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 'א מסמך

 2020/17' מס פומבי מכרז - הצעות להציע הזמנה

 המועצה אזורית מטה יהודה

 

  כללי .1

 
 מחיר הצעות בזה הנמזמי"( נההמזמי" או " המועצה: "להלן) המועצה האזורית מטה יהודה

 כאמור ולמפרטים לתנאים להוראות בהתאםאנדרטת הל"ה בתחומי  גינוןעבודות  לביצוע

 (.  "הפרויקט" או/ו" העבודות": להלן)  המכרז במסמכי

 

ההתקשרות עיקרי .2

 

 רק הצדדים את תחייבנה הסעיף והוראות בלבד כלליים הינם להלן זה בסעיף המובאים הפרטים .2.1

 הייתה. המכרז ממסמכי באיזה ומפורשת מפורטת אחרת התייחסות יןא בהם אשר במקרים

 .והמפורטת האחרת ההוראה תחייב, המכרז ממסמכי באיזה כאמור אחרת התייחסות

 'אנספח ובהמצורף  בהסכםוהכל כמפורט  את העבודות כאמור לעיל בצע ל יידרש במכרז זוכהה .2.2

 .להסכם

 המועצה ידי לע שיידרשו ובזמנים במועדים יתבצעו העבודות .2.3

העבודות. לביצוע הדרושים והמתקנים הציוד, החומרים, האדם כוח כל את לספק יידרש הזוכה .2.4

 לנכון מצאיש כפי, עת בכל, להפחית או להוסיף, העבודות היקף את לשנות הזכות שמורהלמועצה  .2.5

 בהתאם תחושב כאמור השינויים בגין והתמורה, הלצרכי בהתאם, שהיא הגבלה כל וללא

 ו/או טענה  תביעהכל לא תהיה  לזוכה  .ההתקשרות בחוזה זה לעניין המפורטות אותלהור

. כלשהיא בגין שינוים הנ"ל

, להצעתו בהתאם, לתמורה זכאי זוכהה יהיה, המכרז מסמכי י"עפ התחייבויותיו לקיום בתמורה .2.6

.המכרז במסמכי אמורכ

 לרבות, העבודות בביצוע הכרוכות, שהוא וסוג מין מכל, ההוצאות כל את ככוללת תיחשב התמורה .2.7

 לא התמורה. דין כל י"עפ הנדרשים האישורים כל וקבלת הנדרשים התיאומים כל למצות ומבלי

 שיהיה החוקי בשיעור, מ"מע יתווסף המשתתפים שבהצעת למחירים. שהיא סיבה מכל תשתנה

 .כדין מס ניתחשבו המצאת וכנגד התשלום ביצוע במועד בתוקף



במכרז ותלהשתתפ תנאים .3

רשאים להשתתף במכרז ולהגיש הצעות רק מציעים העונים על כל הדרישות והתנאים 

  המצטברים שלהלן:

 עבודות ארגון, ניהול והעסקת עובדים בביצועסיון מוכח כקבלן ראשי ו/או קבלן משנה בינ בעל .3.1

שנה. בכל₪  100,000בהיקף כספי של  גינון

  .(3מסמך א')למלא את  על המשתתףלהוכחת עמידתו בתנאי סף זה 

האחרון להגשת הצעות במכרז. במועדעובדים בתפקידי גינון  3מעסיק לפחות  המציע .3.2
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 יש לצרף אישור העסקה מרואה חשבון. להוכחת עמידתו

 המכרזפרסומו של  למועדהשנים שקדמו  10-המציע ו/או מי ממנהליו ו/או מי מבעליו לא הורשע ב .3.3

 קבע כי בעבירות הללו יש קלון.בעבירות פליליות אשר בית המשפט 

 .(5מסמך א)להוכחת עמידתו בתנאי סף זה על המשתתף לצרף תצהיר בנוסח 

בנוסח המצורף למסמכי ₪,  5,000ע"ס של מקורית ערבות בנקאית  לצרף להצעתו המציעעל  .3.4

 (.6מסמך א) המכרז

 

בלבד ולפי  לא מילא מציע אחר איזה מהתנאים להשתתפות במכרז, רשאית המזמינה, מטעם זה

שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לפסול את הצעתו של המציע או לחלופין לבקש כי ישלים ו/או 

 יתקן ו/או יבהיר איזה מהנתונים שבהצעתו ו/או המסמכים שצורפו לה.

 

עיקרי ההתקשרות .4

תוכל הסכם, אך מעת לעת בהציבוריים המפורטים  יתבצעו בשטחים העבודות נשוא המכרז .4.1

לא חייב(  לדרוש ביצוע עבודות אחזקת גנים גם במקומות נוספים שאינם חלק  )אך המועצה

מהמפרט הכל בתנאים ובתמורה נוספת כמפורט בהסכם.

א ולבצע את עבודות הגינון באמצעות הקבלן וה תחייב האינ המועצהלמען הסר ספק כי  מובהר .4.2

 הבלעדי. ווכל לפנות לקבלים אחרים לביצוע העבודות הכל על פי שיקול דעתי

זכות ברירה להאריך את תקופת ההסכם  למועצהחודשים כאשר  24-תקופת ההסכם היא ל .4.3

חודשים כל אחת. 12תקופות נוספות בנות  שלושל

ההצעה מסמכי .5

:  שלהלן המסמכים כל את להצעתו יצרף מציע כל

נשלחו(, בכתב )ככל שן של מסמכי המכרז, לרבות הודעות למציעים שנשלחו על ידי המזמי מלאסט  .5.1

כשהם חתומים ע"י המציע. 

תצהיר לפיו לא עמדו ולא עומדות נגד המציע ו/או מי מבעלי המציע ו/או מי ממנהלי המציע,  .5.2

תביעות משפטיות ו/או הליכים משפטיים הנוגעים לפירוק ו/או לפשיטת רגל ו/או כינוס נכסים 

היר יהיה חתום על ידי ו/או תביעות חוב שיש בהן כדי להשפיע על המשך תפקוד המציע. התצ

(.4כמסמך א)המציע וכן חתום ומאומת על ידי עו"ד בנוסח המצ"ב 

אישור משלטונות המס על היותו עוסק מורשה )במקרה של העתק תעודת עוסק מורשה או  .5.3

יצורף גם אישור מאת רשויות המס בדבר היותו של המשתתף  –משתתף המדווח בתיק איחוד 

אשר לגביו הוצא וצורף להצעה האישור(. נכלל בתיק המאוחד של העוסק,

:דהיינו, 1976-ו"התשל  ציבוריים גופים עסקאות חוק לפי הנדרשים האישורים כל .5.4

 פנקסי את מנהל הוא כי המעיד ממנו העתק או, מס מיועץ או ח"מרו, שומה מפקיד אישור .5.4.1

 ז"תשלה, מוסף ערך מס וחוק הכנסה מס פקודת פי על לנהלם שעליו והרשומות החשבונות

 על השומה לפקיד לדווח נוהג הוא וכי מלנהלם פטור שהוא או(, מ"מע חוק - להלן) 1976

.מ"מע חוק לפי מס עליהם שמוטל עסקאות על למנהל ולדווח הכנסותיו

 1976-בדבר "קיום דיני עבודה" בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו תצהיר  .5.4.2

(.1מסמך א), בנוסח ומאושר כדין המשתתף החתימה מטעם החתום על ידי מורש
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.אישור על ניכוי מס הכנסה במקור, על שם המשתתף .5.5

הינו תאגיד יצורפו גם: שהמשתתףככל  .5.6

העתק תעודת התאגדות של המשתתף. .5.6.1

בדבר רשם התאגידים הרלוונטי לסוג ההתאגדות של המשתתף תדפיס נתונים מעודכן מאת  .5.6.2

ודים הרובצים על נכסיו.פרטי הרישום של התאגיד, מנהלי התאגיד והשעב

אישור עו"ד המאשר כי המשתתף הינו תאגיד רשום וכי החתימות על גבי מסמכי המכרז הן  .5.6.3

 החתימה מטעם המשתתף ומחייבות את המשתתף לכל דבר וענין וכי מורשה של מורש

החתימה הנ"ל הוסמכו לחייב את המשתתף ולחתום בשמו על כל מסמך נוסף או אחר 

או במסמך  )מסמך ב'( רז זה והוצאתו אל הפועל )בשולי טופס ההצהרהדרש לצורכי מכישי

.נפרד(

הוגשה הצעה על ידי אדם פרטי )עוסק מורשה( יצורף העתק מאושר ע"י עו"ד כ"נאמן למקור" של  .5.7

תעודת הזהות וכן אישור עו"ד כי החתימות ע"ג מסמכי ההצעה הן של המציע )בשולי טופס 

ההצהרה או בטופס נפרד(. 

 

 ולפי בלבד זה מטעם מועצהה רשאיצירף המציע להצעתו איזה מהמסמכים האמורים לעיל,  אל

 או/ו יוסיף כי לבקש; לחלופין או המציע של הצעתו את לפסול, והמוחלט הבלעדי ודעת שיקול

. בה המפורטים הנתונים או/ו שבהצעתו מהמסמכים איזה יבהיר או/ו יתקן או/ו ישלים

 

לפנות למציעים בבקשה כי ישלימו מסמכים ו/או פרטים  םרשאי יוהי המטעמו/או מי  המועצה

ו/או נתונים הנדרשים לצורך הערכת ההצעות, לרבות לצורך הערכת ניסיונו הקודם של המציע 

מצא לנכון, ובכלל זאת על ידי הצגה בפועל של יבתחום וכן לבקש הבהרות, בכל דרך ואמצעי כפי ש

 וכיו"ב. עבודות קודמות, פגישות להסברים

 

ההצעה הגשת אופן .6

בכתב )ככל שנשלחו(,  המזמיןסט מלא של מסמכי המכרז, לרבות הודעות למציעים שנשלחו ע"י  .6.1

ת ומזכירבתיבת המכרזים שב למסור באופן אישיע"י המציע. את ההצעה יש  חתומיםכשהם 

 . הלשכה המשפטית בבניין המועצה

ההגשה תהיה  .12:00שעה  26.11.2020תאריך עד להאחרון להגשת הצעות למכרז זה הינו  המועד .6.2

האמור  המועדהמכרזים. לא תתקבלנה הצעות שתשלחנה בדואר או שתימסרנה לאחר  לתיבת

 . בלבד "17/2020מס' פומבי  מכרז" :לעיל. יש לרשום על המעטפה

או  להלן: "המשתתף"לעיל וההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד, )המגיש יכונה  .6.3

כאשר כל המסמכים והאישורים הנדרשים במכרז יהיו על שם בשני עותקים, (, "המציע"

 .המשתתף במכרז בלבד

תמורה הבתוספת מע"מ )להלן: " ₪ 4,750 לא תעלה על סכום חודשי של הכספיתההצעה  .6.4

 "(. על המציעים להציע הנחה אחידה על התמורה המקסימלית.המקסימלית

 תפסל על הסף. - התמורה המקסימליתההצעה אשר תעלה על  .6.5

 במועדמע"מ, בשיעור החוקי שיהיה בתוקף  מודגש בזה, כי הצעות המחיר לא תכלולנה מע"מ. .6.6

 .הרלוונטי, יתווסף וישולם כנגד המצאת חשבונית מס כדין
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מובהר ומודגש בזאת כי הצעת המציע כוללת את כל ההוצאות של המציע, בין המיוחדות ובין  .6.7

רוכות בביצוע העבודות והשירותים על פי תנאי המכרז, לרבות מין וסוג שהוא הכ מכלהרגילות, 

כוח אדם, ציוד, כלי רכב, ביטוחים, התקשרות עם ספקי משנה, אחריות ושירות מלאים בהתאם 

 .מועצההלאמור בהסכם וכיו"ב, ולמעט מע"מ, בשיעורו עפ"י דין, אשר ישולם ע"י 

יים, מכס, בלו, מס קניה וכיו"ב וכן מכלליות האמור לעיל, כל ההיטלים הממשלת לגרועמבלי  .6.8

שינויים בשיעורי המדד ו/או התשומות ו/או כל עלות אחרת שהיא הקשורה בעבודה ייחשבו 

 ככלולים במחירי ההצעה.

 על מורשי החתימה של המשתתף לחתום על כל מסמכי המכרז, לרבות הצעת המשתתף, הסכם .6.9

 עמוד. וכן בשולי כל לכך המיועד, נספחיו, במקום ההתקשרות

כל שינוי או תוספת שיעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות לגביהם, בין אם בדרך של  .6.10

ובין באמצעות מכתב לוואי או בכל דרך אחרת עלולים להביא לפסילת  המסמכיםתוספת בגוף 

, ללא כל שינוי, תוספת או מועצההובכל מקרה יחייב את הצדדים הנוסח שהוכן ע"י  ההצעה

 הסתייגות.

את הצעתו בקובץ מקורי של מסמכי המכרז, מבלי לבצע בהם כל תיקון,  יגישהמציע  .6.11

 שינוי, תוספת או הסתייגות שהיא ויצרף להצעתו את כל המסמכים המפורטים דלעיל.

שינוי, תיקון או הסתייגות מכל מין וסוג שהוא, במסמכי המכרז )למעט  המציעערך  .6.12

רשאי, מטעם זה בלבד, לפסול את  המועצההיה יהשלמת הפרטים הנדרשים ממנו בהצעתו( 

הבלעדי, לבקש מהמציע לתקן את הצעתו. בכל מקרה )גם אם  וההצעה או, לפי שיקול דעת

לא העיר לשינויים כאמור( יחייב את הצדדים הנוסח של מסמכי המכרז, אשר הוכן ע"י  מועצהה

 וכפי שנמסר למציעים.  מועצהה

האחרון להגשת הצעות במכרז.  ועדמהמימים  90לתקופה של בתוקף כל הצעה תהא  .6.13

והמציע מחויב לפעול  ולפי שיקול דעתאת הארכת תוקף ההצעה  לדרושהא רשאי ת מועצהה

 בהתאם לדרישה זו.  

, מטעם זה בלבד, רשאי מועצהההיה יאת הצעתו בהתאם לאמור לעיל,  המציעלא הגיש  .6.14

יתקן, ישלים או יבהיר את  לדרוש כי המציע ולפסול את ההצעה או, לחילופין ולפי שיקול דעת

הצעתו או, לחלופין, להתעלם מכל הסתייגות, שינוי או תיקון שצירף המציע ולראות את הצעתו 

 כאילו הוגשה ללא הסתייגות כאמור.

 

וערבויות הוצאות ,המכרז חוברת קבלת .7

ת לקבל מגב' רוני עירון, מנהלת מחלקת התיירות במועצה באמצעות שליחניתן  המכרזאת חוברת  .7.1

מסמכי המכרז על ידי המציע הינה  קבלת. מובהר כי yehuda.org.il-ronii@mדוא"ל לכתובת 

 תנאי להגשת הצעת המציע במסגרתו. כמו כן, לא ניתן להעביר זכות זו לתאגיד אחר. 

או  בתאום מראש– ת במועצהת התיירולקמחניתן לעיין במסמכי המכרז  ללא תשלום במשרדי  .7.2

אולם, רק משתתף שקיבל את מסמכי המכרז מגב' רוני עירון  .של המועצה האינטרנטבאתר 

 לעיל יוכל להגיש הצעה במכרז. 7.1כאמור בסעיף 

, תחולנה נת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכההוצאותכל  .7.3

 על המציע. 
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המועצה לפקודת ₪   5,000רבות בנקאית מקורית, אוטונומית, על סך של המציע יצרף להצעתו ע .7.4

"(, לפי הנוסח המצורף כדוגמא לתנאי מכרזערבות , חתומה כדין )להלן: "האזורית מטה יהודה

 .6מכרז זה כנספח א' 

 .כולל 24.2.2020עד ליום תעמוד בתוקפה המכרז ערבות  .7.5

יב המציע להאריך תוקפה של הערבות לתקופה בלבד, מתחי המועצהבמידת הצורך ועל פי דרישת  .7.6

 יום נוספים. 90נוספת עד 

, כל המועצההערבות תהא בלתי מותנית וניתנת על פי תנאיה לחילוט על פי פנייה חד צדדית של  .7.7

 אימת שהמשתתף לא יעמוד בהתחייבויותיו לפי תנאי מכרז זה.

 –רישות המפורטות לעיל הצעה שלא תצורף אליה ערבות בנקאית מקורית, העונה על כל הד .7.8

 תיפסל.

  המועצההערבות תוחזר למציעים שהצעתם לא נתקבלה לאחר שייחתם חוזה עם מי שיקבע ע"י  .7.9

 כזוכה.

, בסך המועצהמציע שהצעתו תוכרז כזוכה, יעמיד ערבות בנקאית אוטונומית, לפקודת  .7.10

צורף לתנאי כשהיא צמודה למדד המחירים של הצרכן, חתומה כדין, בנוסח המ₪,  5,000 של

 "(.ערבות ביצועערבות בנקאית לביצוע ההסכם )להלן: " ב' להסכם,נספח במכרז זה 

על ידי   הביצוע היה ותקופת ההתקשרות תוארך, לתקופת האופציה, תוארך ערבות .7.11

וזאת במועד קבלת הודעת  המועצהעל ידי ההסכם יוארך שהמציע מפעם לפעם, אם  וככל 

 . כםהסבדבר הארכת תקופת ה המועצה

 המציע יישא בכל ההוצאות הכרוכות במתן הערבות לביצוע. .7.12

 

 ביטוחים .8

 והצעתו ככל, כלשהו מחייב הסכם או דין כל פי על או/ו המציע של חוקית מאחריות לגרוע מבלי

 יפחת שלא בהיקף, המכרז דרישות פי על בתוקף ביטוחים להחזיק המציע מתחייב, במכרז תזכה

אין לבצע כל .  להסכם נספח ג'כ המצורף הביטוח באישור עותשמופי כפי בדרישות מהמפורט

 המועצהללא אישור יועץ ביטוח של , שינוי ו/או הסתייגות ממסמכי הביטוחים

 

 ושינויים הבהרות .9

בקובץ שאלות הבהרה  למועצהלהפנות  םעייהמצמרשאי כל אחד  יהיה 11.11.2020 יוםעד  .9.1

WORD דוא"ל :באמצעות  בלבד  yehuda.org.il-ronii@m , :במבנה הבא 

 

 פירוט השאלה הסעיף בחוברת המכרז בחוברת המכרז עמוד מספר מס"ד

    

 

 המכרז ויהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. משתתפיפץ לכל והעתק השאלות והתשובות י .9.2

פה, אין ולא יהיה להם כל תוקף שהוא. רק תשובות -שובה שניתנו בעלכל הסבר, פרשנות או ת .9.3

 המועצה תחייבנה את –בכתב 
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האחרון להגשת הצעות במכרז, להכניס שינויים ותיקונים  ועדבכל עת, עד למ תרשאי המועצה .9.4

או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים והתיקונים כאמור יהוו  הבמסמכי המכרז, ביוזמת

רד מתנאי המכרז, יובאו, בכתב, לידיעת כל רוכשי מסמכי המכרז בדואר רשום או חלק בלתי נפ

 ידו להצעתו. -ע"י המציע ויצורפו עלהמכרז, יחתמו  משתתפיידי -לפי הפרטים שנמסרו על בדוא"ל

ים שנקבעו בהליך המכרז, ועד,  לשנות את המובכל עת, ומכל סיבה שתראה ל תרשאי המועצה .9.5

 . האחרון להגשת הצעות במכרז ועדהמ ע,זאת ומבלי לגרו ובכלל

 

זכויות שמירת .10

, והמשתתפים במכרז לא יהיו רשאים למועצהכל הזכויות במסמכי המכרז שמורות  .10.1

 לעשות כל שימוש במסמכי המכרז אלא לצורך הכנת והגשת הצעה במכרז זה. 

את תנאי הצעתו  ,לאכוף על כל משתתף שהצעתו תיקבע כזוכה תהא זכאית מועצהה .10.2

 רז.במכ

ו/או מי  מועצההמוותר בזאת על כל סעד משפטי כנגד  המציע מצהיר ומתחייב כי הוא .10.3

רין או בעקיפין,  מדרישת מישמנוע בכל הקשור במכרז זה, ב ויהיה, אשר אינו סעד כספי, המטעמ

 , מלבד סעד כספי. כלשהו כל סעד משפטי ו/או צו משפטי

 

הזוכה ובחירת ההצעות בחינת .11

 . הבהצעה שתהיה היעילה והמיטיבה ביותר עבור המועצה בחרת, ככלל .11.1

 הלהביא בחשבון שיקולי תהא רשאית מועצההמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,  .11.2

את אמינותו, ניסיונו, כישוריו, יכולתו ואיתנותו הפיננסיות של המציע, ואת  ההצעותבבחירת 

 .ושל גופים אחרים עם המציע בעבר מועצההשל  וניסיונ

לפנות למזמיני עבודות קודמות )בין  המועד רשאיהא תמכלליות האמור לעיל,  מבלי לגרוע .11.3

ובין אחרים(  לעיל (3מסמך א) ע"י המציע במסמך העבודות הקודמות שצירף להצעתו שצוינואלה 

הא תגם לבירור פרטים בדבר המציע ומידת שביעות הרצון מקיום התחייבויותיו. לצורך כך, 

מהמציעים כל מידע, אסמכתא ומסמך הנוגעים לדבר והמציעים לבקש ולקבל  מועצהה תרשאי

, ככל שיידרש. במקרה בו המציע יסרב לשתף פעולה כאמור, מועצההמתחייבים לשתף פעולה עם 

 ואף לפסול את ההצעה. ולהסיק מסקנות לפי ראות עיני מועצהה תרשאי

בשל חוסר  לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל תנאיה או תרשאי המועצה .11.4

מונע הערכת ההצעה  מועצההאו לנתונים שבמסמכי המכרז, באופן שלדעת  לדרישותהתייחסות 

 כנדרש. 

לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה  תמתחייב נהאינ המועצהכי  בזאתמובהר  .11.5

 לבטל את המכרז, על פי כל דין.  תישהיא והיא רשא

המלא  ההרות נוספות לשביעות רצונלדרוש מהמציעים פרטים ו/או הב תרשאי המועצה .11.6

לערוך ביקורים במשרדי  הו/או מי מטעמ מועצהה תההצעות. כמו כן, רשאי פתיחתגם לאחר 

 המציעים לצורך בחינת ההצעות.

בוטל המכרז או הוקטן היקפו או הוגדל היקפו או נדחה ביצועו ו/או חלק ממנו או פוצלה  .11.7

כל סיבה שהיא, לא תהא למציע ו/או לזוכה כל או לא פוצלה הזכייה מכוחו, מ מכוחוהזכייה 
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תביעה ו/או זכות תביעה בגין כל פיצוי אף אם יגרם לו נזק כאמור, והמציע ו/או הזוכה לא יהיה 

 זכאי לפיצוי מכל מין וסוג.  

 

:וההתקשרות זכייה על הודעה .12

 ה. לחתימת החוז מועדקבע עמו יו לזוכההמועצה על כך  תודיעהזוכה במכרז,  קביעתעם  .12.1

בהודעתה על הזכייה, ימציא הזוכה את כל המסמכים  מועצההשיקבע ע"י  במועד .12.2

שעליו להמציא בהתאם למסמכי המכרז, לרבות ההסכם, כשהוא חתום על ידו,  והאישורים

 מועדתהיה הזכות לדחות את  המועצהלהסכם.  'בנספח ואישור על עריכת ביטוחים בנוסח 

 לעדי.הב החתימת ההסכם בהתאם לשיקול דעת

תוך התקופה האמורה שם ולרבות  לעיל,לא מילא הזוכה אחר כל התחייבויותיו כמפורט  .12.3

אחד או יותר מהמסמכים, אשר עליו להמציא נוכח זכייתו ו/או חזר בו מהצעתו,  המציאאם לא 

וזאת מבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד   לבטל את זכייתו של הזוכה במכרז, מועצהההא רשאי י

במקרה זה  מועצהההא רשאי ידים לזכותו נוכח הפרה זו של התחייבויות הזוכה. כן נוספים העומ

להזמין את העבודה מכל מציע אחר, והכל מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאי 

 פי כל דין.-ו/או על המכרזפי -על מועצהה

בהתאם  את הזכות לפעול הלעצמ תשומר המועצה בזכויות על פי כל דין, לגרועמבלי  .12.4

הבלעדי ולפנות אל המציע השני במדרג ההצעות, וכן הלאה,  וזאת גם לאחר  הדעתלשיקול 

שהוכרז על זוכה אחר במכרז, בכל מקום שהזוכה אינו עומד בהתחייבויותיו על פי תנאי המכרז 

 והחוזה. 

חתימה מטעמו בצירוף חותמת התאגיד על כל דף ודף  ההמציע יחתום באמצעות מורש .12.5

 כרז. במ הכלול

פרט למילוי וחתימה על מסמכי המכרז לא ישנה ו/או יוסיף ו/או ימחק המציע דבר מן  .12.6

 הכתוב במסמכים. 

 

ביטול המכרז .13

לצמצם את היקף המכרז או לבטלו או לבטל חלקים ממנו, או לצאת  תרשאי המועצה .13.1

לא מכל סיבה שהיא, לרבות במקרה שההצעות המתקבלות יהיו בלתי סבירות, או ש חדשלמכרז 

יעמדו בדרישות הסף, או כתוצאה משיבוש בלתי צפוי בלוחות הזמנים, בעיות תקציב וכיוצא 

 באלה. 

אך לא  – תרשאיהמועצה תהא י כל דין, מובהר בזאת, כי "בנוסף לאמור לעיל ולאמור עפ .13.2

 לבטל את המכרז גם בכל אחד מהמקרים האלה:  - תחייב

נשוא מכרז  מהאומדן המקצועי 25% -בההצעות שהוגשו הן במחיר נמוך או גבוה  13.1.1

 .זה ו/או המסגרת התקציבית שאושרה

התברר לעורך המכרז, לאחר פרסום מסמכי המכרז ו/או לאור שאלות ההבהרה  13.1.2

ו/או לאחר פתיחת ההצעות, שנפלה טעות במפרט או בדרישות המפורטות 

במסמכים, או שהושמטו נתונים / דרישות מהותיים מהמפרט, או שאלה בוססו 

 תונים שגויים, או בלתי שלמים.על נ
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יש בסיס סביר להניח שהמציעים, כולם או חלקם, תיאמו הצעות מחיר ו/או פעלו  13.1.3

 בניסיון ליצור הסדר כובל.

 יעים במכרז ו/או למי מרוכשיעל ביטול המכרז, לא תהא למי מהמצ המועצה ההחליט .13.3

 .ולפי מי מטעמו/או כ מועצההכל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי  המכרזמסמכי 

 

הוראות כלליות .14

, אשר מועבר למציעים לצורך הגשת המועצההרוחני של ו מסמכי המכרז הם קניינ .14.1

 במסמכי המכרז שימוש שאינו לצורך הכנת ו/או הגשת ההצעות. לעשותההצעות בלבד. אין 

ההסכם המצורף למסמך פנייה זה, על נספחיו, מהווה חלק בלתי נפרד ממכרז זה. יש  .14.2

 מכרז זה ואת ההסכם המצורף לו, על נספחיו, כמסמך אחד המשלים זה את זה.  לראות את

של סתירה בין נוסח מכרז זה לבין נוסח ההסכם, ייעשה מאמץ ליישב בין שני  מקרהכל ב .14.3

 הנוסחים.

לא ניתן ליישב בין נוסח מכרז זה לבין נוסח ההסכם, יגבר נוסח ההסכם  שבהןבנסיבות  .14.4

 יב את המציעים, וכנוסח הכתוב במכרז זה.ויראו נוסח זה כנוסח המחי

הבלעדית והייחודית בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או  השיפוטסמכות  .14.5

 .בירושליםהקשורים למכרז זה תהא לבתי המשפט המוסמכים 
 

 בכבוד רב,
 

 מועצה אזורית מטה יהודה
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 (1מסמך א)

 תצהיר קיום דיני עבודה

 

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

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

 –הנני נותן תצהיר זה בשם ________________________ מספר זיהוי _____________ )להלן  .1

האזורית מטה  מועצההשל  17/2020מס'  פומבי"( המבקש להגיש הצעה למכרז המשתתף" או "הגוף"

 . אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם הגוף.יהודה

ב לחוק עסקאות 2" כהגדרתם בסעיף עבירה" -" ובעל זיקהבתצהירי זה, משמעותם של המונחים " .2

תנאי לעסקה  –"(, תחת הכותרת "קיום דיני עבודה החוק" -)להלן 1976 –גופים ציבוריים, התשל"ו 

 גוף ציבורי". אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותם של מונחים אלה וכי אני מבין/ה אותם. עם

ב לחוק( המשתתף לא הורשע בפסק 2ההתקשרות )כהגדרתו בסעיף  למועדהנני מצהיר בזאת כי עד  .3

או  1991-עבירה עפ"י חוק עובדים זרים התשנ"א -דין חלוט ביותר משתי עבירות )עבירה לעניין זה 

( או, לחלופין, המשתתף או בעל 31.10.02, שנעבר לאחר יום 1987 -וק שכר מינימום, התשמ"זלפי ח

ב לחוק(, הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות )עבירה לעניין זה 2זיקה אליו )כהגדרתו בסעיף 

 1991-עבירה עפ"י חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א -

האחרון להגשת  במועד(, אולם 31.10.02, שנעבר לאחר יום 1987 -או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז

 ההרשעה האחרונה. במועדהצעות במכרז, חלפה שנה לפחות 

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

                                                                                                ____________________ 

 חתימת המצהיר                                                                                                           

 אישור

שרדי הריני לאשר, כי ביום ________, הופיע בפני, _______________, עו"ד מ.ר. _________, אשר מ
ברחוב ____________, מר/גב' ____________, המוכר לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו כי עליו 
להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות תצהירו דלעיל 

 וחתם עליו בפני.

 

_________________     
 _______________________ 

 עו"ד     חותמת + חתימת                                                                                 תאריך            
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 (2)א מסמך

 

 בוטל
 



12 

 

 (3)א  מסמך

 קודם ניסיון בדבר אישורו מסמך הערכה

 פרטים על המשתתף .1
 

        שם המשתתף: .1.1

           מס' הזיהוי: .1.2

         מען המשתתף )כולל מיקוד(: .1.3

         שם איש הקשר אצל המשתתף:  .1.4

          תפקיד איש הקשר:  .1.5

           טלפונים: .1.6

           פקסימיליה: .1.7

          דואר אלקטרוני:  .1.8

 

 

 : )יש לצרף אסמכתאות ו/או המלצות לעמידה בתנאי הסף(.13, כאמור בסעיף ניסיון המציע .2
 

, 2015-2019דות גינון, נשוא מכרז זה בשנים בעל ניסיון בניהול והעסקת עובדים בביצוע עבו .2.1

 לשנה.₪  100,000בהיקף כספי של 

 : 1פרטים על לקוח מס' 

 _________________________________________________ :שם הלקוח

 היקף כספי בש"ח )ללא מע"מ(: ___________________________________

 _____________________תקופת ביצוע השירותים: __________________

 מהות וסוג השירותים: _________________________________________

 שם איש קשר ותפקידו: _________________________________________

 טלפון במשרד+ נייד:___________________________________________

 

 :2פרטים על לקוח מס' 

 _________________________________________________ :שם הלקוח

 היקף כספי בש"ח )ללא מע"מ(: ___________________________________

 תקופת ביצוע השירותים: _______________________________________

 מהות וסוג השירותים: _________________________________________
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 __________________________שם איש קשר ותפקידו: _______________

 טלפון במשרד+ נייד:___________________________________________

 

 :3פרטים על לקוח מס' 

 _________________________________________________ :שם הלקוח

 היקף כספי בש"ח )ללא מע"מ(: ___________________________________

 _______________________________________תקופת ביצוע השירותים: 

 מהות וסוג השירותים: _________________________________________

 שם איש קשר ותפקידו: _________________________________________

 טלפון במשרד+ נייד:___________________________________________

 

 ____________________שם המשתתף: _       
      

 חתימת וחותמת המשתתף: ____________       
         

 תאריך: _______________________       

 

 עו"ד אישור

אני מאשר כי החתימות דלעיל הינן חתימותיהם של ____________________, אשר רשאים לחתום 
ותיהם בצירוף חותמת החברה ולהתחייב על פי דין בשמו של ____________ ]המשתתף[ וכי חתימ

 מחייבות את המשתתף לכל דבר ועניין.
 
 

      ____________  ___________ 
 עו"ד          תאריך            
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 (4)א מסמך

 משפטיות תביעות היעדר על תצהיר

 

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

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

 המבקש הגוף שהוא"( המציע" – להלן_______________________ ) בשם זה תצהיר נותן הנני .1

' מס פומבי מכרז פרסום בעקבות( "מועצהה: "להלן) מועצה אזורית מטה יהודה עם להתקשר

 .המציע בשם זה תצהיר לתת ת/מוסמך הנני כי ה/מצהיר אני"(. זהמכר" - להלן) 2020/17

 ממנהלי מי או/ו המציע מבעלי מי ואו המציע כנגד עומדות ולא עמדו לא כי בזאת מצהיר הנני .2

 כינוס או/ו רגל פשיטת או/ו לפירוק הנוגעים משפטיים הליכים או/ו משפטיות תביעות, המציע

 המציע תפקוד המשך כל להשפיע כדי בהן שיש חוב ביעותת או/ו הליכים הקפאת או/ו נכסים

 . וייבחר במידה, זה מכרז הוראות וקיום

 

 .אמת דלעיל תצהירי ותוכן חתימתי להלן, שמי זה

 

        ____________________ 

 המצהיר חתימת                 

 .ר. _________, הריני לאשר, כי ביום ________, הופיע בפני, _______________, עו"ד מ
 

 אשר משרדי ברחוב ____________, מר/גב' ____________, המוכר לי באופן אישי, ולאחר 
 

 שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, 
 

 אישר נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו בפני.
      

 

                                                       ____________________ 

 חתימת עורך הדין              
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 (5)א מסמך

 בפלילים הרשעות היעדר על תצהיר

 

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

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

 המבקש הגוף שהוא"( המציע" – להלן_______________________ ) בשם זה תצהיר נותן הנני .1

' מס פומבי מכרז פרסום בעקבות( "המועצה: "להלן) המועצה האזורית מטה יהודה עם להתקשר

 .המציע בשם זה ירתצה לתת ת/מוסמך הנני כי ה/מצהיר אני"(. המכרז" - להלן) 17/2020

 המניות מבעלי מי או/ו החתימה הממורש מי או/ו ממנהליו מי או/ו  המציע כי בזאת מצהיר הנני .2

 הכרוכה פלילית בעבירה או קלון עמה שיש פלילית בעבירה הורשעו לא בעקיפין או במישרין שלו

פרסומו של  דלמועהשנים שקדמו  10-ב מין בעבירות או מרמה בעבירות או אלימות בעבירות

 .  המכרז

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

 

        ____________________ 

 המצהיר חתימת                 

הריני לאשר, כי ביום ________, הופיע בפני, _______________, עו"ד מ.ר. _________, 

___, המוכר לי באופן אישי, ולאחר אשר משרדי ברחוב ____________, מר/גב' _________

שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, 

 אישר נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו בפני.

          ____________________ 

 חתימת עורך הדין       
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 (6)א מסמך

 נוסח ערבות בנקאית למכרז

 לכבוד

 מועצה האזורית מטה יהודהה

 א.ג.נ.,

 כתב ערבות מס'__הנדון: 

"( אנו  ערבים בזאת המציעעל פי בקשת _______________  ח.פ. ________________ )להלן : "
וזאת בקשר עם ₪( חמשת אלפים  ₪ 5,000 –כלפיכם בערבות אוטונומית לסילוק כל סכום עד לסך של 

ולהבטחת מילוי תנאי , בתחומי אנדרטת הל"ה גינוןעבודות וע לביצ 17/2020פומבי השתתפות במכרז 
 דרישות ומסמכי המכרז.

יום מקבלת דרישתכם הראשונה  14אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל תוך 
בכתב, שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו, או באופן כלשהו, 

רוש את הסכום תחילה מאת המציע בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת או לד
 הגנה כלשהי, שיכולה לעמוד למציע בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם. 

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

 .כולל 24.2.2020ערבות  זו תישאר בתוקף  עד ליום 

 

 

 תאריך ______________

 בנק_____________
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 'ב סמךמ

 המשתתף והצהרת הצעה
 

           לכבוד
 המועצה האזורית מטה יהודה

 "(המועצה : "להלן)
 

 ., נ.א.ג
 

 באנדרטת הל"ה ותחזוקה גינוןעבודות לביצוע  -2020/71 מס'מכרז 
 

 
 מכרזל הצעתנו בזאת מגישים, המכרז מסמכי כל את זהירה בחינה ובחנו שקראנו לאחר, מ"הח אנו

עפ"י המפורט בנספחים למכרז ותחזוקה באנדרטת הל"ה גינון עבודות לביצוע  ,2020/17מס'  פומבי
  :כדלקמן בזה יםומתחייב מצהירים, "(המכרז: "להלןזה )
 

 את ובדקנו, אליו מצורפים שאינם ובין אליו המצורפים בין, המכרז במסמכי האמור כל את הבנו .1
 . עליה להשפיע העלולים או/ו העבודה בביצוע הקשורים הגורמים כל

 

הננו מצהירים בזה כי קראנו והבנו את כל האמור במסמכי המכרז על פרטיהם ללא יוצא מן  .2
את כל הבדיקות הדרושות ו/או הנחוצות להגשת הצעתנו זו, וכן בחנו את כל הכלל, כי ערכנו 

הגורמים האחרים המשפיעים על ההוצאות הכרוכות בביצוע העבודה וכי בהתאם לכך ביססנו את 
הצעתנו. לא הסתמכנו בהצעתנו זו על מצגים, פרסומים, אמירות או הבטחות כלשהם שנעשו בעל 

, אלא על האמור במסמכי המכרז בלבד. כן הננו וו/או מי מטעמ ויו/או עובד מועצההפה על ידי 
 דרישות או תביעות כל נציג ולאמצהירים בזה, כי אנו מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז 

 . כאמור טענות על מראש בזאת מוותרים ואנו הבנה אי או/ו ידיעה אי על המבוססות
 

 לביצוע הדרושים והכישורים ההיתרים, שיונותיהר, הכשירות, המומחיות, הידע בעלי אנו .3
.המכרז מסמכי לכל בהתאם, המקצועית מהבחינה והן המימון מבחינת הן, המכרז נשוא העבודות

 

 הדרישות כל על עונה זו והצעתנו במכרז מהמשתתפים הנדרשים התנאים בכל עומדים אנו .4
 נצרף ולא במידה כי נול ידוע. הנדרשים המסמכים כל את מצרפים אנו ולראייה המכרז שבמסמכי

 נסרב אם הצעתנו את לפסול עלולה המכרזים ועדת, דלעיל המפורטים מן אישור או/ו מסמך
 לצדדים ולפנות לחקור הזכות שמורה המכרזים לועדת כי לנו ידוע עוד. מסמך או מידע למסור

, וכשירותנ להוכחת יידרש אשר נוסף מסמך /מידע כל להציג מאתנו ולדרוש או/ו שלישיים
. ב"וכיו העבודות לביצוע התאמתנו, המימון אפשרויות, מומחיותנו, ניסיוננו

 

 ואף עיניה ראות לפי מסקנות להסיק הועדה רשאית, כאמור מסמך או מידע למסור נסרב אם .5
. ההצעה את לפסול

 

.  הסתייגות כל בלא במכרז הכלולים והתנאים ההתחייבויות כל את לבצע עצמנו על מקבלים אנו .6

 

 והמיומן המקצועי האדם וכוח הנדרש הציוד וכל המקצועיים, הטכניים האמצעים כל את לנו שי .7
 כן לעשות מתחייבים ואנו, המכרז במסמכי הנקובים במועדים העבודה את ולהשלים לבצע מנת על

 .  במכרז נזכה אם
 

ות נשוא אתנו בהסכם, נבצע את העבודתקשר תוהמועצה הננו מתחייבים כי במידה ונזכה במכרז  .8
המכרז בשלמותן, בהתאם למסמכי המכרז, הוראות הבטיחות והוראות כל דין, לפי המחירים 

 .המועצההנקובים בהצעתנו להלן, לשביעות רצון 
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כן ידוע לנו כי כל התחייבות המופיעה בחוברת מכרז זו, לרבות בהסכם, מחייבת אותנו גם אם לא  .9
 הוזכרה במפורש במסמך זה.

 

 . אחרים משתתפים עם תיאום או קשר כל ללא מוגשת זו הצעה כי בזה מצהירים אנו .10
 

: ובמילים) 90 במשך תקפה ותהא, לשינוי או לביטול ניתנת ואינה חוזרת בלתי הינה זו הצעתנו .11
 לדרוש תרשאי האהמועצה ת כי, לנו ידוע. במכרז הצעות להגשת האחרון מהמועד יום (תשעים
 והכל, מהצעתו בו שחזר כמי נחשב, לכשנידרש זו הצעתנו נאריך לא אם וכי, ההצעה תוקף הארכת

 .  דין כל פי-על או/ו המכרז פי-על מועצהה זכאי להם אחרים תרופה או סעד מכל לגרוע מבלי
 

 להמציא שעלינו והאישורים המסמכים כל את נמציא כי מתחייבים אנו, תתקבל והצעתנו היה .12
. ביטוחים עריכת על והאישור ,כדין חתום, ההסכם לרבות, המכרז למסמכי בהתאם

 

ידוע למציע שאם לא תתקיים התחייבויותינו זו, כולה או מקצתה,  תהא זו הפרה יסודית של  .13
לבטל את זכייתנו במכרז, בלא שתידרש ליתן התראה  תהא רשאית והמועצהתנאי המכרז והחוזה 

וי מוסכם ללא בין היתר ולא רק, לחלט את הערבות הבנקאית, כפיצ תעל כך וכן תהא רשאי
הוכחת נזק, להתקשר עם גורם אחר לביצוע העבודות נשוא ההצעה ולחייב אותנו בכל העלויות 
וההוצאות הכרוכות בעקבות ההפרה ולא יהא בכך כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות 

.עקב הפרת התחייבויות זו המועצה

 

 וההוצאות הנזקים כל את מאתנו יפרעלהתהא רשאית  המועצה  כזה במקרה כי לנו ידוע כן כמו
 . אחר קבלן עם להתקשר או/ו כך עקב הל שיגרמו

 לרשות שיעמדו סעד או זכות בכל לפגוע כדי יהא לא חילופי קבלן עם שבהתקשרות לנו ידוע כן
 מצהירים הננו. למכרז הצעתנו הגשת עם עצמנו על נוטלים שאנו ההתחייבויות הפרת עקב מועצהה
 אחר מציע עם מועצהה התקשרות עקב לפיצוי זכות או/ו תביעה או/ו טענה כל ולנ תהיה לא כי

.  במקומנו

בהסתמך על כל האמור לעיל ולהלן בכל מסמכי המכרז אנו מציעים לבצע את שירותי אחזקת  .14
בתמורה להנחה של ___________ % מהתמורה המקסימלית  אנדרטת הל"ההגינון בתחומי 

____________ אחוזי הנחה(, בתוספת מע"מ כדין.לחודש  )ובמילים: _______

 
בתוספת מע"מ כדין. הצעה ₪   4,750 מובהר כי הצעת המציע לא תעלה על סך חודשי של 

 שתעלה על סכום זה תפסל על הסף.
 

  ה, ובהתאם לשיקול דעתה, לתקציבההזכות להפחית או להגדיל את גודל שטחי הגינון בהתאם לצרכילמועצה 
  ן מצהיר כי בעת עריכת הצעתו למכרז לקח בחשבון )מעבר לכלל תנאי ההסכם( גם את עניין זה.הבלעדי והקבל

 
 שבמסמכי לתנאים בהתאם העבודה לביצוע והסופית המלאה התמורה את כוללת זו הצעתנו .15

 בביצוע הכרוכות, שהוא וסוג מין מכל, כלליות ובין מיוחדות בין, ההוצאות כל זה ובכלל, המכרז
 לרבות, החוזה נשוא התחייבויותינו לכל מלא כיסוי ומהווה, בשלמות המכרז תנאי פי לע העבודות

 ההתאמות, והיתרים רישוי, ביטוחים, רכב כלי, עבודה כלי, חומרים, אביזרים, ציוד, אדם כוח
  .המכרז במסמכי הנדרשת והאחריות הבדק תקופת ולרבות העבודה ביצוע לצורך המתחייבות

 

 ידינו על הנקוב לסכום מעבר העבודות ביצוע בגין נוספת תמורה כל לנו שולםת לא כי לנו ידוע .16
 תשומות, תקורות, במיסים שינוי כל בגין לא לרבות, למדד הצמדה הפרשי בגין לא לרבות, דלעיל

 .וכדומה
 

 על בעתיד יחולו אשר או החלים, שהוא סוג מכל, חובה תשלום, היטל, מס כל כי לנו מובהר כן .17
 מהסכומים מועצהה נכהי, כך לצורך. ידינו על וישולמו עלינו יחולו, זה חוזה י"עפ דותהעבו ביצוע

  .לנו תשלום תהווה לזכאי אלו סכומים והעברת, דין כל לפי לנכות שעליה סכום כל לנו שיגיעו
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אנו מצהירים כי הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו מוגשת  .18
פי דין או הסכם -אנו זכאים לחתום בשם התאגיד על הצעה זו, וכי אין כל מניעה על ההצעה, כי

 לחתימתנו על הצעה זו. 

 

-אשר ו/או מי מטעמה, , מועצההאנו מאשרים בזה כי אנו מוותרים בזאת על כל סעד משפטי כנגד  .19
בעקיפין,  אינו סעד כספי, ואנו מצהירים כי נהיה מנועים בכל הקשור במכרז זה, במישרין או 

 מדרישת כל סעד משפטי ו/או צו משפטי, מלבד סעד כספי. 
 

 :זו הצהרתנו של המלאה משמעותה את שהבנו לאחר החתום על באנו לראיהו .20
 

 : _____________זיהוי' מס: ____________________ המשתתף שם

 _____: __________פקס: ______________ טל(: _________________ מיקוד כולל) כתובת

 : ______________________ ל"דוא

 : _____________________ נייד' טל: _______________ קשר איש

 

 :______________________חתימה  ________  תאריך
 
 

  תאגיד י"ע הצעה להגשת - ד"עו אישור

 ___  ____________________ של ד"עו  _____________ מ"הח אני

  בפני חתמו __________ ביום כי בזה מאשר"( המשתתף: "להלן) ___________________. פ.ח  

 כי, המשתתף בשם     ___________________  ה"ה זו הצהרה על
 המשתתף של ההתאגדות מסמכי פי על הדרושים האישורים וכל ההחלטות כל המשתתף אצל נתקבלו

 את מחייבת לעיל המפורטים ה"ה חתימת וכי  זו הצהרה על המשתתף לחתימת דין כל פי ועל
 .המשתתף

__________________  _____________________
             

 ד"עוה חתימת+  חותמת                                                                                                        תאריך

 

  יחיד י"ע הצעה להגשת - ד"עו אישור

 ________של ________________ ת.ז. _______ "מ ___________________ עו"דאני הח
 

"( מאשר בזה כי ביום _________________ חתם בפני המשתתף על הצהרה המשתתף)להלן: "
 זו. 

 

__________________              _____________________
 ד"עוה חתימת+  חותמת                                                                                                        תאריך
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 'ג מסמך

 הסכם לביצוע עבודות קבלניות 
 

 2020ביום _____ לחודש _____ שנת במועצה האזורית מטה יהודה שנערך ונחתם  

 

  מועצה אזורית מטה יהודה : ב י ן

  ____________________ד.נ.    

 (המזמין" ו/או המועצה "להלן: )  

 -אחד מצד                                                                                                                               

 

 _______________________________ : ל ב י ן

              _______________________________                                 

             _______________________________ 

 "(קבלןה)להלן: " " 

 

 -מצד שני                                                                                                          

 

אנדרטת הל"ה שבתחום ם יצוע עבודות גינון בתחולב 2020__מכרז מס'  מהפרס מועצהוה  הואיל

 "(;המכרז)להלן: " שיפוטה

 

והוא מצהיר כי ערך לפני הגשת ההצעה את כל הבדיקות מכרז בוהקבלן הגיש הצעה   והואיל

נשוא המכרז ביצוע העבודות והסכים לקבל על עצמו את הנחוצות לצורך הגשת ההצעה 

 ;בהתאם למסמכי המכרז ותנאיו

 

והקבלן מצהיר כי הוא מעוניין, מוכן ומסוגל לבצע את העבודות, כהגדרתן להלן, וכי יש לו   והואיל

היכולת הארגונית וכל האישורים הנדרשים על פי כל דין על מנת לבצע את העבודות לפי 

 הסכם זה;

 

עם להתקשר ו למכרזהקבלן הצעתו של לקבל את  החליטה, המועצההמכרזים של  וועדת  והואיל

 ;תנאים המפורטים בחוזה זהובמחיר בהסכם לביצוע העבודות בן הקבל

 

 לפיכך, הוסכם הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן:

 מבוא ונספחים .1

 המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו. 1.1

כותרות ההסכם הנן לנוחות הצדדים בלבד ולא תשמשנה בשום מקרה לפרשנות ההסכם ו/או  1.2

 תנאיו.

ו/או אי התאמה ו/או דו משמעות בין הוראות ההסכם לבין הוראה במקרה של סתירה  1.3

תהא הוראת ההסכם עדיפה וגוברת והוראות הנספח תקרא ותפורש ביחד עם  ,מהוראות הנספח

 ובהתאם להוראת ההסכם, אלא אם כן יוסכם אחרת במפורש.



21 

 

 

 

 

 

 

 רשימת הנספחים:  .2

 

 .פירוט העבודות -  נספח א'  

 .צועביערבות  - נספח ב'  

 .נוסח אישור על עריכת ביטוחים - נספח ג'  

 נספח ד'  

 נספח ה'

- 

- 

 נספח בטיחות והצהרת בטיחות.

 .1953 –הוראות רלבנטיות מתוך חוק עבודת נוער, התשי"ג 

 

 הצהרות הקבלן .3

אותים נוא בעל מיומנות, ניסיון וידע לביצוע העבודות לפי חוזה זה, וכי הוא בעל אמצעים ה .3.1

עבודות ברמה גבוהה, המבחינת כוח אדם, ציוד, חומרים ומימון על מנת לבצע את ומספיקים 

 על פי הדרישות והתנאים המפורטים בחוזה. 

כהגדרתם לעיל, והוא יבצע את העבודות מבלי  האנדרטהוא ביקר בשטחי הגינון שבתחום ה .3.2

 כאי לתוספת תשלום כלשהי, מעבר לתמורה הקבועה בחוזה זה להלן.  זשיהא 

התמורה המפורטת בחוזה זה מניחה את דעתו ומהווה תמורה נאותה והוגנת לכל י כ .3.3

חוזה, וכי תהא הסיבה אשר תהא, לא יהיה הקבלן זכאי לכל תוספת ההתחייבויותיו על פי 

 ציין בכתב הכמויות במכרז זה. שלמחירים כפי 

 י לא חל שינוי בפרטים אשר מסר במסגרת הצעתו במכרז. כ .3.4

יו לא פשרותו בחוזה זה, ובחתימתו על חוזה זה ובביצוע התחייבויותיו על י אין מניעה להתקכ .3.5

 ל דין. כיהיה משום פגיעה בזכויות של צדדים שלישיים כלשהם, על פי הסכם או על פי 

הירים נוא קרא את המכרז ונספחיו ואת חוזה זה ונספחיו, וכי כל תנאי החוזה והנספחים לו ה .3.6

רשאי להפחית, בכל עת, את מספר שטחי הגינון  מועצההכי וברורים לו. בכלל זה, ידוע לו 

 הא זכאי לקבלת פיצוי בגין ההפחתה.  יאשר בהם יבוצעו העבודות. הקבלן לא 

במסגרת מתן שירותי  בידי כל הגורמים למיניהם שיפעלו מטעמוהקבלן מצהיר כי בידיו, ו .3.7

מתן שירותי גינון, במידה וכיו"ב הדרושים לצורך  תכל האישורים, הרישיונו למועצההגינון 

פי הדין, וכי ידאג לביצוע כל הפעולות הנדרשות לקיום רישיונות -כאמור נדרש על תשרישיונו

 כאמור.

כפי שיידרש במסגרת מתן שירותי  במועצההקבלן מתחייב בזה לשתף פעולה עם כל גורם  .3.8

 הגינון על ידו.

 

 ההתקשרות .4
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צמו בזה, את העבודות כהגדרתן לעיל הכל בזאת לקבלן, והקבלן מקבל על ע תמוסר המועצה .4.1

 בתנאי הסכם זה על נספחיו.

למסור לקבלן ביצוע של עבודות נוספות תוכל המועצה , בנספח א'מלבד העבודות המפורטות  .4.2

 של אחזקת גנים ועבודות גינון נוספות שאינן כלולות במפרט.

ון באמצעות הקבלן לבצע את עבודות הגינ תחייב נהאינ המועצה מובהר למען הסר ספק כי .4.3

הבלעדי. הקבלן  הים אחרים לביצוע העבודות הכל על פי שיקול דעתנוכל לפנות לקבלתא יוה

 מצהיר כי בהצעתו למכרז לא הסתמך על ביצוע העבודות הנוספות כאמור.

 

 התחייבות הקבלן  .5

וישמע להוראותיו  מועצהמטעם ההקבלן יבצע את העבודות על פי הנחיות והוראות המפקח  .5.1

 ופן קפדני.בא

את שירותיו של כל  המועצהמוסכם בין הצדדים כי הקבלן לא יהא רשאי להזמין, על חשבון  .5.2

קבלן ו/או מומחה בקשר לביצוע העבודות ו/או כל חלק הימנה, אלא אם כן קיבל לכך את 

 מראש ובכתב. מועצהה גזבראו  מועצהה מנכ"ליתהמפורש של  םאישור

 ן שירותיו על פי הסכם זה.הקבלן יימנע מניגוד עניינים במת .5.3

הקבלן  מתחייב לצייד, על חשבונו ובאחריותו  הבלעדית, את מנהל  העבודה ואת העובדים  .5.4

במכשיר קשר אלחוטי שיפעל  בתדר כפי שיורה המפקח  מועצההאשר יעבדו  מטעמו בשטח 

יעביר ו/או בטלפון סלולרי אשר יאפשרו יצירת קשר מיידי עם כל עובד ועובד בכל עת. הקבלן 

 רשימה של העובדים ומספר טלפון של כל עובד ועובד. מועצהל

 

 כוח אדם .6

הקבלן מתחייב להעסיק בביצוע העבודות על פי הסכם זה פועלים ועובדים המאושרים  .6.1

טרם תחילת העבודה למועצה  אישורי עבודה להעסקה על  ידי לשכת התעסוקה, יש למסור

 את האישורים.

את הפסקת העסקתו של כל עובד ו/או כל גורם אחר המועסק לדרוש בכל עת  תרשאיהמועצה  .6.2

הבלעדי והמוחלט וללא צורך ליתן נימוקים. נתקבלה  ועל ידי הקבלן, וזאת לפי שיקול דעת

כאמור, יביא הקבלן להפסקת העסקתו המיידית של העובד כנדרש על ידי  מועצההדרישת 

 .המועצה

יזע"/שכפ"ץ ומוטבע עליהם "בשירות הקבלן יספק לעובדיו במהלך כל שעות העבודה "מ .6.3

" ושם החברה/ קבלן. באחריות הקבלן לוודא שכל עובדי האזורית מטה יהודה מועצהה

 הקבלן לרבות מנהל העבודה ייבצעו את העבודות כשהם לבושים ב"מיזע"/ שכפ"ץ כאמור.

ו/או  םהקבלן  מתחייב  כי יגיע לשטח בכל עת  שייקרא על ידי המפקח כדי לטפל  באירועי .6.4

 טיפול מיידי, וזאת אף מחוץ לשעות העבודה הרגילות.  במפגעים המחייבים לדעת המפקח 

 

 אספקת ציוד חומרים הדרושים לביצוע העבודה .7

הקבלן יספק, על חשבונו ועל אחריותו הבלעדיים, את כל הדרוש לביצוע העבודות, ובכלל זה  .7.1

ועל אחריותו הבלעדיים את כל  ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל יספק הקבלן על חשבונו

כלי העבודה, וכל האמצעים הדרושים לביצוע העבודות על פי הסכם זה. הקבלן מתחייב 
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לספק ציוד וחומרים בהיקף ובאיכות ככל שיידרש לצורך ביצוע העבודות בהתאם לקבוע 

 במפרט הטכני להסכם זה ובהתאם לדרישותיו של המפקח כפי  שיהיו מעת לעת.

עבודות. החראי בלעדי לתקינותם של כלי העבודה המשמשים אותו בביצוע קבלן יהא אה .7.2

או החלפתו, על /ובמקרה בו יתקלקל ציוד הדרוש לביצוע העבודות, ידאג הקבלן מיד לתיקונו 

 מנת שלא יהא בכך למנוע ביצוע העבודות כנדרש.

 

 התמורה לקבלן .8

, רצונה של המועצהעות כם זה לשביבתמורה לביצוע העבודות על פי הס -תמורה חודשית .8.1

 ההנחה שניתנה על ידי הקבלן במכרז מהפחתתלקבלן את הסך המתקבל  תשלם המועצה

 מקסימלית, בתוספת מע"מ.המהתמורה 

בכל חודש שוטף חשבון בגין כל העבודות שבוצעו על   5-הקבלן יגיש לאישור המפקח עד ל .8.2

 "(. החשבון" ביחס לחודש הקודם )להלן:

קבלת החשבון, אשר יהיה רשאי  לאשרו,  ממועדיום  14י המפקח בתוך החשבון ייבדק על יד .8.3

 .לאשרו בחלקו או שלא לאשרו כלל בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי והמוחלט

 יום.  30לאחר האישורים כאמור יועבר החשבון לגזברות וזו תשלם את החשבון שוטף +  .8.4

י הסכם זה, ימציא במעמד חתימת הסכם זה, וכתנאי מוקדם לבצוע תשלומים לקבלן לפ .8.5

 העתק מאומת של כל אלה: למועצההקבלן 

 –)בסעיף זה  1975-תעודת עוסק מורשה בתוקף על פי חוק מס ערך מוסף התשל"ו .8.5.1

 "החוק"(.

או  1976-אישור מפקיד מורשה כמשמעותו בחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו .8.5.2

פנקסי החשבונות  מרואה חשבון או מיועץ מס, לפיו הקבלן מנהל או פטור מלנהל את

והרישומים שעליו לנהל על פי פקודת מס הכנסה ולפי החוק, וכמו כן שהקבלן נוהג 

לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולמנהל מע"מ על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי כל 

 דין.

 .מהמועצה חשבונית מס כדין במעמד וכנגד כל תשלום שהקבלן קיבל למועצההקבלן ימציא  .8.6

ק מובהר כי התמורה לקבלן כוללת ומגלמת בתוכה גם תשלום ו/או החזר למען הסר ספ .8.7

לא  מועצהוהההוצאות אשר הוציא הקבלן במסגרת ביצוע העבודה  ו/או כל חלק הימנה;  

היה חייב לשלם לקבלן בשום מקרה כל תשלום כספי נוסף מעבר לאמור לעיל. מבלי לגרוע י

ן כוללת ומגלמת בתוכה גם תשלום בעבור כל מכלליות האמור לעיל מובהר, כי התמורה לקבל

 הכלים, והציוד שעל הקבלן לספק, כאמור בהסכם זה.

למען הסר כל ספק יודגש כי זכאותו של הקבלן לכל תשלום מכל סוג שהוא על חשבון התמורה  .8.8

                                                                                                                                                                                          לקבלן כאמור בהסכם זה מותנית בביצוע בפועל של העבודות בהתאם למפרט הטכני                      

או  להסכם זה, לשביעות רצונו המלאה של המפקח, אשר יהיה רשאי לאשר, לאשר בחלקו

לסרב לאשר כל חשבון אשר יוגש על ידי הקבלן, וזאת בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי 

והמוחלט של המפקח. עבודות אשר לא יבוצעו בפועל, לא יהיה הקבלן זכאי לכל תמורה 

 עבורן, אף אם הופיעו במפרט ובחוזה זה על יתר נספחיו. 

 

 תקופת ההסכם .9

 הנ"ל. המועדחודשים לאחר  24הסכם זה יהיה בתוקף מיום חתימתו ולמשך  .9.1
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זכות הברירה להאריך את תוקפו של  למועצהמבלי לגרוע מן האמור לעיל, ניתנת בזאת   .9.2

 חודשים כל אחת. 12תקופות נוספות בנות  לושהסכם זה  בש

 הלהשתמש בזכות הברירה בהתאם לשיקול דעת תרשאיהא ת המועצה מובהר בזה כי  .9.3

 הבלעדי והמוחלט. 

יום לפחות  30ודיע על כך לקבלן בכתב תלממש את האופציה כמפורט לעיל,  המועצה הביקש .9.4

פקיעת תוקפו של הסכם זה או טרם פקיעת תוקפה של תקופת ההארכה  מועדטרם 

 המתאימה כאמור לעיל.

יום וזאת ללא  45להודיע על סיום ההתקשרות בהודעה מוקדמת של  תרשאיהא ת המועצה .9.5

 הבלעדי.  הל דעתולפי שיקו וצורך בכל הנמקה מציד

 כל תנאי הסכם זה יחולו בהתאמה בתקופת האופציה. .9.6

 

 אחריות .10

וכלפי כל צד שלישי לכל נזק שהקבלן אחראי לו על  המועצהאחראי כלפי יהיה הקבלן  .10.1

 המועצהו/או למערכות  למועצהפי כל דין; וכן לכל נזק ו/או הפסד מכל מין וסוג שייגרמו  

כל חלק מימנה ו/או לכל אדם ו/או לכל רכוש, כתוצאה ו/או ל וו/או למערכות הקשורות עמ

מביצוע העבודה הקבלנית ו/או כל חלק ממנה ו/או כתוצאה מהפרת התחייבות של הקבלן 

ממעשהו  ו/או מחדלו של הקבלן ו/או של עובדיו ו/או של כל  לפי הסכם זה ו/או  כתוצאה 

 הבא מטעמו של הקבלן.

בגין כל  המועצה, מתחייב הקבלן לשפות את , לעיל10.1מבלי לגרוע מהוראות ס"ק  .10.2

 10.1לשלם בתוקף דרישה ו/או תביעה בקשר לנזק כאמור בס"ק  אלץת מועצהסכום שה

 .המועצהל שהראשונה  הדרישתלעיל, וזאת מייד לפי 

 

 ביטוח .11

 לעיל, יסדיר הקבלן ביטוח מלא 10מבלי לגרוע מאחריות הקבלן כאמור בסעיף  .11.1

לפחות   יחדיו, בסכום של מועצההנו הוא, לטובתו ולטובת "( על חשבוהביטוח)להלן: "

כנגד כל הסיכונים  העלולים להיגרם במישרין   לסך המקרים בשנה,ולמקרה ₪  1,000,000

בעקיפין במהלך ביצוע העבודה הקבלנית ו/או כל חלק הימנה ו/או במהלך תוקפו  של  או

כל תקופת   יל  בתוקף מלא במשך הסכם  זה. על הקבלן לדאוג לקיום  הביטוח  כאמור  לע

 .ביצוע הסכם זה

השילוחית של הקבלן בגין  את אחריותוגם מבלי לגרוע מכלליות הנ"ל, יכסה הביטוח  .11.2

כל אדם או גוף המייצג את הקבלן או  מעשיו או מחדליו של אדם הבא מטעם הקבלן, או של

 פועל מטעמו או עבורו.

 גין כל ביטוח המתחייב מחבות הקבלן מתחייב לבטח את עצמו ואת עובדיו ב .11.3

 מנזקי צד ג' כל שהם. מעבידים 

על פי הסכם זה ו/או על פי דין, מובהר כי יום  המועצהמבלי  לגרוע  מכל  זכות של  .11.4

התחייבות הקבלן ע"פ סעיף זה הוא תנאי לביצוע תשלום כלשהו על חשבון התמורה  לקבלן 

 או במסגרתה.

אישור ימים  מיום החתימה על הסכם זה את  7תוך  המועצההקבלן  יפקיד  בידי    .11.5

שינוי, תוספת ו/או פוליסה חדשה כפי שיהיו מעת לעת מיד עם  וכן  כל הביטוח נספח ג' 
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תוך  הזמן האמור  לעיל, אישור מטעם חברת  למועצהכמו כן הקבלן ימציא  היווצרותם.

מעת לעת  למועצהא הביטוח לפי ושולמה הפרמיה הראשונה בגין הביטוח הנ"ל, והקבלן ימצי

 את הקבלות על המשך תשלום הפרמיות.

 ההוראות הבאות תחולנה על הביטוח: .11.6

הביטוח יבוצע אצל חברה או חברות ביטוח בעלות מעמד נאות, לשביעות רצון  .11.6.1

 .מועצהה

מו"מ וכל פעולה  כל שינוי בתנאי הביטוח וכל התראה, דרישה, תביעה, טענה, פשרה, .11.6.2

 .מועצהה של ואחרת תהיה טעונה הסכמת

פוליסת הביטוח תכלול הוראה על פיה, למרות כל הוראה נוגדת בפוליסת הביטוח,  .11.6.3

הרי שלמטרות הביטוח יש לקרוא את המילה "מבוטח" בפוליסת הביטוח כמתייחסת 

"מבוטח",  כאילו הייתה הפוליסה מוצאת לכל אחד מהם באופן -לכל אדם מהכלולים בו

לסוביודיצה כנגד כל אחד מהמבוטחים. פוליסת נפרד, וכי המבטח מוותר על כל זכות 

 אחריות צד ג' תכלול גם סעיף אחריות צולבת.

פוליסת הביטוח תכלול הוראה על פיה, בשום מקרה לא יבוטל הביטוח,                  .11.6.4

או חלקו, בין ביוזמת  חברת  הביטוח, בין ביוזמת הקבלן ובין ביוזמת מאן דהוא  כולו 

 המועדלפני  יום  90הודעה,  לפחות   למועצה ברת הביטוחאחר, אלא אם שלחה ח

הכוונה לבטל את  על  למועצה המתוכנן לביטול הביטוח, בה תמסור חברת הביטוח

 הביטוח כאמור.

אחריות כלשהי ו/או כדי לגרוע מכוחן   מועצההאין  באמור  בסעיף זה כדי להטיל על  .11.7

ת אחריות ו/או חובת שיפוי על הקבלן של  הוראות הסכם זה ו/או הוראות כל דין המטילו

 ובכלל זה  מאחריות  הקבלן  לעשיית  הביטוח ולתקופה של הפוליסה הנ"ל.

 

 ערבות ביצוע .12

להבטחת קיום התחייבויותיו של הקבלן על פי הסכם זה, מתחייב הקבלן להמציא  .12.1

, ערבות בנקאית מקורית הגינוןעם החתימה על ההסכם ולצורך ביצוע עבודות  למועצה

, אשר תהיה ב' להסכם זהבנוסח המצורף כנספח ₪  ___________לביצוע ההסכם, בסך של 

 "(.ערבות ביצועבתוקף למשך כל תקופת ההסכם בצירוף חודש נוסף )להלן: "

 סבור תבאופן אוטונומי, כל אימת שהביצוע לחלט את ערבות  רשאיתהיה ת המועצה .12.2

 להוכיח זאת. המועצה שיהא עלכי הופר תנאי או הופרו תנאים בהסכם זה ומבלי 

  עקב המועצההאמור לעיל אינו בא לפגוע בכל זכות או סעד אחר שיעמדו לרשות  .12.3

 ובגין ההפרה.

 

 קבלן עצמאי  –הקבלן  .13

 

לבין הקבלן ו/או עובדי הקבלן ו/או כל  מועצההמוצהר ומוסכם כי אין ולא יהיו בין  .13.1

ח ו/או שותפות, וכי בכל הקשור שלו-מעביד ו/או שולח-הבא מטעמו של הקבלן יחסי עובד

לביצוע  העבודה  הקבלנית יחשב  הקבלן  לקבלן  עצמאי  לכל  דבר ועניין. מבלי לגרוע 

מכלליות הנ"ל, ישא הקבלן בכל החיובים והתשלומים החלים על קבלן עצמאי במקרים 

 דומים, לרבות כל חיוביו של הקבלן כמעבידם של עובדי הקבלן.
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חלים על קבלן ה ישא הקבלן בכל החיובים והתשלומיםהנ"ל, מבלי לגרוע מכלליות  .13.2

 עצמאי במקרים דומים, לרבות כל חיוביו של הקבלן כמעבידם של עובדי הקבלן.

הקבלן מתחייב לשלם לעובדיו שכר ותנאים סוציאליים על פי ההוראות וההסכמים  .13.3

ף, לרבות על פי חוקי הקיבוציים החלים  עליו, וכן לנהוג לגביהם על פי הוראות כל דין שבתוק

 הבטיחות וחוקי העבודה.

מובהר ומודגש בזאת במפורש שעל הקבלן להעסיק עובדים אך ורק מעל הגיל המותר  .13.4

 על פי החוק.

לשלם  המועצה יתבעתמובהר ומוסכם בזאת, והקבלן מצהיר ומתחייב בזאת, כי אם  .13.5

לן כאמור לעיל, אי אילו תשלומים המחויבים בהתאם ליחסי עובד מעביד, החלים על הקב

ולא  המועצהבכל סכום כזה מיד עם דרישת  מועצההמתחייב הקבלן לשלם ולשפות את 

 הדרישה. ממועדיום   14 -יאוחר מ

 

 העברת זכויות .14

אחרת  הקבלן לא יהיה רשאי להסב ו/או להמחות ו/או לשעבד ו/או להעביר בכל דרך  .14.1

מפורשת, מראש  על כך רשות  פי הסכם זה, כולן או מקצתן, מבלי לקבל-את זכויותיו על

 .המועצהובכתב, מאת 

עבודה ההקבלן לא יהיה רשאי לאצול מחובותיו וזכויותיו ו/או למסור את ביצוע  .14.2

המפורשת של ה הסכמתהקבלנית, כולה או מקצתה, לכל צד ג' שהוא, מבלי לקבל את 

 מראש וכתב. המועצה

 

 הפרות ופיצויים .15

ים בהסכם זה ו/או בכל דין, ולאחר התראה אם הקבלן יפר תנאי או התחייבות הכלול .15.1

לקבל  מועצההשל  ורשאי, מבלי לפגוע בזכות מועצהההיה יימים לא תיקן את ההפרה,  7של 

כל סעד או תרופה אחרים, לבטל הסכם זה, כולו או חלקו; כל זאת מבלי לפגוע בכל זכות 

ת זכות לפיצויים מן לפי הסכם  זה ו/או על פי הדין ולרבו מועצהההאחרות של  ומזכויותי

 הקבלן.

על אף האמור לעיל, במקרה שתופר התחייבות מהתחייבויות הקבלן המפורטות  .15.2

להסכם זה, יחשב  הדבר להפרה יסודית של הסכם זה,  14, 12, 11, 9,  6, 5, 4, 3בסעיפים 

היה רשאי לבטל לאלתר הסכם זה, כולו  או חלקו, כל זאת מבלי לגרוע בכל זהות י מועצהוה

 על פי הדין ולרבות זכות לפיצויים מן הקבלן.  פיה הסכם זה ו/או -האחרות על וויותימזכ

להודיע לקבלן בהודעה בכתב בכל  תרשאיהיה ת המועצהבנוסף לכל האמור לעיל,  .15.3

להיזקק עוד לשירותיו וכי  הבכוונתהמוחלט, כי אין  תהדעעת, מבלי צורך לנמק ולפי שיקול 

מר. במקרה של הודעה בהתאם לס"ק זה, יבוא ההסכם לידי להביא הסכם זה לידי ג וברצונ

 ההודעה האמורה. משלוח  ממועדימים  45גמר עם חלוף 

למסור  תרשאי המועצההיה תבוטל ההסכם ו/או הובא לידי גמר כאמור לעיל, כי אז  .15.4

את ביצוע העבודות לאדם אחר, והקבלן ישתף פעולה ככל שיידרש לצורך זה לשביעות רצונו 

בגין  מהמועצהל המפקח, והדבר יהווה תנאי לביצוע כל תשלום המגיע לקבלן המלאה ש

 העבודות שבוצעו על ידו טרם  ביטול ההסכם או הבאתו לידי גמר.

בנוסף לאמור בכל מקום בהסכם זה, התרחשות כל אחד מן במקרים שלהלן תחשב  .15.5

 להפרה יסודית של ההסכם של ידי הקבלן:
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עשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכסי הוטל עיקול זמני או קבוע או נ .15.5.1

הקבלן, כולם או חלקם, והעיקול או הפעולה האמורה לא הופסקו או הוסרו לחלוטין 

 ביצועם. ממועדיום  14תוך 

ניתן נגד הקבלן צו כינוס נכסים לגבי נכסיו, כולם או חלקים, או נתקבלה על ידו  .15.5.2

פירוק או ניתן נגדו צו פירוק או שהוא החלטה על פירוק מרצון או שהוגשה נגדו בקשה ל

הגיע לפשרה או סידור עם נושיו כולם, או חלקם, או שהוא פנה לנושיו למען קבל ארכה 

 .1983-לפקודת החברות )נוסח חדש( תשמ"ג 233או פשרה למען הסדר איתם על פי סעיף 

או  מונה לנכסי הקבלן, כולם או חלקם, כונס נכסים זמני או קבוע או מפרק זמני .15.5.3

 קבוע.

 כי הקבלן הסתלק מביצוע החוזה. מועצההשל  והוכח להנחת דעת .15.5.4

, כי הקבלן או אדם אחר מטעמו נתן או ה, להנחת דעתההוכח המועצהכשיש בידי  .15.5.5

 הציע שוחד, מענק, דורון או טובת הנאה כלשהי בקשר עם חוזה זה או ביצועו.

זה זה אינה נכונה, התברר כי הצהרה כלשהי של הקבלן שניתנה בקשר עם חתימת חו .15.5.6

, היה בה כדי להשפיע מועצההעובדה מהותית אשר, לדעת  מועצהלאו שהקבלן לא גילה 

 על ההתקשרות עמו.

 על פי חוזה זה ועל פי כל דין, למועצהכל תרופה וסעד אחרים המוקנים מבלי לגרוע מ .15.6

מסמכי ו/או באופן הקבוע ב במועדיםבכל מקרה בו הקבלן לא ביצע את העבודה מובהר כי 

קבלן עם כל מיידי  הבלעדי, להתקשר באופן  ו, על פי שיקול דעתרשאי מועצהההא יהחוזה 

הוצאות ותקורה  17%והוצאות השלמת העבודה בתוספת  ,השלמת ביצוע העבודהשם אחר ל

 .יחולו על הקבלן וינוכו מכל תשלום המגיע לו או יגבו ממנו בכל דרך חוקית אחרת

ישמשו ראיה לכאורה בכל הנוגע לתשלומים ששולמו  הוחשבונותיהמועצה ספרי  .15.7

 .הוצאתןעדי מו, לשיעור הוצאות ההשלמה ומומועדיהםלקבלן 

 המועצהעל פי חוזה זה כביטול החוזה על ידי  יהבזכויות המועצהלא יראו בשימוש  .15.8

אלא אם הודיע על כך במפורש ובכתב לקבלן, והקבלן יהיה חייב לעמוד בכל התחייבויותיו על 

 .תנה לו הודעה על ביטול החוזהיחוזה, כל עוד לא נפי ה

לבצוע העבודות בהתאם לחוזה זה ונספחיו  מחויבויותיובמידה והקבלן לא ימלא את  .15.9

דעתו   , מוסכם כי המפקח לפי שיקולהמועצהאת הוראות   כולם או חלקם, או לא ימלא

 בו נמשכת ההפרה. עבור כל יום ₪  500סך של רשאי לקנוס את הקבלן ולקזז מחשבונותיו 

, או מתן ארכה, לא ייחשבו כוויתור במועדשום וויתור, הנחה או הימנעות מפעולה  .15.10

, אלא אם וידי-על זכות מזכויותיה לפי הסכם זה ולא ישמשו מניעה לתביעה על מועצההשל 

 כן נעשה ויתור כזה במפורש ובכתב.

 

 סודיות .16

לידיעת כל אדם כלשהו כל  ידיעה ו/או מסמך הקבלן מתחייב לשמור בסוד, ולא ולמסור ו/או להביא 

שיגיעו אליו בקשר לעבודה הקבלנית, וזאת במהלך ביצוע העבודה הקבלנית ולאחריה. הקבלן 

מתחייב כי שמירת הסודיות כאמור תבוצע גם על ידי כל עובדיו ו/או המועסקים על ידו ו/או הפועלים 

 מטעמו.

 

 שונות .17
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המגיע לקבלן )בין מכח הסכם זה ובין מכח לקזז מכל סכום  תרשאיהא ת המועצה .17.1

היה המועצה תסכום אשר  הסכם אחר ולרבות מכל תשלום במסגרת התמורה לקבלן(, כל 

היה ת שהמועצההמוחלט כי הוא מגיע לקבלן, ובכלל זה כל סכום  הדעתלפי שיקול  הסבור

 תרשאי תהא המועצהעל ידי הקבלן.  הכשיפוי על הנזקים שנגרמו ל הכי הוא מגיע ל הסבור

 לקזז כאמור ללא צורך במשלוח הודעה לקבלן.

ידי שני הצדדים או -אין לשנות תנאי מתנאי הסכם זה אלא במסמך בכתב החתום על .17.2

 כוחם.-באי

 כל צד ישא בהוצאותיו המשפטיות בקשר לחוזה זה. .17.3

מחוז מקום השיפוט לצורך הסכם זה יהיה אך ורק בבית המשפט המוסמך ב .17.4

 ירושלים.

ינו הסכם ממצה, והוא כולל את כל ההסכמות שבין הצדדים. מבלי לגרוע הסכם זה ה .17.5

מכלליות האמור לעיל מוסכם, כי כל הסכם ו/או זיכרון דברים ו/או הסכמה אחרת בכתב או 

 בטלים  -בעל פה, שהוסכמו בין הצדדים ושאינם כלולים בהסכם זה

בות הצדדים כל הודעה לפי הסכם זה תשוגר בדואר רשום אות תימסר ביד לכתו .17.6

ימים מיום מסירתה במשרד  3כמפורט להלן. כל הודעה כאמור תיחשב כאילו התקבלה 

 הדואר, או עם מסירתה ביד, לפי הענין.

 

 כתובות הצדדים:

 

 _________________________. מועצה אזורית מטה יהודה:   המועצה

 

 ן:      ____________________________________________.הקבל

 

      

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

 

 

 

 

                                   __________________  __________________ 

 חותמת   חתימות ו                    

 חתימה וחותמת הקבלן                                                  המועצה האזורית מועצה
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 נספח א' 

 בודות אחזקת גינוןמפרט לע
 

 להלן פירוט עבודות אחזקת הגינון שהמציע הזוכה יידרש לבצע מהלך תקופת ההתקשרות:
 

תחום אנדרטת הל"ה על כל מפלסיה והמדרון הינו כל השטחים הנכללים בתוך והתחזוקה שטח הגינון  .1
למרגלות הקיר התומך.



 
 טיפול שוטף במהלך השנה

 

 .ניקיון שוטף ופינוי אשפה 

 ס עשביה ועבודות חרמש בחודשי החורף והאביב.ריסו 

 .גיזום שיחים ועצים 

 .גיזומים מסיביים לאורך כביש הגישה, לאורך הקירות וסביב שתי האנדרטאות 

 .פינוי גזם 

 .תחזוקה ותפעול של מערכת ההשקיה 

 .)דישון צמחיה פעמיים בשנה )דשן בשחרור אטי 

 ודה.בתיאום עם מטה יה -שתילות ועבודות פיתוח קלות 

 .הכנת האנדרטה לטקסי יום הזיכרון 

 .תיקון טפטפות השקיה, החלפת צנרת פגועה 

 .ניקיון אשפה בכל רחבי האתר 

  ספטמבר פעמיים  –פעם בחודש, מרץ  –פברואר  –טיפול שוטף בשטח האתר: אוקטובר

 בחודש

 פעולות לשיקום מערך הצמחייה באתר . 

 
 

 
 _________חתימת הקבלן:   _________

 
 אריך :  ________________________ת   
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 נספח ב'

 נוסח ערבות בנקאית לביצוע החוזה

 תאריך __________

 לכבוד

 המועצה האזורית מטה יהודה

 א.ג.נ.,

 ___________כתב ערבות מס'_הנדון: 

לפיכם "( אנו ערבים בזאת כהספקעל פי בקשת _______________  ח.פ. ________________ )להלן: "
להסכם וזאת בקשר ₪( חמשת אלפים ) ₪  5,000 -בערבות אוטונומית לסילוק כל סכום עד לסך השווה ל

מס' מכרז במסגרת מילוי תנאי החוזה שנחתם  ולהבטחתבתחומי אנדרטת הל"ה  גינוןעבודות ביצוע 
17/2020. 

דרישתכם הראשונה  מקבלת ימים 7תוך אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל 
בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו, או באופן כלשהו או 
לדרוש את הסכום תחילה מאת הספק בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת 

 הגנה כלשהי, שיכולה לעמוד לספק בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם. 

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

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

הידועה במועד חתימת ההסכם כפי שפורסם ע"י הלשכה  ערבות  זו צמודה למדד המחירים לצרכן האחרון
 המרכזית לסטטיסטיקה.

 

 _______.ערבות  זו תישאר בתוקף  עד ליום 

 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

 

 תאריך ________________                                 בנק _________________
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 נספח ג'

  ביטוחים עריכת על שוראי נוסח

 אישור ביטוח מסוים   –ג'  נספח

 (DD/MM/YYYY)הנפקת האישורתאריך  אישור קיום ביטוחים

, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. בתוקף פוליסת ביטוחאישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה 
באישור זה  במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאיעם זאת, יחד 

 מיטיב עם מבקש האישור.

 האישור מבקש מעמד העסקה אופי מבוטחה מבקש האישור

 שם 

 מטה יהודה

  שם

 נדל"ן☐

 שירותים ☒

 מוצרים אספקת☐

 אחר: ______☐

 

 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☒

 מזמין מוצרים☐

 אחר: ______☐

 

 ת.ז./ח.פ. ת.ז./ח.פ.

 גבעתיים 6מען שינקין 

 

 

 כתובת מייל  

 מען למשלוח דואר 

 

 

 כתובת הרכוש המבוטח  

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

 

 

 017ה קוד: "הל נדרטתבא גינון עבודות

 

 

 

 כיסויים

 סוג הביטוח

 

 אחריות גבולותלפי  חלוקה
 ביטוח סכומיאו 

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
ומהדורת 
 הפוליסה

 בתוקף נוספים כיסויים גבול האחריות/ סכום ביטוח תאריך סיום תאריך תחילה
  חריגים וביטול

 'ד לנספח בהתאם כיסוי קוד לציין יש
 מטבע סכום

        

       

       

       

        

, 308, 321, 333, 328, 318       צד ג'
309 , ,307 ,315 ,329 

 ,  319, 328       אחריות מעבידים

        

        אחריות מקצועית

        

 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 השירותים 

קוד  תיאור השירות נשוא ההתקשרות
 השירות

 קוד ור השירות נשוא ההתקשרותתיא
 השירות

 071 רוקחות 001 אבטחה

 072 רכב/מוסכים/חנייה/הסעות 002 אחסון/ מחסנים )לרבות מחסני ערובה וקירור(

 073 רפואה משלימה 003 אספקת גז ודלק

 074 שיפוצים 004 אשפה ושירותי מחזור

 075 שירות לאומי 005 בדיקות מעבדה ודגימות

 יל/ אופנהביגוד/ טקסט
006 

שירותי אירוח, כנסים, השתלמויות, פנאי 
 076 ומלונאות

 077 שירותי ביקורת 007 ביקורת חשבונאית, ראיית חשבון ומיסוי

 078 שירותי גניזה וארכיב 008 בית מטבחיים/ משחטות

 079 שירותי דת 009 עבודות קבלניות גדולות -בניה 

 080 התקנה שירותי מעבדה/תיקונים/ 010 בעלי חיים

 081 שירותי משרד 011 בקרה, ביקורת תקנים ושמאות

 082 שירותי ניהול 012 בקרת מוסדות חינוך

 083 שירותי ניטור 013 בריאות הנפש

 084 שירותי פיקוח ובקרה 014 בריכה/ פארק שעשועים ומים/ אטרקציות

 085 שירותי פיקוח, תכנון ובקרה )בניה( 015 בתי אבות ומעונות

 086 שירותי פיקוח, תכנון ובקרה )כללי( 016 ביה וכספיםג

 087 שירותי קוסמטיקה  017 גינון, גיזום וצמחיה

 088 שירותי תחזוקה ותפעול 018 דברי ערך/ אספנות/ אומנות

 089 שירותי תחזוקת מערכות 019 דפוס, עיצוב גרפי ואומנויות

 090 רי/ימישירותים אווי 020 דרישות מיוחדות/צרכים מיוחדים

 091 שירותים בחו"ל 021 הדרכות/ קורסים/ סדנאות

 הובלות והפצה
022 

שירותים לציבור )לרבות: גופים ציבוריים, מלכ"ר 
 092 וחל"צ(

 093 שירותים משפטיים 023 הופעות/ קולנוע/ שירותי בידור

 094 שירותים פרא רפואיים 024 הכנת מכרזים נהלים והנחיות

 095 שירותים רפואיים 025 הסעת נוסעים

 096 שכירויות והשכרות 026 הפקת אירועים/אולמות אירועים

 097 תאגידי מים / מכון טיהור שפכים 027 הריסות/פינויים

 098 תחזוקת ציוד ורשתות חשמל ותקשורת 028 השקעות ויזמות

 099 תכשיטים/ אבני חן 029 התקנת ושדרוג מערכות וצמודי מבנה
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 100 תפעול ציוד 030 חברות מנהלות

 101 תקשורת וחברות הסלולר 031 חדר כושר/ אימוני ספורט

 102 - 032 חדרי כושר וספורט

פסולת, פינוי  -חומרים מסוכנים וכימיקלים 
 033 והובלה

- 
103 

 104 - 034 חינוך/קורסים/סדנאות

 105 - 035 חקירות

 106 - 036 צומח/חי -חקלאות 

 107 - 037 טיסות

 108 - 038 צים/מתכנניםיוע

 109 - 039 כוח אדם

 110 - 040 מהנדס, אדריכל, הנדסאי

 111 - 041 מזון/ שירותי הסעדה/ בתי אוכל

 112 - 042 מחקרים וסקרים

 113 - 043 מחשוב

 114 - 044 מידע

 115 - 045 מיפוי

 116 - 046 מכירת/רכישת/השכרת ציוד

 117 - 047 ממוני ויועצי בטיחות

 118 - 048 תחזוקה/ שירות/ וחלפים -עליות מ

 119 - 049 מערכות בקרה ושליטה

 120 - 050 מערכות גילוי וכיבוי אש

 121 - 051 מערכות השקיה והולכת מים

 122 - 052 וולטאיות-מערכות פוטו

מפעל ייצור )יש לציין שם תחום במסגרת סעיף 
 053 "אופי העסקה"(

- 
123 

 124 - 054 מות נדל"ן / השקעות ויז

נופש וטיולים )לרבות מדריכים(/קייטנות/פעילות 
 055 לילדים

- 
125 

 126 - 056 ניהול מבנים

 127 - 057 ניקיון

 128 - 058 נשק וחומרי נפץ

 129 - 059 ספרינקלרים

 130 - 060 עבודות מתכת

 131 - 061 עבודות עץ 
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עבודות תחזוקה ושיפוץ 
 062 )חשמל/איטום/אינסטלציה(

- 
132 

 133 - 063 פלסטיק

 134 - 064 פעילות בחוץ לארץ

 135 - 065 ציוד תאורה והגברה

 136 - 066 צילום/שידורי רדיו/טלוויזיה

 137 - 067 צמ"ה

 138 - 068 צנרת והנחת קווי מים וביוב

 139 - 069 קבלן עבודות אזרחיות )לרבות תשתיות(

סעיף  )יש לציין שם תחום במסגרת קמעונאות
 070 "אופי העסקה"(

- 
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 -נספח ד'

 נספח בטיחות
 

סקר הערכת סיכונים והפעולות הנדרשות למניעת תאונות בפרויקט יבוצע ע"י  –סקר הערכת סיכונים  .1

ם רטממונה הבטיחות מטעם הקבלן והמסמך יועבר על ידו לממונה הבטיחות של התאגיד לאישור 

 תחילת העבודה בפרויקט .

סקר הערכת הסיכונים איננו בא במקום החוק והתקנות התקיפות לגבי האחריות ואמצעי המניעה, 

 בנוסף אליהם.  -להסביר ולמקד מועצהמול הסיכונים שבפרויקט אלא מי

 לכן השתמש תמיד בשכל הישר!      
 

בדים לאתר העבודה, ע"י ממונה תבוצע לפני תחילת עבודות, טרם כניסת העו -הדרכת עובדים  .2

הבטיחות / מנהל העבודה של הקבלן עפ"י  סקר הערכת הסיכונים של הפרויקט , ובהתאם לצורך 

במהלך העבודה, ע"י מנהל עבודה/מפקח הפרויקט/ או מי שהוסמך לכך על ידו. על הקבלן להחתים 

 נציג של התאגיד .את עובדיו על קבלת ההדרכה ולהעביר עותק מהתכנים וחתימת העובדים ל
 

המנהל בפועל של  -בפיקוחו המתמיד של מנהל עבודה מטעם הקבלן העבודה בפרויקט תבוצע .3

 במהלך העבודה.  -הפרויקט 

 

בתחנת מגן דוד אדום, כדי  נותני עזרה ראשונהבאחריות מנהל העבודה/הפרויקט ליצור קשר עם  .4

וי שיעמוד הכן )סטנד ביי( לצורך פינוי לקבל עזרה ראשונה במצב חירום. יש לוודא המצאות רכב פינ

 החרום.
 

כל עבודה בריתוך/השחזה/אש גלויה מחייבת קבלת הרשאה מנציגו  -עבודות ריתוך/עבודה באש גלויה .5

המוסמך של המזמין או מנהל הפרויקט. בכל משך העבודה יהיה מטף כיבוי מסוג אבקה צמוד וצופה 

עבודה. ציוד מגן אישי לעבודה כנ"ל יהיה בשימוש אש שיוודא בנוסף כי האש כבתה כליל בסיום ה

 העובדים  )מסכת ריתוך, נעלי בטיחות, כפפות, מסכת נשימה, וכדומה.(
 

יש לוודא כי העובדים באתר מודעים לביצוע עבודה חמה. בכל מהלך ביצוע עבודה  -ביצוע עבודה חמה .6

ום עבודה חמה יש להשאיר עובד יש לוודא כי יינתן מענה לאפשרות של  פריצת שריפה וכיבויה. בסי

 לתצפית למשך שעה אחת לפחות.
 

יש לוודא הימצאות ציוד כיבוי אש, תקין, באתר שייתן מענה לכל שרפה שתגרם לציוד  -ציוד כיבוי אש .7

או לסביבתו במהלך העבודה, או לאחריה. בכל מהלך העבודה ימצאו עובדים אשר מכירים ויודעים 

 להשתמש בציוד כיבוי האש.
 

)פלאפונים ומכשירי קשר( ובהם מספרי החרום של מד"א. מכבי אש,  ש להכין אמצעי קשר ניידיםי .8

 למקרה חרום. -ומשטרת ישראל
 

בעת הנחיות הבטיחות,  פעולה יוצאת דופן אשר לא נלקחה בחשבוןיש ליידע את ממונה הבטיחות בכל  .9

 ולקבל הנחיות בטיחות לגביה.

 

 מ:יש להימנע  -נוהגי עבודה מסוכנים .10

 א. עישון והשארת אש גלויה בקרבת מקומות מסוכני שריפה.

 ב. הישענות על מכונות עובדות.
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 ג. קיצורי דרך שלא במעברים מסומנים ומאושרים.

 ד. השארת פתחים, בורות לא מכוסים.

 ה. השארת חוטי חשמל גלויים.

 ו. התנהגות בטיחותית לא נאותה.

 ציוד מגן אישי .11

ת עובדיו ציוד מגן אישי , בהתאם להוראות כל דין ובפרט בהתאם הקבלן מתחייב להעמיד לרשו (1
"(, תקנות ציוד מגן אישי) להלן:"  1997-לתקנות הבטיחות בעבודה)ציוד מגן אישי( , תשנ"ז

 להתקין שלטי הדרכה לשימוש בציוד, ולוודא כי עובדיו ישתמשו בו.
 

יל, באיכות נאותה, חזק ועמיד, הקבלן ידאג לאספקת ציוד מגן אישי כאשר הדבר דרוש כאמור לע (2
בעל מבנה ותכונות הנדרשים למתן הגנה נאותה מפני הסיכונים נאותים הוא בא למנוע , ועל פי כל 

 תקן הנדרש בהוראות הדין ובתקנות "ציוד מגן אישי".
 

 הקבלן יוודא כי ציוד המגן האישי מוחזק במצב נקי ותקין. (3
 

ם לדרישות החוק על מנת להבטיח את העובדים מפני הקבלן יספק ציוד מגן אישי לעובדיו בהתא (4
סיכוני בטיחות ובריאות הנובעים משמוש בציוד, בחומר, בתהליך יצור או בכל גורם אחר במקום 

 העבודות ובקשר לביצוע/ אי ביצוע העבודות נשוא הסכם זה.
 

הל/ או באמצעות המנ מועצההוכל יבמידה והקבלן לא ימלא התחייבויותיו על פי סעיף זה ,  (5
המפקח בהתאם להוראות הממונה על הבטיחות ושיקול דעתו הבלעדי, לאחר מתן התראה לביצוע 

 ימים, להפסיק את עבודת הקבלן. 7התחייבות אשר לא מולאה תוך 
 

 ציוד המחייב בדיקות תקופתיות של בודק מוסמך .12

לל זה מכונות על הקבלן לדאוג לכך שכל הציוד, המכונות, האביזרים כלי העבודה וכיו"ב ובכ (1
הרמה שבהתאם להוראות הדין, ובפרט הוראות "פקודת הבטיחות". צריכים לעבור בדיקת 

. מועצהתקינות ע"י בודק מוסמך כהגדרתו בפקודת הבטיחות, יבדקו ע"י בודק מוסמך כנדרש ובמ
 במידה ופריט ציוד, מכונה, אביזר וכיו"ב נמצאו בלתי תקינים וכשירים בבדיקת בודק מוסמך, על

הקבלן לדאוג לכך שיוצאו מכלל שימוש עד אשר יתוקנו ויוכשרו וימצאו תקינים בבדיקה חוזרת 
שא באחריות לכל נזק ישל בודק מוסמך. מבלי לפגוע בשאר הוראות ההסכם ונספח זה הקבלן י

לגוף ו/או רכוש של כל גורם ו/או אדם הנגרם כתוצאה מאי מילוי התחייבויותיו בהתאם למפורט 
 .בסעיף זה

 

מבלי לפגוע באמור לעיל , חובה על הקבלן לוודא כי כל המכונות, הציוד, האביזרים וכיו"ב  (2
המצויים בבעלותו ו/או בחזקתו בקשר לביצוע/אי יצוע הוראות הסכם זה יבדקו מדי יום ומדי 
תקופה על מנת לוודא כי הם במצב תקין, כשיר ובטיחותי ע"י הגורמים המוסמכים לבדוק 

בהתאם להוראות הדין, היצרן וכללי מקצוע מקובלים. מבלי לפגוע בשאר הוראות המכשור הנ"ל 
באחריות לכל נזק לגוף ו/או רכוש של כל גורם ו/או אדם הנגרם  אההסכם ונספח זה הקבלן ייש

 כתוצאה מאי מילוי התחייבויותיו בהתאם למפורט בסעיף זה.
 

 הפעלת מכונות, ציוד, כלים ומערכות חשמליות ניידות. .13

על הקבלן לדאוג ולוודא כי כל המכונות, הציוד, האביזרים, הכלים, המערכות וכיו"ב המצויים  (1
בשימוש במסגרת ביצוע/אי ביצוע ההתחייבויות נשוא הסכם זה יהיו "ממוגנים לבטח" וכנדרש על 
פי כל דין. מבלי לפגוע באמור לעיל, על הקבלן לדאוג ולוודא כי כל המוכנות, הציוד, האביזרים, 
הכלים, המערכות וכיו"ב המצויים בשימוש במסגרת ביצוע/אי ביצוע ההתחייבויות נשוא הסכם 
זה יהיו בטוחים לחלוטין מפני סכנת התחשמלות ולא ניתן יהא להתחשמל כתוצאה מהשימוש 

 בהם.
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בלי לפגוע באמור לעיל, כלי היד החשמליים יכללו בידוד והפעלתם תהיה דרך מפסק מגן לזרם  (2
 ומגן לעומס יתר. דלף )פחת(

 

ון חשמלאי ישיעל עובדי הקבלן המועסקים בביצוע עבודות חשמל ו/או אחרות להיות בעלי ר (3

כאשר הדבר נדרש בדין, המתאים לסוג העבודות המתבצעות) הנדסאי מוסמך, בודק, וכיו"ב(. 
 הקבלן ו/או עובדיו יציגו לממונה על הבטיחות את רישיונותיהם על פי דרישתו.

 

תחייב כי כל עבודות החשמל המתבצעות על ידו ו/או על ידי מי מטעמו, לרבות ע"י קבלני הקבלן מ (4
משנה, יבוצעו על פי דרישות כל דין לרבות חוק החשמל והתקנות על פיו, תקנות הבטיחות בעבודה 

. 1953-ותקנים ישראלים שעניינם חשמל כמשמעותו בחוק התקנים, תשי"ג 1990-)חשמל(, תש"ן
חראי לכל נזק ו/או פגיעה לאדם, לגוף ו/או לרכוש כלשהוא אשר תגרם כתוצאה מאי הקבלן יהא א

 ביצוע התחייבויותיו דנן.
 

הקבלן יוודא כי עבודות אשר יבוצעו בקרבת מוליכים חיים ו/או במתקני חשמל יבוצעו על פי  (5
 הוראות הדין, בתנאי בטיחות נאותים ובהתאם להוראות חוק החשמל והתקנות.

 

רמה כהגדרתן ב"פקודת הבטיחות" יופעלו אך ורק על ידי גורם המוסמך ע"פ כל דין מכונות ה (6
 להפעלתם וברשותו תעודות תקפות המעידות על כך. התעודות יוצגו לנציג החברה ע"פ דרישתו.

 

 עבודה בגובה: .14

 עבודה בגובה תבוצע רק ע"י עובדים שעברו הדרכה והוסמכו לעבוד בגובה

גות סולמות, פיגומים בטוחים ותקניים וציוד מגן אישי הכולל חגורות הקבלן יספק לעובדים על ג (1
ורתמות בטיחות ושאר האמצעים הנדרשים ע"פ "תקנות העבודה על גגות שבירים". הקבלן יוודא 
כי עובדיו, מועסקיו, קבלני המשנה מטעמו ועובדיהם יפעלו בהתאם לאמור לעיל וישתמשו 

 באמצעים הנדרשים על פי חוק.
 

הכוללים "תקנת עבודה בגובה", עבודה מעל לגובה של שני מטר תבוצע עפ"י  -עבודה בגובה ביצוע (2
בין השאר שימוש העובדים ברתמות בטיחות למניעת נפילה) לעבודה בגובה(, קסדות , כבל עיגון 

 בולם נפילה תקני שאליו יחובר כל אחד מהעובדים בגובה.
 

בודות על גגות שבירים או תלולים יתבצעו בהתאם מבלי לפגוע באמור לעיל, הקבלן מתחייב כי ע (3
 להוראות הדין תוך שימוש באמצעים המוגדרים בתקנות העבודה על גגות שבירים.

 

 עבודות אחרות. .15

על הקבלן לוודא שהעבודה במתקני לחץ גבוה) מדחסים, משאבות וכד'( תבוצע על פי הוראות  (1
 היצרן והוראות  הבטיחות על פי כל דין.

 

דא כי עבודות המבוצעות תוך שימוש בביטומן חם יעשו בהתאם להוראות כל דין לרבות הקבלן יוו (2
 "תקנות הבטיחות)עבודות בניה(" ולרבות נקיטת אמצעים נאותים למניעת התפשטות אש.

 

 מבלי לפגוע בשאר הוראות המכרז והדין, עבודות ביוב וכן עבודות אחרות שיש לעשות בתוך (3
ם להיות אדים מסוכנים תתבצענה בהתאם לדרישות "פקודת "מקום מוקף", שבתוכו עלולי

 הבטיחות בעבודה " בנוגע ל"מקום מוקף".
 

מבלי לפגוע בשאר הוראות המכרז והדין , עבודות הנפה של ציוד עם מנופים מכל סוג שהוא תבוצע   (4
 .  1970על פי  תקנות הבטיחות  לגבי מנופים כפי שמופיע "בפקודת הבטיחות בעבודה נוסח חדש "

 

 בטיחות כללית לפני ובמהלך העבודה. .16

(   קבלנים ומבקרים בשטחי עבודות החברה ובמתקניה, נדרשים לפעול ברוח דרישות הבטיחות,  1
 ולציית ולהנחיות  ממונה על הבטיחות וכל בר סמכא מטעם החברה.
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מלא בקפדנות     מודגשת בזה חובת קבלנים והמועסקים באמצעותם, לנהוג ול -" היתרי בטיחות"(  2   
אחר דרישות בדבר חובת ההצטיידות ב"היתרי הבטיחות" לביצוע עבודות ליד קווי חשמל ו/או 

 מתקנים מסוכנים ולביצוע עבודות ריתוך או עבודות במקומות בהם קיים סיכון אש.

חויב קבלן המופיע לראשונה לביצועים ו/או עבודות בשטחי החברה, י -אישור תדרוך ממזמין העבודה(  3
בקבל תדרוך בטיחותי ראשוני ממנהל העבודה/ממזמין העבודה לפני תחילת ביצוע העבודה. במסגרת 
תדרוך בטיחותי זה יציג הקבלן מסמכי רישוי, ביטוח ובדיקות) בודק מוסמך( לכלי רכב/ציוד שיופעל 

 על ידו לצרכי העבודה בשטחי עבודות החברה ומתקניה.

ת תדרוך כל העובדים המועסקים באמצעותו, ולפקח על צוות עובדיו   (   מחובתו של הקבלן להבטיח א5
 לגבי  יישום  הוראות הבטיחות בשטח . 

הקבלן או בא כוחו, יבטיח העברת מידע לממונה הבטיחות, בדבר כל תאונת    -חובת דו"ח -תאונות(   6
ה ובמתקניה, בהם עבודה  ו/או מקרה מסוכן וחמור) "כמעט תאונה"( שאירעו בשטחי עבודות החבר

שעות. אין בהודעה כנ"ל מלשחרר את הקבלן ו /או בא כוחו  24מעורבים הקבלן  ו/או עובדיו תוך 
 מחובת הדו"ח לכל הנוגעים  מכוח החוק ו/או הביטוחים וכו'.

מחובת הקבלן להבטיח אחזקת מלאי מתאים של אמצעי עזרה  -עזרה ראשונה וציוד כיבוי אש(  7
 וי אש במתקני העזר שברשותו.ראשונה וציוד  כיב

על ידי רשות/גוף  באות במקום כל חוק או תקנה או הוראה שניתנו בתחומי הבטיחותהנחיות אלו אינן  .17

 אלא בא להוסיף עליהם. -כלשהוא/גוף המכרז
 

 הצהרת הקבלן

 הקבלן מצהיר כי ידוע לו שחל עליו איסור מוחלט להתחיל בביצוע העבודות נשוא מכרז זה לפני שעבר .1
תדריך בטיחות אצל הממונה על הבטיחות של התאגיד , קיבל הדרכה בנושאים בטיחותיים הנוגעים 

כללי )מסמך ח'( , העביר את הניירת הנדרשת על פי  -לעבודה וסביבתה, קרא והבין את נספח בטיחות
דרישות נספח הבטיחות וחתם על הצהרה בפני נציגו המוסמך של המזמין, בה הוא מאשר כי קיבל 

כללי ומתחייב לפעול בביצוע  -הדרכת בטיחות כמפורט לעיל, הבין אותה, קרא את נספח הבטיחות
 התחייבויותיו נשוא הסכם זה ע"פ הוראות הממונה על הבטיחות, נספח הבטיחות והוראות הדין.

הקבלן מצהיר ומתחייב למלא את כל ההתחייבויות נשוא מכרז זה על  פי כללי הבטיחות והגהות, על  .2
 כל דין, הנחיות והוראות הממונה על הבטיחות בחברה ונספח הבטיחות כללי.  פי

 
 __________שם ומשפחה:_________________  תאריך__________   -פרטי הקבלן: 

 ________עצמאי/חברה:_________________ טלפון____________                          

 ______________________________________________ת.ז/ח.פ.                          

 ____________כתובת:__________________________________                          

 _____________חתימה וחותמת הקבלן_______________________             

 
 אישור / הוראות הממונה על הבטיחות

, מאשר כי הקבלן הנ"ל עבר אצלי תדרוך חברההממונה על הבטיחות ב, __________________אני, מר 
 בטיחות בנושאים הבאים:

 

 חתימה _____________

 תאריך _____________
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 נספח ה' 

 

 .1953 – ג"התשי, נוער עבודת חוק מתוך רלבנטיות הוראות
 
 [ ח"תשנ(, 2)ב"תשל: תיקון] מסכנת העבדה. 33

  - מאלה באחד נער המעביד
 ; מכוחן שניתן היתר להוראות בניגוד או 4 או א2, 2 סעיפים להוראות בניגוד(   1)
 ; לסכנו עלולה בו נער של עבודה כי, 5 סעיף להוראות בהתאם, קבע והרווחה העבודה ששר במקום(   2)
, בהם נער העבדת הגביל או אסר והרווחה העבודה ששר עבודה במקומות או ייצור בתהליכי, בעבודות(   3)

 ; 6 סעיף להוראות בהתאם
 ; בגילו בה להעבידו אין 7 סעיף לפי בתקנות הקבוע פי שעל, בעבודה(   4)
 לחוק( 2()א)61 בסעיף הקבוע הקנס מן וחצי אחד פי קנס או שנה מאסר - דינו, 14 סעיף להוראות בניגוד(   5)

 (.העונשין חוק - להלן) 1977-ז"התשל, העונשין
 

 [ח"תשנ: תיקון] תאחר אסורה העבדה. א33
  - מאלה באחד נער המעביד

 בדיקות נןישעני, א11 סעיף לפי שניתן היתר להוראות בניגוד או 12 או 11 סעיפים להוראות בניגוד(   1)
 ; רפואיות

 שעות נןישעני, 25 סעיף לפי שניתן היתר להוראות בניגוד או, 24-ו 20, 21, 22 סעיפים להוראות בניגוד(   2)
 ; חהומנו עבודה

 קביעת ןיבעני הוראות לרבות, 4 או, א2, 2 סעיפים לפי ושלא זה חוק לפי שניתן היתר להוראות בניגוד(   3)
 . בלילה עבודה או בעבודה הפסקות, שבועית מנוחה, עבודה שעות של מרבי מספר

 .העונשין לחוק( 2()א)61 בסעיף כאמור קנס או חודשים שישה מאסר - דינו
 
 [ ח"תשנ, ג"תשל: וןתיק] פירושים. 1 
  - זה בחוק( א)
 ;  שנה 16 לו מלאו לא שעדיין מי - פירושו" ילד"
 ;  שנה 18 לו מלאו לא עדיין אך, שנה 16 לו שמלאו מי - פירושו" צעיר"
 ;  צעיר או ילד - פירושו" נער"
 ;  בהשגחתו או, בפיקוחו, ברשותו נמצא שהנער מי וכל הנער של אפוטרופוס לרבות, נער לגבי", הורים"
 ;"; 2 1954-ד"התשי, העבודה על הפיקוח ארגון בחוק כמשמעותו עבודה מפקח - פירושו" עבודה מפקח"
 ;  אזורי עבודה מפקח להיות העבודה שר ידי על שנתמנה עבודה מפקח - פירושו" אזורי עבודה מפקח"
 ;  28 סעיף פי על שהוצא פנקס - פירושו" עבודה פנקס"
 ברשות שירות הצעת או שירות וכן, מכירה הצעת או מכירה - פירושו" ברוכלות סקותהתע" או" רוכלות"

 . לבית מבית או ציבורי במקום הרבים
  -עובד הנער אם כמעבידו רואים אצלו עובד שהנער מי ואת כמועבד נער רואים זה חוק יןילענ( ב)
 ועבודה יהיבתעש שלא ארעית ודהעב להוציא, ידם משלח או עסקם לצורך שהיא בעבודה - הוריו אצל( 1)

 ;  ההורים של במשק חקלאית
 -" עבודה, "זה ןילעני ;לאו אם ובין ומעביד עובד יחסי נתקיימו אם בין, עבודה בכל, אחר אדם אצל( 2)

 ;רוכלות לרבות
 זה ובכלל, ריווח לשם או עסק לשם אינה אם אף בלבד צרכיו לסיפוק אינה בו שהעבודה מקום בכל( 3) 

 אגב מקצוע להקנות מועצההמי לנערים מקצועית להכשרה כמרכז העבודה שר ידי על שהוכרז םבמקו
 . מעשית עבודה

 לצורכי בצילומים או, פרסום לצורכי או אמנותית, ציבורית בהופעה ילד העסקת יראו זה חוק יןילענ( ג)
 ההעסקה אם ואף, דומעבי עובד יחסי בהעסקה נתקיימו לא אם אף, כהעבדה, 4 בסעיף כאמור, פרסום

-" ילד העסקת, "זה יןילענ;בתמורה שלא ובין בתמורה תהיהי ההעסקה אם בין וזאת, פעמית-דח תהיהי
 .שיתופו לרבות

 
 [ ח"תשנ, ג"תשל, ב"תשל, א"תשל, ט"תשכ: תיקון] לילד עבודה גיל. 2   
 .שנה 15 לו מלאו לא שעדיין ילד יועבד לא( א)
 אם אלא יועבד לא, 1949 - ט"תש, חובה לימוד חוק לפי חובה לימוד עליו וחל שנה 15 לו שמלאו ילד( ב)

 : מאלה אחד נתקיים
 ; 1953 - ג"תשי, החניכות בחוק כמשמעותו כחניך עובד הילד( 1)
 . בוטל( 2)

 ; 1949 - ט"תש, חובה לימוד לחוק( 1) (II( )ב)5 סעיף לפי הוראה הילד לגבי ניתנה( 3) 
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 מתקופת קטנה בתקופה חובה חינוך השלים הילד כי אישר והתרבות וךהחינ משרד מטעם מפקח( 4)
 . לגילו המתאימה הלימוד

, חובה לימוד לחוק 5 סעיף לפי פטור לגביו וניתן שנה 14 לו שמלאו ילד העבדת להתיר רשאי העבודה שר( ג)
 . מיוחד או כללי להיות יכול זה קטן סעיף פי על היתר; 3 1949-ט"תש

 .בוטל( ד)
 
 [ ה"תשנ, ב"תשל: תיקון] לימודים בחופשת עבודה. א2 
 אף על, רשמית לימודים חופשת בתקופת להעבידו מותר, שנה 15 לו מלאו וטרם שנה 14 לו שמלאו ילד( א)

 העבודה שר שיקבע כפי הכל, ולהתפתחותו לבריאותו להזיק כדי בהן שאין קלות בעבודות, 2 בסעיף האמור
 או, כאמור תקנות ;כאמור ילד להעביד שמותר השעות מספר לרבות, בעשיק ובתנאים בתקנות והרווחה

 (.ג)2 סעיף לפי ילד העבדת על גם שיחולו יכול, מקצתן
 (.א) קטן בסעיף כאמור העבדה על יחולו לא, 1953-ג"תשי. החניכות חוק הוראת( ב)
 
 [ ח"תשנ, ט"תשכ: תיקון] וצילומים הופעות. 4 
 אמנותית, ציבורית בהופעה, שנים 15 לו מלאו שטרם ילד להעביד אין(, א)2 סעיף מהוראות לגרוע מבלי( א)

 . פרסום לצורכי בצילומים או, פרסום לצורכי או
, מוגבלת לתקופה, היתר לתת והרווחה העבודה שר רשאי, 2 וסעיף( א) קטן סעיף הוראות אף על( ב)

 (. א) קטן בסעיף כאמור בצילומים או הבהופע, ילד אותו של להעבדתו לתיווך או פלוני ילד של להעבדתו
 . ההופעה לצורך אימון או לימוד, חזרות ולרבות מוקלטת הופעה לרבות -" הופעה, "זה בסעיף( ג)

 
 [ ח"תשנ, ה"תשנ, ט"תשכ: תיקון] מסוימים במקומות עבודה איסור. 5 

 אם, במיוחד ובין כלל בדרך בין, והרווחה העבודה שר שקבע במקום יועבד לא, שנה 15 לו מלאו אם אף, ילד
 טיב בשל החינוכית או הנפשית, הגופנית התפתחותו את לסכן עלולה, מקום באותו, ילד של עבודתו לדעתו

 . אחרת סיבה כל בשל או מיקומו, העיסוק
 
  אסורות עבודות. 6

 במקומות או ייצור בתהליכי, בעבודות צעיר או ילד העבדת, בתקנות, להגביל או לאסור רשאי העבודה שר
 העבדתם אם אף, הגופנית בהתפתחותם או שלומם, בבריאותם לפגוע, לדעתו עלולה בהם שהעבודה עבודה

 . הקודמים הסעיפים פי על אסורה אינה
 
  מסוימות לעבודות מיוחד גיל. 7 

 תולדע אם, פלונית בעבודה יועבד לא פלוני לגיל הגיע לא שעדיין נער כי, בתקנות לקבוע רשאי העבודה שר
 של המוסרית או הרוחנית, החינוכית, הגופנית בהתפתחותו או בשלומו, בבריאותו לפגוע העבודה עלולה
 .הקודמים הסעיפים פי על אסורה אינה העבדתו אם אף, הנער

 
 [ח"תשנ: תיקון] להעבדה רפואי אישור. 11 
 רפואי אישור תןנ אותו שבדק המשפחה ורופא, רפואית בדיקה נבדק כן אם אלא נער יועבד לא( א)

 . להעבדתו
 קביעה דרושה כי קבע והרווחה העבודה ששר עבודה -" התאמה בדיקות המחייבת עבודה, "זה בפרק( 1( )ב)

 יןילענ חוזרות רפואיות בדיקות עריכת וכן, בה לעבוד הנער של הבריאותית התאמתו על רפואית מקדמית
 . עבודה לאותה הבריאותית התאמתו

 את שקבע מורשה רופא בידי גם נבדק כן אם אלא התאמה בדיקות המחייבת בעבודה נער יועבד לא( 2) 
 . כך על רפואי אישור לו ושנתן כאמור לעבודה התאמתו

 לה בדומה עבודות לסוג או התאמה בדיקות המחייבת מסוימת לעבודה יהיה( 2) פסקה לפי אישור( 3) 
 לשם בזמן ומוגבל בתנאים מותנה להיות הוא ויכול, מהנער הנדרש הגופני והמאמץ הבריאות סיכון מבחינת

 .הנער של העבודה בפנקס יירשם האישור ;ניסיון
 

 [ ח"תשנ, ג"תשל, ג"תשכ: תיקון] חוזרת רפואית בדיקה. 12
 שקבע ובתנאים יםמועצהבמ, מורשה רופא בידי ייבדק התאמה בדיקות המחייבת בעבודה העובד נער( א)

 (. חוזרת רפואית בדיקה - להלן) לשנה אחת ולפחות כאמור דהעבו לגבי והרווחה העבודה שר
 המוסד ירשום, זה סעיף פי על חוזרת רפואית בדיקה שערך המורשה הרופא של וחשבון דין סמך על( ב)

, הנער של בריאותו במצב לרעה שינוי וכל בעבודה הגבלה כל, הנער של העבודה בפנקס, המוסמך הרפואי
-ט"התשי, התעסוקה שירות בחוק כמשמעותה לנוער העבודה לשכת, המעביד, יםההור לידיעת אותם ויביא
 ." 7 1953-ג"התשי, החניכות בחוק כמשמעותם האזורי החניכות ומפקח העבודה מפקח לידיעת וכן, 6 1959

 
 [ח"תשנ: תיקון] רפואית בדיקה תוצאות על הודעה. 13 
  - יכ, 12-ו(ב)11 סעיפים פי על רפואית בדיקה העלתה( א)
 ;  בוטל( 1)
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 ; מועבד הוא בה לעבודה רפואית מבחינה מתאים אינו הנער( 2)
  - בריאותו מצב על לרעה משפיעה הנער מועבד בה העבודה( 3)

 . אזורי עבודה למפקח בכתב הודעה המוסמך הרפואי המוסד ימסור
 אינו שהנער ודעהבה נאמר ואם, הנער מהורי לאחד ההודעה של העתק ישלח האזורי העבודה מפקח( ב)

 הוא שבאזורה הכללית העבודה וללשכת הנער של למעבידו גם העתק יישלח, מועבד הוא בה לעבודה מתאים
 . מועבד

 
  הודעה קבלת לאחר העבדה איסור. 14 

 קבלת מיום ימים עשרה תוך הנער את להעביד יחדל, 13 לסעיף בהתאם הודעה העתק המעביד קיבל
 או ההודעה מתייחסת שאליה בעבודה, האזורי העבודה מפקח ידי על שנקבע ותרי קצר זמן תוך או, ההודעה
 .מהנער הנדרש הגופני המאמץ או הבריאות סיכון מבחינת לה הדומה בעבודה

 
 [ח"תשנ: תיקון] עבודה ושבוע עבודה יום. 20 
 . לשבוע עבודה שעות וארבעים ליום עבודה שעות משמונה יותר נער יועבד לא( א)
 סעיף לפי, ליום עבודה שעות 8-מ יותר לעבוד בו שמותר עבודה במקום(, א) קטן סעיף הוראות אף על( 1א)
 ובלבד, עבודה ליום שעות תשע עד צעיר שיועבד יכול, 8 1951-א"התשי, ומנוחה עבודה שעות לחוק( א)5

 .עבודה שעות 40 על יעלה לא העבודה ששבוע
 או הסכם פי על ובין חוק פי על בין, בו עובד אינו שהנער חג נישלפ וביום השבועית המנוחה שלפני ביום( ב)

 . עבודה שעות משבע יותר נער יועבד לא, נוהג
 ומוסכמות קצרות הפסקות לרבות, העבודה לרשות הנער עומד שבו הזמן - פירושו" עבודה שעות( "ג)

 . 22 סעיף פי על מהפסקות חוץ, ואויר כוח להחלפת לנער הניתנות
 
  השבועית המנוחה תשעו. 21 
 . השבועית במנוחה נער יועבד לא( א)
  - ותכלול רצופות שעות ושש שלושים לפחות היא הנער של השבועית המנוחה( ב) 
 ;  השבת יום את - יהודי נער לגבי( 1) 
 לפי הכל, בשבוע הששי היום את או הראשון היום את או השבת יום את - יהודי שאיננו נער לגבי( 2) 

 . שלו השבועית המנוחה כיום עליו המקובל
 
  הפסקות. 22 
, לפחות שעה 3/4, ולסעודה למנוחה עבודתו תופסק, מזה למעלה או ליום עבודה שעות שש נער הועבד( א)

, חג שלפני וביום השבועית המנוחה שלפני ביום. לפחות שעה חצי של אחת רצופה הפסקה תהיה זה ובכלל
 . לפחות שעה חצי של היא ההפסקה

 . שעות שלוש על תעלה לא ההפסקה( ב)
 הייתה אם אלא, עובד הוא שבו מהמקום לצאת הנער רשאי יותר או שעה חצי הנמשכת ההפסקה בשעת( ג)

 מעבידו ידי על נדרש והנער, בו והשימוש הציוד להפעלת או העבודה לתהליך הכרח העבודה במקום נוכחותו
 .העבודה משעות כחלק ההפסקה זמן ייחשב זה במקרה;  העבודה במקום להישאר

 [ .ה"תשנ: תיקון] לילה עבודת איסור. 24
 . בלילה ירכל ולא יועבד לא נער( א)
 12 של זמן פרק - עליהם חל, 11 1949-ט"התש, חובה לימוד שחוק וצעיר ילד לגבי", לילה, "זה בסעיף( ב)

 10 של זמן פרק, עליו חל אינו, 1949-ט"התש, חובה חינוך שחוק צעיר ולגבי 09:00 ובין 20:00 שבין שעות
 .06:00 ובין 22:00 שבין שעות

 . מקצועי ספר בבית עובד הוא אם גם, זה סעיף יןילענ, כמועבד נער רואים( ב) 1 בסעיף האמור אף על( ג) 
 

 [ ח"תשס, ז"תשס, ח"תשנ, ג"תשל, ג"תשכ: תיקון] לילה עבודת היתר. 25
 . במשמרות עובדים שבו במקום 23.00 שעה עד ירצע העבדת להתיר רשאי העבודה שר(   א)
 אחרי גם צעיר העבדת להתיר והתעסוקה המסחר יהיהתעש שר רשאי, חירום שעת על החלטה ניתנה(  1( )ב)

 ובלבד, כאמור החלטה בשל נחוצה הצעיר עבודת כאשר או במשמרות עובדים שבו במקום, 23:00 השעה
 . הצעיר של ורווחתו ובריאות לשמירת תנאים השר לדעת שהובטחו

 שבעקבותיה חירום שעת על החלטה של תוקפה פקע שבו מועצהבמ יפקע( 1) פסקה לפי היתר של תוקפו(   2)
 . בהיתר שנקבע אחר מועצהבמ או, ההיתר ניתן

 : מאלה אחת כל -" חירום שעת על החלטה, "זה קטן בסעיף(   3)
 ; 1951-א"התשי, האזרחית ההתגוננות וקלח ג9 סעיף לפי בעורף מיוחד מצב על הכרזה(   א)
, המילואים שירות לחוק 8 סעיף לפי מילואים לשירות להתייצב צבא ליוצאי הקורא צו הוצאת(   ב)

 ; 2008-ח"התשס
  1971-א"התשל[, חדש נוסח] המשטרה לפקודת ב90 סעיף לפי המוני אסון אירוע על הכרזה(   ג)
 את, שעה התרת, להתיר הוא רשאי, צעיר של המקצועית תלמותולהש דרוש שהדבר העבודה שר סבור(   ג)

 . ברציפות עובדים שבו במקום בלילה העבדתו
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 נער של העבדתו, שעה התרת, להתיר הוא רשאי, האמנות למען כן לעשות שרצוי העבודה שר סבור(   ד)
 והתפתחותו וכוחינ, בריאותו לשמירת התנאים הובטחו לדעתו אם, 24.00 שעה עד שנים 10 לו שמלאו

 . הנער של המוסרית
 עובדים שבהם תעשיה במפעל או בחקלאות 24.00 שעה עד צעיר העבדת להתיר רשאי העבודה שר(   ה)

 בעבודה 05.00 משעה צעיר העבדת להתיר העבודה שר רשאי כן; זאת מצדיקים מיוחדים ותנאים במשמרות
 .בעבודה להתחיל מקדימים שבה עונתית חקלאית

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 


