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שיקום של  תכנוןלו לבחינה  הזמנה להציע הצעות

עבור החברה   ,ים-תעש נוף באתרתהום המי 

 לשירותי איכות הסביבה בע"מ 



 

 

 מסמכי המכרז   – תוכן עניינים

 הזמנה להציע הצעות  - מסמך א' 

 סף ומתן ניקוד איכותי  עמידה בתנאי ניסיון לצורךהמציע ותצהיר   פרטי -  (1א)מסמך 

 של התאגיד בעל הניסיון  התחייבותו  ניסיון תצהיר -  (2א)מסמך 

 התאגיד בעל הניסיון  או מטעם  המציע מטעםשל איש צוות  התחייבותוניסיון  תצהיר  -  (3א)מסמך 

 קיום דיני עבודה לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים  בדברתצהיר  -  (4א)מסמך 

   בדבר ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלויות לפי חוק עסקאות גופים ציבורייםתצהיר  -  (5א)מסמך 

 אישור רו"ח על מחזור כספי של המציע  -  (6א)מסמך 

 בדבר העדר הרשעה פלילית  תצהיר -  (7א)מסמך 

 המציע  הצהרת -  (8א)מסמך 

 הצעות תיאום -בדבר אי תצהיר -  (9א)מסמך 

 ת שוחדהתחייבות בדבר מניע -  (10א)מסמך 

 תצהיר תאגיד בשליטת אישה -  (11א)מסמך 

 נוסח ערבות ההצעה    - (12מסמך א)

 אישור רישום תאגיד וזכויות חתימה  -  (13א)מסמך 

 תצהיר היעדר ניגוד עניינים וזיקה אישית/עסקית  -  (14א)מסמך 

 כללי בדבר קיום דיני עבודה  תצהיר -  (15א)מסמך 

 

   המקצועימפרט ה  -מסמך ב' 

 מחיר הטופס הצעת   -מסמך ג' 

   התקשרותה הסכם -מסמך ד' 

 מסמכי הצעת הזוכה במכרז  -  נספח א

 מסמך תנאי תשלום    - נספח ב

 נוסח ערבות הביצוע    - נספח ג

 ים ביטוח    - דנספח 

 אישור על עריכת ביטוחים    - 1דנספח 

 התחייבות על שמירת סודיות ועל הימנעות מניגוד עניינים   - הנספח 

 וכללי בטיחות  אות הור  - ונספח 

פירוט עבירות וגובה הקנס בגינן שנקבעו בנספח ב' לנוהל טיפול בעבירות בטיחות של גורמי     - 1ונספח 

   חוץ בחברה



 

 

 הזמנה להציע הצעות  -  מסמך א'

 כללי  .1

בנוף ים ממוקם על גבי מצוק הכורכר צפונית להרצליה, בצמוד לגן הלאומי אפולוניה.    מפעל התע"ש 1.1

ובשטחו התבצע ייצור של חומרי נפץ והדף שונים ושל חומרים    1950-1995השנים  המפעל פעל בין  

האתר נטוש, מגודר, ומכוסה   1998יס לייצור חומרי הדברה שונים. משנת  אזרחיים, בהם חומרי בס 

 יית בר.  ברובו בצמח 

נוףהותקנו    2018-2016בשנים   1.2 מי  ל   בארות  37  וסביבתו  )אפולוניה(  ים- באתר תעש    תהום הניטור 

 קידוחי חטף לדיגום של מי התהום החופיים.  26בנוסף נקדחו . "(האתר)להלן: "

במסגרת הבדיקות שבוצעו במעבדה של רשות המים נתגלו ריכוזים משמעותיים של מספר חומרים   1.3

לקבוצת ה ברובם  כן,  Tri-Fluoro-Methyl-Benzene's  -אורגניים השייכים  כמו  נדיפים.  , חלקם 

(,  TOCמן אורגני כללי )ים גבוהים מאוד של אתיל אתר, ריכוז גבוה של פחנמצאו במי התהום ריכוז

5-NIPA  שאריות של חומרי נפץ, ברובם תוצרי פירוק של ,TNT  1,3,5  -ו-TNB    וריכוזים נמוכים של

RDX .מתכות ופרכלוראט ,   

1.4 " )להלן:  בע"מ  הסביבה  איכות  לשירותי  הצעות  "(החברההחברה  להגיש  מציעים  בזאת    מזמינה 

  הבאים:העיקריים  ם  שירותיה, למתן "(המכרז)להלן: " /2020A27 גרת מכרז פומבי מס'מסב

מזהמים   ה שלמניעת זליגלו   לערכי סף שיקבעו באתרבחינת חלופות לשיקום מי התהום   1.4.1

 ים.  ל

 . שתיבחר על ידי החברהעל החלופה    ום באתר בהתבססהמי התשיקום    שלעקרוני  תכנון   1.4.2

 לתנאי המכרז. הנותנות מענה מלא ות המציעים נדרשים להגיש הצע 1.5

לקחת  להשתתף ויהיה רשאי  לא  וכל גורם שהוצע מטעמו בהצעה,  המציע הזוכה במכרז  יובהר, כי   1.6

שמטרתו תהיה הפחתת הריכוזים של המזהמים אל מתחת לערכי    ,(Full Scaleבמכרז הביצוע )  חלק

 סף.ה

 טבלת ריכוז מועדים רלוונטיים במכרז: 1.7

 מועד פעילות

 11.04.21 המכרז  פרסוםמועד 

 25.04.21 מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה מטעם המציעים  

 24.05.21 המועד האחרון להגשת הצעות

אחד   1.8 כל  לשנות  הזכות  את  לעצמה  שומרת  הודעה  מהחברה  באמצעות  לעיל  המנויים  המועדים 

"  /https://soil-remediation.co.ilבכתובת    שתפורסם באתר האינטרנט של החברה אתר  )להלן: 

לעקוב  ("האינטרנט האחריות  האינטרנט  .  שינויים  באתר  לעיל, אחר  המנויים  על    במועדים  חלה 

 . ידיעה בעניין-בקשר לאי ולא תהיה להם כל טענה כלפי החברה  המציעים

 

 



 

 

 ולוחות זמנים  העבודהעיקרי ירוט פ .2

 ( ממועד צו תחילת עבודהחודשים  2) חודשים  2 - שלב א'

הידרולוגי, דו"חות סקרי קרקע, גז קרקע וחקירות  גיאולוגי,    -כל המידע הקיים    ניתוח שלו איסוף   2.1

 .מי תהום

 מעבדה.ובדיקות  בדיקות שדה פערי מידע באמצעות, בין היתר, תכנית להשלמת  הכנת  2.2

 ( חודשים ממועד צו תחילת עבודה 8) חודשים  6 - שלב ב'

חנו סימולציות נפרדות עבור המזהמים  בי  .מודל זרימה והסעה לאזור העבודה, כיולו ואימותו   צבתה 2.3

 מפרט מקצועי(. ראה המייצגים שהתגלו באתר )

לחלופת האפס   שיקום פעולות  והשפעת הזיהום פלומות  התפשטות  של  חיזוי 2.4 אפשריות בהשוואה 

 שיקום יורצו עד ארבעה תרחישי  .והמלצה על תרחיש שיקום מיטבי  המוגדרת כהמשך המצב הקיים

 )ראה מפרט מקצועי(.  ד להגעה לערכי היעדלצורך צמצום הזיהום ע

 . (מקצועימפרט  ראההערכת רגישות מודל הזרימה וההסעה לפרמטרים שייקבעו ) 2.5

 ( חודשים ממועד צו תחילת עבודה 14חודשים )  6 - שלב ג'

במים   2.6 לטיפול  הטכנולוגיות  החלופות  היתר,הנשאביםבחינת  בין  קריטריונים:    ,  היתכנות  לפי 

 . ות סטטוטורימגבלות  ,לו"זעלויות הקמה ותפעול,  טכנולוגית, ישימות,

 .המלצה על יעד קצההכנת תכנית הנדסית ברמת תכנון כללי לסילוק המים המטופלים ו 2.7

 . לטיפול המים הנשאבים  של החלופה המועדפת)פיילוט( בדיקת ההיתכנות תכנון והכנת מסמכי  2.8

לטיפול במים הנשאבים    המועדפתפה  של החלו )פיילוט(  תכנות  יההבדיקת  וביצוע של  ליווי מקצועי   2.9

 .)אופציונאלי(

 ( חודשים ממועד צו תחילת עבודה 17) חודשים  3 - שלב ד'

 מי התהום. שיקום עקרונית לתכנית  -דו"ח מסכם   2.10

 מציע   - תנאי סף .3

 . ועוסק מורשה  תאגיד רשום כדין בישראל הואהמציע  3.1

 . 1976-"ו ניתן להתקשר עם המציע לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל 3.2

ים  מזהבשלושה אתרים לכל הפחות בהם נמצאו מ  ניסיון בתכנון וביצוע חקירות מי תהוםלמציע יש   3.3

הוכחת תנאי סף    לצורך ,  מרכיבי דלקב  רקשזוהמו    אתריםכי אין לכלול    ,יודגש.  ממקור תעשייתי

 תנאים הבאים:בהעומדים  יש להציג פרויקטים .זה

 ון להגשת הצעות. קדמו למועד האחר( השנים ש7שבע )במהלך הניסיון נצבר  3.3.1

 . המיםבוצעו תחת פיקוחה של רשות  חקירות האתרים 3.3.2

שזוהמו על ידי    בחינת חלופות לשיקום מי תהוםפרויקטים של    (3שלושה )לכל הפחות  המציע ביצע   3.4

מ תעשייתימזהמים  שיקום  מקור  תכנית  טכנולוגיות  תהכולל  ,והכנת  במים    חלופות  לטיפול 

הוכחת תנאי סף זה.    , לצורךמרכיבי דלקב  רקשזוהמו    פרויקטיםאין לכלול  י  כ  ,יודגש.  המזוהמים

 : תנאים הבאיםבהעומדים   יש להציג פרויקטים



 

 

מועד האחרון  ל  שקדמושנים  ה  (10עשר )מהלך  ב הסתיימו  התחילו ושלושת הפרויקטים   3.4.1

   .להגשת הצעות

 .תתחת פיקוחה של רשות מוסמכשלושת הפרויקטים בוצעו  3.4.2

  תאגיד ישראלי או   של  ונעל ניסיו   ,חלקי  או  מלא  באופן,  להסתמך  יכולהמציע    ,3.4ף  תנאי סלעניין  

ניסיון)"  זר  תאגיד בעל  ההצגת  ל  בכפוף   וזאת  ,"(תאגיד  של  הניסיוןהתחייבות  בעל  כלפי    תאגיד 

 (.2, בנוסח מסמך א)המציע והחברה

 . 2020-2018שנים כל אחת מהן ₪ במיליו 2 בגובה שלמחזור הכנסות  למציע 3.5

 אנשי הצוות של המציע  -אי סף נת .4

 על אנשי הצוות המוצעים על ידי המציע לעמוד בכל אחד מתנאי הסף הבאים:

 ( במציע) מנהל פרויקט

שיקום מי תהום שזוהמו על ידי  בחינת חלופות לשל  לכל הפחות  הפרויקט ניהל פרויקט אחד    מנהל 4.1

השנים שקדמו    (7שבע )במהלך    וזאת,  הכנת תכנית שיקום שאושרה ע"י רשות המיםמקור תעשייתי ו

 למועד האחרון להגשת הצעות.

  , או מדעי הקרקע והמים  שני בתחום ההנדסה או מדעי הטבעתואר  ו  ראשון  תוארלמנהל הפרויקט   4.2

 . ממוסד אקדמי

 )במציע או קשור עם המציע(  בתחום טכנולוגיות לטיפול במים מומחה

  מק"ש   20פול במים בספיקה של לפחות  יטל   ניםשל הקמת מתק  ייעוץ ותכנון  המומחה נתן שירותי 4.3

במהלך עשר    לפחות   פרויקטים  (3)  שלושהמסגרת  בוזאת    ,כל אחד ובלפחות שתי טכנולוגיות שונות

הצעות.10) להגשת  האחרון  למועד  שקדמו  השנים  מהזרם    (  בחלק  טיפול  של  במקרה  כי  יובהר 

 מק"ש. 20ומיהולו, הספיקה של הזרם המטופל היתה לפחות 

 .ממוסד אקדמי ,ראשון בתחום ההנדסה או מדעי הטבע או קרקע ומיםאר  תו למומחה 4.4

התאגיד  המציע או  של    עובד לעניין תנאי סף זה, המציע יכול להסתמך על ניסיונו של מומחה שהוא  

הניסיון עם  מומחה  או    ;בעל  או  שהתקשר  להצגת  המציע  בכפוף  וזאת  הניסיון,  בעל  התאגיד 

   (.3ך א)התאגיד בעל הניסיון, המציע והחברה, בנוסח מסמאו המציע התחייבות של המומחה כלפי 

 ( )במציע או קשור עם המציע של זרימה והסעת מזהמים במי תהום תחום מודליםמומחה ב

  לפחות   מודל נומרי של זרימה והסעת מזהמים ממקור תעשייתי בסדר גודל אזורי של  המומחה ביצע 4.5

אחד  במסגרתוזאת    ,בישראל  קמ"ר  25 למועד    (7)  שבע  במהלך  ותלפח   פרויקט  שקדמו  השנים 

 . האחרון להגשת הצעות

 למומחה תואר ראשון ותואר שני בתחום ההנדסה או מדעי הטבע או קרקע ומים, ממוסד אקדמי.  4.6

ניסיונו של מומחה על  יכול להסתמך  של    של המציע או  שהוא עובדו,  לעניין תנאי סף זה, המציע 

בעל  ה עם    ;ניסיוןה תאגיד  שהתקשר  הניסיוןאו  יע  המצאו  בעל  בכפוף  התאגיד  וזאת  להצגת  , 

   (.3המציע והחברה, בנוסח מסמך א)התאגיד בעל הניסיון,  המציע או כלפי  המומחההתחייבות של 

להחליהמציע   רשאי  יהא  צוותלא  איש  החברהף  של  ומראש  מוקדם  ובאישור  מיוחדים,  במקרים  אלא   ,  .

ל התחייבויות המציע הזוכה, ותקנה לחברה  ה יסודית שתהווה הפר  איש צוות ללא אישור של החברההחלפת  

 את הזכות לבטל את ההתקשרות עמו ואת זכייתו במכרז.



 

 

 הוכחת העמידה בתנאי הסף  .5

 :על המציע לצרף להצעתו את המסמכים הבאיםה כי המציע עומד בתנאי הסף, לצורך הוכח

 כ"נאמן למקור". ידי עו"ד  -העתק תעודת התאגדות של המציע מאומת על 5.1

    ידי עו"ד כ"נאמן למקור".- העתק של תעודת עוסק מורשה מאומת על 5.2

 .(1)אמסמך    בנוסח   -ותצהיר ניסיון לצורך עמידה בתנאי סף ומתן ניקוד איכותי    מסמך פרטי המציע 5.3

, ככל  לצורך עמידה בתנאי סף ומתן ניקוד איכותי  התחייבות של התאגיד בעל הניסיוןו   ניסיון  תצהיר 5.4

 . (2מסמך א)  סחבנו -שהדבר רלוונטי 

לצורך עמידה  ,  התאגיד בעל הניסיוןאו מטעם    התחייבות של איש צוות של המציעו ניסיון  תצהיר   5.5

 . (3מסמך א) בנוסח -, ככל שהדבר רלוונטי בתנאי סף ומתן ניקוד איכותי

, המעיד  1976-אישור מפקיד שומה, מרו"ח או מיועץ מס לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו  5.6

מנהל את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהלם על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס    כי המציע

, או שהוא פטור מלנהלם, וכי הוא נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו  1976-ערך מוסף, התשל"ז

 דווח למנהל על עסקאות שמוטל עליהם מס לפי חוק מע"מ.ול

ג  5.7 עסקאות  חוק  לפי  עבודה  דיני  קיום  בדבר  התשל"ותצהיר  ציבוריים,  ידי  1976-ופים  על  חתום   ,

 . (4מסמך א) בנוסח –מורשה חתימה מטעם המציע 

סמך  מ  בנוסח  –  תצהיר בדבר ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלויות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים 5.8

 . (5)א

 . (6א)מסמך  בנוסח  – אישור רו"ח על מחזור כספי של המציע  5.9

 ערבות ההצעה .6

להצעתו   6.1 יצרף  סך  ערבות  המציע  על  בישראל,  בנק  מאת  אוטונומית  לטובת    15,000בנקאית   ₪

 "(. ערבות ההצעה)להלן: " 24.11.21ליום החברה, שתהיה בתוקף עד 

   .(12א) מסמך  הנוסח המחייב של ערבות ההצעה יהיה בנוסח  6.2

 יובהר, כי כל סטייה מנוסח ערבות ההצעה עלולה להביא לפסילת ההצעה.   6.3

 להגשה" מכרזמכי הוקבלת "מס מכרזרישום ל .7

לא יהיה רשאי להגיש    מכרז. מציע שלא נרשם למכרזהוא רישום ל  מכרזתנאי להגשת הצעה ב 7.1

 . מכרזהצעה ב

דוא"ל 7.2 לכתובת  לרישום  בקשה  ישלח  למכרז  להירשם  המבקש  )להלן:    shikum@escil.co.ilמציע 

 . בבקשה לרישום יש לכלול: "(בקשה לרישום"

 שם המציע.  7.2.1

 ח.פ/ע.מ.  7.2.2

 מציע. הקשר מטעם ה שמו של איש   7.2.3

 כתובת דוא"ל איש קשר.  7.2.4

 מספר טלפון ליצירת קשר. 7.2.5



 

 

 מספר פקס.  7.2.6

 ".מציע רשום", ייחשב ל"להגשה מכרז מסמכי המציע שקיבל כמענה לבקשה לרישום את " 7.3

". אולם, כל הצעה תוגש אך ורק תוך  בלבד  לעיון" מכרז מובהר כי לאתר האינטרנט הועלו מסמכי ה 7.4

 ". לעיון בלבד"  מכרזתוך שימוש במסמכי ה ולא , "להגשה  מכרזמסמכי השימוש ב"

 הבהרות ושינויים .8

הבהרה   8.1 למר  שאלות  כספייוגשו  בפורמט    Wordבקובץ    shikum@escil.co.ilבדוא"ל    מתי  בלבד, 

 : הנ"ל

  מכרזכותרת המסמך ב מס' שאלה 

בו נמצא הסעיף אליו  

 נוגעת השאלה 

  מכרזמס' הסעיף במסמך ב

 אליו נוגעת השאלה 

 פירוט השאלה 

    

 יש לוודא את קבלת הדוא"ל בהודעה חוזרת. שאלות הבהרה יתקבלו אך ורק באופן זה.  8.2

תשובות לשאלות הבהרה, ככל שיינתנו, יפורסמו באתר האינטרנט ויהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי   8.3

 .  מכרזה

שאלות טלפוניות, שאלות בעל פה, או שאלות שיוגשו בכל צורה אחרת מהמפורטת לעיל, לא ייחשבו   8.4

ת הבהרה, ותשובות להן, ככל שיינתנו, לא ייחשבו כתשובות לשאלות הבהרה, לא יהוו חלק  לשאלו

 , ולא ישמשו לפירושו. מכרזממסמכי ה

יראו בכך כמתן תשובה מסוג:    מועד האחרון להגשת הצעות, לא השיבה החברה לשאלת הבהרה עד ל 8.5

 אליו מתייחסת שאלה ההבהרה נותר ללא שינוי".  מכרז"התנאי ב

לעקוב באתר האינטרנט אחר תשובות לשאלות הבהרה, חלה על המציעים ולא תהיה להם    יותחרהא 8.6

 ידיעה בעניין.-כל טענה או תביעה כלפי החברה בקשר לאי 

 ההצעה .9

 הצעתו של המציע תכלול את המסמכים הבאים: 

 . 5כל המסמכים שעל המציע לצרף לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף, כאמור בסעיף  9.1

עקרונות:   9.2 "מסמך  )להלן:  השירותים  לביצוע  )מתודולוגיה(  עקרונות  מסמך  יכין    מסמך המציע 

"(. המציע יתייחס במסמך העקרונות, בין היתר, לרכיבים הבאים: פירוט השיטה, לוחות  העקרונות

האחרים שיעמיד המציע אם    הזמנים, האמצעים הטכנולוגיים, התכנה לביצוע המודל, והאמצעים

 יזכה במכרז, בהלימה לתנאי המכרז. 

 . (7בנוסח מסמך א)  –חתום על ידי מורשה חתימה מטעם המציע  בדבר העדר הרשעה פלילית,  תצהיר   9.3

 . (8בנוסח מסמך א) –הצהרת המציע, חתומה על ידי מורשה חתימה מטעם המציע  9.4

 . (9בנוסח מסמך א) –מה מטעם המציע , חתום על ידי מורשה חתי הצעותתיאום -תצהיר בדבר אי 9.5

 . (10בנוסח מסמך א) –עם המציע חתומה על ידי מורשה חתימה מטהתחייבות בדבר מניעת שוחד,  9.6

 . (11בנוסח מסמך א)  –תצהיר בדבר תאגיד בשליטת אישה, ככל שהדבר רלוונטי   9.7



 

 

 . (12א)מסמך בנוסח  - ערבות ההצעה  9.8

 .(13מך א) סמבנוסח  -אישור רישום תאגיד וזכויות חתימה  9.9

 ( 14מסמך א) בנוסח  – תצהיר היעדר ניגוד עניינים וזיקה אישית/עסקית 9.10

בנוסח מסמך   – תצהיר כללי בדבר קיום דיני עבודה, חתום על ידי מורשה חתימה מטעם המציע   9.11

 . (15)א

, כשהיא חתומה בתחתית כל דף בחותמת המציע ובראשי תיבות  הזמנה להציע הצעות  –א'  מסמך   9.12

 ה מטעמו. של מורשי החתימ

, כשהוא חתום בתחתית כל דף בחותמת המציע ובראשי תיבות של  המקצועי  מפרטה  –מסמך ב'   9.13

 מורשי החתימה מטעמו. 

 ידי מורשה חתימה מטעמו. -, כשהוא מלא וחתום על טופס הצעת מחיר –מסמך ג'  9.14

, כשהוא חתום בתחתית כל דף בחותמת המציע ובראשי תיבות של  הסכם ההתקשרות  – מסמך ד'   9.15

 שי החתימה מטעמו. מור

על  9.16 שפורסם  כפי  ההבהרה,  לשאלות  תשובות  דף  -מסמך  כל  בתחתית  חתום  כשהוא  החברה,  ידי 

 בחותמת המציע ובראשי תיבות של מורשי החתימה מטעמו.

 אופן הגשת ההצעה  .10

- במשרדי החברה בתלהממוקמת    מכרזמעטפת ההצעה תופקד במסירה אישית, בלבד, בתיבת ה  10.1

וגש שלא בדרך זו, לא תיחשב כהצעה שהוגשה  . הצעה שת4, קומה  40ביב בכתובת יצחק שדה  א

 .מכרזב

. לא ניתן יהיה להגיש הצעות לאחר המועד האחרון  ההצעות יוגשו עד למועד האחרון להגשת הצעות 10.2

הצעות.  תמצא    להגשת  שלא  הצעה  תיפסל.  הצעות  להגשת  האחרון  המועד  לאחר  שתוגש  הצעה 

 .מכרז כהצעה שהוגשה ב  ההצעות, לא תיחשב  עד המועד האחרון להגשת  מכרזבתיבת ה

 מציע מתחייב לשמור העתק מצולם של עותק המקור. . כלייםמקור  ים עותק שניתוגש בההצעה  10.3

 אשר תכיל שתי מעטפות כמפורט להלן: ,"('3מעטפה )להלן: " חלקהההצעה תוגש במעטפה   10.4

זו תכיל את כלל המסמכים הנדרשים בהתאם להוראות המ  –  1מעטפה   10.4.1 כרז, מעטפה 

 .הצעת המחיר  –מסמך ג' למעט 

, מסמכי המכרז". 1, ]שם המציע[, מעטפה  27/2020מעטפה זו תסומן באופן הבא: "מכרז  

 יש לסגור את המעטפה. 

 הצעת המחיר.  –מעטפה זו תכיל את מסמך ג'  – 2מעטפה  10.4.2

 , הצעת המחיר".2, ]שם המציע[, מעטפה  27/2020א: "מכרז  מעטפה זו תסומן באופן הב

 את המעטפה. סגור יש ל

(  Disk on key( וכן התקן זיכרון נייד ) 2ומעטפה    1יוכנסו שתי המעטפות )מעטפה    3מעטפה  לתוך   10.5

, ]שם המציע[,  27/2020תסומן באופן הבא: "מכרז    3. מעטפה  1ובו סריקה של כלל מסמכי מעטפה  

 סגור את המעטפה.יש ל". 3מעטפה  



 

 

ה  10.6 דעתה  לשיקול  ובהתאם  עת,  בכל  רשאית  להגשת  החברה  האחרון  המועד  את  להאריך  בלעדי, 

 ת. הודעה על כך תועבר למציעים הרשומים, ותועלה לאתר האינטרנט. הצעו

בהגשת הצעתו מביע המציע את הסכמתו לכל תנאי המכרז ולכל האמור במסמכי המכרז, ובכלל   10.7

   ההתקשרות ונספחי המכרז.זאת לכל תנאי הסכם 

 

 וקף ההצעהת .11

( חודשים מהמועד האחרון להגשת  6ישה )עמוד בתוקפה לתקופה של ש כל מציע מתחייב שהצעתו ת  11.1

הצעות. החברה תהא רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לבקש מהמציעים להתחייב שהצעתם  

לבקשה תפקע הצעתו בתום  ( חודשים. מציע שלא יענה  3תעמוד בתוקפה לתקופה נוספת של שלושה )

 התקופה הראשונה. 

 וכהאמות המידה לבחירת הז .12

 מהציון המשוקלל  60% –האיכות ציון 

 ציון האיכות יינתן בהתאם למבחני המשנה הבאים: 12.1

 נקודות.  5 -התרשמות ממסמך העקרונות  12.1.1

 נקודות.   10 -  ניסיון המציע 12.1.2

 נקודות.   30  -התרשמות מצוות המציע במסגרת ראיון  12.1.3

 נקודות.  15 –מנהל הפרויקט איש צוות: ניסיון  12.1.4

 נקודות.  20 –ם חום טכנולוגיות לטיפול במי ניסיון איש צוות: מומחה בת  12.1.5

 נקודות. 20  –ניסיון איש צוות: מומחה בתחום ביצוע מודלים  12.1.6

 להלן פירוט הקריטריונים לניקוד מבחני המשנה: 12.2



 

 

מבחן 

 משנה 

 ניקוד קריטריונים לניקוד 

 מרבי

מסמך 

 עקרונות 

 בחינת מסמך עקרונות לביצוע העבודה: 

ל  ושיטת כיולו/ השיטה למידוהשיטה להצבת מודל הזרימה    -מודל  .1

הפלומה ההתחלתית/ הכנת תכנית לצמצום    ואפיוןהתפשטות המזהמים 

 השפעות הזיהום ושיקום מי התהום ופרמטרים להערכת תרחישי שיקום. 

   .מתודולוגיה לבחינת חלופות טכנולוגיות .2

 . מתודולוגיה לבחינת יעדי קצה למים המטופלים .3

 התרשמות כללית ממסמך העקרונות.  .4

5 

יניהם, היקפם ומידת הרלוונטיות של  ימורכבות פרויקטים מוצגים, מאפ  -ניסיון   מציע 

  .הניסיון המוצג לשירותים הנדרשים

10 

התרשמות    - ראיון   צוות  לצורך  הצוות,  וחברי  הפרויקט  מנהל  עם  יתקיים  הריאיון 

יכולת   זה,  מכרז  במסגרת  הנדרשים  השירותים  לביצוע  הצוות  מיכולת 

יכולת    ין חברי הצוות וכיוצ"ב. אמות מידה לראיון הן בין היתר:האינטגרציה ב 

ת מכרז  מקצועית; כושר ניהול; כושר ארגון; הבנת השירותים הנדרשים במסגר

זה; יכולת ניתוח נתונים; יחסי אנוש ותקשורת בין אישית; יכולת האינטגרציה  

 בין חברי הצוות. 

30 

מנהל  

 פרויקט ה

מידת הרלבנטיות  המוצגים, מאפייניהם, היקפם ומורכבות הפרויקטים  –ניסיון 

קודם   ניסיון  ההתקשרות.  במסגרת  הנדרשים  לשירותים  המוצע  הניסיון  של 

רלבנטי של מנהל הפרויקט בניהול עבודות בתחום המים המשלבות התמחויות  

 ועוד.   שונות( כגון טיפול במים, כלכלה, תכנון מערכות מים, סטטוטוריקה

15 

  מומחה

בתחום  

לוגיות  טכנו

ול  לטיפ 

 במים

מורכבות הפרויקטים המוצגים, מאפייניהם, היקפם ומידת הרלבנטיות    -ניסיון  

אמת   במסגרת  ההתקשרות.  במסגרת  הנדרשים  לשירותים  המוצע  הניסיון  של 

לאיש צוות אשר יציג ניסיון בתכנון מתקנים לטיפול    מידה זו יינתן ציון מיטיב

. כמו כן יינתן ציון מיטיב  י הדברהמרחובחומרי נפץ או  ב  מזוהמיםתהום    במי

לאיש צוות אשר יציג ניסיון בתמחור ובניתוח עלויות הקמה ותפעול של מתקני  

 . טיפול במים

20 

  מומחה

בתחום  

של    מודלים 

מורכבות הפרויקטים המוצגים, מאפייניהם, היקפם ומידת הרלבנטיות    -ניסיון  

המוצע   הניסיון  אמת  של  במסגרת  ההתקשרות.  במסגרת  הנדרשים  לשירותים 

בהיבט של מורכבות והיקף, שיציג    מידה זו יינתן ניקוד מיטיב לאיכות הניסיון, 

20 



 

 

מהמציעים   12.3 אחד  כל  של  הצוות  אנשי  את  החברה  תזמן  במכרז,  ההצעות  הגשת  לאחר  כי  יובהר, 

יציג המציע את ניסיונו וניסיון אנשי הצוות, את מסמך העקרונות ואת השירותים    ו, במסגרתראיוןל

כזוכה ייבחר  ידו אם  על  נציגי רשות המים והמשרד להגנת    במכרז.  שיינתנו  גם  ינכחו  זו  בפגישה 

   ה.הסביב

 ציון האיכות יחושב על ידי חיבור הניקוד שיינתן בעבור כל מבחן משנה.  12.4

 "(. ציון האיכות המזערי)להלן: "  נקודות ומעלה, תיפסל 75הצעה שלא תזכה לציון איכות של  12.5

  בין ריונים שבטבלה לעיל, יומצא ע"י המציע  המידע הנדרש לשם קביעת ניקוד האיכות לפי הקריט 12.6

, כאשר המציע רשאי לציין מידע  ( והאסמכתאות המצורפות לו1מסמך א)היתר באמצעות מילוי  

 נוסף לפי שיקול דעתו.  

קול דעתה הבלעדי  לפי אמות המידה לעיל, לרבות הערכת איכות הניסיון תהא לפי שי  הניקודקביעת   12.7

להתח רשאית  תהא  והיא  החברה  ממליציםשל  של  דעת  בחוות  גורמים    ,שב  עם  להתייעץ  וכן 

 . מקצועיים, לרבות גורמים ברשות המים או במשרד להגנת הסביבה

אותם    לממליציםהחברה תהיה רשאית לערוך בירורים ולקבל המלצות ו/או התייחסויות הן ביחס   12.8

ת עליהם כל חובה,  (, והן ביחס לכל אדם או גוף אחר, ולא תהא מוטל1ציין המציע על גבי מסמך א)

צות, ו/או את זהות מוסרי  בכל שלב שהוא, לגלות את תוכן הבירורים או ההתייחסויות או ההמל

ות המידע  המידע, למציע הרלוונטי, או לכל מציע אחר, וזאת, בין היתר, לאור הצורך לשמור על אמינ

 המתקבל, ושמירת זכויות מוסרי המידע, והמציע מקבל על עצמו תנאים אלו. 

י לגרוע מהאמור לעיל, ומבלי להטיל עליה את החובה לעשות כן, החברה  רשאית, אך לא חייבת,  לב 12.9

כל הוכחה שתראה לנכון,    –לאחר הגשת ההצעות    –על פי שיקול דעתה הבלעדי, לדרוש מכל מציע  

ניסיונו מהסוג  בדבר  עבודות  לבצע  לרשותו  העומדים  והאמצעים  כישוריו  מיומנותו,  מומחיותו,   ,

של העבודות  ובהי של  מכרזה  מושא קף  המקצועית  בדבר הרמה  ראיות  לדרוש  וכן תהא רשאית   ,

 המציע, והמציע יהיה חייב לספק לחברה את מלוא המידע להנחת דעתה. 

(, תהיה  1מהצעה אחת )  מכרזפר ההצעות ב מעבר של ניקוד האיכות המזערי, ירד מס-אם בשל אי 12.10

(  2יעמוד על שתי )  מכרז זערי, כך שמספר ההצעות בועדת המכרזים רשאית לשנות ניקוד האיכות המ

 הצעות. 

 מהציון המשוקלל  40% – ציון המחיר

לציין   12.11 יידרש  כולל    םשירותיהאת הצעתו הכספית למתן    -הצעת המחיר    -ג'    במסמך המציע  )לא 

   .שירות הנוסף האופציונאלי המפורט במסמך ג'(ה

שירות הנוסף האופציונאלי המפורט  הלל  )לא כו   מציע אשר יגיש את הצעת המחיר הנמוכה ביותר 12.12

, לפי  נקודות. יתר המציעים ינוקדו באופן יחסי אליו  100  -  המרבייקבל את ציון המחיר  במסמך ג'(  

 הנוסחה הבאה: 

 

זרימה  

והסעת  

מזהמים  

 במי תהום

ניקוד מיטיב  יתי.  תעשיחבר הצוות בהצבת מודל נומרי אזורי של מזהמים ממקור  

לפן י התייחסות  גם  הכולל  והסעה  זרימה  מודל  בביצוע  ניסיון  לבעל  ביני  -ינתן 

 .ניסיון בבנייה של שלד ליתולוגי למודלוכן  תתי אקוויפריםול



 

 

 צעה הנמוכה ביותר הה  X 100 יון המחיר =צ

                       _________ ___________ 

 ההצעה הנבדקת                  

 ובחירת זוכהציונים סיכום ה .13

 יוכרז כזוכה במכרז. המציע אשר יקבל את הציון המשוקלל הגבוה ביותר   13.1

 הציון המשוקלל יחושב לפי הנוסחה הבאה:  13.2

 ( X 40%( + )ציון המחיר  X 60%הציון המשוקלל = )ציון האיכות 

תהא   13.3 שיחרגו    רשאיתהחברה  או  סבירות,  בלתי  יהיו  דעתה  שיקול  לפי  אשר  הצעות  לקבל  שלא 

במסגרתן,  מה שיוצעו  המחירים  אשר  הצעות  ו/או  החברה  לרשות  העומד  בהם  תקציב  והפערים 

 יצביעו על קיומה של תכסיסנות. 

מכל סיבה שהיא, לרבות סיבות תקציביות, לפי    מכרזבזאת כי החברה רשאית לבטל את ה  מובהר 13.4

 שיקול דעתה. 

רצונה גם לאחר פתיחת    רשאית לדרוש מהמציעים פרטים ו/או הבהרות נוספות לשביעות  החברה  13.5

 הצעתם. הרות בדברההצעות ו/או לזמנם לשימוע לקבלת הב 

את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי לבחור זוכה "כשיר שני"    שומרתהחברה    :כשירים נוספים 13.6

, שיהיה המציע שהצעתו תזכה לציון הסופי השני בגובהו, לאחר המציע הזוכה. היה ומכל  מכרזב

ייחתם לא  שהיא,  תקופת    סיבה  לאורך  ו/או  החברה  ידי  על  הזוכה  המציע  עם  התקשרות  הסכם 

ב הראשון  הזוכה  עמד  לא  מכך    מכרז ההתקשרות  וכתוצאה  מהתחייבויותיו,  כלשהי  בהתחייבות 

בוטל ההסכם עמו או בוטל חלק ממנו, תהיה רשאית החברה לאשר התקשרות לגבי מתן השירותים  

י סעיף זה. באופן דומה, החברה שומרת לעצמה את  או כל חלק מהם עם ה"כשיר השני" שנבחר לפ

בזו לבחור  לגביהם,  הזכות  זה  סעיף  הוראות  ולהחיל  במכרז,  רביעי"  ו"כשיר  שלישי"  "כשיר  כה 

 בשינויים המחויבים.  

 הודעה על זכייה והתקשרות  .14

כל    . חתומה בידי המוסמך לכך מטעם החברה  כאשר היא בכתב,  ימסר למציע הזוכה  הודעת זכייה ת  14.1

 , בין בכתב ובין בעל פה, לא תעניק כל זכות למציע.  עה אחרתהוד

כנכרת בין הצדדים.    , על כל תנאיו ונספחיו  ,יחשב הסכם ההתקשרותי ההודעה  וקבלת  עם משלוח   14.2

הסכם    לכריתתכתנאי    ,שעל המציע הזוכה למלאזאת, אלא אם כן מסמכי המכרז קובעים תנאים  

 . ההתקשרות

 הזכייה:   בהודעתתוך הזמן הנקוב ב ימציא לידי החברה  המציע הזוכה 14.3

 ידי המציע. -ההסכם על נספחיו, כאשר הוא חתום על את : הסכם ההתקשרות 14.3.1

ערבות בנקאית מקורית, אוטונומית, ובלתי מותנית שהוצאה על ידי בנק  :  ערבות ביצוע 14.3.2

למשך תקפה  הוצאתה  24  בישראל,  מיום  איכות    ,חודשים  לשירותי  החברה  לפקודת 

בגו בע"מ,  הזוכה    ממחיר   10%של  בה  הסביבה  הנוסף   ₪ההצעה  השירות  כולל  )לא 

 .האופציונאלי המפורט במסמך ג'(

 . 1ד נספח  : בנוסחאישור על עריכת ביטוחים 14.3.3



 

 

, תהיה רשאית  לידי החברה את המסמכים בתוך הזמן הנקוב בהודעת הזכייהלא המציא המציע  

ההתקשרות   הסכם  את  לבטל  הבלעדי,  דעתה  שיקול  לפי  הזוכה  זכייואת  החברה,  המציע  של  תו 

זאת, מבלי לגרוע מכל זכות    .בהודעת הזכייה ולחזור ולהאריכו  או להאריך את הזמן הנקוב  ;במכרז

 לחברה.  יםו/או סעד אחר העומד

 משא ומתן עם המציעים  .15

עים כי באפשרותה להחליט לנהל משא ומתן עם המציעים, או  ועדת המכרזים מודיעה בזאת למצי  15.1

 עם המציעים.   שלא לנהל משא ומתן

 החליטה ועדת המכרזים לנהל משא ומתן, תקבע את קבוצת המציעים הסופית.  15.2

מתן   15.3 על  הקפדה  תוך  הסופית,  המציעים  מקבוצת  מציע  כל  עם  ומתן  משא  תנהל  המכרזים  ועדת 

 מנוהל המשא ומתן.הזדמנות הוגנת לכל המציעים שעמם 

שאי, במועד שתקבע ועדת המכרזים, בסיום המשא ומתן יהיה כל מציע מקבוצת המציעים הסופית ר 15.4

תו  צעה סופית; לא הגיש מציע הצעה נוספת, תהיה הצעתו הראשונה הצעלהגיש לתיבת המכרזים ה

 סופית. ה

 המציעים.לאחר הגשת ההצעות הסופיות, לא ינוהל עוד משא ומתן עם  15.5

 סמכויות ועדת המכרזים .16

י מסמכי הזמנה זו, ועדת המכרזים של החברה  פ-מבלי לגרוע מהסמכויות המוקנות לה על פי כל דין ו/או על

 "( תהא רשאית לפעול ולהחליט, כדלקמן: ועדת המכרזים)להלן: "

זו באמצעות וע 16.1 ו/או בהתאם להוראות הזמנה  ו/או להפעיל סמכויותיה על פי דין  ו/או  למנות  דה 

ידיה, בהתאם    ועדות משנה שימונו על ידיה ו/או באמצעות צוותים ו/או גורמים מקצועיים שימונו על

 .לשיקול דעתה הבלעדי

לאפשר למציע אשר לא צירף להצעתו מסמך, היתר, אישור, רישיון או כל מסמך אחר, להשלים או   16.2

 ידי ועדת המכרזים. - לתקן את הצעתו תוך פרק זמן שיקבע על

, להשלים או לתקן את הצעתו תוך פרק  פרטים שנדרש לפרט הצעתו ב פירט פשר למציע אשר לא לא 16.3

 ידי ועדת המכרזים. - יקבע עלזמן ש

לפנות למציע בכתב או בדרך של שימוע, בבקשה לקבלת הבהרות בנוגע להצעתו או בבקשה לקבלת   16.4

 נתונים ומסמכים נוספים לצורך בדיקת הצעתו, והכל כפי שתמצא לנכון. 

לפסול הצעת מציע אשר לא השלים את הפרטים הנדרשים בקשר עם הצעתו או אשר לא התייצב   16.5

 בפני ועדת המכרזים, במועדים אותם קבעה החברה. לשימוע 

לפנות לכל צד שלישי, לרבות, אך לא רק, אל ממליצים שהמציע ציין בהצעתו ככל שנדרש לכך, לפי   16.6

למידע שמסר המציע, וכן להשתמש במידע הקיים   ראות עיניה לצורך לבירור ואימות פרטים בקשר

 שקיים, לצורך הערכת הצעתו.  על המציע בהתאם לניסיון החברה עם המציע, ככל 

לעשות שימוש במידע אודות המציע, בין אם נוצר לפני הגשת הצעתו ובין אם אחרי, לצורך בחינת   16.7

 .ההצעה, לרבות בחינת עמידת המציע בתנאי הסף

 



 

 

שר ערך שינוי, השמטה או תוספת במסמכי ההזמנה, או ציין כל הסתייגות  פסול הצעת מציע, אל 16.8

אים המופיעים בהם, בין על ידי תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או  ו/או התניה לגבי התנ

לחילופין לראות את השינוי ו/או התוספת ו/או ההסתייגות/הסתייגות ההתניה  בכל דרך אחרת, ו

 .כאילו לא נעשו

ו 16.9 ב/ לפסול  כלשהו  בזמן  אשר  מציע  של  הצעתו  לדחות  באספקת    4-או  עסק  האחרונות  השנים 

שנים הופסקה או נפסלה עקב    4באותן    הזמנה זו עבור החברה וההתקשרות עימו  מושאהשירותים  

השנים האחרונות היה לחברה ניסיון שלילי ו/או    4או כתוצאה מהפרת חוזה ו/או מציע אשר במהלך  

רע ו/או כושל עימו, לרבות מקרה/ים של תרמית, חוסר אמון, התנהלות בלתי הגונה וראויה מצידו,  

בהצעתו עמידה  השירותי  מכרזבמסגרת    אי  לאספקת  ו/או    מושאם  תחרותי  לחברה  זו  הזמנה 

 מקרה/ים של חוסר שביעות רצון משמעותי מעבודתו וכיוצא בזה. 

המציע עצמו ו/או בעל מניות המחזיק בלפחות מחצית ממניות    –לעניין סעיף זה "מציע", לרבות  

ו/או שותף    1968-רות ערך, תשכ"חהמציע ו/או דירקטור יחיד ו/או בעל שליטה כהגדרתו בחוק ני

 ומדובר בשותפות(.   )היה

פי פניית מי מהמציעים, את המועדים הקבועים  -ביוזמתה ו/או על  ,לדחות, לפי שיקול דעתה הבלעדי 16.10

 .בהזמנה זו, כולם או חלקם

 לתקן או לשנות את תנאי ההזמנה עד למועד האחרון להגשת הצעות.  16.11

לים לגביו או לגבי  הל דעתה, ההרשעות ו/או ההליכים המתנ לא לקבל הצעה של מציע אשר לפי שיקו  16.12

מ בלמעלה  מחזיק  שלו    25%-מי  החתימה  ממורשי  מי  ו/או  ממנהליו  מי  ו/או  בו  הבעלות  מן 

 או נסיבותיהן, מצדיקות זאת.  ( 7במסמך א)המפורטים 

ניין(  לא לקבל את ההצעה הזולה או היקרה ביותר או בעלת הניקוד המשוקלל הגבוה ביותר )לפי הע  16.13

 .או הצעה כלשהי

עה ו/או לפסול הצעות אשר ימצאו על ידיה כבלתי סבירות ו/או לא בהירות ו/או לא  לא לקבל כל הצ 16.14

 ודאיות ו/או כתכסיסניות ו/או כסוטות משמעותית מן האומדן הפנימי של החברה, ככל שנערך. 

הוראות ההזמנה  לנהל מו"מ עם המציעים ו/או מי מהם וזאת כל אימת שהדבר מתאפשר בהתאם ל 16.15

 .והדין

 .  מכרזסף או כשירים נוספים בלבחור כשיר נו 16.16

לפצל את ביצוע העבודות בין שני מציעים, או יותר, או להתקשר עם מציע לביצוע חלק מהעבודות   16.17

בלבד, וזאת מקום שבו מחירם של חלק או חלקים מהעבודות תומחר לפי שיקול דעתה באופן בלתי  

 סביר.

 ת או אריתמטית בהצעה. לתקן כל טעות חשבונאי 16.18

 כל טענה או תביעה כלפי החברה בשל הפעלת סמכויות ועדת המכרזים. לא תהיה למציע 16.19

 שינוי או ביטול תנאי ההזמנה על ידי בית המשפט  .17

הובא ענין הנוגע לתנאי בהזמנה זו בפני בית משפט, ונפסק כי יש לשנות או לבטל את התנאי, תהיה   17.1

לא תהיה למציעים כל  או להמשיכו, ו  מכרזבלעדי, לבטל את הרשאית החברה, לפי שיקול דעתה ה

 טענה או תביעה כלפי החברה בעניין.  



 

 

 מכרז כות העיון במסמכי הז .18

"(, יצרף להצעתו  המידע הסודימציע הסבור שהצעתו כוללת סוד מסחרי או סוד מקצועי )להלן: " 18.1

ע היכן לטענתו  יסמן המצי  . במכתב זה "(מכתב סודיות)להלן: "  מכתב בכותרת "מידע סודי בהצעה" 

 בהצעתו מידע סודי, על ידי פירוט: נכלל 

 המסמך בהצעה בו נכלל המידע הסודי.  כותרת 18.1.1

 מספר הסעיף בו נכלל המידע הסודי.  18.1.2

 כל פרט אחר לזיהוי מדויק של המידע הסודי.  18.1.3

  סימן מציע מידע בנושא או מסוג מסוים כמידע סודי, יהווה הדבר הסכמה מצידו כי לא יורשה לו 18.2

יעה  לעיין במידע באותו נושא או מאותו סוג הנכלל בהצעה של מציע אחר, ולא תהיה כל טענה או תב

 כלפי החברה בעניין. 

לא צירף מכתב  אם  על מנת שיסמן בהצעתו מידע סודי, אף  ועדת המכרזים רשאית לפנות למציע   18.3

 סודיות להצעתו. 

המכרזים, והיא רשאית לדחות, לקבל  ההחלטה בענייני עיון מסורה לשיקול דעתה הבלעדי של ועדת   18.4

יון. בכלל זה, ועדת המכרזים תהיה רשאית להתיר עיון במידע אף אם  או לקבל חלקית בקשה לע

 מציע סימן מידע זה כמידע סודי. 

 פטור מאחריות .19

,  מכרזנושאת באחריות להוצאות שיוציאו המציעים או לנזקים שייגרמו להם עקב ההחברה אינה   19.1

, החלטה  מכרזלותיהם, השתתפותם, הגשת הצעותיהם בותם, בדיקותיהם, פעולרבות עקב התעניינ 

 . מכרז, או כל החלטה אחרת שתקבל החברה לגבי המכרזעל ביטול ה 

 סודיות .20

מידע שיי 20.1 כל  סודיות  על  ידי החברה בקשר להמציע מתחייב לשמור  על  לו  או להסכם    מכרזמסר 

 לוי לפי דין. ההתקשרות, למעט מידע שהוא נחלת הכלל או המחויב בגי

המציע מתחייב לשמירת סודיות כאמור גם על ידי מנהליו, עובדיו, שלוחיו, קבלני המשנה שלו או   20.2

 כל מי מטעמו. 

 יות. המציע מתחייב לציית לכל הוראות החברה בכל הנוגע לשמירת סוד  20.3

 הודעות .21

לפי הכת  21.1 ובות  הודעות למציעים יכול שתשלחנה בדואר רשום, בדואר אלקטרוני או בפקסימיליה 

 ומספרי הפקסימיליה שסיפק כל מציע בהצעתו במסגרת ההזמנה.  

 שעות ממועד המשלוח.  72הודעה שנשלחה בדואר רשום תחשב כאילו הגיעה ליעדה תוך  21.2

אלקטרונ  21.3 בדואר  או  בפקס  שנשלחה  תוך  הודעה  ליעדה  הגיעה  כאילו  תחשב  ממועד    24י  שעות 

הפקס או לא התקבלה הודעה אלקטרונית  המשלוח, ובלבד שהתקבל אישור אלקטרוני על שליחת  

 כי הדואר האלקטרוני לא נשלח.  



 

 

קבלת הודעה אשר נשלחה על ידי החברה לכתובת, למספר הפקס או  -לא תתקבל כל טענה בנוגע לאי 21.4

של מי מהמציעים, אם זו נשלחה בהתאם לפרטים שסופקו על ידי המציע  לתיבת הדואר האלקטרוני  

 בהצעתו במסגרת הזמנה זו.

 החברה במסמכי ההזמנה ובמידע במסמכים  יותזכו .22

שימוש   22.1 כל  לעשות  אין  לחברה.  שייכים  ההזמנה,  במסמכי  ובמידע  ההזמנה  במסמכי  הזכויות  כל 

 .רזמכבמסמכי ההזמנה ובמידע במסמכי ההזמנה, אלא לצורך ה

 סמכות שיפוט ייחודית  .23

בכל   23.1 לדון  והבלעדית  הייחודית  ל  מכרזהסמכות  הנוגע  תהא    מכרזמשפטי  הזה  בתי  משפט  של 

 יפו. -המוסמכים בעיר תל אביב

 

 

 החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 מסמך א)1( –  פרטי המציע וניסיונו הקודם לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף ומתן ניקוד איכותי 

 

 פרטים על המציע  .1

         : המציע שם 1.1

         : הזיהוי מס' 1.2

         : לל מיקוד(המציע )כו  מען 1.3

         : הקשר אצל המציע איששם  1.4

         : תפקיד איש הקשר 1.5

         : טלפון קווי 1.6

         : טלפון נייד 1.7

         :פקסימיליה 1.8

         :אלקטרונידואר  1.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ומתן ניקוד איכותי 3.3 לצורך הוכחת עמידה בתנאי סףשל המציע פירוט ניסיון קודם  .2

 פרויקט פרויקט קטויפר 

פרטי 

הגוף/הלקוח 

עבורו בוצע  

 הפרויקט

   

שם איש  

הקשר, 

תפקיד, 

 טלפון, מייל

   

פירוט 

השירות 

 1שניתן

 

   

תאריך  

תחילת  

 2הפרויקט

   

תאריך סיום  

 3הפרויקט

   

 

רויקט, מהם השירותים שניתנו במסגרתו, מיהי הרשות המוסמכת אשר פיקחה  היכן נערך הפ בהרחבה על הפרויקט, לרבות:אנא פרט  1
 וכו'.  היו מזוהמים בחומרי נפץ או בחומרי הדברה על הפרויקט, האם מי התהום

 .DD/MM/YYYYיש לנקוב תאריך מדויק בפורמט   2
 .DD/MM/YYYYיש לנקוב תאריך מדויק בפורמט   3



 

 

רה  בצו  שייערכו, ובלבד  אות לעיללטבלנוספות   טבלאות רשאי להוסיף   לצורך מתן ניקוד איכותי, המציע •

 הה. ז

 ומתן ניקוד איכותי 3.4 לצורך הוכחת עמידה בתנאי סףשל המציע פירוט ניסיון קודם  .3

 פרויקט פרויקט פרויקט 

פרטי 

הגוף/הלקוח 

עבורו בוצע  

 הפרויקט

   

שם איש  

הקשר, 

תפקיד, 

 טלפון, מייל

   

פירוט 

השירות 

   4שניתן

 

   

תאריך  

תחילת  

 5הפרויקט

   

תאריך סיום  

 6הפרויקט

   

 

יכן נערך הפרויקט, מהם השירותים שניתנו במסגרתו, מיהי הרשות המוסמכת אשר פיקחה  ה  אנא פרט בהרחבה על הפרויקט, לרבות: 4
 וכו'.  היו מזוהמים בחומרי נפץ או בחומרי הדברה על הפרויקט, האם מי התהום

 ./MM/YYYYDDיש לנקוב תאריך מדויק בפורמט   5
 .DD/MM/YYYYיש לנקוב תאריך מדויק בפורמט   6



 

 

בצורה    שייערכו, ובלבד  אות לעיללטבלנוספות   טבלאות רשאי להוסיף   לצורך מתן ניקוד איכותי, המציע •

 זהה. 

נכונים. הריני מתחייב להודיע לחברה באופן מידי על    לעיל לגבי המציעהריני מצהיר כי כל הפרטים שמסרתי   .4

 או יותר מהפרטים שמסרתי.  דכל שינוי באח

 _________   _________  ____ _____   _________   _________ 

מורשי  שמות   ח.פ   שם המציע   תאריך 

החתימה מטעם  

 המציע 

מורשי  ת חתימ 

וחותמת    חתימה

 המציע 

 

 אישור עו"ד  

שכתובתו    ,________________ מר/גב'  בפני  הופיע   ,________ ביום  כי  לאשר,  הריני 

עצמו זיהה  אישי/אשר  באופן  לי  המוכר  שמספרה    ______________________  ת.ז.  באמצעות  בפני 

המציע, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר  _________________, והמוסמך לתת תצהיר זה ולהתחייב בשם  

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

 _______________________ _________________ ______ 

 חותמת + חתימת עוה"ד תאריך 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ניסיון התאגיד בעל  הוהתחייבות של ניסיון נוסח תצהיר  – ( 2מסמך א)

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

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

)להלן:  .1  ______________________ ח.פ   , בשם______________________  זה  תצהיר  נותן  אני 

במכרז  יר זה בשם התאגיד בעל הניסיון  "(. אני מצהיר/ה כי אני מוסמך/ת לתת תצההתאגיד בעל הניסיון"

A27/2020  של ולתכנון  נוף  לבחינה  תעש  באתר  התהום  מי  )"-שיקום  לשירותי  ז כרהמים  החברה  עבור   ,)"

 "(.החברהאיכות הסביבה בע"מ )"

 ומתן ניקוד איכותי  3.4 לצורך הוכחת עמידה בתנאי סףשל התאגיד בעל הניסיון פירוט ניסיון קודם  .2

 פרויקט פרויקט פרויקט 

פרטי 

הגוף/הלקוח 

עבורו בוצע  

 הפרויקט

   

שם איש  

הקשר, 

תפקיד, 

 טלפון, מייל

   

פירוט 

השירות 

 7ניתןש

 

   

 

היכן נערך הפרויקט, מהם השירותים שניתנו במסגרתו, מיהי הרשות המוסמכת אשר פיקחה   ט, לרבות:אנא פרט בהרחבה על הפרויק 7
 וכו'.  היו מזוהמים בחומרי נפץ או בחומרי הדברה על הפרויקט, האם מי התהום



 

 

תאריך  

תחילת  

 8הפרויקט

   

תאריך סיום  

 9הפרויקט

   

בצורה    שייערכו, ובלבד  אות לעיללטבלנוספות   טבלאות רשאי להוסיף   לצורך מתן ניקוד איכותי, המציע •

 זהה. 

התאגיד בעל הניסיון יספק למציע את  תחייב כלפי המציע והחברה, כי ככל שהמציע יזכה במכרז,  מהריני   .3

 , לאורך כל תקופת ההתקשרות )לרבות תקופת ההארכה, ככל שתהיה(.רשים במכרזנדה השירותים

 התחייבות זו. צהיר כי התאגיד בעל הניסיון התקשר עם המציע לצורך מילוי  מהריני  .4

 

 : חתימת התאגיד בעל הניסיון

 

 _________   _________   _________   _________   _________ 

התאגיד  שם   תאריך 

 בעל הניסיון 

מורשי  שמות   ח.פ  

החתימה מטעם  

התאגיד בעל  

 הניסיון 

ת מורשי  חתימ 

וחותמת    חתימה

התאגיד בעל  

 הניסיון 

 

 אישור עו"ד  

שכתובתו    ,________________ מר/גב'  בפני  הופיע   ,________ ביום  כי  לאשר,  הריני 

ת.ז. באמצעות  בפני  עצמו  זיהה  אישי/אשר  באופן  לי  המוכר  שמספרה    ______________________ 

_________________, והמוסמך לתת תצהיר זה ולהתחייב בשם התאגיד בעל הניסיון, ולאחר שהזהרתיו כי  

יר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות תצהירו דלעיל  עליו להצה

 וחתם עליו בפני.  

 _______________________ _____________________ __ 

 חותמת + חתימת עוה"ד תאריך 

 

 

 

 .DD/MM/YYYYבפורמט   יש לנקוב תאריך מדויק  8
 .DD/MM/YYYYיש לנקוב תאריך מדויק בפורמט   9



 

 

התאגיד בעל  המציע או מטעם מטעם  איש צוותהתחייבות  תצהיר ניסיון ונוסח  – ( 3מסמך א)

 הניסיון

 [ ומתן ניקוד איכותי לצורך עמידה בתנאי הסף אנשי הצוות]יש למלא טופס נפרד עבור כל אחד מ

"( לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת איש הצוות___  )להלן: "________אני הח"מ ____________ ת.ז.  

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

 במשבצת הרלוונטית(: Vהריני להצהיר כדלהלן )יש לסמן  .1

   עובדאני    _____________ ח.פ   ____________ "בתאגיד  הניסיון)להלן:  בעל  אשר   ("התאגיד 

,  (2מסמך א)"(, בנוסח  המציע התחייב כלפי המציע ____________ ח.פ _____________  )להלן: "

"(, עבור החברה  המכרז ים )"-שיקום מי התהום באתר תעש נוף  לבחינה ולתכנון של  A27/2020במכרז  

 "(. החברהלשירותי איכות הסביבה בע"מ )"

   בעל הניסיון קיימת התקשרות בתוקף למתן    התאגידין  בל  ביניאינני עובד של התאגיד בעל הניסיון, אך

 .לאורך כל תקופת ההתקשרות )לרבות תקופת ההארכה, ככל שתהיה(מכרז, ב הנדרשיםהשירותים 

  (.המציע ____________ ח.פ _____________  )להלן: "  של המציע עובדאני" 

   אך המציע,  של  עובד  בתוקף    קיימת  מציעהלבין    ביניאינני  השירותים  התקשרות    הנדרשים למתן 

 . לאורך כל תקופת ההתקשרות )לרבות תקופת ההארכה, ככל שתהיה(מכרז, ב

 במשבצת הרלוונטית(:  Vאני צפוי למלא את התפקיד הבא )יש לסמן  .2

  מנהל פרויקט 

  מומחה בתחום טכנולוגיות לטיפול במים 

 מומחה בתחום ביצוע מודלים 

ומתן ניקוד איכותי   4המפורטים בפרק    סףהבתנאי  חת עמידה  לצורך הוכשל איש הצוות  פירוט ניסיון קודם   .5

של  ה)יש למלא את העמודה   בלבד, בהתאם לתפקידו  הצוותרלוונטית  להותיר את שאר העמודות ו,  איש 

 (:ריקות

  פרויקטהמנהל  

 במציע

מומחה בתחום טכנולוגיות  

 לטיפול במים 

 בתחום ביצוע מודליםמומחה 

 

שם מלא של  

איש הצוות  

מס' המוצע ו

 זהות

   

 השכלה 

    תואר



 

 

תחום 

 התואר

   

מוסד 

 אקדמי 

   

תאריך  

 זכאות

   

 פירוט הפרויקטים בהתאם לתנאי הסף -מנהל הפרויקט 

 פרויקט פרויקט פרויקט 

פרטי 

הגוף/הלקוח 

עבורו בוצע  

 הפרויקט

   

שם איש  

הקשר, 

תפקיד, 

 טלפון, מייל

   

פירוט 

השירות 

  שניתן

ותפקידו של 

מנהל  

 הפרויקט 

 בפרויקט

 

   

תאריך  

תחילת  

 10הפרויקט

   

תאריך סיום  

 11הפרויקט

   

 

 .DD/MM/YYYYך מדויק בפורמט  יש לנקוב תארי 10
 .DD/MM/YYYYיש לנקוב תאריך מדויק בפורמט   11



 

 

 פירוט הפרויקטים בהתאם לתנאי הסף  -מומחה בתחום טכנולוגיות לטיפול במים 

 פרויקט פרויקט פרויקט 

פרטי 

הגוף/הלקוח 

עבורו בוצע  

 הפרויקט

   

שם איש  

הקשר, 

תפקיד, 

 טלפון, מייל

   

פירוט 

השירות 

  ןשנית

ותפקידו של 

המומחה  

 בפרויקט

 

   

תאריך  

תחילת  

 12הפרויקט

   

תאריך סיום  

 13הפרויקט

   

פירוט הפרויקטים בהתאם לתנאי   -של זרימה והסעת מזהמים במי תהוםמומחה בתחום מודלים 

 הסף

 פרויקט פרויקט פרויקט 

פרטי 

הגוף/הלקוח 

עבורו בוצע  

 הפרויקט

   

 

 .DD/MM/YYYYיש לנקוב תאריך מדויק בפורמט   12
 .DD/MM/YYYYיש לנקוב תאריך מדויק בפורמט   13



 

 

שם איש  

הקשר, 

תפקיד, 

 יילטלפון, מ

   

פירוט 

השירות 

  שניתן

ותפקידו של 

המומחה  

 בפרויקט

 

   

תאריך  

תחילת  

 14הפרויקט

   

תאריך סיום  

 15הפרויקט

   

 

בצורה    שייערכו, ובלבד  לעילאות  לטבלנוספות   טבלאות רשאי להוסיף   לצורך מתן ניקוד איכותי, המציע •

 זהה. 

בעל ההשכלה הנדרשת במסגרת    וותהצ  אישיש לצרף אסמכתאות ממוסד אקדמי, המעידות על היותו של   .3

 תנאי הסף. 

 .איש הצוותשל  יםיש לצרף קורות חיים עדכני .4

לחברה באופן  נכונים. הריני מתחייב להודיע    י תחום מומחיותיהריני מצהיר כי כל הפרטים שמסרתי לעיל לגב .5

 מידי על כל שינוי באחר או יותר מהפרטים שמסרתי. 

, לאורך  הנדרשים במכרזאני אספק את השירותים  שהמציע יזכה במכרז,    תחייב כלפי החברה, כי ככלמ  הריני .6

 כל תקופת ההתקשרות )לרבות תקופת ההארכה, ככל שתהיה(. 

 ________________  ________________  ________________  ________________ 

 איש הצוותחתימת  תאריך  ת.ז. שם מלא 

 

 

 

 .DD/MM/YYYYיש לנקוב תאריך מדויק בפורמט   14
 .DD/MM/YYYYיש לנקוב תאריך מדויק בפורמט   15



 

 

 אישור עו"ד 

____ ביום  כי  לאשר,  מר/גב'  הריני  בפני  הופיע  שכתובתו  ____,   ,________________

שמספרה   ת.ז.  באמצעות  בפני  עצמו  זיהה  אישי/אשר  באופן  לי  המוכר   ______________________

לתת תצהיר זה, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי  להתחייב ו_________________, והמוסמך  

 ת תצהירו דלעיל וחתם עליו בפני. ם לא יעשה כן, אישר נכונוי לעונשים הקבועים בחוק איהיה צפו 

 

 _______________________  _______________________ 

 חותמת + חתימת עוה"ד תאריך 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 מסמך א)4( –  תצהיר בדבר קיום דיני עבודה  לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים

 

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

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

"( שהוא הגוף המבקש להתקשר  המציעאני נותן תצהיר זה בשם ________________________ )להלן: " .1

 מצהיר/ה כי אני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע. י עם החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ. אנ

 "(. החוק)להלן: " 1976  –הריני נותן תצהיר זה בהתאם לדרישות חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו  .2

אני מצהיר בזאת כי עד למועד האחרון להגשת ההצעות, המציע ו/או בעל זיקה אליו )כהגדרתו בחוק( לא   .3

פי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין  -עבירה על  –רה לעניין זה  ביהורשע ביותר משתי עבירות )ע

(, או לחלופין, המציע ו/או  1987  -, או לפי חוק שכר מינימום, תשמ"ז1991-והבטחת תנאים הוגנים(, תשנ"א

בעל זיקה אליו הורשעו ביותר משתי עבירות )כהגדרתן לעיל(, אולם במועד האחרון להגשת הצעות במכרז,  

 שנה לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.  פהחל

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

 

 ________________ 

 חתימת המצהיר 

 

 אישור עו"ד  

שכתובתו    ,________________ מר/גב'  בפני  הופיע   ,________ ביום  כי  לאשר,  הריני 

זיהה   אישי/אשר  באופן  לי  המוכר  שמספרה  בפני  עצמו  ______________________  ת.ז.  באמצעות 

_________________, והמוסמך לתת תצהיר זה 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 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 בדבר ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלויות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים  – ( 5מסמך א)

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

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

"( שהוא הגוף המבקש להתקשר  המציעאני נותן תצהיר זה בשם ________________________ )להלן: " .1

אני מצהיר/ה כי אני מוסמך/ת לתת תצהיר    "(.החברהעם החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ )להלן: "

 זה בשם המציע. 

 במשבצת המתאימה: Xסמן  .2

 לא חלות על המציע.  1998-חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח ל  9הוראות סעיף  2.1

זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"חל  9הוראות סעיף   2.2 והוא    1998-חוק שוויון  חלות על המציע 

 מקיים אותן.  

סעיף   .3 שהוראות  מוגבלות,  ל   9במקרה  עם  לאנשים  זכויות  שוויון  שוויון    1998-התשנ"חחוק  ''חוק  )להלן: 

 במשבצת המתאימה: x, נדרש לסמן חלות על המציעזכויות''( 

 עובדים.   100 -ות מעסיק פחהמציע מ 

   עובדים או יותר.   100המציע מעסיק 

 במשבצת המתאימה:  Xנדרש לסמן   עובדים או יותר 100מעסיק במקרה שהמציע  .4

למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים  המציע מתחייב כי ככל שיזכה במכרז יפנה   4.1

קבלת   הצורך, לשם זכויות, ובמקרה  וויון לחוק ש  9סעיף   לפי  חובותיו יישום בחינת  החברתיים, לשם

 .ליישומן בקשר  הנחיות

המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים לשם   4.2

זכויות, הוא פנה כאמור ואם קיבל הנחיות ליישום   לחוק שוויון   9סעיף   לפי חובותיו  יישום  בחינת 

ליישומןחובותיו,   ה)במקרה    פעל  התקשרות,  שהמציע  עמו  ונעשתה  זו  פנייה  לבצע  בעבר  תחייב 

 שלגביה נתן התחייבות זו(. 

זו למנהל הכללי של משרד העבו .5 לפי פסקה  הרווחה  המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר  דה, 

 ימים ממועד ההתקשרות. 30והשירותים החברתיים, בתוך 

 

 ________________  ____________________ _____ _______________ 

 חתימה                   תאריך                     שם
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 אישור עו"ד  

מר/גב'   בפני  הופיע   ,________ ביום  כי  לאשר,  שכתובתו  הריני   ,________________

שמספרה   ת.ז.  באמצעות  בפני  עצמו  זיהה  אישי/אשר  באופן  לי  המוכר   ______________________

____, והמוסמך לתת תצהיר זה ולהתחייב בשם המציע, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר  _____________ 

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

 _______________________  _______________________ 

 חותמת + חתימת עוה"ד תאריך 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 של המציע  אישור רו"ח על מחזור כספי  – ( 6א)מסמך 

 ]יודפס על נייר הלוגו של פירמת רואי החשבון[

 _________  תאריך:

 החברה לשירותי איכות סביבה בע"מ  לכבוד: 

 .202031.12 -ו .201931.12, .201831.12שנסתיימו ביום אישור על מחזור הכנסות לכל אחת מהשנים  הנדון : 

 :לבקשתכם וכרואי החשבון של חברתכם הרינו לאשר כדלקמן

 משמשים כרואי החשבון של חברתכם משנת _________.   אנו .א

לימים   .ב חברתכם  של  המבוקרים/סקורים  הכספיים    31.12.2020  -ו  31.12.2019,  31.12.2018הדוחות 

 בוקרו/נסקרו )הקף/ציין בהתאמה( על ידי משרדנו. 

 לחילופין: 

, בוקרו על  31.12.2020  -ו  31.12.2019,  31.12.2018סקורים של חברתכם לימים  ים המבוקרים/הדוחות הכספי  .ג

 ידי רואי חשבון אחרים.  

לימים   .ד בהתאמה(  )הקף/ציין  המבוקרים/סקורים  הכספיים  לדוחות  שניתנו  הסקירה  הדעת/דוח  חוות 

ו/או הפ, אינה כוללת כל הסתי31.12.2020  -ו  31.12.2019,  31.12.2018 לב או כל סטייה  ניית תשומת היגות 

 16. אחרת מהנוסח האחיד

 לחילופין: 

לימים   .ה )בהתאמה(  המבוקרים/סקורים  הכספיים  לדוחות  שניתנה  הסקירה  הדעת/דוח  ,  31.12.2018חוות 

זו השלכה על המידע המפורט  31.12.2020  -ו  31.12.2019 כוללת חריגה מהנוסח האחיד אולם אין לחריגה   ,

 להלן.  בסעיף ד'

 ין: לחילופ

לימים   .ו )בהתאמה(  המבוקרים/סקורים  הכספיים  לדוחות  שניתנה  הסקירה  הדעת/דוח  ,  31.12.2018חוות 

כוללת חריגה מהנוסח האחיד אשר יש לה השלכות כמפורט לעיל על המידע המפורט    31.12.2020  -ו   31.12.2019

 בסעיף ד' להלן.

המבוקרים/סקורי .ז האמורים  הכספיים  לדוחות  לימים  בהתאם  ,  31.12.2020  -ו  31.12.2019,  31.12.2018ם 

  - לשווה  או  ₪,    2,000,000-מגבוה    הוא  2020- ו  2019,  2018  בכל אחת מן השניםשל חברתכם  מחזור ההכנסות  

 . ש"ח 2,000,000

 בכבוד רב,      

 ______________
_ 

 

, יראו אותן כחוות דעת ללא סטייה  99ת הדעת הכוללות תוספות המפורטות בדוגמאות לתקן ביקורת מספר  לצרכי מכתב זה חוו  16

 מהנוסח האחיד. 

 



 

 

 תצהיר בדבר העדר הרשעה פלילית – ( 7מסמך א)

 

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

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

"( שהוא הגוף המבקש להתקשר  המציעאני נותן תצהיר זה בשם ________________________ )להלן: " .1

"(. אני מצהיר/ה כי אני מוסמך/ת לתת תצהיר  רההחב ה לשירותי איכות הסביבה בע"מ )להלן: "עם החבר 

 זה בשם המציע. 

החתימה שלו לא הורשעו בעבירה על פי חוק    אני מצהיר בזאת כי המציע ו/או מי ממנהליו ו/או מי ממורשי .2

, או בעבירה פלילית שיש עמה קלון,  1997-או חוק שירותי הובלה, תשנ"ז 1993-החומרים המסוכנים, תשנ"ג 

פלי בעבירה  )או  בעשר  בעבירת מרמה, שבוצעה  או  באלימות  של  10לית הכרוכה  להכנתו  ( השנים שקדמו 

לים נגד מי מבין המנויים לעיל חקירה פלילית או הליכים משפטיים  תצהירי זה, וכן, למיטב ידיעתי, לא מתנה

יש לפרט  בגין עבירה פלילית כאמור. הכל למעט ההרשעות בעניינים כמפורט להלן )ככל שיש הרשעות כאמור  

כל הרשעה ואת כלל נסיבותיה באופן מלא ומרחיב תוך התייחסות למועד ביצוע העבירה, מועד פסק הדין,  

 ק הדין וגזר הדין, והעתק כתב האישום(:תוך צירוף פס

3.  

 ________________________________________________________________________ 

__________________________________ ______________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

 

 

 ________________ 

 חתימת המצהיר 

 אישור עו"ד  

 _____ ביום  כי  לאשר,  __הריני  מר/גב'  בפני  הופיע  שכתובתו  ___,   ,______________

עצמו   זיהה  אישי/אשר  באופן  לי  המוכר  שמספרה  ______________________  ת.ז.  באמצעות  בפני 

_________________, והמוסמך לתת תצהיר זה ולהתחייב בשם המציע, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר  

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

 _______________________ __________________ _____ 

 חותמת + חתימת עוה"ד תאריך 

 

 

 



 

 

 הצהרת המציע  – ( 8א)מסמך 

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

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

"( שהוא הגוף המבקש להתקשר  המציעאני נותן תצהיר זה בשם ________________________ )להלן: " .1

"(. אני מצהיר/ה כי אני מוסמך/ת לתת תצהיר  החברהעם החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ )להלן: "

 המציע. זה בשם 

בביצוע   .2 הקשורים  הגורמים  כל  את  בדקתי  וכן  המכרז  במסמכי  האמור  כל  את  הבנתי  כי  מאשר  הריני 

והניסיון   המומחיות  הידע,  בעל  הוא  המציע  כי  מצהיר  והנני  עליהם,  להשפיע  העלולים  ו/או  השירותים 

 מכרז זה.   ושאמ הדרושים למתן השירותים 

האי .3 ההיתרים,  כל  המציע  בידי  כי  מצהיר  לאני  דין  כל  פי  על  הנדרשים  והרישיונות  כל  שורים  ביצוע 

התחייבויותיו על פי הסכם ההתקשרות, והריני מכיר את כל הדינים המתייחסים למתן השירותים ומתחייב  

 לפעול על פיהם. 

פים במכרז וכי הצעתי עונה על כל הדרישות  אני מצהיר כי המציע עומד בכל התנאים הנדרשים מהמשתת .4

   שבמסמכי המכרז.

שנקב   .5 המחירים  לפי  המכרז  במסמכי  המפורטים  לתנאים  בהתאם  השירותים  את  לתת  מתחייב  המציע 

 בהצעתו, והוא מקבל על עצמו לבצע את השירותים האמורים לשביעות רצונה המלא של החברה. 

זו, מתחייב המציע כי היה ותתק .6 ינהג על פי ההסכם שצורף  בהגשת הצעתו  שר עמו החברה בהסכם, הוא 

רוע מכלליות האמור לעיל, על פי כל  המכרז ולמפרט השירותים שצורף למכרז, לרבות, אך מבלי לג  למסמכי 

האמור בנספחים להסכם המהווים חלק בלתי נפרד הימנו, והמציע מקבל על עצמו את מלוא תנאיו, וכן כל  

 חובה אחרת הנובעת ממנו. 

והמצג בחת .7 העובדות  כל  כי  המציע,  מצהיר  המכרז,  מסמכי  על  ההליך  ימתו  במהלך  לחברה  נתן  אשר  ים 

 ם, וכך יישארו במהלך תקופת ההסכם. המכרזי הם נכונים ומדויקי 

אני מצהיר כי ידוע למציע שהצהרה זו היא ביסוד הסכמת החברה להשתתפות המציע ו/או לזכייתו במכרז   .8

הז את  לעצמה  שומרת  החברה  ההודעהוכי  שלב  לאחר  )לרבות  האמורים  המצגים  כל  את  לבדוק  על    כות 

, תהא החברה זכאית לפסול את הצעת המציע ו/או  התאמה מכל מין וסוג-הזוכה(. ידוע לי כי במקרה של אי 

 לבטל את ההסכם שיחתם עמו, אם יזכה במכרז, ולא תהא למציע כל טענה בקשר לעניין זה. 

ים בכל מסמכי המכרז, המציע מתחייב לתת את השירותים המפורט  על כל האמור לעיל ולהלן  בהסתמך .9

 ד עם הצעה זו.  במסמכי המכרז בתמורה להצעת המחיר שבמסמך ג' המוגש יח

ידוע לי כי הסכומים בהם נקב המציע הם סופיים וכוללים את מלוא התמורה המבוקשת על ידו בגין קיום   .10

שתנו מכל סיבה שהיא, לרבות לא עקב שינוי בשכר עובדים  פי כל מסמכי המכרז ולא י-מלוא התחייבויותיו על

 או שינויים במיסוי ו/או שינויים במחירי התשומות.  ו/

אני מודע לכך כי אם לא ימלא המציע אחר התחייבויותיו הכרוכות בזכייה במכרז, כולן או מקצתן, תהא   .11

תים למשתתף אחר, ובנוסף  החברה פטורה מכל התחייבות כלפיו ותהא זכאית למסור הזכות למתן השירו 

כאית  , וזאת כפיצוי קבוע ומוסכם מראש ללא הוכחת נזק שהחברה זתהא זכאית לחלט את ערבות הביצוע

 לו בגין נזקיה. 



 

 

אחרים   .12 גופים  או  אנשים  עם  קשר  או  תיאום  הסכם,  ללא  לב,  בתום  מוגשת  המציע  הצעת  כי  מצהיר  אני 

 כל דין או הסכם לחתימתו על הצעה זו. המגישים הצעות במכרז, וכי אין כל מניעה על פי 

 רעונית או הפסדית.  המציע איננה הצעה גאני מצהיר כי הצעת  .13

 

         

חתימה וחותמת    כתובת רשומה   ח.פ   שם המציע   תאריך 

 המציע 

 

 הצהרת מורשי חתימה )ימולא אם המציע הוא תאגיד( 

והסמכויות הקבועות במסמכי המציע בשמו מוגשת ההצעה,  הרינו מצהירים כי הצעה זו היא בגדר המטרות  .14

 ום בשם המציע על הצעה זו. וכי אנו רשאים לחת 

 

             _____________  _____________ 

 מס' זיהוי       שם מורשה החתימה מטעם המציע 

             _____________  _____________ 

 מס' זיהוי       שם מורשה החתימה מטעם המציע 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 תיאום הצעות -תצהיר בדבר אי  – ( 9א)מסמך 

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

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

"( שהוא הגוף המבקש להתקשר  המציעאני נותן תצהיר זה בשם ________________________ )להלן: " .1

אני מצהיר/ה כי אני מוסמך/ת לתת תצהיר    "(.החברהת הסביבה בע"מ )להלן: "עם החברה לשירותי איכו

 זה בשם המציע. 

 אני האחראי מטעם המציע להצעה אשר מוגשת במכרז זה. .2

המחירים ו/או הכמויות אשר מופיעים בהצעה זו הוחלטו על ידי המציע באופן עצמאי, ללא התייעצות, הסדר   .3

 טנציאלי אחר.  או קשר עם מציע אחר או עם מציע פו 

המחירים ו/או הכמויות המופיעים בהצעה זו לא הוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע הצעות במכרז זה   .4

 פוטנציאל להציע הצעות במכרז זה. או תאגיד אשר יש לו את ה

 לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה.   .5

 וכה יותר מהצעתי זו.  תחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמ לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למ .6

 לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.  .7

כלשהוא    ההצע .8 ודברים  דין  או  הסדר  בעקבות  נעשית  ולא  לב  בתום  מוגשת   זו 

 .  עם מתחרה ו/או עם מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז זה

 םהמתאי  במקום Vיש לסמן 

 ידיעתי, המציע ו/או מי מנושאי המשרה במציע, לא נמצאים כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז.   למיטב 

 אם כן, אנא פרט: 

 _______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ ____

 _______________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________ 

א לחוק ההגבלים  47אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל לפי סעיף   .9

 . 1988-יים, תשמ"ח העסק

אני מתחייב להודיע לעורך המכרז על כל שינוי באחד הפרטים לעיל מעת החתימה על תצהיר זה ועד מועד   .10

 הגשת ההצעות. 

 

         

חתימת    שם המצהיר   חותמת המציע   שם המציע   תאריך 

 המצהיר 

 



 

 

 אישור עו"ד  

מר/גב'   בפני  הופיע   ,________ ביום  כי  לאשר,  שכתובתו  _______הריני   ,_________

שמספרה   ת.ז.  באמצעות  בפני  עצמו  זיהה  אישי/אשר  באופן  לי  המוכר   ______________________

_________________, והמוסמך לתת תצהיר זה ולהתחייב בשם המציע, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר  

 הירו דלעיל וחתם עליו בפני.ונות תצאישר נכאת האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, 

 _______________________  _______________________ 

 חותמת + חתימת עוה"ד תאריך 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 התחייבות בדבר מניעת שוחד   –(  10א)מסמך 

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

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

"( שהוא הגוף המבקש להתקשר  המציעאני נותן תצהיר זה בשם ________________________ )להלן: " .1

אני מצהיר/ה כי אני מוסמך/ת לתת תצהיר    "(.החברהעם החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ )להלן: "

 בשם המציע. זה 

אני מתחייב/ת בזאת כי המציע ו/או עובדיו ו/או כל גורם אחר מטעמו לא היה מעורב בהצעה, הבטחה, מתן,   .2

קבלה או שידול לקבלת טובת הנאה בעלת ערך כספי או לאו, בין במישרין ובין בעקיפין, כתמריץ או תגמול  

 הקשורה בתפקידו. הפועל בין במעשה ובין שבמחדל בעד או נגד פעולה לעובד ציבור 

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

 ____________________ 

 חתימת המצהיר 

  

 אישור עו"ד 

שכתובתו    ,________________ מר/גב'  בפני  הופיע   ,________ ביום  כי  לאשר,  הריני 

המוכר   ת.ז.______________________  באמצעות  בפני  עצמו  זיהה  אישי/אשר  באופן  שמספרה    לי 

זה ולהתחייב בשם המציע, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר  _________________, והמוסמך לתת תצהיר  

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

______________ _________  _______________________ 

 חתימת עוה"דת + חותמ תאריך 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 אישור ותצהיר על תאגיד בשליטת אישה  –(  11מסמך א)

 

אישור  

רואה 

 חשבון לעניין שליטת אישה 

 הגדרות

אישורו של רואה חשבון כי בעסק מסוים אישה מחזיקה בשליטה וכי לא התקיים   אישור

 אף אחד מאלה:

אישה   .א שאינו  משרה  נושא  בעסק  מכהן  ש  -אם  קרוב  אינו  המחזיקה  הוא  ל 

 בשליטה. 

 אין הם קרובים של המחזיקה בשליטה.   -אם שליש מהדירקטורים אינם נשים   .ב

 . 1981 -כהגדרתו בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א  אמצעי שליטה 

או   מחזיקה בשליטה  נשים אחרות, במישרין  עם  יחד  לבד או  נושאת משרה בעסק אשר מחזיקה, 

 צעי השליטה בעסק.מכל סוג של אמ 50% -בעקיפין, למעלה מ

  מנהל כללי, משנה למנהל כללי, סגן מנהל כללי, מנהל עסקים ראשי, וכל ממלא  נושא משרה 

 תפקיד כאמור בעסק אף אם תוארו שונה. 

הוציאו   עסק ולא  בבורסה  למסחר  רשומות  אינן  שמניותיה  בישראל  הרשומה  חברה 

 לציבור על פי תשקיף או שותפות הרשומה בישראל. 

עסק אשר אישה מחזיקה בשליטה בו, ואשר יש לה, לבד או יחד, עם נשים אחרות,   אישה  עסק בשליטת

פעילותו לכוון  פסקאות  היכולת  הוראות  ובלבד שהתקיימו  ההגדרה    2  -ו  1,  של 

 אישור. 

 בן זוג, אח, צאצא, בן זוג של אח, הורה או צאצא.  קרוב

 .תצהיר של מחזיקה בשליטה שהעסק הוא בשליטת אישה  תצהיר

 

ביותר, אם לאחר שקלול תוצאות המכרז, קיבלו שתי הצעות או יותר תוצאה משוקללת זהה שהיא התוצאה הגבוהה  

ובלבד שצורף לה בעת  כזוכה במכרז,  עסק בשליטת אישה, תיבחר ההצעה האמורה  ואחת מן ההצעות היא של 

 הגשתה, אישור ותצהיר. 

 

שליטת עסקים יצרף להצעתו אישור ותצהיר לפיו העסק הוא במציע העונה על הדרישות הנ"ל לעניין עידוד נשים ב

 אישה. 

 

 יש לצרף אם רלוונטי ואכן מתקיים אצל המציע. אם לא מתקיים, יש להגיש עמוד זה ריק.



 

 

_______, שם העסק ____________, ח.פ_______ מצהירה בזאת כי  אני גברת ____________, ת.ז _____

)מספר   המכרזים  חובת  לחוק  לתיקון  בהתאם  בשליטתי  נמצא  התשס"ג  15העסק  נשים    2002  –(,  עידוד  לעניין 

 בעסקים. 

 

_______ _________  ________________  ________________  ________________ 

 חתימה  תאריך  ת.ז. שם מלא 

 

 אישור עו"ד 

שכתובתו    ,________________ מר/גב'  בפני  הופיע   ,________ ביום  כי  לאשר,  הריני 

שמספרה   ת.ז.  באמצעות  בפני  עצמו  זיהה  אישי/אשר  באופן  לי  המוכר   ______________________

  _________________, והמוסמך לתת תצהיר זה 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.

 _______________________  _______________________ 

 ת עוה"דחותמת + חתימ  תאריך 

 

 אישור רואה חשבון 

כי המציע   רו"ח ___________ מאשר בזאת  אישה כהגדרתו בחוק אני  _____________  הוא עסק בשליטת 

 . 1981-הבנקאות )רישוי(, התשמ"א 

 

ת.ז   _____________ גברת  הינה   __________ ח.פ   ,______________ בעסק  בשליטה  המחזיקה 

 . _________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 נוסח ערבות ההצעה  –(  21מך א)סמ
 

 תאריך: ________  לכבוד 

  לשירותי איכות סביבה בע"מ החברה 

      40רחוב יצחק שדה 

  67212אביב,  -תל

 

 ערבות בנקאית מס'____________ הנדון: 

" )להלן:   _____________________________________ כלפיכם  המציעלבקשת  בזאת  מתחייבים  אנו   )"

לשירותי איכות הסביבה בע"מ לשלם לכם כל סכום   של החברה  A27/2020מס'  השתתפות המציע במכרז  בקשר עם  

ימי עסקים מיום קבלת דרישתכם, וזאת בלא כל תנאי   3שקלים חדשים וזאת בתוך    15,000או סכומים עד לסך של  

ו, ומבלי שנהיה רשאים ת דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהשהוא, ומבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק א

 נת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למציע בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם או בכלל. לטעון כלפיכם טע 

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

 הכולל הנ"ל.  , ובלבד שסך דרישותיכם לא יעלה על הסךמתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד

 ועד בכלל.  24.11.21ערבות זו תישאר בתוקפה עד יום 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא. 

 _______________  תאריך:

 _______________  חתימת בנק:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 חתימה אישור רישום תאגיד וזכויות  –(  31מסמך א)
 
 

 תאריך: ________  לכבוד 

  "מ איכות סביבה בעהחברה לשירותי 

      40רחוב יצחק שדה 

  67212אביב,  -תל

 א.ג.נ.,

 אישור רישום תאגיד וזכויות חתימה  הנדון: 

 

"( מאשר בזה כי המציע אני הח"מ _______ ____________עו"ד/רו"ח של _______ ____________)להלן: "

גיד פעיל וקיים; כי המציע הצהיר בפניי כי  המציע התאגד כדין כחברה בע"מ/שותפות רשומה בישראל וכי הינו תא 

דר וכי לא הוגשה בקשת פירוק כנגדו; כי נתקבלו אצל המציע כל ההחלטות אינו נמצא בהליכי פירוק, פשרה או הס

ל המציע ועל פי כל דין לחתימת המציע על מסמכי המכרז וכל האישורים הדרושים על פי מסמכי ההתאגדות ש

וכי   מר/גב'  ____________ומר/גב' הם מורשי חתימה של המציע, אשר הוסמכו כדין  ולהגשת הצעתו למכרז; 

בשם המציע על כל המסמכים כאמור וכן על כל מסמך נוסף או אחר שיידרש לצורכי מכרז זה והוצאתו אל   לחתום 

 הפועל. 

 

 _______________________  _______________________ 

 חותמת + חתימת עוה"ד תאריך 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 תצהיר העדר ניגוד עניינים וזיקה אישית/עסקית  -( 14מסמך א)

 

אני הח"מ, ______________, מס' ת.ז./מס' תאגיד _________________, לאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר  

 אעשה כן אהיה צפי/ה לעונשים הקבועים לכך בחוק, מצהיר/ה בזאת כדלקמן: את האמת, שאם לא 

 היעדר ניגוד עניינים  .א

בניגוד  כנ .1 עומדים  איננו  לצורך מתן השירותים  ו/או בעלי התפקידים המוצעים מטעמי  זה אני  ון למועד 

מורת טובת  עניינים ו/או קשורים בהתקשרות אחרת, בין אם עסקית, מקצועית או אישית, בין בשכר או ת

ההתקשרות עם  הנאה כלשהי, ובין אם לאו אשר יש בה לגרום לניגוד עניינים בין מתן השירותים מושא  

או דומה ו/או  החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ ובין גורמים אחרים עימם יש לי התקשרות זהה ו/

 .  אחרת. לעניין זה, ניגוד עניינים משמעו אף חשש ממשי לניגוד עניינים כאמור

בעלי  .2 ו/או  אני  בע"מ  הסביבה  איכות  לשירותי  החברה  עם  ההתקשרות  תקופת  בכל  כי  מתחייב/ת    הנני 

יה  התפקידים המוצעים מטעמי לא נהיה קשורים בחוזה או התקשרות אחרת ולא ניתן שירותים אשר יה

 בהם כדי לגרום לניגוד עניינים כאמור.  

בה בע"מ בכתב, בדבר כל מצב, חוזה ו/או התקשרות  הנני מתחייב/ת להודיע לחברה לשירותי איכות הסבי .3

 רום לניגוד עניינים כאמור ולפעול בהתאם להנחיותיה.  ו/או מתן שירותים אשר יש או יהיה בהם כדי לג

 זיקה אישית/עסקית  .ב

 במקום המתאים: Xיש לסמן              

 

 לאדם פרטי/ עוסק מורשה  .1

לי ו/או לבעלי התפקיד המוצעים מטעמי, זיקה אישית או עסקית למי מעובדי   החברה    איןהריני להצהיר כי               

 בע"מ.  לשירותי איכות הסביבה 

לי ו/או לבעלי התפקיד המוצעים מטעמי, זיקה אישית או עסקית למי מעובדי  החברה    יש הריני להצהיר כי   

 מ. הזיקה הינה לעובד __________ )יש לציין שם ותפקיד(.לשירותי איכות הסביבה בע" 

 לתאגיד / שותפות  .2

צעים מטעמי או לבעל שליטה בי, זיקה  לי, לשותף, נושא משרה, לבעלי התפקיד המו  איןהריני להצהיר כי   

 או עסקית למי מעובדי החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ.   אישית



 

 

ושא משרה, לבעלי התפקיד המוצעים מטעמי או לבעל שליטה בי, זיקה  לי, לשותף, נ  ישהריני להצהיר כי   

הינה הזיקה  בע"מ.  הסביבה  איכות  לשירותי  החברה  מעובדי  למי  עסקית  או  לעובד    אישית 

 )יש לציין שם ותפקיד(.  ______________

 : לעניין זה      

- , תשכ"חבחוק ניירות ערך בעל השליטה בספק, כהגדרת המונח "שליטה" "  בעל שליטה "

 , ולמעט שליטה הנובעת מאחזקת מדינת ישראל בספק.9681

חור "  זיקה אישית" והורה  מאמץ  הורה  לרבות  )הורה,  ראשונה  מדרגה  משפחה  ג,  קרבת 

הזוג, לרבות    בן/בת זוג לרבות ידועים בציבור, אח/אחות, צאצא, צאצא בן

 הורה או בן זוג של כל אחד מהם(.

עובד "  זיקה עסקית " יחסי  לרבות  עסקיים,  קשרים  לקבלת  - קיום  משותפת  זכות  מעביד, 

או   משותפת  החזקה  בעלות,  שותפות,  מנהל,  למינוי  או  להצבעה  רווחים, 

 ( בתאגיד.  1968-וק ניירות ערך, תשכ"ח"שליטה" )כהגדרתה בח 

עבודה,   "  חוזה" הזמנת  הסדר,  הסכם,  הסכמה  פה,  בעל  או  בכתב  התקשרות  כל 

לטה בדבר הענקת זכות או טובת הנאה אחרת, שבין החברה  התחייבות, הח 

 לשירותי איכות הסביבה לבין הספק, יהא תאורה וכינויה אשר יהא. 

 . 1999-ת, תשנ"טכהגדרתו בחוק החברו  "  נושא משרה "

הסביבה,   "  הספק" איכות  לשירותי  החברה  לבין  בינו  חוזה  שקיים  מי  וכן  המציע 

 כינויו אשר יהא.  וחתום על מסמך זה, יהא תוארו ו

החברה  " עובד 

איכות   לשירותי 

 "  הסביבה

 לרבות דירקטור, חבר הנהלה ועובד.  

 

 

 

 

 



 

 

 זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי לעיל אמת. 

  _________ ________ 

 : חתימת מורשי חתימה וחותמת תאגיד  לתאגיד                                                                            

 

   

   _________________ 

 ימה : חתלאדם                                                                                                   

 

 אישור

 

אני הח"מ, __________, עו"ד, מאשר/ת כי ביום _____________, הופיע בפני ____________, אשר זיהה/תה 

עצמו/ה באמצעות ת.ז. מס' _________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת אחרת ת/יהיה צפוי/ה 

 ניי.  תם/ה עליו בפלעונשים הקבועים לכך בחוק, אשר/ה נכונות תצהירו/ה זה וח

 

  _________________ 

 ,עו"ד               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 מסמך א)15(  – תצהיר כללי בדבר קיום דיני עבודה

"( שהוא הגוף המבקש להתקשר  המציעאני נותן תצהיר זה בשם ________________________ )להלן: " .1

 מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע. ה כי אני / עם החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ. אני מצהיר

המציע מקיים את חובותיו בכל הנוגע לשמירת זכויות עובדים לפי דיני העבודה, צווי ההרחבה וההסכמים   .2

 משלוח   ומחלות   תאונות   פקודתהקיבוציים החלים על המועמד כמעסיק לצורך ביצוע העבודות ובין היתר:  

 ; 1949-חוק החיילים המשוחררים )החזרה לעבודה(, תש"ט  ;1946  עבודה ב   הבטיחות   פקודת   1945  )הודעה(;  יד

 ;1953-חוק החניכות, תשי"ג ;1951-חוק חופשה שנתית, תשי"א  ;1951-אחוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"

- חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד ;1954-חוק עבודת נשים, תשי"ד ;1953-וק עבודת הנוער, תשי"גח

תשי"ח ;1954 השכר,  הגנת  תשי"ט וח  ;1958-חוק  התעסוקה,  שירות  שירות   ;1959-ק  בשעת    חוק  עבודה 

- קיבוציים, תשי"ז  חוק הסכמים ;1995-ולב[, תשנ"החוק הביטוח הלאומי ]נוסח מש  ; 1967- חירום, תשכ"ז

ים  חוק עובדים זר  ;1988-חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, תשמ"ח ;1987-חוק שכר מינימום, תשמ"ז  ;1957

פרק ד' לחוק    ; 1996-חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, תשנ"ו  ;1991- כדין(, תשנ"א )העסקה שלא

 חוק   ;1998-לחוק למניעת הטרדה מינית, תשנ"ח   8סעיף   ;1998- "חלאנשים עם מוגבלות, תשנוויון זכויות  ש

לחוק    29סעיף   ;2001-תשס"א   ולהתפטרות,   לפיטורים   מוקדמת   הודעה   חוק   ; 1957- תשי"ז  קיבוציים,  הסכמים 

תשס"א  גנטי,  תשס"ב  ;2000-מידע  עבודה(,  )תנאי  לעובד  הודעה  בשעת    ;2002-חוק  עובדים  על  הגנה  חוק 

תשס"ו  במינהל   או  המידות   בטוהר  ופגיעה   עבירות   )חשיפת   עובדים  על   הגנה   לחוק   א5  סעיף   ;2006-חירום, 

 . 1997-תשנ"ז   התקין(, 

 הירי אמת. , זו חתימתי ותוכן תצאני מצהיר כי זהו שמי .3

 שנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז בהפרת דיני העבודה.  3-היר כי לא הורשעתי באני מצ .4

אני מצהיר כי לא נקנסתי על ידי מפקח עבודה בשנה שקדמה למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, ביותר   .5

 משני קנסות בשל הפרת דיני העבודה. 

 

 

 __________  ____________________ 

 שם המצהיר + חתימה      תאריך    

  

 אישור עו"ד 

שכתובתו    ,________________ מר/גב'  בפני  הופיע   ,________ ביום  כי  לאשר,  הריני 

שמספרה   ת.ז.  באמצעות  בפני  עצמו  זיהה  אישי/אשר  באופן  לי  המוכר   ______________________

ר שהזהרתיו כי עליו להצהיר  צהיר זה ולהתחייב בשם המציע, ולאח_________________, והמוסמך לתת ת

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

 _______________________  _______________________ 

 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
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/DB32620A-EAD8-4B73-BC90-A5AEE373AEEF,frameless.htm
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.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/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
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=288908
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/2BFAC7B1-E7B0-4441-BC6C-2AC6107BFF3F.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/2BFAC7B1-E7B0-4441-BC6C-2AC6107BFF3F.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/2BFAC7B1-E7B0-4441-BC6C-2AC6107BFF3F.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/2BFAC7B1-E7B0-4441-BC6C-2AC6107BFF3F.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/EF5DCC9A-852D-4F5E-8C22-8DA0CF8F4C25.htm
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.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.tamas.gov.il/NR/exeres/A7A9F028-3364-4657-B55B-519576164BBD.htm
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=361056
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.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.moital.gov.il/NR/exeres/F222C0BC-054F-4996-A9AD-5E8E3D8ED21F.htm?WBCMODE=presentationun
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/F222C0BC-054F-4996-A9AD-5E8E3D8ED21F.htm?WBCMODE=presentationun
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/F222C0BC-054F-4996-A9AD-5E8E3D8ED21F.htm?WBCMODE=presentationun
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.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.moit.gov.il/NR/exeres/2869E4AD-3C22-41DD-91D8-08054F8F40E4.htm
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=221320
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.moital.gov.il/NR/exeres/66F4DD4E-FA4A-4B76-94BC-DC29543471DE,frameless.htm
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
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/B2BB22C7-72A7-4B73-85AF-BB55F43FAA92,frameless.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/B2BB22C7-72A7-4B73-85AF-BB55F43FAA92,frameless.htm


 

 

 יהמפרט המקצוע -מסמך ב' 
 רקע .1

התע"ש  1.1 הלאומי    מפעל  לגן  בצמוד  להרצליה,  צפונית  הכורכר  מצוק  גבי  על  ממוקם  ים  בנוף 

ובשטחו התבצע ייצור של חומרי נפץ והדף שונים   1950-1995אפולוניה. המפעל פעל בין השנים 

האתר נטוש,    1998ושל חומרים אזרחיים, בהם חומרי בסיס לייצור חומרי הדברה שונים. משנת  

 יית בר.  מכוסה ברובו בצמח מגודר, ו

מ' מתחת לפני השטח. לאור הפעילות שהתבצעה    22  -מפלס מי התהום באתר מצוי בעומק של כ 1.2

במתחם, ממצאי סקרי הקרקע, הימצאותו של כתם צהוב במי הים, בסמוך לקו החוף ובשל  

 התכניות לפיתוח המתחם הנחתה רשות המים לבצע חקירה ראשונית של מי התהום במתחם. 

(: 12-עד ני  1-בארות )ני  12קירת מי תהום ראשונית אשר כללה התקנה של  בוצעה ח  2016נת  שב 1.3

ועוד    7 פוטנציאליים  זיהום  במוקדי  נקדחו  ניטור  בגבולות     5קידוחי  נקדחו  ניטור  קידוחי 

 המתחם פרט לגבול המערבי. 

ואוגוסט   1.4 מאי  החודשים  הניטור.   2016במהלך  קידוחי  של  דיגום  סבבי  שני  במסגרת    בוצעו 

חומרים  הבדיקות   מספר  של  משמעותיים  ריכוזים  נתגלו  המים  רשות  של  במעבדה  שבוצעו 

, חלקם נדיפים. כמו  Tri-Fluoro-Methyl-Benzene's  -אורגניים השייכים ברובם לקבוצת ה

כן, נמצאו במי התהום ריכוזים גבוהים מאוד של אתיל אתר, ריכוז גבוה של פחמן אורגני כללי  

(TOC  ,)5-NIPAחו של  שאריות  של  ,  פירוק  תוצרי  ברובם  נפץ,    TNB-1,3,5  -ו  TNTמרי 

 , מתכות ופרכלוראט. RDXוריכוזים נמוכים של 

רוב המזהמים שאותרו, חלקם בריכוזים גבוהים, שמשו כחומרי בסיס ביצור חומרי הדברה או   1.5

כת של  כצבעו  עז,  צהוב  הוא  הנ"ל  מהחומרים  חלק  של  צבעם  שלהם.  פירוק  תוצרי  ם שהם 

 ים. הזיהום הנצפה ב

בוצעו בשנת   1.6 ים באזור הכתם הצהוב בהם    2016לאור ממצאים אלו  דיגום מי  שלושה סבבי 

- )ככה"נ מקור הצבע הצהוב( ואתיל   chloro-2-nitro-4-(trifluoromethyl)-benzene-1אותרו  

תר במרחק של עד כמה עשרות מטרים מקו החוף. מקור הזיהום במי הים הוא בניקוז הטבעי  א

ה, אל הים, וככל הנראה גם באמצעות נביעה אחת או שתיים של מי תהום  של מי התהום מערב 

 .)בתוך הים( מספר מטרים מערבית לקו החוף

קידוחי ניטור נוספים:  25בוצעה השלמה של חקירת מי התהום במסגרתה הותקנו  2018בשנת  1.7

נקדחו  קידוחים נוספים    9  - קידוחי ניטור נקדחו לעומקים שונים במתחם התעש בנוף ים ו  16

בארות זמניות לדיגום מי תהום לאורך קו    26בשטח שממזרח למתחם התעש. בנוסף הותקנו  

 החוף מערבית לאתר.  

אותרו מוקדי זיהום    2018אוגוסט  - במסגרת שני סבבי ניטור נוספים שבוצעו בחודשים מרץ ויוני 1.8

לו שאותרו  יהם היו דומים לאנוספים במי התהום. הרכב המזהמים שנמצאו במי התהום וריכוז

 בסבבי הניטור הקודמים. 

-בוצע סבב ניטור נוסף במהלכו נדגמו קידוחי הניטור במתחם התעש בנוף   2020במהלך אוגוסט   1.9

 ם.י

 . יועברו על פי דרישהממצאי דו"חות חקירת הקרקע, גז קרקע ומי תהום   1.10

 

 

 

 



 

 

 צבה וכיול של מודל זרימה והסעהה .2

 אזור העבודה 2.1

התעש יםבנו  מתחם  כף  הלאומי    2  -,  הגן  התעש,  מתחם  של  המזרחי  לגבול  מזרחית  ק"מ 

וכ הגבולות   50  -אפולוניה  החוף.  לקו  מערבית  בשלבים   יקבעו  המודל  של הסופיים מטרים 

 הראשונים של העבודה. 

 הנדרשת העבודה פרוט 2.2

לאזור  )מים ואיכות הידרולוגי גיאולוגי, (הקיים המידע כל איסוף 2.2.1  -המודל   בקשר 

 .שבידיה המידע כל את הספק מיד לידי עת  רההחב

בניית השלד הליתולוגי של אזור העבודה באמצעות ניתוח ליתולוגי של המידע הקיים,  2.2.2

של  המעודכנים  החתכים  וכן  המודל  באזור  הפקה  קידוחי  של  ליתולוגיים  חתכים 

 אקוויפר החוף באזור הרלוונטי.  

כך    תחום המודל ייקבע - ההעבוד לאזור האקוויפר  של ממדי תלת זרימה מודל  הצבת 2.2.3

הרלוונטי. הצבת המודל תכלול     באזור  הזרימה   ישפיעו על דגם לא   בגבולות שהתנאים

 גם מידול של הפן הביני באזור העבודה.

 ההעשרה ופרמטרי  ההידראוליים הפרמטרים של הערכים אומדן  -הזרימה   מודל  כיול  2.2.4

כך  ומהשקיה מגשם  ומפלסים מדודים סיםמפל בין ובהט התאמה שתתקבל חוזרת 

השנים   חזויים הקרקע   .1970-2010בין  סוגי  לכלל  הידראוליות  מוליכויות  לכייל  יש 

( אגירות  ואנכית(,  טבעית Specific yield+Specific Storage)אופקית  והעשרה   )

פונקציות )הכוללת השקיה וגשם(. כיול מודל הזרימה יבוצע בצורת כמותית בעזרת שתי  

אישומטרה לצורך  תבוצ.  הכיול  כאשר ר  ומחושבים,  מדודים  מפלסים  בין  השוואה  ע 

ה פונקציית  ערך  יהיה  המודל  בשטח  קידוחים  מ  RMSD  -בכעשרה   מטר.  0.5  -קטן 

 יקבעו בתיאום עם נציגי רשות המים.   פונקציות המטרה וקידוחי המבחן

ל בסיס פרופיל המליחות בקידוח במסגרת כיול מודל הזרימה יתבצע כיול הפן הביני ע 2.2.5

 יול יבוצע לפי ריכוז כלוריד בערך של חצי מי ים )גבול הפן הביני(. הכ 137מח כפר שמריהו  

מטר מהרום המדוד    0.5  -א יהיה שונה ביותר מלכאשר רום גבול הפן הביני המחושב  

 . 2002-2021לאורך תקופת הזמן בין השנים 

ביןהרצת   ידי על המודל אימות 2.2.6 ובדיקת ללא ,2010-2020השנים    המודל   התערבות 

 .חזויים ונתונים מדודים נתונים בין ההתאמה

סימולציות  שלוש בחינת -התהום  במי המזהמים הסעת של לסימולציה מודל של הצבה 2.2.7

המזהמים  נפרדות מתוך  שלושה  המזהמים  שהתגלו העיקריים עבור  בחירת  באתר. 

 התקופה לאורך הזרימה גבי מודל על יורץ ם. המודלעם נציגי רשות המי  תיאוםבתתבצע  

תוך של המשוערת  אשר  ותנאי ההתחלה תנאי  של נאותה הגדרה  הזיהום,  הגבול, 

והשתרעותו מקורות את  מייצגים   הנתונים של  ניתוח סמך  על המרחבית הזיהום 

 למבצע.   החברה ויימסרו  בידי  שיהיו  העדכניים

מי 2.2.8 )תלת  התחיליים  המזהמים  ריכוזי  את  לכייל  )אופקית יש  הדיספרסיה  את  מדי(, 

הכניסה   תשומות  את  וכן  כמותית ואנכית(  בצורת  יבוצע  ההסעה  מודל  כיול  למודל. 

 בעזרת שתי פונקציות מטרה אשר יקבעו בתיאום עם נציגי רשות המים. 

 תיאום ב שייקבעו ם לפרמטרי המזהמים התפשטות  ומודל הזרימה מודל  רגישות הערכת 2.2.9

 הידראולית, מוליכות הם רגישות לבדיקת אפשריים יםפרמטר  -נציגי רשות המים   עם

 .וכד' דעיכה מקדמי ,דיספרסיה מקדמי יחס אנאיזוטרופיה,



 

 

או   2.2.10 העבודה  בתחילת  שיבוצע  דיגום  סבב  נתוני  באמצעות  יבוצע  ההסעה  מודל  אימות 

החלטה על צורת האימות המיטבית תבוצע בתיאום עם .  Cross Validationבאמצעות  

 . נציגי רשות המים

בהשוואה  שיקום פעולות  והשפעת הזיהום פלומות התפשטות של חיזוי 2.2.11 אפשריות 

 לפי שיקום המצב הקיים. יורצו עד ארבעה תרחישילחלופת האפס המוגדרת כהמשך  

נציגי רשות המים לצורך צמצום הזיהום עד להגעה לערכי היעד שיימסרו ע"י   הנחיית

 נציג החברה. זאת בנוסף להרצת תרחיש האפס. 

הבלעדי  דעתה שיקול לפי נוסף שיקום תרחיש של הרצה קבל הזכות ל השמור מיןלמז 2.2.12

 .והמוחלט

 .  Particle trackingתרחישי השיקום השונים ייבחנו גם באמצעות  2.2.13

הזיהום ולצמצומו   התפשטות  המשך למניעת המלצות וגיבוש השונים התרחישים  ניתוח 2.2.14

 שהתקבלו ההרצות תוצאות על יתבסס ולמניעת ניקוז מי התהום המזוהמים אל הים,

 ועת הפן הביני. הניתוח ועל השפעת תרחישי ההפקה השונים על תנ   .לעיל  2.2.10 בסעיף

לרבות המיטבי  השיקום  תרחיש  על  המלצה  הפקה  מיקום הערכת יכלול  והיקפי 

 מומלצים. 

בתוכנת   2.2.15 תבוצע  העבודה  כי  הביני   GMSיודגש  הפן  של  מידול  המאפשרת  בגרסה 

 בד על מנת לאפשר את הטמעת המודל במחשבי רשות המים.בל( SEAWAT)חבילת 

בהתאם לשיקול הדעת   יהיה  ,, ככל שיבוצעהמים  רשות  נציגיעם    תיאוםכל  כי  יובהר   2.2.16

 . הבלעדי של החברה

 תוצרים נדרשים  –מודל זרימה והסעה  2.3

ביניים לשלב הצבת המודל הכולל   2.3.1 והמודל הליתולוגי  שלדאת הדו"ח  גבולות המודל   ,

 . הקונספטואלי

המודל ושל הדוח יציג מפות מפלסים )של  וכיולו.   הזרימה מודל הצבת לשלב מסכם ח"דו 2.3.2

. כמו כן יציג גרפים 2020-ו   2015,  2010,  2000,  1990,  1980השרות ההידרולוגי( לשנים  

 סים מחושבים ומדודים בקידוחים אשר הוגדרו כקידוחי מבחן.  לשל מפ

המזהמים מודל הצבת לשלב מסכם ח"דו 2.3.3  פלומות של ממדי תלת מיפוי כולל הסעת 

למזהמים השונים מהמקורות אזורי השפעה    , מפות2021  -ו  2018,  2016לשנים    המזהמים

ידי    השונים בכ  (  Particle tracking)על  השונים  המזהמים  של  פריצה    15  -ועקומות 

 קידוחים אשר יוגדרו על ידי נציג רשות המים. 

תהום,  מי  מפלס  של בהיבטים  התוצאות תוחני התרחישים כולל  הרצת את המסכם  ח "דו 2.3.4

 של  השוואתי ובמרחב, לצד ניתוח בזמן הזיהום פלומות והשתרעות תנועת הפן הביני  

 עתידיות.  פעולות וניתוח האפס ביחס לחלופת השונות החלופות

גם   2.3.5 הכולל  מסכם  תיאור  דו"ח  וההסעה;  הזרימה  מודל  וכיול  הצבת  דו"חות  תקציר 

. הדוח השיקוםבחר, כולל חיזוי ריכוזי המזהמים לאורך שנות  וניתוח תרחיש השיקום הנ

   יוגש גם בשפה העברית וגם בשפה האנגלית

 .רשות המים במחשבי הנלווים הקבצים כל עם שיוטמע ממוחשב מודל 2.3.6

 הפלט נתוני ניתוח  וקבצי  הגולמיים הפלט  המודל, קבצי קבצי כל יוגשו  חות "הדו עם יחד 2.3.7

 . Arcviewמעוגנות בתוכנת ומפות

 

 



 

 

 במים הנשאבים במוקד הזיהוםחינת החלופות הטכנולוגיות לטיפול ב .3

במגוון   3.1 לטיפול  שיתאימו  גבוהה  סבירות  שיש  או  המתאימות  הטכנולוגיות  כלל  סקירת 

המזהמים המאפיינים את זיהום מי התהום בתעש נוף ים, ואפשרות לשילוב טכנולוגיות באופן  

בדרישות   יעמדו  המטופלים  המים  כי  המישיבטיח  רשות  נציגי  ע״י  שיוגדרו  כפי  ם  האיכות, 

שייקבעובהתאם   ביעד  המים  לשילוב  במסגרתלחלופות  לירידה    .  גם  התייחסות  תינתן  זו 

 הצפויה בריכוזי המזהמים עם הזמן ולהשפעת רמת המליחות על הטכנולוגיה הנבחנת. 

הנ 3.2 מתקנים  במספר  או  יחיד  מרכזי  במתקן  הנשאבים  במים  לטיפול  חלופות  בדלים  בחינת 

ולריכוזי המזהמים המשתנים בין הקידוחים(, הערכת    בטכנולוגיות )בהתאם לסוגי המזהמים

 גודל מתקני הטיפול, השטח הדרוש להם וההשפעות הסביבתיות האפשריות שלהם. 

 תכנון עקרוני ראשוני של כל אחת מהחלופות הכולל, בין היתר:  3.3

3.3.1 PFD ((Process Flow Diagram   

 משוערת של מתקן/ני הטיפול ( Layoutתפיסת שטח ) 3.3.2

 כלל רכיבי הטיפול הנדרשים תיאור של  3.3.3

 מאזני מסה; 3.3.4

 תיאור כללי של הנדרש להפעלת המתקן ולתחזוקתו;  3.3.5

המים   3.3.6 עבור  האיכות  בדרישות  עומדים  אינם  אשר  וזרמים  בוצות  בפסולות,  טיפול 

 המטופלים; 

 צריכת כימיקלים;  3.3.7

 צריכת אנרגיה.  3.3.8

הטיפול 3.4 מתקן/ני  להקמת  עלויות  ולתחזוקתם    הערכת  להפעלתם  שוטפות  גמר  ועלויות  עד 

 הטיפול. 

 הערכת לוחות זמנים להגעה ליעדי השיקום בכל חלופה.  3.5

 תוצרים נדרשים: 3.6

 . דו״ח ביניים בנושא בחינת החלופות הטכנולוגיות לטיפול במים הנשאבים 3.6.1

והמלצה על  דו״ח מסכם בנושא בחינת החלופות הטכנולוגיות לטיפול במים הנשאבים  3.6.2

   .יפולחלופת ט

 : אופציונאלישירות נוסף  3.7

הכנת תכנית לבחינת התכנות טכנולוגית לשיטה/שיטות הטיפול המומלצות באמצעות    3.7.1

זמנים   לוחות  המוצע,  הטיפול  תוצאות  לניטור  תכנית  לרבות  מעבדתי,  מידה  בקנה  פיילוט 

ה תבחר  ל שהחבר כהצעת המחיר, וכ – הכל במחיר המוצע במסמך ג'   והערכת עלויות לביצועה.

   להזמין את השירות.

בהתאם לתוצאות הפיילוט ולטכנולוגיה המוצעת ייבחן הצורך בפיילוט בקנה מידה גדול   3.7.2

הכנת תכנית לבחינת התכנות טכנולוגית לשיטה/שיטות הטיפול המומלצות באמצעות    יותר.

והערכתבשטחפיילוט   זמנים  לוחות  המוצע,  תוצאות הטיפול  לניטור  תכנית  לרבות    עלויות   , 

ג'  .  לביצועה במסמך  המוצע  במחיר  את    –הכל  להזמין  תבחר  שהחברה  וכלל  המחיר,  הצעת 

 השירות. 

 הכנת תכנית הנדסית ברמת תכנון כללי לסילוק המים המטופלים והמלצה על יעד קצה .4

 איסוף נתונים  4.1

נתוני כלל הצרכנים בתחום העבודה וצריכות המים בחלוקה לסוגי המים ולמקורות   4.1.1

 יאום עם הגורמים המקצועיים הרלבנטיים ברשות המים(. )בתהמים 



 

 

לרבות  4.1.2 מתוכנן,  ובמצב  קיים  במצב  ההולכה  ומערכות  המים  מפעלי  של  קצר  תיאור 

ועירוניות  אזוריות  אב  תכניות  על  בהתבסס  זאת,  וביוב.  מים  של  ראשיים  קווים 

 לאספקת מים באזור העבודה.

פגי 4.1.3 גורמי החברה, רשות המים,   שותלצורך איסוף הנתונים יידרש הספק לקיים  עם 

המשרד להגנת הסביבה, נציגי משרדים ממשלתיים נוספים רלבנטיים, חברת מקורות, 

נוספים,   וגורמים רלבנטיים  רשויות מקומיות, תאגידי מים וביוב, אגודות חקלאיות 

 כולל סיורי שטח ככל הנדרש להשלמת בסיס הנתונים. 

רכות האספקה או לסילוקם ליעד קצה אחר, פירוט  במעחלופות אפשריות לשילוב המים    תכנון  4.2

המים המטופלים ודרישותיהם, כולל תיאום נדרש עם הרשויות    הגורמים המשפיעים על שילוב

 במים, לרבות:  הרלבנטיות לשימושים האפשריים

 היתר נדרש לשימוש במים להשקיית גידולים חקלאיים והשקיית גינות ציבוריות; 4.2.1

 איגום עונתי של המים המטופלים;ם לבחינת פתרונות אפשריי 4.2.2

 תנאים לקבלת היתר להזרמת המים המטופלים לים.  4.2.3

 כלכלית והשוואת חלופות:  הנדסית בדיקה  4.3

  4.2חזיות צריכה עבור הצרכנים הפוטנציאליים לקליטת המים, בהתאם לסע׳  הכנת ת 4.3.1

   לעיל.

 חלופות.  3תכנון הנדסי כללי של עד  4.3.2

מספר   4.3.3 על  תתבסס  החלופות  מערכות מתקני  השוואת  מרכיבי  על  הנדרשים,  הטיפול 

ההולכה ועל מתקנים נוספים שיידרש להקימם ו/או לשדרגם. השוואה זו תכלול, בין  

 היתר: 

איתור והצעה למיקום מתקני הטיפול בהתאם לגודל המתקן ולשטח הנדרש   4.3.3.1

 . לעיל 3.2עבורו, כפי שיקבעו בסעיף  

מהח  4.3.3.2 אחת  בכל  המים  הולכת  מערכות  של  הידראולית  שהוצעו  בחינה  לופות 

תרשימי זרימה ליום שיא ברמה שעתית לשעות שיא צריכה    ,לעיל  4.2בסעיף  

רשת פותר  הכנת  צריכה.  אי  החלופות  הש   ,ולשעות  של  כלכלי  וניתוח  וואה 

 )השקעות, עלויות הון, עלויות אנרגיה ואחזקה(. 

הגדרת מרכיב וגודל של מערכות ההולכה ושל המתקנים הנדרשים, ובכלל זה   4.3.3.3

הטיפול  מערכת   וממתקני  הטיפול  מתקני  אל  השיקום  מקידוחי  ההולכה 

אח כל  עבור  המים  להולכת  מיטבי  תוואי  על  המלצה  בנוסף,  ת  לצרכנים. 

 מהחלופות הנבדקות. 

ניתוח מסכם עבור כל חלופה הכולל חלוקה להשקעה בהקמת מתקן/ני הטיפול   4.3.3.4

ולאורך חיי  ומערכות ההולכה, עלויות תפעול ואחזקה ועלויות הון בערך נוכחי  

הפרויקט. כמו כן, יכלול הניתוח המסכם תחשיב עלות טיפול והולכה של המים  

 ות ותפעול. )₪/מ״ק(, ניתוח ישימות והיבטי אמינ

 חלופה.  המלצה על  4.3.4

בדיקות רגישות לחלופה המומלצת )רמות זיהום משתנות, ריביות וכו'(.    5ביצוע של עד   4.3.5

 .יקת רגישות נוספתהחברה שומרת לעצמה את הזכות להורות על בד

 תוצרים נדרשים 4.4

דו"ח ביניים ודו"ח מסכם לשלב בחינת החלופות הטכנולוגיות לטיפול במים הנשאבים   4.4.1

 במוקד הזיהום. 



 

 

 יתוח סטטוטורי ראשוני של החלופה המומלצת נ .5

הניתוח יכלול, בין היתר, הצגת דרישות תכנוניות, לרבות הצעה להליך הנדרש לצורך הקמת   5.1

והקווים אפשריות    המתקנים  והתנגדויות  מגבלות סטטוטוריות  )בעלויות,  מקרקעין  ובדיקת 

 ליישום(. 

מתאר ארציות, תוכניות מחוזיות ותוכניות מפורטות, מאושרות או    הניתוח יתבסס על תוכניות  5.2

 המצויות בהליכי אישור. 

המשרד   5.3 המים,  רשות  נציגי החברה,  עם  פגישות  לקיים  המתכנן  יידרש  הניתוח  לצורך הכנת 

נוספים, משרדי תכנון, רשויות מקומיות,  להג רלוונטיים  גורמים במשרדים ממשלתיים  נ"ס, 

ורמים נוספים ככל שיידרשו )החברה הלאומית לדרכים, רשויות ניקוז,  תאגידי מים וביוב וג

 חב׳ החשמל, חב׳ מקורות וכד׳(.

 הניתוח יוצג על גבי מפות מתאימות לרבות מפות קומפילציה. 5.4

 ן היתר, התייחסות למרכיבים הבאים: הניתוח יכלול, בי 5.5

 ; המזמיןמיקום קידוחי השיקום, בהתאם לנתוני תכנית השיקום שתועבר ע״י  5.5.1

 מיקום מתקני הטיפול;  5.5.2

ושל   5.5.3 הטיפול  מתקני  אל  הנשאבים  המים  של  הולכה  קווי  להעברת  אפשרי  תוואי 

 המים המטופלים אל היעד שיקבע; 

 בדיקת עלויות בקרקע בחלוקה לגוש/חלקה.  5.5.4

 ם:תוצרי 5.6

 דו"ח מסכם  5.6.1

 בהתאם למפרט המקצועי  אבני דרך לתשלום

 :מהתמורה תינתן לאחר אישור דו"ח הכולל 20% –שלב א' 

 .גיאולוגי, הידרולוגי ואיכות מים - איסוף כל המידע הקיים  .1

 . הגדרת פערי מידע והכנת תכנית להשלמתם )בדיקות שדה/ מעבדה( .2

 :וללמהתמורה תינתן לאחר אישור דו"ח הכ  20% – ב'שלב 

 .הכנת מודל זרימה והסעה לאזור העבודה, כיולו ואימותו  .1

ביצוע סימולציה של הפחתת ריכוזים במי התהום. תיבחנה סימולציות נפרדות עבור המזהמים המייצגים   .2

 שהתגלו באתר )יוגדר במפרט המקצועי(. 

 .הערכת רגישות מודל הזרימה וההסעה לפרמטרים שייקבעו )יוגדר במפרט המקצועי(  .3

 :מהתמורה תינתן לאחר אישור דו"ח הכולל  30% – ג'שלב 

 . כלכלי/ טכנולוגי/ לו"ז/ סטטוטורי  –החלופות הטכנולוגיות לטיפול במים הנשאבים בחינת   .1

 . בדיקת התכנות של החלופה המומלצת .2

 . בחינת יעדי קצה למים המטופלים .3

 

 

 



 

 

   : מהתמורה תינתן לאחר 30% – ד'שלב 

 .  וניתתכנית שיקום עקר  אישור דו"ח הכולל .1

 קבציועל קבלת    הקבצים הנלווים במחשבי רשות המיםהטמעת המודל וכלל  קבלת אישור רשות המים על   .2

 . מפותהו  הפלט  נתוני ניתוח וקבצי הגולמיים הפלט המודל, קבצי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 טופס הצעת מחיר  –סמך ג' מ

 אני מציע להעניק את השירותים המפורטים במסמכי המכרז, במחיר הנקוב על ידי להלן: .1

__________________ ₪  

:  במילים

 ₪_______________________ 

 

במחיר הנקוב על ידי  למפרט המקצועי,    3.7.1המתואר בסעיף  אלי  האופציונהשירות  אני מציע להעניק את   .2

 להלן: 

 ₪__________________  

במילים:  

 ₪_______________________ 

 

במחיר הנקוב על ידי    למפרט המקצועי,   3.7.2ף  המתואר בסעיהשירות האופציונאלי  אני מציע להעניק את   .3

 להלן: 

 ₪__________________  

במילים:  

 ₪_______________________ 

 

 הערות כלליות לעניין מילוי הצעת המחיר  .4

הענקת   4.1 עם  בקשר  לבצע  הזוכה  המציע  שעל  הפעולות  כלל  את  מגלמת  המחיר  הצעת  כי  מובהר 

   מפרט המקצועי.ה  -ב'   מךמס , לרבות השירותים בהתאם להוראות המכרז

ת את החברה להזמין מאת המציע הזוכה שירותים או פריטים  ומחייב  ןת המחיר בטבלה זו אינ והצע 4.2

 בהיקף כשלהו או בכלל.  

 הוראות המכרז  המתנה עללצד הצעת מחיר או כל הערה אחרת  מובהר כי אין להוסיף הסתייגות   4.3

עלולה להוביל לפסילת    הערה כאמור,או    הוספת הסתייגות.  ודאות לגבי ההצעה-או היוצרת אי

 . בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה ההצעה

 המחיר שינקב יהיה בספרות בלבד ויהיה לפני מע"מ.  4.4

 

 

 



 

 

ובהר ומודגש כי הצעת המחיר כוללת את כל ההוצאות של המציע, בין המיוחדות ובין הרגילות,  מ 4.5

הסכם ההתקשרות, לרבות הוצאות הובלה,    מין וסוג שהוא, הכרוכות במתן השירותים על פי   מכל

חומרים, ציוד, תשלומים לעובדים, ביטוחים, ערבויות וכל יתר ההוצאות הנלוות למתן השירותים.  

מבלי לגרוע בכלליות האמור לעיל, כל ההיטלים הממשלתיים ככל שיחולו, לרבות מכס, בלו, מס  

ו/או התשומות ו/או כל עלות אחרת שהיא  יו"ב וכן שינויים בשיעורי מדד המחירים לצרכן  קניה, וכ 

 הקשורה במתן השירותים ייחשבו ככלולים במחירי ההצעה. 

         

חתימה וחותמת    כתובת רשומה   ח.פ   שם המציע   תאריך 

 המציע 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 מסמך ד' 

 הסכם למתן שירותי בחינה ותכנון שיקום מי התהום באתר תעש נוף -ים

 2021שנת ______  לחודש ______ ביום  ___שנערך ונחתם ב ___ 

 :בין

 החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ  

 520036450ח.פ. 

 40מרחוב יצחק שדה, 

 אביב -תל

 "( החברה)להלן: "

 

 ; מצד אחד

 :לבין

 ________ 

 תאגיד/עוסק מספר ________ 

 ______ מרחוב 

 עיר _______ 

 "( היועץ)להלן: "

 ; מצד שני

משלתית העוסקת בשיקום קרקעות, אשר הוכרזה כ"זרוע ביצוע" של  החברה הנה חברה מ הואיל 

 מדינת ישראל בתחום שיקום הקרקעות;  

מעוניין   והואיל והיועץ  היועץ,  לקבל מאת  מעוניינת  חלופות  והחברה  בחינת  שירותי  לחברה,  לספק 

קום  נון עקרוני של שילשיקום מי התהום באתר ולמניעת זליגה של מזהמים לים וכן שירותי תכ 

 "(;המכרז)"  A27/2020"(, ולשם כך פרסמה את מכרז מספר השירותיםמי התהום )להלן: "

והיועץ מצהיר, לאחר שקרא את כל מסמכי המכרז, כי יש בידו את כל האישורים, הרישיונות   והואיל

האמצעים   ובעל  ניסיון  בעל  הוא  כי  דין,  כל  פי  ועל  זה  הסכם  פי  על  הנדרשים  וההיתרים 

מנת לבצע את השירותים כמפורט במכרז ובהסכם זה להלן, וכי הוא נכון לבצע  הנדרשים על  

 ; במסמך ג'נאי ההסכם ובתמורה לסכומים הנקובים את השירותים בהתאם לת

בהצעת   מיום __________ על בחירה ועדת המכרזים של החברה החליטה במסגרת ישיבתה   והואיל

 היועץ כהצעה הזוכה במכרז; 

 דדים להסדיר את התחייבויותיהם ההדדיות, הכל כמפורט בהסכם זה; וברצון הצ והואיל



 

 

    

 : והוסכם בין הצדדים כדלהלןאי לכך הוצהר, הותנה  

 כללי  .1

 להסכם זה, הנספחים לו ומסמכי המכרז מהווים חלק בלתי נפרד הימנו. המבוא .1.1

לצו .1.2 תשמש  ולא  בלבד  הקריאה  להקלת  נועדה  ולכותרות  לסעיפים  ההסכם  הוראות  רך  חלוקת 

 .  פרשנות

ן ליישב  מקרה של סתירה בין הוראות הסכם זה לבין האמור באחד מנספחיו וככל שלא נית   בכל .1.3

ובין מסמכי   ההסכם  בין  של סתירה  בהסכם. במקרה  על האמור  בנספח  יגבר האמור  זו,  סתירה 

 המכרז )כהגדרתם להלן(, יגבר האמור בהסכם. 

מהוראות ההסכם למשנה, או שהיה היועץ מסופק    גילה היועץ, או היה צריך לגלות, סתירה בין אחת .1.4

משמסר המפקח הודעה ליועץ שלדעתו אין היועץ    בפירושו הנכון של מסמך או של כל חלק ממנו, או

בדבר הפירוש    –יפנה היועץ בכתב למנהל והמנהל ייתן הוראות בכתב    – מפרש כהלכה את ההסכם  

 ים.שיש לנהוג לפיו, וזה יהיה הפירוש המחייב בין הצדד 

 בהסכם זה תהא למונחים הבאים המשמעות שלהלן:  .1.5

טופס    –מסמך ג'    המקצועימפרט  ה  –הזמנה להציע הצעות, מסמך ב'    –מסמך א'   – " מסמכי המכרז "

 הסכם ההתקשרות, על נספחיהם;  –הצעת המחיר ומסמך ד' 

  מנכ"ל החברה, לרבות כל אדם המורשה בכתב על ידו לצורך ההסכם או כל חלק  – " המנהל"

 ממנו; 

או  הממונה"  "

 " המפקח"

המנהל מעת לעת, בכתב, לאכוף הוראות הסכם זה  ידי החברה או  -מי שימונה על –

 מטעם החברה ולפקח על ביצוע העבודות, כולן או חלקן.

בשמו   –    היועץ"" לפעול  המורשים  שליחיו,  עובדיו,  כוחו,  באי  נציגיו,  לרבות  במכרז  הזוכה 

 ומטעמו; 

אלה ששירותיהם יושכרו  עובדיו של היועץ ו/או שליחיו ו/או המועסקים על ידו או   – " עובדי היועץ"

או יירכשו על ידו או על ידי עובדיו או על ידי שליחיו לביצוע העבודה ו/או לביצוע  

 הסכם זה או בקשר אליהם, לרבות קבלני משנה; 

 ים )אפולוניה(.- מתקן תעש נוף – "האתר"

 . הסביבהעל ידי החברה לשירותי איכות העבודה אשר ניתן  צו תחילת – צו תחילת העבודה 

 המסמכים להלן מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה:   .1.6

 מסמכי הצעת הזוכה במכרז  – נספח א' 

 מסמך תנאי תשלום  – נספח ב' 



 

 

 נוסח ערבות ביצוע  – נספח ג' 

 ים ביטוח  – נספח ד' 

 אישור עריכת ביטוחים  – 1נספח ד' 

 ענייניםעל שמירת סודיות ועל הימנעות מניגוד    התחייבות – נספח ה' 

 הוראות וכללי בטיחות  – נספח ו' 

לנוהל   – 1נספח ו' ב'  בנספח  בגינן שנקבעו  וגובה הקנס  פירוט עבירות 

 טיפול בעבירות בטיחות של גורמי חוץ בחברה 

 הצהרות היועץ .2

 היועץ מצהיר ומתחייב כלפי החברה, כי:  

בפרט, המפורטים במסמכי  ולקיים את התנאים בכלל ותנאי הסף  הוא מקיים ומתחייב להמשיך   .2.1

בכל   לעמוד  ובאפשרותו  כלל מסמכי המכרז  ואת  זה  הוראות הסכם  בעיון את  הוא קרא  המכרז. 

 התחייבויותיו על פיהם ובמועדים הנדרשים לפי הרמה הנדרשת בהוראות הסכם זה. 

אד .2.2 כוח  ברשותו  הדרוש,  והידע  הניסיון  המיומנות,  בעל  כל  הוא  ברשותו  וכן  ומקצועי,  מיומן  ם 

ובמועדיהן,  ה במלואן  זה  הסכם  פי  על  התחייבויותיו  כל  את  לבצע  הדרושים  והציוד  אמצעים 

 במיומנות ובמומחיות. היועץ מתחייב להודיע לחברה באופן מידי על כל שינוי במצב דברים זה. 

וביעילות מקו  הוא .2.3 לפי מיטב הנוהג  יבצע את השירותים בנאמנות, במומחיות, במקצועיות  בלים, 

- המקצועי, לשביעות רצונה של החברה, ועל פי כל הוראות הסכם זה, במועדים ובהיקף הנדרשים על

 ידי החברה. 

ך  יבצע את כל העבודות בהתאם להסכם זה, לשביעות רצונה המוחלט של החברה, וימלא לצור  הוא .2.4

 שאינן מפורטות בהסכם.זה אחרי כל הוראותיו של המפקח, בין שהן מפורטות בהסכם ובין 

והאפשרויות    היועץ .2.5 הסיכויים  לגבי  הידיעות  כל  לו ההזדמנות להשיג את  ניתנה  כי  בזאת  מצהיר 

 האחרות העלולות להשפיע על הצעתו. 

פי כל דין, ובפרט  - ים עלועובדיו העוסקים במתן השירותים הם בעלי כל האישורים הנדרש   היועץ .2.6

שא מכרז זה. היועץ יספק את השירותים המפורטים  אישורים להפעלת עסקו ומתן השירותים מו

והנהלים   ההוראות  הרישיונות,  ההיתרים,  הדינים,  לכל  בהתאם  הכול  נספחיו,  על  זה  בהסכם 

כל   השגת  כי  בזאת,  מוסכם  ביטוח.  ובנושאי  בטיחות  בנושאי  לרבות  לעניין,  הכיסויים  הנוגעים 

היועץ ועל חשבונו בלבד והם בגדר תנאי    הביטוחיים, ההיתרים, הרישיונות וכיוצ״ב יהיו באחריות

 לתחילת מתן השירותים. 

הרי אלה ימצאו    –פי דין, לשם ביצוע השירותים  -שיידרשו היתרים או רישיונות נוספים, על  ככל .2.7

והוא מתחייב להציגם בפני החברה  פי ההסכם,  -בידיו ויהיו תקפים למשך כל תקופת ההתקשרות על

 לפי דרישה. 

פנקסי חשבונות  כל האישורים    בידיו  .2.8 ניהול  לרבות אישור  ומס הכנסה  הנדרשים מרשויות מע"מ 

 ורשומות במע"מ וכן אישור לפטור מניכוי מס במקור. 



 

 

מתן השירותים היועץ יעסיק עובדים בהתאם להוראות הדין, ובכלל זאת ישמור ויקיים    במסגרת .2.9

ו על עובדיו, הנוגעים  את כל החוקים, התקנות וההסכמים הקיבוציים, ככל שכאלה חלים עליו ו/א

להעסקת עובדים, בטיחות בעבודה, הגנת השכר, תנאים סוציאליים וכן כל דין אחר הקשור והנוגע  

 לכך. 

 מתן צו תחילת העבודה.   עםאפשרותו להתחיל את מתן השירותים  יש ב .2.10

  הוא מעסיק מנהל פרויקט, מומחה בתחום טכנולוגיות לטיפול במים ומומחה בתחום ביצוע מודלים, .2.11

א' להסכם זה, ואשר הוצגו על    כנספחבדרישות המופיעות במסמכי המכרז אשר מצורפים    העומדים

 רה, והם יוגדרו כנותני השירותים לצורך ביצוע השירותים. ידו במענה למכרז ואושר על ידי החב

לחברה  ידוע .2.12 מלאה  זמינות  בעלי  להיות  נדרשים  השירותים  נותני  כי  הפרויקטים   לו  כלל  לביצוע 

 ניים בהם ייבחר היועץ למתן השירותים, וזמינותם הינה תנאי בלעדיו אין לביצוע השירותים. הפרט

ורה המלאה והסופית עבור מתן השירותים לחברה, והיועץ  ידוע לו שהתמורה שתשולם לו היא התמ .2.13

לא יהיה זכאי לכל תמורה נוספת מעבר לתמורה בגין מתן השירותים, לרבות במקרה של התייקרות  

, שינויי חקיקה או הטלת מיסים ו/או היטלים לאחר מועד תחילת ההתקשרות, וכל אלה  תשומות

 יהיו על חשבון היועץ וישולמו על ידו.  

ג' בגין השירותים שסיפק לחברה  הוא   .2.14 יפעל להסרת כל תביעה ו/או דרישה שתופנה לחברה מצד 

 וצאות אותו הליך.  ויישא עבור החברה בכל תשלום הנובע מאותה תביעה ו/או דרישה לרבות ה

היועץ מתחייב שלא להסב או להעביר בדרך אחרת את זכייתו לאחר, כולה או חלקה, ו/או הסכם   .2.15

, ו/או להעביר ו/או למסור לאחר כל זכות ו/או חובה הנובעת ממסמכי המכרז  זה, כולו או חלקו

 ומהסכם זה לאחר, אלא אם כן ניתנה לכך הסכמת החברה מראש ובכתב. 

פי דין, בין מכוח הסכם ובין מכוח התחייבות אחרת  -, הגבלה או מניעה כלשהי, בין על אין כל איסור .2.16

הס פי  על  התחייבויותיו  לביצוע  שלו,  בביצוע  כלשהי  או  ההסכם  על  בחתימתו  ואין  זה,  כם 

 התחייבויותיו על פיו משום הפרה של הסכם או התחייבות אחרת שלו.

כל ההחלטות התאגידיות הנדרשות   .2.17 אצלו  וכי החתומים  התקבלו  זה,  בהסכם  לצורך התקשרותו 

 מטעמו על ההסכם רשאים לחייב בחתימתם את היועץ.  

והוא מתחייב להמציא    1976-גופים ציבוריים, התשל״ו הוא מנהל ספרים בהתאם לחוק עסקאות   .2.18

פי  -פי החוק הנ״ל, או פטור מהחובה לנהל ספרים על- לחברה העתק של האישור על ניהול ספרים על

 ל, על פי דרישה.  החוק הנ״ 

מבלי לגרוע מאחריות היועץ על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, מתחייב היועץ למלא אחר הוראות   .2.19

" המצורפים להסכם זה ומסומנים  אישור עריכת הביטוח"- " ובנספח הביטוחעות ב"הביטוח המופי 

 בהתאמה.   –" 1נספח ד''" ו"נספח דכ"

www.enviro-של החברה, המפורסם באתר החברה    מתחייב להכיר ולשמור אחר הקוד האתי  הוא .2.20

services.co.il . 

 ההתקשרות .3

במסמך  החברה והיועץ מתקשרים בזאת בהסכם למתן השירותים למשך תקופת ההסכם, כמפורט   .3.1

לגרוע מכלליות האמור,    . מבלי מסמך ב'. באחריות היועץ לעמוד בכל הוראות  המקצועימפרט  ה  –ב'  

 , ובין היתר: מסמך ב'על היועץ לספק את השירותים לפי 

http://www.enviro-services.co.il/
http://www.enviro-services.co.il/


 

 

 לופות לשיקום מי התהום באתר ולמניעת זליגה של מזהמים לים; ח  בחינת .3.1.1

 עקרוני של שיקום מי התהום באתר בהתבסס על החלופה שתיבחר על ידי החברה.   תכנון  .3.1.2

יובהר, כי אלא אם    מבלי .3.2 על ידי החברה, הגשת תוצרי  לגרוע מכלליות האמור לעיל  יוגדר אחרת 

 מסמך ב'. ם כמפורט בהעבודה על ידי היועץ תעשה בהתאם ללוחות הזמני

יובהר ויודגש כי החברה תהיה רשאית לשוב ולדרוש מהיועץ כי יתקן ויטמיע את הערות החברה   .3.3

רי עבודה  לתוצרי העבודה, ואין בהעברת תוצרי עבודה מתוקנים כדי לפטור את היועץ מלהגיש תוצ

 לשביעות רצונה של החברה; 

כי   .3.4 יהיו כפופים לאישור החברה ו/או המשרד להגנת הסביבה ו/או רשויות    תוצרייובהר  העבודה 

 מסרנה ליועץ.  יאחרות ו/או מי מטעמם, והכל בהתאם להוראות החברה כפי שת

תפקידי    הסכם זה ונספחיו בדבר השירותים שהיועץ חייב לתתם, במסגרת  מהוראותמבלי לגרוע   .3.5

 היועץ, כוללים אותם שירותים, בין היתר: 

 מלאה לחברה; זמינות  .3.5.1

 התאמת תוצרי העבודה הנדרשים לצרכי החברה;  .3.5.2

 ביחס להיבטים המקצועיים אשר בתחום מומחיותו של היועץ;  לחברהייעוץ  .3.5.3

ישיבות, עם החברה ועם בעלי הת   פעולהשיתוף   .3.5.4 פקידים המקצועיים מטעמה, לרבות: 

ידי החברה ו/או מי מטעמה, -רים, וכן מתן כל הפרטים שיידרשו על התייעצויות ובירו

 השייכים לשטח פעולתו של היועץ במסגרת תפקידיו; 

קידום ותיאום לצורך ביצוע השירותים בהתאם לדרישת החברה. סיכום   ישיבותקיום   .3.5.5

 רה; בכתב של הישיבות יועבר לחב

ע השירותים, בהתאם ללוח דיווח מפורט ושוטף לחברה על רמת, אופן והתקדמות ביצו .3.5.6

התקציביות, תוך ציון הבעיות המתעוררות במהלך ביצוע השירותים   והמסגרותהזמנים  

והצעת דרכים לפתרונן. היה ותתעורר בעיה מכל מין וסוג שהוא אשר יש בה בכדי לפגוע 

הוא    –במידה והיועץ יצפה כי עלולה להתעורר בעיה כזו  בהתקדמות ביצוע השירותים או  

 פה ובכתב; -ב לדווח על כך באופן מידי לחברה בעלמתחיי

 לרבות יומן עבודה יומי, תוצאות מעבדה, דו"חות ביניים וחשבוניות.  –ותיעוד  דיווח .3.5.7

 דיווח אודות ממצאי סקרים באמצעות ממשק שיפותח למטרה זו.  .3.5.8

נוספת שתידרש לחברה לצורך יעוץ, מעקב, תאום ובקרה   כל שירות נוסף ו/או פעילות  .3.5.9

דרוש החברה, בין במפורש ובין במשתמע, הכל בקשר עם תכולת השירותים של כפי שי

 היועץ כפי שמוגדר בהסכם זה ובנספחיו. 

היועץ מתחייב להשלים את מתן השירותים לשביעות רצונה המלא של החברה בהתאם למועדים   .3.6

ים יהווה  ן ובפניות הפרטניות שיבצע החברה ליועץ. איחור במתן השירותהמפורטים בהסכם זה להל

 הפרה יסודית של הסכם זה ושל התחייבויות היועץ על פיו.

לתקופה    ההתקשרות .3.7 היא  היועץ  עשרשל  עם  חודשים17)  שבעה  תחילת    (  צו  קבלת  ממועד  החל 

" )להלן:  ההתקשרותהעבודה  הברירה,  תקופת  זכות  שמורה  בלבד  לחברה  את  "(.  להאריך 

נוספות, לתקופות  המ   ההתקשרות  דעתה  לשיקול  והבלעדיבהתאם  "   וחלט  תקופת )להלן: 



 

 

ידי החברה לזוכה  - "(. מימוש זכות הברירה כאמור יהא בהודעה שתימסר עלההתקשרות המוארכת

)-לפחות ארבע לפני תום תקופת ההתקשרות. הוארכה תקופת ההתקשרות על14עשר  ימים  ידי  -( 

 ת.יחולו כל הוראות ההסכם ומסמכי המכרז גם על תקופת ההתקשרות המוארכהחברה, 

  ( יום 30שלושים )למרות האמור לעיל, החברה תהיה רשאית לבטל הסכם זה בהודעה מראש של   .3.8

מכל סיבה וללא חובת הנמקה או הסבר. ניתנה הודעה כאמור, יהיה הסכם זה בטל ומבוטל לכל דבר  

ו בתום תקופת ההודעה,  למעט  ועניין  כך,  בגין  כלפי החברה  או תביעה  טענה  כל  תהיה  לא  ליועץ 

 המגיעה לו עבור שירותים שביצע עד למועד סיום ההסכם.    התמורה

ו/או מי מטעמו לפעול בהתאם להוראות   .3.9 יידרש היועץ  כי במהלך תקופת מתן השירותים  מובהר 

 הבטיחות של החברה. 

 להלן.  4ץ את התמורה כמפורט בסעיף בגין ביצוע השירותים המפורטים תשלם החברה ליוע  .3.10

מובהר כי תנאי מתלה לקיומו של הסכם זה הינו קיומו בתוקף של הסכם מסגרת בין החברה ובין   .3.11

סביבה במסגרתו יידרש החברה להוציא לפועל את השירותים  מדינת ישראל ו/או המשרד להגנת ה

ה שהיא  מושא הסכם זה. ככל שהסכם המסגרת יסתיים או יבוטל מכל סיבה שהיא, או אם מכל סיב

השירותים מושא הסכם זה לא יידרשו לביצוע, יהיה החברה רשאי לבטל הסכם זה וליועץ לא תהיה  

 וא. כל דרישה ו/או טענה בגין כך, כלפי מאן דה 

מובהר כי תנאי מתלה לקיומו של הסכם זה הינו מתן צו תחילת העבודה. ככל שצו זה לא יינתן, מכל   .3.12

כם זה וליועץ לא תהיה כל דרישה ו/או טענה בגין כך,  סיבה שהיא, תהא החברה רשאית לבטל הס

 כלפי מאן דהוא. 

 תמורה  .4

פי הסכם זה, במלואן ובמדויק, תשלם החברה  - בתמורה לקיום מלוא התחייבויותיו של היועץ על .4.1

ידי היועץ במסגרת הצעתו במכרז   על  כפי שננקבה  ג'ליועץ את התמורה  והכל בתוספת  ,  במסמך 

 להסכם זה.  ב'  נספחב התשלום המפורטים  מע"מ כדין ובכפוף לתנאי

העבודה לחברה רק לאחר שהממונה יאשר כי השירותים  היועץ יהא זכאי להגיש את חשבון שכר   .4.2

 .במסמך ב'בוצעו בהתאם לאמור 

מכל תשלום ליועץ תנכה החברה מס במקור בשיעור המס בו חב היועץ בהתאם לאישור כדין שיומצא   .4.3

 בשיעור המס המקסימלי.  –שור כאמור על ידו לחברה, ובהעדרו של אי

אי לתמורה נוספת כלשהי בנוסף על המפורט לעיל, וזאת  למען הסר ספק מובהר כי היועץ לא יהיה זכ .4.4

ו/או   הטיוטות  במספר  תלות  מתן    התיקוניםללא  השלמת  לצורך  לבצע  שיידרש  הפעולות  ו/או 

 .הרשות המוסמכתהשירותים ומסירת תכנית עקרונית שתאושר על ידי החברה ועל ידי 

סופי ומוחלט וכולל בתוכו תשלום  מוסכם ומוצהר במפורש כי סכום התמורה שישולם ליועץ הוא   .4.5

עבור כל התשומות, ההוצאות, הציוד, אגרות הרישוי, ביטוח, הובלה, מתן שירותי אחריות, שינויים  

הוצאה אחרת הדרושה  בשערי מטבע וכן שכר העבודה של היועץ )כולל רווח נאות( ושל עובדיו, וכן כל  

נוסף בגין ביצוע השירותים כאמור. כל    למתן השירותים, והיועץ לא יהיה רשאי לדרוש כל תשלום

מס או היטל או תשלום חובה מכל סוג החלים או אשר יחולו בעתיד על השירותים על פי הסכם זה  

 יחולו על היועץ וישולמו על ידו.



 

 

ד ו/או קיזוז מכל סוג שהוא, על כל רכוש, נכס או תשלום  ליועץ לא יעמדו טענות עיכבון ו/או שיעבו .4.6

במסגרת   סוג  דרישתה  מכל  עם  מיד  לחברה  תנאי  ללא  ישולמו  או  יושבו  והללו  השירותים,  מתן 

הראשונה. החברה תהיה רשאית )אך לא חייבת( לקזז או לנכות מהסכומים המגיעים ליועץ כל סכום  

זז או לנכות מתשלומי היועץ סכומים שעל היועץ לנכות  שיגיע לה לפי הסכם זה, וכן תהיה רשאית לק

מ  כגון  דין,  כל  בשם  לפי  החברה תשלומים כאמור  שילמה  חובה אחרים.  ותשלומי  היטלים  יסים 

 היועץ, יהוו אלו תשלומים כדין ליועץ. 

 הפרה ופיצויים .5

בסעיף   .5.1 של הפרה  תהי  לעיל, החברה  3על אף האמור  זה לאלתר במקרה  לסיים הסכם  ה רשאית 

יסודית של ההסכם על ידי היועץ, ובלבד שניתנה ליועץ התראה בכתב על ההפרה והוא לא תיקנה  

 ימים ממועד קבלתה.   3בתוך 

יום ממועד קבלת הודעה על כך    7הפר היועץ את ההסכם בהפרה שאינה יסודית, ולא תיקנה תוך   .5.2

 להפרה יסודית. מור מהחברה, תחשב הפרה כא

 הפרה יסודית של ההסכם תהיה כל אחת מאלה:   .5.3

 ביצוע את השירותים לשביעות רצונה של החברה או מי מטעמה; -אי .5.3.1

שהועלו   .5.3.2 כפי  החברה,  דרישות  את  תואמת  שאינה  באיכות  או  בטיב  שירותים  אספקת 

 במכרז זה וכפי שיוגדר על ידי נציג החברה;

מתן צו פירוק או צו כינוס נכסים, או שמונה  שה לבמקרה בו )א( הוגשה נגד היועץ בק .5.3.3

כונס נכסים זמני או קבוע לרכושו, )ב( מונה מפרק או מפרק זמני ליועץ או שהתקבלה 

ניתן   נושיו או אם  )ג( אם היועץ הגיש הצעה להגיע להסדר עם  על פירוקו, או  החלטה 

 לגביו צו להקפאת הליכים; 

וצעה פעולה כלשהי מטעם משרד ההוצאה אם ב במקרה שהוטל עיקול על רכוש היועץ או   .5.3.4

 ימים;   30לפועל לגבי רכוש היועץ, והעיקול או הפעולה האמורה לא הוסרו בתוך  

 במקרה שהיועץ הפסיק את מתן השירותים או הסתלק מביצוע הסכם זה;  .5.3.5

במקרה שיתברר שהצהרה כלשהי של היועץ בקשר עם חתימת הסכם זה ו/או המכרז  .5.3.6

א גילה עובדה מהותית אשר היה בה כדי להשפיע על החלטת עץ לאינה נכונה או שהיו 

 . החברה להתקשר עמו מלכתחילה

הם סעיפים מהותיים שהפרתם    12-14,  11,  10,  7,  6,  2מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר כי סעיפים    .5.4

 תהווה הפרה יסודית של ההסכם.

התרחשות אחד או יותר  בחרה החברה לבצע את השירותים בעצמה במהלך תקופת ההסכם לאור   .5.5

וחשבון, במסגרתו יובאו בחשבון, בין  -מהמקרים המפורטים לעיל, תערוך החברה בין הצדדים דין

ההפסדים   וכן  ידה,  על  השירותים  מתן  לשם  החברה  שהוציאה  והתשלומים  ההוצאות  היתר, 

לזכותה,  והנזקים שנגרמו לה בשל הצורך לבצע את השירותים בעצמה. מבלי לגרוע מכל סעד העומד  

 תהא החברה רשאית לקזז סכומים אלה או חלקם ישירות מחשבון היועץ. 

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי אין חובה על החברה לבצע את השירותים בעצמה, או   .5.5.1

ל  5.5בכל דרך אחרת, בכל מקרה של פעולה לפי סעיף   דרוש לעיל, והיא תהיה זכאית 

 מהיועץ לקיים את ההסכם ו/או לתקן את ההפרה.  



 

 

אין בהוראת סעיף זה כדי לגרוע מכל זכות וסעד אחרים העומדים לרשות החברה על פי   .5.5.2

 דין ו/או הסכם זה במקרה של הפרת התחייבות כלשהי של היועץ.  

מים מראש לגרוע מכל סעד העומד לזכות החברה, מוסכם כי היועץ ישלם לחברה פיצויים מוסכמבלי   .5.6

 :  ללא הוכחת נזק, בשל ההפרות המפורטות להלן

 גובה הפיצוי תיאור המקרה 

אי עמידה בלוח הזמנים הנקוב בהזמנת  
 העבודה או במסמך ב' 

 ₪ לכל שבוע איחור  1,500

אי ביצוע תיקון בהתאם להוראות  
 ו/או החברה  הרשות המוסמכת

 ₪ לכל שבוע איחור  1000

זכאית לחלט את סכ .5.7 לנכותם מכל  החברה תהא  ום הפיצויים המוסכמים מהערבות הבנקאית או 

חילוט   הבלעדי.  דעתה  שיקול  לפי  הכל  אחרת,  חוקית  דרך  בכל  לגבותם  או  ליועץ  שיגיע  תשלום 

המגיעים ליועץ או גבייתם בדרך    הפיצויים המוסכמים מהערבות הבנקאית או ניכויים מהתשלומים

 ל פי הסכם זה. ו את היועץ מהתחייבויותיו עאחרת, לא ישחרר

הצדדים מצהירים כי סכומי הפיצוי הנקובים לעיל הם סבירים בנסיבות העניין ומשקפים נכונה את   .5.8

 הערכת הנזק שייגרם לחברה עקב הפרת ההסכם כאמור לעיל.  

רצון של   ביצוע משביע-כל האמור לעיל לא יפגע בזכותה של החברה לתבוע מהיועץ פיצויים בשל אי  .5.9

פרה אחרת כלשהי של תנאי הסכם זה בהתאם לאמור בו, או על פי כל דין. למען  השירותים או בעד ה 

הסר כל ספק, הטלת פיצויים מוסכמים כאמור לא תגרע מכל זכות ו/או טענה ו/או סעד ו/או תרופה  

 להן זכאית החברה.  

ו  מסכומים המגיעים ליועץ אינ   תשלום הפיצויים המוסכמים כאמור לעיל, או ניכויים או קיזוזים  .5.10

פוטר את היועץ מהתחייבותו להשלים את השירותים ומכל התחייבות אחרת לפי ההסכם ו/או לפי  

 כל דין.  

 הסבת ההסכם .6

אין היועץ רשאי להסב לאחר את ההסכם, או כל חלק ממנו, וכן אין הוא רשאי להעביר או למסור   .6.1

 כתב ומראש. לאחר כל זכות לפי ההסכם, אלא בהסכמת החברה ב

למסור לאחר את ביצוע העבודות על פי הסכם זה, כולן או מקצתן, אלא בהסכמת  אין היועץ רשאי   .6.2

החברה בכתב ומראש, ואולם העסקת עובדים, בין ששכרם משתלם לפי זמן העבודה ובין ששכרם 

 משתלם לפי שיעור העבודה, אין בה כשלעצמה, משום מסירת ביצוע העבודות או חלקן לאחר. 

כאמור  נת .6.3 הסכמתה,  את  החברה  היועץ    6.1בסעיף  נה  את  פוטרת  האמורה  ההסכמה  אין  לעיל, 

מאחריותו ומהתחייבותו לפי ההסכם והיועץ יישא באחריות מלאה לכל מעשה או מחדל של מבצעי  

 העבודות, באי כוחם ועובדיהם, בקשר להסכם זה. 

התחייבות   .6.4 בזאת,  מתחייב  שהיועץ  אחר  יסודית,  משפטי  גוף  כל  או  חברה  לייסד  או  להקים  לא 

את   מראש  לכך  קיבל  כן  אם  אלא  ההסכם,  עם  בקשר  שהיא  זכות  כל  כלשהי,  בדרך  לו  ולהעביר 

 הסכמת החברה בכתב. החברה תוכל לסרב ליתן הסכמתה ללא צורך בנימוק כלשהו. 



 

 

ו מקצתם, בכל שלב  החברה מצידה רשאית להסב את חיוביה ו/או זכויותיה לפי הסכם זה, כולם א  .6.5

של ביצוע ההסכם לכל אדם ו/או תאגיד או לפצלם בין מספר בני אדם ו/או תאגידים, הכל לפי ראות  

 עיניה בלבד ולא תהיה ליועץ כל טענה ו/או תביעה בקשר להסבת החיובים ו/או הזכויות כנ"ל. 

 ויות ההסכםערב .7

הימים הנקוב בהודעת הזכייה, ערבות  עם קבלת ההודעה על הזכייה במכרז ימציא היועץ, תוך מספר   .7.1

  בנקאית מקורית אוטונומית שניתנה על ידי בנק מוכר וידוע בישראל, לפקודת החברה, בסכום של 

ג'(  ממחיר ההצעה הזוכה   10% כולל השירות הנוסף האופציונאלי המפורט במסמך    –   הלן)ל  )לא 

בידי מורשי החתימה של הבנק,  ( חודשים, חתומה  24)  עשרים וארבעה"( לתקופה של  ערבות הביצוע"

   וזאת ע"פ הנוסח המופיע בנספח ג' להסכם.

ימציא היועץ ערבות ביצוע מוארכת שתהא בתוקף לכל    –מומשה תקופת ההתקשרות המוארכת   .7.2

 נוספים. ( חודשים  2תקופת האופציה בתוספת שני )

ט את הערבות  אם לא תוחלף הערבות כאמור או לא יוארך תוקפה במועד, תהא זכאית החברה לחל .7.3

 וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר לו תהא זכאית החברה על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין.  

לאחר    ( חודשים2ליועץ שני ) ערבות הביצוע תשמש כערבות למתן השירותים על ידי היועץ ותוחזר   .7.4

ה לפי  קיעתו של ההסכם או ביטולו כדין לפי המוקדם, או לאחר השלמת התחייבויות היועץ לחברפ

את   היועץ  שיפר  הפרה  של  במקרה  ממנה  סכום  כל  לחלט  החברה  של  לזכותה  ובכפוף  המאוחר, 

 התחייבויותיו. 

, במקרה בו קיימים לחברה וליועץ סוגיות פתוחות, לרבות אך לא רק, הליך  7.3על אף האמור בסעיף   .7.5

תישאר   המשפט,  בבית  דרישת  המתקיים  פי  תוארך  ואף  החברה,  של  בידיה  הבנקאית  הערבות 

   .ימים לאחר הסדרת הסוגייה 30החברה, עד לתום  

אם לא תוחלף הערבות כאמור או לא יוארך תוקפה במועד, תהא זכאית החברה לחלט את הערבות   .7.6

 וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר לו תהא זכאית החברה על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין.  

החברה תהא רשאית לממש את הערבות, כולה או חלקה, ללא התראה מוקדמת בכל עת בה יפר   .7.7

ההסכם, וכן תהיה רשאית לעכב בידיה, או לזקוף, לפי שיקול דעתה, כל סכום  היועץ תנאי מתנאי  

מדמי הערבות, כנגד כל חוב של היועץ כלפיה, אף אם לא הגיע מועד פירעונו. מובהר כי הערבות  

 צוי מוסכם עבור נזקים שייגרמו לחברה ללא צורך בהוכחת גובהם. תהווה כפי

או מקצתה .7.8 כולה  ערבות  מימשה החברה את הערבות,  מיידית,  היועץ להמציא לחברה,  , מתחייב 

בנקאית חדשה ומעודכנת לגובה סכום הערבות האחרון. דינה של הערבות הבנקאית המחודשת על  

 סעיף זה, לכל דבר ועניין.   פי סעיף זה כדין הערבות האמורה ברישא של

ה כל סכום שהוא  בוטל ההסכם, או הסתיים תוקפו מכל סיבה שהיא, והיועץ לא נותר חייב לחבר .7.9

 לפי שיקול דעתה הבלעדי, תחזיר החברה ליועץ את הערבות.  

בגובה הערבות כדי לשמש הגבלה או תקרה להתחייבויותיו של היועץ במקרה של מימושה או    אין .7.10

 א.  בכל מקרה שהו

 הפרת סעיף זה על ידי היועץ תהווה הפרה יסודית של ההסכם. .7.11

 

 



 

 

 העסקת עובדים והחלפתם  .8

אנשי  ( )להלן: "א'  מסמךעל ידו בהצעתו )  והצוות שפורט אנשי  שירותים באמצעות  היועץ יספק את ה .8.1

 . "(, בכל עת, ולא יהא רשאי להחליפו אלא מטעמים מיוחדים ובאישור מראש של החברההצוות

במ .8.2 כי  הרכב  מובהר  את  היועץ  ישנה  החברה,  זאת  תדרוש  בו  הצוותקרה  ממנו,    אנשי  חלק  ו/או 

 לשביעות רצון החברה. 

לגרוע מהאמור ומבלי שיהא בכך כדי לגרוע ממעמדו של היועץ כספק שירותים עצמאי ומבלי  מבלי   .8.3

חליף  שיהא בכך בכדי ליצור יחסי עובד ומעביד בין החברה לבין היועץ ו/או מי מטעמו, היועץ לא י 

מי מאנשי הצוות ללא אישור מראש ובכתב של החברה. החברה תהיה רשאית לסרב לאיש צוות  

 יועץ, והיועץ יהיה מחויב לאתר איש צוות אחר המקובל ומוסכם על החברה.  מוצע מטעם ה

  החברה תהא רשאית להורות על החלפת כל אחד מאנשי הצוות של היועץ או על הרחקה באופן מיידי  .8.4

אנשי הצוות, כאמור, בכל עת ועל פי שיקול דעתו הבלעדי, ומבלי שיישא בגין כך בכל  של כל אחד מ

צוות אחר   איש  היועץ מתחייב לאתר  ו/או אנשי החברה.  עבודתו  צוות  ו/או  היועץ  כלפי  אחריות 

בהתאם לתנאי הסף כפי שהוגדרו במסמכי המכרז, המקובל ומוסכם על החברה תוך זמן סביר ומבלי  

 בביצוע השירותים. גרום לעיכוב ל

בעבודה שלביצועה יש צורך ברישום, רישיון או היתר לפי כל דין, חייב היועץ להעסיק רק מי שרשום   .8.5

או בעל רישיון או היתר כאמור, לפי העניין. כן מתחייב היועץ להיות בעצמו או לדאוג לכך שבא כוחו  

ה הרגילות על מנת שהמנהל  בשעות העבוד  המוסמך יהיה במקום ביצוע העבודה או במשרדי היועץ 

או בא כוחו יוכל לבוא אתו בדברים ולתת לו הוראות שהוא רשאי לתת לפי הסכם זה ליועץ. הוראה,  

 הודעה או דרישה שנמסרה לבא כוחו של היועץ, יראו אותה כאילו נמסרה ליועץ. 

סוציאלי  קרנות ביטוח  היועץ מתחייב לשלם בעד עובד שהועסק על ידו בביצוע העבודה, מיסים ל  .8.6

בשיעור שיקבע לגבי אותו העובד על ידי ארגון העובדים המייצג את מספר הגדול ביותר של עובדים  

 במדינה עבור עבודה דומה באותו אזור. 

היועץ מתחייב להבטיח תנאי בטיחות ותנאים לשמירת בריאות העובדים ורווחתם כדרוש בחוק,   .8.7

כפי   חוקית,  דרישה  העובאין  ידי מפקחי  על  על העבודה,  שיידרש  ופיקוח  חוק ארגון  במובן  בודה 

 . 1954 –תשי"ד 

למלא אחר כל    בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה לעיל, בכל תקופת ההתקשרות מתחייב היועץ  .8.8

לעניין הסכם זה, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,   למלא  הוראות הדין הרלוונטיות 

אומי והחוק לביטוח בריאותי ממלכתי וכל הצווים, תקנות  והוראות החוק לביטוח ל  אחר כל דרישות

וכל חיקוק או הוראה אחרת, שהותקנו לפי החוקים הנ"ל, ובעיקר אך מבלי לפגוע בכלליות האמור  

הסכם זה, לרבות אלה   מושאלעיל, באופן שכל עובדיו, שליחיו ומשמשיו שיועסקו בביצוע העבודות 

או זמני, יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת ההסכם זכאים לכל וע העבודות באופן מקרי  שיועסקו בביצ

 הזכויות שעל פי החוקים הנ"ל.

המצורף להסכם זה    נספח ו'כמו כן מתחייב היועץ למלא אחר כל הוראות הבטיחות, וכן הוראות   .8.9

 ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

 

 



 

 

 זכות יוצרים .9

ם וכל מסמך ומידע אחר הקשור  רשימים, המפרטים, הסקריהבעלות על התוכניות, החישובים, הת .9.1

"(, אשר היועץ קיבל על עצמו להכינם תהא  המסמכים ולחוד: "  ביחדעם השירותים )כל אחד מאלה,  

והחברה   החברה,  דעת   תרשאיהא  תשל  שיקול  לפי  אלו  במסמכים  כל    הלהשתמש  וללא  הבלעדי 

לעיל. היועץ אינו רשאי    4הגבלה, מבלי לשלם ליועץ כל תמורה נוספת מעבר לזו הקבועה בסעיף  

ותר בזאת על כל טענה ותביעה בגין זכותו  לעשות שימוש במסמכים ו/או להעבירם לצד ג' והוא מו 

יובהר כי המידע, מודל הזרימה   של החברה כאמור, לרבות תביעות כספיות ותביעות לזכות יוצרים.

יועברו גם לידי רשות המים אשר תהא רשאית לעשות בהם שימוש לפי  וההסעה והתכניות בכללותן 

 שיקול דעתה. 

יועץ הינם בבעלות החברה והעברתם ליועץ הינה לצורך  מובהר בזאת כי כלל המסמכים אשר ימסרו ל  .9.2

שימוש פרטני בעניין מתן השירותים. כל שימוש אחר אשר אינו לצורך מתן השירותים הינו שימוש  

 תר בזאת על כל טענה ותביעה בעניין השימוש במסמכים אלו.מוו והיועץאסור 

, ימסור היועץ לחברה את  עם סיום תקופת ההתקשרות או עם סיום הסכם זה מכל סיבה שהיא .9.3

עותקים   לרבות  לשירותים,  ו/או  זו  להתקשרות  הנוגעים  שברשותו  והנתונים  המסמכים  מלוא 

נמסרו לו על ידי החברה ו/או כאלה שיוצרו  דיגיטליים ו/או קשיחים ו/או מסמכים ו/או נתונים ש 

 בהם שום שימוש.   על ידי היועץ במהלך ההתקשרות ו/או בקשר אליה, והיועץ לא יהיה רשאי לעשות 

היועץ מצהיר כי ככל שיהא עליו לעשות שימוש, לצורך ביצוע השירותים לפי הסכם זה, ביצירות   .9.4

וא יפעל בכפוף לאותן הזכויות ולא יפר את  לגביהם זכויות יוצרים לצדדי ג', ה   שישו/או בתוכנה  

 זכויותיהם של צדדי ג' האמורים.

 בין הצדדים  יחסים .10

כלפי החברה הוא מעמד של יועץ עצמאי לכל דבר וענין ואין בהסכם זה או בהסכם  מעמדו של היועץ   .10.1

כלשהם    מעביד בין היועץ ו/או עובדי היועץ ו/או קבלנים ו/או קבלני משנה-אחר כדי ליצור יחסי עובד

פועל   זה הוא  פי הסכם  על  כי בביצוע התחייבויותיו  ועובדיהם לבין החברה. היועץ מצהיר בזאת 

י וכי עליו בלבד תחול האחריות המלאה, הבלעדית והמוחלטת בכל מקרה של פגיעה,  כיועץ עצמא

ובין בעקיפין, כת נזק או הפסד שיקרו או יגרמו לעובדיו, בין במישרין  וצאה  פציעה, נכות, מוות, 

מתאונה שאירעה בעת מתן השירותים ובקשר אליה או בשעת הליכה/נסיעה לעבודה וחזרה ממנה,  

תוך כדי או עקב ביצוע או מחדל מהתחייבויותיו של היועץ ו/או עובדיו ו/או מי  לרבות כל הנובע  

 מטעמו על פי הסכם זה. 

ייבויותיו על פי הסכם  הצדדים מצהירים ומאשרים בזה כי העובדים שיבצעו מטעם היועץ את התח  .10.2

נתונ  יהיו  הם  וכי  שיהיו,  ככל  משנה  קבלני  של  עובדיו  או  בלבד  היועץ  של  עובדיו  הינם  ים  זה 

להוראותיו, פיקוחו והשגחתו המלאים של היועץ, והוא יישא בכל ההוצאות והתשלומים הכרוכים  

 בהעסקתם לפי כל הסכם, הסכם קיבוצי רלבנטי, צו הרחבה, נוהג, חוק וכל דין. 

  מושא היועץ מתחייב למלא כלפי כל עובדיו ובקשר לכל עובדיו, שיועסקו על ידו בביצוע העבודות   .10.3

הוראות חוקי העבודה והתקנות על פיהם, חוקי הבטיחות בעבודה והתקנות על    הסכם זה, את כל 

 פיהם, לרבות הסכמים קיבוציים ו/או כל הוראת חוק עתידית. 

לעיל, מתחייב היועץ לשלם לכל עובדיו לפחות את שכר    10.3מבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף   .10.4

 . 1987 -המינימום כקבוע בחוק שכר מינימום, התשמ"ז 



 

 

כי בתקופת   .10.5 גורם מוסמך כלשהו,  ידי  על  ויקבע בעתיד,  הרי שבמידה  לעיל,  מבלי לגרוע מהאמור 

בין זה התקיימו  של הסכם  ע  חלותו  יחסי  לבין החברה  מי מטעמו  ו/או  על  - ובד היועץ  וכי  מעביד 

החברה לשלם ליועץ ו/או לעובדיו ו/או למי מטעמו שכר ותנאים נוספים המתחייבים על פי כל דין,  

מוסכם על הצדדים כי כל התשלומים שקיבל היועץ על פי הסכם זה יחשבו כהלוואה צמודת ערך  

או עובדיו ו/או  של הסכומים שהיה על החברה לשלם ליועץ ו/ ונושאת ריבית וכי יערך חישוב מחדש 

,  1987  -מי מטעמו כעובד על פי שכר השווה לשכר המינימום כהגדרתו בחוק שכר מינימום, התשמ"ז  

או כל חוק אחר שיבוא במקומו, שחל בתקופת ההסכם, כפי ששונה מעת לעת, וכי כל סכום עודף  

קב עם  מייד  ידו  על  יוחזר  היועץ  למשקיבל  צמוד  כשהוא  מהחברה  הראשונה  הדרישה  דד לת 

המחירים לצרכן ונושא ריבית שנתית לרבות פיגורים שתהיה נהוגה מעת לעת בבנק לאומי לישראל  

 בע"מ לגבי חשבונות דביטוריים העומדים ביתרת חובה חריגה שלא נפרעה לאחר דרישה.

סכם ו/או הדין, החברה תהיה  מבלי לגרוע מהאמור לעיל ו/או מכל סעד העומד לחברה על פי הה .10.6

ת הסכומים המגיעים לה מכל תביעה ו/או דרישה של היועץ ו/או לעכב כל תשלום  רשאית לקזז א

 המגיע ליועץ עד לפרעון מלא ולסילוק סופי ומוחלט של חובו לחברה כאמור בסעיף זה. 

מועסקים    החברה תהיה זכאית בכל עת לקבל תלושי שכר ופרטים אחרים בדבר תנאי העבודה בהם .10.7

 ביצועו של סעיף זה. עובדי היועץ וזאת כדי לוודא את

 הצדדים מצהירים ומסכימים כי הוראות סעיף זה יחולו במשך כל תקופת ההסכם ולאחריה.   .10.8

 אחריות   .11

מוסכם כי היועץ יישא באחריות מלאה ומוחלטת לכל הוצאה, הפסד, תאונה, חבלה, אובדן, קלקול   .11.1

ובדיה ו/או למי מטעמה  גוף, רכוש או אחר, שייגרם לחברה ו/או לעאו נזק שהוא, ישיר או עקיף, ל

)לרבות נציג החברה ו/או מי מטעמו( ו/או לצד ג' כלשהו, ו/או לעובדי היועץ ו/או לקבלני המשנה  

ולכל מי שהיועץ אחראי לגופו ו/או לרכושו ו/או לכל מי שבא בשמו או מטעמו, כתוצאה ממעשה או  

כדי, או בקשר   מחדל של היועץ, תוך  או במהלך מתן השירותים  עובדיו,    או עקב,  מצדו,  אליהם, 

 שלוחיו, וכל אלה הנתונים למרותו. 

היועץ משחרר בזאת את החברה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה, מכל אחריות או חובה שהיא   .11.2

וש  בקשר לכל הוצאה, הפסד, תאונה, חבלה, אובדן, קלקול או נזק שהוא, ישיר או עקיף, לגוף, רכ 

או אחר, שייגרם לצד שלישי כלשהו ו/או לחברה ו/או לעובדיה ו/או למי מטעמה ו/או ליועץ ו/או  

בדי היועץ ו/או לציוד היועץ ולכל מי שהיועץ אחראי לגופו ו/או לרכושו ו/או לכל מי שבא בשמו לעו

דל של  או מטעמו, בקשר לכל תאונה, חבלה, אובדן, קלקול או נזק שאירעו כתוצאה ממעשה או מח

  היועץ, תוך כדי, או עקב, או במהלך מתן השירותים או בקשר אליהם, מצדו, עובדיו, שלוחיו, וכל 

אלה הנתונים למרותו, בין אם נגרמו באקראי, היו תוצאה של פעולה או מחדל הכרחיים או צפויים  

 מראש, ובין אם נגרמו מחמת תאונה בלתי נמנעת. 

חברה, מיד עם דרישתה, בגין כל נזק שייגרם לה כתוצאה  היועץ מתחייב לפצות ו/או לשפות את ה .11.3

תשלום שיהיה עליה לשלם בשל תביעה שתוגש    ממעשה או מחדל של היועץ, או כל הפסד ו/או כל

נגד החברה ו/או פסק דין שיינתן כנגדה ו/או בכל מקרה שהחברה תחויב בתשלום כל סכום כאמור  

נהלי או שיפוטי אחר, שמקורו במעשה או במחדל  ו/או במקרה שיושת עליה קנס או תשלום חובה מ

מקום החברה או לחברה, וכן, לשאת בכל  של היועץ כאמור. היועץ מתחייב לשלם כל סכום כאמור, ב

ההוצאות שנגרמו לחברה, לרבות הוצאות ושכר טרחת עורך דין. החברה מצידה מסכימה לאפשר  

 ה, כפי שתחליט החברה.  ליועץ להתגונן בכל תביעה כאמור, ביחד איתה או במקומ



 

 

היועץ מתחייב שלא לעשות כל דבר שיש בו משום נזק, מפגע, מכשול, מטרד או הפרעה לרבים ו/או   .11.4

לצד שלישי כלשהו, ובפרט לחברה ולעובדיה בשטח מפעל החברה. היועץ אחראי לכך שכל מפגע או  

אה מתאונה ובין אם  בין שנגרם כתוצ  –נזק שייגרם על ידו ו/או בקשר עם השירות בשטחי החברה  

יסולק ו/או יתוקן באופן מיידי על חשבונו    – הינו פעולה הכרחית לשם קיום התחייבויות היועץ    הנזק

של היועץ באופן יעיל ולשביעות רצונה של החברה ו/או רשות מוסמכת. לא סילק היועץ את המפגע  

ן  לסלק את המפגע ו/או לתק בתוך זמן סביר, תהיה החברה רשאית    –לפי העניין    –או תיקן את הנזק  

את הנזק על חשבונו של היועץ, והיועץ ישלם לחברה כל הוצאה שתוציא החברה למטרה זאת מיד  

בין  -עם דרישתה. אי בזכות להיפרע מהיועץ  בין היתר,  יזכו את החברה,  ביצוע תשלומים כאמור 

מצעי חוקי אחר שתמצא  בדרך של קיזוז או עיכוב תשלומים, בין בדרך של מימוש הערבות ובין בכל א

 כון, בנוסף לכל סעד אחר העומד לזכותה.  לנ

סיומו של הסכם זה לא יהיה בו כדי לגרוע מאחריות היועץ לגבי נזקים שעילת התביעה בגינם נובעת   .11.5

 מהסכם זה ו/או מהשירותים שביצע.

יובהר כי, היועץ מתחייב לקיים את הוראות פקודת הבטיחות ב  מבלי .11.6 עבודה  לפגוע באמור לעיל, 

וכן הוראות כל דין הנוגע לבטיחות, בהתאם לעניין, וכן לעבוד בהתאם    1970  –   )נוסח חדש(, תש"ל

 לתוכנית העבודה של החברה, לעניין בטיחות בעבודה, כפי שתאושר על ידי משרד העבודה. 

  לפגוע בכל דבר אחר האמור בהסכם זה, פוטר היועץ בזה את החברה מכל אחריות כלפיו ו/או  מבלי .11.7

וא מתחייב לפצות את החברה בגין כל הוצאה שתגרם לה, מכל מין וסוג בגין  עובדיו ו/או מטעמו, וה

 כל נזק שיגרם ליועץ ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו עקב השהות בתחומי החברה כאמור. 

מתחייב לבצע את כל התחייבויותיו בהתאם להסכם זה באופן שימנע, ככל הניתן, כל הפרעה   היועץ .11.8

 ו. עילויות הקיימות בסביבתליתר הפ

אחראי שכל נזק או קלקול שייגרם באתר לרבות, נזק או קלקול אשר ייגרם לכביש, דרך,    היועץ .11.9

שביל, רשת מים, ביוב, תיעול, חשמל, טלפון וצינורות להעברת דלק או מובילים אחרים וכיו"ב תוך  

וצפוי מראש   כדי ביצוע העבודה, בין שהנזק או הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו    מעשה הכרחי 

לביצוע העבודה, יתוקן על חשבונו הוא באופן היעיל ביותר לשביעות רצונו של המנהל ושל כל אדם 

או רשות המוסמכים לפקח על הטיפול בכביש, בדרך, במדרכה, בשביל, רשת מים, ביוב, בתיעול,  

אי וכיו"ב.  אחרים  מובילים  או  דלק  להעברת  וצינורות  הטלפון  כאמור  בי-חשמל,  התיקונים  צוע 

יף זה על ידי היועץ יזכו את החברה, בין היתר, בזכות להיפרע מהיועץ בין בדרך של קיזוז או  בסע

עיכוב תשלומים, בין בדרך של מימוש הערבות ובין בכל אמצעי חוקי אחר שתמצא לנכון, בנוסף לכל  

 סעד אחר העומד לרשותה. 

ונספחיו,   .11.10 זה  הסכם  הוראות  ביתר  לפגוע  ממבלי  החברה  את  היועץ  נזק  משחרר  לכל  אחריות  כל 

שיגרם לו או למי מעובדיו או למי מעובדי החברה או לצד ג', וכן לציוד או רכוש של היועץ או של  

החברה או של צד ג', עקב הפרת הוראות סעיף זה, והוא מתחייב לשפות את החברה בגין כל הוצאה  

 שתגרם לה עקב כך.  

 נזיקין לעובדים  .12

נזק או  מתחי   היועץ .12.1 כל דמי  לשלם  לעובד או לכל אדם אחר הנמצא  יב  דין  פי  על  פיצוי המגיעים 

 בשרותו של היועץ כתוצאה מתאונה או נזק כלשהם תוך כדי ביצוע העבודות. 

 



 

 

 ביטוח על ידי היועץ  .13

המציע הזוכה יישא באחריות המלאה וישפה את החברה בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או ההוצאה מכל   .13.1

ו/או    ייגרמו לחברה ו/או למי  סוג שהוא, אשר מטעמה ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה ממעשה 

 מחדל של הספק ו/או מי מעובדי המציע הזוכה ו/או מי מטעמו במסגרת הסכם זה.

מבלי לגרוע מאחריות המציע הזוכה על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, מתחייב המציע הזוכה למלא   .13.2

ב" הוראות הביטוח המופיעות  ביטוחנאחר  וב"יםספח  ביטוחעל  אישור  "  " המצורפים  ים עריכת 

 בהתאמה. – " 1נספח ד''" ו"נספח דלהסכם זה ומסומנים כ"

 פיקוח על ידי נציג החברה   .14

אין לראות בזכות הפיקוח על ביצוע העבודות שניתנה לנציג החברה, אלא אמצעי בקרה עבור החברה   .14.1

 ואו. להבטיח, כי היועץ יקיים את ההסכם בכל שלביו במל

 חרר את היועץ ממילוי מלוא מהתחייבויותיו כלפי החברה לפי תנאי הסכם זה. הפיקוח הנ"ל לא יש  .14.2

 ביטחון .15

יועץ משנה מטעמו    נותן .15.1 השירות מתחייב להפסיק מיד את עבודתו של כל עובד מעובדיו ו/או של 

הבלעדי  פי שיקול דעתה  -המועסקים בביצוע השירותים, אם החברה תדרוש זאת מכל טעם שהוא )על 

 של החברה(, וכן לפעול על פי כללי בטחון הנהוגים בחברה.

 סודיות .16

סודיו .16.1 על  ישמור  מי מטעמו  ו/או  מידע בקשר  היועץ  לכל  ביחס  פה,  בעל  או  בכתב  בין  מוחלטת  ת 

לידיעתו,   שיגיעו  כלשהם  נתונים  או  פרטים  במידע,  ישתמש  ולא  כלשהו  ג'  לצד  יגלה  לא  לחברה, 

כדי ולאחר תקופת ההסכם. היועץ ו/או מי מטעמה מתחייבת שלא לפגוע  במישרין או בעקיפין, תוך 

 במוניטין של החברה. 

ו/או מי מטעמו מתחייב בזאת, כי במשך תקופת ההסכם ולאחריה, ישמור    עץהיולאמור לעיל,    בנוסף  .16.2

, ובין  החברהבסודיות מוחלטת ולא יגלה בין בכתב ובין בעל פה, כל מידע שיש בו סוד מסחרי של  

 :השאר

ו/או חסוי,  .16.2.1 סודי  מידע  לכל  ביחס  פה,  בעל  ובין  בכתב  בין  מוחלטת  סודיות  על  ישמור 

מסמך עיוני, מסמך מדעי או מסמך מעשי אשר כולל מידע סודי  לרבות תכנית, חומר,  

 "(, אשר יגיעו לידיו ו/או לידיעתו במסגרת ההסכם.מידעו/או חסוי של החברה )להלן: "

בין   .16.2.2 מוחלטת,  סודיות  על  לשיטות ישמור  הנוגע  מידע  לכל  ביחס  פה,  בעל  ובין  בכתב 

 הביצוע של השירותים אותם מעניקה החברה. 

ות מוחלטת, בין בכתב ובין בעל פה, ביחס לכל מידע הנוגע למאגר לקוחות על סודי  ישמור .16.2.3

 החברה, לרבות שמותיהם של הלקוחות וכל הפרטים הקשורים בהם.  

מוסכם עליו כי המידע הנזכר לעיל, הינו בגדר מידע עסקי  מטעמו מאשר כי ידוע לו ו  מיו/או    היועץ .16.3

, יתרון  החברהי אחרים, אשר סודיותו מקנה לבעליו,  יד- שאינו נחלת הכלל ואינו ניתן לגילוי בנקל על

 עסקי על מתחריה וכי החברה נוקטת באמצעים סבירים לשמור על סודיותו.  

 דר מידע מהותי לחברה. כן מאשר היועץ ו/או מי מטעמה כי המידע הנ"ל הנו בג .16.4

 . נספח ה'יחתום על נספח שמירת הסודיות והימנעות מניגוד עניינים המצורף להסכם זה כ היועץ .16.5



 

 

 שונות .17

ומובהר שאין בהסכם זה בכדי להקנות ליועץ בלעדיות, וכי החברה רשאית לפי שיקול דעתה    מוסכם .17.1

 הבלעדי להתקשר עם קבלנים אחרים לצורך קבלת השירותים.  

צהיר כי אין לו ו/או לעובדיו ו/או לקבלני משנה מטעמו כל זכות או רשות לייצג את החברה  מ  היועץ .17.2

 או להתחייב בשמה בכל נושא או עניין. 

שום ויתור, הנחה או הימנעות מפעולה במועדה, או מתן ארכת זמן לעשייה או הימנעות מעשיית   .17.3

כויותיהם לפי הסכם זה ולא יהוו  מהסכם זה, לא ייחשבו כוויתור של הצדדים על ז כמתחייבפעולה 

 מניעה לתביעה על ידם, אלא אם כן נעשה ויתור כזה במפורש ובכתב.  

 

ת מפעולה או הנחיה על פי הוראות הסכם זה, לא תפורש כמשנה את  פעולה, הנחיה או הימנעו  שום .17.4

בות  טיב היחסים המשפטיים בין היועץ ו/או עובדי היועץ לבין החברה ו/או כמטילת אחריות או ח

של היועץ על פי הסכם זה או על פי כל דין על החברה, ו/או כמשחררת את היועץ מאחריותו ו/או  

 ה או על פי כל דין.  משנה את אחריותו על פי הסכם ז

כל שינוי וכל תיקון של הסכם זה יחייב את הצדדים רק אם נערך בכתב, ייחתם על ידי שני הצדדים   .17.5

 נוי או תיקון להסכם זה. ויצוין בו במפורש כי הוא מהווה שי

החברה תהיה רשאית לעכב תחת ידה מתוך הכספים ו/או התשלומים שהיועץ יהיה זכאי לקבל על   .17.6

כל סכום ו/או חוב שהיועץ יהיה חייב לה מכל סיבה שהיא ו/או כל סכום ו/או תשלום  זה,  הסכםפי 

בויותיו של היועץ על פי  הנתבע ו/או נדרש ו/או עלול להיתבע או להידרש ממנה בקשר לקיום התחיי

הסכם זה, לרבות התנהגותו ומחדליו, עד שתסולק באופן סופי התביעה ו/או הדרישה, לרבות סכום  

צאות משפט ושכר טרחת עו"ד. היועץ מסכים כי החברה תהא רשאית לקזז כל חוב ו/או  שנובע מהו

לקבל מהחברה זכאי  יהיה  כל תשלום שהיועץ  כנגד  שיפוי כאמור  ו/או  לרבות תשלומים    תשלום 

 המגיעים ליועץ בגין עבודה במסגרת הזמנת רכש נפרדת. 

ו/או על פי כל דין    1974  - בלנות תשל"דלחוק הסכם ק  5מוותר על זכותו לעיכבון על פי סעיף    היועץ .17.7

 וכן מוותר על זכות הקיזוז.  

הוא,  היועץ לא יהא רשאי להמחות ו/או להעביר את חיוביו בהתאם להסכם זה לכל צד שלישי ש .17.8

אלא בהסכמת החברה מראש ובכתב. לצורך סעיף זה, תחשב כהמחאה גם כניסה לשותפות עם אדם  

 ע השירותים על ידי תאגיד שאיננו היועץ.השליטה ביועץ, או ביצו   העברתאחר, 

מעני הצדדים הם המענים המופיעים במסמכי המכרז, וכל הודעה אשר תשלח בדואר רשום מצד   .17.9

זה או בקשר אליו למענים האמורים תחשב כאילו נמסרה לתעודתה בתום  על פי הסכם    למשנהואחד  

נ  72 אשר  הודעה  בישראל.  רשום  בדואר  למשלוח  מסירתה  מעת  נשלחה  שעות  או  ביד  מסרה 

בפקסימיליה או בדואר אלקטרוני לפי הפרטים המופיעים במסמכי המכרז תחשב כנמסרת במועד  

מסירה במועד המסירה, ולגבי דואר אלקטרוני  המסירה ובלבד שלגבי פקסימיליה התקבל אישור  

 מסירת ההודעה.  -לא התקבלה הודעה אוטומטית על אי

 

 

 



 

 

אביב סמכות השיפוט הייחודית בכל הקשור  -וסמכים בתלמסכימים כי לבתי המשפט המ  הצדדים .17.10

 ו/או הנובע מהסכם זה. 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום: 

 

 היועץ החברה 

 _________________ 

 

 ________ _________ 

 



 

 

 נספח א'

 

 מסמכי הצעת הזוכה במכרז  

 טופס הצעת המחיר של הזוכה  -לרבות מסמך ג' 

 

 

 

  



 

 

 תנאי תשלום –נספח ב' 

 . אבני דרך לתשלום בהתאם למפרט המקצועיהתשלומים יתבצעו לפי  .1

וק  התשלומים יתבצעו רק כנגד המצאת קבלה וחשבונית מס. מהחשבון ינוכה מס במקור בהתאם להוראות הח .2

 ולאישור שיומצא על ידי היועץ.  

בה ובכפוף  ימי עסקים ממועד קבלת מלוא התשלום מאת המשרד להגנת הסבי  5התמורה תשולם ליועץ בתוך  .3

  תנאי להעברת התשלום כאמור. יובהר כי בהתאם להסכם המסגרת בין החברה לבין המשרד להגנת הסביבה,  

ידי החברה, ובכל מקרה של הקדמה ו/או  - ם כאמור עלימים ממועד הגשת דרישת התשלו  60התשלום הינם עד  

   עיכוב בהעברת התשלום לחברה, לא תהיה ליועץ כל טענה, דרישה או תביעה בשל כך.

חוק    ובלבד שהיועץ הינו עוסק מורשה ע"פ  ,וישולם על ידי החברה  מע"מ בשיעורו על פי חוק  יתווסףלתמורה   .4

 . 1976-מס ערך מוסף, תשל"ו

 ושר יעוכב תשלום התמורה ללא חבות שהיא עד לבירורו הסופי ואישורו על ידי החברה. בגין חשבון לא מא  .5

ישירה .6 בנקאית  ויבוצעו בהעברה  יכול  או באמצעות המחאה שתימסר    התשלומים  היועץ  של  לחשבון הבנק 

 הכל לפי החלטת החברה מעת לעת.  ,ליועץ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 נוסח ערבות ביצוע –נספח ג' 

 

 לכבוד 

 ה לשירותי איכות הסביבה בע"מ החבר

         40רחוב יצחק שדה 

 67212אביב,  -תל

 

 A27  /2020"( אנו מתחייבים בזאת כלפיכם בקשר עם הסכם של מכרז מס'  היועץלבקשת ___________ )להלן: "

מ ים עבור החברה לשירותי איכות הסביבה בע" -למתן שירותי בחינה ולתכנון שיקום מי התהום באתר תעש נוף

שקלים   ____עד לסך של  ולהבטחת ביצוע כל התחייבויות המציע על פי ההסכם, לשלם לכם כל סכום או סכומים  

א, ומבלי להטיל עליכם לבסס או  ימי עסקים מיום קבלת דרישתכם, וזאת בלא כל תנאי שהו  3חדשים וזאת בתוך  

שנהיה רשאים   ומבלי  כלשהו,  באופן  או  כלשהו  בתהליך  דרישתכם  כלשהי לנמק את  הגנה  טענת  כלפיכם  לטעון 

 שיכולה לעמוד למציע בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם או בכלל.

 

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

 מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, ובלבד שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל. 

 

 זו תישאר בתוקפה עד יום ____________ועד בכלל.ערבות 

 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא. 

 

 בנק: ___________        תאריך: ________ 

  



 

 

 ים ביטוח -נספח ד' 

מבלי לגרוע מאחריות הספק על פי הסכם זה או על פי כל דין, על הספק לערוך ולקיים, על חשבון הספק, למשך   .1

קופת ההסכם וכל עוד אחריות הספק קיימת )ולעניין ביטוח אחריות מקצועית וחבות המוצר, למשך שלוש  כל ת

אישור עריכת הביטוח המצורף להסכם  שנים נוספות לאחר תום תקופת ההסכם(, את הביטוחים המפורטים ב

ד'זה   )להלן:  1כנספח  ממנו  נפרד  בלתי  חלק  והמהווה  הספק",  הו  "ביטוחי  עריכת  לפי  ביטוח""אישור   ,

 העניין(, אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל.  

וכתנאי   .2 לפני תחילת מתן השירותים  לידי החברה,  על הספק להמציא  החברה,  דרישה מצד  בכל  צורך  ללא 

קדם להתקשרות או לכל תשלום על חשבון התמורה, את אישור עריכת הביטוח, כשהוא חתום בידי מבטח  מו

תקופת הביטוח, על הספק להמציא לידי החברה אישור עריכת ביטוח מעודכן, בגין    הספק. כמו כן, מיד בתום

בתוקף ו/או לתקופה    חידוש תוקף ביטוחי הספק לתקופת ביטוח נוספת, ומדי תקופת ביטוח, כל עוד הסכם זה

 לעיל.  1נוספת כמפורט בסעיף 

מבוטל או עומד לחול בו שינוי לרעה,  בכל פעם שמבטח הספק יודיע לחברה, כי מי מביטוחי הספק עומד להיות   .3

כאמור בסיפא לאישור עריכת הביטוח, על הספק לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח  

 ל או השינוי לרעה בביטוח כאמור.חדש, לפני מועד הביטו

ה .4 מזערית,  דרישה  בבחינת  הינם  הספק  ביטוחי  במסגרת  הנדרשים  האחריות  גבולות  כי  על  מובהר  מוטלת 

הספק, שאין בה כדי לגרוע מכל התחייבות של הספק לפי ההסכם ו/או על פי כל דין, ואין בה כדי לשחרר את  

ין, ולספק לא תהיה כל טענה כלפי החברה או מי מטעם  הספק ממלוא החבות על פי הסכם זה ו/או על פי ד

 החברה, בכל הקשור לגבולות האחריות כאמור. 

א החובה, לבדוק את אישור עריכת הביטוח, שיומצא על ידי הספק כאמור לעיל, ועל  לחברה תהא הזכות, אך ל .5

הספק להתחייבויות    הספק לבצע כל שינוי, תיקון, התאמה או הרחבה, שיידרשו על מנת להתאים את ביטוחי

 הספק על פי הסכם זה. 

, אינן מטילות על החברה  מוצהר ומוסכם כי זכויות החברה לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל .6

או על מי מטעם החברה כל חובה או כל אחריות שהיא לגבי ביטוחי הספק, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי  

ובה שהיא, המוטלת על הספק על פי הסכם זה או על פי כל דין, וזאת בין  העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל ח 

 או, בין אם נבדק אישור עריכת הביטוח ובין אם לאו. אם נדרשה עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם ל

הספק פוטר את החברה ואת הבאים מטעם החברה מאחריות לכל אובדן או נזק לרכוש או ציוד כלשהו, המובא   .7

הספק או מי מטעם הספק לחצרי החברה ו/או המשמש לצורך מתן השירותים, ולא תהיה לספק כל  על ידי  

זכרים לעיל בגין אובדן ו/או נזק כאמור, ובלבד שהפטור כאמור לא יחול כלפי  טענה, דרישה או תביעה כלפי הנ

 מי שגרם לנזק בזדון. 

יף בדבר ויתור המבטח על זכות התחלוף כלפי  בכל ביטוח רכוש נוסף או משלים שייערך על ידי הספק, ייכלל סע .8

 ובת אדם שגרם לנזק בזדון.  החברה וכלפי הבאים מטעם החברה; הוויתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול לט

מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם, ובמקרה בו השירותים או חלק מהם יינתנו   .9

על הספק לדאוג כי בידי קבלני המשנה פוליסות ביטוח נאותות בהתאם    על ידי קבלני משנה מטעם הספק,

 לאופי והיקף ההתקשרות עמם. 

פק מוטלת האחריות כלפי החברה ביחס לשירותים במלואם, לרבות שירותים שניתנו  מובהר בזאת, כי על הס .10

 או אמורים היו להינתן על ידי קבלני משנה. 



 

 

והפרתו   .11 ההסכם  מעיקרי  הוא  הביטוח  ההסכם.נספח  של  יסודית  הפרה  אי    מהווה  לעיל,  האמור  אף  על 

ימים ממועד בקשת החברה    10חלפו  המצאת אישור עריכת הביטוח במועד לא תהווה הפרה יסודית, אלא אם  

 מאת הספק בכתב, להמצאת אישור עריכת הביטוח כאמור.

 

 

 

 : __________________ ולראיה באתי על החתום



 

 

 __________ :תאריך                  אישור עריכת הביטוח   -1נספח ד'                     

וליסות המקוריות וסייגיהן, עד כמה שלא שונו  הביטוחים המפורטים באישור זה הינם בכפוף לתנאי הפ

 .לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריותבאישור זה, ובלבד שאין בשינויים אלו כדי  

 מעמדו
המבוטח / בעל  

 הפוליסה
 מקבל האישור  מעמדו

 שוכר ☐

 משכיר ☐

 חברת ניהול ☐

 ספק מוצרים ☐

 נותן שירותים  ☒

 יועץ ☒

   ______אחר: ☐

  שם: 

 ________________

 ___ 

 

 משכיר ☐

 חברת ניהול ☐

 בעל מקרקעין  ☐

 שוכר   ☐

 /מזמין שירותים ☒

 עבודות

 מזמין מוצרים ☐

 ______ אחר:  ☐

 שם:

החברה לשירותי איכות  

 הסביבה בע"מ

ו/או חברת האם ו/או  

חברות בנות ו/או 

 חברות קשורות

 כתובת: 

       

, 40כתובת: יצחק שדה 

 תל אביב  

       

  אישור הביטוח מושאתיאור הפעילות / השירותים / העבודות / המוצרים 

  הסביבה איכות לשירותי תחזוקת מערכות מיזוג האוויר עבור החברה

                                 מיום                      הזמנת עבודה מס' ☐מכרז   ☐הסכם   ☒   -בקשר ל

                                                                                                                                 :פירוט נוסף

 הכיסויים         

סעיפים מיוחדים לטובת  

 מקבל האישור 
 תקופת הביטוח 

האחריות /  גבול 

 סכום ביטוח 

 ☒    ₪☐ $  

  סוג  פוליסה  מספר

 מבוטח נוסף ☐

 מוטב לתגמולי ביטוח ☐

 סעיף שיעבוד ☐

   

 

 רכוש

 רכוש  ☐

א.   ☐

 תוצאתי

1.  
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 ויתור על תחלוף ☒

 מבוטח נוסף  ☐

 הרחב שיפוי ☒

 אחריות צולבת ☒

 4,000,000  

למקרה ולתקופת  

 הביטוח

 ג'צד       

 

2.  

 מבוטח נוסף  ☐

 הרחב שיפוי ☒

 ות צולבתאחרי ☐

 
20,000,000   ₪

לעובד, למקרה  

 ולתקופה

 מעבידים      

 

3.  

 מבוטח נוסף  ☐

 הרחב שיפוי ☒

 אחריות צולבת ☐

 

 

           ת.רטרו: 

       

1,000,0000  

למקרה ולתקופת  

 הביטוח 

אחריות   

 מקצועית

4.  

 מבוטח נוסף  ☐

 הרחב שיפוי ☒

 אחריות צולבת ☒

 

 

           ת.רטרו: 

        

1,000,000  

למקרה ולתקופת  

 הביטוח 

אחריות   

 המוצר 

 

5.  

בכתב ובדואר    יום 30 הפוליסה לא תבוטל ולא יחול בה שינוי לרעה בטרם משלוח הודעה מראש בת •

 רשום למקבל האישור.

אישור זה, הפוליסה ראשונית וקודמת לכל פוליסה אחרת של מקבל האישור   מושאביחס לפעילות  •

 סעיף השתתפות / כפל ביטוח.  ולא יחולומבטחיו 

  המבטח      חתימת האישור:  

_______________________ 
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 נספח ה' – התחייבות לשמירת סודיות והימנעות מניגוד עניינים 

 לכבוד 

 החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ 

 

 התחייבות לשמירת סודיות ולהימנעות מניגוד עניינים הנדון: 

)להלן   : הואיל בע"מ  הסביבה  איכות  לשירותי  החברה  כלפי  לביצוע  "החברה"  –והתחייבתי   )

 (; "העבודה" –)להלן  A27/2020השירותים כמפורט במכרז מס' 

והוסבר לי כי במהלך מתן השירותים, או בקשר אליהם, אקבל לחזקתי, או יובא לידיעתי,   : והואיל

אחר,   או  עסקי  מקצועי,  ענין  לכל  המתייחס  כל  מידע  ושל  החברה  של  שהוא,  סוג  מכל 

יד וכן כל חומר אשר הוכן עבור או על ידי, או הוגש  הקשורים עמה, בעבר, בהווה, או בעת

 (;"מידע סודי" –לחברה בקשר עם, פעולות החברה או עם העבודה )להלן  

נזקים  והוסבר לי, כי גילוי המידע הסודי בכל צורה שהיא, לכל אדם או גוף, עלול לגרום   : והואיל

 כבדים לחברה ו/או לצדדים שלישיים: 

 

 מתחייב כלפיכם כדלקמן:אי לכך, אני הח"מ  

לא   .1 ממנו,  הנובע  או  הקשור  וכל  הסודי  המידע  של  ומוחלטת  גמורה  סודיות  על  לשמור  מתחייב  אני 

 לפרסמו ולא לגלותו בדרך כלשהי לשום אדם או גוף והכל לתקופה בלתי מוגבלת. 

או גוף  ות גמורה ומוחלטת, לא לפרסם, לא לגלות ולא להביא לידיעת אדם  אני מתחייב לשמור בסודי  .2

(, והכל  "פירוט העבודה"  –כלשהם בדרך כלשהי, כל פרט הקשור לעבודה, במישרין או בעקיפין )להלן  

 לתקופה בלתי מוגבלת. 

)במגבלות    לא יחול על מידע הידוע לכלל הציבור, מידע שגילויו מחויב על פי דין  2-ו  1האמור בסעיפים   .3

 ילויו, מראש ובכתב, ובמידה שניתנה. חיוב הגילוי כאמור( או מידע שניתנה הסכמת החברה לג 

 אני מתחייב לא לעשות שימוש במידע הסודי או בפרטי העבודה, אלא לטובת החברה ולצורך העבודה. .4

ולעשות   .5 ופרטי העבודה  זהירות קפדניים לאבטחת המידע הסודי  כל  הנני מתחייב לנקוט אמצעי  את 

התחייבותי על פי כתב זה. כן הנני מתחייב  הדרוש מבחינה בטיחותית, נוהלית או אחרת, כדי לקיים את  

לנקוט בכל אמצעי הזהירות והבטיחות הנדרשים, על מנת לשמור בסודיות גמורה כל מסמך הקשור, או  

 הנוגע לעבודה. 

חפץ או דבר, שקיבלתי מכם, או    אני מתחייב להחזיר לידיכם ולחזקתכם כל חומר כתוב או אחר, וכל .6

לידי, עקב, בקשר עם, או בזמן מתן השירותים, בין מכם ובין מצדדים  השייך לכם, ושהגיע לחזקתי, או  

שלישיים, וכל חומר שהכנתי עבורכם או עבורי. הנני מתחייב לא לשמור אצלי עותק כלשהו של כל חומר  

א  חומר  או  דו"ח  כל  למעט  סודי.  מידע  של  או  עבורכם  כאמור,  שהכנתי  לדו"חות  כבסיס  שימש  שר 

 והדו"חות הנ"ל עצמם. 

 .1977  - לחוק העונשין תשל"ז  118-119וע לי כי הפרת ההתחייבויות לסודיות מהווה עבירה לפי סעיפים  יד  .7
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אני מאשר כי למיטב ידיעתי ובדיקתי, לאחר חקירה ובדיקה שערכתי, אין מצב של ניגוד עניינים בין   .8

גופים קשורים בי,  כל ענין אחר שיש לי ולקרובי ו/או למנהלי ו/או לעובדיי ו/או ל מתן השירותים לבין  

 ענין אישי בו. 

אני אהיה אחראי כלפיכם בנזיקין ועל פי כל דין, לכל נזק, הפסד או הוצאה, מכל סוג, אשר יגרמו לכם,   .9

 או לצד שלישי כלשהו, כתוצאה מהפרת התחייבויות על פי כתב זה.  

להחת .10 מתחייב  השיאני  למתן  בקשר  ידי  על  שירות  מבצע  ו/או  מועסק  ו/או  עובד  כל  על  ים  רותים, 

התחייבות כלפיכם הזהה להתחייבותי זו, להעביר עותק מההתחייבות החתומה לחברה וכן הנני ערב  

 לכל הפרה של התחייבות כאמור.

מאית כלפי בגין  בכל מקרה בו תופר התחייבות כלשהי על פי כתב זה, תהיה לכם זכות תביעה נפרדת ועצ .11

 ן צווי מניעה לצורך הקטנת נזקיכם.הפרה זו, לרבות הזכות לקבלת סעדים זמניים כגו 

אין באמור במכתב זה כדי לגרוע מכל חבות אחרת או נוספת לנאמנות, שמירת סודיות והימנעות מניגוד   .12

      עניינים המוטלת עלי על פי כל דין. 

 ___ : _______________ולראיה באתי על החתום
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 נספח בטיחות  –נספח ו' 

 מתחייב כי הוא מקבל על עצמו את ההתחייבויות הבאות: היועץ 

  "(  החברה"   :לבצע את העבודה שהוזמנה ממנו על ידי החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ )להלן  .1

ו או שיוצאו מטעם כל  ובכלל זה, חוקים, תקנות, הוראות, צווים וחוקי עזר שהוצא  תוך ציות לכל דין,

על   הפיקוח  ארגון  לחוק  בהתאם  יפעל  מטעמו,   העבודה  את  שיבצע  מי  וכל  היועץ  מוסמכת.  רשות 

תשי"ג   התש"ל    1954  -העבודה,  חדש[,  ]נוסח  בעבודה  הבטיחות  והצווים    1970–ופקודת  והתקנות 

ת כל האחריות  ובהתאם להוראות הבטיחות של החברה. היועץ ייטול על עצמו אשפורסמו על פיהם,  

כלפי החברה וכלפי כל הבאים מכוחה לשחררם ו/או לשפותם בקשר לכל תביעה שתוגש נגדם בשל הפרת  

 הוראה כאמור שנעשתה על ידו ו/או על ידי מי מעובדיו ו/או יועץ משנה שלו ו/או מי מטעמו.  

בות: בגדי עבודה  ו ציוד מגן אישי מלא לעובדיו, שלוחיו והפועלים מטעמו, לרהיועץ יספק על חשבונ .2

באזורים   לעבודה  אוזניים  אטמי  או  אוזניות  מגן,  משקפי  בטיחות,  נעלי  ונקיים,  שלמים  תקינים, 

המוגדרים כאזורי רעש מזיק, רתמות בטיחות לעבודה בגובה, כפפות ומסכת גזים/אב"כ. היועץ אחראי  

לסוג העבודה ועל פי  , שלוחיו והפועלים מטעמו משתמשים בציוד מגן אישי, בהתאם  לוודא שעובדיו

 הנהלים והוראות העבודה המקובלים בחברה. וזאת אלא אם צוין אחרת במפרט השירותים. 

כל החומרים והמכשירים בהם ישתמש לביצוע העבודה יהיו מאיכות מעולה ויעמדו בכל התקנים ובכל   .3

ו והחברה,  הדין  רשודרישות  כל  ולאישור  תקופתיות  לביקורות  הנדרש  לציוד  הקשור  ומוסד,  בכל  ת 

ישתמש אך ורק בציוד מאושר על פי כל דין. תחילת העבודה תאושר לאחר הצגת האישורים, ההיתרים  

והרישיונות הנדרשים על פי כל דין, לרבות: אישורים על התאמת החומרים והציוד לדרישות החברה  

כי הציוד האמור  ר לכל ציוד שהוא, לרבות ציוד הרמה וציוד חפירה, המעידות  ו/או תעודות בדיקה בקש

נבדק, עומד בדרישות כל תקן מחייב והינו תקין מבחינה בטיחותית ומבחינת התאמה לביצוע העבודה.  

 היועץ יישא באחריות הבלעדית לציוד ולטיב החומרים והמכשירים אשר ישמשו לביצוע העבודה. 

ות של החברה ועל פי  ון האתר, כמתחייב על פי כל דין ולשביעות רצון מנהל הבטיחהיועץ אחראי לניקי  .4

הוראותיו. לא יאוחר מיום השלמת העבודה, יסלק את כל הציוד, עודפי החומרים, האשפה והפסולת  

רצון   ולשביעות  החברה  של  הבטיחות  מנהל  להוראות  בהתאם  ונקי  פנוי  כשהוא  האתר  את  וישאיר 

יחות של החברה  החברה לא תקבל את האתר ללא קבלת אישור בכתב של מנהל הבט  החברה. ידוע לו כי

 על ניקיון כאמור. 

והסעדים   .5 הזכויות  מכל  לגרוע  ומבלי  לעיל  הנזכרות  הבטיחות  מהוראות  מאיזו  ויחרוג  והיועץ  היה 

 היועץ מתחייב כדלקמן:    העומדים לחברה עקב הפרתו זו את ההסכם )לרבות זכותה לבטל את ההסכם(,

הוא יפעל    -ת הבטיחות  לאחר שיקבל מהחברה התראה ראשונה על חריגה כל שהיא מהורא .5.1

של   הבטיחות  מממונה  שקיבל  ההתראה  במכתב  לאמור  בהתאם  לאלתר  החריגה  לתיקון 

 החברה. 

מתחייב  הוא    -לאחר שיקבל מהחברה התראה שנייה על חריגה כל שהיא מהוראת הבטיחות  .5.2

מ ומוסכם  קבוע  פיצוי  לחברה  טיפול  לשלם  לנוהל  ב'  בנספח  שנקבעו  כפי  בשיעורים  ראש 

ובלי שיהא    טיחות של גורמי חוץ בחברה, מבלי שיהא צורך לתת לו התראה נוספתבעבירות ב 

 צורך בהוכחת הנזק. 
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הוא מתחייב    -לאחר שיקבל מהחברה כל התראה נוספת מעבר להתראות המפורטות לעיל   .5.3

לרבות יישום החלטות בדבר הפסקת עבודה  לנהוג על פי החלטות ועדת הבטיחות המפעלית,  

 זמנית או סופית.  

נזק  ב .5.4 עבודה,  תאונת  כמעט  עבודה,  תאונת  חמורה,  בטיחות  עברת  כגון  חריגים,  מקרים 

סביבתי, גרימת נזק לרכוש וכד' בסמכותו של ממונה הבטיחות להפסיק את עבודתו של גורם  

 לעיל. 5.1-5.3רטים בסעיפים חוץ ו/או להטיל עליו קנס, מבלי לעבור את השלבים המפו

ה, אובדן, קלקול או נזק שהוא לגוף, רכוש או אחר, שייגרם לצד שלישי  היועץ האחראי לכל תאונה, חבל .6

ו/או לעובדיה ו/או למי מטעמה ו/או לעובדיו ו/או לקבלני המשנה שלו ולכל מי   ו/או לחברה  כלשהו 

מטעמו, כתוצאה ממעשה או מחדל, תוך  -או  שהוא אחראי לגופו ו/או לרכושו ו/או לכל מי שבא בשמו  

מהלך ביצוע העבודה או בקשר אליה, מצדו, עובדיו, שלוחיו, אלה הנתונים למרותו,  כדי, או עקב, או ב

 קבלני המשנה שלו ועובדיהם, שלוחיהם ומי שנתון למרותם ו/או המצוי באתר ובסביבתו.  

מטעמה, מכל אחריות או חובה שהיא בקשר  היועץ משחרר בזאת את החברה ו/או מי מעובדיה ו/או מי   .7

ו/או מי  לכל תאונה, חבלה, א לרבות אחריות כלשהי כלפי קבלני המשנה  כנ"ל,  נזק  ובדן, קלקול או 

מטעמם, בין אם נגרמו באקראי, היו תוצאה של פעולה או מחדל הכרחיים או צפויים מראש לצורך  

. אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל טענת הגנה  ביצוע העבודה, ובין אם נגרמו מחמת תאונה בלתי נמנעת

    ו מכוח הדין כלפי ניזוק כלשהו.שהיא שתעמוד ל 

היועץ מתחייב לפצות ו/או לשפות את החברה בגין כל נזק שייגרם כאמור לעיל, או כל הפסד וכל תשלום   .8

שיהיה עליה לשלם בשל תביעה שתוגש נגד החברה ו/או פסק דין שייפסק כנגדה, בין מעשה או מחדל  

חובה    מור, למרות התוצאות, קנס או תשלוםכאמור, ובכל מקרה שהחברה תחויב בתשלום כל סכום כא

מנהלי או שיפוטי אחר שיוטל עליה, היועץ מתחייב לשלם כל סכום כאמור, במקום החברה או לחברה,  

מצידה   החברה  דין.  עורך  טרחת  ושכר  הוצאות  לרבות  לחברה,  שנגרמו  ההוצאות  בכל  לשאת  וכן, 

 או במקומה, כפי שתחליט החברה.  מסכימה לאפשר לו להתגונן בכל תביעה כאמור, ביחד איתה

 

_ __________________   ___________________ 

 היועץ              תאריך  
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לנוהל טיפול  פירוט עבירות בטיחות וגובה הקנס בגינן שנקבעו בנספח ב'   –  1ו'נספח 

 בעבירות בטיחות של גורמי חוץ בחברה 

 

 

* בהתאם לחומרת העבירה, רשאי מנהל הבטיחות בהתייעצות עם סמנכ"ל כלכלה וכספים, לשקול הטלת  

 קנס כבר בעבירה הראשונה. 

 

 

 תיאור עבירת בטיחות 
 

 הקנס, ₪ גובה  –עבירה שנייה 
 

 גובה הקנס, ₪ – עבירה שלישית 

 800 400 עבודה ללא כובע מגן 

 800 400 עבודה ללא נעלי בטיחות 

 800 400 עבודה ללא מסכת מילוט 

 1,200 600 עבודה ללא מיגון מפני אש  

 1,600 800 עבודה ללא הרשאת עבודה 

 3,000 1,500 עבודה בגובה ללא שימוש ברתמת בטיחות 

 1,600 800 עבירת תעבורה 

 1,600 800 עבודה עם ציוד לא תקין 
 פגיעה ברכוש החברה 

 :)נא לפרט( עבירה חמורה אחרת 

 

  

   הערכת הנזק ברכוש החברה:    

 אחר**      
העבירה   חומרת  עפ"י  ייקבע  **הסכום 

 בהתבסס בממצאי תחקיר האירוע

   הערכת הנזק ברכוש החברה:   

      אחר**    
העבירה   חומרת  עפ"י  ייקבע  **הסכום 

 בהתבסס בממצאי תחקיר האירוע

   סה"כ לגבייה, ₪ : 


