כאמור, או  

ו אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה מיד עם דרישה  לשלם פיצויים בגין הנזק ו/א

מאת   המזמין    האשכולראשונה  את  ו/או  המזמין    האשכולולפצות  על  ו/או 

בקשר עם כל נזק ו/או אובדן ו/או    םחשבונו הוא בגין כל תביעה אשר תוגש נגד

ביצוע   אי  ו/או  ביצוע  אי  ו/או  מביצוע  כתוצאה  שייגרמו  הוצאה  ו/או  הפסד 

 ת הכלולות בהסכם. בשלמות של העבודו

משאיות  בכל הנוגע ל  קבלןלעניין נטל הראיה ונטל ההוכחה בנזיקין, יראו את ה .15.2.2

ופינויה כמי  איסוף  עליהם,  והבלעדית  המלאה  השליטה  לו  שהייתה  כמי   ,

שממונה היחיד והבלעדי עליהם ובעליהם היחיד והבלעדי ואם נגרם נזק על ידי  

משאיות  ש היחיד והבלעדי של  כמי שהיה התופ  –אש או עקב אש שיצאה מהם  

 . איסוף ופינויה

שלא התרשל בכל הנוגע לביצוע העבודה או כי לא היה ליקוי בביצוע    קבלן טען ה .15.2.3

עליו נטל    –העבודה או כי הוא פטור מאחריות לליקוי או לנזק שנגרם בעטיו  

 ההוכחה. 

י  שאינה מוקנית לו על פ   קבלןאין באמור בסעיף זה להקנות לצד ג' זכות כלפי ה .15.2.4

 דין. 

 פגיעה בזכויות קנייניות  .15.3

את    קבלן ה וישפה  המקומיתהיפצה  היטל    רשות  נזק,  הליך,  דרישה,  תביעה,  כל  בגין 

זכויות   מסחר,  סימני  מדגמים,  פטנטים,  קנייניות,  בזכויות  מפגיעה  הנובעים  וכדומה, 

יוצרים, ידע, הליך סודי או זכויות דומות, במהלך השימוש בציוד ובחומרים שיסופקו על  

 . העבודותלצורך ביצוע   קבלןידי ה

 שיפוי .15.4

התחייבויו .15.4.1 בשאר  לפגוע  סעיף  מבלי  פי  על  ה  14תיו  מתחייב  לפצות    קבלןזה, 

בגין כל תביעה, לרבות על פי פקודת הנזיקין )נוסח חדש(,    מזמין הולשפות את  

כפי שתתוקן מזמן לזמן או על פי כל חוק שיבוא במקומה, או על פי כל חוק  

 אחר.

בגין כל סכום    מזמיןהחייב לפצות ולשפות את    קבלןבנוסף לאמור לעיל, יהיה ה .15.4.2

  מזמיןהנזקים האמורים לעיל, קודם ששילם הלשלמו מחמת    מזמין ה  חויבשי

זכאי לנכות    מזמיןבפועל את הסכום שהתחייב בו ו/או עליו לשאת בו וכן יהיה ה

ל  שיגיע  ש  מזמיןמה  קבלן סכום כאמור מכל סכום    ץ יאל  מזמיןהובכל מקרה 
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ו/או הפסד ו/או  לשלם פיצויים ו/או תשלום אחר כלשהו בקשר לנזק ו/או אובדן  

כאמור   ה  – הוצאה  הפרשי    קבלן מתחייב  בתוספת  כאמור  תשלום  כל  לשלם 

ש  והוצאות  וריבית  צריך  נשא  מזמין ההצמדה  לכך,    ו/או  בקשר  בהן  לשאת 

 לרבות הוצאות ושכ"ט עורך דין והכנת עדים ומומחים. 

לפי הסכם    מזמיןאין האמור בסעיף זה בא לגרוע מהסעדים האחרים העומדים ל .15.4.3

 זה או על פי כל דין. 

על פי סעיף    מזמיןהיצטרך לשפות בהם את    קבלןלהבטחת תשלום הסכומים שה .15.4.4

לנכות ו/או לעכב מהסכומים המגיעים או    מזמיןה  זה על תתי סעיפיו, רשאי  14

על פי הסכם זה, סכומים בשיעור זהה להיקף הסיכון וההוצאות    קבלן שיגיעו ל

 . מזמיןההמשפטי של  ות דעת יועצהכספיות, וזאת על פי חוו

,  קבלןמוצהר ומוסכם על הצדדים כי הערבות לביצוע, אשר הופקדה על ידי ה .15.4.5

לסעיף   לפיצוי    14בהתאם  גם  נועדה  להלן,  הצדדים    לאשכוללהסכם  ו/או 

זה, לרבות נזקים שייגרמו על ידי    14שלישיים בגין הנזקים המפורטים בסעיף  

 . 1970-כלי רכב, כהגדרתם בפקודת הרכב המנועי )נוסח חדש(, תש"ל

לחלט את הערבות לביצוע במלואה    ו/או מי שהוסמך לכך על ידו, רשאי  מזמין ה .15.4.6

  מזמיןהאו בחלקה ללא כל תנאי וללא כל דרישה להוכחת נזק, להבטחת פיצוי  

 ה. ז 14בגין הנזקים שפורטו בסעיף 

דין   .15.4.7 בכל  נקבעו  אשר  הבטיחות  כללי  לפי  העבודה  לביצוע  הכוללת  האחריות 

  מעובדיומי  ו/או    מזמיןהואולם, אם על אף זאת תוטל על    קבלןמוטלת על ה

מי  ו/או    מעובדיומי  ו/או    מזמיןהאת    קבלן יפצה ה  – אחריות    מי מטעמוו/או  

פה אותם בגין  , ביחד ולחוד, בגין כל נזק שנגרם להם כתוצאה מכך וישמטעמו

 כל חיוב שהוטל עליהם. 

כי ה .15.4.8 בזה,  ומוצהר  יישאו    מי מטעמוו/או    מעובדיומי  ו/או    מזמיןמוסכם  לא 

בגין מעשה ו/או מחדל כלשהם של מי מהמתכננים    קבלן באחריות כלשהי כלפי ה 

 .מי מטעמוו/או   מעובדיומי  ו/או  מזמין הו/או של בעלי חוזה אחרים עם 

הסר   .15.4.9 יינתן  קבלןספק  למען  אשר  ו/או  ניתן  אשר  אישור  בכל  אין  כי  מובהר   ,

לרבות, אישור תכניות,    –  מי מטעמוו/או    מעובדיומי  ו/או    מזמיןהעל ידי    קבלןל

ונות, אישור זהות קבלני המשנה, קבלן/ים, חומרים, ציוד וכיוצא  אישור חשב 

  מעובדיומי  ו/או    מזמיןהלא יהיה בו כדי להטיל אחריות כלשהי על    –באלה  

מאחריותו ו/או לגרוע מאחריותו לפי    קבלןו/או כדי לשחרר את הי מטעמו  ו/או  

 הסכם זה ו/או לפי הוראות כל דין. 

זה, מכל סיבה שהיא, כדי לגרוע מתוקפן של  מובהר כי אין בסיומו של הסכם   .15.4.10

 זה.  14ו/או אחריותו לפי סעיף   קבלןהתחייבויות ה 

 ביטוח  .15.5

 הקבלן אחראי לתשלומי חובה בגין כל עובדיו כגון ביטוח לאומי ופנסיית חובה. .15.5.1
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ה .15.5.2 והתחייבויות  מאחריות  לגרוע  זה,    קבלןמבלי  הסכם  פי  ועל  דין  כל  פי  על 

, ביטוחים  חוזה זהלבצע ולקיים, על חשבונו, למשך כל תקופת    קבלןמתחייב ה

כדלקמן, בתנאים אשר לא יפחתו מן המפורט להלן ובאישור על קיום ביטוחי  

למסמכי ההזמנה להציע הצעות ומהווה חלק בלתי    6, המצורף כמסמך ב' קבלןה

,  חתימת הסכם זהיום    – וזאת לפי המוקדם מבין    נפרד ממנו )להלן: "האישור"(

ועד    חוזה זהולמשך כל תקופת    –או יום התחלת העבודה, על פי הקבוע בהסכם  

 , או אף מעבר לכך, לפי העניין  לסיום חוזה זה

בחברת ביטוח מורשית בישראל ובעלת מוניטין,    קבלןיבצע את ביטוחי ה  קבלןה .15.5.3

ה ידי  על  תאושר  בהקפמזמיןאשר  ימלא  הפוליסות  ,  תנאי  כל  אחר  דה 

 והוראותיהן וישלם את פרמיות הביטוח במועדים שהוסכמו עם המבטחים. 

תשלום השתתפויות עצמיות במקרה  תשלום הפרמיות וללבדו אחראי ל  קבלןה .15.5.4

 של נזק. 

וכי   מזמין,היכללו סעיף לפיו הינם קודמים לכל ביטוח אחר של  קבלןביטוחי ה .15.5.5

ביטוחי   שיתוף  זכות  על  מוותר  בביטוחי    מזמיןההמבטח  המכוסה  נזק  בגין 

 . קבלןה

ה .15.5.6 ו/או    קבלןביטוחי  לבטלם  רשאי  אינו  המבטח  פיו  על  מפורש  תנאי  ייכללו 

ום  הודעה על כך בדואר רש  מזמיןלצמצם את היקפם אלא אם כן מסר המבטח ל

כאמור  שלושים)  30 הצמצום  ו/או  הביטול  של  לתוקף  כניסתו  לפני  יום   )

 , בכתב ומראש, לכך. ואישור ןנת  אשכול וה

ביטוחי    קבלן ה .15.5.7 קיום  על  "אישור  של  מקור  העתק  למזמין  להמציא  מתחייב 

ע"י המבטח, במועד חתימת הסכם זה  כדין  ( כשהוא חתום  6" )מסמך ב' קבלןה

(. בכל מקרה של  תחילת ביצוע העבודותפני מועד  )שבעה( ימים ל  7-ולא יאוחר מ

ה מתחייב  זה,  בהסכם  לאמור  באישור  האמור  בין  התאמה  לגרום    קבלןאי 

 לשינוי ביטוחיו בכדי להתאימם להוראות הסכם זה. 

(, 6" )מסמך ב' קבלןר על קיום ביטוחי היחזור וימציא את מסמך "אישו  קבלןה .15.5.8

כל   ביטוח,  תקופת  תום  בתוקףמדי  זה  לידי    .חוזה  להמציא  מתחייב  הקבלן 

ממועד דרישתו את פוליסות הביטוח המלאות שהתחייב לערוך    15המזיןבתוך  

 בהתאם לאמור בסעיף זה. 

ו/או בדיקתם ו/או בשינויים בכדי להוות    קבלןמוסכם, כי אין בעריכת ביטוחי ה .15.5.9

ב ו/או  למוסכם  התאמתם  בדבר  על  אישור  כלשהי  הטלת אחריות  להוות  כדי 

 , לפי הסכם זה או כל דין.קבלןבכדי להוות צמצום לאחריותו של ה מזמין ה

בין אם בעצמו ו/או בין אם על ידי   קבלןבנוסף על האמור לעיל, יערוך ויקיים ה .15.5.10

 צדדים אחרים ביטוחי רכב כמפורט להלן: 

עקב   .15.5.10.1 גופנית  פגיעה  בגין  דין,  פי  על  חובה  ברכבי ביטוח  השימוש 

 . קבלןה
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לנזקים לרכוש של צד שלישי כלשהו, לרבות    קבלןביטוח אחריות ה .15.5.10.2

, כתוצאה משימוש ברכב, בגבול  רשויות האשכולו/או    אשכולשל ה

 ₪.  1,000,000שלא יפחת מסך אחריות 

ביטוח נזקי גוף, אשר אינם מכוסים בביטוח חובה, כאמור בסעיף   .15.5.10.3

לכל כלי  ₪     500,000זה, בגבול אחריות למקרה אחד של    15.5.10.1

 רכב.

כולל    ספק,  למען הסר .15.5.10.4 זה  נספח  לעניין  "רכב"  המונח  כי  מוסכם 

מתקנים המותקנים על גבי כלי הרכב    מנופים, טרקטורים, גוררים  

 וכן כלים נעים ממונעים מכל סוג. 

  לביצוע  אותו  המשמש  –  ביטוח מקיף כלי רכב" ו/או  צמ"הביטוח " .15.5.10.5

 .העבודות

מאחריות לכל נזק לרכוש ו/או    ו, וכל הפועלים מטעממזמיןהפוטר את    קבלןה .15.5.11

בין שהרכוש בוטח במלואו או בחלקו או      המשמש אותו לביצוע העבודותציוד  

,ובין שהביטוח הנערך על ידו כיסה את הנזק במלואו או   באם לא בוטח כלל 

 רם לנזק בזדון. לא יחול לטובת מי שגזה פטור   בחלקו. ואולם

יהא רשאי לערוך על פי שיקול דעתו וכפי שימצא לנכון כל ביטוח נוסף    קבלן ה .15.5.12

ה שיערוך  נוסף  ביטוח  שכל  ובתנאי  הפרויקט,  עם  ו/או    קבלןבקשר  לרכוש 

למעשיו ומחדליו בכפוף לסעיף    מזמין הלאחריותו, יורחב לכסות את אחריות  

, ייכלל ויתור  קבלןשיערוך האחריות צולבת, ובכל ביטוח נוסף לרכוש כלשהוא  

,  וו/או במקומ  ווכלפי כל הבאים מטעמ  מזמיןההמבטח על זכותו לשיבוב כלפי  

ובלבד שהאמור בדבר ויתור על זכות תחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק  

 בזדון. 

ככל שיידרש לשם שמירה ומימוש של    מזמין המתחייב לשתף פעולה עם    קבלן ה .15.5.13

 לרבות הביטוח הנוסף.  קבלןחי העל פי ביטו מזמיןהזכויות 

מצהיר ומתחייב כי לא תהיה לו כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל    קבלןה .15.5.14

כלפי   וסוג שהוא  הוא  מזמיןהמין  ו/או היקף הביטוחים, אשר  , באשר לתוכן 

נדרש לעורכם ו/או ערך על פי שיקול דעתו כמפורט לעיל והכיסוי שיינתן על ידם  

מאשר כי הוא    קבלןתביעה ו/או דרישה ו/או טענה כנ"ל. הוהוא מוותר על כל  

הסר   למען  לכך.  בקשר  כלשהי  טענה  מלהעלות  מנוע  כי  ספקיהיה  מוסכם   ,

הינם בבחינת דרישה   גבולות האחריות בביטוחים השונים, כמפורט באישור, 

ה על  המוטלת  את    קבלןמינימאלית  ולקבוע  לחבות  חשיפתו  את  לבחון  ועליו 

 בהתאם.  גבולות האחריות

רשאי,    מזמיןההא  יאת הביטוחים כנדרש ממנו בהסכם זה,    קבלןאם לא יבצע ה .15.5.15

, לעורכם בשמו או להשלימם, לפי העניין, ולשלם את דמי  אך במפורש לא חייב

לנכות כל סכום ששולם    יה רשאיה י  מזמיןההביטוח ככל שמתחייב מהעניין.  
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הפרשי וכן  נלווית  הוצאה  כל  וכן  כנ"ל  הביטוחים  מכל    בגין  וריבית,  הצמדה 

מצא  ימהן בכל זמן שהוא, או לגבותו בכל דרך אחרת ש  קבלןסכום אשר יגיע ל

 לנכון.

שמבטח ב .15.5.16 פעם  מביטוחי  למזמיןיודיע    הקבלןשל    וכל  איזה  כי  עומד    הקבלן, 

מבוטל,   ו/או  לרעה  משונה  ו/או  מצומצם  את    ההקבלןמתחייב  להיות  לערוך 

ל ולהמציא  מחדש  הביטוח  חדש  מזמיןאותו  ביטוח  עריכת  ולדרישת    אישור 

ימים  לפני מועד הצמצום    10, לא יאוחר מאשר  המזמין פוליסות ביטוח חדשות  

 הקודם, כאמור. או השינוי לרעה או הביטול של הביטוח

ביטוחי  מבלי  15.5.17 .15.5.17 האמור  מכלליות  ההוראות      לגרוע  את  יכללו  הקבלן 

 : הבאות

הינם   .15.5.17.1 לפיו  מפורש  תנאי  כוללים  לעיל  המפורטים  הביטוחים 

על נערך  אשר  אחר  ביטוח  לכל  זכות  המזמיןידי  -קודמים  ללא   ,

 .  המזמין שיתוף ביטוחי 

המזמין   הפרה בתום לב של תנאי מתנאי הפוליסה לא תפגע בזכות .15.5.17.2

 שיפוי על פי הפוליסות. לקבלת  

ן בביטול זה בכדי  אולם אי   מבוטל .  –סייג רשלנות רבתי ככל קיים   .15.5.17.3

 . לגרוע מזכויות המבטח וחבות המבוטח על פי דין

למטרת  מזמין"ה .15.5.17.4 דלעיל  "  הביטוח  הרשויות  לרבות  סעיפי 

 .עובדיהם והגופים בשליטתם  המקבלות שירותים ממנו מנהליהם,

בגין כל סכום  הראשונה    מיד עם דרישתו  מזמיןהמתחייב לשפות את    קבלןה .15.5.18

 ו/או הפועלים מטעמו.   קבלןעקב הפרת תנאי הפוליסה על ידי ה   שיושת עליו

מתחייב בזה לגרום לכך כי כל קבלני המשנה, אשר יועסקו על ידו בביצוע    קבלןה .15.5.19

הביטוחים   כל  את  הם  אף  ויקיימו  יערכו  יבצעו,  עמן,  בקשר  או  העבודות 

אלו   ביטוחים  וכי  באישורים  כמפורט  ולאחריותם,  לרכושם  לעיל,  הנדרשים 

בביטוחי  יכ הנדרשים  תחלוף  על  והוויתורים  ההרחבות  התנאים,  כל  את  ללו 

 , כמפורט לעיל.  קבלןה

ה .15.5.20 יודיע  מהפוליסות  איזו  המחיל  אירוע  למבטח,    קבלןבקרות  בכתב  כך  על 

עם    קבלןה.  מזמיןל פעולה  בשיתוף  המבטח  עם  ומתן  משא  כל  לנהל  מתחייב 

וזאת מבלי לגרוע מזכות  בכל הדרוש למימוש הזכויות על פי הפוליסה,  מזמין ה

 . מזמין לנהל המשא ומתן בעצמוה

 נוהלי טיפול בתביעות מיוחדות .15.6

 לעיל, ומבלי לגרוע ממנו, תחולנה ההוראות כדלהלן:  14 בכפוף לאמור בסעיף

 טיפול בתביעות ודרישות הנמוכות מגובה ההשתתפות העצמית:   .15.6.1

את    קבלןה .15.6.1.1 כלשהו,    מזמיןהיידע  מתלונן  מצד  דרישה  כל  אודות 

לרבות דרישה הנמוכה    שאירע בעת ביצוע העבודות,בגין כל אירוע  
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מגובה ההשתתפות העצמית, ולרבות דרישה אותה סילק כנגד כתב  

 ויתור. 

בדבר כל דרישה כספית שתוגש להן,    קבלןיידע בכתב את ה  מזמיןה .15.6.1.2

יצוע העבודות ע"י  בגין בבגין נזקים שאירעו, על פי טענת המתלונן,  

 . הקבלן

של    קבלןה .15.6.1.3 בתוך תקופה  יום ממועד  -)עשרים  21מתחייב,  ואחד( 

למסור   אליו,  המכתב  מצד   מזמיןלשיגור  סילוק  או  ויתור  כתב 

אל   להעביר  או  הסתייגות    מזמין ההמתלונן,  בדבר  הודעה 

 מהתביעה, תוך פירוט מדויק של טענותיו כנגדם. 

את    קבלן ה .15.6.1.4 בזאת  בו    מזמיןה מסמיך  לסך  עד  תביעה  כל  לסלק 

על   וזאת  לעת,  מעת  המבטח,  כלפי  העצמית  ההשתתפות  תעמוד 

ה של  שקבלןחשבונו  פי  ועל  ששוגרה  מזמיןהשל    יקוליו,  ובלבד   ,

  15.6.1.3אליו הודעה כאמור, והוא לא פעל כמפורט בסעיף קטן  

 לעיל. 

בכל עת, אשר יהא    קבלןרשאי לחייב את חשבון ה   היהי   מזמיןה .15.6.1.5

לפר תוך  חייב  הסכום,  את  קבלת   7וע  ממועד  ימים  )שבעה( 

 הדרישה. 

 טיפול בתביעות קטנות  .15.6.2

מסמיך בזאת את נציגי המבטח לסלק כל תביעה המסווגת   קבלןה .15.6.2.1

ולגרום   קטנות,  לתביעות  בימ"ש  של  לסמכותו  הנופלת  כתביעה 

 לחיובו, בכל מקרה, בגובה ההשתתפות העצמית. 

או    מזמיןן ה חיוב חשבו ביצוע החיוב הכספי יוכל להיעשות על ידי   .15.6.2.2

לעיל, לפי שיקול    15.6.1.5על פי סעיף קטן    קבלן ידי חיובו של ה-על

 . מזמיןדעת ה

, כתביעה קטנה, בין  וכל תביעה המוגשת נגד   קבלןיעביר ל  מזמיןה .15.6.2.3

נגד  הוגשה  נגדואם  הוגשה  אם  ובין  בלעדי,  באופן  עם    ו  ביחד 

הקבלןה ועל  ע"י    קבלן,  לרבות  זו,  בתובענה  לטפל  החובה  תוטל 

 שיגור נציג לביהמ"ש לתביעות קטנות. 

מזכות   .15.6.2.4 לגרוע  כדי  באמור  עצמ  מזמיןהאין  משפט,   ולייצג  בבית 

 בכך.  וץבאם יחפ 

ה  יהיה   מזמין ה .15.6.2.5 את  לחייב  הוא    קבלןזכאי  יחויב  בו  סכום  בכל 

בביהמ"ש לתביעות קטנות, בגין אירוע המיוחס לתקופת עבודתו  

(,  חוזה זה)ואף אם הוגשה במועד מאוחר ממועד סיום    קבלןשל ה

כמפורט   ובלבד שפעלו  עצמו,  מלייצג  הוא  נמנע  בו  לרבות בהליך 

 לעיל.  15.6.2.3בסעיף קטן 
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זה    15.6.2.5בזאת כי הוראת סעיף    ספק, הקבלן מצהיר  למען הסר .15.6.2.6

 . חוזה זהתחול בכל עת שהיא, לרבות לאחר סיום 

רשאי לקזז כספים    היהי  מזמין ה, מוצהר בזאת כי  ספק  למען הסר .15.6.2.7

, מכל מקור שהוא,  קבלןל  מנוהמגיעים, או אשר עשויים להגיע מ

מכל   עמו,  שיחתם  או  עמו  שנחתם  אחר  הסכם  כל  פי  על  לרבות 

 .וסכום לו יהא זכאי כלפי 

 

 נזיקין לעובדים  .16

ו/או שלוחיו ו/או כל מי    קבלןו/או למי מעובדי ה  קבלןהמזמין לא יהיה אחראי לכל נזק שיגרם ל

ו/או בשירותו כתוצאה מתאונה או נזק שייגרמו תוך כדי ועקב ביצוע העבודות, בכפוף   מטעמו 

 לעיל.  14לאמור בסעיף 

 

 קבלן פיצוי המזמין עקב אי קיום התחייבות על ידי ה .17

אחראי כלפי כל צד שלישי במידה שאחריות כזאת מוטלת עליו לפי פקודת הנזיקין ]נוסח    קבלן ה

ובקשר לכך. אם המזמין   לנזקים שייגרמו תוך כדי ביצוע העבודות  חדש[, או לפי כל דין אחר, 

להחזיר למזמין את הסכום שישולם    קבלןיידרש לשלם לצד שלישי פיצויים כלשהם, מתחייב ה

 לפי חוזה זה.   קבלןם יראוהו כחוב המגיע למזמין מהעל ידו ואותו סכו

 

 התחייבויות כלליות  -פרק ד' 

 

 המפקח  ע"י  איסוף ופינויבדיקת העבודות ומשאיות ה  .18

לבדוק את אופן ביצוע העבודות ואת משאיות  יאפשר למזמין ולמפקח או לכל נציג מטעמם,    קבלןה

   .יוצעו העבודותכל מקום בו בבכל עת סבירה ו איסוף ופינויה

 

 זכויות פטנטים וכיו״ב .19

ימנע כל נזק מהמזמין ויפצה אותו על כל חיוב הנובע מתביעה, דרישה, הליך, נזק, הוצאה,    קבלןה

היטל וכיו״ב שייגרמו כתוצאה מפגיעה בזכויות פטנטים, מדגמים, סמלי מסחר או זכויות דומות  

בדבר השימוש, תוך כדי ביצוע העבודות, בתשתיות הציבוריות, במכונות או בחומרים שיסופקו  

 . קבלןעל ידי ה

 

 פגיעה בנוחיות הציבור ובזכויותיהם של אנשים  .20

מתחייב לא לפגוע ולא להפריע שלא לצורך, תוך כדי ביצוע העבודות, בנוחיות הציבור ו/או    קבלן ה

בזכות השימוש והמעבר של כל אדם בכביש, דרך, שביל וכיו״ב או בזכות השימוש והחזקה ברכוש  

 ציבורי כלשהו. 
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 וכיו״ב תשתיות ציבוריות, לרכוש פרטיתיקון נזקים ל .21

שייגרם לבניין, כביש, דרך, גשר, מדרכה, שביל, רשת   אחראי לכל נזק או קלקול  קבלןה .21.1

ב הטלפון מים,  כבלים,  חשמל,  תיעול,  זה    יוב,  )בסעיף  ומחוברים"(   –וכיו"ב  "מערכות 

תוך כדי ביצוע העבודות, בין שהנזק או הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה שנגרם  

אופן היעיל ביותר ולשביעות  הכרחי וצפוי מראש לביצוע העבודות, יתוקן על חשבונו הוא ב

רצונו של המנהל ושל כל אדם או רשות המוסמכים לפקח על הטיפול במערכות ומחוברים 

 כאמור. 

יתאם מראש עם הגופים והרשויות המתאימות את ביצוע עבודותיו, כולל קבלת    קבלן ה .21.2

לעיל בסעיף   כל הנזכר  על  ונתונים  הגוף    21.1מפות  ידי  על  המוסמך וכולל אישור סופי 

 ברשות המקומית או הממשלתית. 

אחראי לתיקון כל הנזקים של מערכות ומחוברים כאמור גם אם לא סומנו ו/או    קבלןה .21.3

 לא היו ידועים מראש.

וכיוב'   .21.4 בניינים  מעקות,  גדרות,  רכב,  כלי  לרבות  פרטי,  לרכוש  נזק  לכל  אחראי  הקבלן 

מו באקראי ובין שהיו מעשה שנגרם תוך כדי ביצוע העבודות, בין שהנזק או הקלקול נגר

הכרחי וצפוי מראש לביצוע העבודות, יתוקן על חשבונו הוא באופן היעיל ביותר ולשביעות  

-ו  21.3רצונו של הבעלים של הרכוש ושל כל אדם או רשות המוסמכים. הוראות סעיפים  

 יחולו גם על תיקון הרכוש הפרטי בשינויים המחוייבים. 21.4

 

 ורשיון מוביל פסולת איסוף ופינוירכבי  רישיון עסק ורישיונות .22

כאמור    ותעבודה לקבל את כל הרישיונות והאישורים הנדרשים לביצוע    קבלןבאחריות ה .22.1

 ועל חשבונו. 

מתאים לביצוע  ורשיון מוביל  הקבלן ידאג שבכל תקופת חוזה זה יהיה בידו רישיון עסק   .22.2

 . העבודות בתוקף

עושה   .22.3 הוא  בהם  הרכב  כלי  שכל  ידאג  בעלי  הקבלן  יהיו  העבודות  ביצוע  לצורך  שימוש 

 רישיונות בתוקף. 

 זה הינו סעיף יסודי, אשר הפרתו תזכה את המזמין בביטול חוזה זה לאלתר.  22סעיף  .22.4

 

 האצירה וניקוי שטח סביב כלי סילוק פסולת  .23

האצירה ברדיוס  כלי  מידאג הקבלן לסילוק הפסולת הנמצאת ליד  האצירה  כלי  מ  איסוף ופינוי בעת  

שהאזור בו  האצירה    יכל מ  איסוף ופינויבנוסף, ידאג הקבלן כי בתום    .מטר סביב למכלים  2של  

 יהיה נקי.  מטר, 2ברדיוס של  צירה או השטח סביבםאכלי המנמצאים 

 

 עובדים  -פרק ה׳ 

 

 קבלןאספקת כח אדם ותנאי עבודה על ידי ה .24
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, על חשבונו, את כח האדם הדרוש לביצוע העבודות, את ההשגחה  ספקמתחייב ל  קבלן ה .24.1

 . על כח אדם זה, וכל דבר אחר הכרוך בכך

ביצוע    קבלן ה .24.2 לשם  הדרוש  במספר  ואחרים,  מקצועיים  עובדים,  להעסיק  מתחייב 

  קבלןהעבודות, ובעבודה שלביצועה יש צורך ברישום, רישיון או היתר לפי כל דין, חייב ה 

 להעסיק רק מי שרשום או בעל רישיון או היתר כאמור, לפי העניין. 

ה  .24.3 יעסיק  חוק שירות התעסוקה, תשי״ט   קבלןלביצוע העבודות  הוראות  פי  על  -עובדים 

, או על פי הוראות כל חוק אחר בדבר העסקת עובדים, ישלם שכר עבודה ויקיים את 1959

 החלים עליהם ועל פי כל דין.תנאי העבודה, הכל בהתאם לקבוע בהסכמים הקיבוציים 

מתחייב לשלם בעד עובד שהועסק על ידו בביצוע העבודות מסים לקרנות ביטוח    קבלןה .24.4

סוציאלי בשיעור שייקבע לגבי אותו העובד על פי ההסכמים הקיבוציים החלים עליהם 

 ועל פי כל דין. 

ורווח   קבלןה .24.5 העובדים  בריאות  לשמירת  ותנאים  בטיחות  תנאי  להבטיח  תם מתחייב 

כפי    –ולמלא אחר ההוראות הנוגעות לבטיחות בעבודה על פי כל דין, ובאין דרישה חוקית  

- שיידרש על ידי מפקחי העבודה כמשמעותם בחוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי״ד

1954 . 

 

 קיום חוקי העבודה על ידי הקבלן .25

ום או זכות  הקבלן ישלם לעובדים המועסקים על ידו בקשר לביצועו של חוזה זה כל תשל .25.1

פי הוראות  -המגיעים להם על פי כל דין הסכם קיבוצי או צו הרחבה החלים עליהם, וכן על

 . חוזה זה. הפרת סעיף זה מהווה הפרה יסודית של החוזה ועילה לביטולו המיידי

לבדו בכל התשלומים או ההוצאות לעובדיו מכל סוג ומין שהוא. הקבלן יהיה    הקבלן ישא  .25.2

האחראי היחידי והבלעדי כלפי העובדים, או המועסקים, או מי מהם בגין כל אחריות,  

עובדיו   או עשוי לחוב בהם כלפי  לפגוע    –חובה או חבות שמעביד חב  לרבות, אך מבלי 

ומי, ניכויי מס הכנסה או מסים או היטלים  בכלליות האמור לעיל, בתשלומים לביטוח לא 

, פיצויי  1958-אחרים מכל סוג שהוא, שכר עבודה כמשמעותו בחוק הגנת השכר, תשי"ח

, תשלומים כלשהם בגין חופשה 1963-פיטורין כמשמעותם בחוק פיצויי פיטורין, תשכ"ג 

ופות גמל  , תשלומים והפרשות לק1951- שנתית או על פי חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א

או קרנות ביטוח כלשהן, וכל תשלומים והטבות סוציאליות מכל מין וסוג שהוא על פי כל 

דין   וכל  האמורים  החוקים  של  חלפיהם  פי  על  תשלומים  וכל  קיבוצי,  וחוזה  חוזה  דין, 

 שיבוא בנוסף להם או במקומם.

ההתקשרות  הקבלן  .25.3 תקופת  במהלך  ותקנותיהם  השירותים  חוקי  דרישות  בכל  ,  יעמוד 

, חוק שעות עבודה 1959-לרבות החוקים המפורטים להלן: חוק שירות התעסוקה, תשי"ט

,  1950-, חוק חופשה שנתית, תשי"א 1976-, חוק דמי מחלה, תשל"ו 1951- ומנוחה, תשי"א

, חוק עבודת 1996-, חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, תשנ"ו1954-חוק עבודת נשים, תשי"ד 

תשי"ג החני 1953- הנוער,  חוק  תשי"ג,  )החזרה 1953-כות,  משוחררים  חיילים  חוק   ,
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,  1963-, חוק פיצויי פיטורין, תשכ"ג1958-, חוק הגנת השכר, תשי"ח1949-לעבודה(, תש"ט

)נוסח משולב(, תשנ"ה מינימום, התשמ"ז 1995-חוק הביטוח הלאומי  חוק שכר   ,-1987  

 . 2002-וחוק הודעה לעובד )תנאי עבודה(, התשס"ב 

לן למלא אחר כל הוראות צווי הרחבה לעניין תשלום דמי הבראה, בנוסף מתחייב הקב .25.4

החזר הוצאות נסיעה, פנסיה, דמי חגים ותוספת יוקר וכל הוראות צווי הרחבה הענפיים  

שעניינן רכיבי שכר כל הוראות צווי הרחבה בכל עניין אחר שקבע השר, בהתייעצות עם 

 שר האוצר והארגונים. 

ומתחי .25.5 עבודה שישלם בכל מקרה מצהיר הקבלן  לשעת  השכר המינימאלית  עלות  כי  יב 

קטן   סעיף  לפי  שנקבע  עבודה  שעת  מערך  תפחת  לא  להגברת 28לעובדיו  חוק  לחוק  )ב( 

 . 2011-האכיפה של דיני העבודה, תשע"ב

הקבלן ימציא לאשכול אחת לשלושה חודשים אישור בכתב מאת רואה חשבון שנערכו   .25.6

תיות כאמור בחוק להגברת האכיפה של דיני  לפחות מהעובדים בדיקות תקופ  10%לגבי  

 לעניין התאמת תנאי העבודה של עובדיו למשפט העבודה.  2011- העבודה, תשע"ב

בדיקות   .25.7 לרבות  הדין  הוראות  פי  על  נוספים  ואישורים  נוספות  בדיקות  יידרשו  ככל 

 ואישורים מאת בודק שכר מוסמך ימציאן הקבלן ללא דיחוי. 

יל על האשכול חובה או התחייבות כלשהיא כלפי העובד  אין באמור בסעיף זה כדי להט .25.8

בגין אי ביצוע תשלומים ושכר על ידי הקבלן לעובדיו כאמור לעיל, ואף אין על האשכול  

 כל חבות שהיא או חובת פיקוח על הקבלן ועל התנאים בהם הוא מעסיק את עובדיו. 

העבודו .25.9 בביצוע  ידו  על  יועסק  אשר  אדם  לכל  להבטיח  מתחייב  עבודה הקבלן  תנאי  ת 

נאותים, לרבות תנאי בטיחות ותנאים לשמירת בריאות העובדים ורווחתם כדרוש בחוק,  

ידי מפקחי העבודה בהתאם לחוק ארגון הפיקוח על  -ובאין דרישה חוקית, כפי שיידרש על

 .1954- העבודה, תשי"ד

סקים  הקבלן מתחייב, במידת הצורך, להסדיר את יחסי העבודה בינו לבין העובדים המוע .25.10

זה -על סעיף  הפרת  זה.  חוזה  דרישות  את  זה בהסכם העסקה התואם  חוזה  לצורך  ידו 

 מהווה הפרה יסודית של החוזה ועילה לביטולו המיידי. 

  24הקבלן ימסור לכל עובד על פי חוזה זה תלוש שכר חודשי בהתאם לחוק, לרבות תיקון   .25.11

התלוש ישלח הוא למענו  , וככל שהעובד נמנע לקחת את  1958- לחוק הגנת השכר, התשי"ח

 של העובד בדואר. 

.  2002-הקבלן ימציא לכל עובדיו הודעה לפי חוק הודעה לעובד )תנאי עבודה(, התשס"ב  .25.12

לתחילת   תנאי  לו.  המובנת  בשפה  לעיון  הודעה  תומצא  עברית  קורא  שאינו  לעובד 

וכן   ההודעה,  את  שקיבלו  העובדים  פרטי  את  הכולל  טופס  המצאת  יהיה  ההתקשרות 

נוסח    הצהרה כי העובד קיבל את ההודעה, קרא אותה והבין את תוכנה, וזאת בצירוף 

 ההודעה שנמסרה לעובד או נוסח ההודעה המעודכנת לעובד.
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עובד  .25.13 ו/או  הקבלן  יוכל  לא  אחרת  סיבה  כל  או  חופשה  מילואים,  מחלה,  ומחמת  היה 

אחר/ים מעובדיו לבצע את העבודות בהתאם לחוזה זה, חייב הקבלן להעסיק עובד/ים  

 הכל בכדי להמשיך ברציפות בביצוע העבודות נושא חוזה זה.

הקבלן מצהיר ומאשר בזה כי עובדיו יהיו תחת פיקוח, השגחה וביקורת מתמדת שלו או   .25.14

 של פקחים מטעמו.

בהעדר מנהל עבודה בשטח יוכל המפקח או מי שהוסמך על ידו לכך על ידי האשכול לתת  .25.15

זאת מבלי לגרוע בזכויותיו של האשכול לנקוט צעדים הוראות לעובדי הקבלן ובשמו, כל  

 כנגד הקבלן לרבות פיצוי מוסכם כמפורט להלן.

הנכנס   .25.16 ולקבלן  לאשכול  להעביר  האשכול  עם  ההתקשרות  סיום  במועד  מתחייב  הקבלן 

מתן   לצורך  ההתקשרות  סיום  ערב  ידו  על  שהועסקו  העובדים  רשימת  את  במקומו 

לצו ההרחבה בענף    7הוותק שצברו בהתאם לקבוע בסעיף  השירותים נשוא המכרז וכן  

 . 19.2.2014הניקיון מיום 

מובהר כי ככל שיבקשו עובדי הקבלן אשר ביצע את העבודות עבור האשכול ע"י הקבלן   .25.17

בסעיף   )כהגדרתו  בביצוע    33היוצא  העסקתם  להמשיך  הניקיון(  בענף  ההרחבה  לצו 

  33ע"י הקבלן הנכנס )כהגדרתו בסעיף  החברות באשכול  הרשויותהעבודות בשטח שיפוט  

לצו ההרחבה בענף הניקיון(, הקבלן הנכנס יהא מחוייב לעשות כן, לרבות שמירה על כלל  

זכויותיהם ועל רצף זכויותיהם בהתאם לוותיקם ובהתאם להוראות צו ההרחבה בענף  

 הניקיון.

ה הרלוונטים הקבלן יבטח את עובדיו בביטוח פנסיוני התואם את הקבוע בצווי ההרחב .25.18

בענף הניקיון, צו העסקת עובדים וצו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף    )לרבות צו ההרחבה

 ( כמיטיב מבניהם. יודגש ויובהר כי:1957- במשק לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז

ברור וידוע לקבלן כי בהתאם לצווי ההרחבה ההפרשות הסוציאליות )לרבות   .25.18.1

וקרן השתלמות( יופרשו מיום ההעסקה הראשון של העובד  גמל/פנסיה, פיצויים  

תחת הסכם זה, תהיינה על שם העובד, ולא תהיינה ניתנות להחזרה למעסיק  

)בסיום העסקתו של העובד יחויב המעסיק לשחרר את כספי ההפרשות לטובתו  

 של העובד, ובכלל זה גם את רכיב הפיצויים(.

תו .25.18.2 או  אזרחות  בעלי  שאינם  עובדים  בכפוף  העסקת  תבוצע  ישראלית  שבות 

לצו ההרחבה    8לאישור העסקה כדין בלבד. לעניין זה, על אף האמור בסעיף  

לביטוח פנסיוני מקיף במשק, לגבי מי שאינו אזרח או תושב ישראלי "אירוע  

מזכה" יכלול גם עזיבה של הארץ. למען הסר ספק, מובהר כי בהתאם להוראות  

, לא  2005-פיננסיים )קופות גמל(, תשס"הלחוק הפיקוח על שירותים    23סעיף  

יהיה הקבלן רשאי למשוך את כספי התגמולים שנצברו בקופה, לרבות תגמולי  

 המעסיק. 

על אף האמור לעיל, ככל שמדובר בעובד זר, ההסדר המפורט לעיל יהיה כפוף להוראות  .25.19

, כפי  , ולהוראות הגורמים המוסמכים להסדיר סוגיה זו1991-חוק עובדים זרים, תשנ"א



 אשכול רשויות גליל מערבי איגוד ערים 
 איסוף ופינוי פסולת מעורבת ויבשה מרשויות האשכול ל 16/2022מכרז מס' 

 

 

 

 חתימת המציע __________________   

 ארמון ועו"ד עדי הרטל-שמורות לעו"ד מרים סברדלוב© הזכויות 
 אין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא אישור בעלי הזכויות

 
73 

 

 

ביצוע   לצורך  יעסיק  שלא  הקבלן  מתחייב  מקרה  בכל  ואולם  לעת.  מעת  שתפורסמנה 

אם  בין  בעקיפין,  ובין  במישרין  בין  זר/ים,  עובד/ים  זה  קבלנות  חוזה  נשוא  השירותים 

באמצעותו ובין אם באמצעות קבלן כוח אדם ובין באמצעות כל גורם אחר עימו התקשר 

נשוא   השירותים  למתן  בקשר  זרים", הקבלן  "עובדים  זו,  פסקה  לעניין  זה.  הסכם 

 עידוד העסקת ישראלים(.  4)עמוד   5/4/2011מיום   2/2011כמשמעותם בחוזר מנכ"ל 

 חל על הקבלן איסור לבצע את ההסדר הפנסיוני באמצעות סוכנות שהוא בעל עניין בה. .25.20

יאוחר .25.21 ול"מ   60-מ   לא  מוסדי"  ל"גוף  יעביר הקבלן  על ההסכם,  החתימה  מיום  וצר יום 

פנסיוני   בייעוץ  )עיסוק  פיננסיים  שירותים  על  הפיקוח  בחוק  )כמשמעותם  הפנסיוני" 

)אחד או יותר(, שאליו מפקיד הקבלן את התשלומים   2005- ובשיווק פנסיוני(, התשס"ה

 הקופה( רשימה הכוללת את הפרטים הבאים:  –הפנסיונים עבור העובד )בסעיף זה 

המוע  .25.21.1 העובד  של  זהות  תעודת  ומספר  זה,  שם  חוזה  ביצוע  לצורך  ידו  על  סק 

 ושבגינו מפריש הקבלן תשלומים פנסיוניים לקופה. 

פירוט שכרו החודשי של העובד החל מיום החתימה על החוזה או החל מיום   .25.21.2

לפי   זה,  העובד או החל מיום שהעובד התחיל לעבוד מכוח חוזה  קליטתו של 

 העניין. 

בח .25.21.3 מוחתם  הוא  כאשר  לחברה,  יועבר  מהרשימה  זהה  העתק  "העתק  ותמת 

 למקור", וחתום על ידי עורך דין. 

 רישום חסר או כוזב של הדיווח יהווה הפרה יסודית של החוזה ועילה לביטולו.  .25.22

בחודש אוגוסט של כל שנה. הדיווח    1-בחודש פברואר ו   1דיווח זה יחזור על עצמו מידי   .25.23

ה זה, ושסיימו  יכלול גם את רשימת העובדים שהועסקו על ידי הקבלן לצורך ביצוע חוז

 את עבודתם אצלו מכל סיבה שהיא במהלך חצי השנה שקדמה למועד הדיווח. 

 ההוראות דלעיל יעוגנו ויפורטו בהודעה לעובד, כמפורט לעיל.  .25.24

 יפעיל מנגנון מסודר וקבוע המתעד את נוכחות העובד במקום העבודה.   הקבלן .25.25

מתוכ .25.26 שעבד,  השעות  היקף  את  לעובד  השכר  בתלוש  לפרט  הקבלן  השעות  על  היקף  ן 

 התורמות למכסת העבודה, היקף שעות נוספות וכל פרט אחר המחויב על פי חוק. 

יובהר כי שיעור התמורה המשולמת לקבלן על פי חוזה זה כוללת בחובה את כלל העלויות,  .25.27

 רווח קבלני, משכורות לעובדים על פי חוק, לרבות בגין שעות נוספות.  לרבות מרכיב

האשכול לא ישפה ו/או יפצה את הקבלן בגין התשלומים ו/או    מובהר ומודגש בזאת, כי .25.28

התוספות למשכורותיהם של עובדיו, וזאת לאורך כל תקופת חוזה זה, לרבות תקופות  

       האופציה )ככל שיהיו כאלה(, בין אם שונו הוראות החוק בעניין ובין אם לאו. 

 

 אשכול: ל  הקבלן  ימציאהאשכול,    זאת דרושי  בו מועד בכל וכן, רבעון בכל .25.29

  בהתאם סוציאליים  ותנאים  שכרו  לעובדי משלם  הקבלן  כי  המעיד  ח "רו  אישור .25.29.1

 . לחוק

 לאשכול.  שירותים במתן ידו-על המועסקים הקבלן  עובדי של שכר תלושי .25.29.2
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  עבור  העבודה  שעות  נפרדת   בשורה  יפורטו  הקבלן  ימציא  אותם  השכר  בתלושי .25.29.3

 . בגינם והתשלומיםהאשכול  

 . נוכחות יומני .25.29.4

  מסמך כל וכן  פנסיוניות  לקופות הפקדות אישורי יומצאואשכול ה דרישת י"עפ .25.29.5

 .אחר נוסף

 בכל   וביןהאשכול    דרישת  פי  על  בין  לעיל  המפורטים  המסמכים  את  הקבלן  מציא ה  לא .25.30

, מכך  המשתמע  כל  על  ויסודית  צדדית-חד  הפרה זה    חוזה  פרה ש   כמי  הקבלן   יחשב  רבעון

 . לקבלן בהתראה צורך ובלא  מיידי באופןסיום  לידיזה   חוזה יבוא זה  ובמקרה

 

 

 

 ציוד  -פרק ו׳ 

 

 אספקת ציוד  .26

הדברים   קבלןה .26.1 וכל  האבזרים  החומרים,  הציוד,  כל  את  חשבונו,  על  לספק,  מתחייב 

 האחרים הדרושים לביצוען היעיל של העבודות בקצב הדרוש.

ומעקב  אשכולה .26.2 ניטור  לצורך  בקרה  אמצעי  לקבלן  על   יספק  העבודות  ביצוע  ידי  -אחר 

ה כלי  כל  על  יותקנו  אשר  ופינויהקבלן,  ה  איסוף  את  הקבלן  יבצע    עבודותבאמצעותם 

. התקנת אמצעי הבקרה הינו תנאי יסודי להסכם זה, ("אמצעי הבקרה והניטור")להלן:  

דחיית דרישת תשלום עבור עבודות  ואי התקנתם תהווה עילה הן לביטול ההסכם והן ל

ככל שברשות הקבלן קיים אמצעי ניטור שאיתו האשכול עובד, יאפשר הקבלן    שלא נוטרו.

 הרשאת צפייה לאשכול.  

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן בחוזה זה, רואים את הקבלן כמחזיק באמצעי הבקרה   .26.3

והניטור והקבלן יהיה אחראי לכל נזק שייגרם לאמצעי בקרה וניטור אלו, אשר לא נגרמו  

חה אם הנזק לאמצעי הבקרה והניטור נגרם ע"י אחר הינה על הקבלן,  ע"י אחר. נטל ההוכ

אשר יביא את טענתיו לעניין זה למפקח. החלטת המפקח אם הנזק נגרם ע"י אחר או ע"י  

 הקבלן הינה סופית. 

לצורך ביצוע העבודות עבור הרשות המקומית יהיה רשאי הקבלן לרכוש משאיות לאיסוף   .26.4

  05/2019בע"מ, בהתאם לתוצאות מכרז מס'    גליל מערבייישובי  ופינוי פסולת מאשכול  

גליל  יישובי  מעלות רכישת המשאית אליהם יתווסף מע"מ שישולמו לאשכול    2%בתוספת  

תהיה    מערבי מהספק  המשאית  להזמנת  תנאי  כי  מובהר  הרכישה.  ניהול  עבור  בע"מ 

אשכול   בידי  הרכישה  כספי  מלוא  מערבייישובי  הפקדת  ה  בע"מ.  גליל  משאיות  מחירי 

 מפורטות בטבלה שתפורסם באתר האשכול. 

 

 עבודותמהלך ביצוע ה  -פרק ז׳ 
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 התחלת ביצוע העבודות  .27

ובהתאם להוראות המנהל    קבלת צו התחלת עבודה יום מיום    30יתחיל בביצוע העבודות    קבלן ה

 . המוקדם מבין השניים –

 

 עבודה בשעות היום בימי חול .28

אחרת, לא העבודות יבוצעו בשעות הלילה או בימי שבת רט אם הותנה בחוזה במפורש  פ .28.1

 ומועדי ישראל אלא בכפוף לכל דין. 

, וזאת 26.1אי, באישור מראש ובכתב של המנהל, לחרוג מהוראות סעיף קטן  שהקבלן ר .28.2

 . רק במקרים בהם לא ניתן לבצע את העבודות בהתאם לתכנית, ומנימוקים שירשמו

 

 פיצויים מוסכמים וקבועים מראש   .29

של המנהל ו/או המפקח, רצונם  לא יבצע את העבודות, כולן או חלקן, לשביעות    קבלןאם ה .29.1

ה מראש   קבלןישלם  וקבועים  מוסכמים  כפיצויים  בחוזה  שנקבע  הסכום  את   למזמין 

 :הלןכמפורט ל

ופינוי חד פעמי של הפסולת מתוך מיכל אצירה  ו/או איסוף ופינוי   .29.1.1 אי איסוף 

שלא בדרך נאותה כך שעלול להיווצר נזק לכלי האצירה, או איסוף ופינוי חלקי  

  200שני ימי עבודה  ₪ לכלי אצירה. ככל שלא תוקן תוך    50   –של מיכל האצירה  

 . יום  ₪ נוספים לכל

צבתו המקורי / אי שינוי מקום מיכל אצירה  אי החזרת מיכל אצירה אל מקום ה .29.1.2

לפי דרישת המנהל או אי סגירת מכסה של מיכל / איסוף ופינוי או טיפול בכלי  

 לכל מיכל/ למקרה.   -₪  50 - האצירה באופן העלול לגרום לנזק לכלי 

אי ביצוע של ניקוי סביבת מיכל האצירה או ערימת גזם או כל פסולת שהיא   .29.1.3

ביצוע איסוף  -לכל חדר אשפה/מכולה/ אתר; או, אי  –₪    30  -   מטר   2ברדיוס של  

 ₪ למקרה.  100תוספת של  – המנהל מ ההודעעד סוף יום עבודה ביום ה 

נזילת מיצי פסולת מרכב או שמנים עקב אי תקינות הרכב או מתקן המותקן   .29.1.4

עליו, או שימוש ברכב ו/או מתקן שאינם עומדים בדרישות כל התקנים והדינים  

על הידראוליות  החלים  ממערכות  שמן  נזילת  או  בהם  השימוש  על  או    -יהם 

 ₪ למקרה.  1,500

  אי ניקוי שטח עליו נזלו מיצי אשפה או שמנים מהרכב או עקב פעולות הריקון  .29.1.5

 ₪ למקרה / נקודה.  500 -

ופינוי שלא במועדים   .29.1.6 שלא עפ"י תכנית העבודה ללא    – ימים ושעות    –איסוף 

 .₪ לכל מקרה 1,000 – קבלת אישור מראש ובכתב מהמנהל

בהתאם   .29.1.7 ליום  העבודה  לביצוע  כלשהוא  ופינוי  איסוף  רכב  של  כלל  הגעה  אי 

 ₪ ליום.  3,000  - לתכנית העבודה
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 – ₪    40  -ה'    –אי הגעה של עובד לביצוע לכל סוג עבודה במסגרת פרקים א' ו   .29.1.8

 לשעה, החל מהשעה השניה ולכל שעה או חלק ממנה לאחר מכן. 

המטען  .29.1.9 ארגז  כיסוי  השלמת    אי  לאחר  הפסולת  שינוע  בעת  המנוף  רכב  של 

 ₪למקרה. 1,000 -העמסת המשאית או בנסיעה לאתר הסילוק 

 ₪  למיכל.  50 -אי שטיפה של מיכל  על פי ההסכם או הוראת המנהל  .29.1.10

כנדרש בהסכם או תיקון לקוי או איחור   .29.1.11 אצירה  אי השלמת תיקון של מיכל 

 ם השני. ₪ליום איחור החל מהיו 200  -בזמני התיקון 

אי הצבה של מיכל אצירה חדש במקום מיכל אצירה שיצא מכלל שימוש, כנדרש   .29.1.12

 ₪ליום איחור החל מהיום השני.  300 -בהסכם 

 ₪ליום.  750 -אי התקנת שילוט על רכבי האיסוף ופינוי כנדרש בהסכם   .29.1.13

 ₪ליום. 250 -אי שטיפת רכב איסוף ופינוי לפני תחילת יום העבודה   .29.1.14

העבודה במהלך השעות בהן הוא אמור להיות זמין לרשות  אי זמינות  מנהל   .29.1.15

 ליום החל מהיום השני.  1,500-₪ליום ו 1,000  -הרשות 

 ₪ למקרה.  200 – אי רשום יומי של נתוני העבודה כפי שיידרשו על ידי המנהל .29.1.16

 ₪ למקרה. 500  – אי מילוי הוראה של המנהל או מי מטעמו. .29.1.17

 ₪ למקרה.  250 –אי שקילה בתחילת סבב או בתום סבב  .29.1.18

מכל סיבה שהיא לביצוע העבודות, או אי יכולת של רכב שהגיע  של רכב  הגעה  אי   .29.1.19

₪ לכל שעת    300  -החלפתו ברכב חלופי שווה ערך  אי  או  לבצע את העבודת,  

 . ולכל שעה או חלק ממנה לאחר מכן לישית,איחור החל מהשעה הש

 ₪ למקרה.  500  – טיחות לעבודהאי עמידה בכללי הב  .29.1.20

 ₪ למקרה לעובד.  300  – אי לבוש מתאים לעבודה על ידי עובד הקבלן .29.1.21

מדויק( .29.1.22 לא  או  חלקי  דוח  )לרבות  כנדרש  כמויות  דו"ח  הצגת  ₪    1,000  -  אי 

 . לכל יום איחור  300למקרה ועוד  

 . ₪ ליום  10,000 -  אי ביצוע בכלל של העבודות  .29.1.23

 .₪ למקרה 7,500 - לקוי או בחריגה מההסכםביצוען באופן חלקי או רשלני או  .29.1.24

לשעה, החל    –₪    350  -   אי אספקת משאית מנוף תוך פרק הזמן הקבוע בחוזה .29.1.25

 . מהשעה השניה ולכל שעה או חלק ממנה לאחר מכן

מכלי   .29.1.26 מתוך  והשינוע  ופינוי  האיסוף  במהלך  שנפלה  פסולת  ופינוי  איסוף  אי 

 ₪ למקרה.  300 – האצירה ורכב האיסוף ופינוי 

איסוף הפסולת המעורבת בהתאם לתכנית העבודה בכל יום עבודה , סעיף    אי .29.1.27

 . ₪ ליום עבודה 3,000 - זה אינו גורע מיתר הפיצויים המוסכמים

₪    5,000  -   שימוש ברכב או מתקן שאינו עומד בדרישות החוק/תקנים /המכרז  .29.1.28

 . ליום

האיסוף  דקות לפני    60הצבת מכלי אצירה ברשות הרבים לפרק זמן העולה על   .29.1.29

 ₪ לכל מכל אצירה. 50 - ופינוי 
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 ₪ למקרה.   5,000 -  שפיכת הפסולת המעורבת  באתר שאינו מאושר .29.1.30

ופינוי במשקל העולה על המותר ברישיון הרכב   .29.1.31   -הובלת פסולת ברכב איסוף 

 ₪ למקרה.  2,000

 ₪ למקרה.  300  – )מטאטא או כל ציוד אחר(  –חסרון הציוד ברכב הקבלן  .29.1.32

 ₪ למקרה.  1,000  – עובד קבלן  התנהגות לא נאותה של .29.1.33

 ₪ למקרה.  1,000  – אי דיווח על הפסקת עבודה של רכב איסוף ופינוי .29.1.34

 ₪ למקרה. 1,000 –אי דיווח על גרימת נזק לצד ג' או לרכוש הרשות המקומית  .29.1.35

אי העברת תיעוד של מערכת הבקרה לגבי איסוף ופינוי מכלי האצירה בשיטת   .29.1.36

 ₪ ליום. 1,000 - ההיפוך לדחס

 ₪ ליום.  3,000  - עלת מערכת הבקרהאי הפ  .29.1.37

ולל  כי קרקע  ונוי טמנמרכב ייעודי לפי   ת היפוך לדחס בעלאי העמדת משאית   .29.1.38

יום    90בתום    ואילך  2017טון, שנת ייצור    32במשקל מינמאלי של   היפוך עגלות

   .₪ ליום 1,000  –מקבלת הודעה על זכייה 

קטן   .29.2 בסעיף  האמורים  הפיצויים  סכום  את  לנכות  רשאי  יהיה  סכום   29.1המזמין  מכל 

ל מה  קבלןשיגיע  לגבותו  או  עת  חילוט    קבלן בכל  באמצעות  לרבות  אחרת,  דרך  בכל 

גבייתם אינם פוטרים את ה ניכויים או  הפיצויים,  מהתחייבותו    קבלןערבויות. תשלום 

 י החוזה. את העבודות או מכל התחייבות אחרת לפ  בצעל

בלתי   .29.3 והמהווים חלק  לחוזה  באחד מהמסמכים המצורפים  הפיצוי  יצוין סכום  לא  אם 

בתוספת    מקרה ₪ לכל    1,000יהווה סכום הפיצוי    –  קבלןנפרד ממנו, לרבות הצעתו של ה

 .29.1הצמדה למדד כאמור בסעיף קטן 

בגי .29.4 מוסכמים,  פיצויים  מהקבלן  לגבות  הרשות  רשאית  תהא  לעיל,  לאמור  כל בנוסף  ן 

סטייה מהוראות חוזה זה, על נספחיו, לרבות הפרת איזה מהם, ולרבות בגין פגם או ליקוי  

כל הפרה של החוזה על ידי הקבלן תזכה  ולרבות פגם וליקוי חד פעמיים. העבודה  בביצוע

יהא סך   1,000בפיצוי מוסכם של    האשכולאת   ₪ להפרה. במקרה של הפרה מתמשכת 

 ₪ לכל יום בו ההפרה לא תוקנה.  1000-להפיצויים שווה  

 

 וביטול ההסכם הפסקת עבודה .30

יפסיק את ביצוע העבודות, כולן או מקצתן, לזמן מסוים, לפי הוראה בכתב מאת   קבלןה .30.1

המנהל, בהתאם לתנאים ולתקופה שיצוינו בהוראה, ולא יחדש את ביצוע העבודות אלא  

 אם ניתנה לו על ידי המנהל הוראה בכתב על כך. 

לא יהיה זכאי לתוספת לתמורה הקבועה בחוזה זה בגין הפסקת העבודות, גם אם  קבלןה .30.2

 הוצאות. עקב הפסקת העבודות נגרמו לו 

זכאי לקבל מהמזמין את התמורה   קבלןהופסק ביצוע העבודות, כולן או מקצתן, יהיה ה .30.3

ל עבור העבודה שביצע בפועל עד למועד הפסקת העבודה, וזאת לסילוק סופי ומוחלט ש
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לל, לרבות הוצאותיו והפסד כל תביעותיו בגין הפסקת העבודה כאמור, ללא יוצא מן הכ

 .רווחים

ה  .30.4 אך  החוזה,  חתימת  אחרי  מקצתן,  או  כולן  העבודות,  ביצוע  החל    קבלן הופסק  טרם 

 . לתשלום כלשהו קבלןלא יהיה זכאי ה  –בביצוע העבודות בפועל 

יום.   90הרשות המקומית רשאית לבטל הסכם זה מכל סיבה שהיא בהתראה מראש של   .30.5

ויבוטל  שניים  ככל  עד  זה  )- הסכם  זכאי  12עשר  יהיה  זה,  חוזה  מיום חתימת  ( חודשים 

הקבלן לפיצוי בשווי מחצית שווי התמורה המגיעה לקבלן בגין פינוי כמות ממוצעת של 

)להלן:   המקומית  ברשות  בחודש  המוסכם""הפפסולת  כי יצוי  מסכימים  הצדדים   .)

בא  שנשא  עלות  כל  כולל  והוא  זה,  חוזה  בנסיבות  סביר  פיצוי  מהווה  המוסכם  הפיצוי 

זה. לאחר שניים )- הקבלן לצורך חוזה  זכאי הקבלן לפיצוי המוסכם, 12עשר  יהיה  ( לא 

 וזאת מכיוון שכיסה את העלויות שנשא בהן לצורך ביצוע העבודות. 

 

 כח עליון: .31

ים ינהגו בכל מקרה של אי מילוי הוראה מהוראות החוזה או אי קיום החוזה כולו  הצדד .31.1

 מסיבות של כח כעליון כמפורט להלן בסעיף זה. 

( יודיע לצד האחר מיד ובכתב, על  "הצד המפר"הצד המסתמך על טענת כח עליון )להלן:   .31.2

ה כל  או  כולו  החוזה  ביצוע  המשך  על  והשלכותיו  עליון  כח  של  המאורע  וראה  מהות 

 מהוראותיו. 

יידחו   .31.3 מסוים,  זמן  לפרק  החוזה  מהוראות  הוראה  ביצוע  לדחיית  המאורע  ביצוע  גרם 

עד למועד הקרוב ביותר בו ניתן לבצען, גם אם אינו לפי  לפי החוזה  העבודות ע"י הקבלן  

 . התכנית, אך לאחר קבלת אישור בכתב מאת המנהל

  -, ACT OF GOD –בסעיף זה פירושו אך ורק ( FORCE MAJEUREעליון ) המונח כח  .31.4

בנסיבות שאינן   והפעילות של הצד המפר  של כל המתקנים  ובנוסף לכך השבתה מלאה 

בשליטת אותו הצד וזאת אך ורק מחמת שריפה, שביתה כללית של עובדיו המהווה חלק  

ר בביצוע העבודה, הפרעה  משביתה או השבתה כללית באותו אזור או באותו ענף הקשו

מאורגנת למהלך התקין של פעילותו, השבתת מרבית עובדיו או מתקניו כתוצאה מביצוע  

של הוראות מחייבות של המוסדות המוסמכים של המדינה, וכן מלחמת פרעות או מעשים 

 מלחמתיים. 

 

 שימוש או אי שימוש בזכויות על ידי הצדדים  .32

מהו .32.1 לסטות  מהם  אחד  או  הצדדים  תהווה  הסכמת  לא  מסוים,  במקרה  זה  חוזה  ראות 

 תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר. 

לא השתמשו הצדדים או אחד מהם בזכויות הניתנות להם לפי חוזה זה במקרה מסוים,  .32.2

אין לראות בכך ויתור על אותן זכויות במקרה אחר ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור כלשהו  

 חוזה זה.על זכויות וחובות לפי  
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 שינויים, תוספות והפחתות  -פרק ח׳ 

 

 שינויים  .33

איסוף  ימי ה, לרבות:  איסוף ופינויתכנית ה  המזמין רשאי להורות בכל עת על כל שינוי .33.1

מתחייב למלא    קבלןוהסוגי כלי האצירה  ,  , כמות כלי האצירהאיסוף ופינוי, שעות הופינוי

כל כלי אצירה לא ישתנה,    רבשבוע עבו  ופינויאיסוף  ימי המספר  ובלבד ש  ,אחר הוראותיו

מסכום   10%מות מכוחה של זכייתו במכרז לא תהיה יותר  ע דות המבוצוסך כל העבוכי  

 .שנקבע עבור המזמין במסגרת המכרז איסוף ופינויהוצאות ה

קטן   .33.2 סעיף  לפי  העבודות  שינוי  על  המזמין  ותינתן    31.1הוראת  שינויים  פקודת  תיקרא 

 בכתב כשהיא חתומה על ידי המזמין.  קבלןל

שהוראה שקיבל מהווה פקודת שינויים, יודיע על כך בכתב למפקח, לגורם   קבלןסבר ה .33.3

שנתן את ההוראה ולמזמין. מובהר, כי כל עוד לא הוצאה פקודת שינויים חתומה בהתאם 

 לאמור לעיל, לא תהווה ולא לא תיחשב ההוראה כפקודת שינויים. 

יים תהיה בהתאם למחירי היחידה שנתן הקבלן בהצעתו במכרז, והוא  עלות פקודת השינו .33.4

 לא יהיה זכאי לתוספת כלשהי, גם אם נדרש להוצאות נוספות. 

 למען הסר ספק, שינוי הינו גם הפחתת כמות או מספר הפינויים.  .33.5

 

 

 

 

 תשלומים  - ט'פרק 

 

 מקדמה על חשבון שכר החוזה .34

 מקדמות על חשבון שכר החוזה. מובהר בזאת, כי בכל מקרה לא ישולמו 

 

 תשלום התמורה .35

 תהיה בהתאם להצעתו במכרז.  קבלןהתמורה אותה יקבל ה .35.1

התמורה תקבע סופית על ידי המנהל על יסוד המכפלות של המחירים שבהצעת הקבלן   .35.2

, ובתנאי שביצע את עבודתו  בפועל בהתאם להוראות חוזה זהבמכרז בכמויות שנמדדו  

 .מסמכי המכרז, מסמכי החוזה ונספחיובהתאם להוראות  

על פי החוזה   קבלןמהתמורה שנקבעה על ידי המנהל, יופחת כל סכום המגיע למזמין מה .35.3

התמורה תשולם   או מכל סיבה אחרת.  קבלןאו על פי כל חוזה אחר בין המזמין לבין ה

 . אשכוליום מתום החודש בו יגיש הקבלן חשבון ל 45כנגד חשבונית מס עד  
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על ידי המפקח התראה  חודשי  חשבון    קבלןהלא הגיש   .35.4 במועד הנקוב בחוזה תישלח לו 

 בכתב.

יום מקבלת ההתראה, יערוך המזמין את החשבון    30לאחר  חודשי  חשבון    קבלןלא הגיש ה .35.5

הבנתו, מיטב  לפי  ה  החודשי  על  יחולו  להכנתו  ההוצאות  מצהיר  קבלןוכל  זה  במקרה   ,

 מין. כי לא תהיינה לו תביעות כלשהן למז  קבלןה

של   תשלום בשיעור  פיקוח על ביצוע העבודותלאשכול עבור ניהול המכרז וישלם  הקבלן   .35.6

הקבלן מורה   (."תמורת האשכול")להלן: שהקבלן זכאי לו לפי חוזה זה כל סכום שמ 7%

בזאת לאשכול בהוראה בלתי חוזרת לקזז מכל תשלום המגיע לו את תמורת האשכול.  

ינפיק חשבונית מס על מלוא ערך התמורה, והאשכול ינפיק קבלה  מובהר בזאת, כי הקבלן  

 לקבלן על תמורת האשכול. 

 

 תשלומי יתר  .36

יום ממועד    15תשלומים מעל המגיע לו על פי חוזה זה, יחזירם למזמין, תוך    קבלןאם קיבל ה

לתשלום   ועד  החוב  היווצרות  מיום  הכללי  החשב  של  פיגורים  ריבית  בתוספת  בכתב,  דרישתו 

בפועל. אין האמור לעיל גורע מזכותו של המזמין לקזז את תשלומי היתר בתוספת הריבית כאמור,  

המציא לחוזה זה    קבלןאו לגבותם באמצעות חילוט הערבויות שה  ןקבלמכל סכום המגיע ממנו ל 

את   תחילה  שידרוש  מבלי  אחרת,  דרך  בכל  לגבותם  או  המזמין  לבין  שבינו  אחר  חוזה  לכל  או 

 . קבלןהחזרתם מה

 

 

 ם במשקתנודות במחירי שינוי במדד ו .37

 השינוי במדד.בכל הראשון לינואר יצטרף לרכיבי שכר החוזה 

 

 

 סיום החוזה או אי המשכת ביצועו - 'פרק י

 

 סיום החוזה וביצוע העבודות ע"י המזמין  .38

ל .38.1 הינו  זה  לקבלן.    3- תקופת הסכם  צו התחת העבודות  מתן  במועד  שנים, אשר תחלנה 

  12לרשות המקומית זכות להאריך את תקופת ההתקשרות בשתי תקופות נוספות בנות  

 יה לחמש שנים. אחת, כך שסך כל תקופת ההתקשרות תה -חודשים כל 

, לרשות המקומית זכות לבטל את ההסכם לאחר לעיל  36.1מבלי לגרוע מהאמור בסעיף   .38.2

חודשים מיום מתן צו התחלת העבודות, וזאת מכל סיבה שהיא, גם אם אינה מנויה    12

 להלן.   36.3בין הסיבות שבסעיף  

קבלן אחר   בעצמו או באמצעות   – את העבודות    בצעולסיים חוזה זה  המזמין יהיה רשאי ל .38.3

 בכל אחד מהמקרים המנויים להלן: –או בכל דרך אחרת 
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או שהפסיק את    בחוזה זהלא התחיל בביצוע העבודות במועד שנקבע    קבלןכשה .38.3.1

או במקרים מיוחדים תוך תקופה קצרה יותר    –  ימים  7ביצוען, ולא ציית תוך  

להוראה בכתב מהמנהל להתחיל או להמשיך בביצוע    –שנקבעה במפורש בחוזה  

 העבודות, או כשהסתלק מביצוע העבודות בכל דרך אחרת.

שה .38.3.2 דעתו,  להנחת  הוכחות,  המנהל  בידי  העבודות    קבלןכשיש  את  מבצע  אינו 

לא נשאה   קבלן שהתראה בכתב לת וליתר מסמכי החוזה, לאחר תכניבהתאם ל

 תוצאות רצויות. 

בלי הסכמת המזמין    – הסב את החוזה, כולו או חלק ממנו, לאחר    קבלןכשה .38.3.3

 בכתב.

העסיק קבלן משנה ללא הסכמת המזמין, בכתב או מכללא, ולא נענה    קבלןכשה .38.3.4

 להוראות המנהל לסלקו מביצוע העבודות. 

ה .38.3.5 נגד  כשה  קבלןכשניתן  ו/או  נכסים  כינוס  או    ןקבלצו  נושיו  עם  סידור  עשה 

בפירוק ו/או בפירוק מרצון ו/או הוגשה בקשה שלא    קבלןלטובתם ו/או כשה

  קבלןימים ממועד הגשתה בה התבקש בית המשפט להכריז על ה  7בוטלה תוך  

והעיקול    קבלןכפושט רגל ו/או על פירוקו ו/או כשהוטל עיקול על נכס מנכסי ה

 ימים ממועד הטלתו.  10לא הוסר תוך 

שה .38.3.6 דעתו,  להנחת  הוכחות,  המנהל  בידי  של    קבלןכשיש  בשמו  אחר  אדם  או 

נתן או הציע לאדם כלשהו שוחד, מענק, דורון או טובת הנאה כלשהי    קבלןה

, אם רצונו  קבלןבקשר לחוזה או לכל דבר הכרוך בביצוע החוזה ובלבד שניתן ל

 בכך, להשמיע טענותיו בפני המנהל. 

שלא ,  קבלןבכתב מהמנהל, רשאי המזמין לדרוש מהבאמצעות הודעה    בוטל הסכם זה .38.4

, רשאי  לדרישה זו  קבלן. לא ציית הלהכנס לשם ביצוע העבודות לתחומי הרשות המקומית

, והמזמין לא יהיה  קבלן, על חשבון ההמזמין לדרוש את סילוקו מתחום הרשות המקומית

 . ו אבדן שייגרמו לקבלןאחראי לכל נזק א

 , יחולו ההוראות שלהלן: קבלןודות במקום ההחליט המזמין לבצע את העב .38.5

והוא יישא בנוסף    קבלןהעבודות כאמור לעיל יהיו על חשבון הביצוע  הוצאות   .38.5.1

 מהן כתמורה להוצאות משרדיות.  12%להוצאות האמורות בתוספת של 

 סכום כלשהו בקשר לחוזה.   קבלן, לא יהיה המזמין חייב לשלם לבוטל הסכם זה .38.5.2

, אין בהם משום 36.1, לפי סעיף קטן  וביצעון של העבודות ע"י המזמיןביטול הסכם זה   .38.6

 . קבלןביחס לעבודות שבוצעו ע"י ה   ביטול החוזה על ידי המזמין

 ולא לגרוע מהן.  הוראות חוזה זה  הוראות סעיף זה באות להוסיף על זכויות המזמין לפי .38.7

 

 קיזוז .39

  זה, כל חוב המגיע לו על פי חוזה זה או  המזמין רשאי לקזז כנגד כל סכום המגיע ממנו על פי חוזה

 למזמין. קבלן, וכן כל חוב קצוב אחר המגיע מן הקבלןעל פי כל חוזה אחר שבינו לבין ה
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הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכותו של המזמין לגבות את החוב האמור בכל דרך אחרת, לרבות  

 ה אחר שבינו לבין המזמין. המציא לחוזה זה או לכל חוז  קבלןבאמצעות חילוט הערבויות שה

 על פי כל דין.   קבלןאין באמור לעיל כדי לגרוע מזכות הקיזוז הקיימת ל

 

 הוראות כלליות  .40

שהוא,    הקבלן .40.1 סוג  מכל  דרישה,  או  תביעה  טענה,  כל  לעניין  כי  בזה,  ומתחייב  מצהיר 

שתהיינה לו לפי חוזה זה או מכוחו או בקשר אליו, במישרין או בעקיפין, בקשר להבאתו  

לידי סיום, על פי הוראות חוזה זה ו/או הדין, הינו מוותר ולא יהיה זכאי, לזכות עכבון או  

יים ובין קבועים, בדרך של צו עשה, צו אל תעשה, צו עיכוב, לכל סעד או תרופה, בין זמנ

צו מניעה או כל תרופה אחרת שתכליתה אכיפת החוזה. במקרה של הבאת חוזה זה לידי  

 רשאי למנוע מסירת העבודות לאחר. הקבלןסיום, לא יהיה 

חילוט  מובהר בזאת, כי תנאי למימוש זכות של האשכול לפיצוי ו/או שיפוי ו/או קיזוז ו/או   .40.2

ערבות המפורטים בחוזה זה הינו, כי האשכול הודיע לקבלן בכתב על הכוונה לממש את 

 ימים.  5הזכות ואת הסיבה למימוש הזכות, וכי אפשר לקבלן לתקן את ההפרה בתוך 

 או שינוי ויתור .40.3

  הסכמה של צד לסטות מתנאי החוזה במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא  .40.3.1

למקרה שווה  גזירה  ממנה  בזכויות    ילמדו  מהצדדים  מי  השתמש  לא  אחר. 

שניתנו לו על פי החוזה במקרה מסויים, אין לראות בכך ויתור על אותן זכויות  

במקרה אחר ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור כלשהו על זכויות וחובות לפי חוזה  

 זה.

  שום ויתור, או הימנעות מפעולה במועדה, או ארכה שתינתן, לא יחשבו כויתור  .40.3.2

על זכות מזכויותיו והוא יהיה רשאי להשתמש בזכויותיו, כולן או מקצן   של צד

 בכל עת שימצא לנכון. 

מתחייב, כי במשך כל תקופת ההתקשרות יהיה רשום כעוסק מורשה לעניין חוק    הקבלן  .40.4

 מס ערך מוסף וכן ינהל ספרי חשבונות כדין. 

י שני הצדדים, שאם לא כן, לא  כל תיקון או תוספת לחוזה זה ייערכו בכתב וייחתמו על יד .40.5

 יהיה להם כל תוקף. 

 שיפוט והדין החל סמכות .40.6

הצדדים מסכימים כי הדין הישראלי יחול על חוזה זה, ללא כללי ברירת הדין   .40.6.1

 שלו.  

הסמכות הייחודית לדון בכל עניין הנוגע לחוזה זה או הנובע ממנו מוקנית לבית   .40.6.2

השיפוט של בית המשפט    ומקומית לתחום  , המוסמך מבחינה ענייניתהמשפט

 , ולא תהיה סמכות לכל בית משפט אחר בעניין זה. במחוז חיפה

חוזה זה מכיל, מגלם, ממזג ומבטא את כל התנאים המוסכמים בין הצדדים, כל הבטחות,   .40.7

ערובות, הסכמים בכתב או בעל פה, התחייבויות או מצגים בדבר נושא חוזה זה שניתנו  
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ריתת חוזה זה ואשר לא באו לידי ביטוי מפורש בו, אין  או נעשו על ידי הצדדים לפני כ

לגרוע   זה או הנובעים הימנו,  והזכויות הקבועים בחוזה  כדי להוסיף על החיובים  בהם 

 מהם או לשנותם, והצדדים לא יהיו קשורים בהם החל מתאריך חוזה זה. 

 

הבטחות, ערובות,    חוזה זה מכיל, מגלם, ממזג ומבטא את כל התנאים המוסכמים בין הצדדים, כל .41

הסכמים בכתב או בעל פה, התחייבויות או מצגים בדבר נושא חוזה זה שניתנו או נעשו על ידי  

על   להוסיף  כדי  בהם  אין  בו,  מפורש  ביטוי  לידי  באו  לא  ואשר  זה  חוזה  כריתת  לפני  הצדדים 

צדדים לא  החיובים והזכויות הקבועים בחוזה זה או הנובעים הימנו, לגרוע מהם או לשנותם, וה

 יהיו קשורים בהם החל מתאריך חוזה זה. 

 

 כתובת הצדדים .42

 

    - האשכול   

 קיבוץ כברי  המען:

 :__________________  'טלפון:_____________________ פקס  

 

    -הקבלן    

 ______  _ _____________________________________ המען: 

 :___________________ 'טלפון:____________________ פקס 

 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום :

 

  __________________  __________________ 

 קבלן ה אשכול ה 

 

 הקבלן אישור חתימת 

 

ת.ז.   ו_________,   _______ ת.ז.   ,___________ ה"ה   כי  בזה,  מאשר  עו"ד   ,____ הח"מ  אני 

בשם________,   לחתום  _______  "  קבלן"ה)להלן:  ___________    רשאים  ה"ה  חתימת  וכי   ,)

ה  חותמת  בצירוף  ההסכם,  על  הנ"ל  הקבלןו___________  את  מחייבת  וכי    קבלן,  ועניין,  דבר  לכל 

ה ה  קבלןהתחייבויות  של  היסוד  מסמכי  את  תואמות  זה  בהסכם  להחלטת  קבלןכאמור  ובהתאם   ,

 דין. שהתקבלה כ קבלןדירקטוריון ה
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       חתימה:        __ _________ _ תאריך:
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 1- מסמך ב

 16/2022מכרז פומבי 

 נוסח ערבות בנקאית 

 

 תאריך: ___________________ 

 לכבוד

 גליל מערבי איגוד ערים אשכול רשויות 

 

 א.ג.נ.,

 _________ ערבות מס' הנדון: 

 

סניף _____ ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום    ______לבקשת ________________ אנו הח"מ בנק  

 . (קבלן)ה_______  ש"ח(  שתדרשו מאת מיליוןש"ח )במילים:  1,000,000עד לסך 

 

 

אנו מתחייבים בזאת באופן אוטונומי, מוחלט ובלתי חוזר, לשלם לכם את סכום הערבות בצרוף הפרשי  

הצמדה בתוך עשרה ימים ממועד קבלת דרישתכם הראשונה בכתב, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק  

דרישתכם בכתב משמעה דרישתכם בצירוף כתב ערבות זה כשהוא    -את דרישתכם זאת. למען הסר ספק  

 במקור ולא באמצעות פקס או בהעתק צילומי. 

והיא תישאר תקפה לגבי יתרת הסכום שלא    מוצהר בזאת כי חילוט של חלק מהערבות לא יגרע מתוקפה

 ערבות זו אינה ניתנת להסבה או להעברה לצד שלישי. חולט.

 חודשים ממועד הנפקת הערבות(.  28ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום _______ )התאריך שיירשם יהיה  

 

 

 בכבוד רב,           

 

   ___________________________ 

 )בנק(
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 2- מסמך ב

 16/2022מכרז פומבי 

 נוסח כתב העדר תביעות

 לכבוד 

 גליל מערבי איגוד ערים אשכול רשויות  

 א.ג.נ.,

 

 כתב וויתור / הצהרת העדר תביעות הנדון:  

 

ב עבודות  ביצענו  אשר   _______________________________ הח"מ  עבור  אנו   _______

המאושר על ידכם ועל  האחרון  מאשרים בזאת כי הסכום המגיע לנו על פי החשבון  ,  _____________

  _______________ והוא  _______________________________________     ₪ידנו  )במילים: 

 ש"ח(.

 

לא תהיינה לנו    ₪אנו מצהירים כי לאחר שנקבל את יתרת הסכום הנ"ל בסך של _________________  

בכל  ______ )הרשות המקומית(  כל תביעות ו/או טענות ו/או דרישות נוספות מכל סוג או מין שהוא נגד  

מכרז פומבי  פסולת ב___ רשות המקומית בהתאם ל  איסוף ופינויעבודות  הקשור והנוגע לתשלום ולביצוע  

 . גליל מערביאשכול רשויות איגוד ערים  של   _____

 

, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הננו מאשרים כי הסכום הנ"ל מהווה ומכסה את  למען הסדר הטוב

פסולת מ____ )הרשות    איסוף ופינויעבודות  בנוגע לביצוע    ____ )הרשות המקומית( כל המגיע לנו מאת  

 המקומית(.

 

 " עירוני אליו הומחו זכויות והתחייבויו  -"  __________ בכתב התחייבות זה,  שות  רת הלרבות תאגיד 

 כולן או חלקן.  ,המקומית

 

 :ולראיה באנו על החתום

 

 

 

_____________________     _____________________ 

 חתימה וחותמת           תאריך 
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 3- מסמך ב

 16/2022מכרז פומבי 

 מפרט דרישות לביצוע

 

 

 מפרט דרישות לביצוע 

 

מבוצעות   .1 בהם  השטחים  בכל  הקבלן  ויבקר  יסייר  העבודות,  לביצוע  תחילת  מועד  לפני 

העבודה   לביצוע  הדרושים  הפרטים  כל  ואת  הדרושה  העבודה  היקף  את  ילמד  העבודות, 

לרבות מסלולי   וללא תקלות,  ופינוי בשלמותה  צמוד    מכלי האצירה   איסוף  באופן  וילווה 

ירות או ספק באופן ביצוע העבודות, חובה על  את ביצוע העבודות. בכל מקרה של אי בה 

 הקבלן לפנות למנהל באופן מיידי לקבלת הבהרה בעניין. 

 

 . , ובהתאם לתכנית העבודה הקבלן יבצע את העבודות על פי הנחיות המנהל  .2

 

קודם לביצוע העבודות יגיש הקבלן למנהל את פרטי המשאיות שישמשו למתן השירותים,   .3

המדים ולרבות   דוגמת  את  וכן  ביטוח,  אישורי  סמל    רישיונות,  את  ערים  )הכולל  איגוד 

וצבעם והנעלים אשר ישמשו את עובדי הקבלן וכל מידע אחר    ( גליל מערבי אשכול רשויות  

הנדרש לצורך ביצוע העבודות ו/או בהתאם להנחיות המנהל. מובהר כי למנהל, בכל שלב  

והציוד   המדים  המשאיות,  את  לאשר  באם  ומוחלט  בלעדי  דעת  שיקול  ההתקשרות,  של 

ו  הציוד  את  להחליף  מתחייב  והקבלן  השירותים,  מתן  לצורך  דבר  / הנדרש  כל  לתקן  או 

 הנדרש תיקון, בהתאם להנחיות המנהל. 

 

   ויבשה   פסולת מעורבת   איסוף ופינוי   - פרק א'  

הפסולת העירונית המעורבת תיאסף ותפונה מכל מיכלי אצירה, קיימים או שיוצבו בעתיד,   .4

אשר הינם רכוש הרשות ו/או הדיירים ו/או הקבלן, המוצבים ושיוצבו בכל שטח הרשות  

מפעלים,  לר המקומית   עסק,  בתי  חינוך,  מוסדות  ציבור,  מוסדות  מגורים,  בתי  ליד  בות 

  מתקני נופש וספורט ותיירות. 

 

עבודת איסוף ופינוי הפסולת ממכלי האצירה המפונים בשיטת ההיפוך לדחס, תבוצע ע"י  

כל כמות הדרושה של רכבי דחס )משא אשפה בדחס( תקינים ושמישים בכל יום עבודה,  

  )מרכב + שלדה(, בעלי משקל כולל שלא  2017תהיה לכל הפחות  ר שלהן  אשר שנת הייצו

מ  העבודה   26- יפחת  בתכנית  שיקבע  כפי  צוות  ועם  תקופת    לכל   . טון  אורך 
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חמש שנים לכל היותר, כלומר ששנת היצור שלהן בני    יהיו , רכבי הדחס  ההתקשרות 

 . כל עת בתקופת ההתקשרותבתהיה חמש שנים לכל היותר 

 

 

במקומות שבהם רחובות צרים שאין בהם אפשרות של כניסת רכב דחס בעל משקל כולל   .5

 . BABYטון, ייעשה שימוש ברכבי דחס צרים מסוג    26של  

 

הפסולת מתוך מכלי האצירה המפונים בשיטת ההיפוך לדחס, על ידי    איסוף ופינוי עבודת   .6

 הקבלן, תכלול את הפעולות הבאות, הכל כלול במחיר התמורה, ללא תמורה נוספת: 

 
 

הקבלן מתחייב בזאת לבצע שקילה בתחילת סבב הפינוי ובתום סבב הפינוי ככל שהאשכול יורה   .7

ן האשכול רשאי להוסיף אמצעי פיקוח מעת  על כך ובמאזני הגשר עליהם יורה האשכול. כמו כ

 לעת ועל פי שיקול דעתו. הקבלן יאפשר לאשכול להתקין כל רכיב שיידרש לטובת הנושא.

 

 עגלות ומכולות )בשיטת ההיפוך לדחס(  –מכלי אצירת אשפה  איסוף ופינוי

  או כל אמצעי שקילה אחר שיבחר ע"י האשכול   על מאזני הגשר   איסוף ופינוי שקילת רכב ה  .8

 הפסולת.   איסוף ופינוי , בכל יום עבודה, לפני התחלת פעולות  לרבות משקל על גבי משאית 

אל אזור    איסוף ופינוי , הגעת רכב ה מראש ובכתב   הרשות המקומית ובאישור    או לחילופין 

במקרה זה, ידרש הנהג לקבל את  העבודה בתחילת יום העבודה כשהוא ריק )ללא פסולת(.  

ה  רכב  היות  לגבי  המפקח  ופינוי אשור  התחלת    איסוף  בעת  מפסולת  ופינוי ריק    איסוף 

 הפסולת באזור העבודה. 

מובהר בזאת, כי הפרת הוראת סעיף זה הינה הפרה יסודית של ההסכם, והמזמין ידחה  

 של נשקל.   איסוף ופינוי דרישת התשלום שתוצא בגין  את  

 

, כולל את הוצאת העגלות ממקום הצבתם,  מהעגלותהפסולת העירונית המעורבת    איסוף ופינוי  .9

, ריקונם המלא, סגירת המכסים, החזרתם למקום הצבתם המקורי  איסוף ופינוי הובלתם לרכב ה

המכסים   את  לפתוח  שיאפשר  באופן  דלתות  והצבתם  סגירת  לתוכם,  הפסולת  את  ולהשליך 

 המיתקנים להצבת מכלי האצירה )חדרי האשפה(. 

 

בשיטת ההיפוך לדחס, כולל את הגעת רכב    ממכולותהפסולת העירונית המעורבת    איסוף ופינוי .10

אל מקום הצבת המכולה, חיבור של המכולה אל מיתקן ההרמה המורכב על רכב    איסוף ופינוי ה

רמת המכולה וריקון מלא של תכולת הפסולת שבתוך המכולה, אל תוך שוקת  , האיסוף ופינויה

ה רכב  של  הדחס  ופינויארגז  באופן  איסוף  המקורי,  הצבתה  במקום  הריקה  המכולה  הצבת   ,

 שיאפשר גישה נוחה אל פתחי השלכת הפסולת וסגירת המכסים.
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האשפה ובגומחות שבהן   של מטר  לרבות בחדרי  2ניקוי יסודי של סביבת מכלי האצירה ברדיוס    .11

מוצבים מכלי האצירה, העמסת הפסולת העירונית המעורבת שנאספה מסביב למכלי האצירה  

או   למקום הצבת מאזני הגשר,  הובלת הפסולת  איסוף ופינוימטר אל תוך רכב ה  2ברדיוס של  

האשכול ע"י  שיבחר  אחר  שקילה  אמצעי  המשאיות,  כל  גבי  על  משקל  לרבות  רכב  ,  שקילת 

ופינויאיסה הפסולת  וף  שינוע  ה,  רכב  שקילת  הסילוק,  ופינוילאתר  לאתר    איסוף  בכניסה 

הריק    איסוף ופינויבאתר הסילוק ושקילת רכב ה  איסוף ופינויהסילוק, פריקת הפסולת מרכב ה

 לאחר ריקון הפסולת. 

המשקל    את  שתעבור  בכמות  פסולת  הרכב,  גבי  על  להעמיס  שלא  החובה  מוטלת  הקבלן  על 

 המורשה כרשום ברשיון הרכב!

 

יש לבצע את הוצאת מכלי האצירה וריקון מלוא תכולתם אל תוך שוקת ארגז הדחס, באופן שוטף   .12

 ורציף. 

 

אל מקום הצבת מכלי האצירה, ישנעו עובדי    איסוף ופינוי במקרים שבהם לא ניתן להגיע עם רכב ה .13

איסוף  באופן ידני את מכלי האצירה ממקום הצבתם אל מקום הגעת רכב ה  איסוף ופינוי צוות ה

 ויחזירו את מכלי האצירה לאחר ריקונם, אל מקום הצבתם המקורי.  ופינוי 

 

ברשו .14 והצבתם  המקורי  הצבתם  ממקום  או  האשפה  מחדרי  האצירה  כלי  הוצאת  תותר  ת לא 

 לפני הביצוע בפועל של הריקון.  דקות 60הרבים, לפרק זמן העולה על 

 

לא תותר הוצאת הפסולת המעורבת )בשקיות, בתפזורת או בכל צורה שהיא( מתוך כל האצירה   .15

באמצעות פועלי האיסוף    איסוף ופינויבמקום  הצבתם הקבוע והובלת הפסולת ידנית אל רכב ה

 ים במכל אחד, ע"י העברת הפסולת ממכל למכל.ולא יותר ריכוז הפסולת ממספר מכל

 

הקבלן מתחייב לרוקן את כל תכולת מכלי האצירה המפונים בשיטת ההיפוך לדחס, ע"י היפוכם   .16

 . איסוף ופינוילתוך שוקת ארגז הדחס של רכב ה

 

לא תותר השלכה של הפסולת המפונה, בתוך שטח השיפוט של הרשות מחוץ לשטח אתר הסילוק.   .17

דחס   רכב  ופינוי לכל  מעורבת    איסוף  לאתר  ויבשה    פסולת  ישירות  ייסע  התמלאה,  שקיבולתו 

 הסילוק ללא עיכובים וללא הפסקות. 

 

   מונחי קרקע וטמוני קרקעאיסוף ופינוי 

שקילת רכב האיסוף ופינוי על מאזני הגשר או כל אמצעי שקילה אחר שיבחר ע"י האשכול   .18

 עבודה, לפני התחלת פעולות איסוף ופינוי הפסולת. לרבות משקל על גבי משאית, בכל יום  
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, הגעת רכב האיסוף ופינוי אל אזור  ובאישור הרשות המקומית מראש ובכתב או לחילופין  

העבודה בתחילת יום העבודה כשהוא ריק )ללא פסולת(. במקרה זה, ידרש הנהג לקבל את  

התח  בעת  מפסולת  ריק  ופינוי  האיסוף  רכב  היות  לגבי  המפקח  ופינוי  אשור  איסוף  לת 

 הפסולת באזור העבודה. 

מובהר בזאת, כי הפרת הוראת סעיף זה הינה הפרה יסודית של ההסכם, והמזמין ידחה  

 את דרישת התשלום שתוצא בגין איסוף ופינוי של נשקל. 

 

, תבוצע ע"י כל כמות הדרושה  ממונחי הקרקע ו/או טמוני הקרקעעבודת איסוף ופינוי הפסולת   .19

תקינים ושמישים בכל יום עבודה, אשר שנת הייצור  דחס ייעודיים לפינוי טמוני קרקע  של רכבי  

, עם מרכב טון  32-יפחת מ  )מרכב + שלדה(, בעלי משקל כולל שלא  2017תהיה לכל הפחות  שלהן  

,  ההתקשרותאורך תקופת    לכל ועם צוות כפי שיקבע בתכנית העבודה.    ליטר  1100לפינוי עגלות עד  

בני חמש שנים לכל היותר, כלומר ששנת היצור שלהן תהיה חמש שנים לכל היותר    יהיו  םרכביה

 כל עת בתקופת ההתקשרות. ב

 

ומונחי קרקע בנפחים של    על המשאיות להיות בעלות יכולת לבצע פינויים הן של טמוני קרקע. .20

 .ליטר 240-1100והן של עגלות אשפה בנפחים   קוב עם אביזר הנפה של וו כפול 6עד   2.25

 

הקרקע ה .21 ניקיון סביבת טמוני  על  יהא אחראי  הקרקע   קבלן  מונחי  עד    ו/או  בעת    2ברדיוס  מ' 

 .הפינוי

 

 של כל סוגי מכלי האצירה  איסוף ופינוימועדי ה

 . עפ"י תכנית העבודה  בת תפונה מכל מכלי האצירהת המעורהפסולת העירוני .22

 

  איסוף ופינוי או להפסיק את ה  איסוף ופינויהרשות תהא רשאית להקטין או להגדיל את תדירות ה .23

, או בחלקם וכן  איסוף ופינוישל מכלי אצירה, באופן קבוע או לתקופות מסוימות בכל אזורי ה

 אצירה מסוימים.  -באופן פרטני לכלי

 

 תתבצע  בכל ימות השנה )למעט שבתות וחגים(.  איסוף ופינויעבודת ה .24

 

יבצע את   .25 דין, הקבלן  ופינויבכפוף לכל  בין השעות    איסוף  ובהתאם    16:00ועד    06:00הפסולת 

לפנות את הפסולת למטמנה  . למען הסר ספק מובהר בזאת, כי על הקבלן  איסוף ופינוילתכנית ה

בימים ראשון עד חמישי, וביום שישי עד    16:00כך שהפינוי יהיה לפני סגירת המטמנה )בשעה  

איסוף  . המנהל יהיה רשאי לקבוע בתכנית ה(המטמנהאו כל שעה אחרת כפי שתורה    13:00השעה  

 פסולת באזורים מסוימים במועדים מסוימים. ה איסוף ופינוי, איסור על ופינוי
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הפסולת יבוצעו במועדים ובמסלולים בהתאם לתכנית עבודה שתוגש    איסוף ופינויעבודות איסוף ו .26

 על ידי המנהל לקבלן בכתב. 

 

 , מחייב הסכמה מראש בכתב מאת המנהל. איסוף ופינויכל שינוי במסלולי ו/או במועדי ה .27

 

ואת מסלולי    איסוף ופינוית לעת את ימי ושעות ביצוע עבודות ה למנהל הזכות הבלעדית לשנות מע .28

 מראש.  ות שבוע( 2שני ), בהודעה בכתב איסוף ופינויה

 

 תוכניות העבודה שתאושרנה על ידי המנהל בכתב, תחייבנה את הקבלן לפעול לפיהן.  .29

 

)דהיינו ביום  במקרים שבהם חלים שני ימי חג רצופים או שחל יום חג או ימי חג בצמוד ליום שבת   .30

ו' או ביום א' בשבוע(, יידרש הקבלן לפנות את כל הפסולת בערב חג או בערב בשבת ולמחרת החג  

או השבת וזאת ללא תוספת תשלום, גם אם עקב כך ייאלץ הקבלן לפנות את הפסולת באותם  

 שבועות מעבר למספר הפעמים שעליו לפנות לפי תנאי הסכם זה.

 

הקבועים באזור מסוים,    איסוף ופינוי לעיל, אם חל יום חג באחד מימי המבלי לגרוע מהאמור   .31

איסוף  מתחייב הקבלן לפנות את הפסולת באזור זה לפני אותו היום או אחריו ובלבד שסך ימי ה

,  השבועיים באותו האזור, לפי ההסכם  איסוף ופינוילאותו אזור לא יפחת ממספר ימי ה  ופינוי

 . ול המנהלוזאת בכפוף ךתיאום השינוי מ

יפנה את כל כמות הפסולת הנוצרת לפני ואחרי החגים    מובהר בזאת, כי הקבלן 

ויקצה לכך את כל כמות התשומות ותקופת הרמאדן  ראש השנה  ,)לרבות פסח  )

 ( הנדרשות. איסוף ופינוי)כוח אדם ורכבי  

 

מתחייב בזה הקבלן   בשים לב לאופי העבודות וכדי למנוע סבל מהתושבים ו/או מפגעי תברואה,   .32

ע"י   לכך  היקראו  עם  ומיד  עת  בכל  וחריגים  דחופים  במקרים  העבודות  את  ולבצע  נכון  להיות 

 שעות. 4ולכל המאוחר יבצע את העבודות בתוך  –המנהל 

למען הסר ספק, איסוף ופינוי הפסולת במקרים חריגים, )בכפוף לכך שמספר הפינויים החריגים   

שנה קלנדרית אחת( )מקרה = יום עבודה או חלקו(, יבוצע ללא  מקרים במשך    10לא יעלה על  

כאמור לעיל יהיה  בשנה  מקרים חריגים    10תמורה נוספת מעבר למחירים המפורטים בנספח. מעל  

ה החריג  מהפינוי  נוסף,  פינוי  כל  עבור  לתמורה  הקבלן  ל 31-זכאי  השווה  מהתמורה    110%-, 

  .המגיעה לו מהרשות המקומית.

קבלן הועברה אליו בקשה חריגה שאינה הגיונית, הוא רשאי לפנות למנהל תחום  ככל ולדעת ה 

סופית,   תהיה  באשכול  הפסולת  תחום  מנהל  החלטת  זה.  בעניין  יחליט  אשר  באשכול  הפסולת 

 ן והרשות המקומית יפעלו בהתאם לה. והקבל 
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 הצבת מכולות באירועים מיוחדים 

בהתאם לשקול דעת המנהל בעת הערכות לחגים, מועדים וחתונות וכיוב'  הקבלן יציב בשטחי   .33

מכולות אשפה סגורות    או  ,ליטר  1,100או    ,ליטר  360מכילים בנפח     על חשבונו אשכולרשויות ה

קוב. הצבתן של המכולות תיעשה בהתאם לדרישה של המנהל, אשר תכלול מיקום,    8-4.5בנפח  

 מכולות האשפה הסגורות. כמות וסוג 

 

 למחרת האירוע ו/או החג.  10:00הקבלן יאסוף ויפנה את המכולות עד השעה  .34

 
על הקבלן לאסוף את האשפה מתוך המכולות ובסביבתם כך שלא תישאר אשפה ברדיוס של שני   .35

וכן  2) הסמוכים  והמדרכה  הכביש  לרבות  נקייה,  סביבתם  את  ולהשאיר  מהמכולות,  מטרים   )

 י פסולת שפונו.מתחת למצבור 

 

הקבלן מתחייב לפנות ולשנע את הפסולת והאשפה ו/או מכולות האשפה לאתר לטיפול בפסולת   .36

על- על מורשה   לרבות  פעילותו,  לשם  הנדרשים  כל הרישיונות  לו  דין  כל  להגנת  - פי  ידי המשרד 

 הסביבה )בהתאם לסוג הפסולת המפונה(. 

 

פול ו/או כניסה לאתר טיפול בפסולת ובהיטלי  הרשות המקומית תישא בכלל עלויות אגרות דמי טי .37

 ההטמנה. 

 

 אחזקת כל מכלי האצירה )עגלות ,מכולות ודחסנים(שטיפה ו

ועל   .38 הקבלן  על  תוטל  ודחסנים(,  מכולות  )עגלות,  האצירה  מכלי  כל  של  לאחזקתם  האחריות 

 חשבונו, כדלקמן:

 על חשבון הקבלן.  100%החלפה / תיקון   –על פי מספר סידורי   –שנים מיום הייצור  2 עד .38.1

עלות ההחלפה / התיקון תהיה    – על פי מספר סידורי    –מיום הייצור    –שנים    4-ל  2בין   .38.2

 על חשבון הרשות. 50%מגובה מהעלות על חשבון הקבלן ו 50%

שלום מלא על חשבון הרשות  ת  – על פי מספר סידורי    –מיום הייצור    שנים  4  פחים מעל .38.3

 המקומית. 

 

אחריותו של הקבלן לתחזוקתם של מכלי האצירה, כוללת בדיקה יום יומית של תקינות מכלי   .39

האצירה ותיקון כל ליקוי ופגם בהם לרבות החלפת מכסים וגלגלים, תיקון הליקויים המונעים  

ו שלטים  הסרת  המכסים,  מסילות  ושימון  תיקון  המכסים,  סגירת  הסר  אפשרות  למען  כיתוב. 

של   טבעי  בלאי  גם  כולל  האחריות  חשבונו  ועל  בעצמו  התיקונים  כל  את  יבצע  הקבלן  ספק, 
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קרקע המכולות מונחי  הקרקע,  טמוני  ו/או    ,  למכולה  שנגרם  נזק  קרקעוכל  ,  לטמוני/מונחי 

שימון וגירוז של כל חלקי  אחזקת מונחי הקרקע וטמוני הקרקע תכלול   כתוצאה מפעילות הקבלן.

 .החלפת חלקים ככל שנדרשו  אשר נדרשים לטיפול כאמור יכלהמ

 

למען הסר ספק, הקבלן יבצע את כל התיקונים בעצמו ועל חשבונו. ביצוע התיקונים הנדרשים   .40

 לכל היותר מאיתור הליקוי ו/או מדרישת המנהל.  ( ימי עבודה5חמישה )יתבצע תוך  

 

 מבוטל.  .41

 

א .42 סדק  חור,  נוצר  מדפנותיו  שבאחת  אצירה  שלמות כלי  שדפנותיו  אצירה  בכלי  יוחלף  קרע  ו 

 ותקינות. תיקון כלי אצירה על ידי שימוש ב'טלאים', לא יאושר.  

 

לכל היותר מאיתור הליקוי ו/או   ( ימי עבודה5חמישה )במקרה והקבלן לא יבצע את התיקון תוך  .43

מדרישת המנהל, רשאית הרשות לתקן  את הטעון תיקון וכל הוצאות התיקונים, יחולו על הקבלן    

 ויקוזזו מהכספים המגיעים לו. 

 

חודשים, שטיפה    (6)  אחת לשישה  את כלי האצירה  יהיה לשטוף    הקבלןבמסגרת השירותים על   .44

   .עות מתקן שיאושר ע"י המנהלבאמצשל פנים וחוץ כלי האצירה  בלחץ

 
עגלות    6   –את כלי האצירה הבאים  על הקבלן לשטוף פנים וחוץ בכל פינוי במסגרת השירותים   .45

מ"ק בבסיס    6מכולות   5ליטר במטבח תובל,    1100ליטר במטבח כישור, עגלת אשפה   1100אשפה  

 מ"ק בבסיס משגב. 6מכולות  2מ"ק בבסיס תפן,  6צלמון, מכולה  

 
לצורך   הקבלן .46 יידרש(  שהדבר  עת  )בכל  רזרביים  אצירה  מכלי  חשבונו,  על  ויציב  יספק  יחזיק 

למקום   שתוקנו  האצירה  מכלי  להחזרת  ועד  לתיקון  שנלקחו  אצירה  מכלי  במקום  הצבתם 

 הצבתם. הצבת מכלי האצירה הרזרביים, תבוצע מיד עם איסוף ופינוי המכלים שנלקחו לתיקון. 

 

בעצמ  .47 לבצע  רשאי  יהיה  על  הקבלן  יעלה  שלא  זמן  פרק  תוך  חשבונו,  ועל  מיום    45ו  יום 

החתימה על הסכם ההתקשרות, סקר לבדיקת תקינות מכלי האצירה ברשות. הסקר יבוצע  

 בשיתוף ובתאום עם נציג הרשות. 

במידה ובסקר ימצאו כלי אצירה שאינם תקינים, תתקן הרשות את מכלי האצירה הבלתי   

 תקינים, על חשבונה. 

 

 סילוק הפסולת המעורבת  

הרשו  .48 מתחומי  הנאספת  המעורבת  הפסולת  את  ויסלק  ישנע    עברון למטמנת    ת יו הקבלן 

למעט מועצה אזורית משגב בה הפסולת המעורבת הנאספת תשונע    "( אתר הסילוק )להלן: " 
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הסילוק,  . קליטת הפסולת  לאתר סילוק בהתאם להוראות המפקח  ורק  באתר  אך  תבוצע 

יסופקו לקבלן על ידי הרשות ורק עבור הפסולת המפונה במסגרת חוזה  עם אישורי כניסה ש 

 זה. 

 

התשלום עבור קליטת  ,  ו/ או יבשה  רשויות שיתקשרו עם האשכול לקליטת פסולת מעורבת  .49

עבור כל רשות    הפסולת באתר הסילוק, יבוצע באמצעות האשכול ע"י הרשות ועל חשבונה. 

אחרת יישא הקבלן בעלות קליטת הפסולת באתר הטיפול בפסולת, לרבות היטל ההטמנה  

 והמע"מ. 

 

הקבלן   .50 כי  לוודא  ובדיקה,  מעקב  בקרה,  פיקוח,  הליך  בכל  לנקוט  רשאית  תהא  הרשות 

תביעה   ו/או  טענה  כל  על  מוותר  והקבלן  מלא,  באופן  הביצוע  מפרט  הוראות  את  מקיים 

 מצעי פיקוח שהרשות תנקוט. בקשר עם אותם א 

 

מבלי לגרוע מיתר סמכויות הרשות על פי ההסכם ונספחיו, תבצע הרשות סקר של כמויות   .51

הסקר יבוצע על ידי    הפסולת המפונות משטח הרשות במסגרת ביצוע העבודות בהסכם זה. 

 ועל פי הנחיותיו של המנהל ו/או מי מטעם הרשות ובתאום עם הקבלן. 

תהיינה סופיות ומוחלטות, והקבלן מוותר על כל טענה ו/או תביעה בקשר  תוצאות הסקר   

תוצאות   בגין  יחויב  בהם  והכספים  תוצאותיו  המבצע,  הגורם  ביצועו,  אופן  הסקר,  עם 

 הסקר. 

רכבי    שוטף אחר  יבוצע באמצעות מעקב  ופינוי הסקר  לאורך    איסוף  של הקבלן  הפסולת 

פנה את סוגי הפסולת שאותם הוא נדרש  תקופת זמן מסוימת, במטרה לבדוק שהקבלן מ 

 לפנות במסגרת ההסכם ושהפסולת מפונה מתחומי שטח השיפוט של הרשות בלבד. 

יום מעקב אחר    ופינוי בכל סיום של  תעודות השקילה    איסוף  יקבל הסוקר את  הפסולת, 

 הפסולת, מאתר הסילוק.   איסוף ופינוי של רכבי  

ציה לגבי כמויות הפסולת אותן אמור הקבלן  נתוני השקילה בתקופת הסקר, יהוו אינדיק  

 לפנות. 

 

בכל מקרה הקבלן לא יתחיל את יום העבודה שלו בפריקת פסולת באתר הסילוק שאסף ביום   .52

הקודם. רק במידה וסוג משאית הפינוי מאפשרת "הנחת" קסטה בצד, יפנה הקבלן למנהל לקבלת  

לקבלן להציב את הקסטה עד ליום    אישורו מראש ובכתב, ולפי שיקול דעתו הבלעדי, אם לאפשר

 המחרת, ויורה לו על מקום הנחת הקסטה. 

 

 כללי  

ב  .53 העוסקים  הקבלן  של  הרכב  כלי  ופינוי כל  כשהם    איסוף  העבודה  לאזור  יגיעו  הפסולת, 

 ריקים, נקיים ושטופים באופן יסודי. 
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הקבלן   .54 יתקין  החוזה,  במסגרת  העבודות  לביצוע  הקבלן  ידי  על  שיופעלו  הרכבים  כל  על 

בעצמו ועל חשבונו, שלטים. הכיתוב על השלטים, ממדיהם וצבעיהם, יבוצעו על פי מתכונת  

 . האשכול שיקבע  

על פי הנחיית המנהל, ובלוח הזמנים שיקבע המנהל, יחדש הקבלן את השלטים שיותקנו   

 על כלי הרכב. 

 

ב  .55 העוסקים  הקבלן  של  הרכב  כלי  ופינוי כל  בכל    איסוף  ושמישים  תקינים  יהיו  הפסולת, 

תקופת ביצוע העבודות, יהיו מצויידים בכל האביזרים והמתקנים הדרושים על פי החוק  

ופינוי והמאפשרים   מפגעים    איסוף  יצירת  וללא  ויעילה  בטוחה  בצורה  ושינועה  הפסולת 

 רישוי והבטיחות ויופעלו בהתאם לכל דין.  סביבתיים, יעמדו בכל דרישות ה 

 

הפסולת, ינקוט הקבלן בכל האמצעים הדרושים, למניעת    איסוף ופינוי בכל מהלך עבודות   .56

או נזילה של נוזלים. במידה ונפלה ופוזרה פסולת    איסוף ופינוי נפילה של פסולת מרכבי ה 

ופינוי במהלך   ה   איסוף  מרכבי  נוזלים  של  נזילה  נגרמה  או  ופינוי א הפסולת  יבצע  יסוף   ,

הקבלן איסוף מיידי של הפסולת שנפלה ופוזרה, איסוף של הנוזלים וניקוי השטח שעליו  

 נפלה הפסולת וניגרו הנוזלים. 

 הקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים למניעת הישנות התופעות הנ"ל.  

 

הרשות,  .57 של  הבטיחות  ממונה  של  אשור  לקבל  הקבלן  חייב  יהיה  הרשות,  דרישת  פי    על 

 הפסולת, בתחום הרשות.   איסוף ופינוי כתנאי להפעלת כל אחד מרכבי  

 

רכבי   .58 ופינוי כל  והם    איסוף  החוק  ע"פ  תקפים  וביטוחים  רשיונות  בעלי  יהיו  הפסולת, 

 יתוחזקו באופן שוטף על ידי הקבלן ועל חשבונו. 

 

ופינוי רכבי   .59 הקבלן    איסוף  הרשות.  בתחום  מגורים  באזורי  יחנו  לא  הקבלן,  של  הפסולת 

רכבי   להחנות את  רשאי  ופינוי יהיה  חנייה    איסוף  במגרשי  רק  בתחומי הרשות,  הפסולת 

 שאושרו ע"י הרשות בכתב ומראש.  

 

הקבלן יהיה רשאי להקצות מקום לרכוז עובדיו ולאיחסון ציוד הדרוש לביצוע העבודות,   .60

 ע"י הרשות בכתב ומראש.   רק במקום שאושר 

 

הקבלן יעסיק לצורך ביצוע העבודות, כח אדם, מיומן, כשיר ובעל ניסיון ובכמות הדרושה   .61

 לביצוע העבודות.  
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ופינוי צוותי   .62 עבודות    איסוף  את  יבצעו  הקבלן,  של  ופינוי הפסולת  ללא    איסוף  הפסולת 

 יצירת מפגעים סביבתיים לרבות צעקות ומפגעי רעש. 

 

הקבלן יספק, על חשבונו, לכל עובדיו מדים אחידים לתקופת החורף )כולל שכמיה אטומה   .63

ועמידה בפני חדירת גשם( ובגדים תואמים לתקופת הקיץ, אפוד זוהר ונעלים בטיחותיות.  

יהם. דוגמת המדים וצבעם וכן הנעלים  המדים ישמשו את העובדים בכל עת ביצוע עבודות 

ימים מיום שנמסרה הודעת הזכייה במכרז. המדים, האפוד    14יוצגו לאישור המנהל תוך  

 והנעלים יסופקו לעובדים תוך שבוע מיום קבלת אישור המנהל. 

"בשירות,    ייכתב:  הזוהר  האפוד  הקבלן ] על  ]מספר שם  הקבלן   [,  של    פר מס ] ו   [ הטלפון 

 ".  [ רשותי הטלפון של המוקד ה 

 

בכל   .64 זה,  חוזה  במסגרת  את העבודות  ויבצעו  יופיעו  שהעובדים  לכך  יהיה אחראי  הקבלן 

 עת, בבגדי עבודה אחידים ונקיים ובנעלי הבטיחות המתאימות. 

 

הרשות רשאית לדרוש בכל עת את הפסקת העסקתו של כל עובד ו/או כל גורם אחר המועסק על   .65

הבלע דעתה  שיקול  לפי  וזאת  הקבלן,  נימוקים.  ידי  ליתן  צורך  וללא  הרשות  של  והמוחלט  די 

נתקבלה דרישת הרשות כאמור, יביא הקבלן להפסקת העסקתו המיידית של העובד כנדרש על  

 ידי הרשות. 

 

באשור   .66 מותנית  הרשות,  החלטת  ע"פ  הופסקה  שעבודתו  עובד  במקום  חדש  עובד  כל  העסקת 

 הרשות. 

 

מופסקת, תבוצע ע"י הקבלן, על חשבון הקבלן    הדרכת העובד החדש והחפיפה עם העובד שעבודתו  .67

 ועל אחריותו.  

 

פסולת,    איסוף ופינויפסולת ועובדי צוותי    איסוף ופינוי , נהגי רכבי  אחראי מטעמוהקבלן יעסיק   .68

כתוצאה   אלה  עובדים  היעדרות  של  במקרים  אלא  יוחלפו  שלא  וכשירים,  מיומנים  קבועים, 

ממחלה, חופשה,  שרות מילואים פעיל או כל סיבה ענינית אחרת שתאושר ע"י הרשות. בכל מקרה  

של חילופי עובדים אלה, יהא על הקבלן להודיע על כך מראש למנהל ולקבל את אישורו מראש,  

 ליף.לגבי המח

 

פסולת(    איסוף ופינויפסולת, עובדי    איסוף ופינוי, נהגי רכבי  אחראי מטעמוהקבלן יספק עובדים ) .69

רזרביים, בעת היעדרות מהעבודה של העובדים הנ"ל הקבועים ועד לחזרת העובדים הקבועים  

 לעבודה. 
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העובדים הרזרביים יהיו עובדים מיומנים וכשירים והם ילמדו את היקף העבודה הדרושה ואת   

מסלולי   לרבות  תקלות,  וללא  בשלמותה  העבודה  לביצוע  הדרושים  הפרטים  ופינוי כל    איסוף 

 הפסולת, בשעות שאינן שעות העבודה. 

 

י פסולת, יהיו מצויידים  מפגע  איסוף ופינוי הפסולת לרבות רכב הסיירת ל  איסוף ופינויכל רכבי   .70

פסולת מהקרקע ומסביב למכלי האצירה לרבות,    איסוף ופינויבכל האמצעים והציוד הדרושים ל

 מטאטא, מגרפה ויעה. 

 

הפסולת עם כל צוותי העבודה )נהגים ופועלים(, יתייצבו בכל יום עבודה    איסוף ופינויכל רכבי   .71

 ם עליו יורה המנהל. במקו , או שעה אחרת לפי הוראות המנהל,06:00בשעה 

 

הקבלן ידביק על גבי מכלי האצירה מפלסטיק, מדבקות עם כיתוב ומספור על פי  הנחיית  המנהל    .72

 לגבי התוכן, הצורה, הממדים והצבעים. 

ע"ג מכלי אצירה ממתכת, יותקנו לוחות מתכת עם כיתוב ומספור על פי  הנחיית  המנהל  לגבי   

 התוכן, הצורה, הממדים והצבעים.  

 

 הקבלן יחזיר למקומם מכלי אצירה שהוזזו ממקומם ע"י כל גורם שהוא.  .73

 

לקבלן ידוע כי הרשות הוכרזה כמפעל חיוני, ובמסגרת זו, יפעל לריתוק משקי של כל עובדי   .74

הפסולת( וכן לריתוק משקי של כלי הציוד    איסוף ופינוי הקבלן )מנהל העבודה ונהגי רכבי  

 צוע העבודות במסגרת חוזה זה. וכלי הרכב המשמשים את העובדים לבי 

על הקבלן להעביר במועד חתימת החוזה, את שמות העובדים, מספרי הזהות ואשור פטור  

  איסוף ופינוי משירות מילואים לגבי העובדים הפטורים וכן את מספרי הרישוי של רכבי ה 

 ורכב מנהל העבודה, שירותקו לרשות. 

 

בו ע"י הקבלן במקום הצבתם המקורי ובאופן  כל מכלי האצירה שנפלו או הופלו, יורמו ויוצ  .75

 שיאפשר השלכת הפסולת לתוכם. 

 תכולת הפסולת שנפלה או גלשה מתוכם, תוכנס בחזרה אל תוך המכל.  

 

  של מצבורי פסולת בניין )למעט כמויות פסולת הבנין  איסוף ופינויחל איסור מוחלט על איסוף ו .76

כמפורט   המעורבת,  הפסולת  בתוך  הצעותהמעורבות  להציע  הפסולת    בהזמנה  בהגדרות 

 המעורבת(, אלא עם כן ניתנה הוראה מפורשת של המנהל לאסוף ולפנות פסולת בניין.

 

 

 



 אשכול רשויות גליל מערבי איגוד ערים 
 איסוף ופינוי פסולת מעורבת ויבשה מרשויות האשכול ל 16/2022מכרז מס' 

 

 

 

 חתימת המציע __________________   

 ארמון ועו"ד עדי הרטל-שמורות לעו"ד מרים סברדלוב© הזכויות 
 אין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא אישור בעלי הזכויות

 
98 

 

 

 ה התנהלות במטמנ

, ורק פסולת  הרק פסולת המותרת להטמנה במטמנה מעורבת על פי כל דין ניתן לקלוט במטמנ  .77

 תורשה להיכנס לאתר.מסוג זה  

 

רשאית שלא לקבל את הפסולת    הבמקרה שהובאה על ידי הקבלן לאתר פסולת אסורה, מטמנ .78

הפסולת   את  להחזיר  לאתר,  נכנסה  האסורה  שהפסולת  במקרה  או  הימנה,  חלק  או  האסורה 

או למסור את הפסולת האסורה למקום אחר. במקרים האמורים   כל חלק ממנה  או  האסורה 

ל ההוצאות והנזקים שייגרמו לרשות המקומית ו/או לאשכול כתוצאה ממסירת  הקבלן יישא בכ

 פסולת שאינה מותרת.  

 
מתחייב   .79 הקבלן  הבלעדית.  ובאחריותו  הקבלן  ע"י  תעשה  ופריקתה  לאתר  הפסולת  הובלת 

בכל   מצוידים  יהיו  בפסולת  הטיפול  לאתר  מטעמו  פסולת  המובילים  ונהגיהם  שהרכבים 

יטוחים הדרושים לשם הובלת הפסולת ומסירתה לאתר, וכי הוא מודע  הרישיונות, האישורים והב 

לכל התקנות, החוקים והדינים הקשורים למשלוח, הובלת והטמנת פסולת והוא מתחייב לפעול  

 על פיהם. 

 
הקבלן מתחייב, כי כל עובדיו ו/או הפועלים מטעמו, לרבות נהגים וקבלני משנה, יפעלו בהתאם   .80

הוראותיו של מטמנ לכניסה לאתר,  ב   הלכל  ההוראות המתייחסות  לכל  זה  ובכלל  קשר לאתר, 

להתנהגות באתר, לנתיבי הנסיעה באתר, לחניה באתר, למקומות פריקת הפסולת באתר ולזמני  

מטמנ תהא  זו,  התחייבות  כאמור,  מטעמו  מי  או  הקבלן  הפרה  בו.  להפסיק    ההשהיה  רשאית 

וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר לו זכאים  קליטת  פסולת שיובלי הקבלן, אם לא תוקנה ההפרה,  

 הרשות המקומית ו/או האשכול מכח דין או הסכם.

 
תהיה רשאית להורות לקבלן להרחיק כל עובד שלו או    המבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מטמנ .81

מטמנ של  הבלעדי  דעתה  שיקול  לפי  מפר,  אשר  מהאתר,  מטעמו  בקשר  המי  הוראותיה  את   ,

 להתנהגות באתר, כולן או מקצתן.

 
על הקבלן, נהגיו, עובדיו, או מי מטעמו, חל איסור מוחלט לנבור בפסולת הקיימת באתר ו/או   .82

וכן, חל עליהם איסור מוחלט להוציא פסולת מכל סוג שהוא מהאתר,    בפסולת הנפרקת על ידם,

אלא אם קיבלו הנחייה מפורשת לכך ממטמנת עבורן. למען הסר ספק מובהר, כי מי שימצא נובר  

 בפסולת או מוציא פסולת כאמור, תישלל אפשרותו להיכנס לתחומי האתר.  

 
יכנס   .83 פסולת מטעמו אשר  כי רכב המוביל  ו/או  הקבלן מתחייב,  דין  כל  יעמוד בהוראות  לאתר 

מטמנ  ו/או  הסביבה  לאיכות  המשרד  לדרישות  רכב הבהתאם  שכל  מתחייב  הקבלן  זה  ובכלל   ,

כאמור יהיה מכוסה ואטום באופן שפסולת לא תתפזר ממנו. במקרה שבו למרות האמור לעיל  

תוך   ולנקותה  לפנותה  הקבלן  מתחייב  באתר,  פסולת  ד  6נשפכה  שנתקבלה  מרגע  רישת  שעות 

מטמנ  המטמנ תהא  לעיל,  כאמור  שנשפכה  הפסולת  את  הקבלן  פינה  לא  כן.  רשאית    הלעשות 
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לפנותה על חשבון הקבלן, אשר ישא בכל הוצאות הפינוי והניקוי, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר  

ו/או לרשות המקומית ו/או לאשכול מכח דין או הסכם. כמו כן, הקבלן יהיה    ההעומד למטמנ

בשל הפרת הוראות סעיף זה, וישפה את הקבלן בגין כל קנס או    הנזק שיגרם למטמנאחראי לכל  

 בשל הפרה כאמור של הקבלן, מיד עם דרישתה הראשונה.   התשלום שבו תחויב מטמנ 

 
ו/או עובדיה ו/או למי מטעמה    ה הקבלן יהיה אחראי לכל נזק לגוף ו/או לרכוש שייגרם למטמנ .84

ו/או לצד שלישי כלשהו מחמת מעשה או מחדל של הקבלן ו/או עובדיו ו/או נהגיו ו/או מי מטעמו.  

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הרכבים המובילים את הפסולת מטעם הקבלן לאתר ונהגיהו  

 יהיו באחריותו הבלעדית והמוחלטת של הקבלן. 

 

בגין כל נזק שיגרם כאמור לעיל שהינו באחריותו על פי הסכם    הה את מטמנהקבלן יפצה ו/או ישפ

תחויב לשלמו לצד שלישי כלשהו עקב תביעה ו/או   ה זה ו/או על פי כל דין, ובגין כל סכום שמטמנ

 דרישה של הצד השלישי, לרבות בגין הוצאות, שכ"ט עו"ד וכיוצא באלה. 

 
 
 מטעם הקבלן   עבודה ה אחראי עלהעסקת 

את   .85 המבצע  ופינויהקבלן  המעורבת,    איסוף  ו יהפסולת  על    יפעילעסיק  אחראי  עבודה.  אחראי 

לטיפול בביצוע העבודות ותיקון תקלות    באופן שוטף ורציף לצורך פיקוח ובקרה,  העבודה זמין

 . 22:00עד שעה  ( ובמקרים דחופים 06:00-16:00)המתרחשות במהלך העבודה  

ו   יהיה  על    האחראי הקבלן  לא  בהן  בשעות  גם  העבודות,  לביצוע  אחראים  יהיו  העבודה 

 העבודה, נוכח במקום ביצוע העבודות.   האחראי על 

 

ויבקר   .86 יסייר  הראשונה,  העבודה  על  בתקופת  בהם  האחראי  והאזורים  השטחים  בכל  העבודה 

מבוצעת העבודה, ילמד את היקף העבודה הדרושה ואת כל הפרטים הדרושים לביצוע העבודה  

מכלי האצירה, וילווה באופן צמוד את ביצוע    איסוף ופינוישלמותה וללא תקלות, לרבות מסלולי  ב

 העבודות. 

  

 

 פקוח, בקרה ודיווח 

, יהיו מצוידים בטלפון סלולרי, באופן  איסוף ופינוי העבודה ונהגי רכבי ה אחראי  הקבלן,   .87

הקבלן,   עם  ורצוף  שוטף  קשר  ביצוע  אחראי  שיאפשר  מועדי  בכל  והנהגים,  העבודה 

תצויד   משאית  כל  יספקו  העבודות.  אשר  האשכול,  ע"י  שתסופק  ובקרה  ניטור  במערכת 

ופינוי נתונים על מיקום משאיות ה  וניטור ה איסוף  ופינוי , משקל הנסועה  של כלי    איסוף 

 .  האצירה 
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המנהל,  ואחראי  הקבלן   .88 עם  בקורת  ולסיורי  בתקלות  לטיפול  זמינים  יהיו  העבודה, 

באמצעות רכבו של הקבלן, ברחבי שטח השיפוט של הרשות, תוך פרק זמן שלא יעלה על  

המנהל.   ע"י  הקריאה  ממועד  אחת  עם  אחראי  שעה  יומיומי  הדוק  בקשר  יעמוד  העבודה 

, על מהלך העבודות ועל  ל והנהלים שיקבעו על ידי המנה   המנהל, ידווח לו על פי המועדים 

 תקלות, ככל שתהיינה כאלה ויהיה זמין לקבלת פניות של המנהל וטיפול בהן באופן מידי. 

 
להתקין   .89 הרכב  על חשבונו  הקבלן מתחייב  בכל אחד מכלי  דיבורית  שירות  מכשיר  יספקו  אשר 

ומכשיר טלפון נייד הפעיל ברשת אלחוטית הנקלטת אצל המזמין,  לאשכול, מבלי יוצא מן הכלל, 

, וזאת בנוסף  ("אמצעי הניטור")להלן:   ו/או פוינטר ו/או איתורן  GPSוכן מערכת איתור לוויינית  

ול, והמערכת  אמצעי הניטור יהיו של האשכ.  למערכת הניטור אותה מחייב להתקין מבטח הקבלן

ה אצל  איתוראן(  תרשם  חברת  )למשל:  המנטרת  האשכולחברה  תכלול    . ע"ש  הניטור  מערכת 

 אפשרות לתיחום פוליגונים, ותכלול אפשרות שליחת התראות לאשכול לפי הגדרות של האשכול. 

 
במערך  ואחראי  הקבלן   .90 לטיפול  תלונות  לגבי  הרשות,  ממוקד  קריאות  יקבלו  העבודה, 

ופינוי  העבודה, יטפלו בתלונות תוך פרק זמן שלא יעלה  ואחראי  הפסולת. הקבלן    איסוף 

 תיים ממועד קבלת התלונה וידווחו למוקד על מועד סיום הטיפול בתלונה.  על שע 

 

העבודה ימצא אמצעי תקשורת זמין, פעיל ושמיש על מנת שהמנהל  ואחראי  ברשות הקבלן  .91

העבודה, גם לאחר שעות העבודה עד השעה  לאחראי  או באי כוחו יוכלו להורות לקבלן ו/או  

 ך שינויים בתכנית העבודה של היום שלמחרת. , לטפל בבעיות דחופות ו/או לערו 22:00

 

ו/או   .92 בין הקבלן  העבודה לבין המנהל בקשר לביצוע  אחראי  בכל מקרה של חילוקי דעות 

בפני    העבודות,  המחלוקת  האשכול מנ תובא  תהיה  כ"ל  והכרעתו  דומה,  תפקיד  בעל  או   ,

 קובעת וסופית. 

 
הקבלן יצרף לחשבון המוגש מידי כל סוף חודש עבודה, בגין ביצוע עבודות, דו"ח שיוכן על   .93

)תאריכים  ה פי   והסילוק  הפינוי  מועדי  לגבי  המנהל,  ידי  על  שתיקבע  מתכונת 

ושעות(,כמויות וסוגי הפסולת, מספר הפינויים, פרטי כלי הרכב המפנים פסולת, הרכבים  

טרה, את    איסוף ופינוי י תעודות השקילה של רכבי ה שנכנסו אל אתר הסילוק, ואת העתק 

כל סבב   נטו בסיום  תעודות השקילה  ופינוי העתקי  רכב    איסוף  כל  ופינוי של  בכל    איסוף 

הפסולת   של  הפרטניות  השקילה  ותעודות  המשלוח  תעודות  העתקי  ואת  עבודה  יום 

שסו  הפסולת  וסוגי  כמויות  עבודה,  יום  בכל  סבב  בכל  הסילוק  באתר  ו/או  שנקלטה  לקו 

מוחזרו, מספר הפועלים, וכל מידע אחר שיידרש ע"י המנהל ו/או המשרד להגנת הסביבה  

 ו/או הרשויות המוסמכות, וימסור הרישומים הנ"ל למנהל על פי דרישתו. 

 המנהל יהא רשאי לשנות את מתכונת הגשת הדו"ח החודשי מעת לעת, בהודעה מראש.  .94
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 לת הפסו   איסוף ופינוי הפעלת מערכת בקרה ל 

מערכת בקרה המיועדת לאפשר ביצוע מעקב  ויתקינו  הרשות ו/או האשכול יספקו לקבלן   .95

הפסולת ברשות, והקבלן יתקין את המערכת בהתאם    איסוף ופינוי שוטף וישיר על ביצוע  

, גם יצטרך להשבית את משאיות הפינוי  ספק המערכת הרשות ו/או האשכול ו/או  להוראות  

 . לצורך כך 

מכלי האצירה    איסוף ופינוי המערכת תאפשר ביצוע מעקב וזיהוי שוטף ורציף על תהליך   .96

 כמפורט להלן: 

ה  .96.1 לרבות: תאריך, שעת התחלת סבב  פרטי מכלי האצירה המפונים  איסוף  רישום 

של    איסוף ופינוי של מכל האצירה, שעת סיום ה  איסוף ופינוי , שעת התחלת ה ופינוי 

 סולת, העבודה וכו'. מכל האצירה, סוג המכל, סוג הפ 

כתובת המכל, שעת התחלת הנסיעה לאתר הסילוק, זמן   איסוף ופינוי העברת נתוני   .96.2

ההגעה לאתר הסילוק, זמן החזרה לאזור הפסולת באופן שוטף וישיר ובזמן אמת  

 אל מחשבי הרשות שבהם תותקן התכנה הרלוונטית. 

מערך   .96.3 נתוני  ופינוי עיבוד  הרל   איסוף  התכנה  באמצעות  במחשבי  הפסולת  וונטית, 

לרבות:   חודש(    כמות הרשות  )יום,  שונים  במועדים  שפונו  האצירה  מכלי  וסוג 

הממוצע של כל סוג מכל אצירה, זמן הנסיעה    איסוף ופינוי ובאזורים שונים,  זמן ה 

 בין כל מכל אצירה, מהירות הנסיעה הממוצעת בין מכלי האצירה. 

 . פינוי איסוף ו משקל הפסולת שנאספה מכל רשות בכל סבב   .96.4

 

ו/או    שהורכבה על המשאיות מערכת הבקרה  יהיה אחראי על תקינה של כל רכיבי  הקבלן   .97

ויישא בכל נזק שייגרם לרכיבים אלו בכל תקופת הסכם זה, לרבות עלות    על כלי האצירה, 

 החלפת הרכיב והתקנתו. 
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 4- מסמך ב

 16/2022מכרז פומבי  

 נוסח אישורי המבטח 

 

 (DD/MM/YYYY)הנפקת האישורתאריך  ביטוחים אישור קיום 

, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל  בתוקף פוליסת ביטוח אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה 
במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור  תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת,  

 בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. 

 האישור  מבקש מעמד העסקה   אופי מבוטח ה מבקש האישור 

 שם 
אשכול יישובי  

בע"מ    גליל מערבי
ו/או הרשויות  

שהאשכול  
בבעלותן ו/או  

גופים בשליטתם  
ו/או מנהלים ו/או  

 עובדים 
 

 שם
 
 

 

 נדל"ן ☐

 שירותים  ☒

אספקת  ☐
 מוצרים 

 אחר: ☐
 

איסוף ופינוי  
פסולת  

  מעורבת
 ויבשה 

 

 

 משכיר ☐

 שוכר ☐

 זכיין ☐

 קבלני משנה ☐

 מזמין שירותים ☒

 מזמין מוצרים ☐
 

 ח.פ  ח.פ.

 מען:   קיבוץ כברי  מען :

 סוג הביטוח 
 

  גבולותלפי  חלוקה
 ביטוח   סכומיאחריות או 

מספר  
 הפוליסה 

  נוסח ומהדורת
 הפוליסה 

תאריך  
 תחילה 

תאריך  
 סיום 

גבול האחריות/  
 סכום ביטוח 

 בתוקף  נוספים כיסויים

יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח    סכום 
 ד' 

אחריות  כלפי  
 צד שלישי 

    1,000,000   ₪ 
 

 אחריות צולבת   -302 
 הרחב שיפוי  -304
 הרחבת קבלנים  -307
 ויתור על תחלוף  -309
כיסוי לתביעות   -315

 המל"ל 
מבוטח נוסף  -321

 מבקש האישור 
 ראשוניות  -328

 
אחריות  
 מעבידים 

 הרחב שיפוי  -304  ₪    20,000,000    
 ויתור על תחלוף  -309
 מבוטח נוסף  -319
 ראשוניות  -328
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 (DD/MM/YYYY)הנפקת האישורתאריך  ביטוחים אישור קיום 

        

 (: ג' )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות המתאים כפי המצוין בנספח פירוט השירותים 
004   

 פירוט הנכסים המבוטחים )במידה ואין די מקום ניתן לפרט את הנכסים בנספח ד'( 

 רישוי/כתובת( )לדוגמא: מספר תיאור הנכס  )לדוגמא: רכב/נדל"ן( סוג הנכס 
  
  

 ביטול/שינוי הפוליסה  
לאחר משלוח הודעה למבקש  יום 30שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 

 האישור בדבר השינוי או 
 .הביטול

 חתימת האישור 

 המבטח: 
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 5- מסמך ב

 16/2022מכרז פומבי  

 מפרט טכני

    עכועיריית  .1
  

  נתונים כלליים: 1.1
   55,000 -  מספר תושבים .1

   

  פסולת ביתית מעורבת 
  תדירות פינוי שבועית סה"כ כמות  סוג כלי האצירה 

  3 1100 ליטר   90-360עגלות 
  3 700 ליטר  660-1100עגלות 
  6 120 קוב היפוך לדחס    6מכולות 

  3 260 קוב  3.75מונחי קרקע 

    

  יבשה גושית גרוטאות -פסולת 
  6 תדירות שבועית 

  טון 10*3 כמות משאיות לכל יום פינוי 

    

    

 סע -הובלות באמצעות רם

 לאן מבוצע הפינוי כיום  תדירות פינוי שבועית סה"כ כמות  סוג כלי האצירה 
 עברון  3 12 דחסנים 

 אורוז  3 6 מכולות פתוחות 

 
 

 מועצה מקומית מעילא  .2
 

 נתונים כלליים:   2.2
   3,500 –מספר תושבים 

 

 פסולת ביתית מעורבת  
סוג כלי 
 האצירה 

סה"כ 
 כמות

תדירות פינוי  
 שבועית

  90-360עגלות 
 2 (ל360)1300 ליטר  

-660עגלות 
  2 (ל1100)30 ליטר   1100
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קוב  6מכולות 
 ----------- --------- היפוך לדחס  
מונחי קרקע  

 קוב  3.75
------------

- ------------------- 

   

 יבשה גושית גרוטאות -פסולת 

 1 תדירות שבועית 

 3 כמות משאיות לכל יום פינוי 
 

  
 
 

 מועצה מקומית פסוטה .3

 נתונים כלליים: 3.1

   3,500 –מספר תשובים 

 

 פסולת ביתית מעורבת 

 תדירות פינוי שבועית סה"כ כמות  סוג כלי האצירה 
 2 (ל 360)1100 ליטר   90-360עגלות 

 2 (ל 1100)20 ליטר  660-1100עגלות 

 ----------- --------- קוב היפוך לדחס    6מכולות 

 ------------------- ------------- קוב  3.75מונחי קרקע 

   

 יבשה גושית גרוטאות -פסולת 
 1 תדירות שבועית 

 3 לכל יום פינוי כמות משאיות  
 

 

 מועצה אזורית מעלה יוסף .4

 נתונים כלליים:  4.1

   –מספר תושבים 

   –מספר יישובים 

 

 פסולת ביתית מעורבת 

 סוג כלי האצירה 
סה"כ 
 תדירות פינוי שבועית כמות 

 2 3000 ליטר   90-360עגלות 

 2 300 ליטר  660-1100עגלות 
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קוב היפוך    6מכולות 
   0 לדחס  

   0 קוב  3.75מונחי קרקע 

   

 יבשה גושית גרוטאות -פסולת 
 שישה ימי עבודה בשבוע. מגיעים פעמיים בחודש ליישוב בממוצע.  - חמישה תדירות שבועית 

 1 כמות משאיות לכל יום פינוי 
 

 
 

 עיריית מעלות תרשיחא   .5

 נתונים כלליים  5.1
 22,000 –מספר תושבים 

 
 

  פסולת ביתית מעורבת 
  תדירות פינוי שבועית סה"כ כמות  סוג כלי האצירה 

  2 250 ליטר   90-360עגלות 
  2 1600 ליטר  660-1100עגלות 
      קוב היפוך לדחס    6מכולות 

  2 105 קוב  3.75מונחי קרקע 

    

  יבשה גושית גרוטאות -פסולת 
    שבועית תדירות 

  1.5 כמות משאיות לכל יום פינוי 

    

    

 סע -הובלות באמצעות רם

 לאן מבוצע הפינוי  תדירות פינוי שבועית סה"כ כמות  סוג כלי האצירה 
 תחנת מעבר מעלות  2 160 קוב    6קוב  4
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 מועצה מקומית בית ג'ן .6

 נתונים כלליים:  6.1
   12,000 -מספר תושבים

 
 
 
 
 
 
 

 מספר תושבים  פסולת ביתית מעורבת 

 6,500 תדירות פינוי שבועית סה"כ כמות  סוג כלי האצירה 

  פעמיים  3,000 ליטר   90-360עגלות 
  פעמיים  150 ליטר  660-1100עגלות 
  פעמיים  35 קוב היפוך לדחס    6מכולות 

  פעמים פינוי בציר הראשי   3   הערה 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ורדיםמועצה מקומית כפר  .7

 נתונים כלליים:  7.1
   6,500 –מספר תושבים 

 
 

 מספר תושבים  פסולת ביתית מעורבת 

 6,500 תדירות פינוי שבועית סה"כ כמות  סוג כלי האצירה 

  פעמיים  1,700 ליטר   90-360עגלות 
  פעמיים  20 ליטר  660-1100עגלות 
  פעמיים  15 קוב היפוך לדחס    6מכולות 

  פעמיים  10 טמוני קרקע 

    

  יבשה גושית גרוטאות -פסולת 
  פעמיים  תדירות שבועית 

  2 כמות משאיות לכל יום פינוי 
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 מועצה מקומית שלומי  .8

 נתונים כלליים  8.1
   7,000 מספר תושבים

 
 
 

 מספר תושבים  פסולת ביתית מעורבת 

 7,000 תדירות פינוי שבועית סה"כ כמות  סוג כלי האצירה 

  700   ליטר   90-360עגלות 
  250   ליטר  660-1100עגלות 
  10   קוב היפוך לדחס    6מכולות 

      קוב  3.75מונחי קרקע 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מועצה אזורית מטה אשר  .9

 נתונים כלליים  9.1
 30,000 – מספר תושבים
   32  – מספר יישובים
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 עיריית נהריה  .10

 נתונים כלליים  10.1
 68,000 -תושביםמספר 

 
 

 מספר תושבים  פסולת ביתית מעורבת 

 68,000 תדירות פינוי שבועית סה"כ כמות  סוג כלי האצירה 

  פעמיים  302 ליטר   90-360עגלות 
  פעמיים  150 ליטר  660-1100עגלות 
  פעמיים  30 קוב היפוך לדחס    6מכולות 

  שלוש  - פעמיים 200 מונחי קרקע 
  שלוש  - פעמיים 90 טמוני קרקע 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

מספר תושבים

30,000תדירות פינוי שבועיתסה"כ כמותסוג כלי האצירה

פעמיים 1700עגלות 90-360 ליטר 

פעמיים 2000עגלות 660-1100 ליטר

פעמיים 50מכולות 6 קוב היפוך לדחס 

פעמיים 50מונחי קרקע 3.75 קוב

לפי קריאה

לאן מבוצע הפינויתדירות פינוי שבועיתסה"כ כמותסוג כלי האצירה
40מכולות 24-34 

פסולת ביתית מעורבת 

פסולת - יבשה גושית גרוטאות
תדירות שבועית

כמות משאיות לכל יום פינוי

הובלות באמצעות רם-סע
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 מועצה תעשייתית מגדל תפן  .11
 

 פסולת ביתית מעורבת 

 תדירות פינוי שבועית סה"כ כמות  סוג כלי האצירה 
 פעמיים בשבוע    ליטר   90-360עגלות 

   50 ליטר  660-1100עגלות 

     קוב היפוך לדחס    6מכולות 

 פעמיים בשבוע  43 קוב  3.75מונחי קרקע 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מועצה מקומית מזרעה  .12
 נתונים כלליים:  18.1

   4,000 -מספר תושבים
 



 אשכול רשויות גליל מערבי איגוד ערים 
 איסוף ופינוי פסולת מעורבת ויבשה מרשויות האשכול ל 16/2022מכרז מס' 

 

 

 

 חתימת המציע __________________   

 ארמון ועו"ד עדי הרטל-שמורות לעו"ד מרים סברדלוב© הזכויות 
 אין לעשות שימוש במסמך זה, כולו או חלקו, ללא אישור בעלי הזכויות
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 מספר תושבים  פסולת ביתית מעורבת 

 4,000 תדירות פינוי שבועית סה"כ כמות  סוג כלי האצירה 

  פעמיים  1,000 ליטר   90-360עגלות 
  פעמיים  20 ליטר  660-1100עגלות 
  פעמיים  5 קוב היפוך לדחס    6מכולות 

      הערה 

    

  יבשה גושית גרוטאות -פסולת 
  פעמיים  תדירות שבועית 

  1 כמות משאיות לכל יום פינוי 
 
 
 
 
 
 
 

 מועצה מקומית חורפיש  .13

 נתונים כלליים  13.1
 מספר תושבים

 
 

 מספר תושבים  פסולת ביתית מעורבת 

 7,000 תדירות פינוי שבועית סה"כ כמות  סוג כלי האצירה 

  פעמיים  1,600 ליטר   90-360עגלות 
  פעמיים  150 ליטר  660-1100עגלות 
  פעמיים  5 קוב היפוך לדחס    6מכולות 

      הערה 

    

  יבשה גושית גרוטאות -פסולת 
  3 תדירות שבועית 

  1 כמות משאיות לכל יום פינוי 
 
 


