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 -נוסח פרסום המכרז לציבור והזמנה למתן הצעות למכרז  -

 4/2023מכרז פומבי מס' 

הפעלה ואחזקה של תחנת מעבר לקליטה, מיון ומחזור פסולת בנין בתחום שיפוט הקמה, ל
 להקמת האתר , כולל העמדת מימון משליםבוקעתאמועצה מקומית 

 

הפעלה  הקמה, של שירותים איגוד ערים אשכול גליל מזרחי מזמין בזאת הצעות מחיר לקבלת .1
 ,בוקעתאואחזקה של תחנת מעבר לקליטה, מיון ומחזור פסולת בנין בתחום שיפוט מועצה מקומית 

 (.בהתאמה, חוזהה -ו המכרז, המועצה, העבודות, האשכול –להלן) חוזהוה המכרז במסמכי כמפורט

במכרז יידרש לחתום  ים/אשר הזוכהלרבות כל נספחיו לרבות החוזה ת מסמכי המכרז על תנאיו א .2
לאשכול גליל שישולם  ()כולל מע"מ ₪  3,000 תשלום בסך שלניתן לרכוש תמורת על נספחיו עליו 

 מזרחי.

באתר האינטרנט של האשכול   המכרז מסמכי ניתן לרכוש את - המכרז מסמכי של" מרחוק רכישה"
- www.eastgalil.org.il להוריד את  המציע יוכל - קבלה שיקבל לאחר. באמצעות כרטיס אשראי

מסמכי המכרז מהאתר. יש להתעדכן בעדכונים/הבהרות למכרז באתר האינטרנט. בכל שאלה לעניין 
   שגיא נוימן. 04-8200807רכישת המכרז ניתן לפנות בטלפון 

 להצעה לצרף יש - במכרז להשתתפות סף תנאי מהווה המכרז מסמכי רכישת - המציעים לב תשומת
 מי באמצעות או/ו בעצמו) המכרז מסמכי את רכש שלא מציע. המכרז מסמכי רכישת בדבר קבלה

 .לדיון תובא ולא תפסל הצעתו( מטעמו

מכל סיבה ולא יוחזר בשום מקרה מובהר ומודגש בזאת, כי התשלום עבור רכישת מסמכי המכרז  .3
  .כפי שיירכש ע"י המציע המחייב את המציעים הוא הנוסח המלא של מסמכי המכרז. הנוסח שהיא

 www.eastgalil.org.il  – האינטרנט באתר עלות ללא, לרכישתם קודם, המכרז במסמכי לעיין ניתן .4
 .האינטרנט של האשכול באתר גם להבהרות ביחס להתעדכן יש. רכש מכרזי – מכרזים תחת

  - מועד אחרון להגשת ההצעות .5

ותשולשל לתיבת המכרזים במשרדי אשכול גליל מזרחי  ידנית בלבדההצעה תימסר במסירה 
 .12:00עד השעה   23/3/2023 עד ליום וח, כ בצומת מרכז העסקים בכתובת

 

 

 בכבוד רב, 

 

 מנכ"ל יורם אזולאי,  

 איגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי 

  

http://www.eastgalil.org.il/
http://www.eastgalil.org.il/
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  4/2023 תנאי מכרז פומבי מס'

הפעלה ואחזקה של תחנת מעבר לקליטה, מיון ומחזור פסולת בנין בתחום שיפוט הקמה, ל
 להקמת האתר , כולל העמדת מימון משליםבוקעתאמועצה מקומית 

 

 איגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי

 04-8200857, פקס' 04-8200807טל:              

 הודעה ותנאי מכרז                          
 

אשר לא יוחזרו  ,כולל דמי השתתפות במכרז)כולל מע"מ(  ₪  3,000 – עלות חוברת המכרז
 בשום מקרה. 

  .    12:00 בשעה ' הביום  09/03/2023 – סיור קבלנים חובה ייערך בבוקעתא ב

 12:00עד השעה   14/03/2023  הבהרה מועד אחרון להגשת שאלות

 12:00עד השעה    22/03/2023מועד אחרון לרכישת חוברת מכרז 

 12:00עד השעה  -  23/03/2023 להגשת ההצעותמועד אחרון 

במשרדי האשכול במרכז העסקים, צומת כ"ח, –מזכירות החברה  - תיבת המכרזיםמיקום 
 בהמשך.יימסר  מועד פתיחת ההצעות גליל עליון

לפחות  -תוקף וב  )כולל מע"מ(₪  100,000ערבות בנקאית ע"ס  - להצעה סוג וסכום הבטוחה
 . 23/06/2023 עד ליום 

 

 –כללי  .1

  ערים איגודי צו( הינו איגוד ערים אשר הוקם מכוח האשכול –איגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי )להלן  .1.1
 .2018-ח"תשע(, מזרחי גליל רשויות אשכול)

 םמקד אשכוללקדם ראייה אזורית ושיתופי פעולה אסטרטגיים בין הרשויות המקומיות. ה נועד האשכול .1.2
שיתופי פעולה אסטרטגיים בין הרשויות ובין השלטון המרכזי )משרדי ממשלה(, מתוך הבנה כי ביחד כוחן 

 של הרשויות גדל הן מבחינה כלכלית והן ביכולת ההשפעה שלהן.

קדמות הרשויות נוגעים הן לשירותים מוניציפאליים בתחום אחריותן, בהם ניתן יתופי הפעולה אותם מש .1.3
למצוא יתרון לגודל באמצעות עשייה משותפת; והן בנושאים הקשורים בחיזוק החוסן האזורי והצמחת 
הגליל המזרחי ובמיוחד בנושאים הקשורים בשיפור איכות החיים של התושבים ויצירת מאזן הגירה חיובי 

  .אל האזור

גליל בפורום ראשי הרשויות כחלק ממיזם האשכולות הארצי ומהווה את הזרוע הביצועית של הוקם  האשכול .1.4
  המזרחי והגולן. 

 רשויות בסך הכול לפי הפירוט הבא:  18 איגודחברות ב .1.5

, זנגריה-טובא , ראש פינה, יסוד המעלה, קצרין, מטולה ,צפת, קריית שמונהארבע עשרה רשויות מקומיות: 
 ומסעדה. , מג'דל שמס, בוקעתא, עין קיניה, עג'רגוש חלב, חצור הגלילית

 .מבואות החרמוןו מרום הגליל, גולן, הגליל העליוןארבע מועצות אזוריות: 

האשכול מפעיל עבור רשויותיו מערך פסולת אזורי, בו חברות נכון להיום מרבית הרשויות החברות באשכול.  .1.6
ם שירות לטיפול בפסולת . בין השאר מפתח האשכול במסגרת המערך גם תחותוולונטריהמדובר בחברות 

 בניין.

 
 סיור קבלנים חובה  .2

http://eastgalil.org.il/%D7%90%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%90%D7%A9%D7%9B%D7%95%D7%9C/%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%9D-%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99-%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA_%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%A4%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%98%D7%95%D7%9C%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93_%D7%94%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%95%D7%91%D7%94-%D7%96%D7%A0%D7%92%D7%A8%D7%99%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%A6%D7%95%D7%A8_%D7%94%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%95%D7%A9_%D7%97%D7%9C%D7%91
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94_%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA_%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%9C_%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94_%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA_%D7%92%D7%95%D7%9C%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94_%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA_%D7%9E%D7%A8%D7%95%D7%9D_%D7%94%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94_%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA_%D7%9E%D7%91%D7%95%D7%90%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%97%D7%A8%D7%9E%D7%95%D7%9F
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 סיור קבלנים יתקיים במועד הנקוב בטבלה בתחילת מסמכי המכרז.  .2.1
 בוקעתא.מועצה המקומית משרדי ההיציאה לסיור קבלנים מ .2.2
 נציג מטעמו לא ישתתףהוא או ומהווה תנאי סף להשתתפות במכרז. מציע ש חובההשתתפות בסיור הינה  .2.3

 הצעתו לא תובא לדיון.  –בסיור 

 
 תמצית שירותים מושא המכרז .3

הפעלה ואחזקה של תחנת מעבר לקליטה, מיון ומחזור הקמה, לם מזמין בזאת הצעות למתן שירותי  האשכול .3.1
)בחלק(,  5חלקות  202015במקרקעין הידועים כגוש בוקעתא פסולת בנין בתחום שיפוט מועצה מקומית 

"  תחנת מעבר לפסולת יבשה וגזם בוקעתה 22684"ג/ 256-0388702לפי תוכנית מס'   4, מס' 1מגרש)ים( מס' 
 (."התכניתו" האתר ו/אוהמקרקעין  או/והפסולת  -בהתאמה )להלן

 בהתאם לחוזה שנחתם בין המועצה לרמ"י מתקנים הנדסייםלמועצה הרשאה לשימוש במקרקעין לצורך  .3.2
 . 4.6.2019ביום 

עבור "תחנת מעבר לפסולת גושית"  20183055בקשה להיתר בניה מס'  1.7.2020במקרקעין אושרה בתאריך  .3.3
 למסמכי המכרז. 2המצ"ב כחלק מנספחי ב' 8523ניתן היתר בניה מס'  24.5.2021ובתאריך 

המועצה הסמיכה את האשכול לפעול כגורם המנהל ומפקח על כל הפעילות המתנהלת באתר לרבות פיקוח על  .3.4
 הפעלת האתר ע"י המפעיל.  

. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי ההרשאה 2ב ינספחחלק מתחום האתר הינו בהתאם למפורט בתשריט,  .3.5
ט, לזוכה לא יהיו כל זכויות במקרקעין, לזוכה הינה רק לצורך הפעלת האתר בתחום האתר  כמפורט בתשרי

למעט ההרשאה להפעלת האתר והזוכה לא יהיה רשאי להעמיד ציוד ו/או כל מבנה ו/או מיטלטלין מחוץ 
 לתחום ההרשאה/אתר. 

האשכול ו/או  ואין המשתתפים מובאים לנוחיות המתחם והמקרקעין עם בקשר במכרז הנתונים המתוארים .3.6
המתחם,  את ולבדוק לראות כל משתתף שלמותם. על על או/ו דיוקם על אחראייםמי מטעמם,  או/המועצה ו

רישום המקרקעין וכל מידע נוסף או אחר שיכול  בלשכת לגביו והרישום מיקומו, סביבתו, מצבו התכנוני
תביעה כנגד האשכול  ו/או טענה כל תהיה לא למשתתףלהשפיע על הגשת הצעתו ו/או על מימוש ההתקשרות. 

בהסתמך על המידע האמור לעיל או על כל מידע תכנוני ו/או קנייני ו/או מידע  מטעמם מי ו/או מועצהו/או ה
  אחר בקשר לנ"ל.

לעניין זה יובהר , הושלמו הליכי התכנון עבור האתר, אולם טרם נבחר קבלן מבצע להקמת האתר. בשלב זה .3.7
מסגרת לביצוע עבודות בנייה עם מספר זכיינים, ועבודות ההקמה יבוצעו באמצעות  חוזהכי האשכול קשור ב

  .שבוצע לעניין זהמכרז הלהוראות אחד מזכייני האשכול, בהתאם 
 - משלים מימון .3.8

 9,807,873₪היקף הפרויקט להקמת האתר המוערך עומד על סך של על פי הערכות האשכול והמועצה, 
לטובת הקמת האתר בהתאם לשיעור הזוכה בהליך יידרש להעמיד מימון משלים ; )הסכום כולל מע"מ(

 מהיקף הפרויקט 60%-מהמימון המשלים לא יפחת שיעור בכל מקרה,  , כאשרהמוצע בהצעתו במכרז
בהתאם להרשאה תקציבית  . יתרת המימון תשולם מתקציבי האשכול והמועצה)להלן: "המימון המשלים"(
בכל מקרה סך כל התקצוב מטעם האשכול והמועצה לצורכי בינוי והקמת . יבהמטעם המשרד להגנת הסב

אבני הדרך  "(.ההרשאה כספי)להלן: " "חמלש 3.92האתר, לרבות הצטיידות האתר לא יעלה על סך של 
 להעמדת המימון המשלים יקבעו בהסכמה בין הזוכה ובין האשכול, בהתאם לקצב התקדמות הקמת האתר.
 האשכול יהיה רשאי להורות על מימוש המימון המשלים טרם מימוש כספי ההרשאה בהתאם לשיקול דעתו.

כמפורט בכתב הכמויות המצ"ב ורכש ציוד יובהר כי המימון המשלים בסכום האמור לעיל הינו עבור בינוי 
ידי הזוכה, על כל ציוד אחר/נוסף שיידרש לצורך הפעלת האתר יירכש על למסמכי המכרז.  3כנספח ב'

כן יובהר כי היה והיקף הפרויקט בפועל יעלה על ההיקף המוערך, הזוכה ישא גם בתשלום ההפרש  חשבונו.
 בגין הסכומים כאמור, וזאת ללא תלות בהצעתו במכרז בנושא זה.

לו כל זכות קניינית ו/או אחרת בתחום ההרשאה  יקנהולא בשום מקרה,  לזוכהלא יוחזר  המימון המשלים
 קודם לכן. החוזהום תקופת ההרשאה ו/או בסיום בת

 
לצד העמדת המימון המשלים כאמור, יהיה על הזוכה לתת לאשכול השתתפות מתוך הרווח הגולמי של האתר  .3.9

 . חוזההבמכרז ובהתאם ליתר הוראות  בהתאם לשיעור הנקוב בהצעת הזוכה
 , אשר"(המסירה מועד)להלן: " (As-Is)הקיים במצבו  הזוכההאתר יימסר לחזקת עם מתן תעודת גמר לאתר,  .3.10

את כל ההתארגנות, לרבות היבטי רישוי ותכנון הנדרשים )כולל רישיון עסק( , באופן בו האתר לבצע יידרש 
 .המסירהימים ממועד  45בתוך יחל לפעול 

ימים ממועד חתימת  30עד  בתוךמובא לידיעת המשתתפים כי נכון להיום מצויה באתר פסולת מסוגים שונים.  .3.11
, לאתר הקמתו, טרם תחילת לפנות את כל הפסולת הקיימת כיום באתר הזוכהבאחריות  המכרז, חוזה

 .ו/או המועצה ולא תהיה לו זכות לדרוש תמורה עבור כך מהאשכולמורשה, על חשבונו. 
המכרז והמפרט הטכני, הנחיות האשכול, המשרד  חוזההשירותים יינתנו בהתאם להוראות מסמכי המכרז,  .3.12

 ., לרבות אך לא למעט חוק שמירת הניקיון וחוק רישוי עסקים על תקנותיולהגנת הסביבה והוראות הדין
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 מסמכי להוראות בהתאם לאתר הנדרשים והמתקנים הציוד רכש לביצוע אחראי יהיה הזוכה כי מובהר .3.13
 לתשלום זכאי יהיה שהזוכה מבלי"ב, וכיו תיקונים ביצוע, אחזקתו, ביטוחו, באתר הציוד להפעלת וכן המכרז
 .כך עקב כלשהו

 
החברה באשכול ו/או רשות שתצטרף  מכל רשות מקומית בנייןהזוכה מחויב לקבל ולקלוט באתר פסולת  .3.14

רשות ו/או תושב של  ו/או יזם ו/או קבלן ו/או תאגיד "( ואשר תהיה חפצה בכךרשות חברהבעתיד )להלן: "
 חוזה, בכפוף לתשלום ובהתאם להוראות "(לקוח אשכולירה )הרשויות, תושבים וכו' יכונו להלן יחדיו: "חב

יהיה רשאי  יתקשר במישרין עם לקוחות האתר, לרבות לקוח אשכולי וכן . מובהר בזאת כי הזוכההמכרז
  -לדרוש ולגבות בעצמו תשלום ממקבלי השירות באתר בכפוף לאמור להלן

לא יחרוג עבור קליטה וטיפול בפסולת, ובפרט לקוח אשכולי, שייגבה באתר מכלל לקוחותיו, מחיר ה .3.14.1
   מהמחיר המוצע במסגרת הצעת הזוכה במכרז.

תינתן עדיפות לרשויות האשכול לכניסה לאתר, אולם מובהר בזאת כי המפעיל רשאי לאפשר כניסת  .3.14.2
 משתמשים נוספים לאתר. 

לת הנקלטות והמטופלות באתר במערכת "מהפח", בין אם המדובר הזוכה ידווח על כל כמויות הפסו .3.14.3
 בלקוח אשכולי ובין אם המדובר בלקוח אחר.

עבור ועדות תכנון ובנייה במרחב  הזוכההשירותים יכללו גם מתן האישורים הנדרשים ללקוח ע"י  .3.14.4
 לא יהיה זכאי לתשלום נוסף בגין מתן אישורים כאמור. הזוכההאשכול. 

 
רשאי לקבוע את הנוסח להסכם שייחתם בין המפעיל ובין לקוחות האתר בכלל ולקוח האשכול יהיה  .3.14.5

אשכולי בפרט. נקבע נוסח כאמור, הנוסח יחייב את המפעיל לאורך כל תקופת ההסכם, ובלבד שתנאיו 
לא נקבע נוסח כאמור, יהיה אחראי הזוכה להחתים  אינם נחותים מאלו שנקבעו במסמכי מכרז זה.

 ל הסכם מתאים, אשר יהלום אחר הוראות מסמכי המכרז.את לקוחותיו ע
 

האשכול  יעדכן את כל הרשויות החברות בו בדבר האפשרות להפנות פסולת בניין הנוצרת ברשויות האשכול  .3.15
. יחד עם זאת, ולמען הזהירות יודגש, כי לרשויות האשכול שיקול הדעת המלא באיזה אתר טיפול לאתר

. למען הסר ספק, דווקא לאתרבפסולת הן יעשו שימוש וכי לאשכול אין אפשרות לחייבן לפנות את הפסולת 
 המפעיל יהיה אחראי לגבות תשלום מאת משתמשי האתר. 

לידיעה  אתובהזוכה יתחייב להעסיק עובדים/קבלני משנה מקומיים, מתחום המועצה, באתר, וכל חריגה מכך  .3.16
 .המועצהראש האשכול ו ולאישור

בנוסח המצ"ב כנספח ב' למסמכי המכרז. שימת לב המשתתפים להוראות החוזה בין  חוזהעם הזוכה ייחתם  .3.17
 יו"ב., התמורה, מימון משלים וכחוזהההשאר לגבי תקופת 

, היקף ההתקשרות/הכנסות 1955-)ג( לחוק איגודי ערים, תשט"ו 2ד17יצוין כי בהתאם להוראות סעיף  .3.18
לשנה. האמור בסעיף זה ₪ מיליון חמישה  -המצטבר המוערך באתר מכלל רשויות החברות באשכול הינו כ

 הינו הערכה בלבד ונועד לצרכי האשכול והרשויות ואין בו כדי לחייב להיקף הכנסה כלשהו באתר. 
הזוכה יהיה אחראי באופן בלעדי לקבלת כל האישורים והרישיונות הדרושים לפי דין לצורך ביצוע שירותי  .3.19

הכל באחריותו ועל חשבונו. השירותים יבוצעו בהתאם ההפעלה והאחזקה של האתר, ובכלל זה, רישיון עסק ו
 להוראות כל דין והתנאים המפורטים ברישיון העסק.

 .  על חשבונוגשת בקשות להיתר בניה ככל שנדרשת פעולת בניה נוספת באתר, בכלל זאת יהיה הזוכה אחראי לה
תשונע  -אינה ברת מחזור שלת הזוכה יפעיל ויתחזק את האתר, יקלוט פסולת, יטפל בה, ימיין, ימחזר, פסו .3.20

 ע"י הזוכה ו/או מי מטעמו באחריות ועל חשבונו לאתר סילוק 
מטלות להפעלת האתר בהתאם להוראות כל דין, לרבות תקנות רישוי עסקים )תחנת הזוכה יבצע את כל ה .3.21

 חוזהלמפורט בוכן בהתאם  2013-צו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי(, תשע"ג 1998-מעבר לפסולת(, תשנ"ח
על נספחיו. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי הן הפעלת האתר והן פינוי פסולת מהאתר ע"י הזוכה ו/או מי 
 מטעמו תעשה בהתאם לרישיון העסק ורק ע"י קבלן מורשה בעל כל ההיתרים והרישיונות הנדרשים ע"פ דין. 

, על חשבונו, את מערך הציוד ההנדסי הנדרש לטיפול ומחזור הפסולת יתכנן, יתקין ויתחזקספק, הזוכה י .3.22
ובכלל זאת כל המערכות הנלוות לו, כגון מערכות חשמל, פיקוד ובקרה, לרבות מערכות למניעת מפגעים 

 -סביבתיים הדרושות על פי כל דין ו/או דרישת הגורמים המוסמכים וכן ציוד הנדסי כנדרש במפרט )להלן
 כל תקופת ההתקשרות.(  למשך הציוד

טון  60,000 -כ מלקוחות האשכול להערכת המזמין האתר צפוי לקלוט .בניין בלבדבאתר פסולת  הזוכה יקלוט .3.23
. אין בהערכה זו כדי להוות התחייבות כלשהי בדבר היקף טון פסולת שתקלט באתר והזוכה לא בשנהפסולת 

יובהר כי ו הרשויות החברות באשכול לעניין זה. יעלה כל טענה ו/או דרישה כנגד המועצה ו/או האשכול ו/א
 האשכול איננו מתחייב לכמות פסולת כלשהי שתטופל באתר, אם בכלל.

, האתראת כלל הפעולות הנדרשות להפעלת  -באחריותו ועל חשבונו, במשך כל תקופת החוזה  -הזוכה יבצע  .3.24
ולת הנקלטת, תשלום של היטל ובכלל זה קליטה של הפסולת ממקורות שונים, גביית תשלום עבור הפס

ההטמנה ושל כל האגרות וההיטלים האחרים, הפעלה ותחזוקה של כלל התשתיות והמתקנים באתר, מסירת 
דיווחים לאשכול ולמשרד להגנת הסביבה, ונקיטת כל הפעולות הנדרשות בהתאם לדרישות בהוראות התוכנית 

 שבתוקף בכל זמן, בתנאי רישיון העסק ובכל דין.
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יהיו בבעלותו של המפעיל למשך כל תקופת החוזה, והוא חייב לטפל –ולת הנקלטת באתר וכל תוצריה כל הפס .3.25
בהם, לסלקם בהתאם לתנאי רישיון העסק וכל דין ולשאת בכל העלויות הנדרשות לשם כך. הזוכה רשאי 

ים שונים לנקוט כל הליך חוקי שיאפשר לו לזכות בתשלומים עבור תוצרים אלה, ובכלל זה מכירת מרכיב
 מתוך הפסולת, וכל התקבולים שיהיו מפעולות אלה במשך תקופת החוזה יהיו שייכים לזוכה.

כל הציוד, הכלים והמערכות באתר. הזוכה חייב האתר ובכלל זאת של הזוכה יבצע עבודות אחזקה שוטפת של  .3.26
 לתקן באופן מידי כל ליקוי ופגם במתקנים ובציוד.

)לרבות כאלו שנוספו  ווחלקי והזוכה לידי המזמין את האתר, על כל מרכיבי, ימסור חוזהעם סיום תקופת ה .3.27
, האשכול דרישות בכל , עומדיםבמהלך ההתקשרות, ככל שהוספו(, כשהם תקינים לחלוטין, פועלים כשורה

, למעט בלאי סביר, כתוצאה האתרוערוכים להמשך עבודת  הסביבה והגנת הבריאות ומשרדי המועצה
 .חוזהלך תקופת הבמה האתרמהפעלת 

את כל הציוד כנדרש במפרט הטכני וכל ציוד אחר הנדרש, הזוכה אחראי באופן מלא ובלעדי להציב באתר  .3.28
את כל כוח האדם, וכל הדרוש, , וכן לרבות  כמתחייב מדרישות רישיון העסק, לצורך הפעלה שוטפת של האתר

. בכל מקרה בובטיב ובכמות אשר יבטיחו הפעלה כשירה, שוטפת ומלאה של האתר בכל עת, על כלל המצוי 
הזוכה לא יהיה זכאי לתוספת תמורה כלשהי באם יהיה צורך, מכל סיבה שהיא, להוסיף תשומות לשם עמידה 

 .חוזההמוגדרים ב לשם עמידה בתפוקות וביעדים -, ובפרטחוזהבדרישות ה
הזוכה יישא בכל העלויות הכרוכות בביצוע השירותים, לרבות בתשלומים לאתרי ההטמנה שאליהם יועברו  .3.29

של היטל הטמנה וכלל ההיטלים והאגרות שיידרשו על פי שאריות הפסולת הבלתי מנוצלות ולרבות תשלומים 
 . דין

אישור של המזמין ושל כל רשות מוסמכת ע"פ  תכנון של כל התשתיות הנדרשות  וקבלתהזוכה אחראי לבצע  .3.30
לתוכניות; השגת כל האישורים הנדרשים על פי חוק, לרבות  –ובמיוחד של המשרד להגנת הסביבה  –דין 

 היתרי בניה ואישורי המשרד להגנת הסביבה, לצורך הפעלת האתר והמתקנים שבו.
באופן שלא יגרום   -וכל תשתית ומתקן אחר ככל שיוקמו כאלה בתחום האתר  -הפעלת האתר הזוכה אחראי ל .3.31

למפגעים סביבתיים ותוך עמידה בתנאים הסביבתיים והאחרים כפי שיידרשו על ידי המשרד להגנת הסביבה, 
 האשכול, המועצה וכל דין. 

הזוכה ידווח באמצעות  "(.המערכת" ישתמש על חשבונו במערכת לניהול הטמנה חכמה "מהפח" )להלן:הזוכה  .3.32
העלויות בגין  ."לקוח אשכולי"המערכת על כל כמויות הפסולת המטופלות באתר, לרבות עבור לקוחות שאינם 

 על הקבלן.  ןבמלוא נההטמעת המערכת והשימוש בה תחול
רישום של כל מובילי הפסולת המגיעים אל האתר, שקילת הפסולת בכניסה לאתר, הזוכה יהיה אחראי על  .3.33

תיעוד ושמירת התיעוד בהקשר זה וביצוע של הדיווחים למשרד הגנת הסביבה, לאשכול ולמועצה בקשר 
למקורות וכמויות הפסולת, בהתאם לכלל דרישות המשרד להגנת הסביבה בנושא זה, לרבות התנאים שייקבעו 

 העסק. ברישיון 
תשלום עבור אספקת מים, חשמל, תקשורת, גז כולל התקנת מערכות למדידת הזוכה יהיה אחראי על חשבונו ל .3.34

 כמות הצריכה ו/או הייצור של כל פעולות הניטור והבקרה בקשר לכלל הפעולות המתבצעות באתר.
להגנת הסביבה הכנת דו"חות תקופתיים שוטפים וכל דיווח שיידרש ע"י המשרד הזוכה יהיה אחראי ל .3.35

והמזמין , ובכלל זה ובמיוחד דו"ח שנתי מסכם ודיווח שנתי של פליטות והעברות לסביבה  וקבלת אישור 
 המשרד להגנת הסביבה לדיווחים.

 תנאי סף להשתתפות במכרז .6
 

 המצטבריםרשאים להשתתף במכרז, מציעים העומדים במועד הגשת ההצעה למכרז, בתנאים 
 המפורטים להלן:

 נציג מטעמו השתתפו בסיור קבלנים חובה. המציע או .6.1

 

 המכרז. תנאי כנדרש ב ערבות בנקאיתהמציע צירף להצעתו  .6.2
 

 המעידה על רכישת חוברת המכרז. קבלההמציע צירף  .6.3
 

   המציע הינו יחיד או שותפות או תאגיד, הרשומים בישראל כדין. .6.4
 להוכחת עמידה בדרישה זו, על המציע לצרף את כל המסמכים הבאים:

   ;העתק תעודת רשם החברות / רשם השותפויות / תעודת עוסק מורשה ות.ז, לפי העניין -
  ;תדפיס מעודכן של רשם החברות/השותפויות, לפי העניין -
 ( המצורף למסמכי המכרז  מלא וחתום. 1א'נספח פרטי מציע ) -

 
אתר/מתקן לקליטה ואילך בניהול והפעלה של  2017למציע ניסיון קודם מוכח החל משנת  – ניסיון .6.5

ג  לתוספת לצו רישוי )עסקים  5.1 א' או 5.1 כולל רישיון עסק על פי פריטוטיפול בפסולת בניין 
  –, העומד בדרישות הבאות 2013-טעוני רישוי(, תשע"ג
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 חודשים לפחות באותו מקום וברציפות. 24במשך   פעל/האתר/מתקן פועל .6.5.1

בממוצע  פסולתטון  1,200חות לפפסולת בניין בהיקף של  ת/ נקלטהבאתר נקלט .6.5.2
 . בשנה

 .שהינם גופים ציבוריים מספק שירות עבור לפחות שני לקוחותסיפק או האתר  .6.5.3
 שיון עסק.ימשמע גם מציע המצוי בהליך לחידוש ר –"כולל רשיון עסק" 

  –להוכחת האמור יצרף המציע להצעה את המסמכים הבאים 
בדבר היותו של העסק מצוי בהליך חידוש אסמכתאות  /העתק של רישיון העסק של האתר -

 .כאמור לעיל
 למסמכי המכרז.  1כנספח א'בתצהיר המצ"ב ורשימת לקוחות פירוט ניסיון  -
 מטופלת על ידי המציע, חתום ע"י עו"ד / רואה חשבון.בדבר הפסולת הכתב כמויות  -
 

 יו, ובין השאר:המספיקה לביצוע כל התחייבויות יכולת כלכלית איתנה ומוכחתהינו בעל המציע  .6.6
 

)לא כולל ₪   5,000,000המציע הינו בעל מחזור כספי שנתי מצטבר של לפחות  .6.6.1
בגין הכנסות מעבודות טיפול  2022-ו 2021, 2020מהשנים  בכל אחתמע"מ( 

 וקליטת פסולת. 
 המציע בעל יכולת כספית מוכחת לביצוע הפרויקט.  .6.6.2
יע צו פירוק ו/או צו פשיטת נכון למועד הגשת ההצעה לא תלויים ועומדים נגד המצ .6.6.3

רגל ו/או צו כינוס נכסים והמציע לא מוכרז כ"לקוח מוגבל" כמשמעותו בחוק 
 , ולא קיימת לגבי המציע אזהרת עסק חי.1981 –שיקים ללא כיסוי, התשמ"א 

  , על המציע לצרף את המסמכים הבאים: לשם הוכחת דרישות אלו

ניתן לצרף אישור  המכרז. למסמכי 2א'כנספח אישור רו"ח בנוסח הנכלל  -
רו"ח בנוסח אחר, ובלבד שתהיה בו התייחסות  לעמידת המציע בתנאים 

 שלעיל.

 .2022, 2021, 2020מאזנים / דו"חות רווח הפסד לשנים  -

התחייבות המציע להעמיד/לגייס את סכום המימון הנדרש בנוסח  -
 למסמכי המכרז.  3א'שבנספח 

בהעמדת המימון  יכולת עמידת המציע את לבדוק הזכות שמורה לאשכול כי מובהר
 .המשלים, וזאת בכל דרך בה האשכול ימצא לנכון על פי שיקול דעתו

 הסף בתנאי עמידתו להוכחתלעובד ו/או חבר מועצה באשכול. נעדר קרבה משפחית המציע  .6.7
 .המכרז למסמכי 4א' כנספח ב"המצ בנוסח הצהרה המציע יצרף, שלעיל

 
לטיפול בפסולת, לרבות במסגרת הפעלת אתר הנוגעת  בעבירההמציע לא הורשע בפלילים  .6.8

 7או שאם הורשע, חלפו לפחות פסולת/תחנת מעבר/תחנה ממיינת/אתר סילוק / אתר מחזור 
 שנים מיום מתן גזר דין. 

חוק רישוי  ו/או מכח 1984לעניין סעיף זה, עבירה הינה מכח חוק שמירת הניקיון, התשמ"ד 
 . 5עסקים/צו רישוי עסקים פרק 

במורשי החתימה של המציע לעיל במציע וכן במקרה של תאגיד מכל סוג שהוא, יחול האמור 
 -)המחזיקים למעלה מ ומבעלי השליטה בו)הרשומים בדו"ח רשם החברות( ובכל אחד ממנהליו 

 .ממניות המציע( 30%
למסמכי המכרז , בדבר  5א'כנספח פי נוסח המצורף להוכחת דרישה זו, על המציע לצרף תצהיר, ל

מורשה חתימה מטעם  ידי -על -דין וחתום באופן אישי -ידי עורך-היעדר הרשעות, מאושר על
  המציע.

 
 נספח נשוא בהצהרה כמפורט, 1976 -תשל"ועסקאות גופים ציבוריים,  חוק בהוראות עומד המציע .6.9

 .המכרז למסמכי 5'א
ע"י המציע  ומאושר  חתום, לכך ועדיםיכשהוא מלא במקומות המ 6א' נספחלצרף להצעה את  יש

 "ד.עוע"י 
 תהיה ועדת המכרזים רשאית לפסלה! -הצעה שתוגש ללא המסמכים המבוקשים כאמור 



8 

 

המזמין שומר על זכותו לפנות למציעים להשלמת נתונים ו/או מסמכים, לרבות ביחס 
 .לבחינת עמידת המציע בתנאי הסף

 

 המכרז להגשת ומסמכים אישורים .7

 והאישורים המסמכים כל את להצעתו לצרף המשתתף על, לעיל הסף בתנאי מהאמור לגרוע מבלי
 . להלן המפורטים

אופן מסודר ותוך הפרדתם זה מזה עותק הפיסי בנא להגיש את המסמכים ב
בניילוניות/חוצצים. על כל מסמך/חוצץ נא לרשום בבירור את מספר הסעיף הרלוונטי 

 . , וכיו"ב(4.3, 3.2, 3.1לעיל/להלן אליו מתייחס המסמך/אישור )קרי, 

 המשתתפים מתבקשים להניח את הערבון בצמוד להצעה הכספית, בסוף מסמכי
 הצעתם. 

 

יאושר  –כל מסמכי המכרז חתומים ע"י המציע. נדרש אישור רו"ח / עו"ד למסמך כלשהו  .7.1
 המסמך כנדרש. 

 לעיל.  3 מסמכים המאשרים את עמידת ההצעה ו/או המציע בתנאים הכלולים בסעיף .7.2

בדבר ההוצאות, ההכנסות והרווחים הצפויים לאתר בתקופת תחשיב כלכלי מלא ומפורט  .7.3
 חשבון.-ידי רואה-כשהוא חתום ומאושר עלההפעלה בהתאם להערכת המציע, 

משתתף המדווח בתיק איחוד יצרף  עוסק מורשה לצרכי מע"מ. המשתתףתעודה בדבר היות  .7.4
וחד של העוסק בנוסף לתעודה הנ"ל גם אישור של רו"ח/רשויות המס בדבר הכללתו בתיק המא

 הרשום בתעודה הנ"ל. 

על ניהול פנקסים כחוק ועל דיווח הכנסות לרשויות , אישור מפקיד השומה או מרואה חשבון .7.5
 .1976 –המס, בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 

 אישור על ניכוי מס במקור ו/או פטור מכך. .7.6

המציע כדין כתאגיד פעיל וקיים , לעניין רישום הצעה והתחייבותאישור עו"ד, בשולי כתב  .7.7
בישראל, לקבלת כל ההחלטות הדרושות לפי מסמכי ההתאגדות של המציע ולפי כל דין לצורך 
הגשת הצעת המציע במכרז, ולאישור חתימת מסמכי המכרז על ידי מורשי החתימה של המציע 

 .באופן המחייב את המציע לכל דבר ועניין בקשר למכרז זה והוצאתו לפועל

רשאי לצרף להצעתו אישור רו"ח וכן תצהיר של מחזיקה בשליטת  – אישה בשליטת עסק שהוא מציע .7.8
הגשת הנוסח הנדרש עד למועד האחרון להגשת הצעות -העסק. על אף כל הוראה אחרת במכרז, אי

ולא תתאפשר הגשת אישור כאמור לאחר מועד הגשת תחשב כוויתור מצד המציע על העדפה כאמור 
 .ההצעות

  - זה סעיף לעניין

 נשים עם יחד או לבד, לה יש ואשר, בו בשליטה מחזיקה אישה אשר עסק –" אישה בשליטת עסק"
 ; אישור ההגדרה של( 2)-ו( 1) פסקאות הוראות שהתקיימו ובלבד, פעילותו את לכוון היכולת, אחרות

 אף התקיים לא וכי בשליטה מחזיקה אישה מסוים בעסק כי חשבון רואה של אישור –" אישור"
 : מאלה אחד

 זוג ובן, צאצא,  הורה,  אח, זוג בן) קרוב אינו הוא - אישה שאינו משרה נושא בעסק מכהן אם   ( 1)
 ;בשליטה המחזיקה של( צאצא או הורה, אח של

 ;בשליטה   המחזיקה של קרובים הם אין - נשים אינם מהדירקטורים שליש אם(  2)

 או במישרין, אחרות נשים עם יחד או לבד, מחזיקה אשר בעסק משרה נושאת –" בשליטה מחזיקה"
 ;בעסק השליטה אמצעי של סוג מכל 50%-מ בלמעלה, בעקיפין
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 ממלא וכל, ראשי עסקים מנהל, כללי למנהל סגן, כללי למנהל משנה, כללי מנהל –" משרה נושא"
 ;שונה תוארו אם אף בעסק כאמור תפקיד

 פי על לציבור הוצאו ולא בבורסה למסחר רשומות אינן שמניותיה בישראל הרשומה חברה -" עסק"
 ;בישראל הרשומה שותפות או, תשקיף

העתק של כל הנספחים הנכללים במסגרת מסמכי המכרז, לרבות תשובות הבהרה ככל שהופצו בקשר  .7.9
 עם המכרז כשהם חתומים ע"י הקבלן, מאושרים ומאומתים כדין.

 ללא שתוגש הצעה. המכרז מסמכי וכל המציע הצעת עם יחד, ל"הנ המסמכים כל את להגיש יש
 על שומר האשכול, האמור אף על. לפסלה רשאית המכרזים ועדת תהיה - כאמור המבוקשים המסמכים

 .הסף בתנאי עמידה לבחינת ביחס לרבות, מסמכים או/ו נתונים להשלמת למציעים לפנות זכותו

מסמכים נוספים, הן לעניין בחינת עמידתם של המציעים היה רשאי לדרוש מהמציעים להגיש י אשכולה
 בתנאים המקדמיים והן לבחינת המציעים באופן כללי.

יצורפו אף כנספחים לחוזה שיחתם בין המציע הזוכה  -כל המסמכים שהמציע יצרף להצעתו כאמור לעיל 
אלו מהווים חלק בלתי המציע מצהיר כי ידוע לו כי הנתונים והמידע הכלולים במסמכים  -ובין המזמין 

 נפרד של הצהרות המציע בכל הקשור לידע, ליכולת, לאמצעים ולכישורים הדרושים לצורך ביצוע העבודות.

 בטחונות .8

 ערבות בנקאית להצעה 

 ערוכה לטובת המזמין, ,בלתי מותניתשהוצאה לבקשת המציע, להצעתו ערבות בנקאית  יצרףכל משתתף  .8.1
  (.הערבות הבנקאית להצעה - )להלן ש"ח 100,000של  ךבס ,המכרזמסמכי ל 7א'נספח דוגמת בנוסח 

ה לדרוש הארכהמזמין רשות בידי ה. 23/06/2023 ליום עד לפחות ,בתוקף אהערבות הבנקאית להצעה תה .8.2
 .לעשות כן חייב יהיה חודשים נוספים והמציע 3למשך הבנקאית להצעה ערבות התוקף  של

ובלבד שהערבות תהא אוטונומית, בלתי מותנית, לפירעון לפי קבל ערבות גם בנוסח אחר, מזמין יה .8.3
 דרישה כאשר סכום הערבות ותוקפה יעמדו בהוראות הנקובות במפרט התנאים וההוראות המיוחדים.

הא רשאי לחלט את סכום הערבות או כל חלק ממנו כל אימת שהמשתתף לא יעמוד י מזמיןה .8.4
ם בו אחד מאלה, וזאת לאחר שתינתן לו הזדמנות בהתחייבויותיו על פי תנאי המכרז או אם התקיי

 :ימים 7ובכפוף למתן התראה בכתב ומראש בת  להשמיע את טענותיו

 הוא נהג במהלך המכרז בעורמה, בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים. .8.4.1

 הוא מסר לוועדת המכרזים מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק. .8.4.2

 חלוף המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז.הוא חזר בו מההצעה שהגיש למכרז לאחר  .8.4.3

אחרי שנבחר כזוכה במכרז הוא לא פעל לפי ההוראות הקבועות במכרז שהן תנאי מוקדם  .8.4.4
 עמו. מזמיןליצירת ההתקשרות של ה

אם לא יחתום המציע הזוכה על החוזה בנוסח המצורף למכרז זה במועד שייקבע ע"י  .8.4.5
, וזאת כפיצוי ובות שהפקיד לטובתרשאי לחלט את סכום הער מזמיןהא הי, מזמיןה

 מוסכם ומוערך.

  – ביצוע ערבות

 .₪  150,000 של בסך ביצוע ערבות לאשכול למסור הזוכה ידרש חוזהה חתימת בשלב .8.5

 נספח פ"ע הינו הביצוע ערבות נוסח. כאמור ביצוע ערבות מסירת הינו שירותים התחלת צו למתן תנאי .8.6
 .  המכרז חוזהב כאמור הינה הערבות תקופת. לחוזה 1'ב

 .המציע חשבון על יהיו -הערבות במתן הקשורות ההוצאות כל .8.7

 הוצאות המכרז .9
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ידי המציע ו/או מי מטעמו לצורך השתתפות במכרז ו/או בחינת -כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, אשר הוצאו על
המציע בלבד ועל  כדאיות הגשת הצעה ו/או הכנת ההצעה המכרז ו/או הגשת ההצעה למכרז תהיינה על חשבון

 חשבונו.

 למציע לא תעמוד כל עילה ו/או דרישה ו/או טענה ו/או  זכות ו/או תביעה כנגד האשכול בעניין.

 עדיפות בין מסמכים .10

בכל מקרה של סתירה או אי התאמה או דו משמעות בין תנאי המכרז להוראות חוזה הקבלנות ונספחיו תכרענה 
 הוראות חוזה הקבלנות ונספחיו.

 הבהרות ושינויים .11

שאלות לשגיא נוימן ברישא למסמך זה, יהיה רשאי כל אחד מהמציעים להפנות עד למועד שנקבע  .11.1
הבהרה בכתב בלבד, לאחר מועד זה לא תתקבלנה כל פניה. את שאלות ההבהרה יש להפנות באמצעות 

 .4שלוחה  8200807-04ולוודא קבלה בטלפון  org.ilsagi@eastgalil. דוא"ל 

 להלן:ש הי הדוגמפ-לבלבד ע (וורד) word ובץק בפורמטהפניות ישלחו  .11.2

 השאלה סעיף במכרז העמוד במכרז שאלה מס'

   
 

 

 –פה, אין ולא יהיה להם כל תוקף שהוא. רק תשובות בכתב -כל הסבר, פרשנות או תשובה שניתנו בעל .11.3
 תחייבנה את האשכול.

האשכול יהיה רשאי, בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת ההצעות, להכניס שינויים ותיקונים במסמכי  .11.4
המכרז, ביוזמתו או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים והתיקונים כאמור, יהוו חלק בלתי נפרד 

לפי ממסמכי המכרז ויובאו בכתב לידיעתם של כל רוכשי מסמכי המכרז בפקסימיליה ו/או בדוא"ל 
 .ידי המציעים בעת רכישת המכרז-מספרי הפקסימיליה ו/או הכתובות שימסרו על

 ההצעה .12

 המועד האחרון להגשת הצעות למכרז הינו המועד הנקוב ברישא למסמך זה. .12.1

המציע בחותמו על מסמכי המכרז מצהיר כי ראה ובדק את כל פרטי המכרז, לרבות כל הנספחים  .12.2
 ת כל הפרטים המפורטים במכרז.לו והצעתו כוללת את כל המחירים וא

על המשתתף למלא בדיו כחול את כל הפרטים הנדרשים במסמכי המכרז, לרבות הצעת המשתתף  .12.3
כים הנ"ל, לחתום חתימה מלאה במקום המיועד לכך מוהצהרתו וכן עליו לחתום על כל דף מהמס

ב ברור את שמו, בכל מסמכי המכרז, לרבות על טפסי החוזה המצורפים למסמכי המכרז ולציין בכת
 כתובתו ותאריך הגשת ההצעה.

על המציע לצרף להצעתו את כל מסמכי המכרז ואת כל המסמכים מטעמו שנדרשו במכרז, לרבות  .12.4
ידי -הנספחים המצורפים למסמכי המכרז כשהם חתומים בשוליהם ובכל מקום שהדבר נדרש על

החתימה של התאגיד, בצירוף חותמת התאגיד.  מובהר כי  מורשי מטעם בחתימה, אשכולה
 מסמכים אלו יהוו חלק בלתי נפרד מהצהרות המציע במכרז.

' ולרבות חוזה ההתקשרות על ז נספח ההצעה טופסההצעה על מסמכיה, נספחיה ואישוריה )לרבות  .12.5
בתוך מעטפה  ( קועות מקור) עותקים( 2) בשניידי המציע, ואלה יוגשו -נספחיו( יחתמו במלואם על

להגיש את המעטפה  ישסגורה ועליה שם המכרז ומספר המכרז בלבד, ללא סימני זיהוי אחרים. 
זאת לא יאוחר מהמועד  -, במסירה ידנית בלבד אשכוללתיבת המכרזים במשרדי מזכירות ה

 האחרון להגשת ההצעות.

"נתקבל" מאת  בטרם מסירת מסמכי המכרז, על המציע להחתים את מעטפת ההצעות בחותמת .12.6
 . אשכולמזכירות ה

 ( יום, מהמועד האחרון להגשת ההצעות למכרז.90ההצעה תהיה בתוקף למשך תשעים ) .12.7

mailto:sagi@eastgalil.org.il
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היה רשאי להודיע למציעים כי תוקף הצעתם למכרז מוארך לתקופה נוספת אשר לא י האשכול .12.8
 הבלעדי של האשכול.  ו( ימים, וזאת לפי שיקול דעת30תעלה על שלושים )

 . בלבד אחת הצעה להגיש אירש משתתף כל .12.9

  -הצעת המחיר  .12.10

שירות. על המציע למלא את הצעתו ביחס לכל סוגי  רכיבימספר  כולל המחיר הצעת טופס .12.10.1
 השירות. 

בטבלה בטופס  1" )רכיב מס' טיפול וקליטה"שימת לב המשתתפים כי ביחס לסוג שירות  .12.10.2
נקבע מחיר מקסימום ולגבי סוגי השירות של מימון משלים והשתתפות הצעת המחיר( 

נקבע שיעור מינימום. על המציעים בטבלה שבטופס הצעת המחיר(  2-3)רכיבים ברווחים 
 משיעורי המינימום / (1)במקרה של רכיב  להגיש הצעה שאינה חורגת ממחיר המקסימום

היה רשאית ועדת המכרזים לפסולה . הצעה אשר תחרוג כאמור ת(2-3)במקרה של רכיבים 
( או בשיעור 1רכיב או לחלופין לראותה ככזו העומדת על מחיר המקסימום )במקרה של 

 (.2/3רכיבים המינימום )במקרה של 
ועדת , שלילי שיעור ימלא שהמציע וככל אם אין לנקוב בשיעור שלילי. - 2-3ברכיבים  .12.10.3

העומדת על  ככזו בהצעתו לראותלפסול את הצעתו או לחלופין  תרשאיהמכרזים תהיה
 השיעור המינימלי.

 5% למשל) בלבד שלמים באחוזים אלא בשברים שיעור מימון/ חלוקת רווחים להציע אין .12.10.4
 הגבוה שלם למספר ההנחה תעוגל, בשברים הנחה אחוז המחיר בהצעת נכלל(. 5.1% ולא

 והנחה 4% של בשיעור הנחה בכך יראו 3.1% של הנחה אחוז הוצע לדוגמא) השבר שלאחר
 .המציע( את תחייב זו
 

הכרוכות  כל העלויותכולל את  בטופס הצעת המחיר  1רכיב מס' הכלול בהמחיר המרבי  .12.10.5
במתן השירותים, לרבות העסקת כל העובדים, עלויות שכר, זכויות סוציאליות, עלויות 
הדרכה והכשרה, ציוד, חומרים, עליות מחירים מכל סוג, כלי רכב, אגרות, מיסים וכיו"ב 

 וכל הוצאה נוספת מכל מין וסוג. 
, מס קניה וכיו"ב מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כל ההיטלים הממשלתיים, מכס, בלו .12.10.6

וכן שינויים בשיעורי המדד ו/או התשומות ו/או כל עלות אחרת שהיא הקשורה בעבודה 
לזוכה שישולם  2023ביחס לשנת היטל הטמנה  רבותל ,ייחשבו ככלולים במחירי ההצעה

 .לפי המנגנון הקבוע בחוזהבהתאם לשיעורו בדין,  האשכולבנוסף לתמורה על ידי 

 לפסול שלא זכותו על שומר האשכול  -בסכום המוצע  / בשיעור נקובי לא מציע בו במקרה .12.10.7
במקרה של  המירבי המחיר על העומד ככזה החסר המחיר את לקבוע אלא, ההצעה את

 . 2-3רכיבים או שיעור המינימום במקרה של  1רכיב מס' 

 וכמפורט) המוצע המחיר פ"ע השירותים את לספק ידרשו ים/ הזוכה כי בזאת מובהר .12.10.8
 המכרז שבחוזה ככל זולת, ב"וכיו מחיר העלאת /הצמדה /יוקר תוספת כל ללא וזאת( להלן

 . כלשהן תוספות נקבעו

 שירותים/  הלקוחות/ הרשויות מהיקף יוצא כפועל ישתנה לא המחיר, ספק הסר למען .12.10.9
 והפרשי מ"מע למעט, חוזהה תקופת כל לאורך וקבוע סופי יהיה המחיר כן כמו. שיסופקו

 להוראות בהתאם ואילך שישולמו 2023מעבר לפרסום גובה ההיטל לשנת  הטמנה היטל
 . החוזה

 . מההצעה נפרד בלתי כחלק לצרף יש  המחיר הצעת טופס את .12.10.10
 

 בחינת הצעות .13

 , ותיבחנה בשלושה שלבים: 40%ואיכות  60%ההצעות הכשרות תשוקללנה לפי רכיבים של מחיר  .13.1

 בחינת עמידת המציעים בדרישות הסף של המכרז.  – שלב ראשון .13.1.1

הצעות שלא יעמדו בדרישות הסף, לא יעברו לשלב הבא. אין באמור כדי לגרוע מסמכות 
האשכול להורות על השלמת מסמכים/ לרבות מסמכים שנדרשו לצורך הוכחת עמידת 

ליך ניקוד למען הסדר הטוב יובהר כי האשכול יהיה רשאי לבצע ה המציעים בדרישות הסף.
גם עבור הצעה שלא עמדה בתנאי הסף, מבלי שהדבר יפגע בזכות ועדת המכרזים להורות על 

 פסילת ההצעה בהמשך.
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(, %40  -בציון הסופי  )משקל נקודות  100 – שקלול הצעות ברכיב האיכות -שלב שני .13.1.2
 -ים שלהלן שייבחנו וינוקדו ע"י צוות מקצועי מטעם האשכולפרמטרהלפי 

 

 בניקוד משוקלל    60%נקודות המהוות  100 –יקוד למחיר נ .13.1.3

 ההצעות ישוקללו באופן הבא: 

 ניקוד מירבי בדיקת הרכיב ניקוד ואופן  רכיב #

1. 

כמות פסולת שנתית 
 המטופלת באתר 

כל מציע אשר האתר המופעל על ידו מטפל בכמות 
טון לשנה,  1200שנתית של פסולת בניין העולה על 

 .יקבל את הניקוד המרבי
 
 

יש להציג כתב כמויות חודשיות המטופלות על 
 ידי המציע, חתום ע"י עו"ד / רואה חשבון. 

 

 נקודות 10

2. 

כמות הלקוחות 
המקבלים שירות של 

קליטה וטיפול 
בפסולת בניין באתר 
 שהוצג בתנאי הסף 

 
ים של קליטה מספק שירותסיפק / מציע אשר 

רשויות מקומיות  3עבור  וטיפול בפסולת בניין
לתקופה של גופים ציבוריים ומעלה  3או ו/

 –חודשים ברצף )לכל לקוח כאמור( 24לפחות 
 נקודות 20יקבל 

 
הניקוד יינתן בהתאם לנתונים אותם יציג 

 למסמכי המכרז. 1המציע בנספח א'

 נקודות 20

3. 

שביעות רצון לקוחות 
המציע משירותיו 
בתחום הטיפול 

 בפסולת בניין

יבוצע סקר שביעות רצון מול שני לקוחות של 
המלצות. ההחלטה /הלקוחותהמציע ע"פ רשימת 

לאיזה גורם לפנות הינה לשק"ד הצוות המקצועי. 
סקר שביעות רצון יעשה בהתייחס להיבטים 

 :הבאים 
איכות העבודות שבוצעה על ידי המציע ומידת  -

 נקודות.  5 –שביעות הרצון של המזמין 
 נקודות.  5 -ולה של המציע  שיתוף הפע -

 נקודות. 5 –זמינות המציע לפתרון בעיות  -
יבוצע ע"י הניקוד  הינו עבור כל ממליץ. הניקוד

משביעות  והצוות המקצועי בשים לב להתרשמות
 .המציערצון לקוחות המציע משירותי 

 נקודות 30

בבעלות/ ציוד המצוי  .4
משנת  ברשות המציע

 ואילך, 2018ייצור 
ואשר יכול לשמש 

 ; בהפעלת האתר
 –"ברשות" משמע

במקרה בו הציוד 
מצוי בחזקת המציע 
מכוח הסכם הפעלה 

או שכירות ממועד של 
לפחות שנה טרם 
המועד האחרון 

 להגשת הצעות במכרז
יש לצרף את  –

ההסכם להצעה )ניתן 
 להשחיר סכומים(

 נקודות 10  -לטיפול בפסולת באגר 
 נקודות 10 - מגרסה לפסולת בניין

 נקודות 10 - נפה לפסולת בניין
 נקודות 10 - שופל לפסולת בניין

 
 בספח המציע להצהרת בהתאם יינתן הניקוד

 או כולו הציוד בו במקרה הסכם גם לצרף יש. 1'א
 "המציע"ברשות  חלקו

 נקודות 40
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 –הצעת המחיר(  ה בטופסבטבל 1רכיב מס' )  "קליטה וטיפול באתר" הרכיב שלעבור 
נקודות. יתר ההצעות ינוקדו באופן יחסי להצעה  50ההצעה הזולה ביותר תקבל ניקוד של 

 נקודות; 50ההצעה הזולה ביותר חלקי ההצעה הנבדקת במכפלת  –זו לפי הנוסחה 

מציע  – בטבלה בטופס הצעת המחיר( 2הרכיב של שיעור מימון משלים )רכיב מס' עבור 
נקודות. יתר ההצעות ינוקדו באופן  30הגבוה ביותר יקבל המימון אשר יציע את שיעור 

 נקודות. 30הגבוה ביותר כפול המימון המוצע חלקי שיעור המימון שיעור  –יחסי להצעה זו 

בטבלה בטופס הצעת  3)רכיב מס' גולמי הרווח תוך העבור הרכיב של חלוקת אחוזים מ
נקודות. יתר ההצעות  20גבוה ביותר יקבל שיעור החלוקה מציע אשר יציע את  -המחיר(

הגבוה ביותר  החלוקההמוצע חלקי שיעור  החלוקהשיעור  –ינוקדו באופן יחסי להצעה זו 
 נקודות. 20כפול 

 

 נוסחת שקלול ההצעות: .13.1.4

 שקלול ההצעה ייעשה ע"פ הנוסחא הבאה:

A   =  .סך הנקודות שיקבל המציע ביחס לרכיב איכות 

B    =  .סך הנקודות שיקבל המציע ביחס לרכיב המחיר 

 A+0.6 B0.4ציון משוקלל =

 .זה הליך הוראות ליתר בכפוף, כזוכה תוכרז ביותר הגבוה המשוקלל הציון בעלת ההצעה

 זכייה על הודעה .14

הזוכה/ים במכרז תימסר לזוכה/ים הודעה על כך בכתב באמצעות דואר רשום או  עם קביעת .14.1
 בדוא"ל.

הזוכה/ים במכרז מתחייב לחתום על החוזה ולמסור לאשכול ערבות ביצוע ואישור קיום ביטוחים  .14.2
 ( ימים ממועד ההודעה כאמור.7כמפורט בחוזה הקבלנות וזאת בתוך שבעה )

הודעה בכתב באמצעות דוא"ל ותתואם מסירה של הערבות למציע אשר הצעתו לא תתקבל תינתן  .14.3
 הבנקאית.

בכל מקרה של הפרת תנאי במכרז זכייה של מציע לבטל מבלי לגרוע מהאמור לעיל, האשכול רשאי  .14.4
מטעמו נתן מי או המציע , כי ו, להנחת דעתהאשכול הוכחהבידי מתנאי המכרז, וכן בכל מקרה בו 

התברר אם  , אוה במכרזיבת הנאה כלשהי בקשר עם הזכיאו הציע שוחד, מענק, דורון או טו
לאשכול לא גילה שהמציע במכרז אינה נכונה, או המציע הכלולה כי הצהרה כלשהי של אשכול ל

בוטלה הזכייה  , היה בה כדי להשפיע על קביעתו כזוכה במכרז.האשכוללדעת ש ,עובדה מהותית
 .ויד-עללכל גורם אחר, כפי שייקבע  למסור את ביצוע המכרזהאשכול  רשאי כאמור,במכרז 

 משפטיים הליכים .15

 בדרישות או/ו בטענות או/ו בתביעות יבוא לא, כזוכה הוכרז אשר מציע כי, בזאת ומודגש מובהר .15.1
, יגרמו אם, יגרמו אשר לחלוטין או העבודות זמנית מתן הפסקת או/ו עיכוב כל בגין, האשכול כלפי

 קיימים מניעה צווי לרבות, כלשהם שלישיים צדדים ידי-על שיינקטו משפטיים מהליכים כתוצאה
 המכרז.  תקופת במשך שיוצאו למכרז בקשר עתידיים או/ו

 וכי המכרז הליכי ביתר או/ו המכרזים ועדת בהחלטת יסודי פגם נפל כי, מוסמך ש"בימ קבע .15.2
 אחר פיצוי לכל מטעמו מי או/ו ל"הנ המציע זכאי יהיה לא, במכרז מציע זכה לא זה מפגם כתוצאה

 כתוצאה, לו נגרמו, לטענתו, אשר שהוא וסוג מין מכל אחר נזק או/ו רווח אובדן או/ו הפסדים בגין
 כלפי שהוא ומין סוג מכל אחרות טענות או/ו תביעות כל תהיינה לא ולמציע המכרז בהליכי מהפגם

 .מלא וויתור כך על מוותר והוא זה בעניין מטעמו מי או/ו האשכול כנגד ואו/

 במכרז האחרים בהליכים או המכרזים ועדת בהחלטת יסודי פגם נפל כי, מוסמך ש"בימ קבע .15.3
, שזכה המציע מתחייב, לכך זכאי שהיה אחר מציע ולא המציע במכרז זכה זה מפגם וכתוצאה
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 המכרז במסגרת עמו שנחתם חוזהה פ"העבודות ע מתן את להפסיק, האשכול הודעת עם מידית
 תהיינה לא , למציעחוזהלתשלום בגין עבודות שסופקו עד למועד ביטול השהוא ובכפוף  שלב בכל

 בעניין מטעמו מי או/ו האשכול כנגד ואו/ כלפי שהוא ומין סוג מכל אחרות טענות או/ו תביעות כל
 .מלא וויתור כך על מוותר והוא זה

 עיון בהצעה הזוכה .16

הזוכות במכרז, לאחר קביעת  עיון במסמכי המכרז לרבות פרוטוקול וועדת המכרזים, ובהצעות .16.1
המציע/ים הזוכה/ים, ע"י המציע שהצעתו נפסלה ו/או מציע שלא זכה, תתאפשר באמצעות פנייה 

 בכתב שתיעשה לאשכול ובכפוף להוראות כל דין.

 לעיל, לא יתאפשר העיון במסמכים הבאים: על אף האמור .16.2

ו/או אחר לוועדה לצורך  יועץ לוועדת המכרזים, ככל שיוזמנו במסגרת ייעוץ משפטי חוו"ד (1
בחינת חלופות אפשריות שונות לפעולה או החלטה של וועדת המכרזים ו/או הערכת סיכויים 

 וסיכונים הנובעים מקבלת החלטות כאמור בהליכים משפטיים עתידיים.

 הצעות של מתמודדים אחרים שהגישו הצעתם ולא זכו במכרז. (2

מציעים ביקשו במסגרת הצעתם כי יוותר חסוי, כל מסמך עליו יש חסיון עפ"י כל דין ו/או שה (3
 בכפוף להחלטה שתתקבל לנושא זה. 

מציע אשר הגיש הצעתו למכרז זה ייחשב כמי שנתן רשותו במקרה של זכייה לאפשר עיון בהצעתו  .16.3
לצורך סעיף זה משמעה כלל המסמכים  -למי שנפסל וביקש לבחון את הצעתו הזוכה. "הצעה" 

 זה, ככל שלא ציין על גבי הצעתו כי עסקינן בחומר חסוי. שהוגשו ע"י המציע במכרז

האשכול אינו נושא בכל אחריות להוצאה או נזק שייגרמו למציע בקשר להשתתפותו בהליך זה,  .16.4
ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל גם בשל אי קביעת הצעתו כהצעה המתאימה ביותר. מבלי לגרוע 

הוצאות ההשתתפות במכרז והכנת ההצעות, ולא יהיו  מכלליות האמור לעיל, המציעים יישאו בכל
 זכאים לכל פיצוי ו/או שיפוי מאת האשכול בגין הוצאות אלו.

 

 הוראות כלליות .17

אי הגשת הצעת מחיר ו/או השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת אשר ייעשו במסמכי  .17.1
או תוספת בגוף המכרז ובין באמצעות המכרז ו/או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין באמצעות שינוי 

מכתב נלווה או בכל דרך אחרת יובילו לפסילת הצעה למכרז והכל בהתאם לשיקול דעת האשכול 
 ו/או ועדת המכרזים.

 במקרה של זהות בין הצעות יהיה האשכול רשאי לבצע הגרלה. .17.2

אוגד אחר, שהינו מציע שהוא אישיות משפטית מאוגדת, מנוע מלהגיש הצעה/ות נוספות/ות של גוף מ .17.3
אישיות משפטית נפרדת, במידה ואחד מיחידיו של הגוף המאוגד האחר, הינו בעלים ו/או בעל מניות 
ו/או מנהל ו/או נושא משרה ו/או שותף של המציע. מציע שהוא אישיות משפטית מאוגדת, מנוע 

מנהל ו/או נושא מלהגיש את הצעתו במקרה ואחד מיחידיו של המציע )בעלים ו/או בעל מניות ו/או 
 משרה ו/או שותף( הגיש את הצעתו למכרז.

תיפסל  –הצעה אשר תוגש על ידי מציע אחד בשם מציעים נוספים או שני מציעים  או יותר במשותף  .17.4
 .ולא תובא בחשבון

 האשכול מתחייב לקבוע את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה שהיא, כזוכה במכרז. אין  .17.5

בחשבון שיקוליה, בבחירת ההצעה הזוכה ו/או בבחינת ההצעות  וועדת המכרזים רשאית לקחת .17.6
למכרז, את אמינותו, ניסיונו וכושרו של המציע לבצע את החוזה המוצע במכרז. במסגרת זו האשכול 
ו/או ועדת המכרזים רשאים להביא במסגרת שיקוליהם ניסיון שלילי ו/או בעיות באמינות אשר היו 

אשכול עם מציע במכרז, ואף לפסול בהתאם לשיקולים אלה את לאשכול ו/או לרשויות החברות ב
הצעתו ו/או להימנע להתקשר עימו בחוזה הקבלנות )באם הצעתו היא הזולה ביותר( ולבחור מציע 

 אחר תחתיו.

האשכול רשאי לדרוש מהמציעים פרטים נוספים ו/או השלמות נוספות ו/או הבהרות נוספות לרבות  .17.7
ורך בחינת עמידת המציע בדרישות הסף של המכרז בהתאם לשיקול פרטים/ מסמכים הנדרשים לצ
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דעתו הבלעדי ולשביעות רצונו, כל זאת גם לאחר פתיחת ההצעות על מנת לבחון את המציע והצעתו 
 במסגרת שיקוליו.

 האשכול שומר לעצמו את הזכות לבטל את המכרז ולבצע את העבודות נשוא המכרז בעצמו. .17.8

 בשל חוסר או תנאיה ,מחירה בשל סבירה בלתי שהיא בהצעה ללכ להתחשב לא רשאיאשכול ה .17.9
 ההצעה מונע הערכת אשכול ה שלדעת באופן ,המכרז שבמסמכי לנתונים או לדרישות התייחסות

  .כנדרש

 תקופת ביצוע העבודות על פי מכרז זה הינה כמפורט במסמכי המכרז. .17.10

 אלא במקום מיוחד שצוין לכך, ככל שצוין. ,בהצעת הקבלן אין לכלול מס ערך מוסף .17.11

 .המציעעל תחולנה  -הוצאות הגשת ההצעה וההשתתפות המציע במכרז  .17.12

מובא בזאת לידיעת המשתתפים כי בהתאם להוראות הדין, קיימת זכות עיון בהצעה הזוכה, בכפוף  .17.13
הווים לסודות מסחריים / מקצועיים. על המציעים לציין בהצעתם מהם המסמכים / נתונים המ

סודות מסחריים / מקצועיים, ככל שקיימים , אותם הם מבקשים שלא לחשוף בפני משתתפים 
אחרים. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יודגש כי שמו וכתובתו של המציע והמחיר שהוצע על ידו לא 
יהוו סוד מסחרי או סוד עסקי. מובהר בזאת כי ההחלטה לעניין זה הינה בסמכות ועדת המכרזים 

וף להוראות הדין והפסיקה. כן יובהר כי סימון חלקים בהצעה כסודיים מהווה הודאה בכך ובכפ
שחלקים אלה בהצעה סודיים גם בהצעותיהם של המציעים האחרים, ומכאן שהמציע מוותר מראש 

 העיון בחלקים אלה של הצעות המציעים האחרים. תעל זכו

ף אינו רשאי להעתיקם ו/או לעשות בהם , והמשתתהאשכולכל המסמכים, הינם רכושה הבלעדי של  .17.14
 שימוש כלשהו, למעט לצורך הגשת הצעתו.  

 

 מסמכי המכרז .18

 מסמכי המכרז הינם, כמפורט להלן, והם מהווים חלק בלתי נפרד הימנו:
 נספח א. -מסמך נוהל תנאי המכרז ומידע כללי למציע )מסמך זה(  .18.1
 ;1נספח א' –פרטי המציע והצהרות שונות  .18.2
 .2נספח א' –בדבר מחזור כספי  אישור .18.3
 .3נספח א' –הצהרה בדבר גיוס/ העמדת מימון משלים  .18.4
 .4א'נספח  –הצהרה בדבר העדר קרבה  .18.5
 .5א'נספח  –תצהיר בדבר העדר הרשעות  .18.6
 ;6א'נספח  -1976-חוק עסקאות עם גופים ציבוריים, התשל"ולפי תצהיר  .18.7
 .7א'נספח  –נוסח ערבות בנקאית להצעה  .18.8
 נספח "ב"; -חוזה המכרז  .18.9

 ;1נספח ב' –מפרט טכני  .18.10
 ;2נספח ב' –מסמכים לגבי המקרקעין מושא האתר  .18.11
 .3ב'נספח  – באתרוהצטיידות כתב כמויות לעבודות ההקמה  .18.12
 .4נספח ב' –נוסח ערבות ביצוע  .18.13
 ;5ב' נספח –אישור קיום ביטוחים דרישות ביטוח ונוסח  .18.14
 ;"גנספח " -כתב הצעה והתחייבות  .18.15

 
  ידי המציע.-ייחתמו עלכל הנספחים דלעיל 

 מסמך זה הינו משלים ובנוסף לשאר מסמכי ותנאי המכרז.
 
 
 

 בכבוד רב,                                                      

 יורם אזולאי, מנכ"ל                  
אשכול רשויות גליל מזרחי                           
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  1נספח א' 
 

 פרטי המציע  .1

  שם המציע

  מס' הזיהוי

  מען המציע )כולל מיקוד(

  שם איש הקשר אצל המציע

  תפקיד איש הקשר

  טלפונים

  פקסימיליה

  דואר אלקטרוני

  –לתנאי הסף  6.5הצהרות לצורך סעיף  .2

 לקליטה מתקן/אתר של והפעלה בניהול ואילך 2017 משנת החל מוכח קודם ניסיון למציע

 עסקים) רישוי לצו לתוספת  ג 5.1 או' א 5.1 פריט פי על עסק רישיון כולל בניין בפסולת וטיפול

  – הבאות בדרישות העומד, 2013-ג"תשע(, רישוי טעוני

 .וברציפות מקום באותו לפחות חודשים 24 במשך  פעל/פועל מתקן/האתר -

 .בשנה בממוצע פסולת טון 1,200 לפחות של בהיקף בניין פסולת נקלטה /נקלטת באתר -

וכתובתו:  המתקן /שם האתר 

____________________________________._______________________________ 

 ______ שנים; -באותו מקום וברציפותתקופת ההפעלה של האתר 

 המטופלת באתר _______ טון.שנתית ממוצעת כמות פסולת בניין 

 (:X-)יש לסמן את האפשרות המתאימה ב רישיון עסק-

 2013-ג"תשע(, רישוי טעוני עסקים) רישוי לצו לתוספת  ג 5.1 או' א 5.1 פריט פי על עסק רישיון 

 מצ"ב העתק מהרישיון; –

 מצ"ב אסמכתאות – מצוי בהליכים להארכת רישיון עסק כאמור; 

 -)לצורך תנאי הסף וניקוד האיכות(לקוחות האתר  .3
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שם הלקוח /  #

 הארגון

מתן  תקופת

 )חודשהשירותים 

+שנה עד 

 חודש+שנה(

איש קשר 

מטעם 

 הלקוח

תפקיד איש 

 קשר

 טלפון נייד ודוא"ל של איש הקשר

1      

2      

3      

 

לפסולת  מגרסה –ומעלה 2018משנת ייצור ציוד המצוי בבעלות/ברשות המציע  –לצורכי איכות  .4

לגביו מתחייב המציע בניין,  באגר לטיפול בפסולת ו/או נפה לפסולת בניין ו/או שופלו/או  בניין

  -כמפורט להלןכי ביכולתו להעמידו באתר החל ממועד הפעלת האתר, 

בבעלות או  דגם שם היצרן מס' רישוי סוג הציוד #
ברשות 
יש  –המציע 

 לפרט

 שנת ייצור

1.       

2.       

3.       

 

במקרה בו הציוד מצוי בחזקת המציע מכוח הסכם הפעלה או שכירות ממועד  –"ברשות" משמע

יש לצרף את ההסכם להצעה )ניתן  –של לפחות שנה טרם המועד האחרון להגשת הצעות במכרז 

 .להשחיר סכומים(

ידוע לי כי הצהרות המציע בנספח זה הינן ו, אמת הינו זה בנספח האמור כי לאשר הריני
 מחייבות.

 לראיה באתי על החתום:

 

______________   ____________________________ 

+ חותמת וחתימה שמות מורשיי חתימה    תאריך  
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 נספח א' 2

  אישור בדבר מחזור כספי 
 

)לא כולל מע"מ( לשנה, ₪  5,000,000הרינו להצהיר כי המשתתף בעל מחזור כספי בהיקף של לפחות 
  -רט להלןנסות מעבודות טיפול וקליטת פסולת, כמפובגין הכ 2022-ו 2021, 2020מהשנים בכל אחת 

לא כולל ₪, היה בסך של ____________________  2020המחזור הכספי של המשתתף בשנת 
 מע"מ.

לא כולל ₪ היה בסך של ____________________  2021המחזור הכספי של המשתתף בשנת 
 מע"מ.

לא כולל ₪ היה בסך של ____________________  2022המחזור הכספי של המשתתף בשנת 
 מע"מ .

נכון למועד הגשת ההצעה לא תלויים ועומדים נגד המציע צו פירוק ו/או צו פשיטת רגל ו/או צו 
 –כינוס נכסים והמציע לא מוכרז כ"לקוח מוגבל" כמשמעותו בחוק שיקים ללא כיסוי, התשמ"א 

 . לא קיימת לגבי המציע אזהרת עסק חי.1981
 

 חתימת המשתתף: ____________________
                    

 
 

 אישור רואה חשבון
לבקשת _______________________ )להלן: "המשתתף"( וכרואי החשבון שלו, ביקרנו את 
הצהרת המשתתף בדבר ניסיון בביצוע עבודות  כמדווח לעיל. ההצהרה הינה באחריות הנהלת 

 המשתתף. אחריותנו היא לחוות דעה על הצהרה זו בהתבסס על ביקורתנו. 
מקובלים. הביקורת כללה בדיקה של ראיות התומכות ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת 

בסכומים ובמידע שבהצהרה וזאת במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בהצהרה הנ"ל הצגה 
 מטעה מהותית. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.

הותיות את הצהרת לדעתנו בהתבסס על ביקורתנו הצהרה זו משקפת באופן נאות מכל הבחינות המ
 המשתתף בדבר ניסיון והיקף עבודות בשנים לעיל ץ

הריני לאשר כי נכון למועד אישורי זה לא תלויים ועומדים נגד המציע צו פירוק ו/או צו פשיטת רגל 
ו/או צו כינוס נכסים והמציע לא מוכרז כ"לקוח מוגבל" כמשמעותו בחוק שיקים ללא כיסוי, 

 לגבי המציע אזהרת עסק חי. . לא קיימת 1981 –התשמ"א 
 

   תאריך: __________
 

      
                        _________________ 

 בכבוד רב,                               
 רואי חשבון                                
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 3א'נספח 
 להעמדת/גיוס מימון משלים התחייבותהצהרה ו  

הנני הח"מ, ___________________________ עושה תצהיר זה מטעם המציע במכרז מס'  .1
04/2023 . 

 הנני משמש כ______________ אצל המציע ומוסמך לתת תצהיר זה בשמו. .2

המציע יעמיד/יגייס   -הריני להצהיר ולאשר בשם המציע כי ככל שהמציע יקבע כזוכה במכרז   .3
לצורך ביצוע הפרויקט בפועל  מהיקף הפרוייקט  60%-א יפחת מבשיעור שלמימון משלים 

  ובהתאם לתנאים, מועדים  ודרישות המכרז.

 וכי, "מ(מע כולל)הסכום  9,807,873₪המוערך עומד ע"ס של  ידוע למציע, כי היקף הפרוייקט  .4
כי היקף המימון שיינתן על ידי המועצה  למציעכן ידוע  .מחייבת שאינה בלבד בהערכה המדובר

 "ח. מלש 3.92והאשכול לא יעלה על 

בהקשר זה ידוע למציע ומקובל עליו כי ככל ויהיה פער בין היקף הפרויקט המוערך ובין היקף  .5
הפרויקט בפועל, יידרש הזוכה לשאת במימון ההפרש, וזאת בנוסף להצעתו במכרז ביחס 

 .למימון המשלים

להוכחת מקור המימון )יש לרשום מהות האסמכתאות  אות הבאות מצורפות האסמכת .6
 ולצרפן(:

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

__________________ 

יד/לגייס את המימון המשלים כאמור, זאת אף אם הריני להבהיר כי המציע מתחייב להעמ .7
 יידרש להשיג מקור מימון חלופי/אחר למקור שהוצג לעיל.

המציע ככל והצעתו תוכרז המימון המשלים שיגויס/יועמד ע"י ידוע למציע ומקובל עליו כי  .8
ת לו כל זכות קנייני יקנהולא בשום מקרה,  לזוכהלא יוחזר חוזה המכרז, ע"פ המפורט ב כזוכה

 קודם לכן. החוזהו/או אחרת בתחום ההרשאה בתום תקופת ההרשאה ו/או בסיום 

 
 

 :חתימת המציע

  _________________    _____________    _______________    ________________ 

 חתימה/חותמת              מס' זהות/עוסק מורשה                                      תאריך  שם           

 

 הריני לאשר בזאת כי:   _______________________   
  _______________________ 

הינם מורשי חתימה של המציע וכי הוזהרו כדין בדבר אמיתות הצהרתם דלעיל ובדבר אי עמידה 
 בדרישותיה.

 :עו"ד חתימת

    _______________    _______________    ________________ 
 חתימה/חותמת                                                   תאריך  שם        עו"ד     
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 נספח א'4
 

 תאריך: _________
 

 לכבוד
  גליל מזרחירשויות  ערים אשכול איגוד

 
 א.ג.נ.,

 
  האשכול ו/או לחבר מועצת האשכולהצהרה בדבר קירבה/העדר קרבה לעובד הנדון: 

 
 הנני מצהיר בזאת כי האשכול הביא לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים: .1
 

 א')א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כדלקמן:122סעיף  .1.1
 עשרה על העולה חלק האמורים לאחד שיש תאגיד או, שותפו או סוכנו, קרובו, מועצה חבר"

 או לחוזה צד יהיה לא, בו אחראי עובד או מנהל מהם שאחד או ברווחיו או בהונו אחוזים
 ."אחות או אח, בת או בן, הורה, זוג בן -" קרוב, "זה לעניין; העירייה עם לעסקה

 
)א( של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות  12כלל  .1.2

 המקומיות הקובע: 
 חבר, "זה לעניין; המקומית הרשות עם לעסקה או לחוזה צד יהיה לא המועצה חבר"

 הגדרות ראה) בו שליטה בעלי קרובו או שהוא תאגיד או קרובו או מועצה חבר -" מועצה
 ((."ב()1)2-ו( ב()1)1 בסעיף" קרוב"ו" שליטה בעל"
 

 )א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כי: 174סעיף  .1.3
 
 או עצמו ידי על, בעקיפין או במישרין, מעוניין או נוגע יהיה לא עירייה של עובד או פקיד"

 המבוצעת עבודה ובשום העירייה עם שנעשה חוזה בשום, סוכנו או שותפו או זוגו-בן ידי על
 ."למענה

 
ידוע לי כי ועדת המכרזים של האשכול תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה  .2

 אם מסרתי הצהרה לא נכונה.כאמור לעיל, או 
 
אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו  .3

 אמת.
 

( לפקודת 3א') 122אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף  .4
ית להתיר מחבריה ובאישור שר הפנים רשא 2/3העיריות, לפיהן מועצת האשכול ברוב 

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

 שם המשתתף: ___________________ חתימת המשתתף: __________________   
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 5א' נספח

 

 תצהיר העדר הרשעות
 

שהוזהרתי כי אני הח"מ _______________________, ת.ז. ___________________, לאחר 
עליי לומר את האמת, שאם לא כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר/ה בזאת בכתב, 

 כדלקמן:
אני משמש כ_____________________ אצל _______________________ )להלן:  .2

 ומוסמך ליתן תצהיר זה בשמו ובעבורו. , מורשה חתימה מטעם המציע "(המציע"

 

ו/או מורשי החתימה של המציע ו/או מנהלי המציע )הרשומים המציע הריני להצהיר כי  .3
ממניות  30% -בדו"ח רשם החברות( ו/או בעלי השליטה במציע )המחזיקים למעלה מ

הנוגעת לטיפול בפסולת, לרבות במסגרת אתר  בעבירהלא הורשע בפלילים המציע( 
 . פסולת/תחנת מעבר/תחנה ממיינת/אתר סילוק / אתר מחזור

 שנים מיום מתן גזר דין.  7אם הורשע, חלפו לפחות או ש
 

 זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .4
 __________________ 

 חתימת המצהיר       
 
 
 
 
 

 אישור
הריני לאשר בזאת כי ביום ___________ הופיע בפני  ___________________, עו"ד , ה"ה 

_________________, ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את ____________________, ת.ז 
האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות תצהירו דלעיל וחתם 

 עליו בפני.
 
 

______________________ 
                                                              

 , עו"ד
 

 

 

 

 

 

 

  



22 

 

 

 

 6א'נספח 

 1976 -תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 
אני הח"מ ________________ת.ז.______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר האמת וכי אהיה צפוי/ה 

  לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת, כדלקמן:
  

אצל המציע  ________________________________________-אני משמש כ .1
פומבי  מסגרת(,  שהגיש הצעה למכרז המציע - ____________________________ )להלן

 -נשוא המכרז )להלן  השירותים, לביצוע פורסם ע"י אשכול גליל מזרחיאשר  04/2023מספר 
 , ומוסמך ליתן מטעמו תצהיר זה בשמו ובעבורו.המכרז(

 נפרד מהצעת המציע למכרז . הנני עושה תצהיר זה בתמיכה וכחלק בלתי .2

 בתצהיר זה: .3

השליטה בו או תאגיד  גם בעל –מי שנשלט על ידי המציע. אם המציע הוא חבר בני אדם   - "בעל זיקה"
הדומה בהרכבו ובתחומי פעילותו  המציע, או תאגיד שבשליטת בעל השליטה אצל

  לאלו של המציע, או מי מאחראי מטעם המציע על תשלום שכר העבודה.
 .1981-כהגדרתה בחוק הבנקאות )רישוי( התשמ"א      -    "שליטה"

יש הנני מצהיר בזאת כי עד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז,  אנוכי וכל בעל זיקה למציע ] .4
 [:במשבצת המתאימה Xלסמן 

 31 - לא הורשענו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות שנעברו לאחר יום כ"ה בחשון התשס"ג 
, לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, 2002באוקטובר 

 ;1987-ו/או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 1991-התשנ"א
  לפי 2002באוקטובר  31 -הורשענו ביותר משתי עבירות שנעברו אחרי יום כ"ה בחשון התשס"ג ,

ו/או לפי חוק  1991-והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין
,אך במועד האחרון להגשת ההצעות במכרז,   חלפה שנה אחת לפחות  1987-שכר מינימום, התשמ"ז

 ממועד ההרשעה האחרונה;
 

 במשבצת המתאימה(: X)סמן הריני להצהיר כי  .5
   לא חלות "( החוק)להלן: " 1998 -לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 9הוראות סעיף

 על המציע.
   אותן. מקייםוהוא לחוק חלות על המציע  9הוראות סעיף   

 
 :במשבצת המתאימה( xנדרש לסמן  חלות על המציעלחוק  9)במקרה שהוראות סעיף  .6

    עובדים. 100-המציע מעסיק פחות מ 
     עובדים או יותר. 100המציע מעסיק 

 
 :במשבצת המתאימה(  Xעובדים או יותר נדרש לסמן  100)במקרה שהמציע מעסיק  .7

   המציע מתחייב כי ככל שיזכה במכרז יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים
 קבלת הנחיות לשם –הצורך לחוק ובמקרה 9 סעיף לפי חובותיו יישום בחינת החברתיים לשם

 .ליישומן בקשר
   המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים

לחוק, הוא פנה כאמור ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו  9 סעיף לפי חובותיו יישום  לשם בחינת
תקשרות שלגביה נתן )במקרה שהמציע התחייב בעבר לבצע פנייה זו ונעשתה עמו ה פעל ליישומן

 התחייבות זו(.
 

המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי פסקה זו למנהל הכללי של משרד העבודה  .8
 ימים ממועד ההתקשרות. 30הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 

 זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .9

_____         _______                 
 חתימה

 אישור

הריני לאשר, כי ביום ___________הופיע/ה בפני עו"ד _____________, ה"ה ____________, 
ת.ז.__________, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים 

 בחוק, אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפניי את תוכן התצהיר לעיל וחתם/מה עליו בפניי.
_______________ 

 חתימה וחותמת עו"ד
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 7א'נספח 

 כתב ערבות בנקאית

 למכרז( הצעה)ערבות 

 לכבוד

 איגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי  

 (האשכול –)להלן 

 א.ג.נ.,

 הנדון: ערבות בנקאית מספר _______________

  

הנערב( מס' ת.ז./ח.פ./ח.צ. _______________ מרחוב  –בקשת _____________ )להלן  פי-על .1
___________________ )כתובת מלאה כולל מיקוד(, אנו ערבים בזאת באופן בלתי חוזר בקשר 

שתדרשו מאת לשלם לכם כל סכום  4/2023למכרז פומבי למילוי כל מחויבויותיו של הנערב בקשר 
סכום  –)להלן ₪(  ______________–)במילים  ₪ ____________המציע הנערב עד לסכום כולל של 

 (.הערבות

דלעיל בפעם אחת או  1אתם תהיו רשאים לדרוש מאיתנו את תשלומו של הסכום המפורט בסעיף  .2
במספר דרישות שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מסכום הערבות בלבד ובתנאי שסך דרישותיכם לא 

 יעלה על הסך הכולל בסכום הערבות.

( ימים 7לעיל, תוך שבעה ) 1אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך המפורט בסעיף  .3
ידי מנכ"ל האשכול, וזאת ללא כל תנאי -מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו חתומה על

ומבלי להטיל עליכם כל חובה להוכיח או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, מבלי 
טעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד לנערב במכרז בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם ומבלי ל

 שתהיו חייבים לדרוש תחילה את סכום הערבות מאת המציע הנערב.

 לדרישתכם כאמור לעיל עליכם לצרף כתב ערבות זה. .4

 (.כולל 23/06/2023בתוקפה עד ליום ערבות זו תישאר  .5

להארכה בהודעה בכתב של מנכ"ל האשכול באופן חד צדדי לבנק, בלא צורך תוקפה של ערבות זו ניתן  .6
 דלעיל. 5( יום נוספים מהמועד הנקוב בסעיף  90בקבלת הסכמת הנערב, לתקופה של תשעים )

 5כל דרישה על פי ערבות זו, צריכה להתקבל לא יאוחר מתאריך תום תוקפה של הערבות כנקוב בסעיף  .7
המועד האחרון לתוקף הערבות לאחר התקופה הנוספת )באם הוארכה(  לעיל ו/או לא יאוחר מחלוף

 דלעיל. 6כאמור בסעיף 

 לאחר מועד זה, תהיה ערבותינו זו בטלה ומבוטלת.

 ערבות זו איננה ניתנת להמחאה או להסבה או להעברה בכל צורה שהיא. .8

 בכבוד רב,

________________ 

 שם הבנק         

 חותמת אישית של ה"ה _______________________ וחותמת הסניף.טופס זה חייב בחתימה + 
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 נספח ב'
 

כרז/חוזה מס' מ    

 נערך ונחתם ב_____________ש

 יום _________ לחודש _____________ שנת __________ב

 

 -ב  י  ן      -

 

 איגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי, מס' ישות ______________
 עליוןצומת כוח גליל 

 ("אשכול"ה)להלן:     
 
 

 –לבין -     
 מועצה מקומית בוקעתא 

 )להלן: "המועצה"(
 

  -לבין-
   _______________  __________________ 
 ח.פ. ______________  ת.ז. ___________   
 מרח' ______________  מרחוב _____________   
 המוסמכים לחתוםעל ידי מנהליה    מ________________   
 ולהתחייב בשמה כדין   (המפעיל – )להלן   

 ה"ה __________ ת.ז. _________
 ה"ה __________ ת.ז. _________

 (המפעיל - )להלן       
 

 
 5 חלקות 202015 כגושמקרקעין הידועים המועצה המקומית בוקעתא ובתחום שיפוט  הואיל:

תחנת מעבר  22684"ג/ 256-0388702מס'  תוכנית לפי  4' מס, 1' מס( ים)מגרש(, בחלק)
ו/או  "המקרקעין"המועצה" ו/או " -בהתאמה )להלן"  לפסולת יבשה וגזם בוקעתה

הרשאה שנחתם בין המועצה לרשות מקרקעי ישראל  חוזהובהתאם ל("התכנית"
למועצה קיימת הרשאה לשימוש במקרקעין למטרות  4.6.2019( ביום רמ"י -)להלן

 הנדסיים;מתקנים 

 האתר( –)להלן  והמועצה מעוניינת להקים במקרקעין תחנת מעבר לטיפול בפסולת בניין והואיל:
 הפעילות כל על ומפקח המנהל כגורם לפעול האשכול את הסמיכה והואיל והמועצה
   .המפעיל י"ע האתר הפעלת על פיקוח לרבותשתתבצע באתר, 

הקמה, לקבלת שירותים של   4/2023במכרז פומבי שמספרו  כזוכההוכרז  והמפעיל והואיל:
הפעלה ואחזקה של תחנת מעבר לקליטה, מיון ומחזור פסולת בנין בתחום שיפוט 

כאשר אתר זה נועד  זה וביתר מסמכי המכרז חוזה(, כמפורט בהמכרז -)להלןמועצה ה
 ;באשכול והכל כאמור במסמכי המכרז לשרת, בין השאר, את הרשויות החברות

והמועצה ניאותה לתת למפעיל זכות הרשאה לשימוש במקרקעין למטרות הפעלת האתר  והואיל:
 ;בחוזה זהכמפורט 
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להפעלת  מצהיר כי הוא ערך את כל הבדיקות הנדרשות לצורך מתן השירותים והמפעיל : הואילו
את  תתמעוניין לוכי הוא יכול ו לרבות העמדת המימון המשלים,ותחזוקת האתר 

 ;האשכולבהתאם לדרישות המכרז ולהוראות  השירותים
 

 את מחויבויותיהם וזכויותיהם ההדדיות; חוזהוברצון הצדדים לעגן ב והואיל:
 

 
 : לפיכך  הוצהר,  הוסכם  והותנה  בין  הצדדים  כדלקמן

 
 
 כללי .1

 זה וכן כל יתר מסמכי המכרז מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.  חוזההמבוא והנספחים ל .1.1
תהא המשמעות שניתנה להם במסמכי המכרז, אלא אם כן נאמר במפורש  חוזהלמונחים ב  .1.2

 אחרת.
 -זה והנספחים המצורפים לו לא יפורש במקרה של סתירה, ספק, אי וודאות או דו חוזה  .1.3

, חוזה, וללא כל הזדקקות למבנה המשמעות כנגד מנסחו אלא לפי הכוונה העולה ממנו
 לסעיפים ולסעיפי משנה. חוזהלכותרות, לכותרות שוליים ולחלוקת ה

 
 הגדרות .2

 בחוזה זה תהא למונחים הבאים המשמעות כמוגדר להלן;
 ;4/2023מספרמכרז פומבי  – המכרז .2.1
 איגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי; – האשכול .2.2
 מועצה מקומית בוקעתא. – המועצה .2.3
כפי שימונה ע"י האשכול וזהותו תימסר למפעיל.  וכן כל מי שימונה על  – המפקח ו/או המנהל .2.4

 ו/או המכרז, כולם או מקצתם. חוזהידי האשכול  כמפקח לעניין קיום תנאי ה
בתחום שיפוט מועצה  בנייןתחנת מעבר לקליטה, מיון ומחזור פסולת – אתר ו/או תחנת המעבר .2.5

אשר יתופעל ינוהל ויתוחזק ע"י המפעיל במקרקעין בהתאם להוראות  בוקעתאמקומית 
 בו יתבצעו העבודות;  2ב'זה .השטח המסומן בתשריט נספח  חוזההמכרז ו

 והתקנות שהותקנו מכחו.  1984 –חוק שמירת הניקיון, תשמ"ד  – חוק הניקיון .2.6
 זה לרבות כל מי מטעמו; חוזההזוכה במכרז עמו נחתם  – המפעיל .2.7
על כל המפורט בחוזה זה על  אתר,השירותי אחזקה והפעלה של  – השירותים ו/או העבודות  .2.8

 .נספחיו
חמרים  –כהגדרתה בתוספת לחוק הניקיון )"פסולת בנין", "פסולת גושית"  – פסולת בניין .2.9

ושיירי חמרים המשמשים לבניה, או שמשתמשים בהם בקשר לעבודות בניה, לרבות ערמות 
ות של מבנים;(  לרבות פסולת שנצברה ו/או פונתה מאזורי בניה חדשה, אדמה וחלקי הריס

 ממוקדי הריסת מבנים, משיפוץ בבתי מגורים, מבני ציבור, בתי עסק, מפעלי תעשייה וכיו"ב.
חומרים מסוגים שונים שמוינו והופרדו באתר ושהם אינם בני מחזור או שימוש  – שאריות .2.10

 ו במטמנה.חוזר ומיועדים על כן להטמנה באתר א
אתר סילוק פסולת מורשה המאושר על ידי המשרד להגנת הסביבה ו/או כל גורם  – מטמנה .2.11

 רלוונטי אחר, לקליטה ולהטמנה של פסולת בניין או פסולת יבשה.
מדד המחירים לצרכן )לוח כללי( חיובי או שלילי, המתפרסם על ידי הלשכה "מדד המחירים"  .2.12

מדד הבסיס לחוזה יהיה המדד  אחר שיבוא במקומה.המרכזית לסטטיסטיקה או כל גורם 
 הידוע במועד החתימה על החוזה. 

( חיובי או שלילי, המתפרסם מעת לעת על 240200מדד סלילה וגישור )קוד מדד  "מדד הובלה" .2.13
מדד הבסיס לחוזה  ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או כל גורם אחר שיבוא במקומה.

 ה על החוזה. יהיה המדד הידוע במועד החתימ
 "  תחנת מעבר לפסולת יבשה וגזם בוקעתה 22684"ג/ 256-0388702תוכנית מס'  -התכנית  .2.14

 
 הצהרות והתחייבויות המועצה  .3

הרשאה שנחתם על ידה מול רמ"י ביחס למקרקעין ביום  חוזההמועצה מצהירה ומתחייבת כי  .3.1
תחנת הינו בתוקף ובהתאם למטרות ההרשאה קיימת אפשרות להפעיל במקרקעין  4.6.2019

 מעבר לפסולת בניין.
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לעשות שימוש במקרקעין לצורך  למפעילהמועצה מצהירה ומתחייבת כי היא נותנת הרשאה  .3.2
 הפעלת האתר;

המועצה מצהירה ומתחייבת כי הסמיכה את האשכול לבצע את כל הפעולות, לרבות פיקוח  .3.3
 עיל בכל הנוגע לאחזקה, ניהול ותפעול של האתר. מול המפ

המועצה מצהירה ומתחייבת כי ידוע ומוסכם עליה כי למעט ככל שיוגדר במפורש אחרת,  .3.4
זה ישירות לאשכול והמועצה לא תעלה כל  חוזההמפעיל ישלם את כל התשלומים הנקובים ב

 טענה ו/או דרישה כנגד המפעיל בהתייחס להעברת תשלומים לאשכול. 
המועצה מעניקה בזה למפעיל והמפעיל מקבל בזה מהמועצה את הזכות הבלעדית להפעיל  .3.5

 זה. חוזהאת האתר  באופן ובתנאים כמפורט ב חוזהולנהל בתקופת ה
זה אינו מקנה למפעיל חזקה או זכות לחזקה במקרקעין ו/או באתר או באיזשהו  חלק  חוזה .3.6

או דייר מוגן, כי אם אך ורק בר רשות מהם והמפעיל לא יחשב כמחזיק במתחם ולא כדייר 
 ברשות שאין עמה חזקה, אלא רק זכות  הפעלה וניהול האתר.

 המועצה מצהירה ומתחייבת כי הצהרותיה לעיל קיבלו את האישורים הנדרשים ע"פ דין.  .3.7
 

 מטרות ההרשאה   .4
בר תחנת מע, כוללת הרשאה לביצוע עבודות ניהול תפעול ותחזוקה של חוזהההרשאה, נשוא ה .4.1

,  יצירת כל הדרוש, על חשבון המפעיל, לשם, תחום ההרשאה כמפורט להלןב לפסולת בניין
הפעלה ותחזוקה של האתר, לרבות התקנת מתקנים, אספקת שירותים, הצבת ציוד, אביזרים 
ומיטלטלין, לצורך ביצוע ההרשאה, בהתאם למטרות ההרשאה להתחייבויות המפעיל 

אמור בחוזה זה ובנספחיו וכן כל שירות ו/או פעולה ו/או עבודה ולהוראות כל דין, בין השאר, כ
אחרים הנדרשים ו/או שידרשו על ידי האשכול  ו/או המפקח ו/או מי מטעמם ו/או המתחייבים 

 מהוראות כל דין, לצורך ביצוע ההרשאה.
כן וכחלק בלתי נפרד מההתקשרות, במסגרת ההרשאה המפעיל מתחייב ומחויב לבצע -כמו .4.2

 עבודות הצבת ציוד , כמפורט במפרט הטכני.  
' מס, 1' מס( ים)מגרש(, בחלק) 5 חלקות 202015 גושב ממוקםהאתר  -  אתר/תחום ההרשאה .4.3

זה,  חוזהל 2ב', נספח תחום האתר מסומן בתשריט ,מ"ר  503.18 - בשטח של כ תוכניתה לפי  4
 , בכפוף לאישור המשרד להגנת הסביבה.בוקעתאבתחום שיפוט מועצה מקומית 

המפעיל מחויב לפעול בהתאם לתוכנית ו/או כל תכנית שתחליף אותה ותהיה בתוקף במועד  .4.4
 זה.  חוזהתקופת 

הקרקע בתחום התוכנית היא בחכירה ע"י המועצה, ולמפעיל לא תהיינה כל זכויות בקרקע  .4.5
למעט רשות שימוש בקרקע בהתאם ובכפוף להוראות חוזה זה. המפעיל יהיה רשאי לעשות 

את כלל התשתיות כנדרש  -באחריותו ועל חשבונו    -שימוש בתחום האתר, לאחר שיתקין בו 
דין, ויקבל לכך את אישור המשרד להגנת הסביבה. מובהר ומודגש  ע"פ תנאי רישיון העסק וכל

לרשות המפעיל את תחום האתר לצורך תחנת המועצה מעמידה כי בהתאם לתוצאות המכרז, 
מעבר בלבד והמפעיל לא יהיה רשאי לבצע כל פעולה מחוץ לתחום האתר )המסומן בתשריט ( 

טחים, לאחסון ולביצוע של פעולות מכל לרבות הצבים מבנים, קביעת שטחים לחניה, קביעת ש
ללא אישור מראש ובכתב של האשכול ו/או  –סוג שהוא, חפירה בקרקע ו/או בפסולת וכיו"ב( 

 המועצה. האשכול ו/או המועצה  רשאי שלא לאשר בקשות המפעיל בלא צורך לנמק החלטתו. 
כל זכויות ולא אין למפעיל  2ב'מובהר במפורש, כי בשטח החורג מהמסומן בתשריט נספח  .4.6

 תהיינה לו ביחס לכך כל תביעות ו/או טענות ו/או דרישות. 
כל שינוי שיחול בקשר לתחום האתר, שלא ביוזמת האשכול ו/או המועצה ואשר מקורו  .4.7

בדרישות הרשויות המוסמכות, לרבות רמ"י ו/או על פי הדין, כפי שיהיה בתוקף מעת לעת,  
 זה.  חוזההחדש לעניין יחייב את הצדדים ויקבע את תחום האתר 

למפעיל לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בכל משמעות שהיא כלפי האשכול ו/או  .4.8
המועצה ו/או מי מטעמן, אם הרשויות המוסמכות על פי הדין ישנו כאמור את תחום האתר 

 .כולו ו/או חלקו. ככל שהאשכול ו/או המועצה יוכלו, הן יפעלו למניעת שינוי בתחום האתר
( כפי שיהיה במועד As-Isמובהר בזאת כי תחום האתר יימסר למפעיל במצבו הקיים ) .4.9

המסירה. המפעיל יידרש לבצע את כל הפעולות המתחייבות והנדרשות ע"פ דין לצורך הפעלת 
 האתר. 
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המפעיל יהיה אחראי לפעול ולעשות את כל הנדרש להוצאת והפקת טופס היתר בניה, ככל  .4.10
די הועדה המקומית, על כל הכרוך בכך, וזאת כתנאי מקדמי לפעולותיו שנדרש ע"פ דין, במשר

 בתחום האתר.
מובהר ומוסכם בזאת כי תחום האתר נמסר למפעיל במצבו כפי שיהיה במועד המסירה, כאשר  .4.11

על המפעיל יהיה לבצע את כלל ההתאמות הנדרשות לתפעול האתר כנדרש, וכן לבצע עבודות 
 ורט במפרט הטכני. תחזוקה שוטפות בין השאר כמפ

למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי ההרשאה למפעיל כוללת רק את האמור באופן מפורש בחוזה  .4.12
זה, והינה בהתאם לאמור בחוזה ובנספחיו בלבד ולמפעיל לא תהא כל טענה ו/או דרישה בקשר 

 לכך.
רד המפעיל מתחייב לקיים את ההוראות והתקנים הרלבנטיים של משרד איכות הסביבה, מש .4.13

הבריאות, מכבי אש, משטרת ישראל, האשכול, המועצה  והוראות כל דין לרבות חובת קיום 
 רישיון עסק.

מובהר בזאת, כי המפעיל  יהיה האחראי הבלעדי לכל מעשה ו/או מחדל שלו  ו/או כל מי מטעמו  .4.14
 הקשורים לעבודת ופעילות המפעיל, האתר, המבנים, המתקנים והמכלולים של האתר.  

בזאת, כי כלל מתקני ומערכות האתר, לרבות האתר ולרבות המקרקעין והמתקנים מובהר  .4.15
שיוקמו על ידי המפעיל  יעמדו לשימושו הבלעדי והבלתי מופרע של המפעיל במשך כל תקופת 

יועברו הקרקע והמתקנים הקיימים, לרבות מתקנים שהוצבו ע"י  חוזה, ועם סיום החוזהה
 ועצה , ללא קבלת תמורה.המפעיל ומחוברים לקרקע לרשות המ

למען הסר ספק מודגש ומוצהר בזאת במפורש, כי כל מערכות ו/או שטח קרקע ומתקנים שיהיו  .4.16
זה ועל פי הוראות הרשויות  חוזהבשימוש של המפעיל נועדים לצורך הפעלת האתר נשוא 

 ולמטרות אלו  בלבד. חוזההמוסמכות , ובהתאם להוראות ה
י המפעיל ו/או בביצוע עבודות כלשהן ו/או בהתקנת ציוד אין בתשלום כלשהו שישולם ע" .4.17

כלשהו, משום דמי מפתח ו/או התחייבות לשלם דמי מפתח והמפעיל מצהיר ומתחייב כי ידוע 
)נוסח משולב( ו/או כל חוק שיבוא במקומו לא יחול על  1972 -לו שחוק הגנת הדייר, תשל"ב 

זה, ואין במסירת זכות השימוש  חוזה מסירת זכות השימוש הנ"ל ו/או על ההתקשרות נשוא
ו/או בביצוע עבודות ו/או בהתקנת ציוד וכו' כדי ליצור יחסי ו/או זכויות חכירה ו/או שכירות 

 זה. חוזהו/או חזקה מכל סוג שהוא, מעבר לאמור ב
 

 מפקח מטעם האשכול   .5
המועצה והאשכול ממנים בזה מפקח מטעם האשכול , כמפקח על תחום האתר ועל ביצוע  .5.1

(. המפקח -ההרשאה על ידי המפעיל, בהתאם למטרות ההרשאה ולאמור בחוזה זה  )להלן 
זהות המפקח תימסר למפעיל . האשכול יהיה רשאי להחליף את המפקח ללא צורך באישור 

 יל.  כלשהו של המפעיל. הודעה תימסר למפע
זה  חוזהבמהלך תקופת ההרשאה יהיו למפקח סמכויות הפיקוח, בין היתר, על קיום הוראות  .5.2

 ע"י המפעיל  ושמירת הוראות כל דין.
זה תהיה נתונה  חוזהלמען הסר ספק מובהר כי כל סמכות הנתונה לאשכול ו/או למועצה על פי  .5.3

 גם למפקח מטעם האשכול.
החוזה תוך התחשבות בהשגות המפקח, האשכול המפעיל מתחייב לפעול על פי הוראות  .5.4

והמועצה. מוסכם בין הצדדים כי אין בסמכויות המוקנות למפקח כדי לשלול את זכות הניהול 
 של האתר על ידי המפעיל. 

המפקח יוכל להיכנס בכל עת לאתר ומתקניו לשם ביצוע תפקידיו והוצאה לפועל של  .5.5
 לאפשר לו זאת.סמכויותיו על פי חוזה זה, והמפעיל מתחייב 

המפקח רשאי ליתן למפעיל ו/או לעובדיו ו/או לשליחיו ו/או למי מטעמו, מפעם לפעם, הוראות  .5.6
ו/או הנחיות בכל הקשור לתחום האתר ולמטרות ההרשאה, והמפעיל ו/או עובדיו ו/או שליחיו 
ו/או למי מטעמו מתחייב למלא אחר כל הוראות והנחיות המפקח, במועד הנדרש על ידו, 

בות ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, הוראות בנושאי תחזוקה, ניקיון, בטיחות, סדר, ביטחון לר
 ו/או תברואה.

המפעיל מתחייב להעמיד לרשות המפקח כל נתון ו/או מידע שיידרש על ידי המפקח ו/או  .5.7
 הקשור במישרין ו/או בעקיפין להפעלת תחום האתר, בהתאם למטרות ההרשאה.

במסגרת הפיקוח של האשכול )באמצעות המפקח מטעמו( על שירותי המפעיל יכללו, בין  .5.8
   -השאר, ההוראות הבאות 
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 המפעיל יאפשר למפקח ו/או מי מטעמו להיכנס בכל עת ולכל מטרה לאתר.  .5.8.1
 לאשכול תינתן חיבור והרשאה לצפייה בכל נתוני מערכות ניטור ובקרה  .5.8.2

(on-line ,לרבות מערכת שקילה , )  קליטת פסולת לאתר, מערכות שיותקנו על
 מכולות וכיו"ב, לצורך קבלת כל מידע הנדרש. 

 הנחיות המפקח לא תהוונה עילה לדרישה לתשלום נוסף כלשהו ע"י המפעיל.  .5.8.3
המפקח רשאי ליתן למפעיל, לעובדיו, לשליחיו או למי מטעמם, הנחיות בכל  .5.8.4

 .הקשור לביצוע העבודות והם מתחייבים למלא אחריהן
 -המפעיל מתחייב להעמיד לרשות המפקח את כל המידע, המסמכים והציוד  .5.8.5

  –לבדיקתו ואישורו ובכלל זאת 
פירוט מחירים שנדרשים/ נגבים בפועל ע"י המפעיל ממשתמשי האתר,  .5.8.5.1

לרבות מתן אפשרות לעיין בהסכמים שיחתמו ע"י משתמשי האתר מול 
 מפעיל. ה

 , פסולת שהועברה להטמנהרכמויות פסולת שנקלטת באתנתונים אודות  .5.8.5.2
 שהועברה למחזור. פסולת ו

 ציוד, מכונות, מערכות הקיימות באתר.  .5.8.5.3
 אסמכתאות המועברות ע"י מפעיל האתר למשרד הגנ"ס. .5.8.5.4
 רישיון העסק לאתר וכל רישיון /היתר אחר הנדרש ע"פ כל דין. .5.8.5.5
 אסמכתאות בדבר תשלומי חובה.   .5.8.5.6
דו"חות כספיים , מאזנים וכל דו"ח אחר הנדרש לצורך בחינת הכנסות  .5.8.5.7

 האתר.  
מובהר כי רשימה לעיל לא מהווה רשימה סגורה והמפעיל יספק למפקח כל  .5.8.5.8

 מידע ו/או נתון הנדרשים. 
המפעיל יעדכן את המפקח בדבר כל דרישה שתתקבל מאת הרשויות המוסמכות  .5.8.6

ימי עבודה ממועד קבלתה, לרבות  3בקשר עם הפעלת האתר, לא יאוחר מתוך 
התייחסות של המפעיל בדבר אופן טיפול בליקויים/דרישות, ככל שקיים צורך 

 לתקן. 
ירותים  מיד עם המפעיל מתחייב לדווח למפקח, בכתב, על כל תקלה בביצוע הש .5.8.7

 היוודע לו עליה. 
אחת לחודש תתקיים פגישה עבודה במסגרתה ימסור המפעיל למפקח כל נתון  .5.8.8

 זה. חוזהשיידרש ודיווחים כנדרש ב
המפקח יהיה רשאי לבקר את אופן מילוי התחייבויות המפעיל  וקביעתו תהא  .5.8.9

 מכרעת.
יבות של המפעיל כלפי דבר האמור בפרק זה לחוזה לא ישמש כגורע או מפחית מכל התחי .5.9

  פי החוזה. -האשכול והמועצה על
אין לראות בזכות הפיקוח שניתנה למפקח, אלא אמצעי להבטיח, כי המפעיל יקיים את החוזה 
ואין בהוראות המפקח כדי לגרוע מאחריותו המלאה והבלעדית של המפעיל לביצוע 

 התחייבויותיו. 
ל  רשאי להעסיק גורמים אחרים ולשלם לא קיים המפעיל הוראה של המפקח, יהיה האשכו .5.10

וזאת מבלי לגרוע מכל  -להם בעד ביצוע אותה הוראה. ההוצאות בגין כך תחולנה על המפעיל 
 פי הוראות החוזה והדין.-סעד העומד לאשכול ו/או המועצה  על

, על כל חוזהוהפרתו מהווה הפרה יסודית של ה חוזההוראות פרק זה לעיל הינן תנאי עיקרי ל .5.11
 תמע מכך.המש

 
  חוזההשירותים נשוא ה .6

 המפעיל יספק, על חשבונו בין היתר, את השירותים כדלקמן:

 .להלןכאמור מימון משלים  יגייס/  יעמיד .6.1
ירכוש ציוד ומתקנים בהתאם להוראות חוזה זה, על נספחיו, וידאג להצבתם באתר, על  .6.2

 3חשבונו. חרף האמור, מובהר כי ציוד ומתקנים המפורטים בכתב הכמויות נשוא נספח ב'
ימומן באמצעות המימון המשלים ומימון האשכול והמועצה. ככל והמפעיל התחייב במכרז 

הכלים באתר תבוצע מיד עם תחילת הפעלת האתר כאמור להעמדת כלי צמ"ה מטעמו, הצבת 
 בחוזה זה.
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יפעיל ויתחזק את האתר, על כלל תשתיותיו והציוד המצוי בו בהתאם לתנאי רישיון העסק,  .6.3
 הוראות הדין, הנחיות המשרד להגנת הסביבה, הוראות האשכול והוראות חוזה זה על נספחיו.

 

 העמדת / גיוס מימון משלים  .7

על המפעיל יהיה לשאת בתשלום המימון המשלים, באופן מצטבר, כנגד כל חשבונית שתועבר  .7.1
יעמוד אליו מטעם האשכול בקשר עם ביצוע עבודות ההקמה, כאשר סכום המימון המשלים 

מהיקף  60%על הסכום שהוצע לעניין זה בהצעת המפעיל במכרז, ובכל מקרה לא יעלה על 
  .הפרויקט

ממועד קבלת כל חשבונית, באמצעות העברה  45לם בתנאי תשלום שוטף+המימון המשלים ישו .7.2
 ע"ש האשכול או באופן אחר שיוסכם עם האשכול; שינוהלבנקאית אל חשבון בנק ייעודי 

בין ממקורותיו  –ידוע ומוסכם על המפעיל כי גיוס והעמדת המימון המשלים כאמור  .7.3
זה, מהווה תנאי  חוזהוהעברתו לאשכול כמתחייב ב –העצמאיים ובין ממקורות חיצוניים 

ל כלפי האשכול תגרום לביטול יזה וכל הפרה של התחייבות זו של המפע חוזהמתלה ומהותי ב
 זה מבלי לגרוע מכל סעד ו/או זכות אחרת של האשכול.  חוזהמיידי של 

מפעיל בשום זה לא יוחזר ל חוזההמימון המשלים שיגויס/יועמד ע"י המפעיל ע"פ המפורט ב .7.4
לו כל זכות קניינית ו/או אחרת בתחום ההרשאה בתום תקופת ההרשאה  יקנהולא מקרה, 

 קודם לכן. חוזההו/או בסיום 

מכל סיבה שהיא, על כל  חוזההכי הוא מוותר בזאת, עם סיום המפעיל מודע, מצהיר ומתחייב  .7.5
לרבות בגין  זה חוזהבטענה בגין השקעות שהשקיע ו/או הוצאות שהוציא בגין התחייבויותיו 

העמדת המימון המשלים כמפורט בסעיף זה וכי הוא לא ידרוש כל תשלום ו/או תמורה  /גיוס
לעניין זה, לרבות ו/או המועצה ו/או מאת האשכול ו/או המועצה ו/או דרישה כנגד האשכול 

 מכל סיבה שהיא. ואו הפסקת חוזההבתום תקופת 
 

 הצהרות המפעיל .8
 

 בזאת כדלקמן:המפעיל מצהיר ומאשר  
ניתנה לו ההזדמנות לבדוק, והוא בדק ומכיר את מתחם האתר/המקרקעין, לרבות כל  .8.1

ההיבטים התכנוניים, התפעוליים, הסביבתיים, הכלכליים, והרישום הקשורים באתר  
זה. המפעיל  בחוזהוהפעלתו, וכל היבט או שיקול היכולים להשפיע על  החלטתו להתקשר 

ות אלה אשר ערך בעצמו ובאמצעות מומחים מטעמו, לשביעות רצונו, מצהיר כי על יסוד בדיק
מצא את כל אלו מתאימים לו ולמטרותיו והוא מוותר על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה 
בעניינים אלו. המפעיל לא ישמע בטענה באשר לכדאיות ההתקשרות בחוזה זה ואלה לא יהוו 

 זה, כולן או חלקן. חוזהל פי עילה ו/או צידוק לאי קיום התחייבויותיו ע
, וזאת חוזהכי הוא יהיה האחראי הבלעדי לתפעול מלא של האתר וכל שינוי בו על פי הוראות ה .8.2

בהתאם להוראות כל דין ותקן, כפי שיהיו מעת לעת, וכי יבצע פעולות אלה על חשבונו בלבד. 
זה ואת  וזהחהתשלומים שעליו לשלם כמפורט ב כלהמפעיל מצהיר ומתחייב כי שקל את 

ההתחייבויות הכלולות בו וביצע את כל הבדיקות הכלכליות והאחרות לשם בחינת כדאיות 
ההתקשרות והוא לא יעלה כל תביעה ו/או טענה כנגד האשכול ו/או המועצה  בנוגע להתקשרות 

 וכדאיותה.
 כי יש לו הידע, היכולת, הניסיון, הכישורים, המיומנות, כוח האדם והאמצעים הכספיים .8.3

להפעיל את האתר באופן וברמה המפורטים להעמיד את המימון המשלים ווהאחרים על מנת 
 זה במלואן ובמועדן. חוזהזה ולעמוד בכל התחייבויותיו לפי  חוזהב

כי בידו הכושר והיכולת המשפטיים להתקשר בחוזה זה ולחוב על פיו וכי אין כל מניעה חוקית,  .8.4
 בחוזה זה, ומילוי וקיום כל התחייבויותיו על פיו. חוזית ו/או אחרת המונעת את התקשרותו

כי קיבל את כל הנתונים והמידע הקשור במתן ההרשאה הנחוץ לו לשם ביצוע מלא ומושלם  .8.5
של כל התחייבויותיו עפ"י חוזה זה, וכי אין מבחינתו כל מניעה ו/או מגבלה לבצע את מטרות 

 ההרשאה.
יע השקעות כלשהן בתחום האתר להשק חייביםכי ברור לו שהאשכול ו/או המועצה אינה  .8.6

המימון הנדרש , מלבד העמדת בהוצאות כלשהן בכל הקשור לתחום האתר חבים םואינ
מימון האשכול והמועצה בהקשר זה מובהר כי  .להקמת המבנה בתוספת למימון המשלים
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 לא יעלהישמש אך ורק להקמה ולהצטיידות של האתר כמפורט בכתב הכמויות ובכל מקרה 
 מלש"ח . 3.92 סך של על

כי בדק היטב ונהירים לו כל המגבלות הקיימות על תחום האתר ו/או בקשר אליו והשימושים  .8.7
 המותרים מכח דיני התכנון והבניה ו/או הוראות הדין הנוגעות להיבטי איכ"ס.

כי בדק והינו מכיר ויודע את העובדות, הנתונים וההיבטים הקשורים להרשאה ומצאם ראויים  .8.8
ומתאימים מכל הבחינות למטרותיו, והינו מוותר על כל טענת אי התאמה וכל טענה אחרת 

 המתייחסת לתחום האתר ולאפשרויות הפעלתו.
בעניין שכר מינימום וכי  1976 -כי הינו עומד בהוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו  .8.9

המצ"ב אם למצוין בנספח ימסור תצהיר בדבר שכר מינימום בהת חוזהבמקביל לחתימתו על ה
 .לחוזה

כי הינו עומד בתנאים בדבר העסקת עובדים זרים כחוק לפי עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו  .8.10
ימסור תצהיר בדבר העסקת עובדים זרים כחוק  חוזהוכי במקביל לחתימתו על ה 1976 -

 .המצ"ב לחוזהבהתאם למצוין בנספח 
ובקיאים היטב בכל הקשור לביצוע  כל  כי לרשותו עומדים עובדים מיומנים המודעים .8.11

 התחייבויותיו עפ"י חוזה זה.
כי הוא, עובדיו וכל הפועלים מטעמו מודעים היטב לכל הוראות החוק והדין החלות על תחום  .8.12

 האתר.
כי ידוע לו כי כמפעיל תחנת מעבר הינו חייב ברישיון עסק, על פיו, בין היתר, יחויב לפעול לפי  .8.13

 ביבה, משטרת ישראל, ולפי הוראות כל דין.הנחיות משרד הגנת הס
 כי ידווח למפקח מיידית על כל נזק ו/או קלקול בציוד. .8.14
חשבונו, השקעות -כי ידוע לו שעל מנת להגשים את מטרות ההרשאה יהיה עליו להשקיע, על .8.15

וכי  חוזהכספיות ואחרות הכרוכות, בין היתר, בביצוע עבודות ההקמה ו/או הפעלה, כאמור ב
הכספיות והאחרות, כמו גם השקעות הנוספות בהן יישא המפעיל במהלך תקופת  השקעותיו

ההפעלה, לרבות השקעות בשווק, ציוד, מוניטין וכיו"ב לא תוחזרנה לו ולא תקננה לו כל זכות 
 קניינית או אחרת בתחום האתר. 

ת ו/או כי השקעותיו הכספיות והאחרות דלעיל לא תוחזרנה לו ולא תקננה לו כל זכות קנייני .8.16
 אחרת בתחום האתר ו/או בציוד בתום תקופת ההרשאה ו/או בסיום החוזה קודם לכן.

כי הוא מוותר בזאת, עם סיום החוזה מכל סיבה שהיא, על כל טענה בגין השקעות שהשקיע  .8.17
וכי הוא לא ידרוש כל תשלום ו/או תמורה  -ו/או הוצאות שהוציא בגין התחייבויותיו בחוזה זה 

ו/או דרישה כנגד האשכול ו/או המועצה לעניין זה, לרבות בתום תקופת ההרשאה מכל סיבה 
 שהיא. 

 עוסק מורשה ומנהל ספרים כדין. כי הינו .8.18
כי ידוע לו שהצהרותיו דלעיל מהוות תנאי עיקרי בחוזה וכי רק בהסתמך על נכונות כל  .8.19

 הצהרותיו היסודיות דלעיל של המפעיל הסכימו האשכול והמועצה להתקשר עימו בחוזה זה.
 

 התחייבויות המפעיל .9
התחייבויותיו כמבואר בחוזה זה המפעיל מקבל על עצמו לבצע ביצוע מושלם ומלא של מלוא 

)על מפרטיו ונספחיו(, בהתאם להוראות והנחיות המפקח )כמבואר לעיל ולהלן(, הוראות 
 והנחיות כל הרשויות המוסמכות ובהתאם להוראות כל דין.

 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מתחייב בזאת המפעיל, כדלקמן:
את כל הפסולת הקיימת כיום  וא יפנהה ימים ממועד חתימת חוזה זה, 30כי בתוך עד  .9.1

תמורה עבור כך  ידרושולא  ,באתר, טרם תחילת הפעלתו, לאתר מורשה, על חשבונו
 .ו/או המועצה מהאשכול

, בהתאם חוזהכי יבצע את העבודות במקצועיות ובאיכות מעולה, בהתאם לדרישות ה .9.2
 דין.להנחיות ולהוראות והנחיות רשות מוסמכת ובשים לב להוראות כל 

כי הוא יקיים את הוראות הדין בכל הנוגע לביצוע העבודות, לרבות הליכי התכנון והרישוי  .9.3
 הרלבנטיים לביצוע העבודות, או בקשר לכך.

כי יפעל לקבלת מלוא ההיתרים והרישיונות הנדרשים ע"פ דין לביצוע העבודות, ע"פ  .9.4
 זה. חוזההתחייבויותיו ב

 מור בחוזה זה ובנספחיו.לקיים במלואן את כל מטרות ההרשאה כא .9.5
כי יבצע את עבודות התכנון, ההקמה וההצטיידות על חשבונו, באמצעות גורמים מיומנים,  .9.6

זה ובהתאם להוראות כל דין, לרבות כלל  חוזהמקצועיים ומוסמכים, בהתאם להוראות 
 דרישות הרשויות המוסמכות.

ככל שתהיה( כאמור  את האתר בכל תקופת ההרשאה )לרבות בתקופת האופציה, כי יפעיל .9.7
 בהוראות כל דין וכאמור בחוזה זה.
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להוראות ו/או הנחיות האשכול ו/או המפקח ו/או כל גורם מוסמך אחר בכל הנוגע  כי ישמע .9.8
 לחוזה זה, לרבות בנוגע להפעלת ותחזוקת תחום האתר.

ציוד, אביזרים, כלים ומיטלטלין וכיו"ב פרטים כאמור בחוזה זה  יציבמתקנים,  כי יקים .9.9
ובנספחיו וכמתחייב בכל דין, בהתאם למטרות ההרשאה וככל הנדרש לצורך ביצוע מטרות 

 ההרשאה.
לכל הוראות הרשויות המוסמכות בכל הקשור לנושא ההרשאה ולקיימן ככתבן  כי ישמע .9.10

 וכלשונן ובמועדים שיקבעו לביצוע אותן הוראות.
 האשכול ו/או המפקח.אחר כל ההוראות שיינתנו לו, מעת לעת,  על ידי  כי ימלא .9.11
לכל אדם אחר לעשות  יתירבין בעצמו ובין על ידי עובדיו ו/או שלוחיו ולא כי לא יעשה  .9.12

 בתחום האתר שימוש כלשהו, החורג ממטרות ההרשאה ו/או שאינו מתיישב עם איזו מהן.
כי ימנע כל מפגע וכל דבר העלול לסכן את חייו, בטחונו, בריאותו, רכושו או נוחותו של כל  .9.13

 אדם ונכס בתחום האתר ובסביבתו.
את תחום האתר באופן אישי בהתאם להוראות כל דין, ועל פי הנחיות האשכול  כי ינהל .9.14

 ו/או המפקח ו/או מי מטעמו.
 מקיום רעש בלתי סביר ו/או מטרדים בתחום האתר וממנו ולסביבת תחום האתר. כי ימנע  .9.15
 ה מסודרת בסמוך לאתר.שמור על הסדר בתחום האתר לרבות בכל הקשור לחניכי י .9.16
 כי ידאג להבטחת הניקיון,  הסדר ותחזוקת תחום האתר. .9.17
לקיום וביצוע כל ההסדרים וההנחיות הקבועים בדין וכן אלה שנקבעו ו/או יקבעו,  כי ידאג .9.18

 מעת לעת,  על ידי האשכול בכל הקשור לנגישות. 
בר העלול להוות המפעיל מתחייב שלא לעשות בתחום האתר וגם/או בכל חלק הימנו, כל ד .9.19

 מפגע או מטרד או לגרום נזק או אי נוחות לבאי תחום האתר ו/או לסביבה.
המפעיל יקפיד על ניקיון תחום האתר וסביבתו הקרובה באמצעות עובדיו ועל חשבונו  .9.20

וינהל את עסקיו אך ורק בתחום האתר. המפעיל מתחייב שלא להעמיד מחוץ לתחום 
כל מטרה שהיא, להוציא שימוש לצרכי גישה אל האתר חפצים מכל מין וסוג שהוא, ל

תחום האתר. הפר המפעיל התחייבות זו תהיה האשכול רשאי לסלק את הפריטים שיונחו 
 מחוץ לתחום האתר, על חשבון המפעיל.

המפעיל מתחייב למלא בקפדנות אחר הוראות כל הרשויות המוסמכות בקשר למניעה,  .9.21
דרישת האשכול להציג אישור ממכבי אש, גילוי וכיבוי שריפות בתחום האתר ולפי 

משטרה, משרד הבריאות וכיו"ב,  על מילוי הדרישות הבטיחותיות בקשר לכל עסק 
המתנהל בתחום האתר. כל מתקן הדרוש על פי ההוראות האמורות יותקן ויוחזק בתחום 

 האתר על חשבונו של המפעיל ועל אחריותו הוא.
ישות והוראות חוק הביטוח הלאומי )נוסח לקיים ולמלא אחר כל דרהמפעיל מתחייב  .9.22

 משולב( על כל תקנותיו וצווים שמכוחו, לעניין כל המועסקים על ידו.
לא להשתמש בשם האשכול ו/או המועצה  ולא להתחייב בשמן בכל המפעיל מתחייב  .9.23

 משמעות שהיא.
ה, לדווח למפקח לאלתר על כל אירוע חריג שהיה בתחום האתר כגון פציעהמפעיל מתחייב  .9.24

 דליקה, פריצה וכיו"ב.
 לשאת בתשלומים לבטח את פעילותו בפוליסות ביטוח כמפורט להלן.המפעיל מתחייב  .9.25
 לשמור ולהקפיד על תקינות וכשירות תחום האתר.המפעיל מתחייב  .9.26
 לשאת ולשלם כל נזק ו/או אבדן ו/או הפסד שיגרמו לתחום האתר.המפעיל מתחייב  .9.27
בעצמן בהוצאות, בתיקון נזקים ו/או כיסוי הפסדים  במידה והמועצה ן/או האשכול  יישאו .9.28

ו/או אובדניים לתחום האתר יחזיר לו המפעיל מיד ועל פי דרישה ראשונה של  האשכול 
 ו/או המועצה את מלוא הסכומים שהוציאו כאמור.

לבצע את עבודות התחזוקה השוטפות הנדרשות בתחום האתר והכל כפי המפעיל מתחייב  .9.29
 או מי מטעמו. )כמפורט במפרט הטכני'(שיורה לו המפקח ו/

להעסיק על חשבונו עובדים מקצועיים ומיומנים במספר המתאים,  המפעיל מתחייב  .9.30
בתחומים להם הם מיועדים ולהורות להם כי יפעלו בהתאם להתחייבויות לעיל ולהלן 

 זה בלבד. חוזהובהתאם למטרות האתר והוראות 
למנוע ו/או לא להפריע למוסמך לכך, לרבות לקיים בעצמו ו/או לא המפעיל מתחייב  .9.31

 לאשכול ו/או המועצה ו/או למפקח לקיים הוראות כל דין.
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מקומיים, מתחום  )ככל והדבר יאושר( העסיק עובדים/קבלני משנההמפעיל מתחייב ל .9.32
 .המועצהראש האשכול ו המועצה, באתר, וכל חריגה מכך תובע לידיעה ולאישור

עבור ועדות תכנון  המפעילהשירותים יכללו גם מתן האישורים הנדרשים ללקוח ע"י  .9.33
 לא יהיה זכאי לתשלום נוסף בגין מתן אישורים כאמור. המפעילובנייה במרחב האשכול. 

 
 התחייבויות המפעיל בסעיף זה על כל סעיפיו הקטנים מהוות תנאים עיקריים לחוזה זה. 
 

 והציוד הנוסף אספקה והתקנה של מערך הציוד .10
 במפרט הטכניבחוזה זה, בהתאם למפורט ומתקנים ציוד ע"י המפעיל יוצב בתחום האתר  .10.1

 .(מערך הציוד -)להלן ובכתב הכמויות
המפעיל מתחייב לעשות שימוש מקצועי במתקנים הקיימים ולתקן כל פגם /קלקול   .10.2

 במתקנים על חשבונו.
המפעיל מתחייב לבצע, על חשבונו, אספקה, הובלה, הצבה, הקמה, התקנה והרצה של  .10.3

מערך הציוד. מערך הציוד וכל הציוד שיותקן בו יענו לכל הפחות על כל התכונות והדרישות 
 המקצועיות המפורטות במפרט הטכני למערך הציוד. 

ייב לספק, להציב, בנוסף לדרישות המפורטות במפרט הטכני למערך הציוד, המפעיל מתח .10.4
להקים, להתקין ולהפעיל באתר את כל הציוד וכל המתקנים שידרשו ממנו לצורך מניעת 
מפגעים סביבתיים, כפי שיידרש על ידי המשרד להגנת הסביבה, האשכול )בין אם לצורך 

 מתן רישיון עסק ובין אם על פי דרישות של המפקח ( וכל רשות מוסמכת אחרת.
אופן בלעדי לבצע ולקבל את כל האישורים, הרישיונות וההיתרים המפעיל יהיה אחראי ב .10.5

 הדרושים לצורך אספקת מערך הציוד.
  -תקופת התארגנות והצבת מערך ציוד  .10.6

המפעיל מצהיר ; "המסירה מועד" עם מתן תעודת גמר לאתר ימסר האתר למפעיל )להלן
כי ידוע לו שעליו להיערך ולבצע את כל הפעולות הנדרשות ע"פ כל דין, באופן בו האתר יחל 

מובהר כי "(. ההפעלה מועד)להלן: " ימים ממועד המסירה  45מתוך לפעול לא יאוחר 
המפקח יהיה רשאי לדחות את המועד כאמור במידה והוגשה לשם כך בקשה בכתב 

ולאחר שהמפקח התרשם כי קיימות נסיבות ענייניות להארכת  מנומקת ומפורטת, מראש
המועד. בכל מקרה שיקול הדעת בנושא זה הינו של המפקח בלבד וקביעתו תהיה סופית 

 ומחייבת. 
בתקופה ממועד המסירה ועד מועד ההפעלה ישלים המפעיל את ההליך הדרוש לצורך 

קיום כל הדרישות הנדרשות ע"י ללא דיחוי לצורך קבלת רישיון העסק. המפעיל יפעל 
 הרשויות המוסמכות לצורך קבלת רישיון העסק.

 למען הסר ספק, המפעיל לא יחל בהפעלת האתר טרם ניתן רישיון עסק. 
זה יהיה אחראי המפעיל על האתר וכל הציוד, המבנים והמתקנים  חוזהממועד חתימת 

 באחריותו של המפעיל.וזאת על חשבונו ו –הקיימים באתר, לרבות שמירה על האתר 
במידת האפשר, יסייע האשכול ו/או המועצה למפעיל מול הרשויות המוסמכות אולם מודגש 

 בזאת כי האשכול ו/או המועצה לא יישאו בכל עלות כספית.
מתחייב המפעיל להשלים את כל ההתארגנות הנדרשת לצורך הפעלת ההפעלה למועד עד 

 שת והצבת ציוד הנדסי ועמידה בכל דרישות המפרט.  האתר, לרבות הליכי תכנון ורישוי, רכי
במקביל, המפעיל יחל בפעולות הדרושות לצורך אספקתו, התקנתו והפעלתו של מערך הציוד 

 זה. מערך הציוד יותקן בשלושה שלבים, כדלקמן: חוזהמיד עם חתימת 
 אספקת מערך הציוד לאתר; - שלב א'  .10.6.1
הצבתו, הקמתו והתקנתו של מערך הציוד באתר על פי הנחיות היצרן,  –שלב ב'  .10.6.2

תכנית העמדה שתוכן על ידי הקבלן ותאושר על ידי האשכול והמועצה, בכפוף 
 לדרישות ותנאי רישיון עסק. 

 הרצת מערך הציוד, בדיקתו והפעלתו הראשונה. -שלב ג'  .10.6.3
תו הראשונה של מערך המפעיל ישלים את כל השלבים המפורטים לעיל באופן שהפעל .10.7

בטרם תחילת  .ממועד המסירהימים מיום  30תוך מהציוד תתבצע לכל המאוחר לא יאוחר 
כל שלב יהיה על המפעיל לקבל את אישורו של המפקח להשלמת השלב הקודם ואישור 
המפקח כאמור יהיה תנאי לתחילת השלב הבא של התקנת מערך הציוד. המפעיל יודיע 

 ימים לפחות לפני המועד האמור. 10השלמתו של כל שלב, וזאת למפקח בכתב על מועד 
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 בדיקה וקבלת מערך הציוד  .10.8
 במועד אספקת מערך הציוד הוא ייבדק על ידי המפקח.  .10.8.1
היה מערך הציוד בהתאם למפרט הטכני למערך הציוד ולשביעות רצונה המלא של  .10.8.2

רך האשכול והמועצה, יאשר המפקח למפעילן להתחיל בפעולות הדרושות לצו
הצבתו, הקמתו והתקנתו של מערך הציוד באתר, וזאת על פי הנחיות היצרן ותוכנית 
העמדה שתוכן על ידי המפעיל ותאושר על ידי האשכול, על פי שיקול דעתו  הבלעדי 
והמוחלט. היה מערך הציוד שלא בהתאם למפרט הטכני למערך הציוד ו/או לא 

 לשביעות רצונו של האשכול , מכל סיבה שהיא:
סבר המפקח כי קיים פגם מהותי באחד או יותר מפרטי הציוד, ירשום  .10.8.2.1

בפרוטוקול דבר אי אספקת אותו פרט ציוד, הנימוקים לאי אספקתו של אותו 
פרט ציוד והתחייבות הקבלן לתיקון הפגמים בציוד, לרבות לוח זמנים מחייב 

זה  חוזהי לביצוע התיקון. מובהר, כי אין בכך כדי לגרוע מזכויות האשכול על פ
 ו/או על פי כל דין.

סבר המפקח כי קיים פגם שאיננו מהותי באחד או יותר מפרטי הציוד, ירשום  .10.8.2.2
המפקח בפרוטוקול את התיקונים, ההשלמות והפריטים החסרים )להלן: 
"התיקונים הדרושים",( התקופה המוקצבת למפעיל לשם ביצוע התיקונים, 

במידה שקיימים, דבר השארת הציוד ליקויים ופגמים שאינם ניתנים לתיקון, 
בתחום האתר גם לפני ביצוע התיקונים כנגד קבלת התחייבות בכתב מאת 
המפעיל לביצוע והשלמה לשביעות רצונן של האשכול והמועצה, וכן כל פרט 

 רלוונטי אחר לפי החלטתו הבלעדית של המפקח.
כון לפרוטוקול בתום ביצוע  כל  התיקונים שנדרשו  על ידי  המפקח ,  ירשם עד .10.8.2.3

ובו יאשר המפקח כי מערך הציוד סופק כשהוא תקין או פגמים נוספים שנמצאו 
 במערך הציוד, כמפורט בסעיף זה לעיל.

 
 תכנון הקמה, התקנה והפעלה של מערך הציוד .10.9

המפעיל יכין על חשבונו ובאחריותו תכנית העמדה באתר של מערך הציוד  .10.9.1.1
האתר ובהתאם לדרישות רישיון והמערכות הנלוות לו, בהתאמה לתוכניות 

 העסק. 
תכנית ההעמדה תבוצע על ידי מתכנן בעל ניסיון בקשר עם אתרים למחזור  .10.9.1.2

 פסולת בניין ותאושר על ידי יועץ בטיחות מטעם המפעיל.
יגיש המפעיל את תכנית תחילת עבודות הבינוי באתר ימים ממועד  45בתוך  .10.9.1.3

יתבקשו תיקונים והשלמות ההעמדה שהוכנה על ידו לאישור המפקח. אם 
לתכנית ההעמדה על ידי המפקח , המפעיל יבצע את כל התיקונים וההשלמות 

 ימים מקבלת דרישה כאמור. 14כאמור, כפי שיידרשו על ידי המנהל, בתוך 
אין באישור תכנית ההעמדה על ידי המפקח כדי לשחרר את הקבלן מאחריותו   .10.9.1.4

  למחדלים כלשהם בתכנית, ככל שיהיו כאלו.
לאחר אישור תכנית ההעמדה וקבלת כל הציוד, לרבות ציוד שבוצעו בו   .10.9.1.5

תיקונים על ידי המפעיל, יפעל המפעיל על מנת להקים ולהתקין את מערך 
 הציוד, בהתאם לתכנית ההעמדה.

ימים , לצורך בדיקתו. בתום תקופת  7בתום ההתקנה יופעל הציוד תקופה של   .10.9.1.6
את תוצאותיהן. אם יתברר, כי במועד זו  ובדיקות התקינות ירשום המפקח 

המתוכנן לתחילת ההפעלה ובדיקות התקינות האתר עדיין לא יהיה מחובר 
למערכת החשמל של חברת החשמל לישראל בע"מ, המפעיל יספק בעצמו ועל 

 חשבונו את החשמל הדרוש לצורך ביצוע בדיקות אלו.
 הבעלות בציוד  .10.10

ה, הינה של האשכול והמועצה הבעלות במתקנים קיימים באתר במועד המסיר .10.10.1.1
והמפעיל מתחייב לתקן על חשבונו כל תקלה בציוד זה ולהשיבו לאשכול 

 ולמועצה, במצב תקין, כפי שקיבלו, למעט בלאי סביר. 
הבעלות בכל ציוד שיסופק לאתר ע"י המפעיל  תהיה של המפעיל, בכפוף לאמור  .10.10.1.2

 להלן.
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למערך הציוד מתאים לדעת  ובכתב הכמויות הציוד המפורט במפרט הטכני .10.10.1.3
זה. אולם מובהר כי  חוזההאשכול לצורך ביצוע השירותים המפורטים ב

דרישות אלה הן דרישות מינימאליות והמפעיל יהיה רשאי להוסיף מערכות, 
מתקנים וציוד נוספים, על פי שיקול דעתו, לצורך הפעלה יעילה של האתר, 

יהיו טעונים את קבלת אישורו  ובלבד שמערכות, מתקנים וציוד נוספים כאמור
 של המפקח מראש ובכתב.

בנוסף למערך הציוד ולציוד הנוסף, המפעיל יספק ציוד ומתקנים להפעלת האתר  .10.10.2
 בעת תקלה או בעת חירוםוכן ציוד, מערכות ומתקנים למניעת מפגעים סביבתיים

 .כמפורט במפרט הטכני
למניעת מפגעים  האמצעים להפעלה בעת חירום או בעת תקלה וכן האמצעים  .10.10.3

הנחיות המפקח לסביבתיים, אמצעי הניטור ואמצעי הבטיחות יהיו בהתאם 
 ולשביעות רצונו המלאה.

למען הסר ספק, המפעיל לא יהיה זכאי לתמורה כלשהי עבור האספקה, ההתקנה  .10.10.4
 והתפעול של כל פרט ציוד שהוא.

דית של והפרתן תהווה הפרה יסו חוזההוראות פרק זה לעיל הן תנאי עיקרי ל .10.10.5
 , על כל המשתמע מכך.חוזהה

 
 הפעלה על פי דין -רישוי  .11

זה, כל היתר  חוזההמפעיל יהיה אחראי על חשבונו לקבל ולקיים בתוקף משך כל תקופת  .11.1
זה  חוזהאו רישיון הנחוצים על פי כל דין מאת רשות כלשהי לשם הפעלת האתר ע"פ 

והוראות כל ידן, כולל ביצוע התאמות פיזיות והתקנת מתקנים הנדרשים ושיידרשו על ידי 
 בניה להיתר בקשות הגשת לרבותו הרשויות המוסמכות בכל נושא, לרבות נגישות לנכים

 .  ב"וכיו האתר להפעלת עסק רישיון הוצאת, באתר נוספת בניה פעולת שנדרשת ככל
ם להוראות כל דין רלוונטי. בכל מצב שבו יימצא כי מתקן המפעיל יפעיל את האתר בהתא .11.2

כלשהו באתר אינו מתאים להוראות הדין הרלבנטי התקף יהיה חייב המפעיל לבצע ללא 
דיחוי את כל ההתאמות והתיקונים הנדרשים על חשבונו. מבלי לגרוע בכלליות האמור 

לשהו, לרבות מטרדי לעיל מוסכם כי המפעיל יפעיל את האתר באופן שלא יגרם מטרד כ
 רעש וסביבה.

על המפעיל מוטלת החובה והאחריות לקבל מהרשויות המוסמכות את רישיון העסק ו/או  .11.3
וההיתרים הנדרשים לניהול עסקים בתחום האתר, במסגרת מטרות ההרשאה, והוא 
מתחייב לנהלם בהתאם למטרות ההרשאה, לרישיונות האמורים, לדרישות החוק 

 מוסמכת.ולדרישות כל רשות 
אין האשכול  ו/או המועצה אחראי בכל צורה שהיא לקבלת רישיונות עסק למטרות  .11.4

 ההרשאה ו/או השימוש בתחום האתר, והמפעיל לבדו יטפל בכל ויהיה אחראי לכך.
המפעיל מתחייב למלא אחר כל החוקים, התקנות וחוקי העזר החלים וגם/או אלה שיחולו  .11.5

על השימוש בו, ועל העסקים שיתבצעו בו. יפר במשך תקופת ההרשאה על תחום האתר, 
המפעיל חובה שהוטלה עליו כאמור יפצה הוא את האשכול והמועצה בגין כל נזק ו/או 

 הוצאה שיגרמו לאשכול והמועצה עקב ההפרה.
במקרה שהאשכול ו/או המועצה  יתבע על ידי אחרים בטענת מטרד, בשל מעשה או מחדל  .11.6

מועצה  רשאי להגיש נגד המפעיל תביעה לרבות בדרך של של המפעיל יהיה האשכול ו/או ה
הודעת צד ג' או על פי בחירת האשכול/ מועצה  ולצרף את המפעיל כנתבע נוסף באותן 
תביעות. המפעיל מתחייב לשפות את האשכול/ מועצה  בגין כל נזק ו/או הוצאה שיגרמו, 

שיינתן על ידי ערכאה  אם יגרמו לאשכול/ מועצה  כתוצאה מכך, בהתאם לפסק דין חלוט
 שיפוטית מוסמכת.

זה, לרבות חובת המפעיל לקיים אחר הוראות הדין בהפעלת  חוזהמבלי לגרוע מהאמור ב .11.7
האתר כאמור לעיל, מוסכם בין הצדדים, כי במקרה ויוצא צו רשות מוסמכת ו/או תינתן 

גבלת החלטת ערכאה שיפוטית מוסמכת אשר תגביל את הפעלת האתר, בין אם בדרך של ה
שעות הפעלתו ו/או הגבלת כמות הפסולת שניתן להטמין/ לקלוט באתר ו/או כל הגבלה 

ולמען הסר ספק, המפעיל יפעל  חוזהלא יקנה הדבר זכות למפעיל לביטול ה -אחרת 
 בהתאם לצו כאמור. 

 



35 

 

 הפעלת האתר .12
 

לאחריותו המלאה והבלעדית של המפעיל במצבו  יעבורהמסירה, תחום האתר החל ממועד  .12.1
, ימסור המפעיל לידי המועצה  את האתר, על כל חוזה(. עם סיום תקופת הAs-Isהקיים )

מרכיביה וחלקיה )לרבות כאלו שנוספו במהלך ההתקשרות, ככל שהוספו(, כשהם תקינים 
סביר, כתוצאה  לחלוטין, פועלים כשורה וערוכים להמשך עבודת תחנת המעבר, למעט בלאי

 .חוזהמהפעלת תחנת המעבר במהלך תקופת ה
יפעיל ויתחזק את האתר, יקלוט פסולת, יטפל בה, ימיין, ימחזר,  המפעיל החל ממועד ההפעלה,  .12.2

תשונע ע"י המפעיל ו/או מי מטעמו באחריות ועל חשבונו לאתר  -ברת מחזור  שאינהפסולת 
רים ורישיונות הנדרשים ע"פ חוק לרבות רישיון סילוק  פסולת )שינוע רק ע"י קבלנים בעלי הית

ב'( וכיו"ב מטלות להפעלת האתר בהתאם להוראות כל דין,  5.1מוביל ורישיון עסק לפי פריט 
צו רישוי עסקים )עסקים  1998-לרבות תקנות רישוי עסקים )תחנת מעבר לפסולת(, תשנ"ח

 חיו.על נספ בחוזהוכן בהתאם למפורט  2013-טעוני רישוי(, תשע"ג
תחזק, על חשבונו, את מערך הציוד ההנדסי הנדרש לטיפול יתקין ויתכנן, י, המפעיל יספק .12.3

ומחזור הפסולת ובכלל זאת כל המערכות הנלוות לו, כגון מערכות חשמל, פיקוד ובקרה, לרבות 
מערכות למניעת מפגעים סביבתיים הדרושות על פי כל דין ו/או דרישת הגורמים המוסמכים 

 משך כל תקופת ההתקשרות.(  להציוד -וכן ציוד הנדסי כנדרש במפרט )להלן
ות מרשויות החברות באשכול וכן מתושבי האשכול, לרב בנייןבאתר פסולת  יקלוטהמפעיל  .12.4

 , והכל בהתאם להוראות המפרט הטכני.מיון, מחזור וטיפול בפסולת זו
מובהר בזאת כי השירות כאמור יינתן לרשויות החברות באשכול, לתושבים ברשויות החברות 

 לגורמים אחרים שיתקשרו עם המפעיל /יבקשו לקבל את השירות.באשכול וכן 
 תינתן עדיפות לרשויות החברות באשכול ותושבים של רשויות אלו לקבלת שירותים באתר. 

את כלל הפעולות הנדרשות  -באחריותו ועל חשבונו, במשך כל תקופת החוזה  -המפעיל יבצע  .12.5
ממקורות שונים, גביית תשלום עבור הפסולת , ובכלל זה קליטה של הפסולת האתרלהפעלת 

הנקלטת, תשלום של היטל ההטמנה ושל כל האגרות וההיטלים האחרים, הפעלה ותחזוקה 
של כלל התשתיות והמתקנים באתר, מסירת דיווחים למועצה, לאשכול ולמשרד להגנת 

בכל הסביבה, ונקיטת כל הפעולות הנדרשות בהתאם לדרישות בהוראות התוכנית שבתוקף 
 זמן, בתנאי רישיון העסק ובכל דין.

כל הפסולת הנקלטת באתר וכל תוצריה יהיו בבעלותו של המפעיל למשך כל תקופת החוזה,  .12.6
והוא חייב לטפל בהם, לסלקם בהתאם לתנאי רישיון העסק וכל דין ולשאת בכל העלויות 

ומים עבור הנדרשות לשם כך. הזוכה רשאי לנקוט כל הליך חוקי שיאפשר לו לזכות בתשל
 תוצרים אלה, וכל התקבולים שיהיו מפעולות אלה במשך תקופת החוזה יהיו שייכים לזוכה.

המפעיל אחראי באופן מלא ובלעדי להציב באתר את כל כוח האדם, הציוד, הרכבים וכל  .12.7
הדרוש, בטיב ובכמות אשר יבטיחו הפעלה כשירה, שוטפת ומלאה של האתר בכל עת, על כלל 

לא יהיה זכאי לתוספת תמורה כלשהי באם יהיה צורך, מכל  המפעילמקרה . בכל והמצוי ב
לשם עמידה בתפוקות  -, ובפרטחוזהסיבה שהיא, להוסיף תשומות לשם עמידה בדרישות ה

 .חוזהוביעדים המוגדרים ב
 מחזור יבוצע בשני זרמים כמפורט במפרט הטכני. .12.8
ישיונות הדרושים לפי דין לצורך המפעיל יהיה אחראי באופן בלעדי לקבלת כל האישורים והר .12.9

ביצוע שירותי ההפעלה והאחזקה של האתר ותחנת המעבר, ובכלל זה, רישיון עסק והכל 
באחריותו ועל חשבונו. השירותים יבוצעו בהתאם להוראות כל דין והתנאים המפורטים 

 ברישיון העסק.
ם לאתרי ההטמנה המפעיל יישא בכל העלויות הכרוכות בביצוע השירותים, לרבות בתשלומי .12.10

שאליהם יועברו שאריות הפסולת הבלתי מנוצלות ולרבות תשלומים בגין היטל הטמנה על פי 
 חו.ווהתקנות שהותקנו מכ 1984  –חוק שמירת הניקיון, תשמ"ד 

וקבלת אישור של המועצה,  לתפעול האתרתכנון של כל התשתיות הנדרשות המפעיל יבצע  .12.11
לתוכניות;  –ובמיוחד של המשרד להגנת הסביבה  –ין האשכול ושל כל רשות מוסמכת ע"פ ד

השגת כל האישורים הנדרשים על פי חוק, לרבות היתרי בניה ואישורי המשרד להגנת הסביבה, 
 לצורך הפעלת האתר והמתקנים שבו.

באופן שלא  יבוצע –וכל תשתית ומתקן אחר ככל שיוקמו כאלה בתחום האתר  -הפעלת האתר  .12.12
יים ותוך עמידה בתנאים הסביבתיים והאחרים כפי שיידרשו על ידי יגרום למפגעים סביבת
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האתר יהיה מחובר בכל עת למערכת  המשרד להגנת הסביבה, האשכול, המועצה וכל דין. 
הממוחשבת של המשרד להגנת הסביבה. כלל הדוחות יוגשו למשרד כמתחייב. כמו כן, למנהל 

   .on-lineמטעם האשכול תהיה הגישה לנתוני המערכת, משקל וכלל הדוחות 
ביצוע ההתקשרויות עם ספקי הפסולת, גביית התמורה מהם וקיום כל הקשר העסקי והטכני  .12.13

 בנוסח המצורף כנספח ו' למסמכי המכרז חוזהרשויות החברות באשכול יוחתמו על  עימם.
 תשלום של היטל ההטמנה וכלל ההיטלים והאגרות שיידרשו ע"פ דין. .12.14
"( . המערכתישתמש על חשבונו במערכת לניהול הטמנה חכמה "מהפח" )להלן: " המפעיל .12.15

 הקבלן.  העלויות בגין הטמעת המערכת והשימוש בה תחול במלואה על
בהתאם לכלל דרישות המפעיל יעמוד בכלל הוראות המפרט בדבר דיווח בקרה ושקילה ו .12.16

 המשרד להגנת הסביבה בנושא זה, לרבות התנאים שייקבעו ברישיון העסק. 
 . רך תפעול האתראחזקה והפעלה בכל עת של כלל הציוד הנדרש לצוהמפעיל יבצע  .12.17
הפעלה, תחזוקה, תיקון וחידוש של כלל התשתיות, המתקנים והציוד באתר, באופן שיאפשר  .12.18

 .שלהםהפעלה וביצועים מיטביים 
המפעיל יבצע תחזוקה של הכלים והציוד המכני ויוודא תקינותם במהלך כל תקופת החוזה,  .12.19

של וידאג להחלפתם המיידית בכלים תקינים אחרים מאותו סוג ובאותה רמה בכל מקרה 
שעות עבודה.  8של מי מהכלים האמורים לפרק זמן העולה על  –זמנית או קבועה  –השבתה 

הכלי החליפי יעבוד ברציפות מהגעתו לאתר ועד סגירת הפערים והפיגורים שנוצרו, ויושאר 
 באתר ויפעל בו עד השבתו של הכלי התקול לפעילות מלאה ורצופה. 

 
דיווח שיידרש ע"י המשרד להגנת הסביבה והאשכול הכנת דו"חות תקופתיים שוטפים וכל  .12.20

ו/או המועצה, ובכלל זה ובמיוחד דו"ח שנתי מסכם ודיווח שנתי של פליטות והעברות לסביבה  
 וקבלת אישור המשרד להגנת הסביבה לדיווחים.

 כל הפעולות הכלולות במפרט הטכני.  המפעיל יבצע את .12.21
 הטכני .יהיו כמפורט במפרט זמני הפעילות של האתר  .12.22
המפעיל לא יהיה רשאי להורות על הפסקה בפעילות האתר, מכל סיבה שהיא, אלא באישור  .12.23

 . , כמפורט במפרט הטכנימראש ובכתב של המפקח
המפעיל יספק, על חשבונו הוא, גידור, תמרורים ושאר אמצעי זהירות לבטיחותו ונוחיותו של   .12.24

המפקח ו/או להוראות כל דין ו/או על הציבור, בכל מקום שיהיה צורך בכך, בהתאם להוראות 
פי הוראה מצד רשות מוסמכת כלשהי. כמו כן, המפעיל מתחייב שלא לפגוע בנוחיות הציבור 
ולא להפריע לזכות השימוש והמעבר של כל אדם בכביש, דרך, שביל וכיו"ב או לזכות השימוש 

 והחזקה בשטח ציבורי כלשהוא.
שבת וחגים, המפעיל יציב על חשבונו שמירה ראויה  בשעות לאחר שעות הפעילות, לרבות בימי .12.25

באתר, יפעל למניעת כניסת אנשים בלתי מורשים וימנע אירועים חריגים, כגון דליקות, הצפות 
 וכיו"ב.

המפעיל יוודא כי אף אדם פרט לעובדים המועסקים על ידו ו/או המורשים לכך על ידי המזמין  .12.26
 לינה ו/או מגורים, למעט לצרכי שמירה.לא יכנס לאתר וכי האתר  לא ישמש כמקום 

המפעיל יציב באתר שלט על חשבונו, בתחילת עבודתו, ובו כל המידע הנדרש באותה העת על   .12.27
 ידי האשכול ו/או המועצה ו/או ע"פ דרישות הרשויות המוסמכות.

על אף האמור לעיל, אם ראה המפעיל כי בשל צרכי ביצוע העבודות לא יהיה מנוס מלפגוע  .12.28
ות הציבור ו/או להגביל זכות מן הזכויות המנויות לעיל, יבצע את העבודות תוך פגיעה או בנוחי

הגבלה כאמור אשר תהא מזערית ככל שניתן, וזאת לאחר תיאום מול המפקח ובכפוף 
 להוראותיו.

ובהתאם להוראות המפרט המפעיל ינהל יומן עבודה בהתאם לפורמט שיקבע ע"י המפקח  .12.29
 הטכני והנחיות המפקח.

 
 מסים ותשלומים אחרים  .13
, לרבות בתקופת ההרצה, בכל ההוצאות והעלויות חוזההמפעיל יישא וישלם בכל תקופת ה .13.1

הכרוכות בין אם מדובר בהוצאות הוניות ובין אם מדובר בהוצאות תפעוליות, על כל המשתמע 
מכך, לרבות במקרה שדרישות תשלום כלשהן בהקשר זה יופנו כלפי המועצה ו/או האשכול 

ל אובדן, עלות, או תשלום ו/או כל גורם אחר. המפעיל ישפה את המועצה והאשכול , בגין כ
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זה וכל הנובע ממנו, מיד עם דרישתה  חוזהאשר יגרמו לאשכול ו/או המועצה, בקשר עם 
 הראשונה.

במשך כל תקופת ההתקשרות, ישלם המפעיל, בנוסף לכל התשלומים החלים עליו על  .13.1.1
זה ויתר מסמכי ההתקשרות, את כל התשלומים, ההיטלים, הארנונות,  חוזהפי 

לומי החובה מכל סוג שהוא, העירוניים ו/או הממשלתיים או כיו"ב המיסים ותש
תשלומים אחרים, ככל שחלים וככל שיחולו בעתיד, לרבות כל אגרה, דמי רישוי 
ורישיונות מכל סוג שהוא והנוגעים לאתר ו/או הפעלתו ו/או החזקתו או החזקת 

 המקרקעין עליהן בנוי האתר.
ת והתשלומים מכל סוג שהוא הקשורים, המפעיל יישא על חשבונו בכל ההוצאו .13.1.2

זה,  חוזהבמישרין או בעקיפין, באתר ו/או בהפעלתו ו/או בקיום התחייבויותיו לפי 
לרבות אך לא רק, שכר עבודה ותשלומים נלווים, תשלומים לספקים, למקבלי שכר 
שלא על בסיס משכורת אם יהיו, ארנונה, מים, חשמל, טלפונים, גז, תחזוקה, 

ציוד, מיסים, אגרות ותשלומי חובה עירוניים או ממשלתיים מכל סוג שיפוצים, 
 שהוא וכיו"ב.  

זה יחול על המפעיל וישולם על  חוזהמס הכנסה שיחול על רווחי המפעיל כתוצאה מ .13.1.3
 ידו. מס ערך מוסף בגין דמי שימוש  יתווסף עליהם בהתאם לקביעת רשויות המס.

כל חבות הנובעת מחוק מיסוי מקרקעין עקב ההתקשרות שבין המפעיל לאשכול  .13.1.4
זה , אם וככל שנובעת חבות שכזו, ומבלי לטעון שקיימת חבות  חוזהוהמועצה ע"פ 

 שכזו, תחול על כל אחד מהצדדים ע"פ טיבה ובהתאם להוראות הדין.
שונה, את כל המפעיל מתחייב להציג בפני האשכול והמועצה , מיד עם דרישתה הרא .13.1.5

 הקבלות לתשלומים הנ"ל
 

 תפעול ותחזוקה .14
המפעיל יבצע על חשבונו ובאחריותו את כלל פעולות התפעול והתחזוקה הנדרשות באתר, 

 ובכללן כל הפעולות הבאות כמתואר להלן:
הפעלת רציפה של האתר תוך הקפדה על שמירת איכות הסביבה ונקיטת כל הפעולות  .14.1

הנדרשות באופן שימנע יצירת מפגעים ו/או מטרדים לסביבה. מבלי לגרוע מאחריותו 
המפעיל יפעל בהתאם להנחיות והוראות האשכול, המועצה, המשרד להגנת הסביבה וכל 

ע כלל העבודות ברמה מקצועית גבוהה, רשות חוקית מוסמכת אחרת. הפעלת האתר וביצו
 במקצועיות ובמיומנות ובהתאם לתנאי רישיון העסק. 

המפעיל יתקן לאלתר כל פגיעה בתשתיות ויישא באחריות לכל נזק שייגרם למתקן ו/או  .14.2
לתשתית כאמור על ידו או על ידי מי מטעמו, ויישא בעלותו או יתקנו, על חשבונו ועל 

 אחריותו. 
בטיחות והניקיון בתחום האתר, לרבות ניקיון הגדרות וסביבתן, ניקיון שמירת הסדר, ה .14.3

 של דרכי הגישה לאתר וסביבתן. 
ויתקן את כל המשטחים ומערכות התשתית ופיתוח השטח בתחום  , ינקההמפעיל יתחזק .14.4

 .וסביבתו הקרובה, כפי שיקבע המפקחהאתר 
אותם יידרש לקיים בכל  הכנה של ספר נהלים, ובכלל זה נהלי בטיחותהמפעיל אחראי ל .14.5

תקופת החוזה, ונקיטת כל אמצעי הבטיחות הנדרשים לפני ובעת הקמת התשתיות 
והמתקנים, ולאורך כל תקופת החוזה. שמירה וקיום כל הוראות פקודת הבטיחות בעבודה 

והתקנות הרלוונטיות על פיה לאתר סילוק פסולת, לרבות  1970 –)נוסח חדש( התש"ל 
עת לעת ע"י ממונה הבטיחות מטעם המפעיל ו/או מטעם המפקח, מינוי הוראות שיינתנו מ

אחד מעובדי המפעיל כנאמן בטיחות באתר האחראי על מימוש נהלי הבטיחות, החזקת 
ציוד עזרה ראשונה והענקת טיפול עזרה ראשונה לכל מי שייזקק לכך בתחום האתר או 

 בסביבתו בכל שעות העבודה. 
תשלום של כל החשבונות השוטפים לנותני שירותים ונו להמפעיל יהיה אחראי על חשב .14.6

וספקים ובכלל זה ספקי מים וחשמל. ניהול משרדי המפעיל באתר, כולל החזקת תיק 
מעודכן של נוהלי תפעול  האתר, הכולל הוראות עבודה, שמירה, טיפול בציוד, הוראות 

ים יעודכן על ידי המפעיל בטיחות וביטחון, נוהלי חירום, הוראות כיבוי אש ועוד. תיק הנהל
 ובאישור המפקח לפחות אחת לשנה.
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נקיטה של כל אמצעי הזהירות הנדרשים להבטחת רכוש וחיי אדם באתר המפעיל אחראי ל .14.7
ובסביבתו. המפעיל יספק ויתקין שמירה, גידור, תאורה, שלטי אזהרה, מעקות בטיחות, 

עובדיו ולביטחון הציבור, בכל גדרות זמניות וכל שאר אמצעי זהירות לביטחונו, לביטחון 
 מקום שיהיה דרוש על פי דין או על פי הוראה מצד רשות מוסמכת כלשהי. 

המפעיל יישא בכל עלויות אחזקת מאזני הגשר ומערכת הבקרה הממוחשבת, על כל  .14.8
 מרכיביהם. 

 .בהתאם להוראות המפרט הטכניהמפעיל יבצע בנוכחות המפקח כיול של מאזני הגשר  .14.9
ספק, אחריות המפעיל לתחזוקת האתר, לרבות תחזוקה שוטפת, תחזוקה למען הסר  .14.10

מונעת, תחזוקת שבר ותיקונים והשלמות של ציוד שיידרשו עקב ונדליזם, גניבה, שריפה 
וכדומה, הינה בלעדית ומוחלטת ותחול עד לסיום ההתקשרות בין הצדדים ומסירת זכות 

 די של המפעיל.השימוש באתר חזרה למועצה, והכל על חשבונו הבלע
 

 קליטת פסולת באתר  .15
האשכול  יעדכן את כל הרשויות החברות בו בדבר האפשרות להפנות פסולת בניין הנוצרת  .15.1

. יחד עם זאת, ולמען הזהירות יודגש, כי לרשויות האשכול שיקול אתרברשויות האשכול ל
הדעת המלא באיזה אתר טיפול בפסולת הן יעשו שימוש וכי לאשכול אין אפשרות לחייבן 

דווקא. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי האחריות לגביית  לאתרלפנות את הפסולת 
 תמורה ממשתמשי האתר היא על המפעיל.   

אולם מובהר בזאת כי  תינתן עדיפות לרשויות האשכול לכניסה לאתר, מוסכם בזאת כי .15.2
 המפעיל רשאי לאפשר כניסת משתמשים נוספים לאתר.

 
תושבים ו/או יזמים רשויות החברות באשכול משמע  לרבות לצורכי חוזה זה למען הסר ספק, 

בכניסה  האשכולקבלני פסולת הפועלים מטעם/בשירותי  הרשות והמציגים אישור של ו/או 
 . לאתר

הקביעה אם פסולת המובאת לאתר היא פסולת של רשויות החברות באשכול  תהיה של 
 המפקח, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט.

 
מכל רשות מקומית ו/או תאגיד ו/או  בנייןהמפעיל מתחייב לקבל ולקלוט באתר פסולת  .15.3

בעתיד, בכפוף  תושב של רשויות מקומיות החברות באשכול ו/או שיצטרפו לאשכול
. מובהר בזאת כי השירות כאמור יינתן לרשויות חוזהלתשלום ובהתאם להוראות ה

החברות באשכול, לתושבים ברשויות החברות באשכול וכן לגורמים אחרים שיתקשרו עם 
 המפעיל  /יבקשו לקבל את השירות.

 
השייכת לרשויות האשכול והוא לא יהיה רשאי  בנייןהמפעיל יקלוט במפעל כל פסולת  .15.4

לסרב לקלוט פסולת כאמור, מכל סיבה שהיא. למען הסר ספק יובהר, כי פסולת של 
רשויות האשכול שתוכנס לאתר תובא בחשבון לעניין התמורה שעל המפעיל לשלם לאשכול 

 זה להלן. חוזהעל פי הוראות פרק התמורה שב
 הטמנה. המחירים לא כוללים מע"מ.   כל המחירים הם לטון, כולל היטל .15.5

 זה.  חוזהלמדד הובלה, כהגדרתם ב  50% -למדד המחירים לצרכן ו 50%המחירים צמודים 
 חודשים ראשונים ממועד תחילת הפעלת האתר ללא תוספת הצמדה.  12 –המחירים ב 

 הצמדה תיעשה אחת לשנה בלבד. 
ה, הקבלן יהיה רשאי להעלות את מובהר בזאת כי ככל שיחול שינוי בסכום היטל ההטמנ

בכפוף לקבלת אישור מראש של  –התעריפים לעיל בהתאמה לעליית היטל ההטמנה 
 המזמין. 

 
מובהר בזאת כי האחריות לגביה ולהתקשרות עם מקבלי השירות הינה של המפעיל.  .15.6

 .  התשלום עבור השירות באתר לא יעלה על המחיר שהוצע ע"י המפעיל בהצעתו במכרז
מצד שלישי כלשהו, לרבות רשויות  בנייןהמפעיל לא יהיה רשאי לסרב לקלוט באתר פסולת  .15.7

 האשכול זולת במקרה של אי תשלום תמורה. 
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המפעיל אחראי באופן בלעדי להתקשר עם משתמשי האתר / צדדים שלישיים )פרטיים או  .15.8
פסולת הבאתר והוא יגבה תמורה בעד קליטת  בנייןציבוריים( לצורך קליטת פסולת 

מובהר כי האשכול והטיפול בה ישירות מאותם גורמים באמצעי התשלום המקובלים. 
יהיה רשאי לקבוע את נוסח ההסכם בין המפעיל ובין לקוחות האתר, ובלבד שתנאי 

לא נקבע נוסח כאמור, יהיה אחראי  ההסכם לא יהיו נחותים מהוראות מסמכי המכרז. 
מתאים, אשר יהלום אחר הוראות מסמכי להחתים את לקוחותיו על הסכם  המפעיל
 .המכרז

 בהתאם להוראות המפרט.  –שימוש במערכות ומתן זכות צפייה לאשכול   .15.9
, על חוזהוהפרתו מהווה הפרה יסודית של ה חוזההוראות פרק זה לעיל הינן תנאי עיקרי ל .15.10

 כל המשתמע מכך.
 

 
 מניעת שריפות .16

המפעיל יתחזק ויפעיל את האתר, וינקוט כל פעולה נדרשת, באופן שימנעו אירועי שריפות,  .16.1
 הצתות, דליקות ובעירות של הפסולת או כל חלק ממנה ושל תשתיות, ציוד ומבנים. 

בכל אירוע של התלקחות בעירה בתחום האתר המפעיל יבצע באופן מידי את כלל הפעולות  .16.2
י לרשות הכבאות, לגורמי האשכול, המועצה ולמשרד להגנת הנדרשות, ובכלל זה דיווח מיד

 הסביבה, ונקיטת כל הפעולות לצורך כיבוי מהיר ומוחלט של האש. 
לצורך קיום התחייבויותיו כאמור בחוזה זה יחזיק המפעיל באתר ציוד כיבוי אש על פי  .16.3

רש ע"פ הנחיות והוראות שרותי הכבאות, וירענן ויחדש את הציוד על חשבונו ככל שייד
 הנחיות הרשויות המוסמכות לכך.

 
 ניטור  .17

המפעיל יבצע פעולות ניטור )אויר ואחרות( בהתאם לכל האמור בהוראות התכנית, תנאי  .17.1
רישיון העסק וכל דרישה של המועצה, האשכול, המשרד להגנת הסביבה ו/או ע"י כל רשות 

 הבדיקות שנדרשו.מוסמכת, וימסור לכל גורם כנ"ל דיווחים מלאים של תוצאות 
המפעיל יכין וימסור למועצה, לאשכול  ולמשרד להגנת הסביבה דו"ח שנתי וכן דיווח של  .17.2

פליטות והעברות לסביבה לסיכום כלל תוצאות הבדיקות והניטור שבוצעו במהלך השנה 
 והפעולות שננקטו לצמצום מפגעים סביבתיים.

 
 עובדים  .18

מתאימים לכל מקצוע, בעלי רמה מקצועית המפעיל יעסיק בביצוע כלל העבודות עובדים  .18.1
גבוהה ובמספר הדרוש לשם ביצוע העבודות. המפעיל יוודא כי כל העובדים, בעלי המלאכה 

יהיו בעלי רישיונות  –ומפעילי הציוד באתר, לרבות ובמיוחד מפעילי ציוד הנדסי כבד 
עבודות. לעניין מתאימים וכל ההיתרים הנחוצים עפ"י כל דין להפעלת הציוד ו/או ביצוע ה

 זה "רישיונות מתאימים," לרבות רישיונות נהיגה בתוקף וביטוח חובה עפ"י דין. 
המפעיל יעסיק באתר מנהל תפעול, שיהיה אחראי לניהול התפעול של האתר. מנהל  .18.2

 התפעול או מחליף מוסמך יהיה נוכח באתר בכל שעות פעילות האתר. 
ולות הבקרה בכניסה לאתר, כולל גם המפעיל יעסיק אדם שיהיה אחראי לביצוע פע .18.3

השקילה עצמה של מובילי הפסולת בכניסה וביציאה מהאתר. אדם זה יהיה נוכח בכניסה 
לאתר בכל יום ולאורכו של כל יום העבודה, ויהיה אחראי לכך שכל מוביל פסולת הנכנס 

 לאתר והיוצא ממנו יישקל וירשם כנדרש. 
עלי רישיון בתוקף להפעלת כלי צמ"ה ובעלי המפעיל יעסיק באתר מפעילי כלי צמ"ה ב .18.4

 ניסיון קודם בהפעלתו. 
המפעיל יעסיק שומרים בכל שעות היממה. השומרים יימצאו כל העת בערנות מלאה  .18.5

וישגיחו, בין היתר, על הגדרות, המתקנים ותנועת כלי הרכב באתר ובסביבתו וימנעו כניסה 
כל עבודה או מטלה אחרת שאינה של גורמים לא מורשים לאתר. השומרים לא יעסקו ב

 בתחום עיסוקם בשמירה, בזמן משמרתם. 
המפעיל מתחייב לספק על אחריותו ועל חשבונו את כל כוח האדם הדרוש לביצוע עבודות  .18.6

 הפעלת האתר, כולל השגחה עליהם, אמצעי תחבורה בשבילם ו/או כל דבר הכרוך בכך.
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בעלי כישורים ורישיונות מתאימים,  המפעיל מתחייב להעסיק עובדים מקצועיים ואחרים, .18.7
 חוזהלשלם להם, על חשבונו שכר עבודה ותשלומים סוציאליים המגיעים להם לפי כל דין, 

או מנהג או נוהג, לנכות משכרם את הניכויים המחויבים והמותרים על פי דין ולהעבירם 
 לתעודתם במועד.

ורק ע"י עובדים מיומנים זה תבוצענה אך  חוזההמפעיל מתחייב כי כל העבודות נשוא  .18.8
ומנוסים ו/או מקצועיים בעבודות מסוג זה בעלי דרגה מקצועית גבוהה, בהשגחתו 

 המתמדת של מומחה ותוך שימוש בחומרים שאושרו על ידי המפקח.
המפעיל מתחייב כי יעמיד לשם ביצוע עבודות הפעלת האתר  מספר עובדים מיומנים  .18.9

 נאות.הדרושים לשם התקדמות העבודות בקצב 
מוסכם ומוצהר בין הצדדים כי העסקת כל העובדים, ו/או היועצים ו/או המומחים ו/או  .18.10

קבלני המשנה )אם אושר למפעיל שימוש בקבלני משנה ( הינם באחריות המפעיל בלבד וכי 
המפעיל יהיה אחראי על תשלום התמורה לעבודתם וכי המועצה ו/או האשכול  אינו אחראי 

 מעביד שלהלן; -העדר יחסי עובדכלפיהם כמפורט בסעיף 
המפעיל מצהיר כי כל הוראה שתימסר למנהל העבודה ו/או מנהל הפרויקט ו/או מי מטעם  .18.11

האשכול  ו/או מי מטעמו תחייב את המפעיל; למען הסר ספק, שמורה למועצה ולאשכול  
 הזכות לא לאשר כלל, העסקת קבלני משנה וזאת עפ"י שיקול דעתו הבלעדי.

המפעיל מצהיר כי ידוע לו כי בסמכות המפקח מטעם האשכול לצוות על הרחקת כמו כן  .18.12
מנהל העבודה ו/או כל עובד של המפעיל ו/או מי מטעם המפעיל אשר לדעת המפקח הינו 
בלתי כשיר להוציא לפעול את עבודות הפעלת האתר ברמה מקצועית מתאימה ו/או ראויה 

ו כשרה בעיני המפקח והמפעיל מתחייב ו/או להרחיק מי שהתנהגותו אינה ראויה ו/א
 למלא כל דרישת הרחקה כאמור.

קיבוצי או הסדר קיבוצי או כל  חוזההמפעיל יעסיק את עובדיו בהתאם להוראות כל דין,  .18.13
נוהג ומנהג מחייבים במסגרת יחסי העבודה והוא יהיה אחראי לשלם להם כל סכום וכל 

מעט, שכר עבודה, תנאים סוציאליים תשלום המגיע להם בגין כל דין, לרבות ומבלי ל
חודשים מסיום שנת הכספים  3הנובעים ו/או הקשורים להעסקתם וביטוח לאומי. בתוך 

ובכל מועד אחר לפי דרישת האשכול ו/או המועצה, ימציא המפעיל לדורש אישור מאת 
רו"ח בדבר עמידתו במחויבויות האמורות לעיל, לרבות תשלום שכר מינימום כדין וכל 

ויותיהם הסוציאליות של העובדים. לא הומצאו האישורים האמורים במועד הנקוב זכ
לעיל או לפי דרישת האשכול והמועצה יהיו האשכול והמועצה רשאים לפעול לחילוט 
ערבות ו/או לעכב למפעיל תשלומים, ככל שיגיעו למפעיל, עד להמצאתם, ולמפעיל לא 

 ה לפיצוי ו/או הפרשי ריבית והצמדה.תהיה כל טענה או דרישה בשל כך, לרבות דריש
 .חוזהוהפרתן תהווה הפרה יסודית של ה חוזההוראות פרק זה הינן תנאי עיקרי ב .18.14

 
 

 תקופת ההתקשרות ותקופת ההפעלה .19
תהיה תקופת ומסירת האתר למפעיל יום ממועד מתן תעודת גמר   45התקופה של עד  .19.1

זה. עד  חוזהלמפעיל לצורך קבלת רישיון עסק, הצבת כל הציוד הדרוש ע"פ התארגנות  
למועד כאמור, מתחייב המפעיל  להשלים את כל התארגנות הנדרשת, הצבת מתקנים, 

בתום תקופת הליכי רישוי ותכנון הנדרשים והמתחייבים ע"פ כל דין לצורך הפעלת האתר. 
 ההתארגנות תתחיל תקופת ההפעלה.

 -שנים פחות יום )להלן 5למשך  ממועד המסירהה של האתר הינה החל תקופת ההפעל .19.2
(. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי המפעיל לא יחל בהפעלה של האתר תקופת ההפעלה

במועד טרם ניתן רישיון עסק כדין להפעלת האתר.  תקופת ההפעלה תחל להימנות 
 שהיא(. בין אם האתר יופעל בפועל ובין אם לאו )מכל סיבה  המסירה,
 

זה יכנס לתוקף ויחייב את הצדדים לכל דבר ועניין מיד במועד חתימתו  חוזהמובהר, כי  .19.3
זה ועד לתום  חוזהועד לתום תקופת ההפעלה כהגדרתה לעיל )התקופה שלמן חתימת 

 .( תקופת ההתקשרות -תקופת ההפעלה תקרא לעיל ולהלן 
 חוזהכפופה ל וכן תקופת ההארכה ככל ויוחלט לממשה, מובהר בזאת כי תקופת ההפעלה .19.4

בין המועצה לרמ"י, יבוטל בהתאמה  חוזהבין המועצה לרמ"י, בכל מקרה של ביטול ה
 עם הזוכה.  חוזהה
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  –אופציה להארכת ההסכם  .19.5
 

הסכם ושביעות רצון משירותי בכפוף לקיום התחייבויות המפעיל את הוראות ה .19.5.1
 5לעד , קיימת אופציה לאשכול ולמועצה בלבד להארכת תקופת ההסכם  להמפעי

לקבלת אישור משרד הפנים חודשים כל אחת, בכפוף  12בנות עד  תקופות נוספות
  להארכת ההסכם.

מכל מובהר בזאת כי לאשכול ולמועצה שמורה הזכות שלא להאריך את ההתקשרות  .19.5.2
עדר שביעות רצון מהמפעיל , ולפי שיקול דעתו הבלעדי, לרבות, הי סיבה שהיא

טעמים כלכליים וכיו"ב סיבות ואין בעצם האפשרות להארכת תקופת ההסכם כדי 
 לחייב את הארכתו. 

החליטו האשכול והמועצה  להאריך את תקופת ההפעלה כאמור, תמסר על כך הודעה  .19.5.3
ימים טרם מועד סיום תקופת ההפעלה או תקופת ההפעלה  14למפעיל בכתב עד 

לפי העניין. בתקופת הארכה יחולו אותן הוראות על הצדדים, בשינויים  המוארכת,
 המחויבים.

 
 

 פינוי האתר ותחום ההרשאה בתום ההתקשרות .20
עם תום תקופת ההתקשרות ו/או תקופת ההפעלה מכל סיבה שהיא, יפנה המפעיל את   .20.1

האתר ותחום ההרשאה  מכל אדם וחפץ שהוצב על ידו וישיב אותו למועצה ולאשכול 
כשהוא נקי, במצב טוב ותקין, כפי שנמסר לו בכפוף לבלאי סביר, על פי קביעתו של המפקח 

האתר כנדרש,  יהיה רשאי המועצה והאשכול  או איש מקצוע מטעם המזמין. לא פונה 
 לפנות מהאתר על חשבון המפעיל /תוך חיוב המפעיל במלוא ההוצאות.

 
יסתיים מחמת הפרתו ע"י  חוזהלמרות האמור בסעיף זה, מובהר בזאת כי במידה וה .20.2

המפעיל ישאיר בתחום האתר  -לא יוארך מכל סיבה שהיא  חוזההמפעיל ו/או במידה וה
מאזני גשר/משקל שיותקנו ע"י המפעיל, מצלמות ומערכת בקרה ככל שהותקנו ע"י 
המפעיל הזוכה, מתקנים המחוברים למבנים ו/או לקרקע ככל שהותקנו ע"י המפעיל 

קניינו של ( וכל ציוד שיושאר באתר יוותר באתר ויהפוך לציוד שיושאר באתר -)להלן
האשכול והמועצה. האשכול והמועצה רשאים לעשות בציוד שיושאר באתר מנהג בעלים, 

 לרבות שימוש בציוד כאמור במסגרת הפעלה של האתר באמצעות צד ג' אחר. 
 

יידרש המפעיל לפעול לשיקום האתר, על חשבונות,  חוזהכן מובהר בזאת כי בתום תקופת ה .20.3
ות הרשויות המוסמכות לרבות משרד להגנ"ס, בהתאם לנדרש במפרט הטכני, דריש

 דרישות רמ"י והוראות כל דין. 
המפעיל  נדרש לשמור על שלמות המבנים ומערכות וציוד שהיו קיימים באתר בעת קבלת  .20.4

 זכות השימוש מהאשכול והמועצה. 
יום לפני תום תקופת ההתקשרות, מפקח או גורם מקצועי אחר מטעם האשכול  120 .20.5

את האתר ויכין חוות דעת באשר למצבו וכשירותו, ובכלל זה מידת הבלאי והמועצה יבדוק 
ביחס לרמה של בלאי סביר, ויפרט את הליקויים והפגמים שמצא ושיש לתקנם על מנת 
להביא את האתר למצב ראוי להחזרה ואת התקופה הקצובה להשלמת עבודות אלו, שלא 

יצור של פרט ציוד שאז יהיה ימים )אלא אם התיקון מצריך רכישה או י 60תעלה על 
 המפקח רשאי לקצוב תקופה ארוכה יותר להשלמת הדרוש.(

יום טרם סיום תקופת ההתקשרות ידאג המפעיל כי האתר, על כל מרכיביו וחלקיו,  60  .20.6
יהיה מתאים להחזרה כאמור לעיל, ובכלל זה יבצע את כל שנדרש ממנו לבצע לפי חוות 

 האשכול והמועצה. הדעת האמורה, והכל לשביעות רצון 
לא ביצע המפעיל את התיקונים על פי דרישת האשכול והמועצה בתוך התקופה שנקבעה  .20.7

 על ידי המפקח, רשאי האשכול והמועצה  לפעול באחת או יותר מהדרכים כדלקמן:
לבצע את עבודות התיקון בעצמו או באמצעות מי מטעמו, על חשבון המפעיל    .20.7.1

 בגין הוצאות כלליות. 15%ון בתוספת ולגבות מן המפעיל את עלות התיק
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לא לבצע את עבודות התיקון ולחייב את המפעיל בסכום שווה ערך לביצוע  .20.7.2
 התיקונים הדרושים, על פי קביעת המפקח.

היה הליקוי כזה שלא ניתן באופן מעשי לתיקון, האשכול והמועצה רשאי לגבות  .20.7.3
ה, לפי הגבוה מהמפעיל  את שווי ירידת הערך עקב הליקוי או עלות העבוד

 מבניהם, על פי שיקול דעתו הבלעדי של המפקח.
האשכול והמועצה רשאי לגבות את הסכומים האמורים לעיל בכל דרך, לרבות  .20.7.4

, חוזהקיזוז מסכומים המגיעים למפעיל מהאשכול והמועצה על פי כל דין או 
 עיכוב כספים, חילוט ערבויות וכיוצ"ב.

ציוד, מבנים ומערכות כמפורט בפרק זה הינן על  כל ההוצאות להחלפה, תיקון או שדרוג .20.8
 חשבונו ואחריותו הבלעדית של המפעיל.

בכל מקרה של חילוקי דעות בעניין מצב האתר המושב לאשכול והמועצה, ישקול המפקח  .20.9
)או הגורם המקצועי שימונה על ידי האשכול והמועצה( את טענות המפעיל, וחוות דעתו 

 תהיה סופית ומוחלטת.
למת ביצוע העבודות והשבת האתר לאשכול והמועצה , לשביעות רצון האשכול לאחר הש .20.10

והמועצה, יוציא המפקח למפעיל אישור מסירה )להלן: "אישור מסירה(" בו יצוין תאריך 
מסירת האתר על ידי המפעיל לאשכול והמועצה. האשכול והמועצה רשאי לקבל את האתר 

התיקונים ולאפשר למפעיל לבצע את יתר  בחזרה לרשותה גם טרם שביצע המפעיל  את כל
 התיקונים לאחר מכן, לפי רשימה שתצורף לאישור המסירה.

מובהר בזאת כי אין באישור המסירה מטעם האשכול והמועצה כדי לגרוע מאחריותו  .20.11
המלאה של המפעיל כלפי צד שלישי ו/או האשכול והמועצה ו/או מי מטעם האשכול 

 והמועצה.
 

 ים בגין הפעלת האתרההתחשבנות בין הצדד .21
 .כאמור בחוזה זה לעילהמפעיל מתחייב להעמיד לטובת האשכול מימון משלים  .21.1

 
זה להפעיל ולתחזק את האתר ובכפוף לאמור  חוזהבתמורה לקבלת הרשות על פי בנוסף,  .21.2

אחוזים מתוך הרווח הגולמי של המפעיל, בהתאם  אשכולזה ישלם המפעיל ל חוזהב
 .20%-מקרה לא פחות מ להצעת המפעיל במכרז, ובכל

 
להלן. בהתאם למפורט חלקו של האשכול מתוך הרווח הגולמי ישולם ע"י המפעיל לאשכול 

 ., החל ממועד ההפעלהלכל חודש 10-עד ההתשלום יבוצע 
 
המפעיל מהפעלת האתר ומתן שירותים רווח  –" לצורכי חוזה זה משמעו רווח גולמי"

ההפעלה )ציוד, חומרי גלם, שכר עבודה(. למען הסר ספק, המימון בהפחתת עלויות  באתר
 כחלק מ"עלויות ההפעלה" לצורך חישוב הרווח הגולמי. ייחשבהמשלים לא 

 
התקבולים וההכנסות סך כל  - רווח המפעיל מהפעלת האתר ומתן שירותים באתר משמע

ן יקשורים למפעיל( מכל משל המפעיל, במישרין או בעקיפין, )לרבות הכנסות של תאגידים 
וסוג שהוא, בין במזומן ובין באשראי, בין בכסף ובין בשווה כסף, הנובעים מהפעלת האתר 
וממתן שירותי האתר, לרבות בגין דמי טיפול, דמי קליטה, היטלים, מכירת פסולת 

חומרים למחזור וכיו"ב ולמעט מע"מ. הכנסות בקשר להפעלת האתר יחשבו במסגרת /
טו של האתר, אף אם יתקבלו בפועל מחוץ לאתר או במסגרת עריכת עסקה הכנסות ברו

מרחוק )טלפון, פקס', דוא"ל, וכיו"ב( תקבולים על דרך שיקים מעותדים, אשראי, קרדיט, 
 או כל חיוב מעותד אחר, יחשבו כחלק מההכנסות ביום בו נערכה העסקה.  

 
למפורט לעיל תשולם  למען הסר ספק, מובהר ומודגש בזאת כי כל תמורה בהתאם .21.3

. המפעיל לא יהיה רשאי לקזז כל תשלום המגיע לו מאת המועצה, ככל שיגיע לו לאשכול
מהתשלומים שעל המפעיל  –מהמועצה )לרבות בגין פסולת שתועבר לאתר ע"י המועצה(  

 זה.  חוזהלשלם לאשכול ע"פ 
מובהר בזאת, כי תשלום שישולם על ידי המפעיל לא ישחרר את המפעיל בשום אופן  .21.4

מאחריות כלשהי ולא יגרע מזכות המפקח ו/או האשכול ו/או המועצה להעלות טענות כנגד 
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המפעיל בגין רשלנות, ביצוע לקוי, מרמה וכיו"ב. המפעיל יישאר אחראי בגין כל פגם או 
תו, בין אם נגרם על ידו או על ידי עובדיו או על ידי כל ליקוי בקשר עם האתר ו/או להפעל

 אדם אחר אשר עובד או עבד עבורו או מטעמו או היה כפוף להוראותיו.
  - מתוך הרווח הגולמיפיגור בתשלום  .21.5

במועדו תתווסף ריבית פיגורים בשיעור של  ע"י המפעיל לכל תשלום אשר לא ישולם .21.5.1
בתוספת הצמדה למדד המחירים לצרכן. לריבית הפיגורים יתווסף מע"מ  לחודש 6%

 כחוק. 
זה,  חוזהפיגר המפעיל בתשלום של סכום כלשהו שעליו לשלם לאשכול  בהתאם ל .21.5.2

ייזקף כל סכום ששולם על ידי המפעיל ראשית על חשבון הריבית ורק אחר כך על 
חשבון קרן החוב. הייתה גבייתו של סכום כנ"ל כרוכה בהוצאות ו/או בשכר טרחת 
עו"ד מטעם האשכול, ייזקף כל סכום שישולם כאמור ראשית על חשבון ההוצאות 

 ור לעיל.ו/או שכר טרחת עוה"ד ולאחר מכן לפי הסדר האמ
אין באמור לעיל כדי לפגוע בזכות האשכול  לקבל, בנוסף לריבית, כל סעד אחר שהינו  .21.5.3

זה ו/או על פי הדין בגין פיגור בתשלום כאמור ולא יהיה בקבלת  חוזהזכאי לו על פי 
 הריבית משום ויתור מטעם האשכול והמועצה על זכותו לסעד כלשהו.

קים בתשלום כלשהו שעל המפעיל לשלם ( ימי עס7פיגור חוזר העולה על שבעה ) .21.5.4
, המקנה לאשכול  את כל חוזהזה יחשב כהפרה יסודית של ה חוזהלאשכול על פי 

 .חוזהזה ועל פי כל דין, בקשר להפרה יסודית של ה חוזההסעדים המוקנים לו על פי 
זה, המפעיל יישא באופן מלא ובלעדי בכל הוצאה  חוזהלמעט אם נאמר במפורש אחרת ב .21.6

 זה. חוזהה ו/או כרוכה בביצוע מטלות לפי הקשור
זה כדי לסווג את מי מהצדדים לעניין מעמדו  חוזהמובהר בזאת שאין בתנאים ובהוראות  .21.7

המיסוי בחוק מס ערך מוסף, פקודת מס הכנסה או כנישום או כמי שאינו נישום על פי כל 
 דין.

 
 הנהלת חשבונות וזכות עיון  .22

 המפעיל מתחייב בזאת כדלקמן  
הול החשבונות של האתר יעשה ע"י המפעיל ועל שם המפעיל  והוא מתחייב לנהלם ני .22.1

בהתאם לכל דין.  המפעיל מתחייב להשתמש בתוכנת ניהול אתר ההולמת את צרכי האתר. 
כל ספרי החשבונות של האתר ינוהלו עבור האתר בלבד ובאופן נפרד ועצמאי ובכל מקרה 

אתר פעילות אחרת של המפעיל ככל שקיימת ו/או לא ינוהלו יחד עם ספרי חשבונות  של ה
ספרי חשבונות  של המפעיל ו/או גורמים הקשורים במפעיל או לבעליו ו/או פעילות עסקית  

 ו/או אחרת הקשורה למפעיל ו/או לבעליו. 
המפעיל ידאג לכך שבאתר ינוהלו ספרי חשבונות מלאים ונאותים, רישומים המשקפים  .22.2

את תוצאות התפעול של האתר, בהתאם לכללי החשבונאות המקובלים ולשיטות  
חשבונאיות  המקובלות. כל הרישומים, הקבלות, והשוברים התומכים ברישומים  

 כנסה בישראל. שבספרים ישמרו  במשך התקופה הדרושה לפי תקנות מס ה
ספרי החשבונות וכל הרישומים האחרים המתייחסים להפעלת האתר או המשקפים את  .22.3

 הפעלתו, יוחזקו במשרדי האתר. 
החשבונות יכללו פרטים מלאים ומדויקים של הכנסות האתר ברוטו, שיפורטו בהם , מדי  .22.4

 . חוזהיום ביומו, בכל תקופת ה
המפעיל מתחייב לשמור ולהחזיק במשרדיו את כל הקבלות, האישורים, החשבונות,  .22.5

המידע הממוחשב ומסמכים אחרים הנוגעים לרישומים הנ"ל, לרבות העתקי  דיווחים 
 זה ושנתיים נוספות מיום סיומה.  חוזהלשלטונות המס, וכל זאת במשך כל תקופת 

ום כל חציון, דו"ח כספי חציוני חתום יום  מת 15המפעיל מתחייב להגיש לאשכול, תוך  .22.6
  .ע"י רו"ח, של ההכנסות במסגרת מתן השירותים, המראה את המפורט להלן

המפעיל מתחייב לפרט את הכנסות האתר ברוטו, לפי פירוט כפי שיידרש ע"י האשכול ,  .22.7
ט לרבות פירוט בגין הכנסותיו לפי סוגים  ו/או כל פירוט אחר שיידרש ע"י האשכול וכן פירו

 זה. חוזהסכום הנגזר מאחוזים מההכנסה ברוטו אותו זכאי האשכול לקבל ע"פ 
שלאחר תום כל שנת  31/5 -עם עריכת הדו"ח הכספי  השנתי של המפעיל, ולא יאוחר מה .22.8

כספים, יגיש המפעיל לאשכול דו"ח שנתי, כשהוא מבוקר מאושר ע"י רו"ח  חיצוני של 
. האשכול יהיה רשאי לדרוש כי הדו"ח וח הגולמיחלקו של האשכול ברו ובו יפורט המפעיל,
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השנתי יכלול פירוט של הכנסות לפי חתכים של סוגי שירותים שונים וכל פירוט אחר 
שיידרש ע"י האשכול לפי שיקול דעתו. המפעיל יכלול בדו"ח כל פירוט שיידרש כאמור. 

לאשכול  פיצוי  בגין כל איחור בהגשת הדו"ח או חלק ממנו כאמור לאשכול, ישלם המפעיל
ימי עסקים איחור, ויחול  7 -פיצוי זה ישולם החל מ₪.  1,000מוסכם בסך של 

 רטרואקטיבית. 
אפשר, בכל עת, ובתדירות חודשית, רבעונית, חציונית ושנתית, למבקר שיתמנה המפעיל י .22.9

ע"י האשכול לצורך זה, לעיין, לבדוק ולבקר את ספרי המפעיל ואת כל המסמכים 
זה, הקשורים לדעת המבקר, ע"פ  חוזהליהם, המתייחסים לפעילות נשוא המתייחסים א

שיקול דעתו הבלעדי, למתן השירותים, לרבות דיווחי המפעיל למשרד הגנ"ס, לשלטונות 
 המס השונים, ומאזני בוחן של המפעיל, הכל בתיאום עם המפעיל. 

מסגרת בדיקת כל הסבר או מסמך שיידרשו ב ולאשכול או למבקר מטעמ המפעיל ימציא .22.10
 הדו"חות שהגיש המפעיל. 

יום ממועד אישורם  30לאשכול דו"חות כספיים מבוקרים של המפעיל בתוך  המפעיל יגיש .22.11
למאי לכל שנה בגין  31 -ע"י הגורמים המוסמכים במפעיל, אך בכל מקרה לא יאוחר מה

 שנת המס הקודמת לדו"ח. 
ן את כל הטעון תיקון מיד ולא המפעיל מתחייב למסור לאשכול כל הסבר לדו"חות ולתק .22.12

 יאוחר מהמועד שיידרש לכך ע"י האשכול. 
המפעיל מתחייב להורות לרואה החשבון שלו ולכל מי שאחראי על ניהול ספרי חשבונותיו,  .22.13

לשתף פעולה עם האשכול ו/או המבקר מטעם האשכול בכל הנוגע להוראות סעיף זה, וכן 
שידרוש, בתוך פראק זמן כפי שיקבע ע"י  להורות לו לספק לאשכול כל מידע וכל הסבר

 האשכול. 
העלמת הכנסות בזדון ו/או אי רישום הכנסות האתר כאמור ו/או אי רישום ו/או רישום  .22.14

 חוזהבחסר ביחס לתקבול כלשהו ו/או אי תיקון כאמור, מהווים הפרה יסודית של ה
זכאי, אך לא חייב, וע"פ הדין, יהיה האשכול  חוזהובנוסף לכל סעד המוקנה לאשכול ע"פ ה

 ולפנות את המפעיל מהאתר לאלתר.  חוזהלבטל את ה
 

 ערבות ביצוע .23
ימסור  חוזהזה, במעמד חתימת ה חוזהלהבטחת מילוי התחייבויותיו של המפעיל על פי  .23.1

המפעיל לטובת האשכול  ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית, לפי הנוסח הקבוע 
)להלן: ₪  150,000במסמכי המכרז שתוצא לפי בקשתו על ידי בנק בישראל, בסך של 

 "ערבות הביצוע(" . 
ערבות הביצוע תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית  .23.2

לסטטיסטיקה, כאשר מדד הבסיס יהא המדד האחרון הידוע במועד האחרון להגשת 
 הצעות במכרז. 

ימים לאחר סיום  60ערבות הביצוע תהיה בתוקף לאורך כל תקופת ההתקשרות ועוד  .23.3
 ההתקשרות בין הצדדים.

ש כפיצוי מוסכם ללא צורך בהוכחת נזק, להבטחת ביצוע התחייבויותיו של הערבות תשמ .23.4
ולהבטחת טיב עבודתו, לרבות מימוש תקופות הארכה לפי  חוזההמפעיל לפי המכרז וה

שיקול דעת האשכול והמועצה. במקרה בו המפעיל, במעשה או במחדל, הפר הוראה של 
את האשכול והמועצה או בתוך ימים מקבלת הודעה בכתב מ 7ולא תיקנה בתוך  חוזהה

פרק הזמן שנכתב בהודעה, האשכול והמועצה רשאי לחלט את ערבותו  לפי העניין, באופן 
מלא או חלקי, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר שעומד לטובת האשכול והמועצה על פי 

 או על פי כל דין. במקרה כזה, סכום הערבות שנגבה על ידי האשכול והמועצה ייהפך חוזהה
הגמור והמוחלט מבלי שתהיה למפעיל זכות כלשהי לבוא כלפי האשכול והמועצה  םלקניינ

 בטענות כלשהן בקשר לכך.
הערבות תהא ניתנת למימוש מידי ממועד דרישתו הראשונה ע"י האשכול והמועצה, בכל   .23.5

 עת ללא הגבלות ו/או התניות כלשהן.
המפעיל להשלים באופן מידי בכל מקרה של מימוש הערבות, כולה או מקצתה, מתחייב  .23.6

 את סכום הערבות לסכומה המקורי כאמור לעיל.
 כל העלויות הכרוכות בהוצאת הערבות ו/או הארכתה, תחולנה על המפעיל בלבד. .23.7
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 שמירת דינים .24
המפעיל ישמור על הוראות כל דין והוראות כללי הבטיחות בנוגע לכל מחויבויותיו על פי  .24.1

 .חוזהמעת לעת בתקופת ה, לרבות הוראות שיתעדכנו חוזהה
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בעת ביצוע העבודות ימנע המפעיל ככל יכולתו מגרימת  .24.2

מפגעים ומטרדים מכל מין וסוג שהוא, לרבות ריח, רעש, זיהום, לכלוך וכיו"ב, ויפעל לפי 
 הוראות הדין בעניינים אלו.

ייב קבלת רישיון או מילוי כל תנאי אשר ביצוען מח חוזהככל שקיימות עבודות או פעולות ב .24.3
אחר, על פי כל דין, אותה עבודה או פעולה תבוצע רק לאחר קבלת הרישיון או מילוי אותו 
תנאי על ידי המפעיל, והמפעיל יהיה אחראי באופן בלעדי לקבל את הרישיון ו/או למלא 

מהמפעיל לא את התנאי, על חשבונו. למען הסר ספק, אי קבלת רישיון כאמור או שלילתו 
במועד מוקדם מהקבוע  חוזהזה או לסיים את תקופת ה חוזהיקנו למפעיל כל זכות לבטל 

 לחידוש הרישיונות והאישורים. 
 

 טיב החומרים ותקנים .25
כל החומרים שהקבלן יעשה בהם שימוש יהיו מאיכות מעולה, ולשביעות רצונם המלאה  .25.1

 של המפקח.
, כל החומרים בהם יעשה הקבלן שימוש חוזהבכל מקרה ועל אף האמור בכל מקום אחר ב .25.2

 יעמדו בדרישות של כל רשות מוסמכת ובכל התקנים הנדרשים ויישאו תו תקן.
 

 שמירה על כללי בטיחות .26
המפעיל יבצע את העבודה בזהירות ובאחריות תוך שמירה והקפדה מרבית על כל הוראות  .26.1

יחות של המוסד וכללי הבטיחות בהתאם לכל תקן רלוונטי ובהתאם לדרישות הבט
 1970, –לבטיחות וגהות, ובכלל זאת בהתאם לפקודת הבטיחות ]נוסח חדש,[ תש"ל 

 התקנות שהותקנו מכוחה.
המפעיל יציב באתר ו בסמוך לו שלטים בכמות, בגודל ובאזורים כפי שיקבע על ידי המפקח  .26.2

נעלי , שיודגש בהם כי הכניסה לתחום האתר תיעשה בבגדי עבודה בטיחותיים, לרבות 
 עבודה, קסדה ואפוד זוהר. המפעיל יוודא כי הנכנסים לאתר יפעלו בהתאם להוראות אלו.

המפעיל יוודא הדרכת כל עובד המועסק על ידו בעניין דרישות הבטיחות בעבודה הנדרשות  .26.3
 על פי כל דין ויבטיח את קיומן על ידי עובדיו ו/או מי מטעמו. 

יזרים הדרושים לביצוע העבודות, וכל אביזר המפעיל יספק ויצייד את עובדיו בכל האב .26.4
 ו/או פריט ציוד אחר. 

כמו כן, המפעיל יקבל יעוץ בטיחותי מטעם גורם מוסמך בתחום העבודות )להלן: "יועץ  .26.5
בטיחות מטעם המפעיל.(" מידי רבעון יעוץ הבטיחות מטעם המפעיל יתדרך את המפעיל  

המתקנים באתר, יבצע סקרי סיכונים ואת עובדיו, יבצע בדיקות תקינות של כל הציוד ו
הנדרשים על פי דין, יינטר אחר רעש וריח, יאכוף את דיני הבטיחות בתחומי האתר ויטפל 

זה או על פי כל דין. יועץ הבטיחות מטעם  חוזהבכל נושאי הבטיחות הרלוונטיים על פי 
כאמור, דו"ח המפעיל  יעביר לממונה על הבטיחות באשכול והמועצה, בסיומו של כל רבעון 

 מפגעי בטיחות ואישור מטעמו כי כל הליקויים שנמצאו תוקנו.
המפעיל יספק ויצייד את עובדיו בכל אביזרי המיגון האישי הנדרשים, לרבות פרטי ביגוד  .26.6

בטיחותי, קסדות, כפפות ונעלי עבודה בטיחותיות, וכן כל אביזר ו/או פריט ציוד אחר 
 כנדרש.

והפרתן תהווה הפרה יסודית של  חוזהוראות עיקריות להוראות סעיף זה לעיל הינן ה .26.7
 .חוזהה

 
 שמירה על כללי התנהגות .27

המפעיל ימנע מגרימת כל הפרעה ו/או מטרד לעוברי אורח ולתושבי הסביבה במהלך ביצוע  .27.1
העבודות והוא יפעל בהתאם להוראות כל דין בעניין זה. הקבלן יפעל כמיטב יכולתו על 

 להיווצר כתוצאה מביצוע העבודות.מנת למנוע כל מטרד שעלול 
, הן מצידו והן חוזההמפעיל ישמור ויקפיד על כללי התנהגות נאותים במהלך כל תקופת ה .27.2

מצד כל גורם מטעמו. בכלל זה, יקפיד הקבלן על יחס אדיב מצידו ומצד מי מטעמו כלפי 
 כל אדם.
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והמעבר של כל  המפעיל מתחייב שלא לפגוע בנוחיות הציבור ולא להפריע לזכות השימוש .27.3
אדם בכל כביש, דרך, שביל וכיו"ב או לזכות השימוש והחזקה ברכוש ציבורי כלשהו. ראה 
המפעיל כי לצורך העבודות אין ברירה אלא לפגוע באילו מן הזכויות המנויות לעיל, יבצע 

 את העבודות תוך פגיעה או הגבלה מזערית ככל האפשר
  

 מעביד -היעדר יחסי עובד  .28
זה הוא פועל כקבלן עצמאי וכי  חוזהר בזאת, כי בביצוע התחייבויותיו על פי המפעיל מצהי .28.1

זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור בינו או בין מי מטעמו לבין האשכול ו/או  חוזהאין ב
המועצה ו/או מי מטעמן יחסי עובד ומעביד וכי כל המועסקים על ידו ו/או מטעמו, יחשבו 

 כעובדים של המפעיל בלבד.
המפעיל יישא בכל התשלומים, ההוצאות והמסים בקשר עם העסקת עובדיו ו/או מי  .28.2

מטעמו, לרבות שכר עבודה, מס הכנסה, ביטוח לאומי, מס בריאות וכל מס ו/או היטל ו/או 
זה למועצה  חוזהמלווה ו/או כל תשלום סוציאלי אחר, ואין לראות בכל זכות הניתנת על פי 

ו  לרבות לפקח, להדריך או להורות לקבלן ו/או לעובדים ו/או לאשכול  ו/או למי מטעמ
זה במלואן  חוזהמטעמו ו/או למי מטעם המפעיל, אלא אמצעים להבטחת ביצוע הוראות 

בלבד, ולא תהיינה למפעיל ו/או לעובדים מטעמו ו/או לכל מי מטעמו כל זכויות של עובד 
 המועסק על ידי המועצה ו/או האשכול. 

ות את האשכול והמועצה בגין כל תובענה שתופנה כנגד המזמין ו/או המפעיל מתחייב לשפ .28.3
פי חוק העסקת עובדים באמצעות קבלני כ"א ו/או דרישה -המועצה ו/או מי מטעמן על

להכרה ביחסי עובד מעביד ובגין כל נזק או הוצאה שהאשכול ו/או המועצה  או מי מטעמם 
החוק הנ"ל, בין אם תופנה כלפי פי -יאלץ לשאת בהם ו/או לשלם כתוצאה מתובענה על

ידי עובד של המפעיל או -ידי המפעיל   ו/או על-המזמין ו/או המועצה ו/או מי מטעמו על
 ידי צד ג' או עזבונם או יורשם או כל גורם הקשור איתם.-על

 .חוזהוהפרתן תהווה הפרה יסודית של ה חוזההוראות פרק זה מהוות תנאי עיקרי ל .28.4
 

 חוזהבות מכוח ההמחאה זכויות ו/או חו .29
זה נחתם עם המפעיל ואיתו בלבד וזכות השימוש וההפעלה  מוקנית למפעיל בלבד.  חוזה .29.1

או להעביר לאחר )להלן: "העברת  המפעיל אינו רשאי למסור, להסב, לשעבד, להמחות
בת -אם שלו או לתאגיד-זכויות היזם לנעבר,(" לרבות לתאגיד שהקים לצורך זה, לתאגיד

ו/או יתר הוראות  חוזהיבויותיו לפי הישלו, את מלוא או חלק מזכויותיו ו/או מהתח
מסמכי ההתקשרות, ו/או למסור לאחר את זכות השימוש  ו/או הפעלת האתר,   או חלק 
הימנם. לא יהיה כל תוקף שהוא לכל נסיון העברה, הסבה, שעבוד, מסירה, המחאה של 

 , כולו או מקצתו.חוזהה
נה, הענקה, זה "העברת זכויות" לרבות שכירות, מתן רשות, חזקה, שעבוד, מת חוזהלעניין  .29.2

 ויתור, העברת מניות, הקצאתן או דחייתן וכל פעולה אחרת.
במידה והמפעיל הינו תאגיד מכל מין או שותפות רשומה או בלתי רשומה יראו כהעברת  .29.3

או יותר מהשליטה בתאגיד או מזכויות השותפות או מרכושה בין אם  15%העברת  -זכות 
 חלקים.ההעברה זו נעשתה בבת אחת או בין אם נעשתה ב

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המפעיל לא יהיה רשאי לשעבד את המקרקעין ו/או את  .29.4
האתר ו/או את זכויות האשכול ו/או המועצה במקרקעין ובאתר, כולם או חלקם, לגורם 
כלשהו, לרבות לגורם מממן, לצורך מימון ביצוע התחייבויות המפעיל, או חלק מהן, עפ"י 

לתכנון מפורט והקמה ו/או לצרכים  חוזהסמכי ההתקשרות לרבות זה ו/או יתר מ חוזה
 אחרים כלשהם ולא יהיה כל תוקף לניסיון שעבוד או שעבוד כאמור. 

האשכול והמועצה רשאים להמחות ו/או למכור ו/או לשעבד ו/או להעביר ו/או להסב את  .29.5
צורך בקבלת הסכמה זה, וזאת ללא  חוזהזכויותיו ו/או התחייבויותיו, כולן או חלקן, עפ"י 

זה לא תפגענה. המפעיל מתחייב  חוזהכלשהי מצד המפעיל, ובלבד שזכויות המפעיל לפי 
זה ו יתר הוראות מסמכי מסמכי ההתקשרות,  חוזהלמלא אחר כל התחייבויותיו על פי 

 לתכנון מפורט והקמה, כלפי מי שיבוא במקומו של האשכול/מועצה כאמור. חוזהלרבות 
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 מימון .30
זה ויתר מסמכי ההתקשרות, המפעיל יהיה רשאי  חוזהלצרכי מימון התחייבויות המפעיל עפ"י 

זה. בעלי  חוזהעפ"י  זכויותיו החוזיותלשעבד ו/או להמחות, על דרך השעבוד, אך ורק את 
המניות של המפעיל יהיו רשאים לשעבד  את הזכויות במפעיל, את מניותיהם  הצמודות 

חרות שהוענקו להם כבעלי מניות במפעיל, לרבות את זכותם לקבל החזר למניותיהם, וזכויות א
הלוואות בעלים שהעמידו ו/או יועמדו על ידם למפעיל בקשר עם   התחייבויות המפעיל על פי 

 זה ואת אלה בלבד. חוזה
המפעיל לא יהא רשאי לשעבד את המקרקעין בחלק הימנם במשכנתא בכל  -להסרת כל ספק

 .  חוזהאת זכויותיו החוזיות בלבד ובתנאים כמפורט בצורה ואופן, אלא 
 קבלני משנה .31

 חל איסור על העסקת קבלי משנה זולת באישור מראש ובכתב מאת המועצה והאשכול. 
 

 אחריות לנזיקין .32
המפעיל  יהיה אחראי לכל נזק שהוא, בין לנזק גוף, בין לנזק ממון ובין לנזק רכוש, ולכל  .32.1

נזק אחר שייגרם לאשכול ו/או למועצה ו/או לכל צד שלישי ו/או לכל עובד, כתוצאה 
ממעשה או מחדל מצד המפעיל, הנובע, בין במישרין ובין בעקיפין, מביצוע חוזה זה ו/או 

ם על ידו, בין אם נגרם ע"י עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל הנתון בקשר אליו, בין אם נגר
 למרותו וכן בגין השירותים שבוצעו על ידו.  

המפעיל יהיה חייב לפצות את האשכול ו/או המועצה על כל נזק כאמור שיגרם באם יגרם  .32.2
למועצה ו/או לאשכול בעקבות פגיעה או נזק כאמור, והוא מתחייב לשפות את האשכול 

המועצה, מיד עם דרישתה הראשונה לעשות כן במלוא הסכום ששילמה המועצה ו/או ו/או 
האשכול או עלולה לשלם בקשר לפגיעה, אובדן או נזק כאמור וכן בכל ההוצאות שהמועצה 
ו/או האשכול נשאה בהן או עלולה לשאת בהן בקשר לתביעה בגין פגיעה, אובדן או נזק 

והכל מבלי   20%ספת הוצאות תקורה בשיעור של כאמור )לרבות הוצאות משפטיות( ובתו
לגרוע מזכויות המועצה ו/או האשכול על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין לכל תרופה או סעד 

 אחרים.
המפעיל יהיה אחראי עפ"י דין לכל אובדן, פגיעה, נזק או הפסד )להלן: "נזק"( שיגרמו הוא  .32.3

או במחדל לו הינו אחראי ע"פ דין, תוך ו/או מי מעובדיו ו/או כל הפועל מטעמו, במעשה 
כדי ו/או עקב הפעלת המטמנה, לגופו ורכושו של כל אדם או גוף שהוא, ומבלי לגרוע 
מכלליות האמור, לרבות לאשכול ו/או המועצה ולפועלים מטעמן. נתבע האשכול ו/או 

לתביעה המועצה ו/או מי מעובדיו עקב נזק שנגרם באחריות המפעיל יצורף המפעיל כצד ג' 
 ופס"ד חלוט יפסוק את אחריות הצדדים והפיצוי החל על כל אחד מהם.

הוגשה תביעה כלשהיא הקשורה לחוזה זה ו/או הנובעת ממנו כנגד המועצה ו/או האשכול  .32.4
והמפעיל ביחד או לחוד, הרי שהמפעיל לא יהיה רשאי להסדיר, להתפשר לחלק או לשלם 

 ועצה ו/או האשכול.תביעה כזאת ללא אישור מראש ובכתב של המ
 

  -אחריות והתחייבות המפעיל לקיום דרישות רמ"י ו/או משרד הגנ"ס   .33
, תחנת מעבר לטיפול בפסולת בנייןהמפעיל מתחייב בזאת להשתמש באתר למטרת הקמת  .33.1

זאת בהתאם להנחיית המשרד לאיכות הסביבה וכן בהתאם לשימושים המותרים 
כל שימוש נוסף מכל סוג  .בתכנית ה המפורטיםבתוכנית, בתקנון, בזכויות והוראות הבני

שהוא יחויב בתשלום והמפעיל יהיה מחויב לשאת בעלויות הנדרשות לנושא זה מול רמ"י 
 על חשבונו.  

ידוע ומוסכם על המפעיל כי הוא יהיה כפוף לכל הוראות התב"ע, ולא תותר כל סטייה  .33.2
 מהן.

ו בהתאם  חוזההשטח ושיקומו בגמר ההמפעיל מתחייב לבצע בזאת את כל עבודות פינוי  .33.3
 להוראות התוכנית ועל פי כל דין, על אחריותו וחשבונו בלבד.

ידוע למפעיל והוא מסכים כי השטח לרבות עניין הפיתוח נמסר למפעיל במצבו הנוכחי  .33.4
(as.is ככל שיידרש פיתוח נוסף ו/או שינוי ו/או תוספת לפיתוח, מובהר בזאת כי הוא .)

המפעיל ובאחריותו הבלעדית בלבד של המפעיל ולא יהיו לו כל טענות  ייעשה על חשבון
 ו/או תביעות כלפי האשכול ו/או המועצה ו/או רשות מקרקעי ישראל ו/או מי מטעמן.

 המפעיל מתחייב בזאת להיות אחראי בגין כל מפגעי הבטיחות מכל סוג שהוא. .33.5
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לרמ"י ו/או למשרד  בכל מקרה בו תידרש המועצה ו/או האשכול לשלם תשלום כלשהו .33.6
הגנ"ס ו/או כל גורם מוסמך אחר, הנובע עקב פעולות ו/או מחדל בפעולה של המפעיל ו/או 
השימוש שהמפעיל עושה באתר ו/או הפרה כלשהי של רישיון העסק ו/או היתרים 

יישא המפעיל במלוא העלויות /תשלומים הנדרשים מאת המועצה  –הנדרשים ע"פ חוק 
 ימי עבודה ממועד דרישה.   7יאוחר מתוך   ו/או האשכול וזאת לא

 
 ביטוח   .34

 .זה לחוזה' ג בנספחי כמפורט הינן הביטוח ודרישות הוראות
 

 פיצויים מוסכמים .35
 חוזהפי ה-מבלי לגרוע מהאמור לעיל ומבלי לפגוע מיתר זכויות האשכול ו/או המועצה על .35.1

פי הוראות כל דין, מוסכם בזאת כי המועצה תהיה רשאית להפחית מהתמורה  -ו/או על
למפעיל והאשכול /מועצה יהיה רשאי לגבות מהמפעיל פיצויים מוסכמים, בכל מקרה בו 

 חוזהו/או בהתאם למועדים נשוא  חוזההמפעיל לא ביצע את השירותים כמתחייב ע"פ ה
  -ילא אחר התחייבויותיו, לרבות כמפורט להלןזה ו/או בכל מקרה בו המפעיל  לא מ

 
 אופן החיוב סכום הפיצוי אירוע לפיצוי המוסכם מס"ד

 ליום ₪  10,000 האתרהפסקת הפעלת   .1

 לחודש ₪ 2,000 ללא רישיון עסק בתוקף האתרהפעלת   .2

מועד הנקבע בצו התחלת העבודה או אי האתר באי הפעלת   .3
בקשר עם הפעלת  חוזהעמידה בלוחות הזמנים הקבועים ב

ו/או אספקתו, הצבתו, הקמתו, חיבורו והרצתו של  האתר
 מערך הציוד והציוד הנלווה.

 ליום ₪ 2,000

 ליום ₪ 1,500 חוזהכנדרש ב על פי דרישות המפקח האתראי ביצוע ניקיון   .4

 למקרה ₪ 1,500 הנובע מאי עמידה בדרישות התחזוקה באתרכל ליקוי   .5

 למקרה ₪ 1,500 חוזהעל פי ה המפעילאי תיקון ליקוי הפוגם בביצוע מטלות   .6

 ליום לכל כלי ₪ 1,500 אי החלפת כלי צ.מ.ה ו/או כלי רכב אחר לקויים/מושבתים  .7

 ווביצוע התחזוקה ב האתראי הגשת דו"ח באשר לתקינות   .8
 חוזהכנדרש ב

 למקרה  ₪ 1,500

לחודש, לפי הממוצע  ₪ 5,000  חוזהעל פי הנדרש כאי ביצוע הפרדת פסולת למיחזור   .9
 החודשי

 למקרה  ₪ 2,000 אי הפעלת המתקנים הדרושים למניעת מפגעים סביבתיים  .10

 בגין הפרה של איזו מהוראות הבטיחות   .11
 

 למקרה  ₪  5,000

בכל מקרה בו יסתבר לאשכול כי האתר אינו עומד בתנאי   .12
הניקיון הנדרשים מכוח מסמכי רישיון העסק, וזאת לפי 

 שיקול דעתו של המפקח 

 לכל יום של הפרה. ₪  2,000
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תקינה חסרה )כלי צמ"ה או כח אדם(, בכל מקרה בו יופעל   .13
 האתר בתקינה חסרה 

 לכל יום של הפרה. ₪ 3,000

בכל מקרה בו האתר יצור מפגעי אבק ו/או ריח מעבר   .14
לשיעור המקובל ומעבר למותר מכוח מסמכי ניהול העסק 
ודרישות המשרד להגנת הסביבה, וזאת לפי שיקול דעתו של 

 המפקח 

 לכל יום של הפרה ₪, 3,000

חריגה מגבולות האתר, לרבות מקרה בו איזה מהמתקנים   .15
 אתר ו/או הכלים באתר ימוקמו מחוץ ל

לכל חריגה, לכל  ₪ 3,000
שבוע בו לא תוקנה 

 החריגה
דק שלא   30 -זמן המתנה בתור לכניסה לאתר שעולה מעל ל  .16

 מחמת כח עליון .  
עבור כל משאית  ש"ח 500

 נכנסת

בנוגע להתחייבות המפעיל לקליטת  חוזההפרת הוראות ה  .17
או לקוח אחר מטעם  פסולת מרשויות החברות באשכול

 )שלא מחמת אי תשלום של הרשות למפעיל(  האשכול

 למקרה  למקרה ₪  2,000
אין באמור כדי לגרוע 
מזכות הרשות לקזז 
תשלום למפעיל 

בין  חוזהבהתאם ל
 הרשות למפעיל 

  למקרה ₪  2,000 זה  חוזהגביית תשלום ממשתמשי האתר החורג מהמותר ב  .18

מערכת האתר לרבות משקל אינו מחוברים למשרד הגנת   .19
ביבה ו/או העדר אפשרות לצפייה בנתוני המערכת )און הס

 ו/או העדר  שימוש ו/או דיווח במערכת המהפחליין( 

 עד להסדרה  לכל יום ₪  500

אי מסירת תיעוד ו/או דיווח הנדרש ע"י המפקח ו/או תיעוד   .20
 חוזהשהמפעיל מחוייב להעביר למפקח בהתאם להוראות 

 זה 

  למקרה ₪  1,000

  לכל מקרה₪  1,000 תקלה שארעה בזמן אמת אי דיווח על  .21

ו/או עפ"י  חוזהאי פתיחת או סגירת האתר בשעה שנקבעה ב  .22
 שעה שנקבעה בהודעה מראש

  לכל מקרה₪  3,000

עבודה ללא היתר ו/או רישיון הנדרשים לפי חוק ו/או לפי   .23
, היתרים וכל מסמך אחר זהו/או אי הצגת רשיונות חוזה

שעות  24זה למזמין תוך  חוזההנדרשים לפי חוק ו/או לפי 
 מרגע דרישתם

  לכל מקרה ₪  1,000

   חוזהכמפורט ב זה  חוזהאיחור בתשלום כלשהו המגיע לאשכול ע"פ   .24

 
 
זה, בכדי לגרוע מזכות האשכול   חוזהיובהר ויודגש כי אין בהטלת קנסות מוסכמים לפי  .35.2

 ולפי כל דין. חוזהלפי  למי מהםלסעדים נוספים ו/או מצטברים הנתונים והמועצה 
 כל סכומי הקיזוז/פיצוי מוסכם כוללים מע"מ ויהיו צמודים למדד הבסיס כמפורט לעיל. .35.3
קביעת המפקח לעניין הפיצויים כמפורט לעיל היא סופית ומכרעת ולמפעיל  לא תהיה כל  .35.4

 האשכול ו/או המועצה בגין כך. תביעה או טענה מכל מין וסוג שהוא כנגד 
למען הסר ספק, אין בתשלום הפיצויים המוסכמים לעיל כדי לגרוע מכל זכות ו/או סעד  .35.5

וכל זכויות המועצה ו/או  חוזההעומדים לרשות האשכול ו/או המועצה ע"פ דין ו/או ע"פ ה
 האשכול הן במצטבר. 

רת הטעון הסדרה ו/או תיקון יובהר כי לא תוטל סנקציה מבלי שניתנה למפעיל התראה להסד .35.6
ובלבד שמדובר על הפרה ראשונה ולא על הפרה חוזרת ונשנית ובלבד שהנזק יתוקן תוך זמן 
סביר מרגע קבלת הדרישה, כפי שתועבר למפעיל מראש ובכתב. יובהר כי החלטת המועצה ו/או 

כל דרישה  האשכול לעניין "זמן סביר" לתיקון הנזק הינה עליונה ומכרעת ולמפעיל לא תהיה
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או תביעה מכל סוג ומין שהם לעניין זה. עוד יובהר כי כל פיצוי אשר יושת על המפעיל  לא 
 יותנה בהמצאת הוכחות לנזק.

 
 ותוצאותיו חוזהביטול ה .36

מבלי לגרוע מהאמור לעיל או מכל תרופה או זכות, הנתונים לאשכול והמועצה לפי חוזה  .36.1
הבאים יהא האשכול והמועצה רשאי, לפי שיקול זה ולפי כל דין, הרי בכל אחד מהמקרים 

דעתו הבלעדי ומבלי לתת התראה, לבטל את חוזה זה ו/או לסלק את המפעיל מביצוע ו/או 
 המשך מתן השירותים באמצעות מפעיל  אחר ו/או בכל דרך אחרת:

פי חוזה זה ולא תיקן את -אם המפעיל הפר התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו על .36.1.1
 הזמן שנדרש בהודעה כאמור. ההפרה תוך פרק

אם ימונה למפעיל ו/או לנכסיו כונס נכסים או כונס נכסים כמנהל )זמני או קבוע(,  .36.1.2
 או אם הוגשה בקשה למינוי כונסי נכסים ו/או מנהל כאמור. 

אם המפעיל יפשוט את הרגל, או הוגשה נגדו בקשה לפשיטת רגל או שניתן נגדו  .36.1.3
ו חלקם, או שמונה כונס נכסים זמני או קבוע צו כינוס נכסים לגבי נכסיו כולם א

-ידו החלטה על-לרכושו או לחלק מרכושו, או במקרה של גוף מאוגד, נתקבלה על
פירוק מרצון, או כשהוגשה נגדו בקשה לפירוק, או שניתן נגדו צו פירוק או שמונה 
לו מפרק קבוע או מפרק זמני, או שהוא הגיע לפשרה או סידור עם נושיו כולם או 
חלקם, או שהוא פנה לנושיו למען קבלת ארכה או פשרה למען הסדר איתם לפי 

 . 1983-פקודת החברות )נוסח חדש(, התשמ"ג
במקרה והוטל עיקול על רכושו של המפעיל, או אם בוצעה פעולה כלשהי מטעם   .36.1.4

 משרד ההוצאה לפועל לגבי רכושו של המפעיל או מקצתו. 
( ימים ללא סיבה 3במקרה והמפעיל הפסיק את השירותים למשך שלושה ) .36.1.5

 מספקת, לדעתו של האשכול והמועצה , או אם המפעיל הסתלק מביצוע חוזה זה. 
מפעיל מתחיל בביצוע השירותים ו/או חלקם, או שהוא מפסיק את מהלך הכשאין  .36.1.6

ם לתוכניות ביצועם ו/או ביצוע חלקם, או שאינו מבצעם ו/או מבצע חלקם בהתא
ידי האשכול והמועצה , או שהינו מפר -של הפרויקט שנקבעה ואושרה על

פי חוזה זה ואינו מציית תוך -התחייבות מן ההתחייבויות המוטלות עליו על
ידי האשכול והמועצה  בהודעה -( ימים ו/או פרק זמן אחר שנקבע על3שלושה )

ה לתקן את ההפרות שנמסרה למפעיל בכתב, להוראה בכתב של האשכול והמועצ
או להמשיך בביצוע השירותים ו/או לקיים את השירותים בהתאם להוראות 

 הפרויקט.  
כשהמפעיל הסב את החוזה, כולו או מקצתו, לאחר, או העסיק קבלן משנה  .36.1.7

 בביצוע השירותים בלי הסכמת האשכול והמועצה מראש ובכתב. 
משרדים ולא נענה המפעיל אינו ממלא את הוראות האשכול והמועצה ו/או ה .36.1.8

 ידי נותן ההוראה. -לדרישותיו תוך זמן סביר ו/או תוך הזמן שנקבע לכך על
אם נפתחה חקירה פלילית או ננקטו הליכים פליליים נגד מפעיל או מי מבעלי  .36.1.9

 מניותיו ו/או מנהליו. 
 ההרשאה מול רמ"י.  חוזהאם בוטל  .36.1.10
ת משרד הגנת אם הותלה רישיון העסק ו/או נקבע ע"י רשות מוסמכת לרבו .36.1.11

 הסביבה כי האתר מופעל בניגוד להוראות הדין. 
התברר כי הצהרה כלשהי של המפעיל שניתנה בקשר עם חתימת חוזה זה איננה  .36.1.12

נכונה, או שהמפעיל לא גילה עובדה מהותית אשר לדעת האשכול והמועצה היה 
 בה כדי להשפיע על ההתקשרות עם המפעיל השירות. 

כול והמועצה הצהרות ו/או נתונים ו/או דו"חות התברר כי המפעיל מסר לאש .36.1.13
 כוזבים במסגרת ביצוע תפקידיו. 

אין במקרים המנויים לעיל, כדי לגרוע מזכות הביטול המוענקת לאשכול והמועצה בגין  .36.2
-פי כל דין, וכן מהסעדים הנוספים ו/או החלופיים העומדים לרשותה על-הפרת חוזה, על

 פי כל דין. 
הוראות החוזה, רשאי האשכול והמועצה לעשות כל אחת מהפעולות הפר המפעיל הוראה מ .36.3

 המפורטות להלן:
 לחלט את ערבות הביצוע ו/או חלקה., בכפוף למתן התראה למפעיל .36.3.1
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 לתבוע את המפעיל בגין כל נזק ו/או הוצאה ו/או שיפוי ו/או פיצוי.  .36.3.2
לעשות בעצמו או באמצעות אחרים את השירותים )או חלקן( שהמפעיל חייב  .36.3.3

פי חוזה זה ולחייב את  המפעיל בהוצאות הכרוכות בכך,  באמצעות -בביצועם על
 קיזוז מחשבונותיו. 

זה יפעל המפעיל העברה מסודרת של כל הנתונים,  חוזהבסיום ההתקשרות על פי  .36.4
גע למתן השירות לרבות כל מסמך תעודה, או כל המסמכים, התיעוד, או כל פרט אחר הנו

פריט אינפורמציה על כל מדיה שהיא )נייר, צילום, מדיה מגנטית וכד'(. כמו כן יעביר 
המפעיל לאשכול והמועצה את כל מרכיבי השירות בנוסף לציוד ולנתונים הנזכרים 

 חוזהדיו לפני במפורש בסעיף זה, באופן שלא יישאר בידי מפעיל שום פרט אשר לא היה בי
זה. והכל על חשבון המפעיל ללא כל תמורה נוספת )למען הסר ספק כל נתון שהוא ע"ג 
מדיה מגנטית או דיגיטלית יועבר ע"י מפעיל ע"ג מדיה מגנטית או דיגיטלית 

        בהתאמה(.
, ע"ג מדיה מגנטית ובהדפסה, חוזההמפעיל יעביר לאשכול והמועצה, עם סיום תקופת ה .36.5

ידע והנתונים שנמסרו לטיפולו ואשר נאספו על ידו משך כל תקופת פעילותו את כל המ
 זה. חוזהעבור האשכול והמועצה עפ"י 

 ניהול ספרים ופרטי חשבון בנק .37
המפעיל מצהיר ומתחייב, כי לאורך כל תקופת החוזה יהא ברשותו תעודת "עוסק מורשה"  .37.1

 . 1976-תקפה לפי חוק מס ערך מוסף, תשל"ו
המפעיל מצהיר, כי מנהל הוא וינהל ספרים כדין וכן כי פועל הוא ויפעל במסגרת כל תקופת  .37.2

 פי כל דין כלפי שלטונות המס ובכלל. -חוזה זה כנדרש על
( לחודש ינואר בכל שנה קלנדארית, ימציא 1במעמד החתימה על חוזה זה ובסמוך לראשון ) .37.3

וי מס במקור, וזאת כתנאי לביצוע המפעיל לאשכול והמועצה אישור רשויות המס על ניכ
 פי חוזה זה. -תשלום התמורה על

דין -ידי עורך-ידי המפעיל בצירוף אימות החתימה על-טופס העדכון האמור, יהא חתום על .37.4
 ובצירוף חתימת מורשי החתימה בבנק; 

 המועצה כמפעל חיוני  .38
למתן שירותים מוכרת כ"מפעל חיוני" ו/או "כמפעל  שהמועצההמפעיל מצהיר כי ידוע לו  .38.1

קיומים" והמפעיל מתחייב בזאת כי במידה ויוכרז ע"י הרשויות המוסמכות אחד המצבים 
 בהתאם להוראות אחד או יותר מהחוקים הבאים:

הכרזה על מצב חירום על ידי השר המוסמך לכך כאמור בתקנות שעת חירום  .38.1.1
 .1973-)סמכויות מיוחדות( תשל"ד

ג לחוק ההתגוננות האזרחית, 9ו בסעיף הכרזה על מצב מיוחד בעורף כמשמעות .38.1.2
 .1951-תשי"א

א לפקודת המשטרה 90הכרזה על אירוע כאירוע אסון המוני כהגדרתו בסעיף  .38.1.3
 .1971-)נוסח חדש(, תשל"א

 לחוק יסוד הממשלה. 38הכרזה על מצב חירום בהתאם להוראות סעיף  .38.1.4
 1967-ם, תשכ"זאזי, תחולנה הוראות הנ"ל ו/או הוראות חוק שירות עבודה בשעת חירו .38.2

ו/או הוראת כל דין רלבנטי אחר, גם על עובדי ו/או שירותי ו/או כלי המפעיל המשמשים 
גם  חוזהלצורך ביצוע השירותים נשוא חוזה זה והמפעיל ימשיך בביצוע השירותים נשוא ה

  בתקופה זו.
שלא המפעיל  מצהיר כי ידוע לו כי עבודות קליטת פסולת באתר הינן עבודות חיוניות  .38.3

ניתן להפסיקן בכל מקרה לרבות בתקופות מלחמה, מתח בטחוני, שביתות והשבתות 
בוטל על ידי המועצה,  חוזהואשר על כן היה והמפעיל  הפסיק ביצוע העבודה ו/או ה

, יהיה האשכול /מועצה רשאי להעביר חוזהמטעם כלשהו על פי הדין או על פי הקבוע ב
קבלן אחר או כל צד ג' אחר בלא שלמפעיל לא תהיה  את ביצוע העבודות באופן מידי  לידי

זכות למנוע זאת. הקבלן מוותר בזאת על זכותו לבקש מערכאה שיפוטית צו שימנע בדרך 
כלשהי מהמועצה/אשכול  למסור את ביצוע העבודות לאחר, אף אם העניין השנוי 

 במחלוקת הינו זכות הביטול של האשכול/מועצה.
 

 שונות .39
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כדי לגרוע מסמכות / חובה שלטונית/ציבורית של האשכול  אין באמור בחוזה, .39.1.1
 והמועצה.

המפעיל אינו רשאי להעביר את זכויותיו ו/או חובותיו לצד שלישי כלשהו, אלא  .39.1.2
בהסכמת האשכול והמועצה מראש ובכתב. לעניין זה יראו "העברה" גם כהעברת 

 . 30%מניות החברה לצד שלישי בשיעור העולה על 
לחוזה שלא ייעשו בכתב וייחתמו כדין, לא יהיה להם תוקף כל שינוי/תוספת  .39.1.3

 מחייב.
-זה תחולנה הוראות חוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, תשל"א חוזהעל  .39.1.4

1970. 
האשכול והמועצה בלבד יהיה רשאי לקזז כל סכום שמגיע או יגיע לו מנותן  .39.1.5

פי חוזה ובין בדרך אחרת. למפעיל לא תהיה כל זכות קיזוז או -השירות, בין על
 זכות עכבון. 

לא הפעיל האשכול והמועצה זכות לפי החוזה או הדין, או נתן אורכה למפעיל  .39.1.6
בר כוויתור מצד האשכול והמועצה על לביצוע איזו מהתחייבויותיו, לא ייראה הד

 זכות זו.
פי הסכמים אחרים -זה אינו בא לגרוע מחובתו על חוזההמפעיל מצהיר כי  .39.1.7

שנחתמו, ככל שנחתמו, בין המפעיל לבין האשכול והמועצה והוא מתחייב למלאם 
 כמתחייב מהוראותיהם.

 כתובות הצדדים לצורך החוזה הן כמופיע במבוא לחוזה. .39.1.8
שעות  72שלח מצד אחד למשנהו תחשב כאילו הגיעה למענה מקץ כל הודעה שתי .39.1.9

משעת משלוחה בדואר רשום, ואם נמסרה ביד או נשלחה בדוא"ל או 
 תחשב כאילו נתקבלה באופן מידי. -בפקסימיליה ואושר קבלתה 

 
 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:
 ]בצירוף חותמת וחתימות מורשי חתימה[

 
 
 

___________________   ___________________ 
 המועצה                        המפעיל 

 
__________________________ 

 האשכול
 

 
 אישור עו"ד במקרה שמפעיל תאגיד                        

 
זה נחתם בפניי ביום __________  חוזהאני הח"מ עו"ד ________________, מאשר כי 

מורשי החתימה של  -ע"י _______________________ת.ז __________________ 
 המזמין, וחתימתם, בצירוף חותמת מפעיל, מחייב את מפעיל לכל דבר ועניין.

 
        _________________ 

 עו"ד                      
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 1נספח ב'

 מפרט טכני
 

 כללי

הבניין המפונה מיישובי רשויות האשכול באמצעות רכבי פינוי מסוגים שונים, תשונע ותיקלט באתר פסולת  .1
 בבוקעאתא.

 הרשויות החברות באשכול הן:  .2

טובא  , ראש פינה, יסוד המעלה, קצרין, מטולה ,צפת, קריית שמונהארבע עשרה רשויות מקומיות:    
 , מג'דל שמס, בוקעתא, עין קיניה, עג'ר ומסעדה.גוש חלב, חצור הגלילית, זנגריה

 .מבואות החרמוןו מרום הגליל, גולן, הגליל העליוןארבע מועצות אזוריות:  

 טון פסולת בניין לשנה.  60,000 -היקף השירותים המוערך לצורך מכרז זה הינו כ .3

אין באומדן זה כדי לחייב כמות מינימלית או מקסימלית ולא תהיה בסטייה כלשהי מאומדן זה עילה לתביעה  .4
 מול האשכול. המפעילשל 

בהתאם להוראות פן מוסדר, בהתאם לתנאי רישיון העסק לרבות תנאי המשרד להגנת הסביבה אתר יופעל באוה .5
 ובהתאם לכל דין.האשכול, החוזה על נספחיו לרבות מפרט זה 

יתחיל בביצוע העבודה במועד שייקבע ב"צו התחלת העבודה" שייחתם על ידי המנהל ובתיאום מלא עם  המפעיל .6
 המנהל.

 תיעוד ותפעול האתרקליטת הפסולת באתר, 

 בכניסה לאתר יוצבו מחסום בשער הכניסה, ביתן לשומר ומאזני גשר. .7

 באתר יותקן מתקן שטיפה שיאפשר שטיפת רכבי פינוי הפסולת לאחר ריקון הפסולת מתוכם. .8

משאיות איסוף הפסולת יעברו דרך שער הכניסה לאתר, יירשמו ויישקלו בכניסה לאתר באמצעות מאזני הגשר  .9
 שקל ברוטו( וביציאה ממנו לאחר פריקת הפסולת )משקל טרה(.באתר )מ

מאזני הגשר יכוילו ויתוחזקו בהתאם לדרישות הדין. מאזני הגשר יהיו מחוברים למערכת ממוחשבת אשר אינה  .10
 מאפשרת התערבות ידנית ברישום השקילות.

על ידי המפקח, לפחות אחת  המפעיל יבצע בנוכחות המפקח כיול של מאזני הגשר על ידי גורם מוסמך, שיאושר .11
 , וימסור למפקח אישור בכתב מאת הגורם המוסמך שביצע את הכיול.שנהל

יאפשר למנהל לבדוק את המשקל באתר בכל עת, תוך תיאום מראש. אם יימצא שהמשקל אינו מדויק,  המפעיל .12
פיצוי מוסכם יישא הקבלן בעלות הבדיקה, יתקן לאלתר את המשקל, וימציא חשבון מתוקן ממנו יופחת 

 המפורט להלן.

"( . העלויות בגין הטמעת המערכתישתמש על חשבונו במערכת לניהול הטמנה חכמה "מהפח" )להלן: " המפעיל .13
 המערכת והשימוש בה תחול במלואה על הקבלן. 

 תאריך, שעת שקילה, מספר רכב, סוג רכב, סוג פסולת, שם הנהג, -הקבלן ידווח במערכת את כלל נתוני השקילה  .14
שם הקבלן, שם הרשות המקומית, משקל בעת הכניסה )משקל ברוטו(, משקל בעת היציאה )משקל טרה(, משקל 

דיווח כאמור יבוצע ביחס לכל משאית  "(.תעודת שקילה דיגיטאליתנטו פסולת שנקלטה באתר )להלן: "
 שנכנסה לאתר גם אם לא מטעם לקוח אשכולי.

למערכת, יספק הקבלן, על פי הוראות האשכול, תעודת שקילה היה ומסיבה כלשהי לא ניתן יהיה להתחבר  .15
 הכוללת את כל הנתונים שלעיל באמצעות מערכת הנתונים הממוחשבת של הקבלן.

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA_%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%A4%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%98%D7%95%D7%9C%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93_%D7%94%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%95%D7%91%D7%94-%D7%96%D7%A0%D7%92%D7%A8%D7%99%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%95%D7%91%D7%94-%D7%96%D7%A0%D7%92%D7%A8%D7%99%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%A6%D7%95%D7%A8_%D7%94%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%95%D7%A9_%D7%97%D7%9C%D7%91
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94_%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA_%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%9C_%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94_%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA_%D7%92%D7%95%D7%9C%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94_%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA_%D7%9E%D7%A8%D7%95%D7%9D_%D7%94%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94_%D7%90%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA_%D7%9E%D7%91%D7%95%D7%90%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%97%D7%A8%D7%9E%D7%95%D7%9F


54 

 

האשכול יהא רשאי להתחבר למערכת הנתונים הקיימת של הקבלן, ממועד תחילת ביצוע ההסכם, בכדי לאפשר 
 האשכול באתר .לראות ולבצע מעקב אחר נתוני קליטת הפסולת של 

בכניסה וביציאה מהאתר יותקנו מצלמות לתעוד מעבר ושקילת המשאיות, האשכול יהא רשאי להתחבר למערך  .16
 המצלמות הקיים של הקבלן. 

המתאר מדי יום את קליטת הפסולת מהאשכול, בהתאם להוראות ההסכם ולהוראות  יומן עבודהינהל  המפעיל .17
 המנהל, ולרבות פרטים אודות:

ב משאית איסוף הפסולת אשר נקלטה באתר באותו יום, שעת כניסתה לאתר מספר רכ  (1)
ושעת יציאתה מהאתר, משקל המשאית בעת הכניסה ומשקל המשאית בעת היציאה, סוג 
הפסולת הנקלטת, מקור הפסולת )שם הרשות(, ויעד הפסולת, סוג הטיפול: הטמנה/ 

 מיחזור/ אחר.

 אותו יום עבודה.ככל שהיו במהלך  –פירוט התקלות והבעיות  (2)

 "(.יומן העבודה)להלן : "

יודיע לאלתר למנהל על בעיות ותקלות באספקת השירותים המבוקשים לרבות הודעה בכתב במייל  המפעיל .18
 באותו יום.

ינקוט בכל האמצעים למניעת תקלות תפעוליות שלא יאפשרו לקלוט את הפסולת מהאשכול. במקרה  המפעיל .19
או את כל התפעול של האתר, ידאג הקבלן לתיקון התקלות ולהחזרת האתר  של היווצרות תקלה שתשבית חלק

 שעות . 4לפעילות מלאה תוך פרק זמן שלא יעלה על 

הקבלן יוודא כי באתר יהיה נוכח אחראי מטעמו וישגיח עליו ברציפות לצורך ביצוע השירותים. מינוי אחראי  .20
יש חובה בקבלת אישורם, אך בכל מקרה לא ימנה מטעם הקבלן יהיה טעון אישור הגורמים המוסמכים, ככל ש

 הקבלן אחראי מטעמו שאינו בקיא באופן מתן השירותים.

הקבלן יוודא, כי לאתר יכנסו רק מורשים מטעמו, והוא ידאג להרחיק ממקום ביצוע השירותים כל אדם שאינו  .21
 מורשה להכנס לאתר טיפול בפסולת.

פסולת הבניין ורק את שאריות המיון שלא ניתן למחזר יופנו לאתר מפעיל האתר יפעל למחזור מקסימאלי של  .22
 הטמנה מורשה ע"ח האתר(.

הובלת השאריות תעשה כשארגזי משאיות ההובלה מכוסים היטב, באופן אשר ימנע פיזור אבק ופסולת במהלך  .23
 הנסיעה.

י התנועה ומניעת הובלת הפסולת, פריקתה והעמסתה יעשו תוך שמירה על הוראות כל דין, שמירה על חוק
מטרדי זיהום, אבק ורעש. המפעיל יישא באחריות באופן בלעדי ומלא באם יגרם מטרד או מפגע כלשהו בגין 

 הובלת הפסולת, פריקתה או העמסתה.

 המפעיל יקפיד על הובלה במשקל שלא יעלה על הקבוע בחוקי התעבורה וכל יתר התקנות להובלת משאות. .24

 המפעיל נדרש למחזר את הפסולת המגיעה לאתר לשני זרמים לפחות למעט ברזל, קרטונים, פלסטיק, עץ.  .25
 
 

יתחייב להעסיק עובדים/קבלני משנה מקומיים, מתחום הרשות, בתחנה, וכל חריגה מכך תובא לידיעה  המפעיל .26
 ולאישור ראש הרשות.

 

, באתר, טרם תחילת הפעלתו, לאתר מורשה, על חשבונובאחריות המפעיל לפנות את כל הפסולת הקיימת כיום   .27
ו/או  לא תהיה זכות לדרוש תמורה עבור כך מהאשכוללמפעיל. יום ממועד חתימת החוזה 30וזאת בתוך עד 

 .המועצה
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 שמירה, גידור, אמצעי בטיחות ומתקנים באתר השירותים

רכבי פינוי פסולת שלא דרך שער הכניסה כל שטח האתר יהיה מגודר ומתוחם באופן שלא יאפשר כניסה של  .28
 ומאזני הגשר.

יקפיד על אמצעי הבטיחות באתר טיפול בפסולת כנדרש על פי כל דין, נוהג או הוראה מחייבת של רשות  המפעיל .29
 מוסמכת בעניין זה וכן לספק אמצעי בטיחות מיוחדים .

, לתדרך, לידע ולהנחות את עובדיו כך מתחייב לשמור ולקיים הוראות כל דין במהלך ביצוע השירותים המפעיל .30
שיבצעו את תפקידם תוך שמירה קפדנית ומוחלטת על הוראות כל דין הרלוונטי למתן השירותים והפעולות לפי 
הסכם זה, לרבות תקנות למניעת מפגעים )מניעת זיהום אוויר ריח בלתי סבירים מאתרים לסילוק פסולת(, 

 . 1990 -התש"ן

האמצעים הדרושים למניעת מפגעים סביבתיים כתוצאה מתפעול האתר לרבות : חדירת נגר ינקוט בכל  המפעיל .31
 עילי, זיהום קרקע ומים, התפזרות פסולת, מטרדי רעש, מטרדי זיהום אויר, מטרדי מזיקים, בעירות.

פסקת יכין ויפעיל בעת הצורך, נוהל חירום לטיפול במצבי חירום לרבות : דליקות, אירועי חומ"ס, ה המפעיל .32
 חשמל, תקלה במאזני הגשר, שביתה, הפעלה בתנאי מזג אויר קיצוניים, שיטפון, כשל במערכות התשתית .

 שעות פתיחת האתר

 . 06:00-15:30קליטת הפסולת תתבצע בכל ימות השנה למעט שבתות וחגים, בין השעות  .33

לקליטת פסולת מחוץ לשעות פעילות . עם זאת, האתר יהיה זמין 13:00בימי שישי וערב חג יפעל האתר עד השעה  .34
 אלו ולרבות בשבתות וחגים, בתיאום מראש.

המפעיל לא יהיה רשאי להורות על הפסקה בפעילות האתר, מכל סיבה שהיא, אלא באישור מראש ובכתב של  .35
המפקח. המפקח יהיה רשאי לאשר הפסקה של פעילות האתר, לסרב לכך או לאשרה בתנאים, על פי שיקול דעתו 

 די והמוחלט. הבלע

 

 פיקוח, בקרה ודיווח

האשכול יהא רשאי לנקוט בכל הליך פיקוח, בקרה, מעקב ובדיקה לרבות בדיקת מאזני הגשר לשקילת הפסולת,  .36
מערך הרישום והבקרה של כמויות וסוגי הפסולת הנקלטים באתר והצבת עובד מטעם האשכול בביתן שבו 

 קיים את הוראות ההסכם לרבות נספח זה באופן מלא.מותקן מחשב מערכת השקילה, לוודא כי הקבלן מ

 הקבלן מוותר על כל טענה ו/או תביעה בקשר עם אותם אמצעי פיקוח שהאשכול ינקוט . .37

הקבלן יהיה זמין לטיפול בתקלות ולסיורי בקורת עם המנהל, באמצעות רכבו של הקבלן,באתר, תוך פרק זמן  .38
 המנהל .שלא יעלה על שעה אחת ממועד הקריאה ע"י 

הקבלן יעמוד בקשר הדוק יומיומי עם המנהל, ידווח לו על פי המועדים והנהלים שיקבעו על ידי המנהל, על  .39
 מהלך העבודות ועל תקלות, ככל שתהיינה כאלה ויהיה זמין לקבלת פניות של המנהל וטיפול בהן באופן מידי .

העבודות, תהא עמדתו של המנהל קובעת  בכל מקרה של חילוקי דעות בין הקבלן לבין המנהל בקשר לביצוע .40
 וסופית .

הקבלן יצרף לחשבון המוגש מידי כל סוף חודש עבודה, בגין ביצוע עבודות, דו"ח שיוכן על פי המתכונת שתיקבע  .41
על ידי המנהל, לגבי מועדי קליטת הפסולת המפונה באתר (תאריכים ושעות), כמויות הפסולת, סוגי הפסולת 

הרשות, הטמנה/ מחזור), פרטי כלי הרכב המפנים פסולת שנכנסו אל האתר, בצירוף העתקי ואופן הטיפול (שם 
תעודות השקילה של רכבי הפינוי (ברוטו, טרה, ונטו) בסיום כל סבב פינוי של כל רכב פינוי בכל יום עבודה, 

הרשויות  והעתקי תעודות המשלוח, וכל מידע אחר שיידרש ע"י המנהל ו/או המשרד להגנת הסביבה ו/או
 המוסמכות, וימסור הרישומים הנ"ל למנהל על פי דרישתו .

 המנהל יהא רשאי לשנות את מתכונת הגשת הדו"ח החודשי מעת לעת, בהודעה מראש . .42
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הנתונים שיופקו ע"י מערכת הבקרה הינם סופיים ומוחלטים, והקבלן מוותר על כל טענה בקשר עם דיווחי  .43
ערכת, הגורם המפעיל, הנתונים המופקים במערכת זו והתשלומים בגין מערכת הבקרה לרבות אופן הפעלת המ

 נתונים אלו.

לאשכול על שינוי  מיידיתהאתר יופעל בהתאם להוראות כל דין וללא יצירת מפגעים. הקבלן ימסור הודעה  .44
 באישורים הקיימים ביחס לאתר.

ות הוראות כל דין ובאופן שיאפשר הקבלן מחויב לדאוג כי במהלך כל תקופת ההסכם האתר יפעל בהתאם לדריש .45
קליטת פסולת מעורבת וטיפול בה מתחום שיפוט האשכול. למען הסר ספק, באחריות הקבלן לוודא התאמת 

ישפה הקבלן את  -האתר להוראות אלו ובכל מקרה בו האתר ייסגר מכל סיבה שהיא במהלך תקופת ההסכם 
 ייגרם. האשכול על כל נזק שייגרם לאשכול לעניין זה, ככל ש

 האשכול.  ממרחבהקבלן מתחייב לקלוט באתר כל פסולת בניין שתגיע לאתר  .46

המפעיל מתחייב להעביר לידי האשכול מדי חודש מסמכים המאשרים מהי כמות הפסולת של האשכול אשר  .47
נקלטה באתר, מהי הכמות שעברה תהליכי מיון ומחזור, מהי כמות החומרים שהועברו להמשך טיפול במפעלי 

 ר תוך פירוט הסוגים והכמויות, ואיזו כמות הועברה להטמנה.  מחזו

המסמך המאשר את היקף המחזור של הפסולת שהובאה מיישובי האשכול, יועבר יחד עם החשבון החודשי  .48
 ויפרט את כמויות הפסולת שהתקבלו ותהליכי המיון, הפרדה והמחזור כולל מאזן חומרים מפורט.

לא ייבדק ולא יאושר במידה והמסמך הנ"ל לא יהיה מצורף אל החשבון  פעילהממודגש כי החשבון החודשי של  .49
 והחשבון לא יהיה חתום ע"י רואה חשבון מוסמך.

 האשכול יהיה רשאי להעביר מסמך זה לגורמים המוסמכים וכן לפרסמו ברבים.  .50

וזה ובשום למען הסר ספק, מחזור הפסולת  מהווה חלק בלתי נפרד מעבודת סילוק הפסולת נשוא מכרז/ח .51
 מקרה לא ישולם עבורו בנפרד או תוספת כלשהי למחירי הסילוק הפסולת כמפורט בחוזה. 

עבור ועדות תכנון ובנייה במרחב האשכול.  המפעילהשירותים יכללו גם מתן האישורים הנדרשים ללקוח ע"י  .52
 לא יהיה זכאי לתשלום נוסף בגין מתן אישורים כאמור. המפעיל

יישא בכל הוצאות קליטת הפסולת באתר, שקילתה, הטיפול במחזורה והוצאות בגין  ילהמפעמובהר בזאת, כי  .53
 ההטמנה, לרבות היטלים וכל הוצאות אחרות בגין הפסולת.

אין באמור בנספח זה כדי להטיל אחריות על האשכול או על מי מטעמו, והאחריות לתפעול האתר לפי נספח זה  .54
 בלבד. המפעילהינה על 

אחראי בצורה מלאה על שינוע הפסולת הממוחזרת לאתרים מורשים וכל זה ייעשה על  מפעיל האתר יהיה .55
 . חשבונו ולא תהיה לו זכות לדרוש תמורה עבור כך מהאשכול

יירכש האמור הציוד אשר יירכש לטובת האתר הינו כמפורט בכתב הכמויות המצ"ב למסמכי המכרז. הציוד  .56
ויידרש ציוד אחר/נוסף להפעלת האתר, הוא יירכש על ידי המפעיל, מתקציבי האשכול והמימון המשלים. ככל 

 תשלום כלשהו עקב כך., מבלי שהמפעיל יהיה זכאי לעל חשבונו

המפעיל יספק ציוד ומתקנים להפעלת האתר בעת תקלה או בעת חירום, לרבות מערכות גיבוי כגון בכלל זאת,  .57
ערכות ומתקנים למניעת מפגעים סביבתיים, כגון תותחי פסק וכיו"ב; וכן ציוד, מ -גנרטור חירום, מערכות אל

 ערפל ומערכות התזה אחרות, אמצעי ניטור, ואמצעים לבטיחות אש ובטיחות בעבודה ובתנועת כלי רכב.

המפעיל יידרש להתקין באתר, על חשבונו, מערכת מצלמות ובקרה, בהתאם לדרישות האשכול והחברה  .58
 המבטחת.
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 2נספח ב'
 האתר, היתר הבנייה תשריט

 יצורף בנפרד ומחייב
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 נספח ב' 3

 כתב כמויות

 יצורף בנפרד ומחייב
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 נספח ג'

 ביטוחנספח 

 לעניין הגדרות נספח ביטוח זה:
 _________________. -" המבוטח"
אשכול גליל מזרחי ו/או כל הרשויות המאוגדות באשכול ו/או תאגידים איגוד ערים  –" מבקש האישור"

רשותיים ו/או עמותות בשליטתם ו/או נבחריהם ו/או מנהליהם  גופי סמךו/או חברות עירוניים ו/או 
 .ו/או עובדיהם

הפעלה ואחזקה של תחנת מעבר לקליטה, מיון ומחזור הקמה, ל  -"שטח ההרשאה" / "השירותים"
 בתחום שיפוט מועצה מקומית בוקעתא, כולל העמדת מימון משלים להקמת האתרפסולת בנין 

 ביטוח המבוטח

 המבוטח על, דין פי-על או/ו זה הסכם פי-על המבוטח ומהתחייבויות מאחריות לגרוע מבלי .1
 תקופת כל במשך, בישראל כדין מורשית ביטוח חברת אצל, המבוטח חשבון על, ולקיים לערוך

 תקופת תום לאחר שנים 7 של נוספת תקופה למשך מקצועית אחריות ביטוח ולעניין ההרשאה
 יקראו להלן) להלן 10 בסעיפים המפורטים הביטוחים את, זה הסכם נשוא השירותים מתן

 "(.המבוטח ביטוחי: "להלן 8 בסעיף כמפורט המבוטח ביטוחי
 

, טרם מועד האישור ללא כל דרישה מצד מבקש האישור, על המבוטח להמציא לידי מבקש .2
קבלת החזקה בשטח ההרשאה, המוקדם מבין שני המועדים, אישור קיום ביטוח, חתום בידי 

-2019בהתאם להוראות המפקח על הביטוח, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון מבטח המבוטח, 
 "(אישור ביטוחי המבוטח)להלן: " 1-6

יום פעילות לקידוע למבוטח שהמצאת אישור ביטוח המבוטח, הינה תנאי מתלה ומקדמי 
רשאי למנוע מהמבוטח קבלת חזקה בשטח  מבקש האישורהמבוטח בשטח ההרשאה, ו

לא  המבוטח ההרשאה ו/או קיום פעילות המבוטח בשטח ההרשאה, במקרה שאישור ביטוחי
 .לפני המועדים כאמור בסעיף זה לעיל י מבקש האישוריועבר ליד

את  לא יאוחר ממועד תום תקופת ביטוחי המבוטח, על המבוטח להמציא לידי מבקש האישור
המבוטח בגין הארכת תוקפו לתקופה נוספת, וכך למשך כל תקופת ההתקשרות אישור ביטוחי 
 על פי ההסכם.

בכל פעם שמבטח המבוטח יודיע למבקש האישור כי מי מביטוחי המבוטח עומד להיות מבוטל 
או עומד לחול בו שינוי לרעה, על המבוטח לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור 

 ם לפני מועד ביטול הביטוח או השינוי לרעה בביטוח.יו 30עריכת ביטוח חדש, 
במועד או בהתאם להוראות סעיף ביטוח זה, לא  ביטוחי המבוטחמובהר כי אי המצאת אישור 

תגרע מהתחייבויות המבוטח על פי הסכם זה, ועל המבוטח לקיים את כל התחייבויות המבוטח 
בת תשלום שחלה על המבוטח. על על פי הסכם, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לרבות כל חו

פי הסכם גם אם יימנעו מהמבוטח קבלת -המבוטח לקיים את כל התחייבויות המבוטח על
אישור חזקה בשטח ההרשאה ו/או קיום פעילות המבוטח בשטח ההרשאה בשל אי הצגת 

 במועד. ביטוחי המבוטח

מלואם ובמועדם, על המבוטח לקיים את כל תנאי ביטוחי המבוטח, לשלם את דמי הביטוח ב .3
לדאוג ולוודא שביטוחי המבוטח יהיו בתוקף במשך כל תקופת התחייבויות המבוטח לקיימם. 
כן מתחייב המבוטח להודיע למבקש האישור מיד על כל אירוע העלול להוות עילה לתביעה 

ידי -ולשתף פעולה עם מבקש האישור ככל שיידרש לשם מימוש תביעת ביטוח אשר יוחלט על
 שור להגישה למבטחים. מבקש האי

 פי סעיפים-לעדכן את סכומי הביטוח בגין הביטוחים הנערכים על בנוסף, באחריות המבוטח
, מעת לעת, כדי שישקפו תמיד את מלא שוויו של להלן שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.-ו 8.1

  .פיהם-נשוא הביטוח המבוטח על
למען הסר ספק, מודגש במפורש כי על המבוטח לשאת בתשלומי דמי הביטוח ובסכומי 

 ההשתתפות העצמית הנקובים בביטוחי המבוטח. 

ש האישור רשאי לבדוק את אישור ביטוחי המבוטח שיומצא כאמור לעיל, ועל המבוטח מבק .4
לבצע כל שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאימו להתחייבויות המבוטח כאמור בסעיף ביטוח 

 י המבוטחזה. מוסכם בזה במפורש כי אין בעריכת ביטוחי המבוטח, בהמצאת אישור ביטוח
ו/או בבדיקתם ו/או באי בדיקתם ו/או בשינויים כדי להוות אישור בדבר התאמת ביטוחי 
המבוטח למוסכם ואין בכך כדי להטיל אחריות כלשהי על מבקש האישור ו/או על מי מטעם 

 פי דין.-פי הסכם זה ו/או על-ו/או לצמצם את אחריות המבוטח עלמבקש האישור 
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באישור ביטוחי המבוטח לבין האמור בסעיף ביטוח זה, בכל מקרה של אי התאמה בין האמור 
 על המבוטח לגרום לשינוי ביטוחי המבוטח על מנת להתאימם להוראות סעיף ביטוח זה.

 מוסכם בזאת, כי היקף הכיסוי הביטוחי ובכלל זאת קביעת גבולות האחריות כאמור בסעיף .5
אינה פוטרת את המבוטח מזערית המוטלת על המבוטח, ש, הינה בבחינת דרישה ביטוח זה

פי דין. למבוטח לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי -פי הסכם זה ו/או על-ממלוא החבות על
בכל הקשור לגבולות האחריות  מבקש האישור ו/או כלפי מי מהבאים מטעם מבקש האישור

 ח.שהוצא על ידי המבוט יהאמורים ו/או כל טענה אחרת בנושא גובה ו/או היקף הכיסוי הביטוח

מבקש ידי -אין בעריכת הביטוחים כאמור לעיל ו/או בבדיקתם עללמען הסר ספק, מוסכם כי 
על  המבוטחכנגד  מבקש האישורכדי לגרוע מכל זכות ו/או סעד ו/או תרופה המוקנים ל האישור 

 .מהתחייבויותיו לפי הסכם זה המבוטחפי ההסכם ועל פי כל דין, ואין בהם כדי לשחרר את 
המבוטח קיים צורך להרחיב את היקף ביטוחי המבוטח ו/או לערוך ביטוחים נוספים ככל שלדעת 

ו/או משלימים לביטוחי המבוטח, רשאי המבוטח לערוך את הביטוח הנוסף ו/או המשלים 
ידי המבוטח, ייכלל -כאמור, על חשבון המבוטח. בכל ביטוח רכוש נוסף ו/או משלים שייערך על

 מי מטעםו/או כלפי  כות המבטח לתחלוף כלפי מבקש האישורסעיף מפורש בדבר ויתור על ז
, למעט כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. בכל ביטוח חבות נוסף ו/או משלים שייערך מבקש האישור

 .יורחב שם המבוטח לכלול את מבקש האישור, בכפוף לסעיף אחריות צולבת ,ידי המבוטח-על

, מאחריות לאבדן מבקש האישור עםהמבוטח פוטר את מבקש האישור ואת מי מהבאים מט .6
לכל רכוש בבעלות ו/או באחריות המבוטח ו/או המשמש אותו לצורך  ישיר ו/או תוצאתי או נזק

אשר המבוטח זכאי מתן השירותים ו/או מובא לאתר מתן השירותים, לרבות אובדן או נזק 
טוח זה )או שהיה לשיפוי בגינו על פי ביטוחי הרכוש שהתחייב המבוטח לערוך כאמור בסעיף בי

זכאי לשיפוי בגינו אלמלא ההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות ו/או ביטוח חסר ו/או 
 הפרת תנאי הפוליסות( אולם הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

לא ערך המבוטח את ביטוחי המבוטח כמתחייב בסעיף ביטוח זה ו/או לא חידשם ו/או לא  .7
או במועדם, תהא לרשות מבקש האישור הזכות, לאחר מתן הודעה למבוטח  קיימם במלואם

לעשות כן, לערוך את ביטוחי המבוטח ולשלם את דמי  מבקש האישור יום מראש על כוונת 14
 הביטוח וכל ההוצאות הנלוות לכך )במפורש לרבות דמים והפרשי הצמדה וריבית(. 

עקב הפרת התחייבות המבוטח  האישורכל ההוצאות בגין התשלומים וההוצאות של מבקש 
לערוך את ביטוחי המבוטח, יחולו על המבוטח בלבד, ולמבקש האישור תהא הזכות לנכות את 

 הוצאות הביטוח מכל סכום שיגיע למבוטח, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין.
 אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהתחייבות המבוטח ו/או כדי להטיל על מבקש האישור

יהיה אחראי באופן מלא לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות  המבוטחמובהר, כי   אחריות כלשהי.
. כמו כן, מוסכם במפורש כי המבוטח יהא חייב נזקים שהם מתחת לסכום ההשתתפות העצמית

בפיצוי ו/או בשיפוי מבקש האישור בגין כל נזק ו/או תשלום שהמבוטח יחוייב בו לרבות תשלום 
, בגין נזקים שבאחריות המבוטח לפי דין או לפי הסכם זה מיד עם דרישתו השתתפות עצמית

 הראשונה בכתב.
 

מוסכם בזאת כי המבוטח מתחייב להעביר תוכן נספח ביטוח זה לידיעת מבטחו על כל התנאים 
הכלולים בו. יובהר כי על המבוטח חלה החובה לוודא כי התחייבויותיו על פי נספח זה כלולות 

אישורי הביטוח שצורפו הינם  שערך. במקרה של סתירה יגברו הוראות הסכם זה.בביטוחים 
 דוגמא בלבד ואינם נוסח מחייב.

 

 ביטוחי המבוטח: .8
 מורחב אש ביטוח .8.1

תכולת שטח מתקן התחנה נשוא הסכם זה על מערכותיו וצמודותיו, לרבות המבטח את 
שטח ההרשאה המובא לבבעלות ו/או באחריות המבוטח ו/או כל רכוש אחר כן ו המתקן

ידי ו/או עבור המבוטח במלוא ערכם, מפני אובדן או נזק עקב הסיכונים המקובלים -על
בביטוח אש מורחב, לרבות אש, עשן, ברק, התפוצצות, רעידת אדמה, סערה וסופה, 

-ידי כלי רכב, פגיעה על-שיטפון, נזקי נוזלים והתבקעות צינורות, שבר זכוכית, פגיעה על
 ס, פרעות, שביתות, נזק בזדון ופריצה. ידי כלי טי

 
 

 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .8.2
המבטח את חבות המבוטח על פי דין בגין פגיעה גופנית ו/או נזק לרכוש העלול להיגרם 

 לגופו ו/או לרכושו של אדם ו/או יישות כלשהי בשטח ההרשאה ובסביבתו.
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י קבלנים קבלני משנה ועובדיהם הביטוח לא יהיה כפוף לכל הגבלה בדבר חבות בגין וכלפ
וכן תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי. סייג אחריות מקצועית לא יחול בגין נזקי 
גוף. למען הסר ספק, מבקש האישור, עובדי מבקש האישור ורכוש מבקש האישור ייחשבו 

 במפורש לצד שלישי.
בכלי רכב שלא קיימת חובה הביטוח לא יכלול סייג בדבר חבות בגין נזק גוף עקב השימוש 

פי דין. כמו כן, הביטוח יכלול כיסוי עודף החל מעבר לגבול האחריות התקני -לבטחה על
 ₪. 1,000,000צד שלישי )רכוש( עד לסך  -של ביטוח רכב מנועי 

בכפוף לסעיף אחריות  לכלול את מבקש האישור כמבוטח נוסף בפוליסה,הביטוח יורחב 
 .המבוטחכאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי  צולבת על פי נחשב הביטוח

 לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח. ₪  5,000,000: גבול אחריות
 ביטוח חבות מעבידים .8.3

פי פקודת הנזיקין ]נוסח חדש[ ו/או חוק האחריות -המבטח את חבות המבוטח על
או מחלה , כלפי עובדי המבוטח בגין פגיעה גופנית ו/1980 -למוצרים פגומים התש"ם 

מקצועית העלולה להיגרם למי מהם תוך כדי ו/או עקב עבודתם בשטח ההרשאה 
סייג בדבר עבודות בגובה ובעומק, שעות עבודה ומנוחה,  לא יכלולובסביבתו. הביטוח 

 פתיונות ורעלים, וכן בדבר העסקת נוער.
או /היה ויקבע לעניין קרות תאונת עבודה ו מבקש האישורורחב לשפות את יהביטוח 

נושא בחובות מעביד כלשהן כלפי מי מעובדי  מבקש האישור מחלה מקצועית כלשהי כי
 המבוטח.

 במצטבר לתקופת הביטוח.לתובע, למקרה ו₪  20,000,000: גבול אחריות
 ביטוח אחריות מקצועית  .8.4

פי דין בשל תביעה ו/או דרישה שתוגש לראשונה במהלך -המבטח את חבות המבוטח על
בגין טעות עקב מעשה ו/או מחדל מקצועי מצד המבוטח ו/או מי תקופת הביטוח, 

 מהפועלים מטעם המבוטח. 
 הביטוח יכלול מועד למפרע אשר לא מאוחר ממועד תחילת מתן השירותים.

 מי מהםהביטוח יורחב לשפות את מבקש האישור בשל אחריות שעלולה להיות מוטלת על 
טעם המבוטח, בכפוף לסעיף אחריות עקב מעשה ו/או מחדל של המבוטח ו/או הבאים מ

 .צולבת על פי נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח
הביטוח לא יכלול כל הגבלה בדבר אי יושר או מעילה באמון מצד עובדי המבוטח, אבדן 

השהייה או עיכוב  ,מסמכים, הוצאת דיבה ו/או לשון הרע, השמצה וחריגה מסמכות
ה ביטוח, נזק כספי או פיננסי וכן כולל הרחבה בדבר הוצאות הגנה בהליכים בעקבות מקר

 פליליים.
חודשים לאחר תום תוקף הביטוח בתנאי כי לא נערך  12הביטוח יכלול תקופת גילוי של 

על ידי המבוטח ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל כמתחייב מסעיף זה, ובמידה והביטול 
 נבע מאי תשלום או מרמה של המבוטח. או השינוי בתנאי הביטוח לא

 לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח.₪  2,000,000: גבול אחריות
 

  ביטוח כלי רכב .8.5
ביטוח חובה כנדרש על פי דין בגין פגיעה גופנית עקב שימוש בכלי רכב המשמשים את 

קב המבוטח ו/או מי מטעם המבוטח, וכן בגין נזק לרכוש צד שלישי )לרבות נזק תוצאתי( ע
לאירוע, ₪  600,000-בעלות או שימוש בכלי רכב כאמור, בגבול אחריות אשר לא יפחת מ

 וכן כל ביטוח אחר שחובה על המבוטח לערוך לפי כל דין.

 ביטוחי המבוטח יכללו הוראות לפיהם: .9
ידי מבקש האישור וכי מבטח המבוטח מוותר על כל טענה -הנם קודמים לכל ביטוח הנערך על .9.1

 בדבר שיתוף ביטוחי מבקש האישור.ו/או דרישה 
יום לאחר משלוח  30או ביטול של מי מביטוחי המבוטח, לא ייכנס לתוקף אלא  השינוי לרע .9.2

 הודעה של המבטח למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.
הפרת תנאי ביטוחי המבוטח והתנאותיהם ו/או אי עמידה בתנאי הביטוחים בתום לב על ידי  .9.3

טעם המבוטח לא תגרע מזכויות מבקש האישור לקבלת פיצוי או שיפוי המבוטח ו/או מי מ
 על פי הביטוחים כאמור.

. חריג רשלנות 2013היקף הכיסוי )למעט אחריות מקצועית( לא יפחת מתנאי ביט מהדורה  .9.4
רבתי )אם קיים( יבוטל, אולם אין בביטול הסעיף כאמור כדי לגרוע מזכויות המבטח וחובות 

 . 1981 -חוזה ביטוח התשמ"א  המבוטח על פי חוק
המבטח מוותר על זכות התחלוף כלפי מבקש האישור וכלפי הבאים מטעם מבקש האישור ,  .9.5

 אולם הויתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. 



62 

 

על המבוטח מוטלת האחריות לשאת בתשלום דמי הביטוח ולנשיאה בהשתתפויות העצמיות  .9.6
 הן. החלות על פי

 הפרה של איזה מהוראות סעיף בטוח זה תהווה הפרה יסודית.



 
 
 
 

הנפקת תאריך  אישור קיום ביטוחים
 (DD/MM/YYYY)האישור

, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט בתוקף פוליסת ביטוחאישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה 
במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, 

יסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפול
 האישור.

 מעמד מבקש האישור* אופי העסקה* מבוטחה מבקש האישור*

איגוד ערים : שם
אשכול גליל מזרחי 
ו/או כל הרשויות 
המאוגדות באשכול 
ו/או תאגידים ו/או 
חברות עירוניים 

 גופי סמךו/או 
רשותיים ו/או 
עמותות בשליטתם 
ו/או נבחריהם ו/או 
מנהליהם ו/או 

 .עובדיהם
 

 נדל"ן☒ שם

 שירותים ☒

 אספקת מוצרים☐

הקמה, לאחר: ☐
הפעלה ואחזקה 
של תחנת מעבר 

לקליטה, מיון 
ומחזור פסולת 

בנין בתחום שיפוט 
מועצה מקומית 

בוקעתא, כולל 
העמדת מימון 

משלים להקמת 
 האתר

 

 משכיר☒

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☒

 מזמין מוצרים☐

 ______אחר: ☐
 

 ת.ז./ח.פ. ת.ז./ח.פ.

 מען מען

 



 בלת אישור מראש ובכתבאין לעשות שימוש כלשהו במסמך ללא ק -כל הזכויות שמורות לבראש סומך, עו"ד © 
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 ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף. * באישור ביטוח כללי 

 כיסויים

 סוג הביטוח
 

אחריות  גבולותלפי  חלוקה
 ביטוח סכומיאו 

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
ומהדורת 
 הפוליסה

 וביטול בתוקף נוספים כיסויים ביטוחגבול האחריות/ סכום  ת. סיום ת. תחילה
  חריגים

 'ד לנספח בהתאם כיסוי קוד לציין יש
 מטבע סכום

 רכוש 
 

 (309ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור )  בערך כינון    
 (313כיסוי בגין נזק טבע )

 (314כיסוי גניבה, פריצה ושוד )
 (316כיסוי רעידת אדמה )

 (328ראשוניות )

 (302אחריות צולבת ) ₪  5,000,000     צד ג'
 (304הרחב שיפוי )

 (307קבלנים וקבלני משנה )
 (309ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור )

 (315כיסוי לתביעות המל"ל )
 -מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח 

 (321) מבקש האישור
 (322מבקש האישור מוגדר כצד ג' )

 (328ראשוניות )
 (329האישור ייחשב כצד ג' )רכוש מבקש 

 (304הרחב שיפוי ) ₪  20,000,000     אחריות מעבידים
 (309ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור )

היה וייחשב כמעבידם של מי  -מבוטח נוסף 
 (319מעובדי המבוטח )

 (328ראשוניות )

 (301אבדן מסמכים ) ₪  2,000,000     אחריות מקצועית
 (303והוצאת לשון הרע )דיבה, השמצה 

 (304הרחב שיפוי )
)חברות  ( 308ויתור על תחלוף לטובת גורם אחר )

ו/או עמותות בנות ו/או גופי סמך רשותיים ו/או 
 נבחריהם ו/או עובדיהם ומנהליהם(

 (309ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור )
 -מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח 

)חברות  ו/או עמותות בנות ( 320גורם אחר )
ו/או גופי סמך רשותיים ו/או נבחריהם ו/או 

 עובדיהם ומנהליהם(
 -מבוטח נוסף בגין מעשי או מחדלי המבוטח 

 (321) מבקש האישור
 (325מרמה ואי יושר עובדים )

 (326פגיעה בפרטיות )
 (327עיכוב/שיהוי עקב מקרה ביטוח )

 (328ראשוניות )
 (332ים )חודש 12 -תקופת גילוי 

        אחר

 (*:ג')בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח פירוט השירותים 
088 
004 

 ביטול/שינוי הפוליסה *
בדבר השינוי או  האישור למבקשהודעה  משלוח לאחר יום 30ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,   פוליסת שלביטול  או האישור מבקש לרעת שינוי

 הביטול.

 חתימת האישור
 המבטח:
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 'נספח ד

 ערבות ביצוע 

 

 לכבוד

 איגוד ערים אשכול רשויות גליל מזרחי 

 (האשכול  –)להלן 

 א.ג.נ.,

 מספר _______________הנדון: ערבות בנקאית 

( מס' ת.ז./ח.פ./ח.צ. _______________ מרחוב הנערב –פי בקשת _____________ )להלן -על

___________________ )כתובת מלאה כולל מיקוד(, אנו ערבים בזאת באופן בלתי חוזר בקשר למילוי כל 

, לקליטה מעבר תחנת של ואחזקה הפעלההקמה, ל ____מכרז מסגרת פומבי מס' מחויבויותיו של הנערב לחוזה נשוא 

, לשלם האתר להקמת משלים מימון העמדת כולל, בוקעתא מקומית מועצה שיפוט בתחום בנין פסולת ומחזור מיון

בתוספת ₪( אלף  מאה וחמישים–)במילים ₪  150,000לכם כל סכום שתדרשו מאת המציע הנערב עד לסכום כולל של 

ידי הלשכה -(, כפי שמתפרסם עלתוספת של מדד חיובי בלבדמדד המחירים לצרכן )כללי( ) הפרשי הצמדה בגין עליית

( בין המדד שהיה ידוע ביום הגשת ההצעות למכרז לבין המדד שיהיה ידוע המדד –המרכזית לסטטיסטיקה )להלן 

 (.סכום הערבות –במועד חילוט הערבות )להלן 

דלעיל בפעם אחת או במספר דרישות  1סכום המפורט בסעיף אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של ה .1

שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מסכום הערבות בלבד ובתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל בסכום 

 הערבות.
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( ימים מקבלת 7לעיל, תוך שבעה ) 1אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך המפורט בסעיף  .2

ידי מנכ"ל החברה וזאת ללא כל תנאי ומבלי להטיל עליכם -דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו חתומה על

ון כלפיכם טענת הגנה כלשהי כל חובה להוכיח או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, מבלי לטע

שיכולה לעמוד לנערב במכרז בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש תחילה את סכום הערבות 

 מאת המציע הנערב.

 לדרישתכם כאמור לעיל עליכם לצרף כתב ערבות זה. .3

 ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום _______ )כולל(. .4

כה בהודעה בכתב של מנכ"ל האשכול באופן חד צדדי לבנק, בלא צורך בקבלת תוקף של ערבות זו ניתנת להאר .5

 5( חודשים נוספים )כל אחת מהן( מהמועד הנקוב בסעיף 12עשר )-הסכמת הנערב, לתקופות נוספות של שנים

 דלעיל.

יל ו/או לע 5כל דרישה על פי ערבות זו, צריכה להתקבל לא יאוחר מתאריך תום תוקפה של הערבות כנקוב בסעיף  .6

 דלעיל. 6לאחר חלוף המועד האחרון לתוקף הערבות לאחר התקופה הנוספת )באם הוארכה( כאמור בסעיף 

 לאחר מועד זה, תהיה ערבותינו זו בטלה ומבוטלת.

 ערבות זו איננה ניתנת להמחאה או להסבה או להעברה בכל צורה שהיא. .7

 בכבוד רב,

________________ 

 שם הבנק         

 חייב בחתימה + חותמת אישית של ה"ה _______________________ וחותמת הסניף.טופס זה 
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 נספח ז'
 הצעת מחיר

 
 לכבוד

 מזרחי  גלילרשויות  איגוד ערים אשכול
 

 4/2023מס' מכרז פומבי 
 טופס הצהרת מציע הצעת המחיר

 
אני הח"מ _____________ ח.פ. ___________ כתובת _______________ מצהיר, 

 מסכים ומתחייב זה כדלקמן:
הנני מצהיר בזאת כי קראתי בעיון את כל מסמכי המכרז שבנדון, דהיינו: ההוראות  .1

שייחתם עם הזוכה וכי הבנתי את כל התנאים והדרישות הנדרשים  חוזהלמשתתפים ונוסח ה
מאת המשתתפים במכרז זה, וכי בדקתי ושקלתי כל דבר העשוי להשפיע על קביעת מחיר 

 הצעתי, לרבות כדאיות הצעתי ורווחיותה.
 הנני מצהיר מסכים ומתחייב: .2

 כי הבנתי את כל האמור במסמכי המכרז והגשתי את הצעתי בהתאם.  .2.1
 נני מסכים לכל האמור במסמכי המכרז. כי ה .2.2
כי הנני עומד בכל תנאי המכרז, כי הצעתי עונה על כל הדרישות שבמסמכי המכרז וכי היה  .2.3

כי אינני עומד בתנאי המכרז יהיה רשאי  חוזהואזכה במכרז וימצא במהלך תקופת ה
 המזמין  לבטל את ההתקשרות עימי.

 רז.למלא אחר כל ההוראות המפורטות במסמכי המכ .2.4
 כי הצעתי מוגשת ללא קשר ו/או ללא תיאום עם משתתפים אחרים.  .2.5

3.       
 בתמורה לביצוע השירותים נשוא המכרז, להלן הצעתי.  .3.1
הנני מצרף להצעתי את המסמכים המפורטים בהוראות למשתתפים כמפורט במסמכי  .3.2

 המכרז.
 חוזהנוספים מההנני מצהיר ומסכים כי אמציא את כל המסמכים הנדרשים ועותקים חתומים  .4

 ימים מיום שייוודע לי על זכייתי במכרז, כולו או חלקו. 7עפ"י דרישת המזמין, בתוך 
מובהר ומודגש, כי הצעת המחיר הנ"ל היא עבור ביצוע כל השירותים נשוא המכרז וחוזה  .5

הקבלנות על נספחיו, מהווה מחיר סופי וכולל את כל ההוצאות בין מיוחדות ובין כלליות, מכל 
ונספחיהם, ומהווה כיסוי מלא  חוזהפי תנאי המכרז וה-ומין שהוא הכרוכות בביצוען, על סוג

להתחייבויותיו הנ"ל, תשלומי עובדים, דלק, סולר, בלו, ביטוחים, ציוד, אגרות, ערבויות, 
 מיסים, ביטוח לאומי לאורך כל תקופת החוזה לרבות תקופות הארכה וכיוצא בזאת.

תתפותו במכרז כמוהם כהצהרה ואישור שהוא קרא ולמד את כל הגשת הצעתו של המציע והש .6

מסמכי המכרז, כל פרטי המכרז והחוזה ונספחיהם וידועים וברורים לו וכי הוא בחן את כל 

ע הנתונים, לרבות אופן ביצוע השירותים, תנאי התשלום, מספר העובדים הנדרשים לביצו
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חר שירותים הנדרשים ו/או נתון אהשירותים, המערך הנדרש, וכל שירות מתבקש מאופי ה

 לצורך ביצוע מושלם ומלא של השירותים נשוא המכרז, החוזה ונספחיהם.

המציע מצהיר כי הוא קיבל את כל הנתונים והמידע הדרושים לו לצורך הגשת הצעתו ובחן את  .7

כל הוראות הנהלים והוא בעל כל הכישורים, הידע והניסיון לביצוע השירותים במלואם 

 תם.ובשלמו

המציע מצהיר כי כל טענה ו/או הסתייגות ו/או אי הבנה ו/או חוסר ידיעה וכיו"ב בנוגע למסמכי  .8

המכרז )לרבות פרוטוקולי הבהרות( והחוזה על נספחיהם, לרבות כל נתון המופיע בהם, אשר 

 ידי המציע לאחר הגשת ההצעות במכרז, לא יתקבלו.-יועלו על

י המכרז, על נספחיו ומסמכיו, לאחר שחתמנו על כלל אנו הח"מ לאחר שקראנו את כלל מסמכ .9

ההצהרות והבנו את מהות השירותים הנדרשים מציעים בזאת הצעת מחיר בהתאם למפורט 

 בנספח זה להלן.

על כלל נספחיו  חוזההצעת המחיר כוללת את כלל השירותים שעל הספק לבצע על פי הוראות ה .10

וככל שנקבע כזוכים במכרז אנו מתחייבים לבצע את השירותים בהתאם למחירים המוצעים 

 להלן.

 
 הצעת המחיר  .11

 
הצעת המחיר מטעם המציע לביצוע כלל השירותים וההתחייבויות הקבועים במסמכי  להלן

 - החוזההמכרז לרבות 

 מע"מ תלא כולל הצעה רכיב #

בפסולת  קליטה וטיפולעבור מחיר בש"ח לטון  .1
 -; ן בהתאם להוראות המכרז והחוזהבניי

מחיר כניסה כולל היטל ₪  60מקסימום 
 הטמנה. 

לא ______₪, בסך של  לתחנת המעברדמי כניסה 
 . , כולל היטל הטמנהכולל מע"מ
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מהיקף  60%כולת השקעה בפרויקט של לפחות י .2
מימון משלים, בהתאם  -הפרויקט המוערך  

 המכרז והחוזה.להוראות 

ביכולת המציע להעמיד / לגייס מימון משלים בהתאם 
שיעור של %_________ להוראות המכרז והחוזה ב

בשיעור שאינו נמוך על המציע לנקוב  מהיקף הפרויקט.
 ₪. 60%-מ

מהרווח  20%לפחות לאשכול על היזם להפריש  .3
 . כהגדרתו בחוזה המכרזהגולמי 

מהרווח הגולמי  הצעה להפריש ____ % לאשכול
 . כאמור

 
-ידי רואה-על המציע לצרף להצעת המחיר תחשיב כלכלי מלא ומפורט כשהוא חתום ומאושר על

 חשבון.
 

 ועל כך באתי על החתום:
 טל': _________________________ שם המציע: ____________________
 _________________________פקס':  כתובת: _______________________
 נייד: _________________________ תאריך: _______________________

       
 

 חתימת המציע
 )חתימת מורשי חתימה וחותמת במקרה של תאגיד(

 
 אישור עו"ד

אני הח"מ ______________ עו"ד של _________________, מס' רישום 
"( מאשר בזה כי המציע הינו תאגיד פעיל וקיים מסוג המציע______________  )להלן: "

_____________ )חברה בע"מ / שותפות רשומה / אגודה שיתופית, אחר: ___________(; 
כי אצל המציע התקבלו ההחלטות הדרושות לפי מסמכי התאגדותו ולפי כל דין לצורך הגשת 

____________, שהם הצעת המציע במכרז; וכי בתאריך _______ חתמו ה"ה ________
מורשי חתימה במציע, על ההצעה ועל מסמכי המכרז, באופן המחייב את מציע לכל דבר ועניין 

 בקשר למכרז זה והוצאתו לפועל.
 
 
            
 חתימה + חותמת עו"ד                       


