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 ועשבייה   הודעה ותנאי מכרז פומבי  לקבלת שירותי הדברת מזיקים
רשויות גליל  ובאשכול  כנרת עמקים רשויות , אשכולהגליל והעמקים רשויות ברשויות החברות באשכול

   מערבי

 12:00, עד השעה24.10.2022 יך , תארב'  יום  - המועד האחרון להגשת הצעות למכרז
 

 כללי  .1

והעמקים .1.1 הגליל  רשויות  אשכול  אשכול  עמקים  רשויות  ,  מערביכנרת  גליל  רשויות  )להלן:    ואשכול 
 לקבל הצעות מחיר בנושא המכרז שבנדון.   ים(, מבקש"המזמין"ו/או " ותהאשכול"

"  והעמקיםגליל  הרשויות    אשכול .1.2 והעמקים   18הינו תאגיד אזורי, של   "(האשכול)להלן:  בגליל   :רשויות 
מ.א גלבוע, דבוריה, אכסאל, ,  אלמאג'  בוסתאןמ.א    ,אל, מגדל העמקעמ.א עמק יזר  ,נצרת, נוף הגליל, עפולה

   .כעבייהו הריינ ,מ.א מגידו, משהד, עין מאהל, זרזיר ,עילוט ,יפיע, כפר כנא

, נהריה, עיריית עכועיריית    :המערבי  רשויות בגליל  14הינו תאגיד אזורי, של   אשכול רשויות גליל מערבי  .1.3
ג'אןמ.מ ירכא,  ,  תרשיחא-עיריית מעלות,  מ.א מטה אשר יוסף,  מ.מ בית  מ.מ  ,  מ.מ שלומי,  מ.א מעלה 

 .מ.מ תעשייתית מגדל תפן, מ.מ מעיליא, מ.מ פסוטה, מ.מ מזרעה, מ.מ כפר ורדים, חורפיש

אל בטוף, בועיינה    :רשויות באזור הכנרת והעמקים    15הינו תאגיד אזורי, של   אשכול רשויות כנרת עמקים  .1.4
נוג’ידאת, בית שאן, הגליל התחתון, טבריה, טורעאן, כפר כמא, כפר תבור, יבנאל, מגדל, מג’אר, עילבון, 

 .אום אל ג’אנם  –עמק הירדן, עמק המעיינות, שיבלי 

כל    לעיל )לרבות   1.4  - ו  1.3,  1.2  יפים מהרשויות המפורטות בסע בכל האמור להוראות מכרז זה, כל אחת   .1.5
בעתיד במהלך תקופת ההתקשרות    ותאשכול אחד הכן כל רשות נוספת ככל שתצורף ל  תאגיד מטעמן(, כמו

 "( רשות מזמינה")תיקרא להלן:  (,לרבות תאגיד מטעם אותה רשות)מכרז זה   שעל פי

. על המציעים  בל מקרה  ש"ח אשר לא יוחזרו  500בתמורה לתשלום    -עלות השתתפות ורכישת מסמכי המכרז   .1.6
על רכישת מסמכי המכרז.    גזברית האשכול, בטלפון  לצרף להצעה קבלה  יבוצע טלפונית דרך  , התשלום 

 . 15:00עד  08:30ה' בין השעות - ,  בימים א'0522221429

במשרדי   .1.7 תשלום,  ללא  המכרז,  במסמכי  לעיין  והעמק    אשכולניתן  העבודהים  הגליל  באתר  ,  בשעות  או 
 .< 'מכרזים' -תחת קטגורית 'חופש המידע'   להאשכו

 
 השירותים נשוא המכרז  .2

  ,לרבות לכידה והרחקה של נחשים  ועשבייה,  לקבלת שירותי הדברת מזיקיםמכרז מסגרת  מכרז זה הינו   .2.1
נחילי  מסוכניםוזוחלים    עקרבים של  והרחקה  הדברה  סוג  דבורים/צרעות ,  יתושים מכל  הדברת  וזחלי    , 
קבלנים    5ד  בו יבחרו ע  ,והרחקת בעלי כנף    שונים  הדברת מכרסמים  ,הדברת פשפשים ופרעושים,  יתושים

העבודות   לביצוע  באשכול זוכים  החברות  לרשויות  השירותים  בחירת    ותומתן  לאחר  זה.  במכרז  כמפורט 
ולהשתמש בשירותים נשוא  לבחור  ו  לפנות לאשכול    ות תוכל כל רשות מרשויות האשכולהקבלנים הזוכים,  

 לביצוע ומתן השירותים.  מהקבלנים הזוכים אחד או יותר עם   מכרז זה,  האשכול  יתקשר 

 
עליהם ויהיה  המציעים להיערך בהתאם ולהביא בחשבון כי ככל שיזכו במכרז זה יתכן    לאור הרשום לעיל על

להל עליו  כן  ועל  במקביל  רשויות  במספר  זה  מכרז  נשוא  העבודות  את  וציוד יבצע  צוותים  לזמינות  ערך 
 והכל בהתאם לאמור במפרט הטכני המצורף כ"נספח ט". בהתאם. 

 להיקף שירותים שיידרש או שיוזמן מהמציע הזוכה.  יםמתחייב   םאינ ותהאשכולמובהר כי  .2.2

עם אחת מרשויות  חתימת חוזה  ממועד  יום    14מועד משוער לתחילת ביצוע השירותים ע"י המציע הזוכה הינו   .2.3
 במסגרת מכרז זה.  ותהאשכול
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 דרישות מקדמיות להשתתפות במכרז .3

 
התנאים   כל  אחר  המקיימים  בישראל,  כדין  הרשומים  ותאגידים  ישראל  אזרחי  זה  במכרז  להשתתף  רשאים 

   -המצטברים, שלהלן 

 המציע בעל רישיון מדביר מוסמך תקף ממשרד הבריאות /הגנת הסביבה.   .3.1
 

 ור.  המציע יצרף להצעתו העתק של הרישיון כאמ

 המציע בעל היתר רעלים מהמשרד להגנת הסביבה.   .3.2
 

 המציע יצרף להצעתו העתק של ההיתר כאמור. 

 המציע הינו בעל רישיון עסק בתוקף למתן שירותי הדברה.  .3.3

  .המציע בעל היתר ללכידת נחשים .3.4
 

 המציע יצרף להצעתו העתק של רישיון העסק כאמור.  

ניסיון של   .3.5 השנים האחרונות שקדמו לפרסום המכרז במתן שירותי    5במהלך    שנתיים רצופותהמציע בעל 
 עובדים.    100- המעסיקים למעלה מ –הדברה עבור רשויות מקומיות/גופים ציבוריים/גופים גדולים 

 
יש לצרף המלצות ביחס לשירותים שסופקו ע"י המציע, בהמלצה יש לציין תקופת מתן השירותים, מיקום  

השירותים השירומתן  מהות  להביא  תים,  עלול  הנדרשים  הפרטים  מלוא  צירוף  אי  וטלפון.  קשר  איש   ,
 לפסילת ההצעה.      

 כדין.  אחד בעל היתר הדברההמציע מעסיק צוות הדברה מאומן הכולל לפחות מדביר   .3.6
 

 .  )קבלני משנה(  נותני שירותים מטעמוכמובהר כי העובדים יכולים להיות מועסקים ע"י המציע ו/או 
 

ל ביחס למדביר בעל היתר הדברה    – הצעתו פירוט שם המדביר הרלוונטי וכן היתרי הדברה  המציע יצרף 
 כדין.  

 כמפורט בתנאי המכרז.  -המציע צירף להצעה ערבות בנקאית להצעה   .3.7
 
 

 מסמכים נוספים שעל המציע לצרף להצעתו  .4
 

 בנוסף למסמכים הנקובים לעיל, יצרף המציע להצעתו, את המסמכים, הבאים: 

 לעיל.  3המסמכים הנכללים בסעיף  .4.1

במסמכי   .4.2 הנכלל  בנוסח  עו"ד,  ע"י  ומאושר  חתום  תצהיר  לרבות  המציע,  ע"י  חתומים  המכרז  מסמכי  כל 
 המכרז.

 אישור תקף על ניהול פנקסים כחוק, מאת פקיד שומה או יועץ מס, או רואה חשבון.  .4.3

 תעודה תקפה בדבר היות המציע עוסק מורשה לצרכי מע"מ. .4.4

 .1976-על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות(, תשל"ואישור תקף   .4.5

 אישור על ניכוי מס במקור ו/או פטור מכך.  .4.6

 במידה והמציע הינו תאגיד:  .4.7
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  3תעודת התאגדות וכן תדפיס רשם החברות מעודכן למועד הגשת ההצעה )תאריך שלא יעלה על  .4.7.1
 חודשים לפני המועד האחרון להגשת ההצעות(. 

 ר עו"ד או רו"ח: אישו  .4.7.2

 כי ביצוע העבודות וההתקשרות בחוזה זה לביצוען הינן, במסגרת סמכויות התאגיד.  .4.7.2.1

 שמות המנהלים של התאגיד.  .4.7.2.2

 שמות האנשים אשר חתימתם מחייבת את התאגיד.   .4.7.2.3

 במידה והמציע הינו שותפות: .4.7.3

 תעודת רישום השותפות אצל רשם השותפויות ו/או עו"ד.  .4.7.3.1

 חוזה השותפות.   .4.7.3.2

 אישור עו"ד או רו"ח בדבר זכויות החתימה בשם השותפות.  .4.7.3.3

 יש להגיש את כל המסמכים הנ"ל, יחד עם הצעתו של המציע ועם כל מסמכי המכרז.   .4.7.4

לעני   האשכול הן  נוספים,  מסמכים  להגיש  מהמציעים  לדרוש  רשאי  של  ין  י היה  עמידתם  בחינת 
 המציעים בתנאים המקדמיים והן לבחינת המציעים באופן כללי. 

לעיל    כאמור  להצעתו  יצרף  שהמציע  המסמכים  ובין    -כל  הזוכה  המציע  בין  שיחתם  לחוזה  כנספחים  אף  יצורפו 
של הצהרות   המציע מצהיר כי ידוע לו כי הנתונים והמידע הכלולים במסמכים אלו מהווים חלק בלתי נפרד  - המזמין  

 המציע בכל הקשור לידע, ליכולת, לאמצעים ולכישורים הדרושים לצורך ביצוע העבודות.

 
 סתירות ו/או אי התאמותהבהרות,  .5

לפנות בכתב  ניתן    ,לדעת המציע ישנן סתירות ו/או אי התאמות במסמכי המכרזלהבהרות נוספות או במידה ו  .5.1
בשעה    ,  06.10.2022עד ליום    ofir@galilamakim.org.il  כתובת הדוא"ל :  בדוא"ל בכ  לאשכולבעניין זה  

   .מייל חוזרבלוודא קבלת המייל ביש  , 0001:

 מסמך מענה לשאלות הבהרה יפורסם בדף המכרז באתר האשכול  וישלח בדוא"ל לפונים  

האשכול ביוזמתו רשאי לתת הבהרות לאמור במכרז ו/או לתקן טעויות שנפלו בו ו/או לבצע שינויים ו/או  
באחריות המציע לבדוק מעת לעת את אתר  .תוספות. הודעה על כך תפורסם באתר האינטרנט של האשכול

האינטרנט של האשכול, במטרה לבחון אם יש הודעות כלשהן מטעמו לגבי מכרז זה, וכן לצרף את המסמכים  
המציע יהיה מנוע מלטעון כי לא היה מודע להוראה ממסמכי   .המפורסמים להגשתו לפי ההנחיות במכרז

 .המכרז, כל עוד פורסמה באתר

 בכתב יחייבו.  האשכולרות ו/או תיקונים של רק הסברים ו/או הבהבאחריות המציע לוודא הגעת השאלות. .5.2

מציע שלא יפנה כאמור, יהיה מנוע מלטעון בדבר אי סבירות או אי ספקות כלשהם, שגיאות או אי התאמות   .5.3
 לא תשמענה.  - וכיו"ב, וטענות כאלה מצד מי שלא נהג כאמור לעיל 

 
 הסתייגויות ואיסור פיצול/חלקיות ההצעה  .6

 
המלא, לפסול ולא לדון בהצעות שלא הוגשו בהתאם לדרישות ולתנאי    ושיקול דעת היה רשאי, לפי  י  אשכולה .6.1

 המכרז.

 לא תתקבלנה כל הסתייגויות למסמכי ותנאי המכרז, כל הסתייגות של המציע עלולה לפסול את הצעתו.  .6.2

mailto:ofir@galilamakim.org.il
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רשאי  על המציע למסור הצעה מלאה לביצוע כל השירותים נשוא המכרז ביחס לכל שירות שנדרש ואין הוא  .6.3
 לפצלן ו/או לחלקן ו/או לתת הצעה חלקית. 

 
 הגשת ההצעה במכרז   .7

כל   .7.1 ו/או מסמך, הכוללת את  עמוד  כל  בשולי  ידי המציע  על  במלואה, חתומה  את ההצעה, כשהיא מלאה 
בלבד במעטפת המכרז, ולהכניסה    ידניתמסמכי המכרז ומסמכים נוספים כנדרש במכרז, יש להגיש במסירה  

 0012:  שעהועד ה    24.10.2022  יוםלא יאוחר  מ  ,אשכול רשויות גליל עמקים  די  לתיבת המכרזים במשר
 )לא תתקבלנה הצעות דואר(.

אין לציין על מעטפת ההצעות את שמו של המציע  ושם המכרז.    המכרז   רק מספר יש לציין על מעטפת ההצעות   .7.2
 ו/או כל סימן זיהוי אחר. 

 .  אשכולבחותמת "נתקבל" במזכירות ה טרם הגשת ההצעה יש להחתים את מעטפת ההצעה  .7.3

מחירי ההצעה יכללו את כל העלויות הכרוכות בביצוע השירותים נשוא המכרז, לרבות עלויות כח האדם,   .7.4
אספקת כל החומרים, הציוד, האביזרים והכלים הדרושים לביצוע השירותים תיקון נזקים אשר נגרמו על  

 ם וכיו"ב.ידי המציע ו/או מי מטעמו במהלך ביצוע השירותי

חוזה.   .7.5 נשוא  השירותים  ביצוע  תקופת  לכל  ומעודכנים  תקפים  יהיו  המציע  ידי  על  שיוצעו  המחירים 
 התייקרויות יתווספו אחת לשנה, בהתאם לתנאים הקבועים בהסכם.  

  בכתב הכמויות מובהר בזאת, כי אין לציין את מחירי ההצעה בגוף החוזה ו/או בכל מקום אחר אלא אך ורק   .7.6
 נספח למסמכי המכרז/חוזה. המצורף כ  -

 )לא כולל מע"מ(.  מחיר בש"חיש למלא 

לחתום   .7.7 וכן  המכרז,  למסמכי  המצורפים  הנספחים  לרבות  המכרז,  ממסמכי  דף  כל  על  לחתום  המציע  על 
במקום המיועד לכך בכל מסמכי המכרז, לרבות על טפסי החוזה המצורפים למסמכי המכרז, ולציין בכתב  

 כתובתו. ברור את שמו ואת 
 

 ערבות בנקאית להצעה  .8
  אשכול כל משתתף במכרז, חייב לצרף להצעתו ערבות בנקאית להצעה, אוטונומית ובלתי מותנית, לטובת ה .8.1

ובתוקף  "(  הערבות הבנקאית להצעהש"ח )להלן: "  5,000הכלול במסמכי המכרז בסך של    הדוגמהבנוסח  
   23.12.2022לפחות עד ליום 

תהיה חלק בלתי נפרד מההצעה ויש להגישה כחלק בלתי נפרד מהצעת המציע  הערבות הבנקאית להצעה   .8.2
 למכרז.

לדרוש הארכת תוקפה של הערבות הבנקאית לתקופות נוספות, הכל לפי נסיבות העניין    אשכולהרשות בידי ה .8.3
היה  י  -והמציע יהיה חייב במקרה כזה, להאריך את תוקף הערבות הבנקאית כנדרש. מציע שלא ינהג כך  

 רשאי לפסול הצעתו.ול אשכה

קבל גם ערבות בנוסח אחר, ובלבד שתהא ערבות שהוצאה לבקשת המציע, אוטונומית, לפירעון  י  אשכול ה .8.4
 מיידי אשר תוקפה וסכומה תואמים את הדרישות לעיל.  

שקיבל הודעה  ימים, מיום   7משתתף במכרז אשר הצעתו נתקבלה והוא לא יחתום על יתר טפסי החוזה תוך   .8.5
,  ולחלט ולגבות את מלוא סכום הערבות הבנקאית כאמור לטובת   אשכול, רשאי האשכולעל ידי ה  זכיתועל  

 ולמסור את ביצוע השירותים נשוא המכרז לכל מציע אחר.
 

 ערבות ביצוע .9
ערבות בנקאית אוטונומית צמודת מדד להבטחת    אשכול בשעת החתימה על החוזה, ימציא המציע הזוכה ל .9.1

 (."ערבות הביצוע" :₪ )להלן 10,000ציע לפי החוזה והמכרז בסך של מילוי התחייבויותיו של המ
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חודשים נוספים לאחר מכן, וזאת להבטחת    3ערבות הביצוע תהיה בתוקף למשך כל תקופת החוזה בתוספת   .9.2
 עמידת המציע בכל התחייבויותיו כלפי המזמין.  

תוקף    רשאי  אשכולה .9.3 יוארך  ולא  היה  ההתקשרות.  לתקופת  בהתאם  הערבות  תוקף  הארכת  את  לדרוש 
 הערבות יפקע החוזה לאלתר. 

 
 ביטוח .10

המציע אשר הצעתו תזכה במכרז יהיה לקיים, על חשבונו, בכל תקופת החוזה ותקופת האופציה, ככל  על   .10.1
 וכל עוד קיימת לו אחריות ע"פ דין פוליסות ביטוח כמפורט בחוזה.   שתהיה,

 הביטוחים יערכו על חשבון המציע הזוכה באמצעות חברת ביטוח מוכרת ובעלת מוניטין.  .10.2

בנספח    אשכולימציא המציע הזוכה לבמעמד חתימת החוזה,   .10.3 לנוסח המצוין  את אישור המבטח בהתאם 
המציע יחזור וימציא את אישור קיום הביטוחים במשך כל תקופת החוזה,    '(.ג)נספח  אישור עריכת הביטוח  

 לרבות תקופת האופציה, כשהוא חתום ע"י מבטחיו ובלתי מסויג. 

לא חתם על החוזה במועד בו נדרש לחתום עליו כמפורט  נדרש המציע הזוכה לחתום על יתר טפסי החוזה ו .10.4
  אשכולבדרישה ו/או לא צרף את אישור הביטוח ו/או את הערבות לביצוע, אזי מבלי לפגוע בשאר זכויות ה

היה רשאי לחלט את הערבות הבנקאית להצעה שהגיש ולמסור את העבודות לביצועו  י   האשכולבמקרה זה,  
 של כל צד ג'. 

 
 כללי  .11

  אך לא חייבים   םרשאי  ותקבלנים וכי האשכול   3בו יבחרו עד  מכרז זה הינו מכרז מסגרת  ת כי  מובהר בזא .11.1
  .לערוך הליך של התמחרות בין הזוכים טרם הזמנת העבודה

למרות האמור לעיל, מובהר בזאת כי ככל ששתי הצעות או יותר קיבלו תוצאה זהה שהיא התוצאה הטובה   .11.2
עסק בשליטת אישה, תיבחר ההצעה האמורה כזוכה במכרז, ובלבד שצורף  ואחת מן ההצעות היא של   ביותר,

 לה, בעת הגשתה, אישור ותצהיר. 
 

לאחר    שהזמין את העבודה   יועברו מהספק לאשכול אשר    5%לדמי ניהול בשיעור של    ם זכאי  ו יהי  ותהאשכול .11.3

 ולאחר קבלת התמורה בידי מבצע השירות מהרשות. סיום העבודה,

יצרף להצעתו אישור רו"ח כמפורט להלן וכן תצהיר של מחזיקה בשליטת    -מציע שהינו עסק בשליטת אישה   .11.4
 העסק.  

   -לעניין סעיף זה 
עסק אשר אישה מחזיקה בשליטה בו, ואשר יש לה, לבד או יחד עם נשים אחרות,   –"עסק בשליטת אישה" 

 ( של ההגדרה אישור;  2)-( ו1היכולת לכוון את פעילותו, ובלבד שהתקיימו הוראות פסקאות )

 אלה:  אישור של רואה חשבון כי בעסק מסוים אישה מחזיקה בשליטה וכי לא התקיים אף אחד מ  –"אישור"  

הוא אינו קרוב )בן זוג, אח, הורה, צאצא, ובן זוג של אח,   -אם מכהן בעסק נושא משרה שאינו אישה         (  1)
 הורה או צאצא( של המחזיקה בשליטה;

 אין הם קרובים של המחזיקה בשליטה; - אם שליש מהדירקטורים אינם נשים         (2)

בשליטה"   אשר    –"מחזיקה  בעסק  משרה  או  נושאת  במישרין  אחרות,  נשים  עם  יחד  או  לבד  מחזיקה, 
 מכל סוג של אמצעי השליטה בעסק; 50%-בעקיפין, בלמעלה מ

מנהל כללי, משנה למנהל כללי, סגן למנהל כללי, מנהל חוזה ראשי, וכל ממלא תפקיד    –"נושא משרה"  
 כאמור בעסק אף אם תוארו שונה; 
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רשומות למסחר בבורסה ולא הוצאו לציבור על פי תשקיף,  חברה הרשומה בישראל שמניותיה אינן    - "עסק"  
 או שותפות הרשומה בישראל;

 מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת.  אשכולאין ה  .11.5

 היה רשאי לפצל את העבודות בין שני קבלנים או יותר.  י  אשכולה .11.6

ובהתייחסוי  אשכולה .11.7 המציע  של  ויכולת  ותק  בניסיון,  להתחשב  רשאי  ציבור/רשויות  היה  מוסדות  של  ת 
 מקומיות ו/או גופים אחרים למציע. 

יילקחו בחשבון, בין היתר, הידע המקצועי, כושר הביצוע של המציע וכן ניסיונו של המציע    אשכולבשיקולי ה .11.8
בעבודות קודמות, ביצוע נאות של עבודות בסדר גודל ומהות דומות והעדר תביעות מטעם מזמינים אחרים  

 בעבר.

או לשביעות    והיה רשאי לדחות הצעות של מציעים אשר לא ביצעו בעבר את עבודתם לשביעות רצונ י   אשכולה .11.9
 . ורצונם של אחרים, או שנוכח לדעת שכישוריהם אינם מספיקים לביצוע העבודה להנחת דעת

  רשאים לערוך למציעים או לכל חלק מהם, כפי   וו/או כל מי מטעמ  האשכולבבדיקת ההצעות והמציעים יהיו   .11.10
לנכון. כל אחד מהמציעים ישתף פעולה עם ה כפי שימצאו  כל בדיקה,  לנכון,    ו ומי מטעמ  אשכולשימצאו 

  אשכול היה היבקש לערוך בדיקות. לא שיתף המציע פעולה כנדרש וכאמור לעיל,  יבבדיקות כאמור, ככל ש
 רשאי, מטעם זה בלבד, לפסול את ההצעה. 

, בכל שלב שהוא, לבקש מאת המציעים כי ימציאו כל מסמך ו/או מידע ו/או נתון ו/או  אשכולעוד רשאי ה .11.11
, להערכת ההצעות, לרבות פניה להשלמת מסמכים, כולל  וו/או מי מטעמ  האשכולהבהרה, הדרושים, לדעת  

 מסמכים שנדרשו כתנאי סף במכרז זה.  

 התייחסות חוסר  בשל או תנאיה  ,מחירה בשל סבירה בלתי שהיא בהצעה כלל להתחשב לא ירשא אשכולה .11.12
  .כנדרש ההצעה מונע הערכת אשכולה  שלדעת באופן  ,המכרז שבמסמכי לנתונים או לדרישות

, והמשתתף אינו רשאי להעתיקם ו/או לעשות בהם שימוש  האשכולהבלעדי של    וכל המסמכים, הינם רכוש .11.13
          .כלשהו, למעט לצורך הגשת הצעתו

 בברכה,

 
                  

 מאיר חלי, מנכ"ל 

 אשכול רשויות הגליל והעמקים

 את כהן, מנכ"לית -לי

 אשכול רשויות גליל מערבי 

 דרור ללוש, מנכ"ל 

 אשכול רשויות כנרת עמקים 
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 נספח ב'            
 והעמקים  גלילהאיגוד ערים אשכול רשויות  

 איגוד ערים אשכול רשויות גליל מערבי     

 עמקים  כנרתאיגוד ערים אשכול רשויות    

 
 ח ו ז ה  

 
   ועשבייה למתן שירותי הדברת מזיקים 

 
 ביום _____ לחודש _________ בשנת ___________   ב________)יצוין שמו של האשכול הרלוונטי(שנערך ונחתם 

 
 ב י ן

     
 _______ __________אשכול רשויות 

 (האשכולו/או   המזמין -)להלן      
   מצד אחד

 
 ל ב י ן 

    
    

 __________________  ________________________ 
 _____________________ ח.פ.  ת.ז. _______________    
 מרח' ____________________   מרחוב _____________    
 ידי מנהליה המוסמכים לחתום -על __________________    
 ולהתחייב בשמה כדין:    ( הקבלן -)להלן     

 ה"ה __________ ת.ז. _________ 
 ה"ה __________ ת.ז. _________ 

 ( הקבלן -)להלן         
 

 מצד שני  
 

 
 

 כמפורט במסמכי המכרז ובנספחיו; ברשויות האשכול והמזמין חפץ בביצוע עבודות  הואיל:
 

 והואיל:
 

, ומסמכי  "(המכרזלביצוע העבודות )להלן: "    08/2022והמזמין פרסם מכרז פומבי מס'  
זה, מהסכם  חלק  הינן  ונספחיו  את   המכרז  לבצע  הקבלן  וברצון  זכתה  הקבלן  והצעת 

   , כמפורט בהסכם זה;רשויות האשכולהעבודות עבור 
 

 והואיל:
 

ביצוע   את  לקבלן  למסור  מסכים  במכרז,  הקבלן  והצהרות  הצעת  סמך  על  והמזמין, 
 העבודות, בכפוף להוראות חוזה זה; 

 
 

 
 

 :לפיכך חוזה, הותנה והוצהר בין הצדדים, כדלקמן
 

 מבוא, נספחים וכותרות   .1

 המבוא להסכם זה וההצהרות הכלולות בו וכן כל נספחי המכרז, מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.  .1.1

 הכותרות בהסכם מובאות לשם נוחות הקריאה בלבד ולא לשם פרשנות האמור בו.   .1.2
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 הגדרות
 

  בהסכם זה תינתנה למונחים הבאים המשמעויות, כדלקמן:
 

 נספחיו; על  זה  חוזה " חוזה"

 למתן שירותי הדברת מזיקים ועשבייה מסמכיו ונספחיו השונים   08/2022מכרז מס'  "מכרז"

גליל  רשויות אשכול   ;כנרת עמקיםרשויות אשכול  ;אשכול רשויות הגליל והעמקים " האשכול"
   .מערבי

   ת לעיל.  באשכולאחת מהרשויות החברות  "רשות"

 כמפקח על ביצוע העבודות נשוא חוזה זה.   רשותאדם שימונה ע"י ה " המפקח"

  או"השירותים" 
 "העבודות" 

 

 .   ותברשויות החברות באשכולו  ותבאשכולשירותי הדברת מזיקים 

 מהות ההתקשרות  .2

אלו    אשכולה .2.1 לרבות  זה,  חוזה  נשוא  לבצע את השירותים  ומתחייב  עצמו  על  והקבלן מקבל  לקבלן  מוסר 
   '.ט נספח  –במכרזהכלולים במסגרת המפרט הטכני 

  .מטעם הרשות השירותים יתבצעו בהתאם להוראות המפקח .2.2

א הוטרינרי  בביצוע התחייבויותיו יהיה הקבלן כפוף ישירות להוראות ו/או הנחיות של המפקח ו/או הרופ  .2.3
 , לפי העניין. הרשותמטעם 

בתיאום   .2.4 הבריאות,  ומשרד  הסביבה  לאיכות  המשרד  ע"י  המאושרים  בחומרים  ורק  אך  ישתמש  הקבלן 
 ובאישור המפקח וזאת באחריותו של הקבלן ועפ"י הידע המקצועי שלו. 

  והמקצועי   היעיל  הקבלן יספק על חשבונו את כל הציוד, המתקנים, החומרים, כח האדם וכל הדרוש לביצוע .2.5
 של השירותים. 

 על הקבלן חלה אחריות לטיב ואיכות העבודות.   .2.6

,  על חשבונוירסס הקבלן את השטח פעם נוספת,    -, לא בוצע הריסוס כיאות  הרשותבמקרה, אשר בו, לדעת   .2.7
 עד לקבלת תוצאות הולמות. 

רשאי, בכל עת ומכל    וא או שיוזמן מהקבלן וה  ומתחייב להיקף שירותים שיידרש  ואינ   האשכולמובהר כי   .2.8
או    וסיבה שהיא, להזמין איזה מבין השירותים מצדדים שלישיים ו/או לבצע איזה מבין השירותים בעצמ 

 בכל דרך אחרת, ולא תהיה לקבלן כל טענה ו/או דרישה בגין כך. 

 

 

 
 תקופת חוזה  .3



` 

10 

הינה   .3.1 חוזה  שנים    תקופת  ליום    חודשים(,  36)שלוש  ועד   ________________ מיום  החל 
 (. "חוזההתקופת " :_________________ )להלן

( +  1שנתיים נוספות )עד  הבלעדי והמוחלט, להאריך את תקופת החוזה,    והא רשאי, לשיקול דעתי  האשכול .3.2
למען הסר  ( זאת בכפוף לכך שדבר הארכה הועלה על הכתב. "תקופת הארכה"שנה בכל פעם )להלן:  ועד ( 1)

ש  במידה  כי  יובהר,  רצונ   האשכולספק  על  במתן    והודיע  חייב  יהיה  הקבלן  החוזה    השירותיםבהארכת 
 בתקופת הארכה. בתקופת הארכה יחולו כל תנאי החוזה בשינויים המתחייבים.   

להארכת תקופת חוזה בהתאם לאמור לעיל, תנאי להארכתו הינו קבלת    ולממש את זכות  אשכולהחליט ה .3.3
 קיום ביטוחים מעודכן מאת הקבלן וכן הארכת תוקף ערבות הביצוע.אישור 

להפסיק או לבטל את תחולת חוזה ותקפותו, בכל עת    ורשאי להודיע על רצונ   אשכוללמרות האמור לעיל, ה .3.4
ימים לפני    30וזאת בכפוף למסירת הודעה מוקדמת, מראש ובכתב, שתימסר לקבלן    -במהלך תקופת חוזה  

 קת חוזה ו/או ביטולו. המועד המבוקש להפס

 
 הצהרות והתחייבויות הקבלן .4
 

 מבלי לגרוע מכל האמור בהסכם, הקבלן מצהיר ומתחייב בזאת, כדלקמן: 

לצורך    -פי דין  -על  -ידי בעלי הזכויות ו/או מורשי החתימה הנדרשים לשם כך  - כי חוזה זה נחתם כדין, על .4.1
 הפיכתו להסכם מחייב.  

כי הוא מאשר, בעת החתימה על חוזה זה, שהוא עומד בהצהרות בדבר העסקת עובדים זרים כחוק ובדבר   .4.2
  . 1976-גופים ציבוריים, תשל"והעסקת עובדים לפי חוק שכר מינימום, בהתאם לחוק עסקאות 

על .4.3 ולחוב  והיכולת המשפטיים להתקשר בהסכם  בידו הכושר  או  -כי  חוזית  כל מניעה חוקית,  וכי אין  פיו 
 פיו.- אחרת להתקשרותו בהסכם ולקיום התחייבויותיו על

והוראות    הוראות ותנאי  המכרז  כי קיבל את המידע הקשור והדרוש לביצוע השירותים, לפי הוראות חוזה,  .4.4
  כל דין וכי אין מבחינתו כל מניעה או מגבלה לבצע את השירותים. 

כי הינו בעל היכולת, הניסיון והמיומנות הדרושים לביצוע השירותים ברמה מקצועית ונאותה ולשביעות   .4.5
 . האשכולרצון 

  אשכול לספק דיווח אמיתי ונכון לכי הוא יבצע את השירותים ביושר, בהגינות ובנאמנות וכי הוא מתחייב   .4.6
 פי כל דין.  -בהתאם לחובת הדיווח הנדרשת בהסכם ו/או על  -ו/או למפקח 

, כי ידועים וברורים לו לאשורם  , וכן מסמכי ונספחי המכרזהקבלן מצהיר כי קרא את חוזה זה לרבות נספחיו  .4.7
למת  הדרוש  כל  את  ולבצע  לקיימם  ביכולתו  יש  וכי  שבהם  והדרישות  פי  התנאים  על  ההדברה  שירותי  ן 

 הדרישות והתנאים המפורטים בהם.

הקבלן מצהיר כי הוא ו/או מי מעובדיו שיועסק על ידו במסגרת חוזה זה, הינם בעלי כל הרישיונות הדרושים    .4.8
על פי כל דין לשם ביצוע השירותים, לרבות רישיון עסק בר תוקף ורישיון לכל ציוד אחר הטעון רישוי שישמש  

את עובדיו לביצוע השירותים, וכן פוליסות ביטוח חובה ומקיף בנות תוקף, והוא מתחייב לדאוג  אותו ו/או  
לכך כי כל הרישיונות והביטוחים האמורים יהיו בני תוקף, כל תקופת תוקפו של חוזה זה ויוצגו לביקורת  

 המפקח, ככל שיידרש. 

יחזיקו אישור עבודה  מטרים   2העולה על    בגובההקבלן מצהיר כי הוא ו/או מי מעובדיו אשר ידרשו לעבודה  .4.9
כמו כן טרם ביצוע עבודה בגובה יועבר  ,  כמתחייב בחוק  כמו גם אישור תקינות לציוד העבודה  , בגובה בתוקף

  .מקיף לעובדים תדריך בטיחות

הקבלן מצהיר ומתחייב כי הוא ועובדיו ימלאו אחר הוראות כל דין המתייחס במישרין או בעקיפין לכל    .4.10
בחומרי  )עובדים  בעבודה  הבטיחות  ותקנות  הבטיחות  הוראות  כל  לרבות  השירותים,  לביצוע  הקשור 

ובייחוד תקנות רישוי חוזה )הדברת מזיקים(,    1998-, חוק רישוי חוזה תשכ"ה1964-הדברה( התשכ"ה
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  1956  -ותקנותיו, חוק הגנת הצומח, התשט"ז    1993-, חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג1975-תשל"ה  
 ותקנותיו. 

הממשלתיים  בנוסף,    .4.11 המשרדים  לעת  מעת  שיפרסמו  וההנחיות  ההוראות  פי  על  לפעול  מתחייב  הקבלן 
 הרלוונטיים כגון: המשרד לאיכות הסביבה, משרד הבריאות ומשרד החקלאות. 

קבלת  מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הרי שכל פעולה הקשורה בביצוע השירותים ואשר ביצועה מחייב   .4.12
רישיון ו/או היתר ו/או מילוי תנאי אחר על פי כל דין תבוצע רק לאחר קבלת אותו רישיון / היתר / מילוי  

 אותו תנאי על ידי הקבלן ו/או מי מעובדיו. 

הקבלן מצהיר כי הוא מפעיל לפחות משרד פעיל אחד במשך כל תקופת תוקפו של חוזה זה. המשרד יהא   .4.13
 . מאויש ויהא בו לפחות קו טלפון

כל   .4.14 בעלי  לרכב,  נהג  וכן  ומוסמך  מיומן  מדביר  הכולל  צוות  העבודות  בביצוע  להעסיק  מתחייב  הקבלן 
 ההיתרים, רישיונות והאישורים הנדרשים לביצוע העבודות.  

4.15.  " )להלן:  מסודר  עבודה  יומן  לנהל  מתחייב  העבודההקבלן  שבוצעו,  יומן  ההדברה  פעולות  יפורטו  בו   ,)"
וכל מידע רלבנטי אחר שיידרש עלמקומות הביצוע, מועדי הב ידי המפקח  - יצוע, החומרים בהם השתמש 

 ויאפשר מעקב אחר אופן ביצוע השירותים. 

הוראות   .4.16 ו/או  ביומן העבודה הערות  יהיה רשאי להוסיף  והוא  ליומן העבודה  חופשית  גישה  למפקח תהא 
קח, ייחשבו כהודעות שנמסרו  ידי המפ- לקבלן, כפי שימצא לנכון. כל הרישומים שייכללו ביומן העבודה על

 כדין לקבלן והקבלן מתחייב למלא אחריהן.

הקבלן רשאי לרשום ביומן העבודה את הערותיו, רישומים אלו יועברו מיד למפקח, אולם הם לא יחייבו את   .4.17
עלאשכולה בהתאם  - .  השירותים,  ביצוע  על  מודפסים  דיווחים  למפקח,  הקבלן  יעביר  המזמין,  דרישת  פי 

 ידי המפקח. -תכונת שייקבעו עללמועדים ולמ 

הקבלן מתחייב לוודא כי יש לו את כל האישורים הנדרשים עפ"י דין, לרבות אישורי משרד הבריאות, כי   .4.18
הציוד שברשותו לצורך ביצוע השירותים יהיה תקין וכשיר בכל עת. בכל מקרה של תקלה, מתחייב הקבלן  

להשלים את מתן השירותים שנדחו כתוצאה מהתקלה  להודיע על כך מיידית למפקח, לדאוג לתיקון התקלה,  
 הטכנית ולבצעם באופן מיידי בתאום עם המפקח. 

הקבלן מתחייב להימנע מגרימת לכלוך או נזק באזורים בהם יתבצעו השירותים וכן לצמצם את ההפרעות   .4.19
 .והרעש בעת ביצוע השירותים למינימום הכרחי ולנהוג בנימוס ובאדיבות כלפי העוברים והשבים

הקבלן מתחייב שלא לפגוע, בעת ביצוע השירותים, בקווי מים, ביוב, חשמל ובכלי רכב חונים. הקבלן ינקוט   .4.20
צד   בכל  ו/או  בעובדיו  ו/או  ברכוש  ו/או  באדם  כלשהי  פגיעה  למנוע  בכדי  הדרושים  הזהירות  אמצעי  בכל 

תאי הביקורת. במידה  שלישי, כתוצאה מביצוע השירותים ו/או מפתיחת המכסים של בורות הספיגה ושל  
חשבונו,  -וייפגעו כלי רכב חונים, קווי מים, קווי ביוב וכיו"ב תשתיות, מתחייב הקבלן לבצע את התיקונים, על

 מיד וללא דיחוי, בתאום ואישור של המפקח ולשאת בכל הוצאות התיקונים בגין כך. 

רותים, לרבות תלבושות, אמצעי  הקבלן אחראי לצייד את עובדיו בכל אמצעי הבטיחות הנדרשים בביצוע השי .4.21
לגרוע   כדי  בהסכם  זו  בהוראה  אין  כי  לציין  למותר  לא  ובטיחותם.  שיבטיחו את שלומם  וכן הלאה  הגנה 
מאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן לעובדיו ו/או לשלומם ו/או לביטחונם ואין בה כדי להטיל אחריות  

 כלשהי של המזמין. 

  עם קרות כל נזק בביצוע השירותים.  הקבלן מתחייב לדווח למפקח מיד,  .4.22
מבלי לגרוע מכל האמור בהסכם, הקבלן אחראי לכל נזק שייגרם במישרין ו/או בעקיפין מאיחור ו/או מאי  

 מתן ההודעה כאמור. 

 הקבלן מתחייב שלא להעסיק בביצוע השירותים את עובדי המזמין.  .4.23

ט במחסן שיועד למטרת אחסון החומרים.  הקבלן מתחייב שלא להשאיר חומרי הדברה בכל אזור עבודה, למע .4.24
 פי כל דין. - הקבלן מתחייב לאחסן את חומרי ההדברה בהתאם להוראות תקנות רישוי חוזה ועל
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 רישיונות .5

על הקבלן מוטלת החובה והאחריות לקבל מהרשויות המוסמכות את כל ההיתרים הנדרשים לניהול עסקו,   .5.1
 לקבלתם. לרבות רישיון עסק, והוא מתחייב לפעול 

הקבלן מתחייב לקבל ולהמציא למפקח לפני תחילת ביצוע העבודות את כל הרישיונות וההיתרים הדרושים   .5.2
 על פי דין לביצוע השירותים ולהבטיח כי כל האישורים יעמדו בתוקפם במשך כל תקופת חוזה.

לא כל תמורה  הקבלן ימלא אחר כל דרישות הרשויות המוסמכות בקשר לביצוע השירותים, על חשבונו ול .5.3
 נוספת. 

אחראים בכל צורה שהיא לקבלת היתרים לטובת ביצוע השירותים, והקבלן,  מטעמם  ו/או מי    ותאשכולאין ה .5.4
  לבדו, יהיה אחראי לכך. 

 מובהר, כי כל העלויות הכרוכות בהשגת האישורים/ההיתרים כאמור מוטלות על הקבלן בלבד.  

 
 נוהלי עבודה .6

ובכפוף לנוהלי  למכרז    'ט  נספח ור בהסכם בהתאם למפרט הטכני נשוא  הקבלן מתחייב לפעול במסגרת האמ .6.1
 ו/או בהתאם להוראות והנחיות הרשויות המוסמכות.  רשותהעבודה המקובלים ב

 אדם מוכשר ובעל ניסיון לצורך מתן השירותים.  -הקבלן יעסיק כח .6.2

גישה לרשות המזמינה ככל  לספק הרשאת  הקבלן מתחייב  מערכת איתורן או דומה,  ככל ויש ברכבי הקבלן   .6.3
   לגבי תכולת וביצוע העבודה בפועל. ותהינה מחלוקת

הקבלן ינהל יומן טיפולים וירשום בו את פרטי העבודות שביצע כולל קריאות מיוחדות וכן כל פרט חריג   .6.4
 במהלך העבודה או בתנאיה וכן את הפרטים שהמפקח ידרוש ממנו לרשום ביומן זה.  

יום פעי .6.5 , על גבי היומן בסמוך לרישום פרטי  רשותלות, יחתים הקבלן את אנשי הקשר בכמו כן בגמר כל 
 העבודות שבוצעו על ידי הקבלן כאמור.  

השאר,    בנוסף  .6.6 בין  זמין  הקבלן  של  נציג  יהיה  כולה,  ההתקשרות  תקופת  לאורך  כי  מוסכם  לעיל,  לאמור 
טלפון אחזקת  טיפול  - באמצעות  ו/או  השירותים  ביצוע  לצורך  קולי(  תא  )ולא  אנושי  מענה  עם  זמין  נייד 

שעות    24וזאת במשך    -בבעיות ו/או תקלות אשר תקרינה ו/או עלולות לקרות בקשר עם ביצוע השירותים  
 ימים בשבוע(, לרבות בשבתות ובחגים.   7ביממה )

 
 

 המפקח .7

המפקח לצורך הפיקוח על ביצוע העבודות והשירותים המפורטים בהסכם זה ובנספחיו ימונה ע"י האשכול   .7.1
 או ע"י הרשות המקומית אשר תבחר להתקשר בהסכם עם האשכול לקבלת השירותים.

תינתנה מעת לעת במהלך תקופת חוזה, בהתייחס לביצוע    הנחיות, החלטות והוראות המפקח לקבלן, אשר .7.2
השירותים, לא תהוונה עילה לתשלום נוסף של הקבלן, ובלבד שהוראות אלו תעלנה בקנה אחד עם הוראות  

 חוזה. 

המפקח רשאי ליתן לקבלן ו/או למי מטעמו, מפעם לפעם, הנחיות בכל הקשור לביצוע השירותים והקבלן או   .7.3
 מי מטעמו מתחייבים למלא אחר הנחיות אלו.  

על  .7.4 שיידרש  מידע  ו/או  נתון  כל  המפקח  לרשות  להעמיד  מתחייב  למתן  -הקבלן  הקשור  ו/או  המפקח  ידי 
 השירותים.
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 פי חוזה. - פעולות הקבלן ואת אופן מילוי התחייבויותיו עלהמפקח רשאי, בכל עת, לבקר את  .7.5

 הקבלן מתחייב לדווח למפקח, בכתב, על כל תקלה במילוי הוראות חוזה מיד עם היוודע לו עליהם.   .7.6

  ות אשכול זה להסכם לא ישמש כגורע ו/או כמפחית מכל התחייבות הקבלן כלפי ה  7שום דבר האמור בסעיף   .7.7
ת הפיקוח שניתנה למפקח, אלא אמצעי להבטיח, כי הקבלן יקיים את חוזה  פי חוזה. אין לראות בזכו-על

 ואין בהוראות המפקח כדי לגרוע מאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן לביצוע התחייבויותיו.  

  

 
 התמורה .8

על .8.1 הקבלן  התחייבויות  מילוי  ובמועדן,  -תמורת  במלואן  חוזה,  המזמינה  פי  הרשות  את  לאשכול  תשלם 
ימים קלנדיים ממועד קבלת התשלום מהרשות    30, תוך  המפורטת בהצעת הקבלן במכרז )נספח ח(התמורה  

 .מהחשבונית המאושרת 5%דמי ניהול על סך התשלום בקיזוז לקבלן את  אשכול  היעביר 

כל   .8.2 את  וכוללת  השירותים  מתן  לצורך  הנדרשים  השירותים  כלל  בגין  הסופית  התמורה  הינה  התמורה 
 וג שהוא לצורך אספקת השירותים.   ההוצאות מכל מן וס 

בתנאי "שוטף   -  ע"י הרשות    לאחר אישור החשבון  האשכול ,ידי  -התמורה תשולם לקבלן על  -מובהר כי   .8.3
ולהעברת התשלום לאשכול ע"י הרשות    החשבון ובכפוף להגשת החשבון במועדאישור  " ימים ממועד  45+  

 .או משרדי הממשלה הרלוונטיים\ו

 כל תשלום לקבלן ייעשה כנגד המצאת חשבונית מס כדין. .8.4

מוסכם כי התמורה הנקובה בנספח זה הינה התמורה היחידה לה יהיה זכאי הקבלן בגין ביצוע מלא ומושלם   .8.5
 פי חוזה זה.-של כלל התחייבויותיו על

המחירים לצרכן, המדד הקובע הינו המדד הרלוונטי ליום חתימת    תהא צמודה למדדהתמורה  מוסכם כי   .8.6
לא יעלו  למדד סך כל ההצמדות כמו כן מוסכם כי תתבצע אחת לשנה קלנדרית,  למדד  זה . ההצמדה הסכם

 .  כולל תקופות הארכה באם יוחלט על הארכת ההסכם  ,לאורך כל תקופת הסכם זה  7%על סכום של 

ומתחייב בזאת, כי התמורה המפורטת לעיל, הינה מלאה סופית וכוללת את מלוא התשלומים    הקבלן מצהיר .8.7
להם זכאי הקבלן ללא יוצא מן הכלל, כי התשלומים המפורטים בסעיף זה הינם התשלומים היחידים להם  

האשכול   זכאי הקבלן בגין מילוי מלא ומושלם של ביצוע כל התחייבויותיו המוטלות עליו על פי חוזה זה וכי
 חייב בתשלומים נוספים כלשהם לקבלן בגין ביצוע העבודות על פי חוזה זה. אינו  

למען הסר ספק, מובהר כי כל ההוצאות הכרוכות בביצוע השירותים, לרבות אספקת חומרי ההדברה, הציוד   .8.8
 וכח האדם הדרוש יחולו על הקבלן בלבד ותמורתם כלולה בתמורת השירותים האמורה לעיל. 

 
 היעדר יחסי עובד ומעביד  .9

 הקבלן מצהיר בזאת, כדלקמן:

 .  אשכול או לרשות מהרשויות החברות בוכי הוא בעל עסק עצמאי במסגרתו הוא נותן את השירותים ל .9.1

כי הוא מאוגד כקבלן עצמאי או כחברה בע"מ או כשותפות, הרשום כדין ומנהל את ספריו כדין, ובין השאר,   .9.2
 ובמס הכנסה.  במוסד לביטוח לאומי, במע"מ 

כי אין בהסכם או בתנאי מתנאיו, כדי ליצור בין הקבלן ו/או עובד מעובדיו ו/או קבלן משנה מטעמו ו/או כל   .9.3
אדם אחר מטעמו לבין המזמין ו/או מי מטעמו יחסי עובד ומעביד או יחסי שותפות ו/או יחסי שליחות וכי  

פי חוזה יהיו וייחשבו כעובדי הקבלן בלבד ואין  -ידו לצורך ביצוע התחייבויותיו על-כל הגורמים שיועסקו על
 ביניהם לבין המזמין יחסי עובד ומעביד, מכל מין וסוג שהוא.  

כי כל התשלומים לעובדי הקבלן ו/או למי מטעמו )לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור, שכר עבודה, זכויות   .9.4
הוצאות   לאומי,  וביטוח  הכנסה  למס  ותשלומים  ניכויים  תשלום  סוציאליות,  וכל  וממנה  לעבודה  נסיעה 

ביצוע   לצורך  ידו  על  שיועסקו  הגורמים  לגבי  הקבלן  על  החלים  וההיטלים  המסים  כל  אחר(,  סוציאלי 
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- ההוצאות וכל חוזה והאחריות בקשר עם ביצוע התחייבויות הקבלן על פי חוזה וכל יתר -התחייבויות הקבלן על
   ובמועדם, והמזמין לא יהא אחראי לכך, בכל אופן וצורה.   ידו במלואם - פי חוזה יחולו על הקבלן וישולמו על 

כי אין למזמין ו/או למפקח ו/או למי מטעמם כל חבות ו/או אחריות ביחס לעובד ו/או לקבלן משנה ו/או לכל   .9.5
 מי מטעמו.  

כי עסקו אינו עסק למתן שירותי תיווך כ"א וכי הוא אינו קבלן כ"א כהגדרתו בחוק וכי חוק העסקת עובדים   .9.6
 פי חוזה זה.  - ידי קבלני כ"א אינו חל עליו ו/או על השירות על-על

- מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, הקבלן מתחייב לשפות את המזמין בגין כל תביעה שתופנה כנגד המזמין על .9.7
עסקת עובדים באמצעות קבלני כ"א ו/או תביעה שעילתה בקיום יחסי עובד ומעביד ובגין כל נזק  י חוק הפ

תאלץ לשאת בהם ו/או לשלם כתוצאה מתביעה כאמור, בין אם תופנה כלפי המזמין  שהרשות  ו/או הוצאה  
 ידי צד ג'. -ידי עובד של הקבלן ו/או על-ידי הקבלן ו/או על-ו/או מי מטעם המזמין על

 
 אחריות בנזיקין  .10

ו/או    ות/אשכולהקבלן יהיה אחראי לכל נזק שהוא, בין לנזק גוף ובין לנזק רכוש ולכל נזק אחר שייגרם ל .10.1
לכל צד שלישי ו/או לכל עובד, כתוצאה ממעשה או מחדל מצד הקבלן, הנובע, בין במישרין ובין בעקיפין,  

ידי עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל  -אם נגרם על   ידו, בין-מביצוע חוזה זה ו/או בקשר אליו, בין אם נגרם על 
בעקבות    אשכולעל כל נזק כאמור שייגרם, אם ייגרם, ל  אשכולהנתון למרותו. הקבלן יהיה חייב לפצות את ה

במלוא    -הראשונה לעשות כן    ומיד עם דרישת  -  ות/אשכול פגיעה או נזק כאמור, והוא מתחייב לשפות את ה
נשא    אשכולשלם בקשר לפגיעה, אובדן או נזק כאמור וכן בכל ההוצאות שאו עלול ל  אשכולה  םחוזה ששיל

בהן או עלול לשאת בהן בקשר לתביעה בגין פגיעה, אובדן או נזק כאמור )לרבות הוצאות משפטיות( והכל  
 פי כל דין לכל תרופה או סעד אחרים. -פי חוזה ו/או על-על ות/אשכולמבלי לגרוע מזכויות ה

  ות / אשכולמבלי לגרוע מכל האמור לעיל, הוגשה תביעה כלשהי הקשורה להסכם ו/או הנובעת ממנו כנגד ה .10.2
והקבלן, ביחד או לחוד, הרי שהקבלן לא יהיה רשאי להסדיר, להתפשר לחלק או לשלם תביעה כזאת ללא  

 . ות/כולהאשאישור מראש ובכתב של  

ל .10.3 להודיע  מתחייב  לאחר    ות/אשכולהקבלן  מיד  לתביעה,  עילה  להוות  העלול  אירוע,  כל  על  למפקח  ו/או 
 התרחשותו וכן לעדכן את המפקח בכל התפתחות בקשר לאירוע כזה. 

  ות / אשכולמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אין הקבלן רשאי לגרום לכל הוצאה, תשלום, או חיוב בשם ה  .10.4
 ינו רשאי לגרום לכל הוצאה, תשלום או חיוב, בקשר עם התחייבויותיו. וא  ואו עבור 

 
 ביטוח  .11

 
ימים מיום הודעה על זכייתו    7מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין מתחייב הקבלן כי תוך   

זה   לפי מכרז  כלשהי  עבודה  ביצוע  לפני תחילת  או  כל משך תקופת ההסכם,   -במכרז  ובמשך  המוקדם משניהם, 
בחברת ביטוח מורשית בישראל, הכל כמפורט   תהיינה בידיו פוליסות ביטוח תקפות שהוצאו על שמו ועל חשבונו,

"אישור להלן וכן באישור עריכת הביטוח, המצורף להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו ומסומן כנספח ג' )להלן:  
  עריכת הביטוח"(. 

על אף האמור לעיל, מתחייב הקבלן להמשיך ולהחזיק בפוליסה לביטוח אחריות המוצר ומקצועית גם לאחר תום 
 - שנים מתום תקופת ההסכם או כל עוד ממשיכה להיות חבות חוקית    7פת ההסכם וזאת לתקופה של, לפחות,  תקו

  המאוחר מבין המועדים. 
 

  : ביטוחי הקבלן
 

לכיסוי חבות על פי פקודת הנזיקין ]נוסח חדש[ וחוק האחריות למוצרים פגומים תש"ם   א. ביטוח אחריות מעבידים,
 המועסקים על ידי הקבלן בקשר עם מתן השירותים. , כלפי כל העובדים 1980 -

 רוע ובסה"כ לתקופת הביטוח. יש"ח לא  20,000,000 -₪ לעובד ו 6,000,000גבול האחריות המכוסה אינו נמוך מסך 
לעניין קרות תאונת עבודה ו/או מחלה  , כולל בגין הוצאות הגנה, היה ונטען ות/אשכולהביטוח מורחב לשפות את ה 

נושא באחריות   האשכולא נושא בחובות מעביד כלשהם כלפי מי מעובדי הקבלן או נטען כי  וכי ה  מקצועית כלשהי
 שילוחית לעניין חבות הקבלן כלפי העובדים. 
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הביטוח על פי הפוליסה אינו כולל כל הגבלה בדבר עבודות בגובה או בעומק, ביחס לימי ו/או שעות עבודה, שימוש 
י הרמה, שימוש בפתיונות ו/או ברעלים, העסקת נוער או כל הגבלה אחרת ביחס לאופי ו/או  במנופים ו/או במתקנ 

 לסוג ו/או לתנאי העבודה.  
 

  5,000,000-בגבול אחריות שלא יפחת מ  - לכיסוי חבות על פי כל דיני מדינת ישראל    ביטוח אחריות כלפי צד שלישי,ב.  
הנובעים במישרין ו/או בעקיפין מפעולותיו של הקבלן ו/או כל  רועיםירוע ובסה"כ לתקופת הביטוח, בגין איש"ח לא

 מי שפועל מטעמו וכל הבאים מכוחו ויחול על כל אובדן ו/או נזק לגוף ו/או לרכוש. 
הביטוח על פי הפוליסה אינו כולל כל הגבלה ביחס לחבות הנובעת מאש, התפוצצות, בהלה, מתקני הרמה, פריקה, 

 מים, הרעלה, שביתה והשבתה וכן תביעות שיבוב מצד המוסד לביטוח לאומי. טעינה, מתקנים סניטריים פגו
 

רוע, בגין יש"ח )שלושה מיליון ש"ח(* לכל א  3,000,000בגבול אחריות שלא יפחת מסך    -ביטוח אחריות המוצר  ג.  
ולרבות   אחריות כלשהי לנזקי רכוש ו/או גוף הנובעים מהמוצרים המסופקים על ידי הקבלן וכל הפועלים מטעמו

 הרחבת עבודות שנמסרו. 
בגין אחריות )לרבות אחריות שילוחית( למעשי ו/או מחדלי הקבלן וכל הפועלים  אשכולהביטוח יורחב לשפות את ה 

  מטעמו ו/או המוצרים אשר באחריותם.  
שאינו מיום  למפרע  כיסוי  תכלול  ה  הפוליסה  עם  הקבלן  של  התקשרותו  מיום  הנדון  אשכולמאוחר   .בהסכם 

 
 , לכיסוי אחריותו המקצועית של הקבלן ביחס להתחייבויותיו בקשר עם מתן השירותים. ביטוח אחריות מקצועיתד.  
 

מסך   יפחת  לא  הפוליסה  פי  על  האחריות  לא  3,000,000גבול  ש"ח(*  מיליון  )שלושה  לתקופת יש"ח  ובסה"כ  רוע 
בהסכם   ות/ אשכולתו של הקבלן עם ההפוליסה תכלול כיסוי למפרע מיום שאינו מאוחר מיום התקשרו  הביטוח.

 הנדון. 
 

הביטוח על פי הפוליסה אינו כולל כל הגבלה ביחס לאובדן מסמכים, חריגה מסמכות שנעשתה בתום לב, מעשה 
פי הפוליסה  - מרמה ו/או אי יושר של מי מעובדי הקבלן, אובדן השימוש ו/או עיכוב הנובע ממקרה ביטוח המכוסה על

 נובע מנזק פיזי לגוף או לרכוש. ו/או נזק פיננסי שאינו 
)לרבות אחריות שילוחית( הנובעת מפעולותיו   ולעניין אחריות   ות/ אשכולהכיסוי על פי הפוליסה מורחב לשפות את ה 

 של הקבלן כמוגדר בפוליסה ובכפוף לתנאיה ולסייגיה.  
 

ד' לעיל( בפוליסה ו/או בגבולות -* הקבלן רשאי לערוך ביטוח אחריות המוצר וביטוח אחריות מקצועית )סעיפים ג' ו
רוע ולתקופת י₪ )ארבעה מיליון ש"ח( לא  4,000,000אחריות משותפים אך במקרה זה גבול האחריות הנדרש הינו  

 הביטוח. 
 

ימים מיום הודעה על זכייתו    7, תוך  ותלאשכול , מתחייב הקבלן להמציא  האשכולללא צורך בכל דרישה מצד  ה.  
המוקדם משניהם, את אישור עריכת הביטוח, כשהוא    - במכרז או לפני תחילת ביצוע עבודה כלשהי לפי מכרז זה  

יום טרם פקיעת תוקפו של אישור עריכת    14-די חברת הביטוח. בנוסף, מתחייב הקבלן כי לא יאוחר מחתום על י
אישור עריכת ביטוח חדש בגין חידוש הביטוחים לתקופה נוספת כך שיהיה בכל   ות אשכולהביטוח ימציא הקבלן ל

 , במשך כל תקופת קיומו של ההסכם, אישור עריכת ביטוח תקף. ותהאשכולעת בידי 
 

לביצוע העבודות  ו.   ומקדמי  תנאי מתלה  הינו  עריכת הביטוח כאמור  לו שהמצאת אישור  ידוע  כי  הקבלן מצהיר 
למנוע ממנו להתחיל בביצוע העבודות או להפסיקן בכל שלב שהוא, היה והאישור כאמור   םזכאייהיו    ותהאשכול ו

 לעיל.  13במועד כאמור בסעיף  ולא הומצא ל
 

כיז.   מובהר  ספק  הסר  בסעיף    למען  כאמור  במועד,  הביטוח  עריכת  אישור  המצאת  בכל   13אי  תפגע  לא  לעיל, 
 פי הסכם זה. -התחייבויות הקבלן לרבות על

 
ימים   7מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי הסכם זה ועל פי כל דין, מתחייב הקבלן כי תוך    -  ביטוחים נוספיםח.   

המוקדם משניהם ובמשך כל משך   -מיום הודעה על זכייתו במכרז או לפני תחילת ביצוע עבודה כלשהי לפי מכרז זה  
 תקופת ההסכם, תהיינה בידיו פוליסות ביטוח תקפות הכל כמפורט להלן: 

 
כולל ביטוח חובה כנדרש על פי הדין בגין פגיעה גופנית עקב   -  לכלי רכב המשמשים עם ביצוע העבודה  ביטוחט.  

השימוש בכלי רכב שבבעלותו או בשימושו של הקבלן. הביטוח יכלול בנוסף לאמור לעיל הרחבה מיוחדת על פיה חל 
פקודת ביטוח רכב מנועי )נוסח חדש(   הביטוח גם על נזקי גוף שאינם מבוטחים במסגרת ביטוח חובה על פי הוראות

 -400,000. ביטוח אחריות בגין פגיעה ברכוש של צד ג' עקב השימוש בכלי רכב, בסכום שלא יפחת מ  -1970התש"ל
 ש"ח בגין ארוע אחד. 
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כלי רכב לרבות מנופים, מלגזות, כלי הרמה, טרקטורים, רכבים ייעודיים   -ין סעיף זה משמע  י : כלי רכב לענהגדרה

 ון גולפית, גוררים, נגררים וכלי רכב ממונע מכל סוג. כג
 

ביטוח כנגד אבדן ו/או נזק לציוד עבודה לרבות במפורש לכלים מתניעים, ציוד מכני הנדסי וכלי עבודה מכל סוג י.   
לגבי  . הקבלן רשאי שלא לערוך ביטוח זה, אך הפטור מאחריות כמפורט להלן יחול גם  וכן לכל רכוש אחר של הקבלן

 כל אבדן או נזק כאמור לעיל, כאילו נערך הביטוח בגינו.
 

אשר לדעת הקבלן נדרש כנגד כל הסיכונים ו/או הנזקים האפשריים שהוא אחראי    כל ביטוח נוסף או משליםי"א.   
 להם לפי הסכם זה ולפי כל דין ואשר אינם כלולים בביטוחי הקבלן האחרים. 

 
, באם קיימים כאלה, נועדו לצרכיה של ברשויות האשכולה באתרי עבודה ו/או  הקבלן מודע לכך שהסדרי שמיר   י"ב. 

בלבד והיא רשאית לשנותם ו/או להפסיקם בכל מועד שהוא ואין היא חייבת בדיווח על שינויים כאמור לכל  הרשות
 גורם שהוא לרבות לקבלן. 

ו/או קבלני משנה, לקיים שמירה   הקבלן מאשר שהיה והוא מתחייב כלפי צד שלישי כלשהו, לרבות חברות ביטוח
 באתרי עבודה, עליו לבצע זאת על חשבונו הוא ובאחריותו הבלעדית. 

 . הרשותקיום הסדרי שמירה כאמור ע"י הקבלן תתואם מראש עם נציג מוסמך של  
 

, מכל חבות בגין כל אבדן ו/או נזק ו/או הפסד וואת כל הפועלים מטעמ  ו, מנהליו, עובדי ות / האשכולהקבלן פוטר את  
ו/או לאתרי העבודה   לרשויותו/או הוצאה שתגרם לו לרבות במפורש לרכוש המובא על ידו ו/או על ידי מי מטעמו  

וכל הנ"ל בגין כל תביעה שתתקבל אצלם בקשר עם אבדן ו/או נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה   אשכולוהוא ישפה את ה
 בקשר לרכוש כנ"ל. 

 
הקבלן מתחייב למלא אחר תנאי פוליסות הביטוח הנערכות על ידו, לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, לדאוג  

ובכל הרשות  ולוודא כי ביטוחיו יחודשו מעת לעת לפי הצורך, ויהיו בתוקף במשך כל תקופת ביצוע העבודות עבור  
 הסכם לא הוארך פורמאלית. תקף אף אם ה האשכול מקרה כל עוד הסכם ההתקשרות בינו ובין  

 
למען הסר ספק, מוסכם בזאת כי קביעת סכומי הביטוח ו/או גבולות האחריות כמפורט לעיל וכן באישור עריכת 
הביטוח הינה בבחינת דרישה מזערית המוטלת על הקבלן שאינה פוטרת אותו ממלוא חבותו לפי הסכם זה. על הקבלן  

ות האחריות בהתאם. הקבלן מצהיר ומאשר כי הוא יהיה מנוע מלהעלות לבחון את חשיפתו לחבות ולקבוע את גבול
 בכל הקשור לגבולות האחריות המזעריים כאמור.  וו/או מי מטעמ  אשכולכל טענה ו/או דרישה כלפי ה 

 
 

ימים בהמצאת אישור  10אולם איחור של עד   .הפרת סעיפי הביטוח על כל תנאיו מהווה הפרה יסודית של ההסכם
 בכתב, לא יהווה הפרה יסודית כאמור.  ות/אשכול הביטוח, ממועד דרישת העריכת 

 
 ידי המזמין -הפסקת/ביטול ההתקשרות על .12

לקבלן,   .12.1 הודעה  בכפוף למסירת  נימוק,  וללא  עת  בכל  עם הקבלן,  ההתקשרות  להפסיק את  רשאי  המזמין 
של   ובכתב,  כל    30מראש  לא תהא  לקבלן  כדין.  לשימוע  בכפוף  ביחס  ימים,  למעט  כך,  בגין  טענה/תביעה 

 ידו בפועל.-לתשלומים שיגיעו לו בגין השירותים שהוזמנו ובוצעו על 

בסעיף   .12.2 לאמור  בנוסף  כי  תאפשר    12.1מוסכם  אשר  יסודית,  הפרה  תחשב  שלהלן  ההוראות  הפרת  לעיל, 
 למזמין, בין השאר, להביא חוזה זה לקיצו לאלתר: 

יותר   .12.2.1 או  אחת  הפר  עלהקבלן  שהוזהר  לאחר  והקבלן,  בהסכם  המפקח -מהתחייבויותיו  נציג  /ידי 
 בכתב, לא תיקן את ההפרה תוך הזמן שנקבע בהתראה;   חוזה זההאשכול ל 

 פקע הביטוח של הקבלן או שהביטוח אינו עונה על דרישות חוזה.  .12.2.2

 הקבלן נהיה בלתי כשיר לפעולה משפטית;  .12.2.3

סים, או צו פירוק, או הוגשה ביחס אליו בקשה  הקבלן פשט את הרגל או הוצא נגדו צו כינוס נכ .12.2.4
 ימים; 30כאמור, אשר לא הוסרה תוך 
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 הקבלן הודיע שאין הוא יכול/רוצה לבצע את השירותים או חלקם;  .12.2.5

 יוכח לדעת המזמין כי הקבלן מבצע את השירותים בניגוד להוראות הדין.  .12.2.6

מהתמ .12.3 יחסי  חלק  לקבלן  המזמין  ישלם  כאמור,  ההתקשרות  המפקח  הופסקה/בוטלה  קביעת  לפי  ורה, 
ידי הקבלן, בקיזוז הוצאות  - ובאישור המזמין, בהתחשב בטיב, באיכות ובהיקף השירותים שבוצעו בפועל על

וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד    - שנגרמו למזמין עקב מעשי או מחדלי הקבלן או עקב הפרת חוזה  
 פי הוראות חוזה והדין.  - למזמין על

ידי הקבלן תהווה חוזה של הקבלן לסילוק מלא ומוחלט של כל תביעה או טענה  -עלקבלת התשלום כאמור   .12.4
חוזה   הפסקת  מחמת  לקבלן  לכאורה  שנגרמו/ייגרמו  הוצאות  או  צפוי  רווח  אובדן  הפסד,  נזק,  כל  בגין 

 ולמסירת המשך ביצוע השירותים לקבלן אחר. 

 להלן.  15הובא חוזה לידי גמר כאמור, יפעל הקבלן כאמור בסעיף  .12.5

ה .12.6 את  תזכנה  בהסכם,  הבאות  ההפרות  ביצוע  כי  מוסכם  לעיל,  האמור  מן  לגרוע  בקבלת    ות/ אשכולמבלי 
 פי החלטת המפקח, וכקבוע להלן: - על -פיצויים מוסכמים ומוערכים מראש 

 ₪ לכל יום;  500  -שעות באספקת והשלמת השירותים  12איחור של  .12.6.1

 לכל טיפול;  ₪  500  -ידי המפקח -שימוש בחומרי הדברה שלא אושרו על .12.6.2

  2,000 -ידי הרשויות הרלבנטיות - שימוש בחומרי הדברה לא תקניים ו/או בחומרים שלא אושרו על .12.6.3
 ₪ לכל שימוש;

 ₪ לכל שימוש;  500 -שימוש בחומרי הדברה שלא בהתאם להוראות היצרן  .12.6.4

 אי ציות להוראות המפקח; .12.6.5

 ₪ להפרה.   5,000 -בהתראה  הפרה יסודית של חוזה, אשר לא תוקנה בהקדם ותוך הזמן שנקבע  .12.6.6

 אין באמור לעיל כדי לגרוע מסעדים הקבועים בחוק לעניין זה.  

כלל התשלומים בגין הפרות הקבלן יהיו צמודים למדד, מהמדד האחרון הידוע במועד חתימת חוזה ועד   .12.7
 . ות/אשכוללמדד האחרון שיהא ידוע במועד תשלומם בפועל ל

מוסכם   .12.8 פיצוי  ניכוי  ו/או  על-עלתשלום  מהתחייבויותיו  אותו  ישחררו  לא  הקבלן  ואין  -ידי  חוזה  פי 
פי כל  -פי חוזה ועל- על  ולכל סעד או תרופה אחרים, המוקנים ל  ותאשכולבתשלומו כדי לגרוע מזכות ה

 דין. 

, אלא אם הודיע על כך לקבלן  ויד- פי חוזה זה כביטול חוזה על-על  ובזכויותיהאשכול  לא יראו בשימוש   .12.9
פי חוזה, כל עוד לא ניתנה לו הודעה  - והקבלן יהיה חייב לעמוד בכל התחייבויותיו על  במפורש ובכתב,
 על ביטול חוזה. 

 
 ערבות ביצוע  .13

 
לשם הבטחת מילוי כל התחייבויותיו של הקבלן על פי חוזה זה, ימסור הקבלן למזמין כמבואר להלן את הבטוחה 

 הבאה: 

לטו .13.1 ערוכה  מותנית,  בלתי  אוטונומית  בנקאית  המזמין,  ערבות  ידי  על  מראש  שיאושר  בנוסח  המזמין  בת 
כשהיא צמודה למדד המחירים לצרכן המתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה כאשר המדד הבסיסי  

 ש"ח.  10,000לעניין זה יהיה מדד שהיה ידוע במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז ושתהיה בסכום של 

 נאי מוקדם והכרחי לחתימת ותקפות חוזה זה. מסירת הערבות הבנקאית כמבואר לעיל הינה ת
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לעיל יהיה למשך כל תקופת חוזה שתחילתו מיום חתימת חוזה    13.1תוקף הערבות הבנקאית הנקובה בסעיף   .13.2
זה ובתוספת של שלושה חודשים, והיא תוארך מעת לעת לפי דרישת המזמין. הערבות כאמור תוחזר לקבלן  

 רק בתום התקופה. 

שהמזמין יעשה שימוש בערבות הבנקאית ו/או שפג תוקפה של הערבות הנ"ל מתחייב הקבלן  בכל מקרה   .13.3
ימים מיום עשית השימוש בערבות הבנקאית, ערבות בנקאית חדשה    7- להמציא למזמין תוך לא יאוחר מ

 הזהה במהותה ובשיעורה לערבות בנקאית בה נעשה שימוש או שפג תוקפה. 

 
 למזמיןמסירת מסמכים ומידע  .14

 הקבלן מתחייב לתת למפקח, מידע ומסמכים הנוגעים לשירותים, כפי שידרוש המפקח. .14.1

תוך   .14.2 למזמין,  הקבלן  ימסור  ההתקשרות  של    3בגמר  ונכס  ציוד  כל  המסמכים,  כל  של  מלא  העתק  ימים, 
 הנמצא ברשותו.  ות/ האשכול

יצוע השירותים באמצעות  המסמכים הינם קניינו של המזמין והוא רשאי להשתמש בהם וכן להמשיך את ב  .14.3
 קבלן אחר. הקבלן יהיה מנוע מלתבוע כספים בגין השימוש במסמכים. 

 פי הוראות הדין. -מובהר כי אין בהוראה זו משום קביעת אחריות וזו תחול על

ידי המזמין, ידאג הקבלן להעברה מסודרת, מלאה ונאותה של המסמכים למזמין  -ככל שהדבר יתבקש על  .14.4
 זה זה מהווה חוזה מפורשת בכתב של הקבלן למסירת ביצוע השירותים לקבלן אחר.  ו/או לקבלן אחר. חו

 
 

 העברת זכויות .15

הקבלן אינו רשאי להסב/להעביר את חוזה או את ביצוע השירותים, כולם או חלקם, לאחר, אלא בהסכמת   .15.1
 המזמין לכך מראש ובכתב. 

מקצתן, או מסר את ביצוע השירותים, כולם או  פי חוזה, כולן או -העביר הקבלן את זכויותיו או חובותיו על .15.2
 מקצתם, לאחר, יישאר הוא אחראי למילוי כל התחייבויותיו. 

 
 כמפעל חיוני  רשויות האשכול  .16

 
ת כ"מפעל חיוני" ו/או "כמפעל למתן שירותים קיומים" והקבלן  ומוכר  ותרשויות האשכול הקבלן מצהיר כי ידוע לו ש

מתחייב בזאת כי במידה ויוכרז ע"י הרשויות המוסמכות אחד המצבים בהתאם להוראות אחד או יותר מהחוקים 
   -הבאים 

- תשל"ד הכרזה על מצב חירום על ידי השר המוסמך לכך כאמור בתקנות שעת חירום )סמכויות מיוחדות(   .16.1
1973 . 

 . 1951-ג לחוק ההתגוננות האזרחית, תשי"א9הכרזה על מצב מיוחד בעורף כמשמעותו בסעיף  .16.2

 . 1971-א לפקודת המשטרה )נוסח חדש(, תשל"א90הכרזה על אירוע כאירוע אסון המוני כהגדרתו בסעיף  .16.3

   לחוק יסוד הממשלה. 38הכרזה על מצב חירום בהתאם להוראות סעיף  .16.4

הנ .16.5 הוראות  תשכ"זתחולנה  חירום,  בשעת  עבודה  שירות  חוק  הוראות  ו/או  דין    1967- "ל  כל  הוראת  ו/או 
 רלבנטי אחר, גם על עובדי ו/או שירותי ו/או כלי הקבלן המשמשים לצורך ביצוע העבודות נשוא חוזה זה. 

 
 קיזוז, ויתור וביצוע שינויים  .17
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 תוקף מחייב.  כל שינוי/תוספת להסכם שלא ייעשו בכתב וייחתמו כדין, לא יהיה להם .17.1

פי חוזה ובין בדרך אחרת. לקבלן  -המזמין בלבד יהיה רשאי לקזז כל סכום שמגיע או יגיע לו מהקבלן, בין על  .17.2
 לא תהיה כל זכות קיזוז או זכות עכבון.  

לא הפעיל המזמין זכות לפי חוזה או הדין, או נתן אורכה לקבלן לביצוע איזו מהתחייבויותיו, לא ייראה   .17.3
 ד המזמין על זכות זו. הדבר כויתור מצ

 
 שונות .18

סמכות השיפוט בהתאם להסכם זה תינתן לבית המשפט המחוזי בו מצויה העיר הגדולה ביותר באשכול או   .18.1
 לבית משפט השלום בו שוכנת העיר הגדולה ביותר, לפי העניין. 

 .ותהאשכולאין באמור בהסכם, כדי לגרוע מסמכות / חובה שלטונית / ציבורית של  .18.2

 כתובות הצדדים לצורך חוזה הן כמופיע במבוא להסכם. .18.3

ידי צד למשנהו בקשר להסכם, תישלח בדואר רשום או תימסר ביד ותיחשב כנמסרת  - כל הודעה שתישלח על .18.4
 ימי חוזה מיום משלוחה או ביום מסירתה ביד.   3תוך 

 

 

 : ולראיה באו הצדדים על החתום

____ ___________________     __________________________ 

 הקבלן                                          אשכול ה    

 )חותמת + חתימת מורשי החתימה(              

 

 

 ( במקרה שהקבלן תאגיד)אישור עו"ד 
 

עו"ד   הח"מ  ע"י  אני   __________ ביום  בפניי  נחתם  זה  חוזה  כי  מאשר   ,________________
  __________________ חותמת    -_______________________ת.ז  בצירוף  וחתימתם,  הקבלן,  של  החתימה  מורשי 

  הקבלן , מחייב את הקבלן לכל דבר ועניין. 
   

 
 
 
 
 

 __________________, עו"ד 
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 נספח ג'  

 "ספק"/"קבלן"  –עריכת  ביטוח אישור  
 אישור עריכת ביטוח 

 תאריך הנפקת האישור  אישור קיום ביטוחים 
(DD/MM/YYYY) 

ל תנאי  אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כ
זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח הפוליסה וחריגיה. יחד עם 

 למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. 
 מעמד מבקש האישור  אופי העסקה  מבוטחה מבקש האישור

 שם
, אשכול רשויות גליל עמקים

 , רשויות גליל מערביאשכול 
 אשכול רשויות כנרת עמקים

ו/או  ו/או גופים עירוניים
 רשויות האשכולות

 נדל"ן ☐ שם

 שירותים ☒

 אספקת מוצרים ☒

שירותי  אחר: ☒
הדברת מזיקים 

יות ו ברשועשבייה 
לרבות    ותהאשכול

איתור מזיקים ו/או 
לכידתם ו/או 

והרחקתם וכן  
  –שירותים נלווים

 08/2022מכרז

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☒

 מזמין מוצרים☒

 אחר: ______ ☐

 ת.ז./ח.פ. 
 

 ת.ז./ח.פ. 

 מען
 

 מען

 

 כיסויים

 סוג הביטוח 
 

חלוקה לפי  
גבולות אחריות  
 או סכומי ביטוח 

מספר  
 הפוליסה 

נוסח 
ומהדורת  
 הפוליסה 

תאריך  
 תחילה 

תאריך  
 סיום

כיסויים נוספים בתוקף   ביטוח גבול האחריות/ סכום 
 וביטול חריגים  

יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח  
 ד' 

 מטבע  סכום 

 רכוש 
 

       
309 ,328 

 ש"ח  ________      
,  309, 307, 304, 302 ש"ח  5,000,000     צד ג'

328 ,315 ,321 ,322   

אחריות 
 מעבידים

 6,000,000לעובד:     
 

ולתקופה:  למקרה 
20,000,000 

 328, 319, 309 ש"ח 

אחריות 
 המוצר*

  332, 328, 321, 309, 304 ש"ח  3,000,000    
 חודשים(  12)

אחריות 
 מקצועית*

, 325, 321, 309, 304 ש"ח    3,000,000    
327 ,328 ,332  (6 

 חודשים( 
 

 (: ג')בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח פירוט השירותים 
 

 

 ביטול/שינוי הפוליסה 
לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר   יום 60שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 

 השינוי או הביטול. 
 

 חתימת האישור
 המבטח:

במקרה זה גבול * הקבלן רשאי לערוך ביטוח אחריות המוצר וביטוח אחריות מקצועית בפוליסה ו/או בגבולות אחריות משותפים אך  
 רוע ולתקופת הביטוח. י₪ )ארבעה מיליון ש"ח( לא 4,000,000האחריות הנדרש הינו 
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 1נספח ד'
 

 ערבות בנקאית להצעה 
 

 בנק: ________________         לכבוד,
  מקיםעוהגליל האשכול רשויות 

 אשכול רשויות גליל מערבי 
  סניף: _______________                      אשכול כנרת עמקים

 מיקוד: ______________         ג.א.נ., 
 תאריך: ______________         
   

 
 ערבות בנקאית מס' _____________ הנדון:  

)להלן  -על .1 ( בנוגע להגשת הצעת המבקשים "המבקשים"פי בקשת _________________________________ 
, אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד ועשבייה  לקבלת שירותי הדברת מזיקים  08/2022'  למכרז פומבי מס

 ש"ח )חמשת אלפים ש"ח(. 5,000לסך של 

אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום עד לסך הנ"ל, , מיד עם דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם  
כלשהו, או לדרוש את חוזה תחילה מאת המבקשים בתביעה משפטית או בכל לבסס או לנמק את דרישתכם באופן  

 דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקשים בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם. 

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של חוזה הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת מהן מתייחסת  
 הסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.לחלק מ 

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול. 
 וכל דרישה על פיה צריכה להימסר לנו לא יאוחר מהמועד הנ"ל.    23.12.2022ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום  

 אלא אם הוארכה על ידינו.  לאחר מועד זה תהיה ערבותנו בטלה ומבוטלת 
               

 
 בכבוד רב, 

 בנק : _____________________        
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 2נספח ד'
 

 ערבות ביצוע 
 

 בנק: ________________         לכבוד,
  עמקיםוהגליל האשכול רשויות 

 אשכול רשויות גליל מערבי 
  סניף: _______________                                           כנרת עמקים רשויות אשכול 
 מיקוד: ______________         ג.א.נ., 

 תאריך: ______________         
   
 ערבות בנקאית צמודה מס' _____________ הנדון:    

 
)להלן    ________________________ בקשת  פי  מיום  "המבקשים"על  חוזה  לפי  התחייבויותינו  לביצוע   )

  10,000אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של  ועשבייה  ______________ לביצוע עבודות הדברת מזיקים  
"הפרשי  הנ"ל למדד המפורט להלן )להלן  אלפים ש"ח( בתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעים מהצמדת הסך  עשרת   ש"ח )

 (.הצמדה"
 

אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל בתוספת הפרשי הצמדה מיד עם דרישתכם הראשונה בכתב  
שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את חוזה תחילה  

בקשים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקשים  מאת המ
 בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

 
אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של חוזה הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת מהן מתייחסת לחלק  

 ם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל. מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכ
 

 במכתבנו זה :
 משמעו מדד המחירים לצרכן, המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי. -"מדד" 

 הפרשי הצמדה יחושבו כדלקמן :
 

חדש עלה  ( כי המדד ה "המדד החדש"אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלום בפועל, עפ"י ערבות זו )להלן  
( יהיו הקרן והפרשי הצמדה סכום השווה  "המדד היסודי"לעומת המדד בגין חודש __/__ שפורסם ביום _______ )להלן  

 להכפלת המדד החדש בסכום הקרן המצוין בדרישתכם הנ"ל מחולק במדד היסודי. 
 

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול. 
 עד ליום ___________  וכל דרישה על פיה צריכה להימסר לנו לא יאוחר מהמועד הנ"ל. ערבות זו תישאר בתוקפה 

 לאחר מועד זה תהיה ערבותנו בטלה ומבוטלת אלא אם הוארכה על ידינו.  
 
 

 בכבוד רב,                               
 בנק : _____________________                  
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 ' 1ה נספח
 

 כדין מינימום  שכר  ובדבר זרים עובדים העסקת בדבר תצהיר
  1976 -לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 

 
אני הח"מ ________________ת.ז.______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר האמת וכי אהיה צפוי/ה  

  לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת, כדלקמן: 
  

כ .1 משמש  המציע  -אני  אצל   _________________________________________
אשר    08/2022(,  שהגיש הצעה למכרז פומבי מס'  המציע  -  ____________________________ )להלן

, לביצוע  ואשכול רשויות גליל מערבי  רשויות כנרת עמקים, אשכול  עמקיםוהגליל  האשכול רשויות    מופרס
 , ומוסמך ליתן מטעמו תצהיר זה בשמו ובעבורו.המכרז( -העבודות נשוא המכרז )להלן 

 הנני עושה תצהיר זה בתמיכה וכחלק בלתי נפרד מהצעת המציע למכרז .  .2
 בתצהיר זה:  .3

זיקה"  אדם     -  "בעל  בני  חבר  הוא  המציע  אם  המציע.  ידי  על  שנשלט  בעל     –מי   גם 
תאגיד     או  המציע,  אצל  השליטה  בעל  שבשליטת  תאגיד  או  בו   השליטה 
מאחראי    מי  או  המציע,  של  לאלו  פעילותו  ובתחומי  בהרכבו   הדומה 
  מטעם המציע על תשלום שכר העבודה. 

 . 1981-)רישוי( התשמ"אכהגדרתה בחוק הבנקאות       -    "שליטה"

  Xהנני מצהיר בזאת כי עד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז,  אנוכי וכל בעל זיקה למציע ]יש לסמן   .4
 במשבצת המתאימה [:

 
  לפי  2002באוקטובר  31 -לא הורשענו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות שנעברו לאחר יום כ"ה בחשון התשס"ג ,

ו/או לפי חוק שכר מינימום,   1991-עסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"אחוק עובדים זרים )איסור ה 
 ; 1987-התשמ"ז

 

   לפי חוק עובדים זרים 2002באוקטובר    31  -הורשענו ביותר משתי עבירות שנעברו אחרי יום כ"ה בחשון התשס"ג ,
,אך   1987-שכר מינימום, התשמ"זו/או לפי חוק    1991-)איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

 במועד האחרון להגשת ההצעות במכרז,   חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה;
 הריני מצהיר כי מתקיים אחד מאלה:  

 אינן חלות עליי.  1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות, התשנ"ח  9הוראת סע'  .1

חלות עליי ואני מקיים אותן   1998-לאנשים עם מוגבלויות, התשנ"ח לחוק שוויון זכויות   9הוראת סע'  .2

 . לחוק עסקי גופים ציבוריים 2כמפורט בהוראות סע'  

 זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.  .5

 _________ 
 חתימה          

 

 אישור 

____________, ת.ז.__________,  הריני לאשר, כי ביום ___________הופיע/ה בפני עו"ד _____________, ה"ה  
ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה/תעשה  

 כן, אישר/ה בפניי את תוכן התצהיר לעיל וחתם/מה עליו בפניי.
 
 

 _______________ 
 חתימה וחותמת עו"ד 

         
 



` 

24 

 2נספח ה'         
 

 הצהרת מציע 
 
 

אצל    ___________________ בתפקיד  המשמש   ,_____________________ הח"מ  אני 
   -( ומוסמך לתת הצהרה זו מטעם המציע, מצהיר בזאת המציע -_____________________________ )להלן

 

 בבעלות המציע מלוא ציוד ההדברה הנדרש לצורך ביצוע העבודות נשוא המכרז.   .1

, אשכול רשויות כנרת אשכול רשויות גליל עמקיםהמציע יעמיד את הציוד כאמור לטובת ביצוע העבודות בתחום   .2
 . עמקים ואשכול רשויות גליל מערבי

, עמקיםוהגליל  האשכול רשויות  שפורסם ע"י    08/2022  הצהרה זו ניתנת מטעם המציע במסגרת מכרז פומבי מס' .3
ומהווה   ותהאשכוללקבלת שירותי הדברה בתחום שיפוט  ואשכול רשויות גליל מערבי    אשכול רשויות כנרת עמקים 

 חלק בלתי נפרד מהצעת המציע במכרז.   
 

 
 

 __________________   ________________   ________________ 
    חתימה       שם     תאריך 
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 3'ה נספח

 

 הרשעות של עובדי המציע תצהיר על העדר 

 
 אני החתום מטה:  

 _________________________  שם פרטי:  

 _________________________  שם משפחה:  

  _________________________  תעודת זהות: 

 "( הספקבעל/ת זכות חתימה: ______________       ח.פ.:___________ )"            

 

מצהיר/ה ומתחייב בזה כי כל העובדים, מנהלים או מי מטעם הספק, לרבות הספק בעצמו, אשר יועסקו בביצוע השירותים  

בירות שיש בהן קלון ו/או עבירות  נשוא חוזה, במהלך כל תקופת ההתקשרות ו/או האופציה )ככל שתמומש(, לא הורשעו בע

 פיסקאליות ו/או בעבירות מין או עבירות שיש קשר בינן לבין ביצוע העבודה כדוגמת העבודות והשירותים נשוא מכרז זה.

 

                                                                                                      חתימה  ______________                                                                            ________________    

 חותמת ספק 

 

        

 אישור עורך דין
 

אני הח"מ _________ , עו"ד )מ.ר. ________( מאשר, כי ביום _________ הופיע/ה בפניי מר/גב' _________  , ת.ז. 

חר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, באם ___________ , ולא 

 לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפניי את תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפניי. 

 

 

 ___________________ 
 חתימה וחותמת של עו"ד 
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 4נספח ה'
 

 עניינים  ניגוד היעדר בדבר תצהיר
 

____________________, מס' חברה/זהות __________, שכתובתנו הינה  אנו הח"מ  
 ______________________________________, מצהירים, מסכימים ומתחייבים בזה כלפיכם, כדלקמן: 

 אני מצהיר כי לא ידוע לי על כל ניגוד עניינים בין פעילות המציע לבין השירותים הנדרשים במסגרת הליך זה.   .1

 זה  למתן השירותים, ובכלל בקשר עניינים, ניגוד של לקיומו  חשש או  עניינים,  ניגוד של במצב לעמוד  שלא מתחייב אני .2
 עניינים ניגוד של חשש לקיומו או עניינים, ניגוד של אותי במצב שיעמיד אחר גורם או גוף לכל שירותים ממתן להימנע

   .אשכולה  כלפי

  - עליו   היוודע לי  עם כאמור, מיד  עניינים  בניגוד עלול להימצא אני עניין שבשלו כל  על  מיידי  להודיע באופן מתחייב אני .3
 .האשכול עם ההתקשרות משלבי שלב  בכל וזאת

)בנושא ניגוד עניינים(, וכי אני מתחייב לנהוג    2/11הוראות חוזר מנכ"ל משרד הפנים מס'  אני מצהיר כי אני מכיר את   .4
ידי גורמי הבחינה הרלבנטיים. -לפיו, לרבות ביחס לחובת מילוי טופס שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים ובחינתו על

  

 אני עמו צד כל של פעילותו  פעילותי, או בין יעסק או אישי עניין כל על מיידי, ובאופן למזמין, בכתב להודיע  מתחייב  אני .5
 .ותלאשכול השירותים   למתן בקשר עניינים של ניגוד במצב אותי להעמיד עלול  בעקיפין, אשר או  קשור, במישרין

 כלפי  עניינים ניגוד במצב של אותי להעמיד העלול עסקי או כלשהו, אישי קשר לי יהיה האמור, אם מכלליות לגרוע מבלי .6
 המזמין. ומפורט לנציגי מיידי באופן  כך על , אודיעאשכולה

 

 

 _______________ 
 תאריך 

 _______________ 
 חתימת המציע  

 ידי מורשי החתימה מטעמו -על
 

 _______________ 
 חתימת מבצע השירותים בפועל

 ________________  שם:
 ________________  ת.ז.

 
 

 

 אישור 

___________ הופיעו בפני עו"ד _____________, ה"ה  הריני לאשר, כי ביום 
__________________________________________________________ החתומים מעלה, ולאחר שהזהרתי  

אותם כי עליהם להצהיר את האמת וכי יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשו  כן, אישרו בפניי את תוכן  
 ו בפניי. תצהיר זה וחתמו עלי

 
 

 _______________ 
 חתימה וחותמת עו"ד 
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 נספח ו'
 
 
 

 העבודות  י אישור על ביקור באתר
 בנפרד(   עבודה  הזמנת כל לגבי)ייחתם 

 
 רשות________________ 

 
 

בקרתי באתרי    אחת מרשויות האשכול במסגרת מכרז זה,כי בטרם הגשת הצעת המחיר לאני החתום מטה, מאשר בזאת  
 העבודות המיועד לביצוע העבודות נשוא המכרז.

ובישיבת ההבהרות ולאחר שבדקתי  ברשות המזמינה    לאחר שעיינתי במסמכי המכרז היטב, לאחר שהשתתפתי בסיור קבלנים
היטב את אתרי העבודות האמור, אני מצהיר בזאת כי מובן לי בהחלט תיאור אתרי העבודות וכן מובנות לי היטב העבודות  

 מכרז. נשוא ה
 
 
 
 

  : ____________________________ תאריך
 

  שם המציע: _________________________ 
 

  מס' התאגדות/ ח.פ.: __________________ 
 

 : ________________ חתימת המציע וחותמתו
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 ' ח נספח
 

 הצעה והתחייבות   כתב

 : _________ תאריך
 לכבוד,

  "( אשכולה)להלן: " ואשכול רשויות גליל מערביכנרת עמקים  רשויות , אשכול עמקיםוהגליל האשכול רשויות 
 ג.א. נ., 

 08/2022מכרז פומבי מס'  –כתב הצעה והתחייבות : הנדון
 לקבלת שירותי הדברה   

 
מס'    _____________ הח"מ  מסכימים  אנו  מצהירים,   ,______________ היא  שכתובתנו   __________ חברה/זהות 

 ומתחייבים בזה כלפיכם, כדלקמן: 

)להלן:   .1 נספחיהם  על  חוזה  ואת  המכרז  מסמכי  כל  את  במכרז,  למשתתפים  הצעתכם  את  בעיון  "מסמכי קראנו 
 (.המכרז"

ר הקבלנים, ביקרנו באתרים בהם תבוצענה הננו מצהירים כי הבנו את מסמכי המכרז על פרטיהם, השתתפנו בסיו 
(, ובחנו את כל התנאים והנסיבות הקשורים בביצוע העבודות, וכן את כל "העבודות"העבודות נשוא המכרז )להלן: 

 הגורמים האחרים הרלבנטיים לקיום התחייבויותינו.

ם ותנאי התשלום, הננו מגישים לאחר שבחנו בחינה זהירה ומדוקדקת של כל תנאי ומסמכי המכרז, לרבות לוח הזמני  
במחירים שהננו   ביחד,  כולן  כל שאר התחייבויותינו,  את  ולקיים  לבצע את העבודות  בזה  ומתחייבים  זו  הצעתנו 

 (."התמורה"מציעים בהצעתנו להלן )להלן: 

י שיקול פ- חופשי לקבל או לסרב לקבל הצעתנו, ולמסור את ביצוע העבודות למציע אחר על  אשכולאנו מסכימים כי ה 
הבלעדי והמוחלט וכן להחליט על פיצול העבודות בין מספר קבלנים, ואנו מתחייבים לקבל כל החלטה של   ודעת

 . אשכולה

 במידה והצעתנו תתקבל, הרינו מתחייבים בזה כלפיכם, כדלקמן:  

- ימים ממועד קבלת דרישתכם או בתוך פרק זמן אחר, כפי שייקבע על  7לחתום על כל מסמכי המכרז תוך    .1.1
 דכם.י

לא לתבוע תוספות כלשהן לתמורה המגיעה בשל ביצוע העבודות ו/או פיצויים כלשהם בגין הקטנת היקף   .1.2
 העבודות ו/או ביצוען במלואן.

העתקי    –חלת ביצוע העבודות, לפי המוקדם מביניהם  להפקיד בידיכם, במועד חתימת חוזה או במועד הת  .1.3
פוליסות הביטוח ואישורי הביטוח הנדרשים בהסכם וכן העתקים של כל האישורים והמסמכים האחרים  

 הנדרשים במכרז ואת הערבות הבנקאית להבטחת קיום התחייבויותינו. 

ו חוזה על כל המסמכים המצורפים לו, כאילו  הננו מצהירים ומתחייבים כי מיום חתימתנו על הצעתנו זו, מחייב אותנ  
על וקבלתה על-היה חתום  על חוזה בכלל, תיחשב הצעתנו  נחתום  וגם אם לא  בכתב, כהסכם   אשכולידי ה-ידינו, 

 . אשכולשל ה יו לבינינו, מבלי שהדבר יגרע מזכויות אשכול מחייב בין ה

בזה ערבו .1.4 זו הרינו מצרפים  פי הנוסח  - ת בנקאית אוטונומית, עלכערבות לקיום ההתחייבויות שבהצעתנו 
דוגמת הכלול במכרז ומייפים את כוחכם באופן בלתי חוזר כי במקרה ולא נקיים התחייבויותינו ו/או לא  

ימים ממועד הדרישה ו/או הודעת זכיה שתישלח אלינו ו/או תוך כל מועד אחר כפי    7נחתום על חוזה תוך  
היש ולחלאשכולקבע  לממש  בידיכם  הזכות  הרי  התראה  ,  או  הודעה  ללא  זאת  הבנקאית,  הערבות  את  ט 

כלשהי מראש ואנו מוותרים בזה מראש, ויתור סופי, מוחלט ובלתי מסוייג על כל זכות להתנגד לכל צעד  
 . שתנקטו כדי לגבות ולחלט את הערבות הנ"ל

ות בנקאית  להבטחת קיום התחייבויותינו, במידה ונזכה במכרז, אנו נמסור לכם, במועד חתימת חוזה, ערב .1.5
של   בסך  לפקודתכם  צמודה  העבודות    10,000אוטונומית  ביצוע  תקופת  כל  לאורך  בתוקפה  שתעמוד    ₪

 חודשים ואתם תהיו רשאים לחלטה במידה ונפר את התחייבויותינו.  3בתוספת של  

ההצעות   חודשים מהמועד האחרון שנקבע להגשת  3אנו מתחייבים, כי הצעתנו זו תהיה בתוקף ותחייב אותנו במשך   
על  שייקבע  כפי  נוספת  בתקופה  ה-ו/או  עלאשכולידי  נדרש  זו  תקופה  ובמהלך  במידה  את - .  לקיים  ידכם 

 התחייבויותינו, נעשה כן ללא דיחוי. 
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פי מסמכי  -אנו מצהירים כי הצעתו זאת הינה בגדר הסמכויות, הכוחות והמטרות שלנו על  –)במקרה של תאגיד(  

 היסוד של התאגיד המציע. 

מוצהר כי נהיה מנועים מלהציג כל תביעה/דרישה שתתבסס על טענה בדבר אי ידיעה או אי הבנה של תנאי המכרז  
 או מסמכי המכרז ואנו מוותרים מראש על טענות אלה. 

רים כי אנו בעלי ידע וניסיון ובעלי יכולת ארגונית, מקצועית וכספית לשם ביצוע העבודות, וכי הננו עומדים הננו מצהי 
בכל תנאי הניסיון המוקדם שפורטו בתנאי המכרז וכי עומדים לרשותנו לצורך ביצוע חוזה כל הציוד הנדרש ובמצב 

 ון ובמספר מתאים ומספיק לצורך ביצוע העבודות. תקין וכן מנהלי עבודה ועובדים מקצועיים, מיומנים ובעלי ניסי

 , כנדרש במכרז: אישורים ומסמכים נוספיםמצורפים  
 

 בכפוף לקיום מלוא ההתחייבויות המפורטות בהסכם ובמסמכי המכרז, להלן הצעת המחיר:

 המזיק 
   הצעת מחיר

 )לא כולל מע"מ( 
 סוג פעולה יחידות 

 יתושים 

 דונם  _____________  ₪ מוקדים קבועים 
והדברת   איתור,  ניטור,

 זחלי יתושים 

 קריאה  ש"ח _____________  מוקדים מזדמנים 
והדברת   איתור,  ניטור,

 זחלי יתושים 

 איתור והדברה  דונם  ש"ח _____________  יתושים בוגרים 

 איתור והדברה  מ"ר ש"ח _____________  זבוב החול יתוש 

 זבובים

וציבור   חינוך במבני

 ובשטחים פתוחים וציבוריים
 קריאה  ש"ח _____________ 

איתור והדברה של  

 רימות וזבובים

 יחידה  ש"ח _____________  מלכודות זבובים 

אספקה והצבה של  

מכודת הדבקה חד  

  X3020פעמית בגודל  

 ס"מ 

דבורים  

 וצרעות

במבני חינוך וציבור  

 ובשטחים ציבוריים פתוחים 
 קריאה  _____________ ש"ח 

איתור קינים   -דבורים

  -ואיסופן, צרעות 

איתור קינים  

 והדברתן/ הרחקתן 
 

 למבנה  ש"ח _____________  תיקנים 
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   - חרקים

במבני  

חינוך  

וציבור עד  

 מ"ר  150

 למבנה  ש"ח _____________  פרעושים/פשפשים/קרציות 

  איתור והדברת חרקים

כולל  )בתוך מבנים ו

 החצר(

 למבנה  ש"ח _____________  טרמיטים 

  -חרקים  

מבני  

  150ציבור 

  450עד 

 מ"ר

 למבנה  ש"ח _____________  תיקנים 

 למבנה  ש"ח _____________  פרעושים/פשפשים/קרציות 

 למבנה  ש"ח _____________  טרמיטים 

כל מטר  

נוסף מעל  

 מ"ר  450

 מ"ר ש"ח _____________  תיקנים 

 מ"ר ש"ח _____________  פרעושים/פשפשים/קרציות 

 מ"ר ש"ח _____________  טרמיטים 

חדקונית  

הדקל /  

תהלוכן 

 האורן

תהלוכן האורן/ חדקונית  

 הדקל 
 עץ  ש"ח _____________ 

איתור והזרקת חומר  

 לעץ 

 נמלים 

  150במבני חינוך וציבור עד 

 מ"ר
 למבנה  ש"ח _____________ 

עד   150  במבני חינוך וציבור מ נמליםאיתור והדברת  

 מ"ר  450
 למבנה  ש"ח _____________ 

 מ"ר ש"ח _____________  מ"ר  450כל מ"ר נוסף מעל 

נמלת  

 האש 

בשטח פתוח   -נמלת האש 

 ובמבני חינוך וציבור 

 מ"ר  150עד  

 קריאה  ש"ח _____________ 
איתור והדברת נמלת  

 האש

 מ"ר ש"ח _____________  מ"ר  150כל מ"ר נוסף מעל 
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 מכרסמים 

במבני חינוך וציבור ובשטח  

 ציבורי פתוח 
 קריאה  ש"ח _____________ 

איתור והדברת  

עכברים   -מכרסמים 

 חולדות \עכברושים\

 יחידה  ש"ח _____________  תיבות האכלה וניטור 
אספקה והצבה של  

 תיבות האכלה וניטור 

 נחשים 
במבני חינוך וציבור ובשטח  

 ציבורי פתוח 
 איתור ולכידת נחשים  קריאה  ש"ח _____________ 

הרחקת  

 בעלי כנף  

במבני חינוך וציבור ובשטח  

 ציבורי פתוח 

 מ"ר ש"ח _____________ 

הצבת רשת שקופה  

למניעת חדירת בעלי  

 כנף

 מ"ר ש"ח _____________ 

הצבת רשת שקופה  

למניעת חדירת בעלי  

תוך שימוש   –כנף 

במת   \מנוף  \בגלישה 

 הרמה   

 מטר רץ  ש"ח _____________ 

הצבת דוקרנים  

למניעת קינון  

 והתקבצות 

 מטר רץ   ש"ח _____________ 

הצבת דוקרנים  

למניעת קינון  

תוך   – והתקבצות 

מנוף   \שימוש בגלישה 

 במת הרמה    \

 הצבת סליל מקפיץ  מטר רץ   ש"ח _____________ 

 מטר רץ  ש"ח _____________ 

  - הצבת סליל מקפיץ

  \תוך שימוש בגלישה 

 במת הרמה    \מנוף 

 יום עבודה   ש"ח _____________ 
בירי  בעלי כנף הרחקת 

 בעזרת רובה אוויר  
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 פגרים
במבני חינוך וציבור ובשטח  

 ציבורי פתוח 
 קריאה  ש"ח _____________ 

איתור וסילוק של פגרי  

חתולים / כלבים  

 וחיטוי מקום האיסוף 

הדברת  

 עשביה  

בחצרות מבני ציבור, בתי  

ספר, גני ילדים  ומבני תעשיה 

 ומסחר 

 ש"ח _____________ 

תמחור לפי  

 מ"ר

הכולל רכב  

ייעודי, חומרי  

הדברה, צוות  

 נהג + עובד. 

הדברת עשביה  

באמצעות קוטל  

או מונע  \עשבים ו

הצצה בחצרות מבני  

ציבור ומבני תעשיה  

 ומסחר  

בשולי כבישים  

דרכים,שבילים ,מדרכות  

 ותעלות  

 ש"ח _____________ 

תמחור לפי  

 קילומטר רץ 

הכולל רכב  

ייעודי, חומרי  

צוות  הדברה, 

 נהג + עובד. 

הדברת עשביה  

באמצעות קוטל  

או מונע  \עשבים ו

הצצה בשולי כבישים,  

דרכים,שבילים  

 ,מדרכות ותעלות **

בגני משחקים,גנים ציבוריים 

 ובשטחים ציבוריים פתוחים  
 ש"ח _____________ 

תמחור לפי  

 דונם 

הכולל רכב  

ייעודי, חומרי  

הדברה, צוות  

 נהג + עובד. 

עשביה  הדברת 

באמצעות קוטל  

או מונע  \עשבים ו

הצצה בגני  

משחקים,גנים  

ציבוריים ובשטחים  

 ציבוריים פתוחים 

 

 מטרים מכל צד(   3)רוחב השוליים  ** למען הסר ספק הריסוס יבוצע לכל רוחב הדרך /כביש/תעלה / מדרכה ובשוליהם  

 

 וזה ישולם כשיעורו ביום התשלום בפועל  לא כוללים מע"מכל המחירים  

 : _______________________________________ שם המציע

 ח.פ. )במקרה של תאגיד(:_____________________________ 

 כתובת המציע: _____________________________________  

 טלפון:___________________________________________ 

 _________________________________ פקס':__________ 
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 שם נציג מטעם המציע:________________________________ 

 טלפון נייד של נציג המציע:_____________________________ 

 כתובת דוא"ל של המציע _______________________________ 

 

 

 

 _____________  תאריך

 
          __________________________ 
 חתימת המציע                          
 )חתימה וחותמת במקרה של תאגיד(          
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 נספח ט'
 

 המפרט הטכני 
 

 מבוא .1
בזה    ןמזמי  ("אשכולה")להלן:  ואשכול רשויות גליל מערבי    כנרת עמקים  רשויות  , אשכול  אשכול רשויות הגליל והעמקים

, על פי התנאים המפורטים במסמכי המכרז ומבלי  ותברשויות החברות באשכולשירותי הדברת מזיקים  הצעות מחיר עבור  
 לגרוע מהאמור בהם או לסתור אותם, והקבלן מתחייב לבצע את עבודות ההדברה, כדלהלן: 

 
(, אשר "המנהל"או מי מטעמו )להלן:   איכות הסביבהפעל ליישום הוראות הסכם זה באמצעות מנהל מחלקת  י אשכולה .א

 בהתאם לדו"חות וקריאות שיעביר לקבלן מעת לעת או באופן קבוע. 
הקבלן יהא חייב להיות זמין לקריאות המנהל או מי מטעמו בכל שעות היממה, יגיב ויפעל לקריאות המנהל או מי מטעמו,   .ב

 ביצוע מלוא השירותים הכלולים בהסכם ובמפרט זה, וכן ולדווח למנהל מיד עם סיום הטיפול.  ל
הקבלן מתחייב לשמור על כללי הבטיחות, הגיהות והביטחון הנהוגים וכן, לעדכן את המנהל ו/או מי מטעמו כל אימת   .ג

 .ברשויות האשכולשהוא פועל 
בצע קריאה בשבתות ו/או  האשכול יות וחגים. על אף האמור,  עבודות ההדברה תתבצענה בכל ימות השנה, למעט שבת  .ד

של   הפעילות  )בשעות  ודבורים  צרעות  קיני  הדברת  ו/או  עקרבים  ו/או  נחשים  בלכידת  ומדובר  במידה    הרשויות חגים 
 ובתיאום מראש עם המפקח ו/או מי מטעמו(. 

 שור יעזוב את מקום ביצוע העבודות. עם סיום העבודות, ידווח הקבלן למנהל ו/או למי מטעמו ורק לאחר קבלת אי .ה
הקבלן מתחייב לנהל יומן עבודה מסודר ומפורט ולהחתים את המנהל בסיום ביצוע כל עבודה שנתבקש לבצע, בין באופן   .ו

 שוטף ובין בקריאה מזדמנת. 
 ביומן עבודה יכללו מלוא הפרטים הבאים:  .ז

 
 ; הרשותמועד קבלת הקריאה מנציג   (1
 ; עובדיו במקום המיועד לעבודהמועד התייצבות הקבלן או מי מ (2
 ; המתחם בו בוצעה העבודה (3
 ;פירוט העבודות שבוצעו ביום העבודה (4
 . רישום מפגעים בהם נתקל הצוות במהלך היום ואופן הטיפול בהם (5

 
הקבלן יחזיק מכשיר טלפון סלולרי ומחשב נייד המצויד בתוכנות מעקב והתמצאות, על חשבונו ובהתאם לדרישות ולפי   .ח

בהפעלתם  הרשותהנחיית   והחובות הכרוכות  במלוא התשלומים  ויישא  בלבד  חוקיות  בתוכנות  שימוש  יעשה  . הקבלן 
 והשימוש בהם, בנושא מסוים או באופן כללי. 

תהיה רשאית לפנות    הרשותהקבלן ירכוש תכשירי הדברה תיקניים ומוכרים מספקים מורשים בלבד, הפועלים בישראל.   .ט
 לקבלן בכל עת, לבדיקת העמידה בהוראות סעיף זה ולבחינת החשבוניות/קבלות להוכחת רכישת המוצרים כאמור. 

פי מכון התקנים  -ראלי או בינלאומי המוכר עלמובהר כי כל חומרי ההדברה בהם ישתמש הקבלן יהיו בעלי תו תקן יש .י
 הישראלי, ומאושרים לשיווק ולשימוש על פי כל דין. הקבלן לא ישתמש בחומרי הדברה שתוקפם פג על פי קביעת היצרן. 

הקבלן מתחייב לעמוד בכל הוראה חוקית ולמלא אחר כל הנחייה או נוהל או תקנה או חוק לאחזקה וניוד החומרים   .יא
 ן לעמוד בהוראות משרד הבריאות, תקנות רישוי עסקים וכל דין. המסוכנים, וכ 

מעת לעת, בהתאם להוראות המנהל, יילקחו דגימות של החומרים שבהם ישתמש הקבלן בביצוע עבודות ההדברה וישלחו   .יב
לבדיקה במעבדה מאושרת על ידי המשרד להגנת הסביבה/משרד החקלאות, לקביעת ריכוז החומר הפעיל. אם תימצא 

גה בכמות החומרים הפעילים, יישא הקבלן בעלויות הבדיקה ויביא להחלפה מיידית של כל מלאי החומר בו נמצאה חרי
בעלויות הבדיקה. אין בתשלום עלות הבדיקה כדי לגרוע מהתחייבויות    הרשותהחריגה. ואם לא תהיה חריגה, תישא  

 הקבלן בהתאם להוראות ההסכם ומפרט זה.
את כלל הפעולות הנדרשות לאספקה מיטבית של השירותים בכל אחד מהמוקדים ובכל אחת  מובהר כי על הקבלן לבצע  . יג

 , בין אם צויינו במפרט זה ובין אם לאו. הרשותמהקריאות שתועברנה אליו מאת 
 

 כח האדם  .2
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יעמיד . א העבודות  לצורך  הקבלן  המכרז  ביצוע  האדם  כל   את  נשוא  של    מיטבי  לביצוע   הדרוש  המקצועי  כח 
 העבודה, כפי שזו תימסר לקבלן מעת לעת ע"י המנהל.  לתוכנית  בהתאם   מקובלת   בכמות ,משימותיו 

הקבלן יהיה נוכח בעצמו או באמצעות עובד בעל רישיון מדביר שהוא בתוקף למועד אספקת השירותים. לא ישלח   . ב
 הקבלן עובד מעובדיו שאינו בעל הרישיון המתאים, אלא כעוזר הקבלן או המדביר המורשה מטעמו.  

המשימות  לביצוע    פיסית  יכולת  ובעלי   תקינה   בריאות  בעלי   יהיו   המשימות  לביצוע   הקבלן   יעמיד  אותם   העובדים  . ג 
 .לרשותולאספקה מיטבית של השירותים 

העובדים יתאימו לעבודה זו ולא יועסקו בעבודה עובדים שתפקודם ותפוקת עבודתם אינה מספיקה או אינה   . ד
 .יעילה

 מתאים. אישור   בעלי  יהיו העובדים . ה
לקבלן ולעובדיו תהיינה תעודות בדבר היעדר הרשעות בגין עבירות מין בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין   .ו

תהיה רשאית לדרוש הצגתו של אישור כאמור בכל עת, ובכל מקרה, לא ייכנס  הרשות  .  2001במוסדות חינוך התשס"א.
 הקבלן או מי מעובדיו למוסד חינוכי ללא אישור תקף כאמור. 

עובדים יתודרכו בהוראות הבטיחות והגיהות וכן בעיקרי הסכם זה, לפני כל תחילת עבודה לשם ביצוע עבודה מקצועית  ה . ז
 .טובה ובטוחה והשגת תפוקת עבודה מיטבית. כן יתודרכו לעבודה מול אזרחים באדיבות ובסבלנות

והשבים. ככל העוברים    מיתר  להבדילם או כל בגד אחר, לפיו ניתן יהיה  /הקבלן ועובדיו יהיו לבושים אפוד זוהר ו  . ח
הנדרש, יצטייד הקבלן ויצייד את עובדיו, בציוד מגן, מסיכות, ערדליים, משקפי מגן וכיוצ"ב אביזרים לשמירה 

 על בטיחותו האישית, ובמלי לגרוע מהוראות הבטיחות הקבועות בהסכם ההתקשרות ובכל דין.
 

 הדברה .3
 עיקרי עבודות ההדברה, כדלהלן:  .א

 ; לכידה והרחקה של נחשים ועקרבים• 
 ;נחילי דבורים/צרעות • הדברה והרחקה של

 ; איתור והדברה של זחלי יתושים במוקדים קבועים ובאופן שוטף ,• ניטור
 ; • איתור, הדברה וטיפול בזחלי יתושים במוקדי דגירה מזדמנים

 ; • הדברת יתושים בוגרים
 ;(וכו' עכברים, חולדות)• הדברת מכרסמים 

 ;הדברת חרקים• 
 ;• הדברת זבובים

 ; הדברת נמלת האשניטור ו• 
 ;וחגים אחרים • הדברת חרקים בכל גני הילדים ובכל בתי הספר בתקופת החופש הגדול ובחופשת פסח

 הרחקת בעלי כנף  • 
 • פנוי פגרים וחיטוי המקום שממנו פונו פגרי בעלי חיים. 

 במדרכות. בשולי כבישים ו  מבני ציבור,בחצרות נגד עשבייה   מונע  הדברה וריסוס • 
 

לו המנהל מעת לעת או לתקופה מסוימת, בין   .ב יבצע את העבודות היזומות בהתאם לתוכנית העבודה שימסור  הקבלן 
 ומבני החינוך.  הרשויות בשטחים הציבוריים הפתוחים ובין במוסדות 

ל שעה ויחל בביצוע השירותים בתוך לקריאות שונות שאינן בתוכנית העבודה, יעמיד את שירותיו בכל עת ובכ .ג
 שעות ממועד קבלת ההודעה מהמנהל או מי מטעמו.   24

שעתיים ממועד קבלת   עבודות דחופות שדחייתן עשויה לסכן את התושבים או עוברי האורח, תטופלנה בתוך .ד
 ).ועקרבים  צרעות  ,נחשים(הקריאה אצל הקבלן 

 טעמו.  מי  או/ו  המנהל   קריאות  פי  על   תתבצע   ההדברה פעילות .ה
שמדובר   ובתנאי  הצורך  במידת  אולם  , הקבלן  הוזמן  אליוהציבורי    האתר  עבור  השירות  ינתןי   קריאה  בכל  .ו

הקבלן, ולמעט חצרות פרטיים    הוזמן  הגובלים באתר אליו  הבניינים  בחצרות  גם  השירות  יינתן  , זהה  במטרד
 שאינם מהווים שטח ציבורי או מבנה או מוסד ציבורי או עירוני.

, סוג ההדברה, מועד  ביקור  ושעת  תאריך,  המדביר  שם  כולל   ביקר  בו  אתר  בכל   נוכחות  מדבקת  ידביק  הקבלן .ז
 ההדברה וכן כל פרט המחוייב בפרסום בסמוך לטיפול. 

, ואשר יכלול את פרטי הקריאה, מועד קבלתה, מועד  ביצע   אותה  העבודה  על   ח "דו  הקבלן  יגיש   טיפול   כל   בסיום .ח
 ההתייצבות באתר, סוג הטיפול, חומרים שבהם נעשה שימוש, מגבלות סביבתיות וכן הערות כלליות למעקב ובקרה. 
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הרעילים, עודפי העבודות, שאריות חומרים, אריזות וכן כל תוצר   החומרים  כל   את  לפנות  מתחייב  הקבלן .ט
ההדבר חומרי  של    כל   .הסביבה  לאיכות   המשרדידי    על   לכך  שיקבע   כפי  מוסדר  פסולת  לאתר  ה, לוואי 

 הקבלן. על  יחולו   הפסולת  בסילוק   הכרוכים וההיטלים  ההוצאות 
  המשרד ידי    על   לכך  שיקבע   כפי  מוסדר  פסולת  לאתר   הרעילים  החומרים  כל   את  לפנות  מתחייב  הקבלן .י

 הקבלן.  על  יחולו   הפסולת  בסילוק   הכרוכים וההיטלים  ההוצאות  כל .הסביבה  לאיכות
 

 האתרים והמקומות לאספקת השירותים  .4
תחום   .א שטח  בכל  יינתן  בבעלות    האשכול השירות  פתוחים  שטחים  ציבוריים,  ומוסדות  מבנים  לרבות 

 , ויכלול בין היתר גם את המתחמים הבאים: רשויות ה
מכונות חשמל ותקשורת, מסדרונות, חדרי  גני ילדים, בתי ספר, חצרות בתים, מקלטים, מחסנים, חדרי  

מתקני רחוב כגון טמוני קרקע ודחסנים  (  למיניהם מתקני אשפה    ,חדרי אשפה ,  מדרגות, מעליות ופיריהן 
משאבות ביוב ובורות סופגים, ולמעט שטחים שאינם ציבוריים או  ,  תעלות  , מדרכות כבישים,  )הם י למינ 

 .הרשותבבעלות שאינה של  
אולם במידת הצורך ובתנאי שמדובר במטרד    , ירות עבור האתר אליו הוזמן הקבלן נתן הש י בכל קריאה י  .ב

בשטח  י י   , זהה הוזמן המדביר, ובלבד שמדובר  הגובלים באתר אליו  בחצרות הבניינים  גם  נתן השירות 
 ציבורי או בשטח של בניין ציבורי או עירוני.

 
 אחריות הקבלן  .5

ראויה   . א בשקידה  לפעול  הקבלן  יסופקו  על  לא  והשירותים  היה  השירותים.  לאספקת  מירבית  ובמקצועיות 
או המשרד להגנת הסביבה או כל רשות מוסמכת, יהא על הקבלן לחזור על ביצוע   האשכול של  ולשביעות רצונ

 שעות מרגע העברת ההודעה על כך לקבלן מאת המנהל.  24העבודה שנית, על חשבונו, וזאת בתוך 
 .העבודה  לביצוע   הדרושים  המקצועי  והציוד  הכלים  כל   את  ברשותו  להחזיק  הקבלן  על  . ב

הקבלן מצהיר בזאת כי הינו בעל הידע, הכלים והכישורים המתאימים לביצוע העבודות נשוא ההסכם ומפרט  
 זה על כל מרכיביו וכי יעשה כל הנדרש במסגרתו באמצעות החומרים, הכלים והמוצרים המתאימים.

  להדברת   תכשירים   רישום(  המסוכנים  החומרים  בתקנות  מהאמור   גורע   אינו   לעיל   האמור   כי   ,מובהר
- ה "התשל   )מזיקים  הדברת (  עסקים  רישוי   בתקנת  וכן   1940  עם  בריאות  פקודת   1994,  ד"התשנ   )לאדם  מזיקים 

, בין שזו , וכי הקבלן יהא מחוייב לעמוד בכל הוראה חוקית אחרת שפורסמה ונקבעה ע"י גוף מוסמך 1975
 פורסמה טרם תחילת השירותים ובין אם תתפרסם במהלך תקופת ההסכם. 

 העברת הודעות וקריאות .6
  :סוגים 2- קריאות המנהל להפעלת שירות ההדברה תחולקנה ל  . א

המענה והטיפול בקריאות אלו יהא תוך שעתיים ממועד מסירת הקריאה ע"י המנהל   – קריאות דחופות   . 1
 .לקבלן

ממועד מסירת הקריאה ע"י המנהל   24המענה והטיפול בהן יהיה בתוך שעות    –קריאות מנהל רגילות   .2
 לקבלן. 

ולקבלן לא   הרשותבדבר דחיפותה של הקריאה בהתאם לאמור לעיל, תישאר בידי  הרשות  מובהר כי קביעת   . ב
 תהייה כל טענה בקשר לכך. 

 

 הנחיות בטיחות  .7
  להגנת  המשרד  ידי   על  לעת  מעת  המפורסמות העדכניות    הבטיחות   להוראות   בהתאם  ויעבוד   יפעל  הקבלן  .א

 דין.   כל   פי-ועל   אחרים  בטיחות  ממונה  או /ו   אחרים  רלוונטיים   משרדים או /ו   הסביבה
  ממונה   י"ע   תתבצע   בטוחה במועדים שנקבעו לכך עפ"י דין. ההדרכה  לעבודה  הדרכה  יקבלו  הקבלן  עובדי  כל  .ב

 .התברואה  אגף  למנהל  או/ו  למפקח תועבר  הדרכה  שקיבלו  העובדים  רשימת .מוסמך  בטיחות
ה  .ג יהיו חייבים בתדריך בטיחות כתנאי לעבודה בשטחי  עובדי הקבלן  כל  כי  זה. הקבלן  רשות  מובהר  ובמסגרת הסכם 

 מתחייב לערוך רשימה עדכנית וחתומה ע"י יועץ הבטיחות המורשה כאמור, בו יפורטו שמות העובדים ומועד ההדרכה.
  ,כפפות ,בטיחות  נעלי   :הנדרש   האישי  המגן   ציוד כל  עם  לעבודה  יתייצבו  ,המנהלים  כולל  הקבלן  עובדי   ל כ .ד

 אחר  בטיחות   ציוד  וכל   זוהרים  אפודים  ,מתאים  ביגוד  ,שמש  כובעי  ,קסדות  ,פ "מנ  ,עיניים  מגני  ,אוזניים  מגני
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עפ"י דין. ציוד המגן והעבודה יסופק ע"י הקבלן לכל אחד מעובדיו, כחלק בלתי נפרד מהשירותים וללא כל עלות    הנדרש
 נוספת. 

הבטיחות והגיהות.    לתקנות   בהתאם  רעלים  ואחסון   לשימוש   אחראי   שיהיה רעלים   אחראי  יעסיק   הקבלן  .ה
התעודות וההסמכות הנדרשות, כשהן תברואה והוא יהא בעל    אגף  למנהל   או/ו  למפקח  יועבר  האחראי  שם 

 בתוקף לכל תקופת השירותים.
ומכון התקנים  הסביבה  להגנת  המשרד  ידי  על   המאושרים  הדברה תקנים וברי תוקף,   ישתמש בחומרי הקבלן .ו

 .מתאים  תקן  תו  ובעליהישראלי, 
מטרים מחייבת כי העובד יחזיק בהיתר עבודה בגובה בתוקף, אישור תקינות לציוד העבודה    2כל עבודה בגובה העולה על   .ז

 ומעבר של תדריך בטיחות ספציפי לעבודה בגובה טרם תחילת ביצוע העבודה.  
 

 הדברת יתושים  .8
להתפתחות זחלי יתושים ולהודיע  על הקבלן מוטלת החובה לבצע ניטור ואיתור של מוקדים פוטנציאלים   .א

יתושים  זחלי  התפתחות  של מוקד  גילוי  כל  על  למנהל  ומזדמן   ,מיידית  כאמור  .קבוע  תכלול    ,ההודעה 
 מועד גילויו ותיאורו.  ,אור מפורט ומדויק של מיקום מוקד הדגירהי ת

טפים או  ההודעה תהיה באמצעות דוא"ל או טלפון או כל דרך אחרת עליה יורה המנהל לדיווחים השו  .ב
 לעניין מסוים.

האחראית ליצור מעבר  הרשות  תהייה    ,ככל שאין אפשרות גישה למוקד היתושים לשם ביצוע ההדברה .ג
 למוקד היתושים ולהודיע על כך לקבלן.  

במידה ולקבלן יש סיבה לסבור כי מקור היתושים הינו מתחומיה של רשות סמוכה, עליו להתריע על כך   .ד
 מיידית, בכתב למנהל.   

התפתחות יתושים   הקבלן מתחייב לפעול לחיסול כל מוקד דגירה של התפתחות זחלי יתושים ומניעת  .ה
ורטו להלן ושנקבעו על ידי המנהל  בוגרים במוקדים הקבועים ובמוקדים המזדמנים על פי האפשרויות שיפ

 בתוכנית העבודה.
ואדיות ומקווי המים באופן שיאפשר ביצוע    , הקבלן יבצע הדברה או הסרה של עשביה הצומחת על גדרות  .ו 

כל פעילות ההדברה לרבות    ,ויודגש  .יעיל של הדברת זחלי היתושים ובאופן שלא יפגע ביציבות הגדות
המונחים בתוך מקווה    )מטר  0.5עד לגובה של  (ועשביה    ')וטאות וכו גר  ,צמיגים (הסרה של חפצים שונים  

 היא חלק אינטגרלי מפעילות הדברת זחלי היתושים. ,הדרושה לצורך הדברת זחלי יתושים   ,המים 
על   .ז גובה העשבייה שיש להסיר עולה  בו  תבצע    -מטר וטרם החל הקבלן בביצוע השירותים   0.5במקרה 

העשבי   רשות ה הסרת  בעצמה  י את  ההדברה  ה  עבודות  תחילת  בטרם  וזאת  מטעמה,  מי  באמצעות  או 
 וכהכנה לביצוען.

 .במקווי מים טבעיים וקבועים יש לבצע הדברה כך שלא יפגעו החי והצומח שבמקווה המים ומסביב לו  .ח
או  /על פי תוצאות ניטור של הקבלן ו   ,הדברת זחלי יתושים תעשה רק במקומות בהם נמצאו זחלי יתושים  .ט

הדברה  ולא    ,רשותה חומר  התפשטות  המאפשר  באופן  או  קבועים  מועדים  או  עבודה  לתוכנית  בכפוף 
 לאזורים שבהם כלל לא מצויים זחלי יתושים הדורשים טיפול.

בעינ אשכול  ה .י  עדיף  הינו  ידידותיים  הדברה  בחומרי  השימוש  כי  הקבלן    ו מודיע  יפעל  הניתן  ככל  וכי 
ת פוטנציאל זיהום הסביבה ומבלי לפגוע באיכות  וזאת במטרה להקטין א   ,באמצעות הדברה ביולוגית

 ההדברה ויעילותה.
יודברו  .יא לא  הראשון  ובטיפול  ובמידה  עבודתו  לתוצאות  אחראי  יהא  מזחלי  /הקבלן  חלק  או  כל  יטופלו 

של    ,היתושים  הבלעדית  קביעתה  פי  ועל    ,הרשותעל  לחיסולו  עד  במפגע  ולטפל  לשוב  הקבלן  מתחייב 
חוזר.  בטיפול  הצורך  על  ההודעה  מסירת  ממועד  סביר  זמן  בתוך  וזאת   חשבונו, 

 
 איתור והדברת זחלי יתושים במוקדי דגירה קבועים, ניטור .9

  מדויק   אורית  באמצעות  או  מפה   ג"ע   סימון (  העבודה   את  לבצע   יש   בהם   קבועים   מוקדים   רשימת   תכין   רשות ה . א
 (. העבודה  אזורי  של   בכתב

  בחודש   להתבצע   המיועדת  עבודה    תוכנית  ,המנהל  לאישור  הקבלן  יגיש  ,חודש  בכל   24-28  התאריכים  בין .ב
 . הפעולות  להתבצע   מיועדות  שבהם והמועדים  המקומות  את  תכלול   התוכנית  .שלאחריו

 ימים מיום מסירתה לידיו ע"י הקבלן.  3המנהל יאשר את התוכנית המוצעת, עם או ללא שינויים, וזאת בתוך   .ג 
לביצוע מלוא העבודות היזומות עפ"י תוכנית העבודה שתימסר לקבלן ע"י המנהל, יבצע הקבלן פעילות   בנוסף .ד
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  המצוינת   בתקופה  שוטף  באופן  ,יתושים  לדגירת  שוטפת של ניטור והדברה של כל המוקדים הפוטנציאלים  
ע"י המנהל  רשותה  ידי  על   שהוגדרו  הקבועים  המוקדים  בכל   ,בחוזה ובתדירות שתיקבע  לעונות השנה  , בהתאם 

 . הרשותבהתאם לצרכי  
  היתושים  זחלי   התפתחות  של   אפשרות  שימנעו   ובמועדים  בתדירות  ,באופן  תבוצע   ,וההדברה  הניטור  פעולת .ה 

 .בוגרים   ליתושים   והפיכתם   הקבועים  במוקדים 
 

 הדברה וטיפול בזחלי יתושים במוקדי דגירה מזדמנים ,איתור .10
סיורים יזומים במהלך השבוע,  בין היתר באמצעות    ,הקבלן יבצע פעילות של איתור זחלי יתושים והדברתם . א

של   השיפוט  שטח  בכל  מזדמנים  מוסדות   ,הרשות במוקדי  ציבור,  מבני  פתוחים,  ציבוריים  שטחים  לרבות 
 .לכל אורך תקופת ההתקשרות על פי קריאה של המנהל  ,ציבוריים וחצרותיהם ולמעט שטחים פרטיים

 האיתור   .יתושים  זוחלי  של   התפתחות  שבהם קיימת  מים  היקוות  מוקדי  של   חיפוש  תכלול   האיתור  פעילות . ב
ושאינם פרטיים    המקומות  בכל  יבוצע    ,מבונים  הם בשטחים  אם  בין  ,המנהל   ידי   שהוגדרו על הציבוריים 

 מים   מצבורי  ,נוי  בריכות  ,שחיה  בריכות  ,פתוחות  תעלות  ,מבנים  גגות  ,מרתפים   ,מקלטים  לרבות  ,פתוחים
 .ב"וכיו 

 שאותרו. המזדמנים   המוקדים   מיקום   את   רשותה  לו   כשתספק   מפה  ידי   על  יסמן   הקבלן  . ג 
  שבהם אותרה   במקומות  מזדמנים  מוקדים  של   ,החוזה   תקופת אורך  שוטפת לכל   הדברה  יבצע פעילות  הקבלן . ד

 אורך  לכל ו   ,הרשותציבורי פתוח או מבנה ציבורי או מוסד ציבורי בתחומי    שטח  בכל   יתושים  של   התפתחות
 .ההתקשרות תקופת

  מיום   ימים לפחות   7- תפחת מלתקופה שלא    היתושים  זחלי  התפתחות  תמנע   המזדמן  במוקד  ההדברה  פעולת . ה
 .ההדברה   ביצע 

  פעילות  את  וישלים  ,הקריאה  ממועד   שעות  24  על   יעלה  שלא  זמן  פרק  תוך  ההדברה  בפעילות  יחל   הקבלן .ו
  נקבע   אלא אם  ,העבודה   התחלת  ממועד  שעות  72על    יעלה  שלא   זמן  פרק  תוך   המזדמנים  במוקדים  ההדברה

 .ע"י המנהל   אחרת
כי בכל  . ז   חיסול   פעילות של   תבוצע   ,הדברה  ללא  הנקודתי  המזדמן  המוקד   את  לחסל   ניתן  בו  מקרה  מובהר 

ובלבד שיש בכך כדי להסיר את המפגע    ,ב"וכיו  ניקוז  ,ייבוש  ,שאיבה  ,ריקון  :כגון  ובשיטות  באמצעים  המוקד
 .וכדי לסלק את מוקד המזיקים

 
 הדברת יתושים בוגרים  .11

 .רשותה  של   קריאה  פי   על   בוגרים  יתושים  לחיסול   לפעול   הקבלן מתחייב . א
 יתושים בוגרים.  של   לבצע הדברה  הקבלן נדרש שבהם  המקומות יפורטו בכל קריאה .ב
  אחרים   במועדים  או  ממועד הקריאה  שעות  8  על  יעלה  שלא זמן פרק  תוך  תתבצע   הבוגרים  היתושים  הדברת .ג 

 . רשותה   נציג   עם  בתאום  שיקבעו
  זו   למטרה  המאושרים בחומרים   שימוש תוך  ,( 6.00-8.00)בוקר   לפנות  ייעשה  בוגרים  יתושים  ערפול   או  ריסוס .ד

 ובכפוף לאישור המנהל מראש, לרבות בדיקת סוג החומר ואישורו וכן אישור המשרד להגנת הסביבה. 
  להגנת   של המשרד  המחוזי   הלחימה במזיקים  מפקח  באישור  אלא  מגורים  בשכונת  ערפול   יבוצע   בכל מקרה, לא .ה 

 המנהל טרם תחילת הביצוע. הסביבה אשר יוצג בפני 
 

 הדברת חרקים ומזיקים  .12
 ,קריאה  פי   על   ,בשטחים הציבוריים הפתוחים ובמבנים ומוסדות ציבוריים  חרקים  של   הדברה  יבצע   הקבלן .א

 המנהל. / רשותה  ידי   על   שיתקבלו  עדיפויות  וסדרי מועדים
  שבו   ובשטח  המבנה    בחצר  ,המבנה  בתוך  הקיימים  החרקים  לחיסול   שיביא  באופן  ההדברה   את  יבצע   הקבלן .ב

  של   החיצוניים בקירות  ,המבנים  של   הפנימי  בחלק  זה  ובכלל   התפתחותם  ולמניעת  ההדברה  עבודות  מבוצעות
 . וחצרותיהם  המבנים  בתוך  המצויות  הביוב  מערכת  של   הביקורת  המבנים ובתוך תאי  בחצרות  ,המבנים

של   .ג לתקופה  השטח  פני  על  החרקים  של  הופעתם  החרקים תמנע  הדברת   הופעת  .לפחות    חודשים  6פעולת 
 הקבלן  את  תחייב  ,ההדברה   פעולת  ביצוע   חודשים ממועד  -6מ  הפחותה  זמן  בתקופת  השטח  פני  על   חרקים
 . רשות, על חשבונו וללא כל תוספת תשלום מצד הנוספת  הדברה פעולת  בביצוע 
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 זבוביםהדברת  .13
  , במבני ציבור ובשטחים ציבוריים פתוחים רשותב  האשפה  אצירת  מכלי  בכל   זבובים של  הדברה  יבצע   הקבלן .א

על פי בקשת הרשות )כגון תחנת מעבר,  תבוצע הדברה במוקדים מיוחדים  וכן   ),מוטמנים  אצירה  במכלי  לרבות(
ובהתאם לתוכנית העבודה שתימסר   רשותה  ידי  על  שיקבעו  עדיפויות ובסדרי  במועדיםפינת חי וכד'( גן בוטני, 

 ע"י המנהל. 
תבוצע   הדברת .ב תקן    ערך  השווה  חומר  או  דינופליי  מסוג   הדברה  חומר  באמצעות  הזבובים  תו  הנושאים  לו, 

 ישראלי ומורשים לשימוש בישראל. 
 .האצירה  מכל   של   והפנימיות  החיצוניות  הדפנות  של   ריסוס  באמצעות  הזבובים  הדברת  פעולת  את  יבצע   הקבלן .ג
  ולמניעת   ובתוכו  האצירה   מיכל   גבי   על   הקיימים   לחיסול הזבובים  שיביא  את ההדברה באופן  יבצע   הקבלן .ד

 . התפתחותם
-נובמבר (  החורף  בחודשי   .בשבוע  פעם  של   בתדירות  )אוקטובר-מרץ (  הקיץ   בחודשי  תבוצע   הזבובים  הדברת .ה

  פ "ע  הזבובים   של  הופעתם  תמנע   הזבובים  של  הדברתם  פעולת   .בשבועיים  פעם  של   בתדירות  תבוצע   )ברוארפ
 וסביבתם.האצירה   מכלי   דפנות

  את  תחייב חודשים מיום ביצוע ההדברה,   3וסביבתם בטווח של    האצירה  מכלי דפנות  פני  הזבובים על   הופעת .ו
 .נוספת, על חשבונו וללא כל עלות נוספת  הדברה  פעולת בביצוע   הקבלן

 
 הדברת מכרסמים  .14

ה  במבנים  מכרסמים  להדברת  מלכודות/פיתיונות   יפזר  הקבלן . א מבני  ושטחים   רשותובחצרות  ציבור  ומבני 
  ,המבנים וחצרותיהם ובשטחים הציבוריים  בתוך  המצויים  הביוב  מערכת  של   הביקורת  תאי   ובתוך   ציבוריים, 

 .ביצוע   ולחות זמנים  שתכלול   המנהל   של  קריאה פי  על 
בתוכנית    שייקבעו  במועדים   או  הקריאה   ממועד  שעות  24 על   יעלה  שלא  זמן  בפרק  תעשה  המכרסמים  הדברת . ב

 .רשותה  עם בתאוםהעבודה החודשית  
 ובמלכודות  בפיתיונות  השימוש  בעת  הנדרשים  הזהירות  אמצעי  בכל   ינקוט  הקבלן . ג 

 :לרבות

 .ההדברה פעולת  מבוצעת  שבו  למקום כניסות/הכניסה  ליד אזהרה  הודעות  הצבת •

 .לבני אדם  נגישים  שאינם  במקומות  והמלכודותהפיתיונות    הנחת •

 .המוצר  תווית  על   להוראות   בהתאם  האכלה  בתיבת  הפיתיונות   הנחת •

 .מזון  מוצרי  של  באריזות  ולא עודייםיי  בכלי  הפיתיונות  הנחת •

 .הנחתן  ממועד  שעות 96  על   יעלה  שלא  זמן  פרק  תוך  המלכודות  איסוף •

  רשות ה  זו   למטרה  שתקצה  אצירת פסולת  מכלי  תוך  אל  והשלכתם  השטח  על פני  המצויים הפגרים  איסוף •
 .שיפוטה  שטח   בתחום 

 .המכרסמים   של   ההתפתחות   מקום   את  שהיוו   בקרקע   בורות /המחילות   פתחי   סגירת •
  כי   הקבלן     אלא אם הוכיח   ,חודשים לפחות  3הדברת המכרסמים תמנע הופעתם על פני השטח לתקופה של   . ד

  כך   על   התריע   והוא  הדברה   פעולת  הוזמנה  לא  בו   סמוך  מאזור  או   סמוכה   מרשות  הוא   המכרסמים  מקור
 . רשותל  בכתב

  הקבלן  את  תחייב  ,ההדברה  ביצוע   ממועד   חודשים  3 הפחותה מ  זמן בתקופת  השטח  פני  על  מכרסמים  הופעת . ה
 תשלום.   ללא  נוספת  הדברה  פעולת  בביצוע 

 

 הרחקה של נחילי דבורים וקני צרעות/הדברה .15
יבצע   . א צרעות/הדברההקבלן  קני  של  פתוחים/הרחקה  ציבוריים  בשטחים  דבורים  ומוסדות   ,נחילי  במבנים 

ובחצרותיהם המנהל    ,ציבוריים  קריאת  פי  הצרעות   התפתחות  ומניעת  הקנים  לאיתור  פעולות  ויבצע   על 
 ופיתיונות(. מלכודות והנחת  קנים  חיסול   ,מלכות  השמדת(  והדבורים

 נחילי   בהדברת  לטיפול   הקריאה  קבלת  לצורך   )וחגים  שבתות  כולל ( שעות   24  במשך  זמין  להיות  מתחייב  הקבלן . ב
 .צרעות  וקני  דבורים

  מרגע   שעות  24  על   יעלה  שלא  זמן  פרק  תוך  ההדברה  פעולת  את  לבצע   יש  שבה  לנקודה  להגיע   מתחייב  הקבלן . ג 
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 .מטעמו   מי   או /ו   המנהל   עם  אחרים   מועדים   נקבעו   אם   אלא   הקריאה
  דבורים   נחילי  של   ההדברה  פעילות  במהלך   אנשים  של   עקיצה  למנוע   בכדי האפשריים האמצעים בכל  ינקוט   הקבלן

 צרעות   וקני
 הדברת עשבייה במדרכות .16

יבצע   .א לעשבייה  הקבלן  ציבורהדברה  מבני  חינוך,מבני  בחצרות  מבני  ותעשייה, ,  של   מסחר  לאורכם 
הכבישים תעלות    מדרכותכבישים,שבילים,  מגע    ושולי  קוטלי  קטלון", באמצעות  "דו  "בסטה",  דוגמת 

"טומהוק או  "סטרן"  למיני  ""ראונדאפ",  בהתאם  שונים,  עלווה  קוטלי  של  ונשנה  תדיר  שימוש  תוך   .
הקבלן יבצע הדברה בתכשירים הם כמו כן  העשבים, ובמועדים המתאימים מבחינת יכולת הקטילה של 

 מונעי הצצה בהתאם לבקשת הרשות. 
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 נספח י' 
 
 

 תיאום מכרז תצהיר בדבר אי 
 

אני הח"מ __________________________ ת.ז. __________________ מוסמך כדין לחתום על תצהיר זה בקשר עם 
)להלן:   פומבי מס'  "המשתתף"הצעת ____________________________________  (, למכרז ___________, מכרז 

 (, מצהיר בזאת כדלקמן: "המכרז")להלן:   08/2022
 מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם המשתתף ומנהליו.אני  .1
 אני נושא המשרה אשר אחראי אצל המשתתף להצעה המוגשת מטעם המשתתף למכרז. .2
המחירים המופיעים בהצעת המשתתף למכרז הוחלטו על ידי המשתתף באופן עצמאי, ללא התייעצות, הסדר או   .3

 קשר עם משתתף אחר או עם משתתף פוטנציאלי אחר. 
בהצעת המשתתף למכרז לא הוצגו בפני כל גורם אשר מציע הצעות למכרז או תאגיד אשר יש לו את  המחירים   .4

 הפוטנציאל להציע הצעות למכרז.
 לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעה למכרז.  .5
 המשתתף למכרז. לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למשתתף אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעת  .6
 לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.  .7
הצעת המשתתף למכרז מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהו עם מתחרה או מתחרה  .8

 פוטנציאלי אחר במכרז. 
התשובה ) א נכון נכון/ל –המשתתף לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז  .9 את  בעיגול  לסמן  יש 

 (.הנכונה
 

 אם לא נכון, נא פרט:  
  _____________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________ 

ק ההגבלים העסקיים, לרבות עבירות של תיאומי  המשתתף לא הורשע בארבע השנים האחרונות בעבירות על חו .10
 אם לא נכון, נא פרט: (.  יש לסמן בעיגול את התשובהנכון/לא נכון ) –מכרזים 

 
  _____________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________ 

 אני מודע לכך כי העונש של תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל. .11
 
 

 _________________   ____________________   ______________________   ____________ 
 חתימת המצהיר     שם המצהיר ותפקידו           שם המשתתף     תאריך        
 

 
 אישור

 
 

 אני החתום מטה, עו"ד __________________________ מאשר, כי ביום _________________ התייצב 
 בפני ______________________ הנושא ת.ז. שמספרה _________________ והמוסמך להתחייב בשם  
 המשתתף ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ורק אותה וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים  

 הקבועים בחוק אישר בפני את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני. 
 
 

 _________________       _____________________________ 
 שם מלא + חתימה + חותמת                 תאריך                
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 נספח יא' 
 
 

 אישור מרו"ח/עו"ד בדבר מורשי החתימה 
 

 
 תאריך: ______________ 
 

 , לכבוד
 מקיםוהעגליל האשכול רשויות  

 אשכול רשויות כנרת עמקים 
 מערבי אשכול רשויות גליל 

 
 שלום רב, 

 
 

 08/2022מכרז מס'   
 אישור מורשי חתימה הנדון:  

 
 

 אני הח"מ ______________________ עו"ד/רו"ח של ____________________________ 
 

 מאשר בזה כי חתימות ה"ה _____________________ ת.ז. ________________________ 
 

 _________________ ת.ז. _____________ בצירוף חותמת החברה, אשר חתמו על מכרז וחוזה זה מחייבות את וכן 
 

 הקבלן בהתקשרות עמכם לכל דבר ועניין. 
 
 
 
 
 
 
 

 _______________      _________________________ 
 חתימת עו"ד/רואה חשבון              תאריך           
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 נספח יב' 
 

 נספח ביטחון
 

של   .א מראש  אישור  לקבלת  בכפוף  תעשה  יש"ע,  תושבי  מיעוטים  בני  פועלים  שהינם  זרים  עובדים  הכנסת 
 בלבד.    האשכול

 
לא תורשה העסקת בני מיעוטים תושבי יש"ע אלא לאחר הצגת היתר עבודה, המונפק ע"י המנהל האזרחי,   .ב

 יח' קמ"ט תעסוקה. על ההיתר להיות בתוקף כל תקופת העבודה.  
 

,  2001-בהתאם להוראת חוק למניעת העסקת עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים, התשס"א .ג
  –   .וסד להמציא אישור משטרת ישראל כי אין מניעה להעסקתו על פי חוק זהמחויב כל עובד בתחום המ

 הרשות.   אישור כל עובד הנכנס למוסדות חינוך על ידי קב"טכמו כן יבוצע 
 

יועסק במוסד כאמור ע"י קבלן משנה מבלי הצגת אישור   .ד ו/או  לא יתקבל בגיר לעבודה בתחומי המוסד 
 . משטרת ישראל

 
 עובדי הקבלן לא ישהו מחוץ לאתר העבודה שלא לצורך.   .ה

 
 הוראות נספח זה מוסיפות על האמור במכרז, בחוזה ונספחיהם ומהוות חלק בלתי נפרד מהם.  

 
לפי הוראות נספח זה לא תשמש עילה להארכת מועדים ו/או לעיכוב ו/או תושבי יש"ע  מניעת כניסת עובדים בני מיעוטים  

 העבודה.הפסקה בביצוע 
 

הכנסת עובדים בניגוד להוראות נספח זה ו/או עיכוב בביצוע העבודה ו/או הפסקת העבודה כתוצאה ממניעת כניסת עובדים 
 כאמור יהוו הפרה יסודית של החוזה.   

 
 

 תצהיר הקבלן: 
 

הנני לאשר כי קראתי והבנתי את האמור בנספח ביטחון זה המצורף כחלק מחוזה התקשרות ומסמכי מכרז פומבי מספר  
 , ומתחייב אני בחתימתי זו לפעול בהתאם להוראות אלו.  אשכול רשויות גליל עמקים_________ 

 
 

 שם החברה: ______________ ח.פ: _____________ כתובת: ______________ 

 קבלן: _______________ ת.ז: _____________ כתובת: ______________ שם ה

 מס' טלפון: ______________ מס' פקס': _____________ 

 

 תאריך: ________________                                              חתימה: _____________ 
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 נספח יג' 
 

 2001-העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א תצהיר בדבר חוק למניעת 
 

                   אני הח"מ _______________ מס' ת.ז ________________  

 

 מורשה חתימה מטעם המציע ________________ 

 

 מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן: 

אני מתחייב בשם ____________ )שם המציע( כי כל העובדים ובכלל זה עובדים שיועסקו על ידי בין במישרין בין   .א

ע"י קבלני משנה/בעלי מקצוע   במוסדות בעקיפין  מין  עברייני  למניעת העסקה של  חוק  לפי  בעבירה  הורשעו  לא 

התשס"א   המצי.  2001-מסוימים,  )שם   ______________ בשם  מתחייב  משטרת אני  אישור  מהנ"ל  לדרוש  ע( 

כי   ומתחייב  לביצוע ישראל  חשד  על  מידע  ויתקבל  ובמידה  הנ"ל  העבירות  בביצוע  שהורשעו  עובדים  נעסיק  לא 

להעסיקו. נמשיך  ולא  החשד  את  מיידי  באופן  נברר  מעובדינו  עובד  לגבי  מין  בשם   עבירות  מתחייב  אני 

 שור הנ"ל. ______________)שם המציע( לתייק ולשמור העתק האי

חוק אני מתחייב בשם ____________ )שם המציע(  לדרוש מכל עובד / מתנדב אישור מטעם משטרת ישראל לפי   .ב

כתנאי מתלה לתחילת עבודתו אצלנו, אני    2001-למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, התשס"א

 שור הנ"ל. מתחייב בשם _______________ )שם המציע( לתייק ולשמור העתק האי

אני מתחייב בשם ______________ )שם המציע(  לדרוש מכל עובד / מתנדב לחדש את האישור הנ"ל אחת לשנה.     .ג

  

 

 א י ש ו ר 

 
אני הח"מ, עו"ד ____________ מאשר בזאת כי בתאריך __________  הופיע בפני מר _________________ ת.ז 
נכונות ההתחייבות הנ"ל וחתם  __________________ המוסמך לחתום בשם _________________ אישר את 

 עליה בפני.  
 

 ___________________    ___________________ 
     חתימת עו"ד                 תאריך          
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 נספח יד' 
 

 יומן עבודה יומי  
 
 

 תאריך: _____________________. 
 

 שעות ביצוע העבודות באותו יום:__________________________________________ 
 

 השטחים בהם בוצעו העבודות )האזור המדויק בו בוצעו העבודות(:
 _____________________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________________

 ___________ _____________________________________________________________________ 

 תיאור העבודות: 
 _____________________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________________

 ______ __________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________________ 

 שימוש לצורך ביצוע העבודות: החומרים בהם נעשה 
 _____________________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ ________________ 

 שמות העובדים שביצעו את העבודות )כולל ת.ז(:
 _____________________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________________

 _______________________________ _________________________________________________

 ________________________________________________________________________________ 

 גודל השטח המדויק בהם בוצעו העבודות ביום זה:
__________________________________________________________________________________ ___

 ________________________________________________________________________________
 ________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 

 – הריני מאשר את האמור לעיל לאחר בדיקה 
 
 

 
 המפקח מטעם הרשות +חותמת___________________    חתימת הקבלן+חותמת _________________     חתימת


