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 טייבהעיריית 
 

  04-2018מכרז פומבי מס' 

 ה, השמדה ומניעת מזיקיםהדבר, עבודות ניטורלביצוע 
 טייבהבתחום העיר  

 
 

ניטור, הדברה, השמדה ומניעת מזמינה בזאת הצעות לביצוע עבודות  טייבהעיריית 
 טייבהמזיקים בתחום העיר 

 
 

לרבות נוסח ההסכם עליו יידרש הזוכה   את תנאי המכרז והמסמכים הנלווים אליו,
 התשלום לא יוחזר( במשרדי מחלקת ₪ )  2500במכרז לחתום ניתן לרכוש תמורת 

  15:00-10:30',ה' בין השעות ג,ב'בשעות הקבלה ימים  הרכש 
 

עותקים יש  2 –את ההצעות ואת כל מסמכי המכרז כשהם חתומים ע"י  המציע ב 
ולהכניסם   04/  2018צויין מכרז פומבי מס' להכניס למעטפה סגורה כשעליה מ

, לא יאוחר מיום בלשכת גזבר בבניין העירייהלתיבת המכרזים 
  17:00__ שעה 28/02/2018________

___  12:00_____ בשעה _____12/02/2018פגישת מציעים תתקיים ביום ____
 התכנסות ב__________

 
 .חובה אינההשתתפות בפגישת מציעים 

 
ייה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או בעלת הניקוד הגבוה אין העיר

 ביותר, או כל הצעה שהיא.
 

 טלפון לבירורים: _________.
 בברכה,
 עו"ד שועאע מסארוה מנצור
 ראש העיר
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 מסמך א'
 

 טייבהעיריית 
 

 04-2018 מכרז פומבי  מס'
 

 ה, השמדה ומניעת מזיקיםהדבר, לביצוע עבודות ניטור
 טייבהבתחום העיר 

 
 

 הוראות למשתתפים במכרז
 כתב הזמנה

 
 נשוא מכרז . 1
 

, בהתאם למסמכי טייבהעבודות ניטור והדברת יתושים בתחום העיר ביצוע 
 המכרז ונספחיו.

 
 
 מסמכי המכרז . 2
 

 המסמכים המפורטים על כל מצורפיהם מטה יקראו להלן ביחד ולחוד
 "מסמכי המכרז". 

 
 כתב הזמנה והוראות למשתתפים במכרז. -מסמך א'  א.  
 תצהיר על קיום דיני עבודה תנאי לעסקה עם גוף ציבורי.  -מסמך ב'  ב.  

 תאור ניסיון המציע. –מסמך ג'   ג.
 אישור רו"ח להיקף כספי. –ד.   מסמך ד' 
 נתוני מדביר מורשה. –ה.  מסמך ה' 

 נתוני לוכד נחשים. –ו.   מסמך ו'  
 התחייבות קבלן משנה. –ז.   מסמך ז'  
 נוסח ערבות בנקאית למכרז. –ח.  מסמך ח'  

 רשימת מדבירים. –ט.  מסמך ט' 
 רשימת רשויות מקומיות.  –י.   מסמך י' 

 תצהיר הדברה משולבת. –יא. מסמך יא' 
 נתוני איש קשר. –יב. מסמך יב' 
 .שיטות עבודה  -יג.  מסמך יג' 
 יר ניסיון בניטור.תצה –יד. מסמך יד' 
 פירוט סוגי מזיקים. –טו. מסמך טו' 
 פרטי המנתר. –טז. מסמך טז' 
 הצהרה בדבר קרבה  –יז.  מסמך יז' 
 הצעת מציע.-יח. מסמך יח'

 הצעת מחיר. -יט. מסמך יט'  
 הסכם ונספחיו. -כ. מסמך כ'
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 תנאי סף להשתתפות במכרז . 3
 

 רשאים להשתתף במכרז אך ורק מציעים העומדים במצטבר במועד הגשת  
 הצעתם בתנאים כדלקמן:

 
המציע הוא יחיד תושב ישראל או שותפות רשומה כדין בישראל או תאגיד   .א

 הרשום בישראל.  
המציע חייב להיות אישיות משפטית אחת בלבד )יחיד או תאגיד רשום 

 פת ע"י מס' גופים.עפ"י דין(.  לא תותר הגשת הצעה משות
 

  1968 –המציע בעל רישיון תקף לנהל עסק על פי חוק רישוי עסקים תשכ"ה   .ב
ית, לצו רישוי עסקים )עסקים טעוני הדברה תברוא -א  3.3בהתאם לפריט 

 .1995-רישוי(, התשנ"ה
 

 המציע בעל היתר רעלים בר תוקף מאת המשרד להגנת הסביבה. .ג
 

עובדי המציע אחד מ  מבעלי מניות המציעהמציע ו/או מנהל המציע ו/או מי  .ד
בעל רישיון מדביר מורשה להדברת מכרסמים וחרקים תקף  )שכירים(

 מהמשרד להגנת הסביבה.
 

מבעלי מניות המציע ו/או מי מעובדיו מי המציע ו/או מנהל המציע ו/או  .ה
הינו לוכד נחשים בעל  ,ו/או קבלן משנה שלו התקשרות תקפה עם המציע

 היתר בתוקף מטעם רשות הטבע והגנים.
 

 בבעלותו או בחזקתו ובשימושו של מציע: .ו
 כב.ליטר המותקן על כלי ר 500-מרסס בנפח שלא יפחת מ .1
 לפחות. 2013שנת  4X4כלי רכב רב מנועי  .2

 
 

חודשים אחרונים שקדמו להגשת  36מוכח של לפחות  ןניסיוהמציע הינו בעל  .ז

ן שירותי ניטור, הדברה, השמדה ומניעת מזיקים*, בהיקף כספי במתההצעה, 

)מאתיים חמישים אלף שקלים חדשים( בכל שנה  250,000-שלא יפחת מ

 באמצעות קבלני משנה. שלא, 2017 -2015מהשנים 

 *לעניין סעיף זה: ניסיון בהדברת נמלת האש הקטנה לא יובא בחשבון.

 

ההצעות על ניהול פנקסי חשבונות המציע בעל אישור תקף ליום הגשת  .ח
ת גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום פי חוק עסקאו-ורשומות על

 .1976-חובת מס( תשל"ו

המציע בעל אישור תקף ליום הגשת ההצעות על ניכוי מס במקור ואישור על  .ט
 היות המציע עוסק מורשה לצרכי מס ערך מוסף. 

 למסמך ח' לכתב  להלן ובהתאם  9יף המציע צרף ערבות בנקאית עפ"י סע .י
 ההזמנה.
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 המציע יצרף להצעתו את המסמכים הבאים: .3

אישור על היותו עוסק מורשה מאת שלטונות מס ערך מוסף, אישור על   .א
ת גופים ציבוריים פי חוק עסקאו-ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על

אישור , וכן 1976-)אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס( תשל"ו
 מאת פקיד שומה על שיעור ניכוי מס במקור.

 .ב' לכתב הזמנה זהמסמך תצהיר על קיום דיני עבודה, בנוסח  .ב

 

תיאור ניסיונו הקודם של המציע במתן שירותי ניטור, הדברה, השמדה  .ג
לעיל, תוך פירוט ז'  3ומניעת מזיקים, במשך התקופה המנויה בסעיף 

וחותיו כאמור, לרבות דרכי פרטי נציג/איש קשר מטעם כל אחד מלק
 .ג' לכתב הזמנה זו מסמךכההתקשרות עימו, בטבלה המצורפת 

 

 העתק של תעודת רישום התאגיד ותדפיס מעודכן –למציע שהוא תאגיד   ד.
מרשם החברות או רשם השותפויות על רישום התאגיד בו מפורטים בעלי 

 המניות והמנהלים של התאגיד.

 
  ין של התאגיד על זהות בעלי המניות בתאגיד, ד-כמו כן יש לצרף אישור עורך

מנהליו הרשומים ומנהליו בפועל, וכן זהות המוסמכים לחתום בשם התאגיד 
 –די מורשה החתימה. למציע שהוא יחיד י-ואישור כי ההצעה נחתמה על

 צילום תעודת זהות.
 

 לכתב ההזמנה.ח' למסמך אם ובהת  9טופס ערבות בנקאית עפ"י סעיף   ה.  
 

 ז' לעיל בנוסח המצורף 3אישור רו"ח להוכחת התנאי הקבוע בסעיף  ו.  
 .לכתב ההזמנהד' ך כמסמ

 
 עסק. ןרישיוצילום  .ז

 

 צילום של היתר רעלים. .ח

 
ד' לעיל, פרטי בעל רישיון המדביר שהנתונים  3להוכחת התנאי הקבוע בסעיף   .ט

, וצילום של רישיון ההזמנה כמסמך ה' לכתבערוכים במסמך המצורף 

 המדביר. וכן, אישור רואה חשבון על מעמדו של המדביר במציע.

 
ה' לעיל, פרטי לוכד הנחשים שהנתונים  3להוכחת התנאי הקבוע בסעיף  .י

 , וצילום של ההיתר.לכתב ההזמנה  ו' כמסמךערוכים במסמך המצורף 

 
קבלן המשנה,  ככל שבעל ההיתר הינו קבלן משנה, יצרף המציע תצהיר של .יא

סמך מטעם ידי מצהיר מו-, חתום עללכתב הזמנה זה ז'כמסמך בנוסח המצורף 

 קבלן המשנה.
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ו' על המציע לצרף אסמכתאות המוכיחות  3להוכחת התנאי הקבוע בסעיף  .יב

 .בעלות ו/או חזקה ושימוש בציוד הנדרש

 

 כל מסמכי המכרז חתומים בכל עמוד ע"י המציע. .יג

 

-תשובות העירייה לשאלות הבהרה והודעות עדכון שיישלחו למציעים על  .יד
ישור כי ידי המציע לא-כשהן חתומות על –שיהיו כאלה ככל  ידי העירייה 

 .דו, הובנו, ונלקחו בחשבון בעת הכנת ההצעהי-הללו התקבלו על
 

כל האישורים ו/או המסמכים יצורפו כאמור יחד עם הצעתו של המציע  .טו
 מסמכי המכרז.וכל יתר 

 
הצעה אשר תוגש ללא המסמכים כאמור )כולם או חלקם( תהיה וועדת  .טז

 המכרזים רשאית לפסלה.
 

כל האישורים והמסמכים אשר נדרש המציע לצרף להצעתו כאמור לעיל,   .יז
חייבים להתייחס לאישיות המשפטית אשר מגישה את ההצעה, העירייה 

ייחסים לאישיות תהא רשאית לא לקבל אישורים או מסמכים אשר מת
 משפטית אחרת.

חוברת המכרז, וכן כל האישורים, המסמכים, התוספות והשינויים )אשר 
די המציע י-די העירייה(, ופרוטוקולי ההבהרות ייחתמו עלי-התבצעו על

 טרם הגשתם ויצורפו במסגרת הצעתו.בכל עמוד ועמוד, 
 

ך ו/או ועדת המכרזים תהיה רשאית לדרוש מכל מציע להגיש לה כל מסמ .יח
מידע שיידרש על ידה, לרבות לצורך קבלת הבהרות ו/או פרטים נוספים 

 לגבי הצעת המציע, ובחינת עמידתו בתנאי המכרז, וכן לאפשר למציע אשר 
לא המציא עם הצעתו מסמך, אישור, היתר, רישיון או כל מסמך או פרט 
אחר, להשלים את הצעתו לוועדת המכרזים, תוך פרק זמן קצוב שיקבע 

 ידי ועדת המכרזים.-על
 
 

ועדת המכרזים תהא רשאית לבקר בכל משרד, מפעל, מתקן או אתר, המוחזק  .יט

כן לבקש ולקבל כל מידע ביחס למציע ו/או לטובין ידי המציע, ו-או מופעל על

ו/או לשירותים המוצעים, הן מהממליצים, כולם או חלקם, שצירף להצעתו 

 והן מכל גורם אחר. 

 
 המציע:הצהרות  . 5

 
הגשת הצעתו של המציע והשתתפות במכרז כמוה כהצעה ואישור שכל  א.  

 פרטי המכרז לרבות החוזה ידועים ונהירים לו וכי הוא מסוגל למלא אחר 
ההתחייבויות המפורטות במכרז ובהסכם כל טענה בדבר טעות או אי הבנה 

 בקשר לפרט כלשהוא או לפרטים כלשהם מפרטי המכרז ו/או ההסכם לא
 תתקבל לאחר הגשת הצעת המציע.
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אסור למציע למחוק ו/או לתקן ו/או לשנות ו/או להשמיט את מסמכי  ב.  
 המכרז ו/או תנאי כלשהוא מתנאי המכרז.

 המשתתף מסכים כי בכל מקרה של שינוי ו/או תוספת ו/או השמטה שייעשו 
אם במסמכי ההזמנה/ המכרז או כל הסתייגות לגביהם )להלן: השינוי( בין 

ע"י תוספת בגוף המסמכים, בכתב לוואי ובין בכל דרך אחת, רשאית תהא 
העירייה לפסול את הצעת המציע למכרז, או לראות בשינוי כאילו לא נכתב  
ולהתעלם ממנו, או לראות בשינוי כאילו מהווה פגם טכני בלבד, או לדרוש 

מחיר מהמציע לתקן את השינוי  ובלבד שלא יהיה בשינוי כדי לשנות את 
 ההצעה או פרט מהותי בה. 

 החלטה בין האפשרויות דלעיל נתונה לשקול דעתה הבלעדי של העירייה.
 

 אם המציע יסרב להסכים להחלטת העירייה, רשאית העירייה לפסול 
 הצעתו ו/או לחלט את הערבות הבנקאית שהוגשה על ידו.

 
 אישור ביטוחים .ג

לקיום ביטוחים על ידי הזוכה תשומת לב המציעים מופנית לדרישות העירייה  .1
 "(.דרישות הביטוחבמכרז )להלן: "

הזוכה יידרש לעמוד בדרישות הביטוח בהתאם לתנאים המפורטים במסגרת  .2
 ( .מסמך כ' למסמכי המכרז ההסכם )

המציע מתחייב להביא לידיעת מבטחיו את דרישות והוראות הביטוח, לרבות  .3
מכרז, ואת מהות העבודות לפי האמור בנספחי ההסכם בקשר לביטוחי הזוכה ב

מסמכי המכרז במלואן, ומצהיר בזאת כי קיבל מאת מבטחיו התחייבות לערוך 
 עבורו את כל הביטוחים הנדרשים כמפורט לעיל ולהלן.

המציע מתחייב לבצע את כל הביטוחים הנדרשים במסמכי המכרז, לרבות  .4
ידי העירייה האמור בנספחי ההסכם בקשר לביטוחי הזוכה במכרז, ולהפקיד ב

 -ימים מהודעת העירייה בדבר זכייתו, את אישור עריכת ביטוחי הקבלן  7תוך 
)בנוסחו המקורי( כשהוא חתום כדין על ידי המבטח ואינו  נספח ד' להסכם

 מסויג. 

בנוסף להמצאת אישור עריכת הביטוחים כאמור, מתחייב הזוכה במכרז, כי  .5
 העתקים מפוליסות הביטוח הנדרשות.בכפוף לדרישת המזמין בכתב ימציא לו 

מובהר בזאת במפורש כי כל הסתייגות לגבי דרישות והוראות הביטוח יש  .6
להעלות במסגרת פניה להבהרות ובתוך המועד שנקבע לכך במסמכי המכרז. 

 תתקבלנה הסתייגויות לדרישות ולהוראות הביטוח.  לאלאחר הגשת ההצעה 

, אשר נספח ד' להסכםביטוחי הקבלן  מובהר, כי שינויים ביחס אישור עריכת .7
 יומצא על ידי הזוכה לאחר מתן הודעת זכייתו, עלולים לגרום לפסילת ההצעה.

למען הסר ספק מובהר בזה, כי במקרה של אי המצאת מסמך אישור עריכת  .8
, חתום כדין על ידי מבטחי הזוכה )בנוסחו נספח  ד' להסכםביטוחי הקבלן 

האישורים הנדרשים במסמכי המכרז בקשר המקורי( ו/או אי המצאת יתר 
לאחריות ולביטוחי הזוכה, יהא המזמין רשאי למנוע מאת הזוכה את תחילת 

לפסול שור החתום כנדרש ו/או יהיה רשאי ביצוע עבודות בשל אי הצגת האי
 זכייתו במכרז.

דרישה להגשת נספחי ו/או אישורי הביטוח  איןיודגש כי בשלב הגשת ההצעות  .9
מכרז זה לעיל ולהלן, ואלו ייחתמו בחתימה ובחותמת המציע המפורטים ב

בלבד, ואולם, בחתימת המציע על המסמכים כאמור יהיה משום אישור המציע, 
כי בדק עם מבטחיו את האמור בנספחי הביטוח לרבות האמור במסגרת אישור 
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, וכי אין להם כל הסתייגות לגבי נספח ד' להסכם -עריכת ביטוחי הקבלן 
 הנדרשים. הביטוחיםהתנאים והכיסויים הנוסח, 

 הבהרת מסמכי המכרז: .  6
 

רשאי כל אחד מהמציעים  יהיה 10:00בשעה  14/02/2018___ליום  עד .א
לאחר מועד זה לא  .שאלות הבהרה בכתב ,בכתב למזכיר וועדת רכשלהפנות 

 המייל באמצעות תתקבלנה כל פניה. את שאלות ההבהרה יש להפנות
________sohel.hy@hotmail.com__.  072-_____טל' לוודא קבלה

2563441___ 

היה להם כל תוקף יפה, אין ולא -הסבר, פרשנות או תשובה שניתנו בעל כל .ב
תחייבנה את העירייה. שאלות שיופנו לעירייה  –שהוא. רק תשובות בכתב 

 ותשובותיה, ישלחו לכל משתתפי המכרז.

העירייה תהא רשאית, בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת ההצעות,  .ג
ז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות להכניס שינויים ותיקונים במסמכי המכר

המשתתפים. השינויים והתיקונים כאמור, יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי 
המכרז ויובאו בכתב לידיעתם של כל רוכשי מסמכי המכרז בפקסימיליה 

ידי -ו/או בדואר לפי מספרי הפקסימיליה ו/או הכתובות שימסרו על
 המציעים בעת רכישת המכרז.

יע בדבר סתירה, שגיאה, אי התאמה, חוסר לא תישמע טענה מפי המצ .ד

בהירות או ספק במובן פרטי המכרז או במסמכי המכרז אלא אם פנה 

 לעיל.)א( 6לעירייה כאמור בס"ק 

 
 מסר המציע הודעה כאמור לעיל, תמסור לו העירייה תשובות בכתב. .ה

לא מסר הודעה כאמור לעיל, יראה כמי שויתר על כל טענה ו/או דרישה 
 בגין כך. ו/או תביעה

 
 לעיל. ב-המציע יצרף את ההודעה ואת התשובות כאמור בס"ק א .ו

 
 העירייה תמסור עותק של השאלות והתשובות שנמסרו לכל אחד   .ז

 מהמצעים וכל  מציע יצרפם כחלק בלתי נפרד מהצעתו.
 

 המציע לא יהא רשאי לטעון כי הצעתו הסתמכה על תשובות שניתנו    .ח
 אלא אם התשובות ניתנו לו בכתב, כאמור בסעיף זה, והן צורפו 

 להצעתו כחלק בלתי נפרד הימנה.
 
 
 רכוש העירייה  –מסמכי המכרז  .  7

 
מסמכי המכרז הינם רכושה של העירייה וקניינה הבלעדי, והם נמסרים 

למציעים למטרת הגשתם לעירייה עפ"י מכרז זה ולא לשום מטרה אחרת, 
המכרז לא יעתיק אותם ולא ישתמש בהם אלא למטרת הגשת מקבל מסמכי 

 הצעתו.
 
 

mailto:________sohel.hy@hotmail.com__
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 חובת הזוכה במכרז .  8
 

זכה המציע במכרז) להלן: "הזוכה"( יהא עליו לחתום על כל עותקי החוזה  א.  
ולהמציא אישור על קיום בטוחים וערבות בנקאית בהתאם לתנאי המכרז 

לזוכה בדבר זכייתו  ימים מתאריך הודעת העירייה 5והחוזה וזאת  תוך 
 במכרז.

 
לא ימלא הזוכה אחר התנאים האמורים בס"ק א' כולו או חלקו, תהא  ב.  

העירייה רשאית לחלט את הערבות הבנקאית שהומצאה ע"י המציע כפיצוי 
מוסכם מראש וכן תהא רשאית להתקשר עם מציע אחר וזאת עפ"י שיקול 

 דעתה הבלעדי.
 

יעה ו/או זכות לפיצוי עקב התקשרותה לזוכה לא תהיה כל טענה ו/או תב
של העירייה עם מציע אחר במקומו. התקשרה העירייה עם מציע אחר  
כאמור לעיל, מתחייב הזוכה לשלם לעירייה את ההפרש שבין ההצעה 

 שנבחרה על ידי העירייה לבין הצעתו הוא.
 

 אין כאמור בס"ק ג' לעיל כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות ג.  
העירייה כנגד הזוכה בגין הפרת ההתחייבות שנטל על עצמו המציע עם 

 הגשת הצעתו למכרז.
 
 
 ערבויות .  9
 

 להצעה יש לצרף ערבות בנקאית בלתי מותנית לטובת העירייה בשיעור של א.  
 ₪. 15,000לפחות   

 
  לכתב הזמנה זה, ח'מסמך הערבות תהיה בנוסח המצורף למכרז,   ב. 

 . 20.5.2018ובתוקף עד ליום 
 

 מציע שלא יצרף להצעתו את הערבות האמורה לעיל, לא תדון העירייה  ג. 
 בהצעתו.  

 
 העירייה תהא רשאית שלא לדון בהצעה בשל פגם בערבות המצורפת  .ד

 אליה.
 

 סכום הערבות ישמש פיצויים קבועים ומוסכמים מראש בגין אי מילוי  .ה
 יע לא יאריך את תוקף הערבות בהתאםתנאי ההצעה, וכן  במידה והמצ

 העירייה. לדרישת

הערבות להצעה תחולט, בכל מקרה בו לא ימלא המציע הזוכה חובה  .ו
מהחובות המפורטות במכרז ומסמכיו, והיא תהווה פיצוי מוסכם וידוע 

מראש; ברם חילוט הערבות הבנקאית לא יפגע בזכותה של העירייה לתבוע 
בגין נזקים אחרים ו/או נוספים אשר יגרמו פיצויים נוספים מהמציע, 

 קב אי קיום ההצעה.ידו ע-לעירייה על

פי דרישת  -המציע מתחייב להאריך על חשבונו את תוקף הערבות על .ז
העירייה, עד לאחר שהזוכה שנבחר יחתום על חוזה קבלנות עם העירייה. אם 

תהיה יתנהלו הליכים משפטיים )לרבות הליכי ערעור( וזהות הזוכה לא 
ברורה, יאריך המציע את תוקף הערבות עד לאחר סיום ההליכים 

 פי דרישת העירייה.-המשפטיים, על



13 

 

 י פנייה חד פ-י תנאיה לחילוט עלפ-הערבות תהיה חתומה וניתנת על .ח
צדדית של ראש העירייה  ו/או גזבר העירייה לבנק. כל ההוצאות 

 היו על חשבון המציע.י -הקשורות במתן הערבות

( 14עשר )-תוחזר לכל מציע שהצעתו לא תתקבל במכרז, תוך ארבעה הערבות .ט
ימי עבודה לאחר שייחתם חוזה קבלנות עם הזוכה במכרז. המציע מתחייב 

 להאריך את תוקף הערבות בהתאם למועדים הקבועים בסעיף זה.

לזוכה תוחזר הערבות להצעה, לאחר שיחתום על חוזה הקבלנות עם העירייה  .י
כנספח י העירייה ערבות ביצוע בהתאם לנוסח המפורט ולאחר שיפקיד ביד

ואישור חתום מאת חברת ביטוח מטעמו, על עריכת ביטוחים כנדרש  לחוזה
 .המצורף לחוזהכנספח ובנוסח המפורט 

מהודעת העירייה בדבר  ימים 7בתוך הזוכה מתחייב להעביר לידי העירייה  .יא
כנספח לנוסח המפורט ערבות ביצוע בהתאם  עותקי חוזה חתומים, 3זכייתו, 

כנספח בנוסח המפורט ו ואישור חתום מאת חברת ביטוח מטעמ לחוזה
 .המצורף לחוזה

 

 
 התמורה . 10
 

 במסמךעל המציע לציין את התמורה במקום המיועד לכך בהצעת המציע  .א
 יט' לכתב הזמנה זה. 

 
 העבודות, השירותים  מחירי ההצעה של המציע יכללו את כל הציוד, הכלים, ב.  

חומרי העזר, צוות עובדים, האשורים והרישיונות הנדרשים לביצוע 
העבודות, ואת כל הדרוש לביצוע העבודות על פי מסמכי המכרז ולמילוי כל 

התחייבויותיו של המציע על פי מסמכי המכרז )פרט אם צויין אחרת 
ע כי ראה במפורש במסמכי המכרז(.  בחתמו על ההצעה מצהיר בזאת המצי

ובדק את כל מסמכי המכרז וכי הצעתו מוגשת בהתחשב בכל התנאים 
הכלולים בהם. תשומת לב המציע מופנית לטופס החוזה המצ"ב כמסמך 

 לכתב הזמנה זה.
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 ובחירת הזוכה הליך בדיקת ההצעות.  11
 

 בחירת הזוכה   א.
 

בעלת הניקוד מובהר בזאת, כי אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה 
 הגבוה ביותר או כל הצעה שהיא.

 :שלבים שלושהההצעות יבחנו ב
 
בשלב ראשון תערך בדיקת עמידת המציעים  .: סינון עפ"י תנאי סף'לב אש

רק מציע העומד בתנאי  .והצעותיהם בתנאי הסף להגשת הצעות למכרז זה
העירייה תהיה רשאית לפנות . הסף, תעבור הצעתו לשלב הבדיקה הבא

  .רתלמציעים בבקשה להבהרות, אם תידרשנה, לעניין המענה על רכיבי החוב
 

דירוג איכותי של ההצעות, ומתן ניקוד להצעתו של כל מציע, :  שלב ב'
תיבדק איכות להלן. בשלב זה )ד(  11 בהתאם למדדים המפורטים בסעיף

העירייה עשויה לפנות ללקוחות של המציע לצורך קבלת וההצעה והמציע 
חוות הדעת  .ת דעת עליו, על מוצריו ועבודתו ועל רמת שירות ואמינותחוו

העירייה שומרת לעצמה את הזכות לפסול מציע  ת.ישפיעו על הערכת האיכו
על המציע חלה החובה לצרף  .ו/או מוצר שיש לגביו חוות דעת שליליות

להצעתו את כל המסמכים הנדרשים לעירייה לצורך בחינה איכות ההצעה בין 
מציע שלא יצרף  א.נדרש לעשות זאת במפורש במסמכי המכרז ובין אם ל אם

להצעתו את התיעוד, כאמור לעיל, לא יוכל לטעון כנגד העירייה על כי 
 .העריכה את איכות הצעתו על פי המסמכים שצרף להצעה בלבד

 
)שבעים אחוז(  70%רק מציעים אשר ניקוד האיכות שלהם יעמוד על לפחות 

יעברו לשלב הבא של בדיקת הצעות המחיר. למרות  –מהניקוד המרבי 
האמור לעיל, מובהר בזאת במפורש, כי אם מספר ההצעות שניקוד האיכות 

י העירייה )שלוש(, אז 3-)שבעים אחוז( נמוך מ 70%שלהם יעמוד על לפחות 
פי כל דין -ה ובלי לגרוע מזכויותיה עלפי שיקול דעת-רשאית לקבוע )עלתהא 

)שלוש( ההצעות בעלות ניקוד האיכות  3ובלי שתהיה מחויבת לעשות כן(, כי 
חוז(, יעלו )שישים א 60%-הגבוה ביותר, ובלבד שניקוד האיכות לא יפחת מ

ו/או  פתיחת מעטפות "הצעת המחיר", ולמציע לא תהיה כל טענה –לשלב ג' 
 דרישה ו/או תביעה בקשר לאמור.

 
" של המציעים ודירוג הצעות הצעות המחירפתיחת מעטפות "שלב ג': 

 .המחיר

 .שקלול ההצעות יתבצע על פי העקרונות הבאים בהתאם לאיכות ההצעות  .ב

 :הציון יקבע לכל מציע בהתאם לקריטריונים המפורטים כדלקמן

מכרזים, בהתאם לממצאי  ציון ההצעה של כל מציע, ייקבע ע"י ועדת

מנהל והמלצות ועדה מקצועית מטעם העירייה, אשר תהא מורכבת מ

וגזבר העירייה או מנהל היחידה לאיכות סביבה , , תברואה )יו"ר הוועדה(

,היועץ המשטפטי לעירייה או נציג מטעמו , נציג וועדת מכרזים מי מטעמו 

והמידע אשר יוגש  "(, וזאת על בסיס המסמכיםהמקצועית הועדה)להלן: "

ו/או יומצא על ידי המציע בהתאם להוראות המכרז ועל פי הרכיבים 

 והמשקולות המפורטים להלן.
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חוזים( )שישים א 60%-ל אשר יורכב מפי מדד משוקל-ההצעה הזוכה תבחר על .ג

חוזים( מדד איכותי. ההצעה אשר תקבל את א)ארבעים  40%-מדד כמותי ו

 א ההצעה הזוכה.  הציון המשוקלל הגבוה ביותר תה

+ הניקוד   X  40%: הניקוד בגין המדד האיכותי נוסחת הציון המשוקלל היא

 = סה"כ הניקוד להצעת המציע.  X  60%בגין המדד הכמותי 

 נק'(: 100 המשוקלל הציון מסך' נק 40 ה)יהוו מדד איכותי .ד

 

ניקוד  י נספח פ-בחינה על רכיב מס"ד
 מרבי

 אופן הניקוד/הערות

מדבירים שמעסיק מספר  
המציע בעלי רישיון מדביר 

מורשה להדברת מכרסמים 
וחרקים תקף מהמשרד 

להגנת הסביבה, נכון למועד 
 האחרון להגשת הצעות.

 

רשימת מדבירים 
כשהנתונים ערוכים 

בטבלה המצורפת 
כנספח י' לכתב 

 . ההזמנה

 3המציע אשר מעסיק  נקודות 15
מדבירים ו/או יותר יקבל 

 ניקוד מלא ,
מדבירים  2ציע שמעסיק מ

, מציע  10יקבל ניקוד 
שמעסיק מדביר אחד יקבל 

 . 5ניקוד 
ניסיון במתן שירותי ניטור,  

הדברה, השמדה ומניעת 
מזיקים ברשויות מקומיות 

ועד למועד  2015החל משנת 
 האחרון להגשת הצעות.

רשימת הרשויות 
המקומיות 

כשהנתונים ערוכים 
בטבלה המצורפת 

לכתב כנספח יא' 
 .ההזמנה

 
*"רשות מקומית" 

עירייה /  -משמעה 
מועצה 

מקומית/מועצה 
 אזורית

המציע אשר נותן את השירות  נקודות 15
מושא המכרז למספר 

הרשויות המקומיות הגבוה 
ביותר יקבל את מלוא 

הנקודות, יתר המציעים 
 ינוקדו באופן יחסי.

לשם קביעת מספר הרשויות 
המקומיות לבדיקת רכיב זה 

ר הוועדה את מספר תחב
הרשויות שלהן ניתן שירות 

, ותחלק 2017-2015בשנים 
 בשלוש. 

ניסיון המציע בהדברה  
 משולבת.

הדברה לעניין מכרז זה "
 " הינה:משולבת

"מכלול של פעולות הכולל 
ניטור המזיק, צמצום 

המפגעים הגורמים 
להתרבות המזיק וביצוע 

הדברה כשלב אחרון 
במידה במכלול הפעולות 

 והמזיק עדיין קיים".

תיאור ניסיון המציע 
בנספח יב' לכתב 

 .ההזמנה

מציע שלו ניסיון בהדברה  נקודות 5
 5משולבת, יקבל ניקוד של עד 

נקודות בהתאם לשיקול דעת 
 הוועדה הבוחנת.

מבחן ידע מקצועי למציע  
ו/או מנהל המציע ו/או מי 

מבעלי המציע ו/או מי 
מבעלי מניות המציע בעל 

רישיון מדביר מורשה 
להדברת מכרסמים 

וחרקים תקף מהמשרד 
להגנת הסביבה, ולאיש 

 בטייבההקשר אשר יהיה 
מטעם המציע, ככל שהוא 

 יזכה במכרז.
 

פרטי איש הקשר 
מטעם המציע, 

שנתוניו ערוכים 
בנספח יג' לכתב 

 .ההזמנה

המדביר ואיש הקשר, מטעם  נקודות 15
כל אחד מהמציעים, יוזמן 

לישיבת הוועדה הבוחנת 
וישאל שאלות מקצועיות 
הקשורות בשירות מושא 

 המכרז.
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ניקוד  י נספח פ-בחינה על רכיב מס"ד
 מרבי

 אופן הניקוד/הערות

שיטות עבודה של המציע  
 בכל הנוגע לנקודות שלהלן:

שיטות חיפוש אמצעים 
 פחות רעילים להדברה.

י יכולות מתן מענה מקצוע
 ומידע במקרי תאונות.

יכולות מילוי דוחות ומעקב 
 אחר המידע.

יכולות זיהוי נכון את 
המזיק הפוגע, כולל שימוש 

באנשי מקצוע וציוד 
 .שברשותו

התייחסות לנקודות 
המצוינות ברכיב זה, 

במסמך המצורף 
כנספח יד' לכתב 

 .ההזמנה

הוועדה הבוחנת תבחן רכיב  נקודות 10
זה בהתאם להתרשמותה 
משיטות העבודה שיפרט 

המציע, ותנקד את הצעתו של 
כל מציע ביחס לרכיב זה, 

)אפס( נקודות  0בניקוד שבין 
לבין הניקוד המרבי הנקוב 

ברכיב זה, וזאת בהתאם 
להתרשמותה כאמור, ולפי 

 שיקול דעתה המקצועי.
 

הוועדה תהא ראשית לשאול 
 את המציע שאלות ביחס 

    בניטור ניסיון

ניסיון קודם  מספר שנות 
 בניטור

-תצהיר מאושר על
ידי עורך דין בנוסח 

כנספח טו' המצורף 
 .לכתב ההזמנה

המציע אשר לו מספר שנות  נקודות 10
הניסיון הגבוהות ביותר 
בניטור יקבל את מלוא 

הנקודות, יתר המציעים 
 ינוקדו באופן יחסי.

המציע יפרט את  מספר סוגי מזיקים 
סוגי המזיקים 

שלהם ביצע ניטור 
במסמך המצורף 
כנספח טז' לכתב 

 .ההזמנה

מציע אשר ביצע ניטור למגוון  נקודות 10
רחב יותר של מזיקים יקבל 

את מלוא הנקודות, יתר 
 המציעים ינוקדו באופן יחסי.

פרטי המנטר מטעם  ידע מקצועי בניטור 
המציע אשר יבצע 

 , ככלבטייבהניטור 
שיזכה במכרז, 

שנתוניו ערוכים 
בנספח יז' לכתב 

 .ההזמנה

המנטר, מטעם כל אחד  נקודות 10
מהמציעים, יוזמן לישיבת 

הוועדה הבוחנת וישאל 
שאלות מקצועיות הקשורות 

 בביצוע ניטור.

    רצון שביעות 
חוות דעת ממקבלי שירות  

 דומה מהמציע
 נקודות 10 

 
 

לשם קבלת חוות דעת 
ממקבלי שירות דומה, יבחרו 

שלושה לקוחות להם נתן 
המציע שירות. כל אחד מהם 

יתבקש לענות על שאלון 
שביעות רצון, בהתאם 

כנספח יז' לשאלון המצורף 
 .לכתב ההזמנה

כל חוות דעת תנוקד בניקוד 
)אפס( נקודות לבין  0שבין 

 הניקוד המרבי.
 100  סה"כ 

 נקודות
 

 

במפורש, כי ניקוד הצעות המציעים הנכללים בקבוצת המציעים המדורגים,  מובהר

ובכלל זה ניקוד רכיבי המשנה השונים בהתייחס לכל הצעה, כאמור לעיל, יעשה 

במספרים שלמים ובשברים עשרוניים, ברמת דיוק של שתי ספרות מימין לנקודה 

בשבר בעל מכנה מאה(,  מתן ציון במספר שלם וכן )לפי העניין( -העשרונית )היינו 

כאשר ניקוד שתוצאתו חורגת מרמת הדיוק האמורה של שתי ספרות מימין לנקודה 
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העשרונית, יעוגל לתוצאה בעלת עד שתי ספרות מימין לנקודה העשרונית, למספר 

 הקרוב ביותר.

 

 מדד כמותי .ה
  המציע ינקוב בטופס הצעת המחיר )מסמך ג'(, במקום המיועד לכך,  את המחיר 

ותי הדברה ומילוי כל התחייבויותיו, כשהמחיר ידו למתן שיר-החודשי המבוקש על

 המבוקש כולל הדברת עשביה.

 למחיר המבוקש יתווסף מע"מ כדין.

 הנוסחה לשם חישוב ציון הצעת המחיר :   

 מהות הסימון סימן

a ידי המציע-המחיר המבוקש על 

A .המחיר הנמוך ביותר מבין ההצעות 

)המציע הזול  100%כפול  aחלקי   Aהמנה המתקבלת מחלוקת  ציון מחיר

 סעיף זה(.ב - 100%ביותר יקבל את הציון 

 

 

למניעת ספקות, התמורה מהווה תשלום מלא וסופי בגין מתן השירות וכוללת את כל 

ההוצאות, בין מיוחדות ובין כלליות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות במתן השירות 

פי הסכם זה, -לכל התחייבויותיו על בשלמות ומהווים כיסוי מלאפי תנאי המכרז -על

לרבות אך לא רק תשלום בגין ציוד, רישיונות, חומרים, כוח אדם, ביטוחים, דלק, 

 רווח וכיוצא באלה.

 
 

 החלטת העירייה .  11

 
של המציע, הכספית  ביכולתוהעירייה רשאית להתחשב בין היתר  א.  

והארגונית, בניסיונו באמינותו וכישוריו לתת את השירות הנדרש ברמה 
 מעולה וכיו"ב.

 
 העירייה תהא רשאית לדרוש מהמציע פרטים בדבר אפשרויותיו הכספיות  ב.  

והמקצועיות להתקשרותה עמו. והמציע יהא חייב לספק לעירייה את 
 הפרטים. 

כל גורם מקצועי מטעמה לפנות לגורמים בנוסף תהיה רשאית העירייה ו
שונים עימם עבד המציע לקבלת חוות דעת אודות המציע ולמציע לא 

 תהיינה טענות כנגד פעולות מעין אלו של העירייה. 
 העירייה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז ו/או לא לחתום על  ג.  
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ד.  החוזה ו/או לא לבצעו מכל סיבה שהיא בהתאם לשיקול דעתה המלא והסופי,   

ולמשתתפים במכרז לא תהא כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל סוג שהוא. 

של מבלי לפגוע בכלליות האמור העירייה תהיה רשאית לבטל את בחירתו 

 המציע שנבחר ליתן את השירות במקרים הבאים:

 או אדם אחר מטעמו נתן או הציע שוחד, מענק, דורון התברר, כי המציע (1)

 או טובת הנאה כלשהי בקשר עם המכרז.

 התברר, כי הצהרה כלשהי של המציע שניתנה במכרז אינה נכונה או (2)

שהמציע לא גילה לעירייה עובדה מהותית אשר היה בה, לדעת העירייה, 

 כדי להשפיע על בחירתו למתן השירות.

ההוראות הקבועות במסמכי המכרז שקיומן מהווה המציע לא פעל לפי  (3)

-תנאי מוקדם לחתימת העירייה על ההסכם עימו ו/או למתן השירות על

ידיו, או שחזר בו ומבקש לבטל הצעתו, או שנתגלה, כי אינו מסוגל לקיים 

 את הצעתו, או שהפר התחייבות יסודית בהסכם.

 
מסיבה כלשהי  אם לא תעלה ההתקשרות עם הזוכה או תבוטל ההתקשרות

בכל שלב, העירייה תהא רשאית, אך לא חייבת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, 
לפנות למציע שדורג במקום הבא ולחתום אתו על הסכם התקשרות כאילו 

היה הזוכה במכרז, בהתאם לתנאי המכרז ולהצעתו של אותו מציע. לא 
 הסכים לכך המציע שדורג במקום השני, תהיה העירייה רשאית לפנות

 למציע שדורג במקום השלישי וכן הלאה.
 

 הגשת ההצעות, מועדים: . 12
 

  עיריה מחלקת רכשבמשרדי הניתן לעיין במסמכי המכרז קודם לרכישתם,  .א
 .ולוגיסטיקה או באתר האינטרנט העירוני

 
עליה  הצעת המחיר תוגש במעטפה סגורה נפרדתהמכרז הוא דו שלבי.  .ב

 ".טייבהעיריית  2018-04מכרז  –יירשם "הצעת המחיר 
 

המציע יגיש הצעתו בלי לבצע בנוסחם המודפס של מסמכי המכרז כל  .ג
 תיקון, שינוי, השמטה, הסתייגות, התניה או תוספת.

  העירייה תהא רשאית לפסול כל הצעה שלא תוגש בהתאם לאמור בכתב 
 הזמנה זה, לרבות הצעה הכוללת תיקון, שינוי, הסתייגות, התניה או  
 תוספת בנוסח מסמכי המכרז. 
 

בהגשת הצעתו, מתחייב המציע להמציא לעירייה, או למי מטעמה, כל  .ד
לצורך קבלת הבהרות ו/או  ידיהם, לרבות-מסמך ו/או מידע שיידרש על

פרטים נוספים לגבי הצעתו, ולסייע ולשתף פעולה באופן מלא עם העירייה, 
 או מי מטעמה, בכל הנוגע לביצוע בירורים כאמור.

 
עותקים,  2-את ההצעה לרבות כל מסמכי המכרז חתומים ע"ג כל דף, ב .ה

לרבות תיקונים ו/או עידכונים שהופצו למציעים עד למועד הגשת המכרז, 
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יש למסור ביד במעטפה סגורה שתוכנס לתיבת המכרזים אשר במחלקת 
 רכש ולוגיסטיקה.

 
עה ______בש28/02/2018המועד האחרון להגשת ההצעות הוא עד ____ .ו

 בתיבת   17:00
במסירה ידנית בלבד. ההצעה שתישלח בדואר המכרזים שבלשכת גזבר 

 תוחזר.
. 

 
 

 מציעים: פגישת . 13
 

___ . התכנסות 13:00____  בשעה _____12/02/2018___ -פגישה תערך ב א.  
 ב_______

 
 ההשתתפות בפגישת מציעים חובה ומהווה תנאי מחייב להשתתפות במכרז. ב.  

 אני מאשר כי קראתי את התנאים דלעיל ואני מסכים לכל האמור בהוראות  
 ותנאי המכרז וידוע לי כי יהפכו לחלק בלתי נפרד מהחוזה שיחתם עם  
 הזוכה במכרז. 

 
 

 עיון במסמכים –החלטת ועדת המכרזים .  14

 

 ן ועדת המכרזים תאפשר למציע שהשתתף במכרז, המבקש לעיי .א
  במסמכים בהתאם ובכפוף לקבוע בתקנה במסמכים שונים, לעיין 
  , בהתאם לחוק1987-תשמ"ח תקנות העיריות )מכרזים(, )ט( ל22 
 ובהתאם להלכה הפסוקה. 1998-חופש המידע, התשנ"ח 

 
a. כוללים סודות מסחריים ו/או סודות  מציע הסבור כי חלקים מהצעתו

 "חלקים סודיים"(, שלדעתו אין לאפשר את העיוןמקצועיים )להלן: 
 אחרים: בהם למציעים 

 יציין במפורש בהצעתו מהם החלקים הסודיים. (א)

   -יסמן את החלקים הסודיים שבהצעתו באופן ברור וחד (ב)
 משמעי.

במידת האפשר יפריד חלקים אלה מכלל ההצעה הפרדה  (ג)
 פיזית.

 

 מציע שלא סימן חלקים בהצעתו כסודיים, יראוהו כמי שהסכים .ב
אחרים. סימון חלקים בהצעה למסירת ההצעה כולה לעיון מציעים 

כסודיים מהווה הודאה בכך שחלקים אלה בהצעה סודיים גם 
בהצעותיהם של המציעים האחרים, ומכאן שהמציע מוותר מראש על 

 זכות העיון בחלקים אלה של הצעות המציעים האחרים.
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 יודגש, שיקול הדעת בדבר היקף זכות העיון של המציעים הינו של .ג
עדת המכרזים בלבד, אשר תפעל בנושא זה ו ועדת המכרזים ושל

 בהתאם לדיני המכרזים ולאמות המידה המחייבות רשות מנהלית.

 החליטה ועדת המכרזים לאפשר עיון בחלקים המפורטים בהצעת .ד
המציע, הגם שהמציע הגדירם כסודיים, תיתן על כך ועדת המכרזים 

ההולם התראה למציע, ותאפשר לו להשיג על כך בפניה בתוך פרק זמן 
 את נסיבות העניין.

 החליטה ועדת המכרזים לדחות את ההשגה של הציע, תודיע על כך .ה
 ועדת המכרזים למציע בטרם מסירת החומר לעיונו של המבקש.

 הצהרות והתחייבויות המציע.  15
 
 

רז, פי מסמכי המכ-בלי לגרוע מיתר הצהרותיו והתחייבויותיו של כל מציע, על .א

 מצהיר וכן מתחייב כלפי העירייה, כדלקמן:בהגשת הצעתו, כל מציע 

 

הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוה כאישור וכהצהרה שכל פרטי  .ב

המכרז ומסמכיו ידועים ונהירים לו, לרבות חובתו לשלם לעובדיו שכר בהתאם 

לו את כל הידיעות,  , וכי יש1987-להוראות חוק שכר מינימום, התשמ"ז

קצועיות האחרות, וכי הוא מסוגל מכל בחינה שהיא הכישורים והסגולות המ

 ליתן את השירות, הכל כמפורט במסמכי המכרז.

 
הגשת הצעתו של המציע, והשתתפותו במכרז כמוה כהצהרה, כי ידועים ונהירים  .ג

רז, פי מסמכי המכ-לו כל הנתונים והנסיבות הקשורים במילוי התחייבויותיו על

 והחוקים הרלוונטיים. ובכלל זה ההסכם, לרבות כל הדינים

 
כל טענה בדבר טעות, אי הבנת מסמכי המכרז ו/או אי ידיעת תנאי כלשהו  .ד

די י-הקשור במתן  השירות מושא המכרז, לא תתקבל לאחר הגשת ההצעה על

 המציע.

 
כל ההוצאות הכרוכות בהשתתפות במכרז, לרבות ההוצאות הכרוכות ו/או  .ה

המציעים בלבד. למניעת ספק,  הנובעות מהכנת ההצעה והגשתה, תחולנה על

 המציעים לא יהיו זכאים לכל השבה ו/או פיצוי בגין הוצאותיהם כאמור.
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  ככל שהקבלן הזוכה יידרש ליתן שירות במוסדות שבהם נדרש אישור .ו
  חוק למניעת העסקה של ל 3ממשטרת ישראל בהתאם להוראות סעיף 

  יהיה עליו להמציא אישור , 2001-תשס"אות מסוימים, עברייני מין במוסד
  כזה ביחס למי מטעמו אשר יתן את השירות מושא המכרז טרם מתן 

 ______________. השירות
 חתימת המבצע

   .יש להחזיר מסמך זה כשהוא חתום יחד עם כל מסמכי ההצעה 
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 מסמך ב'
 

 תצהיר בדבר קיום דיני עבודה
 

י לומר את לאחר שהוזהרתי כי על___________ אני הח"מ ____________ ת.ז. 
האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה 

 כדלקמן: 

 –הנני נותן תצהיר זה בשם ________________________ )להלן   .1
"( שהוא הגוף המבקש להגיש הצעה למכרז זה. אני מצהיר/ה כי הנני הגוף"

 יר זה בשם הגוף.מוסמך/ת לתת תצה
 

רתם " כהגדעבירה" -" ובעל זיקהבתצהירי זה, משמעותם של המונחים "  .2

"(, החוק" -)להלן 1976 –ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 2בסעיף 

תנאי לעסקה עם גוף ציבורי". אני  –תחת הכותרת "קיום דיני עבודה 
 מבין/ה אותם. מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותם של מונחים אלה וכי אני

 

ב לחוק( 2הנני מצהיר בזאת כי עד למועד ההתקשרות )כהגדרתו בסעיף   .3
 -המציע לא הורשע בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות )עבירה לעניין זה 

עבירה על פי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים 
, שנעבר 1987 -או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 1991-הוגנים(, התשנ"א

( או, לחילופין, המציע או בעל זיקה אליו )כהגדרתו 31.10.02לאחר יום 
ב לחוק(, הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות )עבירה לעניין 2בסעיף 

חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת  עבירה על פי -זה 
, 1987 -או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 1991-תנאים הוגנים(, התשנ"א

(, אולם במועד האחרון להגשת הצעות במכרז, 31.10.02שנעבר לאחר יום 
 חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

 
 . זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.4

____________________ 
 חתימת המצהיר 

 אישור
 

"ד מ.ר. הריני לאשר, כי ביום ________, הופיע בפני, _______________, עו
_________, אשר משרדי ברחוב ____________, מר/גב' ____________, 

המוכר לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי 
לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו 

 בפני.
 

_________________   _______________________ 
 חותמת + חתימת עוה"ד תאריך
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 מסמך ג'
 תיאור ניסיון המציע במתן שירותי ניטור, הדברה, השמדה ומניעת מזיקים

 

כי עלי לומר את כחוק, ____________ לאחר שהוזהרתי  מס'  ת.זנושא הח"מ ____________  ,אני
נותן /ת הצהרתי זאת להוכחת לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן,  ה/האמת וכי אהיה צפוי

שגיאה! מקור ההפניה לא נ"( בתנאי המפורט בסעיף  המציעעמידת _________________ )להלן: "
 לכתב הזמנה להציע הצעות )מסמך א' למסמכי המכרז(. שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא. מצא.

 

פרטי נציג' איש קשר  שם הלקוח מס"ד
מטעם הלקוח )שם ודרכי 

 התקשרות(

תקופת מתן 
 השירות

1.   
 שם הלקוח ________________

_______________________ 
 :שסופקוהשירותים 

 ניטור 

 הדברה 

 השמדה ומניעת מזיקים 
 

 תיאור השירותים: __________
________________________ 
________________________ 
________________________ 

שם הנציג/ איש הקשר 
 ותפקידו:

_________________ 

 פרטי התקשרות:

 טל': ____________

 נייד: _____________

 אלקטרוני:דואר 

________________ 

 תאריך התחלה:

____________ 

 תאריך סיום: 

____________ 

סך משך התקופה 
 )בחודשים(: ___

 )במילים: _______

)___________ 

2.   
 שם הלקוח ________________

_______________________ 
 :השירותים שסופקו

 ניטור 

 הדברה 

 השמדה ומניעת מזיקים 
 

 השירותים: __________תיאור 
________________________ 
________________________ 
________________________ 

שם הנציג/ איש הקשר 
 ותפקידו:

_________________ 

 פרטי התקשרות:

 טל': ____________

 נייד: _____________

 דואר אלקטרוני:

________________ 

 תאריך התחלה:

____________ 

 תאריך סיום: 

____________ 

סך משך התקופה 
 )בחודשים(: ___

 )במילים: _______

)___________ 

3.   
 שם הלקוח ________________

_______________________ 
 :השירותים שסופקו

 ניטור 

 הדברה 

 השמדה ומניעת מזיקים 
 

 תיאור השירותים: __________
________________________ 
________________________ 
________________________ 

 

שם הנציג/ איש הקשר 
 ותפקידו:

_________________ 

 פרטי התקשרות:

 טל': ____________

 נייד: _____________

 דואר אלקטרוני:

________________ 

 תאריך התחלה:

____________ 

 תאריך סיום: 

____________ 

סך משך התקופה 
 )בחודשים(: ___

 )במילים: _______

)___________ 
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פרטי נציג' איש קשר  שם הלקוח מס"ד
מטעם הלקוח )שם ודרכי 

 התקשרות(

תקופת מתן 
 השירות

4 .  
 שם הלקוח ________________

_______________________ 
 :השירותים שסופקו

 ניטור 

 הדברה 

 השמדה ומניעת מזיקים 
 

 __________תיאור השירותים: 
________________________ 
________________________ 
________________________ 

שם הנציג/ איש הקשר 
 ותפקידו:

_________________ 

 פרטי התקשרות:

 טל': ____________

 נייד: _____________

 דואר אלקטרוני:

________________ 

 תאריך התחלה:

____________ 

 תאריך סיום: 

____________ 

סך משך התקופה 
 )בחודשים(: ___

 )במילים: _______

)___________ 

5 .  
 שם הלקוח ________________

_______________________ 
 :השירותים שסופקו

 ניטור 

 הדברה 

 השמדה ומניעת מזיקים 
 

 תיאור השירותים: __________
________________________ 
________________________ 
________________________ 

שם הנציג/ איש הקשר 
 ותפקידו:

_________________ 

 פרטי התקשרות:

 טל': ____________

 נייד: _____________

 דואר אלקטרוני:

________________ 

 תאריך התחלה:

____________ 

 תאריך סיום: 

____________ 

סך משך התקופה 
 ___ )בחודשים(:

 )במילים: _______

)___________ 

 

 הנני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן הצהרתי אמת.
 ___________________ 
 תימהח  

 
 

 אישור
אני הח"מ __________________, עו"ד )מ.ר. _________(, מרחוב 

___________, _____________, מאשר/ת בזאת, כי ביום _________, הופיע/ה 
לפני מר/גב' ___________המוכר/ת לי אישית/שזיהה/תה עצמו/ה לפי ת.ז מס' 

אחר ל______________, אישר/ה את נכונות הצהרה זו וחתם/מה עליה בפני, 
כל ל ה/צפוי א/תהאוכי יה ,את האמת ה להצהיר/כי עליואותו/ה,  שהזהרתי

 כן. תעשה/אם לא יעשה ,עונשים הקבועים בחוקה
 

_________________ 
 חתימה + חותמת
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 'דמסמך 
 

 ימולא על דף הנושא לוגו של רואה החשבון
 

 באשר להיקף כספי הצהרה
 

 ___: _____________________פ.ח-: __________________________המציע שם

 

היו הכנסותינו ממתן שירותי ניטור, הדברה, השמדה ומניעת מזיקים בסך  2015הרינו להצהיר כי בשנת 

)הסכום במילים ____________________________( לא _______________ ₪ _ -שאינו נמוך מ 

 כולל מע"מ.

היו הכנסותינו ממתן שירותי ניטור, הדברה, השמדה ומניעת מזיקים בסך  2016הרינו להצהיר כי בשנת 

)הסכום במילים ____________________________( לא _______________ ₪ _ -שאינו נמוך מ 

 כולל מע"מ.

היו הכנסותינו ממתן שירותי ניטור, הדברה, השמדה ומניעת מזיקים בסך  2017כי בשנת הרינו להצהיר 

)הסכום במילים ____________________________( לא _______________ ₪ _ -ך מ שאינו נמו

 כולל מע"מ.

 ________________________________ מציע וחותמת חתימת

 

 חשבון רואה אישור

 

 וכרואי"( המציע: "להלן_____________________ ) פ.ח_________________________  לבקשת

הכנסות ממתן שירותי ניטור, הדברה, השמדה ומניעת  בדבר המציע הצהרת את ביקרנו, שלו חשבון

. המציע הנהלת באחריות הינה ההצהרה. לעיל כמדווח  2017ובשנת  2016  , בשנת2015מזיקים , בשנת 

 .ביקורתינו על בהתבסס זו הצהרה על דעה לחוות היא אחריותינו

 במידע התומכות ראיות של בדיקה כללה הביקורת. מקובלים ביקורת לתקני בהתאם ביקורתינו את ערכנו

 אנו. מהותית מטעה הצגה ל"הנ בהצהרה שאין בטחון של סבירה מידה להשיג במטרה וזאת שבהצהרה

 .דעתנו לחוות נאות בסיס מספקת שביקורתינו סבורים

 שמסר המידע את המהותיות הבחינות מכל נאות באופן משקפת זו הצהרה ביקורתינו על בהתבסס לדעתנו

 .דוי-למתן שירותי ניטור, הדברה, השמדה ומניעת מזיקים על בקשר המציע

 

 : ______________תאריך

 ,רב בכבוד

 חשבון רואי

 רישיון מספר
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 'המסמך 
 

 נתוני מדביר מורשה
 
 

 מדביר מורשה תונינ

 

 מספר  :המדביר שם
 "ז:ת

 שנת 
 :לידה

 

 

 :מקצועית/  אקדמאית שכלהה

 התואר מתן מועד הכשרה/ההשכלה פרטי

. . 

. . 

. . 

 לצרף לנספח פירוט קורות חיים ותעודות הכשרה והסמכה.  המדביר על 

 

   :בתחום מושא המכרז' שנות ניסיון מס 

 

 

 המדביר הצהרת

 הובא כי ומצהיר, אלי הנוגע מסמך ובכל החיים שבקורות והפרטים"ל הנ הפרטים נכונות את מאשר הנני

  .בפרויקט לי המיועד התפקיד מהות לידיעתי

 ________________ חתימה______________________    שם____________ תאריך

 
 *יש לצרף המלצות.

 
 

. 

. . 

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך

 
 

 אישור עו"ד
 

אני הח"מ __________________, עו"ד )מ.ר. _________(, מרחוב ___________, _____________, 
מאשר/ת בזאת, כי ביום _________, הופיע/ה לפני מר/גב' ___________המוכר/ת לי אישית/שזיהה/תה 

אחר לעצמו/ה לפי ת.ז מס' ______________, אישר/ה את נכונות הצהרה זו וחתם/מה עליה בפני, 
אם  ,עונשים הקבועים בחוקכל הל ה/צפוי א/תהאוכי יה ,את האמת ה להצהיר/כי עליואותו/ה,  שהזהרתי
 כן. תעשה/לא יעשה

_________________ 
 חתימה + חותמת
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 'ומסמך 
 לוכד נחשים תונינ

 

לוכד  שם
 :הנחשים

 מספר 
 "ז:ת

 שנת 
 :לידה

 

 

 :מקצועית/  אקדמאית שכלהה

 התואר מתן מועד הכשרה/ההשכלה פרטי

. . 

. . 

. . 

 לצרף לנספח פירוט קורות חיים ותעודות הכשרה והסמכה.  לוכד הנחשים על 

 

   :בתחום מושא המכרז' שנות ניסיון מס 

 

 

 לוכד הנחשים הצהרת

 הובא כי ומצהיר, אלי הנוגע מסמך ובכל החיים שבקורות והפרטים"ל הנ הפרטים נכונות את מאשר הנני

  .בפרויקט לי המיועד התפקיד מהות לידיעתי

 ________________ חתימה______________________    שם ____________ תאריך

 
 *יש לצרף המלצות.

 
 

. 

. . 

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך

 
 

 אישור עו"ד
 

אני הח"מ __________________, עו"ד )מ.ר. _________(, מרחוב ___________, _____________, 
מאשר/ת בזאת, כי ביום _________, הופיע/ה לפני מר/גב' ___________המוכר/ת לי אישית/שזיהה/תה 

אחר לעצמו/ה לפי ת.ז מס' ______________, אישר/ה את נכונות הצהרה זו וחתם/מה עליה בפני, 
אם  ,עונשים הקבועים בחוקכל הל ה/צפוי א/תהאוכי יה ,את האמת ה להצהיר/כי עליואותו/ה,  שהזהרתי
 כן. תעשה/לא יעשה

 
_________________ 

 חתימה + חותמת
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 'זמסמך 
 
 

 התחייבות קבלן משנה להצעה

לאחר שהוזהרתי אני החתום מטה, מר/גב' _______________, נושא/ת ת.ז. שמספרה ____________, 

כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בכתב 

 כדלקמן:

לחתום על תצהיר זה בתמיכה להצעה ח"מ___________ )להלן: "קבלן המשנה"( מוסמך אני ה .1

  טייבהבעיר  ________  למתן שירותי ניטור, הדברה, השמדה ומניעת מזיקים 'מסלמכרז 

 "(.המכרז)להלן: "

הוא לוכד נחשים המחזיק היתר בתוקף מטעם רשות  כי בזאת ומתחייב מצהיר המשנה קבלן .2

 כן כמו( .זה למסמך ההיתר העתק מצורף____________________________ )הטבע והגנים

 .זה למכרז הראשי כקבלןכמציע  במציע ואני מכיר מחייב חוזי קשר לבין המציע יש ביני

 עצמי השירותים מושא מכרז זה אותם קיבלתי על לביצוע מתחייב ספק, אני כל להסיר מנת על .3

 הסכם ואת דרישותיו את המכרז, כל הוראות את קראתי כי בזאת מצהיר וכן משנה כקבלן לבצע

 שלנו זו התחייבות משנה. כקבלן התחייבויותיי לגרוע מקיום כדי אלה בכל ואין ההתקשרות,

 .המכרז עורך כלפי והן המציע כלפי הן ,עת בכל בתוקפה תעמוד

 .אמת דלעיל הצהרתי ותוכן חתימתי להלן, שמי זה .4

 

_____________________________________ 

 חתימת המצהיר תאריך

 

 

 אישור עו"ד

 

הנני מאשר בזה, כי ביום ___________ הופיע בפני, עו"ד ______________, במשרדי ברחוב 
ות מספר ידי תעודת זה-__________________, מר/גב'______________, שזיהה/תה עצמו/ה על

____________, המוסמך/ת לחתום על ההצעה למכרז ועל תצהיר זה בשם המציע, ואחרי שהזהרתיו/ה 
כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, 

 ר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.איש

 

________ ________________________________________ 

 חתימה חותמת ומספר רישיון עורך דין   תאריך
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 מסמך ח'
 

 לכבוד
 טייבהעיריית 

 . 1ת.ד. –רחוב אלבלדיה 
 ט י י ב ה

 
 

 א.נ.,
 
 

 ערבות בנקאיתהנדון: 
 

 על פי בקשת_________ ) להלן: " המבקשים"( אנו ערבים בזה כלפיכם  . 1
חמשה עשר אלף במילים: ____₪  ) 15000לסילוק כל סכום עד לסך של _____

עבודות  לביצוע  04-2018 וזאת בקשר עם השתתפותם במכרז פומבי מס'₪(  
י , ולהבטחת מילוטייבהניטור, הדברה, השמדה ומניעת מזיקים בתחום העיר 

 התחייבויותיהם על פי  מכרז.
 

 ימים   7אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל תוך  .2
 מדרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם חובה כלשהי 

 לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו או לדרוש את 
 הסכום תחילה מאת המבקשים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת ומבלי 

 לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקשים בקשר לחיוב 
 כלשהו כלפיכם.

 
 אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או  . 3

 בלבד, בתנאי במספר דרישות שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל 
 שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.

 
 ערבות זו הינה בלתי חוזרת, בלתי תלויה  ולא ניתנת לביטול.

ועד בכלל, ולאחר המועד ___20/05/2018ערבות זו תישאר בתקופה עד ____
 הנ"ל ערבותנו זו בטלה ומבוטלת.

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.  
 תאריך : ____________ בנק:_______________
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 מסמך ט'
 

 ידי המציע-רשימת מדבירים מורשים המועסקים על
 

כי עלי לומר את כחוק, ____________ לאחר שהוזהרתי  מס'  ת.זנושא הח"מ ____________  ,אני
 מצהיר כדלקמן:לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן,  ה/האמת וכי אהיה צפוי

 

__ מדבירים בעלי רישיון מדביר ___________ מעסיק נכון למועד האחרון להגשת הצעות _ המציע .1
 "(.המדביריםמורשה להדברת מכרסמים וחרקים תקף מהמשרד להגנת הסביבה )להלן: "

 

 להלן פירוט המדבירים: .2

 
 רישיון משנת מספר רישיון שם המדביר מס"ד

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  
 הנני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן הצהרתי אמת.

 ___________________חתימה
 
 אישור

 
אני הח"מ __________________, עו"ד )מ.ר. _________(, מרחוב ___________, _____________, 
מאשר/ת בזאת, כי ביום _________, הופיע/ה לפני מר/גב' ___________המוכר/ת לי אישית/שזיהה/תה 

אחר לעצמו/ה לפי ת.ז מס' ______________, אישר/ה את נכונות הצהרה זו וחתם/מה עליה בפני, 
אם  ,עונשים הקבועים בחוקכל הל ה/צפוי א/תהאוכי יה ,את האמת ה להצהיר/כי עליואותו/ה,  שהזהרתי
 כן. תעשה/לא יעשה

 
 

_________________ 
 חתימה + חותמת
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 מסמך י'
 רשימת רשויות מקומיות שלהן נותן המציע שירות

 
כי עלי לומר את כחוק, ____________ לאחר שהוזהרתי  מס'  ת.זנושא הח"מ ____________  ,אני

 מצהיר כדלקמן:לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן,  ה/האמת וכי אהיה צפוי
 

 ____ רשויות מקומיות, כמפורט להלן:_ -נתן המציע  ______  שירותים מושא המכרז ל  2015בשנת  .1
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
 

 

 ____ רשויות מקומיות, כמפורט להלן:_ -נתן המציע  ______  שירותים מושא המכרז ל  2016 בשנת  .2
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

 
 

 ____ רשויות מקומיות, כמפורט להלן:_ -נתן המציע  ______  שירותים מושא המכרז ל  2017בשנת  .3
 

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

 
 הנני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן הצהרתי אמת.

 ___________________ 
 חתימה 

 
 אישור

 
אני הח"מ __________________, עו"ד )מ.ר. _________(, מרחוב ___________, _____________, 
מאשר/ת בזאת, כי ביום _________, הופיע/ה לפני מר/גב' ___________המוכר/ת לי אישית/שזיהה/תה 

לאחר בפני, עצמו/ה לפי ת.ז מס' ______________, אישר/ה את נכונות הצהרה זו וחתם/מה עליה 
אם  ,עונשים הקבועים בחוקכל הל ה/צפוי א/תהאוכי יה ,את האמת ה להצהיר/כי עליואותו/ה,  שהזהרתי
 כן. תעשה/לא יעשה

 
 חתימה + חותמת
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 מסמך יא
 

 תצהיר בדבר ביצוע הדברה משולבת
 

את  כי עלי לומרכחוק, ____________ לאחר שהוזהרתי  מס'  ת.זנושא הח"מ ____________  ,אני
 מצהיר כדלקמן:לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן,  ה/האמת וכי אהיה צפוי

 
ועד למועד האחרון להגשת  2015___ מבנים, החל משנת __ -המציע _________ ביצע הדברה משולבת ב

 הצעות.
 

 
 הנני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן הצהרתי אמת.

 
 ___________________ 
 חתימה  

 
 

 אישור
אני הח"מ __________________, עו"ד )מ.ר. _________(, מרחוב ___________,   

_____________, מאשר/ת בזאת, כי ביום _________, הופיע/ה לפני מר/גב' ___________המוכר/ת 
לי אישית/שזיהה/תה עצמו/ה לפי ת.ז מס' ______________, אישר/ה את נכונות הצהרה זו וחתם/מה 

עונשים כל הל ה/צפוי א/תהאוכי יה ,את האמת ה להצהיר/כי עליואותו/ה,  לאחר שהזהרתיה בפני, עלי
 כן. תעשה/אם לא יעשה ,הקבועים בחוק

_________________ 
 חתימה + חותמת
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 מסמך יב'
 

 איש קשר מטעם המציע תונינ

 

 

איש  שם
 :הקשר

 מספר 
 "ז:ת

 שנת 
 :לידה

 

 

 :מקצועית/  אקדמאית שכלהה

 התואר מתן מועד הכשרה/ההשכלה פרטי

  

  

  

 לצרף לנספח פירוט קורות חיים ותעודות הכשרה והסמכה.  איש הקשר על 

 

   :בתחום מושא המכרז' שנות ניסיון מס 

 

 

 איש הקשר הצהרת

 הובא כי ומצהיר, אלי הנוגע מסמך ובכל החיים שבקורות והפרטים"ל הנ הפרטים נכונות את מאשר הנני

  .בפרויקט לי המיועד התפקיד מהות לידיעתי

 ________________ חתימה______________________    שם____________ תאריך

 
 *יש לצרף המלצות.

 
 

 

  

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך

 
 

 אישור עו"ד
 

אני הח"מ __________________, עו"ד )מ.ר. _________(, מרחוב ___________, _____________, 
מאשר/ת בזאת, כי ביום _________, הופיע/ה לפני מר/גב' ___________המוכר/ת לי אישית/שזיהה/תה 

אחר לעצמו/ה לפי ת.ז מס' ______________, אישר/ה את נכונות הצהרה זו וחתם/מה עליה בפני, 
אם  ,עונשים הקבועים בחוקכל הל ה/צפוי א/תהאוכי יה ,את האמת ה להצהיר/כי עליואותו/ה,  שהזהרתי
 כן. תעשה/לא יעשה

_________________ 
 חתימה + חותמת
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 מסמך יג

 
 שיטות עבודה

 
 

 שיטות חיפוש אמצעים פחות רעילים להדברה:

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
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 יכולות מתן מענה מקצועי ומידע במקרי תאונות:

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
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 יכולות מילוי דוחות ומעקב אחר המידע:

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

 

 :יכולות זיהוי נכון את המזיק הפוגע, כולל שימוש באנשי מקצוע וציוד שברשותו
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______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
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 מסמך יד'
 תצהיר בדבר ניסיון בניטור

 

כי עלי לומר את כחוק, ____________ לאחר שהוזהרתי  מס'  ת.זנושא הח"מ ____________  ,אני
 מצהיר כדלקמן:לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן,  ה/האמת וכי אהיה צפוי

 
 ____ ,_____ שנות ניסיון קודם בניטור.________למציע, _____

 
 

 רתי אמת.הנני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן הצה
 ___________________ 
 חתימה 

 אישור
אני הח"מ __________________, עו"ד )מ.ר. _________(, מרחוב ___________,  

_____________, מאשר/ת בזאת, כי ביום _________, הופיע/ה לפני מר/גב' ___________המוכר/ת 
לי אישית/שזיהה/תה עצמו/ה לפי ת.ז מס' ______________, אישר/ה את נכונות הצהרה זו וחתם/מה 

עונשים כל הל ה/צפוי א/תהאוכי יה ,את האמת ה להצהיר/כי עליואותו/ה,  אחר שהזהרתילעליה בפני, 
 כן. תעשה/אם לא יעשה ,הקבועים בחוק

_________________ 
 חתימה + חותמת
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 מסמך טו
 

 סוגי המזיקיםפרוט 
 

האמת  כי עלי לומר אתכחוק, ____________ לאחר שהוזהרתי  מס'  ת.זנושא הח"מ ____________  ,אני
 מצהיר כדלקמן:לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן,  ה/וכי אהיה צפוי

 
 למציע, _________, ניסיון קודם ומוכח בניטור המזיקים המפורטים להלן:

 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

 
 נני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן הצהרתי אמת.ה

 ___________________ 
 חתימה

 
 אישור

אני הח"מ __________________, עו"ד )מ.ר. _________(, מרחוב ___________,   
_____________, מאשר/ת בזאת, כי ביום _________, הופיע/ה לפני מר/גב' ___________המוכר/ת 
לי אישית/שזיהה/תה עצמו/ה לפי ת.ז מס' ______________, אישר/ה את נכונות הצהרה זו וחתם/מה 

עונשים כל הל ה/צפוי א/תהאוכי יה ,את האמת ה להצהיר/כי עליואותו/ה,  אחר שהזהרתילעליה בפני, 
 כן. תעשה/אם לא יעשה ,הקבועים בחוק

 
 

_________________ 
 חתימה + חותמת
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 מסמך טז'
 

 המנטר מטעם המציע תונינ

 

 

איש  שם
 :הקשר

 מספר 
 "ז:ת

 שנת 
 :לידה

 

 

 :מקצועית/  אקדמאית שכלהה

 התואר מתן מועד הכשרה/ההשכלה פרטי

  

  

  

 לצרף לנספח פירוט קורות חיים ותעודות הכשרה והסמכה.  המנטר על 

 

   :בתחום מושא המכרז' שנות ניסיון מס 

 

 

 המנטר הצהרת

 הובא כי ומצהיר, אלי הנוגע מסמך ובכל החיים שבקורות והפרטים"ל הנ הפרטים נכונות את מאשר הנני

  .בפרויקט לי המיועד התפקיד מהות לידיעתי

 ________________ חתימה______________________    שם____________  תאריך

 
 *יש לצרף המלצות.

 
 

 

  

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך

 
 

 אישור עו"ד
 

אני הח"מ __________________, עו"ד )מ.ר. _________(, מרחוב ___________, _____________, 
מאשר/ת בזאת, כי ביום _________, הופיע/ה לפני מר/גב' ___________המוכר/ת לי אישית/שזיהה/תה 

אחר לעצמו/ה לפי ת.ז מס' ______________, אישר/ה את נכונות הצהרה זו וחתם/מה עליה בפני, 
אם  ,עונשים הקבועים בחוקכל הל ה/צפוי א/תהאוכי יה ,את האמת ה להצהיר/כי עליואותו/ה,  שהזהרתי
 כן. תעשה/לא יעשה

_________________ 
 חתימה + חותמת
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 מסמך יז'
 קרבה לעובד ו/או חבר מועצת העיר בדבר הצהרה

 לכבוד
 טייבהעיריית 

 
 

 א.ג.נ.,
 

 הביא  לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים: טייבההנני מצהיר בזאת כי עיריית 

 א )א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כדלקמן: 122סעיף 

"חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה על עשרה אחוזים 
לעסקה עם בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד להסכם או 

 ן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות."ב -העירייה ; לענין זה, "קרוב" 

)א( של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות המקומיות 12כלל 
 הקובע: 

בר ח -חבר המועצה לא יהיה צד להסכם או לעיסקה עם הרשות המקומית; לענין זה, "חבר מועצה" " 
עצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו )ראה הגדרות "בעל שליטה" ו"קרוב" מו

 ()ב((."5)1-()ב( ו1)1בסעיף 

 )א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כי:  174סעיף 

-די בן"פקיד או עובד של עירייה לא יהיה נוגע או מעוניין, במישרין או בעקיפין, על ידי עצמו או על י
 ו או שותפו או סוכנו, בשום הסכם שנעשה עם העירייה ובשום עבודה המבוצעת למענה."זוג

 . בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי: 2

 בין חברי מועצת העירייה אין לי: בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות ואף לא סוכן או שותף.

חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או  אין חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם
 ברווחיו של העירייה באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו.

 ן העובד ברשות.שותף או סוכ זוג, –אין לי בן 

 ידוע לי כי ועדת המכרזים של העירייה תהיה רשאי לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל, או
 הרה לא נכונה.אם מסרתי הצ

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

( לפקודת 3א )ב()122אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף 
קשרות לפי מחבריה ובאישור שר הפנים רשאי להתיר הת 2/3העיריות, לפיהן מועצת העירייה ברוב 

 א)א( לפקודת העיריות ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות.122סעיף 

 

 חתימת המשתתף: __________________ שם המשתתף: ___________________ 
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 הצעת המציע
 

 לכבוד

 טייבהעיריית 

  1ת.ד.  –רח אלבלדיה 

 40400טייבה מיקוד 

 

 א.ג.נ., 

 

במסמך זה, ואשר אינם מוגדרים בו במפורש, תהיה אותה המשמעות ידוע לנו שלכל  המונחים המפורטים  .1

 המיוחסת להם בכתב ההזמנה.

2.  

אנו הח"מ, לאחר שקראנו בעיון ובחנו בקפידה את כל מסמכי המכרז, מסכימים בזאת לכל התנאים  .א

וההוראות המפורטים במסמכי המכרז, והננו מקבלים על עצמנו לקיים, במלואן ובמועדן, את כל 

 בויות המוטלות עלינו בהתאם לתנאים ולהוראות המפורטים במסמכי המכרז.ההתחיי

הצענו זו מוגשת בהתאם למסמכי המכרז, והבאנו בחשבון את כל תנאי השירות ופרטיו, כמפורט  .ב

 במכרז ובהסכם.

די לגרוע ו/או לפגוע כפי מסמך זה, -מובהר ומוסכם בזאת, כי אין בהצהרותינו ו/או בהתחייבויותינו על .ג

 י כל דין.פ-יזו מהצהרותינו ו/או התחייבויותינו עלבא

ידוע לנו ואנו מסכימים לכך, כי כל ההוצאות הכרוכות בהשתתפות במכרז, לרבות ההוצאות הכרוכות  .ד

ו/או הנובעות מהכנת ההצעה והגשתה, תחולנה עלינו בלבד, וכי לא נהיה זכאים, בשום מקרה שהוא, 

 כאמור. לכל השבה ו/או פיצוי בגין הוצאותינו

בדקנו היטב את כל מסמכי המכרז, לרבות ההסכם, על נספחיו )מסמך ד'  למסמכי המכרז(. וקיבלנו  .ה

לשביעות רצוננו את מלוא ההסברים הדרושים לנו, ומצאנו את הנתונים והמידע האמורים כמספקים 

ירייה ו/או וכמתאמים לצרכינו ולשביעות רצוננו, ואין ולא תהיה כל מניעה מצדנו להתקשרות עם הע

 י מסמכי המכרז, במלואן ובמועדן.פ-לביצוע כל התחייבויותינו על

, אנו מגישים את הצעתנו זו על סיכוננו ועל אחריותנו בלבד, והרינו מוותרים בזאת באופן בלתי חוזר .ו

י סופי ומוחלט, על כל זכות, טענה, דרישה ו/או תביעה, מכל מין וסוג שהם )לרבות בגין טעות ו/או א

 ה ו/או פגם ו/או מום ו/או ידיעה ו/או הבנה של מסמכי המכרז(, כנגד העירייה ו/או מי מטעמה,התאמ

 בקשר לעניינים האמורים, כולם או חלקם, או כנובע מהם.

ידוע לנו ואנו מסכימים לכך, כי בדיקת ההצעות תעשה בשלושה שלבים עוקבים וכי רק הצעותיהם של  .ז

לוונטי תעבורנה לשלב הבא של דירוג ההצעות, והכל בהתאם המציעים העומדים בכל תנאי השלב הר

למפורט בכתב ההזמנה. הרינו מוותרים בזאת, באופן בלתי חוזר, מלא, סופי ומוחלט, על כל טענה, 

 דרישה ותביעה בקשר עם אופן בדיקת ההצעות כאמור. 

 

ותנו וימשיכו להיות אנו בעלי ניסיון, ידע, מומחיות ומיומנות בכל הקשור למתן השירות, ויש ברש .ח

ברשותנו בכל עת משך תקופת ההתקשרות, הציוד, מערכות המחשוב והתשתיות, האמצעים הכספיים, 

האישורים וההיתרים הנדרשים, כוח האדם המיומן והמנוסה וכל הכלים והאמצעים הנדרשים לשם 

ה מקצועית מעולה י מסמכי המכרז, במלואן ובמועדן, ברמפ-מתן השירות וקיום כל התחייבויותינו על

ובסטנדרטים גבוהים, ובהתאם לכל יתר התנאים והדרישות הכלולים במסמכי המכרז ובהוראות כל 

 דין.
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ידוע לנו ואנו מסכימים לכך, כי ועדת המכרזים ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לדרוש מכל מציע להגיש  .ט

ו/או פרטים נוספים לגבי דיהם, לרבות לצורך קבלת הבהרות י-להם כל מסמך ו/או מידע שיידרש על

ההצעות, ובחינת עמידת המציעים בתנאי המכרז, וכן לאפשר למציע אשר לא המציא עם הצעתו מסמך, 

אישור, היתר, רישיון או כל מסמך או פרט אחר, להשלים את הצעתו לוועדת המכרזים, תוך פרק זמן 

ל ועדת המכרזים ו/או מי די ועדת המכרזים, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי שי-קצוב שיקבע על

 מטעמה.

ידיהם, -אנו מתחייבים להמציא לוועדת המכרזים או למי מטעמה, כל מסמך ו/או מידע שיידרש על .י

 לרבות לצורך קבלת הבהרות ו/או פרטים נוספים לגבי הצעתנו זו, ולסייע ולשתף פעולה באופן מלא עם

 כאמור.ועדת המכרזים, או מי מטעמה, בכל הנוגע לביצוע בירורים 

תהא רשאית להציג את הצעתנו בפני המציעים האחרים,  ידוע לנו ואנו מסכימים, כי ועדת המכרזים .יא

יין כתב ההזמנה. וכן, ידוע לנו, כי ככל שנטען כי חלקים בהצעתנו חסויים, לא נהיה רשאים לעב כאמור 

 בחלקים אלו בהצעה הזוכה.

אמן פירוק, הסדר נושים, מינוי כונס נכסים ו/או נ לא ננקטו, ולא ננקטים, כנגדנו כל הליכים למחיקה, .יב

ו ו/או הליכים דומים אחרים, ולא הוטל עיקול )או בוצעה כל פעולת הוצאה לפועל אחרת( על רוב נכסינ

או על נכסים מהותיים שלנו ו/או נכסים הדרושים לנו לצורך מתן השירות; לא קיבלנו כל הודעה או 

אמור; לא ידוע לנו על עילה כלשהי העלולה לשמש בסיס לפתיחת התראה על כוונה לפתוח בהליכים כ

 הליכים כאמור כנגדנו.

ים אין כל איסור, מניעה ו/או הגבלה מכוח חוזה, דין או כל סיבה אחרת, האוסרים, מונעים ו/או מגביל .יג

ד אותנו מלהגיש את הצעתנו זו ו/או לקיימה במלואה, ואנו מתחייבים בזאת שלא לקבל על עצמנו בעתי

 כל התחייבות שיש בה כדי להטיל עלינו איסור, מניעה ו/או הגבלה כאמור.

ידוע לנו ואנו מסכימים לכך שהעירייה תהא רשאית לבטל את המכרז או לפרסם מכרז חדש, וכי  .יד

 העירייה לא תצטרך לפצות את המציעים )או מי מהם(, בשום צורה שהיא, במקרה של ביטול.

 

 )עשרה( ימים ממועד קבלת דרישה מאת העירייה. 10להשיג תוך  ביכולתנו  .3

 לניקוי התעלות. 950יעה אופני  ו/או מחפרון ו/או שופל   .א

 ליטר. 500-ומרסס נגרר בנפח שלא יפחת מו/או מיול  מסוג שופל  טרקטור  .ב

 ליטר המותקן על כלי רכב. 500-מרסס בנפח שלא יפחת מ .ג
 לפחות. 2013שנת  4X4כלי רכב רב מנועי  .ד

 
 

 המכרזערבות  .4

במילים: )₪  15,000 לפחות  הננו מצרפים להצעתנו זו ערבות בנקאית אוטונומית, לטובת העירייה, בסך של

כמסמך ח' לכתב בנוסח הערבות המצורפת , 18.205.20ובתוקף לפחות עד ליום , אלף ש"ח( חמשה עשר

 המכרז. די הבנק מוציאי-, וערוכה בהתאם להוראות כתב ההזמנה, כשהיא חתומה עלההזמנה

 

ימים מהודעת  7להעביר לידי העירייה בתוך  יםמתחייב ככל שנקבל הודעה כי הצעתנו זכתה, אנו  .5
עותקי חוזה חתומים, ערבות ביצוע בהתאם לנוסח המפורט כנספח לחוזה  3, הזכיה העירייה בדבר

 ואישור חתום מאת חברת ביטוח מטעמו בנוסח המפורט כנספח לחוזה המצורף.
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 נציג מגיש ההצעהפרטי  .6

 

 ______________________________________ שם המציע

 ______________________________________ מספר ת.ז או מספר ח.פ

 ______________________________________ כתובת משרד רשום 

 להצעתי זו, הינו:הנציג המוסמך מטעם המציע לצורך קבלת הבהרות ו/או ביחס לכל פניה אחרת בקשר 

 _____________________________________ שם מלא )פרטי + משפחה(

 _____________________________________ תפקיד

 ______________________________________ טלפון נייד

 ______________________________________ טלפון במשרד

 ______________________________________ פקסימיליה

 ______________________________________ דוא"ל

 

הננו מתחייבים להודיע בכתב לעירייה על כל שינוי בפרט מהפריטים המפורטים במסמך זה לעיל, מיד 

 לאחר קרות שינוי כאמור.

 

________ __________________ 

 חתימת המציע   תאריך  

 

 עו"דאישור 

 

אני הח"מ _________________, עו"ד )מ.ר __________(, מרחוב ______________, 

_____________, מאשר/ת בזה כי ביום __________, נחתם בפני טופס ההצעה דלעיל המוגש בשם 

ידי מר/גב' -"(, עלהמציע___________________, מס' תאגיד: ______________ )להלן: "

נושא ת.ז מס' _________________ ומר/גב' ____________________,  _______________,

וד של המציע פי מסמכי היס-נושא ת.ז מס' ____________________, המורשים והמוסמכים על

 י כל דין לחייב בחתימתם את המציע לכל דבר ועניין.פ-ועל

 

 

_________________________ 

 חתימה וחותמת עו"ד
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 מסמך יט'
 המחירהצעת 

 
יש להגיש נספח זה במעטפה נפרדת ולהכניס את המעטפה לתוך  

 מעטפת המכרז
 

 :הנחיות למילוי טופס הצעת המחיר

 להוסיף על גבי טופס הצעת המחיר הערות כלשהן או להתנות את ההצעה בתנאים כלשהם  אין
 או לשנותה.

  קריא וברור.יש למלא את טופס הצעת המחיר בעט כחול בלבד )ולא בעיפרון(, בכתב 

 למלא את טופס הצעת המחיר בחוברת המכרז. אין 

 
 הצעת המחיר

 ,לכל השירותים בגין זההמחיר אחוז ההנחה מ
 

מכתב הכמויות במסמך יי' (, אחוז )במילים: ________________________   %__ הוא ___  
. 

במסמך יי' ועם ההנחה  תהיה לפי הגשת דוחות חתומות ע"י מנהל בצירוף חשבון לפי הסעיפיםהתמורה 

 המוצעת לעיל.

 

 _____________________________ שם המציע: 

 _____________________________ מס' תאגיד:

 

 
 ישור עו"דא
 
 

אני הח"מ _________________, עו"ד )מ.ר __________(, מרחוב ______________, 
בפני טופס ההצעה דלעיל המוגש בשם _____________, מאשר/ת בזה כי ביום __________, נחתם 

ידי מר/גב' -"(, עלהמציע___________________, מס' תאגיד: ______________ )להלן: "
_______________, נושא ת.ז מס' _________________ ומר/גב' ____________________, 

וד של המציע י מסמכי היספ-נושא ת.ז מס' ____________________, המורשים והמוסמכים על
 י כל דין לחייב בחתימתם את המציע לכל דבר ועניין.פ-ועל

_________________________ 
 חתימה וחותמת עו"ד

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



46 

 

 מסמך יי'

 כתב כמויות

 

לא מחיר  כמות 'יח כותרת מוצר / תיאור עבודה סעיף #
 כולל מע"מ

1 12313 

גוקים , הדברה לתעלות ניקוז ובריכות ביוב 
נגד גוקים( לפי בור/תעלה )מחיר כולל )ריסוס 

 ₪  35 1 יחידה חומר סיפרין.(

2 12314 

חרקים, ריסום בית ספר או מוסד נגד חרקים 
,הגעה למקום העבודה כוללת :ריסום המקום, 
הגעה למחרת ובדיקת המצב, במידה ויש צורך 

לחומרים נוספים זה כולל, שטח בית הספר 
מ"ר ,  2000 -כ בהסכולל החצר.)שטח בניין 

 ."ר(מ 2000 -שטח חצר כ

 ₪  1100 1 קומפלט

3 12315 

 ,חרקים, ריסום גן ילדים או מוסד נגד חרקים
הגעה למקום העבודה כוללת :ריסום המקום, 
הגעה למחרת ובדיקת המצב, במידה ויש צורך 

לחומרים נוספים זה כולל, שטח הגן כולל 
חצר מ"ר , שטח  120 -החצר.)שטח בניין הגן כ

 .מ"ר( 100 -כ

 ₪  300 1 קומפלט

4 11618 

 באמצעות רכב -יתושים, הדברת זחלי יתושים 
  .כולל חומריםומחיר עבודה  -

עבודת ההדברה תבוצע על פי תוצאות ניטור 
 :כמפורט להלן

א. הקבלן יבצע את ההדברה במועד, תדירות, 
 ואופן ביצוע בקטעי הנחל/תעלות השונים, על

 .מטעם העירייהפי הנחיות המפקח 
ב. ב מידה ויקבע הפקח על סמך תוצאות 

 ,ניטור כי יש צורך לבצע הדברה נוספת
שעות מחזור נוסף של  24הקבלן יבצע תוך 

הדברה בקטעים שיורה עליהם המפקח. 
 .המחזור הנוסף יבוצע על חשבון הקבלן

ג. הרשות תהיה רשאית לבצע ניטור נוסף בכל 
 .עת

 (מחיר לפי דונם)

 ₪  275 1 דונם

 ₪  450 1 קומפלט נחשים, סריקה ולכידת נחש ) עד שני ביקורים( 12316 5

 ₪  250 1 ביקור נחשים, ביקור נוסף מעבר לשני ביקורים 12317 6

7 11359 

עכברים, הדברה שכונות וחצרים ציבוריים נגד 
החומר פסטה או  סוגומר ,כולל ח -עכברים 

בלוק או מורין . התשלום לפי כמות החומר 
 .שנוצל בפועל .מחיר לק"ג

קילו 
 ₪  280 1 עבודה/גרם

עכברים, הדברת בית ספר או מוסד נגד  12318 8
 ₪  800 1 קומפלטעכברים,חומר הדברה : פסטה או בלוק . הגעה 
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למקום העבודה כוללת :ריסום המקום, הגעה 
למחרת ובדיקת המצב, במידה ויש צורך 

לחומרים נוספים זה כולל, שטח בית הספר 
מ"ר , שטח  2000 -כולל החצר.)שטח בניין כ

 .מ"ר( 2000 -חצר כ

9 12319 

עכברים, הדברת גן ילדים או מוסד נגד 
עכברים, חומר הדברה : פסטה או בלוק . 

הגעה למקום העבודה כוללת :ריסום המקום, 
במידה ויש צורך הגעה למחרת ובדיקת המצב, 

לחומרים נוספים זה כולל, שטח הגן כולל 
טח חצר מ"ר , ש 120 -החצר.)שטח בניין הגן כ

  .מ"ר( 100 -כ

 ₪  350 1 קומפלט

10 12320 

עכברים, טיפול נקודתי, הגעה והצבת מדבקה 
או פטיון )רעל( לעכברים, וחזרה ביום למחרת 

 ₪  250 1 קומפלט .או א"כ לניקוי ופינוי החומר

11 12321 
עכברים, טיפול נקודתי. הצבת יותר ממדבקה 

 ₪  80 1 יחידה .אחת בהגעה, מחיר למדבקה נוספת

12 12311 

באמצעות  -עשבים, הדברת עשבים בנחלים 
ולל חומרים. עבודת כמחיר עבודה  -רכב 

ההדברה תבוצע על פי תוצאות ניטור כמפורט 
להלן: א. הקבלן יבצע את ההדברה במועד, 
תדירות, ואופן ביצוע בקטעי הנחל/תעלות 

השונים, על פי הנחיות המפקח מטעם 
העירייה. ב. ב מידה ויקבע הפקח על סמך 

תוצאות ניטור כי יש צורך לבצע הדברה 
שעות מחזור נוסף  24נוספת, הקבלן יבצע תוך 

של הדברה בקטעים שיורה עליהם המפקח. 
המחזור הנוסף יבוצע על חשבון הקבלן. ג. 

רשות תהיה רשאית לבצע ניטור נוסף בכל ה
  עת. )מחיר לפי דונם(

 ראנדאפ ,טיפון ,טאפ ,אוקסיגאל(חומרים: )

 ₪  350 1 דונם

 
 

 הערות
  .מטר בכל קריאה 12,500 -יש לציין שהיקף שטח ההדברות הנחלים הכולל הנו כ

 .פעם בשנה-36 -תדירות הדברת יתושים כ-
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 מסמך כ'
 

 שירותי ניטור, הדברה, השמדה ומניעת מזיקיםהסכם למתן 

 

  2016 שנערך ונחתם ביום _______ לחודש _________ שנת

 

 בין:

 טייבהעיריית 

 טייבה 1ת.ד.  –רחוב אלבלדיה 

 

 מצד אחד;

 לבין:

 שם:____________

 ת.ז או ח.פ: ______________

 כתובת: _______________

 "(הקבלן)להלן: "

 מצד שני;

 

והעירייה פרסמה מכרז פומבי מס' למתן שירותי ניטור, הדברה, השמדה ומניעת מזיקים )להלן -הואיל:

"(, הכל בהתאם ובכפיפות לתנאים ולהוראות המפורטים השירות" -" והמכרזבהתאמה: "

 במסמכי המכרז, לרבות תנאי והוראות הסכם זה להלן;

 

די העירייה ליתן את השירות, הכל לתקופה, י-והקבלן, אשר הגיש לעירייה הצעה במכרז, נבחר על-והואיל:

בתמורה, ובהתאם ובכפיפות לתנאי והוראות מסמכי המכרז, לרבות תנאי והוראות הסכם זה 

 להלן;

 

 לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 מבוא ונספחים; פירוש

 ובלתי נפרד הימנו:המבוא להסכם זה והנספחים לו, אשר מפורטים להלן, מהווים חלק תקף  .1

 

 מפת מוקדי מים בעיר--נספח א'-)א(

 1953-א לחוק עבודת הנוער, תשי"ג33-ו 33נוסח הוראות סעיפים - -נספח ב' -)ב(

 בטיחות בהעסקת קבלני חוץ.--נספח ג'-)ג(

 אישור קיום ביטוחים--נספח ד'-)ד( 

 נוסח ערבות ביצוע--נספח ה'-)ה(

 

לצורכי נוחות בלבד, הן אינן מהוות חלק מהסכם זה, ולא תשמשנה כותרות הסעיפים בהסכם זה נועדו  .2

ן לפרשנותו; כל האמור בהסכם זה בלשון יחיד, אף רבים במשמע וכן להיפך, וכל האמור בו במין זכר, אף מי

 נקבה במשמע וכן להיפך.
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 הגדרות

 בהסכם זה תהיה למונחים המפורטים להלן המשמעות שבצידם: .3

 

 

 

 י ראש העירייה או ממלא מקומו.יד-על טייבהעיריית  - "העירייה"

 

האדם או הגוף המשפטי המקבל על עצמו את מתן  השירות או כל מי יבוא תחתיו בדרך  - "הקבלן"

 חוקית ובהסכמה בכתב של העירייה.

 

שמו ומטעמו, בקשר למכרז ו/או ידיו לפעול ב-ו/או כל אדם אחר שמונה עלמנהל תברואה  - "המנהל"

 לשירות.

 

 די המנהל לפקח על אופן וטיב השירות שניתן.י-האדם או הגוף שמונה על - "המפקח"
 

שירותי " ו/או "השירות"

 "ההדברה

שירותי ניטור, הדברה, השמדה ומניעת מזיקים בתחום שיפוט העירייה, בהתאם להוראות  -

 ההסכם, ובכלל זה סילוק המזיקים, העשבייה ויתרת החומרים.

 

של מזיקים בכל מקום שתורה העירייה לרבות סילוקם וסילוק יתרת החומרים  השמדתם - "הדברה"

 שעות לאחר ביצוע ההדברה או לפני כן בהתאם לדרישות המנהל. 24-לא יאוחר מ

 

 בדיקה להימצאותו של המזיק טרם נקיטת פעולות הדברה. - "ניטור"

 

 קף מהמשרד להגנת הסביבה.בעל רישיון מדביר מורשה להדברת מכרסמים וחרקים ת - "המדביר"

 

חולדות, עכברים, זבובים, יתושים, תיקנים, פרעושים, קרציות, דבורים, נחשים וכל מזיק  - "מזיקים"

 ידי העירייה.-שהדברתו תידרש על

 

מי שאחראי לתחזוקת הבניין בפועל או איש קשר רלוונטי בבניין אשר נמצא בקשר ישיר עם  - "מנהל אחזקה"

 בעירייה, לנושא תפעול ואחזקת הבניין.גורמים 

 

 תושב אשר פתח קריאה בעירייה לצורך טיפול במזיק. - "מזמין"

 

 "המדד"

 

 

- 

 

 

ידי הלשכה -מדד המחירים לצרכן )המדד הכללי( כולל ירקות ופירות, המתפרסם על

המרכזית לסטטיסטיקה. אם יופסק מדד זה יבוא במקומו מדד זהה או דומה במהותו 

 די גוף דומה לה.י-די הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או עלי-שיתפרסם על

 

וראות ההמכרז וה )א( כתב ההזמנה להציע הצעות במכרז, על נספחיו, הכולל את תנאי - "מסמכי המכרז"

, זה הסכםבמכרז; )ג( טופס הצעת המחיר במכרז; וכן )ד(  הצעת המציעציעים; )ב( טופס למ

 .על מתן השירותעל נספחיו, אשר יחול 

 

 להלן. 93כהגדרתה בסעיף  - "תקופת ההתקשרות"
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 מהות ההתקשרות

 

העירייה מוסרת בזאת לקבלן, והקבלן מקבל על עצמו כלפי העירייה, את מתן  השירות, והכל לתקופה,  .4

 בתמורה ובהתאם ובכפוף להוראות הסכם זה.

 

 

 הצהרות והתחייבויות הקבלן

 

רז, הקבלן מצהיר, מאשר, וכן מתחייב בזאת, פי מסמכי המכ-מיתר התחייבויותיו של הקבלן עלבלי לגרוע  .5

 לפי העניין, כלפי העירייה, כדלקמן:

 , בדק את דרכי הגישה ותנאי השטח, טייבההקבלן מצהיר בזאת כי סייר, טרם הגשת הצעתו, ברחבי  .5.1

בדיקות הנחוצות לצורך הגשת ההדברה, וכן כי ערך את כל ה למתן שירותיובחן את המוקדים 

  הצעתו, על מנת להבטיח עמידתו בכל תנאי המכרז.

ורשים בלבד, בכמות שתידרש לשם מתן השירות מידי מדבירים -השירות יינתן עלהקבלן מצהיר כי  .5.2

 . באופן מושלם

, החל 2016-הקבלן מתחייב לקיים את הוראות חוק הסדרת העיסוק בהדברה תברואתית, התשע"ו .5.3

 חילתו של החוק. ממועד ת

ים מטעמו של הקבלן בעל היתר ידי לוכד נחש-ככל שיידרש המציע ללכוד נחשים יעשה הדבר על .5.4

 מטעם רשות הטבע והגנים.

ליתן את השירות בצורה מקצועית ומיטבית, ברמה מעולה, ולהשתמש במיטב כישוריו, ניסיונו,  .5.5

ובנאמנות למתן השירות ולביצוע כל יתר ידיעותיו ואמצעיו, ולפעול במיומנות, בשקידה, במסירות 

 כאמור. פי מסמכי המכרז-התחייבויותיו על

רז, תוך הקפדה על מילוי הוראות פי מסמכי המכ-ליתן את השירות ולבצע את יתר התחייבויותיו על .5.6

כל דין, וכן על מילוי הוראות והנחיות המנהל. בלי לגרוע מהאמור לעיל, הקבלן מתחייב ליתן את 

ך שמירה קפדנית על כל כללי הבטיחות בעבודה, לנקוט כל אמצעי זהירות הדרושים למתן השירות תו

 השירות, וכן להימנע מכל מעשה או מחדל העלולים להוות סכנה לגוף או לרכוש.

 

כי אם יפוג היתר המשרד להגנת הסביבה להדברת מכרסמים וחרקים למי מעובדיו, ימציא הקבלן  .5.7

מועד מימי עבודה  7-על הארכת ההיתר, באופן מיידי ולא יאוחר מלעירייה היתר תקף או אישור 

 פקיעת ההיתר. אי המצאת היתר תקף או מוארך הינו הפרה יסודית של ההסכם.

את שירותי ההדברה במומחיות, ברמה מקצועית גבוהה ולשביעות רצונו המלאה  תתהקבלן מתחייב ל .5.8

 של המנהל.
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ת בכל הקשור במתן השירות, ויש ברשותו, וימשיכו להיות הינו בעל ניסיון, ידע, מומחיות ומיומנו .5.9

ברשותו בכל עת משך תקופת ההתקשרות הציוד, האמצעים הכספיים, האישורים, הרישיונות 

וההיתרים הנדרשים, כוח האדם המיומן והמנוסה, וכל הכלים והאמצעים הנדרשים לשם מתן 

ואן ובמועדן, ברמה מקצועית מעולה י ממסכי המכרז, במלפ-השירות וקיום כל מחויבויותיו על

ובסטנדרטים גבוהים, ובהתאם לכל יתר התנאים והדרישות הכלולים במסמכי המכרז ובהוראות כל 

 .טייבהדין, לרבות הוראות חוקי העזר ל

ידוע לקבלן כי על הסכם זה יחולו הוראות פקודת העיריות )נוסח חדש( ותקנות העיריות )מכרזים(,  .5.10

 ות לעניין., הנוגע1987-תשמ"ח

 

 נציג העירייה

המנהל יהיה איש הקשר מטעם העירייה בכל הנוגע למתן השירות, ועל הקבלן לדווח למנהל על כל  .6.1

בעיה )קיימת או צפויה( הנוגעת לשירות, ולספק תשובות, הסברים, נתונים ומסמכים בנוגע למתן 

 ידי המנהל. -השירות, כפי שיידרש על

להנחיות המנהל, כפי שתהיינה ותינתנה, מעת לעת, ולפעול בהתאם הקבלן מתחייב לציית להוראות ו .6.2

הורות לקבלן לבצע שינויים ו/או התאמות ליהא רשאי  להן. בלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המנהל

 ם ובדרישות המפורטיםתנאישהשירות יעמוד ב ו/או ליתן שירותים, הדרושים לדעת המנהל, על מנת

וזאת,  הוראות המנהל כאמור, מלא אחרל איהקבלן ועל ה הקבלן, במסמכי המכרז ובהתחייבויות

 מורה כלשהי לקבלן.ללא תוספת תלמניעת ספק, 

יובהר, כי הוראות והנחיות אשר יועברו לאיש הקשר מטעם הקבלן, ייחשבו כאילו הועברו במישרין  .6.3

 אל הקבלן.

מובהר, כי אין ולא יהיה בזכות המסורה לעירייה כאמור בהסכם זה ו/או ביתר מסמכי המכרז ו/או  .6.4

הם, בגין ו/או בקשר לשירות שמכל מין וסוג אחריות, העירייה, כל כדי להטיל על פי כל דין, -על

 ו/אומכל אחריות הקבלן לשחרר את לגרוע ו/או ו/או כדי )שתהא באחריותו הבלעדית של הקבלן( 

 ל דין.פי כ-י מסמכי המכרז ו/או עלפ-התחייבות המוטלות עליו על

 

 השירות

 

 את שירותי ההדברה כמפורט להלן:  תתהקבלן מתחייב ל .7

 .י המנהליד-לבימים ובשעות אשר ייקבעו מראש ע השירות יינתן .7.1

שלישי   ראשון,ם בשבוע בימים פעמי 3מבלי  לגרוע מכלליות האמור,  מתחייב הקבלן להתייצב   7.2

  ,וחמישי

 במוקד העירוני לקבל פניות / תלונות הדורשות את טיפולו, לרבות קבלת הנחיות ותכנית  7:30 בשעה

עבודה מאת  המנהל. עם סיום הטיפול ומתן השרות  הנדרש לאותו יום, יעביר הקבלן דו"ח ביצוע מסכם 

 למוקד העירוני ולמנהל. 
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במקומות אשר יורה לו המנהל. כמו כן המנהל יהא רשאי לשנות את  לתת את השירותהקבלן מתחייב  .7.2

 , לפי הצורך.ואו לשנות ימנואו לגרוע מ ו, להוסיף עלים מתן השירותמקו

שעות מראש. מוסכם )ארבע(  4בהזמנה של  , לתת את השירות,מתחייב במקרים דחופיםהקבלן   .7.3

בגין מתן שירות  להלן 98ובה בסעיף לא יקבל כל תשלום נוסף מעבר לתמורה הנק הקבלןבזאת כי 

לצורך ביצוע האמור לעיל מתחייב הקבלן להודיע לעירייה במועד החתימה במקרים דחופים, כאמור. 

בו ניתן להשיגו במשך כל שעות היום וכן להחזיק ברשותו טלפון על הסכם זה את מספר הטלפון ש

 .סלולרי אשר יהיה זמין בכל שעות היממה

 שעות לאחר בצוע פעולת ההדברה. 24הקבלן מתחייב לסלק פגרי מזיקים לא יאוחר מתום  .7.4

 

במקום בולט בכל נכס ו/או אתר שבו בכל אירוע של שימוש בתכשיר הדברה להציב שלט הקבלן מתחייב  .8

 הכולל:, 1975 –בוצעה פעולת ההדברה, בהתאם לתקנות רישוי עסקים )הדברת מזיקים( התשל"ה 

 המזיק נגדו בוצע הטיפול .8.1

 נעשה שימוששם התכשיר בו  .8.2

 מיקום תכשירי ההדברה שיושמו .8.3

 תאריך היישום .8.4

 המדבירוטלפון של שם  .8.5

 התכשירבו ייושם שכנס לאזור ימתי ניתן לה .8.6

 מספר טלפון למקרה חרום בו ניתן לקבל מידע והנחיות במקרה של תאונה .8.7

 

 .ימים אחרי הריסוס 4ימים לפני הריסוס ולוודא השארתו שם לפחות  3במקרה של ריסוס יש להציב שילוט  .9

אחת לרבעון דוחות אלקטרונים )בפורמט וורד או אקסל( הכוללים את דוחות ההפעלה  ימציא למנהל הקבלן .10

 .את נושא ההדברהת העירייה בו מנהלשבהם בוצעו פעולות ובפורמט שבנים במ

או בעלי חיים, /כימיים העלולים לסכן את בריאות הצבור ו/חומרים רעילים ליישםהקבלן מתחייב לא  .11

יבה והמיועדים להשמדת הסבלהגנת משרד הידי -המאושרים על תכשירים תברואיים להדברהלמעט 

 נדרש להשמידם.המזיקים הספציפיים אשר 

 .אותו קיבל מהמשרד להגנת הסביבה בהתאם לסוג ההיתר שברשותורק יבצע פעולות הדברה  מדבירה .12

 אך ורק בתכשירים המופיעים ברשימת תכשירי הדברה המותרים בשימוש באתרהמדביר יעשה שימוש  .13

  הסביבה להגנת המשרד

http://www.sviva.gov.il/InfoServices/LicencesPerMissions/Pages/Pesticides.aspx 

http://www.sviva.gov.il/InfoServices/LicencesPerMissions/Pages/Pesticides.aspx
http://www.sviva.gov.il/InfoServices/LicencesPerMissions/Pages/Pesticides.aspx
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בו הוא שם של התכשיר לפרט את שם התכשיר, המספר הרשוקבלן על הבכל מקרה של שימוש בתכשיר,  .14

להתחייב לעשות שימוש רק  קבלןתוארית, ואת תאריך תפוגת אישור השימוש. על ההעושה שימוש, את 

 די המשרד להגנת הסביבה והיחידה לאיכות הסביבה בעירייה. י-על בחומרים שיאושרו לו לשימוש

שרד להגנת הסביבה ההדברה חייבת להיות נקודתית ככל האפשר, ע"פ החקיקה הקיימת והנחיות המ .15

)הקיימות באתר המשרד וע"פ הכתוב בתוויות תכשירי ההדברה(. לדוגמה: במקרים שבהם ההדברה בעזרת 

 ג'ל תהיה אפקטיבית אין לבצע יישום נרחב של חומרי הדברה, כלומר לרסס. 

בהתאם למקום ביצוע  –בהדברת יתושי קולקס יש להשתמש בחומרי ההדברה הידידותיים ביותר שיש  .16

 ההדברה ולאופי הנגיעות.  

ם ( אך במקרים בהפיתיונות)מלכודות, מוצרי ג'ל, עם רעילות נמוכה ככל שניתן יש להעדיף פתרונות הדברה  .17

 זה בלתי אפשרי יש לפעול פי הכללים האלו:

 .באזורים לא מאוכלסים וישירות לתוך מוקדי הקינון של המזיק ירוססו נוזליים  תכשירים .17.1

 בבעייתתכשירי הדברה מגורענים או ריסוס ממיכלי לחץ יופעלו רק מחוץ למבנה ורק לטיפול  .17.2

 .מזיקים קיימת ופעילה

אין לעשות שימוש במלכודות במקומות הנגישים ויזואלית למשתמשי המבנה, או המפריעים  .17.3

בהן קיון או מהווים סיכון למשתמשי המבנה. במקרה של מלכודות יש לבצע ילביצוע פעולות נ

 .בקרה מדי יום על מנת לאפשר סילוק הומני של החיה הלכודה

לפני מהמנהל במקרה שהפתרון היחיד האפשרי הוא ריסוס בתוך המבנה, יש לקבל לכך אישור  .17.4

 .הריסוס

לא רעילים וקבלת הוכחה  פיתיונותרעלים לטיפול במכרסמים ייושמו רק לאחר הצבת   .17.5

. , או לאחר גילוי סימני נגיעותתוך מחילות הקינוןשמכרסמים נוגסים בהם, או בהצבה פיזית ב

במקרה של מבני  שימוש ברעלי מכרסמים בתוך המבנה יבוצע רק לאחר אישור מנהל האחזקה

. רעלי מכרסמים יונחו בתוך מתקנים עירייה, או אישור המזמין במקרה של בנייני תושבים

בו ניתן לקבל שלמקרה חרום  ר, תאריך ההצבה ומספר טלפוןמסגורים, עם תווית של שם החו

 . מידע והנחיות במקרה של תאונה

 

, ויועבר למזמין במסגרת הדיווח י הפירוט הבאפ-בכל מקרה של שימוש בתכשירי הדברה יבוצע רישום על .18

 :השבועי

 המזיק נגדו בוצע הטיפול .18.1

 , המספר הרשום של התכשיר, תוארית התכשירנעשה שימוששם התכשיר בו  .18.2

 אישור השימוש בתכשירתאריך תפוגת  .18.3

 כמות התכשיר בו נעשה שימוש ושם החומר הפעיל בו .18.4

 מיקום תכשירי ההדברה שיושמו .18.5
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 תאריך היישום .18.6

 שם המדביר .18.7

 ציוד היישום בו נעשה שימוש .18.8

 צעדי מניעה ושיטות לא כימיות שנוסו לפני השימוש בתכשיר ההדברה .18.9

 

בו ישתמש ומקורו. שצוע ההדברה את סוג חומר ההדברה יהקבלן מתחייב להודיע למנהל לפני תחילת ב  .19

 באתר לאחר השלמת ההדברה./כימי שנותר בנכס/הקבלן מתחייב לאסוף כל חומר הדברה

תברואה לפני התחלת פעולות ההדברה ובסיומה וזאת מיחזור והקבלן מתחייב להודיע במשרדי מחלקת  .20

והנחיות וכן הסדרת בעיות ותקלות שנתגלו בשעת , קבלת הוראות מתן השירותלצורך דווח שוטף למנהל על 

 מתן השירות. 

 

 הדברה והשמדת יתושים 

 

י הדברת /)להלן: "שירות טייבההדברה להשמדת מוקדי יתושים בתחום העיר ה ייתן את שירותיהקבלן  .21

ו/או מנטר היתושים העירוני. מקומות  או המפקח/מנהל והידי -יתושים"(, במקומות שימסרו לקבלן על

מוקדי מים  טייבה(, מקורות מים בנספח א' המצורף להסכם זהאילו יכללו תעלות ניקוז עירוניות )ראו 

נקודתיים בשטחים ומבנים ציבוריים או פרטיים לרבות בתי עסק. העירייה תהא רשאית להוסיף או להוריד 

בוצע לפחות פעם ישירות הדברת היתושים ההתקשרות.  אתרים מרשימת מוקדי המים במשך כל תקופת 

הקבלן מתחייב לדאוג  .ם העירוניפי תוצאות ניטור מנטר היתושי-ועל ידי המנהל-בשבוע, ביום שיקבע על

 או המפקח./י הנחיות המנהל ופ-לאיתור וחיפוש מוקדי דגירה נוספים באופן שוטף על

ת הדברה קלנדרי לפחות פעם בשבוע במוקדים נקודתיים, מנהל, יינתן שירופי החלטת ה-במידת הצורך ועל .22

 ללא קשר לתוצאות הניטור.

במקום לאלתר שירותי הדברת  תתדי העירייה, מתחייב הקבלן לי-התגלה מוקד דגירה במהלך השבוע על .23

ו/או מנטר  או המפקח/קבלת ההודעה על כך מאת המנהל ו מועדשעות מ 12 -יתושים, ולא יאוחר מ

 הקבלן יעדכן את המנהל והמנטר העירוני על ביצוע ההדברה במוקד הדגירה.  .היתושים העירוני

הדברת יתושים בהתאם לתלונות ניטור ושירותי  תתנוסף, ובלי לגרוע מהאמור לעיל, מתחייב הקבלן ל .24

 עמיים בכל שבוע,"(. פתלונות התושבים)להלן: " טייבההמתקבלות בעירייה באופן שוטף מתושבי העיר 

ת, פיקוח הסביבה את שיפור, איכו - שפ"עבל הקבלן מהאגף או המפקח, יק/ידי המנהל ו-בימים שיקבעו על

במידת הצורך תפנה העירייה לקבלן, גם לא בימים  .שהתקבלו עד לאותו מועד רשימת תלונות התושבים

  ם.אודות תלונות התושבים לצורך הטיפול בה שיקבעו, לשם העברת פרטים

 או המפקח./תלונות אלה תטופלנה באותו שבוע, בהתאם ובכפוף להוראות המנהל ו

בדיקת תלונות התושבים יכללו תיאום על המתלונן, הגעה למקום התלונה, סיור ואיתור מוקדי דגירה סביב  .25

, בית המתלונן. במקרה שנמצאו מוקדי דגירה קטנים הניתנים לטיפול מקומי יפעל הקבלן לטיפול הליקוי
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במידה ונמצאו מקורות מים גדולים הדורשים המשך טיפול, ידאג הקבלן לריסוס מקור המים נגד 

התפתחות יתושים ויעדכן את המנהל אודות הצורך לטפל במקור המים. המדביר יעדכן את המתלונן אודות 

ות ייעודיות ביקורו והממצאים שאותרו טלפונית או באופן אישי בזמן הביקור במקום .הקבלן  ידביק מדבק

אשר מעידות על ביצוע בדיקה במבנה ותוצאות הבדיקה והפעולות שנעשו בעקבות תלונות תושבים גם אם 

 לא בוצעו פעולות הדברה. 

על הקבלן לקבל את אישור המנהל על נוסח המדבקה הגנרית שבה ישתמש במשך כל תקופת ההתקשרות. 

 ב.. כל שינוי במדבקה יקבל את אישור המנהל, מראש ובכת

שירותי ניטור/  יתןבמידת הצורך יהיה המנהל ו/או המפקח ו/או מי מטעמם, רשאי לדרוש כי הקבלן י .26

  בו ביום. יםדחופ הדברה

אחת לשבוע ישלח הקבלן דוח ביצוע למנהל, למנהלת היחידה לאיכות הסביבה ולמנטר היתושים העירוני  .27

טופלו ונענו ומהות הטיפול בהן, פירוט שבו סיכום של האתרים שבהם בוצעה הדברה, פניות ציבור ש

 הפעולות שננקטו ופירוט של מוקדי מים שנמצאו ואופן הטיפול בהם.

הקבלן לא היו מספקות והעירייה תמצא לנחוץ, יבצע הקבלן,  נתןיסתבר ששירותי הדברת היתושים שאם  .28

 הדברה נוספת ומאסיבית יותר  או המפקח,/די המנהל וי-בהתאם להוראותיה ובהתאם לתכנית שתקבע על

 במסגרת שירותי הדברת היתושים: .29

הקבלן ינקה פעמיים בשנה פסולת, צמחייה לרבות גיזום עצים נדרש,  מגדות וקרקעית התעלות  .29.1

המחולקים במספר   מטר 500 –ידי היחידה לאיכות הסביבה. סה"כ  עד כ -לפי רשימה שתינתן על

כולל פינוי כל הפסולת   –ונו וללא כל תוספת תמורה מוקדים, בהתאם להנחיות המנהל, על חשב

 פי כל דין.-המוצאת, אל  אתר פסולת המאושר על

פעמיים בשנה לפחות, פעם אחת בסוף גשמי החורף ופעמים נוספות , יפזר המדביר סולפט נחושת בכל  .30

 ו'(.מוקדי המים הקיימים בבתי הקברות בעיר )כדים, אגרטלים, כלי קיבול נוספים לפרחים וכ
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 מקווי מיםהדברה והשמדת יתושים ב

 

בהתאם להוראות המנהל  במקווי מיםהדברת יתושים  שירותיהקבלן אם יידרש לכך, בהתאם לצורך, ייתן  .31

 היחידה לאיכות הסביבה והמנטר העירוני. ובתיאום עם נציג 

באמצעותו הדברה במקווה שניתן לבצע כל אמצעי ב יינתנו מקווי מים, ככל שיידרשו,שירותי ההדברה ב .32

 מים.

 טייבהברחבי העיר וצמחייה הדברת עשבייה גיזום וידי המנהל, פעולות ל-דרש עליהקבלן יבצע, בכל עת שי .33

 .במקומות עליהם יורה המנהל ותעלות ניקוז בסמוך למאגרי מים עומדים

 

 הדברת מכרסמים

 

מהמוקד העירוני ו/או או המפקח, יקבל הקבלן /נהל וידי המ-פעמיים בכל שבוע, בימים שיקבעו על .34

את רשימת התלונות בדבר קיום מכרסמים, חולדות, עכברים וכיו"ב )להלן:  ממחלקת מיחזור ותברואה

  או בחצרות פרטיים./או במוסדות ציבור עירוניים ו/"( במקומות שונים בעיר ומכרסמים"

לפי  או המפקח/ובכפוף להוראות המנהל ו די הקבלן באותו שבוע, בהתאםי-תלונות אלה תטופלנה על .35

 הפירוט הבא:.  

 .סקירה ראשונית של המבנהביצוע  .35.1

מנהל האחזקה, קרי אב הבית או מי שאחראי על התחזוקה במבני יישום ההצעה לאחר אישור  .35.2

 הציבור  ו/או התושב אשר התלונן.

רה, אמצעים ת המזיקים שאותיבעי של מה שבוצע הכולל: תיאורלמנהל  הגשת דוח מפורט  .35.3

אם כן באיזה  –ו, המלצות למניעת חזרת המזיק, האם בוצע שימוש בתכשיר הדברה לשהופע

  .תכשיר ומדוע

פי הנחיות -הקבלן יבצע פעמיים בשנה פעולות מנע להדברת מכרסמים בכל רשת הביוב העירונית וזאת על .36

 המנהל.

ילים וקבלת הוכחה שמכרסמים נוגסים לא רע פיתיונותרעלים לטיפול במכרסמים ייושמו רק לאחר הצבת   .37

. שימוש ברעלי מכרסמים בתוך , או לאחר גילוי סימני נגיעותבהם, או בהצבה פיזית בתוך מחילות הקינון

במקרה של מבני עירייה, או אישור המזמין במקרה של בנייני  המבנה יבוצע רק לאחר אישור מנהל האחזקה

ר, תאריך ההצבה ומספר מסגורים, עם תווית של שם החו . רעלי מכרסמים יונחו בתוך מתקניםתושבים

. במידה וקיימת פסולת באזור הטיפול בו ניתן לקבל מידע והנחיות במקרה של תאונהשטלפון למקרה חרום 

יש לעדכן את המזמין במקרה של תלונת ציבור או את מנהל האחזקה במקרה של מבני עירייה/מוסד ציבורי 

 ולבצע את פעולות ההדברה רק לאחר פינוי הפסולת. 
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 דבוריםפינוי נחילי נחשים ו לכידת

 

או במקומות ציבוריים /ם סגורים פרטיים ואו במבני/כל תלונה בדבר המצאות נחשים בחצרות פרטיים ו .38

 יטופלו באופן מיידי, בפרק זמן שלא יעלה על שעתיים ממועד מסירת ההודעה על כך לקבלן.

מסירת מ שעות 24עד או ציבוריים יטופלו /תלונות בדבר המצאות נחילי דבורים במבנים ובחצרות פרטיים ו .39

יבצע הקבלן הדברה של נחילי לא בכל מקרה  .הנחיל פינוי ההודעה על כך לקבלן בשעה המאפשרת את מתן 

 דבורים. 

הקבלן יהא בכוננות לטיפול בתלונות בדבר נחשים, ודבורים במשך כל ימות השנה, לרבות שבתות וחגים,  .40

  שעות ביממה. 24במהלך 

 

 וכיו"ב(, צרעות, הדברת טפילים ומזיקים )פרעושים, כינים, קרציות

 

ברת טפילים ומזיקים לרבות פרעושים, או המפקח, הד/ידי המנהל ו-דרש עלישיכפי הקבלן יבצע, בכל עת  .41

, ובהתאם לתלונות שתתקבלנה, הטיפול בכל מקרה יעשה שיידרשוכיו"ב במקומות , צרעות, כינים, קרציות

 מסירת ההודעה על כך לקבלן. מועדשעות מ 12בתוך 

בכלביה העירונית בתאום עם מנהל המחלקה אחת לחודש ו/או בהתאם לצורך, יבצע הקבלן הדברה וריסוס  .42

 . הווטרינרית

 במערכת הביוב בהתאם להנחיות המפקח. תיקניםהקבלן יבצע הדברת  .43

או מבני עירייה אחת לשנה לפחות ובמידת /שירותי הדברת מזיקים במוסדות ציבור ו תתהקבלן מתחייב ל .44

 בצורה הבאה: המפקחאו /הצורך במועדים נוספים, הכל בהתאם ובכפוף להנחיות המנהל ו

 .סקירה ראשונית של המבנהביצוע  .44.1

 המזמין/יישום ההצעה לאחר אישור מנהל האחזקה .44.2

אמצעים  ת המזיקים שאותרה, יבעי של מה שבוצע הכולל: תיאורלמנהל  הגשת דוח מפורט  .44.3

אם כן באיזה  –ו, המלצות למניעת חזרת המזיק, האם בוצע שימוש בתכשיר הדברה לשהופע

 .תכשיר ומדוע
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 מבני עירייה/מוסדות ציבורייםפיילוט הדברה משולבת ב

 

בהם יעשה שף שיטות הדברה לא כימיות לפני השימוש בחומרי ההדברה, ותעדבחון העיריה מעוניינת ל .45

שימוש רק כמוצא אחרון ולאחר ששאר השיטות מוצו. מטרת העירייה היא להשיג בקרת מזיקים ידידותית 

לסביבה, זולה, ולטווח ארוך. לשם כך מעוניינת העיריה בניהול הדברה שישלב אמצעים פיזיים, נוהליים, 

 תחזוקתיים, וכן כימיים למתן פתרון לבעיות מזיקים.  

יועץ להגדיר מספר מבנים לביצוע פיילוט בהדברה משולבת ולהתקשר עם יועץ הדברה )" העיריה מעוניינת .46

 "( אשר יקבע תכנית הדברה משולבת על פיה יפעל הקבלן במבנים הנבחרים במסגרת הפיילוט.הדברה

על הקבלן להכיר גם את הדרישות המופיעות בפרק זה )פרק הפיילוט(, מכיוון שהוא עשו לשמש גם קבלן  .47

ה של המבנים הכלולים בפרק הפיילוט, ושירותים אלו יצטרכו להתבצע בהתאם להנחיות שיקבע ההדבר

 יועץ ההדברה והמנהל. 

כל פעילות של המדביר בניגוד לניגוד להנחיית יועץ ההדברה , יוכלו להיחשב כהפרה יסודית של הסכם זה  .48

 על כל המשתמע מכך.

ות ציבור לביצוע הפיילוט של הדברה מספר מוסד 40-כבמסגרת הפיילוט תהיה רשאית העירייה לבחור עד  .49

משולבת בכל שנה. למניעת ספקות, יובהר ויודגש, כי העירייה תהא רשאית להפחית את מספר מוסדות 

 הציבור שבהם יבוצע הפיילוט ו/או להגדיל את מספר מוסדות הציבור ו/או לבטל את הפיילוט כולו, ולקבלן

או תביעה בקשר לכך. וכן, העירייה תהא רשאית להתחיל את הפיילוט בכל לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/

זמן בהתקשרות בין הצדדים. בכל מקרה במידת הצורך תוכל העירייה לדחות או לבטל את הפיילוט במוסד 

 אחד או יותר ולהורות על ביצוע הדברה  או הדברת מנע והכל לפי החלטת המנהל.

ניהול הדברה משולב נמנע מהדברה עתית וקבועה, ומתעדף ביצוע צעדים כאלו רק לאחר בדיקות, ניטור  .50

 מצב, איסוף נתונים, זיהוי בעיות תברואה שיכולות לגרום להתפשטות המזיק, זיהוי בעיות במבנה, וביצוע

 הדרכה רציפה לכל האוכלוסיות להן יש השפעה על יצירת תנאי התפשטות למזיק. 

 י הסדר להלן:פ-אם מעוניינת העיריה לקבוע מדרג לפעולות ההדברה במוסדותיה, עלבהת

 .חינוך )שינוי הרגלים( .50.1

 .סניטציה .50.2

 .טיפול בתשתיות פיזיות למניעת חדירת מזיקים .50.3

 

ת מזיקים, מעוניינת העיריה להפעיל מגוון שיטות לא רעילות, ורק במידה שהבעיה נמשכת, ינוצרה בעיאם  .51

 לעבור לשימוש בתכשירי הדברה. 

מובהר בזאת, כי במסגרת הפיילוט ,תפקידו של המדביר לא יחרוג מהפעילויות המתוארות בפרקים אחרים  .52

 גורמים עירוניים ויועץ ההדברה. במכרז זה וכי הכנת פעולות כגון חינוך וסניטציה יעשו על ידי 

ביצוע הדברה משולבת במסגרת הפיילוט ככל שיחליט המנהל ,יהיו במסגרת הסכום הכולל המשולם  .53

 למדביר במסגרת הסכם זה. 
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 הנחיות לביצוע הדברת מזיקים במוסדות חינוך או בסמוך אליהם )להלן: "ההנחיות"( 

 

ברה במוסדות חינוך , ועל הקבלן לפעול בהתאם להנחיות ההנחיות להלן הינם כללי ברזל חשובים בכל הד .54

ו יחשבו הפרה יסודית של ההסכם. נוסף להנחיות המפורטות פי הנחיות אל-אלו. פעולות שיבצעו שלא על

להלן, על הקבלן לפעול בהתאם להנחיות משרד החינוך או המשרד להגנת הסביבה, ככל שיהיו, כפי 

 שיעודכנו מעת לעת.

על ידו שירותי  יינתנודי העירייה בתאום עם הקבלן, י-יולי ואוגוסט, במועדים שיקבעו על במהלך החודשים .55

ידי המפקח -רשימת המוסדות תימסר לקבלן על ריסוס מונע, נגד טפילים ומזיקים, במוסדות החינוך בעיר.

 זה שירות ממתן. הקבלן יהיה אחראי לטיב הריסוס במהלך שנה אחת עשרה ימים מראש או המנהל, /ו

ויבצע, על חשבונו, כל טיפול נוסף במהלך השנה לטיפול נגד טפילים ומזיקים במידה ויתגלו באותם 

  מוסדות.

ביצוע ריסוס בחומרי הדברה יתבצע רק במצבים שבהם ילדי מוסד החינוך לא ישהו בו שלושה ימים לפחות  .56

 לניטור המזיק . מטרתו לזהות אתלאחר ביצוע הריסוס. לפני כל ביצוע של פעולות הדברה יש לבצע פעולות 

 המזיק ולאפשר יצירה של תכנית הדברה ייחודית המתייחסת למאפייני המזיק והמקום.

סמך בעל רישיון להדברת חרקים ידי מדביר מו-כל פעולות ההדברה במוסדות החינוך תבוצע אך ורק על .57

 ומכרסמים.

שור המנהל. תכנית ההדברה תכלול זיהוי לפני כל ביצוע פעולת הדברה, יגיש המדביר תכנית הדברה לאי .58

המזיק ופירוט הטיפול המוצע לרבות פרוט המיקום או המקומות שבהם יתבצע שימוש בפיתיונות או 

 ריסוס.

ע לפני כל ביצוע של פעולת הדברה, ידאג מוסד החינוך לסדר ולניקיון. על הקבלן לדאוג אף הוא, טרם ביצו .59

תוך המבנה והן מחוץ לו )מטבח, מחסן, גינון וכיוצא באלה(. בכל ההדברה, כי המקום מסודר ונקי, הן ב

 מקרה אין לרסס חפצים ניידים )משחקים, עגלות, אופניים, ספרים(. 

לפני כל ביצוע הדברה יש להשתמש בפיתיונות . אשר יהוו את פעולת ההדברה הראשונה שתיושם )כגון  .60

האכלה למכרסמים וכדו'(.פעולות ריסוס יתבצעו רק ג'לים לתיקנים או לנמלים, גרגירים לנמלים, תיבות 

 כאשר פיתיונות או מלכודות אינם מספקים פתרון לבעיה

בהתאם לתוצאות הניטור, יש לבצע ריסוס אך ורק במוקדי נגיעות ורק לאחר כישלון השימוש בפיתיונות  .61

בשטח, ולשאוף בהתאם לשיקול דעתו המקצועי של המדביר. במידת האפשר, יש להימנע מריסוס כולל 

 לצמצום השטחים בהם מתבצע ריסוס בחומר הדברה.

לאחר ביצוע העבודה בכל מוסד חינוכי או בסמוך אליו, המדביר יעביר דו"ח מסודר למנהל הכולל את   .62

 הנתונים הבאים:

 שם המדביר ושם מבצע ההדברה. .62.1

 מס' היתר הדברה. .62.2
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 תאריך תוקף. .62.3

 כתובת מקום ההדברה. .62.4

 תאריך פעולת ההדברה. .62.5

 ם תכשיר ההדברה.ש  .62.6

 ריכוז החומר הפעיל בתכשיר המרוכז והמדולל. .62.7

 שם היצרן. .62.8

 המזיק נגדו בוצעה ההדברה. .62.9

 תיאור המקומות שבהם בוצעה ההדברה. .62.10

 שיטת ההדברה. .62.11

 המועד שבו מותר לבני האדם ובע"ח לשוב לסביבה שבה בוצעה ההדברה .62.12

 הנחיות נוספות. .62.13

 חתימת מבצע ההדברה. .62.14

 חתימת הלקוח. .62.15

 

ל שהדוח יועבר למנהל ביום ביצוע פעולת ההדברה. אי ידיעת פרטי עבודת ההדברה עלולה למנוע זיהוי נכון   .63

 די הצוות הרפואי והגשת טיפול רפואי שיכול להציל חיים.י-גורם ההרעלה על

 בטיפול בתיקן אמריקאי יש לבדוק ולטפל במידת הצורך גם במערכת הביוב. .64

ניטור חדש לבדיקת יעילות ההדברה, בהתאם לסוג חומר ההדברה, ולא לאחר פעילות ההדברה יש לבצע  .65

 יאוחר מחודש ימים ממועד ההדברה. 

 די המנהל.י-פעולות ההדברה במוסדות החינוך יתואמו על .66

לא תבוצע הדברה כאשר ההצדקה לה היא מראה אסתטי בלבד )יש להגיש דוח המסביר מדוע יש לבצע  .67

 .הדברה(

 ., אלא רק כאשר יש צורך, ומוצו החלופות האחרותלא תבוצע הדברה תקופתית .68
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 וצמחייה ברחבי העיר ת עשבייההדבר

 

במשטחים פתוחים, מדרכות, בנקטים וכיו"ב  טייבה , פעולות להדברת עשבייה ברחבי העיר יבצע הקבלן .69

 .רה המנהלובמקומות עליהם י

 .ובהתאם להנחיות המנהליינתנו לאורך כל ימות השנה  הנוספים הדברת העשבייהשירותי  .70

קילומטר רץ. משמעות המונח "קילומטר  12 –היקף השטח בו יינתנו שירותי העשבייה הנוספים מוערך בכ  .71

מטר( של שירות הדברה שיינתן בפועל, בכפוף לבדיקתו ולאישורו של  12-4רץ" הינו: קילומטר )ברוחב 

 המנהל ו/או המפקח.

מאבן שפת הכביש עד חצי מטר לאורך כל המדרכה ועוד חצי הדברת העשבייה תכלול הדברת המדרכות  .72

 נועה.ת-הכיוונים ואיי 2מטר לכל אורך שטחים פתוחים. ההדברה כוללת את 

ה במוסדות חינוך תתואם מול המוסד החינוכי. בזמן ביצוע הדברת צמחיי -הדברת צמחיה במוסדות חינוך .73

ש לבצע את ההדברה אך ורק במצב בו הילדים ההדברה אין לאפשר גישה של ילדים אל האזור המודבר. י

עת ריסוס המתבצע בסמיכות מחוץ אינם שוהים באזור.  אסורה שהות של הילדים בתוך המוסד החינוכי ב

 לו.

 ודווח  הנחיות

 

תלונה, יחתים הקבלן בתום בעקבות  בו בוצעה פעולה בהתאם ובכפוף להוראות הסכם זהשבכל מקרה  .74

על גב  ידי המתלונן,-ר לו הודעה על מהות הטיפול. העתק האישור חתום עלהטיפול, את המתלונן וישאי

 טופס התלונה שנמסר לקבלן, לפי הענין, יוחזר לעירייה.

או המפקח יהיו רשאים בכל עת, להצטרף או לצרף מי מטעמם לקבלן או למי מעובדיו, במהלך /המנהל ו .75

 מתן שירותי ההדברה.

 נוניתש והניטור  בו פירוט יומי של שירותי ההדברהשדוח  ', ימסור הקבלן למנהל חמישימדי שבוע, בכל יום  .76

בעיית המזיקים שאותרה, אמצעים שהופעלו לרבות  תיאור לרבותאורם ומיקומם יעל ידו במהלך השבוע, ת

, פרטים לגבי שימוש בתכשירי הדברה אם היו לרבות: שם התכשיר ומספרו, מיקום יישום  שיטות ההדברה

הדוחות )להלן: " כשיר, תאריך היישום, שם המדביר, ציוד היישום המלצות למניעת חזרת המזיקהת

  "(.השבועיים

 כלי עבודה וחומרים

 

 י הסכם זה לרבות:פ-הקבלן מצהיר כי יש בידו כל ציוד העבודה הדרוש למתן שירותי ההדברה על .77

 מתן שירותי  ההדברה.רכב המתאים לי כלליטר המותקן על  500 -מרסס בנפח שלא יפחת מ .77.1

לפחות. כלי הרכב האמור יהיה בעל מערכת איתור, אשר  2013, משנת X 4 4רכב רב מנועי כלי  .77.2

תאפשר  לעירייה לראות דרך המחשב ו/או טלפון חכם את מיקומו של הרכב בזמן אמת, במהלך 

 .טייבהב השירות  מתן
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 על גבי כלי הרכב המפורטים בסעיף זה, יתקין הקבלן שני שלטים )האחד בכל צד(, ועליהם הכיתוב  .77.3

 ".טייבהעיריית  –תפעול"בשירות אגף 

ל חשבונו ולא ידי הקבלן וע-כל חומרי ההדברה הדרושים לביצוע הוראות הסכם זה ירכשו ויסופקו על .78

או המפקח לצורך מתן /אשר יורה לו המנהל ו כל חומר, לרבות תשולם לקבלן כל תמורה נוספת בגינם

 שירותי ההדברה.

פי הסכם זה -הקבלן מתחייב להשתמש בחומרים מאיכות מעולה, המתאימים למתן שירותי ההדברה על .79

 בו יעשה בהם שימוש.שהסביבה, לשימוש, במועד  הגנתבריאות ו/או המשרד לידי משרד ה-והמאושרים על

בהם ישתמש עומדים בכל התקנים הדרושים שמתחייב כי כל החומרים  בלי לגרוע מהאמור לעיל, הקבלן .80

 פי כל דין.-על

 

 ניהול יומן

81. 
 א.  הקבלן מתחייב לנהל יומן עבודה ) להלן " היומן"( וירשום בו מידי יום ביומו את  
 הפרטים הבאים: 

 
 .  מספרם של העובדים לסוגיהם המועסקים על  ידי הקבלן בביצוע העבודות.1
 
 כמויות החומרים למיניהם המובאים למקום העבודות או המוצאים ממנו.  .2
 
 .  כמויות החומרים שהושקעו על ידי הקבלן בביצוע העבודות.3
 
 . הציוד המכני המובא למקום העבודות והמוצא ממנו.4
 
 .  השימוש בציוד טכני בביצוע העבודות.5
 
 . תקלות והפרעות בביצוע העבודות.6
 
 האוויר השוררים במקום ביצוע העבודות. .  תנאי מזג7
 
 .  התקדמות בביצוע העבודות במשך היום.8
 
 .  הוראות שנתנו לקבלן על ידי העירייה או על ידי המנהל.9
 

 . הערות העירייה או המנהל או הסתייגויותיהם בדבר מהלך ביצוע העבודות.10
 

 רם בעבודה ובמועד סיומה . על הקבלן להביא בחשבון את כל העיכובים העלולים להיג11
  עקב בדיקות המעבדה ועקב המתנה לתוצאותיהן. לא תאושרנה תביעות הקבלן לפיצוי כלשהו ו/או

 הארכת זמן ביצוע העבודה בגלל הנ"ל. 
 

לשם בדיקת העבודות  טייבהלכל חודש קלנדרי עם המנהל ברחבי  5 -הקבלן מתחייב לסייר עד ה . 12
 הדרושים בעבודות שנעשו על ידי הקבלן בפרט. הנדרשות ככלל, או התיקונים

 
 לכל חודש קלנדרי. 1 -הקבלן מתחייב לתאם את הסיור עם מנהל עד ה . 13
 

הקבלן מתחייב לבצע ע"י כל הצוות מטעמו את התיקונים במהלך החודש הקלנדרי בו בוצע הסיור,  . 14
 אך בכל מקרה לא יאוחר מהיום האחרון לאותו  חודש.

 
 הסיור יירשם פרוטוקול של התיקונים הנדרשים, הפרוטוקול ייחתם ע"י  במהלך . 15

 הקבלן והמנהל. 
 

 הקבלן מתחייב לנקות את השטח והתעלות בהם בוצעה ההדברה במידת הצורך. . 16
 

 . כל דבר אחר שלדעת המפקח יש בו כדי לשקף את המצב העובדתי במהלך ביצוע 17
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 העבודות. 
 העתקים לפי שידרוש המנהל וייחתם כל יום כל ידי הקבלן והמנהל.ב.  היומן יהיה במספר  

 
 למנהל תהא גישה חופשית אל יומן העבודה והוא ו/או נציגיו יהיו רשאים להוסיף ביומן  ג.  

הערות או הוראות לקבלן כפי שימצאו לנכון. כל הרשומים שיוכנסו ליומן העבודה כנ"ל, יחשבו 
תאם לתנאי חוזה זה. והקבלן מתחייב למלא את הוראות כהודעות שנמסרו כדין לקבלן בה

 המפקח.
 

הקבלן רשאי לרשום הערותיו בקשר לביצוע העבודות אולם רישומים אלה לא יחייבו את  ד.  
 העירייה.

 
 .יומן הפעילות החודשית יצורף לחשבונית החודשית .ו

 

 זמינות הקבלן

 

מכשיר קשר אלחוטי, ומכשיר איתורית שניתן יהיה  להיות זמין באמצעותמתחייב או מי מטעמו הקבלן  .81

  ."(הכונן)להלן: " להתקשר עמו דרכו, בכל עת, בכל ימות השבוע ובכל שעות היממה לרבות שבתות וחגים

 הקבלן ידווח למנהל את פרטי איש הקשר ו/או מספר הטלפון שבו ניתן יהיה להשיג את הכונן. .82

ליצירת  ,תפעולבאגף  האחד במוקד העירוני, והשני – מטעמו מירס ימכשירשני הקבלן מתחייב להעמיד   .83

  קשר רצוף וקבוע.

 הפרות ותרופות 

 

י כל פ-עלהמכרז ו/או  פי יתר מסמכי-עלו/או  פי הסכם זה-עלעירייה לפגוע בזכויות ובסעדים המוקנים לבלי  .84

לפיצויים מוסכמים  , מוסכם על הצדדים כי בגין הפרות ההסכם המפורטות להלן תהא העירייה זכאיתדין

 כמפורט בצידם.

 
 לארוע עבור אי עמידה פיצוי מוסכם זמן לביצוע אופי הפעילות הנדרש

מקרים דחופים לכל סוגי 
 המזיקים

 1,500לשעה ועד מקסימום של ₪  100 שעות 4
 ש"ח 

שעות מביצוע  24-לא יאוחר מ סילוק פגרי מזיקים
 ההדברה

 ש"ח 1,500לשעה ועד ₪  100

ת שעות מקבל 12-לא יאוחר מ מוקד דגירת יתושיםריסוס 
 ההודעה על כך

 ש"ח  3,000לשעה ועד ₪  100

על כל יום איחור עבור כל פנייה ₪  100 תוך שבוע מיום קבלת הפנייה תלונות תושבים בנושא יתושים
 לפנייה בודדת ₪  1,500ועד 

 שעתיים טיפול בנחשים

 

 ₪  1,500לכל שעה ועד ₪  100

בפרעושים, כינים, קרציות, טיפול 
 צרעות, דבורים

 

 שעות 12

 

 ₪  1,500לכל שעה ועד ₪  100
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 לארוע עבור אי עמידה פיצוי מוסכם זמן לביצוע אופי הפעילות הנדרש

קבלת דו"ח על הדברת מזיקים 
 במוסדות חינוך

 על כל איחור  1,000 ביום ביצוע ההדברה

 ₪  1,500לכל יום איחור עד ₪  100 תוך שבוע מקבלת הדרישה הדברת מכרסמים

 הדברת עשבייה במדרכות

 

 ₪  1,500.עד  לכל יום איחור₪  100 מקבלת הדרישהתוך שבוע 

הגשת ביצוע דו"ח עבודה פעילות 
 כנדרש בהסכם

 ₪  700לכל יום איחור ועד ₪  100 דו"ח מסכם אחת לשבוע

 
 

ירות לעירייה או ינוכו מהתמורה המגיעה לו או מערבות ידי הקבלן יש-הפיצויים המוסכמים ישולמו על .85

 הביצוע, לפי שיקול דעתה הבלעדי של העירייה. 

 בלי לגרוע מהאמור לעיל, אין בניכוי הפיצויים המוסכמים כדי לשחרר את הקבלן  מהתחייבויותיו. למניעת .86

כי כל פי כל דין, ו-רז ו/או עלפי מסמכי המכ-מזכויותיה של העירייה על ספק, אין באמור לעיל כדי לגרוע

 זכויות העירייה הן במצטבר.

)ארבעה עשר( ימים  14לקבלן שמורה הזכות לערער בעניין כל תשלום או ניכוי פיצוי מוסכם למנהל תוך  .87
מכרעת ולקבלן לא מיום ההודעה על הניכוי ו/או התשלום. הכרעתו של המנהל לעניין זה תהיה סופית ו

 תהיה כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך.

 

 עובדי הקבלן

 

רז, הקבלן מצהיר, מאשר וכן מתחייב בזאת, פי מסמכי המכ-בלי לגרוע מיתר התחייבויותיו של הקבלן על .88

 לפי העניין כדלקמן:

מדבירים מיומנים ומנוסים, בעלי אזרחות ישראלית או היתר –לצורך מתן השירות  –להעסיק  .88.1

 ודה בישראל כדין, ובעלי ידע, מומחיות, הכשרה, ניסיון ויכולת, שכישוריהם, מספרם והמועדיםעב

ת מתן השירות בהתאם להוראות מסמכי המכרז אידיו יאפשרו -ופרקי הזמן שבהם יועסקו על

 ולהתחייבויות הקבלן.

ישיר : למנות איש קשר אשר יהיה אחראי על מתן השירות ועל הקשר האיש קשר מטעם הקבלן .88.2

והרציף מול המנהל. הקבלן מתחייב לצייד, על חשבונו, את איש הקשר בטלפון נייד. איש הקשר 

ה יהיה אחראי על איסוף פניות תושבים מול הגופים השונים בעירייה,  מתן פתרון לפניות ולכל בעי

שעולה בקשר עם מתן השירות. נוסף, יהיה איש הקשר אחראי על  ועדכון ביצוע מול הגופים 

 הרלוונטיים בעירייה ושליחת  כל הדוחות הרלוונטיים לעירייה.

לא להעסיק בקשר עם מתן השירות עובדים של העירייה, ללא אישור מפורש לכך מאת העירייה,  .88.3

 מראש ובכתב.

ידי הקבלן בקשר עם מתן  השירות )בין עובדים -לקיים, בהתייחס לכל העובדים המועסקים על .88.4

המועסקים דרך קבע ובין זמניים( את כל הוראות הדין הרלוונטיות, ובכלל זאת לשלם לעובדים 
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פי כל דין -אלה או בגינם, לפי העניין, את כל תשלומי החובה החלים על הקבלן כמעסיקם על

המס, דיני הביטוח הסוציאלי )ביטוח לאומי, ביטוח בריאות ממלכתי וכיוצא באלה(,  )לרבות חוקי

פיהם, צווי הרחבה וכיוצא באלה(, לרבות, למניעת ספק, שכר -חוקי העבודה, תקנות שהותקנו על

עבודה, תשלום שעות נוספות, דמי מחלה, דמי חופשה, פדיון חופשה, דמי הבראה, הודעה מוקדמת 

תמורתה, פיצויי פיטורים, החזר הוצאות, הפרשות לביטוח מנהלים, קרן  פיטורים או-על

השתלמות ותנאים סוציאליים אחרים מכל מין וסוג שהם, והקבלן יהא בכל עת, אחראי לבדו, ועל 

פי כל דין, צו הרחבה, הסכם )קיבוצי או אישי(, -חשבונו, למילוי כל התחייבויותיו וחובותיו על

ידיו כאמור, הן -ילה אחרת כלשהי, ביחס לכל העובדים המועסקים עלהסדר, נוהג, מנהג או ע

 ידי הקבלן והן בקשר לסיום העסקתם.-בקשר להעסקתם על

ידי הקבלן בקשר -בלי לגרוע מהאמור לעיל, הקבלן מתחייב  לשלם לכל העובדים המועסקים על .88.5

פחת משכר המינימום עם מתן השירות )בין עובדים המועסקים דרך קבע ובין זמניים(, שכר שלא י

, ולאפשר לעירייה פיקוח שוטף על כך לפי דרישת 1987-הקבוע בחוק שכר מינימום, תשמ"ז

המנהל. בלי לגרוע מהאמור לעיל, הקבלן, מצהיר כי הוא מכיר את הוראות חוק עבודת הנוער, 

והינו , כנספח ב' להסכם זהא שלו, שהעתקו מצורף 33-ו 33, לרבות הוראות סעיפים 1953-תשי"ג

מתחייב לקיים את כל הוראותיו. הוראות סעיף זה הינן הוראות עיקריות ויסודיות בהסכם זה, 

ידי הקבלן תיחשב הפרה יסודית של הסכם זה, ותקנה לעירייה, בלי לגרוע מכל סעד -שהפרתן על

פי כל דין, את הזכות לבטל את -פי הסכם זה ו/או על-אחר ו/או נוסף לו זכאית העירייה על

 קשרות עם הקבלן.ההת

ידוע לו, והוא מסכים לכך, כי העירייה תהא רשאית בכל עת, לדרוש את הרחקתו של כל אדם  .88.6

מקרה ידי המנהל, ב-הנמנה על עובדי הקבלן והחלפתו באדם אחר, אשר יאושר מראש ובכתב על

ויות שיסתבר, כי נתוניו וכישוריו של אותו אדם אינם תואמים את דרישות מסמכי המכרז והתחייב

הקבלן ו/או כי אותו אדם איננו מבצע  את תפקידו כראוי ו/או איננו ממלא אחר הנחיות והוראות 

המנהל ו/או מכל סיבה סבירה אחרת, והקבלן יהיה חייב למלא אחר דרישת העירייה כאמור תוך 

)שבעים ושתיים( שעות ממועד הדרישה, ובלי שיהא בהחלפה באמור כדי להשית על העירייה,  72

 ל תשלום, אחריות, ו/או הוצאות בקשר לכך, מכל מין וסוג שהם.כ

ככל שהקבלן יידרש ליתן שירות במוסדות שבהם נדרש אישור ממשטרת ישראל בהתאם להוראות  .88.7

יהיה עליו , 2001-תשס"אות מסוימים, חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדל 3סעיף 

 ת השירות מושא המכרז טרם מתן השירות.להמציא אישור כזה ביחס למי מטעמו אשר יתן א

 מעביד-העדר יחסי עובד

 

רז כקבלן פי מסמכי המכ-( הוא יבצע את השירות ואת יתר התחייבויותיו על1הקבלן מצהיר ומאשר, כי: ) .89

מתן  השירות )בין בדרך קבע  ידיו בקשר עם-( בין הקבלן ו/או מי מטעמו, לעובדים המועסקים על2עצמאי; )

מעביד, ולא -זמני(, שלוחי הקבלן ואחרים מטעמו, לבין העירייה, לא מתקיימים יחסי עובדובין באופן 

ממסמכי המכרז ו/או במסגרת מתן השירות; וכן  מעביד כתוצאה-יתקיימו ו/או ייווצרו ביניהם יחסי עובד

שבו כעובדים די הקבלן בקשר עם השירות )בין בדרך קבע ובין באופן זמני(, ייחי-( העובדים המועסקים על3)

תאם לתנאי עבודה ושכר שיסוכמו בינם לבין הקבלן. למניעת ידי הקבלן בה-של הקבלן בלבד, המועסקים על

רז לעירייה, להנחות את הקבלן ו/או פי מסמכי המכ-ספק, מובהר בזאת, כי אין לראות בכל זכות הניתנת על

-בדים ו/או גורמים אחרים המועסקים עלאת עובדיו ו/או להורות לו בכל עניין הקשור עם השירות ו/או עו

 די הקבלן.י-ידי הקבלן, אלא אמצעי להבטיח ביצוע הוראות מסמכי המכרז על
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ידי הקבלן -למניעת ספק, מובהר בזאת, כי העירייה לא תחויב בתשלום כלשהו לעובדים המועסקים על .90

ן ו/או לאחרים מטעמו, וכל בקשר עם מתן השירות )בין בדרך קבע ובין באופן זמני(, ו/או לשלוחי הקבל

ל חשבונו בלבד, וכי כל אלה יהיו נתונים להוראותיו, ידי הקבלן וע-תשלום שיגיע למי מהם, יחול וישולם על

 פיקוחו והשגחתו המלאים של הקבלן.

 

 בזאת, כדלקמן: מתחייבהקבלן  .91

דרך קבע ידי הקבלן בקשר עם מתן השירות )בין ב-העובדים המועסקים עלכל ללהבהיר ולהסביר  .91.1

כדי ליצור  במתן  השירות באמצעותם,כי אין ובין באופן זמני(, שלוחי הקבלן ואחרים מטעמו, 

 העירייה.לבין ן מי מהם מעביד בי-יחסי עובד

ידי הקבלן ו/או מי -לעיל, ייטענו יחסי עובד ומעביד כאמור על 91.1היה ועל אף האמור בס"ק  .91.2

ידי הקבלן בקשר עם מתן השירות )בין בדרך קבע -מטעמו, לרבות מי מבין העובדים המועסקים על

רשות  ידי-ה שתועלה עלקרה של טענבמובין באופן זמני(, שלוחי הקבלן ואחרים מטעמו ו/או 

קבלן ו/או על המסמכי המכרז באופן כלשהו בחיוב המוטל לפי  עירייה חייבתכלשהי, כי המוסמכת 

מי מטעמו כאמור, וכתוצאה מכך ייגרמו לעירייה, הפסדים, הוצאות כספיות ו/או נזקים אחרים, 

, הוצאה ו/או נזק, שיגרמו לה הקבלן ישפה את העירייה, מיד עם דרישה ראשונה, בגין כל הפסד

כאמור, ובכלל זה בגין כל סכום שתשלם או תחויב בתשלומו, ובגין כל הוצאה שתוציא ו/או תחויב 

להוציא בקשר עם טענת יחסי עובד מעביד כאמור, לרבות הוצאות משפט, שכר טרחת עורך דין 

 ושכר עדים.

 

 רישיונות, היתרים, קיום חוקים ובטיחות בעבודה

 

רז, הקבלן מצהיר, מאשר וכן מתחייב בזאת, פי מסמכי המכ-לגרוע מיתר התחייבויותיו של הקבלן עלבלי  .92

 לפי העניין כדלקמן:

 

די עובדיו ו/או מועסקיו י-ידיו ו/או על-כי כל פעולה לפי הסכם זה, אשר הוצאתה לפועל על .92.1

לאחר קבלת והסדרת האחרים, טעונה רישוי ו/או קבלת היתר לפי כל דין, לא תבוצע אלא אך ורק 

 הרישוי ו/או ההיתר הנדרשים, בהתאם להוראות כל דין.

, ידי מי מטעמו-די עובדיו ו/או מועסקיו האחרים ו/או עלי-ידיו ו/או על-כי כל פעולה שתבוצע על .92.2

בקשר למתן השירות, תהא בהתאם ובכפיפות ותוך ציות לכל דרישות החוק, לרבות חוקי המדינה 

זר עירוניים, תקנות בטיחות, תקנות עבודה ממלכתיות פיהם, חוקי ע-עלוהתקנות שהותקנו 

וסמכות, הרלוונטיים בקשר עם מתן השירות ידי רשויות מ-ומקומיות, צווים ודרישות שנקבעו על

 "(.החיקוקים)להלן: "

ידיו -כי כל החיקוקים ידועים ומוכרים לו, והוא מתחייב לכך, כי הוא, העובדים המועסקים על .92.3

עם מתן השירות )בין בדרך קבע ובין באופן זמני(, שלוחיו ואחרים מטעמו, ימלאו אחר בקשר 

 דרישות החיקוקים, בעת מתן השירות ובקשר אליהם.
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ליתן את השירות תוך שמירה קפדנית על כל כללי הבטיחות בעבודה, לשם כך מתחייב הקבלן  .92.4

להימנע מכל מעשה או מחדל  לנקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים בקשר עם מתן השירות, וכן

העלולים להוות סכנה לנפש או לרכוש. הקבלן מתחייב ליתן הוראות מדויקות לעובדיו ו/או 

למועסקיו ו/או למי מטעמו, בקשר עם מתן  השירות, תוך שמירה על כללי הבטיחות, ולדאוג 

 לביצוע הוראות אלו.

 ות בהעסקת קבלני חוץ.בטיח - נספח ג' להסכם זההקבלן מתחייב למלא אחר הוראות  .92.5

 

 תקופת ההתקשרות

 

)שנים עשר( חודשים, החל מיום ________  ועד ליום  12ההתקשרות בין הצדדים תהא למשך  תקופת .93

 "(.תקופת ההתקשרות הראשונית_______ )להלן: "

 2פי שיקול דעתה הבלעדי, ובלי שתחול עליה חובה  כלשהי לעשות כן, לממש -העירייה תהא רשאית על

)אין  תי( תקופות אופציה, ולהאריך את תקופת ההתקשרות הראשונית בין הצדדים בשתי תקופות נוספות)ש

)שנים עשר( חודשים כל אחת, וזאת באמצעות משלוח הודעה  12, בנות עד להאריך יותר משתי תקופות(

 להאריך. )שלושים( ימים לפחות לפני תום התקופה שאותה מעוניינת העירייה  30בכתב על כל לקבלן 

מסמכי המכרז, שבמהלכה יתן הקבלן את פי הסכם זה ו-)תקופת התקשרות הקבלן עם העירייה על 

השירות, לרבות כל הארכה שלה, בעקבות מימוש אופציה כאמור או קיצור שלב, במקרה של סיום 

 "(.תקופת ההתקשרותההתקשרות, תכונה לעיל ולהלן: "

 9395למניעת ספק, בכל עת משך תקופת ההתקשרות )לרבות בכל אחת מתקופות ההארכה המנויות בסעיף  .94

ידי העירייה( יחולו כל ההוראות והתנאים המפורטים במסמכי המכרז. -לעיל, אם וככל שתוארכנה על

במקרה של הארכת תקופת ההתקשרות הראשונית כאמור, מתחייב הקבלן להאריך בהתאם את תוקפה של 

 להלן. 116להלן(, כמפורט בסעיף  111ערבות הביצוע )כהגדרתה בסעיף 

פי כל דין, -המכרז ו/או על פי יתר מסמכי-או על/פי הסכם זה ו-בלי לגרוע מזכויותיה של העירייה על .95

 30לן, העירייה תהא רשאית לסיים את ההתקשרות עם הקבלן, מכל סיבה שהיא, בהודעה בכתב לקב

 )שלושים( ימים מראש.

בלי לגרוע מהאמור לעיל, העירייה תהא רשאית לסיים לאלתר את ההתקשרות עם הקבלן, בהודעה בכתב,  .96

 וזאת בכל מקרה שבו:

פי מסמכי המכרז, לרבות במקרה שבו הקבלן לא -אחת או יותר מהתחייבויותיו על הפרהקבלן  .96.1

טים במסמכי המכרז, ולא תיקן את ההפרה סיפק את השירות בהתאם לתנאים ולהוראות המפור

 לאחר שקיבל התראה בכתב על כך מהמנהל, תוך פרק הזמן שנקבע בהתראה האמורה; ו/או

רז כאמור הפרה יסודית )כמשמעות פי מסמכי המכ-הקבלן הפר אחת או יותר מהתחייבויותיו על .96.2

 (; ו/או1970-מונח זה בחוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, תשל"א

רצון ו/או ניתן צו הקבלן מפירוק -בקשה לפירוק ו/או התקבלה החלטה עלנגד הקבלן וגשה ה .96.3

או לנכסים הקבלן מונה כונס נכסים, זמני או קבוע, לכל או לרוב נכסי הקבלן ו/או לפירוק 
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-נגד ו/או עלהוגשה של הקבלן ו/או לנכסים הדרושים לקבלן לצורך מתן  השירות ו/או מהותיים 

 מינוי נאמן לקבלן; ו/אוו/או ניתן צו להסדר נושים קשה לידי הקבלן ב

או על נכסים מהותיים הקבלן ב נכסי וכל פעולת הוצאה לפועל אחרת( על ר הצעוטל עיקול )או בוה .96.4

)עשרים  21הקבלן ו/או על נכסים הדרושים לקבלן לצורך מתן השירות, אשר לא בוטלו תוך של 

 ואחד( ימים מהטלתם או ביצוען.

 

לעיל,  תחולנה ההוראות הבאות, וזאת בלי  98של סיום ההתקשרות בין הצדדים, כמפורט בסעיף  במקרה .97

 י כל דין:פ-י מסמכי המכרז ו/או עלפ-לגרוע מכל זכות ו/או סעד העומדים לעירייה על

 

העירייה תהא רשאית למסור את המשך מתן השירות לכל מי שתמצא לנכון, והקבלן יישא בהפרש  .97.1

תישא העירייה לשם המשך מתן השירות, וכן בכל נזק שיגרם לעירייה בשל סיום הסכומים שבהם 

 ההתקשרות.

 להלן(, כולה או חלקה. 111העירייה תהא רשאית לחלט את ערבות הביצוע )כהגדרתה בסעיף  .97.2

 

 התמורה 

 

בגין העבודות שבוצעו בחודש הקודם , בצירוף חשבון עבור העבודות שבוצעות הקבלן יגיש חשבון בכל חודש  .98

המוצעת בסעיף במסמך  ולאחר קיזוז ההנחהשבכתב הכמויות שבמסמך יי' באותו חודש וע"פ המחירים 

 .יט'

 התמורה תשולם בתוספת מע"מ כדין וכנגד המצאת חשבונית מס כדין לידי העירייה. .99

מדד. מדד לידי העירייה -מדי שנה, ככל שתחליט העירייה על מימוש האופציה תוצמד התמורה שתשולם על .100

ובע הוא המדד הידוע הבסיס הוא המדד הידוע נכון למועד האחרון להגשת ההצעות, קרי יום והמדד הק

במועד מימוש האופציה. יובהר בזאת כי אם המדד הקובע יהיה נמוך ממדד הבסיס או שווה לו, לא תחושב 

 ההצמדה  וסכום התמורה לא ישתנה.

לעיל, תשלם 98 96 -ו96 94במקרה שבו הודיעה העירייה לקבלן על סיום ההתקשרות, כאמור בסעיפים  .101

ד סיום ההתקשרות, בניכוי כל העירייה לקבלן את התמורה המגיעה לו בקשר עם מתן השירות עד למוע

 הוצאות העירייה עקב סיום ההתקשרות. 

 

 סופיות התמורה

 

התמורה מהווה תשלום מלא וסופי בגין מתן השירות וכוללת את כל ההוצאות, בין מיוחדות ובין כלליות,  .102

י תנאי המכרז בשלמות ומהווים כיסוי מלא לכל פ-מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות במתן השירות על

רבות אך לא רק תשלום בגין ציוד, רישיונות, כוח אדם, חומרים, ביטוחים, לפי הסכם זה, -התחייבויותיו על

 דלק, רווח וכיוצא באלה.

הקבלן יישא בכל המסים, ההיטלים, המלוות ותשלומי החובה, ככל שיחולו, בגין התמורה. ידוע לקבלן כי  .103

ה מסים ו/או היטלים ו/או מלוות ו/או תשלומי חובה פי הסכם ז-העירייה תנכה מכל תמורה שתשולם לו על
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פי כל דין, אלא אם יומצא לידיה עובר לביצוע התשלום, -בשיעורים שהעירייה תהא חייבת לנכותם על

 אישור מתאים משלטונות המס לגבי ניכוי מס במקור או לגבי הפחתת שיעור הניכוי.

 

 הגשת חשבוניות

 

ש, יגיש הקבלן למנהל, חשבון בגין החודש שחלף בצירוף הדוחות )עשירי( לכל חוד 10לא יאוחר מיום  .104

שר יהא רשאי לאשר או לדרוש את תיקונו, ידי המנהל, א-"(. החשבון ייבדק עלהחשבוןהשבועיים  )להלן: "

עירייה , כשהוא ליחידת רכש ב)ארבעה עשר(  14וזאת בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, והוא יועברו בתוך 

התמורה המאושר, בתנאי  , ישולם חלקימים  10המנהל. החשבון יועבר להנהלת חשבונות תוך ידי -חתום על

לכל חודש ישולם בתנאי תשלום  10 -, מיום הגשתו למנהל. חשבון שיוגש לעירייה לאחר ה45שוטף +

 .60שוטף+

 

 אחריות, פיצוי ושיפוי

 

וכן כלפי צד ג' שהוא, לכל נזק לגוף, הקבלן יהא האחראי היחיד והבלעדי כלפי העירייה וכל מי מטעמה,  .105

לרכוש, ולכל נזק אחר, מכל מין וסוג שהם, שייגרם בקשר עם מתן השירות או עם ביצוע התחייבויותיו של 

 פי מסמכי המכרז.-הקבלן על

פי כל דין, -פי מסמכי המכרז ו/או על-בלי לגרוע ו/או לשחרר את הקבלן מההתחייבות ו/או חבות כלשהי על .106

ה את העירייה, מיד עם דרישתה הראשונה, על כל פגיעה, אובדן, נזק, תאונה, הפסד ו/או הוצאה, הקבלן יפצ

לעיל, וכן ישפה את  107מכל מין וסוג שהם, שייגרמו לעירייה, ואשר הקבלן אחראי להם כאמור בסעיף

לן אחראי העירייה, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל סכום שהעירייה תשלם או תחויב לשלם ואשר הקב

לעיל, ובכלל זה ישפה את העירייה בגין כל הוצאה שתוציא ו/או תחויב 107 105לתשלומו כאמור בסעיף 

להוציא במסגרת הגנתה מפני דרישה ו/או תביעה כאמור, לרבות הוצאות משפט, שכר טרחת עורך דין ושכר 

 עדים.

פי כל דין, העירייה -פי הסכם זה ו/או על-כות ו/או סעד המוקנים לעירייה עללמניעת ספק, ובלי לגרוע מכל ז .107

רך כיסוי כל להלן(, כולה או חלקה, לצו 111113תהא רשאית לחלט את ערבות הביצוע )כהגדרתה בסעיף 

פגיעה, אובדן, נזק, הפסד ו/או הוצאה, מכל מין וסוג שהם, שייגרמו לעירייה, כאמור לעיל, ואשר לא שולמו 

 ידי הקבלן, תוך הזמן הנקוב בדרישה לכך.-על
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 ביטוח

 

ו/או תאגידים עירוניים ו/או  טייבההעירייה לעניין סעיפי האחריות השיפוי והבטוח משמעותה : עיריית 

 חברות עירוניות ו/או חל"צים רשותיים ו/או גופי סמך רשותיים ו/או נבחריהם ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם

 

קיים במשך ול דין, מתחייב הקבלן לבטח על חשבונו הוא פי-עלבלי לגרוע מאחריות הקבלן לפי חוזה זה או  .108

אצל , חוזה זה, את הביטוחים המנויים להלן מושאכל עת רלוונטית לחוזה זה ועד לגמר ביצוע העבודות 

 חברת ביטוח מוכרת ומורשת בישראל:

 

 פוליסה לביטוח חבות חוקית כלפי הציבור:  .108.1

ו/או הפוליסה תבטח את החבות החוקית של  הקבלן  כלפי צד שלישי על פי כל דין בגין נזק לגוף 

$ למקרה כלשהו ולכל האירועים המצטברים  1,000,000לרכוש, בגבול אחריות שלא יפחת מ 

 בתקופת הביטוח.

הפוליסה לא תכלול חריגים והגבלות בקשר עם: אש, התפוצצות, שיטפון, בהלה, מכשירי הרמה, 

שק, פריקה וטעינה, זיהום תאונתי, הרעלת מזון ו/או משקה, שביתה והשבתה, שימוש בכלי נ

תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי וסעיף הקובע כי למען מניעת ספקות אנשים שאינם 

עובדיו הישירים של המבוטח ואשר עבורם אין המבוטח חייב לשלם דמי ביטוח לאומי בהתאם 

כ"כ הפוליסה אינה  לחוק ו/או לתקנות של המוסד לביטוח לאומי, ייחשבו כצד ג' לגבי הפוליסה.

 יג כל שהוא בגין קדחת הנילוס המערבי.כוללת סי

 

  פוליסה לביטוח חבות מעבידים: .108.2

הפוליסה תכסה את החבות החוקית של  הקבלן  כלפי עובדיו מפני פקודת הנזיקין )נוסח חדש( 

, בגין כל היזק גופני, נפשי או שכלי או מות 1980וחוק מוצרים פגומים תש"ם  1968תשכ"ח 

עו  תוך כדי או עקב ביצוע העבודה מושא חוזה זה, עם גבול כתוצאה מתאונה או מחלה שאירו

 למקרה ולתקופה.₪   20,000,000 -$ ו   6,000,000אחריות לתובע ע"ס 

, קבלני משנה כחוק הביטוח לא יהיה כפוף לכל הגבלה בדבר עבודות בגובה ובעומק, העסקת נוער

 ועובדיהם, וכן הגבלה בדבר שעות עבודה.

 

 :אחריות מקצועית פוליסה לביטוח  .108.3

הפוליסה תכסה את החבות החוקית של הקבלן  כלפי צד שלישי בגין נזקי גוף ורכוש בשל הפרת 

חובה מקצועית שנעשתה בתום לב ואשר מקורה  ממעשה ו/או מחדל, טעות ו/או השמטה ו/או 

ופה $  למקרה ולתק 1,000,000 -רשלנות של המבוטח מביצוע חוזה זה גבול אחריות שלא יפחת מ

הפוליסה תכלול, בין השאר, את ההרחבות הבאות: הנובע ממקרה ביטוח מכוסה  אובדן מסמכים, 

מעילה באימון, אי יושר עובדים, השמצה, הוצאת דיבה או הוצאת שם רע ,הגנה בהליכים פליליים, 

תקופת גילוי מאורכת  של  ששה  חדשים לפחות  תקופה  רטרואקטיבית החופפת את תקופת 

 ות.וההתקשר

 

שלש פוליסות הביטוח הנ"ל תכסנה את הנזקים שיגרמו, במישרין או בעקיפין, מביצוע חוזה זה, לגופו או  .109

  לרכושו של כל אדם לרבות הקבלן עובדיו וכל הבאים מכוחו או מטעמו.
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 הפוליסות הנ"ל יכללו התנאים הבאים: .110

והמבטחים מוותרים על כל די העירייה  י-הביטוחים יהיו קודמים לכל ביטוח אחר אשר נערך על .110.1

 טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי העירייה.

ובלבד  מנהליה )תחלוף( בתביעה של המבטח כלפי העירייה ו/או עובדיה ו/או  תבוטל זכות השיבוב .110.2

 יתור כאמור לא חל לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.ושהו

העיריה בגין אחריות שעלולה  הפוליסות לביטוח צד שלישי ואחריות מקצועית יורחבו לשפות את .110.3

להיות מוטלת עליה למעשי ו/או מחדלי הקבלן והבאים מטעמו בביצוע השירותים וזאת בכפוף 

ליסה ידי המבטח פו-לסעיף אחריות צולבת לפיו יראו כל אחד מהמבוטחים כאילו הוצאה לו על

לן לשמר את כ"כ מתחייב הקב נפרדת ולפי זה תחשב העיריה בבחינת מבוטח לכל צד ועניין.

 הפוליסה לבטוח אחריות מקצועית כל עוד יש לקבלן אחריות ע"פ דין.

לשפות את העירייה היה ויטען לעניין קרות תאונת עבודה כלשהי כי  יורחבביטוח חבות מעבידים  .110.4

 היא נושאת בחבות מעביד כלפי מי מעובדי הקבלן.

 ועלים מטעמו.רכוש העירייה יחשב כצד ג' כלפי הקבלן, עובדיו, מנהליו והפ .110.5

 הקבלן יהיה האחראי הבלעדי לתשלום פרמיות הביטוח וההשתתפות העצמית במקרה של נזק. .110.6

הודעה  יהייום מיום שנמסרה לעיר 60הביטוחים הנ"ל לא יבוטלו או יצומצמו אלא לאחר שחלפו  .110.7

 אר רשום מהמבטחים על הצמצום ו/או הביטול כאמור.ובד

בנוסח י המבטח, יד-לחתום ע זה זה, אישור ביטוחמועד חתימת חובה יהקבלן ימציא לעירי .110.8

הקבלן ידאג להמציא לעירייה נספח ביטוח בנוסח . כשהוא אינו מסויג ד' להסכםשבנספח  

האמור עובר לפקיעת אישור הביטוח המצוי בידי העירייה. במקרה שבו לא ימציא הקבלן אישור 

והעירייה תהא רשאית לבטל ההסכם ביטוח כנדרש יחשב הדבר כהפרה יסודית של ההסכם, 

 לאלתר.

והקבלן מתחייב לבטח  הוראות סעיף זה אינן באות לגרוע מאחריותו של הקבלן כאמור בחוזה זה .110.9

 י הדין.פ-את עצמו ואת עובדיו בכל הביטוחים המתחייבים על
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 ערבות ביצוע

 

בקשר עם מתן השירות, יפקיד הקבלן בידי העירייה, ערבות בנקאית אוטונומית, בלתי מותנית, לפקודת  .111

"(, בנוסח המצורף ערבות הביצוע)להלן: "  אלף ש"ח( שלושיםבמילים: ) ש"ח 00030,העירייה, בסך של 

. סכום הערבות יהיה צמוד לעליית המדד )ולעלייתו בלבד(, שהמדד הידוע יהיה המדד כנספח ה' להסכם

הידוע נכון למועד האחרון להגשת הצעות, והמדד הקובע יהיה המדד הידוע במועד חילוט הערבות לביצוע,  

 ובלבד שסכום ערבות המכרז במועד החילוט לא יפחת מהסכום היסודי. 

בות, למניעת ספק, תקופת פי ההסכם )לר-שך כל תקופת ההתקשרות עלערבות הביצוע תעמוד בתוקפה מ .121

הארכה, אם וככל שהעירייה תבחר לממש את האופציות המוקנות לה )או חלק מהן( להארכת תקופת 

)תשעים( ימים לאחר תום תקופת ההתקשרות כאמור )להלן:  90ההתקשרות, כאמור לעיל(, ועד לתום 

 "(. מועד תוקף הערבות"

תחייב להאריך את תוקפה של ערבות הביצוע, מעת לעת וככל שיידרש )ובכלל זה בכל מקרה שבו הקבלן מ .113

העירייה תבחר לממש את האופציות המוקנות לה )או חלק מהן( להארכת תקופת ההתקשרות, כאמור 

לעיל(, כך שהיא תעמוד בתוקפה המלא עד לתום מועד תוקף הערבות, ולמסור לעירייה כתב הארכה 

)ארבעה  14-ידי הבנק מוציא הערבות, עד ולא יאוחר מ-של הערבות הבנקאית, חתום במקור עללתוקפה 

בכל ההוצאות הכרוכות בהארכת  עשר( ימים לפני פקיעת תוקפה של ערבות הביצוע כאמור. הקבלן יישא

 .ביצוע כאמורתוקפה של ערבות ה

( בכל מקרה שבו הקבלן הפר 1ה: )ערבות הביצוע ולחלטה, כולה או חלקלממש את ת רשאיהעירייה תהא  .114

ידי -( בכל מקרה שבו תוקפה של ערבות הביצוע לא הוארך על2; )פי הסכם זה-כלשהי עליסודית התחייבות 

( בכל מקרה שבו הקבלן לא השלים את סכום הערבות 3לעיל; וכן )115 113הקבלן כנדרש, כאמור בסעיף 

 להלן.118 116הבנקאית כנדרש, כאמור בסעיף 

להציג לבנק ך צטרשהעירייה תבלי  ,מוציא הערבות קידי הצגתה לבנ-הא ניתנת לחילוט עלערבות הביצוע ת .115

את דרישת  לנמקהעירייה תצטרך כל מסמך או ראיה כלשהם נוספים על דרישת החילוט, ובלי שהאמור 

ידיה מתוך -כל סכום שיקבע עלהעירייה תהא רשאית לממש את ערבות הביצוע, מעת לעת, על  החילוט.

סכום ערבות הביצוע, ולפיכך, בכל מקרה שבו ערבות הביצוע לא תמומש במלואה בפעם אחת, תישאר 

 ערבות הביצוע במלוא תוקפה לגבי יתרת סכום ערבות הביצוע שלא מומש.

נקוב בה שהיה  לסכוםיצוע הב את סכום ערבותהקבלן  שליםי, יצוערבות הבעחולט חלק מבכל מקרה שבו  .116

 )שבעה( ימים מיום החילוט. 7עד לחילוט האמור, וזאת בתוך 

כדי לפגוע בזכויות ובסעדים המוקנים  ,לעילאו בחילוטה, כאמור יצוע במתן ערבות הבלמניעת ספק, אין  .117

 .פי כל דין-עלי יתר מסמכי המכרז ו/או פ-עלו/או  פי הסכם זה-עלעירייה ל
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 קיזוז

 

כל  מהעירייה לקבלן,סכום המגיע כל בכל עת לקזז ולנכות מ תרשאי העירייה תהא בלי לגרוע מהאמור לעיל, .118

קצוב ובין  סכום האמור הינו סכוםפי כל הסכם או דין, בין שה-, עללעירייה הקבלןמגיע מ רשאסכום 

ו . בלי לגרוע מהאמור לעיל, מוסכם ומוצהר בזה, שכל סכום ו/או פיצוי אשר יגיעו לעירייה ו/אשאיננו קצוב

ידי צד ג' בגין מעשה או מחדל הקבלן  ו/או עובדיו ו/או -כל סכום שעל העירייה לשאת בו מחמת שנתבעה על

לעיל, תהא העירייה רשאית לנכות ולקזז 107-109 105-107מועסקיו ו/או בנסיבות המפורטות בסעיפים 

 מכל סכום שיגיע לקבלן ממנה.

 המחאת חובות וזכויותאיסור 

 

הנובעות  התחייבותזכות או כל המחות העביר, לשעבד, למשכן, למסור, להסב או לאינו רשאי לקבלן ה .119

עירייה, לפי שיקול הסכמת האם ניתנה לכך אלא והכל  ,, לאחר או לאחריםםאו חלקכולם  ממסמכי המכרז,

היה בכך כדי לשחרר את הקבלן . ניתנה הסכמת העירייה כאמור, לא יבכתבמראש ו דעתה הבלעדי,

ובהר, כי כל פי כל דין. מ-רז או עלפי מסמכי המכ-מהתחייבות, אחריות ו/או חובה כלשהן, בהן הוא חב, על

מור, ללא הסכמת העירייה כאמור, תהווה הפרה ידי הקבלן כא-העברת או המחאת זכות או התחייבות על

 יתר, את הזכות לבטל את ההתקשרות עם הקבלן.יסודית של מסמכי המכרז, אשר תקנה לעירייה, בין ה

בלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, רשאי הקבלן למסור את מתן השירות שלהלן לקבלני משנה, ובלבד שאלו  .120

 י דין:פ-בעלי רישיונות והיתרים או כל דרישה אחרת הקבועה על

 לכידת נחשים. .120.1

 הדברת עשבייה. .120.2

 איסוף נחילי דבורים  .120.3

 שמורה הזכות לדרוש, בכל עת, החלפת קבלני המשנה או מי מהם.ובהר, כי לעירייה מ .121

וכי  ולהוראות כל דין, הקבלן מתחייב כי העסקת קבלני המשנה תעשה בהתאם לתנאי ההסכם והוראותיו .122

. מובהר בזאת, כי לא יהא די המנהלי-תנאים נוספים, ככל שייקבעו עלהם ימלאו ויעמדו בכל תנאי ההסכם ו

ידי -די לשחרר את הקבלן מאחריותו לגבי כל עבודה שתבוצע עלידי הקבלן בכ-על בהעסקת קבלני המשנה

 והקבלן יהא אחראי כלפי העירייה לטיבה, לאופן ביצועה ולקיום שאר תנאי ההסכם. ,קבלני המשנה

הקבלן מצהיר בזאת כי הוא האחראי הבלעדי כלפי קבלן המשנה לרבות לתשלום תמורה, ככל שהוא זכאי  .123

 ה אין כל מחויבות כלפי קבלן המשנה. הקבלן מתחייב לפצות ולשפות את העירייה בגין כל נזקלה, ולעיריי

שייגרם לה בגין טענות ו/או תביעות, ככל שיהיו, לקבלן המשנה כלפי העירייה בקשר להתחייבויות הקבלן 

 פי ההסכם.-כלפיו על

 

 סמכות שיפוט

 

 י דעות שיתעוררו בכל הקשור ו/או הנובע מהסכם זה,הסמכות הבלעדית לדון בכל עניין, סכסוך ו/או חילוק .124

, לפי סמכותם במרכזלרבות בקשר לתוקפו, פרשנותו, ביצועו ו/או הפרתו, תהא נתונה לבתי המשפט 

 העניינית, ולהם בלבד.
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 שונות

 

די צד להסכם זה למשנהו במקרה מסוים, לא יהוו תקדים למקרה אחר, י-ויתור, ארכה או הקלה שניתנו על .125

-ולא יהיה תוקף לשום ויתור, ארכה או הקלה שנעשו בקשר עם הסכם זה, אלא אם נעשו בכתב ונחתמו על

 ידי כל הצדדים.

לת בכפוף להוראות הדין לעניין התיישנות ו/או פקיעת זכויות כלשהן, עיכוב ו/או השהיה במימוש ו/או בהפע .126

פי כל דין, -או על/פי הסכם זה ו-ן או חלקן, עלזכות של צד כלשהו לא יחשבו כוויתור מצידו על זכויותיו, כול

 והוא יהיה רשאי לממשן ו/או להפעילן בכל עת שימצא לנכון.

ידי כל הצדדים, -לכל שינוי, תיקון ו/או עדכון של הסכם זה לא יהא תוקף אלא אם נעשה בכתב ונחתם על .127

ולבצע בו )ככל שנדרש(  והכל בכפוף לסמכות העירייה להשלים את הפרטים הטעונים השלמה בהסכם זה,

הבהרות והוראות העירייה, כאמור בכתב בהתאם להדרושים שינויים הו/או  תיקוניםהמחיקות ו/או את ה

ההזמנה להציע הצעות )מסמך א' לתנאי המכרז(. בחתימתו על הסכם זה, הקבלן מסמיך בזאת את 

ולבצע כל מחיקה, תיקון ו/או שינוי העירייה, באופן בלתי חוזר, להשלים את כל הפרטים הטעונים השלמה 

נדרש בהסכם זה, כאמור לעיל. בלי לגרוע מהאמור לעיל, לפי דרישת העירייה, הקבלן יחתום על נוסח 

הדרושים שינויים הו/או  תיקוניםהמחיקות ו/או מתוקן של הסכם זה, לאחר שבוצעו בו )ככל שנדרש( ה

 ן על כל עותק נוסף של הסכם זה.הבהרות והוראות העירייה, כאמור לעיל, וכבהתאם ל

ינם, אלא אם נאמר אחרת במפורש בהסכם זה, בנוסף, ובלי לגרוע, פי הסכם זה ה-התרופות והסעדים על .128

 פי כל דין.-מכל תרופות או סעדים אחרים על

לביצוע פעולה או תשלום כלשהם, ביום שאיננו יום זה במקרה שבו יחול איזה מהמועדים הקבועים בהסכם  .129

 הקרוב הבא אחריו.בודה יידחה אותו מועד ליום הע בודה,ע

הסכם זה ויתר מסמכי המכרז ממצים את מלוא המוסכם בין הצדדים בעניינים הכלולים בהם, ולא יהא  .130

ו תוקף לכל מצג, הצהרה, הסכמה, התכתבות, או התחייבות, בין בכתב ובין בעל פה, שניתנו )ככל שניתנו( א

 נכללים במפורש בהסכם זה ו/או ביתר מסמכי המכרז.שנערכו )ככל שנערכו(, ושאינם 

 

 כתובות והודעות

 

כתובות הצדדים הינן כמפורט בראש הסכם זה. כל הודעה שתשלח מצד אחד למשנהו לכתובתו בראש  .131

הסכם זה )בכפוף לכל שינוי בה, שהודעה בכתב עליו נמסרה לצד האחר( יראוה כאילו הגיעה לתעודתה: אם 

ל; אם נשלחה )שבעים ושתיים( שעות מעת מסירתה במשרד דואר בישרא 72כעבור  -נשלחה בדואר רשום 

שלאחר יום משלוחה, באם קיים בידי השולח אישור על העברה תקינה של  ביום העבודה -בפקסימיליה 

 עת מסירתה כאמור.ב -ההודעה במלואה; אם נמסרה בכתובתו של הצד הרלוונטי ביד 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

_________________________ _________________ 

 קבלןה יהיריהע
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 ספח א'נ
 מפת מוקדי מים בעיר

 

 

 )מתחנת דלק סונות ועד תחנת דלק פז(. 444ניקוז בכביש  תעלות -

 נחל אברך ואלכסנדר שבתחום שיפוט טייבה. -

 שבתחום שיפוט טייבה. 444כל תעלות ניקוז מערב כביש  -
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 נספח ב' להסכם
 

  1953-א לחוק עבודת הנוער, תשי"ג33-ו 33העתק הוראות סעיפים 

 )תיקון: תשנ"ח, תש"ע( לחוק עבודת הנוער, שכותרתו "העבדה מסכנת" 33סעיף 

 –עביד נער באחד מאלה המ )א( 

או בניגוד  4א או 2)ג(, -)א(, )ב( ו2ניגוד להוראות סעיפים ב (1)

 להוראות היתר שניתן מכוחן; 

הרווחה קבע, בהתאם להוראות סעיף ו העבודה מקום ששרב (2)

 , כי עבודה של נער בו עלולה לסכנו; 5

עבודות, בתהליכי ייצור או במקומות עבודה ששר העבודה ב (3)

והרווחה אסר או הגביל העבדת נער בהם, בהתאם להוראות 

 ; 6סעיף 

אין להעבידו בה  7פי הקבוע בתקנות לפי סעיף -עבודה, שעלב (4)

 בגילו; 

 , 14ניגוד להוראות סעיף ב (5)

מאסר שנה או קנס פי אחד וחצי מן הקנס הקבוע בסעיף  –נו יד

 חוק העונשין(. –לן לה) 1977-( לחוק העונשין, תשל"ז2)א()61

שנה שחל עליהם לימוד חובה בניגוד  18המעביד צעיר או מי שמלאו לו  )ב(

וחצי מן מאסר שנה או קנס פי אחד  –(, דינו 1)ב2להוראות סעיף 

 ( לחוק העונשין.2)א()61הקנס הקבוע בסעיף 

 )תיקון: תשנ"ח, תש"ע(  א לחוק עבודת הנוער, שכותרתו "העבדה אסורה אחרת"33סעיף 

  -ד מאלה חעביד נער באהמ  
או בניגוד להוראות היתר שניתן  12או  11ניגוד להוראות סעיפים ב (1)

 א, שענינן בדיקות רפואיות; 11לפי סעיף 

, או בניגוד להוראות 24-א ו22, 22, 21, 20ניגוד להוראות סעיפים ב (2)

 , שענינן שעות עבודה ומנוחה; 25היתר שניתן לפי סעיף 

א, או 2, 2י חוק זה ושלא לפי סעיפים פת היתר שניתן לאוניגוד להורב (3)

, לרבות הוראות בענין קביעת מספר מרבי של שעות עבודה, מנוחה 4

 שבועית, הפסקות בעבודה או עבודה בלילה. 

 ( לחוק העונשין.2)א()61מאסר שישה חודשים או קנס כאמור בסעיף  –נו יד

 העתק הוראות סעיפים רלוונטיים: 

 )תיקון: תשל"ג, תשנ"ח( כותרתו "פירושים"לחוק עבודת הנוער, ש 1סעיף  1.1

 –חוק זה ב ()א

 שנה; 16מי שעדיין לא מלאו לו  –לד" פירושו "י 

 שנה; 18אך עדיין לא מלאו לו  16מי שמלאו לו  –עיר" פירושו "צ 

 ילד או צעיר; –ער" פירושו "נ 

הנער וכל מי שהנער נמצא ל ורים", לגבי נער, לרבות אפוטרופוס ש"ה

 בפיקוחו, או בהשגחתו;ברשותו, 

מפקח כמשמעותו בחוק ארגון הפיקוח על  –פקח עבודה" פירושו "מ 

 ;1954-העבודה, תשי"ד

ידי שר -מפקח עבודה שנתמנה על –פקח עבודה אזורי" פירושו "מ

 העבודה להיות מפקח עבודה אזורי;
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 ;28פי סעיף -פנקס שהוצא על –נקס עבודה" פירושו "פ 

מכירה או הצעת  –וכלות" או "התעסקות ברוכלות" פירושו "ר

מכירה, וכן שירות או הצעת שירות, ברשות הרבים, במקום ציבורי או 

 לבית.מבית 

ענין חוק זה רואים נער כמועבד ואת מי שהנער עובד אצלו רואים ל ()ב

 –כמעבידו אם הנער עובד 

בעבודה שהיא לצורך עסקם או משלח ידם,  –צל הוריו א (1)

להוציא עבודה ארעית שלא בתעשיה ועבודה חקלאית במשק 

 של ההורים;

 צל אדם אחר, בכל עבודה, בין אם נתקיימו יחסי עובדא (2)

 לרבות רוכלות; –ומעביד ובין אם לאו; לענין זה, "עבודה" 

כל מקום שהעבודה בו אינה לסיפוק צרכיו בלבד אף אם ב (3)

אינה לשם עסק או לשם ריווח, ובכלל זה במקום שהוכרז 

די שר העבודה כמרכז להכשרה מקצועית לנערים י-על

 ועד להקנות מקצוע אגב עבודה מעשית.מיה

יראו העסקת ילד בהופעה ציבורית, אמנותית או לצורכי ענין חוק זה ל ()ג

, כהעבדה, אף 4פרסום, או בצילומים לצורכי פרסום, כאמור בסעיף 

אם לא נתקיימו בהעסקה יחסי עובד ומעביד, ואף אם ההעסקה היתה 

ורה ובין שלא בתמורה; תמעמית, וזאת בין אם ההעסקה היתה בפ-חד

 תופו. לרבות שי –ילד"  לענין זה, "העסקת

)תיקון: תשכ"ט, תשל"ב, תשל"ג,  לחוק עבודת הנוער, שכותרתו "גיל עבודה" 2סעיף  1.2

 תשנ"ח, תש"ע(

 שנה. 15א יועבד ילד שעדיין לא מלאו לו ל ()א

חובה,  דשנה וחל עליו לימוד חובה לפי חוק לימו 15לד שמלאו לו י ()ב

ים לא יועבד אלא אם נתקי, לימוד חובה( –)בסעיף זה  1949-תש"ט

 אחד מאלה:

 ;1953 –לד עובד כחניך כמשמעותו בחוק החניכות, תשי"גיה (1)

 בוטלה(;) (2)

חוק לימוד ( לII()1)ב()5יתנה לגבי הילד הוראה לפי סעיף נ (3)

 ;1949-חובה, תש"ט

פקח מטעם משרד החינוך והתרבות אישר כי הילד השלים מ (4)

חינוך חובה בתקופה קטנה מתקופת הלימוד המתאימה 

 לגילו.

שנה שחל עליהם לימוד חובה לא יועבדו  18צעיר ומי שמלאו לו  (1ב)

( או 3(, )1בשעות הלימודים אלא בהתקיים לגביהם האמור בפסקאות )

 ( שבסעיף קטן )ב(.4)

שנה וניתן לגביו  14ודה רשאי להתיר העבדת ילד שמלאו לו עבר הש ()ג

פי סעיף -יתר עלה; 1949-לחוק לימוד חובה, תש"ט 5פטור לפי סעיף 

 קטן זה יכול להיות כללי או מיוחד.

 בוטל(. ) ()ד
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)תיקון: תשל"ב,  א לחוק עבודת הנוער, שכותרתו "עבודה בחופשת לימודים"2סעיף  1.3

 תשנ"ה, תש"ע(

שנה, מותר להעבידו בתקופת חופשת לימודים  14לד שמלאו לו י )א(

די להזיק , בעבודות קלות שאין בהן כ2רשמית, על אף האמור בסעיף 

לבריאותו ולהתפתחותו, הכל כפי שיקבע שר העבודה והרווחה 

להעביד ילד ר בתקנות ובתנאים שיקבע, לרבות מספר השעות שמות

ם על העבדת ילד גכאמור; תקנות כאמור, או מקצתן, יכול שיחולו 

 )ג(.2לפי סעיף 

אמור כ לא יחולו על העבדה, 1953-וראות חוק החניכות, תשי"גה ()ב

 קטן )א(. בסעיף

 )תיקון: תשנ"ח, תש"ע( לחוק עבודת הנוער, שכותרתו "הופעות וצילומים" 4סעיף  1.4

 15)א(, אין להעביד ילד שטרם מלאו לו 2בלי לגרוע מהוראות סעיף מ ()א

ציבורית, אמנותית או לצורכי פרסום, או בצילומים ה שנים, בהופע

 לצורכי פרסום. 

, רשאי שר העבודה והרווחה 2ף ל אף הוראות סעיף קטן )א( וסעיע 1()ב

לתת היתר, לתקופה מוגבלת, להעבדתו של ילד פלוני או לתיווך 

להעבדתו של אותו ילד, בהופעה או בצילומים כאמור בסעיף קטן )א(, 

  ובלבד שלא יינתן היתר להעבדה כאמור בשעות הלימודים של הילד.

לרבות הופעה מוקלטת ולרבות חזרות, לימוד  –הופעה" ה, "סעיף זב ()ג

 או אימון לצורך ההופעה. 

 

)תיקון: לחוק עבודת הנוער, שכותרתו "איסור עבודה במקומות מסוימים" 5סעיף  1.5

 תשנ"ה, תשנ"ח(

שנה, לא יועבד במקום שקבע שר העבודה והרווחה,  15ד, אף אם מלאו לו יל

של ילד באותו מקום, עלולה בין בדרך כלל ובין במיוחד, אם לדעתו עבודתו 

בשל טיב העיסוק, מיקומו ת לסכן את התפתחותו הגופנית, הנפשית או החינוכי

 או בשל כל סיבה אחרת. 

 לחוק עבודת הנוער, שכותרתו "עבודות אסורות" 6סעיף  1.6

העבודה רשאי לאסור או להגביל, בתקנות, העבדת ילד או צעיר בעבודות,  שר

עבודה שהעבודה בהם עלולה לדעתו, לפגוע בתהליכי ייצור או במקומות 

בבריאותם, שלומם או בהתפתחותם הגופנית, אף אם העבדתם אינה אסורה 

 ודמים.הקפי הסעיפים -על

 לחוק עבודת הנוער, שכותרתו "גיל מיוחד לעבודות מסויימות" 7סעיף  1.7

העבודה רשאי לקבוע בתקנות, כי נער שעדיין לא הגיע לגיל פלוני לא יועבד  שר

לפגוע בבריאותו, בשלומו או  עבודה פלונית, אם לדעתו עלולה העבודהב

                                                 
השר הועברו למנהלת מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התעשיה המסחר סמכויות   1

 .3309עמ'  5.6.2008מיום  5815י"פ תשס"ח מס' והתעסוקה: 

http://www.nevo.co.il/Law_word/law10/YALKUT-5815.pdf
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בהתפתחותו הגופנית, החינוכית, הרוחנית או המוסרית של הנער, אף אם 

 פי הסעיפים הקודמים.-העבדתו אינה אסורה על

 )תיקון: תשנ"ח( לחוק עבודת הנוער, שכותרתו "אישור רפואי להעבדה" 11סעיף  1.8

א יועבד נער אלא אם כן נבדק בדיקה רפואית, ורופא המשפחה ל (א)

 שבדק אותו נתן אישור רפואי להעבדתו. 

עבודה ששר  –קות התאמה" דיב פרק זה, "עבודה המחייבתב (1) ()ב

העבודה והרווחה קבע כי דרושה קביעה מקדמית רפואית על 

התאמתו הבריאותית של הנער לעבוד בה, וכן עריכת בדיקות 

 רפואיות חוזרות לענין התאמתו הבריאותית לאותה עבודה; 

א יועבד נער בעבודה המחייבת בדיקות התאמה אלא אם ל (2)

תו לעבודה שקבע את התאמ שהרוכן נבדק גם בידי רופא מ

 כאמור ושנתן לו אישור רפואי על כך; 

( יהיה לעבודה מסוימת המחייבת 2ישור לפי פסקה )א (3)

בדיקות התאמה או לסוג עבודות בדומה לה מבחינת סיכון 

הבריאות והמאמץ הגופני הנדרש מהנער, ויכול הוא להיות 

שם ירי מותנה בתנאים ומוגבל בזמן לשם ניסיון; האישור

 דה של הנער. בפנקס העבו

 )תיקון: תשל"ג, תשנ"ח( א לחוק עבודת הנוער, שכותרתו "עבודה זמנית"11סעיף  1.9

קופה שלא ת, לעבוד 2ר העבודה רשאי להתיר לנער, בכפוף להוראות סעיף ש

תעלה על שלושה חדשים בעבודה שקבע בהיתר, שאינה מסכנת את הבריאות 

המשפחה אישור רפואי  יתן מאת רופאנ ואינה כרוכה במאמץ גופני קשה, אם

להעבדתו של הנער באותה עבודה; היתר לפי סעיף זה יכול שיהיה כללי או 

 מיוחד.

 )תיקון: תשנ"ח( לחוק עבודת הנוער, שכותרתו "בדיקה רפואית חוזרת" 12סעיף  1.10

אמה ייבדק בידי רופא תער העובד בעבודה המחייבת בדיקות הנ ()א

ה והרווחה לגבי עבודה מורשה, במועדים ובתנאים שקבע שר העבוד

 יקה רפואית חוזרת(. בד –כאמור ולפחות אחת לשנה )להלן 

ל סמך דין וחשבון של הרופא המורשה שערך בדיקה רפואית חוזרת ע ()ב

רשום המוסד הרפואי המוסמך, בפנקס העבודה של יפי סעיף זה, -על

הנער, כל הגבלה בעבודה וכל שינוי לרעה במצב בריאותו של הנער, 

א אותם לידיעת ההורים, המעביד, לשכת העבודה לנוער ויבי

וכן לידיעת מפקח , 1959-עותה בחוק שירות התעסוקה, תשי"טשמכמ

-העבודה ומפקח החניכות האזורי כמשמעותם בחוק החניכות, תשי"ג

1953. 

)תיקון:  לחוק עבודת הנוער, שכותרתו "הודעה על תוצאות בדיקה רפואית" 13סעיף  1.11

 תשנ"ח(

 –כי  12-)ב( ו11פי סעיפים -ה בדיקה רפואית עלעלתה ()א

 נמחקה(;) (1)

 ועבד; מ נער אינו מתאים מבחינה רפואית לעבודה בה הואה (2)

 –ריאותו ב ה בה מועבד הנער משפיעה לרעה על מצבודעבה (3)
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סור המוסד הרפואי המוסמך הודעה בכתב למפקח עבודה ימ

 אזורי.

של ההודעה לאחד מהורי הנער, פקח העבודה האזורי ישלח העתק מ ()ב

ואם נאמר בהודעה שהנער אינו מתאים לעבודה בה הוא מועבד, 

עבודה הכללית ה יישלח העתק גם למעבידו של הנער וללשכת

 שבאזורה הוא מועבד.

  לחוק עבודת הנוער, שכותרתו "איסור העבדה לאחר קבלת הודעה" 14סעיף  1.12

חדל להעביד את הנער תוך , י13בל המעביד העתק הודעה בהתאם לסעיף קי

ידי מפקח -עשרה ימים מיום קבלת ההודעה, או תוך זמן קצר יותר שנקבע על

העבודה האזורי, בעבודה שאליה מתייחסת ההודעה או בעבודה הדומה לה 

 הנדרש מהנער. ץ הגופניאממבחינת סיכון הבריאות או המ

)תיקון: תשנ"ח,  עבודה"לחוק עבודת הנוער, שכותרתו "יום עבודה ושבוע  20סעיף  1.13

 תש"ע(

א יועבד נער יותר משמונה שעות עבודה ליום וארבעים שעות עבודה ל ()א

 לשבוע.

ל אף הוראות סעיף קטן )א(, במקום עבודה שמותר בו לעבוד יותר ע (1)א

)א( לחוק שעות עבודה ומנוחה, 5ליום, לפי סעיף  שעות עבודה 8-מ

ע שעות ליום עבודה, ובלבד ל שיועבד צעיר עד תשכוי, 1951-תשי"א

 שעות עבודה.  40ששבוע העבודה לא יעלה על 

המנוחה השבועית וביום שלפני חג שהנער אינו עובד בו,  יום שלפניב ()ב

והג, לא יועבד נער יותר משבע פי הסכם או נ-לעפי חוק ובין -בין על

 שעות עבודה.

עבודה לרבות ה הזמן שבו עומד הנער לרשות –שעות עבודה" פירושו " ()ג

הפסקות קצרות ומוסכמות הניתנות לנער להחלפת כוח ואויר ולרבות 

 .22י סעיף פ-א, חוץ מהפסקות על22הפסקות לפי סעיף 

 

  לחוק עבודת הנוער, שכותרתו "שעות המנוחה השבועית" 21סעיף  1.14

 א יועבד נער במנוחה השבועית.ל ()א

ם ושש שעות רצופות ת שלושיחומנוחה השבועית של הנער היא לפה (1) ()ב

  את יום השבת; –לגבי נער יהודי  –ותכלול 

את יום השבת או את היום הראשון או את  –גבי נער שאיננו יהודי ל (2)

היום הששי בשבוע, הכל לפי המקובל עליו כיום המנוחה השבועית 

 שלו.

  לחוק עבודת הנוער, שכותרתו "הפסקות" 22סעיף  1.15

 ליום או למעלה מזה, תופסק עבודתוועבד נער שש שעות עבודה ה ()א

שעה לפחות, ובכלל זה תהיה הפסקה רצופה ¾ מנוחה ולסעודה, ל

ה לפחות. ביום שלפני המנוחה השבועית וביום שלפני עאחת של חצי ש

 חג, ההפסקה היא של חצי שעה לפחות.

 הפסקה לא תעלה על שלוש שעות.ה ()ב
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הנער לצאת  שעת ההפסקה הנמשכת חצי שעה או יותר רשאיב ()ג

ד, אלא אם היתה נוכחותו במקום העבודה ובמהמקום שבו הוא ע

ד והשימוש בו, והנער נדרש והכרח לתהליך העבודה או להפעלת הצי

הישאר במקום העבודה; במקרה זה ייחשב זמן ידי מעבידו ל-על

 ההפסקה כחלק משעות העבודה.

חדר שירותים" א לחוק עבודת הנוער, שכותרתו "הפסקה לשם שימוש ב22סעיף  1.16

  )תיקון: תש"ע(

נער זכאי, במהלך יום עבודתו, להפסיק את עבודתו לשם שימוש בחדר  (א)

 שירותים, בהתאם לצרכיו.

המעביד יוודא כי יש חדר שירותים תקין וראוי לשימוש  (1) )ב(

 העובדים, במקום העבודה או בקרבתו;

, הוראות שנקבעו לפי סעיף 44על אף הוראות סעיף  (2)

, יחולו 1951-( לחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א2א)ב()20

 (.1גם לגבי תחולת הוראות פסקה )

אין בהוראות סעיף קטן )ב( כדי לגרוע מחובות המוטלות לפי כל דין  )ג(

 לעניין חדרי שירותים, אלא להוסיף עליהן.

הוראות סעיף זה יחולו, לעניין מעביד ועובד, גם על מעסיק בפועל ועל  )ד(

עובד של קבלן כוח אדם במועסק אצל מעסיק בפועל ועל מזמין שירות 

ועל עובד של קבלן שירות המועסק אצל מזמין השירות, ובלבד 

(, העובד מועסק בחצרים 1שלעניין תחולת הוראות סעיף קטן )ב()

שבהחזקתו של המעסיק בפועל או מזמין השירות, לפי העניין; בסעיף 

 –זה 

מקבל אצלו שירות מקבלן שירות, במסגרת מי ש –"מזמין שירות" 

 עסקו, משלח ידו או פעילותו הציבורית;

כהגדרתם בחוק העסקת עובדים  –"מעסיק בפועל", "קבלן כוח אדם" 

 ;1996-די קבלני כוח אדם, התשנ"וי-על

מי שעיסוקו במתן שירות, באמצעות עובדיו, אצל  –"קבלן שירות"  

 זולתו.

הוראות סעיף זה, יחולו הוראות סעיף על הליכים בשל הפרת  )ה(

 .2007-א לחוק הזכות לעבודה בישיבה, התשס"ז5

 )תיקון: תשנ"ה( לחוק עבודת הנוער, שכותרתו "איסור עבודת לילה" 24סעיף  1.17

 ער לא יועבד ולא ירכול בלילה.נ ()א

, 1949-סעיף זה, "לילה", לגבי ילד וצעיר שחוק לימוד חובה, תש"טב ()ב

ולגבי צעיר  08:00ובין  20:00שעות שבין  12ק זמן של פר –ל עליהם ח

שעות  10רק זמן של אינו חל עליו, פ, 1949-שחוק חינוך חובה, תש"ט

 .06:00ובין  22:00שבין 

)ב( רואים נער כמועבד, לענין סעיף זה, גם אם 1ל אף האמור בסעיף ע ()ג

 מקצועי. רהוא עובד בבית ספ
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)תיקון: תשכ"ג, תשל"ג,  לחוק עבודת הנוער, שכותרתו "היתר עבודת לילה" 252סעיף  1.18

 תשנ"ח, תשס"ז, תשס"ח(

במקום שבו  23.00העבודה רשאי להתיר העבדת צעיר עד שעה שר  ()א 

 עובדים 

 במשמרות.

יתנה החלטה על שעת חירום, רשאי שר התעשיה המסחר נ (1) ()ב

, 23:00עה להתיר העבדת צעיר גם אחרי הש והתעסוקה

כאשר עבודת הצעיר  במקום שבו עובדים במשמרות או

נחוצה בשל החלטה כאמור, ובלבד שהובטחו לדעת השר 

 תנאים לשמירת בריאותו ורווחתו של הצעיר.

( יפקע במועד שבו פקע תוקפה 1וקפו של היתר לפי פסקה )ת (2)

של החלטה על שעת חירום שבעקבותיה ניתן ההיתר, או 

 בע בהיתר.במועד אחר שנק

 כל אחת מאלה: –בסעיף קטן זה, "החלטה על שעת חירום"  (3)

ג לחוק 9הכרזה על מצב מיוחד בעורף לפי סעיף  )א(

 ;1951-ההתגוננות האזרחית, התשי"א

הוצאת צו הקורא ליוצאי צבא להתייצב לשירות  )ב(

לחוק שירות המילואים,  8סעיף מילואים לפי 

 ;2008-התשס"ח

ב 90אירוע אסון המוני לפי סעיף הכרזה על  )ג(

 .1971-לפקודת המשטרה ]נוסח חדש[, התשל"א

בור שר העבודה שהדבר דרוש להשתלמותו המקצועית של צעיר, ס (ג)

רשאי הוא להתיר, התרת שעה, את העבדתו בלילה במקום שבו 

 עובדים ברציפות.

להתיר, בור שר העבודה שרצוי לעשות כן למען האמנות, רשאי הוא ס ()ד

אם  24.00שנים עד שעה  10ת שעה, העבדתו של נער שמלאו לו רהת

התנאים לשמירת בריאותו, חינוכו והתפתחותו  חולדעתו הובט

 המוסרית של הנער.

חקלאות או ב 24.00ר העבודה רשאי להתיר העבדת צעיר עד שעה ש ()ה

במפעל תעשיה שבהם עובדים במשמרות ותנאים מיוחדים מצדיקים 

בעבודה  05.00רשאי שר העבודה להתיר העבדת צעיר משעה  זאת; כן

 מים להתחיל בעבודה.דיחקלאית עונתית שבה מק

                                                 
סמכויות השר, למעט הסמכות ליתן היתר כללי, הועברו למנהלת מינהל ההסדרה   2

מיום  5815י"פ תשס"ח מס' והאכיפה במשרד התעשיה המסחר והתעסוקה: 

 .3309עמ'  5.6.2008

http://www.nevo.co.il/Law_word/law10/YALKUT-5815.pdf
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 נספח ג' להסכם 

 מסמך בטיחות

 
 הוראות בטיחות וגהות לקבלנים

 
 חברה: ___________________

 
 אני הח"מ  משפחה: ______________  שם פרטי: ___________.  ת.ז: _____________

 
הנני מצהיר כי קיבלתי הדרכת בטיחות בעבודה בתאריך: __________  והובאו לידיעתי ביו 

 היתר  הוראות הבטיחות על פי הן אני מתחייב לפעול כלהלן.

 הכרת סביבת העבודה ונהלים פנימיים . .1

 נעלי בטיחות. .2

רה הקבלן מתחייב לספק אמצעי זהירות, גידור,שילוט אזה – גידור ושילוט אזור העבודה .3

 ו/ או שמירה וזאת על מנת לדאוג לביטחונו בטיחותו ונוחיותו של הציבור.

ע"י   קכל ציוד ריתוך או חיתוך לרבות ציוד חשמלי , ייבד – בדיקת כלים מיטלטלים .4

 . טייבההממונה על הבטיחות בטרם הכנסתו לעבודה בעיריית 

 ל.אין לתקן או לטפל בציוד חשמלי, אין לבצע אלתורים בחשמ –חשמל  .5

הקבלן יהיה חייב לספק לכל עובדיו , על חשבונו ציוד מגן אישי תקני  – ציוד מגן אישי .6

 ומתאים לסוג העבודה.

 בכל עבודה שהרעש בה חורג מהמותר. – חובת השימוש בהגנת שמיעה .7

יש להודיע ולקבל  – ושימוש ברתמות בטיחות כמתחייב בחוק היתר לעבודה בגובה .8

עבודה המתבצעת בגובה, בכלל זה עבודה עם סולמות, אישור ממונה הבטיחות על כל 

 עגורנים, במות וסלים להרמת אדם.

בודק מסמך, יש להציג תעודות בדיקה בתוקף )ציוד  – ציוד החייב בבדיקה תקופתית .9

 ואביזרי הרמה , מדחסים, גלאים מנפ"ים וכ"ד(.

שעות מראש ולקבל את אישור ממונה  24יש להודיע  - היתר לעבודה באש וסכנת שריפה .10

 הבטיחות על כל עבודה המתבצעת באש גלויה, בכלל זה עבודות ריתוך, חיתוך והלחמה.

אין לבצע כניסה למקום מוקף, )כמוגדר בתקנות( ללא  – היתר לכניסה למקום מוקף .11

 יסה(.קבלת אישור טרם העבודה מממונה הבטיחות )חובת ביצוע ניטור טרם הכנ

  . 18חל איסור להעסיק עובד מתחת לגיל  .12

כל חומר בכל כמות שהיא המוגדר   טייבהאין להכניס לעיריית  – חומרים מסוכנים .13

מסוכן עפ"י חוק, בכלל זה דליקים ו/ או רעילים, ללא אישור ממונה הבטיחות ובצרוף 

 (.MSDSגיליון הבטיחות של החומר )

ציוד שינוע ע"י אדם שלא הוסמך, זהירות וערנות  אין להפעיל  – מלגזות וכלים ניידים .14

 מפגיעת מלגזה.

 יש ללבוש אפוד זוהר בכל מקום או דרך שיש בהם תנועת כלי רכב  . – אפוד זיהוי זוהר .15

 ק"ג. 25לטול מטענים, משקל מקסימאלי מותר להרמת אדם ט -  הרמה נכונה .16
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 .קמ"ש 25בשטח העירייה  לרכב שכניסתו אושרה,  מהירות נסיעה .17

 דה לצורך זיהוי כל יום יש לשלוח את העובדים עם ת.ז או רשיון נהיגה מתאים לסוג העבו .18

הקבלן ימסור לממונה הבטיחות, רשימת הפועלים העומדים לרשותו וידווח על כל שינוי 

 מידי יום. כל עובדיו של הקבלן יהיו חייבים בהדרכת הבטיחות טרם כניסתם לעבודה.

 
רישיונות  -יהיה מצב תקין ובהתאם לדרישות החוק והתקנות   כל הציוד שברשות הקבלן,

 וביטוחים לרבות ביטוח צד ג' ונזקים לרכוש.
 

ממונה הבטיחות רשאי להפסיק מיידית את עבודתו של הקבלן בכל מצב שהוא סבור כי לא 
מתקיימים תנאי הבטיחות הנדרשים על ידו, כמו כן רשאי ממונה הבטיחות להחמיר בדרשותיו 

אם לסוג העבודה ולתהליך, והיה והוא סבור כי אמצעי הבטיחות או רמת הבטיחות הקיימת בהת
 אינה מספקת.

 
הקבלן או נציגו, מצהיר בזה כי מוכרים לו, הוראות הבטיחות לקבלנים על כל פרטיהן, התנאים 

הכלליים לקבלנים ותנאי העבודה כמפורט ברישיונות וכן חוקי המדינה בכל הקשור לבטיחות 
עבודה, הקבלן או נציגו מתחייב להבטיח השגחה קפדנית ולדאוג לכך שעובדיו ימלאו אחרי כל ב

 הוראות הבטיחות והמשמעת, כל זמן היותם בשטח ממן או בשלוחותיה.
 

 אישור על קבלת תדריך והוראות בטיחות לקבלנים
 

, כמו טייבההנני מאשר שקראתי וקבלתי לידי העתק של הוראות הבטיחות לקבלנים של עיריית 
כן, תודרכתי על ידי ממונה הבטיחות בעירייה, בכל הקשור לנוהלי הבטיחות וההתנהגות בשטח 

, ומצהיר בזאת שאפעל בהתאם לאמור בהוראות הבטיחות לקבלנים, לתקנות טייבההעיר 
 פחים הנלווים.הבטיחות בעבודה והנס

 
 )הוראות בטיחות לקבלנים( אלא בנוסף לה. 35-110מסמך זה אינו בא במקום הוראה מס' 

 
 שם החברה/ קבלן: _________________.

 
 שם הממונה מטעם החברה/ קבלן  : _________________.

 
 תפקיד בעל זכות החתימה: _________________.

 
 : _________________.חתימה
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 עובדים שקיבלו הדרכה ממנהל העבודה/ ממונה בטיחות:רשימת ה
 

 שם: _____________. חתימה: ____________. .1

 
 שם: _____________. חתימה: ____________. .2

 
 שם: _____________. חתימה: ____________. .3
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 אישור קיום ביטוחים
 

 לכבוד:
יהם ו/או תאגידים עירוניים ו/או חברות עירוניות ו/או חל"צים רשותיים ו/או נבחר  טייבהעיריית 

 ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם  
 9הלל יפה 

 טייבה
 )להלן : "המזמינה" (

 
חברה לביטוח בע"מ, מאשרים בזאת כי הפקנו עבור ___________________  ,מאנו הח"

פוליסות ( "חברת הדברה"לן: )לה ______ח.פ.__________________________
והתנאים אשר כוללות את הסעיפים  , צד שלישי וחבות מעבידיםאחריות מקצועיתביטוח 

הדברה של מזיקים, צמחייה, יתושים, זוחלים   עבודותבמלואם והמתייחסת ל המפורטים להלן
 "(. העבודותוכד' וכן פינוי פגרים של בע"ח לאתרים מורשים )להלן: "

 
 לא יפחת מתנאי ביט הרלוונטיים למועד תחילת הביטוחים 3-ו 2סעיפים  הכיסוי בגין

 
 הביטוח כולל את פוליסות הביטוח כדלקמן:

 
 מס' פוליסה: _____________________ :  אחריות מקצועיתביטוח  .1
 

 תאריך תחילה: _________ תאריך סיום: _________
 

למקרה ולתקופת $   1,000,000.-מסך  ביטוח אחריות מקצועית בגבול אחריות שלא יפחת  
מוגדר בהדברה כביטוח שנתית, המכסה את רשלנותו המקצועית של המבוטח בהיותו עוסק 

בגין פגיעה ברכוש או בגוף של אדם כל שהוא או כל גוף  המזמינהבהסכם ההתקשרות עם 
 הנובעת מרשלנות מקצועית. המזמינהשהיא, לרבות  או ישות משפטית

 

 
 לול את ההרחבות הבאות:הפוליסה תכ

 .המזמינה, כמופיע ברישא למסמך זה המזמינהשל  השם המבוטח יכלול את שמ .1.1

אך לתביעת המדביר כנגד  הפוליסה תכלול סעיף חבות צולבת בין המבוטחים .1.2
 .המזמינה

מוסכם בזאת כי הפוליסה אינה כוללת סייג כל שהוא בקשר לקדחת הנילוס  .1.3
 המערבי.

מר כי פוליסה זו תהווה פוליסה ראשונית לכל פוליסה הפוליסה תכלול סעיף האו .1.4
 .כנגד אותה חבות המזמינה, כמופיע ברישא למסמך זה אחרת המבטחת את

, וגם או כל מי חברת ההדברהשל  ההפוליסה תכלול סעיף האומר כי אי עמידת .1.5
המזמינה, של  ה, בתנאי הפוליסה או בהתניותיה, לא יפגע בזכותהשבא מטעמ

 ע"פ פוליסה זו. תלהיפרע או להיות מבוטח למסמך זהכמופיע ברישא 

יום, לאחר סיומה  180מורחבת של לא פחות מאשר  יהפוליסה תכלול תקופת גילו .1.6
אם המבטח יביא את הפוליסה לידי סיום או אי חידוש, ובתנאי כי לא נערכה 

פוליסה אחרת המכסה את אותה חבות כהמשך ישיר לפוליסה הקיימת ע"י 
 חברת ההדברה.
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יום בגין ביטול או אי חידוש  60הפוליסה תכלול סעיף הודעה מוקדמת של לפחות  .1.7
 הפוליסה או שינוי לרעה בתנאיה.

 
 מס' פוליסה: _____________________  ביטוח צד שלישי: .2
 

 תאריך תחילה: _________ תאריך סיום: _________ 
 

-הוא לא פחות מסכום של ביטוח אחריות חוקית כלפי הציבור. גבול האחריות לתובע 
 חודשים(. 12"ח לתקופה )ש  4,000,000.-ש"ח  לאירוע ולא פחות מסכום של   4,000,000.

 
 על פרק זה חלות ההוראות הבאות:

 
יצוין במפורש בפוליסה כי המזמינה, כמופיע ברישא למסמך זה ייחשבו לצורך פוליסה  .2.1

 זו כצד שלישי.

 פוליסה לצורך שלישי כצד ייחשב המבוטח של השכר ברשימות נכלל שאינו,  אדם כל .2.2
 לביט צ"ש( 3) הרחבה  המבוטח של מעבידים חבות בפוליסת מכוסה שאינו בתנאי, זו

 סייג אחריות מקצועית לא יחול בגין נזקי גוף. .2.3

 הפוליסה אינה כוללת חריג כל שהוא לעניין שימוש בחמרי הדברה. .2.4

כנגד המזמינה,  לביטוח לאומיהפוליסה תכלול כיסוי לתביעות שיבוב של המוסד  .2.5
  כמופיע ברישא למסמך זה

המזמינה, הפוליסה תכלול סעיף חבות צולבת וכן סעיף ויתור על זכות השיבוב כנגד  .2.6
 כמופיע ברישא למסמך זה ולמעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון.

 
 מס' פוליסה: _____________________ ביטוח חבות מעבידים: .3

 _________ תאריך סיום: _________תאריך תחילה:  
 
 

ביטוח חבות מעבידים עבור כל העובדים, קבלני המשנה ועובדיהם המועסקים בביצוע 
 לאירוע אחד  $  5,000,000.-של  לתובע ולסך  $  1,500,000.-העבודות, בגבולות אחריות של 

 )שנים עשר( חודשים. 12ולתקופת ביטוח של 
 

 אות:על פרק זה חלות ההוראות הב
 

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

הביטוח חל על כל עובד של חברת הדברה, קבלני משנה שלו ועובדיו של קבלן משנה  .3.2
 כאמור, בין אם קיבל שכר מחברת ההדברה ובין אם לאו.

 משנה -קבלני ,קבלנים כלפי המבוטח של חבותו את לכסות מורחבת זו פוליסה  3.3
 תבוח וחטבי כל קיים שלא בתנאי, למעבידם ייחשב והמבוטח היה ועובדיהם
 הגדרת הונתש זה סעיף לעניין. תוובלט או המבוטח ידי על שנערך אחר מעבידים

)  .טחבוהמ קסבע ם/דתובוע ועקב כדי ךתו שארעו ארועים רק סוכוי וחטהבי מקרה
 הרחבות ו'/ תנאי ביט ח"מ(

 
ולמעט כלפי מי שגרם  הפוליסה תכלול סעיף ויתור על זכות השיבוב כנגד המזמינה .3.4

 לנזק בזדון
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 הוראות כלליות החלות על כל פוליסות הביטוח: .4
 

 כל הכיסויים הביטוחיים נרכשו ע"י חברת הדברה אצל מבטח אחד בלבד )הח"מ(. .4.1
 

הורחב כך שהוא כולל גם את המבוטח בכל הביטוחים שנערכו בהתאם להוראות החוזה,  .4.2
 המזמינה, כמופיע ברישא למסמך זה.

 במקרה של הארכת ההתקשרות ו/או תקופת החוזה תוארך תקופת הביטוחים בהתאם  .4.3
שלא לחדש את הביטוחים במכתב  נולמזמינה על כוונת נודיעובאופן אוטומטי, אלא אם כן 

 .יום לפני כניסת הביטול לתוקף)שישים(  60רשום, לפחות 

הביטוחים שערכה חברת הדברה כוללים תנאי מפורש לפיו אין המבטח רשאי לבטלם ו/או   .4.4
לצמצם היקפם, אלא אם כן מסר המבטח למזמינה הודעה, במכתב בדואר רשום, על כוונתו 

 )שישים( יום מראש. 60לעשות כן, לפחות 

יג או בכל הביטוחים שערכה חברת הדברה בהקשר לחוזה זה בטלים ומבוטלים: כל חר  .4.5
המפקיעים או  – למעט תביעות המוגשות נגד חברת ההדברה לבדה –הוראה בפוליסה 

המגבילים את הכיסוי, כאשר התביעה נובעת מ: אש, התפוצצות, אדים, גז, שיטפון, בהלה, 
חומרים רעילים או מזיקים או כימיים, מכשירים סניטריים פגומים, זיהום תאונתי מכל סוג 

 כחוק, קבלנים קבלני משנה ועובדיהם.ותאור, עבודות נוער 

כל הביטוחים שערכה חברת הדברה בהקשר להוראות החוזה כוללים סעיף מפורש בדבר   .4.6
( נגד כל יחיד מיחידי המבוטח וכל SUBROGATIONויתור של המבטח על זכותו לתחלוף )

אדם או גוף שלמבוטח זיקה אליו או שהמבוטח התחייב בכתב לשפותו טרם קרות מקרה 
 ביטוח, או הקשור לעבודות.ה

כל הביטוחים שערכה חברת ההדברה בהקשר להוראות החוזה כוללים הוראה לפיה לא   .4.7
ייפגעו זכויות המזמינה מחמת אי מסירת הודעה על נזק, איחור בהגשת תביעה, וכיוצ"ב, 

אלא אם המקרה היה ידוע למועצה, שלעניין זה מוגדר מנכ"ל המועצה או האחראי על 
 מועצה.הביטוח ב

כל הוראה בביטוחים שערכה חברת הדברה בהקשר להוראות החוזה, המפקיעה ו/או   .4.8
מקטינה ו/או מגבילה בדרך כלשהי את אחריותו של המבטח כאשר קיים ביטוח אחר לא 

תחול ולא תופעל כלפי המזמינה כמופיע ברישא למסמך זה. כל הביטוחים האמורים כוללים 
"ביטוח ראשוני",  ונה כמופיע ברישא למסמך זה  הינהוראה לפיה הביטוח ביחס למזמי

המזכה את המזמינה  כמופיע ברישא למסמך זה במלוא הפיצוי ו/או השיפוי המגיעים לפי 
תנאיו, מבלי שמבטחי המזמינה כמופיע ברישא למסמך זה האחרים יחויבו להשתתף בכיסוי 

 הנזק או החבות המכוסים בפוליסה הנערכת לפי החוזה.

ה"מבוטח" ע"פ תנאי והתניות הפוליסה תחולנה על חברת ההדברה בלעדית לרבות חובות   .4.9
 החובה לתשלומי פרמיות והשתתפויות עצמיות .

המבטח מצהיר בזאת כי ידוע לו כי חתימתו ע"ג אישור קיום ביטוחים זה הינו תנאי  .4.10
מוקדם לקיום ההתקשרות בין חברת ההדברה למועצה, ובהיעדר חתימתו ע"ג אישור 

 טוחים המועצה לא היתה מתקשרת עם חברת ההדברה, אף בתנאים אחרים. בי

הפוליסות כפופות לתנאי אישור קיום ביטוחים זה. כל שאר תנאי הפוליסות יוותרו ללא  .4.11
 שינוי.

 :ולראייה באנו על החתום
____________ _________ _______________ _______________ 
 המבטחשם  שם החותם תאריך חתימה וחותמת
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 נספח ה' להסכם  
 )מסמך כא' למכרז(

 נספח ה'
 

ולא למכרז. צירוף נוסח זה להצעה יביא  להסכםלשימת לבכם, מצ"ב ערבות 

 לפסילתה!

 

 טייבה עיריית
 

 ___מכרז פומבי מס'  
 למתן שירותי ניטור, הדברה, השמדה ומניעת מזיקים

 

 ערבות בנקאית

 לכבוד

 טייבהעיריית 

 א.נ.,

 ערבות מס' ..............................כתב   הנדון:

 

"( בקשר המבקש" :)להלן ת.ז/ח.פ ______________ פי בקשת _________________-על .1

מתן שירותי ניטור, הדברה, השמדה וניטור בדבר  לבינכםלהסכם בין ______________ 

ההסכם, הננו ערבים בזאת כלפיכם  יפ-, ולהבטחת התחייבויות המבקש כלפי העירייה עלמזיקים

בלבד, בתוספת הפרשי שקלים חדשים ( אלף  שלושים) 30,000של לשלם לכם כל סכום עד לסך 

די הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה י-הצמדה בגין עליית מדד המחירים לצרכן כפי שמתפרסם על

( לבין המדד םיו)נכון למועד האחרון להגשת ההצעות "( בין המדד שהיה ידוע המדד" :)להלן

"( ובלבד שסכום הערבות במועד סכום הערבות" :שיהיה ידוע במועד חילוט הערבות )להלן

 החילוט לא יפחת מהסכום הנקוב לעיל.

)עשרה( ימים מעת הגיע אלינו דרישתכם הראשונה  10סכום הערבות ישולם לכם על ידנו תוך  .2

ו/או מי מטעמם, וזאת ללא כל תנאי או גזבר העירייה /ו ייהידי ראש העיר-בכתב, חתומה על

ומבלי להטיל עליכם כל חובה להוכיח או לנמק את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש תחילה 

 את סכום הערבות מאת המבקש.

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

פיה צריכה -_______ וכל דרישה על30/03/2019תוקף ערבותנו זו יהיה עד ליום _________ .4

לנו לא יאוחר מהמועד הנ"ל. לאחר מועד זה תהיה ערבותנו זו בטלה ומבוטלת אלא אם  להימסר

 ידינו.-הוארכה על

 ערבותנו זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא. .5

 

 בכבוד רב,

 

 ........בנק .........................................

 ............................................... סניף
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 2018/04מכרז פומבי מספר 

 הדברה במוסדות העירייה וברחבי העיר טייבה ביצוע עבודות 
 ,עבודות הדברה במוסדות העירייה וברחבי העיר טייבהביצוע ל  מספקיםעיריית טייבה מודיעה בזאת על רצונה לקבל הצעות 

 – 10:00בין השעות  ה'-'ג-ימים ב'בו 07/02/2018החל מיום , מכרז ניתן לרכוש ממשרדי העירייה ביחידת רכשאת מסמכי ה

 סכום זה לא יוחזר בכל מקרה.₪  2500תמורת סה"כ  15:00

ניסיון  יבעלנם יהותנאי המכרז, רשאים להשתתף במכרז כל אזרחי ישראל ותאגידים הרשומים כדין בישראל , ללי לגרוע מיתר ב

 , תנאים נוספים מופיעים במסמכי המכרז. הדברהקודם של שלוש שנים  )ברציפות( לפחות בעבודות 

יובהר כי הצעה   15,000בשיעור של   20/05/2018את ההצעות על פי מכרז זה יש להגיש בצירוף ערבות בנקאית בתוקף עד 

 ות מכרז כנדרש לא תידון בכלל.ברבע שלא תלווה

 חובה.אינה בכניסה לבניין  עיריית טייבה ,נוכחות  13:00שעה  12/02/2018של המכרז יערך ביום  משתתפיםמפגש ה

 לכך בבנין העירייה בלשכת גזבר.  תאת מעטפות המכרז הסגורות ניתן להגיש לתיבה שמיועד

יובהר כי העירייה תהיה רשאית לקחת בחשבון את יכולתו הכספית של המציע , ניסיונו בעבדות קודמות או מומחיותו המקצועית 

בעבודות דומות לרבות עמידתו בלוחות זמנים, עוד יובהר כי העירייה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל 

 . 072-2563400סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה, טלפון לבירורים  הצעה בכלל והיא רשאית לבטל המכרז , מכל

 לוח זמנים

 מועד תיאור מס'

 23/01/2018 פרסום המכרז 1

 12:00 12/02/2018 מפגש וסיור קבלנים 2

 10:00 14/02/2018 מועד אחרון להגשת שאלות והבהרות לעירייה 3

 18:00 20/02/2018 מועד אחרון למענה בכתב על השאלות ע"י העירייה 4

 17:00 28/02/2018 מועד אחרון להגשת הצעות 5

 17:00 28/02/2018 מועד פתיחת ההצעות 6

 

 בכבוד רב,

 עו"ד שועאע מסארוה מנצור

 ראש העיר
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