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   תוכן עניינים 
 

  : מסמכי המכרז
        

 
 ות למשתתפיםתנאי המכרז והורא. 1
 

  תכולת מעטפת הצעה  -  1טופס 
 

  פרטי פרויקטים -  2טופס 
 

  להצעה  ות בנקאיתסח ערב נו -3טופס 
 

   התחייבות לעמידה בתנאי המכרז  -4טופס 
 

   זהבנת תנאי המכראישור  -5טופס 
 

   תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים -  6טופס 
 

   אישור זכויות חתימה -  7טופס 
 

   ת המציע הצע -  8טופס 
 

   כתב כמויות   -  9טופס 
 
 
  התקשרות הסכםנספח א'   .2
 
 

 תנאים מיוחדים –' נספח א 

 מפרט טכני  –' בנספח 

 אישור ביטוחי הקבלן.  –' ג נספח 

 ערבות ביצוע  –' דנספח 

   1976-יבוריים, התשל"ותצהיר לפי חוק עסקאות גופים צ  –' הנספח  

 וך ום דמי תיו בר אי תשלהצהרה בד –' ונספח  

 התחייבות בלתי חוזרת לשמירת סודיות  –' זנספח 

 ניגוד עניינים  תחייבות להעדרכתב הצהרה וה –' חנספח  

 נוהל בטיחות  –' ט נספח 

 סביבה נספח איכות והגנת ה  -נספח י'

  
  

  ן בכל די  אחר אשר נקבעכל המפרטים והתקנים המצוינים במסמכי המכרז, וכן כל מסמך   .3
 מסמך ממסמכי המכרז שהוא מהווה מסמך ממסמכי המכרז. או בכל 
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 02/2021מס' פומבי נאי מכרז ת

 מט"ש קרית גתמ , גבבה, גרוסת ופסולתבוצהשל  , הובלה והטמנהפינוי תישירומתן ל

   כללי .1

ים וביוב,  תאגיד שהוקם מתוקף חוק תאגידי מ  ו "( הינהחברה"להלן:  מ )"עב (  2008)גת    ק.  ימ 1.1
בעיר  העירוני  ואשר אמון על כל תחום משק המים והביוב    "(החוק)להלן: "  2001  -א  התשס"

קרית גת  משפכים אשר מטפל בשפכים המגיעים    פולמתקן לטי  גיד התאבאחריות  .  גת-קרית
 . "(המט"שלהלן: " ת ) וממועצות אזוריות נוספו

שירותי   קבלן רש  דנ  לחברה 1.2 של   ,פינוי  למתן  והטמנה  ו,  בוצה  הובלה  גרוסת    פסולת גבבה, 
 "(. הקבלן": בהתאמה )להלן מט"ש קרית גתמ

הינ  השירותים 1.3 זה  מכרז  הובל פינוי  שירותי   :םנשוא  והטמ,  שלה  גרוסת    ,בוצה  נה  גבבה, 
 "(. השירותים")להלן: ממט"ש קרית גת  ופסולת

  פח נסכתנאי המכרז והוראות ההסכם המצורף  רז על פי  כהזוכה במי  על יד  ובוצעי  יםהשירות  1.4
   "(.ההסכם, על נספחיו )להלן: "הזוכההקבלן  בין החברה לבין  חתם, שיילמכרז זה א'

 .שירותיםביצוע של מינימום כלשהו של הזוכה  לןקבמההחברה לא תהיה מחויבת להזמין   1.5

 .א' פחנסהמצורף כ םהסכמשך ההתקשרות יהיה על פי האמור ב  1.6

הית   כוללים  ותיםרהשי 1.7 ריקות  :רבין  מכולות  גות  וס מכו  אספקת  בוצה,  גרוסת  לפינוי  בבה, 
כדין ופס כנדרש   ,ולת, הובלתן לאתר הטמנה לסילוק פסולת או לאתר קומפוסטציה מורשה 
תיאור מפורט  ל  ותשלום עבור ההטמנה או הטיפול הנדרש בכל מקרה לגופו.   ,ידי החברהעל  
הנ  של המכים  דרשהשירותים  ראהנשוא  הטכנית  רפ ה  רז  המכרז שה  למסמכי  המצורפת 

  .ב' פחנסכ

 הינם:     מסמכי המכרז 1.8

 ו, לרבות טופס ההצעה; תנאי המכרז ונספחי 1.8.1

 ; ספחיונוסח הסכם ההתקשרות שייחתם עם המציע הזוכה ונ 1.8.2

 כל מסמך הבהרה או תוספת למכרז שיוצאו במהלך הליכי המכרז.  1.8.3

של   1.8.4 מפורט  הקבלנ תיאור  הטכנ   ית,העבודה  למסמפהמצורית  הפרשה  המכרז  ת  כי 
 . תוכתב הכמויו נספח ב'כ

מי שהצהיר שברשותו נמצאים כל מסמכי המכרז המנויים  ף במכרז כראה במשתתת  החברה 
קי תוכנם,  את  הבין  קראם,  והוא  את  לעיל  לבצע  ומתחייב  ביקש  אשר  ההסברים  כל  את  בל 

  .במכרזה זוכבחר כ יצעתו ת תנאי ההסכם המצורף אם ה פי-עלעבודתו  

   נאי סףת .2

הדורשיםסע בשירותים  בביצוע  וניסיו   מומחיותידע,    קינן  רב  גן  גבבה,  בוצה,  פינוי  רוסת  שירותי 
לטי ממתקן  לא  שפכים  פול ופסולת  או  פסולת  לסילוק  לאתרים  קומפוסטוהובלתם  לייצור  .  תרים 

ים במצטבר  העומד  יםציערק מאך וזה  במכרז  רשאים להשתתף  לפיהם  בהתאם לכך נקבעו תנאי סף  
   :, במועד הגשת ההצעותורטים להלןסף המפהתנאי ל כב

 רשום כדין בישראל.מורשה או תאגיד ההמציע הינו עוסק  2.1
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לטהמציע   2.2 ממתקנים  בוצה  לפינוי  שירותים  במתן  נסיון  בעל  בשפכיםהינו    2לפחות  ב  ,יפול 
אחד  כאשר    ,מתקנים)שני(   בכל  ההתקשרות  נמשכתקופת  לפחות  מהמתקנים  אחת נש ה    ה 

 .  2018, החל משנת ברציפות

המציע   ברשות 2.3 בשליטת  המהובלמשאיות  )שלוש(    3לפחות    או  להובלת  בסוגן  תאימות  ה 
ה ושינוע של  משאיות להעמס  2, ולפחות  טון כל אחת)עשרים(    20  לפחות  של  במשקלמכולות  

 . טון 6-12 מכולות בנפח

ת  ו או חכירה ו/או שכיר/ או זכות שימוש ו"ברשות או בשליטת" משמע בעלות ו/  -בסעיף זה  ]
 [ ותן להגשת ההצעלמועד האחרו  נכון

 .  י הובלהשירות קף למתן בתו  ןשיויבעל רציע הינו מה 2.4

להובלת   2.5 בתוקף  עסק  רשיון  בעל  הינו  אלאתר  פסולת  המציע  פסולת  טיפול  סילוק  אתר  ו 
    .2013-תשע"ג,  בצו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי(כנדרש  פסולתב

במועדמה 2.6 קשור  ב  ציע  ההצעה  אתר    םע ני  רו קעהסכם  הגשת  פסולת   המנ מטבעל    , לסילוק 
הפס סוגי  לכל  הקיימיובהתאם  עם  ו  ,במט"ש  םלת  עקרוני  אתר  בהסכם    . קומפוסטציהבעל 

  .רשיון עסק בתוקף יובעל   כדיןמורשים כל האתרים כמו כן, 

 המציע השתתף במפגש הקבלנים.  2.7

 ז. סמכי המכרהנדרש במ  לנוסח המציע צירף ערבות בנקאית, בהתאם 2.8

 

בלב ישות משפטית אחת  ידי  על  תוגש  או ההצעת משתתף  וכל המסמכים  נתונים ד, 
שם המשתתף במכרז   הנדרשים במכרז, כולל, בין השאר, הערבות הבנקאית, יהיו על

   רש, במסמכי המכרז. ת, במפווין אחרצ  םאלמעט  ,בלבד

 

 ש המציע:יגי  הסף דלעיל,  אילהוכחת עמידתו של המציע בתנ

החברות,  דת  ותע 2.8.1 רשם  ומסמכי  פיוהתאגדות  על  מורשה,  עוסק  ן,  העניי   תעודת 
 לעיל.  2.1 ת האמור בסעיףהמוכיחים א

ו תי 2.8.2 שיפירוט  אור  שלגבי  המציעינרותים  ידי  על  חיצוניים לרבות  ,  תנו    מסמכים 

על הניס )טופס    2.2מור בסעיף  אכות,  ההתקשר  ףרצ  ועל  יון הנדרש המעידים  לעיל 
 (. 2ס' מ

זכות  התקשרותו של המציע )הסכם את בעלותו או רישיונות או מסמכים המוכיחים  2.8.3
על    לעיל.  2.3  ףאמור בסעיכם ליסינג וכיו"ב(, להוכחת הס כירות, ה שימוש, הסכם ש

 .  םוונטייהמציע לצרף את מספרי רישוי של כלי הרכב הרל 

 לעיל.  2.4בתוקף להוכחת האמור בסעיף ל בימורישיון  2.8.4

 לעיל.   2.5להוכחת האמור בסעיף קף וסק בת ן עשיו יר 2.8.5

בעל אתר  י  עקרונ   הסכם 2.8.6 קומפוסעם  בעל אתר  עם  עקרוני  והסכם  אשר  ט,  מטמנה 
 לעיל.  2.6להוכחת האמור בסעיף שיון עסק בתוקף, יובעלי ר כדין  שניהם מורשים

ד על  עמו  חתום בכל  לניםסיור הקבופרוטוקול  ,  בסיור קבלניםאישור על השתתפות   2.8.7
   יל.על  2.7לעמידה בתנאי סעיף  ,עיצ ידי המ

  .(3'  ס)טופס מ לן הל  7 ערבות הצעה בהתאם לדרישות סעיף  2.8.8
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 אישור הבנת תנאי המכרז  .3

על הצעתו    שויים להשפיע והנסיבות הע  תנאיםוכל ה  המכרז  קת מסמכיחראי לבדיכל מציע א 3.1
 .ירותיםש ה מתןועל 

  ו מקבל על עצמ  ואה   אותם, וכי  ןאת מסמכי המכרז, קרא והבי  ו המציע יאשר, כי קיבל לידי  3.2
לתנאי    5  טופס מס'כמצורף    רנוסח האישו  ות האמורות בהם.תנאיהם ואת כל ההתחייבוי ת  א

 המכרז.

 מכרז כי הסמלמ ושינויים בהרות בקשת ה .4

ראה  וראותיהם השונות, תגבר ההומכי המכרז או בין הוראה מהבין מססתירה רה של בכל מק 4.1
 ל החברה.המיטיבה עם החברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי ש

פתוח  רד  ץ וו ב בקוסמכי המכרז, בבקשה בכתב  הבהרות למ   מהחברהאים לבקש  המציעים רש 4.2
 gat.co.il-hudit@meiyeדוא"ל    תאמצעו  באמצעות  חודדי  דיתיהוגב'  ל אשר תופנה  לעריכה   

   .12:00בשעה  20.05.2021 יוםשתוגש עד לא יאוחר מ 

ל  החברה 4.3 לענות  דעתה הבלעדי,  שיקול  פי  על  לח תהא רשאית,  או  ה כל  הבהרה.  לק משאלות 
בכתב  ההחבר ת  תשוב תינתן  ההבהרה  המצ  לשאלות  המכרז   עיםילכל  מסמכי  את    שרכשו 

ה ממסמכי  נפרד  בלתי  חלק  ימובהר,  מכרז.  ותהוונה  לא  תוקף  כי  של  היה  התייחסות  לכל 
 . כאמורבכתב  ניתנה על ידהלמסמכי המכרז אלא אם  החברה

  הרה ות ההבובותיה לשאל לפרסם את תש א רשאית  בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור, החברה תה  4.4
החברה של  האינטרנט  הא")  ilgat.co.-http://mei/  בכתובת:  באתר  של    ינטרנטאתר 

למסמכי    .("החברה וההבהרות  התשובות  בפרסומי  ולהתעדכן  לוודא  המציעים  באחריות 
ה לפרסם  ת החבר כדי לחייב אאין באמור    בהר, כי ויהמכרז כאמור עד למועד הגשת ההצעות.  

הא באתר  התשובות  שינ את  החברה  החברה    לטרנט  של  להתייחסות  תוקף  כל  יהיה  ולא 
 . לעיל 4.3כתב כמפורט בסעיף ניתנה על ידה ב םאר אלא ה כאמולשאלות ההבהר 

כי  4.5 ת  למען הסר ספק, מובהר בזאת,  ו/או השגות,  לפניות    א להתייחסרשאית של  א ההחברה 
חלקן,   או  לפיכולן  דעת   והכל  עד  שיקול  השגה  ו/או  לפניה  החברה  התייחסה  לא  הבלעדי.  ה 

 , יראו בכך דחיית פניית המציע. ורך הגשת ההצעותצ לשנקבע למועד 

בדבר 4.6 טענות  מלטעון  מנוע  יהיה  לעיל,  זה  בסעיף  כאמור  לחברה  יפנה  שלא  מציע  אי    כל 
 רז. מכאמות, טעות וכיו"ב במסמכי האי הת ות, שגיאות,ות, אי בהירסביר

 מכרז בלת מסמכי הן קפאו .5

 חברהרדי הללא תשלום במש כרזי המ מסמכב כל אדם המבקש להשתתף במכרז יוכל לעיין  5.1
,  15:00עד    09:00  בין השעות ממועד מפגש הקבלנים, החל קרית גת ,5/1שדרות לכיש  ברחוב 
   . gat.co.il/-://meiphttט של החברה רנינטתר הא או בא

 הקבלנים.  ש סיורו במפגמסמכי המכרז יימסרו למשתתפים שהשתתפ

ינטרנט של החברה.  תן יהיה להגיש הצעה על גבי מסמכים שיורדו מאתר האי לא נימובהר כ 5.2
 ידי מי ק. גת.  רו עלומוספהמכרז שנמסרו  ההצעה תוגש אך ורק על גבי מסמכי

שיו 5.3 עדכון  או  שינוי  הבהרה,  למסמכי  הסגרת  מ בפץ  כל  נפרד  בלתי  כחלק  גם  יצורף  מכרז, 
כל כל אדם לעיין בכל עת, במסמכי  שבו יו   , באופן בחברהרזים  לקת מכים במחהמכרז המצוי

שיופץ במסגרת המ  ברהשבמשרדי הח  המכרז ועדכון  שינוי  בכל הבהרה,  למועד  וכן  נכון  כרז 
 ן האמור. העיו 

 בסיור קבלנים: השתתפות  .6

mailto:yehudit@mei-gat.co.il
http://mei-gat.co.il/
http://mei-gat.co.il/
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  ,5/1ברחוב שד' לכיש  החברה משרדיב 10:000בשעה  06.05.2021ם וי ב יתקיים  סיור קבלנים 6.1
   . הינה חובהיור הקבלנים ו נציג מטעמו בסהשתתפות המציע א קריית גת.

,  הסיורבמהלך קבל תההמכרז אשר  לתנאי בקשר מידע לכל מחייב  ה תוקף יהילא מודגש, כי   6.2
אלא  לנכונותו, בקשר   ו ו/אוי נפמציע לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בקשר למידע שהוצג בלו

 . החברה  עםמטשתפורסם  ה בכתבבהודעטוי י בי לאחר מכן ליד כן הוא ניתן אם

  ערבות הצעה .7

לצרף   7.1 חייב  במכרז  משתתף  ערב כל  בנקאלהצעתו  מקורות  בלתי  ית  ית 
אוטונומית בנמותנית,  ישראלי,  בנק  של  המצורף  ,  לתנאי    3טופס  כוסח 

 "(. הערבות)להלן: "  ₪ 75,000 ל, בסך שהמכרז לטובת החברה

.  המכרז  במסמכי  המפורטים  התנאים  בכל   לעמוד  חייבת  הבנקאית  הערבות  7.2
  ערבות  הצורפ  לא  הצע לה  כי,  הבלעדי  דעתה  שיקול  פי  על,  החברה  קבעה

  אותה   תא  לפסול  רשאית   החברה  תהיה  ,  לעיל  לאמור  בהתאם  בנקאית
 . הצעה

ליום 7.3 עד  יהיה  הערבות  את  רשאית  החברה    ,08.10.2021  תוקף  לדרוש 
ב  ספים והמציע יהיה חיישים נוה( חוד)ארבע   4הארכת תוקף הערבות למשך  

 הערבות.   את תוקף במקרה כזה להאריך 

רעון כל אימת שהמשתתף לא  בות לפיאת הער  רשאית להגיש החברה תהא   7.4
 על פי תנאי המכרז. עמוד בהתחייבויותיו  י

  חתימת   לאחר,  במכרז  זכו   אל  אשר  עיםיצלמ  יוחזרו   הבנקאיות   הערבויות 7.5
  קבלת   לאחר  יםימ  60  -מ  יאוחר  ולא,  במכרז  הזוכה    לבין   החברה  בין  חוזה

 . במכרז הזוכה בדבר החלטה 

 

 צעות כללי הגשת הה .8

 תאמה לתנאי המכרז ה 8.1

תהא רשאית,  החברה    המכרז.ת לפי תנאי ודרישות  ות תהיינה ערוכות ומוגשוההצע 8.1.1
הבלעדי,   דעתה  שיקול  פי  הצספלעל  כל  ב ול  שיש  הסתייגות,  עה  התניה,  שינוי,  ה 

 .נאי המכרזחס לת מטה ביתוספת או הש

ות בהסכם,  שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז, לרב   ר לעיל, כל על אף האמו 8.1.2
בי  הסתייגות  כל  שיאו  ידי  על  בין  אליהם,  ה חס  בגוף  תוספת  או  ובין  נוי  מסמכים, 

כל תוקף    החברהאת    וב לא יחייבמכתב לוואי או בכל דרך אחרת,   ולא יהיה להם 
 . החברהמחייב כלפי 

ולצרף ל ייחס בהצעתו לכל הפרטים הנתהציע ל על המ 8.1.3 ה את  דרשים בתנאי המכרז 
 כל המסמכים הנדרשים.

רה, פירוט  ם נוספים, לצורך הבהה פרטים ומסמכים רלבנטייבנוסף, רשאי המציע לצרף להצע
ש על מנת להבטיח הצגה  מציע נדרשלדעת ה  רחאל צורך  נוסף ואימות הנתונים המדווחים ולכ

   מיטבית של הצעתו.

 מה ואישור זכויות חתימה חתו הצעה 8.2
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  יהיו חתומים בחתימה מלאה של   ההצעה וכל טופס ומסמך שיש להגיש על פי דרישות המכרז
המצי מטעם  החתימה  מאושרומורשי  כשהחתימות  שהדבר  ע,  ככל  עו"ד,  או  רו"ח  ידי  על  ת 

 . אחד מהעמודים בראשי תיבות מה על כל וכן חתי ךמסמו טופס נדרש בכל 

 ת הגשת ההצעו 8.3

, תכולת מעטפת  1  מס'  ים המפורטים בטופסלול בהצעתו את כל המסמכע יכהמצי 8.3.1
 למכרז זה. הצעה, המצורף 

 עה. ויצרף אותו להצ 1 ס'מ "ביקורת המציע" בטופס המציע ימלא את טור 8.3.2

מספר    מכרז  ם:עליה יירש  ה במעטפה סגור עותקים  (  2שני )בההצעה החתומה תוגש   8.3.3
פומבי  ,  02/2021 גמכרז  ,גבבה,  בוצה  פינוי  שירותי  מלמתן  ופסולת  מט"ש  רוסת 
     .קרית גת

לא    , קרית גת  5/1שדרות לכיש  , ברחוב  החברהתיבת ההליך של  המעטפה תוכנס ל 8.3.4
 .  12:00בשעה  08.06.2021מיום  יאוחר  

שתת במשר ההצעות  תיבדהלאחר    הרבהחדי  קבלנה  לא  שלעיל  והשעה  קנה מועד 
  ת שהן. ותוחזרנה למציע כמו

 דרישות נוספות  8.4

 . מבוטל 8.4.1

 (. 4ס מס' "ד )טופבתנאי המכרז מאומתת ע"י עו המציע יצרף התחייבות לעמידה 8.4.2

הנדרשים  את  רף  צי  המציע 8.4.3 האישורים  גופילפי  כל  עסקאות  ציבוריחוק  ים, ם 
מס'    1976-תשל"ו ה כטופס  המצורף  האישור  לרבות  מכוחו,  שהותקנו    6והתקנות 

 . רזי המכלתנא

עותק של מסמכי המכרז, מכתבי    וכן צירוף  א חתוםכשהו  ההסכםאת  המציע יצרף   8.4.4
  6.2בהתאם לסעיף    דוי  כשהם חתומים על  וההודעות למציעים  , התוכניותההבהרה

 . לעיל

יצרף  ציהמ 8.4.5 עו"דע  זכ  אישור  חתימהבדבר  כ  ,ויות  לתנאי    7  מס'  טופסהמצורף 
 .המכרז

 יע. ם בכל עמוד על ידי המצים, חתוהמציע יצרף פרוטוקול מסיור הקבלנ  8.4.6

 עה מושחר עותק הצ 8.5

של ההצעה  גיש עותק אחד נוסף  רשאי המציע לה,  עילל  7.2בסעיף  על האמור    בנוסף 8.5.1
הו מידע  רחששבו  בו  רואה  סוד  הוא מהווסודי, שלדעת המציע    המידע שהמציע  ה 

עות האחרים.  למציעים  לגלותו  שאין  מקצועי  או  במילים  מסחרי  יסומן  זה  ק 
 רית". יות מסח"סוד

פי כאינה מחוי  החברה 8.5.2 על  הטוב  דין לקבל את דעתו של המציע. למען הסדר    לבת 
אשר סומן על  האחרים מידע    םלגלות למציעיחר  תב  שהחברהמובהר בזאת, כי ככל  

שא  ידי כמידע  ל המציע  ת ין  על    החברהודיע  גלותו,  המידע,  גילוי  לפני  למציע, 
בפנ  לגלות  שבכוונתה  המידע  בדבר  המציעהחלטתה  למצי י  ותינתן  האחרים  ע  ים 

 לטה זו. שעות כדי לערער על הח)ארבעים ושמונה(  48שהות של 
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תהא  לעיל,    7.5.1בסעיף    ף כאמורסונע לא יגיש עותק  למען הסר ספק, במידה והמצי 8.5.3
לגל   החברה למציערשאית  הצעתו ות  את  האחרים  כל    ים  על  המציע  של  המלאה 

  ודעה מוקדמת.וללא ה  דעתה הבלעדיפרטיה ותנאיה, לפי שיקול 

 צעהתוקף הה .9

ת  9.1 חזרהההצעה  זכות  ללא  בתוקפה,  ליום    עמוד  יוא  ..10.202108עד  ההצעה  בתוקף    4-רך 
 ת החברה. עפ"י דריש  םיפחודשים נוס )ארבעה(

ש  9.2 לעהחברה  הזכותומרת  את  שי צמה  לפי  ה,  המועד  את  להאריך  הבלעדי,  דעתה  אחרון  קול 
  .תרת או יולהגשת ההצעות למכרז לתקופה נוספת, אח

 הזוכה  אופן בחירת המציע .10

ובתנאי    , וכרז כמציע הזוכה במכרזשאחוז ההנחה בהצעתו יהא הגבוה ביותר י  המציע 10.1
   .ת כל דיןלהוראו ובהתאם המפורטים במסמכי המכרז שעמד בכל תנאי הסף

 צעה הכספית  הה .11

הנח 11.1 ליתן  המציע  למחירעל  )באחוזים(  הכמויות  ה  בכתב  הנקובים  כי  למסמ  9)טופס  ים 
 למסמכי המכרז.  המכרז(

  מהציון הסופי.  100% ציון ההצעה הכספית יהווה

 הנחות נפרדות:   שלושהמציע נדרש לציין בהצעתו 

ל (1) ביחס  ראשונה  המכרז   9בטופס    1סעיף  הנחה  בוצה   -  למסמכי  וקליטת  הובלה 
 . מהציון הסופי 90 %   מהווה -  באתר מורשה 

שנייה   (2) גבבה   -  כי המכרזלמסמ  9בטופס    2ביחס לסעיף  הנחה  גרוסת לאתר   \פינוי 
  מהציון הסופי. 10 % מהווה  -  מ"ק לפחות(   8מורשה )מכולה 

לסעיף   (3) ביחס  שלישית  המכרז    9בטופס    3הנחה  בוצה   -למסמכי  וקליטת  הובלה 
 באתר הטמנה מורשה  )אפעה או שוו"ע(

ן ביחס וכ  1עיף  ביחס לס  ביותר  הגבוה  המוצע  ייקבע כדלקמן: אחוז ההנחההציון   (4)
 ( ביחס לכל אחד מהסעיפים הנ"ל  )דהיינו ההצעה הכספית הנמוכה ביותר  2סעיף  ל

אחוז ל   ביחס  יותר  נמוך  בציון  ינוקדו  האחרים  המציעים  וכל  נקודות  100  יקבל
 לפי "ערך משולש".  –הגבוה ביותר 

 

א  הולתנאי המכרז את שיעור ההנחה ש  ף( המצור8)טופס מס'    ההצעה  סעל המציע לציין בטופ 11.2
, כמפורט  יםשיעור ההנחה הנ"ל יינתן ביחס למחיר  .וא המכרזמציע ביחס לכלל העבודות נש

 . והחומרים, ללא מע"מדות  העבובמחירון סעיפי 

יתן  נ  (.בכתב הכמויות  הקבוע   לתעריף  הנחה שלילית )תוספת מחיר  ןת למען הסר ספק, לא תינ 11.3
 . 0לציין שיעור הנחה או 
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 הציון הסופי.  .411

 

 הסופי יקבע באופן הבא:ן יוהצ 

 

 9בטופס  1לסעיף *  ציון ביחס     90%+            9בטופס  2לסעיף *  ציון ביחס   10%ציון סופי =   

 

 הגבוה ביותר תיחשב כהצעה הטובה ביותר. וקלל המשההצעה שתזכה לציון הסופי 

 

 בקשת הבהרות  .12

חוזה  אמור במסמכי המכרז והך שהמציע קרא את כל הה ראיה חלוטה לכהגשת ההצעה מהוו  12.1
 .  אותם והוא מסכים להם ללא כל סייג ןהמצורף על נספחיו, הבי 

ת בנוגע להצעות או  ורלמציעים )או מי מהם( בבקשה לקבלת הבה  ית לפנותתהא רשא  החברה 12.2
נלבבקשה   נוספיתונים  קבלת  ההצומסמכים  בדיקת  לצורך  לדעתה  כנדרש  והערכתן ם,  ,  עות 

 . חת עמידה בתנאי הסףלרבות מסמכים לצורך הוכ 

  החברה והמסמכים המבוקשים בתוך המועד שקבעה    הנתונים  את כל  לחברההמציעים יעבירו   12.3
כתובת לפי  תצוהחברה.    בפנייתה,  המציעים  בלתי    ף רתגובת  כחלק  ותיחשב  פרד  נלהצעה 

 . נהממ

לי את ההצעה  איג בפניה באופן פרונטציעים )או מי מהם( להצמין את המרשאית להז  החברה 12.4
 יה. קבל הבהרות לגב ול

תהיה החברה רשאית    ונים, מסמכים או הבהרות כאמור,תבמקרה שמציע לא יעביר לחברה נ 12.5
  ה זו בלבד.בית עיניה ואף לפסול הצעה מסהסיק מסקנות לפי ראו ל

 כרזמרבות ההשבת עוחתימת ההסכם  .13

עבודה (  עשרה)  10תוך   13.1 ע  ימי  ההודעה  יחתוממועד  הזכייה,  ההסכל  על  הזוכה  המציע  ם  ם 
   מציא כמפורט בהסכם.ה המסמכים והאישורים שעליו ל וימסור לחברה את כל 

 כה. חר שייחתם ההסכם עם המציע הזוהערבות תוחזר למציעים, מיד לא 13.2

כל  הזוכה, בת המציע  לרבו  ציעים,מי מהמ  את הערבות שהעמידלממש  ית  א שהחברה תהיה ר 13.3
 נגד החילוט. כ נהע כל טעמלהשמי  יםמנוע  יויה  םיעיהמצו  ,לעילכמפורט מקרה 

 שמירת זכויות  .14

וע  רקי ביצו/או לפ  יםע ילביצוע למספר מצ  ןסר ו, ולמותהחברה תהא רשאית לפצל את העבוד  14.1
 .  הבלעדי  לפי שיקול דעתה םשוני

ע המפורטות בכתב  ביצואת הכמויות ללהגדיל  טין או  החברה שומרת לעצמה את הזכות להק 14.2
נה ו/או דרישה ו/או זכות ו/או תביעה  ע תהא כל ט  ולמציע לא  ,ול דעתהי שיקעל פ   ,הכמויות

 כנגד החברה בגין עשיית השימוש בזכות זו. 
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את  ת  יא רשהחברה   14.3 כולקבל  או  ההצעה  ממנהחלה  הכלק  של    ל,  הבלעדי  דעתה  שיקול  לפי 
 . מחיר בשל כךיפוי ו/או תוספת לכל פיצוי ו/או ש אייהיה זכ הזוכה לא  , ו החברה

 בהן כדי לחייב את החברה.  לבד, ואין רך אמדן ברז הן לצוהמצוינות במסמכי המכיות הכמו 14.4

החלטת  14.5 תהווה  לא  לעיל,  כאמור  החברה  לש   ההחליטה  עילה  בהנחהזו  ו/או  צ המו  ינוי  עת 
 המציע. לתביעת פיצוי מצד 

נימ 14.6 כל  ללא  נוסף החברה רשאית,  הב  וק  דעתה  שיקול  פער  לעדיולפי  בה  שיש  הצעה  לפסול   ,
 . המכרזתי בינה לבין האומדן של משמעו

 . החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כל שהיאן אי 14.7

ות שלא  עו עבורה בעבר עבודצהשאר, אם ביין  , ב מציעים  ל שהחברה רשאית לדחות הצעות   14.8
 .  קול דעתהשי מספיקים לפי הם אינםשכישורישביעות רצונה, או שנוכחה לדעת ל

 תנאים כלליים  .15

והם נמסרים למציע  החברה  רכושה של    ז הםהמכרסמכי  כי מ  ,מובהר בזאת  סר ספק למען ה 15.1
לאחר    ת גםטרה זו וזא מוש אלא למי ש לשם השתתפותו בהליך זה בלבד, ואין לעשות בהם כל  

    שמולאו על ידי המציע.

  לפסול על הסף מציעים אשר   עתה הבלעדי,שיקול דעל פי    ,שומרת לעצמה את הזכות  החברה 15.2
גורם ממשלתי או עירוני אחר  ל ר או  וביוב אח גיד מים  אתקרית גת או ל ו לעיריית  היה לה, א 

ם גורם הקשור  עימו או  שלילי עניסיון  (,  תו)לרבות חברות ממשלתיות, עיריות וחברות עירוני
ובין  אם    עמו,  הנדרש  לאהיתר,  בסטנדרטים  לעבועמדו  לרבים  העדרדה,  בלועמיד  ות  חות  ה 

רואה בהגשת  החברה    דתם.ל טיב עבוגביהם חוות דעת שלילית עזמנים לביצוע או שקיימת ל 
 ההצעה על ידי המציע, הסכמה לפניה מסוג זה לגורמים כאמור לעיל. 

 בעקיפין, ביותר מהצעה אחת.באופן כלשהו, במישרין או  במעורולא יהיה  יע לא יגישצמה 15.3

דימסמוע  לגר  מבלי 15.4 כל  פי  על  תהאן,  כותה  במק  החברה  הצעה  לדחות  היא  רשאית  בו  רה 
פ על  דעת י  סבורה,  הבלעדי,שיקול  תנ  ה  את  תואמת  אינה  ההצעה  היא  כי  אולם  המכרז,  אי 

 . בהצעות רשאית גם למחול על פגמים שנפלו

די,  האחרון להגשת ההצעות ועל פי שיקול דעתה הבלעת עובר למועד  ערשאית, בכל    רה החב 15.5
ת לשנ את  ובות  המכרז  וזאתנאי  ההסכם,  תנאי  את  זה  בי   כלל  וביבין  בתשובה  וזמתה  ן 

המצ בסעי  יעיםלבקשות  להבהרות  4ף  כאמור  הקבלנים)  2.7או  (  )בקשה  תנאי   (.סיור    שינוי 
ה תהוונה  שתופץ למציעים. הודעות אלנטרנט או  שתפורסם באתר האיעה  שה בהודהמכרז ייע

  רז.נפרד מתנאי המכ לתי בחלק 

 תהיה שמורה הזכות:  לחברהמבלי לגרוע מהאמור לעיל במכרז זה,  15.6

 שלא לבחור בהצעה כלשהי.  15.6.1

 ת. וההצעל או חלק מלדחות את כ 15.6.2

 או כל הצעה אחרת. ביותר  הזולהשלא לקבל את ההצעה  15.6.3

 . הכאורה קשר כזלאם יוכח  , תפים אחריםוגשה בתיאום עם משתהש  הצעה לפסול  15.6.4

 רשים.כל הפרטים הנד שר לא צורפו לה לא לפסול הצעה א 15.6.5

או    ם ו/או במהלכ  ן השירותים מתלשנות את תנאי המכרז, וזאת גם לאחר תחילת   15.6.6
 תו בכל עת. לבטל או
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ותים  השיר  ומתןלפצל את הזכייה  פר גדול או קטן יותר של מציעים וכן  ר מסולבח 15.6.7
צאה  לחברה את התושיביא  באופן  על פי שיקול דעתה הבלעדי ום  בין מספר מציעי

 .הר עבור הטובה ביות

לנהל משא  ת שלא  לנהל משא ומתן עם המציעים ו/או עם מי מהם, לרבות האפשרו 15.6.8
 מור. ומתן כא

שיקלשקול   15.6.9 רלוונכל  תקיטול  שיקולים  לרבות  אף  צי,  וזאת  אחר  שיקול  וכל  ביים 
ההצלאחר   הזוכה,בחירת  תהיה    עה  לרולא  זה,  בהליך  המשתתפים  מן  בות  למי 

 כאמור.  החברהבגין החלטת   דרישה או תביעהמציע שיזכה בו, כל ה

  לדיון  יחידהבמקרה בו תיוותר הצעה    במקרה בו תוגש במכרז זה הצעה יחידה, או 15.6.10
ם של החברה, החברה תהא רשאית לבחור באותה הצעה יחידה  יזרהמכועדת  בפני  

שיקול דעתה  לפי    רשאית להחליט על ביטול המכרז,לופין תהא  ה, או לחיכהצעה זוכ
 הבלעדי. 

הזכות לראות בהצעות שלא ייבחרו "כשיר שני" בהתאם לדירוג  עצמה את  שומרת ל  החברה 15.7
למ וזאת  כאמור,  הצעה  כלכל  ו  8עיף  סבכמפורט    ההצעה   תקופת  שך    במידה לעיל, 

שייבחר   המציע  עם  אל  לכזוכה  וההתקשרות  תצא  תבוטל  הפועל א  מכלאו  שהיא,    סיבה   , 
או כל הצעה    הבא בדירוג  את הצעת המציע   לקבל  ל דעתה, י שיקו, על פ תהא רשאית  החברה 
 שהיא. 

 :  המציעים ביטוחי 15.8

לדרישות   15.8.1 מופנית  המציעים  לב  ביטוח   חברהה תשומת  ידי  לקיום  על    קבלןהים 
במכרז "  שיזכה  הביטוח)להלן:  "  "דרישות  הנדרשיםו/או  ו/הביטוחים  או  " 

 .(", בהתאמההוראות הביטוח"

ולהלן,    15.8כאמור בסעיף    חטו ביהישות  מוד בדרידרש לעיכה  הזו   קבלן ה 15.8.2 זה לעיל 
המפורטים  לרבות   לתנאים  :    ההתקשרות  הסכם,  א'  בנספחבהתאם  )להלן 

הקבלן"   11סעיף  "(,  הסכם"ה ידי  על  גוב  "ביטוח  הקבלן  'נספח  ביטוחי   , אישור 
 . ת פטור מאחריותהרהצ הסכםל  (1) 'נספח ג רבות ל

להביא 15.8.3 מתחייב  ההצעה  מבטחי  מגיש  את  לידיעת  ו ו  הביטוח  דרישות  הוראות 
במלואן    הסכם וה  המכרזלפי מסמכי    השירותיםואת מהות  ל ולהלן  ות לעירט ופמה

ממבטחיו   ומצהיר  קיבל  כי  הביטוחים  חי הת   בזאת  כל  את  עבורו  לערוך  יבות 
 .ולהלן ילעל  כמפורטהנדרשים 

מתחיי 15.8.4 ההצעה    רטות פוהמ  הביטוחהוראות  והביטוח  דרישות    את  לבצע  במגיש 
ממו חאוי  אל  חברההבידי    ולהפקיד  המכרז  במסמכי תחילת  ר  השירותים  עד  מתן 

 : את , וכתנאי לתחילתם

 . קבלןה  מבטחיל ידי  כשהוא חתום כדין ע אישור ביטוחי הקבלן 'נספח ג  (א)

די  ין על יחתומה כד, כשהיא  "נזקיםל  פטור מאחריותהקבלן  הצהרת    הסכםל  (1)  'נספח ג (ב)
 . קבלןה

כי    קבלן ה ב  יהחתום כאמור, מתחי   ('נספח ג)  ביטוחי הקבלן ור  איש המצאת  בנוסף ל 15.8.5
לק דרישבכפוף  בכתב  בלת  "הדרישה  חברההמה  באישור  )  "()להלן:  ואין  ככל 

את שנד  הביטוח  קבלממימים    14בתוך    קבלןהציא  ימ  (חברהלרש  המידע  ת  ועד 
מוסכם  ,  )להלן: "מסמכי הביטוח"(  דרשותנה  הביטוח  פוליסות מ  העתקים  רישההד

הפוליסו  חברהל ימציא    קבלןהכי  בזה   הקשוראת חלקי  בלבדתקשרלה ם  ית  זו    ות 
 .בלי שייחשפו נתונים מסחריים מסווגיםומ

יוכל   אשר    דרישות הביטוחקיומן של    את  המאשרחיו  יל ממבטמי להמציא    קבלןהלחילופין, 
בנסנכללאינן   הביטוחפות  ג)  ח  גבול  )(,  'נספח  רטרואקטיבי,  תחולה  מועד   : כגון 

 .(ות המוצראחריות מקצועית וחב יספציפי לפוליסה, בביטוח  אחריות 
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גרת  סשות הביטוח יש להעלות במת לגבי דריכל הסתייגובזאת במפורש כי  הר  מוב 15.8.6
וב להבהרות  לכךפניה  שנקבע  המועד  תתקבלנה    .תוך  לא  ההצעה  הגשת  לאחר 

 . חיטוהב  סמכימלו/או  דרישות הביטוחל וא הוראות הביטוח ו/ל הסתייגויות 

במ  רמובה 15.8.7 שינוי  פורשבזאת  שייערכו  ככל  ה/ו  ים כי  ביסתייגאו  לאילו    חס ויות 
שנמסרו על  ח  טויב ה  לאיזה ממסמכי  רישות הביטוח ו/אומהוראות הביטוח ו/או ד

הנת  חברה ה  ,קבלןה ידי   הינו  המחייב  והנוסח  מהן  למסמכי וסח  תעלם    שצורף 
 .חיהםונספ  הסכםה ,המכרז

הסר   15.8.8 כי  רבהמו  ספקלמען  של  בזה,  המצאת    במקרה  גאי  ביטוחי   'נספח  אישור 
כדכשהוא    הקבלן ידי  חתום  על  ג  לרבות,  קבלןה  מבטחי ין  על    ( 1)  'נספח  הצהרה 

מאחריות פטור  ידי    מהחתו,  מתן  על  למנוע    תרשאי  תהייה  חברהה   ,עציהמכדין 
 . כנדרש החתומים כיםהמסמהצגת   בשל אי  ירותיםהש  מתןממנו את מועד תחילת 

בסעיף  בנוסף   15.8.9 מהאמור  לגרוע  בזה,  לעיל,  15.8.8ומבלי  שכי    מובהר  אי  ל  במקרה 
לראות    תרשאי  חברהה  האת ,  לעיל  15.8.8כאמור בסעיף    ,מסמכי הביטוחהמצאת  

)תו של  זכייבטל את  לו/או    הסכםאת הכמי שהפר    (קבלןה)יע  במצ   (קבלןההמציע 
 .במכרז

הגשת   15.8.10 בשלב  כי  איןההצעויודגש  כי    ת  ייחתמו  דרישה  הביטוח  ידי  מסמכי  על 
המציע כי  והצהרת  אישור    םיהמהוו   , של המציעת  תמוחו  ה מאלא בחתי  המבטחים 

להם    מבטחיו  עםק  בד התנאים   כלואין  הנוסח,  לגבי    והכיסויים  הסתייגות 
 .יםים הנדרש הביטוחי

בהתאם לכל    גשנהההצעות תערכנה ותו   חם מעת לעת.כפוף לדיני מדינת ישראל, בנוסהליך זה   15.9
 דין. 

לכל שיפוי מאהמ 15.10 זכאי  יהא  ולא  לבדו בהוצאות השתתפותו בהליך,  ישא  בגין    החברהת  ציע 
 וצאות אלה. ה
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 02/2021מכרז מס' 

   הצעה ת פתכולת מעט  - 1טופס 

 ע". י סגירתה ויסמן את בדיקתו בטור "ביקורת המציפה לפנ ת המעטהמציע יבדוק את תכול  •

 .1פס וט עותק נוסף של   המציע יכין •

 . ההחברהמקורי למעטפה לפני סגירתה והכנסתה לתיבת המכרזים של  1טופס המציע יכניס את  •

 . החברהקדת הצעתו בתיבת המכרזים של כאישור על הפישמש למציע  ,1טופס  חתום של העתק •
 

 מציע קורת הבי תיאור  

על כתב  חתימה כולל   ;8ערוכה בהתאם לטופס מס'  הצעה הכספית .1
 9הכמויות בטופס 

 

המאשר   , או תעודת עוסק מורשהרשם החברות ת התאגדות ומסמכיודתע .2
 ;כרזי המלתנא 2.1  ףאמור בסעיאת ה

 

ופירוט  תיאו .3 שניתשירותילגבי  ר  המציעם  ידי  על  מסמכים  נו  לרבות   ,
ע המעידים  ניסי חיצוניים  וע ל  ההתקשרות,  ונו  רצף  בסעיף  ל    2.2כאמור 

  (;2  מס' פסלתנאי המכרז )טו

 

מסמכים .4 או  או  המוכיחים    רישיונות  בעלותו  המהתקשרותאת  של  ציע  ו 
ש)הסכ הסכם  שימוש,  זכות  ום  ליסינג  הסכם  להוכחת  כירות,  כיו"ב(, 

 ;לעיל  2.3האמור בסעיף 

 

  ;לעיל  2.4 ףבסעי בתוקף להוכחת האמור מוביל יוןריש .5

  לעיל;  2.5בתוקף להוכחת האמור בסעיף  רשיון עסק .6

סכם עקרוני עם בעל  ולת והלוק פסלסי  בעל אתר הטמנהעם  עקרוני  הסכם   .7
שניהם קומפוסטציהאתר   בתיר בעלי  וכדין  ים  רשמו  ,  עסק  וקף  שיון 

 ; לעיל  2.6 להוכחת האמור בסעיף

 

חתום בכל    סיור הקבלניםוטוקול  ופר  ,ניםר קבליובסאישור על השתתפות  .8
  לתנאי המכרז;  2.7 סעיף עמוד על ידי המציע בהתאם לדרישות

 

    ;(3)טופס מס' לתנאי המכרז  7 סעיףבהתאם לדרישות  ערבות הצעה .9

סעיף  ורט ב, כמפע"י עו"דמאומתת  בתנאי המכרז ת לעמידההתחייבו .10
 (;4)טופס מס'  לתנאי המכרז 8.4.2

 

לתנאי המכרז )ראה   3.2עיף רט בסכמפו המכרז אישור בדבר הבנת מסמכי .11
 ;(5ס' טופס מ

 

  ; מבוטל .12

  כמפורט בסעיף  1976-חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ולפי  אישורים .13
 ;(6 כטופס מס'אי המכרז )לרבות התצהיר המצורף לתנ 8.4.3

 

  רי החתימהידי המציע לרבות אישועמוד על חתום בכל   אכשהו - ההסכם .14
מכתבי  ו מכי המכרזעותק של מס  ףצירווכן  הנדרשים בהסכם,  והנספחים

 ; ההבהרה כשהם חתומים על ידו

 

לתנאי המכרז )ראה   8.4.5כמפורט סעיף  ימהחת  יותאישור עו"ד בדבר זכו .15
 ;(7 ' מס טופס

 

  שם:   – ג המציענצי

  חתימה: 

  ך:ריתא
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 02/2021מכרז מס' 

 המציע   ים בדבר ניסיוןרטפ  - 2טופס 

 מס

 סד'

שם 
 הפרויקט

 שם מזמין/ שנת סיום* תיאור*
 איש קשר/

 ןטלפו

1.      

 

2.      

 

3.      

 

מסגרת ב,  םלטיפול בשפכיממתקנים  במתן שירותים לפינוי בוצה  ניסיון המציע  פרטים המעידים   *
חת,  ציפות כל אשנה אחת ברשנמשכו    יםיפול בשפכממכוני ט  צהלפינוי בו  תקשרויות ה  2לפחות  

  .1.1.2013מל הח

 . ההתקשרות צףורהמעידים על הניסיון הנדרש  יש לצרף מסמכים חיצוניים

 

כי   לאשר  ]  ותרטהמפו  העבודות הרינו  ידי  על  בוצעו  שלעיל  במועדים ____________בטבלה   ,]
 המפורטים לעיל. ומיםובתח

 __ __________ _________ע חתימת וחותמת המצי

 __ תאריך___________ 

 אישור

לא עורךהנני  בפני,  הופיע   ______________ ביום  כי  בזה   ה ה"  ___________  דין-שר 
זהות מ_ פי תעודת  על  ואחרי שהזהרתי  ס' ____________________, שהזדהה  עליו    אותו,  כי 

ו האמת  את  י להצהיר  לעונשיכי  צפוי  אם  היה  בחוק  הקבועים  כן,  לאם  את    יעשה  ונות  נכאישר 
 .ניבפ ווחתם עלי זה,פרטים בטופס ה

 ________________________   ________________ 

  חתימה    שם עו"ד
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 02/2021מס'  רזמכ

 להצעה קאיתנוסח ערבות בנ  - 3טופס 

   בנק ___________________ בע"מ

 לכבוד

 ( בע"מ 2008מי ק. גת )
 5/1שד' לכיש 

 ית גתקר

  ס'מ ית נקאבות ערבהנדון: 

 

)  מזהה '  מס___________________  _________   בקשת   פי  על " להלן______________  "(  המבקשים: 
  זאת(,  ח" שוחמישה אלף    שבעים   :במילים)  ש"ח  75,000של      לסך   עד  סכום  כל   וקילס ל  כלפיכם  בזה   ערבים  אנו

ש  במכרז  פותםהשתת  עם  בקשר בירות מתן  פינוי  ופסולת ממט"ש  י  גרוסת  גבבה,  גתוצה,  '  סמ  רזמכ,  קרית 
  ההתקשרות  חוזה,  השאר  בין ,  לכול,  המכרז  מסמכי  פי   על   התחייבויותיהם   כל  ביצוע   טחתהבול,  00/2021
 .  ובמסגרת

 

  הראשונה  תכםדריש  קבלת  מיום  ימים  14  תוך  ל"הנ  לסך  עד  סכומים  או  סכום  כל  לכם  לשלם  מתחייבים  ונא
  או ,  כלשהו  ןופ בא  או  כלשהו  ליךבתה  דרישתכם  את  לנמק   או   לבסס  עליכם  להטיל   מבלי ,  אלינו  יעשתג  בכתב

  טענת   לפיכםכ  לטעון  ומבלי,  אחרת  דרך   בכל  או   משפטית  עהבתבי  המבקשים   מאת  תחילה  הסכום  את  לדרוש
 . כלפיכם כלשהו לחיוב בקשר למבקשים  לעמוד שיכולה כלשהי הגנה

 

  מהן   אחת  כלש,  דרישות  רבמספ  או  אחת  בפעם  ל"הנ  הסכום   של  תשלומו  את  ותנמא  שלדרו  רשאים  ותהי  אתם
 . ל" הנ הכולל הסך  על יעלה   לא דרישותיכם שסך בתנאי, בלבד ל"הנ  מהסכום לחלק מתייחסת

 

 . לביטול  ניתנת ולא  תלויה ובלתי  חוזרת בלתי ההינ זו  ערבות

 . ללבכ ועד 08.10.2021 עד  בתוקפה  תישאר זו  ערבות

 . תענה לא 08.10.2021 אחרי ואלינ  שתגיע דרישה

 . תומבוטל  בטלה ו ז בותנוער 08.10.2021 יום לאחר

 

 . שהיא צורה בכל  ולהסבה להעברה ניתנת  אינה זו  ערבות

 

 .זה ערבות כתב לעניין כדרישה תחשב לא במברק  או/ ו יאלקטרונ  באמצעי או/ו  בפקסימיליה דרישה

     

 , רב בכבוד

 

 ___ ______ בנק
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 02/2021' מכרז מס

 התחייבות לעמידה בתנאי המכרז -4ופס ט

 
 _________ : _______יךתאר

 לכבוד

 ( בע"מ 2008). גת ק מי
 5/1שד' לכיש 

 קרית גת

 

 א.ג.נ.,

 גבבה, גרוסת ופסולת, בוצה הטמנה שלו הובלה ,נוייתי פמתן שירול 00/2021מכרז מס'  ן:דוהנ

 מט"ש קרית גת מ

שק לאחר  הח"מ,  ובאנו  בעיון  ב ראנו  מסמכי חי חנו  כל  את  זהירה  המצו  נה  בין  שבנדון,  ובין  המכרז  רפים 
 בזה כדלקמן: בלתי נפרד ממסמכי המכרז, מצהירים ומתחייבים  ווים חלקאינם מצורפים אך מהש

לתנאים  א .1 מסכימים  המכרזטים  המפורנו  כל  במסמכי  על  שינויים  נספחיו,  ו/או  עדכונים  לרבות   ,
 .בכתב  שנערכו בהם מעת לעת

מצא .2 עוב  היריםנו  אנו  כי  במכרז,  זה  הנדרשים  התנאים  בכל  עמדים  הצעתנו  הדרישות  כי  כל  על  ונה 
  קצועי נשוא המכרז באופן מ  השירותיםצוע  והיכולת לבי  ןברשותנו הידע, הניסיו כי  המכרז,  שבמסמכי  

לביצוע   המתאימים  הכלים  הציוד,  כל  ברשותנו  נמצאים  כי  וכן  גבוהה,  מבחינת    השירותיםוברמה 
ורט במסמכי המכרז  מפ רז, הכל כנשוא המכ  השירותיםביצוע  וכוח האדם הדרושים ל  פק, ההסהאיכות

 .שוח הזמנים שיידרבהתאם ללו

ויותינו על פי מסמכי המכרז  תחייבר כל הראות מסמכי המכרז ולמלא אחהננו מתחייבים למלא אחר הו .3
נו רשאים להעביר כל  ינכי א . אנו מצהיריםבמהימנות ואמינות, תוך שמירה קפדנית על הוראות כל חוק

שות בו שימוש כלשהו שלא  ר, או לערז זה לשום גורם אחתתפותנו במכידע שברשותנו כתוצאה מהשמ
 במסגרת מכרז זה. 

המכרז,    במסמכי  ים המפורט  השירותיםיבים לבצע את  חימת   ננוהוע מכלליות האמור לעיל,  לגר   מבלי .4
למכרז בהצעתנו  כמפורט  מסמכיבהתאם  ,  בסך  הס  ז,המכר  להוראות  השאר,  בין  כם  לרבות, 

   .ההתקשרות

זו או בהגשתה לכם כדי לחייב אתכם ן באמור  הובא לידיעתנו שאי   כי  רים בזאתננו מצהיה .5 בהצעתנו 
בדרך  ו/א ידכם  על  קיבול  להוות  כדי  הצעתנו.   כלשהי ו  לא    של  אך  זכאים,  תהיו  כי  מסכימים  אנו 

לנו ואנו מסכימים כי    בינינו לביניכם. ידועב  מחיי  על ידכם חוזה  חייבים, לראות בהצעתנו זו ובקבלתה
טל את  ת הצעות מתוקנות. כן ידוע לנו שתהיו רשאים לב נו הגשיי ם לנהל כל הליך שענם תהיו רשאיאת

 תחילת השירותים. ר הגשת ההצעות ועד למועד ת לאחהמכרז בכל מועד שהוא, לרבו

נבחמ .6 הצעתנו  כי  בכתב  אשורכם  קבלת  עם  ונתקבלהיד  הה י,  רה  המפו תניו  כל  אים  על  בה,  רטים 
 אותנו.נספחיה, חוזה המחייב 
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אתאנו   .7 הבנו  כי  מסמכ   מצהירים  המכל  האחרים  הגורמים  וכל  פרטיהם,  כל  על  המכרז  על  י  שפיעים 
 כרים לנו, וכי בהתאם לכך ביססנו את הצעתנו.  ם ומוידועי השירותיםהוצאות  

 י מסמכי המכרז.  פ" ים, עהטפסים הדרוש  להצעתנו זו מצורפים כל הנספחים ו/או .8

התאגיד שבשמו מוגשת    ת במסמכי ת והסמכויות הקבועובגדר המטרו  אנו מצהירים, כי הצעתנו הינה  .9
לח  זכאים  אנו  וכי  וכי  ההצעה,  זו,  הצעה  על  התאגיד  בשם  כ תום  הסכם  אין  או  דין  עפ"י  מניעה  ל 

 לחתימתנו על הצעה זו. 

 

 

 

 

 

 

 

  בכבוד רב,  

_________________________ ___ 
   וחותמת המציע מה  יתח

 

 אישור

כי ח בזה  _הנני לאשר  על  ____________________________________ תימות ה"ה  ___ אשר חתמו 
 .חברתכם לכל דבר וענייןעם תקשרותו  יע בהמחייבות את המצ חותמת החברה,  רוף בציבפני,   טופס זה

 ______________________   ________________ 
   ה חתימ    עו"ד  שם
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 02/2021מס'  רזמכ

 ז ישור הבנת תנאי המכרא -5טופס 

 
 ____ ___________ תאריך: _

 דבולכ

 ( בע"מ 2008. גת )מי ק
 5/1שד' לכיש 

 קרית גת

 

 נ.,א.ג.

 גבבה, גרוסת ופסולת, בוצה הטמנה שלוהובלה  ,פינויותי ירן שלמת 00/2021מכרז מס'  הנדון:

 "ש קרית גת מטמ

אמור בהם,  פחיהם, למדנו והבנו את המסמכי המכרז על כל נסאת    ידהכי קראנו בקפ  הרינו לאשר,
ים להשפיע על  , התנאים והנסיבות, הפיזיים והמשפטיים, העשויהדרישות  ו בקפידה את כלבדקנו

ידיעה או -, וכי אנו מוותרים בזאת מראש על כל טענה שעילתה באייםשירותמתן ההצעתנו או על  
עתנו  ם, העשויים להשפיע על הצלשהם, פיזיים ומשפטייות כסיבת, תנאים או נהבנה של דרישו-אי

 . השירותיםמתן או על 

  ב, בכבוד ר     

 _____ _________ ______________ 
   מת המציע חתימה וחות

 

 אישור

בזה לאשר  ח  הנני  ________ כי  ה"ה  אשר  ____________________ ___ ______ תימות   ___
על   חברתכם עם  מחייבות את המציע בהתקשרותו  רה,  החבבצירוף חותמת  בפני,    טופס זהחתמו 

 .ר וענייןלכל דב

_ __________________ ___  ___ _____________ 
   חתימה    שם רו"ח / עו"ד 
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 02/2021מס'  רזמכ

 6טופס 

 תצהיר
 1976-ציבוריים, תשל"וב' לחוק עסקאות גופים 2 סע'י לפ

 2/2011ולפי חוזר מנכ"ל משרד הפנים 
 

 __ הח"מ  ____________אני  מרח'   _______ _______ ת.ז.  לאחר  __________  ____________ 
עשהוזהרת  כי  לומי  הקבועיםלי  לעונשים  צפוי  אהיה  וכי  האמת  את  לא  בחוק    ר  מצהיר  אם  כן,  אעשה 

 כלהלן: 
 
"(, אני מכהן כ________________ בחברה,  החברה_ )להלן: "נציג __________________אני   .1

 הלן. ם החברה, את המפורט ליר מטעה אני מוסמך להצו
 
א( לחוק  ב)2זיקה אליה )כהגדרתו בסעיף  ובעל    החברה  ות במכרז זה, ן להגשת הצעעד למועד האחרו .2

גועסק ציאות  התשל"ו פים  ")להלן  1976-בוריים,  ציבורייםחו:  גופים  עסקאות  הורשעו  ק  לא   ))"
חוק   לפי  עבירות  משתי  ביותר  חלוט  דין  )בפסק  זרים  האעובדים  והבטחתיסור  כדין  שלא    עסקה 

הוגנים(, התשנ"א עובדים"  )להלן:   1991-תנאים  חוק שכר מינימום, התשמ"ז "זרים  חוק  לפי  -( או 
 "(. נימוםכר מיחוק ש")להלן:  1987

 
ב)א( לחוק  2ברה ובעל זיקה אליה )כהגדרתו בסעיף  הגשת הצעות במכרז זה, החרון לעד למועד האח .3

גו ציבוריים(עסקאות  ביותר  הורשעו  פים  דין חלוט  עו   בפסק  לפי חוק  זרים אמשתי עבירות  ו  בדים 
: יש למחוק  )הערה  רונה.  ולם חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחמום, אר מינילפי חוק שכ

 ה לא התקיים(. מור בהוראה זו אם הא 
 
חי חוץ,  עט מומ מ ובדים זרים, לעסקו על ידי החברה, לצורך ביצוע העבודות נשוא מכרז זה, ע לא יו  .4

וח אדם, קבלן משנה  קבלן כ מצעות  חברה ובין באאם על ידי השרין ובין בעקיפין, בין  וזאת בין במי
 קשר.או כל גורם אחר עמו את

 
זרי .5 עובדים  כי העסקת  לי,  בניידוע  במסגרת תצם  בתנאי  גוד להתחייבות  עמידה  אי  זה תהווה  היר 

 כם ההתקשרות.  של הס תוה הפרה יסודיההסכם ההתקשרות/המכרז, ותהו 
 
 בתצהיר זה:  .6

זרי 6.1 זעובדים  עובדים  עום:  למעט  זרים,  שהבדים  ביהודהרים  האוטונומיה  תושבי  ,  ם 
וחבל   ששומרון  ה   ברשותםעזה,  משירות  תקף  תעסוקה  בישראל, תעסוק היתר  לעבוד  ה 

ים  י)הסדרים כלכל  חל פרק ו' לחוק יישום ההסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו  ושעליהם
 . 1994-חקיקה(, תשנ"ה ראות שונות( )תיקוני  והו

 כל אלה:  לגביו תקיימו תושב חוץ שנ מומחה חוץ: 6.2

כוח אדם, כדי לת  וח אדםקבלן כ הוזמן על ידי תושב ישראל שאינו   6.2.1 ת  או מתווך 
 ום שבו יש לתושב החוץ מומחיות ייחודית.  ות לאותו תושב ישראל בתחשיר

 בישראל כדין. שוהה       6.2.2
 ת.  ותו הייחודיבכל תקופת שהייתו בישראל הוא עסק בתחום מומחי   6.2.3
עיס עב   6.2.4 בד  אשר  וקו  חודשית  הכנסה  לו  תשולם  מומחיותו  נופלת  איננה  תחום 

במשק   הממוצע  השכר  הלש  למשרתמפעמיים  באתר  כמפורסם  כה  שכיר, 
 לסטטיסטיקה. 

 
 

         _________________________ 
 חתימה                   
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 אישור עו"ד

 
_________ ביום  כי  בזה  מאשר  בהנני  הופיע   ___ __ עו"ד  שברח'  ______פני,  במשרדי   ,______

מר ת.ז_____   _____________________  ע"י  עצמו  זיהה  אשר   _________  .
לי___  יהיה  ______________/המוכר  וכי  האמת  את  להצהיר  עליו  כי  שהזהרתיו  ולאחר  צפוי    אישית, 

 ה. "ל וחתם עלי, אישר נכונות הצהרתו הנם בחוק אם לא יעשה כןהקבועי לעונשים
 חותמת ___________________    _______ ___ ______עו"ד ____
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 02/2021מכרז מס' 

 מה זכויות חתי ישור א - 7ופס ט

 

 אריך: __________________ ת

 לכבוד

 ( בע"מ 2008מי ק. גת )
 5/1שד' לכיש 

 קרית גת

 

 .נ.,א.ג

 מהויות חתי ר זכשויאהנדון: 

 

 כדלקמן:מאשר בזאת  _________________ _______ , עו"ד ניהנ

ל ההצעה  ים ע/החתום  _______________________________________________  ה"הכי  
שים  ם הנדריועל שאר המסמכ"(  המציע)להלן: "  ________________________שהוגשה על ידי  

  גרוסת ופסולת בה,  , גבבוצה  של  הטמנה ו  הובלה  , נוילמתן שירותי פי,  00/2021מס'  ז  מכרבמסגרת  
 חברה.ימתו/ ם בצירוף חותמת ה המציע בחת לחייב את  מוסמך/ ים, "ש קרית גתממט

 

 בכבוד רב,

 

 ____________________ 

 חתימת עו"ד המציע 
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 02/2021מכרז מס' 

 הצעת המציע  - 8טופס 

 ______________ ך: _ריאת
 כבודל

 ( בע"מ 2008מי ק. גת )
 5/1' לכיש דש

 קרית גת
 

 א.נ.,

 , גבבה, גרוסת ופסולתבוצה של נההטמו הובלה ,מתן שירותי פינויל 02/2021מכרז מס'  ן:דוהנ
 קרית גת  ממט"ש

 

כל 1 על  בה,  המפורטים  התנאים  יהוו  הצעתנו,  קבלת  על  בכתב  אישורכם  קבלת  נספחיה,    עם 
  .ובינינמחייב  םהסכ

מתחייביםובמידה   הננו  תתקבל,  הודעתכ  יום  14תוך    הצעתנו  קבלת  לבוא  ממועד  כך,  על  ם 
ולהפקיד  למשר ח הביטו  אישוריאת    ,פורטות בהסכם המצורףבידיכם את הערבויות המדכם 

על   כדין  חתום  המקורי,  בנוסחו  הקבלן",  ביטוחי  "אישור  ג'  נספח  )לרבות  י  דיהנדרשים 
 .נוספים הטעונים המצאהוהראיות ה מסמכיםאת כל הו, מבטחינו(

 . _____________ ום ות חזרה, עד ליבתוקפה, ללא זכתעמוד ו זו הצעתנ 2

ג 3 את  למנוע  מתחייבים  פרטאנו  לגלותם  יילוי  לא  ו/או  ולמשתתפים לאחר  הצעתנו  בכלל,  ים 
 .אחרים במכרז נשוא הצעתנו זו בפרט

כ 4 על  הצעתנו,  לקיום  פכבטחון  ונספל  מצויחרטיה  בנה,  ערבות  בזאת  ערוכה קארפת  ית, 
   .זהמכרלתנאי  לפקודתכם בהתאם

ערבות יוחזר   כתב  לאחר    זה  בידיכ לידנו  את  שנפקיד  בים  "אישור  ג'  הקבלן",  נספח  טוחי 
 רים הנזכרים בהסכם מכים האחויות והמסערבה,  י מבטחינודם כדין על יחו המקורי, חתובנוס

  .נכלל בהצעתנו זוה
נפקי  ולא  ו/אוא  דבמידה  את המסמכים  או  ו/  אישור ביטוחי הקבלן, כאמוראת    ת הערבויות 

תרופות בשל , כמוגדר בחוק החוזים )הפרה יסודיתרים בהסכם, יראה הדבר כהאחרים הנזכ
חוזה( ביתר  ,  1970  -תשל"א  ה  ,הפרת  לפגוע  תהכיותיזכוומבלי  זם  סכום   כאיםיו  את  לחלט 

ל כל הנזקים שנגרמו לכם בשל הפרת ההסכם ש עת הבנקאית כפיצוי קבוע ומוערך מראהערבו
 .ך המו"מו/או במהל

יידוע לנו ומקובל   5 סכם מחייב,  ה ולשכלול ההסכם לכדי הסודי למימוש הזכייעלינו, כי תנאי 
  י דיי, חתום כדין על  חו המקורלן", בנוסהקבנספח ג' "אישור ביטוחי  ת  המצאיתר,  הינו, בין ה

 על ההסכם.  החברהוכן חתימת הנזכרים בהסכם ים האחר והמסמכים הערבויות ,מבטחינו

 

 : מציעהצעת ה 6

מציעים   שהנני/נו  עבודת  את  וההובלהירותי  לבצע  הבוצהטפת  השו  הפנוי  כפי    והפסולת  של 

   .(9ופס )ט מחירון/ובהתאם לכתב הכמויות ובמכרז זה ונספחישהיא מוגדרת 
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יביאו או שגיאה כל במילים. בספרות הכתוב בין תאימות על היטב להקפיד יש  לפסילת שיבוש 
אם אלא  הבלעדי, שיקול לפי  לנכון, םרזיהמכ ועדת  תמצא  כן   ההצעה,   אם כך, על  למחול  דעתה 

 . השוויון בעקרון גועכדי לפ בו היה לא יוכ לב בתום נפל יבושהש כי  תשתכנע

 

 ,בכבוד רב

__________________________ 
 חתימה וחותמת המציע 

 

 

 אישור

חתימ  כי  בזה  לאשר  ___ הנני  ה"ה    ,_________________________________________ ות 
ז  הצעה  על  חתמו  בצירוףאשר  בפני,  המצ  ו  את  מחייבות  החברה,  בהתקשרותו  חותמת  עם  יע 

 .תכם לכל דבר וענייןרבח

 

 

 ________________  _______________________ 
 חתימה וחותמת של עו"ד /רו"ח   תאריך
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 02/2021' מכרז מס

 עת הקבלןוהצ   מחירון/כתב כמויות – 9טופס 

כמות  יח' תאור הפריט מס' 
 חודשית

כה ערבה
 בלבד

 )טון(

מחיר 
א ל יחידה
 ע"מכולל מ

 )₪ לטון(

שיעור 
הנחה  

באחוזים 
המוצע  
על ידי  

 ע המצי

  210 500 טון   מורשה תראבהובלה וקליטת בוצה  1

  8לאתר מורשה )מכולה  גרוסת \ינוי גבבהפ 2
   מ"ק לפחות(

  400 5 טון

  מורשה  נההטמ הובלה וקליטת בוצה באתר 3
 שוו"ע(  )אפעה או

ללא  טון
 הערכה

420  

 

של מי תחיבות  כל ה בלבד ואין בהםת הינן הערכה ובכתב הכמוי הכמויות המפורטות •
 .. גתק

 

 

 

  
 

 

 

 __________ ____________      _______________ 

 תאריך                      חתימת המציע            
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 02/2021מכרז מס' 

 ההסכם   –' אנספח 

 

 קריית גתמט"ש מ פינוי בוצהלמתן שירותי כם סה

 

 בין

 בע"מ ( 2008גת ) תאגיד מי ק. 

 

 לבין

_______________  
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 חים נספ

 תנאים מיוחדים –נספח א' 

 מפרט טכני  –' בנספח 

 אישור ביטוחי הקבלן  –' ג נספח 

 ערבות ביצוע  –' דנספח 

   1976-יבוריים, התשל"ותצהיר לפי חוק עסקאות גופים צ  –' הנספח  

 הצהרה בדבר אי תשלום דמי תיווך  –' ונספח  

 דיות רת סולשמי בלתי חוזרתהתחייבות  –' זנספח 

 רה והתחייבות להעדר ניגוד עניינים הצה  כתב –' חנספח  

 נוהל בטיחות  –' ט נספח 

 נספח איכות והגנת הסביבה   -נספח י'
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 ת ממט"ש קריית ג סת,גבבה וגרו בוצה  של   הטמנהו, הובלה פינוי למתן שירותיהסכם 

 2021בשנת   ____בחודש   ____ביום  קריית גתבשהוסכם והותנה 

 

 ב י ן:

 ( בע"מ 2008מי ק. גת )

 , קרית גת5שדרות לכיש  רחוב 

 "( החברהלהלן: )"

 מצד אחד;

 

 :לבין

 ____________________ 

 ____________________ שכתובתו:

 "( הקבלןלהלן: )"

 ד שני; צמ

 

טיפול  לרבות  וב  משק המים והביל  תכנון, ביצוע ואחזקה ש על    אמון ה  והחברה הינה תאגיד הואיל:
,  אחרים ומועצות אזוריות אחרות  קרית גתגיעים ממערכת הביוב העירונית של  מה בשפכים  

    ;"(החוק)להלן: " 2001 –א הוקם מתוקף חוק תאגידי מים וביוב, התשס"אשר 

להתקשר    והחברה והואיל: שירומעוניינת  למתן  קבלן  של  פינוי    ,סילוקתי  עם  גבבה    ,בוצהוהטמנה 
בעיר  ב  פול לטין  תק ממ  וגרוסת  "המט"ש"(  גת קרית  שפכים  לפינוי  הטמנה  לאתר  ,  )להלן 

  בהתאם להרכב הבוצה   קומפוסטציה,אתר  ל  או  לפי סוג הפסולת  מורשה כדין  וסילוק פסולת
התאגיד   דרישת  פי  עועל  הפינוי  הואישור  הרשויות  ידי  הכלמל  למפרט    בהתאם  וסמכות, 

 ;זה םסכלה  'גנספח כ המצורףהטכני  

והוא    ,גבבה ופסולת  גרוסת,  ,שירותי פינוי בוצהבתחום  העוסק  קבלן  צהיר כי הינו  הוהקבלן   :והואיל
ל את    חברההציע  עצמו  על  מושלם    ןולבצע   ,להלן  םכהגדרת  ,השירותים  ביצועלקבל  באופן 
 ; ונספחיו  זה םהסכ  להוראות בהתאם

 ואיל:הו

 

,  , כוח האדם המתאיםטכנייםהמקצועיים וה  יםכי יש לו את הניסיון, הכישור   היר הצ  הקבלןו
האמצעים   הדרושים  הידע,  והיכולת  ובהתאם  ביותר  גבוהה  הברמה    לבצעםהטכנולוגיים 

 ;להוראות הסכם זה

בירה  ע מכך, והחברה הסכקבלן עצמאי, על כל המשתמ  השירותיםאת    לספקוהקבלן ביקש   והואיל:
  מהחברה  לא יהיה זכאי לקבהחברה וכי הוא למעביד בינו לבין  -יימו יחסי עובד לו כי לא יתק

עובד  זכויות  מיחסי  הנובעות  כלשהן  פיצוי  -סוציאליות  פנסיוני,  ביטוח  זה  ובכלל  מעביד, 
 פיטורים, דמי מחלה, חופשה וכיו"ב;

הקבלן,  ו והואיל: הצהרות  סמך  את    מה הסכי  חברההעל    ראות להו  ובכפוף  בהתאם  הצעתולקבל 
 . ונספחיו זה הסכם

 

 ן: לידי הסכם כדלהלבאו שני הצדדים   אי לכך

 ותופרשנמבוא  .1

 המבוא להסכם זה והנספחים להסכם מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.  1.1

הינ 1.2 הסעיפים  פרשנות    ןכותרות  לצרכי  בהן  להשתמש  ואין  בלבד  נוחות  לצרכי 
 הסכם זה. 
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וראה מהוראות נספחיו  זה לבין ה  הסכםות  ראבין הוראה מהו  במקרה של סתירה 1.3
מסמך   כל  ושאיןאו  שנערך  מפ   אחר  התייחסות  ומכובו  לשרשת  הוראות  וונת  ינוי 

 . זה עדיפות הסכםזה, תהיינה הוראות  הסכם

 הגדרות .2

 גת; המתקן לטיהור שפכים בקרית "המט"ש"

מסוג   "בוצה"  מינראלי  Bבוצה  אורגניים,  מרכיבים  ם,  המכילה 
מתכות  המי  כימיים,  בוכיו"ב  סוג    ,לרבותמט"ש,  וצרת  כל 

 .במכון טיהור שפכיםרת יוצהמ  ר לעילמהמוגדהשונה בוצה 

במט"ש לרבות  הנאספת ומופקת    אורגנית ואנאורגנית פסולת   "פסולת" 
 ;, או כל פסולת אחרתבוצה, גרוסת וגבבה

וסילוקאתר   " הטמנה"אתר  כדי  לפינוי  מורשה  ידי    ן פסולת  הרשויות  על 
 ;המוסמכות

אתר  ר  את "אתר מורשה" או  לפי  קומפוסטציההטמנה  ובהתאם   העניין, 
   ;תסוג הפסולל

, בהתאם להרכב מורשהמהמט"ש לאתר    פסולת סילוק ופינוי   ""השירותים
 ת;הבוצה ואישור הפינוי על ידי הרשויות המוסמכו 

 חלקו; ורך הסכם זה אולרבות כל אדם המוסמך על ידו לצ " המט"שהל "מנ

 .פעיל המט"ש  החברה הינה מ מטש""מפעיל ה

 השירותים מהות  .3

במפרט הטכני,    עולות המפורט על פי סדר הפ  השירותים ת  א  יספק לחברה   לן הקב 3.1
 :איםהב ותיםהשיראת  לה   יספקובין היתר,  

 : ה שלאספק 3.1.1

הבוצה  במט"ש  ריקות  מכולות    4לפחות   .א שללאצירת  אחת  20-כ  בנפח  כל  ,  טון 
 כוסות ואטומות המכולות תהינה מ למען הסר ספק כל

   ;הנ"ל המכולות ן ובנפחן להובלתמשאיות הובלה המתאימות בסוג  3ות לפח .ב

של    6לפחות   .ג בנפח  וגרוסת  גבבה  לפינוי  אחת מ"  8-20-כמכולות  כל  )להלן:    ק 
את    ."(המכולות" לסמן  הקבלן  בסמל  על  המכולות  כי  ולדאוג  החברה  של  כל 

   ;בכל הדרישות על פי כל דין יעמדו

 לן. יימת במט"ש ומסופקת על ידי הקבהקה  לכל גודל מכול תומשאי 2לפחות  .ד

המכול 3.1.2 המלאות טעינת  משאיות    ות    ושקילתן   לההובעל 
 ;להלן  3.3כמפורט בסעיף  בנוכחות מפעיל המט"ש

ומ 3.1.3 מפורט  פינוי  רישום  על  מפעיל  והחתמת    הפסולתעקב 
פינויהמט"ש   כל  כי  על  יובהר  המט"ש ,  מפעיל  החתמת  ללא 

 ; םעודת הפינוי לתשלופינוי לא תאושר תעל 

 , מורשהאתר  ב  ןופריקתן  הובלת   ,במשאיות  המכולות  שינוע 3.1.4
הוראת   פי  על  ל  , התאגידהכל  והתקנות בהתאם  החוקים    כל 

להגננחי לה  כפוףוב   הרלבנטיים המשרד  הסביבה ות  כל ת   .
 ; עלויות השינוע לאתר המורשה תעשה על חשבון הקבלן

 ; המורשה ה לאתרהמלאות בכניס המכולותשקילת  3.1.5

ש המט"של שעת היציאה מתעודת פינוי  שום מפורט על כל  יר 3.1.6
 תר מורשה. כניסה לא עתוש
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עלות    הטמנה וכלכולל היטל  כניסה לאתר  דמי  עלויות  תשלום   3.1.7
   ;תהפסול בפינויפת הכרוכה הוצאה נוס או

ספק    למען  3.1.8 מורשה"  –הסר  למספר    -  "אתר  הינה  הכוונה 
אח  כל  מורשים  לסאתרים  בהתאם  הפסולת  ד    שתפונה וג 

 אליו; 

והזז 3.1.9 המכולות  שינוע  והחזרתת    הטעינה   לעמדות  ןהריקות 
 עיל המט"ש;דרישת מפבהתאם ל

מפורט דו"   הגשת 3.1.10 חודשי  קליטת  הצגת  ו  לחברה  ח  אישורי 
 ;לעילרשה כמפורט ר מובאת פסולת

הנלוויםל  כ 3.1.11 פינוי    יםהנדרש  השירותים  והובלת  במסגרת 
  הצדדים.ימו  יסכ  שירות נוסף עליו כל וכן  פסולתה

חברה  פי קריאה של ה  לע, וכן  )יום יומי(  ים באופן שוטף יבצע את השירותלן  הקב 3.2
 רט להלן: ו, כמפאו מי מטעמםמנהל המט"ש ו/ו/או 

 שירותי פינוי שוטפים 3.2.1

את הקבלן   3.2.1.1 ויסלק  אתר  ל  סולת פה   יפנה 
בין  מורשה יום,  בכל  ושוטף,  סדיר  באופן   ,

השעות   ובין  שישי  עד  ראשון    7:00הימים 
ועדי  שבתון ומ   ת, חגים, ובימי שב,  16:00  -ל

מנהל  ישראל   עם  מראש    המט"שבתיאום 
שקבו בחוק  וכפי  מתן  )"ע  היקף 

    "(.תיםהשירו

בשטח    בוצההקבלן מתחייב שלא להשאיר   3.2.1.2
יבל  לא אם קשעות, א  24-לה מהמט"ש למע 

לכך אישור מראש ובכתב של החברה ו/או  
מטעמם.   מי  ו/או  המט"ש  הפרת  מנהל 

ז קטן  את  סעיף  תחייב  וי  בפיצ  הקבלןה 
על   לכל      5,000סך  מוסכם  עיכוב₪  .  יום 

יותיה של  לגרוע מזכו  ר לעיל בכדיבאמואין  
ו/או  רה לכל סעד אהחב על פי ההסכם  חר 

דין. כל  פי  כ  מחויב הקבלן    על  את  ל  לבצע 
הנדרשיםהשירו חירום    תים  בשעת  גם 

בהתאם   מוכרזת(  שאינה  ו/או  )מוכרזת 
המט"ש להוראות   פיקוד  וראוה  מנהל  ות 

ביצוע  העור ייעשה    השירותיםף;  כאמור, 
 . תוספת תשלום ללא תמורה וללא כל 

 על פי קריאה  רותי פינוייש 3.2.2

האמור 3.2.2.1 אף  של  לעיל  על  תפקידו    הקבלן , 
ביצוע   לדרוש  בשע   השירותיםעשוי  ות  גם 

מתן  ובימ להיקף  שמעבר  ,  השירותיםים 
כל  ,  הכל בהתאם לדרישות החברה וצרכיה

נו ללא תמורה  תוסזאת  ללא  ו/או  פת  ספת 
 .בוע בהסכם זהתשלום, מעבר לק

להיו  הקבלן 3.2.2.2 שמתחייב  ככל  זמין  רש  יידת 
מתן   בהו/א  השירותיםלשם  תאם  ו 

ו/או   החברה  ו/או  לדרישות  המט"ש  מנהל 
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מטעמ האפ  םמי  בהקדם  לכל ויענה    שרי 
מ  קריאה ו/או  החברה  המט"ש  מצד  נהל 
מקרה של  ב, לרבות כאמור  םי מטעמו/או מ

במט"ש   פיתקלה  שירותי  נוי  הדורשת 
של   צורך    כאשרו  ולתהפסוהובלה  יש 

מכולה   למשנהבהעברת  אחד  ו,  ממקום 
מ  והכל יאוחר  קבלת    ות שע   6-לא  ממועד 

הנקוב  .  הקריאה בזמן  למט"ש  הגעה  אי 
מוערכים  בפיצויייחייב את הקבלן  לעיל   ם 

של   בסך  לכל    100מראש  אין    .שעה₪ 
בכדי   לעיל  של  באמור  מזכויותיה  לגרוע 

ו/או    ה לכל סעד אחר על החבר פי ההסכם 
   כל דין.י פ על

כי   3.3 אחת  יובהר,  ש  יבוצעו  מהמכולותלכל  פשתי  כל  במסגרת  שקילה  ינוי:  קילות 
תתבצע במט"ש  ראשונה  המשאיות  טעינת  גשרמצעבא  לאחר  מאזני  ם  מכוילי  ות 

המט"ש;  ו מפעיל  תתבצע ישקבנוכחות  שנייה  לאתר   לה  וביציאה    מורשה   בכניסה 
מ לקבלת  טרהשממנו  הו  קל  בזאת,בלה()משקל  מובהר  הקו  .  המשקל  בע  כי 

ל  השקילות של כ   נמוך מבין שתיה   יה המשקלור השירותים יהבעהתמורה  לתשלום  
 .  הובלה

ומסכים   3.4 מודע  שהקבלן  רלכך  תהא  לשנות  החברה  יעד  שאית  הבוצה  את  פינוי 
מטמנה קומפוסט  מאתר  הצורךמ   ציהלאתר  פי  על  כדין,  לסוג    ,ורשה  בהתאם 

ו  14של    ובהתראה  המפונה  ההבוצ זה, הקבלן מתחייב  ב.  בכתיום מראש  במקרה 
  הסכםלכל יתר הוראות    תאם בה  ציהקומפוסטמט"ש לאתר  נות את הבוצה מהלפ
 . על נספחיו זה

נות כל כמות בוצה או פסולת שתהא במט"ש  לכך כי עליו לפמודע ומתחייב    לןהקב 3.5
 תבקש על ידי החברה.ו/או שת

על  ם החתומים  את ההסכמי  ,כם זהסהחתימת  עם    לחברהעביר  הקבלן מתחייב לה  3.6
 .  השונים יה וסטצקומפ הואתרי   הטמנהאתרי ה מטעמו, אל מול  ידו ו/או על ידי מי 

על פי  נספחיו, וכל  ת הסכם זה על  בהתאם להוראו  לןבקהשירותים יסופקו על ידי ה  3.7
ו/או   החברה  של  ו/או    מנהלהנחיותיה  מטעמהמט"ש  כפי    םמי  הזמנים  ולוחות 

 על ידם. שיקבעו  

חלק מהם בעצמה    לבצע את השירותים או כלהזכות    את ה  צמ ומרת לעברה שחה 3.8
בא אחרו/או  קבלנים  אמצעות  גורמים  ו/או  עמים  קשורים  או  העובדים  ה  חרים 

   ה בעתיד.ו/או שיעבדו עמ

 הקבלןהתחייבויות והצהרות  .4

  ת כדלקמן: מתחייב ומצהיר בזא  הקבלן

בעל    הקבלן  4.1 הינו  כי  בזה  ומומחמצהיר  בתידע מקצועי  א  מוש  םירות השיחום  יות 
לב  יםהמאפשר  ,תההתקשרו את  לו  יבעצמו  השירותיםצע  על  שיידרש  וככל  די  , 

גם עובדיםב   החברה,  הינו    אמצעות  מומחיותם  תחום  ואשר  במשרדו  המועסקים 
  .השירותיםבתחום 

הוראות  להובלת פסולת בהתאם לתקף  ון עסק  הקבלן מצהיר בזה כי הוא בעל רשי  4.2
ומהואוכי    1968- ח"התשכ,  עסקים רישוי קוח עובדיו  במש  י מטעמו,  כל  יפעלו  ך 

בהתההסכ  תקופת בם  שנקבעו  לתנאים  פאם  )הובלת  עסק  פי  סולת(  רשיון  ועל 
יובהר בזאת,    ., כפי שיתעדכנו מעת לעתהמשרד להגנת הסביבהוהוראות    הנחיות

ת  ותנאים ו/או הנחיבגין אי מילוי הבשום צורה ואופן  אחראית    כי החברה לא תהא
בדיו ו/או  ידי הקבלן, עו  לעסמכות  רשויות המואו איזה מהיבה  הסב  ד להגנתהמשר
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מתחייב בזאת לשפות ו/או לפצות את החברה מיד עם דרישתה  לן  טעמו. הקב מי מ
תביעה   כל  בגין  וכן  הפסד  או  פגיעה  הוצאה,  נזק,  כל  בגין  דרישה  הראשונה  ו/או 

 . עילשתוגש כנגדה, בקשר עם האמור ל

ר  יצעי הוא בבזה כ  הקבלן מצהיר 4.3 את כל    בלקיו,  לבנטית להצעתכל בדיקה אשר 
לוהמידע  ם  הנתוני בלצו  והנדרשים  על  אשר  והשירותים  יצוע  רך  להשפיע  עשויים 
ומהווים תמורה    ווכי המחירים הקבועים בהסכם זה מניחים את דעת  הצעתומחיר  

 .ם זהעל פי הסכ ומתאימה לביצוע כל התחייבויותי מלאה ו

רצונלשביעו  ירותיםש האת  לבצע  ת  בזאיב  מתחי  הקבלן  4.4 ה  הת  של  חברה,  המלא 
הדרושים  ובמקצחיות  במומ מקצועיים  פי  על  וועיות    הקבלן  . גבוהיםסטנדרטים 

לביצוע   הדרוש  כל  את  לעשות  ניסיונו  השירותיםמתחייב  מרצו,  את  להקדיש   ,
עבודתו כך,ל  וכושר  את    שם  ולהפעיל  מאמציו  מיטב  את  כישוריו  לעשות  מלוא 

 ולו. בטיפושאים שדום הנלקי

  יעותלשב   השירותיםצוע  לשם בי  ן הנדרשה את הזמדיש לחברייב כי יקהקבלן מתח 4.5
החברה ו/או    רצון  השירותים  מתן  לשם  שיידרש  ככל  זמין  להיות  מתחייב  והוא 

לכל    בכל עתויענה    מטעמם  מנהל המט"ש ו/או מיבהתאם לדרישות החברה ו/או  
 ור. כאמ טעמםאו מי מט"ש ו/מנהל המאו  ו/או   מצד החברה קריאה

  רטפוכמ  ,החשבון החודשישת  הג  עם  בכל חודש,  הרבמתחייב להמציא לח   הקבלן 4.6
הקבלן  להלן  9.2בסעיף   חשבון  לקליטת  תנאי  מהווים  אלו  מסמכים  הגשת   ,

   :חשב לתשלוםועד קבלןתם י ומ ובדיקתו, 

פינוי   4.6.1 חתוםאישור  האתר    וקליטה  ידי  בצירוף על    המורשה, 
 חודשלך השהתבצע במהת  ולפסנוי  יפ ל  ר כעבותעודת שקילה  
בגינו  החשבו  האחרון  וןמוגש  מטעם חודשי    דו"ח ,  מרכזי 

   "(.קליטהאישורי )להלן: "  תר המורשהאה

ביצוע   4.6.2 בדבר  מפורטים  חודשיים  ידו    השירותיםדוחות  על 
מורשיםלאתר   פסולתהופינוי   החברה,  ,  ים  דרישת  פי  לפי  על 

  רטים הכולל פ ,  רהחבה  ידי  על  מראש  שראובנוסח שו  המקובל 
יו"ב  כ ומשאיות המפנות  המפונה, כמות ה  צההבו  כמות  רבדב

   (."שייםדוחות חוד)להלן: "

נדרשים להפחתת מטרדי  ה  והבטיחות   הקבלן מתחייב לנקוט בכל אמצעי המניעה  4.7
מקורו   זיהום אשר  או  חזק  כל    פסולת מפינוי  ריח  להפסיק  או  לטפל  וכן מתחייב 

או   דרישת    ל פי ע, עות האירוקרמ  ותשע   6ך  ות מקום  לסלקו מן האו    רדמטמפגע 
פסולת עם מכולה    או הובלת ת פסולת  ימת לכלוך, שפיכבכל מקרה של גר   החברה.

דולפת, הקבלן יפסיק את השינוע באופן מיידי וינקה באופן יסודי את כל הלכלוך  
לקדמותו. המצב  את  שיחזיר  עד  ידו  על  כי    שנגרם  יייובהר,  באחריהקבלן  ות  שא 

בגיהבלעד זיית  כל  רתי, מטסביבהום  ן  נזק שהואיח ארד  כל  א  ו  לעיל    שרכאמור 
השירותיםי עם  בקשר  ו/א  יגרם  טעינת  בגין  ו/או  לרבות  הובלת  ו/או  שקילת  ו 

 פריקת הפסולת. 

מתאימות עם מכולות הובלה  תעשה במשאיות    הפסולתהקבלן מתחייב כי הובלת   4.8
ואטומות ע   סגורות  כיסוי  ה   פיזורמפני    ליון,ובעלות  פעאו  של  מחוץ  אל    סולתפה 

שפיה,  למכול או  נוזליםוכדליפות  ולהמהמכו  ת  של  ,  רעיםהפצה    ,לסביבה  ריחות 
עומדות   וואשר  הסביבה  לאיכות  המשרד  לרבות  בדרישות  דין  כל  פי  תקנות  על 

התשס"דהמים   וסילוקה(,  בבוצה  )שימוש  מים(  זיהום  )להלן:    2004-)מניעת 
המים" וית   ."(תקנות  יבדוק  באהקבלן  שוטחזק  חמכולותה  את  ףופן  על    שבונו,, 

 לת כמפורט לעיל. יזור פסולים או פ ה ודליפה של נוז מפגעי ריח, זרימ  למניעה של

בעבודה,   4.9 והזהירות  הבטיחות  נהלי  על  מוחלטת  הקפדה  להקפיד  מתחייב  הקבלן 
וח  בנושא זה, לדוו/או מנהל המט"ש ו/או מי מטעמם    החברהלהישמע להנחיות  
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בכל אפשרדר  ולפעול  למני ך  תית  סוגאונועת  מכל  לעובדי  ת  לו,  למי    ,ושהוא, 
 . ולכול גורם שלישי אחר הבר החלמי מטעם , החברהובדי מטעמו, לע

בטיחות  הנוהל  בטרם יחל הקבלן המתן השירותים, יחתמו הקבלן ומי מטעמו על   4.10
 . נספח י'מצורף כה

ויפעל   4.11 בנאמנות  תפקידיו  את  לבצע  מתחייב  והוראהקבלן  נהלי  פי    רההחבות  על 
לובהת הבטיחות,סאם  להג  דרי  המשרד  די   תנ הוראות  וכל  אחר  הסביבה  ותקן  ן 

אם יפר הוראה מתוך הסכם זה יישא הקבלן באחריות לכל נזק   ים.ותיינו השיר שענ
מפעולה    לחברהשייגרם   מי  כתוצאה  ו/או  מעובדיו  מי  ו/או  הקבלן  של  מחדל  או 
 מטעמו. 

צוע  כנדרש לבייים  קצועאיים ומם, אחרירק עובדים מנוס   מתחייב, להעסיק  הקבלן 4.12
-עסקו עלבדים שיו קבע. העובלוח הזמנים שיימקצועית גבוהה ו  ברמה  השירותים

אופי    הקבלן ידי   את  תואם  מומחיותם  שתחום  כאלה  הכלולים    השירותיםיהיו 
 בהסכם זה. 

לעיל,   4.13 האמור  בכלליות  לפגוע  ומתחייב    הקבלןמבלי  נדרש  דבר  כל  סביר  לעשות 
 .הסכם זהעל פי   ותיםיר השע שם ביצועושה לשמומחה היה 

פעולה  יחמת   הקבלן 4.14 לשתף  בתיאום  יב  וביחולפעול  עבודה  מרבי  עם  סי  תקינים 
על יידרש לספק שירותים  -גורמים אחרים המועסקים  בו  ידי החברה, בכל מקרה 

 תוך שיתוף פעולה ותיאום עמם. 

ר  פים תוכים נוס חברה לקבלת שירותכי רק פניה של ה  , מצהיר כי ידוע לו  הקבלן  4.15
ות  ידי  על ולפיהחברה  ידה,  על  ת  ךככובד  לא  עבודות    ביצועת  יועלו ב  שאיהחברה 
הזמנת עבודה    קבלן , אלא אם הוצאה ל, כהגדרתם לעילהשירותיםבמסגרת    ן ינאש

לידי החברה  -עלבכתב   שניתן  בכתב    קבלן או  החברה  -על אישור  אותו  ידי  לביצוע 
 שירות.  

,  ו הקשורים עמהובדיה ו/א ה, ע החברת כלפי  בנאמנולנהוג ביושר ויב  תחימ  הקבלן 4.16
 . ולעסקיה  הטוב הלה, לשמ ים להזיק או פעולה העלול לעשות כל מעשה  אול

או היתר לפי    ןרישיומתחייב בזאת, כי בעבודה שלביצועה יש צורך ברישום,    הקבלן 4.17
 . ןהעניילפי כל דין, הוא יפעל כנדרש, ויעסיק רק מי שעומד בדרישות כאמור, 

כי אתיב בזמתחי   ן הקבל 4.18 עובדיו  הוא  ,  ו   ומי מטעמו,  ות  דרישיימו אחר הקיימלאו 
ו/אה חוק  בכל  רגולציה מפורטות  ו/או  בישראל,    ו תקנה  רלבנטיים החלות  אחרת 

  תקנות המיםובכלל זה הוראות  כפי שיהיו בתוקף מעת לעת,  קיימות או עתידיות,  
  ,וחותקנו מכ ות שהווהתקנ  1961-תשכ"אחוק למניעת מפגעים, ה, הכהגדרתם לעיל

קריטריונים של  הו  ישותכל הדרבהתאם לו  1984-דיקיון, התשמ"חוק שמירת הנ
ההר לפעם,  שויות  מפעם  שיהיו  כפי  העתידיות  ו/או  הקיימות  לרבות  מוסמכות 

 הנחיות המשרד לאיכות הסביבה, משרד הבריאות והמשטרה.

ת 4.19 החברה  אשר  לחברה  השייך  ציוד  כל  כי  למובהר  שי  לעשות  קבלןאפשר  מוש  בו 
תא,  השירותיםוע  ביצ  לשם שהחברה  וככל  ששפאם  פי  על  זאת,  דעתה  ר  יקול 

  לקבלן בבעלותה של החברה, וכי זכות השימוש אשר תוענק  ויישאר,    די, הינו,הבלע
ביצוע   לצורך  ורק  אך  הנה  תוענק,  אם  החברה,  ידי  זה.    השירותיםעל  הסכם  לפי 

ולהשיבו   ותו,תקינמור על ור, לש היר בכל ציוד כאממתחייב לעשות שימוש ז  הקבלן
עם דריש מיד  סיוהראשונה של הח  הת לחברה  עם  או  לפי    יםרות השים מתן  ברה, 

 הסכם זה, לפי המוקדם. 

זה    הקבלן 4.20 בהסכם  להתקשרותו  חוזית  או  חוקית  מניעה  אין  כי  ומתחייב  מצהיר 
הו על  ו/חתימתו  לפיו  התחייבויותיו  ביצוע  לא  ל   תיםהשירומתן  או  הסכם,  חברה 

וא  כפוף להם, וכי ה   ו א צד להם או שהינחייבות שהוהת  או  ם הסכשל    ו הפרהיהו 
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לצ נזקק  לפיו    רותוהתקשורך  אינו  התחייבויותיו  ביצוע  או  זה  להסכמה  בהסכם 
 גוף שלישי שהוא.כלשהי של כל 

 חומרים וציוד .5

אחרים  וכל הדברים ה  , האביזריםהחומריםכל הציוד,  הקבלן יספק על חשבונו את   5.1
בכמולוהנחוצים   השירותים  ביצו  לצורך   ימיםאמת ה  יםובסוגת  ,  אם  תהבע 

הסכ זה להוראות  המשונספחיו  ם  לרבות  המכול ,  ההובלה  ו ות  איות,  מערכות  כל 
   .כולל המערכות המכאניות הנדרשות

לצורוהציוד  כל החומרים   5.2 ידי הקבלן  על  חדשים  יהיו    ך מתן השירותיםשיסופקו 
המעולה  ושלמים,   ב,  ביותרמהסוג  מכלתכונות ויתאימו  להוראות    ינותהבח  יהם 

הת  ולדרישות  הנ קההסכם  הישראליים  ובהעדים  לתקנים מעודכנים    רם 
 יים.  הבינלאומ 

גלגלים   5.3 בעלות  תהיינה  לאתר  ידו  על  המסופקות  המכולות  כל  כי  מתחייב  הקבלן 
ו  במידה  ושלמים,  מכולות  תקינים  אספקת  עקב  המט"ש  לתשתיות  נזק  יגרם 

יש עלותפגומות  בכל  הקבלן  עלתשולש  א  המיד  ם  ל זמניי  כולל  ,  קויהליתיקון  ן 
 . ת טיפולעלויו

מפני גניבה ו/או פגיעה ו/או נזק    ו, ושמירתבלןשל הקאינה אחראית לציוד    החברה 5.4
המלאה    וותחזוקת   ואחראי על חשבונו לתקינות יהא  הקבלן    .מין וסוג שהואמכל  

ה  פטוררה  החבכי  מוסכם על הצדדים  ( ועל פי דין  המכולות  כולל שטיפת)  ציודהשל  
 . ס אליהםות ביחרי ל אחמכ

לכל הפגמייהא  הקבלן   5.5 והליאחראי  שים, המגרעות  ובאביזרים  תגלו  קויים  בציוד 
והוא מתחייב כי אי תקינות או פגם בציוד לא יגרעו    השירותיםשהשתמש לביצוע  

שנקב הזמנים  ובלוחות  ההסכם  הוראות  פי  על  השירותים  לביצוע  עו  מאחריותו 
חברה  שעות אלא באישור ה   24-על למ   מט"שטח הה בשבוצ אר  תושובכל מקרה לא  

 או מי מטעמם.המט"ש ו/או מנהל ו/

כי    לימב 5.6 יובהר  ליקויים או  לגרוע מהאמור,  על  יהא רשאי להצביע  מנהל המט"ש 
חייב להיענות  יהא  על ידי הקבלן, והקבלן    ושסופק   ובחומרים  פגמים שגילה בציוד

ולת מיידי  הליקויים  באופן  את  אתרים  האמוים  פגמה   ואקן  להחליף  הציוד    או 
 . עניין, לפי ההלקוי

 עובדים .6

להעסיק קה 6.1 מתחייב  ואחרים,  צוות    ההסכם  תקופת בכל    בלן  מקצועיים  עובדים, 
במספר הדרוש  קבוע, מהימן, מיומן, מאומן ובקיא בתפקידים המוטלים עליהם, ו

 . השירותיםלשם ביצוע  

ים  הול שירות בניכח  ומ ון  יסיונ   ועיבעל ותק מקצעמו  טמ מנהל עבודה    הקבלן ימנה 6.2
   החברה.יד עם בקשר מתמ אשר יעמודדומים, 

, או על  1959  -על פי הוראות חוק שירות התעסוקה, תשי"ט  דים  עוב  הקבלן יעסיק 6.3
פי הוראות כל חוק אחר בדבר העסקת עובדים, ישלם שכר עבודה ויקיים את חוקי  

ח כל  ו/או  תקנותיהם  על  הקשורה העבודה  משנה  מים  ההסכאת    וכןם,  לה  קיקת 
ועל  הוצאו על פיהם,  ההרחבה שות צווי  הם, לרב ם הכלליים החלים עלי יבוצייהק

דין.  כל  העבודה    פי  בביצוע  ידו  על  שהועסק  עובד  בעד  לשלם  מתחייב  הקבלן 
לגבי אותו העובד על פי  הקבלנית מסים לקרנות ביטוח סוציאלי בשיעור שייקבע  

 דין. כל פי על יים החלים עליו וההסכמים הקיבוצ

להלן  הקב 6.4 בטיחומתחייב  תנאי  ותבטיח  העובדים    אותברילשמירת    נאיםת 
ולמ  הנוגע ורווחתם  ההוראות  אחר  ו/או  לא  דין  כל  פי  על  בעבודה  לבטיחות  ות 
, לרבות מתן חיסונים הדרושים על פי חוק לעבודה עם בוצה וביצוע  דרישה חוקית
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בנושא הבטיחות, ידי מפקיידרש  כפי ש  הדרכות  וק  ם בחמעותדה כמשובהעי  ח על 
 . 1954 -ד התשי"הפיקוח על העבודה,    ארגון

תשכ"ח  ה)נוסח משולב(,    וראות חוק הביטוח הלאומיהקבלן מתחייב למלא אחר ה 6.5
, כפי שיתוקן מזמן לזמן והתקנות שהותקנו או שיותקנו על פיו, ולהמציא  1968  -

המוסד של  אישורים  דרישה,  לפי  לזמן  כ  מזמן  לאומי,  את    םייק   ילביטוח 
 יף קטן זה.ו לפי סעיותי ייבוהתח

הקבלן 6.6 כ   על  עובדילדאוג  וקבלנ י  המופעלים ו  המשנה  ב  י  ישתמשו  ידו  עת  על  כל 
ה  עזר  ובציוד  עבודה  בהתאם  בבגדי  מבצעים,  הם  אותה  העבודה  לאופי  מתאים 

 דין. ועל פי כל   החברהלהוראות 

  גורעאינו    ל ילער  והקבלן בלבד. האמ  הפיקוח וההשגחה על העובדים הינו באחריות  6.7
 . ם זהועל פי הסכפי כל דין ך על מורה לחברה בהקשר לכזכות הש מכל

  הסכםתקופת ה .7

לתקופה   7.1 הינו  זה  ההסכם  ביוםשתחילתה  חודשים    24של  הסכם  )להלן:    חתימת 
 "(. תקופת ההסכם"

  -החברה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההסכם ב 7.2
בנותתוספנו   תקופות)חמש(    5 עשר(    12  ,  אחתוח )שנים  כל  לתקופה    דשים  או 

מכך בהודעהקצרה  ל,  שתינתן  בכתב  "ן  קבל ה  ההארכה )להלן:  "(.  תקופות 
 . בתקופות ההארכה יחולו כל הוראותיו של הסכם זה

החברה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, שלא להאריך את תקופת ההתקשרות  
 . ת ההתקשרות לתקופה הקצרה מהאמור לעילאו להאריך את תקופ

בס"ק 7.3 האמור  החברה    דלעיל,  7.1  למרות  חד רשאי תהא  באופן  פי  -ת,  ועל  צדדי 
שהיא,   סיבה  ומכל  הבלעדי  דעתה  לסיומו  שיקול  זה  הסכם  של  להביא  שלב  בכל 

תקופה מסוימת, בהודעה בכתב  , ו/או להקפיא את ההתקשרות להשירותיםביצוע  
כלפי  ו דרישה  ו/א  טענהלן כל  ב קל  יהה יום מראש, וזאת מבלי שת)שישים(    60  תב

 ם זה.  הוראות הסכפוף ל והכל בכ  החברה,

מסיבה כלשהי, לא יהיה  ו/או הקפאתו  עם תום תוקפו של הסכם זה או עם סיומו   7.4
או  ו/עניין הקשור    לפיצוי, שיפוי, או תשלום אחר כלשהו בקשר עם כל  הקבלן זכאי

שהו  ם כלתשלולקבל    יאזכן  לוכן לא יהיה הקב   ,הפסקתומהנובע מהסכם זה ו/או  
א בקשר עם הסכם זה ו/או  ספים שהוצישעשה או כ   פעולהאו בגין  מוניטין ו/  בגין

שבוצעו על ידו בפועל   השירותיםבגין  , למעט יתרת התמורה המגיעה לו הנובע ממנו
  תום ההתקשרות.עד למועד 

  תבו לר  חתימתו על הסכם זה יגיש הקבלן לחברה כל אישור הנדרש על פי חוק,  םע 7.5
ניהול וקבר תאישור   על  כחוק  ף  מס הכנסהונומאת שלט   ספרים  עוסק    ,ת  אישור 
-, והתצהירים הבאים: תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ומורשה

דין; תצהיר המצורף  -, חתום ומאושר ע"י עורך'ונספח  , המצורף להסכם זה כ1976
תשלו  'זנספח  כ אי  בגין  הצהרה  המהווה  זה  ל   מי ד  םלהסכם  ים  גורמ תיווך 
תוקפו של הסכם    ובכל תקופת, מעת לעת  לחברהב למסור  הקבלן מתחייתווכים.  מ

זה, אישורים בני תוקף על ניהול ספרים כחוק מאת שלטונות מס הכנסה או רואה  
 חשבון, או הקבלן מס מוסמך. 

   יקבלן עצמא .8

של    תוירחהסכם זה מסדיר את התקשרות הצדדים ביניהם על בסיס קבלני, לפי ב 8.1
וןהקבל חבובהנ ,  כי  החברהחה  של  בעלי  ו  יבד עוו/או    ו  הקבלן מול  אל    תה  ו/או 

לפי הסכם זה תתמצה בתשלום    השירותיםמניותיו ו/או אחר כלשהו מטעמו בגין  
 התמורה הקבלנית המוסכמת.
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כקבלן עצמאי על כל    הקבלןיו כאמור בהסכם זה, יפעל  בביצוע ומילוי התחייבויות  8.2
מ ומשתמע  בעבדי עו  וו/א   ןבלהק  ך.כהנובע  ו/או  מניותיו  ו  הו  כלש  אחר  ו/אולי 

ם מקרה ובשום נסיבה כעובדים של החברה ולא ישררו בין  ייחשבו בשו  מטעמו לא
ולא יתקיימו ביניהם יחסי עובד יחסי שותפות,  מעביד-הצדדים ו/או מי מטעמם   ,

זכות    ל בכן  י , וכי או/או כל יחסים דומים אחרים  יחסי שליחות, נציגות או סוכנות
החש להלהורות,  ברה  ל  או  את  לפקח,  עו/או    הקבלן דריך  בעלי  ובדיאת  ו/או  ו 

 מעביד. -מנויותיו ו/או מי מטעמו בביצוע הסכם זה כדי ליצור יחסי עובד 

ג  9מובהר בזאת ומוסכם כי התמורה המתוארת בסעיף   8.3 ופן מהותי  בוהה בא להלן 
ה  לחבר תיו  את שירו  תןנו  במקרה שבו היה   קבלןמשכר העבודה אשר היה משולם ל

יוכל לממן מתוכה את כל    הקבלןששבה בהנחה  "ל חותמורה הנשכיר, וכי הכעובד  
בעלי   ו/או  עובדיו  עבור  ו/או  עבורו  הנלווים  והתשלומים  הסוציאליות  הזכויות 

 .  השירותיםתן  מניותיו ו/או אחר מטעמו בקשר עם מ

  ל פינו עגיע מממהם  לושבלבד יהא אחראי לכל ת  הקבלןכי    ,מובהר בזאת ומוסכם 8.4
ל אדם המועסק על ידו בקשר עם  לכ  לשהו מטעמו ו/אוו לאחר כ עובדיו ו/א ל כל דין  

למי    השירותיםמתן   כלשהו  בתשלום  חייבת  תהא  לא  החברה  זה.  הסכם  לפי 
בתשלום שכר, דמי ביטוח לאומי ו/או  מהאמורים לעיל בביצוע השירות, לרבות לא  

 כל דין. עה על פיהמגי חרת  זכות א לכ  או כל תנאים סוציאליים או נלווים,

את כל הזכויות המגיעות להם על פי חוקי העבודה,    לעובדיולם  יב לשמתחי   ןבלהק 8.5
; חוק שעות  1987  –וכפי שיהיו מעת לעת, לרבות לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז  

; חוק הגנת  1951  –; חוק חופשה שנתית, התשי"א  1951  –התשי"א  עבודה ומנוחה,  
ה 1958  –  חי"תשההשכר,   צווי  בע ;  הפרשות הרחבה  תשלום  פנסיולביטוח    ניין  ני, 

ההבראה וכיוב'    דמי  וממנה  לעבודה  נסיעה  בהוצאות  המעביד  והשתתפות 
לעת.   מעת  שיעודכנו  וכפי  מחייבים,  מתחייב    הקבלןחוקים/צווים/הסכמים 

אישורים  להמציא ולפי    לחברה  דעתה  שיקול  לפי  לעת,  מעת  בכתב,  תקופתיים 
 סעיף זה. האמור ב  ביצוע  ל עתה, שדרי

לגרוע 8.6 יוב  מכלליות  מבלי  לעיל  כוונת  הר  האמור  למרות  ויקבע  היה  כי  בזאת 
  ו/או  הקבלןהצדדים המפורשת הנ"ל, על ידי גורם מוסמך כלשהו, כי התקיימו בין  

עביד, מסכימים הצדדים  מ-לבין החברה יחסי עובדעובדיו ו/או אחר מטעמו  מי מ 
תן  קשר עם מורט לעיל( בו למי מטעמו )כמפ ו/א   לןקביע ל גכי השכר הראוי אשר ה

להסכ  לפי  השירותים בערכו  שווה  זה  בסעיף    50%-ם  המתוארת  ,  9מהתמורה 
" כעובד)להלן:  הראוי  את    הקבלן"(,  השכר  לאלתר  לחברה  להשיב  מתחייב 

מדה  שולמו לו מעבר לשכר הראוי כעובד, בצירוף הפרשי הצהתשלומים העודפים ש
 "(.הסכום העודףל תשלום )להלן: "ד קבלת כ ממוע  וריבית כדין 

וכמו   8.7 לגרוע  כן  האממבלי  בזאת  מכלליות  מתחייב  החברה    הקבלןור  את  לשפות 
יטען כי התקיימו יחסי    הקבלןבגין כל חבות אשר תיגרם לה במקרה שבו מי מטעם  

 של הסכם זה.   נו לבין החברה בהתייחס לתקופת תוקפומעביד בי -עובד

זה הינו    ידו בפרקוהמוצהר על  ם עליו כי האמור  לו ומוסכדוע  ימצהיר כי    הקבלן 8.8
ועיקרי, אשר החברה מסתמכת עליו ומסכימה לאורו להתקשר בהסכם   סודי תנאי י

 .זה

  התמורה .9

ל 9.1 הקבלן  שיעניק  לשירותים  התחיילמילוי  בכפוף  ו  חברהבתמורה  לפי  בויותיו  כל 
זה לקבלן  ,  הסכם  החברה    ינויפ ות  מ כמכפלת  מ  המתקבל  הסכוםאת  תשלם 

  יותו הכמ  כתבט בהמפוריל במחיר  על   3.3יף  בסע כמפורט    בפועלשנמדדה  ולת  הפס
זאת   כל  בהצעתו,  ע"י הקבלן  שנתנה  ההנחה  של  לסוג  בהפחתה  הפסולת  בהתאם 

  . "(התמורה)להלן: " המפונה
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  10-עד ללחברה    הקבלן מס כדין אשר תוגש על ידי    התמורה תשולם כנגד חשבונית 9.2
בגין   חודש  באו שבוצעו    ותיםר השיבכל  בפועל  ידו  ותאעל  חודש  יתו  על  די  ושר 

וכנגד   ואישורי    הגשתהחברה  התאגיד  ידי  על  חתום  מפורט  חודשי    פינוידו"ח 
ממועד קבלת    60לעיל, בתנאי שוטף +    4.6כאמור בסעיף  מורשה  האתר  מהפסולת  

   .החשבונית

החברה   9.3 שתשלם  סכום  ותשל  ,לקבלןמכל  כדין  במקור  המס  סכומי  מים  וינוכו 
המ החאחרים  פי  על  כתחייבים  אם  אלא  יומצא  וק  ידי  ן  בדבר    שור אי  הקבלןעל 

מוצהר כי האמור מתייחס לניכויים    ,פטור מניכוי במקור כאמור. למען הסר ספק
 המתחייבים מתשלומים לקבלן עצמאי בלבד.  

ומ  הקבלן 9.4 בזהמצהיר  העסקת   תחייב  בגין  עליו  החלים  התשלומים  בכל    ו, לשאת 
תשלו למ כגון:  לבי ים  ערמוסד  מס  לאומי,  מס  טוח  מוסף,  וכך  מסים,  הכנסה  ן 

 מכל סוג שהוא. אחרים מי חובה תשלואגרות ו 

בפועל ולא    שביצע הקבלן   השירותים למען הסר ספק התשלום החודשי יהיה בגין   9.5
 על ידו. לא בוצעו  ש שירותיםכל סכום בעבור  לו ישולם

בזה 9.6 ומאשרים  מצהירים  פי  כי    ,הצדדים  על  מהווהסכם  ההתמורה  תמורה    זה 
ומוח  מת מלאה  בגין  ידי    יםהשירות ן  לטת  ההוצאות  הקבלןעל  כל  בגין  לרבות   ,

נסיעה של   הוצאות  כולל  עובדיו,    הקבלןהנלוות,  ולא    הקבלןו /ואו  זכאי  יהיה  לא 
א אם פורטו מפורשות בהסכם  רה אלמהחב  תמורה אחרתידרוש כל תשלום ו/או  

 להם.  זכאי  הקבלןכי  בכתב םזה או אם סוכ

הכמוי  9.7 בכתב  המפורטים  היחידות  עבור  מחירי  לרבות  האחרים,  והמחירים  ות 
וד, חומרים, שכר עבודה והוצאות הובלה נקבעים על פי הסכם זה, יהיו קבועים  צי

בצ שנקבע  כפי  העבודה  תחילת  ממועד  שנה  העב למשך  התחלת  הוארך  ו  ודה. 
מועד   הינו  הקובע  )המועד  לשנה  אחת  המחירים  יעודכנו  נוספת  לתקופה  ההסכם 

כאשר מדד הבסיס הינו המדד הכללי    חירים הכלליסיום השנה( בהתאם למדד המ
 תחילת העבודה. שהיה ממועד במועד 

האעל   9.8 מיוחדאף  שינויים  ויהיו  במידה  לעיל,  ההטמנהמור  בעלות  החברה  ים   ,
    מצויין בכתב הכמויות בהתאם, על פי שיקול דעתה הבלעדי.ה ירת המח תעדכן א

 אחריות   .10

שייגרמו    , ישירים או עקיפים, או קלקוללכל ליקוי, אובדן, נזק  לן יהא אחראי  הקב 10.1
וצ החברהי לרכוש  המוד  מתקני  לרבות  בקש,  עם  ט"ש,  או  ר  כדי  תוך  השירותים, 

ביצועם, מתחייב  ו   בעקבות  ליקויים הקבלן  חשבונו  על  כאמור  לתקן  נזקים    או 
רצונה, האפשרי    לשביעות  מובהקדם  יאוחר  על לא  שנקבע  .  לתיקונם  ה יד-המועד 

תאם  התיקנו במועד הנדרש או ב והקבלן לא    קן את הנזקתללקבלן  תה החברה  הור
ת הפעולות האמורות על חשבון הקבלן,  בצע אהחברה ל  , רשאית להוראות החברה

דרךב בכל  או  י  עצמה  והקבלן  בה אחרת,  של אווצשא  בתוספת  בכך,  הכרוכות    ת 
 דמי טיפול. מהן כתמורה ל 15%

או כל נזק   בריאותי /  יבתימפגע סב  ,כל מטרדבגין  יישא באחריות הבלעדית הקבלן  10.2
השירותים,    שר עםבק,  ואו יוחמר  ו יווצרייגרמו,  ככל שים,  פישירים או עקי,  שהוא

מפגעי מטרדים,  שקרולרבות  נזקים  או  מטע  תוך  ם  כתוצאה  או  ו/או  כדי  ינת 
ו/א  פריקת  שקילת  ו/או  הובלת  המפגע    הפסולתו  תיקון  ו/או  לפינוי  ידאג  והוא 

 .  ראות החברה ו/או מי מטעמהם להובהתא  באחריותו ועל חשבונו

ובין ישי  לנזקים,  שהיא  בכל אחריות  אהחברה לא תיש 10.3 בין עקיפים, מכל סוג  רים 
שייגר ככל  ל  לקבלן מו  שהוא,  מטעמ ו/או  עם  מי  בקשר  לגרוע  תיםהשירוו  מבלי   .

  , הוצאה יהיה האחראי הבלעדי לכל אבדן, פגיעה, נזק  הקבלן מאחריותו על פי דין,  
כלכ)לרבות  והפסד   עלי(נזק  בקשר  שייגרמו  עקיפים,  או  ישירים    השירותים,   ם, 

וכל צד שלישי  , עובדי החברה,  הקבלןו של מי מעובדי  לרכוש פו ו/או  לגולרבות נזק  
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יד בין    . אחריות זו תחולראח ובין שהשירותים    י הקבלןשהשירותים מבוצעים על 
סד נגרם  זק או ההפ, בין שהנו, או כל גורם מטעמ וופועלי  ומבוצעים על ידי עובדי 

בג או  השירותים  ביצוע  המכשיר לבעקבות  הציוד,  החומרים,  והכליל  ם  ים 
שא באחריות  יי  לןהקבונה. כמו כן  תמשו בהם בביצוע השירותים או בגלל תא שהש

אובדן ו/או הפסד, אשר נגרם כתוצאה מאי קיום כל דין    ק ו/או פגיעה ו/אולכל נז
 .ה ו/או מי מטעמהו/או אי קיום ההסכם ו/או הוראות החבר

כל    בגין  הראשונה  ת את החברה מיד עם דרישתהומתחייב לשפות ו/או לפצ  הקבלן 10.4
או  ו/   הקבלןו/או מעשיו של  כתוצאה ממחדליו  נזק, הוצאה או הפסד, שייגרמו לה  

כאמור   מעובדיו  ושכ"ט  לעיל  10.1-10.3  פיםבסעימי  משפטיות  הוצאות  לרבות   ,
 עו"ד. 

באישור   10.5 פעולואין  של  שביצעהחברה  הנחיות    הקבלן  ת  במתן  כדי    ,לקבלןו/או 
  ו/או על פי כל דין.ם זה  ל פי הסכמאחריותו המלאה ע ות ורר אחלש

 ביטוח  .11

מאחריו  לימב . 11.1 פי  ה  ז  הסכם   פי   על   לן ב קהשל  ו  יתיו וב יוהתחי  ו תלגרוע  על  ו/או 
תחילת  מועד  י  פנזה ו/או ל  הסכםהחתימה על  לפני מועד    קבלןה  דין, מתחייב  ה

נשוא  השירמתן   ו/או מטעמו ו/או    לע תים"(  "השירו  לן:)להזה    הסכם ותים  ידו 
ולקיים  ערל  , (מביניהם)המוקדם    עבורו חשבונו  וך  תקופת  על  כל  מתן  במשך 
נשיתרוהשי כמפורט  ופ תקכל  ו  ו/א  זה  הסכםוא  ם  אחרת  ין  ילענ זה    הסכםבה 

מקצועיתריאח  ביטוח הביטוח  ,ות  באמצע מפורט ה  יםאת  להלן,  חברת  ים  ות 
"  שראל יב לפעול  כדין    שית מורהיטוח  ב הקבלןבי)להלן:  ידי  על  או    "טוח 

 : ("הביטוחים"

 ;אחריות כלפי צד שלישי 11.1.1

 ;חבות מעבידים 11.1.2

תחילת  ילפנכי  מתחייב,    קבלןה .11.2 השירו  מועד  נשוא  תמתן  ו  יד   על  זה  הסכםים 
לידי  /ו להמציא  מטעמו,  המסמכ  חברההאו  המפ את  וים  להלן  מהווים  הורטים 

זה    הסכם ב  המפורטים  נאים וההיקפים ת לם  תאבהזה,    הסכםמנפרד  חלק בלתי  
 : "(מסמכי הביטוח)להלן: "

קיום   .11.2.1 הקבלן אישור  ידי  על  המצ אם  בהת  ביטוח  זה    הסכםל ורף  לנוסח 
 . ("חי הקבלןביטו אישור")להלן:   'נספח גכ

  חברה ה מבכתב לי לגרוע מהאמור לעיל, בכפוף לקבלת דרישה  בבנוסף ומ .11.2.2
"ה הביטו  יןואככל  )  דרישה"()להלן:  שנדרש    אתח  באישור  המידע 

בתוך  חיימת   קבלןה  (חברהל כי  הדרישה,    14ב,  קבלת  ממועד  ימים 
לידי   אשר    חברה הימציא  הביטוח  מפוליסות  על  העתקים  י  דינערכו 

מוסכם בזה  ,  זה  הסכםילותו נשוא  ובקשר עם פע  ש דרנאם לבהת  קבלן ה
זו    ותשר ת הקשורים להתקאת חלקי הפוליסו   חברהלימציא    קבלן הכי  

 .בלבד

ביטוח(,  הביטוח )מסמכי ה  ההעתקים מפוליסות  צאתכי המה  זב  םכסומ .11.2.3
לרבות   עריה כאמור,  בדבר  הביט אישור  ג  יםוח כת  לא  ,  'נספח  כאמור, 

 . זה, על נספחיו הסכםעל פי   קבלןה בויות התחיי מ תגרע  לאאו  /ו גע תפ

טוחי  אישור ביות  רבל  הביטוח  ימכסמת  אצמה   כי  קבלןהמוסכם בזה על   .11.2.4
המצאת    וללא  זה  הסכםהינה תנאי יסודי ב    ,וראמכ  ,('נספח ג)  ןהקבל

לרבות   הביטוח  הקבלן מסמכי  ביטוחי  ג)  אישור  כאמו('נספח  לא  ר,  , 
בלהתחי   קבלןהיוכל   השירותיםל  אף    . זה  כםסהנשוא    מתן  האמור  על 

הווה הפרה יסודית, אלא  לעיל, אי המצאת מסמכי הביטוח במועד לא ת
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חלפו   ממועד  ימ   10אם  להמצאת    חברההבקשת  ים    מסמכיםבכתב, 
 . כאמור

הקבלן .11.3 ידי  על  ב  ביטוח  הייב  לכסותיורחבו  לעיל    11.1ף  סעיכאמור  את  תר  ן 
ב)משנה    ילנב וק  קבלנים  פיכל  קבלןה  של  ריותוחא מעבידים  יטולעניין  חבות  ח 

כן  (למעבידםייחשב    קבלןוההיה   ידי הקבלן ו  רחביו  כמו  על  את  לשפות    ביטוח 
ה  חברהמטעם הבאים  מי מהו/או    חברהה עם  נבקשר  זה    הסכםשוא  שירותים 

ני של  מעשה ו/או מחדל רשלעקב    הםעל מי מ אחריות שתוטל  בגין  ו  ע תבייהיה ו
 ."(יחידי המבוטח)להלן: " קבלן ה מטעםים הבאמ  ימאו ו/  קבלןה

בתלה  קבלןהעל   .11.4 הקו חזיק  כל  את  ם  תי השירו  םעבקשר    םרשי הנדביטוחים  ף 
י ופה  תקבמשך כל  הזה,    הסכם  נשוא מור  בנוסף לא  .זה בתוקף  הסכם היה  בה 

  קבלן ה, על  וחבות המוצר  יתאחריות מקצוע  יביטוח   את  ,נוממגרוע  לעיל ומבלי ל
נעשתה    ר שא  ן לכל פעילותי דיותו על פי  קיימת אחר ת מעוד    בתוקף כלק  להחזי

 . נספחיול ע  זה הסכםבקשר עם דו על י

ל   קבלןה .11.5 להביא  אתמתחייב  מבטחיו  ו  ידיעת  הדרישות  ביטוח  הוראות 
ול לעיל  מהלן  המפורטות  במלואן  זה    הסכםב  המפורטים  השירותיםהות  ואת 

ק  בזאת  ומצהיר ממבטחיוכי  עבורו    יבל  לערוך  כל  התחייבות  ים  הביטוח את 
 .ולהלן לעיל  טכמפורדרשים הנ

 :כלפי צד שלישית ריואח  – אחריותביטוחי  .11.6

פי  -על  לןקבה  אחריותו שלהמבטח את  צד שלישי  פי  כל  ותביטוח אחרי  11.6.1
ב עם    שלדין  בקשר  רשלני  מחדל  או  גרמומעשה  אשר  השירותים   מתן 

בכל    ף שהואוגאו  של כל אדם ו/  וכושאו לרו ו/לגופ או נזק  פגיעה  אובדן  ל
להקשו הר    ק נז  או  פגיעה  לרבות,  הסכםה  עם  שרבקתים  שירומתן 

 . חברההבאים מטעם מי מהלו/או    חברהל

ובמצטבר  ירלא  ( ₪ון  מילי  שני )  ₪  2,000,000האחריות    ות גבול 11.6.2 וע 
 לתקופת הביטוח. 

  צצות, התפומ: אש,  ת הנובעת  בדבר חבו  להגבלותזה אינו כפוף    ביטוח 11.6.3
חבות  בהל קקבלנים  וכלפי    בגין  קבלןהה,  משנל בו/או  ועובדי ני  הם, ה 

ה  יתב ש  זיהום תאונתי מקרי ובלתי צפוי,  יטאריים פגומים,ים סנמתקנ
חלוף  ות תיעתבשקה, וכן  כל דבר מזיק במאכל או ממשבתה, הרעלה  וה

ש עובדים  לגבי  )למעט  לאומי  לביטוח  המוסד  לשלם  ייח   קבלןהמצד  ב 
 .ומי(וח לאביט  בגינם דמי

צדיות  חרהא ח  טויבסת  לי פו 11.6.4 ידי  ע  ערכתנהשלישי    כלפי  פי  על    קבלןהל 
ג הקבלן  'נספח  ביטוחי  את    אישור  לשפות  מי    אוו/  חברהה תורחב 

  טח"(להלן: "יחידי המבו)  בקשר עם הסכם זה  חברהם ה עהבאים מטמ
מהםותוטל  ה  הי מי  ו/או    על  למעשה  שאחריות  רשלני    קבלן ה ל  מחדל 

ע מנהל  ו א/ו ו/או  "א לסעי  וףפכב   , ובדיויו  יר"  בתולצ  חריותף  פיו  ו  א על 
 וטח. י המבאחד מיחיד עבור כל  כו בנפרדנערו ם כאיל יחאת הביטו

  תו עלושאינו רכוש בב  חברה הרכוש    כי   רשבפוליסת הביטוח מצוין במפו 11.6.5
של  ו/או   לצורך  קבלןהשימושו,  ייחשב  כרכוש,  זה  שלישי   ביטוח    צד 

 . .ת(ישירו   קבלןהעל פו  ו ש עליכוהרל )למעט אותו חלק ש

 ם:עבידימ תובח  – אחריותביטוחי  .11.7

את  ת  חבוח  טובי 11.7.1 המבטח  פי    קבלןהשל    תואחריומעבידים    פקודת על 
  "ם שם, התפגומי  יםמוצר ש( ו/או עפ"י חוק האחריות לח חדנוס)  הנזיקין

על  כלפי    1980 המועסקים  השירותים  ו  יד העובדים  עם  במתן  בקשר 
עבובגין    הסכםה מ/ ו  דהתאונת  "מ)להלן  מקצועית חלה  או  רה  ק: 
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מהם  מ למו  שייגרביטוח"(   כי  תקופת    עבודתם ב  עקו די  תוך  במשך 
 .הסכםה םע  בקשרבכל הקשור במתן השירותים ח הביטו 

 גבולות האחריות בביטוח חבות מעבידים:  11.7.2

 לתובע.  ₪ 6,000,000 (א)

 ופת הביטוח. מצטבר לתקלאירוע וב ₪ 20,000,000 (ב)

  עבודה   ת שעובדבר    הגבלות  כלוללא ת  ידיםהפוליסה לביטוח חבות מעב  11.7.3
חב קכלפ  קבלןה  תו ומנוחה,  וי  ו/בלנים  משנה  קבלני    ם עובדיהאו  /או 

ם והן בדבר העסקת נוער  ות ורעלייונית, פייחשב כמעבידם( קבלןה)היה ו
 .קל פי החו המועסקים ע

ו 11.7.4 לעיל  מבנוסף  מהאמור  לגרוע  כי  בלי  בזה  מוסכם  פוליסת  ולהלן, 
מהו  ו/א  חברההאת  לשפות    תורחב  הביטוח מבמי    חברההטעם  אים 

מי מהם  כי    ה ביטוח,קר מ  תקרו   ן יי נעל ונקבע  היה    , כם זהקשר עם הסב
 .קבלןהמי מעובדי  כלפי  מעביד כלשהן  נושא בחובות  

כימכ 11.7.5 בזה  ומוצהר  מוסכם  כן  תכלול    ו  הביטוח  מפורש    יףסעפוליסת 
  חברה ה   כלפי  קבלןהשיבוב( של מבטחי  התחלוף )הזכות  ר על  בדבר ויתו

הסכם    חברהה   מטעםאים  במה  ימו/או   עם  ש  זהבקשר  ר  מוהאובלבד 
 . זדוןבם לנזק אדם שגר תא יחול לטובללוף התח  תוכ זר על וויתודבר הב

טוחים  יב לים  שליממו/או    ים ת ביטוחים נוספכיבער  רך יש צו  קבלןההיה ולדעת   11.8
הנוספיםולקיי  לערוך  קבלן ה  אי רש  הנ"ל,  הביטוחים  את  הו/א  ם  ם  משלימיו 

 כי :  לכךולגרום  

  עיל צוין לממעבר ל  קבלןהאשר יערוך  בכל ביטוח רכוש נוסף או משלים   11.8.1
יתור על זכות  בר וף בדייכלל סעי  ,זה  הסכם  אושנ  םתיהשירו  םעבקשר  

ועובדיה  ו/או  חברהה כלפי  (  בוב)שיהתחלוף   שהאמו  מנהליה  ר  ובלבד 
הווית  זכות  ע  ורבדבר  י)שיבוב(    וף לחהת ל  שגרם    חוללא  אדם  לטובת 

 .  זדוןבלנזק 

תים  ירור לשקשב   קבלןה ם שיערוך  או משלימיספים  יות נובביטוחי אחר 11.8.2
ו/או   חברה ה  ת אתלשפוום לכך, כי הביטוח יורחב  גר ל  , זה  הסכםנשוא  

ועובדיה "  מנהליה  או  /ו  ילמעשאחריותם    יןבג(  "ח טוהמב   ייחיד)להלן: 
טוחים  את הבי  וא פיו יר  לע  תולבצ  ותיף אחריסעל  בכפוף  קבלןהי  מחדל

 . רכו בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטחאילו נעכ

במוב   ספקהסר    עןלמ 11.9 כי  הר  האחריות  ו/או    וחיט הבסכומי  זאת  או  /ו גבולות 
על ידי  וח  ביט  תכה ובאישור עריז  הסכםהמתחייבים מן האמור ב  י הביטוחתנא

ג)  הקבלן הינם('נספח  ועקבלןהל  ע  המוטלת  יתל מינימאדרישה    ,    קבלן הל  , 
  ת גבולו ח ו/או  סכומי הביטוחבויות ולקבוע את  ו/או לים  נזקחשיפתו ל   תא  ן לבחו

ע  יהיה מנו   אמצהיר ומאשר כי הו   קבלןה.  םאתהבאו תנאי הביטוח  ו/ות  האחרי 
דרישה  /ו  טענהכל  ות  ל עמלה תאו  מהו/או    חברהה כלפי  ביעה  ו/או  אים במי 

ה זה  חברהמטעם  הסכם  נשוא  השירותים  עם  הקשור  בקשר  י  ומ סכל  בכל 
  לעיל   כאמור  לייםהמינימא  תנאי הביטוחל  או/ו אחריות  ת הולו ב גלו  הביטוח ו/א 

 . ולהלן

מפיכללו    הקבלן  יביטוח  11.10 אינועל    ורשתנאי  המבטח  לשאר  פיו  ו/או  בטלם  י 
הודעה    חברהלו  קבלןל  ך כ  על   ה רנמסאלא אם  ,  ופת הביטוחבתק   לשנותם לרעה

זאת. ם  יו(  שלושים)  30רשום  ואר  בדתב  בכ לעשות  כוונתו  על    מבטחי   מראש 
  חברה ה י  שכאלו לגב ינוי לרעה  ו ש ו/א ל  ביטולה תוקף  יה י  לא   בו כי י חיית   קבלן ה

  30  ףוחלובטרם  לעיל  אמור  כבכתב  ה  הודע   נמסרהא  ל   אם  הליה ועובדיהמנו/או  
 . ודעהה ה תמסירממועד ים מי ה( שלושים)



 ( בע"מ 2008מי ק. גת )

40 

 

ביטוח על ידי  איזה מבין  י  כ   חברהול   קבלן ל  יע ודי   קבלןהל  בטחו ששמ  בכל פעם  11.11
פי הביטוחי  הקבלן שנ על  לפי  ערכם  ידזה    11סעיף  ו  על  לרבות  י הקבלןביטוח   ,

ב  ביטוחי הנספח  האמור  ג)  קבלןאישור  משונה    וא  וטלבמת  היו לעומד    ('נספח 
כא בסע מולרעה,  מתחייב  על  11.10  יףר  אותו    ךוערל  קבלן היל,  הביטוח  את 

או השינוי  הביטול  לפני מועד    דש,כת ביטוח חאישור ערי  חברההמציא ל ולדש  מח
 . לעיל רהקודם, כאמו חוט הביעה של  לר

, ובמקרה בו  הסכםהן הסבת  זה לעניי   הסכםמכל הוראה מהוראות    וער גל  מבלי 11.12
מהזה    הסכםנשוא    יםות ריהש חלק  ידי    יבוצעום  או    מטעם   שנהמ  קבלןעל 

מתחייב  לןקבה כי  קבלןה,  המשנה  לנ קב  לדאוג    במתן   ידועל  יועסקו    אשרי 
עמ בקשר  או  א  ימוקיוי  יערכו,  םהשירותים  הם     שים הנדרטוחים  הבי  לכ   תאף 

  , םתריורכושם ולאחל  להלןלעיל ו  ורט כמפ  קבלן(זה )ביטוח על ידי ה  11  בסעיף
ביטוחים   הת  אתיכללו    אלווכי  ההר כל  ז  ויתוריםו וה  ותחבנאים,    יות ו כעל 

הנדרשיםהתחלו  הקבלןב  ף  ידי  על  לעיל  ביטוח  כמפורט  בנספח  ולהלן,  לרבות   ,
הקבלן ביטוחי  ג)  אישור  לוו  קבלןה  .('נספח  קבלנאחראי  בידי  כי  המשנה  דא  י 

יד המ על  פוליסינ תהי   וועסקים  ביטוה  וללתנאי  בהתאםקפות  תח  ות  ם  ומי כסם 
)ביטוח על ידי הקבלן(  11בסעיף  רשים  דהנ ביטוחי הקבלן שואילרבות ב    זה    ר 

 . ('נספח ג)

מעשה או  בגין    חברההכלפי  דין  היישא באחריותו על פי    קבלןהי  מובהר בזאת, כ 11.13
תים  שירוזה, לרבות    הסכםר עם  קשב  חברהלהשירותים הניתנים  במתן    מחדל
פות ו/או  אי לשחרא  יהיה    קבלןה   ,קבלןה   םמטע  המשנ  קבלןי  נתנו על יד יי  אשר

את  צולפ או  חברהה ת  כל  ו/בגין  שיבדן  נזק  ו/או  ,  חברהלם  יגראו  במישרין 
או  /ן ו בין אם אובדנה,  ידי מי מקבלני המש שירותים שניתנו על  , עקב העקיפיןב

ידי    11ף  עי בסהמפורטות    מהפוליסות   נזק כאמור מכוסה באיזו על  )ביטוח  זה 
 . ם לאוובין א ('נספח ג) ) אישור ביטוחי הקבלןפח  נסאו ב ו/  הקבלן(

הקב 11.14 ידי  על  תנאי   לןביטוח  פיפומ י  יכללו  על  הינם  ו  רש  כי  יים  ראשונ ייקבע 
הנו ביטוח  לכל  ידי    ך רעקודמים  כל    יםותר מו  קבלןה  ימבטח  וכי  חברההעל  על 

טענו/ דרישה   תביעהה  או  שיתו  ו/או  כל  בולר  .חברהה י  יטוח ב ף  בדבר    ה נ טעת 
כל  ולרבות    1981  –א  מ"ביטוח התשה  חוזהק  חול  59בסעיף  כאמור   כות  ז  אוו/

 . היכלפי מבטחו חברהה י פ כל "טוח כפל בי" טענת

ו  לו כל טענה ו/א היה  תמצהיר, כי לא    קבלןהמבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן,   11.15
כנגד   תביעה  ו/או  מהו/או    רהחבה דרישה  מטעםבמי  עם    חברהה  אים  בקשר 

זה נשוא הסכם  בבעל נזק  ן  בגי  השירותים  המשמש  ו/א  קבלןה  שלו  ותלרכוש  ו 
נשו יר השן  מת בותו  א ואשר    הסכםא  ותים  לשיפוי    קבלןה זה  פי  על    בגינוזכאי 
ת  בזאת א   רטא פו , והוש שנערך על ידו )בין אם נערך ובין אם לאו( טוח הרכובי
 ים נשוא הסכם זה השירות  בקשר עם  חברהם מטעם האיבמי מהו/או    חברהה

אחריות   כ לנז  מכל  בג)לרבו  אמורק  על    מיתהעצות  תתפ שהה  יןת  המוטלת 
לנזק  מור לא יחול לטובת אדם שגרם  כאהפטור    כיה  בז   מוסכם  םולא   .(קבלןה

   .בזדון

זה    11בסעיף  וח בגין הפוליסות המפורטות  הביט  דמית  ם אלשלתחייב  מ  קבלן ה 11.16
על  ביטוחי הקבלן שואיב  לרבות    ידי הקבלן(  )ביטוח  ג)  ר  וכל תשלום    , ('נספח 

על  דרשיי  אחר חיש  הדי  להבברת  בקשר  כ ולקיי  מלאלועד  ובמ ם  יטוח  את    ל ם 
כלשונןליסופ ה  ת אוורה לשמ,  ות  האמור,  בכלליות  לפגוע  הור ומבלי  על    אות ור 
וה ולווליסות הביטוח, ככל שקיימות  הזהירות הנכללות בפובטיחות  דא  ולדאוג 

  הסכם ר עם  ותים בקשרמתן השי וקף במשך כל תקופת  בתה  ני תהי  ות יסהפול כי  
בנוהז ל .  לסף  לגרוע אמור  ומבלי    י ביטוח   תאי  כ  קבלן ה  מתחייב,  ומנמ  עיל 
ו על פי  ותחרי מתקיימת א בתוקף כל עוד  יחזיק  וחבות המוצר    קצועיתמ  ריות חא

 . חיו, על נספזה הסכםבקשר עם ידו על נעשתה   אשר דין לכל פעילות
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העיו  יוודע למנהלה  עם  חברהל  יעוד הלתחייב  מ  קבלן ה 11.17 כל אירוע  להוות  לועל  ל 
לתעיל פעיעה  בה  ביטוח  ל  שלישילכ   אחריותי  צד  כן    תחבואו    פי  מעבידים. 

פעולהל  קבלןהמתחייב   אככ  חברהה   עם  שתף  נוגד  אינו  שהדבר  אינטרס  ל  ת 
שיידרש    , קבלןה בככל  תביעת  מימוש  להגישה    ליטחת  חברה ה  אשר  יטוח לשם 

 . ביטוח על ידי הקבלןעל פי   חברההות וימוש זכימו/או   למבטחים

המלאים    האחריותלות  בו גסכומי הביטוח ומותם את  קדיב לאחראי להש   קבלןה 11.18
ה על תביעה  חים הודעבטלמ  בו תימסר  בכל מקרה  ביטוח על ידי הקבלןבמסגרת  

 . חסכומי הביטוו להפחתת גבולות האחריות א אשר תביא

מה  יל ומבכן    כמו 11.19 אח  קבלןה,  הלןלויל  לעמור  א לגרוע  את  לשפוי  רא יהיה  ת 
 בקשר עם השירותים נשוא הסכם זה   חברהים מטעם האבמה  ימאו  ו/  חברהה
ייגר  א למ  אופן ב אשר  נזק  כל  מלם  בגין  הנו  ם המי  ביטוחי  כיסוי  אי  בע  עקב 

על  בתום לב  א  של   הביטוח  פוליסותמ  יזואמתנאי    איתנ   שלי קיום  מהפרה ו/או א 
ו/אואו  /ו  קבלןהי  יד מהמ  מנהליו  ידוהמועסקי  יםעובדי  על  לכך  ם  בכפוף  כי  , 

 . פי דין  לעאו /זה ו הסכםעל פי  קבלןהל לת ע ות ו/או חובת השיפוי מוטי רחהא

לע 11.20 לאמור  האמורפלומבלי    יל בנוסף  בכלליות  כי  יי  גוע  בפוליסות  ה  פר ה קבע 
ח על ידי  ת הביטוופוליסאיזו מ אי  נתמ  בתום לב של תנאי  ום  או אי קיו/לב  בתום  

באמוגבל,    אל   אך  בות, לר  ,קבלןה ו/או  ן  מתיחור  הגשת תביעה  באיחור  הודעה 
ו  א /ו  חברהה בזכויות    יפגעו  לא   , מוו/או מי מטע  קבלןהל ידי  לב עשנעשו בתום  

לקבלת שיפוי    בקשר עם השירותים נשוא הסכם זה  חברה אים מטעם הבמי מה
 אלו.   יםטוחעל פי בי ו/או פיצוי

, מתחייב  ביטוח על ידי הקבלןתקופת  תום    דעמום מימי )שבעה(    7  -מ  א יאוחר  ל 11.21
ח(  טוח )מסמכי הביטוהעתקים בתוקף של פוליסות הבי  להפקידו   רולחז   קבלן ה

עכות  הנער לר  הסכםם  בקשר  הביטוח  איאת    בותהזה  עריכת  ג)שור  (  ' נספח 
  ייב מתח  קבלןה,  ספתלתקופה נווקפם  בגין הארכת ת,  לעיל  15.2  יף בסעכאמור  
ו  את  לחזור  המכמסלהפקיד  לרבותביטי  הקבלן  וח  ביטוחי  ג)   אישור  ,  ( 'נספח 

וכ  םידעבמו ביטוח  עוד  הנקובים, מדי תקופת  טוחים  הבי  תהינו מחויב בעריכל 
 . ל נספחיוע  זה  הסכםאמור בבהתאם ל

כי  קבלןה 11.22 שהמצאת  י  מצהיר  לו  לרבות    ימסמכדוע  כאמור,  אישור  "הביטוח, 
  נזקים ל ת  יוחרמא טור  פ  ה על מתן הרו/או הצ  אמורכ (  'נספח ג)   "ביטוחי הקבלן 

  ן השירותים מת ו/או להמשך  לתחילת    ים ומקד  הלתנאי מת  ה הינ  , ((1)   ג'נספח  )
מלמנו   תאירש  האת  חברה הו השירותים המשך  ו  ו/א   תחילתאת    קבלןהע    מתן 

ו/או  שמקרה  ב  כאמור הביטוח  ההצהרה  ורישא המסמכי  לא    ,מורכא  ,ו/או 
 דרש.מוסכם כנה  עדמוב ואומצה

ב 11.23 בזה  איןמפורש  מוסכם  הקבלןבעריכת    כי  ידי  על  המצאתביטוח  ו/,  או  ם 
ריות  ל אחלהטי  בשינויים, כדיו/או      חברההעל ידי  ו אי בדיקתם,  א/ו בבדיקתם  

אישור בדבר  או להוות  ו/  חברה מהבאים מטעם המי    על או  /ו  חברההלשהי על  כ
ו  ו/א אחריותו  משהי  כלבצורה  ע  גרולו/או    צםדי לצמם ו/או כהתאמתם למוסכ

פי  קבלן השל  תיו  יומהתחייבו  על  ו/זה    הסכם  על  לו/  דיןהפי  או  כדי  הטיל  או 
 .חברההאים מטעם  במי מהו/או  חברהה שהי על לכאחריות 

אישור  לרבות    וח מסמכי הביטאי המצאת  או    אתהמצ  מובהר כי  ספקהסר  למען   11.24
הקבלן בסעיפים    ביטוחי  לב  עילל   11.21    –ו  11.2כאמור  ע  תפג   אמועד, 

 .פחיו, על נסזה הסכםפי    - על  קבלןה ויות יבבהתחי 

חייב)א  תרשאי   חברהה 11.25 לא  את  לב(  תך  ה אישודוק  ידי  ביטוח  רי  על  שיומצאו 
ולעיור  מ כא  קבלןה ל  קבלן הל  תיקון שיידבצמתחייב  כל שינוי או  על מנת    רשע 

 . זה "ביטוח על ידי הקבלן 15סעיף   י פ על ותי יבויויח להתלהתאימם  
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הומתמצהיר    קבלן ה 11.26 זכות  כי  שביקוחייב  לב  חברההל  רת  הביטוח  יחס  מסמכי 
וזכוואת    )הפוליסות(  הביטוח  אל  התאישורי    וח הביט אישורי  ו  מסמכית  בדוק 

עולהו מט לעיל,    רטכמפו  תיקונםל  רות  על  ילאינה  מהו/או    חברהה ה  אים  במי 
זה  חברה ם המטע עם הסכם  א   בה חוכל    בקשר  לגבי  וכל    מסמכי חריות שהיא 

ואין בה כדי    דרם,ו לגבי היעם, אותוקפיבם, היקפם,  ח כאמור, טאישורי הביטוו
 . דיןהעל פי  או /ו זה  הסכםפי על   קבלןהשהיא המוטלת על  וע מכל חובה לגר

לעכב    תאישר  תהייה  חברהה כי  ה  , מוסכם בזילמור לעומבלי לגרוע מהא   ףוסבנ 11.27
סכוםכ פי  תיזכא   והינלו    ל  הקבלן   11סעיף  נאי  ת  על  ידי  על  "ביטוח    " זה 

ובתנאי    זה  הסכםקשרות נשוא  בקשר עם ההת  קבלןה ת  דת לזכו מו העתמורה  מה
 . ימים מראש שבעה() 7 , בכתב,קבלןל על כך הודיע שה

יעה  ויישוב התב  םבמלוא  חלי הביטומותגכי עם תשלום    חברהה   לע  בזה  מוסכם 11.28
עלב למוסכם  הוצהסכ   קבלןלב  שיו,  חברהה  התאם  בניכוי  המעוכב  אות  ום 

   .כאמור ,תגמולי הביטוחל  עהרמו( בקשר עם התבי נג  )באם חברהשנגרמו ל 

ות העצמית  פ וההשתתטוח  יהב  דמישלום  האחריות לת  במפורש כי  מוסכם בזה  11.29
עח מקרלבב  קבלןהל  לה  ובכל  על  ה  ד,  מהו/או    חברההלא  מטעם במי  אים 
 . בקשר עם הסכם זה חברהה

למלא    קבלןהזה לעיל, מתחייב    הסכם ל מקום בבכור  ע מהאמרו גנוסף ומבלי לב 11.30
דרישות  א כל  לביטראווהוחר  החוק  לת  ממלכתי ח  ביטוחוק  ,  אומיוח    בריאות 

הצווים,   שהוהתקנות  וכל  וב  יםקהחו לפי  נו  תקוכדומה,  אהנ"ל,  מבעיקר,    לי ך 
מכ  לע לללפגוע  האמור  ביליות  במתן  אופן  ,  שיועסקו  העובדים  ם  תיהשירושכל 

זמניואלה שיועסקו באופן מקרי א  ת שליחיובו לר  זה,  הסכם  נשוא בכל  ו  יהיו   ,
 . הנ"ל יםהחוק הזכויות שעל פי זה, זכאים לכל   הסכםכל תקופת  משךוב עת

מאחריות   11.31 לגרוע  ו/או   הסכם עפ"י    הקבלןמבלי  מתחייב  הפ"י  ע  זה    הקבלן דין, 
השגחתו ו/או בשימושו לצורך  ב     או/לבטח את כלי הרכב ו/או הציוד שבבעלותו ו

גין פגיעה  בן  חי חובה כנדרש על פי די בביטו  זה,  הסכםנשוא    ביצוען של העבודות
צד   כלפי  אחריות  וביטוח  מקיף  בביטוח  וכן  רכב  בכלי  השימוש  עקב  גופנית 

צד   לרכוש  נזק  בגין  כלשהו  שלשלישי  בכלי  עישי  השימוש  בגבולהקב    ות רכב, 
 . למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח ₪ )מיליון ₪( 1,000,000בסך של  האחריות 

כי   11.32 מוסכם  ספק,  הסר  בהתאםלמען  הינו  "רכב"  הפקודה    המונח  להגדרות 
 . , על תיקוניה1970 –כלי רכב מנועי ]נוסח חדש[, תש"ל  לביטוח

למלא    הקבלןזה לעיל, מתחייב    בהסכם קום  מ  וסף ומבלי לגרוע מהאמור בכל בנ 11.33
פקודת התעבורה ו/או חוק הפיצויים לנפגעי תאונות  והוראות    דרישות   אחר כל 

)הפלת"ד(   הצוויםדרכים  שהותקוכל  וכדומה,  התקנות  החוק,  לפי  הנ"ל,    יםנו 
על  אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, באופן שכל העובדים שיועסקו    ובעיקר,

זה, לרבות אלה שיועסקו באופן מקרי או    הסכםא  נשו  ל העבודותש  בביצועןידו  
על פי  לנהוג ברכב מנועי    מורשיםזה,    הסכםתקופת    זמני, יהיו בכל עת ובמשך כל 

 . זה הסכםנשוא   העבודותם וק אחר בקשר עוכל הוראות ח  הנ"ל יםוק הח

טוח  בקשר לבי  " זה "ביטוח על ידי הקבלן  11סעיף  ב  ראההו מובהר בזאת, כי כל   11.34
ל  נהאי הוראותבאה  של  מכוחם  אחריו  הסכםה  גרוע  ש   תובדבר  ל  הבלעדית 
 . ל פי הדיןעזה ו/או  הסכםבאם יגרמו כאמור בסעיפים אחרים ב  לנזקים  קבלןה

כי ובהרמ 11.35 ידי הקבלן"  11ף  סעיהוראות    ,  על  "ביטוח  ה  זה  , הסכםהנן מעיקרי 
 . הסכםל השית וה הפרה יסודן מהות הפרו

קיי  לא 11.36 לא  ו/או  האריך  א/ ו  םביצע  לא  הביטוחים    קבלןהו  התחייב  אשאת  ר 
פי  לבצע   אה  ז   הסכםעל  בחלקם,  במלואם  לפגוע  תרשאי  חברהה  האת ו  מבלי   ,

  חברה ה כל תשלום המגיע מלעכב  דין,  הו על פי  ה אז  הסכםלפי    חברהה  בזכויות 
אישור ביטוחי  נספח    כי עם הצגת  חברה הה על  ם בזמוסכ    ה.ז  הסכםלפי    קבלן ל
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לנדרבה,  ('גנספח  )  הקבלן התאם  פי  על  על    הסכםש  ישולם  חברההולמוסכם   ,
 .רסכום המעוכב, כאמוה  לןקבל

 ערבות .12

בידי  פקיד הקבלן  זה, יחוזה    פי -תחייבויותיו של הקבלן עלהלהבטחת ביצוע וקיום   12.1
,  אוטונומית ובלתי מותנית  , ערבות בנקאיתההסכםימה על  לפני מועד החת   החברה
סך   מע"מ  ( ש"ח  אלף   מאתיים)₪    200,000על  ב   , כולל  המצורף    'הנספח  בנוסח 

 . להסכם זה

של   12.2 בתוקף לתקופה  הביצוע, תהא  הח  12ערבות    הסכם על  תימה  חודשים ממועד 
ט  60זה.   פיום  הערעת  קירם  הבנקאית מועד  הקבל   בות  של  יאריך  תוקפה  את  ן 

שער כך  נוספת,  לתקופה  הביצוע  בתוקף  הערבות  תהיה  תמיד  הביצוע    120-ל בות 
 . מועד סיום ההתקשרותמעבר ל  נוספים יום

כל ההוצאות הקשורות בהמצאת ערבות הביצוע, וכל הוצאה אחרת  בהקבלן יישא   12.3
 ת.נדרשש

ק 12.4 מתנאלא  תנאי  הקבלן  ב  זה,   םהסכי  יים  לא  את  או  או    ותיםהשיריצע  כולם 
רצון  חלקם לשביעות  רשאית  החברה,  תהא  הביצוע    החברה,  ערבות  את  לחלט 

זה, מבלי שיוכל הקבלן להתנגד לגביית    0  סעיף בחלקה או במלואה כמשמעותה ב 
דית עם  מייה  לממש  י מותנית וניתן יהיה תהא בלתסכום הערבות כאמור. הערבות  

 ורך הנמקה. רישתה בלא צ ד

 השירותים בעלות במידע ובתוצרי  ,סודיות .13

יר לאחרים, בין  מתחייב בזה לשמור בסודיות גמורה ומוחלטת ושלא להעב   הקבלן 13.1
מסחרי או אחר ו/או נתונים  פיננסי ו/או  עי,  במישרין ובין בעקיפין, כל מידע מקצו

מסמכ  שהגי ו/או  או  ים  לידיו  מאחריםו/אה  מהחבר קיבלם  שעו  הקשורים    ו 
ו/או  במ זהישרין  הסכם  עם  )כל  בעקיפין  לאו  אם  ובין  כסודיים  סומנו  אם  בין   ,

, וזאת שלא עקב מעשה או  נחלת הכלל  יותלה   ךפהאמור לעיל, אלא אם הוכיח כי ה
לחברה נאמנות  או  סודיות  חובת  שחב  מי  של  הפרה  המהווים   )להלן:   (מחדל 

 "(. המידע "

ו 13.2 מו  א /המידע  ו כל  דא/סמך  ו/או ו  ו/  ו"ח  חוות דעתתוכניות  ו/או    או  רשימה  ו/או 
ו/או    קבלןו לאו שנמסר   ו/או מי מטעמו  הקבלןעל ידי    שהוכנו עבור החברה שרטוט  

החברה  מטעמו  מי ידי  ברשותושוא  ,על  נמצאים  "  ר  ולהלן:  תוצרי  )לעיל 
עמדו  כי יו  ה זכאית לדרושהיא תהייהיו רכושה הבלעדי של החברה ו "(  השירותים

וימסרושותלר . החברה תהיה הבעלים  עם דרישתה הראשונה  עת  לחזקתה בכל  ה 
המוסרית   והזכות  הקניין  זכויות  של  ממחה    הקבלןו   השירותיםבתוצרי  היחיד 

בתוצרי   להיות  שיכולה  זכות  כל  לחברה  החברה השירותיםבזאת  רשאית    .  תהיה 
ח   השירותיםבתוצרי  לעשות   לפי  לק מהם  ובכל  שימוש  ,  ילעד הבדעתה  שיקול  כל 

ותוספכל שינוי,    לרבות זכות    הקבלן ות. לאור האמור,  תיקון  כל  על  מוותר בזאת 
ריות, ולא תהיה  כויות מוס, לרבות זהשירותיםשיכולה להיות לו בקשר עם תוצרי  

 .  השירותיםלו כל דרישה ו/או תביעה לתמורה כלשהי ביחס לתוצרי  

  ההודעה על  ןמת  יד עםי מכ   ,קבלןהבזה    ר לעיל מתחייבות האמומבלי לגרוע מכללי 13.3
ההתק לסיום  יעביר  הוא  ו   חברה שרות  המידע  כל  כאמור  את  את  המסמכים  כל 

ויעמיד לרשות החברה סיוע, ככל שיי דרש, כדי שתוכל להשתמש במידע או  לעיל, 
 באופן עצמאי.  השירותיםבתוצרי 

  תו עבוד  וך כדישהגיע לידיו תו מידע  מתחייב בזה שלא להעביר כל חומר ו/א  הקבלן 13.4
גורמים  של עבודתו    ו/או כתוצר  ור החברה עב גורם, לרבות  לכל  זה,  פי הסכם  על 

ל  החברה,  הברההקשורים  של  אחרים  ליועצים  להפיצם  לא  ואף  באמצעות  ,  אלא 
 .בכתב החברה או על פי הנחיותיה
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עובדיו על התחייבות לשמירת סוד  הקבלן  13.5 בנומתחייב בזאת להחתים את  סח  יות 
   .כם זהעם חתימת הסלידי החברה להעבירה ו הז  להסכם 'חפח  כנסהמצורף 

קף גם לאחר סיום  זה, על סעיפיו הקטנים, תמשכנה להיות בתו  13הוראות סעיף   13.6
  ההתקשרות על פי הסכם זה. 

  ניגוד ענייניםאיסור  .14

ניגו  הקבלן 14.1 כל  לא מתקיים  כי  בזאת  עניינמצהיר  פעיד  כל  בין  ו/לות אחים    או רת 
אהת ו/אחייבות  שלו  מעוחרת  מי  של  פי  ו  על  וזכויותיו  התחייבויותיו  לבין  בדיו 

 הסכם זה. 

יגוד עניינים בין מילוי תפקידיו  מתחייב בזאת להימנע מכל פעולה שיש בה נ  הקבלן 14.2
ה פי  של  על  אחרת  התחייבות  ו/או  תפקיד  מילוי  לבין  זה  של    הקבלן סכם  ו/או 

ו/או  ובדיו,  ע והבעקיפיבמישרין  בזאמת  וא ן,  לחחייב  להודיע  חת  כל  על  שש  ברה 
ניגוד עניינים בין התחייבויותיו ו/או התחייבויות מי מעובדיו על פי הסכם   לקיום 

ת אחרת שלו ו/או של עובדיו, והוא מתחייב לפעול בהתאם להוראות  זה לבין פעילו
 .  החברה למניעת ניגוד עניינים כאמור

לעס  מתחייב  הקבלן 14.3 שלא  ו/אבזאת  לספוק  לכלשיר ק  ו  שלישי,    ותים  בין  צד 
מטעם    השירותיםש לשירותים  פרט  בתמורה,  שלא  ובין  בתמורה  הינם  כאמור 

ות זו, ועל פי הסכם זה, אלא אם כן  החברה החלים עליו במפורש מתוקף התקשר
 . עתה הבלעדיניתנה לכך הסכמתה של החברה מראש ובכתב, שתינתן לפי שיקול ד 

בזאת    הקבלן 14.4 ע  להחתיםמתחייב  התחי   דיוובאת  להעדר  על  ענייניבות  ים  ניגוד 
להסכם זה. כתבי ההתחייבות החתומים יועברו לחברה    'טנספח  בנוסח המצורף כ 

 . הקבלןהסכם זה על ידי במעמד ובצמוד לחתימת 

 העברה .15

ו 15.1 אישי  הינו  זה  את    הקבלןהסכם  לאחרים  להסב  ו/או  להעביר  רשאי  יהיה  לא 
ברה מראש  כך הסכמת החניתנה ל   אם  לאא  ,זההסכם    חיוביו שמכוח  יו ו/אוזכויות 

 כתב. וב

זה 15.2 הסכם  להסב  ו/או  להעביר  רשאית  תהא  מקצתו  ,החברה  או  ובמקרה    ,כולו 
 . הקבלןזכאי וחייב כלפי כאמור יהיה הנעבר לבדו 

 הפרות וסעדים .16

הסכם   ודית שלחשב הפרה יס תי 14-ו  13, 12,  11,  10, 8,  6,  5, 4,  3הפרה של סעיפים  16.1
 . 1970 -(, התשל"א ל הפרת חוזהרופות בש )ת יםהחוז   קר בחוזה כאמו

חייב   16.2 יהיה  הוא  זה  הסכם  פי  על  מהתחייבויותיו  יותר  או  אחת  הפר  והקבלן  היה 
פיצו לחברה  כתוצאה  לשלם  לה  שיגרמו  וההוצאות  ההפסדים  הנזקים,  בגין  יים 

ל  פי כל דין וע  חברה עלרוע מזכותה של המההפרה האמורה וזאת בנוסף ומבלי לג
ת ו/או כל חלק מהן כנגד כל  את הערבויו  רשאית לחלט  ברה תהיההח  ה.סכם זפי ה

אף   וזאת  מטעמו,  מי  או  הקבלן  של  מחדל  או  ממעשה  כתוצאה  לה  שייגרם  נזק 
 מבלי להודיע לקבלן על כוונתה לחלט את הערבות. 

ו 16.3 זה  הסכם  פי  על  החברה  בזכויות  לפגוע  ומבלי  ספק,  הסר  כלמען  פי  דין,  על  ל 
ומים אשר יגיעו  מהקבלן מהסכשר יגיע לה  ל סכום אז כ קזאית לתהא רשהחברה  

 לקבלן על פי הסכם זה.

ל 16.4 לקבלן,  השייכים  חומרים  או  ציוד  כל  לעכב  רשאית  תהא  הבטחת  החברה  צורך 
 קיום כל התחייבויותיו על פי הסכם זה. 

ההסכם    לבטל אתמבלי לגרוע מכלליות האמור בהסכם זה, החברה תהיה רשאית   16.5
ידולסלק  לאלתר   ו מט"שמההקבלן  של  ו  את  היה  י,  פירוק,  הקבלן  להליכי  כנס 
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ו/או היה ויתברר כי הקבלן חדל פירעון ו/או הוטלו על    גלרת  טי כינוס נכסים, פש
 . ימים מהחלתם)שבעה(   7נכסיו עיקולים ואלו לא הוסרו או בוטלו תוך  

 שונות .17

הצדדים, 17.1 בין  המוסכם  את  ממצה  זה  תה  הסכם  לולא  נפקות  כל  ומיה  תן,  משא 
פה,  -עשו, אם נעשו, בין בכתב ובין בעלחייבות או הסכמה, אשר נ מצג, הת  רה,צהה

 בין במפורש ובין משתמע, בין הצדדים עובר לחתימת הסכם זה.

התנהגות מי מהצדדים לא תחשב כוויתור על זכות מזכויותיו על פי הסכם זה או   17.2
  אי שהוא,תנ  וםאי קי רה או  צידו לאיזו הפהסכמה מעל פי כל דין ו/או כוויתור או  

נעשו במפורש    אלא אם הוויתור, ההסכמה, הדחייה, השינוי, הביטול או התוספת,
 ובכתב. 

מתנאיו   17.3 כלשהו  תנאי  לשנות  ניתן  ולא  זה,  בהסכם  שינוי  לכל  תוקף  כל  יהיה  לא 
הנושא בכתב  מסמך  ידי  על  מובהר  וחתימ  את   אלא  ספק  הסר  למען  הצדדים.  ת 

 התנהגות, נוהג וכו'. של  כם בדרך ההסי מתנא  ת תנאילא ניתן לשנו כי ,זאתב

סכו 17.4 כל  מהתמורה  לקזז  רשאית  תהא  שהחברה  בהתאם    הקבלןם  לה  חייב  יהיה 
 להוראות הסכם זה ו/או על פי כל דין.  

לבתי המשפט   17.5 זה תהא מסורה  הנובעים מהסכם  ועניין  דבר  בכל  סמכות השיפוט 
 בלבד.  ו ולהם יפ-המוסמכים בעיר תל אביב

כמפורט במבוא לו, וכל הודעה אשר תשלח    כם זה הן הס   רךם לצוהצדדי  כתובות 17.6
למ  אחד  מצד  רשום  התקבלה  בדואר  כאילו  תחשב  האמורה,  הכתובת  לפי  שנהו, 

שעות מעת מסירתה למשלוח בבית דואר בישראל, ואם נמסרה ביד,    72אצל הנמען  
לה  שב כאילו התקבליה תיחהודעה אשר תישלח באמצעות פקסימימעת מסירתה.  

 וני לכך. השולח ישמור אישורים בדבר משלוח ההודעות. ישור טלפ ל אקבאם נתרק 

 

 

 : באו הצדדים על החתוםולראיה 

 

 

 הקבלן   ( בע"מ 2008מי ק. גת )

 

 

 הקבלן אישור חתימת 

 
 כי  מאשר בזאת    ,___________________________רח'  אני הח"מ, ______________, עו"ד/רו"ח, מ

 
 ין. ילכל דבר וענ הקבלן חייבת אתמ ___ ____________ ה"ה ימתו של חת

 

 _______________    __ _____________ _________ 

  עו"ד/רו"ח       תאריך 
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 02/2021מכרז מס' 

 טכני  ט פרמ  –נספח ב' 

 

                קריית גתממט"ש  ,גבבה וגורסת בוצה ה והטמנה של הובל לפנויני מפרט טכ

 כללי  .1

וסת )קרי: , גבבה וגר בוצה   ה והטמנה של  הובל , לפנוי  לק בלתי נפרד מהחוזה  מפרט זה הוא ח 

תו ת כהגדר ל לאתר פסו   "(המט"ש " קרי: קריית גת ) ממכון טיפול בשפכים  ( "בוצה או/ו "  " "פסולת 

רה לבין הקבלן/החב "(   התאגיד " ( בע"מ )קרי: 2008מי ק. גת ) בין  תם  שנח   דדים בהסכם בין הצ 

    הזוכה.  

 תאור העבודה 1.1

  קריית גת ממט"ש  ,על פי הצורך   וכל פסולת אחרת גרוסת ו גבבה  ,בוצה פנוי העבודה הנדרשת  הינה  

כב בהתאם להר   זאת    ורך, כל צ ה   י ה על פי כל דין ועל פ הטמנה או מפעל קומפוסט מורש לאתר  

 . הרשויות המוסמכות הפינוי ע"י  ואישור הבוצה

 תכולת העבודה 1.2

 : כוללת  ה  העבוד

תהינה בכמויות ועל פי צרכי המט"ש. המכולות   , גרוסת וגבבה ינוי בוצה אספקת מכולות לפ  •

אחר ואטומות לדליפת מכוסות בברזנט או כל כיסוי    בגדלים הנדרשים על ידי המט"ש, 

 ת.ם וריחוילזונ

 ולה ריקה.המילוי  והחלפתה במכ  ת מנקודתפינוי המכולו •

 באתר   הפסולת ה ופריקת  ל משאית פינוי, שקילה, הובל ע   העמוסות    טעינה של המכולות  •

  אליו.    תסולת המיועדלקליטת הפעל פי כל דין    המאושרמורשה ,

 סוג הפסולת )גבבה, גרוסת וחול( 1.3

ולת מכילה סמרטוטים,  למי. הפס ם ממי הביוב הגוהמופרדי  םיקולת של מוצצר בד"כ פסהתאגיד מיי

עוד. הקבלן מתחייב בהצעתו  לים, כימיים, מתכות כבדות וים ומרכיבים אורגניים, מינראמוצקים שונ

ג במט"ש,  המיוצרת  הפסולת  את  סוג  להוביל  לעיל.  המוגדר  מזה  שונה  יהיה  הפסולת  סוג  אם  ם 

חיר ההובלה ולקבלן  לשנוי במההתקשרות ו/או    לביטול  הליע המוצקים בה לא יהווה  הפסולת וריכוז  

 יד. נה אחרת בעניין זה כלפי התאגלא תהא כל טע

 . 1-ויה מפורטת בנספח א'כמויות הגבבה ואופן פינ

   סוג הפסולת )בוצה( 1.4

אלים,  בוצה מיוצבת כנדרש בתקנות. הבוצה מכילה מרכיבים אורגניים, מינר  מייצר בד"כ  המט"ש (1)

כבדול  להכי  ולהלע   ולעתיםכימיים,   ומתכות  ייבוש  וצההב  עוד.  ת  של  תהליך  )סחיטה(    עוברת 
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  20%-כמכולות בריכוז מוצקים של  . הבוצה מפונה ללצרכי המט"שבהתאם    ה צנטריפוג  באמצעות

הקבלן מתחייב בהצעתו לטפל ולהוביל את הבוצה  .  קים בבוצה(יכוז המוצ)אין כל התחייבות לר 

וריכוז המוצקים  הבוצה    עיל. סוג מוגדר לנה מזה ה יהיה שו   ה צש, גם אם סוג הבובמט"  יוצרת המ

ו/ בלה ולקבלן לא תהא כל  או לשנוי במחיר הטיפול וההובה לא יהווה עילה לביטול ההתקשרות 

 . 1מופרטות בנספח אורבעוני חודשי ובפרוט ות הבוצה כמוי  טענה אחרת בעניין זה כלפי התאגיד.

 ה סוג הבוצ (2)

חיבת של הבוצה  אך לא מ  תופייני א)אנליזה    Bסוג  כבוצה מ  תרהמיוצרת במט"ש מוגדצה  הבו

ולעתים  לים, כימיים,  לה מרכיבים אורגניים, מינרא למסמך זה(. הבוצה מכי  'גבנספח  מפורטת  

להכיל   כבדו עלולה  ועודמתכות  מתת  הקבלן  המיוצרת  .  הבוצה  את  להוביל  בהצעתו  חייב 

עיהב . סוג  לי יה שונה מזה המוגדר לעש, גם אם סוג הבוצה יהבמט" יהווה  ל  לה לביטו וצה לא 

שהמט"ש יספק בוצה בריכוז    שנוי במחיר ההובלה. כל זאת בתנאילהובלת הבוצה ו/או לבקשה  

 .  15%וצקים שיעלה על מ

 

 תקשורת .2

 לקריאה בכל עת.  מיניםלתאגיד יחזיקו ברשותם טלפון נייד ויהיו ז  הקבלן וכל עובדיו נותני השירות

 באתר.  ת העבודהעם תחיל  לפון של העובדיםמספרי הט  תהקבלן מתחייב להעביר א

 

 למט"ש דרכי גישה  .3

 ורט להלן :, כמפאחת    למט"ש דרך  גישה

בסמוך לצומת    35הינה מדרך עפר )דרך כורכר כבושה(  היוצאת  מכביש ארצי מס'  דרך גישה למט"ש  

  ,ת גת(קריי  -וןלקמכיוון מערב למזרח )אש למט"ש  הינה רק מהנתיב  פלוגות, כאשר הפניה לכניסה  

בון את תוואי  על הקבלן לקחת בחשצומת פלוגות(.  לכיוון מזרח )  35ה לכביש  ינה  המט"ש  מ  היציאה

 למט"ש בהצעת המחיר שמגיש במסגרת מכרז זה.   ההכניסה והיציא 

 

 (שוטף)  פסולתנוי הובלה ופ שירות .4

משך כל  וזאת  ,  ףטוש  לאתר מורשה באופן    ה והובל  מהמט"ש    פסולת  פנוי   שירותאת  יבצע  הקבלן   4.1

ב   תוקפו של גים ומועדי  שבתות, ח  למעט,  16:00  –  07:00שעות  ' בשבוע בין הו  –ימים א'  ההסכם 

 די יום ביומו. נוי היומי  יקבע ע"י מהנהל המט"ש והקבלן מחוייב  לעמוד בו מימועד הפי ישראל.

  בחוקשנקבעים    י ימי שבתון כפי ישראל וחגים מועד  ,בשבתות  הפסולת  הקבלן מתחייב לפנות את   4.2

מנ על  למנוע  וזאת  או מטרדיםת  ריח  לצרכי המט"שסביב   מפגעי  זאת בהתאם  כל  תאום  בו  תיים, 

 . ללא כל תמורה נוספת, ומראש עם מנהל המט"ש

מרגע    תשעו  24  מ את הבוצה בשטח המט"ש יותר    למען הסר כל ספק הקבלן מתחייב לא להשאיר 4.3

 גיד.ובכתב מהתאמראש ך אישור כלאלא אם קבל  ,הל המט"שקבלת דרישת פינוי ממנ
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  "ש ובהתאם לדרישה ולקבלן לאפינוי יבוצע על פי צורכי המטלעיל,      4.2ו   4.1האמור בס"ק  אף  על   4.4

בצע  פינוי יהיה חייב לל דרישת  כה מדי אלא מודע לכך שבכו נמותעמוד עילת תדירות גבוהה מדי א

  לא בשעותית עבור פינוי שוספת כספת  ן לא תנתן כלת כי לקבליובהר בזא  את הפינוי כמפורט לעיל.

ישת  פי דר  בכל שעה ובכל יום על  ב לפנותבודה המקובלות במשק, ובמידה ויידרש לכך יהיה מחויהע

 החברה או בא כוחה. 

 תר מורשה וזאת בתאום מראש עם מנהל המט"ש.לאיבוצעו הגבבה והגרוסת   ה וצהב פינוי  4.5

 מסה.בעמדת הע תהחלפת המכולות העמוסות במכולות ריקות ותקינו 4.6

וההובלההפנו שירות   4.7 מערכות    י  כל  על  הקבלן  ע"י  יתבצע  מערכות ההובלההשוטף  לרבות  יהן  , 

 . בציוד מונעוטיפול  תיקונים שוטפים לרבות, להלןכמפורט  , המכאניות

ק מכולה בעלת גלגלים שבורים  שבורים, במידה ויספ  פק מכולות אשר גלגליהןקבלן לא יורשה לס 4.8

חזר  י  ההמכולה תשלח  עוהקבלן  לספק  ויספק  תחלי  בורהידרש  במידה  דיחוי,  וללא  מידי  באופן  ף 

ן  ות המט"ש הקבלן יהיה אחראי באופתשתינזק ל  תקולים אשר יגרמו גלגלים  הקבלן מכולות עם  

 סופק על ידו.  וי אשר מלא ומוחלט לנזקי הציוד הלק

ודה יכולת עב םבמצב שמיש לחלוטין בלא כל קלקולים וע הציוד  השירות הנ"ל ישמור על 4.9

 וקפו של ההסכם.  ורצופה משך כל תלית אופטימא

 להסכם זה. ספח א'בנבהתאם להנחיות המפורטות  בנוסף למפורט לעיל הקבלן יפעל וינהג 4.10

 

 ( פי קריאהל )בוצה הובלת פנוי ושירות  .5

או כל פסולת    , גרוסתגבבה,  והובלה של בוצהבמט"ש הדורשת שרותי פינוי    במקרה של תקלה       5.1

של הקבלן כמפורט בסעיף  א בששל   וכל זאת  נית אחרתגראו על    4עות העבודה הרגילות  לעיל, 

להגיע   לרבותמט"של הקבלן  השנה,  ימות  בכל  תוך    ,  ישראל,  ומועדי  מקבלת    שעות  6שבתות 

 .  נהווע הובלה, ו/או העברת מכולה ממקום אחד למשהצורך בביצודעה על הה

צוותי העבודה מטעמו לביצוע  את    יתגבר הקבלן לעיל,    5.1כמפורט בס"ק    עבודות לצורך ביצוע      5.2

 . העבודה עפ"י ההסכם ככל שיידרש

אחד למשנהו    לה ממקוםת מכוהעבר  תמורה שהיא בגין  תוספת  לא יהא זכאי לכלר כי הקבלן  מובה    5.3

 . בכתב הכמויותרה המפורטת גבור צוותי העבודה מטעמו כאמור, מעבר לתמות  ו/או

מי מטעמו  בלן להיות זמין ולעדכן את המנהל ו/או ג הק, ידאההובלההפנוי ו  י תלעניין ביצוע שירו

   כל עת.ך להשגתו במידה שנדרש הדבר בצאו בכל עת ועת ו/או את הדרעל מקום הימ של המנהל

 

 באופן שוטף בוצהפנוי והובלת  נוהל .6

לה יותר  במכוט"ש  מ השל    או כל פסולת אחרת)סחוטה(  טח המט"ש בוצה  לאגום בש  הקבלן    לא יורשה  6.1

הקבלן יכול לבקש  .   חת. לפיכך על הקבלן להיערך לפנוי יומיומי של כל הבוצה שהצטברה בומה אמימ

מטרד סביבתי    ממה בתנאי שאיננה מהווה כלש יותר מי בשטח המט"של המט"ש  הבוצה  להשאיר את  

 מנהל המט"ש.  וקבל אישור לכך בכתב ומראש מ
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בשום זמן    אתר אחרשל    פסולת אחרת  ו כלא)סחוטה(  ה  צמט"ש בוה  בשטח  ור לאגהקבלן    לא יורשה  6.2

 . עילהובשום 

 לעיל הכול לפי הצורך.   5.2ו  5.1, כמפורט בסעיף  מדי יום, כולל שבתות וחגים פנוי הבוצה יבוצע   6.2

 בהתאם לצרכי המט"ש.  בה וגרוסת יבוצע בתאום מראש עם מנהל המט"שפינוי גב 6.3

 

 הבשגרולת פס/וי בוצה ניסדר פעולות עקרוני לפ 6.4

במט"ש שיפתח לו הגעת מוביל הבוצה לאתר המט"ש ייצור הנהג קשר טלפוני עם מפעיל תורן   עם  6.4.1

 סה.  את שער הכני

יעמידן בעמדות הטעינה או בעמדת או מטעמו )נהג המשאית( יפרוק את המכולות הריקות והקבלן  6.4.2

 .ובכפוף להוראות מפעיל המט"ש  על פי הצורך  ההמתנה הכל

 לאות בוצה או כל פסולת אחרת מעמדות הטעינה.ת הממכולואת ה  ן יוציאלבקה 6.4.3

לן את המכולות הריקות בעמדות יב הקב ות מהעמדות הטעינה יצ לאחר הוצאת המכולות המלא  6.4.4

 הטעינה.  

אי קירוי /קירוי לא מספק ולות ויוודא שלא יוצרו מטרדי ריח כתוצאה מ הקבלן ידאג לכיסוי המכ  6.4.5

על הקבלן מוטלת  קירוי המכולות ואטימתם  אה ל חריות המל הא כל ספק    ר ס . למען ה של המכולות 

 כך על פי כל דין.בלבד והוא נושא בכל האחריות ל

ו להנחות את ולות המלאות תיעשה בנוכחות ובפיקוח מפעיל המט"ש התורן שתפקיד טעינת המכ  6.4.6

ההזזה הפריקה,  ן והמלאה  לאופ יש להדגיש כי האחריות הבלעדית   ביל באשר למיקום המכולות. ו מ ה

 יא של המוביל.נה הוהטעי

י טח ההתארגנות ומשטח קות את ש עם סיום הצבת המכולות הריקות במקומן באחריות הקבלן לנ  6.4.7

 להוראות מפעיל המט"ש.ביבתי, הכל בכפוף  העבודה מכל פסולת אשר עלולה להוות מטרד ס

אזני גשר אמצעות מ ב  קילת בוצה באתר המט"ש מלאה/ות יבצע המוביל ש   לאחר טעינת מכולה/ות 6.4.8

בת מספר תי וכ ,  לאחר חתימת הנהג   ם בנוכחות מפעיל תורן ויפיק תעודת שקילה אותה ישאיר י ויל מכ 

 במקום המיועד לכך לפני שיעזוב את המט"ש.  דהול גבי התעכב עהרישוי של הר

 בלבד. לפיכך עליו לבחון היטב את מפלס  ובילמ / על הקבלן   חריות הבלעדית להעמסת ייתר היא הא  6.4.9

 משאית.תה ללה טרם טעינסולת במכוהפ

לת עם מכולה דולפת פסו לכלוך ושפיכת פסולת כתוצאה של טעינה רשלנית, או הובלת  גרימת   6.4.10

יסודי את הלכלוך שגרם לו.   עבודת השינוע ולנקות באופן  את המוביל להפסיק באופן מיידי את  תחייב 

 ם.ידו בקולחי  יישטף על  חתנתוחזר על ידו למכולה והאזור עליו הייתה מוהפסולת שנשפכה  

וצה כתוצאה של ב   ייב לעבוד ללא גרימת כל זיהום סביבתי. גרימת לכלוך ושפיכת קבלן מתח ה  6.4.11

מיידי את עבודת   לפת תחייב את הקבלן להפסיק באופן , או הובלת בוצה עם מכולה דו טעינה רשלנית 

יו ה והאזור על ידו למכולל  ע י את הלכלוך שגרם לו. הבוצה שנשפכה תוחזר השינוע ולנקות באופן יסוד 

באחריותו המלאה של ה  , כל הציוד הנדרש לביצוע כנ"ל יהי חת יישטף על ידו בקולחים ייתה מונ ה 

 .בונול חשהקבלן וע

שאיר את השטח נקי מכל בוצה או פסולת המפעיל התורן יסגור את שער הכניסה ויוודא שהקבלן ה 6.4.12

   חרת.א
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המשקל לאה.  ת המ המכולה/ו של  צע שקילה  בו ת המאושר,    פסולת  / כניסה לאתר פנוי הבוצה ב  6.4.13

 .לות של אותה מכולהשקישתי ה  מביןמוך  יהיה המשקל הנ  עבור השרות  לתשלום  הקובע

 . כל דליפה שלהקבלן לקבל את כל האישורים הנדרשים להובלת פסולת כנדרש בחוק   באחריות  6.4.14

 .בלן בלבד הק  הינה באחריות  עד לאתר ההטמנה, ורך כל הדרךנוזלים או חומר מהמכולות לא

 

 , גבבה וגרוסת ע בוצהשינומכולות ל .7

צה, פנויה והובלתה. אילן למט"ש לצורך איסוף הבו הקבלן שיש יהיו רכוש    בוצה  לפינוי ה   המכולות   7.1

 . במצב בובמט"ש   לשימוש שוטף של המט"ש   פחות מכולות ל   4  יעמיד לרשות המט"ש / הקבלן יספק 

ט"ש מ ה ת בשטח  ונחו מ ת הנוספות  המכולו   שתי   יו ה י יתעכב משלוח פינוי הבוצה מעבר ליממה,  

 סרות באופן מיידי.בלן את מספר המכולות החם הקישלי  , לאחר מכןלהמשך מילוי

לאחר כולל ניקוי השטח   לובשטח המט"ש ומחוצה  ות()ריקות ומלא  ן אחראי על שינוע המכולותהקבל  7.2

 .החלפת המכולה

ולה ליד המתקן ל מכ כ   , ת הפסולת עד לה לקליט יו מ באחריות הקבלן למקם את המכולה במקום ה   7.3

 .המיועד לה

בוצה  המכולות  7.4 נפ  תהינה      לפינוי  שיכיל  בעלות  לפחות.  20ח  בוצה  וסוג המכולה    טון  המבנה  חומרי 

אטימו נוזלייבטיח  לדליפות  מוחלטת  בהתאםת  הכול  לסביבה,  רעים  וריחות  מוצקים  לדרישות    ם, 

,  2004 -וצה וסילוקה(, התשס"דש בב מים( )שימו מניעת זיהום) םתקנות המיו להגנת הסביבההמשרד 

 .כפי שתתעדכנה מעת לעת

שונים    המתקניםלקליטת  שיתאימו  מ"ק ובמידות    8-20של  תהינה בעלות נפח    ינוי גבבהות לפהמכול   7.5
ב אטיממט"ש.  הקיימים  יבטיח  המכולה  וסוג  המבנה  מוצקים  חומרי  נוזלים,  לדליפות  מוחלטת  ות 

לסביבה,  תוריחו יהלמ  רעים  כ יכולות  שינוען,  ל האמצו  בעת  ותקין  לכסוי מלא  הנדרשים  הכול  עים 
 . להגנת הסביבה  המשרדדרישות בהתאם ל

מור על תקינותן באופן שוטף. ויש   )לבוצה ופסולת(    קבלן יתחזק בעצמו ועל חשבונו את המכולות ה    7.6

ופן בא   ת היענו חייב ל והקבלן יהיה    ת קויים שגילה במכולו יה רשאי להצביע על לי מנהל המט"ש יה 

 ולקלת.ליף את המכולה המקמיידי לקריאה ולתקן את הלקויים, או להח

ולות הינה באחריות בלעדית של הקבלן, לרבות היבטים תפעוליים אופן העמסת ופריקת המכ    7.7

 ד'.וכ  ולה, סכנת התהפכותבטיחותיים כגון שפיכת בוצה לשטח שמחוץ למכו

נה בהתאם מכולות הריקות והעמדתם בעמדות הטעי ת ה ז ת שינוע והז א   לת בין השאר ל העבודה כו     7.8

 )ארבע(   4.0ת המכולות תיעשה בתוך  ענות והגעה למט"ש לצורך הזז תורן. הי לדרישת המפעיל ה 

 שעות מרגע הקריאה.

ש " ך ובהתאם לצרכי המט ה והגרוסת על פי הצור בלן יעמיד לרשות המט"ש מכולות לפינוי הגבב הק     7.9

גין ט בכתב הכמויות בלן לא תהיה כל עילה לדרישה כספית מעל המפור לקב לפעם.מפעם  כפי שיוגדרו

 לעיל.    7.1-7.7עם המכולות יהיה בהתאם למפורט בסעיף  וי בדרישות. אופן ההתנהלות  השינ

 סולתהפהובלת  .8
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בהנחיות פורט מ בהתאם ל ע"י הקבלן ל נוהלי הדיווח תעשה  הפסולת )בוצה ,גבבה,גרוסת( כול הובלת  8.1

-התשס"ד   )מניעת זיהום מים( )שימוש בבוצה וסילוקה(, ביבה ]תקנות המים  הס   ת המשרד לאיכו 

 . )נספח ב וד(  טרה[, משרד הבריאות, והמש20041

לא  . בינים   וללא חניות   ורשה עם רישיון בר תוקף מ שתילקח מהמט"ש תובל ישירות לאתר  הפסולת   8.2

 .בפסולתמוסה  עחניית לילה למשאית  תורשה בשום אופן  

ד, על  די התאגיי -יאושר מראש על   -הקבלן את הפסולת ו/או החומרים    אליו יפנהתר  אמובהר, כי ה 8.3

 . פי שיקול דעתו הבלעדי

 .באחריותו המלאה של הקבלןכל זיהום או מטרד סביבתי שנוצר כתוצאה משינוע הפסולת הינו   8.4

 פי כל דין.  עול בהתאם לתקנות ועלהקבלן מתחייב לפ 8.5

 

 לרכוש במט"ש  נזקים .9

 וע באופןקב פעולת הקבלן תחייב את הקבלן לתקן את הרכוש הפג ש שתיגרם ע מט" ה גיעה ברכוש פ 

רך ט"ש לנעלי הקבלן לצו בוצע מייד ו/או לא יבוצע כנדרש, ייכנס המ מיידי. במידה והתיקון לא י 

י המט"ש " לות ביצוע התיקון ע תשלום לקבלן בהתאם לע התיקון ויבצעו בעצמו. במקרה זה יקוזז ה 

 .15%של   טיפולת דמי  בתוספ

 קריאה מיוחדת  .10

והובלת   נוי המט"ש לדרוש מהקבלן לבצע  פ טף, רשאי  מעבר לשירות פנוי והובלת הבוצה באופן שו 

השוטף. במקרה כזה יהיה על הקבלן   חריגה שאינה כלולה במסגרת הפנוי או כל פסולת  בוצה  

מט"ש ל ה  הגע   . אי ם עבודה יו בתוך    חריגה  ה הפסולת  לות לשינוע  ולהגיע למט"ש עם מכו להיענות  

 בהסכם. לקבוע  בזמן הנקוב תגרום לקנס כספי בהתאם 

 וי פסולת פינעצירת  .11

  מיצוק בוצה 11.1

ל  עיכוב בפנוי שהתאגיד יאלץ לעצור את פעולת הציוד המבצע את מיצוק הבוצה בש   במקרה 

ן ולחייב את הקבל   ו לפנות את הבוצה בעצמ יהיה התאגיד רשאי  שגרם הקבלן,    והובלת הבוצה 

 ה בעצמו.מכולה שיפנ  ₪ ועוד מע"מ לכל אירוע ו/או לכל  10,000בסך של  בתוספת  י ופינוהבעלויות  

 פסולת ממי הביוב  עצירת מתקני הפרדת 11.2

  או מתקני הפרדת הגרוסת והחול המבצעים את  \אלץ לעצור את פעולת המגוביםהתאגיד יבמקרה ש

יהיה התאגיד רשאי  ן,  להקב  שגרם  לתוהובלת הפסו  בפנוי  ובעיכ  הפרדת הפסולת ממי הביוב בשל  

₪ בתוספת    6,000נוי הפסולת בתוספת של   לפנות את הפסולת בעצמו ולחייב את הקבלן בעלויות פי 

 יכוב בפינוי הפסולת.  חוק ועל פי כל דין, עבור כל יום של ע מע"מ כנדרש ב 

 בוצהיעד סילוק והטיפול ב .12

הבלע  12.1 האחראי  הוא  לס הקבלן  וטיפ יל די  בבוצוק  פסול ובכ  ה ול  אחרל  שת ת  הסילוק  דרשית   .

לרבו הדין,  הוראות  את  שתואם  באופן  יתבצע  בבוצה  מים(והטיפול  זיהום  )מניעת  התקנות    ת 

   נספח ז'.  –[ 20041-, תשס"ד)שימוש בבוצה וסילוקה(



 ( בע"מ 2008מי ק. גת )

53 

 

  ידו.   המוצע על  לאתר    ילוק  הבוצהסללדאוג לקבלת אישור כל הרשויות המוסמכות  על הקבלן   12.2

 הלן: בתקנות ותמציתן ל רטותה מפול הבוצשרויות סילוק וניצופא

 סילוק הבוצה  לאתר פסולת מוצקה.    .א

 ז'.  נספח  –להוראות התקנות  ה לדישון קרקע חקלאית בהתאםניצול הבוצ .ב

אושר  לאתר פסולת מוצקה או כל אתר אחר המת אחרת  או כל פסול  סילוק הגבבה והגרוסת   .ג

 ה. ע"י המשרד להגנת הסביב

ושר במהלך תקופת החוזה,  ות את יעד הסילוק המאלשנ  יבקש  והקבלןובהר, כי במידה  ש ומדגיו 12.3

 לכך מראש ובכתב. והרשויות המוסמכות  התאגידת  יהיה עליו לקבל את הסכמ

ייתכנו מקרים חריגים בהם ריכוז של מספר   –בוצה עם ריכוז מתכות מעל למותר בתקן    סילוק 12.4

לפנות את הבוצה  בלן  על הקכזה,    תקנות. במקרהעל פי הר  המות  מתכות עולה על הריכוז המרבי

מאת חלהרלאחד  הקבלן  על  לכך.  המורשים  )אס"פ(  הפסולת  מהן   י  לבדוק  הבלעדית    האחריות 

 יבש בבוצה.  ת הבוצה החריגה, לדוגמא: אחוז החומר ההדרישות של אס"פ לקליט

לעיבמ 12.5 האמור  מכלליות  לגרוע  עבלי  יומן  לנהל  הקבלן  מתחייב  כל  ל,  יפורטו  בו  מסודר  ודה 

שביצה מ פעולות  ידי  ע,  על  שיידרש  נוסף  רלוונטי  מידע  וכל  אחרויאפשר    התאגידועדיהן    מעקב 

 ביצוע העבודה.

יגיש   12.6 ל    לתאגיד הקבלן  יומן העבודה המ  7עד  דו"ח חודשי מרוכז של  לעבכל חודש,  ה  בוד תייחס 

 הסביבה. ן העתק של הדו"ח למשרד להגנת ה על ידי בחודש שחלף וכשבוצע

יצרך לכל ח 12.7 ופינוי כאס ית ת דששבונית חוהקבלן  פינוי  מכתא לפינוי, ללא צירוף  עודות פינוי לכל 

 ל לא תאושר חשבונית לתשלום.לעי הניירת

 תמורה ואופני התשלום ה 12.8

  הפסולת ו  א  ת הבוצהרד ועבור קליטה בנפבל הו  פינוי  הקבלן נדרש לפרט את הצעתו במחיר  עבור 12.9

 באתר מורשה בנפרד.  

וכן עלות    או הפסולת  ו/  פינוי והובלת הבוצה   ם של ת הינה הסכובכל מקרה הצעת הקבלן הקובע 12.10

 באתר מורשה.   או הפסולת  קליטת הבוצה

 כמפורט בחוזה.   פסולת / שלום תהיה לפי משקל הבוצההמדידה לצרכי ת 12.11

פינה והן תהוונה הבסיס  פסולת שה/ה של הבוצהשקיל תעודות    רף אתלצלן  על הקבעם כל חשבון   12.12

 לתשלום. 

ה עם ריכוז מתכות מעל המותר על פי התקנות, או התקנות  בוצ   לום של פנויהמדידה לצרכי תש 12.13

 .צאת ממכונות סחיטת הבוצה למכולותתהיה על פי משקל הבוצה שיו שיבואו במקומן,

ייבויותיו על פי חוזה  לום נוסף על הנקוב בהצעתו תמורת ביצוע התחהקבלן לא יהיה זכאי לכל תש 12.14

היצע העבודה. ככל שחל שנוי במצב החוקי  את    חוקי המסדירזה, וזאת אף אם יחול שנוי במצב ה

ודיע על כך בכתב למנהל המט"ש  ה, ישכר החוזת העלאת  חייב אהשינוי מדעה שבן  בלכאמור, והק

 ת התשלום כאמור. אשר יבדוק את דרישת הקבלן להעלא

 כללי בטיחות   12.15

 .  ממונה בטיחות מטעמו הקבלן יעסיק 12.16

13. 

  חשטלעבודתו ביגיש לאישור התאגיד תוכנית בטיחות  הקבלן בודהצו התחלת העימי עבודה מקבלת  10תוך    13.1

 ט"ש. המ ם של פעילותות ניהול סיכונייהמט"ש ותוכנ 
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טיחות  ביצוע העבודה, לרבות בעניין הבטחת תנאי הבהקבלן מתחייב לקיים הוראות כל דין בכל הקשור ל    13.2

 וע העבודה.ביצ ם אחר במהלךוהגהות לשם שמירה על שלומם של העובדים ושל כל אד

הספקים וכל    כן את המשנה שלו ו  בדיו, את קבלניעו  , את הקבלן  תא  חות מחייבותמובהר כי דרישות הבטי    13.3

 אדם אחר מטעמו. 

,  1954  –פיקוח על העבודה התשי"ד  א מכיר את הוראות הדין, לרבות חוק ארגון ההקבלן מצהיר בזה שהו     13.4

  "ח בנייה( התשמ, תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות  1970  –  תש"ל)נוסח חדש(  פקודת הבטיחות בעבודה  

תק1988  – בעבוד  נות,  מגן  הבטיחות  )ציוד  )עזרה  1997  –התשנ"ז    אישי(ה  בעבודה  הבטיחות  תקנות   ,

 –ת בעבודה )עבודה במקום מוקף( התשנ"ח  , תקנות הבטיחו1988  –ומות עבודה(, התשמ"ח  ראשונה במק

י  כל דין כפ  תאוועל פי הור   פורסמו לפיהם; הוא מתחייב לנהוג על פיהםות שצווים והתקנ , וכן כל וה1998

ק. גת   מילוקח על עצמו את האחריות לכל תביעה שתוגש נגדו ונגד    והוא  לעת בקפדנות  יהיו בתוקף מעתש

 כל הוראה מהוראות הדין ומהוראות אלה. וכל מי מטעמה עקב הפרתבע"מ  (2008)

ובל   13.5 מהאבנוסף  לגרוע  הבאיםמור  י  וכל  עובדיו  הקבלן,  יקיימו  בקפדנ   לעיל,  הה  ותמטעמו,  כל    וראות את 

ר וההנחיות שתינ  ע"י כל  מוסתנה  והרווחה, משרד התחבורה  שות  גת   ומי ק.מכת, לרבות משרד העבודה 

 .( בע"מ2008)

העב    13.6 את  יבצע  וההורהקבלן  התקנות  הדין,  הוראות  כל  של  מדויק  מילוי  תוך  הרשוודות  של  יות  אות 

 בתחום העבודות.  המוסמכות, תוך עמידה בתקנים ישראלים

ק עובדים מקצועיים מיומנים שעברו הדרכת בטיחות  ודות אך ור ק בביצוע העבחייב בזה להעסיהקבלן מת    13.7

 ית והם בקיאים במלאכתם, ואחראים לעבודתם. כלל

חת לשנה. אישור ממונה בטיחות  ות אממונה בטיח  כל עובדי הקבלן מחויבים לעבור הדרכת בטיחות ע"י    13.8

 ה בלבד זו הצע  במט"ש. בודת הקבלןת עלחיתנאי לתכתאגיד לבר יוע

במט"ש    הקבלן      13.9 עבודותיו  לביצוע  הדיעסיק  שעברו  משנה  קבלני  נוהלי רק  את  שמכירים  בטיחות,  רכת 

בלן רשאי  ה הקאופן לא יהיתמו על הצהרה לפיה עברו את ההדרכה והבינו אותה(. בשום  הבטיחות )שח

 צועיים.קמ שאינם מתאימים ושאינם להציב בעבודה עובדים

מכ  13.10 לגרוע  מחובומבלי  חובה  תהיה    תל  להסכם רשאית  ובהתאם  הדין  פי  ומאחריותו על  ק.הקבלן  גת    מי 

בע"מ2008) א  (  להתנות  או  לסרב  או  דעתה  לאשר  שיקול  לפי  בתנאים,  המשנה  קבלן  של  אישורו  ת 

 . המוחלט

כי העבולן מהקב  13.11 בזה  ומתחייב  כ  והאישוריםנות  וישידות תבוצענה בהתאם לכל הרצהיר  וכי  ל  הדרושים 

ה תקינים  רישיונות  שבידיו  כלקבלן  לרבות  עובד  הוא  שבהם  הכלים  וכל  שינוע, ותקפים  כלי  הרמה,  י 
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א ונמצקופתי בדוק  חשמליים וכו' תקינים וכל מה שדורש בדיקות בודק מוסמך תמכשירי יד מכאניים או  

 כחוק.  ברו הסמכהם ועינ מוב שהמשתמשים בכלים אלו מיתקין והוא מצהיר ומתחיי

לעה  13.12 יספק  בטיחוקבלן  וציוד  מגן  ציוד  כל  מטעמו,  הפועלים  ולכל  לשלוחיו  בהתאם  ובדיו,  הדרוש  תי 

 העבודה נשוא וים והנוהג, אשר נהוג להשתמש בו לשם ביצוע עבודה מסוג  להוראות החוק, התקנות, הצו

נעשה שימוש    כד'( ויוודא כי פי מגן ו, משקןמגי  גדי עבודה, אוזניות, כובעכם )לרבות נעלי עבודה, בההס

 בציוד זה.  

וסד   13.13 תקינים  עבודה  סדרי  לקיים  מתחייב  אחריהקבלן  ונזקים  פגיעות  תאונות,  נגד  בטיחות  לנפש רי  ם 

ד, המכשירים,  ם נכון של החומרים, הציו מיקוסון נכון ול ולרכוש בביצוע העבודה, וכן יהיה עליו לדאוג לאכ

 לו.ודה שבהעי המכונות וכל

ק ועל פי  ורי בריאות וחיסונים הנדרשים מעובדים במתקני שפכים בהתאם לחושב לדאוג לאיהקבלן מתחיי   13.14

 כל דין.

 יבוצע כלשונו וכרוחו ע"י הקבלן במסגרת החוזה השנתי.  כל הרשום במפרט טכני זה,
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 1 נספח א'

 פסולת  ינויפ

 תכמויות פסול

לבמט"  םיוכ  כמויות הפסולת המיוצרות והעתידות  מיוצר ש  בשנים הקרו היות  בו  כות  הינן  פסולת    25  -בות  טון 

 מוצקים ממי הביוב במתקן טיפול הקדם במט"ש.בחודש. הפסולת נוצרת בתהליך הפרדת 

 תאור איסוף הגבבה 

בים ו מגג  עדינים( . כל זו  2גסים ו  מגובים  2ם מכאנים )גוביסוע ארבע  מהגבבה נאספת במתקן טיפול הקדם ע"י מ 

, רות הפינוי או כל טענה כנ"ל מוד כל טענה על גודל המכולות תדי עלקבלן לא ת  ,נויפית  ולמכול   פנה את הפסולתמ

לש הקבלן  וירצה  כבמידה  שינוי  לבצע  או  שהוא  פר  הגבבה  ל  פינוי  מסווהגבאופן  בקשה  להגיש  עליו  דרת  רוסת 

הוא  וי כל שלבצע שינ  כתב לא יאושר לקבלןבר  , ללא קבלת אישושותיוות לבקטים והבהרות מילולישרטוהכוללת  

 ת המט"ש. במערכו

 תאור פעולת הקבלן 

כך ומשם לפנותם לאתר במסלול ודרך פתח המיועד ל  ,בנה טיפול הקדםאחריות הקבלן לפנות את המכולות ממ

 מורשה. 

 פול הקדם.השונים הנמצאים במבנה טי  תקניע במרות ולא יפגזהיהקבלן יבצע את עבודתו ב

המכולצהולאחר   יאת  המלאות  הקבות  אכניס  וימקם  בזהירות  הרלן  המכולות  את  איסוף  ותן  להמשך  יקות 

 הגבבה. 

פסולת או תשטיף שנוצרו בתהליך הפינוי של  ות הקבלן לשטוף ולנקות את רצפת המבנה מכל בגמר עבודתו באחרי

 המכולות. 
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 2 -ספח א'נ

 ת ואיכות בוצהמויוכ

 כמויות בוצה .1

ל  עתידות צפויות לגדול עם גידו ן בחודש. הכמויות ה טו  500   כת כיום במט"ש הינן  וצר ויות הבוצה המיוכמ

המט השפכים  וכמויות  בטיפ האוכלוסייה  מכון  של  תוצר  היא  הבוצה  במט"ש.  בשפכים  ופלות  ול 

 .  וצה משופעלתל בבעיקרם, שפועל בטכנולוגיה ש  םמוניציפאליי

כוז המוצקים בה משתנה ונע  יפוגה ומכבש סרט  ור י טר ופקת באמצעות צנבוצה המיוצבת )במיכל יעודי( מה

 מוצקים )בסיס משקלי(. 22% -ל  15%ין ב

 טון.  25טון ל    15ת לפנוי תהיה בתחום של כמות הבוצה היומית הנדרש

וי בידי המט"ש. אולם  שמצ   י מיטב הידעעל פ  חזית לכמות הבוצה הסחוטה שתשונע אל המכולות נעשתהת

לא כ  לקבלן  טענה  כל  ה  ילפתהיה  שנוי  בגין  לבכ המט"ש  רשאי  יהיה  לא  והוא  במידה  מויות  בתביעות  וא 

 מכל סיבה שהיא.   מדויקתויתברר בדיעבד כי תחזית כמויות הבוצה אינה 

לא  יה אוסטצתר קומפ תה לא ות אשר אינן מאפשרות פינוי הבוימצאו מתכצת המט"ש  במידה וימצא כי בבו

 .זה מלא בהצעתו למכרזשי יכפ חיר הובלה בלבד ה, ישולם לקבלן מנלאתר הטמ 

   .2020בה וגרוסת של מט"ש קריית גת לשנת ה גבן כמויות פינוי בוצלהל

 רכה בלבד. אלא מוצגות להע יבות את המזמיןחי הכמויות אינן מ*

חודש

 בוצה לפינוי 

גבבהיעד סילוקאחוז מוצקיםטון\חודש

0.00קומפוסט אור830.020%ינואר

8.32קומפוסט אור707.020%פברואר

5.86קומפוסט אור795.217%מרץ

3.60קומפוסט אור561.218%אפריל

0.00קומפוסט אור671.618%מאי

6.92קומפוסט אור699.318%יוני

3.84קומפוסט אור588.819%יולי

0.00קומפוסט אור507.119%אוגוסט

3.66קומפוסט אור356.919%ספטמבר

20.36קומפוסט אור640.421%אוקטובר

10.84קומפוסט אור589.621%נובמבר

2.78קומפוסט אור785.921%דצמבר סה"כ 

7732.9166.18טון\חודש ממוצע 

644.4119.25%5.5חודשי

נתוני בוצה לשנת  2020

נתוני ממוצע הגבבה 

שנתי 2020
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 'בנספח 

 הצוב/ הנחיות לפינוי פסולתו כללים

 

 תורדגה . 1

 

 ורשהמ, באלה וכיוצא עיבודה, שריפתה תעובאמצ ,בפסולת ללטיפו המשמש מקום" בפסולת יפוללט תרא"
 ;פסולת לסילוק אתר  ולמעט ,דין כל פי  על

 מבוקר   באופן  וכיסויה הטמנתה באמצעות ,פסולת לוק ולסי נוילפי המשמש מקום " פסולת לוקסי  אתר"
 ;דין כל פי על והמורשה כיסוי  בחומר

 :מאלה אחד  כל לרבות "העסק בעל"

 ;העסק תא המנהל אדם .א

 ;סקהע פועל ובפיקוחו תו שגחהשב אדם .ב

 ;העסק רשיון בעל .ג

 ;בעסק המחזיק .ד

 סולתפ לאצירת המשמש נייח אם ובין משאית על ןותקמ אם בין, שהוא חומר מכל  קיבול כלי "אצירה  כלי"
 ;שהוא זמן פרק לכל

  על  לההעו,  בקוטר צקיםמו לסינון מערכת הכולל ,םטיפיובתש בשפכים לטיפול מתקן "טיפול  קדם מתקן"
 ;העירונית הביוב תלמערכ ומחובר ,מ"ס 1

 ;החוק פי- על וראיש כנותן שהוסמך, דרום במחוז סביבהה להגנת המשרד עובד "ישורהא  נותן"

 ;מטבחיים- ובתי ממשחטות בשרית  ופסולת גוויה חלקי לרבות ,חיים בעל גוויות "ופסדים פגרים"

 פסולת  ,אסבסט – עט למ(  בוצות ,ואנאורגניים ים אורגני חומרים :כגון(  סוגיה כל על פסולת "ולתפס"
 לשחרר העלולה יתייתתעש פסולת ,מדבקת  או מסוכנת  רפואית סולתפ ,רדיואקטיבית פסולת ,מסוכנת
 ;רטיבות 64% על עולה אינה שלה הרטיבות ולתתכ ואשר מסוכנים חומרים

  פלסטיק ,הירפ ח עודפי זה ובכלל ,סביבתה עם כימית מגיבה  השאינ פסולת "רטית אינ פסולת"

 - בקשר בהם שמשתמשים  או לבניה םהמשמשי חומרים יריושי חומרים "בניה  פסולת .'דוכ זכוכית

 ;יםמבנ של הריסות וחלקי  אדמה ערימות לרבות ,יהבנ  לעבודות

,  בנין פסולת,  גושית פסולת  כגון ,רקבוביים םאורגני מרכיבים מכילה שאינה  - פסולת  "יבשה  פסולת"
 .'וכד  צמיגים ,וטאותר ג ,אינרטית פסולת

 ריזותא ,מזון   שאריות כגון מעורבים ואנאורגניים אורגניים מרכיבים  המכילה פסולת  "מעורבת פסולת"
 ;מסוכנים חומרים  המכילה ולתפס  או מסוכנת פסולת למעט וגזם פלסטיק

 נלווים ריםיזב א  ,החרסינ אריחי ,בלוקים ,גבס ,חול ,בטון תבורל)  מבנים יסותהר פסולת "שיפוצים פסולת"
 (. וכד למבנה
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 . עסק בתי ב שמקורה יבשה פסולת "תעשייתית  פסולת"

 מאלה  אחד הנעש  שבו ,דין כל פי על מורשה וקבוע נייח קןמת  שהיא פסולתל  מעבר תחנת "מעבר תחנת"

 לכלי  ,פסולת להובלת   רכב  ת לרבו אחד  קיבול  ימכל  וסילוקה  פינוייה  במהלך פסולת של העברה  .א
 .אחר קיבול

 עם במגע שבאו נוזלים "יםיפתשט",  חוזר שימוש או מחזור לצרכיי לרכיביה פסולת לש ןמיו .ב
 .מפסולת שנבעו או תפסול

 כללי . 2

 :למניעת האמצעים בכל ינקוט העסק בעל  2.1

 ;האצירה לכלי מחוץ אל פסולת של  העפה או פיזור  1.2.1

 ;האצירה מכלי תשטיפים של u1513 פהדלי או זרימה 2.2.1

 .האצירה מכלי ריח תצהפ 3.2.1

 תשטיפים  של ודליפה זרימה ,ריח מפגעי למניעת האצירה  כלי את ויתחזק יבדוק העסק בעל 2.2

 .חזותיים םמפגעי

 ים הנושא על בכתב פרוט ,אלו תנאים מקבלת חודש תוך האישור נותן לאישור יגיש העסק בעל 2.3

 :הבאים

 ;הפסולת מובלת אליהם עדיםהי  .א

 ;אצירהה כלי  של והאחסון יסוףאה פעילות אופי   .ב

 .האצירה כלי  של שטיפה ותפעול  ביצוע אופן  .ג

  לאישור  בקשה להגיש העסק  בעל  על  ,הרכב כלי של  חזוקהות סיכה פעולות בעסק מתבצעים אם  2.4
 .אלה פעילויות

  ןנות  פניב יוצג אשר ,זה תנאים מסמך של עותק יהיה לעסק השייך פסולת להובלת רכב כלי בכל   2.5
 .דרישתו פי  לע ,מטעמו מי או האישור

 - ומובילי אוספי עובדיו כל ידי  על  גם ,אלה תנאים של עת בכל לביצוע אחראי יהיה העסק בעל 2.6

 .הפסולת

 .זה במסמך הקבועים לתנאים בהתאם יפעלו עובדיו וכל העסק בעל 2.7

 קשה ב  להגיש יש ,אחרת ילותעפ  כל בורע  .בלבד לתופסו אשפה  והובלת איסוף רעבו הינם אלה איםתנ   2.8
 .שייך העסק אליה המקומית תברשו  נוספת עסק לרישיון

 פסולת  הובלת . 3

 תחנת  אל או בפסולת לטיפול אתר  אל או פסולת  סילוק אתר אל ורק אך  תעשה פסולת הובלת  3.1

 .דין כל לפי המאושרים ,מעבר

 לת לפסו  מעבר  תחנת אל או ןי בני ולתפס  סילוק ראת אל ורק אך תעשה בנין תפסול הובלת  3.2

 .דין כל פי על המאושרים
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 ו 2.1סעיפים  לפי המותרים יעדיםה  אל מעבר מתחנת או האחרונה יסוףהא מנקודת הפסולת הובלת   3.3
 - .בלבד סגור  אצירה ובכלי ישירות תעשה , 2.1

 שם את וללתהכ ,העסק לבע  שם על הבניין פסולת וחמשל  תעודות של יםהעתק  ישמור  העסק  3.3

 - .המקור מאתר יציאה  ותאריך שעה  ,המפונה הפסולת כמות ,תהפסול של המקור האתר

 .דרישה פי על  האישור נותן בפני  ויוצגו שנתיים למשך  בעסק ישמרו העתקים

 .נההטמ באתר ,העסק לבע שם על ,הפסולת הטמנה אישורי של העתקים ישמור העסק  3.4

 .הכניסה ושעת ריךאות טמנהלה הפסולת כמות את יכללו העתקים

 .דרישה יפ על  האישור נותן בפני  יוצגוו שנתיים למשך  בעסק ישמרו םהעתקי

 בעל שם על ,נייןהב פסולת ההטמנה ואישורי המשלוח תעודות של העתקים ישמור העסק   2.5
 .לתהפסו את  המוביל בברכ עבודה יום לאותו הרלוונטיים,העסק

  ואיסוף אחסון. 4

 או  וריח- - ,חזותי למפגע םיגרו שלא  ובאופן לכך המיועד במקום יאוחסנו מלאים וא  ריקים אצירה כלי 4.1
 .אחר מפגעל

 . עבר לכל פסולת  פיזור ימנע תהפסול איסוף במהלך  4.2

 .האצירה לכלי מסביב 'מ 1 של ברדיוס שהצטברה פסולת של מידי איסוף יוודא קהעס בעל  4.3

 ורק  אך תיעשה )אחר ולוטיפ  מיון ,דחיסה לרבות ( למשנהו אחד אצירה מכלי פסולת העברת  4.4

 .מעבר בתחנת

 אצירה  כלי שטיפת. 5

 ריקון   בכל ,בניין ולתלפס אצירה כלי למעט ,לפסולת האצירה כלי של וחיטוי שטיפה יבצע העסק בעל    5.1
 .פסולת סילוק באתר או מעבר בתחנת

 ,יןבני  לפסולת אצירה כלי טעלמ  ,ולתלפס  האצירה  כלי של  וחיטוי שטיפה בצעי סקהע בעל 5.2

 .לפחות לשבוע אחת דחסל ההיפוך בשיטת המפונים

 :הבאות האפשרויות אחת פי על בוצעוי האצירה כלי וחיטוי שטיפה עולותפ  5.3

 ;טיפול קדם קןלמת המנוקזת מוגבהים שוליים בעלת  לחלחול אטומה שטיפה בעמדת .א

 מחוץ אל  זרימתם או ליפתם ד שימנע באופן תשטיפים ףאיסו כתמער  הכולל הרכב גבי על המוצב במתקן .ב
 .טיפול קדם במתקן לטיפול ויובלו בהרכ בכלי יאגרו התשטיפים .כבלר

 .טיפול קדם במתקן יטופלו וחיטוי שטיפה מפעולות תשטיפים 5.4

 דיווח  .6

 השנה  ל ע מסכם ישנת דיווח ,לפברואר מהראשון יאוחר  אול ,שנה מידי  שורהאי  לנותן יעביר העסק בעל

 .שהסתיימה

 :יםהבא הפרטים את לפחות יכלול ח "הדו
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 .מעבר תחנת אל או בפסולת  וללטיפ  אתר אל או פסולת סילוק לאתר שהועברו הפסולת כמויות 

 פגרים  ,זםג ,תמעורב פסולת ,שיפוצים פסולת  ,בנייה פסולת( השונים הסוגים לפי ונעושש הפסולת סוגי
 .)יתיית ש תע סולתפ  ,אינרטית פסולת  ,ופסדים

 :הבא פןבאו יוגש ח "הדו

 פסולתה כמות הפסולת מקור

 הפסולת  הובלת תאריך

 הפסולת  סוג הפינוי דיע

  של התאגיד. דואר לכתובת וישלח , excel גיליוןב דיגיטלית  במדיה האישור לנותן למי ק. גת  יועבר ח "הדו

 :הערה

 - תנאים מהוות והוראותיהם ,מכוחו והתקנות 1651 א"התשכ ,מפגעים מניעת חוק חלים העסק על

 1661  ג"התשנ ,)רעש מניעת( מפגעים יעתלמנ  לתקנות במיוחד מופנית בךל תשומת .זה שיוןיבר . -
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 'דספח נ

 
2004-מים( )שימוש בבוצה וסילוקה(, תשס"ד תקנות המים )מניעת זיהום   

לפי סעיף  החוק(, –)להלן  1959-( לחוק המים, התשי"ט2)ד)א(20לפי סעיף  בתוקף סמכותי
-לחוק למניעת מפגעים, התשכ"א 18-ו 7, 5יפים , ולפי סע1940בריאות העם,  ב)א( לפקודת62

דת הפנים ואיכות הסביבה של  צות עם שר הבריאות ומועצת המים, ובאישור ועייעאחר הת, ל1961
 לה:הכנסת, אני מתקינה תקנות א

 2020-ףתש"  מטרה תק'

אלה        .1 תקנות  של  וגרימתלמנוע    מטרתן  מים  מקורות  פינוי   זיהום  עקב  סביבתיים    מפגעים 

את השימושים המותרים בבוצה  וע  כן לקבניים ווסילוק לא מבוקר של בוצה שמקורה בשפכים עירו
 הם.כאמור והתנאים ל

 הגדרות 

 –בתקנות אלה       .2

ם לקידוח מי  תברואיי)ב( לתקנות בריאות העם )תנאים  6קנה  ם בתכמשמעות  –ן"  "אזורי מג           
 ;1995-"השתיה(, התשנ

 לרבות שק, ארגז, קופסה, שקית או כל אריזה אחרת; –  "אריזה"          

 2020-תק' תש"ף 

פסולת"              לסילוק  פסולת מקום    –"אתר  לקלוט  המורשה  פסולת  ולסילוק  לפינוי  המשמש 
 ן; ל דילפי הוראות כבוצה 

ש  –"בוצה"              לוואי  תהליךתוצר  טיפ  ל  במפעל  בשפכים  תוצר  טיפול  למעט  בשפכים,  ול 
 ת חול ושמנים;גס והפרד המתקבל בתהליך המקדמי של הטיפול שבו מבוצעים סינון כאמור

 2020-תק' תש"ף 

בער  –מיוצבת"  צה  "בו            ועומדת  בוצה  ייצוב  תהליך  שעברה  בבוצה  שנקבעו  ת תכניכים 
 ; 3שאושרה לפי תקנה 

 2020-תק' תש"ף 

א'"              סוג  שבוצ  –"בוצה  החיידקים  שריכוז  מיוצבת  אלה  ה  בריכוזים  עומד  ריכוז   –בה 
קוליפו מסוג  צואתהחיידקים  מרמים  קטן  יבש,   MPN 1000-יים  חומר  של  אחד  ריכוז  או  לגרם 
 ומר יבש;לארבעה גרם של ח MPN 3-חיידקי סלמונלה קטן מ

 2020-ף תש"  תק'

הניתנים              חקלאיים  –חיים"  להיאכל  "גידולים  לאכי  גידולים  הניתנים  שבהם  לה  שהחלקים 
ר מקובל להשתמש בהם ה ואשקרובה אליקע או בסמיכות  בידי אדם נמצאים במגע ישיר עם הקר

 עיבוד תרמי, כגון בישול, אפייה או צלייה;למאכל אדם גם בלא 
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 2020-תק' תש"ף 

לחומר    עיבודהישרין או באמצעות  רגיה במשימוש בבוצה להפקת אנ  –בה לאנרגיה"  "הש           
 גיה;אחר המשמש להפקת אנר

 2020-תק' תש"ף 

 קה(;)נמח  –"בוצה סוג ב'"           

 2020-תש"ף תק'  

המשרד  –"הממונה"              או  עובד  כולן  אלה,  תקנות  לעניין  הסמיכו  הסביבה  להגנת   שהשר 
 חלקן;

 2020-ש"ף תק' ת

 בה;נת הסביהמשרד להג –"המשרד"            

מעלות צלסיוס לפי   105בוצה בטמפרטורה של    חומר המתקבל לאחר ייבוש  –"  "חומר יבש           
 ; 4והמוסברת בספר  1ועה בספר השיטה הקב

מפרטורה של  וי בבוצה והמתנדף לאחר חימום החומר היבש בטחומר המצ  –"חומר נדיף"             
 ; 4 והמוסברת בספר 1עה בספר טה הקבועלות צלסיוס, בנוכחות חמצן, לפי השימ 550

 2020-תק' תש"ף 

 ;2008-חוק אוויר נקי, התשס"ח –"חוק אוויר נקי"           

 2020-' תש"ף קת

 ;1968-וי עסקים, התשכ"חחוק ריש  –"חוק רישוי עסקים"           

רים האריתמטי שהסכו  –"חנקן כללי"              וחנקן  ל  ניטריט  קלדל, חנקן  לפי  ניטרט,  כוזי חנקן 
 ; 1 השיטות הקבועות בספר

 פעולה המיועדת להפחית ריכוז מזהמים בשפכים; –ם" "טיפול בשפכי          

 2020-תש"ף '  תק

, שמטרתו 3הממונה לפי תקנה    ם בבוצה לפי תכנית שאישרטיפול במרכיבי  –"ייצוב בוצה"             
 ת;ת ריכוזים של גורמי מחלוולהפחי התפתחות זבובים וחרקים מזיקים אחרים יח ומנוע מטרדי רל

כגון תרכובות אורגניו חו  –"מזהמים"              מתכות  ת,  מרים העלולים לפגוע באדם או בסביבה, 
 וביאליים;כבדות, חנקן, זרחן וגורמי מחלות מיקר

 2020-תק' תש"ף 

מוסמכת"              בחו  –"מעבדה  הרכמשמעותה  התשנ"זק  מעבדות,  להסמכת  הלאומית  -שות 
 (;3)4ורות בתקנה האמהוסמכה לבצע את הבדיקות , ש1997

 2020-"ף תק' תש 
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 כל אחד מאלה: –"מפעיל"           

ו של מפעל טיפול  רישיון או היתר הדרושים לפי כל דין להפעלת  מי שהוא בעל     (1)
 היתר כאמור;או  לקבל רישיון  או לשימוש בו או מי שמוטלת עליו חובה

ל כאמור,  במפעל טיפו יטהחזיק בו או מי שבידו השליפול, ממי שמפעיל מפעל ט   (2)
להורות, בין    היכולת  –בעצמו ובין באמצעות אחר מטעמו; לעניין זה, "שליטה"    בין

הדברים בפועל, על שיטת ואופן ההפעלה של מפעל   מכוח זכות חוקית ובין בשל מצב
 הטיפול;

 2020-תק' תש"ף 

 או מפעל טיפול בשפכים;בבוצה  מפעל טיפול –"מפעל טיפול"           

 2020-תש"ף ק'  ת

רה במפעל טיפול  מיתקן או מערכת מיתקנים לטיפול בבוצה שמקו  –על טיפול בבוצה"  "מפ           
 הפחתת ריכוז המזהמים בה;לבשפכים, המיועדת או משמשת 

ם ם שמקורים לטיפול בשפכים עירוניים, או שפכייתקנמערכת מ  –ם"  "מפעל טיפול בשפכי           
 ;רבות מערכת מיתקנים לטיפול בבוצהתת ריכוז המזהמים בהם, להפחבבעלי חיים, המיועדת ל

 א לחוק; 20גדרתו בסעיף כה –"מקור מים"           

 מים פתוחים לאטמוספירה; –ים" "מים עילי          

 2020-תק' תש"ף 

פסולת או לתחנת כוח לפי  לשריפת  מיתקן ייעודי שיש בידו רישיון עסק    –ה"  "מיתקן השב           
יר  ו לייצור אנרגיה לפי חוק אווליטה לטיפול תרמי בפסולת מוצקה ארישוי עסקים, או היתר פ   חוק

 נקי, לפי העניין; 

 2020-תק' תש"ף 

וכללים לטיהור    לחין איכות מי קו  כהגדרתו בתקנות בריאות העם )תקני  –"ממונה בריאות"             
 ;2010-שפכים(, התש"ע

כבדות"              )ות  מתכ  –"מתכות  כלליות  הראשונה, Total Metalsכבדות  בתוספת  המפורטות   ,)
 ; 1ועות בספר שריכוזן נקבע לפי השיטות הקב

 2020-תק' תש"ף 

 פינוי בוצה להטמנה באתר לסילוק פסולת; –וק בוצה" "סיל          

 2020-תש"ף   תק'

של    –"  1"ספר              האחרונה   Standard Methods for the Examination“ –הספר  המהדורה 

of Water and Wastewater” ובהוצאתבערי  American Public Health Association, American כת 

Water Works Association, Water Environment Federationלעיו מופקד  ממנו  שעותק  הציבור ,  ן 
 בירושלים ובתל אביב;רד, במש
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 2020-תק' תש"ף 

 )נמחקה(; –" 2"ספר           

 2020-תש"ף ק'  ת

 )נמחקה(; –" 3ר "ספ          

 2020-ת"ט תשפ"א  2020-תק' תש"ף 

 ,Environmental Regulation and Technology –האחרונה של הספר  המהדורה    –"  4ר  "ספ           

Control of Pathogens and Vector Attraction in Sewage Sludge, EPA/625/R-92/013 ממנו שעותק   ,
 ובתל אביב; הציבור במשרד, בירושלים יוןמופקד לע

 2020-תק' תש"ף 

או ממקום אחר  וצה אל מחוץ לתחום המפעל לטיפול שבו נוצרה  העברת ב  –"פינוי בוצה"             
 שבו נעשה טיפול בה; 

 2020-תק' תש"ף 

           "CFU( "Colony Forming Units )–  ;)נמחקה( 

 2020-ש"ף תק' ת

           "MPN( "Most Probable Number  )–  יידקים המתקבל בבדיקה לפי השיטה הקבועה  מספר ח
 ; 4 והמוסברת בספר 1בספר 

 2020-תק' תש"ף 

           "PFU( "Plaque Forming Units )–  ;)נמחקה( 

 2020-תק' תש"ף 

 חודשים רצופים; 12 ה של תקופ –"שנה"           

 2020-תק' תש"ף 

חקלאי"              המשמאו  טיוב    –"שימוש  קרקע  לגידודישון  צמחים  שת  של  חקלאי  ייצור  או  ל 
 ; 7בהתאם להוראות תקנה 

עירוניים"              בהזרמה,    –"שפכים  המורחקת  מועצה  פסולת  בעיריה,  מגורים  בבתי  שמקורה 
ער איגוד  או  שמתפקידיומקומית  החזקהתק  ים  או  ביוב  וקנת  שפכים  ולרבות  שתו,  מקורם ולחים 
 רים למערכת הביוב העירונית;ו גידול בעלי חיים המחובם אבתהליכים תעשייתיי

 יו במגע עם פסולת, או נבעו מפסולת.נוזלים שה –"תשטיפים"            

 2020-ם המותרים בבוצה תק' תש"ףהשימושי 
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הלן ורטים לבבוצה לשימושים המפ  שאי לעשות שימושדם רנות בוצה, ואמפעיל רשאי לפ      א.2

אדם   נוכח  ואם  בבוכי  בלבד,  שימוש  לעשות  ניתן  אלה,  לא  תקנות  להוראות  בהתאם  כאמור  צה 
 : 13בהתאם להוראות תקנה יסלקה לאתר לסילוק פסולת 

 ;7התאם להוראות תקנה שימוש חקלאי ב  (1)

 א;7ת תקנה השבה לאנרגיה בהתאם להוראו  (2)

 .ב7תאם להוראות תקנה שימוש לניסוי בה  (3)

 2020-בוצה תק' תש"ף  ייצוב

 מונה תכנית לייצוב בוצה, ויבצעה עם קבלת אישור הממונה.מפעיל יגיש לאישור המ       .3

 2020-בדיקות ורישום תק' תש"ף  ביצוע

 יל יבצע בדיקות ורישום כמפורט להלן:מפע       .4

  

 2020-תק' תש"ף 

 ; )בוטלה(  (1)

 ינהל רישום מפורט בענינים כלהלן:  (2)

 2020-"ף תק' תש 

הבוצ   )א( המשקל  מה  והמפונה  במפעלו  היבש  מיוצרת  החומר  אחוז  יום,  מדי  מנו 
 היבש; בבוצה ואחוז החומר הנדיף בחומר

 2020-תק' תש"ף 

פי   )ב( לענין  לשיפרטים  פינוי  ולעניין  הבוצה,  מקבל  זהות  לרבות  הבוצה,  מוש  נוי 
  וג הגידול ב או לדישון וסעד לטיוי הפינוי וכן מיקום וגודל השטח המיומועד  –חקלאי  

 קלאי בשטח האמור;הח

 2020-"ף תק' תש 

 יבצע במעבדה מוסמכת בדיקות אלה:  (3)

  –ר חומר יבש בשנה  פול המפנה בוצה בכמות של אלפיים טון או יותבמפעל טי    )א(
המפ הכבדות  המתכות  ריכוז  של  בתוספתבדיקות  לחודש   –שונה  הרא  ורטות  אחת 

 לפחות;

  –נה  מאלפיים טון חומר יבש בשות  מות של פחהמפנה בוצה בכ  ל טיפול במפע    )ב(
אחת לחודשיים    –  בדיקות של ריכוז המתכות הכבדות המפורטות בתוספת הראשונה

 לפחות;

 –י בוצה לשימוש חקלאי לעניין פינו    )ג(
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כללי,    (1) חנקן  ריכוז  ו  בדיקות  כללי  של  אשלגזרחן  אחד  לקילוגרם  בגרם  ן 
 –חומר יבש 

המפב    )א( טיפול  במפעל  בוצה  יותרכמונה  או  טון  אלפיים  של  חומר    ת 
 אחת לחודש לפחות; –יבש בשנה 

המפנה      )ב( טיפול  חומר  במפעל  טון  מאלפיים  פחות  של  בכמות  בוצה 
 אחת לחודשיים לפחות; –שנה יבש ב

 –ידקי סלמונלה  וחי רמים צואתייםבדיקות ריכוז קוליפו   (2)

ון או יותר  ף טצה בכמות של שנים עשר אלמפנה בובמפעל טיפול ה    )א(
 חמש דגימות לפחות, מדי שבועיים לפחות; –ה חומר יבש בשנ

טיפול    )ב( ח  במפעל  יותר  או  טון  אלפיים  של  בכמות  בוצה  ומר המפנה 
טון   אלף  עשר  משנים  פחות  אך  בשנה  דגימות  –יבש  מדי    חמש  לפחות, 

 לפחות; חודש

ב     )ג( המפנה  טיפול  בכמבמפעל  טון  וצה  מאלפיים  פחות  של  ר  חומות 
 לפחות, מדי חודשיים לפחות;  חמש דגימות –יבש בשנה 

 –ד )ג( על אף האמור בפסקאות )א( ע   )ד(

של    (1) בתדירות  בוצה  המפנה  את    מפעיל  יבצע  בחודשיים,  מפעם  פחות 
)ג(הבדיקות האמורות בפסקאו )א( עד  ירות שנקבעה לפי תכנית שאישר בתד  ת 

ובלבדהממונה לא    ,  בשנה  הבדיקות  הקבועות יפחשמספר  הבדיקות  ממספר    ת 
 באותן תקנות משנה, לפי העניין;

לצו    (2) בוצה  פינוי  השבה  לעניין  מפעיל  רך  לפטור  הממונה  רשאי  לאנרגיה, 
  אשונה אם ראה מבדיקת ריכוז מתכת מסוימת מהמתכות המפורטות בתוספת הר

 ;בדיקה זו אינה נדרשת בנסיבות הענייןכי 

, לפי פנייה של חשש ממשי לבריאות הציבורים  נוכח הממונה לדעת כי קי    (3)
א לסביבה  עמו,  התייעצות  לאחר  או  בריאות  לזיהוםממונה  רשאי    ו  מים,  מקור 

למפעיל להורות  שיאפשר    הוא  באופן  שיורה,  ובתדירות  נוספות  בדיקות  לבצע 
 צה והסיכונים הנובעים מהשימוש בה; הבו רכה של איכותהע

(, 3ת כמפורט בפסקה )(, את תוצאות הבדיקו2ה )פסקור את הרישומים כמפורט בישמ   (4)
ואת מסמכי המכירה, המסירה או   קנות אלה את הרישומים ואת מסמכי הלוואי כמפורט בת

 ;וע הנדרשים לפי כל דין, לפי הענין, למשך שנתיים לפחותהשינ

 2020-תק' תש"ף 

ברישומים,   (5) לעיין  ובמסמכים כאמור בתקנה  בתעודו  יאפשר לממונה,  לו   זו, ת  וימסור 
 לפי דרישתו. העתקים מהם, 

 2020-דיווח תק' תש"ף 

ל   )א(      א.4 ידווח  תוצאות הבדיקות שערך  מפעיל  ועל  הנתונים  על  , באופן  4לפי תקנה  ממונה 

 –ממוחשב כפי שהורה לו הממונה 
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  –יבש בשנה    תר חומרפנה בוצה בכמות של אלפיים טון או יול המבמפעל טיפו    (1)
 בחודש; 15-היום העד אחת לחודש, 

  –בשנה  במפעל טיפול המפנה בוצה בכמות של פחות מאלפיים טון חומר יבש      (2)
 בחודש. 15-אחת לחודשיים, עד היום ה

על כל חריגה מהערכים   מונהעיל ידווח לממפ  –לעניין בוצה המפונה לשימוש חקלאי     )ב(            
ה, ולא יאוחר  החריג את תוצאות הבדיקה יבל בסמוך ככל האפשר לאחר שקת אלה, הקבועים בתקנו

 הפסקתה ולמניעתה.שעות לאחר קבלתן, ויפעל במהירות האפשרית ל 24-מ

 2020-מסמכי לוואי תק' תש"ף

 לפי הטופס שבתוספתופס  כן צירף לה טלא מפנה מפעיל בוצה שאינה באריזה, אלא אם          .5

 הטופס האמור.לה ה כאמור אלא אם כן צורף אדם בוצהשניה, ולא יקבל 

 2020-ה תק' תש"ף סימון אריז

יזת  אדם בוצה כאמור, אלא אם כן סומן על גבי אר  לא יסלק אדם בוצה באריזה, ולא יקבל         .6

 השניה.ד אליה המידע המפורט בטופס שבתוספת  הבוצה או הוצמ

 2020-נוי בוצה תק' תש"ףופי ייצוב

 יה מהמפעל. ייצוב של בוצה טרם פינו בצעשל מפעל טיפול בשפכים י מפעיל  )א(     א.6

מפעיל לפנות בוצה למפעל טיפול בבוצה, אף    )א(, רשאי על אף האמור בתקנת משנה     )ב(           
הממונה  א מאת  לכך  אישור  קיבל  אם  בוצה,  ייצוב  ביצע  לא  הבם  פינוי  אחד    וצה,טרם  בהתקיים 

 –מאלה 

לבצנסיבות  התקיימו      (1) מאפשרות  שלא  אמיוחדות  במפעל ע  הבוצה  ייצוב  ת 
 פול בשפכים;הטי

לטיפול      (2) הנוצרת במפעל  הבוצה  ליום של  בשפכים שלכמות  וחצי  קטנה מטון  ו 
אישור   יבש;  בשפכיחומר  הטיפול  מפעל  של  פעולתם  ביעילות  בהתחשב  יינתן  ם  זה 

 ל בבוצה שהוא יעד הפינוי. טיפוושל מפעל ה

משנה    )ג(             בתקנת  כאמור  תנאים  )ב  באישור  על  הממונה  יורה  הבוצה  (  הובלת  לעניין 
ים  רדי ריח, התפתחות זבובים וחרקים מזיקים אחרלמנוע מט  במכלים או במיתקנים אטומים, כדי

 או הפצת גורמי מחלות בעת ההובלה.

 2020-ה תק' תש"ף שימוש חקלאי בבוצ 

ל   )א(         .7 בוצה  מפעיל  יפנה  חלא  בבוצשימוש  אדם  ישתמש  ולא  כקלאי  כן ה  אם  אלא  אמור 

 כל אלה:התקיימו 

ואינה    (1) גורמת  אינה  והיא  א',  סוג  בוצה  היא  או   הבוצה  חזק  לריח  לגרום  עלולה 
 מהווה מצע להתפתחות חרקים;בלתי סביר ואינה 

 על הקבוע בתוספת הראשונה; עולהבבוצה אינו  ריכוז המתכות הכבדות   (2)
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עלה על דונם במשך שנה לא ת  1של  טח  ר הנדיף שמקורו בבוצה בשות החומכמ    (3)
 קילוגרם; 1,100

  50דונם במשך שנתיים לא תעלה על    1  כמות החנקן הכללי בבוצה בשטח של    (4)
 ;קילוגרם

ל אחד עעלו  משך שנה לא ידונם ב  1כמויות המתכות הכבדות בבוצה בשטח של      (5)
גרם    3,750פרת,  עו  גרם  300גרם ניקל,    135,  ם נחושתגר  900גרם קדמיום,    30מאלה:  

 גרם כרום. 600גרם כספית,  7.5אבץ, 

 –האמור בתקנת משנה )א(  בלי לגרוע מכלליות  )ב(           

 –ם בבוצה לצורך דישון או טיוב קרקע לא ישתמש אד   (1)

 נים ציבוריים ובגינות פרטיות;גוי בשת לגידולי נאם היא משמ   )א(

 באדניות ובמשתלות;ם, א משמשת לגידולים בעציציאם הי   )ב(

התעורר       )ג( חיים;  להיאכל  הניתנים  גידולים  לגידול  משמשת  היא  ספק  אם 
הנית גידול  גידול מסוים  להיותו של  בדבר  באשר  יחליט הממונה  חי,  להיאכל  ן 

 מוש בבוצה; ם שיה בריאות, טרלאחר שהתייעץ עם ממונ

בקרק     (2) אדם  ישתמש  לגידולא  להיאכע  הניתנים  גידולים  חל  או  ל  דושנה  אם  י, 
 וצה סוג א', אלא אם כן עברה שנה לפחות מיום הדישון או הטיוב; בה בבטוי

חקלאי יוצרת סיכון למטרדים, לזיהום    נוכח הממונה כי בוצה המיועדת לשימוש    (3)
קר או  מים  למפגעימקורות  או  סבקע  ובין  ם  הבוצה  תכונות  בשל  בין  בשל  יבתיים, 

רשאיהקר לקבלתה,  המיועדת  לבעלהו  קע  למפעיל,  לתת  בקרקע הקרק  א  ולמחזיק  ע 
המטרד למניעת  או  בבוצה  השימוש  למניעת  המפגעים הוראות  או  הזיהום  ים, 

 האמורים.

קרק    )ג(            לטיוב  או  לדישון  המיועדת  בוצה  אדם  יערום  פיזורהלא  טרם  הקרקע, על    ע  פני 
 ל.רק נחמטרים מעו 50-חות מופ מגורים ומכבישים ראשיים ים מבתימטר  300-במרחק של פחות מ

שדה בוצה המיועדת לדישון או לטיוב לא יערום אדם ב  –בין החודשים מרס וספטמבר     )ד(           
ויצניעה בקרקע, למ יטמינה  וכן  פיזורה,  ימים טרם  יותר משבוע  ת לאחר שעו  48קרקע בתוך  שך 

 הפיזור.

ופברואר    החודשיםבין     )ה(            י  –אוקטובר  בוצה המערולא  או   יועדתם אדם בשדה  לדישון 
מ יותר  למשך  קרקע,  וכן   96-לטיוב  פיזורה,  טרם  בתוך    שעות  בקרקע  ויצניעה  שעות    48יטמינה 

 פיזור.לאחר ה

 2020-השבה לאנרגיה של בוצה תק' תש"ף 

מפעילל      א.7 יפנה  ולבוצ  א  לאנרגיה  להשבה  בבוצה  אדם  ישתמש  כאמורא  כן   ה  אם  אלא 

 לה:התקיימו כל א

קן השבה, והמפעיל קיבל אישור מאת מפעיל מיתקן ההשבה ההשבה מבוצעת במית   (1)
 של רישיון עסק או היתר פליטה, לפי העניין;  על קיומם
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את     (2) ותואמת  מיוצבת  בוצה  היא  המפעיל  שמפנה  לשימוהבוצה  בבהתנאים  וצה ש 
ה בהיתר  ברישיוןשנקבעו  או  ש  פליטה  כהעסק  העניין,  לפי  המיתקן,  מפעיל פי  ל  שמסר 

 למפעיל לפי נוסח הטופס שבתוספת השלישית.מיתקן ההשבה 

 2020-תק' תש"ף שימוש בבוצה לניסוי  

לפנ   )א(       ב.7 רשאי  לשימפעיל  מיוצבת  בוצה  בדיקה  ות  או  פיתוח  שמטרתו  בניסוי  של  מוש 

נ בסוספישימושים  או  מים  במקורות  שפגיעתם  בבוצה,  פחם  אישור  ביבה  לכך  קיבל  אם  ותה, 
ההממ האישור;  תנאי  ולפי  בריאות  ונה  ממונה  עם  התייעצות  לאחר  כאמור  אישור  ייתן  ממונה 

 .2010-כים(, התש"ען וכללים לטיהור שפתו בתקנות בריאות העם )תקני איכות מי קולחיכהגדר

כאמור   )ב(            ככלבתק  באישור  תנאים,  הממונה  יורה  )א(  משנה  מניעת   הנדרש,  נת  לעניין 
 העניין. או בבריאות הציבור לפי  יבהפגיעה בסב

תקופה של עד שנה, והממונה רשאי להאריכו אישור כאמור בתקנת משנה )א( יינתן ל    )ג(            
לה על שלוש  א יעכל התקופות ללו על שנה אחת בכל פעם, ובלבד שסך  ופות נוספות שלא יעבתק

 שנים.

אישוני   )ד(            משתן  בתקנת  כאמור  הממונה  האנה  ר  את  הממונה  יפרסם  ותנאיו  )א(,  ישור 
 באתר האינטרנט של המשרד.

 2020-וצה תק' תש"ףשימוש בבהגבלת מקומות ה

 צה על הקרקע ולא יעשה בה שימוש חקלאי במקומות אלה:לא יפזר אדם בו       .8

 ורי מגן; באז שטח שנמצא  (1)

 מטרים ממקור מים עיליים; 50-ן ממקום שמצוי במרחק הקט   (2)

 מטרים ממקור מים עיליים המשמש למי שתיה;  100-ן ממקום שמצוי במרחק הקט   (3)

 ממפלס פני הקרקע; מטרים  20-בו מי התהום מצויים בעומק הקטן ממקום ש  (4)

 ;12%קרקע ששיפועה עולה על    (5)

 2020-תש"ף   תק'

דרה הח מיועד להחדרה לפי רישיון ממקום המטרים  100-מקום שמצוי במרחק הקטן מ  (6)
 חוק המים.ב ל44כהגדרתו בסעיף 

 2020-תק' תש"ף 

 )בוטלה(.        .9

 2020-תק' תש"ף 

 )בוטלה(.     .10

 הובלת בוצה 
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 יכות. בוצה יובילה במכל הובלה סגור ואטום מפני דליפות או שפכל המשנע     .11

 בוצה אחסון 

 רישות אלה:לד ימים, יאחסן אותה בהתאם על שבועהמחזיק בבוצה לתקופה העולה     .12

 מטרים; 100-יליים לא יפחת מין מקום האחסון לבין מקור מים עהמרחק ב  (1)

רים לפחות מפני הקרקע, ומקום האחסון מט  30מפלס מי התהום במקום האחסון יהיה     (2)
 רי מגן; לא יהיה בתוך אזו

 וה מצע להתפתחות חרקים;ולא תהוצה לא תגרום לריח חזק או בלתי סביר הבו  (3)

 וצה יהיה אטום מפני חלחול;המשטח שמשמש לאחסון הב  (4)

 למערכת טיפול בשפכים. תשטיפים שמקורם בבוצה יחוברו  (5)

 2020-' תש"ףסילוק לאתר פסולת תק

( או  1)א()7תקנות  ימו בה הוראות  התקיחזקתו כי לא  נוכח אדם לדעת לגבי בוצה המצויה ב     .13

ניתן לה, כולן  (2) לסילוק ב7א או  7ש בה לפי תקנות  שתמאו חלקן, או שלא  יסלק אותה לאתר   ,
 פסולת.

 2020-עונשין תק' תש"ף 

א לפקודת בריאות העם, 71כאמור בסעיף    –העובר על הוראה מהוראות תקנות אלה, דינו       .14

1940. 

 קף תחילה ותו 

 יום התחילה(.  –)להלן  חילתן של תקנות אלה שנה מיום פרסומן ת  ( )א    .15

 2020-תק' תש"ף 

 ה(. )בוטל  )ב(           

  

 2020-תק' תש"ף 

 תוספת ראשונה 

 (( 2)א() 7-(, ו3)4ותקנות  2נה )ההגדרה "מתכות כבדות" בתק

 מותרים של ריכוזי מתכות כבדות בבוצה לשימוש חקלאי   ערכים מרביים 

  

 המתכת במיליגרם וז ריכ                                                                             

 לקילוגרם אחד של חומר יבש                המתכת                                                
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 20                       קדמיום                                           

 600                        תנחוש                                           

 90                           ניקל                                           

 200                        עופרת                                           

 2,500                           אבץ                                           

 5                        ספיתכ                                            

 400                          כרום                                           

  

 2020-תק' תש"ף 

 תוספת שנייה 

 ( 6-ו 5)תקנות 

 מידע לגבי הבוצה המפונה   –וצה  ופס לפינוי ב ט 

 ל המפנה ומענו;שם המפע      (1)

 ריך פינוי הבוצה מהמפעל;תא      (2)

 המקום שאליו מפונה הבוצה;      (3)

 ומספר( שבו מפונה הבוצה; כלי הרכב )סוג       (4)

 ד הפינוי; אופן ויע      (5)

 משקל הבוצה;       (6)

 ;בוצההחומר היבש במשקל ואחוז       (7)

 בבוצה;משקל ואחוז החומר הנדיף       (8)

ור       (9) )בגרם(  אחיכו משקל  לקילוגרם  )במיליגרם  הכבדות ז  המתכות  יבש(,  חומר  של  ד 
 נחושת, ניקל, עופרת, אבץ, כספית, כרום; המפורטות להלן בבוצה: קדמיום,

ו  –אם יעד הפינוי הוא שימוש חקלאי       (10) לקילוגרם אחד של  גרם  ריכוז )במילימשקל )בגרם( 
 ה; זרחן הכללי והאשלגן בבוצכללי, החומר יבש(, החנקן ה

צואתיים חיידקים מסוג קוליפורמים    –ריכוז הפתוגנים    –וא שימוש חקלאי  אם יעד הפינוי ה     (11)
 וסלמונלה.

  

 2020-תק' תש"ף 

 לישית תוספת ש 
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 (( 2א) 7)תקנה 

 אנרגיה אישור מפעיל מיתקן השבה של בוצה ל 

       לכבוד

 פול בבוצה( מפעל טי)מפעיל של מפעל טיפול בשפכים או 

 –אני מאשר כי 

ם( )שם וכתובת( מחזיק ב )סמן את החלופה המתאימה ומלא את הפרטי       מפעל ההשבה       (1)
– 

ה        מס'  פסולת,  לשריפת  עסק  הרישיון       רישיוןרישיון  מתן  תוקף        תאריך  תקופת 
       שיוןהרי

       ופת תוקף הרישיוןתק       תאריך מתן הרישיון       רישיון עסק לתחנת כוח, מס' הרישיון      

ההיתר        מס'  מוצקה,  בפסולת  תרמי  לטיפול  פליטה  ההיתר       היתר  מתן  תקופת         תאריך 
       תוקף ההיתר

       תקופת תוקף ההיתר       רההית  תאריך מתן       היתר פליטה לייצור אנרגיה, מס' ההיתר      

       אחר:      

;        העסק ניתן לעשות שימוש בבוצה במיתקן מיוםהיתר הפליטה או רישיון    אותלפי הור       (2)
 וצה הנקלטת באתר הם: לו ברישיון העסק או בהיתר הפליטה לעניין הבהתנאים שנכל

            

            

            

       תאריך

 ____________________        ה:שם, תפקיד וחתימת מפעיל מיתקן ההשב

  

  

 (2004רואר בפב 5י"ג בשבט התשס"ד )

 יהודית נאות                                                                    

 השרה לאיכות הסביבה                                                                              
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 "קבלןהאישור ביטוחי " נספח ג'

 ________________ __ האישור   קתתאריך הנפ יום ביטוחים ק אישור

הפוליסה  י אלל את כל תנכו ו זה אינדע המפורט באישור מיה  ה.בע המפורט , בהתאם למידבתוקף ביטוח  פוליסתח ישנה למבוטכך של וה אסמכתאר ביטוח זה מהושואי
קרה שבו  הביטוח למעט במ ת יסולוח יגבר האמור בפיטוליסת הבבפלבין התנאים הקבועים  זה ין התנאים שמפורטים באישור של סתירה ב במקרה את, עם זיחד  .גיה ריוח 
 בקש האישור. זה מיטיב עם מישור י באנאת

 שור האי מבקש מעמד קה עסה  ופיא מבוטח ה מבקש האישור 

 תים. שירוהנותן  ☒ שם שם

 . 2/2021מכרז  ☒

,  בוצהפינוי שירותי  ☒
ופסולת  גרוסת  גבבה,

 . ית גתי מט"ש קרמ
 

 . השירותיםמזמין   ☒

 . יד מים וביוב( תאג 097) ☒

 . וניתחברה עיר ☒
 

  ( בע"מ 2008ת גת )מי קרי

 _ ___________ ת.ז./ח.פ. ______ ______ ח.פ./ז..ת

 מען  ען מ

 5/1 שדרות לכיש
 ית גת יקר

 

 

 סוג הביטוח 

 
אחריות או   לותגבו  לפי חלוקה

 טוחבי  יסכומ

מספר  
 ה סיול הפ

תאריך  
 תחילה 

אריך  ת
 סיום 

יות/  חראה גבול 
 טוח ביסכום 

 קף ותב ספיםנו כיסויים

 תאם לנספח ד' בה כיסוי  יין קודלציש  ע מטב  סכום 

 
 שלישי  צד

 
 _________ 

 
 _______ 

 
 _______ 

 
2,000,000 

למקרה  
 ולתקופה. 

 

 

₪. 
 יות צולבת. אחר   302

 קבלנים וקבלני משנה.  307

 יתור על תחלוף לטובת מבקשו  309

 האישור.         

 .למל"ות  עסוי לתביכי 315

 יאו מחדלי מעש טח נוסף בגין בו מ 321

 האישור. מבקש  –המבוטח        

 כצד ג' בפרק זה.  דר מוגש האישור  מבק  322

 ראשוניות.  328
 כצד  ביחשרכוש מבקש האישור י  329

 . שלישי       

 
 מעבידים  בותח

 
 _________ 

 
 _______ 

 
 _______ 

 
6,000,000 

 לתובע 
20,000,000 

ת  פלתקו
 טוח. ביה

 
₪. 
 

₪. 

 לטובת מבקש ל תחלוף ע ויתור   309

 . האישור          

 בלנים וקבלני משנה.ק  307

 חשב כמעבידם יי ו  היה  –נוסף בוטח מ  319

 מי מעובדי המבוטח  של         

 . ראשוניות   328
 

 (: ג'המצוין בנספח  אים כפימתת ה האישור, יש לציין את קוד השירו שוטח למבקבין המב הסכם ב  המפורטים יםתרולשי פוף, )בכ  וט השירותיםפיר
 . לת פינוי והובלהפסו( 033)
 שינוי הפוליסה  /ולטיב

עה  ודה  חמשלו לאחר יום( שלושים )  30אלא ייכנס לתוקף    אל, ביטוחה תו פוליסאיזה מ  שלביטול  אוישור  לרעת מבקש הא  וישינ
 יטול. ו הבאבדבר השינוי  רשוהאי  למבקשם  בדואר רשובכתב 

 ורת הפוליסהמהד
מהדורה  פוליסה  __________  חברת הביטוח    הערות  ______ __ __  

 אישור התימת  ח
 ח: בטהמ
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   פטור מאחריותמתן ל הצהרה ע  -  (1)  ג'נספח  

 _____ _____ריך תא

  לכבוד

 ( בע"מ 2008מי ק. גת )

 5/1שד' לכיש 

 ("חברה ה")להלן:  ית גתיקר

 א.ג.נ.,

 [   2021/20לנזקים ] מכרז    טור מאחריותמתן פ ה עלרהצה

 __.___ _______________ ____ __ ______________ _ :קבלןה שם

 _______ _______________ ___ ____________ ____ :כתובת

קרשירותי    02/2021מכרז   :  השירותיםאור תי ממט"ש  ופסולת  גרוסת  גבבה,  בוצה,  גתיפינוי    ית 
 . "(שירותיםהלהלן: ")

________  ______ _ _____________הנני   ___________ ______ח.פ.  ,  _______ __ _מרחוב 
 : בזאת מצהיר __, ___ _יקוד _______מ  ______ __

או  חשמלי ו/ות  לרב הנדסי  בציוד  רכב ו/או    בכלירכוש ו/או  בשבנדון    שירותיםה  במתן  יםשתמשמ  והננ  א.
 . שבנדון תיםשירוה מתןך לצור  נוו/או בשימוש   ונעלות בב שב ו/או ממוחאלקטרוני 

 כדלקמן: חייביםו מתבהצהרה זאת, הננ  ורהאמ ףל אע ב.

  לרכושדן או נזק  אוב  כל חבות בגיןמ  חברה אים מטעם הבהמי מו/או    רהחבהאת    טריםוננו פה .1 
לעי האמולציוד   אותנומ אשר    לור  פעילותנ  שמש  עםלשם  בקשר  זאת םשירותיהמתן    ו  כל   ,  

 . מי שגרם לנזק בזדוןכלפי  עטלמ

ו  פריצה ו/א  זקייות לגבי נמכל אחר   חברהאים מטעם הבמי מהו/או    חברהה ם את  הננו פוטרי .2 
הציודש  בהיגנ למוא ה  ל  ומוותר  ע ריעיל  )זכו  לם  לשיבוב  כלפי  תחלותנו  מי    או/ו  חברה הף( 

  ן ולמעט כנגד דובז  שגרם לנזקמעט כלפי מי  זאת לבמקרה שכזה כל    חברהאים מטעם הבמה
 . חברות שמירה

נו  בבעלות וש  ין נזק לרכמכל חבות בג  חברה אים מטעם ה בהמי מו/או    חברה הפוטרים את    הננו .3 
מא/ו ו/אוי  ו  ו/אוי  בלנ ק  מטעמנו  עליש  צד  משנה  כלשהו  השי  האמוקב  בציוד  לשימוש  עיל  ר 

זאת למעט כלפי  ל  כ   םשירותיה  ןבמתפעילותנו  ר בו/או מי מטעמנו בכל הקשושמש אותנו  המ
 . י שגרם לנזק בזדוןמ

ד  גובני,  ידנועסקים על  י משנה המוה מצדנו ו/או קבלנתביע  ה ו/אואו דריש /ו  טענה  היה ותעלה .4 
לעי לשפות את  ייבי, הננו מתחהולשכ  ית צד שלישבולר  ל,לאמור  אים  במה  מיאו  / ו  חברהה ם 

 .הוצאות משפטיות   ותלרביישא בה  וצאה שמי מהםה בכל תשלום ו/או  חברהמטעם ה

או  ציוד מכאני הנדסי ו/  את הפוליסות לביטוחחזיק  נערוך ו נ בזה כי    םמצהירים ומתחייבי  ננוה .5 
הניוד  צ ו/או  המשמשכלי  או  ו/  פההרמה  השירותים  נואות  ים/רכב  בסעיף  במתן  כאמור   ,
תקהסכםל(  11)ביטוח  ה כל  במשך  השירותיםופת  ,  ה  מתן  פי  בישנ  הסכםעל  ביום  ני חתם  נו 

 . שבנדון למתן השירותים____ ______ 

 

 על החתום  נויה באראול

 ד רבבכבו

 ( תאריך)  ( רמצהיה ימת חת)  ( המצהיר שם)
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 ביצוע ערבות  –' דנספח 

 ____ _______תאריך: __ 

 לכבוד 

 "מ ( בע2008) מי ק. גת

 5/1כיש שד' ל

 קרית גת 

 

 

 א.ג.נ.,

 ערבות בנקאית מספר __________  הנדון:

 

לכם כל    לשלם  "(, אנו ערבים בזאת כלפיכםהקבלןהלן: "על פי בקשת ____________________ )ל .1
כול לסכום  עד  דרישתכם,  לפי  ______________  סכום  של   ₪ ל 

ש _______)_____________ כשהואחדשיםקלים  _________________  בהתאם    (,  למדד  צמוד 
בסעיף   המפורטים  ההצמדה  "  4לתנאי  )להלן:  הערבותלהלן  הקבלן  סכום  של  לעמידתו  בקשר   ,)"

ההסכם   פי  על  פינבהתחייבויותיו  שירותי  ממט"ש  למתן  בוצה  גתוי  ____   ,קרית  מיום    מספר 
_______ . 

יהי  .2 זה  המחיסכום  למדד  צמוד  לצרה  מתפרסם  רים  כפי שהוא  הלשכלפעם  מפעם  כן  ה המרכזית  ע"י 
 לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי, בתנאי ההצמדה שלהלן: 

או  לחודש שלאחריו )  15  -שהתפרסם בש _________  "המדד היסודי" לעניין ערבות זו, יהא מדד חוד
 ות. בסמוך למועד זה(, בשיעור ______ נקוד

פי ערבות    ישתכם עללת דר ם לקביפורסם לאחרונה וקודהמדד ש   ין ערבות זו, יהא"המדד החדש" לעני
 זו.

המ לעומת  עלה  החדש  המדד  כי  יתברר  אם  כדלהלן:  יחושבו  זו  ערבות  לעניין  ההצמדה  דד  הפרשי 
למכפל השווה  הסכום  ההצמדה  הפרשי  יהיו  היסודיהיסודי,  המדד  לבין  החדש  המדד  בין  ההפרש    ת 

מחולק היסודי. אם  בסכום הערבות,  ה   במדד  נמוך מהמדד המדד  יהיה  נהיסו  חדש  לכם  די,  את  שלם 
 . הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות, כולל כל הפרשי הצמדה

שה, באופן  שתכם הראשונה בכתב, כל סכום אשר יצוין באותה דריאנו מתחייבים לשלם לכם, לפי דרי .3
  לפי הכתובת המופיעה   משרדנו, ד קבלת דרישתכם בימים ממוע  14ם  מיידי ובכל מקרה לא יאוחר מתו

 זה. ב ערבות ית כתבראש

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי דרישתכם לתשלום מכוח כתב ערבות זה, יכול שתהיה לשיעורין, וכי   .4
התשלומים מכוח כתב ערבות זה לא יעלה    תשלום יתבצע בהתאם לדרישתכם כאמור, ובלבד שסך כלה

 סכום הערבות.  על

לפי כתב ערבהתחייב .5 זה הותנו  ובלתי  ות  ובמותני יא אוטונומית  זה לת,  א תהיו חייבים להסביר,  כלל 
 לנמק, לפרט, לבסס או להוכיח את דרישתכם או לדרוש תחילה את התשלום מהקבלן.

 כתב ערבות זה אינו ניתן להסבה. .6

 _______. ליום __   דוד בתוקפו עכנס לתוקפו בתאריך המצוין בראשיתו, ויעמכתב ערבות זה יי .7

 

 

    רב,  בכבוד

 

 ___ __________ בנק ____________  
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   1976-תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו -' הח נספ

  

  

  _________________ 

 עורך הדין  
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 ם מתווכים במסגרת התקשרויות החברה ום דמי תיווך לגורמיהצהרה בדבר אי תשל –' ונספח 

הח  בנוסף והאיסורים  ללחובות  הדין,  מכוח  חולים  התשל"זרבות  העונשין,  )להלן:    הקבלן,  1977-ק 
 "( ומי מטעמו, מצהירים ומתחייבים בזאת, כדלקמן: הקבלן"

על ערך,  או כסף או כל דבר ב/לא להציע ו/או לתת ו/או לקבל, במישרין או בעקיפין, כל טובת הנאה ו א.
בעקיפי או  במישרין  להשפיע  מעשהבמטרה  ו/או  החלטה  על  הח  ן  של  מחדל  גת  מ  -ברה  ו/או  ק.  י 

ו של נושא משרה בחברה ו/או עובד החברה ו/או מי מטעמה ו/או  "( אחברהה ן: ")להל   ( בע"מ 2008)
 מנו. כל גורם אחר, בקשר להליך התקשרות ו/או כל הסכם או הזמנה הנובעים מ 

מי  עובד החברה ו/או  ושא משרה בחברה ו/או ו לשתף פעולה, במישרין או בעקיפין, עם נלא לשדל ו/א  ב.
ו/או כל גורם אחר, מטעמ מ  ה  חסוי או סודי הקשור להליך התקשרות ו/או לכל  בל מידע  נת לקעל 

 הסכם או הזמנה הנובעים ממנו. 

או עובד החברה ו/או מי  /ם נושא משרה בחברה ו לא לשדל ו/או לשתף פעולה, במישרין או בעקיפין, ע ג.
 או לא תחרותית. אכותית מחירים בצורה מל ורם אחר, במטרה לקבועמטעמה ו/או כל ג

אמור בסעיפים קטנים א' עד ג' לעיל במסגרת הליכי התקשרות של החברה ו/או  בניגוד לפעל    כי לא ד.
 כל הסכם או הזמנה הנובעים מהם.

 

כי   פע  קבלןההתעורר חשד סביר  את הזכות,    ל בניגוד לאמור לעיל, החברה שומרת לעצמה או מי מטעמו 
שיקו לעפ"י  הבלעדי,  דעתה  לשתפו ל  לגב   א  ההתקשרות  קי בהליך  חשיו  נעשים  כי  כאמור  ד  הפעולה  תה 

"( ו/או בכל הליך אחר ו/או לא לקבל את הצעתו בהליך ההתקשרות ו/או  הליך ההתקשרות)בסעיף זה: " 
זמן שה בכל  בהליך  לבטל  זכייתו  זמן שהוא את ההסוא את  בכל  לבטל  ו/או  או ההזמנה  ההתקשרות  כם 

  מהליך ההתקשרות. הנובעים

תוכן    הקבלן להביא  ליסעיף  מתחייב  עובזה  מטעמו,  דיעת  ומי  סוכניו  נציגיו,  שלו,  משנה  קבלני  דיו, 
 ממנו.המעורבים בכל דרך שהיא בהליך התקשרות של החברה ו/או הסכם או הזמנה הנובעים 

 ל החתום:ו ענ ולראיה בא

 ________________________ 
 הקבלן                  

 

 ה אישור חתימ

__________________________    , מו"ד/רו"ח__, ע_____ ___________________ הח"מ,   אני

לכל דבר   הקבלן __________ לעיל מחייבת את__________ _________ה"ה מאשר בזאת כי חתימת  

 . ןיועני

 _______________    __________________ 

   ח ו"ד/רו"ע     תאריך 
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 סודיות לשמירת  ייבות בלתי חוזרתהתח  -' זנספח  

 לכבוד 

 ( בע"מ 2008). גת מי ק

   5דרות לכיש ש

 קרית גת 

 ג.א.נ., 

 התחייבות בלתי חוזרת לשמירת סודיות :  הנדון

הח"מ,   .1 מס'    ___________________________אני  ת"ז  עובד  ______________הנושא   , 
  -לחברה    שירותים  נותנת "( הןהקבל)להלן "  ______ _______ ________________ _______של  

  הקבלן אצל  "( מתחייב בזאת, בתוקף התפקיד שאני ממלא  החברה)להלן : "  ( בע"מ2008מי ק. גת )
מתן   בענ  לחברה,  השירותיםבמסגרת  מעורבותי  סודיות    הקבלןייני  ולאור  על  לשמור  והחברה, 

הקשורמוח מידע  כל  של  זה    לטת  ובכלל  נתוןלחברה  מדיניוכל  מסמך,  סקר,  מי,  מכת,  סוג,  דע  ל 
מסחרייםת ופרטים  פיננסייםנאים  לידי  או  / ו  ,  ושהגיעו  החברה,  לפעילות  הנוגעים  מקצועיים 

ו/או ו/או מאחרים הקשורים במישרין  ובין  ,  בעקיפין עם החברה  מהחברה  בין אם סומנו כסודיים 
ה )כל  לאו  אואם  אם  אלא  לעיל,  ה אמור  כי  ה  להיות  ךפכיח  מכללנחלת  עקב  שלא  וזאת  א,  ו  עשה 

  במידע ולא לעשות  "(,  המידע( )"ם הפרה של מי שחב חובת סודיות או נאמנות לחברהל המהווימחד
 . הקבלןאצל ו עבודתי  ו/א   החברהשימוש כלשהו גם לאחר סיום עבודתי עבור  

להעביר   .2 שלא  בזה  מתחייב  האני  שה את  עב מידע  כדי  תוך  לידי,  ו/או  גיע  כאמור  שודתי  ל  כתוצר 
רים לחברה, ואף לא להפיצם ליועצים אחרים של החברה,  מים הקשות גורלרבו  עבודתי, לכל גורם,

 אלא באמצעות החברה או על פי הנחיותיה. 

ממשרדי   .3 להוציא  לא  בזאת  מתחייב  ו/או  מס   הקבלןו/או    החברהאני  השייך  כל  מכים  אחר  חומר 
צא  ר הנמו חומב לחברה כל מסמך ו/אלהשי לן הקבאצל  ברה ו/או סיום עבודתי עבור הח  לחברה, ועם

 . י ו/או בשליטתי, ולא לפגוע בדרך כלשהי במוניטין של החברהברשות

ו .4 דעתאו  /המידע  חוות  ו/או  תוכניות  ו/או  דו"ח  ו/או  רשימה  כל מסמך  ע  ו/או שרטוט ,  בור  שהוכנו 
שנמסר   החברה או  ידי  ליעל  ה   ו  ידי  ברש וא  ,חברהעל  נמצאים  ולהלן  שותיר  ")לעיל  י  תוצר: 

רה והיא תהיה זכאית לדרוש כי יועמדו לרשותה וימסרו  י של החבהבלעדכושה  יהיו ר"(  השירותים
עת בכל  הראשונה  לחזקתה  דרישתה  הקנעם  זכויות  של  היחיד  הבעלים  תהיה  החברה  והזכות  .  יין 

זכות  השירותיםבתוצרי  המוסרית   כל  בזאת  ממחה  בתו  ואני  לי  להיות  . השירותיםצרי  שיכולה 
לעשות  תהי   ברההח רשאית  חל  רותיםהשיי  בתוצר ה  דעתה  ובכל  שיקול  לפי  שימוש  כל  מהם  ק 

  , לרבות שינוי, תיקון ותוספות. לאור האמור, אני מוותר בזאת על כל זכות שיכולה להיות לי הבלעדי
ה לתמורה  י כל דרישה ו/או תביע, לרבות זכויות מוסריות, ולא תהיה ל ותיםהשירבקשר עם תוצרי  

 .   השירותיםצרי  יחס לתוכלשהי ב 

הסרלמע .5 מצהא   ספק,  ן  התחייבוני  כי  בזאת  ומאשר  סיום  י  ית יויר  לאחר  גם  יחולו  זה  נספח  לפי 
 ההתקשרות ביני לבין החברה, מכל סיבה שהיא. 

   והחופשי והינן בלתי חוזרות.ניתנו מרצוני הטוב    התחייבויותיי הנ"ל .6

           

  תאריך      שם וחתימה 
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 ניםעניי ניגודרה והתחייבות להעדר כתב הצה - 'ח נספח

 דבולכ

 

 ( בע"מ 2008מי ק. גת )

   5שדרות לכיש 

 קרית גת 

 ג.א.נ., 

 הצהרה והתחייבות בלתי חוזרת להעדר ניגוד ענייניםהנדון: 

הח"מ,   מס'    ______________________ _____אני  ת"ז  חה  מומ/ עובד  ,______________ הנושא 
  -לחברה  ם  שירותי  נת( הנות "הקבלן")להלן    ____________________ ________________של    ניחיצו

( גת  ק.  בע"מ2008מי   )  " )ל החברה )להלן:  ביניהם  שנחתם  הסכם  לפי   )"" מצההסכםהלן:  בזאת  "(,  היר 
 כדלקמן:  

 

ניגוד ההסכ  חתימתבמועד   .1 כל  לא מתקיים  פע  ם  כל  בין  ו/או התחייבות אחילות אחעניינים  רת  רת 
 על פי ההסכם.  הקבלן ויות יבן התחי י לבי של

לבין מילוי   ההסכםעל פי   הקבלןאני אמנע מכל פעולה שיש בה ניגוד עניינים בין מילוי תפקידי כעובד  .2
  לקבלן הודיע  , ואני מתחייב בזאת ל, במישרין ו/או בעקיפיןהקבלןות אחרת של  תפקיד ו/או התחייב 

לבין פעילות  ההסכם  על פי    הקבלן תיי כעובד  יותחייבו בין הינים  חשש לקיום ניגוד עניעל כל    ולחברה 
  אחרת שלי, ואני מתחייב לפעול בהתאם להוראות החברה למניעת ניגוד עניינים כאמור.

בזאת   .3 מתחייב  שלישאני  צד  לכל  שירותים  לספק  ו/או  לעסוק  ש לא  בין  הינם  כאמ  השירותיםי,  ור 
ובי  בבתמורה  לשירותים ן שלא  פרט  של  א  ה, אלא החבר  מטעם   תמורה,  לכך הסכמתה  ניתנה  כן  ם 

 החברה מראש ובכתב. 

 התחייבויותיי הנ"ל ניתנו מרצוני הטוב והחופשי והינן בלתי חוזרות.  .4

 

           

  אריך ת     שם וחתימה 
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 לקבלן בוצה   בטיחות נוהל   –' טנספח 

 
( גת  ק.  מי  בין  התקשרות  להסכם  מצורף  זה  בטיחות  )"2008נספח  בע"מ  לבין  המזמין(   )"

 "(.תאריך ההסכם"(, מיום _____________ )"הקבלן_______________________ )" 

 

הגורמים מטעמו של הקבלן  בו את הקבלן ואת כל  הוראות הסכם בטיחות זה וההנחיות המופיעות בו, יחיי 
וע, עובדיו, קבלני משנה ועובדים של קבלני משנה כאמור( המעורבים בביצוע העבודות )לרבות ומבלי לגר

ו/או מתן השירותים עבור "המזמין" תחת ההסכם. הקבלן יהא אחראי לכך, כי כל הגורמים כאמור ימלאו  
 ההנחיות המופיעות בו. ספח בטיחות זה על כלויקיימו באופן מלא את כל הוראות נ

ב לדאוג,  הקבלן  כל  על  האמצעים  בכל  ולמנוע  העבודה  באתר  תאונות  למניעת  העבודה,  תקופת  כל  משך 
ותוגש תביעה   ובכל ההוצאות במקרה  ולרכוש כתוצאה מעבודתו. הקבלן ישא בכל האחריות  תקלה לאדם 

עב אחר,  אדם  כל  או  המזמין  נגד  נגדו,  לרלפיצויים  ו/או  לגוף  נזק  או  ור  ציודו  מפעולותיו,  כתוצאה  כוש 
 ין אם תבוצע ישירות על ידו, או על ידי פועליו, באי כוחו וקבלני המשנה שלו. מחדליו ב

 ביצוע העבודה בכפוף לדיני הבטיחות  .1

בהתאם  , או כל אדם מטעמו, יכירו וינהגו  ידאג לכך שהוא עצמו, עובדיו, קבלני המשנה שלו   הקבלן .1.1

החלהורא  התקנות,  ו ות  העזרקים,  אחרחוקי  חיקוק  כל  או  התאגיד,  נהלי  לאמצעי    ,  בהתאם  וכן 

הזהירות המקובלים והנהוגים בביצוע עבודות אלה. הקבלן, או כל אדם הבא מטעמו יבצע כל עבודה  

 לכל חיקוק. לרבות ומבלי לגרוע, ההוראות הקבועות ב: בהתאם 

 ; 1970-פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש(, התש"ל .1.1.1

 ותקנותיו;   1954החשמל תשי"ד בחוק  .1.1.2

 ;1988-ה )עבודות בנייה(, התשמ"חתקנות הבטיחות בעבוד  .1.1.3

 ; 1961 -תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות הבניה הנדסית(, התשכ"ו  .1.1.4

 ;1999-תקנות חוק ארגון הפיקוח על העבודה )מסירת מידע והדרכת עובדים(, התשנ"ט   .1.1.5

 ;1997-שי(, התשנ"זתקנות הבטיחות בעבודה )ציוד מגן אי .1.1.6

 ;2007-ס"זתקנות הבטיחות בעבודה )עבודה בגובה(, התש  .1.1.7

 ; 1988-תקנות הבטיחות בעבודה ועזרה ראשונה במקומות עבודה, התשמ"ח   .1.1.8

 ; 1986בתקנות הבזק והחשמל )התקרבויות והצטלבויות בין קוי בזק לקווי חשמל( התשמ"ו  .1.1.9

 ; 1196 -שכ"א חוק למניעת מפגעים, הת .1.1.10

 ; 1964 -תקנות בטיחות בעבודה )עובדים בחומרי הדברה(, התשכ"ד .1.1.11

 ;1965-תקנות הבטיחות בעבודה )נוחיות(, התשכ"ה   .1.1.12

 ; 1968 -חוק רישוי עסקים, התשכ"ח  .1.1.13

 ; 1989  -חוק הגז )בטיחות ורישוי(, התשמ"ט ב .1.1.14

 ;1993 -בחוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג .1.1.15

 ; 1998של אריזות(, התשנ"ח  בודה )גליון בטיחות, סיווג, אריזה, תוויי סימוןתקנות הבטיחות בע  .1.1.16

 תקנות עבודה במקום מוקף;  .1.1.17

 ושא כלי הרמה וכלי לחץ; תקנות בנ .1.1.18

 תקנות בדבר גיהות תעסוקתית; .1.1.19

http://www.sviva.gov.il/Enviroment/Static/Binaries/law/MIFGA01_1.pdf
http://www.sviva.gov.il/Enviroment/Static/Binaries/law/MIFGA01_1.pdf
http://www.sviva.gov.il/Enviroment/Static/Binaries/law/klali11_2.pdf
http://www.sviva.gov.il/Enviroment/Static/Binaries/law/klali11_2.pdf
http://www.mni.gov.il/mni/he-il/Energy/LPG/LPGLaws/LPGGazLaw.htm
http://www.mni.gov.il/mni/he-il/Energy/LPG/LPGLaws/LPGGazLaw.htm
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 תקנות עבודה ברעש ועוד;  .1.1.20

 ;1954  -בחוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד .1.1.21

 ; 1951-בחוק שעות עבודה ומנוחה תשי"א .1.1.22

 ;  1953-ק עבודת הנוער תשי"גבחו .1.1.23

 ;  1954-י"ד בחוק עבודת נשים תש .1.1.24

 ;  1945בפקודת התאונות ומחלות משלוח היד )הודעה(   .1.1.25

 מכוחן.  כל התקנות שהוצאו, ואשר יותקנו מעת לעת, לרבות .1.2

לוקח על עצמו את האחריות לכל תביעה שתוגש נגדו ונגד המזמין וכל מי מטעמו עקב הפרת    הקבלן .1.3

 כל הוראה מהוראות הדין ומהוראות אלה. 

בטיחות זה וההנחיות המופיעות בו, באות בנוסף להוראות מסמכי    מובהר בזה, כי הוראות הסכם .1.4

, לרבות, ללא הגבלה, מאחריות  המכרז, ואין בהן כדי לגרוע ו/או להפחית מהוראות מסמכי המכרז

ו/או התחייבויות הקבלן על פי הן. הוראות הסכם בטיחות זה ומסמכי המכרז הינן משלימות זו את  

  כל ההוראות המוטלות עליו, לרבות הוראות נוספות שיינתנו לו על ועל הקבלן יהא לבצע את    –זו  

מהוראות מסמכי המכרז לבין    ידי המזמין מעת לעת. מקום בו תתקיים סתירה כלשהי בין הוראה

תהא   והחלטתו  המזמין  מטעם  הבטיחות  ליועץ  הקבלן  יפנה  הבטיחות,  נספח  מהוראות  הוראה 

הא במלוא  ישא  כאמור  הקבלן  פנה  לא  וכן  מכרעת.  מכך,  כתוצאה  מחדל  או  מעשה  לכל  חריות 

   בהוצאות שינבעו מכך.

והציבור .1.5 העובדים  להבטחת  אמצעים  נקיטת  אף  על  כי  בזאת  אסון,    מובהר  מקרי  תאונות,  מפני 

על   הן  וכו',  לתשלום    דעתשריפות  מאחריות  הקבלן  ישוחרר  לא  מהנדס  הוראות  לפי  והן  עצמו 

 וכו'.   פיצויים, דמי נזיקין, דמי נכות, קנסות

יצוע העבודה. כל ההוצאות הכרוכות  הקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים למניעת תאונות בעת ב .1.6

ובטיח זהירות  אמצעי  שבכתבי  בנקיטת  היחידות  במחירי  כלולות  יהיו  והן  הקבלן  על  יחולו  ות 

 הכמויות. 

 כללי   .2

 על הקבלן למלא, על אחריותו ועל חשבונו, את התנאים הבאים: .2.1

קבלן   .2.1.1 הנו  העבודההקבלן  לביצוע  כדין  הנדרשים  המקצועיים  הסיווגים  כל  ובעל  הוא    רשום  לשמה 

 נמצא באתר.  

כל עובדי הקבלן המשתתפים בעבודה כשירים )לרבות מבחינה בריאותית(, מורשים ומוסמכים על פי   .2.1.2

 כל דין לביצוע עבודתם.  

המשתת .2.1.3 מטעמו,  אחר  גורם  כל  או  הקבלן,  עובדי  כל  כי  יעברמובהר,  בעבודה  בטיחות  פים  תדריך  ו 

 ות מטעם הקבלן.בדבר כל הסיכונים בעבודתם על ידי ממונה הבטיח 

כלי הרכב, המתקנים והציוד בו משתמש הקבלן מצוידים באישורים, רשיונות וביטוחים מתאימים   .2.1.4

 לעבודתם והם בדוקים ע"י הרשויות המוסמכות ובודק מוסמך עפ"י העניין.  

 כי קרא והבין את האמור בו. טיחות זה ואישר הקבלן חתם על נספח ב .2.1.5

אי  הקבלן  .2.2 על  דיווחים  לתאגיד  גורמי  יעביר  תאונות",  "כמעט  כולל תאונות,  חריגים,  בטיחות  רועי 

 סיכון בטיחותיים ומצבים מסוכנים אחרים. 

 

 הקבלן  כוחבא  .3
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העב .3.1 במקום  שיימצא  העבודה,  נשוא  במקצוע  מקיף  ניסיון  בעל  מוסמך  כוח  בא  יעסיק  ודה  הקבלן 

אישורו המוקדם    כוח מוסמך כנ"ל מטעם הקבלן יהא טעון-פות על הביצוע. מינוי באוישגיח ברצי 

של נציג המזמין או המפקח, ונציג המזמין או המפקח יהיו רשאים לסרב לתת את אישורו או לבטלו  

 בכל זמן שהוא. כל הוראה שניתנה לבא כוח המוסמך, תיחשב כאילו ניתנה לקבלן.  

  או לדאוג לכך שבא כוחו המוסמך יהיה במקום ביצוע העבודה בשעות יב להיות בעצמו  הקבלן מתחי  .3.2

העבודה הרגילות על מנת שהמפקח יוכל לבוא אתו בדברים ולתת לו הוראות שהוא רשאי לתת לפי  

חוזה זה לקבלן. הוראה, הודעה או דרישה שמסרו לבא כוחו של הקבלן, יראו אותה כאילו נמסרה  

 לקבלן.  

כוחו .3.3 הקבל   המוסמך  בא  של  של  מקצועי  ותק  ובעל  האתר"  כ"מנהל  יוגדר  לפחות  5ן  שנים    )חמש( 

ובעל ניסיון מספיק, לדעת המהנדס, בביצוע עבודות מהסוג הנדרש בחוזה זה. בא כוחו המוסמך של  

 הקבלן ימצא בתחומי העיר או בסביבה הקרובה במשך כל תקופת הבצוע של חוזה זה.

 בטיחות  ממונה .4

מת .4.1 הקבלן  שעבודת  להבטיח  להחזיק  כדי  נדרש  הקבלן  המתחייבים,  הבטיחות  כללי  פי  על  בצעת 

אישור כשירות המאושר ע"י משרד הכלכלה, שילווה את עבודת הקבלן.    בעלבטיחות בעבודה  ממונה 

 כל ההוצאות הכרוכות בהחזקת ומיון ממונה הבטיחות יחולו על הקבלן. 

שתוגד .4.1.1 עבודה  בכל  נוכח  ולהיות  בכתב  לאשר  יידרש  הבטיחות  של  ממונה  הבטיחות  יועץ  ידי  על  ר 

כמסוכ העבודה  באתר  המפקח  או  העבודה  התאגיד  לביצוע  ערוך  שהקבלן  יוודא  הבטיחות  ממונה  נת. 

 ושיש בידו את כל הציוד הנדרש במצב תקין.  

 עובדים .5

 ימצא בתחומי חצרי המזמין.  לה 18הקבלן מצהיר כי לא ירשה לנוער מתחת לגיל   .5.1

מקצ .5.2 עובדים,  להעסיק  מתחייב  ביצוע הקבלן  לשם  הדרוש  במספר  במקצועם,  ומיומנים  ועיים 

מועד הקבוע לכך בחוזה. בעבודה זו, שלביצועה יש צורך ברישום, רישיון או היתר לפי  העבודה תוך ה

 ר, לפי העניין. כל דין, חייב הקבלן להעסיק רק מי שרשום או בעל רישיון או היתר כאמו

ה .5.3 יועץ  או  דרישה מטעם המזמין  כל  ימלא  בדבר הרחקתו  הקבלן  או המפקח  של התאגיד  בטיחות 

דם המועסק על ידו במקום העבודה אם, לדעתם, התנהג אותו אדם שלא  ממקום העבודה של כל א

דיו,  כשורה, סיכן את בטיחותו או בטיחותם של עובדים/סובבים אותו, או שאינו מוכשר למלא תפקי

לפי דרישה, כאמור לא יחזור הקבלן  או שהוא נוהג מעשה רשלנות בביצוע תפקידיו. אדם שהורחק  

 בעקיפין במקום העבודה. המזמין לא יידרש לנמק את דרישתו. להעסיקו, בין במישרין ובין  

הקבלן המבצע ידאג לספק על חשבונו את כח האדם המיומן והמוסמך וכן את כל החומרים, הציוד   .5.4

והגהותוהמת הבטיחות  סידורי  כל  את  ליישם  מנת  על  הנדרשים  העבודה  הנד קנים  לביצוע  רשים 

 דין.  י דרישות כל עפ"י הנחיית יועץ הבטיחות של המזמין ועפ" 

מתן   .5.5 ו/או  העבודות  בביצוע  מטעמו  המועסקים  וכל  עובדיו  לרשות  להעמיד  מתחייב  הקבלן 

כן מתחייב לסלק מחצרי המזמין כל ציוד  השירותים כלים וחומרים מטיב מעולה ובכמות מספקת, ו

 או חומר פגום.

 

 בטיחות למשימה תכנון  .6
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הב .6.1 )תכנון  לפרויקט  בטיחות  תכנון  לבצע  הקבלן  שלבי  על  פרוט  סיכונים,  הערכת  כולל:  טיחות 

 העבודה, הסיכונים בכל שלב והאמצעים שינקוט הקבלן לצמצום הסיכונים( טרם תחילת העבודה 

כך על  עמו, והקבלן מתחייב לעשות כן בהתאם להנחיות שיינתנו לו לשם  על ידי ממונה הבטיחות מט

הקבלן   מצהיר  כ"כ  כאמור.  התאגיד  של  הבטיחות  יועץ  שיועץ  שלידי  עד  אלו  בעבודות  יחל  א 

 הבטיחות של התאגיד. יאשר את תכנון הבטיחות. 

כנון הבטיחות יוכן על  הקבלן מצהיר שכל עבודותיו יתבצעו בהתאם לתכנון הבטיחות לפרויקט. מובהר כי ת .7

 ת ישמר באתר העבודה.חשבונו של התאגיד. עותק מתכנון הבטיחו

 בדיקות תקופתיות

ות, ע"י בודקים מוסמכים, לציוד עבורו נדרשות בדיקות אלה עפ"י דרישות כל דין.  הקבלן המבצע יערוך בדיק

 . הקבלןהציוד הנבדק יסומן באופן ברור. עלויות הבדיקה תחולנה על 

 תיעוד  .8

 הקבלן המבצע ינהל תיעוד תקף ומעודכן לנושאים הבאים:

 דין. הכללי של האתר, כנדרש על פי כל הפנקס   .8.1

באתר .8.2 העובדים  הדרכת  דין. פנקס  כל  פי  על  כנדרש  העוסקים  יר  ,  העובדים  והסמכות  שיונות 

ר  נדרש  להם  היתריבתפקידים  )כגון:  שיון,  התאגיד  הוראות  פי  על  או  דין  כל  פי  על  הסמכה  או 

 וכיו"ב(.   הסמכה לעבודה בגובה חשמלאי, מנופאי )מפעיל עגורן(, מלגזן, רתך,

המופעל באתר, כולל תסקירים עדכניים של    ות ביטוח לציוד הנמצא באתר אושיונות לציוד ותעודיר .8.3

 בודק מוסמך )לציוד עבורו נדרשת בדיקה זאת עפ"י החוק,(.

 משמעת  .9

ויועץ   .9.1 התאגיד  מטעם  המפקח  להנחיות  עת  בכל  להישמע  מטעמו  הגורמים  וכל  עובדיו  הקבלן,  על 

  בודה על פי דרישתם.הזדהות עפ"י דרישה ולעצור את העהבטיחות של התאגיד, ל

ן אשר יפר הוראות בטיחות צפוי לנקיטת אמצעים כנגדו ובמקרים מסוימים אף השעיה  עובד קבל .9.2

   מעבודתו באתר.

 הדרכה .10

קבלן יבצע הדרכת בטיחות לכל עובדיו על ידי ממונה הבטיחות)שהוסמך כמדריך בטיחות( לפחות   .10.1

 צלחה.  סיכונים בעבודתם ויוודא הבנת ההדרכה על ידי מעבר מבחן ידע בהאחת לשנה בכל הקשור ל

יהיו   .10.2 ההדרכה  מאישורי  העתקים  עובדים.  לאותם  המובנת  ובשפה  פה  ובעל  בכתב  תינתן  ההדרכה 

 ורפו "לפנקס הכללי". באתר ויצ

ר  הקבלן יוודא שהעובדים הבינו את ההדרכה ויחתים את עובדיו על כך שהם קבלו והבינו את הנאמ  .10.3

 בהדרכה. 

הבטיחות של המזמין במידה ויתבקש לעשות  הקבלן ישמור תיעוד מהדרכות אלו ויעביר עותק ליועץ  .10.4

 ת לפרויקט.  כן. כמו כן יבצע הקבלן תדריך לכל עובדיו בהתאם לתכנון הבטיחו

 כלים מכנים הנדסיים   .11

ובעלי רישוי תקף כדין.  כל כלי מכני הנדסי, כגון: כלי הרמה, אביזרי הרמה, מנוף וכו', יהיו תקינים   .11.1

רישוי הכלים טר לבדוק את  כי בביצוע  הקבלן מתחייב  וכן מתחייב  כניסתם לאתר של התאגיד,  ם 

 בעל רישוי תקף כדין ו/או שאינו תקין.   העבודות לא יעשה שימוש כלשהו בכלי מכני הנדסי שאינו
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אמור יהיה מוסמך לכך על  מובהר בזה, כי הקבלן מתחייב לדאוג לכך כי כל מפעיל כלי מכני הנדסי כ .11.2

 שיון תקף כדין. יפי כל דין ובעל ר 

 יקלים וחומרים מסוכנים כימ .12

מדידה   .12.1 בדיקה,  לבצע  מתחייב  זה    וניטורהקבלן  ובכלל  בריאותי  נזק  לגרום  העלולים  חומרים  של 

באתר   להימצא  עלולים  ו/או  נמצאים  בו  מקרה  בכל  מקרינים,  ו/או  נפיצים  ו/או  רעילים  חומרים 

אד גורמהעבודה  זה  ובכלל  כלשהם,  אחרים  מסוכנים  חומרים  או  עשן  גזים,  ו/או  ים,  כימיים  ים 

 .  פיסיקליים ו/או ביולוגיים הנחשבים כגורמי סיכון

מקום   .12.2 כל  או  תא  או  שוחה  או  לבור  אדם  בכניסת  צורך  יש  שבה  עבודה  בביצוע  יתחיל  לא  הקבלן 

ים סוכנים, לא סולקו החומרים  מוקף, כל עוד לא ננקטו כל האמצעים לבדיקה של המצאות חומר

לא נעשה איטום או מניעה בדרך טכנולוגית אחרת של חדירת    המסוכנים בעזרת אמצעים מתאימים,

בדיקה  חומרים   בוצעה  לא  עוד  וכל  המוקף,  במקום  להימצא  אדם  עשוי  שבו  עת  בכל  מסוכנים, 

חוסר חמצן או  חומרים מסוכנים  המצאות  אי  על  יצביעו  תוצאותיה  אשר  גזים    במקום  נאותה  או 

 .  רעילים 

 פסולת באתר .13

יום את .13.1 יערוך מדי  וידאג לביצו   הקבלן  לפינוי פסולת ומכשולים מהאתר  ע  כל הסידורים הנדרשים 

 סילוק פסולת יומית למקום מוסדר ומאושר לצורך כך. 

 פינוי פסולת חומרים מסוכנים יהיה בהתאם להוראות ותקנות המשרד להגנת הסביבה. .13.2

 

 מבקרים באתר  .14

 רים יכנסו לאתר העבודה באישור מנהל העבודה בלבד.מבק .14.1

ויורש .14.2 בצבמידה  שימוש  כדי  תוך  צמוד  בליווי  ייעשה הדבר  להיכנס לאתר  אישי  ו מבקרים  מגן  יוד 

 רלוונטי. 

צדדים   .14.3 ידי  על  באתר  ביקורים  בעת  לרבות  עת,  בכל  האתר,  לבטיחות  לדאוג  אחראי  יהא  הקבלן 

 שלישיים כלשהם.  

 חירום .15

לוודא  .15.1 הקבלן  בת  על  להתפתח  העלולים  החירום  במצבי  בקיאים  מטעמו  והעובדים  חומי  שהוא 

 אלה. ובאזורי עבודתו וכי הוא יודע להתמודד עם מצבי חירום  

,  1988הקבלן יספק ויחזיק באתר ציוד עזרה ראשונה לעובדיו ע"פ תקנות הבטיחות )עזרה ראשונה(   .15.2

שונה באתר העבודה. הקבלן יקצה  וימנה אדם שעבר הכשרה על ידי רשות הסמכה להגשת עזרה רא

ת עבודה, שישמש לפינוי נפגעים למתקן רפואי, או בית חולים  רכב שישהה באתר בכל זמן שמתבצע

 בשעת חירום.

 דיווח וטיפול בתאונת עבודה .16

הנפגעים   .16.1 של  ושלומם  לבריאותם  לדאוג  היא  הראשונה  הטיפול  עדיפות  עבודה  תאונת  בהתרחש 

 ת הצורך. ולדאוג לפינוי מהיר ויעיל בע 

 עבודה. במקביל, יש לדווח מיידית בטלפון על האירוע למזמין ה .16.2

 ת עבודה". על המנהל הממונה לדאוג למילוי טופס "דיווח על תאונ  .16.3

הישנותו   .16.4 ולמנוע  התרחשותו  אופן  את  להבין  מנת  על  הקבלן,  ידי  על  תחקיר  יבוצע  תאונה  לכל 

ליישו הניתנים  מעשיים  לקחים  והפקת  מסקנות  הסקת  יימסר  באמצעות  מהתחקיר  עותק  ם. 

 לתאגיד.  
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 ועובדיו בשטח המפעל  הסכם בטיחות  וכללי התנהגות לקבלן 

 

 –ל כללי התנהגות לקבלן ועובדיו בשטח המפע .א 
 מתן ההדרכה באחריות המזמין להחתים את הקבלן ולשלוח לממונה הבטיחות לפני תחילת עבודה .   .ב

 כניסה ויציאה מהאתר רק דרך השער הראשי של .  .1
 למעט הפינות עישון מוגדרות ומשולטות.   –אין לעשן בשטח האתר  .2
 כלי נשק. אין להכניס  .3
מזמין   .4 אישור  ללא  האתר  של  בציוד  להשתמש  להשתמש  העבודה.  אין  החברה  לעובד  אישור  ואין 

 בציוד הקבלן. 
 אין להשתמש בציוד משרדי כמו טלפונים, מכונות צילום וכדומה ללא אישור מזמין העבודה.   .5
שטח המפעל  עבודת קבלן ו/או עובדיו תותנה בהמצאות המזמין או נציג מטעמו בכל זמן העבודה ב .6

 דוע. או הימצאותו בקרבת מקום כאשר הקשר בינכם י
עבודת קבלן ו/או עובדיו מעבר לשעות הפעילות באתר שבה הוא עובד תחייב תאום מראש עם  כל   .7

מראש   מוסכם  קשר  איש  ללא  הוא  כאשר  לבד  בשטח  עובדיו  או  קבלן  יישאר  לא  העבודה.  מזמין 
מו העבודה  המשך  העבודה.  מזמין  כנציג  למי  שישמש  יודעים  עובדיו  ו/או  שהקבלן  בזה  תנה 

כאשר   ב להתקשר  להם  האמצעים  יש  כל  את  בידיהם  ויש  בטיחות  אירוע  כל  או  תקלה  או  עיה, 
 להתקשרות )מס' טלפון וטל' סלולרי(.

סכנה   .8 הימצאות  על  או  במהלך העבודה  אירוע המתרחש  כל  על  למזמין העבודה  דיווח  חובת  חלה 
 וע בטיחות, נזק לאדם, לציוד או לסביבה. אפשרית אשר עלולה לגרום לאיר

טיח העברת מידע למזמין העבודה, בדבר כל תאונת עבודה ו/או מקרה מסוכן  כוחו, יבהקבלן או בא   .9
בהודעה   אין  עובדיו.  ו/או  הקבלן  מעורבים  בהם  המפעל,  בשטח  שאירעו  תאונה"(  )"כמעט  וחמור 

 רד התמ"ת כחוק. כנ"ל מלשחרר את הקבלן ו/או בא כוחו מחובת הדיווח למש
בגובה מעל   .10 גגומטרים, לרבות עבוד  2עבודה  על  , תתואם אישית עם מזמין  ה  ואו עבודה חמה  ת 

 העבודה ורק עם ציוד מתאים ואישורי הדרכה על פי תקנות הבטיחות לעבודה בגובה ועבודה חמה .
 

 כללי בטיחות בסיסיים לקבלן ועובדיו בשטח המפעל .ג
 הקיימות באתר.  השמע להוראות העבודה והבטיחות  .1
 תר. ציית לשילוט המוצב באזורים השונים בא .2
 רכך מהכניסה למקום העבודה יש לעשות בדרכים המקובלות ללא קיצורי דרך. את ד .3
עשה אך ורק את העבודות אשר הטיל עליך הממונה עליך לפני תחילת העבודה. עליך להיות בטוח   .4

 כי הבנת את ההוראות ואתה יודע בדיוק מה עליך לעשות. 
מתאימי .5 עבודה  בגדי  עם  להתייצב  עלייך  לעבודה  להבהופעתך  יש  אישי  ם.  מגן  בציוד  שתמש 

 בעבודות הדורשות שימוש כזה )נעלי בטיחות, אפוד זוהר . חובה .כפפות וכו' בהתאם לסיכונים (. 
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תקף   .6 יהיה  שברשותך  תקופתית  בדיקה  הנדרש  ציוד  וכל  תקינים  שברשותך  הכלים  כל  כי  וודא 
 לשימוש. 

 תר. אחרים באככל האפשר מכל מעשה העלול לסכן את עצמך ו/או אנשים  הימנע .7
פגומים/   .8 מכונות  מכשירים/  כלים/  כגון  נתקלת,  בו  מסוכן  מפגע  כל  על  עלייך  לממונה  מיד  הודע 

 מכשולים וכו'. 
 שמור על הסדר והניקיון בעבודתך. .9

 לכך. יש לשמור על מעברים נקיים ממכשולים. עליך ללכת רק במעברים המיועדים  .10
 ומות שבמפעל בהם אתה עובד. יציאות החירום במקוודא ידיעת דרכי הכניסה והיציאה כולל   .11
 לפני ביצוע עבודות הניקיון יש להציב שלטי אזהרה זהירות החלקה בתחילה ובסיום אזור הניקוי.  .12
 הזהר מפגיעת חפצים בעת הרמה או שינוע ציוד.  .13
 אין לבצע עבודה שאינה בתחום עבודתך.  .14
חש .15 מוסמכים,  עבודות  חשמלאים  ע"י  רק  תבוצענה  לבמל  מתחאין  תחת  עבודות                    . צע 

 פתיחת לוחות חשמל אסורה לעובד שאינו מוסמך לכך. 
 וודא היכן ממוקמות ערכות עזרה ראשונה באתר.  .16
 חל איסור להבעיר אש בסביבת חומרים דליקים.  .17
 .הכר את מיקום ציוד כיבוי האש הפזור במפעל בו אתה עובד .18
ות כיבוי אש(. שמור על דרכי מילוט  גון )?מטפים, ארונ שמור על גישה חופשית אל ציוד כיבוי האש כ .19

 ויציאות חירום פנויות ממכשולים. 
 במקרה של שריפה פעל בקור רוח, נסה לכבותה בעזרת מטפה וקרא לעזרה. .20
 ת הרלוונטיות. פי התקנו-במידה ואתה משתמש בפיגומים ו/או סולמות, הם יהיו בנויים כנדרש על .21
 בהרמה לא יכנסו לאזור הסכנה. דים שאינם עוסקים יש לגדר אזורי הרמה כדי שעוב .22
במפעל קיימים ערכות עזרה ראשונה וגם מגישי עזרה ראשונה שיכולים לתת מענה עזרה ראשונה   .23

 ראשוני ומידי במקרה של תאונה. 
נו .24 סף של הקבלן בצירוף מסמכי  במקרה של פינוי בעקבות תאונת עבודה, הוא יבוצע בליווי עובד 

 זיהוי.
 

 ויהחות לעבודה באש גלכללי בטי . ד
היוצרות   .1 אחרות  עבודות  או  השחזה  ריתוך,  חיתוך,  הכוללת  כעבודה  מוגדרת  גלויה  באש  עבודה 

 מקורות אש גלויה/ ניצוצות. 
יש   .2 גלויה.  באש  לעבודה  המיועדים  במקומות  למעט  המפעל,  בשטח  גלויה  באש  עבודה  לבצע  אין 

 ל האתר.ומאושרים ע"י מנה ודה באש גלויה אך ורק במקומות המיועדים לכך לבצע עב
לפני ביצוע עבודה באש גלויה חובה להכיר את אזור העבודה ומקום כל ציוד החירום שבו )טלפון,   .3

 ציוד עזרה ראשונה וכד'( 
 וודא הימצאות של אדם נוסף אחד לפחות באזור העבודה.] צופה אש [  .4
 שמיכות(. ציוד לצורך כיבוי שריפה )מטפים, יש לוודא הימצאות כל ה .5
ל אמצעי ההגנה האישיים הנדרשים: נעלי בטיחות, לבוש מגן אישי, מסכת  יש לוודא הימצאות כ .6

 ריתוך וכד'. 
יש לוודא כי ציוד הריתוך והחיתוך או כל ציוד אחר שבשימוש תקין )כולל ווסתים, ברזים, כבלים(,  .7

 ל חוזר, בולם להבה(. הנדרשים בציוד הרלוונטי )שסתום אויש לוודא הימצאות כל אמצעי ההגנה 
 א כי גלילי הגז מעוגנים בשרשרות לקיר או קשורים בתוך עגלה ייעודית. יש לווד .8
 יש לאוורר כל חלל בו עלולים להיווצר אדים דליקים או נפיצים לפני ביצוע עבודה באש גלויה.  .9

 פתחים ברצפה ביריעות עמידות אש.אם נדרש, חובה לכסות פתחים כגון דלתות וחלונות או  .10
הח  .11 כל  את  להרחיק  יש  ניתן,  ביצוע  אם  להפריד  יש  הנקי.  והאזור  האש  ממקום  הדליקים  ומרים 

עבודה באש גלויה מחומרים דליקים או נפיצים כגון נוזלים דליקים, נייר, עץ, אריזות פלסטיק וכו'  
 מטרים.  11לפחות 

מי .12 )וילון  מחיצה  להתקין  חובה  ניתן,  לא  הריתואם  לאזור  מסביב  אש(  חסין  חיתוך,  וחד,   / ך 
 מרים דליקים. בסביבה המכילה חו 

בסוף עבודה עם אש גלויה יש לוודא שהאזור נקי ובטוח מסכנת פריצת אש. בדיקה נוספת תיערך   .13
מיוחדים,    15 במקרים  במקום.  אש  של  התחדשות  שאין  לוודא  כדי  העבודות  סיום  לאחר  דקות 

 ע"פ החלטת מנהל האתר. –ך יותר תידרש בדיקה לאחר זמן ארו
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 בחשמל כללי בטיחות בסיסיים לעבודה  .ה
 עבודות חשמל יתבצעו רק על ידי חשמלאי עם רישיון בתוקף. .1
הבטיחות   .2 כללי  חלים  להאריק  ואפשר  שמותר  המכשירים  וחלקי  המכשירים  המתקנים,  כל  על 

 במתקני חשמל המוגדרים בחוק החשמל ותקנותיו. 
 ישות התקן הישראלי. שמליים הנמצאים במפעל יענו על דרכל הציוד והמכשירים הח .3
 החשמליות תבוצענה בהתאם לתקן הישראלי או בהתאם לחוק החשמל ותקנותיו. העבודות  .4
 לפני תיקון או פירוק של מתקן חשמלי תעשנה הפעולות הבאות: .5

 על המתקן ייתלה שלט "אין להפעיל מתקן זה"  -

 מנותק. ר את המתקן למתח יינעל במצב תנותק אספקת המתח אל המתקן והמפסק המחב -

 וק רשאי לחבר את המתקן למתח עם סיום העבודה. רק האחראי לתיקון או לפיר  -

לפנות   - למי  וההנחיה  התאריך  בציון  תג  המתקן  על  ייקבע  אחדים,  ימים  נמשך  התיקון  אם 
 לחידוש ההזנה. 

 בעבודה עם כבלי חשמל מאריכים יוקפד על מילוי הוראות אלה: .6

 מגרירת הכבלים על הרצפה. יש להימנע   -

 מפני פגיעה על ידי עוברים ושבים, מלגזות וכו'. להגן על הכבלים המונחים על הרצפה יש  -

 יש למנוע מגע בין בידוד הכבל לבין חומרים מאכלים, דלק, שמן וכו'.  -

 כבלים לא יונחו במקומות רטובים או בחללים רוויי אדי מים. -

 י שלא יהוו מכשול על הרצפה. כבלי החשמל יהיו קצרים ככל האפשר כד  -
 יוקפד על מילוי הוראות אלה:בעבודה עם כלים חשמליים מטלטלים  .7

הזנת זרם החשמל להפעלת הכלים מחייבת להיות רק באמצעות מפסקי מגן המופעלים בזרם   -
 מפסקים נגד התחשמלות.   –ממסרי זרם פחת -דלף

 ופקו עם הכלי. יש לוודא כי לכלי יש בידוד כפול. אין להסיר את המגנים שס -

 ת בסיסיים לעבודה בגובהה. כללי בטיחו

וברשותם אישור הדרכה  רק עובדי .1 ם שעברו הכשרה והסמכה על ידי מדריך מוסמך לעבודה בגובה 
 בתוקף, יעבדו בגובה, ורק בתחומים בהם הם הוסמכו על פי אישור ההדרכה. 

כללית שתתבצע במקום על  כל עבודה במפעל, לרבות עבודה בגובה, תתבצע אחרי הדרכת בטיחות   .2
 ות ספציפיות לעבודה בגובה במקום ובכפוף לתקנות.ידי מנהל העבודה של הקבלן ותכלול הנחי 

כל עבודה בגובה תתבצע עם ציוד המגן האישי הנדרש לאותו סוג העבודה, כולל כובע מגן תקני ונעלי   .3
 בטיחות. 

ותקינות.  תכלול בדיקת תקן, תוקף  בדיקת הציוד תיעשה על ידי העובד עצמו לפני תחילת העבודה ו .4
ה ידי  על  הציוד  תקינות  חבל  בדיקת  וחתכים,  פגמים  וללא  שלמה  שהרתמה  בדיקה  תכלול  עובד 

הקשירה שלם ללא חתכים, אביזרי החיבור תקינים ללא עיוותים ופגמים וסופג אנרגיה, אם נדרש  
 על פי הצורך, שלם, תקין וסגור עם שרוול כיווץ. 

להזעיק    ע בקשר עין עם העובדים בגובה שמתפקידויהיה עובד אחד על הקרק  בעבודה בגובה תמיד .5
 עזרה ולעזור בחילוץ במקרה חירום. 

באחריות העובד להיקשר לנקודת עיגון חזקה ואיתנה בנקודה גבוהה ככל האפשר בעבודה על פיגום   .6
 נייד, נייח או על סולם. 

צע עם מערכת  , או מתוך במת הרמה תתבמ', או מתוך סל הרמה במלגזה  6-עבודה בגובה של פחות מ .7
נפילה   קשירה    –ריסון  נפילה  חבל  יאפשר  שלא  מקרה  ובכל  אנרגיה,  סופג  וללא  שניתן  ככל  קצר 

 מ'.  1-חופשית של יותר מ
 חילוץ עובד שנפל ותלוי על רתמת הבטיחות ייעשה מידית באמצעות סל הרמה במלגזה בלבד.  .8

 מאשר בחתימתי שקראתי והבנתי   .9

 חתימה   תאריך  מחלקה   ת"ז שפחה  מ שם הקבלן
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 ת : הסכם בטיחוא'נספח 

הקבלן מתחייב לקיים את הוראותיו של כל דין הנוגע לנוהלי הבטיחות בעבודה לרבות   .1
ובתקנות הבטיחות   1970ההוראות הקבועות בפקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש( תש"ל 

דבר כל הסיכונים שבעבודתם והדרכים בהן יש  בעבודה. כן מתחייב הקבלן להדריך את עובדיו ב
 י הסיכונים על מנת למנוע תאונות ואירועי בטיחות. ר מפנ לפעול על מנת להישמ

 . מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מתחייב הקבלן לעמוד ולקיים את הדרישות להלן:2

סלק מהחברה כל  . להעמיד לרשות העובדים כלים וחומרים מטיב מעולה ובכמות מספקת, וכי י2.1
 ציוד או חומר פגום השייך לו.

עובדים מיומנים, ובכלל זה עובדים בעלי כישורים מיוחדים, ככל שהדבר  רק . להעסיק אך ו2.2
נדרש בנסיבות העניין ו/או עפ"י הדין, ובפרט בעבודות הבאות: חפירה, עבודות הריסה, 

וצא באלה. כן מתחייב הקבלן  עבודות עם ביטומן חם, עבודות חשמל, הפעלת ציוד הרמה וכי 
כדין כל אימת שנדרשת הסמכה ו/או הרשאה עפ"י    כיםלהעסיק רק אנשים מורשים ו/או מוסמ

 הדין. 

. כל כלי הרמה, אביזרי הרמה, מנוף וכו', יהיו תקינים, יהיו בעלי רישוי תקף ויעשה בהם  2.3
עבודה ידניים מטלטלים  שימוש שלא יחרוג מהוראות היצרן. כמו כן יספק הקבלן לעובדיו כלי 

 בדיקת תקינות בתוקף.  שורהמופעלים בחשמל שמתאימים לתקנים, עם אי

. כל עוד לא נשלמה מלאכתו ולא נתקבל אישור גמר מאת המזמין, ימשיך להיות אחראי  2.4
 לבטיחות המתקן ו/או המבנה ו/או העבודה אותה ביצע. 

שייגרם לאדם או רכוש כתוצאה מעבודתו  . הקבלן מתחייב בזה לשאת באחריות לכל נזק ישיר  2.5
 ם של אנשים העובדים מטעמו )כולל עובדים וקבלני משנה(. ליהבחברה, כולל מעשיהם ומחד 

. הקבלן מתחייב לספק לעובדים ציוד מגן אישי תקין, מתאים לכל סוגי הסיכונים הכרוכים  2.6
לספק לכל מבקר או עובד  בעבודות אותן הוא מבצע, בין באמצעותו ובין באמצעות אחרים, וכן 

נות הבטיחות בעבודה )ציוד מגן אישי( תשמ"ט  בתקציוד כנדרש בהוראות כל דין, ובכלל זה 
1997 . 

 . אין ברשימת החובות שנמנו לעיל כדי להגביל את האחריות המוטלת על  הקבלן לפי כל דין. 2.7

העובדים מטעמו )כולל  . הקבלן יהיה אחראי באופן בלעדי לכל מעשיהם ומחדליהם של אנשים  2.8
 עובדים וקבלני משנה(. 

 ודות בניה, יורחב סעיף זה כדי לתת מענה לנושאים הרלוונטיים.עב  *    בעת שתתבצענה

הקבלן מתחייב כי הוא לא ישתמש בכל ציוד, מכונה או כלי השייך לאתר ללא אישור המזמין           2.9
 מטעם החברה.

מקום ביצוע העבודות בטרם הוא הדריך אותו  הקבלן מתחייב לא להכניס עובד חדש ל 2.10
 ל זה והחתים אותו על פנקס ההדרכה. נוההדרכת בטיחות על פי 

הקבלן מתחייב לכסות ו/או לגדר כל בור או פתח שלתוכו ניתן ליפול והנמצא במקום    2.11
 העבודות. 

הקבלן מתחייב לגרום לכך כי כל עובד שלו אשר ינהג בכלי רכב, לרבות מלגזה, בתחום  2.12
התנועה והאזהרה  טי  תר          יהיה בעל רישיון בתוקף לאותו כלי רכב ויציית לשלהא

 ולחוקי התנועה. 
אני החתום מטה מצהיר כי קראתי והבנתי את הסכם העבודה, קיבלתי מידע בדבר   2.13

 ע"מ למנוע תאונות עבודה.  החברה הסיכונים   בעבודה אותה אבצע ואנהג על פי כללי 
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 חתימה   תאריך  חברה ת"ז משפחה   שם הקבלן

      

 

 די קבלן לעוב: אישור קבלת הדרכה ב'נספח 

 

 אישורי הדרכה 

 שם המדריך וחתימתו:  תאריך ההדרכה: 

אני החתום מטה מצהיר כי קיבלתי מידע בדבר הסיכונים בעבודה אותה אבצע ואנהג על פי כללי החברה"  
 ע"מ למנוע תאונות עבודה.

 חתימה  תפקיד חברה \שם הקבלן ת"ז שם העובד
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 איכות והגנת הסביבה ח  נספ   -י' נספח  

 תאריך _______________                                                                                                                           

          לכבוד 

 ג.נ.,א. 

 ביבה ודות בהתאם למדיניות איכות הסצוע עבאישור על ביהנדון: 

 

טו .1 ועיוני  לידיעתי  הובא  כי  מאשר  הח"מ  בעבודה  אני  הבטיחות  ושמירת  הסביבה  הגנת  מדיניות  פס 

 "(.המדיניות )להלן: " התאגיד קיבל על עצמו )הרצ"ב(, אשר 

ביד   .2 על  קיבלה  ליישם את המדיניות ש  אגידהתהנני להצהיר, כי במהלך ביצוע העבודות, אפעל לסייע 

 א כי:  עצמה, ובכלל זה אפקח ואווד

וטיפ .2.1 בדיקה  יעברו  המכאניים  העבודה  כלי  תקן  כל  פי  על  אוויר  זיהום  למניעת  שיידרש  )ככל  ול 

הסביבה(.  להגנת  והמשרד  התחבורה  לידי    משרד  אלו  וטיפולים  בדיקות  אישורי  להעביר  יש 

 התאגיד. 

י  מעבודה בשטח יפונה לאתר ייעוד תוצאה  אורגני אחר שיתקבל כ  חומרכל פסולת מסוג גזם ו/או   .2.2

 המטפל בפסולת מסוג זה. 

למיחזו  .2.3 הניתנת  פסולת  וכדוכל  זכוכית  פלסטיק,  למיניהן,  מתכות  נייר,  בניין,  )פסולת  מה(,  ר 

 . תתועד ביומן העבודה ויופנו לאתרי מיחזור ייעודיים

ניתנת .2.4 שאינה  אחרת  פסולת  לא  כל  תפונה  הלמיחזור  המתר  ידי  על  מאושר  להטמנה  גנת  שרד 

 הסביבה. 

כפסולת בניין שתופנה  לט וחלקי צנרת שלא נעשה בהם שימוש באתר, ייחשבו  שאריות בטון ואספ .2.5

 לאתר ייעודי. 

יש   .3 המדיניות,  להפרת  ו/או  הסביבה  לזיהום  לגרום  עלול  העבודות  ביצוע  בו  מקרה  בכל  כי  מוסכם 

ינוי תכנית העבודה ו/או  ר עם שלת ביצוע העבודה, בקשלתחילהיוועץ עם המפקח מטעם המזמין, קודם 

 ביצועה. אופן 

 הגנה על עצים וצמחיה  .4

ולא   יפגע  לא  הדבר הקבלן  דרוש  אם  אלא  ובסביבתו  העבודה  באתר  טבעית  צמחיה  או  עצים  יעקור 

 לצורכי העבודה והמפקח התיר לו בכתב ומראש לעשות כן.

תבוצע תוך שמירה    עבודתויב לפקח ולדאוג לכך ש מתחי במקרה שאפעיל בשטח קבלן משנה נוסף, אני   .5

 יבה ומסמכי המכרז הרואים בי כאחראי בלעדי. על חוקי הסב

 

 בכבוד רב,                                   

                                               __ _____________ 
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