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החברה זרוע שיקום קרקעות מטעם של חדש הוהיועצים  המתכנניםמאגר הזמנה להצטרף ל

 לשירותי איכות הסביבה בע''מ

 

 נה"( מזמיהחברה" – החברה לשירותי איכות הסביבה בע''מ )להלןזרוע שיקום קרקעות מטעם 

בזאת מועמדים אשר עונים על מלוא תנאי הסף שלהלן, להגיש מועמדות להיכלל במאגר המתכננים 

 , וזאת לשם מתן שירותים במקצועות התכנון השונים.חברהשל ה החדשוהיועצים 

להגיש מועמדות אף הם כי מתכננים ויועצים שנמצאים במאגר החברה נדרשים בזאת מובהר 

 .מחדש

 

  –"( לעניין הזמנה זו הינם המועמדיםלהלן גם ""מתכננים ויועצים" )

 .בתחומי הנדסה אזרחית -מפקחים  .א

 כמפורט בנספח א'.בתחומי ההנדסה השונים  -מתכננים  .ב

 מודדים. .ג

 יועצים מקצועיים בתחומים הנדסיים כמפורט בנספח א'. . ד

 
כמפורט להלן,  ,הכללתם של המבקשים להיכלל במאגר תיעשה בהתאם לקריטריונים לשיבוץ

, בהתבסס על הנתונים והמסמכים  4כמפורט בסעיף  של החברההבלעדי  ובהתאם לשיקול דעתה

 .המועמדים על ידילחברה אשר יומצאו 

 

שאר אגפי החברה, ביניהם מחלקות לגם מובהר בזאת כי החברה שומרת לעצמה את הזכות לאפשר 

 ובהתאם לצורך. מעת לעת, לעשות שימוש במאגר לטיפול בפסולת מסוכנת המפעל

 remediation.co.il/he-www.soilאתר הפרויקט: 

 services.co.il/-www.enviroאתר החברה : 

 

 

 תנאי הסף להיכללות במאגר .1

 )בישראל או מחוצה לה(. כדין רשוםאשר המועמד הינו יחיד או גוף משפטי  .1.1

ו בעל אישור בר תוקף, נכון למועד הגשת המועמדות, לפי חוק עסקאות יהמועמד ה .1.2

המעיד כי המועמד מנהל ספרי חשבונות ורשומות  1976 –גופים ציבוריים, התשל"ז 

 ומדווח לרשויות המס כחוק.

 אין צורך בהוכחת עמידה בתנאי סף זה. –ככל והמועמד רשום מחוץ לישראל 

, ככל בהגשת מועמדותו המועמד הינו בעל תעודת הכשרה והשכלה בתחום המבוקש .1.3

 .מתשקיי

המועמד יודיע מי הגורם האחראי מטעמו לייצג את  – נו תאגידילגבי מועמד שה

המועמד במאגר, והוא יהיה בעל תעודת ההכשרה וההשכלה של אותו גורם בתחום 

 כמפורט בנספח א'.הרלוונטי 

http://www.soil-remediation.co.il/he
http://www.enviro-services.co.il/
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ש בתחום המבוקש, אם וככל שדרובתוקף, המועמד הינו בעל רישיון מהנדס/אדריכל  .1.4

 על פי חוק קיומו של רישיון זה.

המועמד יודיע מי הגורם האחראי מטעמו לייצג את  – נו תאגידילגבי מועמד שה

המועמד במאגר, והוא יהיה בעל הרישיון כאמור של אותו גורם בתחום הרלוונטי 

  כמפורט בנספח א'.

שנדרש כן המועמד הינו בעל תעודת רישום בפנקס האדריכלים והמהנדסים, ככל  .1.5

 בתחום הרלוונטי.

מד יודיע מי הגורם האחראי מטעמו לייצג את המוע – נו תאגידילגבי מועמד שה

המועמד במאגר, והוא יהיה בעל תעודת רישום כאמור של אותו גורם בתחום הרלוונטי 

 כמפורט בנספח א'.

 כל ניסיון נדרש אחר  על פי המפורט בנספח א' בהתאם לתחום הרלוונטי. .1.6

 

 מסמכים שעל המציע לצרף להצעתו .2

לעמידתו בכל תנאי הסף, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, גם המועמד יצרף להצעתו הוכחות 

 את המסמכים הבאים:

כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות,  .2.1

, כשהם 1976 -תשלום חובות מס, שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין(, התשל"ו 

 תקפים למועד הגשת הבקשה להיכלל במאגר.

מד אשר הנו תושב חוץ או חזרה הרשומה מחוץ לישראל לא יידרש לצרף את מוע

 המסמכים האמורים.

אישור תקף מפקיד השומה או רואה חשבון המעיד כי המועמד מנהל פנקסי חשבונות  .2.2

 ורשומות שעליו לנהל על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף. 

שראל לא יידרש לצרף את מועמד אשר הנו תושב חוץ או חזרה הרשומה מחוץ לי

 המסמכים האמורים.

 תעודת עוסק מורשה מאת רשויות מס ערך מוסף. .2.3

בנוסף לתעודת עוסק מורשה מתבקש התאגיד לצרף  – נו תאגידילגבי מועמד שה

 תעודת התאגדות, ותעודת שינוי שם, ככל שקיימת.

 .1.3-1.5העתק מן התעודות, האישורים והרישיונות הנדרשים בהתאם לתנאי סף  .2.4

 . פרופיל של המועמדשל הנציג מטעם המועמד, וכן  קורות חיים .2.5

ולדרישות נספח א' וזאת  ,1.6 סיון קודם של המועמד בהתאם לדרישות סעיףפירוט ני .2.6

  וכן המלצות, אישורים ואסמכתאות להוכחת ניסיונו הקודם.    בנוסח נספח ב',

 בכל עמוד ועמוד.כל מסמכי הזמנה זו חתומים  .2.7
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 שיטת ניהול המאגר .3

ואין החברה מתחייבת להתקשר בכל סוג של עבודה עם  ,ההרשמה הינה למאגר בלבד .3.1

המועמדים אשר ייכללו במאגריה, ואין היא מתחייבת להיקף או כמות עבודה או 

 הענקת שירותים כלל.

למאגר  החברה תאפשר לכלל המתכננים והיועצים אשר עומדים בתנאי הסף להצטרף .3.2

 תהא החברה החברה, ובלבד שתתקבל בקשה מטעמם בצירוף כל המסמכים הנדרשים.

ו/או  במיוחד שלילי ניסיון איתם לה שיש ויועצים מתכננים במאגר לכלול שלא רשאית

ניסיון בביצוע שירותים קודמים שלא היו באיכות ו/או בטיב הנדרשים ו/או שהתקבלו 

 דעת חוות לגביהם שהתקבלו או/ולגביהם חוות דעת שליליות מאת נציגי החברה 

המועמדים מצהירים בעצם הגשת המענה למאגר כי הם מסכימים ומקבלים  .שליליות

 את התנאי האמור.

בהתאם למהות פרויקט  ,מתוך המאגר ,תכננים ויועציםפנה מעת לעת למהחברה ת .3.3

פרטנית למהות הפרויקט ת מחיר. הצעת המחיר תהיה וספציפי, על מנת לקבל הצע

הנחה באחוזים )%( ויכולה להיות בדמות נקיטה בסכום ו/או נקיטה בשיעור 

 על פי סוגי העבודה השונים. שיוצגו על ידי החברה, בהתאם ו םמתעריפי

אשר הצעתו תתקבל, יידרש לחתום על הסכם למתן שירותים בנוסח  מתכנן/יועץ .3.4

וכן אישור על קיום ביטוחים לחברה להמציא  וכן יידרש, החברה שיועבר לו על ידי

 בשים לב למהות והיקף השירותים.ערבות בנקאית, במידת הצורך, והכל 

ממועד  ,שנים 5-ולא יותר מתקופת היכללותם של מתכננים ויועצים במאגר תהא עד  .3.5

השלים פרויקט אליו טרם על היכללותם במאגר. במידה ומתכנן/יועץ הודעת החברה 

נבחר במהלך תקופת ההתקשרות, תסתיים תקופת היכללותו במאגר במועד סיום מתן 

 השירותים על ידו.

מתכנן/יועץ, וזאת בהודעה מוקדמת בכתב  לגרוע מן המאגר תהא רשאיהחברה ת .3.6

בטרם הוצאתו. גריעת מתכנן/יועץ תיעשה בהתאם יום  15שתימסר למתכנן/ליועץ 

 לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.

להוציאו מהמאגר, ואולם, המתכנן/היועץ לא מהחברה המתכנן/היועץ רשאי לבקש  .3.7

יהא רשאי להפסיק על דעתו, פרויקט שתכנונו ו/או עבודתו ו/או ביצועו כבר החלו לפי 

 . החברה בכתב, ללא אישור מראש ובכתב שלהחברה הזמנת 

דכונים ו/או שינויים בהתאם להכניס עזמן, בכל  ת,רשאימובהר בזאת כי החברה תהא  .3.8

והודעה מתאימה תימסר למתכננים/יועצים אשר  ת ניהול המאגרבדבר שיט לצרכיה,

 ., ולא יהיו למתכננים/ליועצים שבמאגר כל טענות ו/או תביעות בענייןבמאגר
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 תהליך רישום במאגר הספקים של החברה .4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פרסום התהליך  
מטעם החברה

מילוי ומסירת  
הטפסים על ידי  

המציע

התכנסות ועדה 
לצורך בחינת 

הטפסים

?האם החומר תקין
כן•
רישום במאגר•

?האם החומר תקין
לא•
מוחזר ללקוח להבהרות•
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 ההתקשרות עם המועמדים היקף .5

להתקשר עם מתכנן/יועץ כלשהו הרשום במאגר או להתקשר  תמחויב החברה אינה .5.1

 עם מתכנן/יועץ בהיקף כלשהו.

שירותים את היספק החברה, על פי הזמנת עבודה ספציפית, כל מתכנן/יועץ שיופעל ע"י  .5.2

 בהיקף שתואם את ההזמנה ולא יחרוג מהיקף זה ללא אישור מראש בכתב.המבוקשים 

ילות יהיה עפ"י הצרכים המשתנים בין פרויקט בכל מקרה, היקף הפעמובהר בזאת כי  .5.3

 לפרויקט.

פרטנית בכתב, ובטרם מועד תחילת השירותים, על המתכנן/יועץ לקבל הזמנת עבודה  .5.4

. ללא הזמנת עבודה חתומה לא תשולם החברה חתומה ע"י מורשי חתימה של כשהיא

 למתכנן/ליועץ כל תמורה.

 

 

 התחייבות המועמדים .6

תחייב כי אין מניעה חוקית כלשהי להעסקתו, וכי בכל העת המתכנן/היועץ מצהיר ומ .6.1

 הוא יחזיק באישורים הנדרשים על פי דין.

 המתכנן/היועץ יתחייב שלא להפסיק את עבודתו עד השלמת הפרויקט בו עוסק.  .6.2

כי הגשת ההצעה, לרבות כלל המסמכים הכלולים בה נעשית על  המתכנן/היועץ מצהיר .6.3

 ל ידו נכון ומדויק נכון למועד הגשת ההצעה. דעתו וכי כלל המידע המוצג ע

בדבר שינוי פרטים רלוונטיים לרישומם  חברה/היועצים לעדכן את הבאחריות המתכנן .6.4

 במאגר, ובכלל זה בכל שינוי בעמידתם בתנאי הסף אף אם מדובר בשינוי זמני.  

את זכויותיו ו/או לשעבד  ו/או להעביר ו/או למשכן אינו רשאי להמחות  תכנן/היועץהמ .6.5

, וברור לו כי החברה תהא רשאית , כולן או חלקןוז הזמנהאו את חובותיו לפי תנאי 

להוציאו מהמאגר במקרה של המחאת/העברת/משכון/שעבוד זכויות לאחר, לרבות 

 .במקרה של שינוי באחזקות המועמד

יפין רשאי להעביר את ביצוע החוזה כולו או חלקו במישרין או בעק תכנן/היועץאין המ .6.6

מובהר בזאת כי שינוי באחזקות המועמד  .מהחברה בכתבמראש ולאחר, ללא הסכמה 

 מהווה העברה והחברה תהא רשאית להוציאו מהמאגר במקרה שכזה.

 

 כללי .7

ואת המסמכים הנדרשים יש לשלוח לכתובת דוא''ל  המלאיםאת הטפסים  .7.1

sapakim@escil.co.il  טפסים שמולאו בצורה . 14:00בשעה  19/12/2018עד ליום

חלקית או שהנתונים בהם אינם מושלמים כנדרש, יחייבו החזרת כל הטפסים לספק 

לצורך השלמת החסר. הגשת טפסים תקינים בליווי מלוא המסמכים הנדרשים מהווה 

לפנות למועמד לקבלת  תהא רשאיהחברה ת תנאי ראשוני לתחילת הטיפול.

mailto:sapakim@escil.co.il
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שלישיים לקבלת  לפנות לצדדים תהא רשאיתמסמכים/פרטים נוספים/השלמות, וכן 

 חוות דעת.

 ודיע בכתב למועמדים על הכללתם/אי הכללתם במאגר. החברה ת .7.2

, לדחות כל הצעה שאיננה שלמה, או ת, אך לא חייבתהא רשאיהחברה תמובהר כי  .7.3

, או למחול על הפגם, או לבקש תיקונו זמנה זו ברורה, או שאינה ערוכה עפ"י מסמכי ה

  הבלעדי. הכאמור לעיל, וזאת עפ"י שיקול דעת

לקבוע תנאים מוקדמים  ת על זכותהשומרהחברה מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,  .7.4

ו/או אמות מידה ו/או הוראות אחרות ממתכנן/מיועץ לצורך התקשרות עימו בהתאם 

 הבלעדי. ול דעתהלשיק

גם  ,בעניינים שונים הקשורים בהליכי הזמנה זו ת,פועלמובהר בזאת כי החברה  .7.5

סמכות או זכות לחברה כל מקום שבו מוקנית בהתאם, ב. שלה באמצעות ועדת מכרזים

 או תפקיד, יכול שאלו יבוצעו ע"י ועדת המכרזים, או מי מטעמה.

 

 בברכה,  

 עומר לייבוביץ',

 מנהל פרויקטים

050-6953520 

omer@escil.co.il 

mailto:omer@escil.co.il
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 נספח א'

 דרישות וניסיון

 מפקחים .1

א. מפקח/ משרד/ חברה המתמחה בניהול פרויקטים בתשתיות ציבוריות ובמיוחד בתחום 
 איכות הסביבה, וזאת עבור המגזר הציבורי.

 .ב. המפקח/ המשרד/ החברה נדרשים לעמוד בתנאים הבאים:

  הנדסאימפקחים בעלי תואר מהנדס 1לפחות   -)הכשרה( מינימאלימספר מפקחים/ 
מהנדס/הנדסאי יהיו רשומים בפנקס המהנדסים ממוסד מוכר בישראל או בעולם. 

 והאדריכלים או ההנדסאים בהתאמה.

  שנים  5לפחות אחד מן המפקחים המוצעים במשרד הינו בעל ניסיון של  -ניסיון אישי
 לפחות.

 ים שנים ומספק  3המפקח/המשרד/חברה פועלים מזה  -ניסיון של החברה/משרד
חברות עירוניות, רשויות מקומיות, תאגידים או  דסה לחברות ציבוריות,שרותי הנ

 גופים ציבוריים בתחום תשתיות.
 

מובהר כי יש לצרף קורות חיים של כל המפקחים הרלוונטיים המוצעים לחברה ואשר יעבדו 

 עם החברה.

 מתכננים .2

הציבורי ועבור לחברות א. משרד/חברה הנדסית העוסקת באפיון, תכנון ופיקוח עליון במגזר 
 ציבוריות, חברות עירוניות, רשויות מקומיות, תאגידים או גופים ציבוריים.

 ב. מהמשרד/חברה נדרש לעמוד בתנאים הבאים:

 בעל תואר מהנדס ממוסד מוכר  ןמתכנ 1לפחות   -)הכשרה( מספר מתכננים מינימאלי
ים והאדריכלים או מהנדס/הנדסאי יהיו רשומים בפנקס המהנדסבישראל או בעולם. 

 .ההנדסאים בהתאמה

  שנים  5לפחות אחד מן המתכננים המוצעים במשרד הינו בעל ניסיון של  -ניסיון אישי
 לפחות.

 שנים ומספקים שרותי  3המשרד/חברה פועלים מזה  -ניסיון של החברה/משרד
הנדסה לחברות ציבוריות, חברות עירוניות, רשויות מקומיות, תאגידים או גופים 

 בוריים בתחום תשתיות.צי
 

מובהר כי יש לצרף קורות חיים של כל המתכננים הרלוונטיים המוצעים לחברה ואשר יעבדו עם 

 החברה.

 מודדים .3

 א. מודד/משרד/חברה העוסקת בביצוע מדידות במגזר הציבורי.

 ב. מהמודד /משרד/חברה נדרש לעמוד בתנאים הבאים:

 בעל תואר מודד מוסמך  ממוסד מוכר  מודד אחד לפחות  - מספר מודדים מינימאלי
 בישראל או בעולם. המודד יהיה בעל כל הרישיונות לעבודה  הנדרשים בחוק .

 שנים ומספקים  5המודד/משרד/חברה פועלים מזה  -ניסיון של המודד/חברה/משרד
 שרותי מדידה לגופים צבורים בתחום המדידה.  
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 רלוונטיים שצוינו לעיל כולל שם נדרש לפרט את ניסיון החברה/משרד בכל הנושאים ה
 הלקוח ומועד ביצוע העבודה.

 
מובהר כי יש לצרף קורות חיים של כל המודדים הרלוונטיים המוצעים לחברה ואשר יעבדו עם 

 החברה.

 יועצים מקצועיים בתחומים הנדסיים .4

 איכות הסביבה )לרבות בתחוםא. יועצים מקצועיים בתחומים ההנדסיים /טכנולוגים הבאים: 
 .הנדסה אזרחית אדריכלות,, בטיחות אש, בטיחות, גיאוטכניקהקרקע ומי תהום(, 

 ב. היועץ /עצמאי/משרד/חברה נדרש לעמוד בתנאים הבאים:

 בעל תואר רלוונטי בתחום עיסוקו ממוסד מוכר בישראל או בעולם.  - הכשרה
מהנדס/הנדסאי יהיו רשומים בפנקס המהנדסים והאדריכלים או ההנדסאים 

 בהתאמה.

  בתחום המקצועי הנדרש  כמפורט להלן, בעל ניסיון  רלוונטי  -ניסיון אישי  של היועץ
בעבודה מול חברות ציבוריות, חברות עירוניות, רשויות מקומיות, תאגידים או גופים 

 ציבוריים 
 

 שנים. 10 – (וביסוס קרקע יועץ)לרבות  יועץ גיאוטכני 
  שנים. 7 –הנדסה אזרחית/אדריכלות 
  ת קרקע וגזי קרקעחקיר תכניות הכנת)לרבות בתחומים של יועץ סביבתי ,

 שנים 5 – קרקע מזוהמת( שיקוםתכנון עבודות , היסטוריים יםסקר
  שנים. 5 –יועץ בטיחות 
  שנים. 5 –יועץ בטיחות אש 
  שנים. 10 –יועץ בתחום חומרי נפץ ותחמושת 

 

מובהר כי יש לצרף קורות חיים של כל היועצים הרלוונטיים המוצעים לחברה ואשר יעבדו עם 

 החברה.
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 נספח א'
 

 לכבוד

 "(החברהלשירותי איכות הסביבה בע"מ )להלן: " החברה

 /מפקחים/מודדיםטופס בקשה להצטרפות למאגר מתכננים/יועצים

 במקצוע החברה של  /מפקחים/מודדיםיועציםהמתכננים/ההנני מבקש להיכלל במאגר 
 ___________________ 

 המועמד פרטי

  שם/שם תאגיד/שותפות

  ח.פ. / ת.ז.

 בניין                                                           רחוב      כתובת מלאה

 עיר  

 מיקוד

 תא דואר

 

 

  שם איש הקשר

  טלפון

  פקס

  דואר אלקטרוני

 
 )לפרט( /מפקחים/מודדיםתחום המומחיות של המתכנן/היועץ

__________________________._______________________________________ 

במידה מתן השירותים, להלן רשימת העובדים המקצועיים, אשר הנני מתחייב להעמיד לטובת 
 :י החברהיד-ואבחר על

 
1.1. ______________ 
1.2. ______________ 
1.3. ______________ 
1.4. ______________ 
1.5. ______________ 

 
 

נותני השירותים אשר פורטו לעיל עומדים בדרישות תנאי הנני מצהיר בזאת כי כל העובדים ו/או 
 הסף לרישום במאגר.
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 -במידה ויחולו שינויים במצבת כוח האדם המקצועי המועסק עלהחברה הנני מתחייב לעדכן את 

 מעביד ובין כנותני שירותים חיצוניים.-ידי בין ביחסי עובד
 הנני מאשר את נכונות הפרטים לעיל.

 בברכה,          

_________________________ 

 וחותמת                  המועמד חתימת     

 
 חברה(:אינו )כאשר המציע  אישור

 

שיון יאני הח"מ, עו"ד __________________ מרחוב __________________ מספר ר
_________ מאשר בזה כי ביום __________________ הופיע/ה בפני גב'/מר 

( וחתם/מה בפני על הצהרה המועמד_____________________ ת.ז. _________________ )
זו לאחר שהזהרתי אותו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת שאם לא כן ת/יהיה צפוי/יה לעונשים 

 הקבועים בחוק.

 

 _________________ חתימת עורך הדין

 

 
 אישור )כאשר המציע הוא חברה(:

שיון י____________________ מרחוב ___________________ מספר ראני הח"מ, עו"ד 
_____________, המשמש כיועץ משפטי של המציע, מאשר בזה כי _____________________ 

_____________________ ת.ז. -ת.ז. ___________________ ו
ע, הינם _____________________ אשר חתמו על הצעת והצהרת המציע בפני, בשם המצי

מוסמכים לחתום מטעמו וכי נתקבלה החלטה כדין על ידי המציע, בהתאם למסמכי ההתאגדות 
  שלו,  להשתתף במכרז ולהסמיך את הנ"ל לחתום על הצעת והצהרת המציע הנ"ל.

 

 ________________ חתימת עורך הדין
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 נספח ב'
 לכבוד

 "(החברההחברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ )להלן: "

 
 פירוט ניסיון מקצועי בתחום ___________

 )יש למלא טבלה נפרדת עבור כל תחום מומחיות(

 
שם 

 הפרויקט

מזמין העבודה 
 )שם וטלפון(

תיאור 
 הפרויקט

מועד 
 תחילה

מועד 
 סיום

 היקף כספי של ביצוע בפועל 

נכון למועד הגשת  בפרויקט
 ההצעה

            

            

            

      

      

 

 _____________________________________  :חתימה וחותמת המציע

 _____________________________________   :שם המציע

 _____________________________________    :תפקיד המציע
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 'גנספח 
 תצהיר בדבר היעדר הרשעה פלילית

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

"( שהוא הגוף המציע" –הנני נותן תצהיר זה בשם ________________________ )להלן  .1
"(. אני מצהיר/ה החברה" –המבקש להתקשר עם החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ )להלן 

 כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.
  

המציע וכל בעלי השליטה בו, מנהליו ומורשי החתימה שלו לא הורשעו בעבירה פלילית שיש  .2
עמה קלון או בעבירה פלילית הכרוכה באלימות או בעבירות מרמה או בעבירות שעניינן הפרת 

( השנים שקדמו למועד האחרון להגשת 7את בשבע )רישיון עסק ו/או פגיעה באיכות הסביבה וז
הצעות למכרז זה, ולמיטב ידיעתי לא מתנהלים נגד מי מבין המנויים לעיל תביעות משפטיות 
או הליכים משפטיים הנוגעים לפירוק או פשיטת רגל ו/או לכינוס נכסים או חקירה פלילית או 

רשעו או נקנסו מנהלית בגין עבירות הליכים משפטיים בגין עבירה פלילית כאמור, והם לא הו
 ( השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה. 7כאמור בשבע )

 1968 -לעניין סעיף זה, "בעל שליטה" כמשמעו בחוק ניירות ערך תשכ"ח       

 נכון למעט:  2האמור בסעיף  .3

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

לעיל יפרט בסעיף זה את פרטי העבירות וההליכים  3מציע שאינו עומד בכל תנאי סעיף )
 (.שבגינם אינו עומד בתנאי האמור, וכן כל נסיבה רלוונטית אחרת לעניין

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

        ____________________ 

 חתימת המצהיר                 

 אישור עו"ד

הריני לאשר, כי ביום ________, הופיע בפני מר/גב' ________________, שכתובתו 
______________________ המוכר לי באופן אישי / אשר זיהה עצמו בפני באמצעות ת.ז. 
שמספרה _________________, והמוסמך לתת תצהיר זה בשם המועמד, ולאחר שהזהרתיו כי 

האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות עליו להצהיר את 
 תצהירו דלעיל וחתם עליו בפני.

_______________________    ___________________________ 

 חותמת + חתימת עוה"ד      תאריך  
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 'דנספח 
 

 לכבוד
 החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ

 בדבר קיום דיני עבודה תצהיר

"( שהוא המועמד" –הנני נותן תצהיר זה בשם ________________________ )להלן  .1
הגוף המבקש להתקשר עם החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ. אני מצהיר/ה כי הנני 

 מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

דיני העבודה, צווי  המציע מקיים את חובותיו בכל הנוגע לשמירת זכויות עובדים לפי .2
ההרחבה וההסכמים הקיבוציים החלים על המועמד כמעסיק לצורך ביצוע העבודות ובין 

 היתר:
 חוק ;1946 בעבודה, הבטיחות פקודת 1945 )הודעה(; יד משלוח ומחלות תאונות פקודת

-תשי"א ומנוחה, עבודה שעות חוק ; 1949 -תש"ט לעבודה(, )החזרה המשוחררים החיילים
 הנוער, עבודת חוק ;1953-תשי"ג החניכות, חוק ;1951-תשי"א ית,שנת חופשה חוק ;1951

-תשי"ד העבודה, על הפיקוח ארגון חוק ;1954-תשי"ד נשים, עבודת חוק ;1953-תשי"ג
 שירות חוק ; 1959-תשי"ט התעסוקה, שירות חוק ;1958-תשי"ח השכר, הגנת חוק ;1954

 חוק ;1995-תשנ"ה משולב[, ]נוסח הלאומי הביטוח חוק ; 1967-תשכ"ז חירום, בשעת עבודה

 שוויון חוק ;1987-תשמ"ז מינימום, שכר חוק;1957-תשי"ז קיבוציים, הסכמים

 ;1991-תשנ"א כדין(, שלא )העסקה זרים עובדים חוק ;1988-תשמ"ח בעבודה, ההזדמנויות
 זכויות שוויון לחוק ד' פרק;1996-תשנ"ו אדם, כוח קבלני ידי על עובדים העסקת חוק

 ;1998-תשנ"ח מינית, הטרדה למניעת לחוק 8 סעיף ;1998-תשנ"ח מוגבלות, עם לאנשים
 ולהתפטרות, לפיטורים מוקדמת הודעה חוק ; 1957-תשי"ז קיבוציים, הסכמים חוק

 עבודה(, )תנאי לעובד הודעה חוק ; 2000-תשס"א גנטי, מידע לחוק 29 עיףס ;2001-תשס"א

 על הגנה לחוק א5 סעיף ;2006-תשס"ו חירום, בשעת עובדים על הגנה חוק ; 2002-תשס"ב

 ;1997-תשנ"ז התקין(, במינהל או המידות בטוהר ופגיעה עבירות )חשיפת עובדים

 הנני מצהיר כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .3

__________                                                                                    __________________ 

 שם המצהיר+ חתימה                                                                                              תאריך  

 
 אישור עו"ד

שכתובתו הריני לאשר, כי ביום ________, הופיע בפני מר/גב' ________________ 
______________________, המוכר לי באופן אישי / אשר זיהה עצמו בפני באמצעות ת.ז. 
שמספרה _________________, והמוסמך לתת תצהיר זה בשם המועמד, ולאחר שהזהרתיו כי 
עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות 

 ל וחתם עליו בפני.תצהירו דלעי

_______________________    ___________________________ 

 חותמת + חתימת עוה"ד      תאריך  

  

http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=18835
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=18835
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http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/DB32620A-EAD8-4B73-BC90-A5AEE373AEEF,frameless.htm
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=18742
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/25D81D9F-DE2C-473A-9FD2-F5F68352BB8A.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/30C02A20-3BA3-49CF-8768-F93A9860AD46,frameless.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/30C02A20-3BA3-49CF-8768-F93A9860AD46,frameless.htm
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=288908
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http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/EF5DCC9A-852D-4F5E-8C22-8DA0CF8F4C25.htm
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=291586
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/A7A9F028-3364-4657-B55B-519576164BBD.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/A7A9F028-3364-4657-B55B-519576164BBD.htm
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=361056
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/5BCFBF7C-5B02-48F0-B19B-277B21CAC420,frameless.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/5BCFBF7C-5B02-48F0-B19B-277B21CAC420,frameless.htm
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=255262
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/82CF3999-915B-4D33-BE32-48D61416302D.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/82CF3999-915B-4D33-BE32-48D61416302D.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/F222C0BC-054F-4996-A9AD-5E8E3D8ED21F.htm?WBCMODE=presentationun
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=135665
http://www.moit.gov.il/NR/exeres/2869E4AD-3C22-41DD-91D8-08054F8F40E4.htm
http://www.moit.gov.il/NR/exeres/2869E4AD-3C22-41DD-91D8-08054F8F40E4.htm
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=221320
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/66F4DD4E-FA4A-4B76-94BC-DC29543471DE,frameless.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/41B7D460-C8B8-447C-B9C8-CFAEA1E367D4.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/41B7D460-C8B8-447C-B9C8-CFAEA1E367D4.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/B2BB22C7-72A7-4B73-85AF-BB55F43FAA92,frameless.htm
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 'הנספח 
 לכבוד

 החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ

 התחייבות בדבר מניעת שוחד 

 ___________ מתחייב/ת בזה כדלקמן: אני הח"מ ____________ ת.ז. 

הנני נותן התחייבות זאת בשם ________________________ ח.פ. ____________ )להלן  .1
 –"( הגוף המבקש להתקשר עם החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ )להלן המועמד" –
 "(. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת להתחייב בשם המציע.החברה"

  

בזאת כי המציע ו/או מי ממנהליו ו/או מי ממורשי החתימה ו/או עובדיו ו/או הנני מתחייב/ת  .2
מי מטעמו לא יהיה מעורב בהצעה, הבטחה, מתן, קבלה או שידול לקבלת טובת הנאה בעלת 
ערך כספי או לאו, בין במישרין ובין בעקיפין, כתמריץ או תגמול לעובד ציבור הפועל בין במעשה 

 פעולה הקשורה בתפקידו.ובין שבמחדל בעד או נגד 
 

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.  .3
 

        ____________________ 

 חתימת המצהיר             

 אישור עו"ד

הריני לאשר, כי ביום ________, הופיע בפני מר/גב' ________________, שכתובתו 
ר זיהה עצמו בפני באמצעות ת.ז. ______________________ המוכר לי באופן אישי / אש

שמספרה _________________, והמוסמך לתת להצהיר ולהתחייב בשם המציע, ולאחר 
שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, 

 אישר נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו בפני.

 

 

___________________   ___________________________ 

 חותמת + חתימת עוה"ד           תאריך   
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 נספח ה'

 לכבוד :
 החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ

 הצהרה/התחייבות בדבר העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר מינימום

ת.ז. מס' _______, מורשה החתימה מטעם ________________  אני הח"מ ______________, 
 ( מצהיר בזאת, בכתב, כדלקמן: "המועמד"שמספרו ____________ )להלן: 

 
 הנני מצהיר, כי התקיים במציע אחד מאלה:  .1

המציע ובעל הזיקה אליו, לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק  )א(
 עובדים זרים בשנה שקדמה למועד חתימת ההצהרה. 

אם המציע או בעל הזיקה אליו הורשעו בפסק דין חלוט בשתי עבירות או  )ב(
השנים  3ההרשעה האחרונה לא הייתה ב  –יותר לפי חוק עובדים זרים 
 שקדמו לחתימת ההצהרה. 

  –לעניין סעיף זה
גם  בעל השליטה בו  -מי שנשלט על ידי המציע ואם המציע הוא חבר בני אדם –" בעל זיקה"

 או חבר בני אדם אחר שבשליטת  בעל השליטה בו. 
חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(,  –" חוק עובדים זרים"

 .1991 -התשנ"א
 .1968 -וק ניירות ערך, התשכ"חכמשמעותה בח –"שליטה" 

 
 הנני מצהיר, כי התקיים במציע אחד מאלה: .2

 המציע ובעל הזיקה אליו לא הורשעו בעבירה לפי חוק שכר מינימום; )א(
המציע או בעל הזיקה אליו הורשעו בעבירה אחת לפי חוק שכר  )ב(

מינימום, אך במועד חתימת ההצהרה חלפה שנה לפחות ממועד 
 ההרשעה; 

המציע או בעל הזיקה אליו הורשעו בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר  ()ג
מינימום, אך במועד חתימת ההצהרה חלפו שלוש שנים לפחות ממועד 

  ההרשעה האחרונה. 
 -לעניין סעיף זה 

כמשמעותם בחוק הבנקאות )רישוי(,  –" שליטה" -" והחזקה", "אמצעי שליטה"
 . 1981 -התשמ"א

 אחד מאלה: כל -" בעל זיקה" 
 חבר בני אדם שנשלט על ידי המציע. (1) 
 אם המציע הוא חבר בני אדם, אחד מאלה: (2) 
 בעל השליטה בו; )א(  
 חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו, לפי העניין, דומה;  )ב(  

במהותו להרכב כאמור של המציע, ותחומי פעילותו של חבר בני האדם 
 פעילותו של המציע; דומים במהותם לתחומי

 מי שאחראי מטעם המציע על תשלום שכר העבודה; )ג( 
חבר בני אדם אחר, שנשלט  –אם המציע הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית  (3)

 שליטה מהותית בידי מי ששולט במציע;
הורשע בפסק דין חלוט, בעבירה לפי חוק שכר מינימום, שנעברה לאחר  –" הורשע"

 (. 31.10.02ן התשס"ג )יום כ"ה בחשו
 . 1987 -חוק שכר מינימום, התשמ"ז –" חוק שכר מינימום"
או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה בחבר  75%החזקה של  –" שליטה מהותית"

 בני אדם.
 

 זו חתימתי וכי תוכן  הצהרתי זו אמת. 
 
 

 שם המצהיר + חתימה   תאריך 
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 אימות חתימה
 

מאשר בזאת, כי ______________ רשום בישראל על פי דין וכי ה"ה אני הח"מ. עו"ד /רו"ח 
 ___________________ אשר חתם על הצהרה זו בפני מוסמך לעשות כן בשמו.

 
 
 

 תאריך  חותמת וחתימה  שם
  

 


