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 1מסמך 
 מועצה אזורית באר טוביה

 2020/48מכרז מס' 
  

 הזמנה לקבלת הצעות 
 ומעקב תהליכי ניטור שפכיםלשירותי ניהול  

 
 

 תנאים כלליים  1
 

לשירותי ניהול ומעקב מבקשת בזאת לקבל הצעות "( המועצה" –מועצה אזורית באר טוביה )להלן  1.1
 –תהליכי ניטור שפכים בקשר עם שפכי מפעלים ועסקים המצויים בתחום המועצה )להלן 

להלן במסמכי המכרז.פי התנאים, הדרישות וההנחיות המפורטים "(, על השירותים"



, 2014 –בהתאם לכללי תאגידי מים וביוב )שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב(, תשע"ד  1.2
המועצה לקיים בקרה על הזרמת שפכים מצד מפעלים ועסקים. אספקת השירותים ע"י  מחוייבת

הזוכה במכרז נועדה להבטיח את עמידת המועצה בדרישות הכללים ובדרישות כל דין, להפחית 
בעומסי המזהמים המוזרמים למתקני טיהור השפכים ולכסות את עלויות התפעול והנזקים 

ת שפכי תעשייה.לתשתיות הנוצרים כתוצאה מהזרמ

 
ככל שלא פורשו מונחים המופיעים בהזמנה זו להציע הצעות, יהא פירושם כמופיע בהסכם.      1.3

  

עיקרי ההתקשרות  2



הינם כלליים בלבד והוראות הסעיף תחייבנה את הצדדים רק להלן הפרטים המובאים בסעיף זה  2.1
יתה יה .המכרזבמקרים אשר בהם אין התייחסות אחרת מפורטת ומפורשת באיזה ממסמכי 

, תחייב ההוראה האחרת והמפורטת.המכרזאחרת כאמור באיזה ממסמכי  תהתייחסו

 
הזוכה במכרז יידרש לספק את השירותים, כהגדרתם במכרז זה, ביחס למפעלים והעסקים  2.2

המצ"ב למפרט זה ו/או כל תוספת/ עדכון ו/או כל  2020 המפורטים בתכנית הניטור המאושרת לשנת 
תכנית שתבוא במקומה.   

 
דגימות.  260 -כ מפעלים ועסקים אשר עבורם נדרשים לבצע 55 -כ תכנית הניטור המאושרת כוללת 2.3

 התעשייה השונים שבתחום שיפוט המועצה.   באזוריהמפעלים והעסקים ממוקמים 
 

השירותים יסופקו בהתאם להוראות כל דין, לרבות כללי תאגידי מים וביוב )שפכי מפעלים  2.4
)לרבות עדכונים שיחולו בהם ו/או כללים שיחליפו  2014 –המוזרמים למערכת הביוב(, תשע"ד 

הרשויות המקומיות )ביוב( )תעריפים בעד שירותי ביוב שנותנת רשות מקומית בלא אותם(; כללי 
; וכן הנחיות הרשויות המוסמכות )לרבות הרשות הממשלתית למים ולביוב, 2010 –תאגיד( התשע"א 

המשרד להגנת הסביבה, ומשרד הבריאות( כפי הקיימות כיום ו/או כפי שתינתנה מעת לעת.

 
ימים ממועד ההודעה על הזכייה להעמיד, לצורך אספקת השירותים,  7הזוכה במכרז יידרש, בתוך  2.5

 3הנדסאי/מהנדס כימיה/מים/איכות סביבה המתמחה בתחום שפכי תעשייה ובעל ניסיון של 
שנים לפחות, אשר ישמש כרפרנט קבוע של המועצה ויידרש לזמינות מיידית ולקשר שוטף עם 

לי לגרוע מזכות המועצה לדרוש את החלפתו ברפרנט אחר ומבלי לגרוע מיתר , מבנציגי המועצה
חובות המציעים, הכל כמפורט במסמכי המכרז. 

 
ימים ממועד ההודעה על זכייתו, לחדול ממתן שירותים בתחום שפכי  7עוד יידרש הזוכה, בתוך  2.6

התעשייה למפעלים ולעסקים )ככל שמסופקים על ידו שירותים כאמור(, ולחתום על טופס 
הימנעות לניגוד עניינים בנוסח המצ"ב למסמכי המכרז.
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ות את המפעלים והעסקים הכלולים בתכנית מודגש במפורש כי המועצה תהא רשאית לעדכן ולשנ 2.7
הניטור המאושרת, עפ"י שיקול דעתה, מבלי שתהיה למציעים ו/או לזוכה כל טענה ו/או דרישה כנגד 
המועצה, ובלא שהזוכה יהא זכאי לתמורה נוספת על התמורה החודשית הנקובה בהצעתו. על אף 

דגימות, ישולם לזוכה תשלום  260-מעבר להאמור, ככל שהשינוי/ העדכון יהיה כרוך בתוספת דגימות 
בגין כל דגימה נוספת כאמור, כמפורט בחוזה. ₪  250בסכום סופי ומוחלט של 

 
עוד מובהר כי המועצה אינה מתחייבת שכל השירותים נשוא המכרז יוזמנו מהמציע הזוכה והיא  2.8

ים אחרים ו/או רשאית, בכל עת ומכל סיבה שהיא, להזמין איזה מבין השירותים כאמור ממציע
לבצעם בעצמה או בכל דרך אחרת, ו/או לבטל ולשנות פרטים מן ולא תהיה לזוכה כל טענה ו/או 

דרישה בגין כך.

 
ההתקשרות הינה לתקופה בת שנה, בכפוף לזכות המועצה, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, להאריכה  2.9

שנים נוספות )שנה בכל פעם(, כמפורט בחוזה. 4לפרק זמן נוסף של 

 

תנאים להשתתפות במכרז  3

 
 :עומד בכל התנאים המצטברים שלהלן מי שרשאים להשתתף במכרז זה  3.1

עוסק מורשה לצורך מע"מ, מנהל ספרי חשבונות כחוק ובעל אישורים על ניכוי מס במקור מטעם  3.1.1
קיד השומה.פ

 
על כל האישורים הנדרשים לפי חוק העסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום ב 3.1.2

  .1976 –חובות מס(, התשל"ו 
 

 –מי שעומד בתנאי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, תשנ"א  3.1.3
 -ציבוריים, התשל"ו , כמפורט בחוק עסקאות גופים 1987 –וחוק שכר מינימום, התשמ"ז  1991
1976. 

 
מי שמעסיק )כעובד מן המניין או כקבלן משנה( מהנדס מתמחה בתחום הכימיה/ מים/ איכות  3.1.4

 שנים לפחות בתחום טיפול ובקרת שפכי תעשיה.  4הסביבה, בעל ניסיון של 
 

ים מועצות אזוריות/ תאגידי מ 3מי שמספק/ סיפק שירותי ניהול ומעקב ניטור שפכים, עבור לפחות  3.1.5
עסקים/ מפעלים לכל רשות/תאגיד )מובהר כי הכוונה להתקשרויות  30וביוב, בהיקף של לפחות 

 אשר משכן שנה ומעלה. כן מובהר כי הכוונה להתקשרות ישירה בין המציע לבין המועצה/ התאגיד(.
 

 להלן. 4כמפורט בסעיף ₪  5,000מי שצירף להצעתו ערבות בנקאית להשתתפות במכרז בסך  3.2

 
 שהשתתף בכנס המשתתפים, כמפורט במסמך זה.מי  3.2.1

 
מובהר כי בכל מקרה בו האישורים/ התעודות המפורטים דלעיל הינם בעלי תוקף מוגבל, נדרש כי  3.3

 אלו יהיו תקפים במועד הגשת ההצעה. 

מטעם זה בלבד ולפי שיקול דעתה המועצה, רשאית התנאים להשתתפות במכרז, א מילא מציע אחר ל 3.4
הבלעדי והמוחלט, לפסול את הצעתו של המציע או לחלופין; לבקש כי ישלים ו/או יתקן ו/או יבהיר 

 .מהנתונים שבהצעתו ו/או המסמכים שצורפו להאיזה 

 מסמכי ההצעה  4
 

 המסמכים המפורטים להלן:  כלכל מציע יצרף להצעתו את  4.1
  

לרבות הודעות למציעים, ככל שנשלחו.סט מלא של כל מסמכי המכרז,  4.1.1

 
אישור עדכני משלטונות המס על היותו עוסק מורשה.  4.1.2
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במקור.מס על ניכוי מאת רשויות המס אישור  4.1.3

 
דהיינו: ,1976-התשל"ו ל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים כ 4.1.4



הוא מנהל את פנקסי  כיישור מפקיד שומה, מרו"ח או מיועץ מס, או העתק ממנו המעיד א 4.1.4.1
 1976החשבונות והרשומות שעליו לנהלם על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף, התשל"ז 

הוא נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו וכי  חוק מע"מ(, או שהוא פטור מלנהלם -)להלן 
.ולדווח למנהל על עסקאות שמוטל עליהם מס לפי חוק מע"מ



, בנוסח המצורף להזמנה להציע שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדיןתשלום תצהיר על    4.1.4.2
. 1.2הצעות זו כנספח 

 
.1.3פרטי המהנדס הנדרש בתנאי הסף והעתקי התעודות, בנוסח המצורף למכרז זה כנספח  4.1.5

 
למסמכי המכרז.  1.1תיאור ניסיון קודם כנדרש בתנאי הסף, בנוסח נספח  4.1.6

 
רעון עם דרישה ראשונה, בנוסח יבת פחברה, צמודה למדד, לטובת הרבות בנקאית אוטונומית ע 4.1.7

  -עד העל הערבות להיות בתוקף ש"ח )במילים: חמשת אלפים ש"ח(.   5,000בסכום  1.4נספח 
16.11.2020  .

ובהר כי: מ

, בכל פעם, עד שייבחר נוספיםיום  60 לדרוש הארכת תוקף הערבות למשך תהא רשאיהמועצה ת 4.1.7.1
 והמציע במכרז מתחייב במקרה של דרישה במכרז ועד שהזוכה יחתום על ההסכם,סופית הזוכה 

הארכת הערבות כנדרש תהווה, כשלעצמה, -אי. על חשבונו כאמור להאריך את תוקף הערבות
.  עילה לחילוט הערבות



צדדית -הערבות תהיה אוטונומית, בלתי מותנית, וניתנת על פי תנאיה לחילוט על פי פנייה חד    4.1.7.2
של ראש המועצה ו/או גזבר המועצה.

 
להגיש את  תהא רשאיסכום הערבות ישמש פיצויים קבועים ומוסכמים מראש והמועצה ת    4.1.7.3

יעמוד או לא ימלא כנדרש את תנאי ההצעה ו/כל אימת שהמשתתף לא לפירעון הערבות 
ו/או שהמשתתף יתנהג שלא בדרך המקובלת ובתום לב  המכרז מסמכיבהתחייבויותיו על פי 

, בהליכי המכרז. מובהר כי אין בחילוט הערבות כדי למצות את תביעותיה וטענותיה של המועצה
סד לפיצוי בגין כל נזק ו/או הפ המועצה על פי ההסכם ו/או עפ"י כל דין וזאת מבלי לגרוע מזכות

, לרבות תשלום נוסף למשתתף אחר. ושיגרמו ל

 
יהיה זכאי לקבל חזרה את ערבותו לאחר משלוח ההודעה בכתב שתתף שהצעתו לא זכתה, מ    4.1.7.4

שתיתן המועצה באשר לאי זכייתו או במועד החתימה על ההסכם עם זוכה, לפי שיקול דעת 
המועצה.

 
צילום הקבלה בדבר רכישת מסמכי המכרז. 4.1.8



ה שנמסרו )אם נמסרו( למשתתפים, במשך הליכי המכרז, חתומים על ידי המציע.מסמכי הבהר 4.1.9

 
מסמך פרוטוקול כנס ספקים חתום על ידי המציע. 4.1.10



פסל ע"י ועדת יעלולה לה הצעה שלא יצורפו אליה כל המסמכים והאישורים המפורטים לעיל 4.2
המכרזים.



מידע לחקור ולדרוש מהמציע להציג כל  , על פי שיקול דעתה הבלעדי,שמורה הזכותלוועדת המכרזים  4.3
יכולת המימון שלו והתאמתו לביצוע  מומחיותו, מסמך נוסף שידרש להוכחת כשירותו, נסיונו,ו/או 

המציע יהיה חייב למסור לוועדה את מלוא . )לרבות המלצות( וכיוב' השירותים נשוא המכרז
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ור מסמך הסבר או ניתוח כלשהוא המציע יסרב למסהמידע/ המסמכים להנחת דעתה. במקרה בו 

 רשאית להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול את ההצעה.תהיה וועדת המכרזים  ,כאמור

   

אופן הגשת ההצעה  5

 
המציע ירשום את ההנחה המוצעת על ידו למחיר המועצה, כפי שנקוב במסמך ההצעה. מובהר כי  5.1

המחיר הינו התמורה החודשית הכוללת אשר תשולם ע"י המועצה לזוכה במכרז בגין אספקת 
השירותים. 

 
כוללת את התמורה החודשית )קרי: מחיר המועצה בהפחתת שיעור ההנחה שננקבה בהצעה הזוכה(  5.2

ההוצאות בין המיוחדות ובין הרגילות מכל מין וסוג שהוא הכרוכות באספקת השירותים על פי כל 
למעט הוצאות אשר הוחרגו במפורש בחוזה המצ"ב למסמכי המכרז )דגימות נוספות  תנאי המכרז,

מעבר לסך הדגימות בתכנית הניטור; עלויות משלוח דואר; ייעוץ משפטי; עלויות הדוגם והמעבדה(. 
ן יתווסף לתמורה מע"מ, בשיעורו עפ"י דין במועד ביצוע התשלום וכנגד המצאת חשבונית מס כמו כ
כדין.

 
מבלי לגרוע מכלליות האמור דלעיל, התמורה החודשית כוללת את הוצאות המציע בגין כוח אדם, 

ע"מ, ציוד, כלי רכב, חומרים, נסיעות, כלי עבודה, ביטוחים, רישוי, אחריות מלאה וכיו"ב, ולמעט מ
למען הסר ספק לא תתווסף למחירי התמורה תוספת בשיעורו עפ"י דין, אשר ישולם ע"י המועצה. 

. מכל סוג שהוא לרבות הפרשי הצמדה למדד כלשהו

 
כן מובהר כי התמורה לא תשתנה מכל סיבה שהיא, וכי עוד מובהר כי מחירי ההצעה הינם קבועים 

רם אחר. ללא תלות במקום ביצוע השירותים או בכל גו



המציע יגיש את הצעתו בקובץ מקורי של מסמכי המכרז, מבלי לבצע בהם כל תיקון, שינוי, תוספת  5.3
דלעיל.  4או הסתייגות שהיא ויצרף להצעתו את כל המסמכים המפורטים בסעיף 

 
ערך המציע שינוי, מכל מין וסוג שהוא, במסמכי המכרז )למעט השלמת הפרטים הנדרשים ממנו  5.4

יה המועצה רשאית, מטעם זה בלבד, לפסול את ההצעה או, לפי שיקול דעתה הבלעדי, בהצעתו( תה
לבקש מהמציע לתקן את הצעתו. בכל מקרה )גם אם המועצה  לא העירה לשינויים כאמור( יחייב את 

הצדדים הנוסח של מסמכי המכרז, אשר הוכן ע"י המועצה וכפי שנמסר למציעים.

 
( וכל מקום אחר 2( וטופס ההצעה )מסמך 3י ההסכם )מסמך חתימה מלאה על גבחתום המציע י 5.5

המיועד לכך במסמכי המכרז. בנוסף, המציע יסמן בראשי תיבות את חתימתו על גבי כל דף של מסמכי 
המכרז. 

 
כל המסמכים יוגשו בשני עותקים. 5.6

 
יש לשלשל  לתיבת המכרזים המיועדת לכך  ,48/2020המכרזאת המעטפות, עליהן רשום מספר  5.7

ההצעות תעשייה באר טוביה(.  אזור 1 המועצה )כתובת: רח' נירעוזרת ראש המועצה, בבניין במשרד 
תוגשנה במסירה אישית ולא באמצעות הדואר או בכל דרך אחרת. 

 
לא תתקבל ולא תידון  15:30בשעה  1.9.2020מועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה הינו  ה 5.8

בסעיף זה.הצעה שנתקבלה לאחר המועד כאמור 

 
המועצה יום מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז.  )תשעים( 90תהא בתוקף לתקופה של ה הצעכל  5.9

והמציע מחוייב לפעול  )שישים( יום נוספים 60תהא רשאית לדרוש את הארכת תוקף ההצעה למשך 
בהתאם לדרישה זו.  

 
לא הגיש המציע את הצעתו בהתאם לאמור לעיל, תהיה המועצה, מטעם זה בלבד, רשאית לפסול את  5.10

ההצעה או, לחילופין ולפי שיקול דעתה לדרוש כי המציע יתקן, ישלים או יבהיר את הצעתו או, 
לחלופין, להתעלם מכל הסתייגות, שינוי או תיקון שצירף המציע ולראות את הצעתו כאילו הוגשה 

הסתייגות כאמור. ללא 
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אופן החתימה על ההצעה   6



על ההצעה יחתמו הגורמים המוסמכים מטעם המציע תוך ציון שמם המלא, כתובת המציע ומספר 
 הרישום שלו ובצרוף חותמת.  

 

הצהרות המציע 7



הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוהם כהצהרה ואשור שכל פרטי המכרז ומסמכי  7.1
המכרז ידועים ונהירים למציע וכי המציע קיבל את מלוא המידע הנדרש, בחן את כל הנתונים, 

מהות השירותים, ביקר ובדק את המקומות בהם יסופקו השירותים,  –הפרטים והעובדות ובכלל זה 
כל התנאים הנדרשים לאספקת השירותים והסכים להם בהתאם להצעתו. כמו כן,  מבין ויודע את

הגשת ההצעה כמוה כהצהרה כי יש למציע את כל הידיעות, הכישורים, כח האדם והסגולות 
המקצועיות והאחרות הדרושים לאספקת כל השירותים נשוא המכרז, כי הוא עומד בכל התנאים 

 -מסוגל מכל בחינה שהיא לספק את השירותים נשוא המכרז  המקדמיים האמורים דלעיל, וכי הוא
הכל כמפורט במסמכי המכרז.  



גשת ההצעה מטעם המציע מהווה הסכמה מראש לכל תנאי המכרז, על מסמכיו, לרבות החוזה, ה 7.2
 והכל בלא כל שינוי ו/או תוספת.

 
לפרטים כלשהם מפרטי כל טענה בדבר טעות ו/או אי הבנה ו/או חוסר ידיעה בקשר לפרט כלשהו או  7.3

המכרז ו/או ההסכם על נספחיו ו/או דבר שאינו מופיע במסמכי המכרז, לא תתקבל לאחר הגשת 
 הצעת המציע.

 

הוצאותרכישת חוברת המכרז ו 8



)במילים: חמש מאות ש"ח(, כולל מע"מ,  ש"ח 500את חוברת המכרז ניתן לרכוש, בתמורה לסך של  8.1
לצרף  חובהאו להוריד מאתר המועצה.  09:00-15:00עות , בין השאיכות הסביבהמחלקת  במשרד

אישור תשלום למסמכי המכרז. 



, ובכלל זאת ל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרזכ 8.2
 .המציעתחולנה על  כל ההוצאות הכרוכות בהוצאת הערבויות הנדרשות במסמכי המכרז,

 

כנס ספקים    9

   
מנהל  ייערך כנס ספקים למתן הבהרות למכרז. נפגשים במשרד 10:00בשעה  20.8.2020חמישי  ביום

במועצה. במסגרת המפגש, תתאפשר קבלת הבהרות ומענה לשאלות אשר הוכנו מראש ע"י מים וביוב 
ההשתתפות במפגש הינה חובה. מציע שלא השתתף בכנס הספקים  לא יהא רשאי המשתתפים. 

. פרטים נוספים ניתן לקבל במזכירות מחלקת רישוי עסקים ואיכות סביבה להגיש הצעה במכרז
 .sviva@beer-tuvia.org.il או במייל  08-8509786בטלפון: 



פניות מצד המציעים   10



סתירה, שגיאה, אי התאמה בין מסמכי המכרז, וכל הסתייגות או שאלה אחרת, תובא על ידי המציע  
מחלקת  איתי סינגרהמיועד אל ל באמצעות משלוח דוא" 25.8.2020 ליוםלתשומת לב המועצה, עד 

 .itays@beer-tuvia.org.il רישוי עסקים ואיכות סביבה במועצה לכתובת 
העתק הפניות והתשובות מטעם המועצה יופץ לכל רוכשי חוברת המכרז ויהווה חלק בלתי נפרד   10.1

 ממסמכי המכרז. 
 

פה, אין ולא יהיה להם כל תוקף שהוא. רק תשובות בכתב -כל הסבר, פרשנות או תשובה שניתנו בעל 10.2
 תחייבנה את המועצה. –

 
היעדר תשובה ו/או איחור בקבלת התשובה מצד המועצה לא יזכו את המציעים בהארכת מועד  10.3

 להגשת ההצעות או להתחשבות כלשהי מצד ועדת המכרזים.



8 
_____________________ 

 חתימת המציע + חותמת   

ותיקונים מצד המועצהעריכת שינויים  11



מכרז, להכניס שינויים ותיקונים במסמכי הצעות בלמועד האחרון להגשת  עדרשאית, בכל עת,  המועצה
השינויים והתיקונים כאמור יהוו חלק בלתי נפרד  .המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים

או בפקסימיליה לפי לקטרוני אכל רוכשי מסמכי המכרז בדואר  בכתב, לידיעת, יובאו ,מתנאי המכרז
 .ידו להצעתו-, יחתמו ע"י המציע ויצורפו עלידי רוכשי מסמכי המכרז-הפרטים שנמסרו על

 

 :בחינת ההצעות 12


סיונו, כישוריו, יהמועצה תהא רשאית להביא בחשבון שיקוליה בבחירת ההצעות את אמינותו, נ 12.1
ואת ניסיונה של המועצה ושל רשויות מקומיות וגופים אחרים עם המציע, של  הפיננסיתיכולתו 
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תהיה המועצה  רשאית, במסגרת בדיקותיה לפי  בעבר.המציע 

סעיף זה, לפנות למזמיני עבודות קודמות )בין אלה שצוינו ע"י המציע במסמך שצירף להצעתו ובין 
א לצורך כך, תהע ומידת שביעות הרצון מקיום התחייבויותיו. אחרים( לבירור פרטים בדבר המצי

והמציעים  אסמכתא ומסמך הנוגעים לדבר מידע, כלמהמציעים לבקש ולקבל המועצה  רשאית 
במקרה בו המציע יסרב לשתף פעולה כאמור, . מתחייבים לשתף פעולה עם המועצה , ככל שיידרש

 ואף לפסול את ההצעה.רשאית המועצה להסיק מסקנות לפי ראות עיניה 
 רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל מחירה, תנאיה או בשל חוסר המועצה  12.2

, באופן שלדעת המועצה מונע הערכת ההצעה לדרישות או לנתונים שבמסמכי המכרזהתייחסות 
 נדרש. כ

כמו כן, רשאית המועצה לפסול הצעות החורגות מהאומדן שיוכן לצורכי מכרז זה ו/או מהתקציב  12.3
   העומד לרשות המועצה. 

כל הצעה שהיא  והיא ביותר או  הזולהאינה מתחייבת לקבל את ההצעה מובהר בזאת כי המועצה  12.4
 רשאית לבטל את המכרז, מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה. 

פרטים ו/או הבהרות נוספות לשביעות רצונה המלא גם לאחר מהמציעים רוש רשאית לדהמועצה  12.5
 פתיחת ההצעות. 

ההתקשרות עם הזוכה והיקפה מותנים בקיומו של תקציב מאושר על ידי המועצה וכן בקבלת כל  12.6
האישורים התקציביים וההשתתפות מאת משרדי הממשלה או מאת גופים אחרים שאמורים לממן 

ביצוע השירותים. במקרה בו לא יהיה למועצה תקציב מאושר לביצוע השירותים או להשתתף במימון 
ו/או לא יתקבלו כל האישורים התקציביים ו/או ההרשאות לביצוע השירותים כמפורט לעיל, לא 
יבוצעו השירותים ע"י הזוכה ו/או לא יבוצע חלקן של השירותים אשר לא  נתקבלה בגינו הרשאה 

 ים ו/או לזוכה כל טענה ו/או תביעה עקב כך.    תקציבית ולא תהיה למציע
המועצה רשאית לבטל את המכרז ו/או להחליט על ביצוע חלק מן השירותים בלבד ו/או לבצע בעצמה  12.7

את השירותים או חלקן ו/או להחליט על דחיית ביצוע חלק מן השירותים למועד מאוחר יותר, 
ב בתקציב שיעמוד לרשותה. המועצה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של המועצה ו/או בהתחש

 שומרת על זכותה לפרסם מכרז/ים חדש/ים במקרה בו החליטה על ביטול המכרז כאמור דלעיל.
מבלי לגרוע מן האמור דלעיל, המועצה תהא רשאית לפצל את אספקת השירותים נשוא המכרז בין  12.8

לא חייבת, לחלק את מספר זוכים. באם תחליט המועצה על פיצול כאמור, היא תהא רשאית, אך 
 היקף השירותים בין הזוכים השונים על פי שיקול דעתה הבלעדי.  

בוטל המכרז או הוקטן היקפו או הוגדל היקפו או נדחה ביצועו ו/או חלק ממנו או פוצלה הזכייה  12.9
מכוחו או לא פוצלה הזכייה מכוחו, מכל סיבה שהיא, לא תהא למציע ו/או לזוכה כל תביעה ו/או 

עה בגין כל פיצוי אף אם יגרם לו נזק כאמור, והמציע ו/או הזוכה לא יהיה זכאי לפיצוי מכל זכות תבי
 מין וסוג.  

 

 הודעה על זכייה וההתקשרות  13
 

 עם קביעת הזוכה במכרז תודיע על כך המועצה לזוכה.   13.1
 

תוך ולהשיבו לידי המועצה, כשהוא חתום כדין, וזאת דרש לחתום על החוזה המצורף למכרז ייזוכה ה 13.2
 לזוכה בדבר זכייתו במכרז. ההודעהימים מתאריך  7

 
 את המסמכים הבאים:עד למעמד חתימת ההסכם על ידו ידי המועצה ימציא ל  כמו כן הזוכה 13.3

 
 
 

בחוזה  בהיקפים ובתנאים הנדרשיםתום מאת חברת ביטוח מטעמו על עריכת הביטוחים אישור ח 13.3.1
 המצ"ב למסמכי מכרז זה.  ביטוחים ה נספחעל פי 
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₪  15,000אוטונומית ובלתי מותנית בנוסח המצורף כנספח להסכם, בסך של ערבות בנקאית  13.3.2

אשר תהא תקפה לכל תקופת המחירים לצרכן,  צמודה למדד)חמישה עשר אלף שקלים חדשים( 
ותוארך, לפי דרישת המועצה, עד להשלמת מלוא התחייבויותיו של הזוכה לפי  תוקפו של החוזה

 מסמכי המכרז.
 

 2פרטי המהנדס/הנדסאי אשר ישמש כרפרנט קבוע באספקת השירותים למועצה, כמפורט בסעיף  13.3.3
 דלעיל.

 
 למסמכי המכרז. 3.3דלעיל ובנוסח נספח  2התחייבות להימנעות מניגוד עניינים, כמפורט בסעיף  13.3.4

 
 תהא המועצהימים כאמור  7תוך לעיל במקרה והזוכה לא ימלא את כל התחייבויותיו כמפורט ב 13.4

וכן , לבטל את הזכייה במכרז, בהודעה בכתב שתתן למשתתף החל מהתאריך האמור בהודעהרשאית 
והכל מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאית המועצה  ,להתקשר בחוזה עם מציע אחר

 ו/או כל דין. על פי המכרז 
 

 המועצה תיתן הודעה בכתב ליתר המשתתפים במכרז באשר לאי זכייתם.  13.5
 

 יצוע ההתקשרות כפוף לקבלת כל האישורים כדין על ידי המועצה. ב 13.6
 

 רכוש המועצה –מסמכי המכרז  14
 

והמשתתפים במכרז לא יהיו רשאים לעשות כל שימוש  למועצה,כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות 
 במסמכי המכרז אלא לצורך הכנת והגשת הצעה במכרז זה. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 בכבוד רב,            

 ראש המועצה קובי אביבי,
 המועצה האזורית באר טוביה
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 פירוט ניסיון קודם – 1.1נספח 

  
 

מועצות  3: מי שמספק/ סיפק שירותים הדומים לשירותים נשוא המכרז, עבור לפחות תנאי הסף הרלבנטי
עסקים/ מפעלים בכל רשות/ תאגיד )יש לציין התקשרויות  30אזוריות/ תאגידי מים וביוב, בהיקף של לפחות 

 :  אשר משכן שנה ומעלה. מובהר כי הכוונה להתקשרות ישירה בין המציע לבין הרשות המקומית/ התאגיד(
  

 על המציע לפרט את המידע הנדרש להלן לצורך הוכחת עמידתו בתנאי הסף:
  

  .א
 
 שם המועצה האזורית/ תאגיד המים והביוב: ____________________ .1

    מועד תחילת מתן השירותים: ______מועד סיום מתן השירותים:  .2

 היקף העסקים/ המפעלים ביחס אליהם סופקו השירותים: ____________ .3

 פירוט תמציתי של השירותים שסיפק המציע:  .4
  .................................................................................................................. 
  .................................................................................................................. 

 ______ טלפוןשם איש הקשר: ________ תפקיד: ___________ 
    

   .ב

 שם המועצה האזורית/ תאגיד המים והביוב: ____________________        .1

    מועד תחילת מתן השירותים: ______מועד סיום מתן השירותים:  .2

 היקף העסקים/ המפעלים ביחס אליהם סופקו השירותים: ____________        .3

 פירוט תמציתי של השירותים שסיפק המציע:  .4
  .................................................................................................................. 
  .................................................................................................................. 

 ______ טלפוןשם איש הקשר: ________ תפקיד: ___________ 
 
  .ג

 שם המועצה האזורית/ תאגיד המים והביוב: ____________________ .1

 מועד תחילת מתן השירותים: ______מועד סיום מתן השירותים:  .2

 היקף העסקים/ המפעלים ביחס אליהם סופקו השירותים: ____________ .3

 פירוט תמציתי של השירותים שסיפק המציע:  .4
  .................................................................................................................. 
  .................................................................................................................. 

 ______ טלפוןשם איש הקשר: ________ תפקיד: ___________ 
 
 
 

 הערות:

 השירותים שפורטו לעיל.לצרף המלצות מפורטות עבור ניתן  .1

 הערות והבהרות נוספות ניתן לצרף בנפרד. .2

 במתכונת הנ"ל בדפים נוספים.ניתן לפרט נוספות  עבודות .3
 
  

 
____________________שם המשתתף: _        
חתימת וחותמת המשתתף: ____________        
תאריך: ____________________        
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 נוסח תצהיר - 1.2נספח 

 
 

 
 העסקת עובדים זרים כדיןתשלום שכר מינימום ותצהיר על 

 
לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה ___________ אני הח"מ ____________ ת.ז. 

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

שהוא הגוף המבקש  "(המציע" –__________ )להלן ________הנני נותן תצהיר זה בשם _____ .1
מס' ( בעקבות פרסום מכרז המועצה"המועצה האזורית באר טוביה )להלן: " להתקשר עם

. אני מצהיר/ה כי הנני "(המכרז" - )להלןלשירותי ניהול ומעקב תהליכי ניטור שפכים  _______
 .המציעמוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם 

 
ב לחוק עסקאות 2כהגדרתם בסעיף " עבירה"-ו" בעל זיקהבתצהירי זה, משמעותם של המונחים " .2

גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות מס, שכר מינימום והעסקת עובדים זרים 
העסקת עובדים זרים תשלום שכר מינימום ו"(, תחת הכותרת "חוקה" - )להלן 1976 -כדין(, התשל"ו 

י משמעותם של מונחים אלה וכי אני תנאי לעסקה עם גוף ציבורי". אני מאשר/ת כי הוסברה ל –כדין 
 מבין/ה אותם.

 
ב לחוק( המציע לא הורשע בפסק דין 2הנני מצהיר בזאת כי עד למועד ההתקשרות )כהגדרתו בסעיף  .3

עבירה עפ"י חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא  -חלוט ביותר משתי עבירות )עבירה לעניין זה 
, שנעבר 1987 -או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 1991-כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

ב לחוק(, הורשעו 2( או, לחלופין, המציע או בעל זיקה אליו )כהגדרתו בסעיף 31.10.02לאחר יום 
עבירה עפ"י חוק עובדים זרים )איסור  -בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות )עבירה לעניין זה 

 -או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 1991-התשנ"אהעסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, 
(, אולם במועד האחרון להגשת הצעות במכרז, חלפה שנה לפחות 31.10.02, שנעבר לאחר יום 1987

 ממועד ההרשעה האחרונה.
 
 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. .4
 
 
 
 
 

        ____________________ 
 המצהירמת חתי                 

 
 
 
 

די רשמ רשאפיע בפני, _______________, עו"ד מ.ר. _________, וה, ני לאשר, כי ביום ________ירה
מוכר לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו כי עליו , הברחוב ____________, מר/גב' ____________

אם לא יעשה כן, אישר נכונות תצהירו דלעיל  קוחלהצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים ב
 בפני. ווחתם עלי

 
 

        ____________________   
    
 מת עורך הדיןחתי                          
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 פירוט עובדים מטעם המציע – 1.3נספח 

 
 :תנאי הסף הרלבנטי

 
מי שמעסיק )כעובד מן המניין או כקבלן משנה( מהנדס מתמחה בתחום הכימיה/ מים/ איכות 

 שנים לפחות בתחום בקרת שפכי תעשיה.  4הסביבה, בעל ניסיון של 
 

 :על המציע לפרט את המידע הנדרש להלן לצורך הוכחת עמידתו בתנאי הסף האמור
 
 ________________________________    שם המהנדס:  .1

 
 ________________________________ פירוט ההשכלה האקדמית של המהנדס:  .2

 
 ________________________________  מועד תחילת עבודה אצל המציע:  .3

 
 ____________________ מועד תחילת עבודה כמהנדס בתחום בקרת שפכי תעשייה:  .4

 
תיאור תמציתי של עבודת המהנדס אצל המציע:  .5

______________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

  
 
 
 
 

 הערות:

 קורות חיים.לצרף ניתן  .1
 
  

 
____________________שם המשתתף: _        
____________חתימת וחותמת המשתתף:         
תאריך: ____________________        
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נוסח ערבות להשתתפות במכרז - 1.4נספח 

 לכבוד
 המועצה האזורית באר טוביה 

 
 נ.,ג.א.

 
 ערבות בנקאית הנדון:

 
)להלן: "המבקש"(, אנו ערבים בזה  , ח.פ/ע.מ .....................על פי בקשת ___________________

שקלים חדשים( בתוספת הפרשי הצמדה חמשת אלפים ש"ח ) 5,000 כל סכום עד לסך של לוקיכלפיכם לס
"(, שתדרשו מאת המבקש סכום הערבותלמדד הנובעים מהצמדת הסך הנ"ל למדד, כמפורט להלן )להלן: "

 .לשירותי ניהול ומעקב תהליכי ניטור שפכים  48/2020מכרז מס' בקשר 
 

 במכתבנו זה:
 

ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר -להמחירים לצרכן המתפרסם עמשמעו מדד   -"מדד" 
 כללי.

 
 המדד האחרון הידוע במועד חתימת כתב ערבות זה. –"המדד הבסיסי" 

 
 המדד האחרון הידוע במועד ביצוע התשלום בפועל עפ"י ערבות זו. –"המדד הקובע" 

 
ו/או עיכוב/ כנגד קבלת דרישתכם סכום הערבות ישולם לכם על ידינו לאלתר, ללא כל שיהוי  .1

 ,את דרישתכםכל חובה להוכיח או לנמק , מבלי להטיל עליכם הראשונה בכתב, וזאת ללא כל תנאי
 לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקש.ומבלי שתהיו חייבים 

 
ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול, ולא יהיה צורך להוכיח את דרישתכם  .2

אופן אחר, ולא תהיו חייבים להגיש תחילה, לשם קבלת תשלום על כל פיה בהליך משפטי, או בעל 
 פיה, תביעה משפטית נגד המבקש, ולדרוש תחילה תשלום מאת המבקש.

 
לדרישתכם הנ"ל עליכם לצרף כתב ערבות זה. .3

 
 .   1.12.2020עד ליום  ערבות זו תישאר בתוקפה .4

 
בטלה ומבוטלת.לאחר מועד זה תהיה ערבותנו זו  .5

 
ערבותנו זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא. .6

 
 

 
 רב,   בכבוד

 
 

__________________   ,בכבוד רב 
 בנק ____________                  תאריך 
 סניף ___________        
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 2מסמך 

 
           כבודל

 ("המועצה"האזורית באר טוביה בע"מ )להלן:  המועצה
 
 א.נ., ג.
 

 והצהרת המשתתף הצעה
 

 
 הצהרה והתחייבות  

 
מגישים בזאת הצעתנו למכרז מס' אנו הח"מ, לאחר שקראנו ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז, 

 מצהירים ומתחייבים בזה כדלקמן: לשירותי ניהול ומעקב תהליכי ניטור שפכים בתחום המועצה,  48/2020
 

הבנו את כל האמור במסמכי המכרז, בין המצורפים אליו ובין שאינם מצורפים אליו,  .1
 . םו/או העלולים להשפיע עליהבאספקת השירותים ובדקנו את כל הגורמים הקשורים 

  

ננו מצהירים בזה כי קראנו והבנו את כל האמור במסמכי המכרז על פרטיהם ללא יוצא ה .2
הדרושות ו/או הנחוצות להגשת הצעתנו זו, וכן בחנו  מן הכלל, כי ערכנו את כל הבדיקות

וכי הכרוכות באספקת השירותים הוצאות האת כל הגורמים האחרים המשפיעים על 
בהתאם לכך ביססנו את הצעתנו. לא הסתמכנו בהצעתנו זו על מצגים, פרסומים, אמירות 

מטעמה, אלא על ו/או עובדיה ו/או מי המועצה או הבטחות כלשהם שנעשו בעל פה על ידי 
האמור במסמכי המכרז בלבד. כן הננו מצהירים בזה, כי אנו מסכימים לכל האמור 

ולא נציג כל תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה במסמכי המכרז 
 ואנו מוותרים בזאת מראש על טענות כאמור. 

 

והכישורים הדרושים לאספקת אנו בעלי הידע, המומחיות, הכשירות, הרשיונות, ההיתרים  .3
השירותים נשוא המכרז, גם מבחינת המימון וגם מהבחינה המקצועית, בהתאם לכל 

מסמכי המכרז.

 
הצעתנו זו עונה על כל הדרישות ואנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז  .4

ולראייה אנו מצרפים את כל המסמכים הנדרשים. ידוע לנו כי במידה  שבמסמכי המכרז
ולא נצרף מסמך ו/או אישור מן המפורטים דלעיל, וועדת המכרזים עלולה לפסול את 
הצעתנו. עוד ידוע לנו כי לוועדת המכרזים שמורה הזכות לחקור ולפנות לצדדים שלישיים 

אשר יידרש להוכחת כשירותנו, ניסיוננו,  ו/או ולדרוש מאיתנו להציג כל מידע/ מסמך נוסף
מומחיותינו, אפשרויות המימון, התאמתנו לביצוע השירותים וכיו"ב. אם נסרב למסור 
מידע או מסמך כאמור, רשאית הוועדה להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול את 

ההצעה. 

 
מכרז בלא כל לבצע את כל ההתחייבויות והתנאים הכלולים באנו מקבלים על עצמנו  .5

.  הסתייגות

 

הנדרש וכוח האדם המקצועי הטכניים, המקצועיים וכל הציוד אמצעים כל האת יש לנו  .6
והמיומן על מנת לספק את השירותים בהתאם לכל דין, ברמה הנאותה ובמועדים 

   אם נזכה במכרז. ואנו מתחייבים לעשות כןהנדרשים, 
 

עצה תתקשר איתנו בהסכם, נבצע את הננו מתחייבים כי במידה ונזכה במכרז והמו .7
השירותים נשוא המכרז בשלמותן, בהתאם למסמכי המכרז, הוראות הבטיחות והוראות 

 כל דין, לפי המחירים הנקובים בהצעתנו להלן, לשביעות רצון המועצה.
 

כן ידוע לנו כי כל התחייבות המופיעה בחוברת מכרז זו, לרבות בהסכם, מחייבת אותנו גם  .8
 הוזכרה במפורש במסמך זה.אם לא 
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ימים ממועד ההודעה  7מבלי לגרוע מן האמור אנו מתחייבים, במידה ונזכה במכרז, בתוך  .9
על הזכייה, להעמיד לטובת המועצה, לצורך אספקת השירותים, מהנדס/הנדסאי 

שנים  3כימיה/מים/איכות סביבה המתמחה בתחום שפכי תעשייה ובעל ניסיון של 
ש כרפרנט קבוע של המועצה ויידרש לזמינות מיידית ולקשר שוטף עם לפחות, אשר ישמ

נציגי המועצה, מבלי לגרוע מזכות המועצה לדרוש את החלפתו ברפרנט אחר ומבלי לגרוע 
 מיתר חובות המציע, הכל כמפורט במסמכי המכרז. 

 
ממתן  ימים ממועד ההודעה על זכייתנו )ככל שנזכה(, לחדול 7עוד הננו  מתחייבים, בתוך  .10

שירותים בתחום שפכי התעשייה למפעלים ולעסקים )ככל שמסופקים על ידו שירותים 
 כאמור(, ולחתום על טופס הימנעות לניגוד עניינים בנוסח המצ"ב למסמכי המכרז.

 
תעשייה שונים  מפעלים ועסקים )באיזורי 55ידוע לנו כי תכנית הניטור המאושרת כוללת  .11

דגימות.  כן ידוע לנו ומוסכם  260שבתחום שיפוט המועצה( אשר עבורם נדרשים לבצע 
עלינו כי  המועצה תהא רשאית, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, לעדכן ולשנות את המפעלים 
והעסקים הכלולים בתכנית הניטור המאושרת מבלי שתהיה לנו כל טענה ו/או דרישה כנגד 

הזוכה יהיה זכאי לתמורה נוספת על התמורה החודשית הנקובה בהצעתו. המועצה, ובלא ש
דגימות,  260-על אף האמור, ככל שהשינוי/ העדכון יהיה כרוך בתוספת דגימות מעבר ל

בגין כל דגימה נוספת כאמור, ₪  250ישולם לזוכה תשלום בסכום סופי ומוחלט ע"ס 
 כמפורט בחוזה.  

 
עוד מובהר לנו ומוסכם עלינו כי המועצה אינה מתחייבת שכל השירותים נשוא המכרז  .12

יוזמנו מהמציע הזוכה והיא רשאית, בכל עת ומכל סיבה שהיא, להזמין איזה מבין 
השירותים כאמור ממציעים אחרים ו/או לבצעם בעצמה או בכל דרך אחרת, ו/או לבטל 

 ה ו/או דרישה בגין כך.ולשנות פרטים מן ולא תהיה לזוכה כל טענ
 

בהסתמך על כל האמור לעיל ולהלן בכל מסמכי המכרז, ובתמורה לקיום מלוא  .13
 התחייבויותינו עפ"י מסמכי המכרז, להלן פירוט הצעתנו הכספית: 

 
₪  18,000המחיר המוצע ע"י המועצה כתמורה חודשית וקבועה בעבור אספקת השירותים: 

 )לא כולל מע"מ(.  
 

 : המוצע ]ימולא ע"י המציע[שיעור ההפחתה 
 : .......%במספרים

 : .................................. אחוזים.ובמילים
 

ידוע לנו ומוסכם עלינו כי התמורה החודשית )קרי: מחיר המועצה בהפחתת שיעור ההנחה  .14
כוללת את כל ההוצאות בין המיוחדות ובין שננקבה בהצעה הזוכה( הינה מלאה וסופית, ו

הרגילות מכל מין וסוג שהוא הכרוכות באספקת השירותים על פי תנאי המכרז, למעט 
הוצאות אשר הוחרגו במפורש בחוזה המצ"ב למסמכי המכרז )דגימות נוספות מעבר לסך 

(. עבדההדגימות בתכנית הניטור; עלויות משלוח דואר; ייעוץ משפטי; עלויות הדוגם והמ
כמו כן יתווסף לתמורה מע"מ, בשיעורו עפ"י דין במועד ביצוע התשלום וכנגד המצאת 

 חשבונית מס כדין.
 

מבלי לגרוע מכלליות האמור דלעיל, מובן לנו כי התמורה החודשית כוללת את הוצאות המציע בגין 
יות מלאה וכיו"ב, כוח אדם, ציוד, כלי רכב, חומרים, נסיעות, כלי עבודה, ביטוחים, רישוי, אחר

 ולמעט מע"מ, בשיעורו עפ"י דין, אשר ישולם ע"י המועצה. 
 

כן מובהר לנו כי כל מס, היטל, תשלום חובה, מכל סוג שהוא, החלים או אשר יחולו בעתיד על ביצוע 
השירותים עפ"י חוזה זה, יחולו עלינו וישולמו על ידינו. לצורך כך, תנכה המועצה מהסכומים 

 ל סכום שעליה לנכות לפי כל דין, והעברת סכומים אלו לזכאי תהווה תשלום לנו.שיגיעו לנו כ
 

 להסרת ספק לא תתווסף למחירי התמורה תוספת מכל סוג שהוא לרבות הפרשי הצמדה למדד. 
 

עוד מובהר לנו כי התמורה לא תשתנה מכל סיבה שהיא, וכי מחירי ההצעה הינם קבועים ללא תלות 
 ם או בכל גורם אחר. במקום ביצוע השירותי

 

 אום עם משתתפים אחרים. יאנו מצהירים בזה כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או ת .15
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 90ותהא תקפה במשך  ,בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי נההצעתנו זו הי .16
ידוע לנו, כי המועצה תהא רשאית יום מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז. )תשעים( 

)שישים( יום נוספים, וכי אם לא נאריך הצעתנו זו  60וקף ההצעה למשך לדרוש הארכת ת
, והכל מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים לכשנידרש, נחשב כמי שחזר בו מהצעתו

  כל דין. פי -עלפי המכרז ו/או -על המועצהלהם זכאית 
 

-משום הצעה ללאכי תהיו זכאים, אך לא חייבים, לראות בהצעתנו זו  ,אנו מסכימים .17
יכרת ובקבלתה על ידכם   1973 –לחוק החוזים )חלק כללי(, תשל"ג  3חוזרת, כאמור בסעיף 

 מחייב בינינו לביניכם. הסכם 
 

מציא את כל נ במועד שנידרש לכך על ידכם,היה והצעתנו תתקבל, אנו מתחייבים כי   .18
לרבות ההסכם, חתום  ,להמציא בהתאם למסמכי המכרזנו המסמכים והאישורים שעלי

כדין, ערבות הביצוע, אישור על עריכת ביטוחים, פרטי הרפרנט הקבוע שיעמוד לרשות 
המועצה והתחייבות חתומה להימנע מניגוד עניינים. 

 
מציא אחד או יותר מהמסמכים המפורטים נלא שבמקרה אנו מצהירים ומסכימים, כי  .19

, תהא לביצוע העבודה בהתאם להצעתנונמלא אחר התחייבותנו ו/או לא במסמכי המכרז 
כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש  )חמש מאות ש"ח( ₪ 500זכאית לסך של  המועצה

ין, ועד למועד י, לפי הענבמסמכי המכרזאיחור מתום המועדים הנזכרים  כל יוםבגין 
 , מבלי שיהא בכך כדי לפגוע בכל זכותהמצאת כל האישורים, לפי המועד המאוחר שביניהם

או סעד שיעמדו לרשות המועצה עקב הפרת ההתחייבויות שאנו נוטלים על עצמנו עם הגשת 
הצעתנו למכרז. הננו מצהירים כי לא תהיה לנו כל טענה ו/או תביעה ו/או זכות לפיצוי עקב 

 התקשרות המועצה עם מציע אחר במקומנו.  
 

אנו מצהירים כי הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות  -ככל שהמציע הינו תאגיד  .20
הקבועות במסמכי התאגיד בשמו מוגשת ההצעה, כי אנו זכאים לחתום בשם התאגיד על 

 פי דין או הסכם לחתימתנו על הצעה זו. -כל מניעה עלאין הצעה זו, וכי 
 

 זו:נו את משמעותה המלאה של הצהרתו על החתום לאחר שהבננו ולראיה בא .21
 
 
 

 שם המשתתף: ____________________ מס' זיהוי: _____________

 כתובת )כולל מיקוד(: _________________ טל: ____________ פקס: _____________

 דוא"ל: _______________ איש קשר: _______________ טל' נייד : _____________________

 
 

 חתימה:______________________  תאריך ________ 
  

  
 

  במקרה והמציע הינו תאגיד-אישור עורך דין
 

חברת ______________________, ח.פ. מאשר כי  ,__________________, עו"ד, אני הח"מ
וכל יתר מסמכי המכרז ההצעה "( הינו תאגיד קיים ופעיל וכי המציע" –_________________ )להלן 

__________________ וכי חתימתם של אלה ו ____ידי ה"ה ____________-על ונחתמהמצורפים לה 
 מחייבת את המציע בכל הקשור והכרוך במכרז זה ובהתקשרות על פיו. 

 
 חתימה________________  חותמת ______________ תאריך __________

 
 
 

  במקרה והמציע אינו תאגיד-אישור עורך דין
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, ______________ , הופיע בפני מר_________עו"ד, מאשר בזאת כי ביום  ___________הנני הח"מ 
מר את האמת, שאם לא כן יהיה צפוי לעונשים וולאחר שהזהרתיו כי עליו ל נושא ת"ז מס' _________,

 . הקבועים החוק, חתם על הצהרתו דלעיל לפניי

 
 חתימה________________  חותמת ______________ תאריך __________

 
 



18 
_____________________ 

 חתימת המציע + חותמת   

 3מסמך 
 סכםה

    
 2020נערך ונחתם ב______ ביום _____לחודש ____ שנת ש  

 
 המועצה האזורית באר טוביה  ין: ב  
 מרח' ניר, א.ת. באר טוביה    
  ("המועצהלהלן: ")   

 
  ________________________ בין: ו  
  _____________רח' מ   
  (נותן השירותים"להלן: ")   

 
 המועצה הינה רשות מקומית כמשמעה עפ"י דין; ו והואיל: 

 
לשירותי ניהול ומעקב תהליכי ניטור שפכים בתחום   48/2020והמועצה פרסמה מכרז מס'  והואיל: 

 " בהתאמה(;השירותים" ו"המכרז" –)להלן  המועצה
 

השירותים נבחרה כהצעה הזוכה במכרז הנ"ל בהתאם להחלטת וועדת והצעתו של נותן   והואיל:
 המכרזים של המועצה מיום ________;

 
 והספק מעוניין לבצע את השירותים נשוא המכרז בהתאם לתנאי הסכם זה להלן; והואיל: 

   
 פיכך הוסכם, הוצהר והותנה כדלקמן:ל

 
 כללי

 
 מבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו ויקראו עימו כאחד.  ה .1
 
 הסכם זה כולל את הנספחים המפורטים להלן ומהווים חלק בלתי נפרד הימנו: .2

 
 ביטוחים נספח - 3.1נספח 
 מפרט שירותים ותכנית הניטור המאושרת  – 3.2נספח 
 התחייבות להימנע מניגוד עניינים -3.3נספח 
 נוסח ערבות ביצוע  - 3.4נספח 
 .1953 –הוראות רלבנטיות מתוך חוק עבודת נוער, התשי"ג  – 3.5נספח 

 

 כותרות הסעיפים באות לצורך הנוחות בלבד ואין לפרש תנאי מתנאי הסכם זה לפיהן. .3

 
 מהות ההסכם

 

המועצה מוסרת בזה לנותן השרות את השירותים ונותן השרות מתחייב לבצע עבורה את  .4
 במפרט. -השירותים, הכל כמפורט בחוזה זה ובנספחיו ובפרט 

 
למען הסר ספק מובהר בזאת במפורש כי נותן השירות מתחייב לעמוד בכל התנאים     .5

 וההתחייבויות המפורטים במסמכי המכרז, בחוזה, ובנספחיהם.
 

 הצהרות והתחייבויות נותן השרות
 
 נותן השרות מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן: .6

הוא מכיר את מהות השירותים, כי ביצע את כל הבדיקות המוקדמות הנדרשות לצורך אספקת  6.1
השירותים ובדק את כל הגורמים, המסמכים והנתונים אשר יש או עשויה להיות להם השפעה 

 בהסכם זה.   על התמורה ו/או על התחייבויותיו
 
 



19 
_____________________ 

 חתימת המציע + חותמת   

 

כי הוא בעל ידע, כוח האדם, הניסיון, והכשרה מקצועית לביצוע התחייבויותיו המפורטות  6.2
 בהסכם ויבצען ברמה גבוהה לשביעות רצונה המלא של המועצה ובמלוא כושרו ומרצו.

כי הוא מנהל ספרים לפי פקודת מס הכנסה והוא עוסק מורשה לפי חוק מס ערך מוסף וקיימים  6.3
כל האישורים התקפים הנדרשים עפ"י חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול בידיו 

 ועפ"י כל דין. 1976 -חשבונות(, תשל"ו 

 נשוא הסכם זה. הדרושים לביצוע השירותים , ההיתרים והרשיונותהוא בעל כל האישוריםכי  6.4

ולמיטב ידיעתו, כי יש באפשרותו הטכנית, החוקית והמקצועית לקיים את כל תנאי הסכם זה,  6.5
 אין כל מניעה על פי כל דין ו/או הסכם ו/או אחרת להתקשרותו בהסכם זה.

כי יספק את השירותים במשך תקופת החוזה באופן ובמועדים כפי שיקבע ע"י מנהל מחלקת  6.6
איכות הסביבה ורישוי עסקים במועצה או ע"י נציג שיוסמך על ידו ובתיאום עמו )להלן: 

 לממונה באופן שוטף ורציף על קצב ואופן אספקת השירותים."( וכי ידווח הממונה"

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, נותן השירות מצהיר ומתחייב במשך כל תקופת ההתקשרות  6.7
בין הצדדים לספק את השירותים באמצעות כמות העובדים ו/או כמות האמצעים הנדרשת 

 בויות עפ"י הסכם זה.לצורך אספקת השירותים באופן ראוי ומילוי כלל ההתחיי
כי יקיים ישיבות ו/או פגישות עם כל גורם כפי שיידרש לצורך קיום הסכם זה, כי ישתתף  6.8

בדיונים, כפי שיידרש, בנושא אספקת השירותים השירותים. הכל, על חשבונו של נותן השירות 
 ובלא שיהא זכאי לקבלת תמורה נוספת מעבר לתמורה המפורטת בהסכם זה.

שירותים ברמה מקצועית נאותה, בהתאם לכל דין, בנאמנות ושקדנות ואורח כי יספק את ה 6.9
מקצועי נכון, לשביעות רצונם המוחלטת של הממונה וימלא לצורך זה אחרי כל הוראותיו, בין 

 שהן מפורטות בהסכם ובין שאינן מפורטות בהסכם. 
 

 תקופת ההסכם וסיומו 
 
תוקפו של החוזה הינו למשך שנה אחת מיום חתימתו ע"י שני הצדדים ובתנאי שנותן השרות  .7

 יקיים את כל התחייבויותיו לפי הסכם זה, לפי שביעות רצונה המלאה של המועצה.  

 

למרות האמור לעיל, המועצה רשאית בכל עת עפ"י שיקול דעתה המוחלט והבלעדי להפסיק    .8
את שירותי נותן השרות לפי הסכם זה על ידי מתן הודעה בכתב ובה הוראה להפסיק השירות 

ימים. הופסקו שירותי נותן השרות כאמור, נותן השירות לא יהא זכאי  30וזאת בהתראה של 
פיצוי כלשהו למעט התמורה המגיעה לו עפ"י חוזה זה בגין השירות  לקבלת כל תשלום ו/או

 שסופק לה עד מועד הפסקת השירות.
 

ניתנת בזה למועצה אופציה חד צדדית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תוקפו של חוזה  .9
זה לתקופה של עד ארבע שנים  נוספות,  שנה בכל פעם. הוארך החוזה כאמור, יחולו בתקופת 

 ארכה כל תנאי חוזה זה בשינויים המחויבים, לפי הענין.הה
 

עם סיום/ הפסקת ההסכם, מכל סיבה שהיא, נותן השירות יעביר לממונה באופן מיידי כל מידע    .10
 ו/או מסמכים המצויים ברשותו בנוגע לשירותים. 

 
 התמורה ותנאי התשלום 

 
בכפוף לקיום מלוא התחייבויות נותן השרות הנובעות מהסכם זה וכן בהתאם לכל דין, תשלם  .11

 2לו המועצה, כנגד המצאת חשבונית מס כדין, את תמורה חודשית בשיעור המפורט במסמך 
 המחיר המוצע ע"י המועצה בהפחתת שיעור ההנחה בו נקב הקבלן. –)הצעת המציע(, קרי 

 
כוללת את כל ההוצאות בין המיוחדות , ות הנ"ל הינה מלאה וסופיתהתמורה החודשימודגש כי  .12

הקשורות עם ביצוע הסכם זה לרבות ובלי לגרוע מכלליות ובין הרגילות מכל מין וסוג שהוא 
האמור לעיל: הוצאות נסיעה, כוח אדם, ביגוד, רכב, ציוד, כלים, טלפונים, ביטוחים,רישוי, 

לא יבוא בדרישה לשינוי ו/או לתוספת תשלום על  הוצאות משרדיות וכיו"ב. נותן השרות
 התמורה.

 
 

כן מוסכם כי כל מס, היטל, תשלום חובה, מכל סוג שהוא, החלים או אשר יחולו בעתיד על  .13
ביצוע השירותים עפ"י חוזה זה, יחולו על נותן השירות וישולמו על ידוו. לצורך כך, המועצה 
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השירות כל סכום שעליה לנכות לפי כל דין, תהיה רשאית לנכות מהסכומים שיגיעו לנותן 
 והעברת סכומים אלו לזכאי תהווה תשלום לנותן השירות.

 

על אף האמור דלעיל, התמורה החודשית המפורטת לעיל אינה כוללת את עלויות הדוגם,  .14
עלויות המעבדה המוסמכת, עלויות משלוח דברי דואר, ועלויות הייעוץ המשפט הכרוך 

 עלויות אלו בלבד תחולנה על המועצה.באספקת השירותים. 
 

בנוסף ומבלי לגרוע מכלליות האמור, התמורה החודשית הנ"ל כוללת את מתן השירותים ביחס  .15
 260 –לכמות הדגימות המפורטת בתכנית הניטור המאושרת )המצורפת כנספח להסכם זה( 

מות הדגימות דגימות. המועצה תהא רשאית לעדכן ולשנות את המפעלים והעסקים ו/או את כ
הכלולים בתכנית הניטור המאושרת בלא שנותן השירות יהיה זכאי לתמורה נוספת, למעט 

דגימות. במקרה כאמור  260-במקרה בו השינוי/ העדכון יהיה כרוך בתוספת דגימות מעבר ל
בגין כל דגימה נוספת כאמור.  ₪  250ישולם לנותן השירות תשלום בסכום סופי ומוחלט של 

 ופחת בשיעור ההנחה אותה הציע נותן השירות במסגרת הצעתו במכרז.סכום זה י
 

בכפוף לאמור לעיל, מוסכם כי התמורה הינה קבועה וסופית וכי לא תשתנה מכל סיבה שהיא.  .16
מבלי לגרוע מכלליות האמור מוסכם כי לא יתווספו לתמורה הפרשי הצמדה ו/או ריבית 

מעט מע"מ אשר ישולם ע"י המועצה בשיעורו כלשהם, לרבות כתוצאה מהתייקרויות כלשהן, ל
 כדין במועד התשלום וכנגד המצאת חשבונית מס.

 
בכל חודש, נותן השירות ימציא לממונה חשבון בגין החודש הקודם  3-אחת לחודש, עד היום ה .17

ויעביר אליו כל מידע או פירוט נדרש לצורך בחינת החשבון, לרבות דו"ח המפרט את העבודה 
יום ממועד אישור  45ימים וישולם תוך  14ן ייבדק ויאושר ע"י הממונה תוך שבוצעה. החשבו
או  התשלומים יבוצעו בהעברה בנקאית ישירה לחשבון הבנק של הקבלן החשבון כאמור.

 . באמצעות המחאה שתימסר לידי נותן השירות
 

התשלומים מותנה בהמצאת כל האישורים הנדרשים על פי חוק עסקאות גופים כל ביצוע  .18
 .1976 -ציבוריים, תשל"ו

 

אישור התשלומים וכן ביצוע של תשלומים אלה אין בהם משום אישור או הסכמה לטיב  .19
 השירותים.

  
 אורח מקצועי ושמירה על דינים

 
נותן השירות יספק את השירותים ברמה מקצועית נאותה, בנאמנות ושקדנות ואורח מקצועי  .20

, הםלא לצורך זה אחרי כל הוראותיהמועצה והממונה וימהמוחלטת של נכון, לשביעות רצונם 
 . הסכםובין שאינן מפורטות בהסכם בין שהן מפורטות ב

 
הקבלן יספק את השירותים בהתאם לתקנים, חוקים, תקנות, כללים, הנחיות, הקיימים ו/או  .21

שיהיו בתוקף במועדים הרלבנטיים לחוזה זה, העוסקים בסוגי השירותים השונות הכלולות 
כללי תאגידי מים וביוב )שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב(, בהן, לרבות ומבלי לגרוע 

י הרשויות המקומיות )ביוב( )תעריפים בעד שירותי ביוב שנותנת רשות וכלל 2014 –תשע"ד 
)לרבות (, וכן בהתאם להוראות הרשויות המוסמכות  2010 –מקומית בלא תאגיד( התשע"א 

והממונה הרשות הממשלתית למים ולביוב, המשרד להגנת הסביבה, ומשרד הבריאות( 
 )כהגדרתו להלן(.

 
 הסבת זכויות והתחייבויות

 

נותן השרות לא יהא רשאי להסב ו/או להמחות זכויותיו ו/או חובותיו על פי הסכם זה ו/או    .22
להעביר את ביצוע ההתחייבויות הנובעות ממנו לצד שלישי כלשהו, אלא אם קיבל את אישורו 

 של הממונה מראש ובכתב.
 
 

נה ואין היא הסכמת הממונה כאמור לעיל, איננה מטילה חבות כלשהי על המועצה ו/או הממו   .23
פוטרת את נותן השירות מאחריותו והתחייבויותיו לפי החוזה ולפי כל דין, ונותן השירות יישא 

 באחריות מלאה לכל מעשה או מחדל של מספקי השירותים בפועל, באי כוחם ועובדיהם.



21 
_____________________ 

 חתימת המציע + חותמת   

 
הוראות בנוגע לכוח אדם

נותן השירות מתחייב להעסיק, על חשבונו, עובדים כשירים, מקצועיים ואחראים, במספר  .24
הדרוש לשם אספקת השירותים. בעבודה שלביצועה יש צורך ברישום, רישיון, הסמכה או 
היתר לפי כל דין, חייב נותן השירות להעסיק רק מי שרשום או בעל רישום, הסמכה או היתר, 

 כאמור. 
 

ת יקבל נותן השירות עובדים אך ורק בהתאם להוראות חוק שירות התעסוקה, לביצוע העבודו .25
ובשום מקרה לא יהיה נותן השירות רשאי להעסיק עובדים שאינם בעלי  1959 -התשי"ט

 אזרחות ישראלית, אלא אם יש בידיהם אישור עבודה כחוק בישראל. 
 

קת העובדים ו/או מועסקים.  נותן השירות חייב למלא בכל עת אחר הוראות כל דין בקשר להעס .26
נותן השירות ישלם בעד כל עובדיו, את כל התשלומים הסוציאליים המשתלמים ע"י המעביד, 
כל התשלומים שמעביד חייב בניכויים משכר עובדיו וכן תשלומים אחרים בהם חייב המעביד 

ת המספר על פי חוק וביטוח סוציאלי בשיעורים המקובלים על ידי ארגון העובדים המייצג א
 הגדול ביותר של העובדים במדינה באותו ענף. 

 
נותן השירות מתחייב לקיים כל דרישה וחובה המוטלת לפי חוק לשביעות רצון הממונה,  .27

 ושנועדה לשמור על רווחת, נוחיות ובטיחות העובדים.  
 

 –נותן השירות מצהיר כי קרא את הנספח לחוזה המכיל סעיפים מחוק עבודת נוער, התשי"ג  .28
 והוא מתחייב לנהוג בהתאם לחוק זה.  1953

 

נותן השירות מתחייב לקיים הוראות כל חוק, חוזה קיבוצי וצווי הרחבה, ביחס לעובדיו, לרבות    .29
 תשלום שכר המינימום וזכויות סוציאליות.

 
עוד מצהיר נותן השירות כי הוא עומד בתנאים הקבועים בחוק עובדים זרים )איסור העסקה  .30

, 1987 –, ובחוק שכר מינימום, התשמ"ז 1991 –שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א 
לצורך התקשרות עם העירייה בחוזה זה, וכי כראיה חתם על תצהיר בנוסח המצורף למסמכי 

 לתי נפרד מחוזה זה.המכרז והמהווה חלק ב
 

נותן השירות ימלא אחר כל דרישה מטעם הממונה בדבר הרחקתו של כל אדם המועסק על ידו  .31
לרבות קבלן משנה, אם לדעת הממונה או המפקח התנהג אותו אדם שלא כשורה, או שאינו 
מוכשר למלא תפקידו, או שהוא נוהג מעשה רשלנות בביצוע תפקידיו. בנוסף, מתחייב נותן 

רות להעמיד לאלתר, לצורך הבטחת רצף אספקת השירותים, בעל תפקיד חלופי, אשר השי
 יאושר מראש על ידי הממונה על פי שיקול דעתו הבלעדי.

 
 מעביד-היעדר יחסי עובד

 

מוסכם ומוצהר בין הצדדים מפורשות כי נותן השרות מבצע את שירותיו כלפי המועצה כקבלן    .32
עצמאי, ולא מתקיימים בינו ו/או מי מעובדיו לבין המועצה יחסי עובד ומעביד, ונותן 
השירותים ו/או מי מעובדיו אינו זכאי לכל תשלום ו/ או זכויות ו/או הטבה סוציאלית ו/או 

 ים עפ"י כל דין ו/ או נוהג לעובד ממעבידו.פיצוי שהם המגיע

 

נותן השרות מצהיר ומסכים, כי אם, על אף האמור לעיל, יתבע בעצמו ו/או מי מעובדיו מסיבה    .33
יחסי עובד מעביד, למרות כוונת הצדדים שבאה לידי ביטוי מפורש בהסכם  כלשהי, זכויות מכח

זה, ואם ייקבע כתוצאה מכך כי רואים את העסקת נותן השרות ו/או מי מעובדיו כהעסקת 
 עובד, הרי מוסכם ומותנה בזאת בין הצדדים ומוצהר על ידי נותן השרות 

 
 

בדיו כעובד בגין מתן השירותים בהתאם כי התשלומים ששולמו ו/או ישולמו  לו ו/או למי מעו
להסכם זה, יחושבו על פי הקבוע לעניין זה לגבי עובדי המועצה בתפקיד ובדרגה דומים ככל 
האפשר, ובאין תפקיד זהה או דומה כאמור, יחושבו התשלומים בהתאם לקבוע לעניין זה 
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בהעדר הסכם בהסכמי העבודה הקיבוציים החלים על עובדים מסוג זה או מסוג דומה או 
 כאמור, לפי הסכם העבודה הקיבוצי הקרוב לעניין.

 
יום מהמועד בו ייקבע  30במקרה של תביעה כאמור, נותן השרות מתחייב להשיב למועצה תוך    .34

כי הינו ו/או עובדו עובד שכיר של המועצה את כל התשלומים העודפים שקיבל מהמועצה 
ת שהייתה משולמת לו כעובד שכיר, במשך כל התקופה שעד לאותו מועד מעבר למשכור

בהתאם לאמור לעיל, לרבות את המע"מ ששולם לו על בסיס ההנחה המוסכמת כי הגיש את 
 שירותיו כנותן השרות.

במקרה של תביעה כאמור, בין אם ביוזמת נותן השירות ובין אם ביוזמת מי מעובדיו, נותן השרות 
לכל גורם כתוצאה מהקביעה כי הגיש את שירותיו מתחייב לשפות את המועצה על כל סכום בו תחויב 

למועצה כעובד ולא כקבלן עצמאי, לרבות תשלומים למוסד לביטוח לאומי, מס הכנסה וכיו"ב, וכן 
יפצה את המועצה בגין כל הוצאה, לרבות הוצאה משפטית שתהיה כרוכה בדרישה או תביעה להכרה 

 בה כעובד או הוצאה הנובעת ממנה.
נותן השרות יהא חייב בהשבתו כאמור לעיל ישא הפרשי הצמדה וריבית חודשית כל סכום עודף ש

 צמודה עפ"י חוק פסיקת ריבית והצמדה, וזאת החל מהמועד בו שולם ועד למועד השבתו למועצה.
במקרה של תביעה כאמור, המועצה תהא זכאית לקזז סכומים עודפים אלו כנגד כל סכום שיגיע לנותן 

 תנאי ההתקשרות או עפ"י החלטת ערכאה שיפוטית. השרות מהמועצה עפ"י

 
 שמירת סודיות

 
 נותן השרות מצהיר ומתחייב בזאת באופן בלתי חוזר כי הוא ומי מעובדיו ינהגו כדלקמן :  .35

ישמרו בסוד כל ידע ו/או מידע של המועצה, אשר נמסרו להם ו/או ימסרו להם  .35.1
אשר הגיעו ו/או יגיעו על ידי המועצה ו/או מי מטעמה ו/או בעבורה ו/או 

לידיהם ו/או לידיעתם עקב ובמהלך ביצוע פעילותם בעבור המועצה, והם 
מתחייבים לא להשתמש בהם  ו/או להעבירם ו/או לכלותם ו/או לפרסמם, 

 כולם או מקצתם בין במישרין ובין בעקיפין, בין בארץ ובין בחו"ל.

ובדיה ו/או כל פרט לא ימסרו פרטים כלשהם על עבודת המועצה ו/או רשימת ע .35.2
הקשור אליהם, לרבות באשר לתכניותיה, ציודה ועסקיה לכל גוף ו/או כל 

 אדם.

 האמור לעיל יחול על נותן השרות  ועובדיו גם לאחר תום תוקפו של חוזה זה. .35.3
 

 אחריות נותן השרות לנזקים 
ת, חבלה, נותן השרות יהא אחראי אחריות מלאה ומוחלטת לכל ובגין כל תאונה, מחלה, נכו   .36

"נזק"( , שייגרמו למועצה  –או נזק או אובדן, איזה שהוא, בלי יוצא מן הכלל )להלן ייקראו 
ו/או לנותן השרות ו/או לעובדיהם ו/או שלוחיהם ו/או למי שבא מטעמם ו/או לאדם אחר 
כלשהו, לגוף ו/או לרכוש, לרבות נזקים לצדדים שלישיים, בשל מעשה או מחדל, מכל מין וסוג 

א, של נותן השרות ו/או כל מי שבא מטעמו בקשר ובכל הנובע, במישרין או בעקיפין, ממתן שהו
השירותים ו/או כל הכרוך בשירותים, במידה שנתנו ברשלנות, ו/או במחדל של נותן השרות  
ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או מי שבא מטעמו והקשורים במישרין או בעקיפין בביצוע 

ות על פי הסכם זה. ובכלל זה יהא נותן השרות  אחראי כלפי כל צד התחייבויות נותן השר
שלישי לפי פקודת הנזיקין )נוסח חדש(, או לפי כל חוק אחר. נותן השרות  יפצה וישפה את 
המועצה ו/או את הניזוק)ים( לפי המקרה, על חשבונו והוצאותיו, בגין כל תביעה שתוגש נגדה 

צוי שיגיע לו)ה()הם(, לרבות בגין הוצאות המועצה ושכ"ט בקשר לכך, ובכל דמי הנזק ו/או הפי
עו"ד.  נותן השרות משחרר לחלוטין ומראש את המועצה, עובדיה, שלוחיה ואת מי שבא 
מטעמה מכל אחריות וחבות לכל ובגין כל תאונה, מחלה, נכות, חבלה, נזק כספי או נזק או 

מהרישא לסעיף זה, לכל אדם, לגוף אבדן ו/או קלקול לגוף או לרכוש כנ"ל שאירעו כתוצאה 
 ו/או לרכוש, בכל עילה שהיא.

 
נותן השרות מתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים על פי  דין לעובד או לכל אדם הנמצא    .37

 בשרותו כתוצאה מתאונה או נזק כל שהוא תוך כדי מתן השירותים ו/או ממעשה או 
 

 
בביצוע התחייבויות נותן השרות על פי הסכם זה. נותן מחדל הקשורים, במישרין או בעקיפין, 

השרות יפצה וישפה את המועצה בגין כל תשלום שתחויב לשלם כתוצאה מאי קיום 
 התחייבותו כאמור.
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אחריותו של נותן השרות תחול גם לגבי מקרים של שגיאות ורשלנות כאמור לעיל אשר יתגלו    .38
 לאחר תום תקופת ההסכם.

 
אית לעכב תשלומים לנותן השרות בגובה הסכומים אשר יהיו נושא לתביעה המועצה תהא רש   .39

כנגד נותן השרות בגין נזק או אובדן כאמור בפרק זה, עד אשר תיושבנה תביעות אלה באופן 
 סופי ומוחלט לשביעות רצון המועצה.

 
 לבדיקת יועץ הביטוח – ביטוח

 
 באר מיאו /ו טוביה באר האזורית המועצה:  כדלקמן יהיה המועצה שם להלן המפורטים הסעיפים לעניין

 רשותיים סמך גופיאו /ו עירוניים תאגידיםאו /ו עירוניות חברותאו /ו"מ בע המושבים חברתאו /ו קולחים
 נבחריהםאו /ו העבודה מתבצעת שבתחומו"ח האגשאו /ו העבודה מתבצעת שבתחומו המקומי הועדאו /ו
 .עובדיהםאו /ו מנהליהםאו /ו

 
לגרוע מאחריות נותן השרות עפ"י הסכם זה ו/או עפ"י דין, מתחייב נותן השרות לבצע  מבלי .40

ולקיים אצל חברת ביטוח מורשית כדין ובעלת מוניטין על חשבונו ועל שמו, למשך תוקפו של 
הסכם זה ולמשך כל תקופה נוספת בו עשוי להימצא אחראי על פי דין לכל הפחות את 

ואת אישור קיום .  להסכם זה 3.1הביטוח המצורף כנספח  פחבנסהביטוחים המפורטים 
ימים לפני מועד ההתקשרות ואו מועד  14 –ימציא לידי המועצה, לא יאוחר מ  הביטוחים

המוקדם מבין השניים וכתנאי מתלה לה, חתום בידי מבטחיו ואינו  –תחילת השירותים 
 מסויג. 

 
כן מתחייב נותן השרות לחזור ולהפקיד את אישור עריכת הביטוחים במועדים הנקובים או    .41

מועד חידוש הפוליסות, מדי שנת ביטוח וכל עוד הסכם זה בתוקף ו/או יום לפני  14לכל הפחות 
 כל הסכם להארכת הסכם זה בתוקף. 

 
או בשינויים כדי להוות /מוסכם בזה במפורש כי אין בעריכת הביטוחים האמורים, בהמצאתם ו   .42

אישור בדבר התאמתם ואין בהם כדי להטיל אחריות כלשהי על המועצה ו/או לצמצם את 
 פי כל דין. -פי הסכם זה או על-אחריותו של נותן השרות על

 
נותן השרות מתחייב לקיים את תנאי כל הביטוחים הנערכים על פי הסכם זה. כן מתחייב נותן    .43

 פיהם. -המועצה, לשם שמירה ומימוש של זכויות המועצה עלהשרות לשתף פעולה עם 
 

נותן השרות פוטר בזה את המועצה והבאים מטעמה מכל אחריות לאובדן ו/או נזק שייגרם על    .44
 ידם לרכושו ו/או לרכוש אחרים הנמצא בפיקוחו או באחריותו של נותן השרות.  

 
ייבים מן האמור באישור עריכת למען הסר ספק, מובהר בזאת כי גבולות האחריות המתח   .45

הביטוחים, הינם בבחינת דרישה מזערית המוטלת על נותן השרות, ועליו לבחון את חשיפתו 
 לחבות ולקבוע את גבולות האחריות בהתאם.

 
נותן השרות מתחייב לגרום לכך כי הוראות סעיפי הביטוח בחוזה זה יובאו לידיעת מנהליו,    .46

 עובדיו וקבלני המשנה שלו.  
 

במידה והתקבלה הסכמת המועצה בכתב ומראש להסבה לאחרים את זכויותיו  ו/או את    .47
חובותיו של נותן השרות לפי הסכם זה, כולן או מקצתן, ומבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות 
הסכם זה לעניין הסבת ההסכם, ובמקרה בו העבודות ו/או השירותים נשוא הסכם זה ו/או 

ן משנה מטעם נותן השרות, מתחייב נותן השרות לדאוג כי בידי חלק מהם יתבצעו על ידי קבל
קבלן המשנה פוליסות ביטוח בהתאם לתנאים ולסכומים הנדרשים על פי הסכם זה אולם אין 

 במתן הרשאה שכזו כדי לפטור את נותן השירות מאחריותו ע"פ חוזה זה. 
 
 

ת כלפי המועצה ביחס למען הסר ספק מובהר בזאת כי נותן השרות הוא הנושא באחריו   .48
לעבודות ו/או לשירותים. נותן השרות יכלול את קבלני המשנה מטעמו בשם המבוטח 

 בביטוחים אשר התחייב לערוך כמפורט לעיל.
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בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל, בכל שלבי ביצוע ההסכם מתחייב נותן    .49
על מעסיק עפ"י כל דין, ובעיקר אך מבלי השרות למלא אחר כל הדרישות וההוראות החלות 

לפגוע בכלליות האמור לעיל, באופן שכל עובדיו ושלוחיו שיועסקו בביצוע השירותים נשוא 
הסכם זה, לרבות אלה שיועסקו בביצוע השירותים באופן מקרי או זמני, יהיו בכל עת ובמשך 

 כל תקופת ההסכם זכאים לכל הזכויות שעל פי החוקים הנ"ל.
 

ן בהוראות סעיפי הביטוח בחוזה זה, כדי לשחרר את נותן השרות מאחריות כלשהי בגין נזק אי   .50
 כלשהו המבוטח או שאינו מבוטח בפוליסות הביטוח כאמור.

 
 פיצויים מוסכמים

 
נותן השירות מתחייב לשלם למועצה פיצויים מוסכמים בגין ההפרות המפורטות במפרט  .51

 ביחס לכל הפרה והפרה, עפ"י קביעת הממונה.השירותים, בהתאם לסכומים הנקובים 
 

הצדדים מסכימים כי שיעור הפיצויים המוסכמים הוא הפיצוי המינימאלי שניתן לצפותו  .52
  . מראש בגין אי ביצוע העבודה כראוי

    
נותן מכל סכום שיגיע לדלעיל תהא רשאית לנכות את סכום הפיצויים האמורים  המועצה .53

חר או לפי דין, וכן תהא רשאית לגבותו הסכם א, לפי הסכםה , בכל זמן שהוא, לפיהשירות
בכל דרך אחרת. תשלום הפיצויים או ביצוע ניכויים אין בו כשלעצמו משום נותן השירות מ

או מכל התחייבות אחרת  אספקת השירותיםמהתחייבותו להשלים את  נותן השירותשחרור 
 לפי החוזה ולפי כל דין. 

 
הסכם לכל סעד או תרופה על פי ה יננו גורע מזכותה של המועצהא פרק זהשום דבר האמור ב .54

 בגין אי ביצוע העבודה כאמור. או על פי כל דין /ו
 

  הסכםערבות לקיום ה
 

במועד חתימת נותן השירות למועצה זה, ימציא ההסכם להבטחת מילוי התחייבויותיו על פי  .55
 "(.הערבות" -זה  הסכם)להלן ב₪  15,000ע"ס זה ערבות בנקאית בלתי מותנית הסכם 

 
משך קפה יהיה לוותהמצ"ב להסכם זה בנוסח המחירים לצרכן  הערבות תהיה צמודה למדד .56

 ימים נוספים.   60ההסכם )או תקופת ההארכה, ככל שתמומש האופציה( ולמשך כל תקופת 
 

.  מבלי לפגוע בכלליות הסכםהערבות תשמש כבטחון לקיום ולמילוי מדויק של כל הוראות ה .57
ההוצאות והתשלומים הקשורים  כל ולכיסוי של ההאמור לעיל תשמש הערבות להבטח

עלולה להוציא או לשלם  שהמועצה נותן השירות ו/או לאספקת השירותיםבמישרין ובעקיפין ל
 זה. הסכם או להתחייב בהם בקשר עם 

 
רשאית לגבות את סכום הערבות, כולו או מקצתו, בפעם אחת או במספר תהא  המועצה .58

חולטה והתשלומים כאמור.  פעמים, ולהיפרע מתוכו לגבי הנזקים, ההפסדים, ההוצאות 
ימים להמציא ערבות חדשה באופן  7ך חייב תונותן השירות הערבות כולה או מקצתה יהיה 

 שבכל עת תהיה בידי המועצה ערבות במלוא הסכום הנקוב דלעיל. 
 

 בטיחות
 

מבלי לפגוע בשאר הוראות החוזה, נותן השרות מצהיר ומתחייב לפעול בביצוע התחייבויותיו  .59
נשוא הסכם זה באופן בטיחותי, לשמירת רווחתם ושלומם של עובדיו וכל אדם וגוף אחר, 
בהתאם לכל דין וחוקי הבטיחות בעבודה לרבות על פי חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד 

 ק ארגון הפיקוח"( ופקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש(, התש"ל )להלן "חו 1954 –
 
)להלן: "פק' הבטיחות"( והתקנות על פיהם, בהתאם להנחיות המפקח העבודה הראשי  1970 –

 במשרד העבודה.
 
 כללי
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המועצה תהא זכאית לקזז מהתשלומים המגיעים ממנה לנותן השרות על פי הסכם זה ובין  .60
בין קצוב ובין שאינו קצוב, המגיע לה ממנו, בגין כל דבר ועניין, בין על ממקור אחר, כל חוב, 

פי הסכם זה ובין על פי כל הסכם, התחייבות או חבות אחרת על פי כל דין, לרבות כל סכום 
ו/או פיצוי אשר יגיעו למועצה ו/או סכום שעל המועצה לשאת בו מחמת שנתבעה על ידי צד ג' 

השרות ו/או עובדיו ו/או כל סכום אשר המועצה תידרש לשלם  בגין מעשי ו/או מחדלי נותן
ו/או שעשוי להגיע לה על פי הסכם זה ו/או בגין כל הסכם ו/או מקור אחר עקב ו/או בקשר 

 ו/או בגין ההסכם או הפרתו על ידי נותן השרות.
 

ות זה והוא נמנע מלבצעה, והוראהסכם לבצע על פי נושא השירות אשר היה על  כל התחייבות .61
זה, תהיה הסכם ואשר נמנע מלציית להן על אף שהתחייב לכך בממונה אשר קיבל מאת ה

לחייב את , ולבצען, בעצמה או באמצעות אחרים , לאחר מתן התראה מראש,רשאית המועצה
 20%בהוצאות אשר נגרמו לה בביצוע כל אותן התחייבויות או הוראות, בתוספת נותן השירות 

על פי נותן השירות . אין באמור לעיל כדי לגרוע מהתחייבויות כהוצאות כלליותשייחשבו 
 עפ"י ההסכם ו/או עפ"י כל דין. מועצהנתונה לזכות הכל או מהסכם זה 

 
הסכם זה ממצה את הסכמת הצדדים לו. כל שינוי או תוספת להסכם זה שנעשו בכתב או בעל  .62

, מכל מין וסוג. זאת, אלא פה, על ידי צד להסכם זה, יהיו בטלים ומבוטלים ומשוללי נפקות
 אם נעשו בכתב והוחתמו כדין על ידי הצדדים להסכם זה.

 
שום ויתור, הנחה, ארכה, מחדל, הימנעות או שיהוי של המועצה במימוש זכויותיה על פי  .63

 הסכם זה או על פי כל דין לא יתפרשו כויתור או מניעה אלא אם נעשו בכתב  ובמפורש.
 

 הסכם זה יהיה לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב.מקום השיפוט הבלעדי עפ"י  .64
 

כתובות הצדדים לצורך הסכם זה הינם כמפורט ברישא.  כל הודעה ו/או מסמך ו/או חשבון  .65
שעות לאחר  72שישלח מצד אחד למשנהו על פי הכתובות דלעיל, יחשב כאילו הגיע ליעדו, 

 מסירתו למשלוח כדבר דואר רשום ואם נמסר ביד, ממסירתו.
 
 

 -ולראיה באו הצדדים על החתום:
 
 
 
        ___________________                                                          ____________ 
 נותן השרות               המועצה   
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 נוסח אישור על עריכת ביטוחים - 3.1נספח 

 
 אחריות וביטוח – 3.1נספח 

 

המזמינה לעניין סעיפי האחריות השיפוי והביטוח בחוזה זה משמעותה : המוא"ז באר טוביה ו/או 
תאגידים עירוניים ו/או חברות עירוניות ו/או גופי סמך רשותיים ו/או נבחריהם ו/או מנהליהם ו/או 

 עובדיהם

 
ו הוצאה שיגרמו לכל הדוגם יהיה אחראי באופן בלעדי לכל נזק )בין לגוף ובין לרכוש( ו/או הפסד ו/א .1

גורם שהוא במהלך ביצוע השירות על ידו או כתוצאה מביצועו, והוא מתחייב לפצות ללא דיחוי את 
המזמינה בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה מכל מין וסוג שיגרמו למזמינה ו/או לצד שלישי עקב 

 כך. הדוגם יוציא על חשבונו פוליסת ביטוח להבטחת אחריותו האמורה.
 

ו/או עובדיה ו/או כל אדם הנמצא בשירותה מכל אחריות לכל אבדן או נזק  המזמינההדוגם פוטר את  .2
 כאמור לעיל.

 
ידרש י, ישפה הדוגם את המזמינה בגין כל הוצאה או תשלום שלעילמבלי לגרוע מכלליות האמור  .3

חדלי הדוגם  המזמינה לשלם בקשר עם או בגין כל נזק שיגרם למאן דהוא בקשר עם פעולות ו/או מ
מעביד עם המזמינה, והנובעים באופן ישיר או עקיף ממתן -ו/או עקב טענה בקשר ליחסי עובד

 השירות.
 

ם שיגיע והמזמינה רשאית לנכות כל סכום שהיא שילמה או חויבה לשלמו בגין תביעה כאמור, מכל סכ .4
שלום כנ"ל, בכל למתכנן / מפקח ממנה, וכן תהא המזמינה זכאית לעכב כל סכום כזה להבטחת ת

 מקרה בו המזמינה תהא צפויה לשלם דמי נזק לצד שלישי כלשהו.
 
להבטחת אחריותו על פי הסכם זה יערוך הדוגם ויחזיק בידיו במשך כל תקופת חלותו של הסכם זה  .5

הסכם לנקוב בבטחת התחייבויותיו וחובותיו בהתאם האת הביטוחים הנחוצים לצורך לכל הפחות 
 השתתפויות עצמיות במקרה נזק. ישלם זה, והוא יישא בעלותם וכן 

 
התואם את ימים ממועד חתימת הסכם זה אישור על קיום ביטוחים  7תוך  למזמינההדוגם ימציא  .6

 .ואינו מסויג לשביעות רצונה של המזמינה כשהוא חתום על ידי מבטחיוהנחיות נספח ביטוח זה, 
יום לפני מועד פקיעת  14שור קיום הביטוחים האמור, לכל הפחות הדוגם יחזור וימציא את אי

 הביטוחים הנקובים בו.
 

הדוגם מודע לכך כי בהינתן שאישור קיום הביטוחים הנדרש לא הוגש ו/או לא חודש במועד, 
יתאיין הסכם זה, על כל המשמעויות הנובעות מהפרת הסכם התקשרות, ויוצא צו הפסקת 

 עבודה מידית.
 

את פוליסת גם , לפי דרישתה הראשונה, למזמינהבקש זאת המזמינה יהיה הדוגם חייב להמציא תאם  .7
 הביטוח ואת קבלות התשלום בגין פרמיות הביטוח המשולמות על ידו בגין הפוליסות.

 
הדוגם מתחייב בזאת לשלם כסדרם את כל התשלומים הנדרשים כדי שפוליסת הביטוח הנ"ל תהיה  .8

( לשלם את כל הסכומים ים)אך לא חייב תהיה המזמינה רשאיתיעשה כן בתקופה המלא, אם לא 
 הנ"ל במקום הדוגם ולנכותם מכל סכום כסף אשר יגיע ממנה למתכנן / מפקח.

 
ים למזמינה נאין בעריכת הביטוחים כאמור לעיל כדי לגרוע מכל זכות ו/או סעד ו/או תרופה המוק .9

ואין בהם כדי לשחרר את הדוגם  להגביל את אחריותו או  כנגד הדוגם על פי ההסכם ועל פי כל דין,
 מהתחייבויותיו לפי הסכם זה.

 
 .הכיסוי הבטוחי הנדרש בגין הפעילות נשואת הסכם זה הינו כדלקמן :10

דיגום שפכי תעשייה וביצוע בדיקות מעבדה ע"פ תכנית דיגום שנתית, מהות העבודות : 
 וכל הנדרש ע"פ הסכם ההתקשרות. מערכות הזרמת ביוב מפעליות , לרבות אנליזות
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 הביטוח כולל את פוליסות הביטוח כדלקמן:
 
   :  אחריות מקצועיתביטוח  .1
 

)אך  למקרה ולתקופת ביטוח שנתיתש"ח  4,000,000.- של  ביטוח אחריות מקצועית בגבול אחריות 
בגין עיסוקו כמפורט  המכסה את רשלנותו המקצועית של המבוטח, ₪ (  4,000,000.-לא פחות מ 

שהיא, לרבות  בגין פגיעה ברכוש או בגוף של אדם כל שהוא או כל גוף או ישות משפטית, מעלה
 הנובעת מרשלנות מקצועית.המזמינה ו

 
 

 הפוליסה תכלול את ההרחבות הבאות:

המזמין ו/או חברות שלובות ו/או של  ואת שמכ"מבוטחים נוספים" שם המבוטח יכלול  .1.1
חברות בנות בכל דרגה שהיא וכן את  עובדיהן ו/או מנהליהן בגין מעשי ומחדלי המבוטח 

 וחבותו בגין הבאים מטעמו 

אך לא תביעת הדוגם כנגד המזמין  הפוליסה תכלול סעיף חבות צולבת בין המבוטחים .1.2
 .בגין ההתקשרות נשואת אישור זה

אומר כי פוליסה זו תהווה פוליסה ראשונית לכל פוליסה אחרת הפוליסה תכלול סעיף ה .1.3
 כנגד אותה חבות.המזמין המבטחת את 

הפוליסה כוללת אחריות בגין תוצאות הבחינות של המעבדות ו/או מכשירי הדגימה אליהן  .1.4
 מספק הדוגם את הדגימות ולרבות הנובעות מכיול מוטעה של מכשירי הדגימה.

מספר מבוטחים, ומבוטח אחד או יותר אינם זכאים לשיפוי כאשר מוגשת תביעה כנגד  .1.5
בהתקיים חריג מחריגי הפוליסה, לא יפגע הדבר בזכאותו של מבוטח אחר שהחריג אינו 

 מתקיים לגביו לשיפוי על פי הפוליסה.

, וגם או כל מי שבא מטעמו, הדוגםהפוליסה תכלול סעיף האומר כי אי עמידתו של  .1.6
להיפרע או להיות מבוטח המזמין של  ותיה, לא יפגע בזכותבתנאי הפוליסה או בהתניו

ובלבד שנעשו בתום לב, בתנאי הפוליסה או בהתניותיה, ולא מחמת אי  ע"פ פוליסה זו
 . תשלום פרמיה

יום, לאחר סיומה אם  180מורחבת של לא פחות מאשר  יהפוליסה תכלול תקופת גילו .1.7
, ובתנאי כי לא נערכה פוליסה אחרת המבטח יביא את הפוליסה לידי סיום או אי חידוש

 הדוגם.המכסה את אותה חבות כהמשך ישיר לפוליסה הקיימת ע"י 

יום בגין ביטול הפוליסה או שינוי  60הפוליסה תכלול סעיף הודעה מוקדמת של לפחות  .1.8
 .לרעה בתנאיה

 
   ביטוח צד שלישי: .2
 

ש"ח   )אך לא פחות מ   2,000,000.-ביטוח אחריות חוקית כלפי הציבור. גבול האחריות של 
 (לאירוע  ולתקופת הבטוח.₪   2,000,000

 
 על פרק זה חלות ההוראות הבאות:

 

יצוין במפורש בפוליסה כי המזמין, כל הבאים מכוחה, נבחריה ועובדיה ייחשבו לצורך פוליסה  .2.1
 זו כצד שלישי.

ובתנאי כי יש כל נזק שלא ישופה בפועל ע"י פוליסת ביטוח חבות מעבידים ייחשב כנזק לצד ג'  .2.2
 חבות של המבוטח כלפי הניזוק שאינה חבות כלפי עובדו.

. )רשלנות רבתי ( תתווסף הסיפא כדלקמן : " על אף האמור ,מבטח לא יחריג נזק 3.12בסעיף  .2.3
 בשיעור חלקי לקרות מקרה הבטוח ".או מקרה ביטוח כאשר רשלנות רבתי תרמה 

 .כנגד המזמין הפוליסה תכלול כיסוי לתביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי .2.4

ולמעט כלפי  המזמיןהפוליסה תכלול סעיף חבות צולבת וכן סעיף ויתור על זכות השיבוב כנגד  .2.5
 .בגין ההתקשרות נשואת אישור זהמי שגרם לנזק בזדון, 
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  מעבידים:ביטוח חבות  .3
 
 

ביטוח חבות מעבידים עבור כל העובדים, כלפי קבלני המשנה ועובדיהם המועסקים בביצוע 
( לאירוע אחד   20,000,000)אך לא פחות מ ₪      20,000,000.-העבודות, בגבולות אחריות שלא של  

 ולתקופת הביטוח.
 

 על פרק זה חלות ההוראות הבאות:
 

 עם העסקת נוער כחוק.לא תחול כל מגבלה בקשר  .3.1
 

למעשי ו/או מחדלי הדוגם ו/או הבאים  ובגין אחריות ףהמזמין כמבוטח נוס הפוליסה תורחב לכסות את  3.2
 .מטעמו 

 
על אף האמור ,מבטח לא יחריג . )רשלנות רבתי ( תתווסף הסיפא כדלקמן : " 3.11בסעיף  .3.3

 ". חלקי לקרות מקרה הבטוחנזק או מקרה ביטוח כאשר רשלנות רבתי תרמה בשיעור 
 

  המזמין ולמעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון.. הפוליסה תכלול סעיף ויתור על זכות השיבוב כנגד 3.4
  
 

 
 הוראות כלליות החלות על כל פוליסות הביטוח: .4

 
 כל הכיסויים הביטוחיים המצוינים לעיל, נרכשו ע"י הדוגם אצל מבטח אחד בלבד )הח"מ(. .4.1

 

בכל הביטוחים שערך הדוגם בקשר להוראות החוזה, הורחב כך שהוא כולל גם את  הכיסוי .4.2
המזמינה, עובדיה, נבחריה, המפקח, קבלנים וקבלני משנה של הדוגם בגין אחריותם השילוחית 

 והשיורית למעשי או מחדלי הדוגם ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו.
 

במקרה של הארכת ההתקשרות ו/או תקופת החוזה תוארך תקופת הביטוחים בכפוף לקבלת   .4.3
הודיע המזמין על הבקשה להארכה, יחוב הוא בגין הפרמיות וגם או המזמין. הודעה מהדוגם 

 ולמזמין על כוונת הודיע המבטח  .הנדרשות, אלא אם שילם המבוטח את הפרמיה בגין ההארכה
, תהייה יום לפני כניסת הביטול)שלושים(  30במכתב רשום, לפחות  שלא לחדש את הביטוחים

יום , ללא שינוי בתנאים ובתעריפים,  60למזמין העבודה אופציה צד צדדית לדרוש הארכה של עד 
 . כנגד התחייבות המזמין לתלום הפרמיה היחסית שנדרשת לתקופה זו

טח רשאי לבטלם ו/או לצמצם הביטוחים שערך הדוגם כוללים תנאי מפורש לפיו אין המב  .4.4
ח למזמין הודעה, במכתב בדואר רשום, על כוונתו לעשות כן, אם כן שלח המבטהיקפם, אלא 

 )שישים( יום מראש. 60לפחות 
 

בכל הביטוחים שערך הדוגם בקשר לחוזה זה בטלים ומבוטלים: כל חריג או הוראה בפוליסה   .4.5
עים או המגבילים את הכיסוי, כאשר המפקי – למעט תביעות המוגשות נגד הדוגם לבדו –

התביעה נובעת מ: אש, התפוצצות, אדים, גז, שיטפון, בהלה, חומרים רעילים או מזיקים או 
כימיים, מכשירים סניטריים פגומים, זיהום תאונתי מכל סוג ותאור שאינו חלק מתהליך 

ך לא מסמכים מתמשך, עבודות נוער כחוק, הוצאת דיבה ולשון הרע, אבדן מסמכים ומידע א
 כספיים.

 

כל הביטוחים שערך הדוגם בהתאם להוראות החוזה כוללים סעיף מפורש בדבר ויתור של   .4.6
( נגד כל יחיד מיחידי המבוטח וכל אדם או גוף SUBROGATIONהמבטח על זכותו לתחלוף )

שלמזמין זיקה אליו , או הקשור לעבודות מלבד קבלני משנה ונותני שירותים למזמין ולמעט 
 כלפי מי שגרם לנזק בזדון.

 

כל הביטוחים שערך הדוגם בקשר עם החוזה, כוללים הוראה לפיה לא ייפגעו זכויות המזמין   .4.7
מחמת אי מסירת הודעה על נזק, איחור בהגשת תביעה, וכיוצ"ב, אלא אם המקרה היה ידוע 

 כמזמין. למזמין, שלעניין זה מוגדר כמנכ"ל המזמין, גזבר המזמין או האחראי על הביטוח
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כל הוראה בביטוחים שערך הדוגם בקשר להוראות החוזה, המפקיעה ו/או מקטינה ו/או   .4.8
מגבילה בדרך כלשהי את אחריותו של המבטח כאשר קיים ביטוח אחר לא תחול ולא תופעל 

"ביטוח  וכלפי המזמין. כל הביטוחים האמורים כוללים הוראה לפיה הביטוח ביחס למזמין הינ
ה את המזמין במלוא הפיצוי ו/או השיפוי המגיעים לפי תנאיו, מבלי שמבטחי ראשוני", המזכ

המזמין האחרים יחויבו להשתתף בכיסוי הנזק או החבות המכוסים בפוליסה הנערכת לפי 
 החוזה.

 

הדוגם התחייב לשלם במועד את כל הפרמיות לצורך שמירת הביטוחים בתוקפם וכן   .4.9
 השתתפויות עצמיות במידה ותחולנה.

 

מוצהר ומוסכם בזה כי כל האמור באישור זה , הינו בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסות  .4.10
כמו כן תחולנה חובות המצויינות לעיל, עד כמה שלא תוקנו על פי האמור באישור זה. 

 "המבוטח" על הדוגם בלבד, על פי תנאי והתניות הפוליסה.

 

האמור ,מבטח לא יחריג נזק על אף חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי מבוטל ככל שקיים.  .4.11
 . או מקרה ביטוח כאשר רשלנות רבתי תרמה בשיעור חלקי לקרות מקרה הבטוח

 
הנני מצהיר כי יידעתי את מבטחי לגבי התנאים הנדרשים וכי קיבלתי את 

אישורם להפיק עבור פרויקט זה פוליסת ביטוח התואמת את התחייבותי החוזית 
 ע"פ חוזה זה ונספחיו

 
 
 

 
 

 חתימת + חותמת הדוגם  שם הדוגם  תאריך
 

 

 

 
 
 
 
 

מפרט שירותים    – 3.2נספח 

 
מהות השירותים .א

 
הזוכה במכרז יידרש לספק למועצה שירותי ניהול ומעקב תהליכי ניטור שפכים ביחס למפעלים והעסקים 

למפרט זה ו/או כל תוספת/ עדכון שיבוצעו בה  המצ"ב 2020המפורטים בתכנית הניטור המאושרת לשנת 
 "(.   תכנית הניטור" –ו/או כל תכנית שתבוא במקומה )להלן 

 
השירותים יסופקו בהתאם להוראות כל דין, לרבות כללי תאגידי מים וביוב )שפכי מפעלים המוזרמים 

)לרבות עדכונים שיחולו בהם ו/או כללים שיחליפו אותם(; כללי הרשויות  2014 –למערכת הביוב(, תשע"ד 
;  2010 –המקומיות )ביוב( )תעריפים בעד שירותי ביוב שנותנת רשות מקומית בלא תאגיד( התשע"א 

והנחיות הרשויות המוסכמות )לרבות הרשות הממשלתית למים ולביוב, המשרד להגנת הסביבה, משרד 
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ה( כפי הקיימות כיום ו/או כפי שתהיינה קיימות במועדים הרלבנטיים לחוזה זה ו/או בריאות, המועצ
שתינתנה מעת לעת.

 
 מבלי לגרוע מכלליות האמור, יכללו השירותים את השירותים הבאים:

 
הקמת מסד נתונים במערכת ממוחשבת מתאימה, הכולל תיקיית נתונים אישית לכל מפעל  .1

המבוצעות במסגרת אספקת השירותים(; ועסק )בה יתועדו כל הפעולות 

ניהול תכנית הניטור, ביצועה ויישומה בפועל;  .2

ניסוח פניות ומכתבים למפעלים ועסקים, לרבות מכתב מקדים הכולל הסבר על כללי שפכי  .3
תעשייה והפעילות המתוכננת בקשר עם בקרת שפכי תעשייה, עדכון על שינויים בדין ככל 

ב; שיחולו, מכתבי התראה וכיו"

איתור נקודות הדיגום הנכונות והמתאימות לדרישות בדין, בתיאום עם נציגי המועצה; .4

פיקוח ובקרה על ביצוע הדיגומים, לרבות נוכחות פיזית של נציג הזוכה ותיעוד מדוייק של  .5
הדיגום;

כתיבת דו"ח ביקורת לאחר כל ביקור בשטח, המפרט את עיקרי הממצאים והדרישות לבתי  .6
לנציג המועצה בדוא"ל. העסק, ומשלוח

מעקב אחר קבלת תוצאות המעבדה, בקרה על שירותי המעבדה, ניתוח תוצאות המעבדה  .7
)בנוגע לעמידה בדרישות כללי שפכי מפעלים, תכנית הניטור ותנאי רישיון העסק(, כתיבת 

דו"ח תוצאות אנליזה מעבדה ומשלוח לנציג המועצה בדוא"ל.

תקופתיים בהתאם לממצאים, חישוב עלויות דיגום,  הפקת דו"חות לצורך הוצאת חיובים .8
אגרות, עלויות ביצוע אנליזות וכן עלויות לשפכים חריגים ואסורים, עפ"י הפרמטרים 

הקבועים בכללי שפכי מפעלים ו/או בכל דין שיחליף אותם; 

הכנה וניסוח מענה מקצועי לפניות ועררים לרבות קיום קשר ישיר מול הפונים, דרישת  .9
מסמכים, בדיקת הטענות וגיבוש המסקנות; חומר ו

הפקת דו"חות חודשיים, רבעוניים וכן דו"ח שנתי מסכם על הפעילות בנושא בקרת  .10
השפכים עפ"י דרישות כללי שפכי מפעלים והגורמים המוסמכים ברשויות.

מתן דיווחים שוטפים בנוגע לכל דבר הקשור לאספקת השירותים, לפחות פעם בשבוע,  .11
נציג המועצה. עפ"י דרישת 

ביצוע סקר מתקני קדם טיפול קיימים בעסקים ובמפעלים )במסגרת הכנת תיקיות  .12
הנתונים האישיות(;  

עדכון שנתי לתכנית הניטור המאושרת בתיאום עם הממונה במועצה, לרבות בנוגע לכל  .13
מפעל/ עסק חדש שיוקם או שישנה את הפעילות שלו;  

ואילך, טיפול באישור התכנית מול הגורמים  2021הכנת תכנית ניטור חדשה לשנים  .14
המוסמכים לאשרה )בהתאם לצורך וככל שההתקשרות עם הזוכה תוארך(;

ארגון ימי עיון/כנסים למפעלים ועסקים תוך מתן הנחיות ומלוא המידע הנדרש; .15

ייעוץ כללי לממונה ולמועצה בכל הקשור לשירותים ולנובע מהם, כולל הכנת מפרטי  .16
עבדה המוסמכת לביצוע דיגומים;התקשרות עם המ

כל שיתוף פעולה וסיוע אשר יידרש לצורך אספקת השירותים ברמה נאותה, עם בעלי  .17
התפקידים במועצה, נציגי המועצה, מפעיל המט"ש, מעבדה מוסכמת, דוגמים וכל גורם 
רלבנטי אחר, כולל השתתפות בפגישות ובדיונים אצל הרשויות ובערכאות שיפוטיות 

ומנהליות.

דיווחים וקיום קשר שוטף עם הרשויות המוסמכות. .18

שעות מרגע  24קריאות בחודש( בתוך  5איסוף דגימה שלא כחלק מתוכנית הניטור )עד  .19
הבקשה של המזמין. 

 
התחייבויות כלליות החלות על הזוכה .ב

 
בביצוע התחייבויותיו לפי החוזה, נותן השירות יהיה כפוף למנהל מחלקת איכות סביבה  .1

"(, ויפעל על פי הוראותיו והנחיותיו. הממונה" –ורישוי עסקים במועצה )להלן 

 
הממונה יהיה רשאי לבדוק בכל זמן שהוא את אופן אספקת השירותים מטעם נותן  .2

ות עומד בתנאי ההסכם. מבלי לגרוע מכלליות השירות, וכן לפקח ולהשגיח כי נותן השיר
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האמור, הממונה יהיה רשאי לערוך בדיקות מדגמיות של תיקי המפעלים והעסקים.  
הממונה יהיה אחראי לבדיקת כל תלונה שתתקבל נגד נותן השירות ויבררה.

 
נותן השירות מתחייב להעמיד לטובת המועצה, לצורך אספקת השירותים,  .3

ה/מים/איכות סביבה המתמחה בתחום שפכי תעשייה ובעל ניסיון מהנדס/הנדסאי כימי
וישמש כרפרנט קבוע של המועצה ויידרש לזמינות מיידית ולקשר  שנים לפחות 3של 

. הרפרנט ימונה בתאום עם הממונה ולאחר קבלת אישורו מראש שוטף עם נציגי המועצה
  ובכתב. 



הל עבודה והוראה של הממונה, בקשר נותן השירות מתחייב לשמור ולקיים כל הנחייה, נו .4
עם אספקת השירותים, מבלי לפגוע בכלליות האמור יהיה נותן השירות  חייב לתקן, על 

לפי העניין. כמו כן מתחייב  –חשבונו, כל פגם וליקוי ולבצע כל שינוי כנדרש על ידי הממונה 
ם תוך שמירה נותן השירות לתדרך, ליידע ולהנחות את עובדיו כך שיבצעו את תפקידיה

קפדנית ומוחלטת של ההנחיות הנהלים וההוראות כאמור.  



נותן השירות ידווח לממונה על כל פגם ו/או פיגור הקשורים לאספקת השירותים לרבות  .5
 פיגור ו/או אי התאמה שאינם בתחום אחריותו, מיד עם התגלותו של הפגם האמור.



שעות מרגע שנעשתה אליו פנייה, לכל  24ככלל, נותן השירות ישיב לממונה בכתב, בתוך  .6
נושא שיתבקש הקשור לשירותים נשוא הסכם זה.

 
במקרים חריגים, לפי שיקול דעת הממונה, יידרש נותן השירות לעמוד לטובת המועצה  .7

"קריאה דחופה"(. –לצורך אספקת השירותים בתוך שעה ממועד הקריאה )להלן 



 
קנסות ופיצויים מוסכמים

 
ו/או לגרוע ביתר זכויות המועצה עפ"י כל דין ו/או עפ"י מסמכי המכרז, מובהר ומודגש מבלי לפגוע 

בזאת כי בכל פעם שנותן השירות מפר אחת או יותר מההתחייבויות המפורטות להלן, ובלבד שלא 
תוקנה ההפרה תוך יום עבודה אחד ממשלוח ההודעה על כך מאת הממונה, יחויב נותן השירות בפיצוי 

 ביחס לכל הפרה והפרה ובגין כל יום שלא תוקנה: ש"ח, 500 בוע מראש בסךמוסכם וק

אי הגשת דיווח בכתב לממונה/ לרשויות במועדים המצויינים במפרט/ עפ"י דרישת  .1
הממונה במועד שנקצב על ידו.

 איחור מצד נותן השירות בהתייצבות לקריאה דחופה.  .  .2
שעות ובכתב, מרגע שנעשתה פנייה לנותן השירות, בכל  24אי מתן תשובה לממונה, תוך  .3

 נושא שיתבקש לכך והקשור לפעילותו עפ"י מכרז/הסכם זה. 
תלונה מצד מפעל/ עסק על שירות לקוי מצד נותן השירות אשר נמצאה מוצדקת ע"י  .4

הממונה לאחר בדיקת התלונה וממצאי הבדיקה.
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 התחייבות להימנע מניגוד עניינים– 3.3נספח 
 לכבוד

 "(המועצה" –המועצה האזורית באר טוביה )להלן 
 

 ( מתחייב בזאת כדלקמן :"ספקהאני הח"מ __________________ )להלן: "
 
או לגורמים  או לספקי / קבלני משנה מטעמי י, לפי העניין, או לעובדים מטעמיל יהיה מתחייב שלא הנני .1

 עניין בעלי גורמים עם שהוא וסוג מין מכל עניינים ניגוד   השירותים מתן תקופת מקצועיים במהלך
לשירותי ניהול ומעקב תהליכי ניטור שפכים בקשר  48/2020מתן השירותים נשוא מכרז  מספר   בתחום

וכי אינני צפוי לכל תביעה ו/או טענה מצד שלישי  עם שפכי מפעלים ועסקים המצויים בתחום המועצה
 כלשהו, בקשר עם מילוי התחייבויותיי על פי הסכם זה.  

הנני מתחייב להימנע מכל פעולה ו/או מחדל אשר עלולים להעמיד אותי או מי מטעמי במצב של ניגוד  .2
 עניינים.עניינים כאמור לעיל אם העבודה כאמור עלולה להעמיד אותי במצב של חשש לניגוד 

לחדול ממתן מבלי לגרוע מכלליות האמור, הנני מתחייב מייד עם קבלת ההודעה בדבר זכייתי במכרז,  .3
 .שירותים בתחום שפכי התעשייה למפעלים ולעסקים )ככל שמסופקים על ידי שירותים כאמור(

 של במצב להימצא עלול אני שבשלהם מצב או נתון כל על מיידי באופןועצה למ להודיע מתחייב הנני .4
  האמורים. המצב או הנתון לי היוודע עם מיד עניינים ניגוד

הנני מתחייב להימנע משימוש במידע כלשהו שהגיע לידי במסגרת מכרז זה שלא למטרת ביצוע  .5
 התחייבויותיי כאמור מכרז זה.

עת בקשר עם מני המועצהלא תהיינה לי כל טענות או תביעות מכל מין וסוג שהוא בגין כל החלטה של  .6
 ניגוד עניינים.

אני מתחייב להחתים את כל העובדים מטעמי ואת כל קבלני המשנה מטעמי ואת הגורמים המקצועיים  .7
על ההצהרה דומה כי אין להם ניגוד עניינים, על התחייבות להימנע מניגוד עניינים בעתיד ועל התחייבות 

 .להודיע לי, מיידית, ברגע שנקלעו למצב של ניגוד עניינים לכאורה
מובהר בזאת שלעניין מכרז זה "ניגוד עניינים" פירושו גם כל אירוע העלול להוביל למצב של "חשש  .8

 לניגוד עניינים" או בעל פוטנציאל לניגוד עניינים.   
 

  ולראיה באתי על החתום:
   

 ספקחתימה/ות וחותמת ה ספקשם מלא של החותם/ים בשם ה תאריך

 
 אישור עו"ד

 
אני הח"מ, _________, עו"ד, מאשר בזה כי ביום ______ הופיע בפני ב________ מר/גב' _________, 
אשר זיהיתיו/ה באמצעות ת.ז. מס'  ________ / המוכר/ת לי באופן אישי, וכי לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה 

בחוק, אישר/ה נכונות  להצהיר אמת ואמת בלבד וכי אם לא י/תעשה כן י/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים
 הצהרתו/ה לעיל וחתם/מה עליה בפני.

 
       ___________ 
 )חתימה + חותמת+תאריך(       
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נוסח ערבות ביצוע - 3.4נספח 

 לכבוד
 המועצה האזורית באר טוביה 

 
 נ.,ג.א.

 
 ערבות בנקאית הנדון:

 
)להלן: "המבקש"(, אנו ערבים בזה  ....................., ח.פ/ע.מ על פי בקשת ___________________

שקלים חדשים( בתוספת הפרשי חמישה עשר אלף ש"ח ) 15,000 לוק כל סכום עד לסך שליכלפיכם לס
"(, שתדרשו מאת סכום הערבותהצמדה למדד הנובעים מהצמדת הסך הנ"ל למדד, כמפורט להלן )להלן: "

 )והחוזה שנחתם מכוחו(.לשירותי ניהול ומעקב תהליכי ניטור שפכים  48/2020מכרז מס'המבקש בקשר 
 

 במכתבנו זה:
 

ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר -להמחירים לצרכן המתפרסם עמשמעו מדד   -"מדד" 
 כללי.

 
 המדד האחרון הידוע במועד חתימת כתב ערבות זה. –"המדד הבסיסי" 

 
 במועד ביצוע התשלום בפועל עפ"י ערבות זו.המדד האחרון הידוע  –"המדד הקובע" 

 
סכום הערבות ישולם לכם על ידינו לאלתר, ללא כל שיהוי ו/או עיכוב/ כנגד קבלת דרישתכם  .7

 ,את דרישתכםכל חובה להוכיח או לנמק , מבלי להטיל עליכם הראשונה בכתב, וזאת ללא כל תנאי
 לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקש.ומבלי שתהיו חייבים 

 
ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול, ולא יהיה צורך להוכיח את דרישתכם  .8

אופן אחר, ולא תהיו חייבים להגיש תחילה, לשם קבלת תשלום על כל על פיה בהליך משפטי, או ב
 פיה, תביעה משפטית נגד המבקש, ולדרוש תחילה תשלום מאת המבקש.

 
לצרף כתב ערבות זה.לדרישתכם הנ"ל עליכם  .9

 
עד לאחר סיום ביצוע כל השירותים על פי החוזה ביניכם ובין המבקש,  ערבות זו תישאר בתוקפה .10

 ימים נוספים.    60ולמשך 
 

לאחר מועד זה תהיה ערבותנו זו בטלה ומבוטלת. .11

 
ערבותנו זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא. .12

 
 

 
 רב,   בכבוד

 
 

__________________   ,בכבוד רב 
 בנק ____________                  תאריך 
 סניף ___________        
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.1953 –הוראות רלבנטיות מתוך חוק עבודת נוער, התשי"ג  – 3.5נספח 

 (, תשנ"ח[ 2. העבדה מסכנת ]תיקון: תשל"ב)33
  -המעביד נער באחד מאלה 

 או בניגוד להוראות היתר שניתן מכוחן;  4א או 2, 2(   בניגוד להוראות סעיפים 1)
 , כי עבודה של נער בו עלולה לסכנו; 5(   במקום ששר העבודה והרווחה קבע, בהתאם להוראות סעיף 2)
אסר או הגביל העבדת נער בהם, בהתאם (   בעבודות, בתהליכי ייצור או במקומות עבודה ששר העבודה והרווחה 3)

 ; 6להוראות סעיף 
 אין להעבידו בה בגילו;  7(   בעבודה, שעל פי הקבוע בתקנות לפי סעיף 4)
( לחוק 2)א()61מאסר שנה או קנס פי אחד וחצי מן הקנס הקבוע בסעיף  -, דינו 14(   בניגוד להוראות סעיף 5)

 העונשין(.חוק  -)להלן  1977-העונשין, התשל"ז
 

 א. העבדה אסורה אחרת ]תיקון: תשנ"ח[33
  -המעביד נער באחד מאלה 

 א, שענינן בדיקות רפואיות; 11או בניגוד להוראות היתר שניתן לפי סעיף  12או  11(   בניגוד להוראות סעיפים 1)
, שענינן שעות עבודה 25יף , או בניגוד להוראות היתר שניתן לפי סע24-ו 20, 21, 22(   בניגוד להוראות סעיפים 2)

 ומנוחה; 
, לרבות הוראות בענין קביעת מספר 4א, או 2, 2(   בניגוד להוראות היתר שניתן לפי חוק זה ושלא לפי סעיפים 3)

 מרבי של שעות עבודה, מנוחה שבועית, הפסקות בעבודה או עבודה בלילה. 
 ק העונשין.( לחו2)א()61מאסר שישה חודשים או קנס כאמור בסעיף  -דינו 

 
 . פירושים ]תיקון: תשל"ג, תשנ"ח[ 1 

  -)א( בחוק זה 
 שנה ;  16מי שעדיין לא מלאו לו  -"ילד" פירושו 

 שנה ;  18שנה, אך עדיין לא מלאו לו  16מי שמלאו לו  -"צעיר" פירושו 
 ילד או צעיר ;  -"נער" פירושו 

 "הורים", לגבי נער, לרבות אפוטרופוס של הנער וכל מי שהנער נמצא ברשותו, בפיקוחו, או בהשגחתו ; 
 ;"; 2 1954-מפקח עבודה כמשמעותו בחוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד -"מפקח עבודה" פירושו 

 בודה אזורי ; מפקח עבודה שנתמנה על ידי שר העבודה להיות מפקח ע -"מפקח עבודה אזורי" פירושו 
 ;  28פנקס שהוצא על פי סעיף  -"פנקס עבודה" פירושו 

מכירה או הצעת מכירה, וכן שירות או הצעת שירות ברשות הרבים  -"רוכלות" או "התעסקות ברוכלות" פירושו 
 במקום ציבורי או מבית לבית. 

  -דו אם הנער עובד)ב( לענין חוק זה רואים נער כמועבד ואת מי שהנער עובד אצלו רואים כמעבי
בעבודה שהיא לצורך עסקם או משלח ידם, להוציא עבודה ארעית שלא בתעשיה ועבודה חקלאית  -( אצל הוריו 1)

 במשק של ההורים ; 
לרבות  -( אצל אדם אחר, בכל עבודה, בין אם נתקיימו יחסי עובד ומעביד ובין אם לאו;לענין זה, "עבודה" 2)

 רוכלות;
ודה בו אינה לסיפוק צרכיו בלבד אף אם אינה לשם עסק או לשם ריווח, ובכלל זה במקום ( בכל מקום שהעב3) 

 שהוכרז על ידי שר העבודה כמרכז להכשרה מקצועית לנערים המיועד להקנות מקצוע אגב עבודה מעשית. 
רכי פרסום, )ג( לענין חוק זה יראו העסקת ילד בהופעה ציבורית, אמנותית או לצורכי פרסום, או בצילומים לצו

פעמית, -, כהעבדה, אף אם לא נתקיימו בהעסקה יחסי עובד ומעביד, ואף אם ההעסקה היתה תד4כאמור בסעיף 
 לרבות שיתופו.-וזאת בין אם ההעסקה היתה בתמורה ובין שלא בתמורה;לענין זה, "העסקת ילד" 

 
 . גיל עבודה לילד ]תיקון: תשכ"ט, תשל"א, תשל"ב, תשל"ג, תשנ"ח[ 2   
 שנה. 15א( לא יועבד ילד שעדיין לא מלאו לו )

, לא יועבד אלא אם נתקיים 1949 -שנה וחל עליו לימוד חובה לפי חוק לימוד חובה, תש"ט  15)ב( ילד שמלאו לו 
 אחד מאלה: 

 ; 1953 -( הילד עובד כחניך כמשמעותו בחוק החניכות, תשי"ג 1)
 ( בוטל. 2)
 ; 1949 -( לחוק לימוד חובה, תש"ט 1) (II)ב( )5( ניתנה לגבי הילד הוראה לפי סעיף 3) 
( מפקח מטעם משרד החינוך והתרבות אישר כי הילד השלים חינוך חובה בתקופה קטנה מתקופת הלימוד 4)

 המתאימה לגילו. 
-לחוק לימוד חובה, תש"ט 5פי סעיף שנה וניתן לגביו פטור ל 14)ג( שר העבודה רשאי להתיר העבדת ילד שמלאו לו 

 ; היתר על פי סעיף קטן זה יכול להיות כללי או מיוחד. 3 1949
 )ד( בוטל.

 
 א. עבודה בחופשת לימודים ]תיקון: תשל"ב, תשנ"ה[ 2 

שנה, מותר להעבידו בתקופת חופשת לימודים רשמית, על אף האמור  15שנה וטרם מלאו לו  14)א( ילד שמלאו לו 
בעבודות קלות שאין בהן כדי להזיק לבריאותו ולהתפתחותו, הכל כפי שיקבע שר העבודה והרווחה  ,2בסעיף 

בתקנות ובתנאים שיקבע, לרבות מספר השעות שמותר להעביד ילד כאמור;תקנות כאמור, או מקצתן, יכול שיחולו 
 )ג(.2גם על העבדת ילד לפי סעיף 

 ו על העבדה כאמור בסעיף קטן )א(., לא יחול1953-)ב( הוראת חוק החניכות. תשי"ג
 
 . הופעות וצילומים ]תיקון: תשכ"ט, תשנ"ח[ 4 
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שנים, בהופעה ציבורית, אמנותית או  15)א(, אין להעביד ילד שטרם מלאו לו 2)א( מבלי לגרוע מהוראות סעיף 
 לצורכי פרסום, או בצילומים לצורכי פרסום. 

אי שר העבודה והרווחה לתת היתר, לתקופה מוגבלת, להעבדתו של , רש2)ב( על אף הוראות סעיף קטן )א( וסעיף 
 ילד פלוני או לתיווך להעבדתו של אותו ילד, בהופעה או בצילומים כאמור בסעיף קטן )א(. 

 לרבות הופעה מוקלטת ולרבות חזרות, לימוד או אימון לצורך ההופעה.  -)ג( בסעיף זה, "הופעה" 
 
 מסויימים ]תיקון: תשכ"ט, תשנ"ה, תשנ"ח[ . איסור עבודה במקומות 5 

שנה, לא יועבד במקום שקבע שר העבודה והרווחה, בין בדרך כלל ובין במיוחד, אם לדעתו  15ילד, אף אם מלאו לו 
עבודתו של ילד, באותו מקום, עלולה לסכן את התפתחותו הגופנית, הנפשית או החינוכית בשל טיב העיסוק, 

 אחרת. מיקומו או בשל כל סיבה 
 
 . עבודות אסורות 6 

שר העבודה רשאי לאסור או להגביל, בתקנות, העבדת ילד או צעיר בעבודות, בתהליכי ייצור או במקומות עבודה 
שהעבודה בהם עלולה לדעתו, לפגוע בבריאותם, שלומם או בהתפתחותם הגופנית, אף אם העבדתם אינה אסורה על 

 פי הסעיפים הקודמים. 
 
 לעבודות מסויימות  . גיל מיוחד7 

שר העבודה רשאי לקבוע בתקנות, כי נער שעדיין לא הגיע לגיל פלוני לא יועבד בעבודה פלונית, אם לדעתו עלולה 
העבודה לפגוע בבריאותו, בשלומו או בהתפתחותו הגופנית, החינוכית, הרוחנית או המוסרית של הנער, אף אם 

 העבדתו אינה אסורה על פי הסעיפים הקודמים.
 
 . אישור רפואי להעבדה ]תיקון: תשנ"ח[11 

 )א( לא יועבד נער אלא אם כן נבדק בדיקה רפואית, ורופא המשפחה שבדק אותו נתן אישור רפואי להעבדתו. 
עבודה ששר העבודה והרווחה קבע כי דרושה קביעה  -( בפרק זה, "עבודה המחייבת בדיקות התאמה" 1)ב( )

מקדמית רפואית על התאמתו הבריאותית של הנער לעבוד בה, וכן עריכת בדיקות רפואיות חוזרות לענין התאמתו 
 הבריאותית לאותה עבודה. 

מה אלא אם כן נבדק גם בידי רופא מורשה שקבע את התאמתו ( לא יועבד נער בעבודה המחייבת בדיקות התא2) 
 לעבודה כאמור ושנתן לו אישור רפואי על כך. 

( יהיה לעבודה מסוימת המחייבת בדיקות התאמה או לסוג עבודות בדומה לה מבחינת 2( אישור לפי פסקה )3) 
ים ומוגבל בזמן לשם ניסיון;האישור סיכון הבריאות והמאמץ הגופני הנדרש מהנער, ויכול הוא להיות מותנה בתנא

 יירשם בפנקס העבודה של הנער.
 

 . בדיקה רפואית חוזרת ]תיקון: תשכ"ג, תשל"ג, תשנ"ח[ 12
)א( נער העובד בעבודה המחייבת בדיקות התאמה ייבדק בידי רופא מורשה, במועדים ובתנאים שקבע שר העבודה 

 בדיקה רפואית חוזרת(.  -ן והרווחה לגבי עבודה כאמור ולפחות אחת לשנה )להל
)ב( על סמך דין וחשבון של הרופא המורשה שערך בדיקה רפואית חוזרת על פי סעיף זה, ירשום המוסד הרפואי 

המוסמך, בפנקס העבודה של הנער, כל הגבלה בעבודה וכל שינוי לרעה במצב בריאותו של הנער, ויביא אותם 
, וכן לידיעת 6 1959-כמשמעותה בחוק שירות התעסוקה, התשי"ט לידיעת ההורים, המעביד, לשכת העבודה לנוער

 ." 7 1953-מפקח העבודה ומפקח החניכות האזורי כמשמעותם בחוק החניכות, התשי"ג
 
 . הודעה על תוצאות בדיקה רפואית ]תיקון: תשנ"ח[13 

  -, כי 12-)ב(ו11)א( העלתה בדיקה רפואית על פי סעיפים 
 ( בוטל ; 1)
 ו מתאים מבחינה רפואית לעבודה בה הוא מועבד; ( הנער אינ2)
  -( העבודה בה מועבד הנער משפיעה לרעה על מצב בריאותו 3)

 ימסור המוסד הרפואי המוסמך הודעה בכתב למפקח עבודה אזורי. 
)ב( מפקח העבודה האזורי ישלח העתק של ההודעה לאחד מהורי הנער, ואם נאמר בהודעה שהנער אינו מתאים 

 בה הוא מועבד, יישלח העתק גם למעבידו של הנער וללשכת העבודה הכללית שבאזורה הוא מועבד. לעבודה 
 
 . איסור העבדה לאחר קבלת הודעה 14 

, יחדל להעביד את הנער תוך עשרה ימים מיום קבלת ההודעה, או 13קיבל המעביד העתק הודעה בהתאם לסעיף 
האזורי, בעבודה שאליה מתייחסת ההודעה או בעבודה הדומה לה תוך זמן קצר יותר שנקבע על ידי מפקח העבודה 

 מבחינת סיכון הבריאות או המאמץ הגופני הנדרש מהנער.
 
 . יום עבודה ושבוע עבודה ]תיקון: תשנ"ח[20 

 )א( לא יועבד נער יותר משמונה שעות עבודה ליום וארבעים שעות עבודה לשבוע. 
)א( 5שעות עבודה ליום, לפי סעיף  8-ם עבודה שמותר בו לעבוד יותר מ( על אף הוראות סעיף קטן )א(, במקו1)א

, יכול שיועבד צעיר עד תשע שעות ליום עבודה, ובלבד ששבוע העבודה 8 1951-לחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א
 שעות עבודה. 40לא יעלה על 

על פי חוק ובין על פי הסכם או נוהג, לא  )ב( ביום שלפני המנוחה השבועית וביום שלפני חג שהנער אינו עובד בו, בין
 יועבד נער יותר משבע שעות עבודה. 

הזמן שבו עומד הנער לרשות העבודה, לרבות הפסקות קצרות ומוסכמות הניתנות לנער  -)ג( "שעות עבודה" פירושו 
 . 22להחלפת כוח ואויר, חוץ מהפסקות על פי סעיף 
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 . שעות המנוחה השבועית 21 
 ד נער במנוחה השבועית. )א( לא יועב

  -)ב( המנוחה השבועית של הנער היא לפחות שלושים ושש שעות רצופות ותכלול  
 את יום השבת ;  -( לגבי נער יהודי 1) 
לפי המקובל עליו  את יום השבת או את היום הראשון או את היום הששי בשבוע, הכל -( לגבי נער שאיננו יהודי 2) 

 כיום המנוחה השבועית שלו. 
 
 . הפסקות 22 

שעה לפחות, ובכלל זה  3/4)א( הועבד נער שש שעות עבודה ליום או למעלה מזה, תופסק עבודתו למנוחה ולסעודה, 
תהיה הפסקה רצופה אחת של חצי שעה לפחות. ביום שלפני המנוחה השבועית וביום שלפני חג, ההפסקה היא של 

 שעה לפחות. חצי 
 )ב( ההפסקה לא תעלה על שלוש שעות. 

)ג( בשעת ההפסקה הנמשכת חצי שעה או יותר רשאי הנער לצאת מהמקום שבו הוא עובד, אלא אם היתה נוכחותו 
במקום העבודה הכרח לתהליך העבודה או להפעלת הציוד והשימוש בו, והנער נדרש על ידי מעבידו להישאר במקום 

 ייחשב זמן ההפסקה כחלק משעות העבודה. העבודה ; במקרה זה
 
 . איסור עבודת לילה ]תיקון: תשנ"ה[ .24 

 )א( נער לא יועבד ולא ירכול בלילה. 
שעות שבין  12פרק זמן של  -, חל עליהם 11 1949-)ב( בסעיף זה, "לילה", לגבי ילד וצעיר שחוק לימוד חובה, התש"ט

ובין  22:00שעות שבין  10, אינו חל עליו, פרק זמן של 1949-ובה, התש"טולגבי צעיר שחוק חינוך ח 09:00ובין  20:00
06:00. 

 )ב( רואים נער כמועבד, לענין סעיף זה, גם אם הוא עובד בבית ספר מקצועי.  1)ג( על אף האמור בסעיף  
 

 . היתר עבודת לילה ]תיקון: תשכ"ג, תשל"ג, תשנ"ח, תשס"ז, תשס"ח[ 25
 במקום שבו עובדים במשמרות.  23.00תיר העבדת צעיר עד שעה )א(   שר העבודה רשאי לה

(     ניתנה החלטה על שעת חירום, רשאי שר התעשיה המסחר והתעסוקה להתיר העבדת צעיר גם אחרי השעה 1)ב( )
, במקום שבו עובדים במשמרות או כאשר עבודת הצעיר נחוצה בשל החלטה כאמור, ובלבד שהובטחו לדעת 23:00

 לשמירת בריאותו ורווחתו של הצעיר.  השר תנאים
( יפקע במועד שבו פקע תוקפה של החלטה על שעת חירום שבעקבותיה ניתן 1(   תוקפו של היתר לפי פסקה )2)

 ההיתר, או במועד אחר שנקבע בהיתר. 
 כל אחת מאלה:  -(   בסעיף קטן זה, "החלטה על שעת חירום" 3)

 ; 1951-ג לחוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א9סעיף )א(   הכרזה על מצב מיוחד בעורף לפי 
 ; 2008-לחוק שירות המילואים, התשס"ח 8)ב(   הוצאת צו הקורא ליוצאי צבא להתייצב לשירות מילואים לפי סעיף 

  1971-ב לפקודת המשטרה ]נוסח חדש[, התשל"א90)ג(   הכרזה על אירוע אסון המוני לפי סעיף 
ר דרוש להשתלמותו המקצועית של צעיר, רשאי הוא להתיר, התרת שעה, את העבדתו )ג(   סבור שר העבודה שהדב

 בלילה במקום שבו עובדים ברציפות. 
 10)ד(   סבור שר העבודה שרצוי לעשות כן למען האמנות, רשאי הוא להתיר, התרת שעה, העבדתו של נער שמלאו לו 

 יאותו, חינוכו והתפתחותו המוסרית של הנער. , אם לדעתו הובטחו התנאים לשמירת בר24.00שנים עד שעה 
בחקלאות או במפעל תעשיה שבהם עובדים במשמרות  24.00)ה(   שר העבודה רשאי להתיר העבדת צעיר עד שעה 

בעבודה חקלאית עונתית  05.00ותנאים מיוחדים מצדיקים זאת; כן רשאי שר העבודה להתיר העבדת צעיר משעה 
 .שבה מקדימים להתחיל בעבודה

 


