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 םנוסח פרסו

הצעות למתן שירותים כדלקמן  לקבלת״(, מזמינה בזאת הצעות מחיר העירייהעיריית כפר יונה )להלן: ״
 ״(:המכרז)להלן: ״

לעיריית כפר שירותים ללכידת בעלי חיים, הובלתם והחזקתם במכלאה כפר יונה מבקשת לקבל  עיריית .1
 יונה, הכול בהתאם למפורט במסמכי מכרז פומבי זה. 

וד בהוראות הדין לעניין מניעת העסקה של עברייני מין על המציע הזוכה יהיה לעמ -פי דרישת העירייה   על .2
במוסדות מסוימים, ובין היתר, ידאג לקבלת מלוא האישורים הנדרשים בהקשר זה ממשטרת ישראל, ובכל 

מתן השירותים על ידי נותן השירותים. הספק  טרםמקרה אישור כאמור יימסר לעירייה על ידי הספק, 
 קשר לעניין דנן ולמניעת העסקה כאמור.ימלא אחר כל הוראה של המנהל בה

 .המכרז במסמכיעל המשתתפים לעמוד בתנאי הסף המפורטים  .3

יוחזרו(, פרטים בדבר אודות רכישת מסמכי )שלא   ₪ 500 של לסך בתמורהאת מסמכי המכרז ניתן לרכוש  .4
המכרז ניתן לפנות למנהלת מחלקת רכש, מכרזים והתקשרויות, הגב' שני רוימי בס בדוא"ל: 

 yona.org.il-shanirb@kfar ההצעה מן כחלק המכרז מסמכי ישתיש לצרף אסמכתא על רכ. 

ניתן לעיין במסמכי המכרז קודם לרכישתם, ללא תשלום, באתר האינטרנט של העירייה תחת הכותרת  .5
 מכרזים. 

את ההצעות על כל נספחיהן יש למסור ידנית במעטפת המכרז כשהיא סגורה ונושאת את מספר המכרז  .6
בדיוק לתיבת המכרזים במשרדי  12:00לא יאוחר מהשעה  19.1.2023 תאריךללא סימני זיהוי אחרים עד ל

אצל  נתקבל. לפני הגשת מעטפת המכרז יש להחתים כפר יונה  בקומה השנייה 4העירייה, ברחוב שרת 
 מנהלת ההתקשרויות בעירייה.

 ,2.1.2023כפר יונה, ביום  - 1יתקיים בחדר הישיבות שבבניין העירייה, ברח' שרת  חובהמפגש מציעים  .7
 . ניתן לפנות בשאלות הבהרה, לפי הפרטים במסמכי המכרז.12:00 בשעה

על כל מציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית )השתתפות( להבטחת קיום התחייבויותיו בהתאם  .8
 . 27/04/2023בתוקף עד ליום  ₪ 10,000להצעתו על סך 

 הצעה שלא תוגש במועד לא תובא לדיון.  .9

 

 בכבוד  רב,                                                                                       

 

 כידור- כחלון שושי

 יונה כפר עירייתראש 
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 כלליים תנאים

 כללי .1

שירותים של  למתן"( מזמינה בזה הצעות מחירים העירייהכפר  יונה )להלן: " עיריית .1.1
 והחזקתם הובלתם, העירייה של השיפוט שטח בתחום משוטטים חיים בעלי לכידת

 .המכרז במסמכי כמפורט הכול, במכרז הזוכה של במכלאה

 שבמסמכי ההתקשרות בחוזה כמפורט הכול, קריאה לפי יינתנו זה מכרז פי על השירותים .1.2
 .המכרז

על המציע הזוכה יהיה לעמוד בהוראות הדין לעניין מניעת העסקה  -על  פי דרישת העירייה  .1.3
מלוא האישורים הנדרשים  של עברייני מין במוסדות מסוימים, ובין היתר, ידאג לקבלת

בהקשר זה ממשטרת ישראל, ובכל מקרה אישור כאמור יימסר לעירייה על ידי הספק, 
טרם מתן השירותים על ידי נותן השירותים. הספק ימלא אחר כל הוראה של המנהל 

 בהקשר לעניין דנן ולמניעת העסקה כאמור.

היקף הזמנות עבודה כלשהו, הסר כל ספק מובהר בזאת כי העירייה אינה מתחייבת ל למען .1.4
כי אומדן היקף הזמנות העבודה שבהצעת המחירים אינו מחייב את העירייה, וכי הזוכה 
במכרז יהיה זכאי לתשלומים אך ורק בגין הזמנות עבודה שיועברו אליו לביצוע בפועל, כי 
 לא יחול כל שינוי בתשלומים שהוצעו על ידו במכרז בשל היקף הזמנות העבודה שיועבר

אליו בפועל, ולא תהיינה לו כל טענות ו/או תביעות, כספיות או אחרות, מכל עילה שהיא, 
 כלפי העירייה בגין היקף הזמנות  העבודה בפועל.  

חוזה ההתקשרות בתנאי המכרז וב המפורטבמכרז יהיו על פי  התנאי ההתקשרות עם הזוכ .1.5
 הרצ"ב, על נספחיו, כחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. 

לצורך מתן השירות על פי הזמנת עבודה ו/או קריאת מוקד  הזוכה המציעשל  התייצבות .1.6
.  במקרים דחופים, יתייצב העבודה הזמנת/  הקריאה ממועד'( שע 2) שעתיים בתוך היא

, אצל המנהל , לצורך מתן השירותים על פי הזמנת עבודה ו/או קריאת המציע בעירייה
יחת הזמנת העבודה ו/או קריאת המוקד. על המציע שע'( ממועד של 1מוקד תוך שעה )

 הזוכה לציין על גבי דוח העבודה את מספר/י קריאות המוקד.

יתקיימו יחסי עובד מעביד בין העירייה לבין הקבלן או למי מטעמנו, המועסק על ידו.  לא .1.7
והגשת  –המציע הזוכה יידרש ליתן שירותים אף בשעות חירום, נוכח מיהות המזמין 

הרשות לקיים  תהא –מתחייב המזמין כי יעשה כן. במקרה של הצעות זהות  הצעתו
 ההצעות בין להכריע או, זהה כספית הצעה הגישו אשר המציעים בין נוספת התמחרות

והכל על פי החלטת ועדת  –על דרך הגרלה  אובפני ועדת המכרזים,  וןירא של בדרך
שה, על פי הוראות הדין ועל בקשת יניתן יהיה לקבל עדיפות לעסק בשליטת אהמכרזים. 

 המציע כחלק ממסמכי המכרז. 

תהא רשאית ועדת המכרזים לקבוע הליך התמחרות בין מציעים שהצעתם  –כמו כן 
הכספית זהה, או לקיים ראיון עם המציע לבחירת ההצעה הזוכה. כמו כן תהא רשאית 

 הוועדה לערוך הגרלה. 
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 נוספים ותנאים הצעה ערבות, תנאי סף .2
 

 במכרז להשתתפות סף תנאי

, במועד הגשת ההצעות במכרז, בכל התנאים המפורטים שעומדים מי זה במכרזרשאים להשתתף 
 להלן:

 מקומיותברשות  חיים בעלי לכידתשנים לפחות במתן שירותים של  3של  מוכחניסיון  בעל .2.1
 .2022 ועד 2018 משנת, בתקופה שאחת לפחות

בהמשך  –אישורי מזמיני העבודה  אמצעותביפורט המסגרת דף המידע הארגוני, ו הניסיון
 דף המידע הארגוני. 

 בנוסח אישורים פי על ביןעל המשתתף לצרף להצעתו אסמכתאות על עמידתו בתנאי לעיל, 
 למחוק ניתן מהם חתומים חוזים לרבות אחרות אסמכתאות ובין המכרז למסמכי המצורף

 . הכספיים הסכומים את

 שירותי ממתן)במצטבר(,  2022 -ו 2021 ,2020, 2019 יםהכנסותיו של המשתתף בשנ היקף .2.2
 "מ(. מע כולל)לא  ₪ 100,000 לפחות הינו במכלאה והחזקתם הובלתם, חיים בעלי לכידת

על המשתתף לצרף להצעתו אישור רו"ח על פי הנוסח הרצ"ב, המאשר עמידתו בתנאי 
 סעיף זה. 

להחזקת כלי ירייה מסוג רובה הרדמה חיצים,  רישיון ,מטעמו למועסק או, למשתתף .2.3
 שניתן לו על פי אישור משרד הפנים. 

 רישיונ/ות כלי הירייה, כאמור לעיל.  אתעל המשתתף לצרף להצעתו 

, לעירייה השירותים במתן יוחלף לא, ככל שאינו המציע, הרישיון בעל כי –כאן  מובהר
 .בעניין המוחלט דעתה שיקול לפיו, העירייה של ובכתב מראש באישור אלא

 
 

 וצירוף אסמכתאות השירותים למתן חובה תנאי
 

משנת יצור  4X  4מסוג  בבעלותו רכבהזוכה יידרש למתן השירותים באמצעות  המציע .2.4
בהתאם להנחיות משרד ו להובלת בעלי חיים לרבות תקןו דין, לפי כל ואילך 2018

 "מאורות"וכ, 1934החקלאות בנוהל הפעלת כלביות כמאורות בידוד לפי פקודת הכלבת 
 הבאות: לתקנות ובהתאם. 2002 -רשות לפי חוק להסדרת הפיקוח על כלבים, התשס"ג

 .1982-חיים )הסדרת תנועת בעלי חיים בישראל(, התשמ"ב-תקנות מחלות בעלי)א( 
 .2006-ו")ב( תקנות צער בעלי חיים )הגנה על בעלי חיים( )הובלת בהמות(, תשס
 .2011-ב")ג( תקנות צער בעלי חיים )הגנה על בעלי חיים( )הובלת עופות(, תשע

 .1994-ד"התשנ, )ד( חוק צער בעלי חיים )הגנה על בעלי חיים(
 .1985-ה")ה( פקודת מחלות בעלי חיים נוסח חדש, התשמ

 עמידת הרכב בדרישות ההנחיות כאמור, תיבדק ותאושר על ידי הווטרינר העירוני. 

 הקבלן מתחייב שלא לבצע שימוש ברכב שלא קיבל אישור כאמור.
 

או אישורים רלוונטיים  ואסמכתאות הרכב רישיון של העתקעל המשתתף לצרף להצעתו 
 .כאמור, ותבדריש לעמידה קלאותלרבות ממשרד הח
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או בעל הסכם בתוקף עם  חיים בעלי להחזקת מכלאה ומפעיל מחזיק המשתתף .2.5
 ממשרדי העירייה.  קילומטרים 35 על עולה שאינו במרחק המצויה, מכלאה/ות

לעיל לרבות פרטי מיקום על המשתתף לצרף להצעתו אסמכתאות על עמידתו בתנאי 
 המכלאה. 

 
  הצעהלהבטחת  בנקאית ערבות

, שהוצאה על ידי  ₪ 10,000להצעה במכרז צורפה ערבות בנקאית, אוטונומית, על סך של   .2.6
, לפי נוסח הערבות לפחות 27/04/2023 ליום, בתוקף עד עירייהבנק בישראל, לפקודת ה

 במסגרת וטיבן העבודותלהבטחת /או תנאי מסמכי המכרז והמצ"ב, וזאת להבטחת קיום 
 .הערבות בנוסח כמפורט, ההתקשרות חוזה

יה כל אימת שהמשתתף לא יעמוד ירשאית להגיש את הערבות לגב יהתה העירייה
 בהתחייבויותיו על פי תנאי המכרז. 

  ההצעה .3

למחירים המפורטים במסמך הצהרת  כוללת הנחהתהיה על דרך של מתן  הכספית ההצעה .3.1
 המשתתף והצעת מחירים, והיא תירשם בעט, בכתב ברור. 

בזאת כי תשלומים לגביהם צוין כי יגבו במישרין מהבעלים של בעלי החיים הם  מובהר
ייגבו על ידי הזוכה במכרז אך ורק מהבעלים, לפי מחירי הליך זה, לאחר סך ההנחה 

 המוצעת, ולעירייה לא תהיה כל חבות בקשר עם תשלומים אלה.  

של כל הפעולות וההתחייבויות שיש לבצע  ביצוע מלא ומושלםהוא עבור  המוצע המחיר .3.2
כלול את כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות במתן יעל פי מסמכי המכרז, ו

 השירותים, הכול כמפורט בחוזה ההתקשרות.

 .וחותמת בחתימה לחתום המשתתף על המשתתף בהצעת תיקון כל ליד .3.3

 כל דף ובמקום המיועד לכך.יש לחתום )חתימה + חותמת( על כל מסמכי המכרז, בשולי  .3.4

 יום מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז. 90בתוקף לתקופה של  יהההצעה תה .3.5

תף תוגש על פי הוראות מסמכי המכרז, על ידי ישות משפטית אחת בלבד וכל הצעת המשת .3.6
המסמכים הנדרשים, כולל הערבות יהיו על שם המשתתף בלבד, אלא אם צוין אחרת 

  .במסמכי המכרז

 

 ואישורים  מסמכים .4

 :להלן המפורטים והאישורים המסמכים, האסמכתאות את לצרף המשתתף על

דרישת המזמין, המציע הזוכה יידרש להגיש אישורים מתאימים בדבר העדר עבירות  לפי .4.1
 מין למשתתף או למי מהמועסקים על ידו ונותני השירות מטעמו. 

חוק ל בהתאם כדין שלא זרים עובדים העסקת אי ועל מינימום שכר תשלום על תצהיר .4.2
 חתום, המכרז למסמכי המצורף הנוסח פי על, 1976 –עסקאות גופים ציבוריים,  תשל"ו 

 .דין עורך ידי על ומאומת המשתתף ידי על
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אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים,   .4.3
 , על שם המשתתף. 1976 –תשל"ו 

 תקף על ניכוי מס במקור, על שם המשתתף. אישור  .4.4

/ רו"ח בדבר המוסמכים לחייב את המשתתף  יצרף אישור עו"ד-שהינו תאגיד  משתתף .4.5
 בחתימתם.

 .המשתתף ידי על חתומים, המכרז עם בקשר, הוצאו אם, שהוצאו ההבהרות/י מסמך כל .4.6

 .המכרז מסמכי רכישת על, המשתתף שם על, קבלה .4.7

 זכויותהוצאות המכרז ושמירת  .5

כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז  .5.1
 .  שהיא סיבה מכל יוחזרו לא ההוצאותתחולנה על המשתתף, 

המשתתפים במכרז לא יהיו רשאים לעשות כל שימוש במסמכי המכרז אלא לצורך הכנת  .5.2
 והגשת הצעה במכרז זה.

 הבהרות ושינויים .6

בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת המכרז, להכניס שינויים ותיקונים  רשאית, העירייה .6.1
או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים והתיקונים,  הבמסמכי המכרז, ביוזמת

באתר האינטרנט  ויפורסמוכאמור, יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו, בכתב, 
אחר פרסומים אלו, ולצרפם חתומים לעקוב , ובאחריותוהעירוני. מובהר כי על כל משתתף 

 כחלק מהצעתו. 

 ושינויים הבהרות .1

 , יהיה רשאי כל אחד מהמציעים להפנות 12:00, בשעה 9.1.2023ליום  עד .1.1.1
    מנהלת מחלקת רכש, מכרזים והתקשרויות  שאלות הבהרה, אל לעירייה

 . yona.org.il-anirb@kfarsh בדוא"ל: 

 שאלות ההבהרה יש לשלוח לכתובת הדואר האלקטרוני, המצוינת לעיל  את .1.1.2
 בלבד, במבנה שלהלן:  MS-Word במסמך

 

 "דמס
 אליו הנספח או המסמך

 ההבהרה מתייחסת
 השאלה נוסח רלבנטיים וסעיף פרק

    

    

 .טלפון ומספר"ל דוא כתובת כולל, המציע מטעם קשר איש פרטי את לציין יש כן כמו .1.1.3

העירייה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להתייחס או שלא להתייחס  .1.1.4
 לשאלות ההבהרה. 

להצעתו למכרז את תשובות  כנספחכאמור לעיל, חובה על כל אחד מן המציעים לצרף  .1.1.5
 ידו. -העירייה לשאלות ההבהרה, כשהן חתומות על

mailto:shanirb@kfar-yona.org.il
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למען הסר ספק מובהר, כי לא יהיה תוקף לכל התייחסות של העירייה אלא אם ניתנה  .1.1.6
 בהודעה בכתב כאמור.

 יפורסם באתר האינטרנט  15.1.2023מענה על שאלות הבהרה עד לתאריך  .1.1.7
 .הפרסום אחרי לעקוב המציעים באחריות. המכרז בדף העירייה של

לא תהיה אחראית לתשובות או הסברים שינתנו בעל פה ולא תתקבל טענתו של  העירייה .6.2
 משתתף שיטען כי קיבל הסבר או הבהרה בעל פה.

 הגשת ההצעה .7

, יש להמציא, במסירה אישית, במעטפה סגורה מכרזבהתאם לדרישות ההצעות, מפורטות ה את
, מנכ"ל בלשכת הממוקמת עירייהשל ה המכרזיםתיבת ל 16/2022פומבי מס'  מכרזהנושאת ציון 

 . 12:00בשעה  19.1.2023 מיום יאוחר לא ,יונה כפר-קומה שניה  ,4 שרת רחוב, העירייה במשרדי

 .לדיון תובא ולא תפסל"ל הנ המועד לאחר שתוגש הצעה

 בחינת ההצעות .8

העירייה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל תנאיה או בשל חוסר  .8.1
מחירים  התייחסות לתנאי המכרז באופן שלדעת העירייה מונע הערכת ההצעה כדבעי.

 בלתי סבירים עלולים לגרום לפסילת ההצעה.

אי הגשת הצעת מחיר ו/או אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי, תוספת או  .8.2
הסתייגות ביחס למסמכי המכרז, בין אם נעשו בגוף המסמכים ובין אם במכתב לוואי, לא 

של ועדת המכרזים, עלולים  בלעדייובאו בחשבון בעת הדיון בהצעה, ועל פי שיקול דעת 
 לגרום לפסילת ההצעה.

רשאית להביא בחשבון שיקוליה בבחירת ההצעות את אמינותו וכושרו של  יהתה העירייה .8.3
סיון רשויות מקומיות וגופים ציבוריים יסיונה וניהמשתתף לבצע את החוזה המוצע ואת נ

 אחרים עם המשתתף בעבר.

 ביותר או כל הצעה שהיא כהצעת הזוכה.  ולהזאינה חייבת לקבוע את ההצעה ה העירייה .8.4

המשתתף מסכים כי כל שינוי או תוספת שיעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות לגביהם,  .8.5
בין אם על ידי תוספת בגוף המסמכים, בין במכתב לוואי ובין בכל דרך אחרת, ייחשב כאילו 

 לא נכתב.

למסמכי המכרז, בין אם נעשו מבלי לגרוע מהאמור לעיל, כל תוספת או הסתייגות ביחס  .8.6
 בגוף המסמכים ובין אם במכתב לוואי, עלולים לגרום לפסילת ההצעה.

העירייה רשאית לדרוש מהמשתתפים הבהרות לשביעות רצונה המלא, גם לאחר פתיחת  .8.7
על מנת לבחון את המשתתף והצעתו במסגרת  וזאתההצעות וקודם לבחירת הזוכה, 

 שיקוליה, כאמור.

 השלמות והבהרות פרטים,  בירור .9

 לבירור בבקשה, משתתף כל אל לפנות המוחלט דעתה שיקול לפי, רשאית תהא העירייה .9.1
 אסמכתאות לרבות, מסמכים להשלמות ואף, נדרשת הבהרה כל לקבלת, בכתב פרטים

 יםבתנא המציע עמידת ואופן, הסף לתנאי הנוגע בכל לרבות, נוסף אחר מסמך וכל נדרשות
 .אלו
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 תוצאות המכרזהודעה על  .10

  .אלקטרוני בדוארמסר על כך הודעה ילזוכה במכרז ת .10.1

רשום. להודעה תצורף  דוארמשתתף שהצעתו לא תתקבל יקבל על כך הודעה בכתב, ב .10.2
 ערבות המקור שהוגשה על ידו במכרז.

 בנקאיתערבות  רלמסויום מיום קבלת ההודעה,  7שזכה במכרז מתחייב, תוך  משתתף .10.3
 תעמוד הערבות. "(ביצוע ערבות)להלן: " – מתאימה להבטחת התחייבויותיו לפי החוזה

. חודשים 4 ועוד, לרבות הארכותיה, ככל שתהיינה ההתקשרות תקופת כל לאורך בתוקף
הביצוע המצורפת למסמכי המכרז. סך ערבות  ערבות נוסח לפי יוקדב יהיה הערבות נוסח

, להגיש חוזה חתום על כן  כמו(   ₪) במילים: עשרת אלפים  ₪ 10,000 עלהביצוע יעמוד 
ידו כנדרש, ואף נספח קיום ביטוחים חתום על ידי המבטחת. ככל שלא תוארך הערבות 

תהיה זכאית העירייה לחלט את -כאמור, או לא יושלמו יתר המסמכים הנדרשים במועד 
לגרוע מכל סעד אחר לו תהיה זכאית העירייה על פי סכום הערבות שבידיה, וזאת מבלי 

 כל דין. 

משתתף שלא יעמוד בהתחייבויותיו על פי מסמכי המכרז, תהיה העירייה רשאית לבטל  .10.4
את הזכייה בהודעה בכתב למשתתף, החל בתאריך שייקבע על ידי העירייה בהודעה, וזאת 

הודעה בה נדרש לתקן את המעוות, והמשתתף לא תיקן המעוות  משתתףלאחר שניתנה ל
בהתאם להודעה ותוך הזמן שנקבע בהודעה. אין בסעיף זה כדי לגרוע מזכויות הצדדים על 

 פי כל דין.

 העירייה תהיה רשאית לבטל את הזכייה במכרז גם במקרים הבאים:  .10.5

 מטעמו אחר אדם או המשתתף כי, דעתה להנחת, הוכחות העירייה בידי שיש .10.5.1
 הזכייה עם בקשר כלשהי הנאה טובת או דורון, מענק, שוחד הציע או נתן

 . במכרז

, נכונה אינה במכרז שניתנה המשתתף של כלשהי הצהרה כי לעירייה התברר .10.5.2
 היה, העירייה לדעת, אשר מהותית עובדה לעירייה גילה לא שהמשתתף או
 .במכרז כזוכה קביעתו על להשפיע כדי בה

בוטלה הזכייה, מכל סיבה שהיא התלויה בזוכה, רשאית העירייה להגיש את ו במקרה גם .10.6
את סכום הערבות כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש ,  ולחלטהערבות שבידה לגביה 

וזאת מבלי לגרוע מכל סעד ותרופה אחרים העומדים לה על פי כל דין. וכן רשאית היא 
 .שני ככשיר, ומראש על זוכה חלופי משתתף שדרוגו היה הבא בתור, ממילאלהכריז 

          

 

    

 

 בכבוד רב,                                                                                     

 
 כידור - כחלון שושי

 ראש העירייה
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 1 טופס

 ארגוני מידע דף

 

  :_________________________________________________המשתתף שם .11

 :___________________________________________החברות ברשם רישום מספר .1

 :__________________________________________________________כתובת .2

 :_________________________________________________רשום משרד כתובת .3

 : _____________________נייד:_____________________________טלפון מספרי .4

 :__________________________________________________פקסימיליה מספר .5

 : ______________________________________________________אלקטרוני דואר .6

 ___________.: ___________________________________________המשתתף עיסוק .7

 )משתתף( בחברה המפתח אנשי .8

    שנות ותק           תחום התמחות   שם

_______________  _______________  _______________ 

_______________  _______________  _______________ 

_______________  _______________  _______________ 

_______________  _______________  _______________ 
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 הובלתם, חיים בעליפירוט הרשויות המקומיות עבורן ניתנים על ידינו שירותים של לכידת  להלן .12
 : במכלאה והחזקתם

: המקומית הרשות שם
________________________________________________________ 

תחילת מתן השירותים לרשות המקומית:  מועד
 _______________________________________ 

: המקומית לרשות השירותים מתן סיום מועד
________________________________________ 

: המקומית לרשות השירותים מתן לצורך שהועמדו האמצעים האדם כוח
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

.___________ 

 הקשר ברשות המקומית: שם _________________ תפקיד: _______________  איש

 _________________________: __טלפון

 : _________________________המקומית הרשות שם

 : __________________ .המקומית לרשות השירותים מתן תחילת מועד

 : ________________ .המקומית לרשות השירותים מתן סיום מועד

: המקומית לרשות השירותים למתן שהועמדו אחרים והאמצעים האדם כוח
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

.___________ 

 _________ תפקיד: _______________ הקשר  ברשות המקומית: שם ________ איש

 : ___________________________טלפון

 : _________________________המקומית הרשות שם

 : __________________ .המקומית לרשות השירותים מתן תחילת מועד

 : ________________ .המקומית לרשות השירותים מתן סיום מועד
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 לכבוד

 יונה כפר עיריית

 

 .א.נג

 במכלאה והחזקתם הובלתם, חיים בעלי לכידת  של שירותים מתן  על מקומית רשות/י אישור: הנדון

 

 :הקבלן כי  בזה מאשר/מועצת _________________________, עיריית"ל/גזבר מנכ, מטה החתום אני

   : _______________________.הקבלן שם

   : ________________________.שכתובתו

במהלך התקופה  במכלאה והחזקתם הובלתם, חיים בעלי לכידת  שלעבורנו עבודות של שירותים  ביצע
 שמיום _________ ועד ליום ___________

 :הביצוע על דעת חוות להלן

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 : ______________________________.המאשר פרטי

 : ____________________________.משפחה ושם שם

 : ___________________________________.תפקיד

 :____________________________________.טלפון

 : ___________________________________.חתימה

 ___________________________________. :תאריך
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 המשתתף הכנסות בדבר ואישור הצהרה

 

 הצהרת המשתתף

 

 שם המשתתף : __________________________

 

 תאריך : ______________________________

 

 ממתןלא כולל המע"מ(,  -)במצטבר 2022 -ו 2021,  2020,  2019 יםהכנסותינו בשנ היקףהרינו להצהיר כי 
  (.מ"מע כולל)לא  ₪ 100,000הינו לפחות  במכלאה והחזקתם הובלתם, חיים בעלי לכידת שירותי

 

 חתימת המשתתף ________________

 

 אישור רואה חשבון

 

לבקשת _____________________ )להלן: "המשתתף"( וכרואי החשבון שלו ביקרנו את הצהרת 
 2022 -ו 2021,  2020,  2019 יםשנבלא כולל מע"מ( -)במצטבר ₪ 100,000הכנסות של  היקףהמשתתף בדבר 

ההצהרה הינה באחריות הנהלת  במכלאה והחזקתם הובלתם, חיים בעלי לכידת שירותי ממתן)במצטבר(, 
 המשתתף. אחריותנו היא לחוות דעה על הצהרה זו בהתבסס על ביקורתנו. 

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים. הביקורת כללה בדיקה של ראיות התומכות 
הצגה מטעה בסכומים ובמידע שבהצהרה וזאת במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בהצהרה הנ"ל 

 מהותית. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו. 

לדעתנו בהתבסס על ביקורתנו הצהרה זו משקפת באופן נאות מכל הבחינות המהותיות את הכנסות 
, חיים בעלי לכידת שירותי ממתןלא כולל המע"מ( -)במצטבר 2022 -ו 2021,  2020,  2019 יםשנבהמשתתף 

 .לעיל כאמור, במכלאה והחזקתם הובלתם

 תאריך: ___________ 

         : ___________וחותמת חתימה

 

 בכבוד רב ,                                                                                           

 רואי חשבון    
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הובלתם והחזקתם במכלאהלמתן שירותים ללכידת בעלי חיים,  16/2022מכרז פומבי מס'   

 
 

 : ______________חתימה )וחותמת( המציע
 

  54מתוך  14עמוד 
 

 2טופס מס' 
 
 

 הצעה(ערבות בנקאית )ערבות 
 

 תאריך ____________
 
 לכבוד

 כפר יונה  עיריית
 

 א.ג.נ.
 

 :ערבות בנקאית מס'__________ הנדון:
 

"(, אנו מציעה' מזהה _______________ )להלן: "מסעל פי בקשת _____________________ 
"( ערבים הערבים_______________________ מרחוב __________________________ )להלן: "

)במילים: עשרת אלפים שקלים  ₪ 10,000בזאת כלפיכם לשלם לכם כל סכום לפי דרישתכם, עד לסכום 
בהתחייבויותיו הכלולות בהצעה שהגיש  מציע"(, בקשר לעמידתו של הסכום הערבותחדשים( )להלן: "

חזקתם למתן שירותים ללכידת בעלי חיים, הובלתם והלקבלת הצעות  16/2022במסגרת מכרז פומבי מס' 
 .במכלאה

 

אנו מתחייבים לשלם לכם, לפי דרישתכם הראשונה בכתב, כל סכום אשר יצוין באותה דרישה,  .1
( ימים ממועד קבלת דרישתכם במשרדנו, לפי 7באופן מיידי ובכל מקרה לא יאוחר מתום שבעה )

 שית כתב ערבות זה. הכתובת המופיעה ברא
 

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי דרישתכם לתשלום מכוח כתב ערבות זה יכול שתהיה לשיעורין,  .2
וכי התשלום יתבצע בהתאם לדרישתכם כאמור, ובלבד שסך כל התשלומים מכוח כתב ערבות זה 

 לא יעלה על סכום הערבות.
 
זה לא תהיו חייבים להסביר, לנמק, לפרט,  התחייבותנו לפי כתב ערבות זה היא בלתי מותנית, ובכלל .3

 לבסס או להוכיח את דרישתכם או לדרוש תחילה את התשלום מאת המבקש.
 
 כתב ערבות זה אינו ניתן להסבה.  .4
 
 . 2023427/0/ ליוםכתב ערבות זה יעמוד בתוקף עד  .5

   
 בכבוד רב,

 
_____________ 
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 : ______________חתימה )וחותמת( המציע
 

  54מתוך  15עמוד 
 

 3טופס מס' 

 מחירים והצעת המשתתף הצהרת

 לכבוד

 יונה כפר עיריית

 .נ., גא.

 הצהרת המשתתף

 

אנו הח"מ לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז בין המצורפים אליו ובין שאינם 
 מצורפים אליו אך מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, מצהירים ומתחייבים בזה כדלקמן:

כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז והגשנו את הצעתנו בהתאם, כי אנו אנו מצהירים בזאת  .1
מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז וכי לא נציג כל תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או 

 אי הבנה ואנו מוותרים בזאת מראש על טענות כאמור.

מכרז, כי הצעתנו זו עונה על כל אנו מצהירים כי אנו עומדים בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים ב .2
בהתאם לתנאים שבמסמכי  העבדות את בצעהדרישות שבמסמכי המכרז וכי אנו מקבלים על עצמנו ל

 המכרז.

:  כדלקמן הינם שפרטיה חיים לבעלי מכלאה ברשותנו/  בבעלותנו כי בזאת מצהירים אנו .3
.____________________________________________________________________ 

 אנו מצהירים בזה כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים. .4

יום לאחר המועד  90תקפה במשך  יההצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ותה .5
 קיום הצעתנו והתחייבויותינו אנו מוסרים ערבות כנדרש במכרז.האחרון להגשת הצעות. להבטחת 

אנו מסכימים כי תהיו זכאים, אך לא חייבים, לראות בהצעתנו זו ובקבלתה על ידכם התחייבות בלתי  .6
 .לבניכםחוזרת ומחייבת בינינו 

ימים מיום הודעתכם נפקיד בידיכם כתב הארכה  14היה והצעתנו תתקבל אנו מתחייבים כי תוך  .7
 לערבות שנמסרה על ידינו עם הצעתנו במכרז.

היה ומסיבה כלשהי לא נעמוד בהתחייבויותינו אנו מסכימים כי הערבות שנמסרה על ידינו עם הצעתנו  .8
 במכרז תוגש לגביה על ידכם וסכום הערבות יחולט על ידכם כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש.

נשוא מכרז  עבודותף הרשעות פליליות הנוגעות ל/או למי ממנהלי המשתתוהמשתתף מצהיר כי אין לו  .9
זה )לא כולל עבירות על חוקי התעבורה מסוג ברירות קנס( או עבירות שיש עמן קלון, וכי ככל שיש לו 

מפורטות במסמך מטעמו, וועדת המכרזים תהיה רשאית בהתאם לשיקול דעתה  הןהרשעות כאמור, 
 לדחותה. להחליט האם לקבל את הצעתו או 

מצהירים כי הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי המשתתף בשמו מוגשת אנו  .10
ההצעה, כי אנו זכאים לחתום בשם המשתתף על הצעה זו וכי אין כל מניעה על פי כל דין או חוזה 

 לחתימתנו על הצעה זו.
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 : ______________חתימה )וחותמת( המציע
 

  54מתוך  16עמוד 
 

 מחיר הצעת

 :הצעתי להלן .11

, השירותים מחירי על המוצע הגבוה ההנחה אחוז פי על שיקבע יכול בהליך הזוכה כי הובהר

 .דין פי על סמכויותיה כל לפי, המכרזים ועדת להחלטת ובהתאם

ביצוע מלא ומושלם של כל התחייבויותינו על פי מסמכי ותנאי המכרז אנו מציעים הפחתה  תמורת

 :כדלקמן, )הנחה(אחידה 

 

 _ (, על כל המחירים שלהלן. ____________) ובמילים: ______ ___. ______ ___בשיעור של % 

 
 
 

 אחוז ההצעה הנקוב במילים יגבר על אחוז ההנחה הנקוב בספרות.  –במקרה של סתירה 

 לאספרות אחרי הנקודה העשרונית.  בשתיהפחתה. יש להציע אחוז הפחתה  0ניתן להציע %  לא

 ניתן להציע תוספת למחירים המקסימליים. 

 המחירון, תיפסל מבלי שתידון.ירי חהצעה אשר תחיל תוספת למ

 :כאמור הפחתה תתבצע לגביהם, השירותים מחירי להלן .12
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 : ______________חתימה )וחותמת( המציע
 

  54מתוך  17עמוד 
 

 השירותים ס"דמ

 לפי קריאה

 מחיר בש"ח  לקריאה

 לא כולל מע"מ

למכלאה ו/או לטיפול  משוטט בע"ח ה והובלתלכידל קריאה .1
 רפואי 

 ( .18.2)כהגדרה בחוזה בסעיף  הובלהללא ו לכידה אלל

 17:00 השעה ועד 06:00 השעות בין

300 ₪ 

 ו/או לטיפול רפואי  למכלאה משוטט בע''ח והובלת הללכיד קריאה .2

 ( .18.2)כהגדרה בחוזה בסעיף  הובלהללא ו לכידה ללא

 .בבוקר 06:00 השעה ועד בערב 17:00 השעות בין

500 ₪ 

למכלאה ו/או  משוטטחתול  אווהובלת כלב  לכידהל קריאה .3
  לטיפול רפואי

 הובלה/או ו לכידה כולל

 17:00 השעה ועד 06:00 השעות בין

400 ₪ 

/או ו למכלאה משוטטאו חתול  כלב והובלת הללכיד קריאה .4
 רפואי לטיפול

 הובלה/או ו לכידה כולל

 בבוקר.  06:00בערב ועד השעה  17:00השעות  בין

600 ₪ 

  למכלאה טווס והובלת כידהלל קריאה .5

 הובלה/או ו לכידה כולל

 17:00 השעה ועד 06:00 השעות בין

400 ₪ 

  למכלאה טווס והובלת ללכידה קריאה .6

 הובלה/או ו לכידה כולל

 06:00ועד השעה  17:00בין השעות 

600 ₪  

  למכלאה/או פר/ה ו סוס והובלת כידהלל קריאה .7

 הובלה/או ו לכידה כולל

 17:00 השעה ועד 06:00 השעות בין

1,200 ₪ 

  למכלאה/או פר/ה ו סוס והובלת ללכידה קריאה .8

 הובלה/או ו לכידה כולל

 06:00ועד השעה  17:00בין השעות 

1,400 ₪  

  למכלאה חמור והובלת כידהלל קריאה .9

 הובלה/או ו לכידה כולל

 17:00ועד השעה  06:00השעות  בין

1,000 ₪ 

  למכלאה חמור והובלת ללכידה קריאה .10

 הובלה/או ו לכידה כולל

 06:00ועד השעה  17:00בין השעות 

1,200 ₪  
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 : ______________חתימה )וחותמת( המציע
 

  54מתוך  18עמוד 
 

 נחש  לכידתל קריאה .11

 ו/או הובלה לכידה כולל

 17:00 השעה ועד 06:00 השעות בין

400 ₪  

 נחש  לכידתל קריאת .12

 ו/או הובלה לכידה כולל

 06:00ועד השעה  17:00בין השעות 

600 ₪  

/ה, ברווז)תרנגול/ת,  קטן כנף בעל/או ו חיים בעל לכידתל קריאה .13
 .1-12 בסעיפים פורט שלא '(וכד/ה אווז

 הובלה/או ו לכידה כולל

 17:00 השעה ועד 06:00 השעות בין

''ח בע גודל, התשלום לצורך. ₪ 100''ח גדול, תוספת של בע
 הווטרינר/או ושיקול דעתו המוחלט של המנהל  פי לע עיקב

 .סופית תהייה והחלטתו

400 ₪  

שלא פורט בסעיפים  קטן כנף בעל/או ו חיים בעל לכידתל קריאה .14
12-1. 

 הובלה/או ו לכידה כולל

 06:00ועד השעה  17:00השעות  בין

''ח בע גודל, התשלום לצורך. ₪ 100''ח גדול, תוספת של בע
 הווטרינר/או ו המנהל של המוחלט דעתו שיקול פי על יקבע

 והחלטתו תהייה סופית.

500 ₪  

 ליום במכלאה חתול/  כלב החזקת .15

 .ההסגר לתחנת או לקבלן במישרין''ח בעה/י בעל''י ע ישולם

50 ₪ 

עיריית כפר ע''ח  ליוםכלב / חתול במכלאה ללא בעלים  החזקת .16
 יונה.

 משרד אגרת פי על
 החקלאות

38.50 ₪ 
*ההנחה שתינתן לא 

 .זהתחול על סעיף 

 ללכידת בע''ח ו/או בעלי כנף יזום מבצע .17

הלוכד יהיה להסתובב בשטחי הרשות ועפ"י הנחיות המנהל  על
בשטחי הרשות. כל בע''ח שיתגלה יילכד ויועבר  נטו שעות 3במשך 

 למכלאה עפ"י הנחיות רופא ווטרינר רשותי.

 . 17:00 השעה ועד 06:00 השעות בין

1,500 ₪ 

, נטו עבודה' שע 3 -ל
 3 עד לכידות כולל

 .לכידות

 ללכידת בע''ח ו/או בעלי כנף יזום מבצע .18

הלוכד יהיה להסתובב בשטחי הרשות ועפ"י הנחיות המנהל  על
בשטחי הרשות. כל בע''ח שיתגלה יילכד ויועבר  נטו שעות 3במשך 

 למכלאה עפ"י הנחיות רופא ווטרינר רשותי.

 . 0006:ועד השעה  17:00השעות  בין

1,700 ₪ 

, נטו עבודה' שע 3 -ל
 3 עד לכידות כולל

 .לכידות

ימים, לתצפית כלבת לאחר  10כלב / חתול במכלאה,  החזקת .19
 .הסגר תחנת/  לקבלן במישרין''ח בעה/י בעל''י ע ישולםנשיכה, 

 

 **(החקלאות ממשרד לכך אישור ויתקבל)במידה **

 לפרסומי בהתאם תשלום
  החקלאות משרד

 (הכלבת)פקודת 
38.50 ₪ 

*ההנחה שתינתן לא 
 .זהתחול על סעיף 
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 : ______________חתימה )וחותמת( המציע
 

  54מתוך  19עמוד 
 

 ₪ 150 .הלוכד''י ע יסופק הרדמה חץ. הרדמה בחץ שימוש .20

 ₪ 400 .דגן בבית לבדיקה פגר משלוח .21

 על החקלאות במשרד השבבים ולמרכז הכלב לבעל הודעה מתן .22
 .הכלב לכידת

20 ₪ 

 ₪ 100 .)בעלים או עירייה( יום לכל במכלאה חמור/  סוס החזקת .23

 .ממכלאה חתול/  כלב שחרור .24

 

''ח בעה/י בעל"י ע ישולם
 תחנת/  לקבלן במישרין

 .מכלאה/  הסגר

  .בעל חיים אחר במכלאה, לכל יום החזקת .25

 

''ח בעה/י בעל"י ע ישולם
 תחנת/  לקבלן במישרין

 .מכלאה/  הסגר

 ₪ 300 כנף בעל/או ו''ח בע הרדמת .26

 ₪ 250 .)חתול, כלב וכד'( קטן''ח בע פגר פינוי .27

 ₪ 700 )לדוגמה: סוס, גמל, חמור וכד'( גדול''ח בע פגר פינוי .28

/או ו הפיקוח של דרישה"י עפ לכלב בתוקף ורישיון חיסון בדיקת .29
 .נטו עבודה' שע 3 ,פעילות זמן לפי יחושב, הרשות וטרינר

 .17:00 השעה ועד 06:00 השעות בין

1,500 ₪ 

 נטו עבודה' שע 3 -ל

/או ו הפיקוח של דרישה"י עפ לכלב בתוקף ורישיון חיסון בדיקת .30
 .נטו עבודה' שע 3, פעילות זמן לפי יחושב, הרשות וטרינר

 .06:00ועד השעה  17:00בין השעות 

2,000 ₪ 

 נטו עבודה' שע 3 -ל

)תקנות  החקלאות משרד דרישת"י עפ בשבב משוטט כלב סימון .31
 .2009 חקלאיים לצרכים שלא אחזקה''ח, בע על נהגה"ח(, צעב

30 ₪ 

  ₪ 30 . עם כניסתו למכלאה כלבת נגד משוטט''ח בע חיסון .32

 ₪ 40 עם כניסתו למכלאה. משוטט בתרכיב משושה כלב חיסון .33

 ₪ 30 .תולעים נגד טיפול .34

  ₪ 400 .עמותה או מוגן למתקן''ח בע הובלת .35

 למלכודת ₪ 250 .לכידה ללאמלכודות ללכידת כלבי בר  הנחת .36

 למלכודת ₪ 500 .לכידה עםמלכודות ללכידת כלבי בר  הנחת .37

 מתא מרוכזת בצורהיזומה לאיסוף בע"ח ו/או בעלי כנף  פעולה .38
 (.בוגרים כנף בעלי"ח / בע 10 מעל) מוגדר שטח

2,500 ₪  

 ידי על ישולם אשר''מ, מע יתווסף לעיל כנקוב ידי על המוצעת ההפחתה בניכוי המחירון למחירי .13
 .יונה כפר עיריית
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 .העבודות בביצוע בלעדיות תהיה לא הזוכה למציע כי מובהר

לנו כי העירייה לא תידרש לתשלום כלשהו ככל שמצוין לעיל כי התשלום מוטל על בעליו של  ידוע
 של בעל החיים בלבד.   בעליובעל החיים ותשלום זה ישולם במישרין לקבלן על ידי 

היקף הזמנות העבודה  אומדןלנו כי העירייה אינה מתחייבת להיקף הזמנות עבודה כלשהו, כי  ידוע .14
שבטבלה שלעיל אינו מחייב את העירייה, וכי אנו נהיה זכאים לתשלומים אך ורק בגין הזמנות 
עבודה שיועברו אלינו לביצוע בפועל, כי לא יחול כל שינוי בתשלומים שהוצעו על ידינו בשל היקף 

עות, כספיות או אחרות, הזמנות העבודה שיועבר אליו בפועל, ולא תהיינה לנו כל טענות ו/או תבי
 מכל עילה שהיא, כלפי העירייה בגין היקף הזמנות  העבודה בפועל.  

הנדרשים על ידינו מבוססים על התנאים שבמסמכי המכרז וכוללים את כל ההוצאות  התשלומים .15
הכרוכות והקשורות בביצוע התחייבויותינו על פי מסמכי המכרז. תנאי התשלום יהיו בהתאם 

 ההתקשרות. למפורט בחוזה

, לצורך מתן השירותים על פי הזמנת ו/או מי טעמו מתחייב להתייצב בעירייה, אצל המנהל הקבלן .16
ממועד קריאת המוקד  ( שעות 2)  שעתיים פרק זמן של עד העבודה ו/או קריאת מוקד, וזאת בתוך

 בימי שישי, שבת וחגי ישראל. כולל, ו/או הזמנת העבודה

הקבלן מתחייב להתייצב בעירייה, אצל  בימי שישי, שבת וחגי ישראל, כולל, דחופים במקרים .17
ממועד  '(שע 1)  שעה, לצורך מתן השירותים על פי הזמנה העבודה, תוך ו/או מי מטעמו המנהל

 קריאת המוקד ו/או שליחת הזמנת העבודה.
 

 

 

 ____________ :ופקס טלפון ____________ :המשתתף חתימת

 ____________ :תאריך ____________ :המשתתף כתובת

 

 

 

 

 "דעו אישור

 ביום כי בזה מאשר( "הקבלן"הח"מ ______________, עו"ד של ____________________)להלן:  אני
 כל נתקבלו הקבלן אצל כי, הקבלן בשם"ה _____________ ה זו הצהרה על בפני___________חתמו 

 על הקבלן לחתימת דין כל פי ועל הקבלן של ההתאגדות מסמכי פי על הדרושים האישורים וכל ההחלטות
 .הקבלן את מחייבת לעיל המפורטים"ה ה חתימת וכי זו הצהרה

                                                                                            _______________  

 "דעו                                                                                                                  
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 חוזה

 במכלאה והחזקתם הובלתם, חיים בעלי לכידת

 2023______ לחודש ____ ביום יונה בכפר ונחתם שנערך

 

 –בין -

 יונה כפרעיריית 

 יונה כפר, 1 שרת מרחוב

 )להלן: "העירייה"(

 ;מצד אחד

 -לבין -

________________ 

________________ 

 )להלן: "הקבלן"(

 ;מצד שני

 

, חיים בעלי לכידתלמתן שירותים של  16/2022 מספר פומבי מכרז פרסמה והעירייה:        הואיל           
 ;במכרז המפורטים התנאים פי על, הכול במכלאה והחזקתם הובלתם

 של המכרזים וועדת, השירותים למתן הצעה, המכרז במסגרת, הגיש והקבלן :והואיל
 זה בחוזה כמפורט לתנאים בכפוף וזאת, הזוכה כהצעה הצעתו את קבעה העירייה

 ;להלן

 .השירותים מתן תנאי את הכתב על להעלות מעוניינים והצדדים:         והואיל           

 :כדלהלן הצדדים בין והותנה הוסכם, הוצהר לפיכך

 כללי .18

 .החוזה הוראות כדין בו הכלולות וההצהרות המבוא דין .18.1

בחוזה זה יהיו למונחים המפורטים בטור הימני דלהלן הפירוש או המשמעות המפורטים  .18.2
 בטור השמאלי דלהלן, אלא אם כן מחייב הקשר הדברים אחרת:

, חיים בעלי לכידתלמתן שירותים של  16/2022פומבי מספר  מכרז "המכרז"
 .במכלאה והחזקתם הובלתם

 .יונה כפר עיריית "העירייה"



 עיריית כפר יונה
הובלתם והחזקתם במכלאהלמתן שירותים ללכידת בעלי חיים,  16/2022מכרז פומבי מס'   

 
 

 : ______________חתימה )וחותמת( המציע
 

  54מתוך  22עמוד 
 

 על שימונה מי לרבות בעירייה הסביבה ואיכות תברואה מחלקת מנהל "המנהל"
 .מטעמו או ידו

לרבות נציגיו של הקבלן, עובדיו, שליחיו, מורשיו המוסמכים, ולרבות כל        "הקבלן"
 .השירותים במתןמשנה הפועל בשמו או מטעמו  ספק

 כל ביצוע לרבותבעלי חיים, הובלתם והחזקתם במכלאה,  לכידת "השירותים"
 .זה בחוזה המפורטות וההתחייבויות הפעולות

פירושו החוזה, על כל נספחיו, בין שצורפו ובין שאינם  מצורפים, לרבות   "החוזה"
לרבות מפרטים וכל מסמך, מכל מין וסוג שהוא, שיצורף לחוזה בעתיד, 

 נוספים.

הרשותי לרבות אדם שהוא העביר אליו בכתב את  הווטרינר הרופא "הווטרינר"הרופא 
 סמכויותיו כולן או מקצתן.

 תחביב או אילוף, חקלאות למטרות אותם שמגדלים ייםח בעלי "חיים"בעלי 
 משק חיות ושאר זוחלים, עופות, וחמורים סוסים, צאן, בקר: הכוללים

 .ומחמד

 "המכלאה"

 

 

 "דחוף"מקרה 

 

 

 

 
 "קריאה"

 לכידהקריאה ללא "
 "הובלהללא ו

 35 לפחות הכוללת, חיים לבעלי הסגר שירותי מתן לצורך מכלאה
 כאשר, לרחיצה הניתן חלק מבטון עשויה תהיה המכלאה רצפת. כלובים

 במשך הקבלן ידי על תופעל אשר, מפריד קיר קיים למשנהו כלוב כל בין
 הקבלן ידי על שילכדו חיים בעלי להסגר ותשמש החוזה תקופת כל

 .זה חוזה במסגרת

לפגוע בשלום הציבור ו/או  עשוימקרה שעשוי לסכן חיי אדם ו/או  כל
 "י שיקול דעתו של המנהל ו/או מי מטעמו. עפ

או חתול  משוטט/בר כלב, ציבור במבנה/או ו"ח מוסב נחשלמשל 
 שוישע אחר ''חבע כלבמוס''ח ו/או במבנה ציבור, סוס, גמל, חמור ו/או 

 שדרושה פצוע/או ו חולה''ח בע, הציבור שלום את סכןמ/או ו לסכן
ו/או כל בע''ח  הציבור שלום את לסכן שעשוילעזור לו או  דיתימ פעולה

 .הציבוראחר שעשוי לסכן את שלום ו/או ביטחון 

 .ספקל רו/או הווטרינ פנייה באמצעות המוקד העירוני ו/או המנהל
 

לצורך איתור  בנויבשטח פתוח ו סריקה ו/או ובנויפתוח  בשטח סיור

 הצלחה ללכידת בעה''חו/או מרדף אחר בע''ח ללא בעה''ח וללכידתו 

שהספק  לרבות מקרה של ביטול הקריאה ע''י המוקד ו/או המנהל ובלבד

 בעקבות הקריאה. ו/או לכיוון האתרכפר יונה  יצא לכיוון העיר

 

למתן שירותים ללכידת בעלי חיים,  16/2022הקבלן בהליך מכרז פומבי מס'  הצעת .18.3
 .ממנו נפרד בלתי חלק ומהווה  -לחוזה זה  כנספח מצורפת)הובלתם והחזקתם במכלאה 

הפרשנות יחול על החוזה. לצורך פרשנות רואים את החוזה כחיקוק כמשמעותו בחוק  חוק
 הנ"ל.
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הקבלן מצהיר כי קרא את תנאי חוזה זה ונספחיו, כי ידועים וברורים לו לאשורם התנאים  .18.4
על  העבודות ביצועוכי יש ביכולתו לקיימם ולבצע את כל הדרוש ל זה חוזהוהדרישות שב

 .והמפורטים ב ובמועדיםפי הדרישות, התנאים 

מצהיר ומאשר כי ידועות לו כל הדרישות שבדין בקשר עם ביצוע התחייבויותיו על  הקבלן .18.5
פי חוזה זה ומתן השירותים והוא מתחייב לעמוד בדרישות כל דין והוראות כל רשות 

ה, רישוי, יחס לבעלי מוסמכת בכל הנוגע ללכידת בעלי חיים, אופן החזקת המכלאה, תפעול
 החיים, ביצוע הוראות חוזה זה וכיו"ב. 

 הכישורים, הניסיון, המיומנות, הידע, הפיננסית היכולת את לו יש כי מצהיר הקבלן .18.6
 הצד על השירותים למתן הדרושים וזמין מיומן, מקצועי אדם וכוח והטכניים המקצועיים

 בו הנקובים במועדים, זה חוזה להוראות בהתאם, העירייה רצון ולשביעות ביותר הטוב
 .דין כל פי ועל

 פי על הנדרשים והגהות הבטיחות תנאי כל קיום תוך השירותים את לבצע מתחייב הקבלן .18.7
 ולפקח נדרש בטיחות וציוד מגן ציוד כל לעובדיו לספק, מוסמכת רשות וכל דין כל הוראות

 .הבטיחות בציוד עובדיו שימוש על

בהתקשרות על פי חוזה זה פגיעה בכל זכויות היוצרים, זכויות הקבלן מצהיר כי אין  .18.8
פטנטים או כל זכות אחרת של צד שלישי כלשהו, וכי לא הוגשה תביעה כלשהי נגדו על 
הפרת זכויות. כל שתוגש כנגד העירייה תביעה בגין האמור בסעיף זה מתחייב הקבלן 

 ש.לשפות את העירייה במלוא הסכום שתידרש לשלם, ככל שתידר

הקבלן מצהיר כי קרא את תנאי חוזה זה ונספחיו, כי ידועים וברורים לו לאשורם התנאים  .18.9
 מתןוהדרישות שבחוזה זה ובנספחיו וכי יש ביכולתו לקיימם ולבצע את כל הדרוש ל

 השירותים על פי הדרישות והתנאים המפורטים בו ובמועד שנקבע למסירתו. 

משמעות, וכיוצא באלה בין הוראה אחת -, דוהקבלן, בכל עת, סתירה, אי התאמה גילה .18.10
מהוראות החוזה להוראה אחרת ממנו או שהיה הקבלן מסופק בפירושו הנכון של מסמך 
או של כל חלק ממנו, יפנה הקבלן בכתב לעירייה, והיא תיתן הוראות בכתב בדבר הפירוש 

אין בה  –זה שיש לנהוג לפיו. אי מתן הודעה על ידי העירייה בדבר מחלוקת בפירוש החו
 משום הסכמה לפירושו של הקבלן והיא לא תגרע מאחריותו בחוזה זה.

, שהוא וסוג מין מכל, התשלומים לכל אחראי יהיה בזאת ומתחייב מצהיר הקבלן .18.11
 עליו החלות הפעולות כל וביצוע זה חוזה פי על התחייבויותיו במילוי והכרוכים הקשורים

 בקשר, שהוא וסיג מין מכל, הוצאה/או ו תשלום בכל תישא לא העירייה וכי, זה חוזה פי על
 הצהרת במסמך, במכרז המשתתף בהצעת המפורטים לתשלומים מעבר, זה חוזה עם

 .מחירים והצעת המשתתף

זה מחליף ובא במקום כל התקשרות קודמת בין הצדדים, אם הייתה. הקבלן  חוזה .18.12
מתחייב ומצהיר כי אין לו כל טענות ו/או תביעות כספיות או אחרות, שעילתן 
בהתקשרויות קודמות ו/או במצגים ו/או התחייבויות שנעשו, אם נעשו, קודם לחתימת 

לא וממצה את כל זכויות חוזה זה וכי חוזה זה, ממועד חתימתו, מסדיר באופן מ
 והתחייבויות הצדדים. 

 

 המנהל .19

 בהתאם לחוזה. השירותיםאיכות ו אופןמוסמך לבקר, לבדוק ולפקח על  יהיה המנהל .19.1
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ומאחריותו  עירייהשחרר את הקבלן מהתחייבויותיו כלפי הל כדי המנהל שלפיקוח ב אין .19.2
 לאופןאינה מקטינה את אחריותו של הקבלן  וביקורתובהתאם לחוזה,  השירותים למתן

 חוזה.העל פי  השירותים ותאיכו

בתנאי חוזה זה והחלטתו  יםעומד השירותיםבעל הסמכות היחידה לאשר כי  יהיה המנהל .19.3
 סופית ומכרעת.  יהבדבר אי התאמה או חוסר לעומת המצוין בתנאי החוזה תה

 .זה חוזה פי על השירותים מתןל בקשר המנהל של הוראה כל אחר למלא מתחייב הקבלן .19.4

אלא אמצעי מעקב אחר ביצוע החוזה בכל שלביו  מנהלאין לראות בזכות הפיקוח שניתנה ל .19.5
על ידי הקבלן, ואין היא יוצרת יחס אחר מאשר יחס בין קונה ומוכר של סחורות הן במידה 

ביצוע  והמדובר הוא באחריות לגבי כל צד שלישי אחר, והן מבחינת אחריות הקבלן לאופן
 התחייבויותיו כלפי העירייה ולתוצאות הביצוע.

 ההתקשרות  מהות .20

בעלי  לכידתשל  שירותיםתזמין מקבלן, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי,  העירייה .20.1
חיים, הובלתם והחזקתם במכלאה, והקבלן מתחייב לבצע את השירותים בהתאם 

 ו/או הודעת מסרון אלקטרוני דואר אמצעותב לקבלן תועבר ההזמנהלהוראות חוזה זה. 
 .ובאישור המנהל ו/או מי מטעמו בצירוף מספר פנייה

 כל יעלה לא והקבלן, כלשהו בהיקף שירותים מהקבלן להזמין מתחייבת אינה העירייה
 היקף בגין העירייה כלפי, שהיא עילה מכל, אחרות או כספיות, תביעות/או ו טענות

 .בכלל אם, ממנו שיוזמנו השירותים

 .כדין מאושר תקציב של בקיומו מותנה הקבלן עם ההתקשרות היקף מקרה בכל

, לצורך מתן השירותים על ו/או מי מטעמו מתחייב להתייצב בעירייה, אצל המנהל הקבלן .20.2
(  שעות 2)  שעתייםזמן של עד  פרקפי הזמנת העבודה ו/או קריאת מוקד, וזאת בתוך 

 .ישראל מועדיו שבת, שישי בערבי כולל העבודה הזמנת/או ו המוקד קריאת ממועד

 השירותים מתן לצורך, המנהל אצל, בעירייה להתייצב מתחייב הקבלן, דחופים במקרים
 הזמנת שליחת/או ו המוקד קריאת ממועד(  'שע 1)  שעה תוך, העבודה הזמנה פי על

 .ישראל ומועדי שבת, שישי בערבי כולל העבודה

, השירותים למתן לזמנו ניתן יהיה בו הסלולרי הטלפון פרטי את למנהל ימציא הקבלן .20.3
 מתן לצורך העירייה של העירוני המוקד ועם המנהל עם שוטף בקשר להיות מתחייב והוא

 .זה חוזה פי על השירותים

 השירותים ביצוע .21

 בעל על הגנה תוך ובאחריות במקצועיות החיים בעל לכידת את לבצע מתחייב הקבלן .21.1
 .למכלאה הובלתו ובמהלך הלכידה פעולת במהלך נזק כל לו יגרם שלא כך החיים

 רישיון לו יש אם בין, לאו אם ובין אלקטרוני בשבב מסומן הוא אם בין, משוטט כלב כל .21.2
 .למכלאה ויועבר ילכד, לאו אם ובין לפיו מחסום יש אם בין, לאו אם ובין

 לנסיבות בהתאם, הרדמה חיצי או לאסו, לכידה מוט באמצעות תעשה כלבים לכידת .21.3
 .במקום

 על דיגיטאלית במצלמה יתבצע הצילום. המשוטט הכלב את הקבלן יתעד ללכידה קודם .21.4
 .הלכידה לאחר לעירייה התמונות את להעביר אפשר שיהיה מנת
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 הפרטים יצויינו ובו לכידה דוח הלוכד ימלא נלכד''ח בע/או ו החתול/או ו שהכלב לאחר .21.5
/או ו החתול/או ו הכלב של מזהים ופרטים הלכידה שעת, המדויק הלכידה מקום: הבאים

 .מוקד קריאת מספר ואת"ב וכיו מיוחדים סימנים, שבב' מס, צבע, מין, גזע: כגון''ח, בע

 הכלב את הקבלן ימסור הנלכד הכלב של בעליו הופיע הלכידה פעולת ובמהלך היה .21.6
 פי התנאים הבאים:  על לבעליו

 ומסר את פרטיו המלאים:  מזהה תעודה באמצעותהזדהה כבעל הכלב ( בעלי הכלב 1)
  שם פרטי, שם משפחה, מס' תעודת זהות, כתובת מלאה, טלפון בבית וטלפון סלולרי.     

 והכלב אינו מחוסן נגד כלבת יחתים הקבלן את בעלי הכלב על טופס  במידה( 2)
  ימים 7 של זמן פרק תוך לכלב רישיון והוצאת כלבת נגד חיסון לביצוע התחייבות     
 .במקום לשחרורו כתנאי     

 למתחם ונכנס מהלוכד חמק''ח בע/או ו החתול/או ו הכלב הלכידה פעולת ובמהלך היה .21.7
 פקח יזמן הקבלן. הפרטי במתחם ילכד לא והכלב הפרטי למתחם יכנס לא הקבלן, פרטי

 מספר''ח , בע/או ו החתול/או ו הכלב בעל פרטי את ולזהות לנסות מנת על העירייה של
 "ב.וכיו השבב

ואילך,  2018משנת יצור  X 4 4מתחייב שכל בע"ח שילכד יובל למכלאה ברכב  הקבלן .21.8
המאושר להסעת בעלי חיים , בהתאם להנחיות משרד החקלאות בנוהל הפעלת כלביות 

, וכמאורות רשות לפי חוק להסדרת הפיקוח על  1934כמאורות בידוד לפי פקודת הכלבת 
הנחיות כאמור, תיבדק ותאושר על ידי . עמידת הרכב בדרישות ה2002 -כלבים, התשס"ג

 הווטרינר העירוני. הקבלן מתחייב שלא לבצע שימוש ברכב שלא קיבל אישור כאמור.

, דין כל פי על ולנדרש השירותים מתן לצורך המתחייב לציוד בנוסף כי מתחייב הקבלן .21.9
 :הבא הציוד את הלכידה רב יכלול

 ''ח.בע להעברת נוספת ודלת( SQUEEZE) לתזוזה הניתנת מחיצה עם ריסון כלוב( 1)
 ''ח.בע להעברת נוספת דלת עם אוטומטית מדרך מלכודת( 2)
 עקה למניעת חתולים העברת בעת לשימוש לחתולים מלכודת/  לכלוב בד כיסוי( 3)
(STRESS.) 

את  מנהלול הרשות לווטרינרכל יום עבודה בו נלכדו בעל/י חיים ידווח הלוכד  בתום .21.10
 : על גבי דוח פעולה הנתונים הבאים

 '.וכד שבב' מס, גזע, מין, צבע :הכנף בעל/או ו החיים בעל פרטי .1
 הלכידה מקום .2
 הלכידה תאריך .3
 הלכידה שעת .4
, זהות' מס, משפחה ושם פרטי שם: כנף בעל / החיים בעלשל  הבעלים פרטי .6

 .נייד/  טלפון' מס
 הערות .8

 לבדיקתו/או בקובץ קשיח ופעולה כתוב בדוא''ל אלקטרוני  דוח באמצעותיימסר  הדיווח
 .והמנהל הרשות וטרינר של ולאישורו

 
יעביר את כל הפרטים דלעיל בתוספת תמונות שנלקחו בעת הלכידות אל מחלקת  ,בנוסף

)ממוחשבות( שיצולמו  JPGבע''ח /כנף בקבצי  תמונות יישלחו הפיקוח לצורך אכיפה.
 .במצלמה דיגיטלית

/או ו העירוני הווטרינר אם אלא במכלאה ימים 10 לפחות ישהה שנלכד משוטט כלב .21.11
 .לשחררו בא שבעליו או אחרת קבע המנהל

 הכלב לבעלי הודעה תימסר מסומן והכלב והיה שבבים סורק ידי על יסרק שנלכד כלב כל .21.12
 .המכלאה מנהל''י ע למכלאה הכלב כניסת עם
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 איתה המכלאה - מכלאה בעל שאינו במקרה או בבעלותו המכלאה כי לוודא הקבלן על .21.13
 על)הגנה  חיים בעלי צער תקנות בהוראת מלא באופן עומדת,  זה הסכם לצורך התקשר

 הפעלת נוהל בהוראות וכן, 2009-''טהתשס(, חקלאיים לצרכים שלא( )החזקה חיים בעלי
 להסדרת חוק לפי רשות וכמאורות, 1934 הכלבת פקודת לפי בידוד כמאורות כלביות
 :הבאים התנאים אחר וממלאת, 2002 -"ג התשס,  כלבים על הפיקוח

( המכלאה תהא בכל עת נקייה ומסודרת ובעלי החיים יוחזקו בה באופן חוקי וראוי , 1)
 על  תוך הקפדה על כך כי יקבלו מזון מתאים ובכמויות המתאימות לצרכיהם ולשמירה 

 בריאותם. 
 לרבות, דין כל פי על הדרושים והרישיונות ההיתרים,  האישורים כל יהיו למכלאה( 2)

 .כחוק עסק רישיון
 השעות בין חמישי עד ראשון בימים, לפחות,  קהל לקבלת פתוחה תהייה המכלאה( 3)

 בבוקר 08:00 השעות בין חג וערבי שישי ובימי"צ, אחה 17:00 השעה ועד בבוקר 08:00
 .בצהריים 13:00 השעה ועד

 המכלאה .22

במשרד  הווטרינרייםלהנחיות השירותים  בהתאם, המכלאה את להחזיק מתחייב הקבלן .22.1
 על הקפדה תוך,  וראוי חוקי באופן בה יוחזקו החיים ובעלי ומסודרת נקייההחקלאות , 

. בריאותם על ולשמירה לצרכיהם המתאימות ובכמויות מתאים מזון יקבלו כי כך
 שעות בדבר פרטים יצוין עליו שילוט יקבע למכלאה ובכניסה מגודרת תהיה המכלאה
 .רצונו ולשביעות המנהל להנחיות בהתאם והכול"ב , וכיו התקשרות דרכי, הפתיחה

 .דין כל פי על הדרושים והרישיונות ההיתרים, האישורים כל יהיו למכלאה .22.2

 יהיה כן כמו. 7/  24 הפועל אבטחה למוקד ומחוברת מאובטחת, מוגנת תהיה המכלאה .22.3
 דין כל להוראות בהתאם הכול, במכלאה אש וכיבוי לגילוי מערכת להסדיר אחראי הקבלן

 .מוסמכת רשות וכל

  08:00תהייה פתוחה לקבלת קהל , לפחות, בימים ראשון עד חמישי בין השעות  המכלאה .22.4
 השעה ועד בבוקר 08:00 השעות בין חג וערבי שישי ובימי"צ, אחה 17:00 השעה ועד בבוקר
 .בצהריים 13:00

מתחייב לנהל רישום מלא ועדכני, כל העת, של בעלי החיים השוהים במכלאה  הקבלן .22.5
במסגרת חוזה זה, לרבות מועד כניסה, מועד יציאה, פרטי בעל הכלב: שם, שם משפחה, 

ספר שבב. הרישום כתובת מלאה, מספר תעודת זהות, טלפון ופרטי הכלב: צבע, מין, גזע ומ
ינוהל בקובץ "אקסל" ויוחזק במכלאה. בנוסף לקובץ הממוחשב יוחזק במכלאה גם פלט 

חודשים לאחר סיום ההתקשרות על פי  12מודפס, אחת לחודש ימים, למשך תקופה של  
חוזה זה. לדרישת המנהל, בכל עת, ימציא הקבלן למנהל העתק של הדוח האמור, בקובץ 

 ימים מדרישת המנהל.  7פס, וזאת בתוך ממוחשב או בפלט מוד

כן יישמרו במכלאה, על פי הקבוע לעיל, עותקים מהדיווחים שיועברו על ידי הקבלן  כמו
 לעיל.  4.3למנהל בתום כל יום עבודה של לכידת בעלי חיים, כמפורט בסעיף 

הרשות, בכתב, כי מועד החזקת הכלב  רינרהקבלן מתחייב להודיע לווט - שבב עם כלבים .22.6
ימים(, וכן את המשמעויות הנובעות מכך לגבי המשך החזקת הכלב  15עומדת להסתיים )

 במכלאה, והוא מתחייב לפעול על פי הוראות הווטרינר הרשותי בעניין. 

הקבלן מתחייב כי כלבים ללא שבב יוחזקו במכלאה, על פי החוק,  - שבב ללא כלבים .22.7
ימים לפחות עד שיוחלט על ידי רופא ווטרינר עירוני על מסירתם לאימוץ  15לתקופה של 

 או הרדמתם, הכול בכפוף להוראות הדין, כפי שיעודכנו , מעת לעת.

 ימים, בהתאם להנחיות הווטרינר העירוני. 5 -2יוחזקו  - חתולים .22.8
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 שנשך החיים בעל את ולהעביר ללכוד מתחייב הקבלן - אדם שנשך בעלים ללא חיים בעל .22.9
 .כלבת תצפית לצורך ממשלתית הסגר לתחנת

בעלי חיים יתבצע בתיאום עם העירייה בכל יום. לפני שחרור מהמכלאה ישלם  שחרור .22.10
, הוצאות ההובלה וימי ההסגר של בעל החיים. הלכידה הוצאותבעליו של בעל החיים את 

. בנוסף, יקבל הבעלים דוח כמו כן ישלם הבעלים, במידת הצורך, בגין חיסון וסימון בשבב
 ו/או החזקת כלב ללא רישיון. בגין שוטטות ו/או אי חיסון ו/או אי סימון בשבב

מתחייב שלא לשחרר כלב מהמכלאה אלא אם הוא מחוסן כנגד כלבת, מסומן  הקבלן .22.11
בשבב אלקטרוני והוצא לו רישיון החזקה. במקרים בהם לא יהיה ניתן לזמן את הווטרינר 
למכלאה לצורך ביצוע החיסון והשבב ישוחרר הכלב לבעליו רק כנגד חתימת הבעלים על 

לביצוע החיסון והשבב ולאחר תשלום  כתב התחייבות, בנוסח שיקבע על ידי המנהל,
 .החיים בעל של ההסגר וימי ההובלה הוצאות, הלכידה הוצאות

 הצדדים ויחסי הקבלן עובדי .23

 מקצועייםיעסיק צוות עובדים מיומנים ו שירותיםהקבלן מתחייב כי לצורך ביצוע ה .23.1
  על הצד הטוב ביותר ובתחלופה מינימאלית. ותבמספר מספיק לביצוע העבוד

לא  וכי ישראליתמתחייב כי בביצוע העבודות יועסקו עובדים בעלי תעודת זהות  הקבלן .23.2
וכן עובדים שהינם  ישראליועסקו על ידו עובדים שאינם עובדים המורשים, כדין, לעבודה ב

 .18מתחת לגיל 

הבלעדי, את החלפתו  הלדרוש מהקבלן, בכל עת, ולפי שיקול דעת רשאית תהיה העירייה .23.3
של הקבלן ו/או כי הקבלן יוסיף עובדים לצוות עובדיו, והקבלן מתחייב של עובד מעובדיו 

 למלא אחר דרישות העירייה ללא שיהוי.

 בריאות על לשמירה הנדרשים והתנאים הבטיחות הוראות כל את לקיים מתחייב הקבלן .23.4
 לתשלום ביחס דין כל הוראות את כלפיהם ולקיים דין כל הוראות לפי ורווחתם עובדיו
 .זכאים הם להם והתנאים שכרם

לבין הקבלן יחשב הקבלן כספק עצמאי ולא  העירייהבכל הקשור למערכת היחסים בין  .23.5
כעובד והעובדים המועסקים על ידי הקבלן הינם עובדי הקבלן בלבד. בכל מקרה בו יקבע 

תחויב  היאאחרת לגבי הקבלן ו/או מי מעובדיו יפצה הקבלן את העירייה בכל סכום בו 
 תביעה, כאמור, וכן בהוצאות המשפט ובשכ"ט עו"ד.כתוצאה מ

הצדדים מצהירים ומאשרים בזה כי העובדים שיבצעו מטעם הקבלן את התחייבויותיו על  .23.6
פי חוזה זה הינם עובדיו של הקבלן בלבד וכי הם יהיו נתונים להוראותיו, פיקוחו והשגחתו 

הכרוכים בהעסקתם, לרבות ישא בכל ההוצאות והתשלומים יהמלאים של הקבלן, והוא 
 בתשלום הניכויים על פי התנאים המפורטים במסמכי החוזה ועל פי כל דין.

מתחייב לשלם לעובדיו שכר מינימום לפחות, בהתאם לחוק השכר מינימום,  הקבלן .23.7
ולמלא כלפיהם את הוראות כל דין לרבות לעניין שכרם, תנאי העסקתם,  1987 -התשמ"ז

 ציאליות, ביטוח, בטחון ובטיחות. ביטוח לאומי, הפרשות סו

 עניינים וניגודי סודיות שמירת, זכויות .24

מתחייב לשמור בסודיות גמורה ומוחלטת כל מידע, פרטים ונתונים מכל סוג שהוא,  הקבלן .24.1
בכל צורה בה יהיו אגורים או מבוטאים, אודות העבודות ו/או אודות העירייה, לרבות 
עניינים נהלים, כללים, שיטות עבודה, מידע טכני, הביטחון, אבטחת המידע והבטיחות 

גיעו לידיעת הקבלן, בין במישרין ובין בעקיפין, בקשר הנהוגים אצלה )להלן: "המידע"( שי
 עם ביצוע העבודות. 



 עיריית כפר יונה
הובלתם והחזקתם במכלאהלמתן שירותים ללכידת בעלי חיים,  16/2022מכרז פומבי מס'   

 
 

 : ______________חתימה )וחותמת( המציע
 

  54מתוך  28עמוד 
 

מתחייב לא לגלות בכל אופן שהוא, בין במעשה ובין במחדל, את המידע לאיש למעט  הקבלן .24.2
עובדי העירייה ו/או מי מהאנשים המועסקים על ידי העירייה, בהסכמה מראש ובכתב של 

ע את תפקידיהם בקשר עם ביצוע העבודות ובהיקף העירייה, הזקוקים למידע על מנת לבצ
 "ל.הנ תפקידיהם ביצוע לצורך הדרוש על יעלהשלא 

 לצורך כנדרש אלא, בעקיפין או במישרין, שימוש כל במידע לעשות לא מתחייב הקבלן .24.3
 .המידע את( העירייה)זולת  אחר מישהו לטובת או לטובתנו לנצל ולא העבודות ביצוע

, לרבות דיין כל הוראות פי על לפעול מטעמו מי וכל עובדיו וכל הקבלן שעל בזאת מובהר .24.4
, הפרטיות הגנת וחוק 1979-"טהתשל, סתר האזנת חוק הוראות שמירת על הקפדה ותוך

 .1981 -"אהתשמ

 איסור הסבת זכויות .25

זכויותיו על פי חוזה  אתהקבלן אינו רשאי להסב ו/או להמחות ו/או להעביר ו/או לשעבד  .25.1
 אלאאו חלקו, או כל טובת הנאה על פיו לאחר, בין בתמורה ובין שלא בתמורה,  וזה, כול

, בין אם קבלןמהשליטה ב 25%אם קבל את הסכמת העירייה לכך, מראש ובכתב. העברת 
 ההעברה נעשתה בבת אחת ובין אם נעשתה בחלקים, כהעברה המנוגדת לאמור לעיל.

ים, כולם או חלקם, אלא בהסכמת השירות מתןג' את  צדהקבלן אינו רשאי למסור ל .25.2
 , מראש ובכתב. עירייהה

 ביטוחו בנזיקין שיפויאחריות,  .26

 שייגרמו, שהוא סוג מכל, אובדן או נזק לכל אחראי הקבלן יהיה דין בכל לאמור בנוסף .26.1
 של, לרכוש/או ו לגוף, זה חוזה פי על התחייבויותיו עם ובקשר השירותים עם בקשר

 הקבלן של מחדל/או ו מעשה בגין כלשהו' ג צד/או ו שלוחיה/או ו עובדיה/או ו העירייה
 והוא לשירותים בקשר/או ו מהשירותים הנובע אובדן/או ו נזק לכל/או ו מטעמו מי/או ו

 .למניעתם האמצעים בכל ינקוט

 לכל/או ו לעובדיו שיגרם לרכוש או לגוף נזק/או ו אובדן לכל בלעדית אחראי יהיה הקבלן .26.2
 .החוזה פי על התחייבויותיו מביצוע כתוצאה מטעמו הפועל אדם

 שהוא ותיאור סוג מכל, לרכוש/או ו לרכבים קלקול או נזק, אובדן לכל אחראי יהיה הקבלן .26.3
 כל/או ו עובדיה/או ו העירייה את פוטר והוא, החוזה ביצוע עם בקשר בשימושו הנמצא

/או ו לרכבים  קלקול/או ו נזק/או ו אובדן לכל אחריות מכל, בשירותה הנמצא אחר אדם
 .כאמור לרכוש

 להם אובדן או נזק בגין ששילמה או לשלם שתחויב סכום כל על העירייה את ישפה הקבלן .26.4
 השונות המשפטיות ההוצאות בגין לרבות, דין כל פי על/או ו לעיל כאמור הקבלן אחראי
 לקבלן תמסור העירייה. העירייה לדרישת בהתאם, כאמור לחיוב בקשר בהן שתישא
 .מפניה להתגונן אפשרות לו ותינתן לעיל כאמור דרישה/או ו תביעה על הודעה

 סיבה מכל/או ו זה חוזה מכוח להם זכאי הקבלן אשר התשלומים מן לקזז רשאית העירייה .26.5
 צד ידי על מהעירייה נתבעים אשר סכומים, הערבות את לחלט רשאית תהא וכן אחרת
 בגין/או ו לעיל כאמור הקבלן של באחריותו שהם מחדל או מעשה בגין כלשהו שלישי
 .לעיל כאמור הקבלן של באחריותו שהם מחדל או מעשה מחמת לעירייה שנגרמו נזקים
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 על אחראי הוא להם לנזקים ומאחריות, זה חוזה פי על, הקבלן מהתחייבות לגרוע מבלי .26.6
במשך כל תקופת החוזה וכל עוד  ולערוך ולקיים על חשבונ הקבלן מתחייב, דין כל פי

ביטוחים מתאימים להבטחת אחריות כאמור לפי שיקול  וקיימת אחריות שבדין כלפי
דעתו, ובלבד שלא יפחתו מהביטוחים והתנאים המפורטים באישור על קיום ביטוחים, 

 המהווה חלק בלתי נפרד מחוזה זה )להלן: " האישור על קיום ביטוחים"(. 'א נספח

הקבלן יערוך או יוודא שנערך, ביטוח כל כלי רכב המשמש במישרין או  - רכב כלי ביטוח .26.7
בעקיפין לביצוע השירותים ולכל אורך תקופת ההתקשרות מפני כל חבות שחובה לבטחה 
על פי דין לרבות ביטוח אחריות מפני נזקי גוף בגבולות אחריות בלתי מוגבלים )ביטוח 

כולל כיסוי לנזקי גוף אשר אינם מכוסים בביטוח חובה( וכן מפני חבות בגין נזק לרכוש ה
 .₪ 600,000 -חובה בסכום גבול אחריות שלא יפחת מ

שא בדמי ההשתתפויות ישלום דמי הביטוחים הנ"ל וכן ית על אחראי לבדו הקבלן .26.8
 העצמיות הקבועות בפוליסות הביטוח.

של הקבלן  הקבלן לבדו יהיה אחראי לנזקים אשר היו מבוטחים אילולא מעשה או מחדל .26.9
ו/או הפועלים מטעמו, לרבות קבלנים מבצעי עבודות, קבלני משנה ועובדיהם, אשר יגרמו 
להפחתה מלאה או חלקית של תגמולי הביטוח אשר היו משולמים בגין אותם נזקים. 
מובהר, כי הקבלן יהיה אחראי לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות נזקים שהם מתחת לסכום 

 בפוליסות. ההשתתפות העצמית הקבועה

לשמור ולקיים את כל הוראות פוליסות הביטוח כלשונן ומבלי לפגוע  מתחייב הקבלן .26.10
בכלליות האמור, לשמור על כל הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות הביטוח. 

 ולדרישת העירייה  לעשות כל פעולה כדי לממש את פוליסות הביטוח בעת הצורך

 יהא העירייה זכויות/או ו זכויותיו את המפקיע באופן תהפוליסו הוראות את הקבלן הפר .26.11
/או ו תביעות לו תהיינה ולא ובלעדי מלא באופן לעירייה שיגרמו לנזקים אחראי הקבלן
 .כלפיה, כאמור, טענה כל מלהעלות מנוע יהיה והוא, כלפיה אחרות או כספיות טענות

מתחייב להמציא לעירייה כתנאי לחתימת חוזה זה את האישור על קיום ביטוחים,  הקבלן .26.12
, חתום מאת חברת הביטוח מטעמו. על הקבלן להאריך מידי שנה ולהמציא 'א נספח

לעירייה את האישור על קיום ביטוחים כשהוא חתום ותקין מטעם החברה המבטחת, ללא 
 דרישה מאת העירייה. 

 שלומים וערבותת .27

השירותים, במלואם ובמועדם, וביצוע מלא ומושלם של כל התחייבויותיו על  מתןתמורת  .27.1
 ידי על שנתקבלה כפי, במכרז הצעתו פי על/ים, תשלוםפי חוזה זה, יהיה הקבלן זכאי ל

 .העירייה

הסר כל ספק מובהר בזאת כי תשלומים לגביהם צוין כי יגבו במישרין מהבעלים של  למען
בעלי החיים ייגבו על ידי הזוכה במכרז אך ורק מהבעלים ולעירייה לא תהיה כל חבות 

 בקשר עם תשלומים אלה.  

, במכרז הצעתו פי על, עליהם החלים בתשלומים החיים בעלי של הבעלים את יחייב הקבלן .27.2
 האמורים לבעלים וימציא, כלשהו אחר תשלום או תוספת כל ללא, בלבד אלה יםובתשלומ
 עותק. הבעלים חויב בהם התשלומים של ומלא מדויק פירוט הכוללת, כדין מס חשבונית

 .דרישתו ממועד ימים 7 בתוך למנהל יועבר, כאמור, מס חשבונית מכל



 עיריית כפר יונה
הובלתם והחזקתם במכלאהלמתן שירותים ללכידת בעלי חיים,  16/2022מכרז פומבי מס'   

 
 

 : ______________חתימה )וחותמת( המציע
 

  54מתוך  30עמוד 
 

 לערבות הארכה כתב, עירייהל להבטחת מילוי התחייבויותיו על פי חוזה זה, ימציא הקבלן .27.3
 ביצוע להבטחת תשמש אשר, במכרז השתתפותו עם בקשר ידו על שהומצאה, הבנקאית

 לאחר יום 30 בתוקף תהיה אשרביצוע"(, ה)להלן: "ערבות  זה חוזה פי על התחייבויותיו כל
יום  30, מפעם לפעם, לפחות הערבות את ך. הקבלן מתחייב להאריהחוזה תקופת תום

למועד פקיעת הערבות שבתוקף אותה עת. היה והקבלן לא יאריך את תוקף הערבות, קודם 
העירייה רשאית לממשה ולהחזיק את סכום הערבות תחת ידה להבטחת  יהכאמור, תה

 ביצוע כל התחייבויותיו של הקבלן על פי חוזה זה.

 תרופותהפרות ו .28

עיקריים ויסודיים והפרת כל הינם תנאים  8, 6, 5, 4, 1מוסכם בין הצדדים כי סעיפים  .28.1
בפיצויים מוסכמים  עירייהאחד מהם תחשב כהפרה יסודית של החוזה המזכה את ה

, וזאת מבלי לגרוע מזכותה לכל סעד ותרופה אחרים  ₪ 10,000 שלוקבועים מראש בסך 
 המוקנים לה על פי חוזה זה או על פי כל דין.

על  לעירייהו תרופה אחרים המוקנים לעיל ומכל סעד א 11.1 בסעיףמבלי לגרוע מהאמור  .28.2
פי חוזה זה או על פי כל דין מוסכם בין הצדדים כי בגין הפרות החוזה המפורטות להלן 

 לפיצויים מוסכמים כמפורט בצידם ללא התראה מראש: זכאי העירייה יהיה

 
 גובה הפיצוי אור ההפרהית

 .איחור שעת כלל ₪ 200 לכידה לביצוע בהתייצבות איחור

 .איחור שעת לכל ₪ 400 דחופה לקריאה בהגעה איחור

 .מקרה לכל ₪ 500 ומאושר תקני רכב עם שלא הגעה

 .מקרה לכל ₪ 250 חוזה/  ההסכם מהוראות איזו של הפרה

 שבת, שישי בימיבע''ח  ללכידתהתייצבות/הגעה  אי

  .ישראל וחגי

 .מקרה לכל ₪ 1,000

מכל  11.2-ו 11.1 פיםזכאית לנכות את סכום הפיצויים המוסכמים הנקובים בסעי עירייהה .28.3
 ל לפי שיקול דעתה הבלעדי.ותשלום שיגיע לקבלן או לגבותם בכל דרך חוקית אחרת הכ

ניכוי הפיצויים המוסכמים מהתשלומים המגיעים לקבלן לא ישחררו את הקבלן  .28.4
 מהתחייבויותיו על פי חוזה זה.

לעיל מוסכם בין הצדדים כי האירועים  11.3 -ו 11.2, 11.1מור בסעיפים מבלי לגרוע מהא .28.5
בכל הזכויות המוקנות לה  עירייההבאים יחשבו כהפרה יסודית של חוזה זה ויזכו את ה

 במקרה של הפרה יסודית.

 לגבי לפועל הוצאה של כלשהי פעולה נעשתה או קבוע או זמני עיקול הוטל .28.5.1
 הוסרו או הופסקו לא האמורה הפעולה או והעיקול, הקבלן של מהותי נכס

 .ביצועם ממועד יום 30 תוך לחלוטין

 על נתקבלה או, חלקם או כולם, נכסיו לגבי נכסים כינוס צו הקבלן נגד ניתן .28.5.2
 צו נגדו ניתן או לפירוק בקשה נגדו שהוגשה או מרצון פירוק על החלטה ידו

 שהוא או, חלקם או, כולם נושיו עם סידור או לפשרה הגיע שהוא או פירוק
 233 סעיף פי על איתם הסדר למען פשרה או ארכה קבל למען לנושיו פנה

 .1983-ג"תשמ( חדש נוסח) החברות לפקודת

 .החוזה מביצוע הסתלק הקבלן כי העירייה של דעתה להנחת הוכח .28.5.3
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 מטעמו אחר אדם או הקבלן כי, דעתה להנחת, הוכחות העירייה בידי כשיש .28.5.4
 זה חוזה עם בקשר כלשהי הנאה טובת או דורון, מענק, שוחד הציע או נתן
 .ביצועו או

 זה חוזה חתימת עם בקשר שניתנה הקבלן של כלשהי הצהרה כי התברר .28.5.5
 היה, העירייה לדעת, אשר מהותית עובדה גילה לא שהקבלן או, נכונה אינה

 .עמו ההתקשרות על להשפיע כדי בה

זכאית, מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה  עירייהה יההפר הקבלן חוזה זה הפרה יסודית, תה .28.6
המוקנית לה על פי חוזה זה או על פי כל דין, לבטל את החוזה, לקבל חזרה את הסכומים 

החשב הכללי באוצר,  שלששולמו לקבלן בצירוף ריבית בשיעור ריבית הפיגורים החודשית 
ולהשלים  רייהעימחושבת ממועד התשלום לקבלן ועד למועד העברת הסכומים בפועל ל

 אחר. קבלןהשירותים על ידי  מתןאת 

אחר יהיו הוצאות השלמת  קבלןהשירותים באמצעות  ביצועבזכותה ל עירייההשתמשה ה .28.7
מהן  12%שא בנוסף להוצאות האמורות, בתוספת של יהעבודה על חשבון הקבלן, והוא י

 כתמורה להוצאותיה הכלליות.

מהכספים שיגיעו, אם יגיעו, לקבלן על פי חוזה  לעיל ינוכו 11.7ההוצאות האמורות בסעיף  .28.8
ימים מיום שנדרש לכך, בתוספת ריבית בשיעור ריבית הפיגורים  7תוך  עירייהאו ישולמו ל

החודשית המפורסמת על ידי החשב הכללי באוצר, מחושבת ממועד הוצאתן ועד למועד 
 ניכויין או תשלומם על ידי הקבלן כאמור.

ה ישמשו ראיה לכאורה בכל הנוגע לתשלומים ששולמו לקבלן וחשבונותי עירייהספרי ה .28.9
 ומועדיהם, לשיעור הוצאות ההשלמה ומועדי הוצאתן.

בזכויותיה על פי חוזה זה כביטול החוזה על ידה אלא אם  עירייהלא יראו בשימוש ה .28.10
הודיעה על כך במפורש ובכתב לקבלן, והקבלן יהיה חייב לעמוד בכל התחייבויותיו על פי 

 , כל עוד לא נתנה לו הודעה על ביטול החוזה.החוזה

יום לא יהווה הפרה  14מוסכם בין הצדדים כי איחור בתשלום לקבלן אשר לא יעלה על  .28.11
 זכאי לכל פיצוי כספי או אחר בגין איחור כאמור. יהשל חוזה זה והקבלן לא יה

 הוסיומ חוזהתקופת ה .29

)להלן: "תקופת  חתימתו ממועד החל וזאת חודשים 12 למשךבתוקף  יהחוזה זה יה .29.1
 "(.החוזה

תהיה זכאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת החוזה, בתנאי  העירייה .29.2
 .תקופות נוספות, כל אחת בת שנה אחת 4-חוזה זה, ב

 שנים.  5 על תעלה לאסה"כ תקופת התקשרות כוללת  .29.3

לעיל, תהיה  11 סעיףלעיל ומבלי לגרוע מהוראות  12.2-ו 12.1 עיפיםעל אף האמור בס .29.4
, וםי 30רשאית בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל חוזה זה, בהודעה של  עירייהה

 מכל, אחרות או כספיות, ותו/או תביע ותמראש ובכתב, לקבלן, ולקבלן לא תהיה כל טענ
ל בפוע ידו על שניתנו שירותיםעילה שהיא, בגין הביטול האמור, למעט זכותו לקבל את ה

 ועל זה חוזה פי על העירייה לזכויות בכפוף וזאת, כאמור, ההתקשרות סיוםעד למועד 
 .דין כל פי
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 שונות .30

זכאית לקזז מהכספים המגיעים לקבלן כל סכום המגיע לה ממנו, בין על פי חוזה  עירייהה .30.1
 זה ובין מכל עילה אחרת שהיא.

 .נאי חוזה זה משקפים נכונה את המוסכם והמותנה ביניהם במלואות .30.2

לא תהיה קשורה בכל הבטחות, פרסומים, הצהרות, מצגים, הסכמים  עירייהה .30.3
פה, שאינם נכללים בחוזה זה ואשר נעשו, אם נעשו, קודם -והתחייבויות, בכתב או בעל

 לחתימתו. 

לו כל תוקף אלא אם נעשה בכתב  יהכל ויתור או הסכמה או שינוי מהוראות חוזה זה לא יה .30.4
ן שלא נעשה בדרך ימנוע מלהעלות כל טענה בעני יהיהובחתימת שני הצדדים, והקבלן 

 האמורה.

 בחוזה הנקובות העירייה מזכויות זכות על ויתור שום כי ומסכימים מצהירים הצדדים .30.5
 .העירייה ידי על בכתב ייעשה כן אם אלא, כוויתור יחשב ולא תוקף בר יהיה לא, זה

 שתישלח הודעה כל תחשב למשנהו אחד מצד הודעה מסירת של מהוכחה לגרוע מבלי .30.6
 בישראל דואר בבית מסירתה מיום שעות 96 בתום לתעודתה נמסרה כאילו רשום בדואר

 לעיל המצוינות הכתובות לפי נשלחה אם, ישראל בדואר ושביתה ומועד חג ימי להוציא
 .השינוי על ההודעה קבלת את אשר השני והצד כתובת שינוי על צד הודיע לא עוד כל וזאת

 
 :החתום על באנו ולראייה

 
 הספק                                       עיריית כפר יונה             

 
 באמצעות מורשי החתימה מטעמו           מטעמה החתימה מורשי באמצעות

 
________________________             ________________________ 

 
 

 

 

 

 
  

 אישור יועמ"ש העירייה לחוזה

 
החוזה הוא חלק ממסמכי מכרז 
פומבי שפורסם והוא מאושר 

 לחתימה.

 
 , עו"דגבע שלומית
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 4טופס מס' 

 

 אישור הבנת תנאי ההזמנה וטופס הצעה

 לכבוד

  יונה כפר עיריית

 ג.א.נ,

 למתן שירותים ללכידת בעלי חיים, הובלתם והחזקתם במכלאה 16/2022מכרז פומבי מס'  הנדון:

למתן שירותים ללכידת  16/2022מכרז פומבי מס' אנו הח"מ מאשרים, כי קראנו בקפידה את מסמכי  .1
למדנו והבנו את האמור בהם, ובדקנו בקפידה את כל , בעלי חיים, הובלתם והחזקתם במכלאה

הדרישות, התנאים והנסיבות, הפיזיים והמשפטיים, העשויים להשפיע על הצעתנו או על ביצוע 
הבנה של דרישות, -ידיעה או אי-וכי אנו מוותרים בזאת מראש על כל טענה שעילתה באי ,השירותים

 .שירותיםתנאים או נסיבות כלשהם, פיזיים ומשפטיים, העשויים להשפיע על הצעתנו או על ביצוע ה

אנו הח"מ, מסכימים לתנאים המפורטים בהזמנה להציע הצעות, וכן במסמכים המצורפים על דרך  .2
 כל נספחיהם וצרופותיהם. ההפניה ועל

עם קבלת אישורכם בכתב על קבלת הצעתנו, יהוו התנאים המפורטים בה, על כל נספחיה, חוזה  .3
 מחייב מבחינתנו.

בחוזה לביצוע העבודות נשוא ההזמנה  העירייהידוע לנו, כי תנאי בלעדיו אין תוקף להתקשרות עם  .4
י ההליך. בכל מקרה שבו לא יתקבל תאם למסמכהב העירייההינו חתימת חוזה וקבלת אישורי 

למי מהמפורטים לעיל, ו/או לא יוגשו כל המסמכים הנדרשים בתוך פרק זמן זה,  העירייהאישור 
לפי שיקול דעתה המוחלט להתקשר בחוזה לביצוע העבודות נשוא המכרז עם  העירייהתהיה רשאית 

דרישה ו/או תביעה כלפי נה, ל טענה ואנו מוותרים על כל טעקבלן אחר כלשהו, ולא תהיה לנו כ
 בקשר להתקשרותה עם אחר, על אף זכייתנו במכרז.    העירייה

אנו מתחייבים לבוא למשרדכם על פי דרישתכם ולהפקיד בידיכם את הערבות המפורטת בחוזה  .5
המצורף למכרז, את פוליסות הביטוח המפורטות בו ואת כל המסמכים והראיות הנוספים הטעונים 

 המצאה.

 ערבות )כולל הארכה(.הזו תעמוד בתוקפה, ללא זכות חזרה, עד תאריך פקיעת  הצעתנו .6

לוי פרטי הצעתנו ו/או לא לגלותם לאחרים בכלל, ולמשתתפים אחרים יאנו מתחייבים למנוע את ג .7
 במכרז נשוא הצעתנו זו בפרט.

קודתכם כבטחון לקיום הצעתנו, על כל פרטיה ונספחיה, מצורפת בזאת ערבות בנקאית, ערוכה לפ .8
 בהתאם לתנאים המפורטים בהזמנה להציע הצעות.

ככל שנזכה במכרז, כתב ערבות זה יוחזר לידינו לאחר שנפקיד בידיכם את פוליסות הביטוח,  .9
 הערבויות והמסמכים האחרים הנזכרים בחוזה הנכלל בהצעתנו זו.

חרים הנזכרים במידה ולא נפקיד את הערבויות ו/או את פוליסות הביטוח ו/או את המסמכים הא .10
ימים, יראה הדבר כהפרה יסודית, כמוגדר בחוק החוזים )תרופות בשל הפרת  7בחוזה הנכלל תוך 

זכאית לחלט את סכום  העירייה, תהא העירייה, ומבלי לפגוע ביתר זכויות 1970-חוזה( תשל"א
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ו במהלך הערבות הבנקאית כפיצוי קבוע ומוערך מראש על הנזקים שנגרמו לה בשל הפרת החוזה ו/א
 המו"מ.

אנו מצהירים כי הבנו כי מועד תחילת ההתקשרות, על כל המשתמע מכך, מותנה בחתימת החוזה  .11
 .העירייהעל ידי 

 

 בכבוד רב,                                                                           

 

                                                   _______________                            ___________________ 

 חתימה וחותמת המציע                                                                           תאריך                
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 טופס מס' 5

 

 זכויות חתימה מטעם תאגידאישור 

 

 __________תאריך: 

 

 :לכבוד

 יונה כפר עיריית

 

 א.ג.נ.

 אישור זכויות חתימה בשם המציעהנדון: 

 

 

הנני, עו"ד/רו"ח ____________________ מאשר בזאת, כי ____________________, החתום/ים 
 במסגרת ההזמנה להציע הצעות"( המציעעל ההצעה שהוגשה על ידי ____________________ )להלן: "

)להלן:  למתן שירותים ללכידת בעלי חיים, הובלתם והחזקתם במכלאה 16/2022מכרז פומבי מס' ל
 "( מוסמך/ים לחייב את המציע בחתימתו/ם, והיא מחייבת את המציע לכל דבר ועניין בנוגע למכרז.המכרז"

 

 

 

 בכבוד רב,

 

 

 _______________ 

 מ.ר. ____________
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 1976-"ותשל, ציבוריים גופים עסקאות חוק לפי תצהיר

      
 וכי האמת את להצהיר עלי כי שהוזהרתי לאחר"מ ______________,ת.ז. ______________ הח אני

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

 

 משמש כ________________ ב_______________________  הנני .1

 תפקיד                                  שם      המציע                                      

 

         

 .המציע מטעם זה תצהיר לתת מוסמך הנני .2

 

 את הסעיף הרלבנטי מבין האמורים להלן: לסמן יש .3

 

 ***;עבירות משתי ביותר** הורשעו לא אליו* זיקה בעל או המציע  

 

 ההתקשרות  במועד אך***, עבירות משתי ביותר** הורשעו אליו* זיקה בעל או המציע  
 .האחרונה ההרשעה ממועד לפחות אחת שנה****חלפה 

 

 ;1976-"ותשל, ציבוריים גופים עסקאות לחוקב)א( 2 בסעיף כהגדרתו –" זיקה"בעל  *

 ;31.10.02 יום לאחר שנעברה בעבירה חלוט דין בפסק הורשע –"הורשע"  **

או עבירה לפי חוק עובדים זרים  1987-עבירה לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז –"עבירה"  ***
  1991-)איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

 דיני של האכיפה להגברת לחוק 2 בסעיף כהגדרתו שירות לקבלת עסקאות ולעניין 
 השלישית בתוספת המנויות החיקוקים הוראות על עבירה גם, 2011-"ב התשע, העבודה

 .חוק לאותו

המועד  שבו הוגשה  לגוף  –לעניין התקשרות בעסקה בלא מכרז  –****    "מועד ההתקשרות" 
מועד   -הציבורי  ההצעה  ולפיה נערכה ההתקשרות בעסקה. ואם לא הוגשה  הצעה כאמור

 ההתקשרות בעסקה.

 

 את הסעיף הרלוונטי מבין האמורים להלן: לסמן יש  .4

)להלן  1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9הוראות סעיף  –חלופה א'       
 אינן חלות על הספק.  "(זכויות שוויון: "חוק 

 

 לחוק שוויון זכויות חלות על הספק והוא מקיים   9הוראות סעיף  –חלופה ב'      

 אותן.               

בחלופות המשנה הרלוונטיות  ולסמןלהמשיך  יש -לעיל  4שסימן את החלופה ב' בסעיף  למציע .5

 להלן: 

 .עובדים 100-מ פחות מעסיק הספק -( 1) חלופה    
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משרד                עובדים לפחות, והוא מתחייב לפנות למנכ"ל  100הספק מעסיק  -( 2) חלופה    
לחוק שווין זכויות, ובמידת  9העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 

 ת הנחיות בקשר ליישומן. לשם קבל –הצורך 

שהמציע התחייב בעבר לפנות  למנכ"ל משרד העבודה  הרווחה   והשירותים החברתיים לפי  במקרה
הוא  –( 2( לעיל, ונעשתה עמו התקשרות שלגביה הוא  התחייב כאמור באותה חלופה )2הוראות חלופה )

לחוק שוויון זכויות, הוא גם  9סעיף  מצהיר כי פנה כנדרש ממנו, ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי
 פעל ליישומן. 

הספק מתחייב להעביר העתק מתצהיר זה למנכ"ל  -לעיל  4שסימן את החלופה ב' בסעיף   למציע .6
ימים ממועד התקשרותו עם העירייה )ככל  30משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים בתוך 

 שתהיה התקשרות כאמור(. 

 ו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. מצהיר/ה  כי זה הנני .7

                                                                                                           ______________ 

 חתימת המצהיר            

 

 

 חתימה אימות

 
/גב' מר בפני/ה הופיע_________  ביום כי מאשר"ד )מ.ר. ________ (, עו"מ _____________, הח אני

/תהא יהא וכי האמת את להצהיר/ה עליו כי/ה שהזהרתיו לאחר.ז. _____________, ת____________,  
/ה בחתמו לעיל/ה תצהירו תוכן את בפני/ה אישר, כן/תעשה יעשה לא באם בחוק הקבועים לעונשים/ה צפוי
 .בפני עליו

 

 
                                                                                                          _____________ ___ 

 ____   עו"ד ______                

 )חתימה+ חותמת(        
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 7טופס מס' 

                                                                                                     לכבוד

  יונה כפר עיריית

 "(עירייה" -)להלן 

 

 

 עניינים ניגוד ולמניעת סודיות לשמירת התחייבות

מתנה את השתתפותי במכרז בתנאי שאשמור על סודיות כל המידע כהגדרתו  העירייהלי כי  הובהר .1
 לעיל ולהלן, וכן על סמך התחייבותי לעשות את כל הדרוש לשמירת סודיות המידע.

 אקבל/או ו אעסוק כי יתכן אליהם בקשר/או ו לרשות השירותים במתן עיסוקי במהלך כי לי הוסבר .2
 ובין פה בעל בין, הציבור כלל בידיעת מצוי שאינו, שונים מסוגים מידע לידיעתי יבוא/או ו לחזקתי

, ואופן צורה בכל לפעילויותיו/או ו למזמין הנודע/או ו למזמין השייך, עקיף ובין ישיר בין, בכתב
 "(. המידע"חות )להלן: "ודו מסמכים, נתונים, האמור מכלליות לגרוע מבלי אך לרבות

לי וידוע לי כי גילוי המידע בכל צורה שהיא לכל אדם או גוף, עלול לגרום לרשות ו/או לצדדים  הוסבר .3
 שלישיים נזק, והוא עלול להוות עבירה פלילית. 

 :כדלקמן מתחייב"מ הח אני, האמור לאור .4

 על סודיות גמורה ומוחלטת של המידע ו/או כל הקשור והנובע מן השירותים או ביצועם.  לשמור .4.1

 השירותים מתן תקופת במשך כי מתחייב הנני, לעיל 4.1 בסעיף האמור בכלליות לפגוע מבלי .4.2
 אוציא לא וכן אפרסם לא, גוף או אדם לכל אגלה לא זמן הגבלת ללא מכן לאחר או לרשות

 .כלשהו לצד, עקיף ובין ישיר בין, דבר או חפץ כל/או ו אחר כתוב חומר כל/או ו המידע את מחזקתי

 או נוהלית, ביטחונית, בטיחותית מבחינה, הדרוש כל את ולעשות קפדניים זהירות אמצעי לנקוט .4.3
 על פי התחייבות זו.  התחייבויותיי את לקיים כדי אחרת

אחראי כלפיכם על פי כל דין לכל נזק או פגיעה או הוצאה או תוצאה מכל סוג, אשר יגרמו  להיות .4.4
לכם או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מהפרת התחייבותי זו, וזאת בין אם אהיה אחראי לבדי בגין 

 כל האמור ובין אם אהיה אחראי ביחד עם אחרים. 

תוב או אחר או חפץ שקיבלתי מכם לידיכם ולחזקתכם מיד כשאתבקש לכך כל חומר כ להחזיר .4.5
או השייך לכם שהגיע לחזקתי או לידי עקב מתן השירותים שקיבלתי מכל אדם או גוף עקב מתן 

 השירותים או חומר שהכנתי עבורכם. 

 .מידע של או כאמור חומר של כלשהו עותק אצלי לשמור לא/ת מתחייב הנני, כן כמו

 במתן עיסוקי עם עניינים ניגוד של במצב להיות יל שיגרום בעיסוק שהיא דרך בכל לעסוק שלא .4.6
 .השירותים
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מקרה שאגלה מידע השייך לכם ו/או הנמצא ברשותכם ו/או הקשור לפעילותכם, תהיה לכם  בכל .4.7
 זכות תביעה נפרדת ועצמאית כלפי בגין הפרת חובת הסודיות. 

מצהיר כי ידוע לי ששימוש במידע שיגיע אליי במהלך ביצוע העבודה ומסירתו לאחר, מהווים  הנני .4.8
 .  1981-וחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 1977-עבירה על פי חוק העונשין, התשל"ז

 

 

_____________ 

 חתימת המצהיר/ה

 

 

 

 אישור

 

ביום _______________ אני הח"מ, עו"ד _____________ מ.ר. _________, מאשר/ת בזה כי 
התייצב/ה בפניי מר/גב' ________________ אשר זיהה/תה עצמו/ה בת.ז. שמספרה 
____________/המוכר/ת לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי אם לא 

וחתם/ה עליו יעשה/תעשה כן יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה את נכונות תצהירו/ה 
 בפניי.

 

 

________________ 

 עו"ד 

 )חתימה +חותמת(
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 8' מס טופס

 הצהרה בדבר אי תשלום "דמי תיווך"

 

, אנו הח"מ 1977-חוק העונשין, התשל"זבנוסף לחובות ולאיסורים החלים עלינו מכוח הדין, לרבות  .1
 כדלקמן:__________________________________ מתחייבים ומצהירים בזאת 

לא להציע ו/או לתת ו/או לקבל, במישרין ו/או בעקיפין, כל טובת הנאה ו/או כסף ו/או כל דבר  .1.1
בעל ערך במטרה להשפיע במישרין ו/או בעקיפין על החלטה ו/או מעשה ו/או מחדל של 

ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם אחר, בקשר  העירייהאו בעל תפקיד ברשות ו/או עובד  העירייה
 להליך התקשרות ו/או כל חוזה/הזמנה הנובעים ממנו.

 העירייהלא לשדל ו/או לשתף פעולה, במישרין ו/או בעקיפין, עם בעל תפקיד ברשות ו/או עובד  .1.2
ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם אחר על מנת לקבל מידע חסוי/סודי הקשור להליך התקשרות 

 חוזה/הזמנה הנובעים ממנו.ו/או לכל 

 העירייהלא לשדל ו/או לשתף פעולה, במישרין ו/או בעקיפין, עם בעל תפקיד ברשות ו/או עובד  .1.3
ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם אחר במטרה לקבוע מחירים בצורה מלאכותית ו/או לא 

 תחרותית.

ו/או  העירייהשל לעיל במסגרת הליכי ההתקשרות  1.3עד  1.1לא פעלנו בניגוד לאמור בס"ק  .1.4
 כל חוזה/הזמנה שנובעים מהם.

שומרת לעצמה  העירייהלעיל, ידוע לנו כי  1במידה ויתעורר חשד סביר כי פעלנו בניגוד לאמור בסעיף  .2
את הזכות, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, לא לשתפנו בהליך ההתקשרות לגביו קיים חשד כי נעשתה 

"( ו/או לא לקבל את הצעתנו הליך ההתקשרותזה: "הפעולה כאמור, ו/או בכל הליך אחר )בסעיף 
בהליך ההתקשרות ו/או לבטל בכל זמן שהוא את זכייתנו בהליך ההתקשרות ו/או לבטל בכל זמן 

 שהוא את החוזה/ההזמנה הנובעים מהליך ההתקשרות.

עורבים אנו נביא תוכן סעיף זה לידיעת עובדינו, קבלני משנה שלנו, נציגינו, סוכנינו ומי מטעמנו המ .3
 ו/או חוזה/הזמנה הנובעים ממנו. העירייהבכל דרך שהיא בהליך התקשרות של 

 

 ולראיה באתי/באנו על החתום:

 

 שם: ____________________________________________

 

 _________________________________________חתימה: 

 

 ____________________________________חותמת )חברה(: 
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 9טופס מס' 

 םעל קיום ביטוחי אישור
 __/__/____(האישור הנפקת)תאריך   אישור קיום ביטוחים

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

 ישור.למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש הא

 מבקש מעמד *העסקה אופי המבוטח *האישור מבקש
 *האישור

 שם
כפר יונה ו/או  עיריית

תאגידים עירוניים ו/או 
חברות עירוניות ו/או 
נבחריהם ו/או מנהליהם 

 ו/או עובדיהם

 שם
 למלא

 
 "ןנדל☐
  שירותים☐
 מוצרים אספקת☐
 חיים בעלי לכידת אחר☐

 הובלתם, יונה כפר בתחומי
 במכלאה ואחזקתם

 

 
 משכיר☐
 שוכר☐
 זכיין☐
 משנה קבלני☐
 שירותים מזמין☐
 מוצרים מזמין☐
 ______: אחר☐
 

 .ז./ח.פ.ת
 

 .ז./ח.פ.ת

 מען
 יונה כפר, 1 שרת רחוב

 מען

 כיסויים
 הביטוח סוג

 
 גבולותלפי  חלוקה

 סכומיאחריות או 
 ביטוח

 מספר
 הפוליסה

 נוסח
 ומהדורת
 הפוליסה

 תאריך
 תחילה

 תאריך
 סיום

/  האחריות גבול
 ביטוח סכום

  חריגים וביטול בתוקף נוספים כיסויים
 'ד לנספח בהתאם כיסוי קוד לציין יש

 מטבע סכום

       
 4,000,000   ביט  'ג צד

 
 צולבת אחריות 302 ₪

 שיפוי הרחב 304
 משנה וקבלני קבלנים 307
 האישור מבקש לטובת תחלוף על ויתור 309

 "למל לתביעות כיסוי 315
 המבוטח ומחדלי מעשי בגין נוסף מבוטח 321

 שלישי כצד מוגדר האישור מבקש 322

 ראשוניות 328

 ג כצד ייחשב האישור מבקש רכוש 329

 אחריות
 מעבידים

 20,000,000   ביט 

 

₪ 
 שיפוי הרחב 304
 האישור מבקש לטובת תחלוף על ויתור 309
 מי של כמעבידם וייחשב היה נוסף מבוטח 319

 המבוטח מעובדי
 ראשוניות 328

 (*:'ג)בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח השירותים  פירוט
 חיים בעלי 010

 * הפוליסה/שינוי ביטול

 משלוח לאחר יום 60ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,   פוליסת שלביטול  או האישור מבקש לרעת שינוי
 בדבר השינוי או הביטול. האישור למבקשהודעה 

 האישור חתימת

 :המבטח

   * באישור ביטוח כללי ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף.
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 10' סטופס מ

 ביצוע( -כתב ערבות )
 לכבוד:

 כפר יונה  עיריית

 ___________________.שם הבנק:  

 סניף הבנק: ___________________. 

 מס' טלפון של הסניף:  ___________ .

 מס' הפקס של הסניף: ____________.

    ערבות בנקאית מספר

_________________ ]המציע[ מס' זיהוי ____________ מרחוב לפי בקשת  .1
( אנו ערבים "הנערב"________________________________ ]כתובת מלאה כולל מיקוד[ )להלן: 

עשרה אלף ש"ח(  חמש)במילים:  "חש 15,000בזה כלפיכם באופן בלתי חוזר לסילוק כל סכום עד לסך של 
למתן שירותים ללכידת  16/2022' מס( שתדרשו מאת הנערב בקשר מכרז פומבי "סכום הערבות")להלן: 

 או לחוזה שנכרת מכוחו. בעלי חיים, הובלתם והחזקתם במכלאה 

סכום הערבות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן, כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם על ידי הלשכה  .2
 ( בתנאי הצמדה שלהלן:"המדד"המרכזית לסטטיסטיקה )להלן: 

בשיעור  15.12.2023שהתפרסם בתאריך  2022 נובמברלעניין ערבות זו יהא מדד חודש "המדד היסודי"  
 __________ נקודות.

 לעניין ערבות זו יהא המדד האחרון שפורסם קודם לקבלת דרישתכם עפ"י ערבות זו."המדד החדש"  

 הפרשי הצמדה לעניין ערבות זו יחשב כדלקמן: .3

אם יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי יהיו הפרשי הצמדה בסכום השווה למכפלת ההפרש  
 למדד היסודי בסכום החילוט מחולק במדד היסודי.בין המדד החדש 

אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות  
 ללא כל הפרשי הצמדה.

( ימים ממועד קבלת דרישתכם בפקסימיליה או 5לפי דרישתכם הראשונה בכתב, לא יאוחר מחמישה ) .4
אנו נשלם לכם את כל הסכום הנקוב בדרישה, ובלבד שלא יעלה על סכום  בכתובתנו המפורטת לעיל,

הערבות בתוספת הפרשי הצמדה, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת 
הגנה כלשהי שיכולה לעמוד לנערב בקשר לחיוב כלפיכם או  לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור 

 מאת הנערב. 

כי דרישתכם לתשלום מכוח כתב ערבות זה יכול שתהיה לשיעורין, וכי התשלום יתבצע  מובהר בזאת, .5
 בהתאם לדרישתכם כאמור, ובלבד שסך כל התשלומים מכוח כתב ערבות זה לא יעלה על סכום הערבות.

לעיל, יעשה על ידנו על דרך של העברה בנקאית לחשבונכם על פי הפרטים  1התשלום כאמור בסעיף  .6
ידכם בדרישתכם או באמצעות המחאה עשויה על ידנו לפקודתכם על פי שיקול דעתכם  שיימסרו על

 הבלעדי.

ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום __________ )כולל( בלבד ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת,  .7
 אלא אם הוארכה על ידכם. כל דרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל אצלנו בכתב ולא יאוחר מהתאריך

 הנ"ל.

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה. .8

 בכבוד רב,                

  בע"מ בנק _______________ 

 

 טופס זה חייב בחתימה + חותמת אישית של ה"ה ____________ _____ וחותמת הסניף.          
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 11' סטופס מ

 טופס פרטי חשבון בנק

 תאריך:___________

 לכבוד

 _______________)גזברות(

 ג.א.נ, 

 פרטי חשבון בנקהנדון: 

 "(הספק________________________________  )" שם החברה / שותפות / עסק:

רח' _________________מס' _____ עיר ___________  כתובת למשלוח הודעה על ביצוע תשלום:
 מיקוד __________ טלפון __________ פקס _________

 _______________________________ מספר תאגיד: 

שם הבנק ____________ מס' סניף _______________  פרטי הבנק להעברת תשלומים:
 כתובת הבנק _________________ מס' חשבון ________

הננו מתחייבים בזה, שבמידה שיופקדו בטעות כספים בחשבוננו באמצעות ההעברה הבנקאית, נחזירם 
 ללא שהות.  העירייהברות לגז

_________________ ________________ 

 חתימה + חותמת שם

 

 אישור עו"ד / רו"ח

 

אני עו"ד / רו"ח ____________ מ.ר. ____________ מרח' ______________________ מאשר/ת, 
מחייבת את כי החתימה לעיל היא חתימת מורשי החתימה מטעם _____________)"הספק"(, וחתימתם 

 הספק.

 

_______________________ _____________ 

 תאריך חתימה + חותמת

 

 אישור הבנק
 הננו מאשרים את הפרטים לעיל כפרטי חשבון הבנק של הלקוח הנ"ל.

 
___________ ___________________ ___________________ 

 חותמת הבנק חתימת הבנק תאריך
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  12טופס מס' 

 תצהיר קיום זכויות עובדים נוסח

ששר התעשייה  1969-על פי החיקוקים המפורטים בתוספת השנייה לחוק בית הדין לעבודה, התשכ״ט
ועל פי צווי  1995-המסחר והתעסוקה ממונה על ביצועם, חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ״ה

 כרזההרחבה וההסכמים הקיבוציים הרלוונטיים לאופי העבודות נשוא המ

עלי לומר את האמת  כי____________ ת.ז. ____________________ לאחר שהוזהרתי  הח״מ אני
 וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת כדלקמן:

"( ומוסמך לתת המציעהמכהן כ _______________  אצל _________________ )להלן: " הנני .1
 תצהירי זה מטעמו. 

למתן  16/2022מכרז פומבי מס' עושה תצהיר זה כחלק מהגשת הצעתו של המציע למכרז פומבי  הנני .2
 .שירותים ללכידת בעלי חיים, הובלתם והחזקתם במכלאה

שהצעתו של המציע תיבחר כהצעה הזוכה במכרז על ידי המזמין וייחתם בין הצדדים חוזה  ככל .3
ההתקשרות )לרבות כל תקופת התקשרות  תקופת חוזה מהלךהתקשרות, מתחייב המציע כי ב

מטעמו את האמור בהסכמים הקיבוציים הרלבנטיים לאופי  קיםמוארכת( יקיים כלפי המועס
העבודות נשוא המכרז, את האמור בצווי ההרחבה הרלבנטיים עפ״י חוק ואת האמור בכל החוקים 

שעות עבודה ומנוחה, ; חוק 1959-חוקי העבודה(: חוק שירות התעסוקה, תשי״ט -הבאים )להלן 
; חוק עבודת נשים, 1951-תשי״א; חוק חופשה שנתית, 1976-; חוק; דמי מחלה, תשל״ו1951-תשי״א
; חוק 1953-; חוק עבודת הנוער, תשי״ג1996-; חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, תשנ״ו1954-תשי״ד

חוק הגנת השכר, ; 1949-; חוק חיילים משוחררים )החזרה לעבודה(, תש״ט1953-החניכות, תשי״ג
-; חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, תשנ״ה1963-; חוק פיצויי פיטורים, תשכ״ג1958-שכ״חת

; 2001-א; חוק הודעה מוקדמת לפיטורים והתפטרות תשס״1987-; חוק שכר מינימום, תשמ״ז1995
מקיף  ; צו הרחבה לביטוח פנסיוני2011-;, תשע״ב2002-חוק הודעה לעובד )תנאי עבודה( תשס״ב

 .1957-במשק לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי״ז

 , זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.מיש זהו .4

 

 המצהיר חתימת 

  

 אישור

______________ מאשר/ת בזה כי ביום ___________  שכתובתי אני, עורך דין _______________ 
הופיע/ה בפני מר/גב׳__________________ אשר זיהה/תה את עצמו/ה בפניי בתעודת זהות שמספרה 
_____________]המוכר/ת לי אישית[ לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי א/יהיה צפוי/ה 

 ן, אישר/ה את נכונות/ה הצהרתו/ה וחתם/מה עליה בפני.לעונשים הקבועים בחוק אם לא א/יעשה כ

 __________, עו"ד 
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 13' מס טופס

 אלון לאיתור חשש לניגוד ענייניםש

 הרשות המקומית     ____________________________________________

 ____________________________________________מועמד/ת לתפקיד    

 תפקידים וכהונות –חלק א' 

 
 פרטים אישיים .1

 משפחה________________             ______________ שם 

 

שנת  מס' זהות לידה ___/____/____

 כתובת: 

 רחוב ______________________ עיר/ישוב______________ מיקוד__________ 

 מספר נייד ________________________ מס' טלפון ____________________   

 
 תפקידים ועיסוקים  .2

שנים אחורה )לרבות כשכיר/ה, כעצמאי/ת,  4פירוט תפקידים ועיסוקים  נוכחיים ותפקידים קודמים לתקופה של 
 כנושא/ת משרה בתאגיד, כקבלן/'ת, כיועץ/ת וכד'(.

 
 ועיסוקים בתאגיד מכל סוג )חברה / חברה ציבורית, שותפות, עמותה וכיו"ב(.נא להתייחס גם  לתפקידים 

 נא להתייחס לתפקידים בשכר או בהתנדבות )יש לציין במפורש גם תפקידים  בהתנדבות(.
 

תחומי הפעילות של  שם המעסיק וכתובתו
 המעסיק

ותחומי  התפקיד
 האחריות

 תאריכי העסקה

 

 

   

 

 

   

 

 

    
 תפקידים ציבוריים  .3

 לעיל. 2שלא צוינו בשאלה פירוט תפקידים בשירות  הציבורי וכהונות ציבוריות 

 שנים אחורה . 4נא להתייחס לתפקידים  נוכחיים ולתפקידים  קודמים לתקופה של 

 תאריכי מילוי התפקיד התפקיד הגוף

 

 

 

  
 

 
  

 

 

 חברות בדירקטוריונים או בגופים מקבילים  .4  
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חברות בדירקטוריונים או בגופים מקבילים של תאגידים, רשויות או גופים אחרים, בין אם הם פירוט 
 ציבוריים ובין אם שאינם ציבוריים.

 שנים אחורה. 4נא להתייחס לכהונות  נוכחיות ולכהונות קודמות לתקופה של 

שם התאגיד/רשות/גוף 
 ותחום עיסוקו

תאריך התחלת 
הכהונה ותאריך 

 סיומה

 נהסוג הכהו

)דירקטור חיצוני או 
מטעם בעלי מניות. 

ככל שמדובר 
בדירקטור מהסוג 

 נא לפרט גם( -השני

 פעילות מיוחדת

בדירקטוריון, כגון 
חברות בוועדות או 
 תפקידים אחרים.

 

 

   

 

 

   
 

 

   

 
 קשר לפעילות הרשות המקומית .5

 ,כאזרח המקבל שירותשלא האם יש, או היו לך, או לגוף שאתה בעל עניין בו, זיקה או קשר, 

לפעילות הרשות המקומית שבה את/ה מועמד/ת לעבוד, או לגופים הקשורים אליו )ובכלל זה זיקה או קשר 
לתאגידים סטטוטוריים שבשליטת הרשות המקומית שבה את/ה מועמד/ת לעבוד, או לגופים אחרים שהוא 

 קשור אליהם( ?

 שנים אחורה. 4נא להתייחס לזיקות ולקשרים נוכחיים ולתקופה של 

 נא לציין כל זיקה או קשר באופן מפורט.

לרבות כל מי שיש לו אחזקות בגוף ו/או מכהן כדירקטור, או בגופים מקבילים בו ו/או עובד  –"בעל עניין" בגוף 
בו ו/או מייצג אותו ו/או יועץ חיצוני לו )אין צורך לפרט אחזקה שלא כבעל עניין בתאגיד כמשמעו בחוק ניירות 

 1, בתאגידים הנסחרים בבורסה(1968 –, התשכ"ח ערך

 כן / לא

 כן, פרט/י : םא

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
 לגבי קרובי משפחה 5-2פירוט תפקידים כאמור בשאלות  .6

 לעיל לגבי קרובי משפחתך. 2-5פירוט תפקידים, כאמור, בסעיפים 
 בלבד.בהווהיש להתייחס לתפקידים ולכהונות 

 

                                           
  1968 –חוק ניירות ערך, תשכ"ח  1

  -"בעל ענין", בתאגיד
אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד או מכוח ההצבעה בו, מי שרשאי למנות מי שמחזיק בחמישה  (1)

דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד או את מנהלו הכללי, מי שמכהן כדירקטור של התאגיד או 
ק  שלו או כמנהלו הכללי, או תאגיד שאדם כאמור מחזיק עשרים  וחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפ

 -מכוח ההצבעה בו או רשאי למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלו, לענין פסקה זו
 יראו  מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמחזיק בניירות הערך הכלולים בנכסי הקרן, (א)

ם, לענין זה, החזיק אדם בניירות ערך באמצעות נאמן, יראו גם את הנאמן כמחזיק בניירת הערך האמורי (ב)
למעט חברת רישומים ולמעט מי שמחזיק בניירות ערך רק מכוח תפקידו כנאמן להסדר כמשמעותו  –"נאמן" 

 לפקודת מס הכנסה. 102()ו( או כנאמן, להקצאת מניות לעובדים, בהגדרתו בסעיף 2)א()46לפי סעיף 

 .חברה בת של  תאגיד, למעט חברת רישומים (2)
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נא לפרט את שם הקרוב, סוג הקרבה המשפחתית והפרטים הרלבנטיים שנדרשו בשאלות לעיל )למשל, אם   .7
בן/ת זוגך חברה בדירקטוריון, יש לפרט שם התאגיד ותחום עיסוקו, תאריך התחלת הכהונה, סוג הכהונה 

 ופעילות מיוחדת בדירקטוריון(.
 

 נך.בן/ת זוג, הורה, צאצא ומי שסמוך על שולח -"קרוב"
 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________ 

 זיקות לכפופים או לממונים בתפקיד .8

האם את/ה ומי שאמורים להיות ממונים עליך )במישרין או בעקיפין(, או כפופים לך בתפקיד שאליו את/ה 
בכהונה משותפת בארגונים אחרים? האם מתקיימים ביניכם יחסי כפיפות במסגרות אחרות, מועמד/ת, מכהנים 

 כמו קשרים עסקיים, קשרי משפחה או זיקות אחרות?

 כן / לא 

 אם כן, פרט/י 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
האם ידוע לך על תפקידים ועניינים שלך או של קרוביך, העלולים  להעמידך במצב של חשש לניגוד עניינים  .9

שעלולים להעמיד אותך במצב של חשש לניגוד ,  שלך או של קרוביך, שלא פורטו לעילתפקידים  ועניינים 
 עניינים בתפקיד שאליו את/ה מועמד/ת?

 בן/ת זוג, הורה, צאצא ומי שסמוך על שולחנך.  -"קרוב" 

 כן / לא 

 אם כן, פרט/י 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
קרוביך האחרים ושל מקורביך שעלולים להעמידך במצב של חשש תפקידים, עיסוקים, כהונות ועניינים של  .10

 .לניגוד עניינים
 

על תפקידים, עיסוקים, כהונות ועניינים אחרים של קרוביך האחרים, שאליהם לא התבקשת    ידוע לךהאם 
להתייחס בשאלות לעיל, או של מקורביך )ובכלל זה חברים קרובים ושותפים עסקיים(, שעלולים  להעמיד אותך 

 במצב של חשש לניגוד עניינים בתפקיד שאליו את/ה מועמד/ת ?
 

 ני זוגם ולקרובים שאינם מדרגה ראשונה.נא להתייחס גם לאחים ולב
 

לעיל )לדוגמא תפקידים ועיסוקים של קרובים  1-8נא להתייחס במיוחד לנושאים שעליהם  נשאלת בשאלות 
 אלה, חברויות בדירקטוריונים או בגופים מקבילים, וקשר שיש להם לפעילות הרשות המקומית(.

 כן / לא

 אם כן, פרט/י :

 ועיסוקיםפירוט קורות חיים 
נא צרף/י בנפרד קורות חיים מעודכנות ליום מילוי השאלון, הכוללות השכלה ופירוט עיסוקים בעבר ובהווה, 

 כולל תאריכים.
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 נכסים ואחזקות -חלק ב'  
 אחזקות  במניות .11
 

 פירוט החזקת מניות בתאגידים, במישרין או בעקיפין, או שותפות בגופים עסקיים כלשהם, שלך או של קרוביך.
בתאגידים  1968 –)אין צורך לפרט אחזקה שלא כבעל עניין בתאגיד כמשמעו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח 

 (.2הנסחרים בבורסה
 

 בן/ת זוג, הורה, צאצא ומי שסמוך על שולחנך. –"קרוב" 
 

 כן / לא 
 אם כן, פרט/י :

 

שם המחזיק )אם  שם התאגיד/גוף
המחזיק אינו 

 המועמד(

 תחום עיסוק אחוז החזקות
  התאגיד/הגוף

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 נכסים שאחזקתם, מכירתם  או שימוש בהם עשויים להעמידך במצב של חשש לניגוד עניינים .12   

האם  קיימים נכסים אחרים בבעלותך או בבעלות קרוביך, שאחזקתם, מכירתם או שימוש  בהם עשויים 
 מועמד?להעמידך במצב של ניגוד עניינים עם התפקיד שאליו אתה  

 בן/ת זוג, הורה, צאצא ומי שסמוך על שולחנך. –"קרוב" 

 כן / לא 

 אם כן, פרט/י  :

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 
 חבות כספים בהיקף משמעותי .13

האם את/ה, קרוביך או מישהו משותפיך העסקיים, אם ישנם, חייב כספים או ערב לחובות או להתחייבויות 
 כלשהם?

 בן/ת זוג, הורה, צאצא ומי שסמוך על שולחנך. –"קרוב" 

 כן / לא

 אם כן, פרט/י:

                                           
 9681-חוק ניירות ערך, תשכ"ח  2

  –"בעל ענין", בתאגיד 
מי שמחזיק בחמישה  אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד או מכוח ההצבעה  בו, מי שרשאי למנות  (1)

דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד או את מנהלו הכללי, מי שמכהן כדירקטור של התאגיד או 
שרים וחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק שלו או מכוח כמנהלו הכללי, או תאגיד שאדם כאמור מחזיק ע

  -ההצבעה בו או רשאי למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלו, לענין פסקה זו
 יראו מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמחזיק  בניירות הערך הכלולים הנכסי הקרן, (א)

ן, יראו גם את הנאמן כמחזיק בניירות הערך האמורים, לעניין זה, המחזיק אדם בניירות ערך באמצעות נאמ (ב)
למעט חברת רישומים ולמעט מי שמחזיק בניירות ערך רק מכח תפקידו כנאמן להסדר כמשמעותו  –"הנאמן" 

 לפקודת מס הכנסה. 102()ו( או כנאמן, להקצאת מניות לעובדים, בהגדרתו בסעיף 2)א() 46לי סעיף 

 ד, למעט חברת רישומים.חברה בת של התאגי  (2)
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_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
 נכסים אחרים העלולים להעמידך במצב של חשש לניגוד עניינים .14

האם ידוע לך על נכסים אחרים, שלא פורטו לעיל, שעשויים להעמיד אותך במצב של חשש לניגוד עניינים בתפקיד 
 שאליו את/ה מועמד/ת ?

 
)ובכלל זה חברים קרובים ושותפים עסקיים(, של גופים  נא להתייחס לנכסים שלך, של קרוביך, של מקורביך

 שאתה בעל עניין בהם ושל גופים שקרוביך או מקורבך הם בעלי עניין בהם.
 

 נא להתייחס גם לאחים ולבני זוגם ולקרובים שאינם מדרגה ראשונה.
 

במישרין ובין בעקיפין, ו/או לרבות מי שיש לו אחזקות  בגוף ו/או זכויות  הצבעה בו,  בין   –"בעל  עניין" בגוף 
 מכהן בדירקטוריון או בגופים מקבילים בו ו/או עובד בו ו/או מייצג  אותו ו/או יועץ חיצוני לו".

 כן / לא 
 

 אם כן, פרט/י :
 

_____________________________________________________________________________
________________________________________________ 

 
 הצהרה -חלק ג'  

 אני החתום/ה מטה _____________________ ת.ז. מס' ____________________,
 מצהיר/ה בזאת כי:

כל מידע והפרטים שמסרתי בשאלון זה, בקשר לעצמי, לקרובי ולמקורבי, הם מלאים, נכונים  .1
 ואמיתיים.

לקרובי ולמקורבי, הם מידיעה אישית, אלא כל המידע והפרטים שמסרתי בשאלון זה, בקשר לעצמי,  .2
אם כן נאמר במפורש כי ההצהרה  היא למיטב הידיעה, וזאת במקרה שבו הפרטים אינם ידועים לי 

 במלואם ו/או בחלקם ו/או אינם ידועים לי מידיעה אישית.
חשש  מעבר לפרטים שמסרתי בשאלון לא ידוע לי על כל עניין אחר שעלול לגרום  לי להיות במצב של .3

 לניגוד עניינים עם התפקיד.
אני  מתחייב/ת  להימנע מלטפל בכל עניין שעלול לגרום לי להיות במצב של חשש לניגוד עניינים במילוי  .4

 התפקיד, עד לקבלת הנחייתו של היועץ המשפטי של הרשות המקומית בנושא.
וררו, במהלך הדברים אני מתחייב/ת כי במקרה בו יחולו שינויים בתוכן הצהרותיי בשאלון או יתע .5

הרגיל, סוגיות שלא נצפו מראש, שעשויות להעמיד אותי במצב של חשש לניגוד עניינים, איוועץ ביועץ 
 המשפטי של הרשות המקומית, אמסור לו את המידע הרלבנטי בכתב ואפעל לפי הנחיותיו. 

____________________    ________________ 

 חתימה       תאריך   
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  14טופס מס' 

 

 פלילי רישום העדר בדבר הצהרה

 (:תאגיד הינו המציע כאשר, המציע אצל משרה נושא ידי על למלא)

הח"מ _______________ ת.ז. _________________, לאחר שהוזהרתי כדין כי עליי להצהיר את  אני
 האמת וכי אם לא אעשה כן, אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת כדלקמן: 

"( )ימולא המציע_______________ )להלן: " אצל___________________  בתפקיד משמש אני .1
 (תאגיד הינו המציע כאשר

למתן שירותים ללכידת  16/2022' מס פומבי מכרזל זה ניתן במסגרת הגשת הצעתו של המציע תצהיר .2
 "(. המכרזלהלן: ") בעלי חיים, הובלתם והחזקתם במכלאה

להצהיר כי בעלי המניות של המציע הם התאגידים או האנשים הבאים )יש להשלים את הסעיף  הריני .3
 ביחס לכל אחד מבעלי המניות(: 

 .ז./ח.פ. _______________ת/מר/גב'(: ____________ חברה) שם .3.1

 .ז./ח.פ. _______________ת/מר/גב'(: ____________ חברה) שם .3.2

 לכל ביחס הסעיף את להשלים)יש  הבאים האנשים הם המציע אצל המשרה נושא כי להצהיר הריני .4
 מנהל"ל, סמנכ"ל, למנכ משנה"ל, מנכ, דירקטוריון חברי": משרה נושא. "המשרה מנושאי אחד

 , מנהלי תפעול, מנהל כוח אדם או משאבי אנוש וכיו"ב(:כספים

 /ה: _________________.תפקידו.ז. __________ ת/גב' ____________ מר .4.1

 /ה: _________________.תפקידו.ז. __________ ת/גב' ____________ מר .4.2

שקדמו להגשת ההצעה למכרז הורשעתי  )שבע( השנים 7מצהיר כי המציע לא הורשע במהלך  הנני .5
 בעבירה פלילית שיש עמה קלון )כהגדרתה במסמכי המכרז(.  

 , נא לציין את הפרטים הבאים )ביחס לכל עבירה(: קלון עמה שיש בעבירה הורשע שהמציע ככל

 (: _____________.תיק מספר)ערכאה,  המשפט בית תיק פרטי .5.1

 _________________.: העבירה סעיפי ותיאור העבירה מהות .5.2

 : _______________.דין גזר מתן מועד .5.3

 : ______________.הדין גזר .5.4

)שבע( השנים שקדמו להגשת ההצעה למכרז בעבירה  7מצהיר כי אנוכי לא הורשעתי במהלך  הנני .6
 פלילית שיש עמה קלון )כהגדרתה במסמכי המכרז(.  

 שהמצהיר הורשע בעבירה שיש עמה קלון, נא לציין את הפרטים הבאים )ביחס לכל עבירה(:  ככל
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 (: _____________.תיק מספר)ערכאה,  המשפט בית תיק פרטי .1.1

 : _________________.העבירה סעיפי ותיאור העבירה מהות .1.2

 : _______________.דין גזר מתן מועד .1.3

 : ______________.הדין גזר .1.4

לעיל(  3המניות של המציע  )שפורטו בסעיף  בעלימצהיר, לאחר בדיקה וחקירה שביצעתי מול  הנני .7
המשרה  נושאיהמניות ו/או  מבעלי אחד אףלעיל(,  4ומול נושאי המשרה של המציע )שפורטו בסעיף 

)שבע( השנים שקדמו להגשת ההצעה למכרז בעבירה פלילית שיש  7אצל המציע לא הורשע במהלך 
 עמה קלון )כהגדרתה במסמכי המכרז(.  

הורשע בעבירה שיש עמה קלון, נא לציין את  המשרה מנושאי/או ו המניות מבעלי שאחד ככל
 (: בנפרד אדם לכל וביחסהפרטים הבאים )ביחס לכל עבירה, 

 : _______________.המשרה/נושא המניות בעל םש .1.1

 (: _____________.תיק מספר)ערכאה,  המשפט בית תיק פרטי .1.2

 : _________________.העבירה סעיפי ותיאור העבירה מהות .1.3

 : _______________.דין גזר מתן מועד .1.4

 : ______________.הדין גזר .1.5

המציע ו/או מי מבעלי המניות של המציע  נגד ועומד תלוי לאבדיקה שביצעתי,  לאחרמאשר כי  הנני .8
עמה קלון )כהגדרתה  שישאישום בגין עבירה  כתב/או כנגד מי מבין נושאי המשרה של המציע, ו

 במכרז(. 

שכנגד המציע ו/או כנגד המצהיר ו/או כנגד אחד מבעלי המניות של המציע ו/או כנגד אחד  ככל
מה קלון, נא לציין את הפרטים הבאים )ביחס מנושאי המשרה הורגש כתב אישום בעבירה שיש ע

 לכל עבירה, וביחס לכל אדם בנפרד(: 

 : _______________.המשרה/נושא המניות בעל שם .1.1

 (: _____________.תיק מספר)ערכאה,  המשפט בית תיק פרטי .1.2

 : _________________.העבירה סעיפי ותיאור העבירה מהות .1.3

 _______________.: הפלילי ההליך מצוי בו השלב .1.4

 .אמת דלעיל תצהירי ותוכן, חתימתי זו, שמי זהו כי מצהיר הנני .9

 

 המצהיר חתימת 

 :אישור
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הח"מ _________ עו"ד, מאשר/ת כי ביום _________ הופיע/ה בפני מר/גב' ______________  אני
שהזהרתיו/ה כי עליו/ה ' _________________( ולאחר מס.ז. ת פי על/ת זיהיתיוהמוכר/ת לי אישית )

להצהיר את האמת כי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה 
 את נכונות ההצהרה הנ"ל וחתם/ה עליה בפניי.

 

 "דעו_____________,  
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 פלילית הרשעה היעדר בדבר לתצהיר נספח

 לעירייה והרשאה כח ייפוי בזה נותן.ז./ח.פ. ____________, ת"מ ___________________ הח, אני
 המתנהל הפלילי במרשם שמצוי אודותיי מידע ולקבל לעיין, העירייה למבקר/או ו שלה המשפטי ליועץ/או ו

 .ירושלים, ישראל משטרת של הארצי המטה ידי על

, השבים ותקנות הפלילי המרשם לחוק 12 סעיף פי על ניתנים זו והרשאה כח ייפוי, ספק הסר למען
 .זה חוק מכח שהוצאו והתקנות, 1981-"אהתשמ

 

 

 

 

 חתימה              : ________________תאריך

 

 

 

 

 

_____________________ 

 התאגיד חותמת

 

 

 ולהגישם, לעיל"ב המצ וההרשאה הכח יפוי על התאגיד של חתימה מורשי להחתים יש
 למכרז ההצעה עם יחד
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 15' מס טופס

 

 אל

 יונה כפר עיריית

 .א.נ.,ג

 כתב התחייבות לאספקת שירותים בזמן חירום

לכם שירותי ___________________________ )להלן:  לספק מציעיםואנו  :הואיל 
מיום _________ עליו חתמנו או חוזה  /____2022 למכרז"( בהתאם השירותים"

 "(;החוזהאיתכם )להלן: "

 נדרשים לכם גם, ואף ביתר שאת, בתקופות שבהן יוכרז מצב חירום;והשירותים   :והואיל

 לפיכך אנו, הח"מ,

 שם הספק/קבלן: _____________________

 מס' ת"ז/תאגיד:_____________________

 כתובת: ___________________________

 מצהירים, מאשרים ומתחייבים בזה כלפיכם כדלקמן: 

ת המשך אספקתם הרציפה והשוטפת של השירותים בתקופות אנו מודעים לחיוניות ולחשיבו .1
 שבהן יוכרז מצב חירום.

בכפוף להגבלות תנועה שייקבעו על ידי הרשויות המוסמכות, בתקופת תוקפו של החוזה אנו  .2
מתחייבים לספק לכם את כל השירותים באופן רצוף ושוטף ולקיים את כל יתר התחייבויותינו 

תקופות שבהן יוכרז מצב חירום, לרבות בימים ושעות חריגים שבחוזה, במלוא היקפם, גם ב
 שבהם תידרש על ידכם אספקתם של השירותים.

לעיל בעבור התמורה המוסכמת בחוזה, ללא  2אנו מתחייבים לקיים את התחייבויותינו שבסעיף  .3
 תוספת כלשהי לתמורה האמורה.

והפרתה תיחשב להפרה יסודית התחייבותנו שבכתב זה מהווה חלק מהותי ובלתי נפרד מהחוזה  .4
 של החוזה, המקנה לכם את כל הזכויות והסעדים הקבועים בחוזה ואת אלה המוקנים לכם בדין.

 ולראיה באנו על החתום, היום ________________

 

_________________ 

 חתימה+ חותמת

 


