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 חתימת המשתתף + חותמת ______________

 ליווי וניהול תכנית ניטור שפכים למתן שירותימכרז ל חוזה

 במועצה אזורית מטה יהודה

 מועצה אזורית מטה יהודהנערך ונחתם ש

 2023יום _________ לחודש _____________ ב

 

 -ב  י  ן      -
 

 המועצה האזורית מטה יהודה

 מצד אחד; ("המועצה" להלן:)

 -לבין-

 

________ ________ 

 ________ח.פ.  ________ ת"ז:

 ________, ________מרחוב:  ________, ________מרחוב: 

על ידי מנהליה המוסמכים לחתום ולהתחייב  "(הקבלן)להלן: "
 :בשמה כדין

 ה"ה __________ ת.ז. _________ 

 ה"ה __________ ת.ז. _________

 

 מצד שני;"( הקבלן)להלן: "

מתן שירותי ליווי וניהול "( אשר עניינו המכרז)" 05-2023 מס'פרסמה מכרז  מועצהוה :הואיל
, הכל כמפורט בשטח שיפוט המועצה במועצה אזורית מטה יהודה תכנית ניטור שפכים

   "(;המכרזאשר הינם חלק בלתי נפרד בהסכם זה )" בנספחיובמסמכי המכרז ו

, הוכרזה ________אשר נתכנסה ביום  מועצהובהתאם להחלטת ועדת המכרזים של ה :והואיל
נשוא  וניהול תכנית ניטור שפכיםמתן שירותי ליווי ל במכרז כהצעה הזוכה הצעת הקבלן

השירותים ו/או העבודות המכרז, הכל בהתאם למפרטים הטכניים הכלליים והמיוחדים )"
 לפי העניין"(;

כאמור בחוזה זה  העבודות ו/או השירותיםאת  לבצעוהקבלן מצהיר ומתחייב כי הינו מוכן  והואיל:
רד הימנו על מפרטיו, טפסיו, ובהתאם לתנאי המכרז המצורף לחוזה ומהווה חלק בלתי נפ

  ;נספחיו וכל תכולתו

ודרך שיתוף וברצון הצדדים לקבוע ולהסדיר את זכויותיהם והתחייבויותיהם ההדדיות  :והואיל
 ;, כמפורט בחוזה זה להלןמועצהלעל ידי הקבלן  העבודותהפעולה ביניהם לגבי אספקת 
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 חתימת המשתתף + חותמת ______________

 לפיכך, הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלהלן:

  כללי .1

סעיף ההגדרות בפרק א' למסמכי המכרז, ישמש כחלק בלתי נפרד מהגדרות הנוגעות להסכם  1.1
 זה, כאשר לצורך הסכם זה יתווספו ההגדרות כדלהלן: 

ביצוע והשלמת העבודות עד למועד המוסכם בין הצדדים ומסירתן לידי  -" ביצוע העבודות"
הסכם זה ולהנחת דעתו של המפקח  בתוך אותו מועד כשהן מושלמות בהתאם לתנאי מועצהה

ולהנחת דעתן של כל הרשויות המוסמכות הנוגעות בדבר, לרבות ביצוען המושלם בהתאם 
 למפרט הטכני וכל הנספחים האחרים להסכם זה ובהתאם להוראות כל דין.

מסירת העבודות לידי המפקח לאחר שבוצעו בשלמותן ובלבד שהמפקח  -" מסירת העבודות"
כתב כי קיבל את העבודות וכי העבודות בוצעו בהתאם לתנאי הסכם זה, ונתקבלו נתן אישורו ב

 כל האישורים הנדרשים מהרשויות המוסמכות בגין העבודות.

החומרים, חומרי העזר, המוצרים, הכלים, כלי עבודה וכלי הובלה, האביזרים,  -" ציוד"
מושלמים בחלקם וכל ציוד המתקנים, המכונות, המכשירים, חלקים של העבודות מושלמים או 

אחר מכל סוג, טיב וכמות הדרושים מידי פעם לשם ביצוע העבודות וכל חלק מהן. מובהר כי 
שאו תו תקן מחייב ותקף ו/או סימן יכל החומרים שבהם ישתמש הקבלן לצורך העבודות י

 השגחה מחייב ותקף.

ו מתחתם מבוצעות מקרקעין ומקומות אחרים אשר בהם, עליהם, דרכם א -" אתר העבודה"
העבודות בהתאם לאתרים המפורטים במפרט הטכני למכרז או כל מקום אחר שהוקצה על ידי 

 לצורך הסכם זה. מועצהה

התנאים, הדרישות, החובות וההתחייבויות בחוזה זה, משקפים נכונה את המוסכם והמותנה  1.2
רות, מצגים, לא תהא קשורה בכל הבטחות, פרסומים, הצה מועצהבין הצדדים במלואו. ה

אינם נכללים בחוזה זה, אשר אשר הסכמים, מכתבים והתחייבויות, בין בכתב ובין בעל פה, 
 נעשו, אם נעשו, קודם לחתימתו.

, בין שצורפו ובין שאינם נספחי המכרזהמבוא להסכם זה, על ההצהרות הכלולות בו וכל  1.3
צורף לחוזה זה בעתיד , לרבות כל מסמך חתום על ידי שני הצדדים, שילהסכם זה מצורפים

 מהווים במלואם, כמקשה אחת, חלק בלתי נפרד מההסכם.

 פרשנות  .2

המבוא לחוזה זה, מסמכי המכרז ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו ודינם לגבי פרשנותם  2.1
 כדין סעיף מסעיפיו.

 כותרות הסעיפים בחוזה זה הינן לשם הנוחות בלבד ולא ישמשו לצורכי פרשנותו של החוזה.  2.2

במקרה של סתירה בין הוראה מהוראות חוזה זה לבין הוראה מהוראות נספחיו או כל מסמך  2.3
אחר שנערך ושאין בו התייחסות מפורשת ומכוונת לשינוי הוראות חוזה זה, תהיינה הוראות 

 חוזה זה עדיפות.

 , משמעו גם בלשון רבים, וכן להיפךלרבות ההסכם כל האמור בלשון יחיד בכל מסמכי המכרז 2.4
 כל האמור בלשון זכר לעיל ולהלן, משמעו גם בלשון נקבה, וכן להיפך.וכן, 

, בהסכם זה הקבלן כל חובותיו והתחייבויותיו של הקבלן וכל התנאים והדרישות, המוטלים על 2.5
 .ממנו לגרועקבלן ולא על חובותיו של הבאו להוסיף 

גילה הקבלן סתירה ו/או אי התאמה בין ההוראות, התנאים והדרישות בין סעיפי הסכם זה  2.6
 לשם, מועצהב"כ הפי הסכם זה עצמו, יפנה בכתב לילבין סעיפים במסמכי המכרז ו/או בין סע

, מועצה"כ הבכיצד עליו לפעול. הפירוש שיינתן על ידי בירור הנחיות בדבר הפירוש הנכון ו תקבל
 .הקבלןיהא סופי ומוחלט ויחייב את 

 כולל את מנהליו הקבלן .3
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 ושלוחיויורשיו,  עובדיו, נציגיו, ,כולל אף את מנהליוזה  לצורכי חוזה הקבלןלמען הסר ספק, 
ן מסירת ההוראות לעובדיו ו/או שליחיו של ילעני הקבלןבאופן אישי, ודינם יהיה כדין , המוסמכים

  הקבלן.

 תקופת ההסכם  .4

, ויבוא לסיומו ________הסכם זה יכנס לתוקף החל ממועד חתימתו על ידי הצדדים, מיום  4.1
התקופה )" _________חודשים מיום חתימתו ובכל מקרה לא יאוחר  מיום  12בתום 

 "(.  הראשונה

חודשים כל אחת,  12תקופות נוספות של  ארבעלרשאית להאריך תוקף הסכם זה  תהא מועצהה 4.2
יום לפני  30( בהודעה בכתב עד העניין", לפי תקופות נוספות" או "תקופה נוספתאו חלק מהן )"

, ובלבד שלא תום תקופת ההתקשרות הראשונה או תקופה התקשרות נוספת כלשהי, לפי העניין
 ________. שנים, ובכל מקרה לא יאוחר מיום  חמשיעלה על תקופה של 

בלבד והקבלן אינו ולא  מועצההזכות להארכת החוזה, כאמור לעיל, נתונה למובהר בזה כי  4.3
במשך ו/או בסיום כל תקופה שהיא, כי ההסכם יוארך למשך תקופה או  ,יהיה זכאי לדרוש

שלא  מועצהשתבחר ה ככל מועצהתהיינה לקבלן כל טענות כנגד הולא  תקופות נוספות כלשהן
 תוקף החוזה, כאמור. להאריך את

רשאית בכל עת, לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, לבטל  מועצהמבלי לגרוע מהאמור לעיל, ה 4.4
הסכם זה מכל סיבה שהיא, ללא צורך במתן כל נימוק או הסבר כלשהו, על ידי משלוח הודעה 

תהיה חייבת לשלם  מועצהימים לפחות, מבלי שה 10לקבלן, בהתראה של  מוקדמת בכתב
תמורה ו/או פיצויים ו/או תשלום כלשהם, עקב הפסקת ההתקשרות. לקבלן לא תהיה, עקב כך, 
עילה להגיש תביעה על נזקים ו/או הפסדים כלשהם, שלטענתו נגרמו או עשויים להיגרם לו עקב 

 פי סעיף זה.על הבלעדית  בזכותה מועצהשימוש ה
נוספת, יחולו במלואם כל התנאים, ההוראות וההתחייבויות התקופת התקשרות במשך  4.5

להפסקת החוזה  מועצהבשינויים המחייבים, לרבות זכות ה נספחיוהקבועים בהסכם זה ו
 יום מראש, כאמור לעיל. 10בהודעה של 

 הצהרות והתחייבויות הקבלן .5

ן רב, בדק את תנאיו, למד והבין את השיטה בעיו הסכם זההקבלן מצהיר בזאת, כי קרא  5.1
והוא מסכים ומקבל עליו את כל  מועצהל העבודותלקבלן את ם יידרש לפיהאשר והתנאים, 

 האמור בו במלואו.

נשוא הסכם זה וכי יש לו ידע,  העבודות ו/או השירותיםמצהיר בזאת, כי הוא עוסק באספקת  5.2
מיומנות, ניסיון, ועובדים מיומנים משאבים כספיים,  ציוד, יכולת, כישורים, מקצועיות,

ומהימנים, וכל האמצעים הדרושים והמתאימים, במספר ובכמות, שידרשו לביצוע אספקת 
 בהתאם ועפ"י האמור במכרז וחוזה זה; מועצהל העבודות ו/או השירותים

יו לכל צורך שהוא, ו/או עובדיו ו/או מועסק אין ולא יהיה בינו הקבלן מצהיר ומתחייב בזאת, כי  5.3
ויפעל בכל דבר ועניין במסגרת הסכם זה והוראותיו  כל יחסי עובד מעביד, והקבלן מועצהלבין ה

 כספק עצמאי;

הקבלן מצהיר בזאת, כי ידוע לו והוא מסכים לכך, כי לא תתקבלנה טענות מכל מין וסוג שהוא,  5.4
וכי  מועצהגורם כלשהו ב ידי לבעל פה עלו ניתנו  ו/או הבטחות ו/או מצגים אשר תשובות בדבר

הינם מורשי החתימה על פי  מועצהמובהר לקבלן, כי היחידים המוסמכים להתחייב בשם ה
 חוק.

הנחוצים הקבלן מצהיר בזאת, כי קיבל את כל ההחלטות והאישורים, הדרושים על פי כל דין,  5.5
ת אותו לכל דבר זה וכי חתימתו על הסכם זה מחייב הסכם לצורך ביצוע התחייבויותיו במסגרת

 ועניין.

בחתימתו על הסכם זה, הקבלן מצהיר ומאשר כי כל ההוראות, התנאים, הדרישות  5.6
וההתחייבויות בהסכם זה, ידועים, נהירים, ברורים ומובנים לו לאשורם וכי כלל אותם 

מסוגל למלא את כל התחייבויותיו, המפורטות בהסכם  הינובשיקוליו להכנת הצעתו במכרז וכי 
 זה.

קבלן מצהיר ומתחייב בזאת, כי אין לו ולא תהיינה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד ה 5.7
ו/או מי מטעמה וכי הוא מוותר על כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות, המבוססות  מועצהה
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על טעות מצידו ו/או אי ידיעה ו/או אי הבנה ו/או אי בדיקה על ידו מכל סיבה שהיא ולא יהיה 
 סגת מחתימתו על הסכם זה ו/או לתקנו מכל סיבה שהיא.זכאי ל

הקבלן מתחייב בזאת, למלא ולקיים את כל התנאים, הדרישות והתחייבויותיו על פי הסכם זה  5.8
 .מועצהונספחיו במלואם, בדייקנות, ביעילות, במיומנות באמינות ולשביעות רצון ה

ע העבודות והשירותים על פי הקבלן מתחייב לשאת בכל ההוצאות הכרוכות והדרושות לביצו 5.9
 מכרז זה.  

ברמה ובטיב מעולים ולשביעות רצונה  מועצהל העבודותהקבלן מתחייב בזאת, לקבלן את  5.10
 .מועצההמלא של ה

תהא  מועצהמפקח מטעם ה, החלטת מועצהמוסכם בזאת כי בכל מחלוקת בין הקבלן לבין ה 5.11
 סופית ומחייבת ולא ניתנת לערעור.

וכי אינו מצוי בהליכים משפטיים  מועצהו חובות מכל סוג שהוא כלפי ההקבלן מצהיר כי אין ל 5.12
 כנגדה.  

יו, לרבות אי תיוובכל מקרה שהקבלן לא יעמוד בהתחייבותנאי חוזה זה הנם הכרחיים כי  5.13
לבטל  מועצהה תוזכאי תרשאיעמידה בלוחות הזמנים לאספקת העבודות ו/או השירותים, 

 זכות פיצוי כלשהי.לאלתר חוזה זה מבלי שלקבלן תקום 

 שיגיע למידע הנוגע בכל סודיות שמירת מחייב הסכם זה פי על העבודות ביצוע כי לו ידוע כי 5.14
 שיועסקו וכל מי ועובדיו והוא ושל מהימנות אמינות של גבוהות רמות על שמירה אליו, וכן

, לטיפולם שנמסר המידע סודיות על הם, אף ישמרו, זה, חוזה פי על מטעמו, העבודות בביצוע
 ושל מהימנות. אמינות של גבוהות ברמות בו יטפלו

עבירות מין  קלון ו/או עבירות פיסקאליות ו/אועמן  שיש בעבירות הורשעו לא או עובדיו הוא כי 5.15
 ות ומתן השירותיםיש קשר בינן לבין ביצוע העבודאשר בעבירות עבירות תכנון ובניה ובכל  ו/או

, שהורשע עובד להעסיק שלא מתחייב והוא זה הסכםכדוגמת העבודות והשירותים נשוא 
 .כאמור

הקבלן מצהיר ומתחייב בזאת, למלא ולקיים הוראותיו של כל חיקוק ארצי ו/או עירוני קיים  5.16
ו/או עתידי, אם יחוקקו, וכן למלא הוראות כל רשות מוסמכת ולפעול על פי הוראות הדין בקשר 

שיונות הנדרשים יישיג אישורים, היתרים ור ובכלל זה, העבודות ו/או השירותיםעם אספקת 
סים, האגרות וההיטלים, אם ידרשו לצורך כך, במשך יוישלם את כל המהעבודות לצורך ביצוע 

 כל תקופות ההתקשרות עפ"י הסכם זה.

 מועצההמי מעובדי הקבלן מצהיר בזאת, כי אין כל ניגוד עניינים בינו ו/או מי מטעמו לבין  5.17
ו/או עובדי  מועצהו/או סגניו ו/או חברי ה מועצהקיימת בינו ולבין ראש ה כי לאו לרבות נבחריה

 קשרים עסקיים כלשהם ו/או , קירבה משפחתיתהנושאים בתפקידים סטטוטוריים מועצהה
 מועצההקבלן מתחייב בזאת, כי בטרם חתימתו על הסכם זה יודיע בכתב ל. "(אסורה קירבה)"

יד במהלך ההתקשרות מ מועצהי יודיע לוכן מתחייב כ ומאיזה סוגאסורה עם מי יש לו קירבה 
 .עם היוודע לו על שינוי הנסיבות בדבר קיומה של קרבה כאמור

הקבלן מצהיר ומתחייב בזאת, כי כל הפרטים וההצהרות, שהצהיר בכל מסמכי המכרז וחוזה  5.18
זה, במשך תקופת ההתקשרות עפ"י חוזה  מועצהזה, ו/או כל הפרטים וההצהרות אשר ימסור ל

כל דבר ועובדה  מועצההינם נכונים, מדויקים, מלאים ואמת לאמיתה וכי גילה ויגלה בעתיד ל
לחתום על חוזה  מועצהמהותיים, הרלוונטיים לחוזה זה, שיש בהם כדי להשפיע על החלטת ה

 זה ו/או על המשך תוקפו. תנאי זה מהווה תנאי עיקרי ויסודי בהסכם זה.

צהיר ומתחייב בזאת, כי ידוע לו שאי נכונות הצהרותיו בחוזה הקבלן, לאחר שהוזהר בזאת, מ 5.19
במלוא הסעדים  מועצהזה ו/או מסירת פרטים לא נכונים ו/או השמטת פרטים יזכו את ה

 .ותשלום פיצויים העומדים לה על פי חוזה זה ועל פי כל דין, לרבות ביטול החוזה

רשאית על פי שיקול דעתה  מועצהידוע לקבלן כי הסכם זה אינו בבחינת התקשרות בלעדית וה 5.20
הבלעדי להחליט האם להתקשר עם קבלנים נוספים וכן להחליט בדבר היקפי העבודות 
והשירותים הנדרשים לה בהתאם להסכם זה, להרחיבם או לצמצמם, וזאת ללא מתן נימוקים 

 וללא כל הגבלה. 
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ותו בחוק חוזה קבלנות, הקבלן מודע לכך כי חובותיו והתחייבויותיו הינן כחובות קבלן כמשמע 5.21
, בכפוף להוראות הסכם זה, וכן כי התקשרות לפי הסכם זה כפופה להוראות 1974-התשל"ד

חוק יסודות התקציב, כפי שיהיה בתוקף מעת לעת, ומותנה בקיומה של מסגרת תקציב 
 . מועצהמאושרת ב

 אישורים ומסמכים .6

זה זה, יהיו ברשותו, על שמו הקבלן מתחייב בזאת, כי במשך כל תקופת ההתקשרות עפ"י חו 6.1
ובתוקף כל הרישיונות, ההיתרים והאישורים הנדרשים עפ"י כל דין, לרבות המנויים להלן, וכי 
בכל עת שתהיה הפסקה ו/או סיום תוקף של כל רישיון, היתר, אישור כלשהו, הקבלן מתחייב 

במעמד חתימת  מועצה. הקבלן יגיש למועצהידית לחידוש תוקפו ולהודיע על כך לילפעול מ
 הסכם זה וכתנאי לחתימתו, צילומים של כל האישורים והמסמכים המפורטים להלן.

אישור תקף כדין מפקיד השומה, על שם הקבלן, על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות,  6.1.1
 -על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות(, תשל"ו 

1976. 

מפקיד השומה, על שם הקבלן, על ניכוי מס הכנסה במקור או על פטור אישור תקף כדין  6.1.2
 מניכוי מס במקור.

 אישור עוסק מורשה לעניין מע"מ על שם הקבלן. 6.1.3

 ביצוע העבודות  .7

צרכיה  ל פילקבלן מדי פעם, ע מועצהה תגישבמשך תקופת ההתקשרות עפ"י חוזה זה,  7.1
 לביצועבכתב  חלת עבודה/הזמנותצווי התקביעתה הבלעדית, ל פי וע הכספיותומגבלותיה 

 בטרם ביצוע ,מועצהראש הו תהיינה חתומות על ידי הגזבראשר , העבודות ו/או השירותים
 ."(עבודההתחלת צווי " / "הזמנותהעבודות ואספקת השירותים )"

אינם נכללים בהסכם זה ואשר מהווים אשר תוספת ו/או שינוי כלשהם, מובהר בזה כי כל  7.2
זמנה חתומה בכתב נפקת הורה המגיעה לקבלן עפ"י הסכם זה, מחייבים התוספת כספית לתמ

העבודות ו/או השירותים תוך ציון תוספת בטרם ביצוע אספקת  מועצהעל ידי הגזבר וראש ה
 .התמורה אשר אינה נכללת במסגרת הסכם זה

אשר למניעת כל ספק מובהר בזאת, כי לא ישולם סכום כלשהו לקבלן, אשר אין לגביו הזמנה,  7.3
 ו/או העבודותכאמור לעיל, וביצוע אספקת מהווה תנאי לתוקפה של התחייבות כספית 

 , במקרה זה יהיה על אחריות הקבלן ועל חשבונו.השירותים

כהזמנה עצמאית ונפרדת ת עבודה ו/או שירות לצורך חוזה זה, תחשב כל הזמנה לביצוע אספק 7.4
, העבודהוכל תנאי והוראות חוזה זה, יחולו במלואם על ביצוע כל אחת מפעולות אספקת 

 , כאמור.מועצהשתבוצענה על ידי הקבלן עפ"י הזמנת ה

העבודות הנדרשות וכן סוגי וכמויות  העבודות ו/או השירותיםמספר ההזמנות לביצוע אספקת  7.5
, תכניותיה מועצהנו ידוע מראש ויהיו בהתאם לצרכי הבמשך תקופת ההתקשרות אי מועצהל

 . , הכל במסגרת התקציבית המיועדת לביצוע עבודות נשוא מכרז זהושיקוליה הבלעדיים
עבודות אינה מחויבת ואינה מתחייבת להזמין מהקבלן מספר ו/או היקף כלשהו של  מועצהה

עלות כל טענה, מכל סוג שהוא, , בכל עת שהיא, והקבלן אינו ולא יהא רשאי להו/או שירותים
 שיוזמנו ממנו, בכל עת שהיא. העבודות ו/או שירותיםלגבי מספר ו/או היקף 

, יהא בתוקף עד למועד העבודות ו/או השירותיםלרכישת  מועצההמחיר הרשום בהזמנת ה 7.6
ולא יהיה ניתן לשנותו. ואישור המפקח,  מועצההעבודות לשביעות רצונה המלא של האספקת 

לא תשלם לקבלן כל תוספת עבור התייקרות, אלא אם כן הוסכם במפורש ובכתב  מועצהה
 אחרת.

 אופן ביצוע העבודות ולוחות זמנים לביצוע עבודה; .8

מפרטים הטכניים , בהתאם למועצהדרישות ההקבלן מתחייב לבצע את העבודות בהתאם ל 8.1
מתן ל ,זה ומהווים חלק בלתי נפרד הימנו לחוזה 3נספח ב'בהמצורפים  הכלליים והמיוחדים
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ו/או בהתאם לכל דין וכל הוראה של רשות מוסמכת  שירותי ליווי וניהול תכנית ניטור שפכים
 .בקשר לביצוע העבודות

בכתב לביצוע כל פרויקט, יעביר הקבלן לוח ת עבודה הזמנו/או  עם קבלת צו התחלת עבודה 8.2
"(. הקבלן לוח הזמנים)להלן: " מועצהמטעם ה לאישור המנהל  GANTזמנים מפורט בצורת 

מתחייב לבצע את העבודות ולסיימן בכל פרויקט בהתאם ללוח הזמנים המאושר על פי כל 
 הוראות הסכם זה.

על הקבלן להתחיל בביצוע עבודה מוזמנת תוך לא יאוחר  בהעדר דרישה אחרת, - קריאה רגילה 8.3
ימים ממועד קבלת הזמנת עבודה ולהשלימה בהתאם ללוח הזמנים שנקבע בהזמנת  5 -מ

 העבודה. 

ולסיימה  שעות ממועד הדרישה 8יש להתחיל בביצוע העבודה לא יאוחר מתוך  - קריאה דחופה 8.4
שעות ממועד תחילת ביצוע העבודה, זולת ככל שהמזמין הורה  24בכל ההקדם ולא יאוחר מתוך 

 אחרת. 

ולסיימה  יש להתחיל בביצוע העבודה לא יאוחר מתוך שעה ממועד הדרישה – יתקריאה מייד 8.5
שעות ממועד תחילת ביצוע העבודה, זולת ככל שהמזמין הורה  5תוך בבכל ההקדם ולא יאוחר 

 אחרת. 

מזמין ו/או מי מטעמו הינם בעלי הסמכות הבלעדית לקבוע את הלמען הסר ספק יובהר כי,  
 הזמנים. דחיפות העבודות ולוחות 

 ל ידינתן עייש לקבל אישור ביצוע, כתנאי לתשלום. אישור ביצוע עבודה י -בתום ביצוע עבודה  8.6
 .המפקח כהגדרתו בהסכם ל ידיאו ע מזמין העבודה, המנהל

מובהר כי יתכן וחלק מהעבודות תבוצענה בסביבת בתי ספר ו/או גני ילדים ו/או מבני ציבור  8.7
וטפת של מוסדות אלו והמשך פעילות של בית הספר ו/או ולעיתים במקביל לקיום פעילות ש

על הקבלן להקפיד הקפדה יתרה על בטיחות השוהים במקום וכן על מניעת תושבי הישוב, 
 . הפרעה לפעילות זו

 העדר בלעדיות לקבלן .9
כלשהם באופן בלעדי שירותים  עבודות ולהזמיןאינה מתחייבת עפ"י הסכם לרכוש  מועצהה 9.1

/ים אחר/ים ולרכוש קבלןמהקבלן ותהיה רשאית לבקש הצעות מחירים ולנהל משא ומתן עם 
המוצעים על ידי הקבלן  , לרבות מסוג/הדגםמכל סוג ודגם שהואעבודות ו/או שירותים מהם 

 . במסגרת הסכם זה
ומכל סעד  מועצהשל הלפגוע ו/או לגרוע מזכויותיה לגרוע מכלליות האמור לעיל, ומבלי מבלי  9.2

ו/או תרופה, המוקנים לה עפ"י מסמכי המכרז ו/או על פי כל דין, בכל עת שהקבלן לא יבצע את 
במועד שנקבע בהזמנת  העבודות ו/או השירותיםהתחייבויותיו עפ"י חוזה זה ו/או לא יספק את 

/או העבודות ורשאית לרכוש את  מועצהו/או במועד שתואם עימו בכתב, תהא ה מועצהה
כפי שתחליט  , הכלבכל אופן ותנאיו"(, אחר קבלןאחר )" כולם או מקצתם מקבלן השירותים

 לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי. מועצהה

 תמורה עבור העבודות והשירותים .10

תשלם , אתרים 60ְל  50בעבור כמות של בין  עבור אספקת העבודות בהתאם להוראות מכרז זה 10.1
הצעתו הקבלן במסמך אשר הגיש  בהתאם להצעת המחיר, אחידמחיר חודשי לקבלן  מועצהה

או לחילופין יחולו התעריפים עליהם הסכימו הצדדים להסכם זה לאחר  "(המחירים") למכרז
 .זכיית הקבלן במכרז, וכמפורט בהזמנה

 :במעמד חידוש חוזה שנתי, תיבדק כמות האתרים 10.2

ם, אזיי תשולם תוספת אתרי 60מעבר לכמות של ויתווספו אתרים לניטור במידה  10.2.1
  יחסית באחוזים למחיר החודשי.

אתרים לניטור, אזיי  65לדוגמה : אם במעמד חידוש החוזה השנתי יתברר כי ישנם 
 . 8.33%.  על כן למחיר החודשי יתווספו 8.33%התוספת היחסית הינה של 

היחסי האחוז  יקוזזאתרים, אזיי  50לכמות של  מתחתבמידה ויופחתו אתרים לניטור  10.2.2
  .מהמחיר החודש
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אתרים לניטור, אזיי  45לדוגמה : אם במעמד חידוש החוזה השנתי יתברר כי ישנם 
 מהמחיר החודשי.  10.0%על כן יקוזזו  10.0%ההפחתה היחסית הינה של 

 

בתכולת  17יום בהתאם למפורט בסעיף  14במשך  במידה שיהיה צורך בשרות ניטור רציף 10.3
 עבור כל מקרה. )לא כולל מע"מ( ₪ 7,500, ישולמו לקבלן העבודות

 במלואן ואת כל המרכיבים , כוללים את כל התחייבויות הקבלןהמחיריםמובהר בזה כי  10.4
העבודות אספקת כל סוגי ו התחייבות הקבלן על פי הסכם זה ביצועצורך ל ותוההוצאות הדרוש
ם, שכר עבודה יביטוח ,שליחויותכלים, ציוד, הוצאות בגין: תוכנות, , לרבות והשירותים על ידו

וכן כוללת את כל העלויות וההוצאות, בין מיוחדות ובין כלליות, בין ישירות ובין עקיפות, מכל 
רות, הכל יעבודה ו/או הש, הכרוכות בביצוע אספקות המין וסוג שהוא, כולל רווח הקבלן

 .הז והסכםמכרז הבמסמכי  כמפורט

הקבלן לא יהיה זכאי לתמורה ו/או לתשלום ו/או לסכום נוסף ו/או למען הסר ספק,  10.5
בנוסף למחירים הנ"ל, לא כשכר ולא כתוספת שכר, לא , התייקרויות ו/או תוספות כלשהם

 לרבות הוצאות ביחס לעובדיו או כל הוצאה אחרת לשהןכעמלה, לא כהשתתפות בהוצאות כ
רכישת ציוד, חומרים, כלי רכב, לעניין , לרבות העבודות והשירותיםאספקת כל סוגי ל הנוגעת

יהיו דרושים אשר הפעלתם, תיקונם, החזקתם, ביטוחם, וכן שכירת פועלים ועובדים אחרים, 
ות ותשלומים אחרים כלשהם, לרבות ולא בגין הוצא עבודות והשירותיםלביצוע אספקות ה

 ארנונה, מיסים, היטלים ואגרות כלשהם, עירוניים ו/או ארציים.

מיום תחילת ההתקשרות  יםבהם שינוי וולא יחול המחירים כאמור, הינם סופיים ומוחלטים 10.6
 .לסיומהועד 

 כנגד הגשת חשבונית מס כחוק.וישולמו דלעיל יוסף מע"מ למחירים  10.7

 תנאי תשלום התמורה .11

 העבודות והשירותיםדו"ח המפרט את כל  מועצהיגיש הקבלן למפקח מטעם ה בכל סוף חודש 11.1
כהגדרתו  ,מועצההמפקח מטעם ה ידי על לו אשר יומצא בהתאם לפורמט, אשר סופקו על ידו

 במסמכי המכרז. 

המפקח יבדוק ויאשר את החשבון ויהיה רשאי להפחית מסכום התמורה בגין ההזמנה, לפי  11.2
הבלעדי, את מחירי העבודות ו/או השירותים אשר טרם בוצעו תיקונים בגינם ו/או  שיקול דעתו

ו/או שהינם חסרים ו/או בלתי מתאימים  פגמים ו/או ליקוייםמוצרים אשר סופקו ונתגלה בהם 
 וכי אופן אספקתם אינו משביע רצון, הכל לדעתו של המפקח. 

 יום ממועד הגשת דו"ח הקבלן.  30בדיקת המפקח תהא עד  11.3

עם אישור החשבון על ידי המפקח, יגיש הקבלן חשבונית מס לאישורו של המנהל מטעם  11.4
 , החשבונית תשולם לפי המפורט להלן: מועצהה

מובהר בזה כי התשלום לו יהיה זכאי הקבלן אינו צמוד למדד כלשהו ולא יישא הפרשי  11.4.1
 הו.ריבית בשיעור כלש

 התשלום יבוצע באמצעות העברה בנקאית לחשבון הבנק של הקבלן. 11.4.2

 יום מתום החודש בו ימציא הקבלן 45מועד תשלום דמי התמורה יהיו שוטף +  11.4.3
 חשבונית מס לתשלום מיום אישור החשבון על ידי המנהל. 

 מועצהבשל סיבה שאינה בשליטת ה 11.4.2דמי התמורה הקבועה לפי סעיף איחור בתשלום  11.5
ו/או סיבה טכנית מנהלתית  מועצהכגון: אי העברת התקציב מהמשרד הייעודי המממן לידי ה

לא לעיל    11.4.3יום מהמועד לביצוע התשלום כמפורט בסעיף  30אשר גרמה לעיכוב של עד 
 . מועצהיהווה הפרה של חוזה זה, ולא יזכה את הקבלן בפיצוי כלשהו מה

שולם החשבון, יהווה התשלום כסילוק מלא, סופי וגמור של כל אותן הטענות שתהיינה לקבלן  11.6
 בגין אותו חשבון. מועצההמול 

וחשבונותיה ישמשו ראייה לכאורה בכל הנוגע  מועצהמבלי לגרוע מהאמור לעיל, ספרי ה 11.7
 לתשלומים, ששולמו לקבלן על פי חוזה זה.
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המחירים עפ"י הסכם זה כפופים לכל חוק ו/או תקנות ו/או צו לשעת חירום, החלים  11.7.1
 על יציבות מחירים במצרכים ושירותים.

הנובעים  העברת התמורהעיכובים ב בגין מועצהלאו טענות ו/לא תהיינה כל דרישות  לקבלן 11.8

אינו מפורט כדבעי ו/או חוסר פרטים בחשבון, ו/או פרטים לא ו אשר הגיש הקבלן מדו"ח

אשר בגין חשבונות ו/או חלקי חשבונות לא מאושרים, ו/או  נכונים ו/או חוסר במסמכים

וכן ככל שחל עיכוב, אשר , ואישורם לתשלום ע"י המנהל הסופי עד לבירורתשלומם יעוכב 

 .מועצה, כגון בהעברת תקציב בלתי רגיל מהמשרד הייעודי המממן למועצהאינו תלוי ב

 

 וביטול ההסכםה הפר .12

, לחוזה זה הם מעיקריו והפרת כל אחד מהם 27-28, 23-25, 22, 13-20, 9-11, 4-7סעיפים:  12.1
בפיצוי כספי קבוע ומוסכם מראש  מועצהאשר יזכו את התיחשב להפרה יסודית של הסכם זה, 

 להלן.  13בסך הקבוע בסעיף 

ו/או אי קיום של  יסודית מוסכם כי במקרה של הפרהלעיל,  12.1מבלי לגרוע באמור בסעיף  12.2

 תרשאי תהא מועצהה הקבלן,על ידי  הנ"ל, 12.1בסעיף איזה תנאי או התחייבות הכלולים 
ימים מהמועד שניתן לו לתיקון ההפרה  3כי אם לא יתקן את ההפרה הנ"ל תוך  לקבלןלהודיע 
 הוזאת מבלי לפגוע בזכותלסיים את ההתקשרות באופן מיידי  מועצהתהא רשאית הכאמור 

עקב ההפרה  הפיצויים על כל נזק שייגרם ל לרבותלקבל כל סעד ותרופה אחרים  מועצההשל 
או אי הקיום הנ"ל, ו/או לנקוט בכל אמצעי, צעד, או סעד אחר כנגד הקבלן עפ"י חוזה זה ו/או 

 כל דין.הוראות 

ועל אף כל הוראה אחרת בהסכם זה,  להלן 13לעיל וסעיף  12.1 מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 12.3
בזכות  מועצהמוסכם כי גם המקרים המפורטים להלן, ייחשבו כהפרה יסודית המזכה את ה

מראש, וזאת בנוסף לכל סעד אחר,  ימים 3לבטל את ההסכם בהתראה מוקדמת בכתב של 

 13 הפיצוי המוסכם כמפורט בסעיףקבלת העומד לה על פי כל דין ועל פי הסכם זה, לרבות 
 להלן, כדלקמן:

ו/או מתרשל  , כי הקבלן הסתלק מביצוע החוזהמועצההוכח להנחת דעתה של ה 12.3.1
 .בביצועו

שנה בביצוע העבודות הסב את החוזה, כולו או מקצתו, לאחר או העסיק ספק מ הקבלן 12.3.1
  מראש ובכתב. מועצההבלי שניתנה לו הסכמת מ

נתן  הקבלןאו אדם אחר בשמו של  שהקבלן ההוכחות להנחת דעת מועצההכשיש בידי  12.3.2
או טובת הנאה כלשהיא בקשר לחוזה או לכל  שיאו הציע לאדם כלשהו שוחד, מענק, 

 דבר הכרוך בביצוע החוזה.

סי הקבלן, או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל הוטל עיקול זמני או קבוע על נכ 12.3.3
לגבי נכסיו או חלקם, והעיקול או הפעולה האמורה, לא הופסקו או לא הוסרו לחלוטין 

 יום ממועד הטלתם ו/או ביצועם. 30תוך 

יום מיום  30, והעיקול לא יוסר תוך מועצההוטל עיקול על כספים, המגיעים לקבלן מה 12.3.4
 .הטלתו

התראת פשיטת רגל, או ניתן צו כינוס נכסים לגבי נכסיו, כולם או  הוגשה נגד הקבלן 12.3.5
 חלקם, או הוגשה נגדו בקשת פשיטת רגל.

התקבלה על ידי הקבלן החלטה על פירוק מרצון, או שהוגשה נגדו בקשה לפירוק או  12.3.6
ניתן נגדו צו פירוק או שהוא הגיע לפשרה או הסדר עם נושיו, כולם או חלקם, או שפנה 

 בבקשה למתן ארכה או פשרה לצורך הסדר איתם.לנושיו 

בכל מקרה שבו עשויה העבודה להתבצע על ידי נאמן, מנהל עיזבון, או כל אדם הממונה  12.3.7
 על נכסי הקבלן.
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כי הקבלן, או אדם אחר מטעמו, נתן או הציע שוחד,  מועצההוכח, להנחת דעתה של ה 12.3.8
חיו או בקשר לביצוע מענק, דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר לחוזה זה על נספ

 העבודות נשוא ההסכם.

הנזקים,  ןלתיקושל הקבלן , לא יפטור את הקבלן מאחריותו מועצהביטול החוזה על ידי ה 12.4
סופקו לה  מועצה, אשר לפי קביעת ההשירותים ו/או העבודות ה או עבורכתוצאה מאי אספק

 לעיל. 8 על ידי הקבלן כשהם פגומים ו/או לקויים, כאמור בסעיף

הודעה לקבלן על ביטול ההסכם, כאמור לעיל, יסתיים הסכם זה בתאריך שיהיה  מועצהנתנה ה 12.5
 נקוב בהודעה האמורה.

עקב הבאת  חייבת לשלם לקבלן כל תשלומים מועצהבוטל ההסכם כאמור לעיל, לא תהיה ה 12.6
לא יהיה זכאי לתשלום כן ההסכם לקיצו, והקבלן לא יהיה זכאי לפיצוי ו/או תשלום כלשהו, ו

בפועל עד מועד  מועצהשסיפק ל עבור העבודותעבור נזק כלשהו, מלבד התמורה שתגיע לקבלן 
זכאית לקזזם עפ"י הוראות הסכם זה  מועצהסיום ההסכם, ולאחר שקוזזו כל הסכומים שה

 ראות כל דין. ועפ"י הו

 העבודותלא ייחשב הקבלן כמי שהפר הוראות הסכם זה, אם אי אספקת למרות האמור לעיל,  12.7
, מועצהייגרם מחמת הסיבות הבאות, ולפרק זמן שאינו עולה על המתבקש והכרחי לפי דעת ה

אולם הקבלן לא יהיה זכאי ולא יקבל כל תשלום בגין התקופה והסיבות, שמנעו אספקת 
  :, כמפורט בסעיף זה להלןהשירותים אוו/ העבודות

 אין לקבלן שליטה עליה. מועצהבשל סיבה הנובעת מכוח עליון, שלדעת ה 12.7.1

שביתות עובדים כלליות בכל הארץ, שעובדי הקבלן יצטרפו אליהם, אך לא שביתות של  12.7.2
 עובדי הקבלן בלבד.

 .מועצהלפרק זמן לפי הוראות ה העבודותהפסקת אספקת  12.7.3

על פי  העבודותלא יאפשרו אספקת  מועצהמצב חירום, שלדעת הפריצת מלחמה או  12.7.4
 הסכם זה.

 תרופות וסעדים   .13

, יהיה הקבלן חייב לשלם לעיל 1112הפר הקבלן הסכם זה הפרה יסודית, כמפורט בסעיף  13.1
ללא צורך בהוכחת נזק כלשהו, בתוספת  ₪ 15,000פיצוי קבוע ומוערך מראש בסך של  מועצהל

, ממדד הבסיס הידוע ביום חתימת הסכם זה ועד למדד המחירים לצרכןמדד להצמדה  הפרשי
מהתמורה  מועצההידוע בעת ביצוע תשלום הפיצוי המוסכם בפועל ו/או בעת ניכויו על ידי ה

 . המגיעה לקבלן

 מועצה"(, וזאת בין אם בחרה הסכםפיצוי מו)" 9%לפיצוי יצורפו ריבית שנתית בשיעור של  13.2
 מועצהלבטל את החוזה בשל אותה הפרה יסודית בין אם לאו, והכל מבלי לפגוע בזכותה של ה

, אף בגין מקרים של הפרה לכל סעד נוסף אחר, העומד לה מכח הסכם זה ו/או מכח כל דין
ם, כמפורט תהא רשאית לנקוט בכל הסעדים כולם או מקצת מועצהיסודית כמפורט להלן, וה

 .בהסכם זה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי

 אי עמידה בלוחות זמנים 13.3

לאספקת  מועצהמקרה של אי עמידת הקבלן במועד שנקבע בהזמנת ה מובהר כי בכל 13.3.1
דית עפ"י דרישתה, פיצוי מוסכם י, מימועצה, ישלם הקבלן להעבודות ו/או השירותים

 עבור כל יום איחור ללא כל הוכחת נזק.  ₪ 3,000 סך שלוקבוע מראש, 

עקב אי  מועצהיגרמו לאשר  בכל ובמלוא עלויות והוצאות נוספות,בנוסף שא יהקבלן י 13.3.2
מסך  15%, בתוספת תקורה בשל הוצאות כלליות בשיעור עמידה במועדי ההזמנה

 מועצה. במקרה זה, הקבלן לא יהא זכאי לטעון כי המחירים לפיהם שילמה הההזמנה
,  מהקבלן האחר, כאמור, הינם מוגזמים, בלתי השירותים ו/או העבודותור רכישת עב

תהיה רשאית לקזז את כל סכום העלויות,  מועצהסבירים או שיש להפחיתם. ה
וכן תהא רשאית לחלט סכום  ההוצאות והתקורה מכל סכום שתהיה חייבת לקבלן

 .כאמור מכתב הערבות של הקבלן המצויה בידיה באותה העת

 אספקת שירות חסר ו/או לקוי ו/או פגום 13.4
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שא בכל ובמלוא הנזקים וההוצאות הכספיות, שיגרמו ימבלי לגרוע מהאמור לעיל, הקבלן י
, כולם או מקצתם, ו/או אספקה העבודות ו/או השירותים, כתוצאה מאי אספקת מועצהל

 מועצהשתשלם הישא גם בכל העלויות ובכל תשלום כספי יחלקית ו/או אספקה לקויה. הקבלן 
, שלא סופקו, מספק אחר כלשהו, בתוספת תקורה של העבודות ו/או השירותיםלצורך רכישת 

רשאית לגבות ו/או לנכות את  מועצה. המסך ההזמנה בגין אותם עבודות ו/או שירותים 10%
סכום ההוצאות הנזקים והעלויות מכל סכום, המגיע או שיגיע ממנה לקבלן, לרבות מסכומים 

וכן מסכום  לקבלן עפ"י הסכמים אחרים, אם נחתמו ו/או ייחתמו בינה לבין הקבלן שיגיעו
 .הערבות אשר בידיה

לעיל, נקיטת סעדים וקבלת פיצויים כאמור ל , כולן או מקצתן,בזכויותיה מועצההשתמשה ה 13.5
, אלא אם מועצה, האמורה, כביטול החוזה על ידי המועצהלא יראו את השימוש בזכות ה

, או מועצהתשלום הפיצויים על ידי הקבלן לואין בעה על כך במפורש בכתב הודי מועצהה
מלוא שחרר את הקבלן מל כדימסכומים המגיעים לקבלן,  מועצהקיזוזים על ידי ה

 כל עוד לא ניתנה לו הודעהאחרת ו מועצה, אלא אם נקבע על ידי ההתחייבויותיו על פי חוזה זה
 , כאמור.בכתב

ל פי הוראות ע מועצההו/או סעדים העומדים לרשות לגרוע מזכויות די אין באמור לעיל ולהלן כ 13.6
תהא זכאית לכל סעד ולכל תרופה משפטית על פי חוק החוזים )תרופות בשל  מועצההו, כל דין

  , ועל פי  כל דין.1970 -הפרת חוזה( תשל"א 

 עצמאי קבלן - הקבלן .14

ן לרבות ומבלי לגרוע יעצמאי לכל דבר ועני קבלןהינו  שהקבלןמוצהר ומוסכם בזה במפורש  14.1
 , כמפורט להלן:בהסכם זה מכלליות האמור

ועל אחריותו כשהוא כפוף  לקבלןהנראות העבודה  העבודות תבוצענה בהתאם לשיטות 14.1.1
 ;להוראות חוזה זה ונספחיו בלבד

וכל אדם שיועסק על ידי  מועצהלא תהא כל סמכות להעסיק אנשים בשם ה לקבלן 14.1.2
 ;שב כעובדו בלבדייח הקבלן

לקבל על עצמו מטעם  הקבלןשום דבר האמור בחוזה זה לא יתפרש כמסמיך את  14.1.3
 ;איזו שהיא חבות ו/או התחייבות מכל סוג שהוא האו בשמ מועצהה

 מועצההקבל תבכל המיסים וההיטלים הקשורים לתקבולים ש שא בעצמויי הקבלן 14.1.4
ם לרשויות מס הכנסה, מע"מ לרבות כל התשלומים הנוגעים לזכויות עובדיו ולתשלומי

 וכן בכל העלויות הנדרשות לצורך ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה. ובטוח לאומי

 העדר יחסי עובד מעביד .15

 וו/או עובד מעובדילקבלן ו/או מי מטעמה,  מועצהמוצהר ומוסכם בין הצדדים כי היחסים בין ה 15.1
 זה אינם יוצרים יחסי עובד מעביד ו לפי הסכםו/או כל אדם אחר מטעמ וו/או ספק משנה מטעמ

, אלא יחס שבין מזמין לקבלן המספק שירותים, ככל שמדובר באחריות או יחסי שותפות
 , הבאים מכוחה או המועסקים על ידה  כלפי הקבלן והמועסקים על ידו.מועצהוחובות של ה

, במע"מ מובהר בזה כי הקבלן הינו בעל תיק של עוסק עצמאי ו/או חברה בע"מ במס הכנסה 15.2
ובביטוח לאומי והקבלן יהיה אחראי ויישא בכל תשלומי המס החלים עליו כעצמאי והנובעים 

 מהענקת השירותים ו/או קבלת התמורה על פי הסכם זה.  

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מצהיר הקבלן כי בכל תקופת מתן השירותים ו/או העבודות הוא  15.3
חברה בע"מ במוסד לביטוח לאומי, והוא מתחייב רשום ו/או יהיה רשום כעוסק עצמאי ו/או 

לשלם למוסד לביטוח לאומי את כל התשלומים המתחייבים לאור מעמדו כעצמאי ו/או כחברה 
 בע"מ לפי שיקוליו הבלעדיים. 

עובדי הקבלן וכל מאן דהוא הפועל מטעמו בביצוע השירותים ו/או העבודות  עוד מובהר כי כל 15.4
נשוא הסכם זה יהיו וייחשבו עובדי הקבלן בלבד והאחריות הבלעדית לגבי כל התשלומים 

 והתביעות הנובעים מיחסיו איתם תחול על הקבלן בלבד. 

כל  מועצהלה על המבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ולמען הסר ספק, מובהר בזאת כי לא ח 15.5
אחריות בגין מחלה, תאונת עבודה ו/או כל נזק אחר, אם יגרם חלילה, לקבלן ו/או למי מטעמו 
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ו/או לכל צד שלישי כלשהו עקב ו/או תוך כדי ו/או כתוצאה ממתן השירותים ו/או מביצוע כל 
שהוא לא תהא חייבת בכל תשלום  מועצהאחת מהתחייבויות הקבלן על פי הסכם זה. כמו כן, ה

   בגין זכויות סוציאליות עבור הקבלן.

בגין כל סכום ו/או הוצאה אשר יגרמו לה בקשר עם כל טענה או  מועצההקבלן ישפה את ה 15.6
דרישה או תביעה כנגדה בעילה הנובעת מקיום יחסי עובד ומעביד, כאמור לעיל. שיפוי, כאמור, 

רשאית לקזז כל סכום שיגיע תהא  מועצהלכך.  ה מועצהיעשה מיד עם דרישתה הראשונה של ה
 לה מהקבלן לפי סעיפים אלו מכל סכום שיגיע לקבלן ממנה. 

 אחריות הקבלן כלפי עובדיו וביטוחים   .16

הקבלן מתחייב למלא אחר כל הוראות חוקי העבודה ואחר הוראות ההסכמים הקיבוציים  16.1
סכם קיבוצי הכלליים שבין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים לבין הסתדרות ו/או כל ה

שנערך והוא בר תוקף בענף המתאים, או כפי שהסכמים אלו יוארכו או יתוקנו בעתיד, לרבות 
 צווי הרחבה שהוצאו על פי הסכמים אלו.

ותנאים לשמירת לביטוח, בטחון ובטיחות העובדים לרבות הנהגת כללי בטיחות מתחייב  הקבלן 16.2
באין דרישה כזו כפי שיידרש על ידי העובדים ורווחתם כדרוש בכל חיקוק ובטיחות בריאות 

 .1954-המנהל על העבודה במובן חוק ארגון ופיקוח העבודה תשי"ד

לא תהא  מועצהוה מועצההקבלן והמועסקים על ידו לא ייחשבו בשום פנים ואופן לעובדי ה 16.3
חייבת בתשלום כלשהו בגין העסקתם לרבות ומבלי לגרוע בכלליות האמור לעיל, ביטוח לאומי, 

 בריאות ויתר הזכויות הסוציאליות. ביטוח

הקבלן יהיה האחראי הבלעדי כלפי כל אדם המועסק על ידו, לרבות קבלני משנה ועובדיהם,  16.4
לנזק ו/או לאבדן, לגוף ו/או לרכוש שייגרמו להם תוך כדי/עקב/בקשר עם ביצוע התחייבויותיו 

 על פי חוזה זה. 

  מועצהאחריות הקבלן כלפי ה .17

ראי באחריות מלאה ומוחלטת לכל אובדן, חבלה או נזק כלשהם, לגוף או הקבלן לבדו יהיה אח 17.1
, עובדיה, שלוחיה, למי מטעמה או לצד שלישי כלשהו, מועצהלרכוש מכל סוג שהוא, שיגרמו ל

כתוצאה ממעשה או מחדל או טעות או השמטה או עקב שגיאה מקצועית של הקבלן או הזנחה 
עקב שימוש או אספקה של כלים או טובין או ציוד או במילוי חובתו המקצועית או כתוצאה או 

אביזרים לקויים או העדר נאמנות או העדר תום לב מצד הקבלן ובכל הנובע, במישרין או 
לרבות עובדיו, שלוחיו או מי  -בעקיפין מביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה. למען הסר ספק 

 מטעמו.

בדן או נזק, הנובע מכל סיבה שהיא בקשר עם מכל אחריות בגין א מועצההקבלן פוטר את ה  17.2
ביצוע הסכם זה ומתחייב לתקן את הנזק על חשבונו ולהשיב מצב לקדמות, דהיינו למצב תקין 

 ומתאים בכל פרטיו להוראות החוזה. 

אם כתוצאה מאי מילוי התחייבויותיו של הקבלן על פי הסכם זה או ככל שנמצא הקבלן אחראי  17.3

צו של בית משפט,  מועצהלעיל, והוצא נגד הקבלן או ה 17.1אם לסעיף בגין מעשה או מחדל בהת
על כל נזק ישיר או עקיף, וזאת מבלי לגרוע מחובתו  מועצהיהיה הקבלן אחראי לפצות את ה

צו ובלי שהוראה של הקבלן לעשות את כל הדרוש ולנקוט את כל ההליכים הדרושים להסרת ה
זו תתפרש כמטילה חובה כלשהי לפצות את הקבלן בגין הצו הנ"ל או בגין כל עיכוב שיחול 

 בביצוע העבודה כתוצאה מהצו הנ"ל.

בשל פעולות שבוצעו על ידי הקבלן או מי  מועצהבאשר להליכים משפטיים שינקטו כנגד ה 17.4
חילתו ועד סופו לרבות נשיאה שא הקבלן באחריות המלאה לטיפול בהליך כאמור מתימטעמו, י

 בכל ההוצאות הכרוכות בכך. 

 אחראית על ציוד ו/או אמצעים של הקבלן. מועצהאין ה 17.5

אשר יתגלו לאחר תום תקופת כמפורט לעיל  תחול גם לגבי נזקיםלעיל אחריותו של הקבלן  17.6
 החוזה.

 פיצוי ושיפוי .18



 05-2023' מכרז פומבי מס
 שפכים וניהול תכנית ניטורלמתן שירותי ליווי 

  במועצה אזורית מטה יהודה
 הסכם התקשרות –' בפרק 

 
 

13 
 חתימת המשתתף + חותמת ______________

באחריותו כאמור, למעט  ועובדיה מאחריות לכל נזק או אובדן שהם מועצההקבלן פוטר את ה 18.1
או מי מטעמה על כל נזק  מועצהכלפי מי שגרם לנזק בזדון, ומתחייב בזה לפצות ולשפות את ה

או אבדן וכנגד כל תביעה או דרישה, מכל עילה שהיא שתוגש על ידי אדם כלשהו, נגדה או נגד 
ת הקבלן על פי מי מעובדיה, שלוחיה, או מי מטעמה, בגין כל אבדן, חבלה או נזק שהם באחריו

תודיע לקבלן על  מועצהכל דין ועל פי חוזה זה, לרבות ההוצאות המשפטיות שיגרמו עקב כך. ה
 כל תביעה או דרישה כאמור ותאפשר לו להתגונן מפניהם, על חשבונו. 

תהא רשאית לתקן ולהשלים את הנזק או האבדן ו/או לשפות הניזוק בגין הנזק אם  מועצהה 18.2
תוך זמן סביר מהמועד בו אירע הנזק, ובכל מקרה לא יאוחר מתום הקבלן לא יעשה זאת ב

שלושים הימים מהמועד בו אירע הנזק, ולחייב את הקבלן במחיר התיקון ו/או הפיצוי בתוספת 
 כהוצאות כלליות, מוערכות וקבועות מראש. 15%

לעיל מיד עם קבלת  18.2כאמור בסעיף  מועצההקבלן מתחייב לשלם את הסכום בו תחויב ה 18.3
ההודעה בדבר החיוב. ככל שלא ישלם הקבלן תוך שבוע ימים מהיום בו הומצאה לו הודעת 

הוצאות  15%לשלם ולחייב את הקבלן בסכום ששילם בתוספת  מועצההחיוב, רשאית ה
 מנהליות. 

ו/או עובדיה ו/או  מועצההקבלן יהיה אחראי ומתחייב בזאת, לפצות ולשפות בשלמות את ה 18.4
שלוחיה ו/או כל אדם מטעמה, בגין כל נזק שיגרם לה עקב או כתוצאה מביצוע אספקת 

על פי חוזה זה ובגין כל תביעה, לרבות הגנה משפטית  מועצהעל ידו  ל , השירותים ו/או העבודות
לרבות תביעה ו/או דרישה שתוגש על ידי צד שלישי כלשהו ו/או כל חיוב  ו/או דרישה כלשהי,

כספי ו/או כל תשלום ו/או כל הוצאה, לרבות הוצאות משפטיות במלואן, וכן תביעת ריבית ו/או 
ו/או עובדיה ו/או שלוחיה ו/או כל אדם מטעמה, יחויבו לשאת  מועצהפיצוי ו/או הצמדה, שה

ועל, וזאת מחמת כל נזק ו/או תאונה ו/או חבלה ו/או מעשה בהם, אף אם טרם נשאו בהם בפ
ו/או מחדל הקשורים בספק ו/או בעובדיו ו/או שלוחיו ו/או באופן ביצוע התחייבויותיו על פי 

 הסכם זה, בין שבוצעו כהלכתם ובין שבוצעו ברשלנות.

תהא רשאית לעכב תשלומים לקבלן בגובה הסכומים, אשר יהיו נושא לתביעה כנגד  מועצהה 18.5
הקבלן בגין כל נזק ו/או אובדן כאמור לעיל, עד אשר תיושבנה תביעות אלה באופן סופי ומוחלט 

 .מועצהולשביעות רצון ה

, עובדיה, שלוחיה ואת כל הבא מטעמה, מכל מועצההקבלן משחרר לחלוטין ומראש את ה 18.6
ות וחבות לכל ובגין כל הנזקים האמורים לעיל, שאירעו לכל אדם, לגוף ו/או לרכוש, מכל אחרי

 עילה שהיא.

המחירים מדד לאו לאחרים, כאמור לעיל, יהיה צמוד /ו מועצהכל סכום, שיגיע מהקבלן ל 18.7
, מהמדד היסודי ועד למדד החדש הידוע בעת ביצוע התשלום הפיצוי המוסכם בפועל ו/או לצרכן
שא ריבית החשב הכללי באוצר, מעת ימהתמורה המגיעה לקבלן וי מועצהכויו על ידי הבעת ני

 ו/או האחרים מהקבלן עד תאריך התשלום בפועל.  מועצהדרישתו על ידי ה

 ביטוח .19

תנאי לתוקפו של הסכם זה הינו הצגת  אישור בדבר קיום ביטוחים המהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי 
 )"אישור קיום ביטוחים"(. 2כנספח ב'  הסכם זה, אשר צורף להסכם זה

 / בדקערבות ביצוע .20

הקבלן נשוא הסכם זה ימציא הקבלן עם מועד חתימת מילוי כל התחייבויותיו של להבטחת  20.1
 מועצהלטובת ה, ערוכה ₪ 15,000סך של על  ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותניתהחוזה 

המתפרסם ע"י הלשכה  לצרכןהמחירים , כשהיא צמודה למדד 1ב'נספח שצורף בנוסח 
ין זה יהיה מדד שהיה ידוע במועד האחרון יהמרכזית לסטטיסטיקה כאשר המדד הבסיסי לענ

 .מכרזשיעור כמצוין בבסכום/להגשת ההצעות למכרז ושתהיה 

 מסירת הערבות הבנקאית כמבואר לעיל הינה תנאי מוקדם והכרחי לחתימת ותקפות חוזה זה. 20.2

מיום חתימה על הסכם שתחילתה  ההתקשרותתוקף הערבות הבנקאית יהיה למשך כל תקופת  20.3
מעבר לתום תקופת ההתקשרות  חודשים 12זה למשך כל תקופת ההתקשרות בתוספת 

יום לפני  30 -לא יאוחר מכהגדרתה בהסכם זה. הקבלן מתחייב כי יאריך את תוקף הערבות 
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כך שבכל פעם ערבות הביצוע  (,נה או הנוספתתום תקופת ההתקשרות המסתיימת )הראשו
  יום מתום תקופת ההתקשרות הנוספת.  90תהיה בתוקף עד תום 

תנאי כאמור להארכת תקופת ההתקשרות הנוספת הינה הארכת תוקף הערבות למשך כל  20.4
 התקופה הנוספת.  

פרשי סכום ערבות הביצוע לתקופה הנוספת, יהיה סכום ערבות הביצוע המסתיימת בתוספת ה 20.5
ממדד הבסיס הידוע ביום חתימת הסכם זה ועד  המחירים לצרכןהצמדה בשיעור עליית מדד 

למדד הידוע ביום הוצאת ערבות הביצוע החדשה על ידי הבנק. הערבות לתקופה הנוספת תהיה 
. אשר צורף למכרזבאותם תנאים האמורים בסעיף זה לעיל ולהלן ובנוסח מלא ומדויק לנספח 

 צוע בכל עת שתידרש, כאמור לעיל, הינה תנאי עיקרי ויסודי בהסכם זה.המצאת ערבות בי

 אישורקבלת לאחר חודשים ממועד סיום ההתקשרות ו 12לקבלן בסיום הערבות כאמור תוחזר  20.6
בדבר סיום מתן ההתקשרות ו/או ביצוע העבודות לעיל  מועצההמנהל או מי מטעם הע"י 

 .מועצהלשביעות רצון ה

בפעם אחת או במספר חלט את הערבות הנ"ל במלואה או חלק ממנה, תהא רשאית ל מועצהה 20.7

ו/או  12בכל מקרה של הפרה יסודית של החוזה מצד הקבלן, בהתאם לסעיף  פעמים, ולהיפרע

ו/או אי מילוי התחייבויותיו לרבות אי המצאת ערבות חדשה כנדרש, ובלבד שניתנה לקבלן  13
התראה בכתב של שבוע ימים לתיקון ההפרה והקבלן לא תיקן את ההפרה בתוך הזמן הנקוב 

 יצוי קבוע ומוסכם מראש בין הצדדים.בהתראה כאמור. הסכום שיחולט ייחשב כפ

בצורה בלתי חוזרת, כי בקרות  מועצההקבלן מסכים ומייפה את כוחה של המובהר בזאת, כי  20.8
זכאית ורשאית לחלט את ערבות הביצוע  מועצה, או אחת מהן, תהא הלעילההפרות המנויות 

תנגד לכל צעד, זכות לה והקבלן מוותר בזאת מראש על כל ,בלי כל הודעה או התראה נוספת
 נקוט כדי לגבות את ערבות הביצוע.ת מועצהשה

לתבוע  מועצהאין בחילוט הערבות על פי האמור בסעיף זה לעיל כדי לגרוע מכל זכות של ה 20.9
פיצויים נוספים ומשלימים בגין הנזקים אשר ייגרמו לה בפועל כתוצאה מן ההפרה או מכל 

כל דין בשל הפרת החוזה, לרבות מכוח חוק  תרופה אחרת המגיעה לה על פי חוזה זה או על פי
 .1970-החוזים )תרופות בשל הפרת הסכם(, תשל"א

חולט סכום הערבות או חלק ממנו, ימציא הקבלן ערבות חדשה או ישלים את יתרתה עד גובה  20.10
, אי השלמת סכום הערבות כאמור יהווה מועצהסכום הערבות המקורי מיד עם דרישה מאת ה

 ה זה ומהווה תנאי מוקדם לתשלום התמורה לקבלן על פי חוזה זה. הפרה מהותית של חוז

הוצאה כלשהי, תהיה וכל  הוצאות ביחס לערבות הביצוע כאמורלמען הסר ספק מובהר בזה כי  20.11
  בלבד.  הקבלןעל חשבון 

 פיקוח, בקרה ודיווח .21

על מפקח ו/או מנהל כ במסמכי המכרז, םכהגדרת מנהלה המפקח ו/אוממנה בזה את  מועצהה 21.1
 נהללמיובהר, כי  .("נהלהמ")המפקח והמנהל יקראו לעיל ולהלן: ביצוע העבודות נשוא המכרז 

מראש  באישורוכי נושאים אלה יהיו , וכיו"ב לא תהיה סמכות בענייני כספים, תמורה, תקציב
 בלבד. מועצהגזבר הובכתב של 

לביצוע בהתייחס תקופת ההתקשרות ינתנו במהלך יהנחיות והוראות המנהל לקבלן אשר  21.2
 הקבלןעילה לדרישה לתשלום נוסף כלשהו של בשום מקרה לא יהוו העבודות על ידי הקבלן 

 במכרז. הקבלןוהתשלום יהיה בהתאם להצעתו המקורית של 

, מועצההקבלן יהא עצמאי בביצוע התחייבויותיו לפי חוזה זה, אך יהיה כפוף להוראות ה 21.3
הוראות אלה קשורות לעניינים אשר מצויים המנהל או נציג אחר מטעמה, וזאת ככל ש

 .מועצהבאחריות ה

רשאית להחליף את המנהל מטעמה, להוסיף עליו בעלי תפקידים נוספים, למנות לו  מועצהה 21.4
 עוזרים לצורך פיקוח על פי חוזה זה, הכל לפי ראות עיניה וכל אימת שתמצא זאת לנכון. 

דר לצורך תפקיד זה, תהא הסמכות או מי מטעמה שהוג מועצהלמנהל אשר ימונה מטעם ה 21.5
המכרעת לקבוע אם השירותים המסופקים על ידי הקבלן מבוצעים כראוי על פי תנאי חוזה זה 

 ונספחיו.
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באמצעות המנהל או מי מטעמה יהיו רשאים לבדוק, בכל עת, את טיב ואופן ביצוע  מועצהה 21.6
אמצעים בהם משתמש השירותים ו/או העבודות, טיב הציוד, הכלים, כשירות העובדים, וה

  .מועצהההוראות  ומילוי אחראת מידת עמידתו בתנאי החוזה הקבלן לצורך מתן השירותים ו

קבע המנהל או מי מטעמו כי הציוד או חלק ממנו, הכלים, האמצעים בהם משתמש הקבלן או  21.7
לא בוצעה במומחיות כי העבודה מהטיב הדרוש או  השירותים אינם תקינים ו/או אינן

חוזה  או את הוראות המכרזנספחי ו מועצהת דרישות הא מתתוא האו אינ הות ראויובמיומנ
, תהא קביעתו סופית אינם ראויים לבצע את העבודותזה ו/או כי יש להחליף עובד/ים אשר 

 והקבלן מתחייב לפעול כפי שיורה לו המנהל או מי מטעמו. 

מכדי להבטיח את המנהל הינו איטי מדי לדעת  מועצהמתן השירות ומענה לפניות האם קצב ב 21.8
בכתב וזה  לקבלן המנהלודיע על כך יבזמן הקבוע בחוזה זה, אספקת העבודה ו/או השירות 

כפי שאישר  - מתן השירות ו/או השלמת העבודהינקוט באמצעים מתאימים לשם החשת 
 מועצההל ידי והמאושרים ע הקבלןאך בתנאי ששום צעד מהצעדים שינקטו על ידי  - המנהל

עבודה בשעות נוספות, עבודה בלילה, או בימי שבתון, לא יזכו את  (ולרבות )אך לא אלה בלבד
 עבור נקיטת צעדים אלה.  נוסף בכל תשלום הקבלן

 לקבלן מועצההשל  הימים מיום הודעת 3לא תתוקן תוך  במתן השירותבמקרה והתקדמות  21.9
מתן ולהמשיך את  הקבלןאת עבודת  בנוסף לכל סעד אחר להפסיק תזכאי מועצהה תהא

, וכל ההוצאות וההפסדים הקשורים בכך של הקבלן על חשבונו גורם אחר באמצעות השירות
 .הקבלןיחולו על 

 , לא יפורש חוזההשירות מתן פקח על מהלךל מועצהזכות ל שקיימתאף על פי מובהר כי  21.10
חומרי מאחריות לטיב  הקבלןמשחרר את באופן אשר או סעיף אחר מסעיפיו  ההתקשרות

 . או לטיב העבודה בהתאם למפרט ולתנאי החוזה ההוראה

החוזה בכל  התחייבויותיו של הקבלן על פי ת קיוםכי הפיקוח מכוון להבטחמובהר בזה,   21.11
לביצוע לפי פרטי  הקבלןאינה מקטינה את אחריות  מועצהה, והשגחת תקופת ההתקשרות

, מי שמונה לצורך כך מטעמהו/או  עות המנהלבאמצ מועצההמפרט והחוזה. הקביעה של ה
 לפי הנדרש ו/או לפי לוח הזמנים, תהא סופית ומכרעת.  מילא התחייבויותיו הקבלןאם בדבר 

 איסור הסבת והמחאת זכויות חובות והתחייבויות .22

הסכם זה נערך עם הקבלן בלבד, והוא אינו רשאי להסב ו/או לשעבד ו/או להמחות ו/או להעביר  22.1
כולו, או חלקו, או כל טובת הנאה על פיו ו/או איזו זכות מזכויותיו ו/או חוב  את החוזה

מחובותיו ו/או התחייבות מהתחייבויותיו עפ"י חוזה זה, לכל אדם או תאגיד אחר בין בתמורה 
 ובין שלא בתמורה.

או יותר  25%אם הקבלן הינו תאגיד או שותפות רשומה או בלתי רשומה, יראו בהעברת  22.2

לעיל, בין אם  22.1בתאגיד או מזכויות השותפות, כהעברת זכות המנוגדת לסעיף מהשליטה 
 ההעברה נעשתה בבת אחת ובין אם נעשתה בחלקים.

יגיעו לו בגין ביצוע הסכם זה, אלא  הקבלן לא יהיה רשאי להמחות סכומים המגיעים ו/או אשר 22.3
 בכתב ומראש. מועצהאם תסכים לכך ה

תהיה רשאית לסרב להמחות סכומים כאמור או להתנותם בכל תנאי שיראה לה לפי  מועצהה 22.4
 שיקול דעתה המוחלט, לרבות תנאים בדבר הגדלת הערבויות.

 קיזוז .23

לקזז, ללא כל צורך במתן הודעת קיזוז כלשהיא, כנגד כל סכום המגיע ממנו  רשאית מועצהה 23.1
 הקבלן, כל חוב המגיע לו על פי חוזה זה או על פי כל חוזה אחר שבינו לבין לקבלןעל פי חוזה זה 

של  ההוראות סעיף זה אינן גורעות מזכותלקבלן.   מועצההוכן כל חוב קצוב אחר המגיע מן 
וב האמור בכל דרך אחרת ואינן פוגעות ו/או גורעות מכל סעד, ו/או צעד לגבות את הח מועצהה

 מכוח חוזה זה ו/או הוראות כל דין. כלפי הקבלן מועצההו/או אמצעי אחר העומד לרשות 

כל סכום ו/או פיצויים אשר תהא רשאית לקזז  מועצהמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ה 23.2
 מועצהיים המוסכמים לעיל,  ו/או כל סכום שעל המאת הקבלן, לרבות הפיצו מועצהיגיעו ל

או /יהיה לשאת בו, מחמת שנתבעה על ידי צד ג' כלשהו, בגין מעשים ו/או מחדלים של הקבלן ו
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מאת הקבלן  מועצהעובדיו ו/או מועסקיו וכל הבא מטעמו ו/או כל סכום, העשוי להגיע ל
או מכל סכום אחר שיגיעו רשאית לקזזו מכל תמורה ו/ מועצהבהתאם להסכם זה, תהיה ה

בקשר להסכם זה,  מועצהלקבלן, לרבות חלוט הערבות הבנקאית שנתן הקבלן ל מועצהמאת ה
 , כאמור.מועצהשתשמש, בין השאר, גם לכיסוי הסכומים המגיעים ל

 בלבד מועצההעסקת קבלני משנה באישור ה .24

, וכן מובהר באמצעות עובדיו, בעצמו ו/או השירותים ו/או העבודותהקבלן מתחייב לקבלן את  24.1
משנה ולא עם בני אדם, גופים, או קבוצות אנשים  קבלניאינו רשאי להתקשר עם  בזה כי הקבלן

לביצוע איזו מהתחייבויותיו שלפי חוזה זה וכן איננו רשאי להעביר חוזה זה והזכויות והחובות 
ר בכתב ובמפורש ו/או הנובעות ממנו, כולן או מקצתן, לאחר/ים, אלא אם הותנה והוסכם הדב

 מראש ובכתב. מועצההלו זאת  האם אישר

נתן, לא יתפרש לעולם כאישור למקצועיותו מומחיותו והתאמתו של י, אם ימועצההאישור  24.2
 לבדו. הקבלןתחול תמיד על הקבלן קבלן המשנה האחר, והאחריות לכל התחייבויות 

 המאישור הנ"ל להעסקת קבלן המשנה אם לדעת הבכל זמן לחזור ב תהא רשאית מועצהה 24.3
 זאת. תמחייב מועצהה טובת

את עבודתו של המועסק על ידו מיד עם קבלת הוראה על כך  הקבלןבמקרה כזה יפסיק מיד  24.4
ללא אישור מראש ובכתב של המזמין  הקבלןמאת המנהל. כל שינוי בזהות בעלי המניות של 

 יחשב להעברת זכויות אסורה.

לא יהיה הזכאי לכל תשלום נוסף בגין עבודות קבלני המשנה  הקבלןהסר ספק, כי  מובהר, למען 24.5
 הפועלים מטעמו.

 סודיות  .25

הקבלן מתחייב לשמור על סודיות מוחלטת לגבי כל הנתונים ו/או מידע ו/או המסמכים אשר  25.1
ה ו/או מי מטעמ מועצהיגיעו לידיו במסגרת הסכם זה בין במישרין ובין בעקיפין בין על ידי ה

ובין על ידי גורם אחר אגב ביצוע העבודות ו/או השירותים כמפורט בחוזה זה. חובתו של הקבלן 
ו/או מי מטעמו לשמירה על סודיות תמשיך לחול בכל עת גם לאחר סיומו של הסכם זה. הקבלן 

בגין כל נזק שיגרם לה בשל הפרת חובותיו כאמור בסעיף זה וזאת  מועצהישפה ו/או יפצה את ה
 ם דרישתה הראשונה.מיד ע

 ויתור ומניעות .26

, המפורטות בחוזה זה, אינן ניתנות לערעור ו/או לשינוי ומהוות תנאי הכרחי מועצהזכויות ה 26.1
 לחתימתה על החוזה.

עפ"י ההסכם  לכל  מועצהאין בכל האמור בהסכם זה ו/או בנספחיו, כדי לגרוע מזכויותיה של ה 26.2
 סעד על פי כל דין.

מפעולה כלשהי ו/או מהפעלת זכות כלשהי ו/או מתן ארכה על ידי אי תגובה ו/או הימנעות  26.3
ו/או כעובדות  מועצהויתור מצד הו, לא יחשבו ולא יתפרשו, בשום פנים ואופן, כמועצהה

מניעה ו/או השתק מחמת התנהגותה ביחסיה עם הקבלן ושום זכות  מועצההיוצרות כנגד ה
 לא יגרעו מחמת כך. מועצהו/או יתרון שיש ל

לסטות מתנאי או מתנאים בהסכם זה במקרה מסוים או בסדרת מקרים, לא  מועצהה הסכמת 26.4
 תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזרה שווה לכל מקרה אחר בעתיד.

כל ויתור, הסכמה או שינוי מהוראות מסמכי המכרז ו/או ההסכם ו/או נספחיהם, לא יהא להם  26.5
קבלן יהיה מנוע מלהעלות כל טענה, כל תוקף, אלא אם נעשו בכתב ובחתימת שני הצדדים, וה

 מכל מין וסוג שהוא, בעניין שנעשה לא בדרך האמורה בסעיף זה.

בכפוף להוראות מפורשות או סעדים, שנקבעו במסמכי המכרז ובהסכם זה, יחול חוק החוזים  26.6
 על תנאיהם והוראותיהם של מסמכי המכרז והסכם זה. 1973 –)חלק כללי(, תשל"ג 

כמשמעותו בחוק חוזה  קבלןותיו של הקבלן עפ"י חוזה זה, הן כחובות חובותיו והתחייבוי 26.7
 , בכפוף לאמור בחוזה זה.1974קבלנות תשל"ד 
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ההתקשרות עפ"י הסכם זה, כפופה להוראות חוק יסודות התקציב, שיהיה בתוקף מעת לעת  26.8
 , שמהם ישולמו הסכומים עפ"י הסכם זה.מועצהומותנה בתקציבי ה

שני הצדדים על החוזה תיתן תוקף לכל שאר מסמכי המכרז,  מוסכם בזאת, כי חתימת 26.9
 הנחשבים לחלק מהחוזה ושהוראותיהם מחייבות את הקבלן.

 העדר ניגוד עניינים .27

הקבלן מצהיר ומאשר כי התקשרותו בהסכם זה וביצועו על פי תנאיו אינו מעמיד ולא תעמיד  27.1
בקשר עם התחייבויותיו של הקבלן את הקבלן או מי מטעמו במצב בו קיים חשש לניגוד עניינים 

על פי הסכם זה וביצועו, במישרין או בעקיפין, לרבות כל דבר הנובע ממצבו של הקבלן, מעמדו, 
 עיסוקיו, לקוחותיו וכי אם קיים חשש כאמור, הצהיר עליו במפורש במסגרת ההצעה.

ך בחינת קיומו כל מידע אשר עשוי להיות רלוונטי לצור מועצההקבלן מתחייב להביא לידיעת ה 27.2
של חשש לניגוד עניינים ביחס להתחייבויותיו על פי הסכם זה, וזאת באופן מיידי עם היוודע 

 לקבלן דבר הנסיבות אשר מעוררות חשש לניגוד העניינים כאמור.

תהא רשאית לנקוט כל צעד שתמצא לנכון לאור ניגוד עניינים של הקבלן בעת ביצוע  מועצהה 27.3
 בהסכם זה, לרבות הבאת ההסכם לידי סיום. עבודותיו ומתן השירותים

בכל מקרה של מחלוקת בין הצדדים האם בעניין מסוים קיים חשש לניגוד עניינים תכריע דעת  27.4
 . מועצהבא/ת כוח ה

 שונות .28

כל הודעה שצד אחד צריך ליתן למשנהו לפי הסכם זה, תינתן במסירה אישית, או במכתב רשום  28.1
 ם זה.לפי הכתובות המצוינות במבוא להסכ

הודעה, מסמך או מכתב  שישלח בדואר רשום על ידי מי מהצדדים למשנהו לפי הכתובות,  28.2
שעות משעת מסירתו בבית דואר בישראל,  72המצוינות במבוא להסכם זה, יחשב כנתקבל תוך 

 למשלוח כדבר דואר רשום.

. סכם זההא סמכות שיפוטית ייחודית ובלעדית בכל הקשור להי ירושליםבמחוז לבית המשפט  28.3
אין זכות להורות כיצד והיכן יתבררו מחלוקות שיהיו,  לקבלןלמען הסר ספק, מובהר בזאת, כי 

  .מועצהלאם יהיו, אלא זכות זו מוענקת באופן בלעדי ומוחלט רק 
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 ;לראיה באו  הצדדים על החתוםו

 

 :מועצהה

 

__________ 

 

__________ 

 

__________   

   מועצהחותמת ה מועצהראש ה גזבר                 

  הקבלן:

__________ __________ 

 חותמת הקבלן קבלןחתימת 

 

 :הדין של הקבלן-אישור עורך

 "הקבלן"(, הרשום לעיל, מאשר כי ביום) ________, עו"ד של   ________אני החתום מטה,

המשמשים כמנהלי  ________ת.ז. ________ -ו ________ ת.ז. ________ הופיעו בפני ה"ה________
הדרושים על פי כל דין  הקבלן, וחתמו בפני על חוזה זה, וכי נתקבלו אצל הקבלן כל ההחלטות והאישורים

 לכל דבר ועניין. לחתימתם על חוזה זה, וכי והם רשאים לחתום ולחייב את הקבלן בחתימתם

ֹֹֹֹ________                   ________  
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 1נספח ב' 

 / בדקערבות ביצוע

 ________________בנק:        ,לכבוד

 סניף: _______________                   מועצה אזורית מטה יהודה

 מיקוד: ______________  

 תאריך: ______________       

 א.ג.נ.,

 ערבות בנקאית צמודה מס' _____________הנדון:    

        למכרז פומבי מס'( בנוגע להגשת הצעת המבקשים "המבקשים"____ )להלן _____על פי בקשת _____
ֹֹ ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד , אנו   05-2023 בתוספת (  ₪ אלף חמישה עשר)   ₪ 15,000 לסך של

 (."הפרשי הצמדה"הפרשי הצמדה למדד הנובעים מהצמדת הסך הנ"ל למדד המפורט להלן )להלן 

הפרשי הצמדה מיד עם דרישתכם  אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל בתוספת
הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן 
כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקשים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון 

 ב כלשהו כלפיכם.כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקשים בקשר לחיו

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת 
 מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.

 במכתבנו זה :

 ת לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי., המתפרסם על ידי הלשכה המרכזיהמחירים לצרכןמשמעו מדד  -"מדד" 

 הפרשי הצמדה יחושבו כדלקמן :

( כי "המדד החדש"אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלום בפועל, עפ"י ערבות זו )להלן 
( יהיו "המדד היסודי"המדד החדש עלה לעומת המדד בגין חודש ___/___ שפורסם ביום _______ )להלן 

ם השווה להכפלת המדד החדש בסכום הקרן המצוין בדרישתכם הנ"ל מחולק הקרן והפרשי הצמדה סכו
 במדד היסודי.

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

 ערבות זו תישאר בתוקפה עד ________ ועד בכלל.

 דרישה שתגיע אלינו אחרי __________ לא תענה.

 לה ומבוטלתלאחר יום _______________ ערבותנו זו בט

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

 בכבוד רב,        

 בנק : _____________________       
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 2נספח ב' 
 נספח ביטוח 

 לעניין הגדרות נספח ביטוח זה:
 _________________. -" המבוטח"
רשותיים ו/או  גופי סמךו/או תאגידים ו/או חברות עירוניים ו/או  מועצה אזורית מטה יהודה –" מבקש האישור"

 עמותות בשליטתם ו/או נבחריהם ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם. 
 שירותי ניהול וליווי תכנית ניטור שפכי תעשייה –" השירותים"

לערוך  המבוטחפי כל דין, על -פי הסכם זה ו/או על-על של המבוטחמבלי לגרוע מאחריות ומהתחייבויות  .1
, ולעניין ביטוח אחריות השירותיםולקיים, אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל במשך כל תקופת מתן 

שנים לאחר תום תקופת  7נוספת של  כל עוד קיימת לו אחריות לפי דין ולכל הפחות לתקופהמקצועית 
חי המבוטח המצ"ב לנספח באישור עריכת ביטומתן השירותים נשוא הסכם זה את הביטוחים המפורטים 

 "(.המבוטחביטוחי "-" והמבוטחאישור ביטוחי  ")להלן: זה 

כן מתחייב המבוטח לערוך ולקיים על חשבון המבוטח, למשך כל תקופת ההסכם, את שאר הביטוחים 
לרבות, ומבלי לגרוע מכלליות האמור,  שירותיםוההתחייבויות הדרושים או הנדרשים לשם ביצוע ה

או המובאים על  שירותיםתשלומים לביטוח לאומי וביטוח חובה לכל כלי הרכב המשמשים לצורך ביצוע ה
 וכן כל ביטוח אחר שחובה על המבוטח לערוך על פי כל דין. ידי המבוטח לחצרי מבקש האישור

רשאי שלא לערוך ביטוח חבות מעבידים מוסכם כי היה והמבוטח אינו מעסיק עובדים שכירים הוא 
 ובלבד שהעביר למבקש האישור הצהרה בכתב על אי העסקת עובדים. באישור ביטוחי המבוטחכמפורט 

ימים לפני מועד תחילת  7להמציא לידי מבקש האישור המבוטח ללא כל דרישה מצד מבקש האישור, על  .2
אישור את ממועד החתימה על הסכם, ובכל מקרה כתנאי מקדים לתחילת מתן השירותים, או  השירותים

, בהתאם להוראות המפקח על הביטוח, מבקש האישור שוק המבוטח, חתום בידי מבטח י המבוטחביטוח
  2019-1-6ההון, ביטוח וחיסכון 

האישור את אישור להמציא לידי מבקש  המבוטח, על המבוטחלא יאוחר ממועד תום תקופת ביטוחי 
בגין הארכת תוקפו לתקופה נוספת, וכך למשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם, או  ביטוחי המבוטח

 לעיל. 1למשך תקופה נוספת כמפורט בסעיף 
עומד להיות מבוטל או עומד  יודיע למבקש האישור כי מי מביטוחי המבוטח פעם שמבטח המבוטחבכל 

 30לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש,  לחול בו שינוי לרעה, על המבוטח
 יום לפני מועד ביטול הביטוח או השינוי לרעה בביטוח.

במועד או בהתאם להוראות סעיף ביטוח זה, לא  טוחי המבוטחמובהר כי אי המצאת אישור על קיום בי
מנע תאם  יו גםלקיים את כל התחייבויות על פי הסכם זה, ועל המבוטח תגרע מהתחייבויות המבוטח

יהיה מנוע  כמפורט לעיל. מוסכם כי המבוטחהאפשרות לעשות כן בשל אי עמידתו בדרישות  מהמבוטח
מבקש האישור ו/או כלפי הבאים מטעם מבקש האישור עקב כך שלא מלעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי 

 כנדרש. השירותים להתחיל בשירותים טרם הומצא אישור ביטוחי המבוטח לויתאפשר 

, לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, לדאוג ולוודא המבוטחלקיים את כל תנאי ביטוחי  על המבוטח .3
לקיימם ולשאת בהשתתפויות  ת התחייבויות המבוטחיהיו בתוקף במשך כל תקופ שביטוחי המבוטח

להודיע למבקש האישור מיד על כל אירוע  . כן מתחייב המבוטחהמבוטחהעצמיות הנקובות בביטוחי 
העלול להוות עילה לתביעה ולשתף פעולה עם מבקש האישור ככל שיידרש לשם מימוש תביעת ביטוח אשר 

 . ידי מבקש האישור להגישה למבטחים-יוחלט על

לבצע כל  שיומצא כאמור לעיל, ועל המבוטח לבדוק את אישור ביטוחי המבוטח תמבקש האישור רשאי .4
כאמור בנספח ביטוח זה. מוסכם בזה  שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאימו להתחייבויות המבוטח

ו/או בבדיקתם , בהמצאת אישור ביטוח בגין עריכת ביטוחים אלה המבוטחבמפורש כי אין בעריכת ביטוחי 
למוסכם ואין בכך כדי  ו/או באי בדיקתם ו/או בשינויים כדי להוות אישור בדבר התאמת ביטוחי המבוטח

להטיל אחריות כלשהי על מבקש האישור ו/או על מי מטעם מבקש האישור ו/או לצמצם את אחריות 
 פי דין.-פי הסכם זה ו/או על-על המבוטח

 לבין האמור בסעיף ביטוח זה, על המבוטח אישור ביטוחי המבוטחבכל מקרה של אי התאמה בין האמור ב
 על מנת להתאימם להוראות סעיף ביטוח זה. לגרום לשינוי ביטוחי המבוטח
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, ביטוח זה מוסכם בזאת, כי היקף הכיסוי הביטוחי ובכלל זאת קביעת גבולות האחריות כאמור בסעיף .5
פי -ממלוא החבות על ינה פוטרת את המבוטח, שאהמבוטחמזערית המוטלת על הינה בבחינת דרישה 

לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי מבקש האישור ו/או כלפי מי  למבוטחפי דין. -הסכם זה ו/או על
מהבאים מטעם מבקש האישור בכל הקשור לגבולות האחריות האמורים ו/או כל טענה אחרת בנושא גובה 

 .המבוטחו/או היקף הכיסוי הביטוח שהוצא על ידי 
ו/או לערוך ביטוחים נוספים ו/או  קיים צורך להרחיב את היקף ביטוחי המבוטח ככל שלדעת המבוטח

. בכל נואת הביטוח הנוסף ו/או המשלים כאמור, על חשבו יערוך המבוטח, המבוטחמשלימים לביטוחי 
המבטח לתחלוף , ייכלל סעיף מפורש בדבר ויתור על זכות ויד-ביטוח רכוש נוסף ו/או משלים שייערך על

כלפי מבקש האישור ו/או כלפי מי מטעם מבקש האישור, למעט כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. בכל ביטוח 
ול את מבקש האישור, בכפוף המבוטח לכליורחב שם  ידי המבוטח-חבות נוסף ו/או משלים שייערך על

 לסעיף אחריות צולבת.

ור ואת הבאים מטעם מבקש האישור, פוטר, בשמו ובשם הבאים מטעמו, את מבקש האיש המבוטח .6
)ומבלי  שנעשה בו שימוש בקשר לשירותיםמאחריות לאבדן או לנזק אשר עלול להיגרם לרכוש כלשהו 

לנזקים לכל הבאים מטעמו (, וכן מאחריות וכל כלי עבודה אחר לגרוע מכלליות האמור, לרבות כלי רכב
 ל לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.אולם הפטור כאמור לא יחו או בשמו בקשר עם השירותים.

לדרוש כי יערכו על  עם קבלני משנה במסגרת ו/או בקשר עם השירותים, על המבוטח בהתקשרות המבוטח .7
 .ידם ביטוחים הולמים ביחס להיקף וסוג פעילותם

נושא באחריות כלפי מבקש האישור ביחס לשירותים, בין אם  למען הסר ספק מובהר בזאת, כי המבוטח
ישא באחריות לשפות ו/או לפצות את ו ו/או באמצעות קבלני משנה מטעמו. המבוטח מצעותבוצעו בא

ידי קבלן המשנה, בין אם אובדן -מבקש האישור בגין כל אובדן ו/או נזק שייגרם בשל השירותים שבוצעו על
  ובין אם לאו. ו/או בביטוחי קבלני המשנה מטעם המבוטח ו/או נזק כאמור מכוסה בביטוחי המבוטח

  אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהתחייבות המבוטח ו/או כדי להטיל על מבקש האישור אחריות כלשהי.
יהיה אחראי באופן מלא לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות נזקים שהם מתחת לסכום  המבוטחמובהר, כי 

מבקש האישור . כמו כן, מוסכם במפורש כי המבוטח יהא חייב בפיצוי ו/או בשיפוי ההשתתפות העצמית
בגין כל נזק ו/או תשלום שהמבוטח יחוייב בו לרבות תשלום השתתפות עצמית, בגין נזקים שבאחריות 

 המבוטח לפי דין או לפי הסכם זה מיד עם דרישתו הראשונה בכתב.
 

מוסכם בזאת כי התחייבויות המבוטח לעריכת ביטוחים הינן בהתאם לאמור בהוראות נספח ביטוח זה, אף 
יחולו על הצדדים הוראות בדבר המצאת אישור קיום ביטוחים במתכונות תמציתית בהתאם להוראות אם 

המפקח על הביטוח או כל הוראה אחרת בעניין זה. לאור האמור, מוסכם כי נוסח אישורי הביטוח המצ"ב 
ת החוזיות לנספח ביטוח זה הינם דוגמה בלבד ואינם מהווים נוסח מחייב ולא מהווים פגיעה בהתחייבויו

של המבוטח לעריכת ביטוחים בהתאם לאמור בהוראות בנספח ביטוח זה. כן מוסכם כי בכל מקרה בו יחול 
שינוי בהוראות המפקח על הביטוח כאמור, מבקש האישור יהא רשאי להחליף את דוגמת נוסח אישורי 

של המבוטח כמפורט  הביטוח המצ"ב בנוסח אישורי ביטוח חלופיים, וזאת בכפוף להתחייבויות הביטוח
 .בנספח ביטוח זה כאמור

 

 יכללו הוראות לפיהם: ביטוחי המבוטח .8

 וכי מבטח המבוטח ו/או הבאים מטעמוידי מבקש האישור -הנם קודמים לכל ביטוח הנערך על 8.1
 .והבאים מטעמו מוותר על כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי מבקש האישור

יום לאחר  30, לא ייכנס לתוקף אלא המבוטחשינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של מי מביטוחי  8.2
 משלוח הודעה של המבטח למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.

והתנאותיהם ו/או אי עמידה בתנאי הביטוחים בתום לב על ידי  הפרת תנאי ביטוחי המבוטח 8.3
לקבלת פיצוי או שיפוי על פי  תגרע מזכויות מבקש האישור עובדיו ומנהליו, לאו/או  המבוטח

 הביטוחים כאמור.

היה וקיים סעיף המפקיע ו/או מצמצם בדרך כלשהי את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר  8.4
ו/או בשל כל סיבה אחרת לרבות תנאים מוקדמים לכיסוי ו/או אמצעי מיגון ו/או ביטוח חסר ו/או 

 מה.ו/או הבאים מטע מבקש האישורו מטעה הרי שסעיף זה לא יופעל כלפי מידע חיתומי שגוי ו/א

. חריג רשלנות 2013היקף הכיסוי )למעט ביטוח אחריות מקצועית( לא יפחת מתנאי ביט מהדורה  8.5
רבתי )אם קיים( יבוטל, אולם אין בביטול הסעיף כאמור כדי לגרוע מזכויות המבטח וחובות 

 . 1981 -התשמ"א על פי חוק חוזה ביטוח  המבוטח
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אולם , המבטח מוותר על זכות התחלוף כלפי מבקש האישור וכלפי הבאים מטעם מבקש האישור 8.6
 הויתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. 

מוטלת האחריות לשאת בתשלום דמי הביטוח ולנשיאה בהשתתפויות העצמיות החלות  על המבוטח 8.7
 על פיהן. 

 איזה מהוראות נספח בטוח זה תהווה הפרה יסודית.הפרה של  .9
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 (DD/MM/YYYYתאריך הנפקת האישור) אישור קיום ביטוחים

ל תנאי הפוליסה אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כ
תנאי  זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבווחריגיה. יחד עם 

 באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.
 מעמד מבקש האישור* אופי העסקה* המבוטח מבקש האישור*

 מועצה אזורית מטה יהודהשם: 
ו/או תאגידים ו/או חברות 

רשותיים  גופי סמךעירוניים ו/או 
ו/או עמותות בשליטתם ו/או 

נבחריהם ו/או מנהליהם ו/או 
 עובדיהם

 נדל"ן☐ _________שם: 

 שירותים ☒

 אספקת מוצרים☐

אחר: שירותי ניהול ☐
וליווי תכנית ניטור 

 שפכי תעשייה 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 משנהקבלני ☐

 מזמין שירותים☒

 מזמין מוצרים☐

 ______אחר: ☐

 _________ת.ז./ח.פ.:  _________ת.ז./ח.פ.: 

 _________מען:  _________מען: 

 כיסויים

 סוג הביטוח
 

חלוקה לפי גבולות אחריות או 
 סכומי ביטוח

נוסח  מספר הפוליסה
ומהדורת 
 הפוליסה

האחריות/ סכום גבול  ת. סיום ת. תחילה
 ביטוח

כיסויים נוספים 
בתוקף וביטול 

 חריגים 
יש לציין קוד כיסוי בהתאם 

 לנספח ד'

 מטבע סכום

 (302אחריות צולבת )  ₪  2,000,000     צד ג'
 (307קבלנים וקבלני משנה )

ויתור על תחלוף לטובת 
 (309מבקש האישור )

כיסוי לתביעות המל"ל 
(315) 

מעשי או  מבוטח נוסף בגין
מבקש  -מחדלי המבוטח 

 (321) האישור
מבקש האישור מוגדר כצד 

 (322ג' )
 (328ראשוניות )

רכוש מבקש האישור ייחשב 
 (329כצד ג' )

ויתור על תחלוף לטובת  ₪ 20,000,000     אחריות מעבידים
 (309מבקש האישור )

 וייחשב היה - נוסף מבוטח
 מעובדי מי של כמעבידם
 (319) המבוטח

 (328ראשוניות )

 (301אבדן מסמכים ) ₪ 2,000,000     אחריות מקצועית
דיבה, השמצה והוצאת 

 (301לשון הרע )
ויתור על תחלוף לטובת 

 (309מבקש האישור )
מבוטח נוסף בגין מעשי או 

מבקש  -מחדלי המבוטח 
 (321) האישור

מרמה ואי יושר עובדים 
(325) 

 (326פגיעה בפרטיות )
עקב מקרה עיכוב/שיהוי 

 *327ביטוח )
 (328ראשוניות )

חודשים  12 -תקופת גילוי 
(332) 

        אחר

 (*:ג')בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח פירוט השירותים 
038 

 ביטול/שינוי הפוליסה *

לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר  יום 30שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח,  לא ייכנס לתוקף אלא 
 השינוי או הביטול.
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 ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף.* באישור ביטוח כללי 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חתימת האישור
 המבטח:
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 3נספח ב'

 מפרט טכני

 כללי

 מפעילה תכנית לניטור שפכי מפעלים בהתאם לכללי תאגידי מים וביוב )שפכי( המועצה")"מועצה אזורית מטה יהודה 
 תכנית לניטור חודשי במתקני טיהור שפכים.כמו כן, ו 2014-מפעלים המוזרמים למערכת הביוב(, התשע"ד

בתי עסק מתחומים שונים: מפעלי מזון, מסעדות,  50 -נכון למועד עריכת המכרז, התוכנית  כוללת כ

  מוסכים ועוד.

 

להרחיב ו/או לצמצם את  תרשאיהמועצה תהיה יובהר, כי בכל עת שהיא במהלך תקופת ההתקשרות, 

תכנית הניטור שלה בכל עת ולפי שיקול דעתה המלא והבלעדי, בין אם מבחינת תדירות הדיגום, 

 .יעת מפעלים וכיו"בהפרמטרים הנדגמים, הוספת ו/או גר
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 תכולת העבודות:

החברה תסייע למועצה לסווג את המפעלים השונים על פי הקריטריונים הקבועים של רשות  .1
 בכללי הקבועות  הקטגוריות לפי המועצה בתחוםהמים ומשרד הגנת הסביבה לסיווג המפעלים 

 .השפכים בכללי כהגדרתם"מפעלים"  זה לעניין. השפכים

, לבקרה ופיקוח על איכות וכמות שפכי תעשייה המוזרמים שנתיתתכנית ניטור  ריכתע .2
של המועצה, בהתאם לכללי השפכים )כל תכנית כאמור תיקרא להלן: "תוכנית  הלמערכותי

הניטור"(, וביצוע עדכונים ו/או תיקונים לתכנית הניטור, עד לקבלת אישור הממונים ו/או 
, ו/או כל אישור אחר הנדרש על פי דין, לתוכנית בכלליםתם אישור ממונה סביבה, כהגדר

פי התקנות, -הניטור. כחלק מהשירות לעיל, תפעל החברה לאיתור נקודות הדיגום הנכונות על
ממוחשב של נקודות הדיגום והפקת מסמך "תיק מפעל בסיסי" לכל אחד מבתי  וצילוםציון 

  העסק הנדרשים בניטור.

, כי הכנת ועדכון תוכניות הניטור עד למועד החתימה על הסכם זה, למען הסר ספק מובהר בזה .3
לא תחול על החברה, אולם זאת מבלי לפגוע באחריותה של החברה לקיים בקרה על יישום 

 תוכנית הניטור קודם לחתימה על הסכם זה ובהתאם להסכם זה.

יקות מעבדה או החברה תסייע בעריכת מכרז לעבודה מול מעבדה מוסמכת לביצוע דיגומים ובד .4
. בנוסף, תסייע החברה בליווי , ככל שיידרשקבלת הצעות מחיר ממעבדות בהליך תסייעלחילופין 

 .במידת הצורך המועצה עד לבחירת המעבדה הזוכה

קליטת תוצאות  –איסוף נתוני המעבדה )שפכים( וניתוח נתונים  - ניתוח הדיגומים ותוצאותיהם .5
על פי הקבוע  אפיונם. משלוח תוצאות הדיגומים למפעליםהדיגום מהמעבדה, ניתוח הנתונים ו

הניטור ו/או ממצאי  . הפניית תשומת לב המועצה בכתב לכל מקרה של סטיה מתכניתבכללים 
שפכים חריגים ו/או אסורים. ניתוח תוצאות דיגומים עבור המועצה יכלול ניתוח פרמטרים 
שאינם מוגדרים בערכים מספריים ומתן חוות דעת מקצועית לגביהם, עריכת דו"חות בכתב, 
 מתן המלצות למועצה. מובהר כי כל תוצאות הדיגומים תועברנה למועצה ולמפעלים בכל מקרה.

באחריות היועץ  העברת הממצאים למפעלים תעשה באופן ובמועדים הקבועים בכללי השפכים.
לדווח את תוצאות המעבדה לממשק איכות הסביבה בכל חודש באופן שוטף, ולאחר ביצוע 
בקרה על איכות השפכים ודוחות המעבדה. )דו"ח מעבדה + דו"ח נטילה(. בכל מקרה הדווח 

 עצמו ולא ע"י המועצה.לרשויות יבוצע ע"י היועץ 

סיוע, ליווי ויעוץ בניהול וייצוג ענייני המועצה בנושאים נשוא הסכם זה אל מול רשויות פיקוח  .6
שונות )בכלל זה מבלי להגביל: המשרד להגנת הסביבה, משרד הבריאות, רשות המים(, בתיאום 

/או בתי עסק מראש עם המועצה, בתביעות משפטיות הננקטות על ידי המועצה כנגד מפעלים ו
אשר השפכים המיוצרים על ידם אינם עומדים בהוראות הדין ו/או מפרים אותן ובהליכים 
הננקטים כנגד המועצה בעניינים אלו. בעניין זה, מתחייבת החברה לסייע בכל פעולות האכיפה 
הנדרשות, לרבות אך לא רק, הכנת כל המסמכים המקצועיים ועדויות אנשי המקצוע הנדרשים 

 גשת תביעות משפטיות ו/או הגנה מפניהן.לשם ה

למען הסר ספק מובהר, כי החברה לא תעניק למועצה סיוע על ידי ייצוג משפטי ושירותיה מכוח 
 חוזה זה אינם כוללים שירותי עריכת דין. 

סיוע, ליווי ויעוץ בתהליך בחינת הדיווחים והבקשות לאישור הזרמת שפכים חריגים כהגדרתם 
התאם להוראות כללי השפכים, לרבות מבלי להגביל, פנייה לממונה סביבה בכללי השפכים, ב

ובדיקת קיומן של סיבות לאישורה או אי אישורה של בקשה כאמור, הכל כמפורט בכללי 
 השפכים, ומתן חוות דעת למועצה בהתאם.  

יעוד השפכים אשר יכלול, בין היתר, ת בקרתלניהול מסד נתונים בנוגע לביצוע תוכנית הניטור  .7
, צילומים של נקודות הדיגום, מכתבים למפעלים והודעות בדבר היכללות של נתוני בדיקות

, הודעות חיוב דיגומיםבתוכנית הדיגום ו/או בדבר שינוי תוכנית הדיגום, הודעות בדבר ממצאי 
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למפעלים בגין הזרמת שפכים חריגים ו/או אסורים ובגין אגרות דיגום וכיו"ב. ביצוע חישוב בגין 
 הרחקת מזהמים והפקת הודעת חיוב לעסקים עפ"י כללי תעריפי רשות המים המעודכנים.

 סיורי שטח ופגישות עם מפעלים: .8

 איתור נקודת הדיגום ואימות נקודות דיגום קיימות. .א

ומתן הסברים בדבר תכנית הניטור פגישה בשטח או במועצה עם כל  מפעל לצורך הצגת  .ב
 תחולת הכללים.

המעבדה כולל  תיאום ימי הדיגום, בקרה על ציוד הדיגום  ואיכות הדיגום בקרה ניהול עבודת  .9
 על עבודת המעבדה, קבלת מידע ומסמכים בהתאם לנדרש על ידי הלקוח.

נציג החברה יגיע לכל דיגום שנעשה על ידי הדוגם מטעם המועצה. נציג החברה יתעד  - דיגום .10
דיגום על פי הנחיות דיגום של משרד הבריאות, בצילום את ביצוע הדיגום, הנציג ידאג לביצוע 

עודי את אופי השפכים, יויתעד במילים ובכתב בטופס ימשרד לאיכות הסביבה, ורשות המים, 
צבעם, שעת דיגום, זרימתם , יתעד בצילום את מד המים בכניסה למפעל וכן את שמות נציגי 

 המפעל שנכחו בדיגום ואת סוג הדיגום .

נת מכתבים למפעלים: מכתבי תכנית דיגום, מכתבי התראה, מכתבי החברה אחראית על הכ .11
 חיוב בעבור חריגות ואו עלויות דיגום.

הקבלן לשלוח את המכתבים במייל לנציג המועצה לשם באחריות  –שליחת המכתבים למפעלים  .12
 משלוח בדואר רשום ולאחר מכן לתעד את אישורי קבלת הדואר עבור כל המכתבים שנשלחו.

ימים  מיום פניית המפעל ויישלח למועצה  10מענה לפניות יוכן תוך  –יות מפעלים מענה לפנ .13
לאישור, המענה יכלול התייחסות לכל טענות המפעלים. מענה עבור פניות של יועמ"ש יוכן על 

 ימים.  10ידי הקבלן כך שהתשובות המקצועיות כולל אסמכתאות יועברו אל היועמ"ש תוך 

ל תכנית הניטור, תוצאות הדיגום, מענה לפניות וחיובים, ישלחו אל כל המכתבים והפניות כול .14
 המפעלים בהתאם ללו"ז שנקבע בחוק ובכללים. 

החברה תוכל להגיע לדיגומים במידת הצורך בשעות לא שגרתיות  כלומר בשעות ערב, ימי שישי  .15
 או שבת.

ני ומכוייל על ידי במידת הצורך לחברה תהיה יכולת לדיגום עצמאי, הכוללת ציוד לדיגום תק .16
 דוגם מוסמך והעברת הדגימות למעבדה מוסמכת.

 כולל :היום  14ניטור רציף לתקופה של במידת הצורך ו/או על פי דרישת המפקח, יתבצע  .17

 .התקנה בשוחת ביוב .א

 .ניטור רציף בכל שעות היממה .ב
 , וטמפרטורה.PHניטור ערכי מוליכות חשמלית,  .ג
 .(SMS)קבלת התרעות על ערכי הזרמה חריגה  .ד
 .ניתוח נתונים מפורט + גרף .ה
 .הגשת דו"ח מפורט .ו

 .בחלק ב' של מסמכי ההסכם 10.3התשלום עבור הניטור הרציף יהיה על פי המפורט בסעיף 

 היועץ צריך להשתמש בנתונים לצורך חישוב עלויות טיפול בשפכים. פעם בשנה יבצע סקר על פי .18
תוצאות הדיגום של המפעלים ותעודכן תוכנית הניטור, יתווספו פרמטרים שלא מופיעים 

 וחשש של זיהומים שלא מופיעים בתקנה על פי שיקול דעת  19—1בתוספת השלישית  בסעיפים 
. כמו כן החברה תוריד מתוכנית הדיגום את שעלולים להגיע למערכת הביוב העירונית 
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וקיימת הנחה ברורה שפרמטרים אלו לא קיימים בזרם התעשייתי הפרמטרים שלא נמצאו בעבר 
 . בכללים 5של המפעל. השינוי בתוכנית ייעשה על פי סעיף 

המשרד להגנת הסביבה על פי ההנחיות  בסעיף מס מול אל ניטור התכנית  דכןועפעם בשנתיים ת .19
 . בכלליםהקבועים   4

השפכים, בצירוף הנחיות למפעל  יכותבאדיווח אודות איתור ממצאים המצביעים על חריגות  .20
המזהם לתיקון התקלה ו/או החריגה, לרבות הכנת הודעות מתאימות למנהל רשות המים ו/או 

)ד( לתקנות ענבר  12משרד לאיכות הסביבה )להלן: "הרשויות"( בהתאם, בין היתר, לתקנה 
וב גובה בתיאום עם המועצה; העברת כל המידע בדבר חריגה באיכות מי השפכים, חיש

התשלומים אשר יושתו על מפעלים מזהמים על פי הכללים, והעברתו למועצה. מובהר בזה כי 
הסמכות והחובה לשלוח להמציא את ההודעות האמורות למפעל ו/או לגורמים אחרים ולאכוף 

 .החברהאת הוראותיהן, תחול על 

יים חשש כי יזרימו ואחרות בשם המועצה למפעלים לגביהם ק שנתיותניסוח הוראות והודעות  .21
למערכת הביוב שפכים אסורים ו/או חריגים, בין היתר מבלי להגביל, בדרישה לבצע טיפול 
בשפכים, לערוך ניטור איכות השפכים )בהסתמך על ממצאי המעבדה(, למסור דיווחים למועצה 
ו/או לחברה ולמסור הודעות מתאימות, לעקוב אחר ביצוע הדרישות במועד, לבחון את 

חים למועצה ולנתח את הממצאים. החברה תמסור דו"ח מפורט למועצה בעניין זה, אשר הדיוו
יכלול המלצות להמשך הטיפול. למען הסר ספק, מובהר בזה כי הסמכות והחובה לשלוח 

 להמציא את ההודעות האמורות למפעל ולאכוף את הוראותיהן, תחול על המועצה.

, אגרות ותשלומים החלים על הזרמת שפכים סיוע, ליווי ויעוץ בביצוע חישובי תעריפים .22
תעשייתיים למערכת הביוב, בין אם באיכות מותרת ובין אם באיכות חריגה או אסורה, בהתאם 

 להוראות כללי השפכים וכל דין רלוונטי.  

הכנת דו"ח שנתי לסיכום פעולות החברה מכוח הסכם זה דו"ח שנתי בלבד ראה סעיף מטה.   .23
 . השפכים בכללים, , הכל כמוגדר וכמפורט והצגת הממצאים השנתיי

 בבקרת העוסק אחר דין כל או השפכים כללי פי על שיידרש/או ו הדרוש אחר"ח דו כל הכנת .24
 .תעשייה שפכי

למען הסר כל ספק מובהר, כי אין בהסכם זה כדי להטיל על החברה ביצוען של פעולות 
בעניין זה מובהר בזאת, כי אין אכיפה כלפי צדדים שלישיים כלשהם, לרבות המפעלים. 

לחברה כוחות שלטוניים ו/או רגולטורים כלשהם כלפי צדדים שלישיים ו/או המפעלים 
ומשכך אין היא נדרשת מכוח הסכם זה לבצע פעולות שיש בהן משום הפעלת מרות כלפי 
צדדים שלישיים, כגון פעולות אכיפה למיניהן. כן מובהר, כי אחריותה של החברה לניסוח 
הודעות והתראות לרשויות ולמפעלים, לרבות חישוב התשלומים המושתים על מפעלים 

 .מזהמים, תחול על חריגות באיכות שפכים בלבד

החברה תסייע למועצה בארגון ימי עיון ו/או כנסים לעסקים לטובת הסבר משמעותם של  .25
 התקנות והיערכות לעמידה בהן.

ים ולהנחיותיה כפי שיתעדכנו מעת לעת ביחס החברה מתחייבת לפעול בהתאם לכללי רשות המ .26
 לבדיקת איכות שפכי תעשייה וביחס לחיובים בגין שפכים חריגים ואסורים. 
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 4' בנספח 

 תכנית הניטור

נכלל בתוכנית  שם בית העסק מס'
)יש הניטור 

לבחור מתוך 
 רשימה(

 מגזר תעשייתי
)יש לבחור מתוך 

 רשימה(

תדירות דיגום  כתובת
 מתוכננתשנתית 

)יודגש ויוסבר 
בעמודת "הערות" 

במידה ושונה 
 מהאמור בכללים(

 פרמטרים מתוכננים לבדיקה
)יודגש ויוסבר בעמודת "הערות" 

 במידה ושונה מהאמור בכללים(

אולמות  כן קייטרינג ג.י.א.ר 1
אירועים, 
מסעדות, 

 קניונים

 12רחוב התעשייה 
הרטוב א' בית 
שמש קייטרינג 

 ג.י.א.ר

חטף, צריכת חמצן כימית  דיגום 2
(COD כלל מוצקים מרחפים ,)
(TSS( הגבה ,)PH שמנים ושומנים ,)

 כללי, כלורידים, נתרן
אולמות  כן גן אירועים קדמא 2

אירועים, 
מסעדות, 

 קניונים

נווה  3673ת.ד: 
 9085000אילן 

דיגום חטף, צריכת חמצן כימית  4
(COD כלל מוצקים מרחפים ,)
(TSS( הגבה ,)PH ,) שמנים ושומנים

 כללי, כלורידים, נתרן
3 DESTINO 

EVENT גן ,
 אירועים שורש

אולמות  כן
אירועים, 
מסעדות, 

 קניונים

שורש        
9086000 

דיגום חטף, צריכת חמצן כימית  4
(COD כלל מוצקים מרחפים ,)
(TSS( הגבה ,)PH שמנים ושומנים ,)

 כללי, כלורידים, נתרן
4 VISION-  הגן

 באורה
אולמות  כן

אירועים, 
מסעדות, 

 קניונים

, אורה 1הערבה 
9088000 

דיגום חטף, צריכת חמצן כימית  4
(COD כלל מוצקים מרחפים ,)
(TSS( הגבה ,)PH שמנים ושומנים ,)

 כללי, כלורידים, נתרן
קייטרינג ארבע  5

 העונות
אולמות  כן

אירועים, 
מסעדות, 

 קניונים

ירושלים  9607ת.ד 
 9109601מיקוד 

דיגום חטף, צריכת חמצן כימית  4
(COD כלל מוצקים מרחפים ,)
(TSS( הגבה ,)PH שמנים ושומנים ,)

 כללי, כלורידים, נתרן
אולמות  כן מסעדת נאיה 6

אירועים, 
מסעדות, 

 קניונים

שביל הלולים בית 
 נקופה

דיגום חטף, צריכת חמצן כימית  4
(COD כלל מוצקים מרחפים ,)
(TSS( הגבה ,)PH שמנים ,) ושומנים

 כללי, כלורידים, נתרן
 -גן אירועים חמד 7

 אנונה הפקות
אולמות  כן

אירועים, 
מסעדות, 

 קניונים

כוכב  379יפה נוף 
 יעקב

דיגום חטף, צריכת חמצן כימית  4
(COD כלל מוצקים מרחפים ,)
(TSS( הגבה ,)PH שמנים ושומנים ,)

 כללי, כלורידים, נתרן
ד.נ. צפון יהודה  חוליםבתי  כן בית חולים איתנים 8

90972 
דיגום חטף, צריכת חמצן כימית  4

(COD כלל מוצקים מרחפים ,)
(TSS( הגבה ,)PH שמנים ושומנים ,)

 כללי, כלורידים, נתרן
דיגום חטף, צריכת חמצן כימית  4 90850נווה אילן  בתי מלון כן סי הוטל נווה אילן 9

(COD כלל מוצקים מרחפים ,)
(TSS( הגבה ,)PH שמנים ושומנים ,)

כללי, כלורידים, נתרן, בורון, 
 BODדטרגנטים רכים )אניוניים(, 

קיבוץ מעלה  בתי מלון כן מלון יערים 10
 9083500החמישה 

דיגום חטף, צריכת חמצן כימית  4
(COD כלל מוצקים מרחפים ,)
(TSS( הגבה ,)PH שמנים ושומנים ,)

כללי, כלורידים, נתרן, בורון, 
 BODרכים )אניוניים(, דטרגנטים 

מחלקת אחזקה  בתי מלון כן מלון כרמים 11
מלון כרמים ת.ד 

קרית ענבים  10
9083300 

דיגום חטף, צריכת חמצן כימית  4
(COD כלל מוצקים מרחפים ,)
(TSS( הגבה ,)PH שמנים ושומנים ,)

כללי, כלורידים, נתרן, בורון, 
 BODדטרגנטים רכים )אניוניים(, 

ד.נ. צפון יהודה  בתי מלון כן רחלמלון רמת  12
קיבוץ רמת רחל 

90900 

דיגום מורכב לפי זמן, צריכת חמצן  4
(, כלל מוצקים CODכימית )

(, שמנים PH(, הגבה )TSSמרחפים )
ושומנים כללי, כלורידים, נתרן, 

בורון, דטרגנטים רכים )אניוניים(, 
BOD 
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 חתימת המשתתף + חותמת ______________

נכלל בתוכנית  שם בית העסק מס'
)יש הניטור 
מתוך לבחור 

 רשימה(

 מגזר תעשייתי
)יש לבחור מתוך 

 רשימה(

תדירות דיגום  כתובת
 שנתית מתוכננת

)יודגש ויוסבר 
בעמודת "הערות" 

במידה ושונה 
 מהאמור בכללים(

 פרמטרים מתוכננים לבדיקה
)יודגש ויוסבר בעמודת "הערות" 

 במידה ושונה מהאמור בכללים(

קבוצת שלמה  13
 נאור

מוסכים  כן
רכב( )מכונאות 

ותחנות רחיצה 
 ללא מחזור מים

בית  11א.ת. 
 9083000נקופה 

דיגום חטף, כלל מוצקים מרחפים  4
(TSS( הגבה ,)PH יחס ,)

VSS/TSS, VSS ,שמן מינרלי ,
 ICP -סריקת מתכות ב 

מרכז שירות  14
למשאיות בית 

 שמש

מוסכים  כן
)מכונאות רכב( 
ותחנות רחיצה 

 ללא מחזור מים

א.ת הר טוב בית 
 110שמש ת.ד 

דיגום חטף, כלל מוצקים מרחפים  4
(TSS( הגבה ,)PH יחס ,)

VSS/TSS, VSS ,שמן מינרלי ,
 ICP -סריקת מתכות ב 

אולמות  כן מסעדת מומה 15
אירועים, 
מסעדות, 

 קניונים

מומה ניהול 
ואירועים בע"מ 

 5רמת מוצא 
ירושלים מיקוד 

9677124 

דיגום חטף, צריכת חמצן כימית  4
(COD ,) כלל מוצקים מרחפים
(TSS( הגבה ,)PH שמנים ושומנים ,)

 כללי, כלורידים, נתרן

אולמות  כן אסא סטקיה 16
אירועים, 
מסעדות, 

 קניונים

 88רחוב הפלמ"ח 
 מבשרת ציון

דיגום חטף, צריכת חמצן כימית  4
(COD כלל מוצקים מרחפים ,)
(TSS( הגבה ,)PH שמנים ושומנים ,)

 כללי, כלורידים, נתרן
אולמות  כן מסעדת דרך הגפן 17

אירועים, 
מסעדות, 

 קניונים

בית  1דרך הגפן 
 9081500זית 

דיגום חטף, צריכת חמצן כימית  4
(COD כלל מוצקים מרחפים ,)
(TSS( הגבה ,)PH שמנים ושומנים ,)

 כללי, כלורידים, נתרן
אולמות  כן קייטרינג הלפגוט 18

אירועים, 
מסעדות, 

 קניונים

 26/11יואל הנביא 
 בית שמש

דיגום חטף, צריכת חמצן כימית  4
(COD כלל מוצקים מרחפים ,)
(TSS( חנקן קלדהל ,)TKN זרחן כ ,)
- P( הגבה ,PH שמנים ושומנים ,)

 כללי, כלורידים, נתרן
פונדק הרים נוה  19

 אילן
לא בתוכנית 

 הנוכחית
אולמות 

אירועים, 
מסעדות, 

 קניונים

נתניה  8464ת.ד: 
42504 

חטף, צריכת חמצן כימית  דיגום 4
(COD כלל מוצקים מרחפים ,)
(TSS( הגבה ,)PH שמנים ושומנים ,)

 כללי, כלורידים, נתרן, שמן מינרלי
מ.ש קפה בע"מ  20

 )סי קפה(
אולמות  כן

אירועים, 
מסעדות, 

 קניונים

כפר  21עתיר ידע 
 44643סבא 

דיגום חטף, צריכת חמצן כימית  4
(COD כלל מוצקים מרחפים ,)
(TSS( הגבה ,)PH שמנים ושומנים ,)

 כללי, כלורידים, נתרן
 -איקאה אשתאול  21

 א.ת הרטוב
אולמות  כן

אירועים, 
מסעדות, 

 קניונים

, א.ת 7המלאכה 
 הרטוב א

דיגום חטף, צריכת חמצן כימית  4
(COD כלל מוצקים מרחפים ,)
(TSS( הגבה ,)PH שמנים ושומנים ,)

 כללי, כלורידים, נתרן
מפעלי מזון  כן מנה 22

 ומשקאות
בית שמש  904ת.ד 

99109 
דיגום חטף, צריכת חמצן כימית  4

(COD כלל מוצקים מרחפים ,)
(TSS( חנקן קלדהל ,)TKN זרחן כ ,)
- P( הגבה ,PH שמנים ושומנים ,)

 כללי, כלורידים, נתרן
מפעלי מזון  כן זהר בשר ועופות 23

 ומשקאות
א.ת  2המלאכה 

הרטוב א' מיקוד 
9910101 

דיגום חטף, צריכת חמצן כימית  4
(COD כלל מוצקים מרחפים ,)
(TSS( חנקן קלדהל ,)TKN זרחן כ ,)
- P( הגבה ,PH שמנים ושומנים ,)

 כללי, כלורידים, נתרן
קבוצת תדמיר  24

 ניהול
מפעלי מזון  כן

 ומשקאות
א.ת. הר טוב בית 

 שמש
דיגום מורכב לפי זמן, צריכת חמצן  4

מוצקים (, כלל CODכימית )
(, חנקן קלדהל TSSמרחפים )

(TKN זרחן כ ,)- P( הגבה ,PH ,)
שמנים ושומנים כללי, כלורידים, 

 נתרן
נוגוטין כמהין  25

 למהדרין
מפעלי מזון  כן

 ומשקאות
א.ת. הר טוב ת.ד: 

 בית שמש 8
דיגום חטף, צריכת חמצן כימית  4

(COD כלל מוצקים מרחפים ,)
(TSS( חנקן קלדהל ,)TKN זרחן כ ,)
- P( הגבה ,PH שמנים ושומנים ,)

 כללי, כלורידים, נתרן
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 חתימת המשתתף + חותמת ______________

נכלל בתוכנית  שם בית העסק מס'
)יש הניטור 

לבחור מתוך 
 רשימה(

 מגזר תעשייתי
)יש לבחור מתוך 

 רשימה(

תדירות דיגום  כתובת
 שנתית מתוכננת

)יודגש ויוסבר 
בעמודת "הערות" 

במידה ושונה 
 מהאמור בכללים(

 מתוכננים לבדיקהפרמטרים 
)יודגש ויוסבר בעמודת "הערות" 

 במידה ושונה מהאמור בכללים(

מ.ב גלאט עוף  26
 למהדרין

מפעלי מזון  כן
 ומשקאות

א.ת. הר טוב בית 
 שמש

(, CODדיגום חטף, צריכת חמצן כימית ) 4
(, חנקן TSSכלל מוצקים מרחפים )

(, PH, הגבה )P -(, זרחן כ TKNקלדהל )
 כללי, כלורידים, נתרןשמנים ושומנים 

מפעלי מזון  כן מבשלת שריגים 27
 ומשקאות

און( -שריגים )לי
9983500 

  

מפעלי מזון  כן יקב שורק 28
 ומשקאות

קיבוץ נחשון ד.נ 
 99760שמשון 

דיגום חטף, צריכת חמצן כימית  3
(COD כלל מוצקים מרחפים ,)
(TSS( חנקן קלדהל ,)TKN זרחן כ ,)
- P( הגבה ,PH שמנים ושומנים ,)

 כללי, סולפיד מומס, כלורידים, נתרן

מפעלי מזון  כן מחלבת גדישון 29
 ומשקאות

קיבוץ נחשון 
9976000 

דיגום חטף, צריכת חמצן כימית  4
(COD כלל מוצקים מרחפים ,)
(TSS( חנקן קלדהל ,)TKN זרחן כ ,)
- P( הגבה ,PH שמנים ושומנים ,)

 כללי, כלורידים, נתרן
עמק  -עדולם יקב  30

 האלה
מפעלי מזון  כן

 ומשקאות
נתיב  9157ת.ד: 

 9985500הל"ה   
דיגום חטף, צריכת חמצן כימית  3

(COD כלל מוצקים מרחפים ,)
(TSS( חנקן קלדהל ,)TKN זרחן כ ,)
- P( הגבה ,PH שמנים ושומנים ,)

 כללי, סולפיד מומס, כלורידים, נתרן
יקב טפרברג  31

 )אפרת(1870
מזון מפעלי  כן

 ומשקאות
קיבוץ צרעה 

9980300 
דיגום מורכב לפי זמן, צריכת חמצן  5

(, כלל מוצקים CODכימית )
(, חנקן קלדהל TSSמרחפים )

(TKN זרחן כ ,)- P( הגבה ,PH ,)
שמנים ושומנים כללי, סולפיד מומס, 

 כלורידים, נתרן
מפעלי מזון  כן יקב צרעה 32

 ומשקאות
חטף, צריכת חמצן כימית דיגום  3 99803קיבוץ צרעה 

(COD כלל מוצקים מרחפים ,)
(TSS( חנקן קלדהל ,)TKN זרחן כ ,)
- P( הגבה ,PH שמנים ושומנים ,)

 כללי, סולפיד מומס, כלורידים, נתרן
מפעלי מזון  כן יקב קסטל החדש 33

 ומשקאות
יד השמונה 

9089500 
דיגום חטף, צריכת חמצן כימית  3

(COD כלל מוצקים מרחפים ,)
(TSS( חנקן קלדהל ,)TKN זרחן כ ,)
- P( הגבה ,PH שמנים ושומנים ,)

 כללי, סולפיד מומס, כלורידים, נתרן
מפעלי מזון  כן יקב כרם ברק 34

 ומשקאות
בקוע  46משק 

9975500 
דיגום חטף, צריכת חמצן כימית  1

(COD כלל מוצקים מרחפים ,)
(TSS( חנקן קלדהל ,)TKN זרחן כ ,)
- P( הגבה ,PH שמנים ושומנים ,)

 כללי, סולפיד מומס, כלורידים, נתרן
מפעלי מזון  כן יקב פלם 35

 ומשקאות
רח' דבורה בראון 

 , ראשל"צ3
דיגום חטף, צריכת חמצן כימית  3

(COD כלל מוצקים מרחפים ,)
(TSS( חנקן קלדהל ,)TKN זרחן כ ,)
- P( הגבה ,PH שמנים ושומנים ,)

 מומס, כלורידים, נתרן כללי, סולפיד
מפעלי מזון  כן בירה מוסקו 36

 ומשקאות
זנוח  28ת.ד: 

9988800 
דיגום חטף, צריכת חמצן כימית  4

(COD כלל מוצקים מרחפים ,)
(TSS( חנקן קלדהל ,)TKN זרחן כ ,)
- P( הגבה ,PH שמנים ושומנים ,)

 כללי, כלורידים, נתרן
מאפיית אריס  37

 בייקרי
מפעלי מזון  כן

 ומשקאות
, א.ת 15התעשיה 
 הרטוב א

דיגום חטף, צריכת חמצן כימית  4
(COD כלל מוצקים מרחפים ,)
(TSS( חנקן קלדהל ,)TKN זרחן כ ,)
- P( הגבה ,PH שמנים ושומנים ,)

 כללי, כלורידים, נתרן
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 חתימת המשתתף + חותמת ______________

 

 

 

 

 

 

 

נכלל בתוכנית  שם בית העסק מס'
)יש הניטור 

לבחור מתוך 
 רשימה(

 מגזר תעשייתי
)יש לבחור מתוך 

 רשימה(

תדירות דיגום  כתובת
 שנתית מתוכננת

)יודגש ויוסבר 
בעמודת "הערות" 

במידה ושונה 
 מהאמור בכללים(

 פרמטרים מתוכננים לבדיקה
)יודגש ויוסבר בעמודת "הערות" 

 במידה ושונה מהאמור בכללים(

המגדניה של  38
 שפיצר

מפעלי מזון  כן
 ומשקאות

, 22התעשייה 
הרטוב א, מיקוד 

9958592 

דיגום חטף, צריכת חמצן כימית  4
(COD כלל מוצקים מרחפים ,)
(TSS( חנקן קלדהל ,)TKN זרחן כ ,)
- P( הגבה ,PH שמנים ושומנים ,)

 כללי, כלורידים, נתרן
א.ת  -סלטי שמיר   39

 הרטוב
מפעלי מזון  כן

 ומשקאות
דיגום חטף, צריכת חמצן כימית  4 א.ת הרטוב

(COD כלל מוצקים מרחפים ,)
(TSS( חנקן קלדהל ,)TKN זרחן כ ,)
- P( הגבה ,PH שמנים ושומנים ,)

 כללי, כלורידים, נתרן
רפת מעלה  40

 החמישה
רפת, חזיריה או  כן

 לול
קיבוץ מעלה 

 90835החמישה 
דיגום מורכב לפי זמן, צריכת חמצן  4

(, כלל מוצקים CODכימית )
(, חנקן קלדהל TSSמרחפים )

(TKN זרחן כ ,)- P,נתרן , כלורידים 
רפת, חזיריה או  כן רפת יהודה 41

 לול
דיגום חטף, צריכת חמצן כימית  4 99803קיבוץ צרעה 

(COD כלל מוצקים מרחפים ,)
(TSS( חנקן קלדהל ,)TKN זרחן כ ,)
- Pכלורידים, נתרן , 

נוה מיכאל  תחנות תדלוק כן דור אלון הרטוב א 42
נ ”ד 9986500

 האלה

כימית דיגום חטף, צריכת חמצן  1
(COD( הגבה ,)PHשמן מינרלי ,) 

סונול צומת  43
 שמשון

 8401ת.ד:  6גביש  תחנות תדלוק כן
 נתניה

דיגום חטף, צריכת חמצן כימית  1
(COD( הגבה ,)PHשמן מינרלי ,) 

 8401ת.ד:  6גביש  תחנות תדלוק כן סונול זכריה 44
 נתניה

דיגום חטף, צריכת חמצן כימית  1
(COD( הגבה ,)PH ,)שמן מינרלי 

קיבוץ יקום  1ת.ד:  תחנות תדלוק כן דור אלון לטרון 45
6097200 

דיגום חטף, צריכת חמצן כימית  1
(COD( הגבה ,)PHשמן מינרלי ,) 

יורו פארק, בניין  תחנות תדלוק כן פז מסילת ציון 46
הולנדקיבוץ יקום 

60972 

דיגום חטף, צריכת חמצן כימית  1
(COD( הגבה ,)PH שמן ,)מינרלי 

יורו פארק, בניין  תחנות תדלוק כן פז שואבה 47
הולנד קיבוץ יקום 

60972 

דיגום חטף, צריכת חמצן כימית  1
(COD( הגבה ,)PHשמן מינרלי ,) 

, 7גיבורי ישראל  תחנות תדלוק כן דלק מנטה צרעה 48
, א.ת. 8464ת.ד. 

 החדש, נתניה

דיגום חטף, צריכת חמצן כימית  1
(COD( הגבה ,)PHשמן מינרלי ,) 

דור אלון קרית  49
 ענבים

דיגום חטף, צריכת חמצן כימית  1 קרית ענבים תחנות תדלוק כן
(COD( הגבה ,)PHשמן מינרלי ,) 

תחנת דלק מ.א  50
 מטה יהודה

אזור תעשיה הר  תחנות תדלוק כן
 טוב א'

דיגום חטף, צריכת חמצן כימית  1
(COD( הגבה ,)PHשמן מינרלי ,) 

מנטה מבוא דלק  51
 ביתר

דיגום חטף, צריכת חמצן כימית  1 מבוא בית"ר תחנות תדלוק כן
(COD( הגבה ,)PHשמן מינרלי ,) 

יונה אברך טל  52
 שחר

דיגום חטף, צריכת חמצן כימית  1 טל שחר תחנות תדלוק כן
(COD( הגבה ,)PHשמן מינרלי ,) 


