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 תנאים כלליים מכרז ו
 
 ' א מסמך
 
 

 עמק המעיינותמועצה אזורית 

 
 

 16/2021מכרז 
 

 לקוחות   ת למתן שירותי ניהול  מחלקת גביה, חיובים, אכיפה ושרו
 
ת  והפעל למתן שירותי ניהול  בזאת הצעות    נהמזמי  ,(המועצה  :)להלן  עמק המעיינותאזורית  המועצה  ה

של    קתלמח אכיהגביי   -ל  כול  המועצה הגביה  לקוחותו  פה,  תשלומים  שרות  גביית  המגיעים    לצורך 
 .כמפורט במסמכי המכרז רשותל

במשרדי   לרכוש  ניתן  המכרז  מסמכי  השעות  ,  המועצהאת  א'  8:00-14:45בין    במזכירות ה',  -בימים 
תן לשלם  , נים מקרהשוב  ריוחזשלא    .(ח"ש  אלף)  ח" ש  1,000תמורת    ,עמק המעיינותהמועצה האזורית  

לר  ום.לי התש בכל אמצע  אניתן  טלפוני  בתשלת מסמכי המכרז  כוש  באתר המועצה  ום  ולקבל את  או 
 מייל. מסמכי המכרז ב

בנקאית   ערבות  להצעתו  לצרף  המשתתף  המכרז,אוטונומית,  על  במסמכי  למפורט  של   בהתאם    בסך 
 .תוהצע לבויותיו בהתאם , וזאת להבטחת קיום התחיי(ח"שחמישים אלף  ) ח"ש  50,000

 בלבד.  gizbar@maianot.co.ilלמייל  0012:עה ש 8.7.2021שאלות הבהרה עד ליום 

ההצע  העתקים    ,האת  בשני  נספחיה  כל  והעתק  כולל  ל   (נקאיתהבת  הערבוובצירוף  )מקור  יס  הכניש 
ידני  ופבא שלמכרזים  ה  תלתיבן  הכלכלית  החברה  במשרדי  נמצאת  האזורית    אשר  עמק  המועצה 

ציון  עיינותמה נושאת  סגורה  זאת    12:00בשעה    26.7.2021  יום ל  עד  16/2021  מס'  רז כמ"  במעטפה 
המכרז במסמכי  המוגדרות  להוראות  לעיל.  בהתאם  הנקובים  והשעה  המועד  לאחר  שתימסר    , הצעה 

 ם. יוני ועדת המכרזיבד ל תיכל תפסל ולא
 

 שהיא. האו כל הצע  וכה ביותרהנמ הצעהאת ה לקבל  תמתחייב המועצהן אי
 

ניסיון והמלצות, העונים לכל הדרישות המצטברות המוצגו   תאגידים רשאים להשתתף במכרז   ת  בעלי 
שלא ימלא    רשאית לא להביא לדיון הצעת מציע    א המועצה תהספרי חשבונות כחוק.    יםמנהלהובמכרז  

 . אחר תנאי המכרז
 
 

מסמכי    בא להכשיר את  ינוא א וה בד, ות בלוה לצרכי נוחיש" נע"הצעהאת כי השימוש בלשון  בזר  בהומ
    ההצעה שיוגשו על ידי המשתתף כדי "הצעה/מכרז" עפ"י דיני המכרזים.

 
 
 

 בכבוד רב  
 

 יורם קרין 
 ראש המועצה  

  עמק המעיינותמועצה אזורית 
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 ' ב מסמך
 16-2021ז מכר עמק המעיינותמועצה אזורית 

 
 לקוחות   תושרו ה פי ת גביה, חיובים, אכלק חמלת והפעלמתן שירותי ניהול   

 
   הוראות למשתתפים

  , ("רשותהאו "   "עמק המעיינות מועצה אזורית  "או    "המועצה"  :)להלן    עמק המעיינותמועצה אזורית  

שירותי נה  מזמי למתן  הצעות  של  ניהול    בזאת  הגביהוהפעלה  יכללו,  ושפעול  מחלקת    -ר הית  ןיבתיה 

שוברי   קהלהפקת  קבלת  ח ת  לקוחושרות    ,חיובים,  שוטבווגביית  בפיגור יפ ות  וחובות    מיסי של    ם 

וועדים,  ,  ארנונה   םתשלומיו  היטלי ביוב, היטלי סלילה  אגרות חינוך,  מים,    ת ביוב, אגרותו אגרמיסי 

  ותי שיר"  :ןהל)לרז  , כמפורט במסמכי המכה מעת לעתיד-על   לו או שיוט  אחרים המוטלים ע"י המועצה

 .("העבודותו/או " "הגבייה

כיומ בזאת  ומודגש  ה  בהר  מסמכי  צעות  העל  בכל  המוגדרות  והעבודות  הגביה  שרותי  כל  את  לכלול 

 המכרז תקפות באשר לכל מסמכי המכרז.  כמו כן מובהר ומודגש כי ההגדרות בכל מסמכי המכרז. 

במכרז כי היה ומטעם    תתףמש  לכל   וע ידם.  יובהר כי מכרז זה מפורסם בהתאם לדין החל נכון להיו 

משפטיקבע  יו  שהכל ערכאה  לי מח  תיע"י  עוד  ניתן  לא  כי  תאגיד  יבת  באמצעות  גביה  שירותי  הפעיל 

תהא    ים אלה,ותלשיר   תאגיד חיצוני  להתקשרות עם   תנאים ל  ו/או בנוה דרו בדין  ככל שיוגאו  י  חיצונ 

לבטל את ההתקשרות עם המציע הז להגיע  וכהרשאית המועצה  להסכמה על מתכונת    וכהעם הז  או 

ובה התמורה לא תעלה על גובה  ד שגובלב  צהטת המוע החל  יפ אמת להוראות החוק על  ותמ   התקשרות

תישמע כל טענה בעניין זה מצד המציע, לרבות בנוגע    סכם כי לא  וה שנקבעה במכרז. כמו כן מהתמור

 להשקעות שביצע המציע.   

כרז יחייב את  המי  ה, ולהפך. כל האמור במסמכזוהחמסמכי  עוד יובהר כי כל מסמכי המכרז הינם גם  

 ציעים במכרז. קשרות מחייב את כל המר בחוזה ההת האמו  ה וכלוכ מציע הז עם ה  תהתקשרוה

 
 ך זה בו מופיע לשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה ולהיפך.מסמבבכל מקום 

 

   מסמכי המכרז .1

 נם:י מסמכי המכרז ה

 ם המכרז. וספר בדבר  מודעה  - א' מסמך

 . טההחל תבללרבות אמות המידה לק במכרז יםשתתפלמת הוראו - 'ב מסמך

 .במכרז צורך השתתפותנוסח הערבות הבנקאית ל  -  'ג מסמך

   .וצרופותיה  הצעת המשתתף  – ד' מסמך

 . 1976-הצהרה לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו -מסמך ה' 

 ינים. עניניגוד   הצהרה לגבי העדר  – 1 מסמך ה'



 69 ך מתו - 4 - ודעמ   -     עמק המעיינותית מועצה אזור 16/2021מכרז 

 

_____________  _____________ 

 חותמת המציע  מציע מות ה חתי

–ל הזכויות שמורת למניב הכנסות בע"מ כ -©     Ver 8.0  ירסאג   -  
 בע"מ ר מראש ובכתב ממניב הכנסות  מך ללא קבלת אישוס אין להעתיק או להפיץ המ

 

ה' חוק העסמשתתף אינו קבלן כח אדם  ה   כי  הצהרה    -  2  מסמך  ות  מצעים באעובד   תקלפי 
 .1996-קבלני כח אדם, התשנ"ו 

 סיון המשתתף.יהמעיד על נ המשתתף  "ח ועו"ד/ר אישור  –מסמך ו' 

במכרז,לביצוע    חוזה  –  'ז  מסמך תבחר  שהצעתו  המשתתף  עם  שייחתם  לרבות    השירותים, 
   ."(םסכהה" )להלן:  נספחיו

 : פרוט נספחי החוזה
 .נוסח ערבות ביצוע –א' פח סנ

   .לת מחלקת גביה שיינתנו ע"י הקבלןהפע רותייש –ב' נספח 
 ביטוח  נספח -ג' נספח 
 . כח אדם, ציוד ושירות לאזרח –ד' נספח 
 מנהלית. אכיפה  –ה' נספח  
 . בוטל –ו' נספח  
 .קופה יהולונ   קיםבנפים, התאמות נוהל גביית כס –ז' נספח 
 יה  פת גב ת אכי לועוביצוע פם בגין תשלומי -ח'   נספח

 טחת מידע הרת מחויבות לאבצה  -נספח ט'

  

  :במועצה גביהונתונים בדבר הת ודוח  – 'ח מסמך

 
    2020גביה לשנת  חיוב . 1

 מאזני גביה . 2
 

 

נפרד   בלתילק  ם חינמודגש ומובהר בזאת כי כל המסמכים המפורטים לעיל ה ,הסר ספק עןלמ
   כרז זה.ות ממהורא
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 סף תנאי 
 

 הלן:לש םבמכרז, בתנאים המצטברי גשת ההצעותעד הומ ומד, בכרז זה מי שעבמשתתף להרשאי 
 

 . כדין בישראל םהרשו  תאגיד  המשתתף הינו   .2.1

 

השנים שקדמו למועד       7  במהלך   ,אשר עסק   , לפחות  יםשנ    7    בעל ניסיון שלהינו    המשתתף .2.2
להגשת שוול  ניהבתחום    זלמכרות  הצעה   האחרון  מחלקותתפעול   שש ב  ות לפח  גביה  ל 

מקומיות גמהן    לוש  ש ת  לפחואשר  אל  ישר  תבמדינ   רשויות    13,000  -מולה  ד אוכלוסייתן 
לכל  ת  ואזורי  ות מועצהינן  מהן    שתייםולפחות  תושבים   שירותי  לאהרשויות  ה וסיפק  ה 

ניהול   הכוללים  גביה והפעלת  גביה  לפחות    מחלקת  מושירו  ,םבדיעו    4של    קתהפ  קד,תי 
  .ביהפת גואכיובפיגור    םיפשוטות  גביית חוב חות, ת לקו רולת קהל, שחיובים, קבוברי ש

 

 50  -מעסיק של כח אדם בהיקף של למעלה מ  הינו    ,הצעה למכרזהגשת ה   במועד  ,המשתתף .2.3
במש קבועים  העוסקים  עובדים  מלאה,  גביה,  ברה  מחלקת  גביה,  ניהול  מחלקת  בתפעול 

קבים,  ובי חרי  שוב  תקבהפ הגביהתח ב  הלקבלת  חובותייגבב,  ום  ארנונה,  סי  ימגין  ב  ת 
   .משפטית ומנהלית באכיפהגם ו וחיובים אחרים,   ארנונהרי הפקת שובב ,רותגאטלים והי

 

הגביה .2.4 שקדמו    24במהלך  מעסיק  המשתתף    -  מנהל  ההגשה  החודשים  במשרה למועד 
כ את  מלאה   המוצע  גביההעובד  כמנהל  ,מנהל  לפחמי  חובתצוות    או  של  אנשי    4ות  גביה 

מנה גביה הגב.  הל  בעל ינ יה  של  ניסי  ו  בניינש  5חות  לפון  גם  מח'  לפחות  הול  המונה    2ביה 
רשות  למתן שירותי הגביה  ב    ירכז ויטפל מטעם המשתתףיהא זה ש  מנהל הגביה  עובדים

נוכ המועצ ויהיה  במשרדי  בח  ה'כל  ה  בנספח  כמפורט  הגביה  מחלקת  פעילות  על    .שעות 
בעל   הביגההל  מנ רתוא  להיות  לפחותר  מוסד  , אשון  על  .  לבישרא  ר המוכ  קדמאיא  מטעם 

קורות  תף  תשהמ המלצרף  הגביה  מנהל  של  י  וצעחיים  המועמדבצירוף  דו  על  של    תצהיר 
פלילית הכרוכה באלימות וכן לא    שלא הורשע בעבירה פלילית שיש עימה קלון או עבירה

נגדו למי ידיעתו במועמתנהלים  פליליעה  ההצ  הגשת   דטב    יים הליכים משפט  ת או חקירה 
   .מורית כא פליל  רהין עביבג

 
התדירות של יום בשבוע או כל תדירות אחרת שתסוכם עם המועצה בהיקף    הנארנו  קחפ .2.5

חודשיות  40של   המועמד   .שעות  בעללתפקיד    על  הפחות  לכל  בעל  להיות  בגרות,    תעודת 
 . על המשתתף לצרף יליישום פל וללא ר  בפיקוח שטח ארנונה  לפחות  שלוש שנים  ניסיון של  

בירה פלילית שיש עימה קלון או עבירה  עב   כי לא הורשע  השכלה ותצהיר המועמד  שוראי
באלימו הכרוכה  נגד פלילית  מתנהלים  לא  וכן  ידיעת  ות  ההצעה    ולמיטב  הגשת  במועד 

 . חקירה פלילית או הליכים משפטיים בגין עבירה פלילית כאמור

 

להיות  במועצה    וחות הלק   שרותלתפקיד פקידי    יםהמועמד   על.  קוחותשירות ל  יפקידשני   .2.6
ניסיון של  ודת בגרותע תלכל הפחות בעלי   וללא    ביהחלקת גנה לפחות בעבודה במש, בעלי 

פל המ.  ייל רישום  לצרףשתתעל  השכלה  איש    ף  הורי  הורשכי    םמועמדיותצהיר  עו  לא 
מתנהלים נגדם  ת וכן לא באלימו רה פלילית שיש עימה קלון או עבירה פלילית הכרוכהבעבי

י איד למיטב  פלילית  חקירה  ההצעה  הגשת  במועד  עבירה    ועתם  בגין  משפטיים  הליכים 
ת  שעוהמועצה בכל  של  ביה  י הגדהגביה להיות נוכחים במשר  על כל אנשי   .לילית כאמורפ

 העבודה של המועצה ולא לעבוד עבור לקוחות אחרים. 

 

   ו למכרז.הצעת  הגשתבעת קף בתו ISO 9001 הינו בעל תקן המשתתף .2.7

 

 . ונות כחוקבשמנהל ספרי ח ו מ לצורך מע"  העוסק מורשו  המשתתף הינ .2.8

 

מחזיק   .2.9 העסקא חו  לפי  דה עותבהמשתתף  גוק  ניהו ות  )אכיפת  ציבוריים    ונותחשב  לפים 
 . 1976-, התשל"ומס(שלום חובות ות

קבלני  .2.10 באמצעות  עובדים  העסקת  חוק  עפ"י  אדם  כוח  קבלן  אינו  א  המשתתף  דם, כוח 
   ן.יד עפ"י כל ותיהם וזכוי  םכרשאת מלוא  דיועובל מעסיק, המשלםא הוו 1996-"ותשנ
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ב  ,תףהמשת .2.11 הבנ המ   משמעותכ  ,ובעלי שליטה  )רישוי(, התשמ"א  ונח בחוק    ,1981  –קאות 
או בעבירה שנושאה   הרשעה ו/או חקירה בעבירה שיש עמה קלון    יעדר ניו  ם בו, יהוהמנהלי

ות וכד',  קבלות רשמי  המס, אי מתן ח לרשויות  אי דיוו  , םניכוייהעברת  לי, כגון אי  אפיסק
-מ"א ת השבים, התשקנוילי ותפלה  לפי חוק המרשםת,  שנויההתי  תפלת אם חלפה תקוזו

1981 . 

 

  ,1981  –עות המונח בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א  משמ, כבוה  שליטהבעלי    ,המשתתף .2.12
  נשוא מכרז זה.בודות  נים עם העיוד עני של ניג , לא מצויים ולא יימצאו במצב והמנהלים ב ו

 
  כל   לביצועי  א ראחד והוא בלבד אחתתף  ידי מש  גשנה על מכרז תוהצעות בלמען הסר ספק,   .2.13

זהחויבויות  המ מכרז  ב  במסגרת  תנכולעמידה  הל  המכרזסף  אי  תדון  נשוא  לא  המועצה   .
 בהצעה שתוגש על ידי מספר משתתפים במשותף.  

 
 . לעיל 2.1-2.12ם בס"ק פורטים המ תנאיה לבכ, לעמוד בעצמו על כל מציע .2.14

 
 ן. להל 6ף סעיבם ים המפורטיז את המסמכבמכר  ףהסף יצרף המשתתלהוכחת עמידתו בתנאי 

 עיקרי ההתקשרות  .3

 ת נשוא מכרז זה הנם כדלקמן: ודבוס לעביח ואשר יחול ההתקשרות עיקרי  
 

שייחתם   .3.1 ההתקשרות  הסכם  על  גם  חלה  המכרז  במסמכי  הכתובה  הוראה  המציו מ כל  ע  ל 
   הזוכה.

תיבחר  ש  המשתתף .3.2 "הצעתו  "  "הזוכה)להלן  "  " ןהקבלאו  עבור    ,("הספקאו    המועצה יבצע 
יה של חיובים וחובות  גבי ושרות לקוחות,  חיובים, קבלת קהל    ה,בי הג  מחלקתל  ו יהשירותי נ 

  היטלי ,  שונות   אגרות חינוך,  ביוב,    , אגרותארנונה:  עצה כגוןשמנפיקה המוים  חיובכל ה  בגין 
  ו( ל אסים  צה גובה מי )ככל שהמועועד מקומי  י  מס,  וחובות אחרים  חובה תשלומי  ן  וכ ,  תוחפי

בגין  וכל   המועצהצה  ועהמ  ותנתשנ  ראחשירות  תשלום  דרישת  אחרים    ,לפי  חיובים  או 
ש בעקבות  להתווסף  חדשים  ,צווים  קה,חקי  נויייהעשויים  עזר  חוקי  ו/או  חובות  ו  תקנות 

והכל    ןבתמצית להל(, כמפורט  וב"ות ח"יתר ו/או    ות""חוב ן:  )להלוהן חובות בפיגור  שוטפים  
 : לשהיא כ וםלת תשוספתא קובה במסמכי מכרז זה ללהנ  ת סיסית העמלה הבבמסגר

 

 .  כרזבמסמכי המהמוגדרים גביה ה  עובדי העסקת  .3.2.1

 

ב .3.2.2 ד  , הקפנה טיפול  בבבית  שוברי  ומשלוח  יול  פוס,  וחיובים  של  הנכסים חובות  לכל 
המועוהעסקים   סור  ובהשרית,  האזו  צה בתחום  כל  את  בתוכו  החיוב יכיל  גי 
יש  ישום.לנ  הרלוונטיים העסק  לתושב    חלהשובר  לבעלי  מהיוויאלא  או  כל   לשם  חר 

בר שוה  ה.ד זמוע   בכתב על שינוי  יע לזוכהודות אם תחליט המועצה    וגי אלאחודש אי ז
שלם" "צלם  מנגנון  הפעלת  לצורך  ברקוד  כי    –  יכלול  לדואר תשלם  ועצה  מהמובהר 

אך   ,היקול דעתולפי ש יה  לפי הכללים החלים עלבמסגרת התקשרות עמו  ס  לבית הדפוו
 . יך ולבקרתותהלה  י לביצועהקבלן יהה אחרא

 
משלוח   .3.2.3 ה   ביצוע   :יםחייבל  ם שובריהלפני  "מנהל  של  נכונות ביקורת  על  גביה" 

    .רות החיוביםישובים בשוברים ועל  סביהח
 

יכ .3.2.4 גם תשלום הר לסכום לבעו מתוכל ביהשובר  בולטת של  צ  תקופתי  "חוב יון בצורה 
   .הטרם שולמ למועצה ש ויתרת חוב תא לחייב להבהיר  די ללא שובר זה" כ

 

חובותטיפול   .3.2.5 ובגביית  גבייה  המועצבוע    -  באכיפת  שמפיקה  החיובים  כל  כגון: ר   ה 
פיתוח,  והיטלי  אגרות  ביוב,  אח  ארנונה,  ותשלומים  חובה  ה ור שת י  כפ  ים,רתשלומי 

כהגדרתן  פת  ם קודמות והשנה השוט ות שבפיגור בגין שניוב ית חת גבי לרבו  –  המועצה
משלוח  המכרז,    במסמכי תלרבות  דרישות בדואר  וםלש דרישות  של  ידנית  מסירה   ,
ע ,    תשלום הטלת  )לרבות  עיקולים  בנקיםביצוע  ג', יקולי  צד  עיקולי  שכר,  עיקולי   ,
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התחבורה,  עי במשרד  רכב  ורי נכסי  לייקוע קולי  הם  ברשם אזערות  שום  הרה 
מעוק קרקעיןהמ הוצאת  תפיסתם,  (,  הלים,  שארהטענתם,  וכל  עבודות  ה   ובלתם, 

בשי  פר הכרוכות  וכ תם  קינועם,  בכוח  ועיקולים  פריצה  תפיסואחסונם,  כלין  רכב, -ת 
מע ומכירת  המכירהגרירתם  פרסום  לרבות  אכיפה    וקלים  פעולת  אחרתוכל   .חוקית 

כ מובהר   תישאכיפה    לותפעו   לותבע  יבזאת   להוראות  בהתאם  ל והכ.  החברהא  אלה 
שיוסמך  ברגז מי  או  ידו  המועצה  זסה לצרכי    על  ממכם  חלק  כל  או   :)להלן נו  ה 

 :  (נהל""המ
 

אכי  .3.2.5.1 בנושא  הנאות  הגילוי  מנהלילמען  "גביה  של  בדרך  גביה  המועצה פת    ת" 
ואולם אין    שנהבעיקולי בנקים      100כ  ,  אהמכתבי התר   7000כ      בשנה   מנפיקה  
כבמידע   את  לחידי  זה  כלהמיב  אכיפה  להיקף  להועצה  שכן  כל  גבייקשהו,    ה יף 

    ;מלימקסי

ורך הדין  בדרך של תביעה משפטית, ע  ך דיןעור  יות על יד ולות הגביה נעשפע  ראש  .3.2.5.2
משלמת את שכר טירחתו ללא קשר לעמלה המוגדרת  אשר  פועל מטעם המועצה  

   במכרז זה. 

עה .3.2.5.3 למנהל  ולדווח  לבקר  לעקוב  יידרש  פעזוכה  אילול  הת  המנהליתכיפת    גביה 
מול   צונית()חי  והמשפטית אחראי  היו   עצההמו  חייבי   המתבצעת  עמידהיה    על 

 . ם הרלוונטיים להליךמניזהבלוחות 

 

וך ובמסד הנתונים של מובהר ומודגש בזאת כי הקבלן ינהל ויטפל בחיובי מערכת החינ .3.2.6
לרבמע זאת  החינוך.  תשלומיות  רכת  עבור  , לימודשכר  רות,  אגגביית    ,ךחינו   גביה 

תוכנת הגביה ה לצ עויקלוט עבור המ  הקבלן  וכד'.  לצורך כך   ומים עבור הסעות,תשל
צה ו/או מחוץ להם כגון פעוטונים, מדים במוסדות החינוך של המועהלו  םהתלמידי  את

לפי    דירות ובפורמטיפיק דוחות בת.  ועצהעל פי נתונים שתספק המ  גנים בתי ספר וכו' 
ן  י חינוך בגי תשלום בנושא ו/או שוברי  רך חיובים  לפי הצו  חלויש  יקיפ.  הלמנהישת  רד

ל שכר  הסעד,  ומ יחיובי   ילדים,  וכו'  גני  ה פל ות  המנהלי  דוחותיעקוב.  נחיית  יפיק   , 
 . המנהל ינוך במועדים לפי דרישתוידווח על החיובים והחובות שנוצרו בגין חובות ח

ו  .3.2.7 לבמידה  תפנה  סכום ום עתשל   יקבל  הזוכהה  ארנונ  תמדידו  עלביצומציע  המועצה  ל 
וט של יפ הששטח  בים בלבד  ורמג   מדידות ארנונה  יצוען בבגי טר רבוע  למ'  אג  0.90של  

המוגדר מדידות שיבצע הפקח  עבור  סעיף זה מתייחס למדידות בהיקף נרחב.    . הועצמה
כך שלא תשלם  במסגרת התשלום החודשי הקבוע  במסמכי המכרז משלמת המועצה 

הרבנפ לפי  זה.  בהנקוב  תעריף  ד  המועסעיף  כי  מובהר,  זאת  מעם  אינה  חוייבת צה 
 רט.ם בפויסמו בהיקף  בכלל, א  רותי מדידהישפק לה לס  למציעציע  לה

המועצה .3.2.8 ישובי  לכלל  חודשי  דו  דו"ח  יפיק  הזוכה  הארנונה   ביחס  המציע  לגביית 
 .  .והתשלומים הרלוונטיים השונים

קקבל .3.2.9 למשרד  ניםהפוהל  ת  יפנו  מחלקת אשר  ביצו   במועצה  הגביה  י  ברוריםלשם   .ע 
בהתאם להנחיות   אכיפהות הל ום ו/או פעחיוביעל ה   ערריםהשגות ו/או  ל  מתן תשובות 

העיו ולומשת   קבלת  .מועצהמ"ש  לקהל  ים  אחר  שירות  כל  מועצה הש  הפוניםמתן 
קבלת הקהל   .הלעפ"י החלטת המנעפ"י חוק ו/או    בומחויבת    עמק המעיינותאזורית  ה

 . הנגשהתכלול  
 

ומעבר עצה  דה במובשעות העבו  צונייח  ריםוברו  ד תשלומיםוקמ   יפעיל    וכהע הז המצי .3.2.10
שתשלם רז זה  סמכי מכמהקבוע כמוגדר ב  דשי והחהתשלום    ,  גילותרהעבודה ה  תלשעו

 תשלום עבור שרות זה.  כולללקבלן המועצה  

 

במחלקה .3.2.11 פיזית  תורים  זימון  מספהתושב    . מערכת  את  לו  מנפיקה  והמערכת  רו  מגיע 
הורבת ממער,  גכת  על  ת ציגה  צגים  שיבבי  את  לפקידי  וץלויים  השונ התורים  ים ם 

ת במחלק ל  ה לקבוע תור לקבלת ק  באינטרנטית המאפשרת לתושכת  רעמ ך  סף לכובנו
 .  מראש לרבות תאריך ושעה  יההגב

 
מקומיים   .3.2.12 וועדים  השתתפות  הסדרת  לשם  תחשיבים  הגביה     שבחומ העריכת  ע"פ 

 רה.  מיש בותלר  יה, בכל נושאי הגבבפועל
 

נתו  .3.2.13 קליטתםוביוב  מים  ניקבלת  חישותהממוחשב  במערכות  ,    פי  לעביוב    גרותאוב  , 
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ת על מועצות אזוריות בנושא לו הח ות  רי וולטלהוראות הרג  םף קיץ ובהתארמנגנוני חו
 זה.

 
 רישום לחוגים וקייטנות.  .3.2.14

 
וכל   של משרד הבריאותהסגול    בהתם לתו Covid-19 בתקופת  הפעלת הגביה תבוצע   .3.2.15

 . תרציה אחרגול

  

בשטיפו  .3.2.16 מל  ועדים  של  במי קוומות  גב ים  שלכ   תיפרטנ  יהמסגרת  ונכס   םמשל  ל כך 
ה מרוכזת  ירוכזו כל הסדר גבי המשלם ב   במקרה של ישוב  ךיחושבו החיובים בנפרד א 

 ה על המציע הזוכה.  נל ות תחוכל העלוי   למזכירות היישוב הנכלל בהסדר. התשלומים

 

 ל סוג שהוא. למועצה מכומים שלהתיפת כל המציע הזוכה יטפל באכ .3.2.17

 

 . הסברים והסדרת הגביה  ,תהרורך הבם לצוים המקומיהוועדיכלל עם  שוטףקשר  .3.2.18

 

ותקאספ .3.2.19 אכ כמערפעול  ת  ב  הכוללת ממוחשבת    יפה ת  מלאה  של   On Line  -נגישות 
למערכת,   נ  תכוללההמנהל  העברת  כיווני  ואתונים  ממשק  דו  גביה   טומטי  נתוני  של 

 רכת למע  בע"מ  EPRצר של  צה מבית היולת במועועהפ גביה  בין מערכת הותשלומים  
ושיס  יפהכהא הקבלפק  בהת.  ןיתפעל  לפעול  האכיפה  מערכת  להוראות אעל  ם 
לגהר לפקודת  ולציה  ובהתאם  גביה  המיסים  פקודת  המקומיות רבות  המועצות 
פיה,וה על  כל  צווים  ה  תרגולטורי  הוראה  או  א אחרת  בתקופת קיימת  שתפורסם  ו 

עם   מערכת  עהקבלן.  ההתקשרות  של  יספקהאכיפה  עיקוביצור  פשלא   הקבלן  י לע 
אוטומטי   בנקים הבנ  באופן  איגוד  ששיגור  מול  כך  לנישום  עקים  את  י יקול  כל עקל 

מחשבונות   החשבון,  מספרי  בפרוט  צורך  ללא  הנישום  של  שם הבנק  או  הסניף  ספר 
מ   א יאוחר הבנק של הנישום להעיקול בכל חשבונות    ת לאפשר הסרתמערכעל הק.  הבנ
אפשר לוהיות מקושרת  ל  כתהמער  לכן ע ו  כמ.  כתערבמ  הזנת ההסרהת ממועד  שעו   48

הקבלן יקצה רנזקציה בזמן אמת.  זאת בט  םרד התחבורה גשרכבים ברישום במ  עיקול
עובדיו המוגדרים    ,עובד זה,  מבין    איכאחר ש  פקידיו ישמאר תן ששביבמסמכי מכרז 

, בד עו  יקצההקבלן  בנוסף,    האכיפה.  תלת מערכאכיפה ושיהיה מיומן בכך, לצורך הפע 
 ביה טלפונית, גין שאר תפקידיו תהיה אכיפת  בש  כרז זה,רים במהמוגד  םיהעובד   מבין

יעב ממשרדי  אשר  המועצה  הגביהמחלקת  וד  האו     האכיפה  אחראי,  של  אכיפה נציג 
יהיו  ו   נוכחים  הטלפוני,  המועצה  נוהלי  במשרדי  המועצה.  של  העבודה  בשעות  יעבדו 

 כתבם כלשונם.כותם  ע אציבבלן  והק  צהועהמ  יוגדרו ע"יהאכיפה,  ל מערכת  ש   העבודה
 ה. א המועצשד התחבורה תירויין כי בעלות השאילתות למשצי

, בהתאם לסכום תעריף חודשיהעסקת עובדים נוספים בהתאם לצורכי המועצה, לפי   .3.2.20
 10,000  ל  ך שסעל    לא יעלה   יהחודש   התעריףהמזמין.    המציע הזוכה לביןכם בין  שיוס

 . יצורף מע"מ בהתאם לחוקיף החודשי בנוסף לתער חודשל ש"ח  ₪

ר  הצעהמו .3.2.21 את  להפחי  שאיתתהה  הג  פרמס ת  הקבלן  ביהפקידי  כזה מטעם  במקרה   .
מע"מ  ₪  9,000  המועצהתפחית   בתוספת  חודשי  תשלום  גביה   מכל  פקיד  כל  עבור 

 .  טעם הקבלןעסקתו מה שתופסק 

ל .3.2.22 רשאית  העמדתהמועצה  את  תפחיתועצהלמ   גביה  נהל/תמ  בטל  כזה  במקרה   . 
 חודשי.   םבתוספת מע"מ מכל תשלו ₪ 15,000המועצה  

ה  .3.2.23 כי  ישיר  יעס מ  מועצה מובהר  באופן  הפועלות   3קה  גביה  מטעם ריכשכ  פקידות  ות 
 . קה בניהול של מנהלת המחלקה מטעם הקבלןבמסגרת המחל מועצה  ה

 
יידוכזה .3.3 לה  מחלקתרש  את  ולנהל  ב  הפעיל  צה.  ועהמו  לתקצה  שאותם    יםמשרדהגביה 

י  יםבמשרד מע פאלו  ה  נהלל  מטעם  עבודזוכה,  הגביה  בי   הגבייה  תתרוכז  היתשתכלול,    ר, ן 
  מחלקת הגביה   .ידי הגבייהי פק על יד  תאליקבלת קהל פרונט   ות לקוחות פרונטאלי, כוללריש

     .כרזמכי הורט במסמאדם כמפ חבכו תאויש

לרשותת  המועצה .3.3.1 הממב  יםמשרדחדרי    זוכהה  עמיד  אחר   בכלאו  ועצה  בנה  מקום 
  יןמ  ה מכלענלו כל ט   ולא תהיה  אלה    יםלפעול ממשרד   מתחייב  כה  הזו  .ןו כשתמצא לנ

תו המצב בו קיבל שרות באויום ההתקבס   רשותל  יםהזוכה יחזיר המשרד  ן כך.וסוג בגי
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   .אותם

וכל   ,מדפסות  ,ביםמחשריהוט,    ,משרדיד  ושות הזוכה ציהמועצה תעמיד לר .3.3.2 סורקים 
 הגביה.   מחלקתלות  עי לפ שהנדרד אחר  וצי

שוברי    בעלויות   שאתי  ועצה מה .3.3.3 ומשלוח  שי  וכל  יובח ההפקת  אחר   ארדורותי  עלויות 
   .שייצא ממחלקת הגביה

י .3.4 הגבייה  גבייהכלל שירותי  קודמות בפיגור  חובות  של    ו  שנים  סוגי  בגין  כל  החיוב    עבור 
חובות  של  יה  וגבי  םההסכ  תבשנוביום חתימת ההסכם והיו  ככל שיבהם,    עוסקת  הצשהמוע

   .טפיםושחיובים   בגין

טלים  הי,  סכום גבית ארנונהל  כ  סך  ה  דיעתמיטב י, כי להצעהמונת  למען הגילוי הנאות מציי .3.5
זה    ."חשמל  45  -כ    2020  ואגרות בשנת ע"י  מידע  הגילוי הנאות. אין  לצרכי    המועצהמובא 

ו/או זוכה    תתףפי מששמע מתי  לא  ממנו מסקנות כלשהן.  או להסיק/ון זה וס על נתסלהתב
כל  במ ו/ישדרכרז  הנ"ל  ה  המידע  על  המתבססת  טענה  על  /ואו  ל  ע  ותכמת סהאו  ו/  מצגאו 

    מידע זה.

עדכני לנכס, הכנת התשריט  תשריט  נערך  יה  בותכס ובעקיקת פקח לנם נערכה בד כמו כן, בא .3.4
 במחיר.  כלולה  אאינה בתשלום נוסף אל

  ונה ה בארנחייביש ל תר בניה חדשה שועצה ויאובי המ שייעסיק פקח שומה שיסייר בי   הקבלן .3.5
נוספות. אותו לצורך  ישמש    וד אשרמצ  רכב  נו על חשבו לן  הקב   קצהילפקח השומה    ומטלות 

 ביצוע תפקידו.  

  שנה כ"א. עד פות אופציה בנות תקו 3 עד וכן שים,ודח 36  -הינה ל תקשרות ת ההתקופ .3.6

יינתנ ותים  ירשה .3.7 עלאשר  הזוכהיד-ו  מק א ביבוצעו  ,  י  וברופן  גבו צועי  שמירהמה  תוך  על    הה 
 הוראות כל דין.  ועפ"י  הירות ז כללי

פעול  ול, להציגה לאישור המועצה  לם המנהיאום עבת   יתנתש  עבודה  בש תוכניתגלהזוכה    על .3.8
רכים  היתר, ד  דגש כי התוכנית השנתית תכלול, ביןומ  י המועצה.ה לאחר אישורה ע" מוש למי

המועצה  תדלהגל  ואמצעים  הית   , מגביה  הכנסות  ב   ת צעובאמ  ר,בין  ת  שומסיס  הגדלת 
 בייה.  עור הגת שיהעלאו ,תזמני גביית החובו, קיצור הארנונה

הצעתו  ב  לכלול  הזוכה  לע .3.9 תוצאות  מסגרת      שיבוצע ארנונה  לצרכי  נכסים    תדומדיקליטת 
תק  ההתקשבמהלך  הגביה,    עדכון   רות,ופת  שומה מערכת  מדידופקת  בגין  ומענה  ה  אלה  ת 

אלהמדידו   יןבגים  ררועלהשגות   במ  . ת  הזוכה  ללקלוכרז  על  יאו ט  מ  א  מקבלת    30חר  יום 
 .בתחשת הממו למערכ ונים ת הנת א םהנתוני

יום    30  חשבת לא יאוחר ממומהלמערכת    יםרכת חיובי אגרות והיטל לקלוט למעעל הזוכה   .3.10
 .נישומיםללהפיק את השומות ולשלוח אותם  לתם,מקב

י  מסמכים בוגדר ל הנושאים המרים בכות וערעונה להשג טפל ולסייע למועצה במעעל הזוכה ל .3.11
זה בשמכ ה   וף פעולה עם כליתרז  היועמועצה לרבוגורמי  באחריות    ה.משפטיים של ה ם  צית 

 . והמועצה  הרגולטורו   מנים שהכתיבלוחות הזבהתאם ל לההזוכה לטפל בהשגות א

מד  .3.12 מיסים  צו  עדכון  לר  יביצוע  המלצשנה  מתן  ומשפטיות  בות  מקצועיות  צו  לתכולת  ות 
 סוחו. ם ולניהמיסי

 .הרי ינוטר  ה,איכות סביב , סקיםע ויתחומי תכנון ובניה, רישבית משפט בת קנסוגביית  .3.13

 ת סביבה. כובתחום רישוי עסקים ואי ות פיקוחגביה דוח .3.14
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 .בים, חיסונים וכד'(כידת כלוטרינריה )לגביה דוחות בנושאי  .3.15

 ל בדיקה משפטית טאבו כולרים לשויאהפקת  .3.16

נוס .3.17 הדר עבודות  לצופות  חיוושות  אגרך  ארנונה,  נוסף  חיווכל  לים  היט  רות,ב  ותשלום  ב 
     ום ואכיפתו.תשלע הו אחר ביצ בקעזה, מ זוכה במכרזועצה למ השתגדיר 

פ  .3.18 ביצוע  אלה  עולצורך  הקבלן  ואחרות  לות  המועיפעיל  הצוות  צבמשרדי  אנשי  את  את  ה 
   .(לפחות גביה יד עוב שניו פקח,, הכולל מנהל, ) ז' ' למסמךדבנספח  טהמקצועי המפור

 מועצה.  אף לגזבר ה  תיתן שירותיםהגביה  ירת מח'כ וכה כי מזלמציע הז  ועיד .3.19

חראחה  המועצ .3.20 על  להנגיש  שמיעאית  לכבדי  השרות  את  כמתחשבונה  וקים  בח  ייב ה, 
מוג  תקנותל  18  לסעיף   ובהתאםוברגולציה   עם  לאנשים  זכויות  ) בשוויון  התאמות  לויות 

ה  ר לשמיעל מערכת עזחזוקה ותפעוה, אספקה, ת בות רכישלר  2013( תשע"ג  נגישות לשירות
. הקבלן מתחייב  זניותחיבור לאו אפשרותו  נימיקרופון חיצוהכוללת גם  לולאת השראה,מסוג  
עולהדרי את  לבדי ך  זה  ו  בציוד  מת השתמש  הוכן  במשרדי שעובדקבלן  חייב  המוצבים  יו 

 בו.  להשתמש  וקים לציוד זה כיצדתושבים הזקאת הכו ידרהמועצה י

ת  גביה הקיימ   עם כל מערכת  ב לעבודן מתחייה והקבל גביספק מערכת המשלמת ל  עצההמו .3.21
בצים וכל  הק  ים,, המסמכובהר ומודגש כי כל הנתוניםה בעתיד. מהמועצ  חרתב במועצה או ש

 ועצה. ות המבבעל  הינם  דע אחרסוג מי

וההו .3.22 ההתקשרות  תנאי  אשררשאר  כמפורט  אות  הנם  זו,  בתקופה  ם בהסכ  כקבוע ו  יחולו 
 י מכרז זה. מצורף למסמכ ה

ס .3.23 הסר  יובהלמען  שתשולם  ר  פק  התמורה  בגין  לכי  השזוכה  מלוא  המופיע ותירביצוע    יםים 
או  ום ו/כל תשל תשלם    לעמלה זו המועצה לאבר  מע  וזה.ף זה הינה העמלה הנקובה בחבסעי

 ה נוספת כאמור. ורתמ

מובה .3.24 בן  הקב  ר כמו  לכי  לספק  רשאי  יהיה  שרולן  דיגי מועצה  לדהכולל טל  תי  וגמא:  ים 
 שקמספר שובר בממי  לומים לפ שביצוע תל  –  PCIDSSן  חים בתקמאובט ונים  תשלומים מקו

הגבשי למערכת  מקוונים  ירות  טפסים  טפסיםמגוו  –ייה.  המפורסחומבת  ן  שונים  מים  ים 
המובא דתר  י עצה  כדוגמתרכם  פעולות  לבצע  הלקוח  מ  וכל  וכד'החלפת  מערכת   . שלמים 

וציא מספר  רחוק וה גבייה מר למחלקת הן להזמין תוכת דרכה נית מער –ים מון תור לניהול וזי
בהגעה  ע יי נודי  לצורך  מ תקין    וליה לסניף  התור.  הגביישל  מערכת  עם  עבודה    –ה  משקי 

ם  ולקבלת חיווי אודות סכומי התשלבייה  כת הגול מערממשק מיגיטלית פועלת בהד   רכתהמע
שוברים    ש של התושב,מרא  ור כתובה, באיש צרכת מפיהמע  –ס הפנייה. שוברים במייל  וסטטו

י להגיש  פים. הספק יהיה רשאוסנ  ם דיגיטלייםועוד שרותי  ייל של הלקוחירות למ שלום ישלת
לקבלת  הספק  ר עם  להתקש  רשאית  אלה והמועצה תההים  רותבגין ש  למועצה הצעות מחיר

אם  וההחלטה  אלה    ים ותבשיר   תהיה מחוייבת להסתייע מובהר כי המועצה לא    שרותים אלה. 
 ל דעתה הבלעדי. ה לשיקוף נתונ זה היקעשות כן ובאיל

 

 ותנאי התשלום  ה, התמורריחהצעת המ .4

כרז  כי המלמסמ  'ד  מסמך  תף,תשצעת מופס ההמשתתף במכרז ליתן הצעת מחיר על גבי ט  לע .4.1
המכרז,   עבודות  ביצוע  עבודה  הינו  מחירהעבור  וכולל,    שהמחיר באופן  .  עבור  סופי  הינו 

  ל תסופק לזוכה ע  ימת כיום במועצהקי ה  ביה ת הגכנתו  ודה.רכיבי העב כל מ  את  וכום בתהמגל
ד  יקלי  ההזוכ ספק    למען הסר  .זו  הורק בתוכנ  זו  ה מש בתוכנשתלה   מחויבוהוא    הצהמועדי  י

ינה  הנכון למועד זה  התוכנה הפועלת במועצה    ות שתספק לו המועצה.רק לתוכננים אך וונת
 .EPR של ית היוצרונות מבהנהלת החשב יה ותוכנת הגב

ל  וכ ה בסיסית(הלה עמ)הבפועל ה יהגבמ  המוצעת על ידו העמלה  את ב בהצעתו על המציע לנקו .4.2
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שמפורט   השבכפי  לביצוע  בזאמובה    . רותיםיחוזה  כי  ר  שניתן  שעור  ת  המינימלי  העמלה 
. המועצה תהא רשאית  0.88  ושעור העמלה המקסימלי שניתן להציע הינו  0.7%ציע הינו  הל
 . בסעיף זההמוגדר  ג מהטווחלל בהצעה שתחרוא לדון כפסול ולל

 

)ככל שהזוכה    שרות בהסכם ההתק  ה תר גדכה  המוגדלת  העמל הוסית  יעל סכום העמלה הבס .4.3
לה זכאי  מע"מ  המועצה  תלהחלט  תאםבה   יהא  יתווספו  דיןורו  כשיע(  כנגד  עפ"י  וזאת   ,

 . למועצהה  חשבונית מס שינפיק הזוכ

למען .4.4 כי  יובהר  ספק,  הנק המחירי  הסר  בובים  המשתם  כל   עינםבישארו  י  תףהצעת  למשך 
במדד,  בגין שינוי    א לרבות לאהיש  פתאלה כל תוס  ם חירימ סף לו, לא תתו תקופת ההתקשרות

 שכר וכיו"ב.  ות, בעלוי רי הדלק מחיבשערי מטבע, ב
 
 

 מילוי ההצעה והגשתה  פןאו .5
 

ידע  המ  כל   מד אתשקרא ולים אותו כמי  כל מסמכי המכרז ורוא   על המציע לקרוא בעיון את  .5.1
 בו.  כלוליםה יםוהפרט 

 להלן:  ת ופורטמות היעל המציע להגיש ההצעה בהתאם להנח .5.2
ה  עי צהמעל   .5.2.1.1 את  ו להגיש  נספחיה  כל  על  ם  תקיעו  בשנימצורפיה  צעתו 

נ  המקורוהעתק(,  קור  )מ כרוכהבחוברת  כדין.  ייר  וחתומה  ממוספרת   ,
 Disk)ית  יה מגנטעל גבי מד   יא תו כשהיע לצרף את הצעבנוסף נדרש המצ

On key    ק שץ  וב(  מסמ   ל סרוק  בפורמט  כל  המכרז  תוכן    PDFכי  עם 
רה וחד חד ערכית לכל  ה ישיבגיש  ממוחשב  ק ניל בהפנייה    ללוהכ   םיייננע

בלא שיצוין עליה כל  פה,  הצעתו, בתוך מעטלצרף ל  יע נדרשהמצמסמך ש
ומ המכרז  שם  מלבד  זיהוי  לתיסימן  תוכנס  והיא  המכרזים  ספרו,  בת 

 מועצה.  ב
המצי  .5.2.1.2 לכרוךעל  ה  ע  לסמןתוצע את  עמוד    ,  הצעתו  כל  במסמכי  ועמוד 

סו ל דבמספר  הה  פריד הר,  פרקי  עניינים  ולצרבחוצצים  ה  צעבין  תוכן  ף 
למספ הפניה  הפר   העמודיםרי  הכולל  בהצעתו.  של  השונים  את  קים 

 .  הצעת המחירהערבות הבנקאית יש למקם בסמוך לדף  
לצ       .5.2.1.3 וגש  מ  שרסמך אחר אל מוכ  המכרזחוברת    רף להצעתו אתעל המציע 

לרבות  ידו    על המכרז,  בתנאי  לנדרש  מסכבהתאם  ה מל  ובות  שתכי 
ישלחו,  וליםוהפרוטוק ת  רווההבה אם  למשתתפים,  יישלחו  שר  כא  אשר 

ע בחוכל  חתוםמוד  יהיה  המכרז  צירף    ברת  לא  המציע.  ידי  על  בשוליו 
כל השאל  והתשובוהמציע את  יהיה  ות  לא  עילה לטעת  מצידבכך  כי  ון  ו 

ולא תישמע  לות  אלק מהשח   יראו לא הכ   ידעלא   כך,  בגין  או התשובות 
ויר   הטענ   לנו כממ ומכיר את כל התשובות  שקיב ותו כמי  א  אוכאמור,  ל 

 רייה במכרז. ידי העיתנו על שניוההבהרות 
כימ       .5.2.1.4 הכרוכות  ובהר  שהוא,  וסוג  מין  מכל  ההוצאות,  ההצעה    כל  בהכנת 

 ע בלבד. מצי ל הלנה ע רז, תחובהשתתפות במכלמכרז ו

ומודגהבומ .5.3 ה   שר  כי  המכרזבזאת  מסמכי  את  תכלול  מסמכי  ףבצרו  בלבד  הצעה  ם  אותם 
 . רפם למסמכי המכרזש לצמציע נדרשה

 
ע .5.4 מ "י  הגשת ההצעה  איהמציע  בחןש הווה  כי המציע  לכך  כל    ור  את  וקיבל  כל הפרטים  את 

 ים לצורך הגשתה. המידע והנתונים הדרוש
 

תהי הצע .5.5 המציע  ליום  בתוקף   הת  דעתה,לשבהתאם    ,ההמועצ  .26.10.2021  עד    תהא   יקול 
א  תרשאי כל אחת  שתי תקופובת  יאק נוהערבות הבה  ההצע   של  פןקות ת  להאריך    90  של  ת 

  ת ו/או עתירות כנגד המועצה ככל היינה כל טענות ו/או תביעות  לאם  תפימשת . לימים נוספים
 שתחליט לעשות כן. 

 
ותפורט   .5.6 תוגש  הההצעה  טופס  המכשבמסמ  תףהמשתת  צעע"ג  כשהפכי    ים החסר  יםרט רז 

  כדין המשתתף  ע"י    ם תחירים. הטופס י ברו  ם מספריב ות וה בדיו או בהדפסה באותי ירשמו ב 
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 את תאריך חתימתו.   יישאו

 

ישתמה .5.7 עותקיהצ  גישתף  בשני  עות  ם:עתו  מקורשני  ממסמכי    קי  ודף  דף  כל  על  ויחתום 
    המכרז.

 

בהצעת  לע .5.8 לכלול  עו  המשתתף  ראשתוכנית  לאיבודה  המועצה  ונית    היי הגביצוע  בלשור 
המועצה עבור  ומוהאכיפה  מובהר  פההצע  יכ  גשוד.  את  תכלול  המצ עולתו  ה  בשל  מסגרת  יע 

 ה למוצע בהצעתו. פת תמורללא תוס הנושאים המוגדרים במכרז זה ו

 

המכרז  תתףהמש .5.9 לכללי  בהתאם  לפעול  הצעתו  בהגשת  צעדי  מתחייב  מנקיטת  ם  ולהימנע 
 יו ליכ להפסקת ה  לביטולו או

 
 

 :ם יהבא  כיםמסמהלהצעתו את  על המשתתף לצרףרז זה, כמבתנאי ו דתלהוכחת עמי .6
 

 . לין בישראדות כדגאתעודת הת תק הע .6.1

 

כנדרש בסעיף    ונוניסי  ל ערשימת התקשרויות המעידה   .6.2 הכוללת את  ל,  לעי  2.2של המשתתף 
הממ שם  העבודה,  בוצעה  שעבורו  תהגורם  גורם,  אותו  אצל  שלו,  והטלפפר  ס מ  ,פקידוליץ  ן 

יסיונו  בי נה לגרהוכן הצ  ציםיגורמים הממלבור כל אחד מהעו עשבוצות  ודעב הסוגי  פירוט של  
 . סמך ו'רצ"ב כמבנוסח ההמשתתף  לש

 
רו"ח   .6.3 הע דבאישור  במ  עובדים  50לפחות  של  סקה  בר  מלאהקבועים  הגשת    שרה  במועד 

 יל. לע  2.3, כנדרש בסעיף ההצעה

 

רו"ח בדבר .6.4 רצי  אישור  ועד  ו למדמ שקים  דשחו  24לפחות    הלךבמ  מלאה  במשרה  פההעסקה 
שנק להגשתהאחרון  כמנ  מנהלככרז  למעות  ההצ  בע  או  ל צווהל  גביה  של    אנשים  3  פחותת 

ותעודות  המוצע  ל הגבייה  , לרבות קורות חייו של מנההמוצע  ה גבייהמנהל    לשבתחום הגביה  
השכלתו   על  המות  לרב   לעיל.  2.4ף  בסעי  כנדרשהמעידות  כ ו תצהיר  הי  עמדים  ו  ורשעלא 

פ שיש  ליליבעבירה  קלועת  פימה  עבירה  או  הכרוכהלילין  כוות  ימאלב  ת  מתנהלים כן  לא    י 
טיים בגין עבירה  הליכים משפ  ת או רה פליליתם במועד הגשת ההצעה חקיידיעיטב  ם למ נגד

 . תפלילי

 

  מועד האחרוןשים שקדמו לחוד  12ות  במהלך לפח במשרה מלאה  אישור רו"ח בדבר העסקה   .6.5
ל למכרז  הההגשת  שנקבע  הגבפ  שלצעות  קוהמוצעים  היקידי  לרבות  ותרות  ,  ת  דועוחיים  

השכלתם  דות  יהמע המועמדיםלרבות    יללע  2.5עיף  בסש  דרכנעל  הכי    תצהיר  ו  ורשעלא 
או  בעבירה קלון  עימה  שיש  מ   פלילית  לא  כי  וכן  באלימות  הכרוכה  פלילית    תנהלים עבירה 

ירה  ן עבי יים בג פטמשית או הליכים  ל ירה פלצעה חקיהמועד הגשת הנגדם למיטב ידיעתם ב
     .פלילית 

 

בשואי .6.6 הבף  קות ר  ר  הגעת  למכרז משת  מו  את  הצעה  התעדה  על    סמךגוף  של  היותו  המעיד 
 . לעיל  2.6, כנדרש בסעיף ISO  9001 ןל תקף בעמשתתה

 

 . מע"ממאת רשויות של המשתתף עודת עוסק מורשה  העתק ת .6.7
 

 . רייםוים ציב ופ ג לחוק עסקאות אם בהת רז עות למכצועד הגשת ההאישור התקף במ .6.8

 

תעוד  .6.9 המות  אגד תהה  העתק  במפ התק,  תףשתשל  הגשתה  ח עות  ההצ  ועד  עפ"י  וק  למכרז 
 . 1976-ום, התשל"עסקאות גופים ציבוריי

 

 . להלן  9כנדרש בסעיף בנוסח   רית וחתומהמקוערבות בנקאית אוטונומית  .6.10
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אינו .6.11 כי  המשתתף  ח  תצהיר  עפ"י  אדם  כוח  כוח  מצעות  בא  דיםעובהעסקת    קוקבלן  קבלני 
להעוב את    להעסיק  חייבתמהוא  וכי    1996-ונ"תשאדם,   ולשלם  רם כשמלוא  את    םדיו 

 .2  ך ה'כמסמבנוסח הרצ"ב  דין יותיהם עפ"י כלכווז

 

הרשעה ו/או חקירה    יעדרנ  הםליטה בו על כי  תצהיר המשתתף, מנהליו הבכירים ובעלי הש .6.12
בעב  בעבירה או  קלון  עמה  שנושארישיש  פ ה  ניכויאיסקה  העברת  אי  כגון  דיוו,  יםלי,  ח  אי 

רשמיותקבל   י מתןא   ס,מה  תשויו לר חל  זולת  וכד',  ות  ההתיפה תקואם  לפיפת  חושנות,  ק  י 
 . 'הכמסמך  הרצ"ב  בנוסח   1981-  השבים, התשמ"א  קנותרשם הפלילי ותהמ

השליטה    ,תצהיר המשתתף .6.13 בעלי  מצויים  ההצעה,  יש  מג   אצלהמנהלים  ו כי  יימצא לולא  ו  א 
 . 1 ה'ך סמכמ רצ"בוסח הזה בנכרז נשוא מ   ותודעניינים עם העב ניגוד של מצבב

 
נאמן למקור    ותמתרוטוקול נושא חן פ וכ  ףהחתימה של המשתת  למורשי רו"ח    ד או "אישור עו .6.14

 . י החתימהלת המשתתף המסמיך את מורששל הנה 
 
 מכי המכרז. קבלה על שם המציע בדבר רכישת מס העתק .6.15

 
 . דרשת כנומאומת  דוי כשהיא חתומה עלותקי מקור י ע בשנ המשתתף  תנוסח הצע .6.16

 

 מהם.  דף ודף ע בכל המצי ים ע"יכשהם חתומכרז כי המסממ כל .6.17

 

מינו  .6.18 מידעממלי  כתב  אבטחת  ח ה  צלא  ונה  המציע  מציע  אצל  החתימה  מורשי  ידי  על  תום 
 ולל שם ממונה אבטחת המידע. הכ

   בבחירת הזוכהשיקולי ועדת המכרזים   .7
 

 יא. עה שה ל הצתר או כיוב  את ההצעה הזולה ת לקבלייב מתחים ת המכרזדעאין ו  .7.1

 

הועדה תכלול    .עותלבחינת ההצצועית  ה מקעד ו  עילפת   צהעהמו  זוכה במכרז,רת הלשם בחי .7.2
  וספים על פי שיקול דעת המועצה. ונ ומי מטעמ המועצה, יועמ"ש או   המועצה, גזבר   נכ"לאת מ

  מקצועית ה ועדה  ה  ועדה.  ם ב ידיקפתה   ובעלי  הועדה  לשנות את הרכב  ועצה תהה רשאיתהמ
בפני  ותמליץ    ך זהבמסמ  ותות המידה המוגדר לאמ  הצעות בהתאםה ת  ג אדרות  וקבדת  אתז

 :הבאיםהנתונים   יקתבדכדי תוך ים בדבר הזוכה במכרז מכרז דת הוע

   , כפוף לעמידתו בתנאי הסף.ףהצעת המחיר של המשתת .7.2.1

העשוי .7.2.2 אחר  פרמטר  מ  כל  ביצוע  על  ה וע להשפיע  של  ה נשודה  עבולה  בהתאם ומכרז  א 
 . זה סמךמב 12לסעיף  

 

ב .7.3 אל ס  סיעל  רש שיקולים  ביןו  הועדה,  לתהי  אית  על המליר,  דוהצע  ץ  שאינה  הזולה  ק וה  א 
 שיובאו בפניה.  עות ביותר, מבין ההצ

 

הזכות   .7.4 את  לעצמה  שומרת  הדיון  הוועדה  בעת  המשתתף,  מאת  הסבריםלדרוש  ,  בהצעתו, 
הצוות  י  בפנ ה הצגו א /ו  ורברהסבר ו/או לצורך  לפגישותתו או ןוכן לזמחיר, וניתוחי מ   וטיםפר

ו/המקצוע המשתתף  .  המועצה  עדותו  ןמביועדה  ו  זו/או איעצה  המו  לועדת המכרזים שאו  י 
גורם  ני כל פורום  יצב בפולהתי   ההסברים והניתוחים הנדרשיםלמסור את כל    חייבמת ו/או 

 . שיידרש לשם כך

 

ו,  רותשיכ   חתוכלהכל מסמך נוסף שיידרש    ציגלה  תתףשמהרוש מות לדשמורה הזכ  צהועלמ .7.5
 . ו וכיו"בונ סי ינ
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 רזת מכערבו .8

 

ית  ות בנקאערב  המשתתף לצרף למסמכי המכרז  א הצעתו עלונשותיו  ייבויהתח   תלשם הבטח .8.1
הרצ"ב    ( ח"ש  לףא ים  חמיש  )במלים:  50,000בסך  אוטונומית   למסמכי    ג'כמסמך  בנוסח 

   .המכרז

 

ליום  ות  לפח  בתוקףא  תההבנקאית    הערבות .8.2   לת מוגב  יבלת  ותהא  (לל)כו  26.10.2021  :עד 
כל  למימושיתנת  נו   נית בלתי מותו לל  בכל עת במשך  ו/או הגתקופת תוקפה  בלות  א התניות 

 זה. במסמכי מכרז ורט כמפ המועצה וארך על פי דרישת ות ת הערבכלשהן. 

 

 .  המנהל של טתופי החל  לעי מייד  מושמי ו יה בגבת להיות על פי תנאיה ניתנת ל י ת חיהערבו .8.3

 

  תתף.שמה לשם הזההיות ייב ל הערבות ח י גבעל  בשם הנער .8.4

 

א .8.5 שיקים  בצרוף  שתוגש  שטרותהצעה  ו/או  הס  –אחרים    ישיים/בנקאיים  על  ולתפסל  א  ף 
 ני ועדת המכרזים.תובא לדיון בפ

 

 ון. לדי בא ות ולא   תיפסל על הסף, ריתחתומה ומקו עילל אמורות כערב  ללאהצעה שתוגש  .8.6

 

דות  העבו  ם לביצועסכהה  על  תתף הזוכההמש  תחתימבין היתר את    להבטיח  בות זומטרת ער .8.7
 .במכרז הודעה על זכייתוימים מיום קבלת   10בתוך 

 

 כם. כהגדרתה בהסוכה במכרז ערבות ביצוע יש הזם יגהחתו עם מסירת ההסכם .8.8

 הגשת המכרז  .9

לעל    .9.1 י  ס הצעת המציע החתוםופאת טמלא  המציע  עיח  וד על  יו  פות צרווז  כי המכרמסם מד 
תיבת המכרזים  בה  ולהפקיד  "16-2021מס'    מכרז  "  מצוין    ועליה  הורג ס  המעטפלולהכניסן  

האזוירות  זכבמ ה,  ינותהמעי עמק  רית  המועצה  הבשעות  יאוחר עבודה  לא  מהמועד    רגילות 
א'  המוגדר   הלמסמ  במסמך  לצרף  למעט  .כרזמכי  יש  גבי    ההצעת את  בנוסף  פה  על  כשהיא 

)מדיה מגנ עם תוכן    PDFמכרז בפורמט  כי המסמ  כל ( קובץ סרוק של     yOn ke Diskטית 
רש  בגישה ישירה וחד חד ערכית לכל מסמך שהמציע נדינק ממוחשב הכולל הפנייה בל  יינים ענ

 .לצרף להצעתו

 

 . (עתקמקור וה) רהו סג במעטפה כל הצעה תוגש .9.2

 

 
בת יעמדו  שהצעותיהם  הנ המציעים  שנקבאי  כפי  במכרזסף,  ש,  עו  הלפ  מנויוזיכול  עם  וועדה  גישה 

   בהתאם למועדים שיתואמו עמם. המקצועית

 ז.כרלמיין ההצעות במנ כללא תיפסל ולם לעיל, תיביוקה הנעלאחר המועד והששתוגש  צעהה כל

 
 רזכחתימת ההסכם והשבת ערבות המ .10

 

יב משתתף   .10.1 כזוכהאשר  יתבקש    חר  והבמכרז  המסמכים  כל  את  הנדרשים  להגיש  אישורים 
 ה על זכייתו במכרז. הודע ימים מיום קבלת  10בתוך  ת רוהתקשילת ה ך תח לצור

 

מי  .10.2 הז לא  אתלא  רשאי  התחייבותו  וכה  הערב   המועצה   תזו,  את  הלחלט  שצבנקא ות  ירף  ית 
 וט.החיל  שתתף יהא מנוע מלהשמיע כל טענה כנגדז מטעמו והמכרהמלמסמכי המשתתף 

 

ב .10.3 יה משתתף  ערימכרז  להשבת  זכאי  שצורפהה  המכרז  ה  בות  ולמסמכי  באופן  מכרז  זאת 
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 כדלקמן: 

 .ה במכרזהצעתו כזוכ  נבחרהאם לא  .10.3.1

שנב למשתת .10.3.2 לבצף  העבוד   ע חר  חתי  -ת  ואת  המצורף  עלמתו  עם  וה ההסכם   מצאת, 
 הסכם. ה  ואודות נש ת ביצוע לעבערבו

 כללי  .11

שיר, בשום דרך, את  כדי להכ  המסמך אין בוגוף  ב מובהר בזאת כי השימוש בלשון "הצעה"   .11.1
 . כרזיםפי דיני המ לכדי הצעה על המשתתףו על ידי  המסמכים שיוגש

  חס למסמכי הבהרות בי   ביקש לקבל  ו ונים ו/אש ההמכרז  סמכי  גילה המשתתף סתירה בין מ .11.2
ויפרט בפנייתו את    ט בפנייתופרוי   gizbar@maianot.co.il  יל  למי   WORDבקובץ    רז,  המכ

תוךסתיר המהות   מס  ה/הבהרה,  המכרז,  ציון  יאוחר  פר  בעמוד  לא  המצויין  מהתאריך 
  בכתב   נהתינת   התשובות  לא יענו.   העד זומפניות לאחר  ו  פניות בע"פ  המכרז.סמכי  הראשון למ

 .04-6848150/1בטלפון מספר  ההודעהת געהנית עם לוודא טלפו על המשתתף  ,בלבד

 : בהרההשאלות ה מבנה  .11.3

  
 מס"ד  עמוד   פרק וסעיף רלבנטיים   נוסח השאלה

        

        

המועצה,    וזמת ו בייעש ויים שיאו שינעדכונים ו/ , וכן  עדבמו  ות לשאלות הבהרה שיוגשוובתש .11.4
בכ בדואר יהיו  ויישלחו  לכתובת    תב  בלבד,  ע שצויאלקטרוני  בפרטי  נה  המציעים  ידי  ל 

 ההתקשרות עימם.  

 בדיקת התשובות לשאלות ההבהרה באחריות המציעים בלבד.  .11.5

, יפנה  א מובןל  ר מהאמות במסמכים או שיהיה דבאי הת  או שגיאות או גילה המציע סתירות   .11.6
 בהרה. שהוקצב לשאלות ה הזמןפרק  רת  צה במסגבכתב למוע

ת  לא יחייבו א  פה, ואלה-ושים שניתנו בעל פיר  ם אואין המועצה אחראית לתשובות, הסברי .11.7
 המועצה.    

ת,  ע הצעולהזמנה להצי  המועצה רשאית, בכל עת, עד למועד האחרון להגשת הצעות בהזמנה .11.8
ותיקונ  שינויים  בלהכניס  הממסים  ביוזמתהמכי  תפים,  המשתלות  לשאבתשובה  או    כרז, 

ו/א  מועד,להאריך  כל  לדחות  ל  ו  מציעים,  מפגש/י  הבטל  לקבוע  לשנותו.  את  ו/או  מכרז 
והתיקוני כל  השינויים  לידיעת  יובאו, בכתב,  נפרד מתנאי המכרז,  יהוו חלק בלתי  ם כאמור 

ע  המצי, יחתמו ע"י  המכרז  כימסמ  ידי רוכשי-רטים שנמסרו עללפי הפמכרז בדוא"ל  רוכשי ה
ת  כל ערז בה של המועצה לבטל את המככדי לגרוע מזכות  הצעתו. אין באמורדו לי-עלפו  ויצור

 עות למכרז, והכל מנימוקים סבירים. לרבות לאחר המועד האחרון להגשת ההצ

או  , בין ע"י שינוי  חס אליהםגות ביהסתיי  ו כלא   או תוספת שייעשו במסמכי המכרז  ינוי כל ש .11.9
  המועצהו את  יחייב  לא  רת,ו בכל דרך אחא ואי  ב לומכתו בין במכי המכרז, אף מספת בגווסת

תו כל  להם  יהיה  מ ולא  כלפי  חקף  שינוי,  ל  תרשאיהיה  ת  המועצה  .המועצהייב  בכל  ראות 
 .  עתואת הצ  פסולל ותף מתנאי המכרז, ת המשתשום הסתייגוון כאמור, מ תיק מחיקה או

שאלה  ם בהתתפילמשנמסרים  הבלעדי והם    ה וקניינ  צהועהמל  ש  הרכוש   כרז הינםסמכי הממ .11.10
הג מרשותלות  הצעשת  למטרת  לשום  ולא  זה,  במכרז  כאמור  מסמכי  אטרה  ,  מקבל  חרת. 

 רת הגשת הצעתו. מטל  ש בהם אלאישתמולא  ימסרם לצד ג' כלשהו  ,תםק אוהמכרז לא יעתי

mailto:gizbar@maianot.co.il
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. על המציע  EPR  של ר  מבית היוצהגביה  ו ת  הלקוחוניהול  ל וכנה  תי תורבש  ת משתמש  המועצה  .11.11
כפי שתופעל בה  ו  רשותימת כיום בהקייה  את תוכנת הגב  פעילה להז זגרת מכרשיבחר במס

 . תמעת לע

דע  העברה מסודרת של כל המי  ולבצעיע  לסי  יב המשתתף לשתף פעולה,עתו מתחיגשת הצהב .11.12
  .זזכה במכר לא  ף אםאמועצה באשר לים נים ומסמכלרבות נתושרדיו מבדיו ובעול שנצבר אצ

מתו  כמ להעביכן  המשתתף  למועצחייב  לר  יאה  ע  30מ  וחר  א  מסיום  דו"ח  :    בודתו יום 
ק חהתאמת  להנהלת  הדו"  שבונות,ופה  המועצה  תאמתח  של  הבנק  לחשבונות  מאקופה  זן  , 

האחרון  עבודתו  ליום  נכון  התאמ  גביה  החשבואה  מלה  המציג  הנהלת  ספרי  ונתוני  בין  נות 
פעלקופה.  ה לנקוז  תויבויח בהתאם להתתף  המשת  לא  ה את רשאית המועצה  נגד  תף משתט 
בתוקף  לו  יעה  המג   מנעות מתשלום העמלה יט ערבות המכרז ו/או ה מצעי אכיפה כגון חילוא

  .ויות שלקח על עצמוייבההתח הסכם קיים עד שישלים את  

ת  אכיפ  ממערכתתונים  הורדת נ  בצעלו שתתף לשתף פעולה, לסייע  מ ה  ייב צעתו מתחבהגשת ה  .11.13
  , לאחר סטנדרטימט  בפור צה,  עמוה  לטובתפעיל  הרת ש ממוחשבת אחת  רכמע  לכ גביה או מה

  ימים מקבלת פניית הלקוח )לרבות   10  תוךה(,  וחותיו )לרבות המועצאישור בכתב מלקקבלת  
לו  שמשלמת    פתהשוט  התמורהל  ע  סףתשלום נו  אלל ( בכתב, אף אם לא זכה במכרז  עצההמו

.  המועצ ות  גרסא  ם,, ההיסטוריים, המסמכיים טפהשו   םכל הנתוניאת  לול  כונים לעל הנתה 
.  ניםהנתובנה  לרבות פרוש מ   המשתתףכות  ן אחר הנשמר במערהטבלאות וכל נתו   נים,הנתו 

לה בהתאם  המשתתף  פעל  המשת  זאת ותו  תחייבלא  נגד  לנקוט  המועצה  אמצעי  רשאית  תף 
 הסכם  לו בתוקף  יעההמג  הם העמלו מתשל   מנעותיו/או ה בות המכרז  לוט ערכגון חיה  יפאכ

   ו.עצמ  ח עלשלק יבויות שלים את ההתחי ם עד שיייק
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  הזוכה ההצעה  לבחירת מידה אמות .12

 
  משקל פירוט ד"מס

 תדוקובנ
  לכלל  המוצעת   הגביה לתעמ 1

בהתאם  .םרשיהנד השירותים
 למפורט בסעיף זה. 

50 

של   המקצועי  וותהצ ת חוות דע 2
ד  בוד לעמועמה מהצוותהמועצה  

   י דעל י יוצגשי כפ  הצבמוע
 להלן מפורט כ תתףשמה

40 

המקצועי של  ת הצוותחוות דע 3
ון  פתרלהתאמת השר אב המועצה 

ות  לדריש  המשתתף ייד המוצע על 
 להלן   ורטלמפ בהתאם עצההמו

10 

 100 כ"  ה ס 

 

  :והשקלול המידה ותאמ פרוט

 ן: מלקכדבע ם יקתיוריהש  עמלת הגביה המוצעת לכלל 1 מס בסעיף .1

  יתר   ניקוד(,  50)  מרבי  ציון  שתקבל  ביותר   הלוהז  ההצעה  י פ  על   יקבע   הציון  .א

 :הנוסחה  פי  על ביותר הנמוך  רחי למ יתיחס  שביחו  ההצעות

 X        50                                      עשהוצ ביותר מוךנה  המחיר

 המשתתף   שהציע המחיר

 

 

ת  ווצמה  ועצה המ   של   הוועדה המקצועית  ותשמ התר  סמך  על  קענ וי  2  מספר   לסעיף  הציון.  2

ה את דעתו  ו יחו  עצה המול  ש  ועית בוועדה המקצ בר  . כל חהמשתתףשיוצע על ידי  מקצועי  ה

ושיכלול את  ציוש  פיכ  המשתתףשל  מקצועי  אשר לצוות הב ידי המציע  על  הגביה   הלמנג 

   ה עדווב   כל חבר    .עצימהממונה מטעם ההאחראי  והמנהל    עובדת גביה אחד/ת  ,  ע  וצהמ

לול במנכ"ל  ציע לכבנוסף לעובדים אלה על המ.  5א.    ף יבסעהטבלה    ימלא אתועית  המקצ

 טעמו.כיר ממנהל באו 

מוצע הציונים  מ יהיה  חברי הצוות ת הציונים של בטבלה אשר תרכז א סעיף לכל הציון 

לאות טבה  ת אנשי הוועדה המקצועית  ידרגו למען הנוחיות א  .סעיף  ואות  עבורשניתנו  

זה  סממל  5  בסעיף מך  ה1-10  -בציונים  המרכזנתוה  ת עבר.  לטבלה  בסעיף  נים   4ת 

לציונובאח  וניםציה  תרגום  ידי    לעיעשה  ת בטבלזים  בסעיף  ים  אם 4ה  לדוגמא   .

כל תזכהבטב  2בסעיף  שהי  תשובה  בסעיף    לה  לת בטבשם  יר  10בציון    5בטבלה 

וכו'.   1.25ון  י הצם  ירש  5ציון  ב   כהזאם תשובה כלשהי ת  2.5הציון    4.2המרכזת בסעיף  

 טים בסעיף זה. המפור על פי כללים אלה.ב' תיעשה  5לה ב טמים ת הנתונהעבר
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של    סמך  על  יוענק  3  מספר  ףעילס  וןהצי.  3 הדעת  המוע  תעיהמקצו   הוועדהחוות    צה של 

ה בהתאם לתוכן המקצועי של הצעת המציע  עדיוליה  לצרכי המועצהתאמת ההצעה    בדבר

לפג הח  קצועיתמה  דההוועערוך  ת ש  שהיובהתאם  מנכ"ל  המצעם  כוחו,    בא   או  יעהברה 

 .  ידי המציעם על המוצעיבדים המרכזיים העו  3  מנהל הגביה המוצע, ו

ח המקצועית בר  כל  דעתו    ווהיח  בוועדה  התאמת  את  לבדבר  המועצה ההצעה  צרכי 

 .  5.ב. לה בסעיף הטבאת א ליעדיה וימלו

נים ציוע ההצוות יהיה ממוצ  ריחבציונים של  ה  את  הציון לכל סעיף בטבלה אשר תרכז

 קודם. סעיף כאמור בסעיף ה ור אותועב  ונ תשני
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 ות המידה:מ לפי א ניקוד פרוט חלוקת ה .2
 

ניקוד  סעיף
 לסעיף

   השאלה 

 בסיסית( )עמלה   מוצעתגביה העמלת ה 60 1
 

____ ____  ______ __ 

על  מקצועיות הצוות המוצע על ידי המשתתף  40 2
 עצמוה  ותיערך לצושין וראיסמך 

הניקוד 
  המקסימאלי

 לשאלה 

  10כאשר  1-10 ןציו
  2.5=  ביותרהטוב 

 נקודות  0 = 1ו  נק'
  3.33 ביצוע תפקידו המוצע ל הל הגביה מנ מת התא  א
  3.33 לביצוע תפקידו המוצע   ההגבי עובדהתאמת    ב
  3.33 הגביה המוצע  מנהל ההשכלה של   ג
  3.33  עוצמהגביה ה מקצועיות מנהל  ד
  3.33 מוצעהגביה ה עובד ות עי וצקמ  ה
ויות  ה ברש בגבי  עוצהגביה המ  הניסיון  של מנהל  ו

 יות מקומ
3.33  

צות  במוע  בגביה  עוצהגביה המ  מנהלן  של  הניסיו   ז
 אזוריות 

3.33  

בתחום    עם המצינה מטעל הממוהמנה  הנסיון של  ח
 גביה ברשויות מקומיות.  

3.33  

  3.33 ע צמוה הגביה  בד וע  של הניסיון   ט
  3.33 המוצע יה ב גה ד  עובשל  ההשכלה  י

י  המקומשלטון  גביה ואכיפה  בנהלי    היכרות עם  יא 
מנב של  בפרט  האזוריות  ובמועצות    ל הכלל  

 הגביה המוצע 

3.33  

עם  היכרו  בי גת  ואנהלי  בשלטון  ביה  המקומי  כיפה 
  הגביה   עובדובמועצות האזוריות בפרט של    בכלל  

 ע וצהמ

3.37  

תתף  משה ידי עלועצה תרונות המוצעים למפה 10 3
סמכי המכרז  גשה במהן על סמך הצעתו כפי שהו

והצוות  עם מנכ"ל החברה ישהגפמך העל סו והן
 ה ברדי החעל י המוצע

וד יקהנ
קסימאלי  המ

 לשאלה 

  10כאשר  1-10ציון 
  1.8ר = הטוב ביות

נק' בהתאם   1.6או 
 לסעיף

  והפעלת   לו יהלנ למועצה  עה וצשה  תוכנית העבודה   יג 
נכ"ל החברה  ידי מ   על ו גצשהוכפי יה הגבמחלקת  

 כוחו.  או בא המשתתפת 

2.0  

  המציע לניהול והפעלת  מחלקת ה של  עצהן ה תוכ  די
במוהגבי עלה  הה  עצה  הכתוסמך  בה  צעה 

 ז  מכרה ל שהוגש

2.0  

גביה    החברה  ניסיון   טו  פתרונות  למתן  המשתתפת 
 שראלת י ינמדבלרשויות מקומיות 

2.0  

המ  זט החברה  לניסיון  גביה  רונפת  מתן שתתפת  ות 
ומ אזורלמועצוותאמים  ייחודיים  ת  לרבו  יותת 

והת יב ג  איושבנ מרוכזת  וועדים  ה  מול  חשבנות 
 םקומיימ

2.0  

ה  יח  התפעווה עבודה  נהלי  המוראות  של  ציע  ליות  
כפי שצרף  מועצה  הרלוונטיים לת  הפעילותחומי  ב

 זה ז כרמלהצעתו להמציע 

2.0  

   "כהס 100 
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 :בהתאם לאמות המידה המקצועית  הדעוהו וג לחבר. טופס דר5

 _ _____ ______המציגה: _  חברהשם ה

 שם המדרג _________________ 

 ____ ___________:  ידותפק

 ____ ___ ________ריך: ___תא

 דהועהו עםה כשנער על סמך הפגישההצוות המוצע על ידי המשתתף  מ ית א. חוות דעת מקצוע
 : של המועצה תיועקצהמ

 
 

  10כאשר  1-10 ןוצי השאלה  דמס"
 גרוע - 1ביותר ו  טובה

  ביצוע תפקידו ל המוצע הגביה התאמת מנהל  1
  לביצוע תפקידו המוצע   ההגבי עובדהתאמת   2
  הגביה המוצע  ההשכלה של מנהל 3
   הגביה המוצע מנהל עיותמקצו 4
  עוצמהגביה ה עובד מקצועיות  5
המ  הלמנ  לש  ן  הניסיו  6 ב  עוצהגביה    ת וי רשובגביה 

 ומיות מק
 

של  הניסיו  7   צות ועמ בבגביה    עוצהמ  הגביה  מנהלן  
 יות אזור

 

של 8 הממוהמנה  הנסיון  מטעל  הנה  בתחום    עמצי ם 
 גביה ברשויות מקומיות.  

 

  המוצע  יה הגב עובד הניסיון  של  9
  הגביה המוצע  עובד  ההשכלה של  10
נהלי  תרוכהי 11 המקומכי או  יהגב   עם  בשלטון  י  פה  

יה  הגב   הל האזוריות בפרט של מנ  צותעומוב  כלל  ב
 צע מוה

 

ואיבג  לינה עם    ת היכרו 12 המקומי  ה  בשלטון  כיפה 
ובמועצו של  בכלל   בפרט  האזוריות  הגביה    עובדת 

 המוצע 
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  וגשהשהי פ תו כהן על סמך הצעהמשתתף   על ידיצה ות המוצעים למועהתרשמות מהפתרונב. 

 :רהוהצוות המוצע על ידי החב  הר החבל "מנכעם  ישהעל סמך הפגו ןוהרז כהמי במסמכ

 
 

 מס"ד
  10 כאשר 1-10ן ציו אלה שה

 גרוע  – 1ו  הטוב ביותר
והפעלת    צה לניהול צעה  למועהוש   ההעבוד  תוכנית 1

יד על   שהוצגו  כפי  החברה  הגביה  מנכ"ל  י 
 ו.  המשתתפת או בא כוח

 

ל מצי הל  ש  ן ההצעהתוכו  ה דוהעב  תוכנית 2 ניהול  ע 
ה  ועצה על סמך ההצע במ   היבהג  מחלקת   והפעלת

 למכרז הוגשה הכתובה ש 

 

ה ניסי  3 להמ  רהחבון  פתר שתתפת  גביה  מתן  ונות 
 ישראלת ינת במדוילרשויות מקומ 

 

גביה   4 פתרונות  למתן  המשתתפת  החברה  ניסיון 
ומותאמים   אזוריותייחודיים  לרבות    למועצות 

גבבנושא והתחשוכמרה  י י  דים  ווע  מול  ותבנזת 
 מקומיים

 

המצ וה ה  וד בעה  לינה 5 של  התפעוליות   יע  וראות 
כפי שצרף  עצה  ומים לונטי לוהרעילות  י הפומתחב

 להצעתו למכרז זה המציע 

 

 

 
 כלליות:ת רוהע

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 69 ך מתו - 22 - ודעמ   -     עמק המעיינותית מועצה אזור 16/2021מכרז 

 

_____________  _____________ 

 חותמת המציע  מציע מות ה חתי

–ל הזכויות שמורת למניב הכנסות בע"מ כ -©     Ver 8.0  ירסאג   -  
 בע"מ ר מראש ובכתב ממניב הכנסות  מך ללא קבלת אישוס אין להעתיק או להפיץ המ

 

 'ג מסמך
 
 

 לכבוד 
  עמק המעיינותאזורית צה מוע

 
 נ,ג.א.

 ת יאערבות בנקהנדון: 
 
ך  סלעד    סכום  ילוק כלבזה כלפיכם לס בים  ערו  אנ תתפים"(  )להלן: "המש______  ___ _ _  פי בקשת  לע

אלף  :יליםמב)  ש"ח  50,000של   עם(ש"ח  חמישים  בקשר  וזאת  פומבי  ,  במכרז  -16'  סמ  השתתפותם 

חיובי  שירותילמתן    2021 של  קהניהול  קבלת  לקוחות    ,לם,  אזורית  ב  וגבייהשרות  עמק  מועצה 
 ההתקשרות.   חוזהרז, ותנאי  י תנאי המכלוית מ הבטחל ו יינותעהמ

 
מת סכומים  סכו  לכ  כםל  לשלם   חייבים אנו  האו  לסך  עד  בכתב  הדרישתכם    עםמיד  נ"ל  ם  ראשונה 

,  עמק המעיינותמועצה אזורית  בחתימה אחר  ו/או בעל זכות    ה המועצגזבר  ע"י  מה  חתו  ושתגיע אלינ 
רוש  לדשהו, או  או באופן כל  כלשהו   ךיהל בת  כםאת דרישתאו לנמק  סס  עליכם לבמבלי להטיל  וזאת  
לטעון כלפיכם טענת הגנה  מבלי  אחרת, ואו בכל דרך      במכרז   תתפים  ה מאת המשיל תחום  סכ את ה

 חיוב כלשהו כלפיכם. ר ל בקש למשתתפיםמוד עכלשהי שיכולה ל
 

שכל    ישות.מספר דרב או  פעם אחת  דרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל ברשאים ל  אתם תהיו
הנמתייח  ןמה   אחת מהסכום  לחלק  בתנא בל"ל  סת  לא ריד  שסךי  בד,  ע  שותיכם  הכולל    הסך ל  יעלה 

 הנ"ל. 
 

 ו זה :במכתבנ
 

 . ועד בכלל 26.10.2021  קפה עד תישאר בתוערבות זו 
 לא תענה.  26.10.2021 יאלינו אחר שתגיע דרישה 

 . ערבותנו זו בטלה ומבוטלת  -   26.10.2021 לאחר יום
 

 א, רה בכל צורה שהיעבלהתנת ני הינ אזו  ערבות
 
 
 

 ________ ______ 
 בנק           

 
 

 _________  יךארת
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 והצעת מחיר  יםספח, נ מכרזתף בהמשת תהרהצ
 'דמסמך 

 
 

 לכבוד 
  עמק המעיינות  מועצה אזורית

 
 

 נ,.גא.
 
 
 

 _______י גביה מס' במכרז למתן שירותשתתף והצעת מחיר ת המ הצהר
 

 
 

  בזה  כרז, מצהירים ומתחייביםל מסמכי המאת כנו בחינה זהירה  ח בו בעיון ונרא קר שח"מ לאהח  אנו
 לקמן: כד

 
מצהי את  בזה  ם  ריאנו  הבנו  במכי  האמור  והגכל  המכרז  כישסמכי  בהתאם,  הצעתנו  את    אנו   נו 

לכל   נציג  המ  יהאמור במסמכמסכימים  לא  וכי  דריכרז  או  תביעות  ידיעהכל  אי  על    שות המבוססות 
 אמור.ות כראש על טענ בזאת מ  ו מוותריםנ וא  בנההו/או אי 

 
,  ן מענה למכרזים למתדרשהנ  הנתונים  ו כלינ אלוהועברו  ל הבדיקות  ת כערכנו אהירים בזה כי  מצ  אנו
אחראיתלא    המועצה  יוכ אופן  תהיה  או  צורה  מתדיוקלנכונותם,    בכל  ואנו  וכו'   שלא  ם,  חייבים 

 שר לכך. כל טענה מכל מין וסוג בק תלהעלו
 

 ו במכרז.ם השתתפותנלעצ  אי יסודי ומהותיתנה זו הינ  ו תנרהצה
 

כ  מצהירים  אאנו  הת י  בכל  עומדים  מהמשתנדרשה   יםנאנו  ב תפיים  כי  ם  ע המכרז,  עונה    ל צעתנו 
המכרז שבמסמכי  מקבלים  הדרישות  אנו  וכי  ע ,  לסעל  ש צמנו  בהתאםפק  גביה    לתנאים  ירותי 

 שבמסמכי המכרז. 
 

 רים.אח תפיםם עם משתר או תיאוללא כל קש  שתגמו וי הצעה ז אנו מצהירים בזה כ
 
בלתי  צה היא  זו  ניתוא  וזרתחעתנו  א ינה  לביטול  תק  ינוילשו  נת  ליום  פה  ותהא    .26.10.2021עד 

לא תהיינה  יום נוספים, ו   90-ו בתוקף הצעתנ   א רשאית להאריך אתם לשיקול דעתה תהה בהתאצהמוע
 ן. ט לעשות כועצה תחלימשה ככל ת מצידנונות ו/או תביעות ו/או עתירוכל טע

 
קלהבט הצעת חת  ערבות    נו יום  מוסרים  ע בנקאיאנו  סך  ת  הרצונ ב  ח" ש  50,000ל  כמססח  ג'"ב    מך 
 . כי המכרזלמסמ

 
והצעת אנ נ היה  תתקבל  כו  מתחייבים  תוך  ו  מיו  10י  הודעתכימים  נם  ה ם  חתום  מסמכי  וזה  חעל 

 . רט בהצעתנו להלןהמפו
 

ידינו    על   הרשנמס  נקאיתת הבכי הערבומסכימים    ותינו אנויבו יתחי הא נעמוד בהיה ומסיבה כלשהי ל 
השת עם  לגבתפובקשר  תוגש  במכרז  ידע  יהתנו  וסכוםל  ידכםרעה  כם  על  יחולט  ם  יכפיצוי  בות 

 . ים וקבועים מראשמוסכמ
 

כי מצהירים  הינ  אנו  בהצעתנו  והסמכוגדה  המטרות  במסר  הקבועות  מוגשתיות  בשמה  החברה    מכי 
כיההצע החל   םכאיזאנו    ה  בשם  התום  על  ו  צעהחברה  א זו  מניכי  כל  ה  העין  או  דין  כל  פי    סכם על 

 נו על הצעה זו. ימת לחת
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 עת מחיר : צה
 

 אנו מציעים בזה:   תינו על פי מסמכי המכרז,תמורת ביצוע כל התחייבויו 

 משרה  ברבע ופקחעובדים/ות  2עבור מנהל/ת + 
 

 אחוז( _______             לים)במי                   %    תסה"כ הצעת המציע לעמלה הבסיסי
 ק ותווסף מע"מ כחי  םולתשל

 

כי  ומוד  רבהמו בזאת  הינו  נש המינימלי    לההעמ   שעורגש  להציע  ה ושעו  0.7%יתן  מלה המקסימלי  ע ר 

הינו   להציע  כאמורקוח כמע"מ  בתוספת    הכל.  0.88שניתן  כלל    .  לדון  שלא  רשאית  תהא  המועצה 

 מגבולות אלה.בהצעה שתחרוג 

=========================================== = 

 
 

  כל  ביצוע מלא ומושלם שלל  ושל הדראת כ  תוללאים שבמסמכי המכרז וכהתנ הצעתנו זו מבוססת על  
 תחייבויותינו על פי מסמכי המכרז.ה
 

מצרפים  כמו   אנו  המס  ו להצעתנכן  והאישורים  את  בסעימכים  ב   9  -ו  6  פיםהמפורטים  '  למסמך 
 . למשתתפיםהוראות   –ז י המכרלמסמכ

 
 

 _______ _________ ____ כתובת        __ ___ ________ ____  תףמשתשם ה
 
 
 

 ___________ ____ ל_יימ        ____________ פקס ______ _____ _ון טלפ
 
 
 

 _________________ אריךת                 _________________ חתימה וחותמת
 
 
 

 ו ר ש  א י
 

 
 כי   ת,אזב  __מאשר_______ ________של ___  רו"חו"ד/_ ע__________ _"מ ___ אני הח

 
   __ת.ז. ______________ __ __ _______ -ו___  ת.ז. ______________ ___ חתימת ה"ה __

 
חותמת   _______________בצרוף  דלכ   אותו מחייבים    המשתתף  הייסוד  ענייו בר  ל  מסמכי  עפ"י  ן, 

 שלו. 
 
 

 ______ ____________ 
 ח/רו" "דעו
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 ' ה ךמסמ
 

 

 1976-"ול שת  וריים,ציב פיםגו סקאותי חוק עה לפ הצהר
 

 
האמת  ת  א  רתי כי עלי להצהירר שהוזה__, לאח____ _____.ז. _____________, ת___אני הח"מ _ 

 ה בזאת כדלקמן:/, מצהירןאעשה כי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא וכ

1.  

 . ת***י עבירות מש יותרב  ** רשעולא הוה  יקה* אלי או בעל ז חברהה .א

ב  חברהה .ב מ  ו**ערשהו  הלי א  *הזיקעל  או  עבירותביותר  האחרון  ***שתי  במועד  אך   ,
 . אחרונהה עהממועד ההרשה אחת לפחות שנה חלפ ת  הצעוגשת ה לה

 רלוונטי[  שאינו ףלמחוק את הסעיחברה ]על ה

תשל"ו ציבורייםגופים    עסקאות  חוקל  )א(ב2בסעיף  ו  כהגדרת   -יקה"  ז"בעל   *  ,-
 1976 . 

 . 31.07.2018ה לאחר יום ר בנעבירה שט בעחלוין פסק דהורשע ב –" "הורשע  **

ם י חוק עובדילפה  או עביר  1987-"זשממום, התכר מיניוק שלפי ח עבירה    –"עבירה"   ***
   1991-תשנ"אנים(, הג אים הוזרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנ

 
 ת. מי אתצהיר י ותוכןהו שמי זו חתימתהנני מצהיר כי ז .2

 

 

____________ 

 רו"ח"ד/עו אישור

 

עו"___ ____   מ "החאני    ,_______( ________(,ד  _____ ובי   כי   ת/מאשר  מ.ר.  בפני  ם  הופיע/ה   __
את האמת  להצהיר    עליו/ה________, לאחר שהזהרתיו/ה כי  ____ ______,  ת.ז. ______מר/גב' _
יהא  לעונ /וכי  צפוי/ה  בחותהא  הקבועים  לשים  באם  יעשהק  אשתע/א  כן,  בפני  ה  תוישר/ה  כן  את 

 מו/ה עליו בפני. תחב  ה לעילירו/ תצה
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 1 'ך המסמ

 

 

 וד ענייניםת בניגהמצאו יא  ברבד תף המשתהצהרת 

 

 

השליטה  רהימצהנני   מבעלי  ומי  אני  כי  בזה  מס'  _ _________ממנהלי  ו  ומתחייב   _________
 ___ )להל_______________זיהוי/ח.פ./ח.צ./ע.ר.  "המ__  ומתח נמצ   אינו "(  ףשתתן:  ש א,  לא  ייב 

וביצוע    ינותעמק המעי ית  אזור  מועצהעם    המשתתף  תשרוהתקין  עני יגוד עניינים בנ   שלבמצב    מצא,להי
ענייני  פ ל  המשתתףחיובי   לבין  שיחתם  ההסכם  זה, המשתתף  י  )ובכלל  מב  האחרים  לגרועלאך    י 

הה מכ בין  בפעולה,  בין  האמור,  בהת לליות  ובין  צסכם  חד  מישת,  דדיקשרות  השליטה  מבעל  אני,  י 
  רים, ם אחביחד ע  ןובי  לבד  כפופים להם, בין  או/ הינם צד להם והמשתתף    ילה נמי ממאו  /ו  ףתשתבמ

 ן(. פי קיבין במישרין ובין בע

 

יצהירו כי אינם נמצאים ויתחייבו שלא    וומנהלי   במשתתף  הריני מתחייב לגרום לכך שבעלי השליטה  
 .ראמום כגוד ענייניא במצב של ני להימצ

 .מכרזכמפורט ב יםיינ סקות בניגוד ענ כם העוסהה  ומהוראות ןיד  אין בהצהרה כדי לגרוע מכל 

 

זה  ספבנ שלי  –ח  הצבעבעל    שהוא   מי   –  טה בעל  באסיפה  זכות  למנות  ה  הזכות  בעל  או  הכללית 
 . רשותהמנהל הכללי באו את  דירקטורים

 

 

 

 

   

 משתתף חותמת ה מורשה החתימה  חתימת  ריך את
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 2 'ה מךמס

 

 

ידי  על  ת עובדים סקהעלפי חוק  דםקבלן כח א ינועל כי המשתתף א ההצהר
 1996-שנ"וי כח אדם, התקבלנ

 

 
  את האמת, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר  _____________________, ת.ז.  _____"מ __החאני  

 :קמןאת כדלה בזהיר/ועים בחוק באם לא אעשה כן, מצוכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקב
 

 ע.ר.  צ./הוי/ח.פ./ח.___ מס' זי_ ____________ ___ כי המשתתף __  יר הצנני מה . 1

 כמשמעותו  ם ו קבלן כח אדננ אי"( שתתףמ ה")להלן: _ _____________________

 .1996-התשנ"וח אדם, בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כ

 
 ן תצהירי אמת. חתימתי ותוכזהו שמי זו  .2

 

 

____________ 

 "חד/רו"עו אישור

 

 ___ הופיע/ה  ___יום _ ב י כ ת/(, מאשר________ .רמ.__, עו"ד )___ _____"מ ____הח יאנ

 ____, לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר  ____ ____ת.ז. ___,  _____ _____ ר/גב' בפני מ

 שר/ה בפני  עשה/תעשה כן, אי עים בחוק באם לא י וי/ה לעונשים הקבויהא/תהא צפ  וכיאמת  את ה

 בפני. יו ל בחתמו/ה עללעי   הירו/הן תצכות את
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 'ו ךמסמ
 

 המשתתף סיון יל נ יד עהמע עו"ד/רו"ח אישור
 

____ ____ ________ מ "חה_______  _  אני  מכת.ז.     כרו"ח/עו"ד הן  ______ 
 

_______ /זיהוי מס'    _____________________   )להלן:  _____________ח.פ./ח.צ./ע.ר. 
 

כ  ,"המשתתף"(  בזאת  בהיקה  תא   נותן  תףשת מהי  מאשר   ת וויברשהבאים    פיםשירותים 
 

 : להלן תוהמפורט 

 
 
 

 לטבלה   ף שורותין להוסנית
 שרותיום ה י קלא  Xאו  השרות לקיום  Vת וא ה יש לסמן  -*( )
 
 
 

 _______________  ימהחת    _ _____________  ך:תארי
 

  םש ד "מס
הרשות  
 ת המקומי

  מספר
 בים תוש

סה"כ  
ה  גבי

 ה ארנונ

עד   המשנ
 שנה

  המציע
  מספק

שרותי  
גבייה  

 כוללים 

% ביצוע  
גביה  

 *(שוטף )

צוע  % בי 
גביה  

פיגורים   
 )*( 

תפעול  
מוקד  

רורים  ב
 )*( 

שם איש  
 קשר 

איש   טלפון
 קשר 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

13            

14            

15            

16            

17            

18            
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 ז' מסמך    

 
 ו ז ה  ח

 
  

 
   עמק המעיינותזורית מועצה אמשרדי נערך ונחתם ב

 
 ______ לחודש _______ שנת _______ __ ביום

 
 
 

  עיינותהמ  קעמרית  זומועצה א  בין: 
 _ __________ __ ח.פ. 

 ( "המועצה": ןלהל שתקרא )   
 חד מצד א        

 
 __ ____________ __________  :יןלב 

 
 _________________ ח.פ.   

 
 _ _________________  כתובת:   

 
 . _______פקס ________ ___ : טל   
 : "הקבלן"(ןלהל שיקרא )   
 ד שני צמ        

 
 
 
 
 

")  16-2021מכרז    רסמהפצה  מועוה הואיל  חב(  "כרזמהלהלן:  של  גביה   רתוהזמינה הצעות 
גב ל ואכיפמתן שירותי  עירו ת מיסויית  )ארנונה,י  והי  ני  וניציפאליים(,  לים מט אגרות 

 . ("העבודותאו ""העבודההכל כמפורט במסמכי המכרז )להלן: " 
 

 כתה במכרז; עתו זל והצתף במכרז הנ"והקבלן השת  והואיל
 
חוזה מפורט ב כ  דה כקבלן עצמאי, הכל ובעאת ה ן יבצע  לקבשה  מו לכךוהצדדים הסכי ואילהו

ומסמכ  עזה  המצורפייו השול מסמכי המכרז  ומנים  לחוזה  נפרד  ווים  ה ם  בלתי  חלק 
 הימנו;

 
לקבל  נהמוכ  ועצהוהמ והואיל ביצוע  למסור  לקבל  הען את  מוכן  והקבלן  את   עלבודה  עצמו 

 הלן; פורטים ל לתנאים המ הכל בהתאם –העבודה ביצוע 
 
ה המועצ  לזכותה שלה תהיה בכפוף  חוזה ז  "יצדדים כי ההתקשרות עפ ה  בין  והוסכם ילאוהו

    -סיקה כמפורט להלן בחוזה ולהפ םדים שלישייהעבודה לצד לפצל
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 : קמןלים כדותנה בין הצדדלפיכך הוצהר, הוסכם וה

 
 
 כללי  .1
 

 אות החוזה. הור כלולות בו כדין בוא וההצהרות ההמ דין .1.1

 ראות חוזה זה.פרד מהונ  הינם חלק בלתי  מכרזה יכ מסמ בזאת כי  הרובמר ספק  למען הס .1.2

 :להלן  עות כמוגדרנחים הבאים המשממו תהא ל בחוזה זה .1.3
 
 . עמק המעיינותת צה האזוריהינה המוע - "הרשות " וא "האזורית המועצה" או "המועצה"

 
ו  -  "צהועהמ"ישובי   התעשייהישובים  של  מה  תחוב   האזורי  עמק    ריתזוהא  המועצההמוניציפאלי 

   .ותניהמעי 
 

"הס  "הקבלן" "   "פקאו  במ  הינו    -  "זוכההאו  הנזכר  לרבובהגוף  נציגיוא להסכם  עובדות  עו,  רכי  יו, 
 המוסמכים. ו רשי ומו  שליחיו ,מטעמו הדין

 
ה  בלן הזוכקבל הקי   הםב   הלקוחותות  שר  משרדי/משרד  הינו    -  או "מחלקת הגביה"  "גביהה  משרד"

הגבי,  קהל מנהל  יעבדו  הגבה  בו  יהיהכספים  וגב יו  יהופקידי  המשרד  עליו  ב  מוקם  מ  .  ה  ורתמקום 
 . המועצה

 
" יקבל  הגביהמשרד  ב"  לןמטעם הקב  ד ויעבאשר    או האנשים   אדםהינו ה    -  "יד שירות לקוחות  קפ  "

 . פיםויגבה כסיענה לבירורים  קהל 
 

  םתלו עיל פאחראי ע ה  ויהי   "הגביה משרד  "ב  שיעבודהקבלן"  ימנה "  ראש  אדםההינו      -  "מנהל הגביה"
   ."יווחים ל"מנהל שאחראי על הד יהיה מיו  גביה"ידי הכל "פק  לש
 

 . 16-2021 מס'רז פומבי יה מכרותי גבשי  ן למת המועצה ם על ידי רסתפז שההמכרהינו  -"המכרז"
 

פי    ל הקבלן על ויותיו שע התחייב ל ביצו קח עפל   שימונה  מו מי מטעו/או    המועצה  גזברהינו    -    "המנהל"
הכלל  ת וראוהל   אםבהת   המכרז  כימסמ המנהל  הפנים  י  חוזר  משרד  הוראה    2/2003של  כל  או 

 לטורית אחרת וגר
 

לה  כלל הכספיםהינם    -  ים""חיוב/"חובות" ו/או מוסדות    המועצהישובי  את תושבי  מ  ותש רמגיעים 
בת מיסי  ארנונה  מיסי  בגין  המועצהשל  המוניציפאלי    םחווגופים  אגרות  וועדים,,  ביוב,  ים,  מ  אגרות 

חינ גא  , טלושיאגרות   אגרות  רות  בשמוך,  היטלי  היטירה,  ותשלו יוב,  סלילה  אחרים    ימלי  חובה 
הוצאות גבייה, עיקול  ברו על החובות,  צשר נוהצמדה א   תיבצרוף הפרשי ריב   ,ועצהע"י המ המוטלים  

ו מלוות  עטלמ וכו'  מע"מ,  הלוואותאלו:  ישירקיזוז,  ,  מול  ים  המגי  והכנסות רשויות  ים  ת  עוכלשהן 
 . בלןהקיובים שהפיק של ח  ה לדות ן ינשא רשותל
 

רים לקבל  ומשקיבלו או א המועצהמי ם בתחוו גופי ו/או מוסדות ו/א י שהם תושביםמ  כלהינם  "חייב"
   . או כל חיוב אחרנה ו/ארנו כלשהם כגון:בגין חיובים שוטפים מהמועצה חיוב 

ה בפוע  ךסהינו    בפועל"  גבייה"סכום  ששולמו  התשלומים  או    בינואר  1ם  וימ  צההמועלקופת  ל  כל 
זהכנ ממועד   הסכם  כספים  של    רבבדצמ  31ליום  ד  ועלתוקף    יסת  שהם    ייביםח הע"י    מסוימתשנת 

ו/א ו  ו תושבים  גו/מוסדות  הלוואות, חובו  למעט  המועצהפים בתחומי  או  כל שהן  מלוות,  והכנסות  ת 
להמ כתו שאינ  רשות גיעות  מפעול ן  הקבצאה  של  כ   לן. ות  בזאת  הי  מובהר  כי  "מ  עממ   ת סוכניובהר 
 . ועלם חלק מסכום הגביה בפניהקבלן ה   ם הפיקים אותתולדה של החיובם יזוזים אשר הוק

 
כל  לסטטיסטיקה או    המתפרסם על ידי הלשכה המרכזיתי(  לל)כלצרכן    םי מדד המחיר  הינו  "המדד"

 וא במקומו.ר שיבמדד רשמי אח
 

עד    1.4    ,31.3עד    1.1  :הנש   כלב  ורטות להלןמפאחת מהתקופות השמעותו. כל  בהסכם זה מ  ון""רבע
 31.12עד  1.10   ,30.9ועד   1.7  ,30.6
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אחת   או בכפיפהיקרו  נפרד ממנו,  ווים חלק בלתימה חוזה הפחים ל להלן רשימת הנס .1.3.1
 עימו: 

 
 יצוע.נוסח ערבות ב  –נספח א' 
 הקבלן.    "יע  גביה שיינתנוחלקת הפעלת מ ותי שיר –נספח ב' 
 . וחביט נספח -נספח ג' 

 זרח. לאכח אדם, ציוד ושירות  –ד'  פחסנ
 ית. ל המנ אכיפה –נספח ה' 
 חייבים. משפטי בטיפול  –נספח ו' 

 התאמות בנקים וניהול קופה.פים, גביית כס להנו  –ז'  פחנס
 אכיפת גביה  ת בגין ביצוע פעולו תשלומים -נספח ח' 

 

המכיהמסכל   .1.3.2 לרם  לעיל,  המכרז  מכמס בות  מפורטים  לעיי  "ו  ל יכונו  סמכי מלהלן 
הנזכרת  כרז".מה הוראה  ממסמכי  ב  כל  כלשהו  ההסכם,   זכרהממסמך  על  גם  חלה 

 ך.  ולהפ

 

בין    תירה או אי גילה הקבלן ס .1.4 יפנה    מסמכיהתאמה    רשותלקבלן, בכתב,  ההמכרז השונים 
 וג. בכתב כיצד עליו לנה  תהוראולקבל כדי  למכרז(  11.2ם בסעיף הפרטי  )עפ"י

 

והדרישות   רם התנאים שוברורים לו לאידועים ו  יכרז, כ מסמכי המ  ת בלן מצהיר כי קרא אקה .1.5
יה על פי  הגב  י רותלמתן שי  ת כל הדרושתו לקיימם ולבצע איש ביכול  י המכרז וכיכמבמסש

 דים שנקבעו. הדרישות והתנאים המפורטים בהם ובמוע
 
וליים  פעתועיים, ההיבטים המקצהבכל    ובקיאמכיר    ,יוןניס   נו בעלבזאת כי הי מצהיר  הקבלן   .1.6

גביהמשפטיו בביצוע  הקשורים  שוטפיםוח   תים  גביית  בות  שבפיגורים,    תבווח,  עזר  ל חוקי 
 במסמכי המכרז.  ם רטימפושאים הונכל שאר הבות מקומיות  יורשו

 

בכל    ותת סודי ב שמירמסמכי המכרז מחיייצוע העבודות על פי  הקבלן מצהיר כי ידוע לו כי ב .1.7
מתחייב    ואשל אמינות ומהימנות וה   גבוהה  ה על רמ  רה ישמ   שיגיע לרשותו וכןלמידע  הנוגע  

  ל פיע וחוזה זה    ייותיו על פלא אחר כל התחייבו ראות מסמכי המכרז ולמוה וע  למלא אחר ביצ
הפנים   משרד  מנכ"ל  חוזר  ובאמינט'    6סעיף    2/2003הוראות  שמירה  במהימנות  תוך  ות, 

ל ובמיוחד  לכב הפרט  לצנעת  ות עהנוגאחרת  רגולטוריםאה הור או אות כל חוק  ל הורנית עדפק
 בגינו. שחוקקו   תותקנ וה 1981-ארטיות התשמ"הפחוק הגנת  ל

 
חוזה זה    יועסקו בביצוע העבודות על פיעמו שיו ומי מטדבך כי כל עוחייב לגרום לכן מתהקבל .1.8

ג סודיות  ישמרו  על  הם  לטיפולם,המידם  שנמסר  בר  יטפלו  ע  גבו  שלבומה  ינות  מא  הה 
וזאת במיוחד באשר   טפרצנעת הכל חוק הנוגע ל  תהוראו  לדנית עקפ  ת ותוך שמירהומהימנו

-תשע"ז  דע(,ימ )אבטחת    תוהגנת הפרטי ותקנות    1981-שמ"אחוק הגנת הפרטיות, ת  םוישיל
פח ט'  המצורפת כנס  מידעמחויבות לאבטחת  הרת  הצהכמו כן מתחייב הקבלן לעמוד ב  .2017

 .הבטחת המידע של המועצ נהלי א ז' ולקיים את למכרז 
 

ומומצהיר    הקבלן  .1.9 הוא  כי  או  ב  מנהליותחייב  הועליו  לא  כתב    ו רשעעובדיו  נגדם  הוגש  ולא 
כרוכה באלימות או עבירת מירמה בעשר  לית העבירה פלי  וא  ימן קלון בעבירות שיש עשום  אי

האח ש  והוא   רונותהשנים  להעסימתחייב  ש לא  עובד  נגדו  מורכא הורשע  ק  שהוגש  כתב    או 
    .ישוםא

 

לטוניות  ש  תועולדו אינו כולל ביצוע פי  כי ביצוע העבודות על  ולידוע    ימאשר כו  רהקבלן מצהי  .1.10
לאחר קבלת    ו על ידי הקבלןק א חוב   סמך לכךו מי הגורם הדה תבוצענה רק על יופעולות אל

 הסמכה מפורשת בכתב. 
 

וראות  לשנות הה פעםם למפע םרשאיוהרגולטור    ועצהמהכי כי ידוע לו  הקבלן מצהיר ומאשר  .1.11
  בצען על הצדלוו,  יב להישמע להוראות אל חי נשוא החוזה, והוא מת  תו העבוד  עלביצו  ותעהנוג 

 תר. הטוב ביו
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לפעול על פי  ,  המועצהבשיתוף פעולה מלא עם    לפעולו מתחייב  ני ומאשר כי ההקבלן מצהיר   .1.12

    .מן לזמןשישתנו מז המועצהלי נה
 

מתהקבל .1.13 להיענו  יב חין  באופהתיות  לפנ  תבזאת  אושבים  יעיל,  מנומיבדן  בכל  י ואפקט  ס ,  בי 
  רוני או בכל אמצעי ות, בפקס, בדואר אלקטינ לפובכתב, בעל פה, טניות  פ  רת: ערוצי התקשו

 אחר.

 

ומ   ן להקב .1.14 כמצהיר  ומופעאשר  מותקנות  הגביה  מחלקת  שבמשרדי  לו  ידוע  מצלמות  י  לות 
 ל מצלמות אלה.  עלתן שנגדות להפ, התמטעמו עובדיםור וכי אין לו ולבמעגל סג 

 

ייב לפעול  ח תא מעל פי אמנת שירות והות  לו כי המועצה פועלוע  דיאשר ש מומצהיר  ן  להקב .1.15
 לפעם. מפעם  בה המועצה  ונים שתבצעה זאת ובהתאם לעדכבהתאם לאמנ

 

פנים  מנכ"ל משרד ה  אותהורהמועצה לקיים את  הקבלן מצהיר ומאשר כי יפעל במשותף עם   .1.16
כל עובד  על  "  כי  ה  ית ההנח וסם לרבור פאו בכל חוזר אחר שי  2/2003וגדרת בחוזר מנכ"ל  מה

המקומית  נתן על ידי הרשות  לרשות לעבור הדרכה שת  םותימתן שירגביה המועסק בת  חבר
ז לשלטון המקומי  וקיים והנהליים של עבודת הגביה אם יערוך המרכהח  יםבט יחס להי יתות

קאו   אחר  ציבורי  בעגוף  זורס  שניין  על  ה,  משיאושר  יחויבוידי  הפנים  ובדים  ע  םאות  רד 
ב"וב השתתף  ל ההשתתפות  עלויות  ההדרכימ ,  וביצוע  העיון  ועש ית  וי  הקבלן  ידי  על  ל  ולמו 

 חשבונו.

 

ב  רומאשמצהיר  הקבלן   .1.17 יפעל  עכי  כמוגדר  יחד  עובדים  העסקת  נוהל  למימוש  המועצה  ם 
מנכ בח הפנים "וזר  משרד  הו  2/2003  ל  כל  ר או  אחגולטוראה  הרית  וכי  של עסקתם  רת 

והמ  מ נההעובדים  באישיתנ ול  שלות  כמוו  רה  המועצה  שתמנה  המועצה  גדעדה  וכי  בנוהל  ר 
ב  יתשאר עת  בכל  לקבלן  אישור  להודיע  ביטול  עובדבר  ובד  דלהעסקת   הח פלוני  ובה  בר 

 להחליפו. 
 

את הומאשר    הקבלן מצהיר .1.18 יוסיף לספק  והמחויביבשינויים    שירותכי  ה באים  גם  מועשור  צה 
קיימת  ב  או  רוםחי  בתקופות בהן  מקיוםמתקופות  במשק  בשסדירה,  עבודה    ניעה  ל  לרבות 

שההקבלן,  יר  מצה בפרט    הקורונה.  מגיפת לו  ידוע  "חיונ   "מפעל   הינה  מועצהכי  ו/או  מפעל  י" 
ום ו/או  צב חירמת  מוסמכת  רשו   ידי-עלכי במידה ויוכרז  מתחייב    ואהלמתן שירותים קיומים" ו

מיוח כיו"ב,  מצב  ו/או  ח  אלוות  הורא  יחולוד  הוראות  עבודהו/או  שירות  חירום,  עשב  וק  ת 
דין  ו/  1967-תשכ"ז כל  הוראת  הנ"ל  ונטיתורל   תאחראו  על  בעניין  גם  על  הקבלן,  ועל    ודיעוב, 

 . כזוגם בתקופה  ינתן למועצהלהיוסיפו  הסכם  ההשירותים נשוא ו  ידו -על  השירותים הניתנים
 
 יה רותי הגבש .2
 

והאת  בז  ת מוסר  המועצה  .2.1 ליתן  מתח קבלן  לקבלן  כמפורט ריש  רשותלייב  גביה  במסמכי    ותי 
 סכם זה. ה המכרז ובהוראות 

 
   .צהועהמ בספרי  םהחיובים השוטפים הרשומי נתוניקבלן ימסרו  ל יכ  בזהגש מוד .2.2

 
לעבודות נשוא    והנוגעים  ה המועציים בידי  וצו/או מסמך המ  י לקבל כל נתון הקבלן יהיה זכא .2.3

 המכרז.
 

  .להלן, בחוזה זה ורטורה עפ"י המפ מתהיה הקבלן זכאי לו י ויותימלוא התחייבילוי ן מ בגי .2.4
 

וספק    רתלהס .2.5 הכ  הזבמודגש  מובהר  העלויות    א יישן  קבלי  ו/או  ההוצאות    נובעותהבכל 
 זה.העבודות עפ"י הסכם   צועמבי

 
חבר   התקשרה  המועצה .2.6 ואחרותת  תוכנבשימוש  ל  EPRת  עם  ול ל  הגביה  חיובי  גביית  הפקת 

  כי   ומתחייב    מצהירלן  בקה  ."(התוכנה"  :ןלה)ל   בזה   נסיות וכיוצאת פינ, מערכוביוב,  ארנונה
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הנ"ל או כל    וכנהת התמתחייב בזה להפעיל א  מערכת הקיימתל המו  דו לעבוכשיר את עובדיי
גם ביחס לכל תוכנה  יחול  האמור    ם.דולי ומכולל כל ה  ר המועצה בעתידכנה אחרת שתבחתו

 ת. לך תקופת ההתקשרובמהועצה תיעזר בה שהמ
 

  . אין הקבלן המועצהוש  רכ   הינםבלן ועובדיו  הק  י דנים הנאספים על יבהר בזאת כי כל הנתוומ .2.7
לערש כלשהואי  שימוש  בהם  לשות  אותם,  למחוק  ללא  שבשם,  להעבירם  ישור  אקבלת    או 

מכל    אחרים ונוספים  עזרלהפעיל תוכנות ואמצעי    מהמנהל. אין הקבלן רשאיכתב  בוראש  מ
 . למהמנה אישור מראש , ללא קבלת רשותלם ריהקשו וניםתנ לשמור בהן ג ו סו

 םדא חוכומשרדים, ציוד  .3

 

 רדים וציודמש .3.1

 

גביה"  בלןלק  קצהת  צההמוע 3.1.1 הא  "משרד  המועצה  המעיינותית  זורבבניין  או    עמק 
 . חר שתחליטמקום א  לבכ

 

מתחייב   3.1.2 מענה  הקבלן  יע לתת  ומה טלפוני  בקיל  אליו  שיפנו  לתושבים   עם  שריר 
 .  וכו' רותהבה  ,זרנשוא המכ  מטלותה

 
ני   ריאלפון סלולעמו בט גביה מט מנהל ה  תאל חשבונו  לצייד ע   על הקבלן  3.1.3   ידובמחשב 

 .שה סלולריתילת גלית חב לרבו

 

 על כל המקורי  המשרדים במצבם  את    ןקבלר היעבישרות,  ההתק  תסקהפשל  במקרה   3.1.4
 ם יו מהמשרדי יו ואנשהקבלן ידאג להוצאת עובד   .ועצהמה ידי לידי  י פן מציודם, באו

שרות,  תקההפסקת  על ה  המועצהעת  דועם ה   ,וללא דיחוי  , ללא כל תנאייד ן מייבאופ
   ה.סכם ז ה בכפוף להוראות

 
 

 דם כח א  .3.2

 
כ יעמיד  מ  חהקבלן  הדוברמיומן  ,םתאיאדם  שירות    ויספק  ,המועצהדרישת    לפי  , ריתעב  , 

 ה" המצ"ב."  המפורט בנספח לפחות עפ"י
 

 : ןמהקבלן כדלקמתחייב מבלי לגרוע מהאמור 
 

וכד'   ןטלטליי מ  קוליי ע  כיפה לרבותא  תוע"י הקבלן בפעול  ווציאים לפועל שיועסקמה .3.2.1
 . באחריות הקבלן – דין  כל  על פי  לכךם שייהיו מור

 

כי  הל נמה .3.2.2 להורות  מטעמ   ומעובדי   תריו   ו א  דאח  רשאי  מי  כמפקח   ,וו/או  ישמש 
 הסכם זה. פ"י ן ע קבל העל ביצוע עבודות היה לפקח שתפקידו י ,וטעממ

 

 של  ל קהה  לתקב  כל שעותביה  בגמנהל השל    הגביה  דבמשרוכחות קבועה  בת נה חולח .3.2.3
יבה כלשהי, מס   להיות נוכחבאופן זמני  יה  ע ממנהל הגבונמנ   דהבמי  . "משרד הגביה"

וך  מראש וזאת ת  עצההמואדם בעל כישורים זהים שקיבל אישור    עמידהן ל לקבה  על
למשך תקופה של  לא ת  זמני  ה את הינפה זהחל   הל.למנבדבר ההחלפה  ש  הודעה מרא

מ  וי קל  14תר  לנימים  להחלפה  יואתקופה  דריים.  אישרוכה  לקבל  יש    בכתב  ורתר 
 מהמנהל.

 

הקבלןומ .3.2.4 כי  בזה  ומוצהר  קבלהי  סכם  של  במעמד  ענו  העובדים   וכי  יצמאן 
ד בין יחסי עובד מעבי  ולא יחולו כל דלבב עובדי הקבלן  שיופעלו/יועסקו על ידיו יהיו  

 .רשותלבדיו מעו ימקבלן ו/או ה
 

ור יששיתואם מראש ויקבל אג  וות הנה חופשעל פי לוח ה  יצאו לחופשות לן  ב קעובדי ה .3.2.5
שלא  או    הבייהג  להפעיל את מחלקתלן  ה רשאי להנחות את הקביה י  המנהל   עצה. ומה
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    יז המועצה.להפעילה בחופשות מרוכזות עליהן תכר
 

שלא יפחת שכר  דיו  לעוב  םשליהקבלן    ומעלה,  טובה מ לוודא שיועסק כ"א ברמה  "ע .3.2.6
ם ישל ה  בי הגלמנהל    דין.  עפ"י כל  זכויותהתוספות ו/או ה  לכ ו  5%  מינימום +  רמשכ

לצורך ביצוע רכב    ובד לע  ויצמיד  חודשטו ל ברו  ח"ש  11,000  -שלא יפחת מ   קבלן שכרה
 . יתעבודתו ברחבי המועצה האזור

 
יחתי .3.2.7 עובדי הקבלן  את  סום  שמירת  טופסי  על  בנ ו   לאישור ו  יוןעל  ועברשי   וסחדיות 

התחי   .מראשהמנהל   תוגדר  לפיה  ביבטופס  העובד  מידות  במהלך שהגיע    ע כל  אליו 
א ל בד  העום למועצה בלבד ו ותיאך ורק לצורך ביצוע השיר  למועצה ישמשת  שרוה  מתן

 לקבלו. דם שאינו מוסמך שה במידע זה כל שימוש אחר ולא ימסרו לאיע
 

רש דנכ  מתאימה  מקצועית הרמ ב  ותדמח אדם, העותודות כהקבלן מתחייב להחזיק ע .3.2.8
מי מהנמנים ת של  דילשם החלפה מיי   2.2.5  -ו  2.2.4  סעיפי משנה  2  ףיבתנאי הסף סע 

 רת. ה אחב סי מכללואים או לה, מימח  בשל עובדיו, אשר נעדר על 
 

יהיה רשאי לדרוש .3.2.9 ו  ,המנהל  צורך בבכל עת,  נ ללא  כל  ימוקים מתן  כלשהם, להחליף 
 מהר בתפקיד    מיד בעל  תווהקבלן מתחייב להקצ הועצמב ק מטעמו ועסהמ פקידבעל ת

 ללא שיהוי  2.2.5  -ו  2.2.4נה  פי מש עיס  2תנאי הסף סעיף  רש ב דכנ  ימה מתא   מקצועית 
   . הלמהמנאישור מראש לת לאחר קב

 
יקה .3.2.10 כבלן  את  זמני  האדם  חתגבר  דבאופן  עפ"י  במידה י  לפ ,  המנהלרישות  ,  צורך 

   .רה נוספתתמו  לאל  ויתעורר מעת לעת
 

מוקדם   רף לאישואלא בכפו  ועצה מהעבור  ם שיעבדו  דיובחייב שלא לנייד ע ן מת בלקה .3.2.11
 . המנהלומראש של 

 
בלן  הקב .3.2.12 כלמתחייב  את  לספק  הד  זאת  האדם  לעמוד  רו כח  בכדי  ת ו השר  מתברש 

הקבלן מצהיר בזאת  עומס מיוחדים.    דרשת במסמכי המכרז לרבות ובמיוחד בזמניהנ
   .תם ברמת השרות הנדרשרירובד ת הקהל ומוק על קבלערך ויתפיי כי 

 
 גביה יאופן מתן שרות .4
 

מסוהד   הפקת שמעטפותכים,  מפסת  הודעות  חשבונות  נוו,  הארנונההארנונהת,  מעטפיות    'ווכ   , 
 . הצמועי הישולמו על יד

 
 הפעולות הבאות:   ן היתר, אתו, בי יכלל ן וה  .יןי ענל  בהתאםהקבלן יבצע את כל פעולות הגביה 

 
 : לילכ .4.1

 

ה שכפ,  פסההד  ,הכנה .4.1.1 של  ול,  ושיגור  הטפסיםה  כלנפקה  יה גבי ה  תלושי  ,מכתבים, 
הדר  השוטפים פוכו'  לביצוע  הגביה,ולעושים  זאת  ב  ות  וכל    י לפ   מועדים המתאימים 

 .נהל מה  רישוולאחר א נחיה ה

 

הגב .4.1.2 כל המסמכים המגיעים למשרדי  ותיייהסריקת  אישורים, וקן, סריקתם  לרבות   ,
מאפשרת ה  ב,כירכת ארושמירתם במעב,  ו"יוכות  סים, אסמכתאטפ  מכתבים שונים,

כולל ,  את המסמכים  ורמלאחסן ולש  הקבלן ידאג  .יון ממוחשבמסמכים מארכ   אחזור
 הל. שר ע"י המנשיאו באופןגיבוי הנתונים, 

 
 

י ביוב, מים וכו' מדי בי ארנונה, חיוב קת מעטפיות לכל החייבים ומשלוחן עבור  חיופה .4.1.3
הפק מ חודשיים.  לכל  ת  חיובים  ומם  ייבהחי עטפיות  עבור  הצורך. ריאחשלוחן  לפי  ם 

ועצה ומשלוחן "פ דרישת המע   ,מידע שונותסת מעטפיות  פ , הפקת והדכן ובנוסף  ומכ
 .  ה קלנדרית להסכםל שנכ ם במיישלא תעלה על פע לחייבים, בכמות
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 האחרון. התשלום   במעטפית יצויין יום .4.1.4

 
 המעטפית תהיה ממוגנטת. .4.1.5

 
בהבלטה  יצו במעטפית   .4.1.6 וצ  נט ופ   ע"ייין  שונה  שונה  חוה  יע)לידבע  "יתרת  לא   ב בלבד( 

 בר זה" כולל שו
 

חליט  ת  אלא אםחודש אי זוגי  כל  של    יהשנר מהיום  וחאת תישלח לתושב לא יטפיעהמ .4.1.7
ת ית הדפוס וביקור בדיקתו לפני המשלוח לבעיבוד החומר,    .זהעד  ו ת מושנל  המועצה

כך תתבצע  הדפוס  בבית  ההדפסה  תשלחמעשה  לאחר  כטפית  היום    ר,ואמ,    השניעד 
 זוגי. י א דשלכל חו 

 
ית חדשה דרל שנה קלנכ  תולקרא  על ידי הקבלן  נהובפעם הראש  מעטפית  צועיבלפני   .4.1.8

 הגרפיקה של המעטפית.    צובעי  בענייןל המנה לשר בכתב יש לקבל אישו
 

 . טיתהכל על פי כל הוראת דין רלוונשה  ריד מכתבי התראות  תזכורת, מכתבי משלוח .4.1.9

 

כל    משלמיםה  בץועדכון שוטף של קוים  חסר   םונית נתהשלמ .4.1.10  ים הנדרשרטים  פה)על 
כ אלקטרכתובת  ובת,  תכגון:  טלפון,  ניודואר  מיקודמס'  המתגוררו  ,,  נפשות    ת מס' 

מספרי  ת כל  סבוה  של כל החייבים,  ות/ח.פ./מספר עמותהזה רי  פמס  ללוכ(,  וכו'  בנכס
של המחזיק   התועמ פר  ח.פ./מסהות/ ת ז למספר תעוד  רשותשל כל הנכסים בשלם  המ

 .על הסכם זהתימה ום החימחודשים   3 -מ חראו לא יבנכס 
 

 . הצהמועיד בכל ישובי ים יהיה אח מספור הנכסשך כ חייביםעדכון קובץ ה .4.1.11
 

הכתו .4.1.12 של    החייביםשל    ונותכהנ  בותאיתור  פרטים  השלמת  כגון   ים החייבכולל 
של  טלפונים ת.ז.  וכו'ב  2,  בנכס  הזוג  טני  חוזב  ליפו,  שג   ב קער  דואר  ויה/לא כתובת 

חדשותומשלנדרש   התראות  בקושמיר  איסוף  ייב.חל וח   המועצה של    נתוניםהצי  בה 
עסביר שיסוכ  זמן  בפרק   רשות ם ב"ל של כל המשלמיות הדואכתוב ת  א  .נהלמ ם הם 

 סריקה ותיוק של כל המסמכים המתאימים. 
 

תש .4.1.13 הסדרי  אחר  ביצוע  מעקב  כמפורט  לום,  הכל  המנהלבהנביצועם,  , ו נת נשי  חיות 
 ל דין. ף לכבכפובכתב, מפעם לפעם, ו

 
עיקולי צד   וש החייב לרבות, עיקולים של רכםייביח השלומים של  מעקב אחר ת  לניהו .4.1.14

על רכבים.  ו על חשבונות הבנק  ,החייבל  ביתו שות ועיקולים בשונ   תהכנסו   ועיקולי ג'
)ובכלל  דיל  כ לפי הוראות    לוהכוה אחרות,  ת אכיפ פעולו  ינקטו  כן  כמו  אותרוה  זהן 

והנח  הפנים(  עוהוריות  משרד  המנהל.  לדאו לאות  האמצהקבלן  לכל  ווים הנל   םיע ג 
לב פעולוהנדרשים  כלל  ביט תיצוע  שינוע,  )אכסון,   המעוקלים   כסיםהנ  חו האכיפה 

 '(. ווכ
 

 םכוח  ה אתת יפי המועצהעות עורכי דין שהעברת החובות לגבייתם כחוב אזרחי באמצ .4.1.15
  ונ ת המנהל שינת נחיום לה הכל בהתאו  מיסים גביה 'קפ פ ע"ול לגביה לפעו/או   לשם כך

 ים בגביה זאת. רכי הדין העוסק בעלות הפעלת עו ה תישאצהמוע בכתב, מעת לעת.
 

מסירות .4.1.16 פי  כדין  ביצוע  לפעם  המועצה  נוהלי  ועל  מפעם  שיקבע  העברת ל קודם   כפי 
 טי. לטיפול משפ  חובות

 
כספיות   .4.1.17 והתאמות  תיאומים  חשהנ  מולביצוע  ברמה   לומ ו  בונותהלת  אחר  גורם  כל 

 המנהל. רישות דבהתאם לעונית ושנתית ב ר ,חודשית ,שבועית , יתיומ
 

לפ יט בירור   .4.1.18 ותיקון  בפול  הצורך  זאת  ים  רבמקחייבים  ה חשבונות  י  דיווח והדורשים 
בעקבות  כולללמנהל   שנצטברו  לצוהבירו  העובדות  קבלת  ר  לשואירך  על   לטהחה ר 
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 . תיקון

 

 ם ובירורים אחרי ות  חוב   לפונים בנושא בירור   ות ירש י  בכתב  פורטותת מ משלוח תשובו .4.1.19
המנהל    בכפוף זא  -לאישור  תוך  וכל  מק  14ת  הפניהיום  העתק העבר  ותוך  בלת  ת 

 . במידה וקיימת במועצהלאמנת שירות  ףכפווב התכתובת למנהל
 

ל כול   קבלן,העל ידי חייבים באמצעות    רשותלים שנמסרו  טיפול בגביית שיקים חוזר  .4.1.20
ח ש תחילתבק תנש  וזריםיקים  לפני  במועצה  עההס  לו  הקבלןכם  דרכים ב  הכל  .ם 

 להנחיות המנהל.   ובהתאם  המפורטות לעיל,
 

בגביית   ם הטיפולהשוטפים יחד ע  ביםחיוכתב, בגביית ה רישת המנהל ב טיפול, לפי ד .4.1.21
 יבים.לגבי אותו/ם חי החובות שבפיגור

 

ותיוקו,אמל   טיפול .4.1.22 סריקתו  לרבות  מסמך    ,  בלק  רמסשייבכל  מי    םע  רקשבלן 
חוזה זה   לצועו שיגע להתקשרות זו או לב ונ עניין אחר ה  בכל   ו אומהחייבים שבטיפול 

זאת ביחד מנהל. ום עם הבתאוול  לטיפ  ידית י י הקבלן מעל יד  העברתו לבמקביל  וזאת  
 הקבלן לגבי אופן הטיפול. של  חוו"ד עם

 
ם", יד ובא  תחובוחיקת "ם מבקשר ע   המועצהכתב עפ"י דרישת  בע"פ או ב  מתן חוו"ד .4.1.23

פ תיק  הכנת  ך לצור   םיהרלוונטי הנתונים    וללכה  חייבלכל    יםמתא  רטנילרבות 
 המחיקה. 

 
הקבלן    ותיופעול  .4.1.24 בי של  )שיילוו  שוטף  משפטי  ה עוץ  ועל  ןקבלל  למעט   בלבד חשבונו  ( 

וייעוץ משפטי של  המועצה אותה תבצע המועצ ידי היועצים ייצוג  ועל  ה על חשבונה 
 לה. המשפטיים ש

 

ה .4.1.25 משפט/ב  דיון  בכל  עיפ ולהקבלן  על  א בורר בית  הליך  ות  בכל  ו/או יל או  יוזמן  ו 
  קרים פת החוזה ולאחר סיומה באשר למכל תקו  , במהלךו להופיעורה לת   המועצהש

בתקו ישורהק עבודם  עפת  בתצהיר, המועצהם  תו  ובין  בע"פ  בין  עדות,  מתן  לרבות   ,
 . מטעמו ימ  וא/הוא וידרש י י שכפ  לוהכו  –ו/או מתן חוות דעת   המועצהבת לטו

 

לפ חודשי  2מדי   .4.1.26 בגין חובות שבפיכ זישלח הקבלן תחות  ם  לחי גורות   נים.השו  יביםור 
שוטפותולופע אכיפה  מפעולות  חלק  יהיו  אלו,  ע"י  עבוצ שי  ת  ע ו  ההקבלן  מפורט "פ 

 מנהל. ה יאושר ע"י בהסכם זה, ויעשו על בסיס "סרגל אכיפה" שיסוכם ו
 , לא שפטיבים הנמצאים בטיפול מיי חה ל  של כ  מפורטתמה  רשי  למנהלהקבלן יעביר  

ציון של יכלול  ש שוטף  כל תלו  בזאת כי   מובהר  .ם מסיום כל חודש זוגיימי   3-יאוחר מ 
 . המנהל תראולהועבר, בהתאם חובות ה

 
 במסמך ב' למכרז זה.  3.1.12בהתאם למוגדר  ממוחשבתיפה ת אכמערכ .4.1.27

 
בייעוץ מקצועי למועצה  הקבלן .4.1.28 נגת שיוגיעובתב  ,יסייע  , האו מי מטעמ   צהעומ הד  שו 

 לו. בחובות אטיפול בו/או בגין מחדלים  לןבק שבטיפולו של הות חוב  בגין
 

ת דעת וחווהסברים  ומתן    םמכי ומס, הכנת נתונים  רשותפות בישיבות שונות ב תתהש .4.1.29
 . שינחה המנהלכפי לגורמים שונים 

 
 

 בות מסופקים וקשים לגביה מחיקת חו  .4.2
 

למנהקבלן  ה .4.2.1 מרץ,  סתשמ )ן  רבעו  כלתום  ב  ליעביר  חודש  בסוף  ספטמבר   ,יונייים 
בכ מודצמבר  לשבועיים  ועד  שנה(  הרל  חובובעון  תום  לרשימת  מומלצת  מחיקה ת 

דעת חוות  יכולת בצירההמלצות    דיעותות  לרבמנומקת    בצירוף  חקירת  תוצאות  וף 
תוך   משפטית,  וחוו"ד  האכיפה    פירוטכלכלית  בסיס אשר  שבוצעו,  פעולות  יהוו 

בלה מ מלצה  כי      חוב.  ה קחידבר  בזה  משפטחקי  ולות פע מובהר  חוו"ד  וכל רה,  יות 
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 . ת, תשולם ע"י המועצהמחיקת חובוישי לצורך רם של ע"י גופעולה שתבוצע  

 

חיקתו של כל חוב כנ"ל כולל על פי איזה סעיף א למכיצד להבי  נהלמץ למליהקבלן י .4.2.2
לפי    לכהה  מונ יש למ יש להגרת הדרושה שויכין את כל הניי  ש לפעול למחיקתובחוק י

 . ןהעניי

 

החובות  ר העב  אישור .4.2.3 בסמכותי   מחיקהלת  של  ההא  בהתאם ו  העצהמו  הבלעדית 
 . יםשור משרד הפנהמתחייבים לאי כי המחיקה כפופה במקריםומובן   להוראות הדין

 
ה  -  4.2.3טן  לאחר קבלת אישור כמפורט בס' ק .4.2.4  יות למחיקת החובות,מנהל הפעולות 

 . לןקבאחריותו ועל חשבונו של היהיו ב

 

כל ן הקבלן רשאי לנקוט באי  הל מנהאת  אישור בכתב מ  אי לל מודגש ומוסכם בזאת כ .4.2.5
   פעולה למחיקת חוב/ות.

 
 חותדו .4.3

 

 מפקח דו"חות בכתב כדלקמן:הל ולר למנהקבלן מתחייב למסו .4.3.1
 

הג .4.3.1.1 מחלקת  בין  התאמה  להנדו"ח  ההחשבונות    הלת ביה  למנהל  מועצה  של  יוגש 
 וראה בכתב מהמנהל. ה י לפ ביום א', או במועד אחר  מדי שבוע

 

חקת"ח  דו .4.3.1.2 מפורט  בגמצטברו  ודשיבולים  לחודש  ראשון  בכל    לף. שח  ודשח הין  , 
יכלול זה  ע"פ    דו"ח  החיוביםפרוט  התקוסוג   סוגי  השוניםי  יוגש  בולים  בנוסף   .

 ומקומות הגבייה.  פות  רט ע"פ הקו מפוגבייה   בכל יום ראשון בשבוע דו"ח

 

 התקבולים  ל כלתקופתי שיכלול פירוט ש  "חדו.  4.2.1עון כאמור בסעיף  רבאחת ל .4.3.1.3
 .  ביוב וכו' נונה בארשנותרו להמשך טיפול, וב חה ת יתרו וכל

 
גורם סטטוטורי    הפנים  משרד  ת ע"יבמתכונת הנדרש  יםרבעוניחות  "דו .4.3.1.4 כל  ו/או 

  .אחר
 

כאלאחת   .4.3.1.5 בסע רבעון  למנהל  דו"   יוגש   4.2.1יף  מור  חובות ח  פירוט  כולל    הכולל 
 . בחוב ולפ טיה ומצבחייבים  ה שמות

 
 גביה  אי   חובות והסבר מפורט עלפיון  א  דו"ח  4.2.1בסעיף    רכאמורבעון  לת  חא .4.3.1.6

 . נוספות/חלופיותטיפול  המלצה על דרכי   ו/או
 

תי  דו"ח שנלרבות    פי דרישתו  לעייב למסור למנהל דו"חות נוספים  מתחן  הקבל .4.3.1.7
לר יותא  המים.שות  ודו"חות  שיוגשו  לספרי  הדו"חות    ורישומי   המועצהמו 

בקבנה תשולם  .רשותים  מותאמ   ןבגי   העמלה  לסכומים  ולדפי  הג  ץב קוים  ביה 
הבא    עמלה בגינם תשולם בחודשה  כאמור,מותאמים    כומים לאסל  באשר  הבנק,
 בדיקתם והתאמתם. לאחר
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 אכיפה מנהלית  .4.4
 

נוהלי    . ו"  ח המצ"ב והמסומן "נספ  חהנספ היה עפ"י  תית  פה מנהל גביה באמצעות אכי .4.4.1
 זוכה.הבלן ויועברו לק  המועצהע"י   עוקבעבודה מפורטים, י

 
 

 בים בחיי טימשפ טיפול .4.5
 

להוראות ה .4.5.1 לעמועבהתאם  יידרש להעביר  הקבלן  ע"י המועצהצה,  שימונה  את   וה"ד 
התראה.    תביו/או מכ המשפטי בגביית חובות מחייבים אשר לא נענו לדרישות    טיפולה

כל   בניהולאו  /ו ם  ביגשת תביעות נגד אותם חייבה  –  ן שהמדובר בשלב ראשון, ביכך
שני בנקיטת   שלבפסוק, ובין שהמדובר בחוב לה  ך אתצריך כדי להפוהפטי  הליך מש

 חובותיהם הפסוקים.  ןירעופ את  במטרה לאכוף על החייביםהליכי הוצל"פ 
 

המ .4.5.2 בהליכים  שיטפל  עוה"ד  ולרבות  הנ" שפטיים  כאמור,  בהוצאה בהליל,  הגביה  כי 
ת הכרוכות והאגר בשכרו ובכל ההוצאות ו  אישת   ונה ע"י המועצה, והמועצהלפועל, ימ

  .בכך

 

ה, ולהעביר אליו כל עם עוה"ד שימונה ע"י המועצלה  מצדו, יידרש לשתף פעובלן,  הק .4.5.3
 מסמך רלבנטי.שיב וע, תחמיד

 

 . "ז" חספ "ד יהיה עפ"י המפורט בנה הטיפול של עו .4.5.4
 

לקבל .4.6 כמובהר  בהליכין,  נקיטה  בין  הבחירה  נקיט  מנהליתאכיפה    י  יכים  לבהה  לבין 
רות לקבלן להוכך, רשאי יהיה המנהל  וצא מי  פועלאופן בלבדי. כב  שותרמשפטיים תינתן ל
מ בהליכים  ובלנקוט  מינהלי  באופן  אחרהליכיסוימים  משפטית  ם  גבייה  באמצעות   -ים 

 המנהל.של המוחלט על פי שיקול דעתו  לוהכו
 

 נותשו .4.7
 

  ובוצמוד לחשבון החייב  בר  שמיסרק וייחוב יעשה בכתב,  הקבלן מתחייב כי כל הסדר   .4.7.1
הבהרה כי אין בהסדר זה   וכןשבגינה נעשה ההסדר,    תקופה  ימה   -בין היתר    -ר  היוב
אוכד לפגוע  ח  י  בכל  ו/לגרוע  תב וב  תקופה  או  ו/או  אחרת  תשלום  דרישת  ו/או  יעה 

שלא ביטוימצא  אחרת  בהסים  ו  ה  דר.המפורש  ייערכו  פיהם  על  סדרי  העקרונות 
אלה   ותקרונלכל חריגה מע  .מנהלו מראש ובכתב על ידי הע קב י  התשלום מול החייבים

 ל המנהל. ב ש נדרש אישור מראש ובכת

 

בז  .4.7.2 מתחייב  כי  הקבלן  תשלומיםמצעותבא  לושיתקבהתשלומים    כלה  לרבות   ו 
אשראי דחו   , בכרטיסי  המחאות  ומז המחאות,  אמומןיות  כל  או  אחר, צעי  ,  תשלום 
לפקודת   באמצ  המועצהיתקבלו  ירשמו  שק ת  עובלבד,  הממוחשבת  המערכת  ל ופת 

בבנק  המועצההבנק של  שבון  ח ל  יופקדו ביום בו נגבו ו ,לתםקבעם   מיד  בלבד,  עצה והמ
ידי   על  המולקופ  או   המועצהשיקבע  בשעות   עצה. ת  תהיה  הכספים  הפקדת  חובת 

של   אלה  שיגב   כומים סם.  נקיבה או    ה המועצהפתיחה  שעות  לאחר  בכס ו  פת ישמרו 
גביה" "משרד  ב  למחרת  פיוו   שתותקן  הראקדו  ביום  יהיה  בשון  או   .תוח פהבנק  ו 

האחריוה שמירת  בדבר  המלאה  עד  כספת  בחשבון וים  הפקדתם  של   כולל  הבנק 
של  בידי  מופקדת  המועצה באשר ו  כלשהיא  בטענה  לבוא  יוכל  לא  והקבלן  הקבלן 

או שו   /  אבדן   /  ה גניב  /   לחוסר  כ   ד  הפקדת  לאי  אחרת  סיבה  בחשבון  כל  הכספים  ל 
   .צהעמוה  הבנק של

 
רשאי  .4.7.3 יהיה  שהוו לבד  המנהל  זמן  בכל  את ק  הקבלן,  יצוע  ב  א  ידי  על   חלפק הגביה 

לאמור   נהל, בכפוף של המוראה  תנאי מסמכי המכרז. כל הכי הקבלן עומד ב  חולהשגי
 וזה זה, תחייב את הקבלן.חב
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ו מתן תנאים חריגים ת על הפסקת טיפול בחייב, א הורושלב ל  בכל  שאיר  היהי  המנהל  .4.7.4
בעניי  תחקיל   ו/או המשפטי  מסהטיפול  האון  לטיפולם  יהיה מקרה  ב  ישי,ים  לא  זה 

הקבל חול  ןזכאי  בגין  אלא  שהוא  תשלום  בפועלכל  ידו  על  שנגבו  ל  בות  מתן  עד 
ל   המועצה סמכויות    כאמור.   הוראה,ה  החובות  כלל( ממצטברים)  5%  -יהיו מוגבלות 

בזה כי אין הדבר   הרובשל כל חייב. להסרת ספק מוב  חיגור ולא יותר משליש ה שבפ
 . ת חובמחיק שלליך ים הנמצאים בה/ייב ח כולל 

 
לפי    תות,תם, לזמן מסוים או לצמימתן השירותים, כולם או מקצאת  הקבלן יפסיק   .4.7.5

יחדש את   ולא הוראה,  בהתאם לתנאים ולתקופה שצוינו ב  נהל המ וראה בכתב מאת  ה
שתמש תלא    ה עצמוה  .המועצהמאת    ל כך בכתבה אלא אם ניתנה לו הודעה עעבודה

 . עצההמושל ה ע"פ שיקול דעת ת  יוחדומ  יבותטעמים ו/או נס מאלא בסמכות זו, 
 

במהלך   והוראה של המנהלייה  חכל הנולקיים הוראות כל דין וייב לשמור  ח הקבלן מת .4.7.6
לותי הגבייה, לר מתן וביצוע שי ולהנחות  ייד תדרך,  שיבצעו תפקידם   ובדיו כךאת עע 

ומוחלטת  תו קפדנית  שמירה  הנוה   של ך  וכל  דין  כל  כאמור רוהו  יה ח ראות  אה 
 . וזה זהח קבלן על פי ל ה שירותיו ופעולותיו ש למתן יםונטי הרלו

 
 
 ורה לקבלן ואופן תשלומההתמ .5
 

 י כלל .5.1
 

כי מחיקת חובות שבוצעה במהלך שנתלה .5.1.1 בזה  על   פיעתש  מס, לא  סרת ספק מובהר 
   יובים השוטפים לאותה שנה.ה החגוב

 
 התמורה לקבלן  .5.2
 

מסכום    _________%בשיעור של יסית סבלה לקבלן עמ  שולם ת הגביה   ות עבודעבור  .5.2.1
בפוע  ההגבייה  זהל  להסכם  במבוא  בסיסית":  לןלה)  מוגדר  אחרי ימו)  ("עמלה  לא 

 .  העמלה תשולם מידי חודש.  (שהזוכה יקבע

 

 "מ כחוק. עמ נ"ל יתווסףהתשלומים הלכל  .5.2.2

ומודגשמו .5.2.3 מלבזאת    בהר  העמלות  כי  שעור  לעילהנזכרו בד   ועצה המ   תשלםלא    ,ת 
 ההוצאות בכל  א יישהוא לבדו    סיבה שהיא,וא מכל לשהכל סכום נוסף ככה הזו לן לקב

וסוג מין  הנובעות  מכל  ה ,  מגביית  מגביית  ות החוב הן  והן  . שבפיגור   החובותשוטפים 
א בגין  יא לרבות להשת  ל תוספ"י חוזה זה כ פ ע  וסף לתמורה וד מובהר, כי לא תתו ע

וי במחירי שינשכר, תקורות,    ות  בעלוי  דלק,רי הטבעות, במחיבשערי משינוי במדדים,  
הי  סחורות,  ואגרומסים,  שיוטלו טלים  חדשים  אע"י    ת  שינוי  וכל  כלשהו  חר גורם 

 ב. כיו"

ארנונה .5.2.4 סכומי  להחריג  הזכות  לעצמה  שומרת  מיסיהמועצה  אגר,  וה ם,  ים ל יטות 
מסכואח הגביה  רים  המוגדב ם  מפרופועל  שיגבה  זה  בהסכם  תר  או  יקטים  שתיים 
 .  2020ת טלים בשנאגרות והים, גבו עבורם מיסיא נלרים ש ם אחיזמימי

בהתאם להנחיות שיקבל   הות גביעוד מובהר ומודגש כי הקבלן יגבה מנישומים הוצא  .5.2.5
ב הנקוב  מהסכום  יותר  ולא  )קביעת יהמיס  תקנותב  ובפרט דין  מהמועצה  )גבייה(  ם 

ה ודעה  2018-ח  תשע"ת  ת מרביות הוצאוקביע   ,2011  –התשע"א    ת מרביות(,וצאוה
כ  2018  -שע"ח  ת רגולטורית  לאו  שתת א   הנחייה  התקבולים   קבלחרת  כל  בעתיד. 

ישירות   יופקדו  זאת  תשלום הלקופת  מגביה  לקבל  זכאי  יהיה  לא  והקבלן  מועצה 
ופעל על י הצוות המיפה על ידכ את פעולות הא  הקבלן יבצע   כלשהוא בגין פעולה זאת.

 ועצה. ידו במשרדי המ
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כי  ודי .5.2.6 הגש  המוהעמלה  זה  גדרבסיסית  בסעיף   3,500  של  סכום  גם    הבחוב  תכולל ת 
המשרד של המועצה ושל התאגידים הנלווים   שימוש חודשיים בשירותיש"ח עבור דמי 

וריהוט עבודה, ציוד    חשמל, חדרי   שכירות, מים,  למתן השירותים, ובכלל זה גם דמי
צורכי  משר שירותידי,  מחשב  עםטלפון    מזכירות,  משרד,  חוץ,  ומדפסותקו  ל וכ   ים 

הנדרשחא ותוכנה  חומרה   מערך    לתפעול  יםרת  לניהול   סכומים   ביה.הגהתוכנות 
ההוצאות אלה  חודשיים   ניכוי  לאחר  המכרז  נשוא  השירותים  עלות  את   משקפים 
 השוטפות.

 

 יים בונות חלק חש תשוהג תמורההפן תשלום או .5.3
 

 ,שיחוד -דובון  שח  רשותלקבלן  ה   יגיש  ,םייודשחום כל  תמימים    15וחר מאשר  אלא י .5.3.1
דובצירו עותקיםורפמ   "חף  בשלושה  יד ב  ט  על  שניתנו  הגביה  שירותי  חודשיים ב וגין 

 . הקודמים
 

ל"    האמור  ו"חהד .5.3.2 מחולק  שוטףיהיה  בו  "חוב  נג  חויבכמה    ויפורט  "חוב בהוכמה   ,
נגב יר פ  עםפיגור",  ב נערךת לתקופה  גורים יחסייה מחוב הפ וט כמה  וכן    וןחשב ה  בה 

החוביח לכלל  החייבים  רט פוי  "מחקו נ ש  בותחו"ו.  בפיגור  סית  רשימת  ואת   את 
ם בדבר גביה מרוכזת כמו כן יכלול הדו"ח נתוני  הכספים שנגבו על ידו ברבעון החולף. 

 מוועדים.
 

בסכום .5.3.3 יכלול  חהרבעו שבון  חה  הקבלן  לצורך  לו  יהמג  יסית  הבס  העמלה  ובש יני  עה 
בסעיף  )כאמ ברב   שנפרעו   קבוליםהתאת  רק    ל(, עיל   5.3.2ור  והחולף  עוןבפועל  ן  ית י , 

, הסכום שנגבה  ,ם מעותדים כולל שם החייבתשלו  יבו באמצעשנגט לכל הסכומים  רופ
הפיר מעותד  עוןותאריך  תשלום  אמצעי  לכל  נפרד  לרבות: )דוח  מעותדים,   שיקים   , 
 .(בע פיגוריםק והוראות  הוראות קבע, יא כרטיסי אשר

 
שנבתום   .5.3.4 מלא  ו   , הכל  יג  15  -היאוחר  דבינואר  הקבלן  ת, לפ והח   לשנה   שנתי,  ו"חיש 

רשימת החייבים  ויפרט את    "נמחקוש  חובות "פיגור",  ב", "חוב  טף חוב שול"מחולק  
ה שנגבוואת  החולפת.   כספים  בשנה  ידו  פי  על  גם  יצורף  אכיפת   פעולותרוט  לדו"ח 

   פת.חולה לן בשנהל ידי הקב ע  ה שנעשתהלסוג הפעו רוכזות לפימ  היהגב
 

שנפרעו    לוםו/או הסדרי תש  אותמחהן  כי בגי ר בזה  ובה, מוסכם ומאף האמור לעילל  ע .5.3.5
  המחאות  .י ההסכםהמגיע על פלאחר תום תקופת ההתקשרות תשולם עמלה בשיעור  

ההת מועד  שלאחר  אחרים  תשלום  כוהסדרי  לא  לטיפול ו  ר ביוע  –ובדו  קשרות 
ה  אייהיה זכלא  ן  כי הקבל ודגש בזה  ן מובהר ומככמו    .עצההמו מחאות  לעמלה בגין 
 ת על פי חוזה זה. ועד מוקדם להתקשרובמ צהו במועשהתקבלות דחוי 

 
ח  15בכל   .5.3.6 משלוח  לאחר  )חודשיים  זוגי  אי  ידי    הארנונה  ןשבו לחודש  על  הראשון 

פ  , למנהלהקבלן  יגיש  הקבלן(   ובו  בפועלביגה  מיסכו  רוטדו"ח  שעבח   ה    . רובודשיים 
דיווח לבין    עצההמושל    "שחבין נתוני הנה ה  יש התאמכי      בכתב   לןיאשר לקב   המנהל 

שנגבו  לן בהק הסכומים  העמלה ותשל.  על  בסעיף    הבסיסית   ם    לעיל(  5.3.2)כאמור 
יעשה רק בכפוף לאישור  יום  45וטף +  של ש תשלום  בתנאי    . אמור, כהמועצה  גזבר, 

חשה  שנ   לבכ  15/7יך  בתאר שייערך  חצי  י נבון  ובו  הפרשילמו/יקוזז ושתי  ה עמל ה  ו 
שנה  יתהבסיס חצי  בתאריך  עבור  שנתי  עריי  העוקבתבשנה    15/1.  חשבון  בו  ך 

כולהי השנה  עבור  הבסיסית  העמלה  הפרשי  הגת  .שולמו/יקוזזו  אחוזי  בייה, חשיב 
   .(תבייה מצטברברים מול גבמצטבר מתחילת שנה קלנדרית )חיובים מצט  ייעשה
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 ן סופיחשבו .5.4

 

המגיעתה .5.4.1 בגין    שלום  כת  התחשבנולקבלן  ישולםאמסופית  לעיל  בת   ור   אים נלקבלן 
 ן:כדלקמ  ובמועדים

ההתקשרות,מימים    30  -מ  יאוחר  לא   סופי   חשבון  יגיש  הקבלן .5.4.1.1 תקופת    עם   תום 
יאוחר מת  המועצה.  המועצה לא  זה  סופי  מיום  30  -  בדוק חשבון  ו  בלת ק  ימים 

  למען   ם.נוספי  ימים  30קבלן תוך  לה( תשולם  מגיע  אםבלן )קלהמגיעה  רה  והתמו
ספק  ה העמלה  חיסר  הסכומיעל    יעשהיסית  הבסשוב  הנצבפי  בפועל  רים   ם 

   מועצההבחשבון  
להמציא  במ .5.4.1.2 הקבלן  על  לעיל,  באמור  לפגוע  תשלוםרשותללי  כל  כנגד    יועבר ש  , 

 כאמור, חשבונית מס כדין.  אליו

 תויוהסבת זכהמחאת/איסור  .6

טובת    או כל  ,ולק חאו    לו, כווזהחהלהעביר את  מחות ו/או  הסב ו/או לרשאי להאינו    ןהקבל  .6.1
וזה זה,  ח פי    או לשעבד את זכויותיו עלין שלא בתמורה, ו/ובתמורה  חר, בין בלא   ונאה על פיה

 . נהלהמ מוקדם ובכתב של ה ולקן ללא קבלת אישורח כולן או 

  ,"תאגיד"(  :ביחד להלן)הכל    הרשומ  י ת ה או בלשומותפות ראו ש  חברהבמידה והקבלן הינו   .6.2
בהעברה אםתאגידב  מהשליטה  49%  מעל  יראו  בין  נ  ,  אחת    שתהעההעברה  ם  א  וביןבבת 

 לעיל. . 6.1מנוגדת לאמור בסעיף  ה ברה  העכ נעשתה בחלקים, 

לאחר    יצוע שירותי הגביה, כולם או חלקם, או למסורהקבלן אינו רשאי למסור לאחר את ב .6.3
מה  כל הקש פעוחלק  בבר ולות  שיות  הגבי יצוע  לצייןהרותי  יש  עו  ,  העסקת    יןב  בדים,כי 

המשששכרם   זמן  לפי  וביתלם  משתלםשש  ןעבודה  ש  כרם  בהיעלפי  אין  העבודה,    ,ור 
 כשלעצמה, משום מסירת ביצוע שירותי הגביה לאחר. 

 

 אחריות וביטוח  .7
 

אונה,  ת  ת בגין כללרבו  דל,חעשה ו/או מכל מחלטת לומו   הקבלן יהא אחראי אחריות מלאה .7.1
נזקבלהנכות, חלה,  חמ יוצא מן הכ כלשהו,  , או  בלי  או  /ו  ועובדיל ו  א /ו  רשות לרמו  שייג  לל , 

ש  ושלוחי  למי  מטעמו/או  אדם   ובא  ו/או  ו/או  לגוף  כלשהו,  נזקים    אחר  לרבות  לרכוש. 
  ו/אושל הקבלן    ,הואוסוג ש  מיןדל, מכל  חולמעוקלים באחזקתו, בשל מעשה או מ  ביםחייל

, ממתן בעקיפין הנובע, במישרין או    כל ובמו בקשר  מטעמי שבא  חיו ו/או כל  ויו ו/או של עובד
ו/גה   תישירו הקב ממע  אוביה  של  מחדל  או  ו/אושה  ו/  לן  שבא עובדיו  מי  ו/או  שלוחיו  או 

במ  הקשורים  אימטעמו  בביצועשרין  בעקיפין  מסמכי     ו  פי  על  הקבלן  ה.  וזחההתחייבות 
יהקב את  לן  הניזוק/ו/או    עצההמופצה  לפייאת  דמ  המקרה,  ם  הבכל  שיגיי  . להםלו/ע  נזק 

ל משחרר  את  חלוטין  הקבלן  מט   וחי שלו  ,ועובדי   ,צהועהמומראש  שבא  מי  מכל    ועמואת 
כתוצאה    ושאירע או נזק כנ"ל    בלה, נזק כספיחנכות,    לה,חבות בגין כל תאונה, מאחריות וח

 שהיא.  עילה  בכל או לרכוש,/ו  וףדם, לגכל אמהרישא לסעיף זה, ל
 

לשבהק .7.2 מתחייב  ד לן  כל  פמי  לם  או  פסק  יצ נזק  פי  על  המגיעים  לעווי  אדין  לכל  או   דםבד 
מעשה    די מתן שירותי הגביה ו/אונזק כל שהוא תוך ככתוצאה מתאונה או  תו  ויר מצא בשנה

 זה.החו  מסמכי ל פי, במישרין ובעקיפין, בביצוע התחייבויות הקבלן עדל הקשוריםחאו מ
 

במתח   הקבלן  .7.3 וייב  לפצות  בשלמות  לזה  נז  צההמוע את  שפות  כל  אוק  על  תביעה  כל    וכנגד 
שלו היה    או ו/  ונגד מי מעובדיו/או    ונגד  כלשהו  אדם  די ש על יגתוש  עילה שהיא,  שה, מכלדרי

ם,  לעיל לכל אד  -7.2ו   7.1בלה או נזק שמפורט בסעיף  חו/או מי שבא מטעמו בגין כל תאונה.  
  וובדי ע  ו/או   עצההמותבע  ים  א  יגרמו להם.שהמשפטיות    וצאותת הה רכוש, לרבואו לגוף ו/ל
שלוחיו/ שבו/א   ו או  מי  מטעמו  יהא  אה  צתו כ  נגרםש ק  נזעל    וא  לעיל,  הקבלן  מהאמור  על 

כל סכוםלסלק את   כנגדם או לשלם  ו/א   התביעה  ידי  ח ו לשיפסק לחובתם  על  ובת מי מהם 
 בית משפט בפסק דין סופי. 
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יקה .7.4 וישפה א  יההבלן  כל    ההמועצאת    חראי  לנבגין  שיגרם  שגי  וזק    של מקצועית  אה  עקב 

גם לגבי  תו של הקבלן תחול  ריוחא  צועית.קהמו  במילוי חובתהזנחה    דל ו/אוחהקבלן ו/או מ
   תקופת החוזה.לאחר תום  אשר יתגלו שגיאות ורשלנות כאמור לעילשל  םמקרי

 
ע  .7.5 ואישור  הביטוח  והוראות  כנספדרישות  מצורפים  הביטוח  כשהגח  ריכת  יצורפו  והם    ם' 

 . הקבלןידי  -חתומים על
 

 

 

 תערבויו .8

  ערבות ערבות ביצוע    ותרשל  ן לימציא הקבנשוא הסכם זה,    יו תבויות קיום כל התחיי להבטח .8.1
אוטו בנקאי הנוסח  ח"שאלף  וחמישים  מאה  )במילים:    150,000בסך  נומית  ת  פי  על  ערוכה   )

קף  ובת  תהיה   הביצועערבות    "(.ערבות הביצועולהלן: "  )לעיל  ב'להסכם זה כנספח  המצורף  
   ו.חר סיומ ום לאי 120ועד   החוזתקופת הכל   לאורך

מציא  אחר שיורק ל   כם זהלהס  8.1בסעיף  ב  הנקו  המועדאחר  ל,  לקבלן תוחזר    עיצו ת הבוערב .8.2
המ  המועצה  לחשבות  הקבלן   ידי  על  מאושר  סופי  כל    מס  תווחשבוני   נהלחשבון  על  כדין 

 .  שולמה לקבלןהתמורה ש

דעתו  עפ"י    יחליט  הל המנ .8.3 יעהבלשיקול  כום לממש העש מק די באם  או  ל ורבויות,  ,  מקצתןן 
סעיפי  לרבות  ם זה  להסכ  10מספר    יףרת סעות הפלרב  ןסכם זה ע"י הקבלר השיופ  אם וככל

 .ומבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה לעיל ולהלן המשנה שלו 

ו .8.4 תבמידה  זה,  הוארכה  הסכם  רשאיהוגדל  או  קופת  ההתקשרות,  תהיקף    ההמועצ  היה ת 
ין ולפי  עני פי ה ל ,  הריך את תוקפו להאא/הביצוע ו  ובה הערבותאת גלעדכן    ןלהקב לדרוש מן  

ד התעשיקול  האמו  הרמוב  .בלעדיו  כי  בסעבזאת  זה  ר  מיף  לבנק  אינו  לפנות  מהמועצה  ונע 
הערבות.   הקבלןלהארכת  כאמור,    קיבל  לידי  מסידרישה  לע  המועצהור  ו/או  תוספת  רבות 
ת  לערבו  תסרה התוספ. לא נמעצההמו  פי דרישתל ת ובות המעודכנאם לער ערבות חדשה, בהת

הערבות   לחדשההו/או  י,  על  העניין,  את  לחל  המועצה  הא ת  תרשאי  בלן, הקי  דפי  ערבות  ט 
בידי   הביצוע אשר  לגרוע מסמכותההקודמת  וזאת מבלי  ו  ה,  הערבות  לחילוט  מבלי  הכללית 

 ו הסכם. דין א מכח כל רשותרופה הקיימים ללגרוע מכל סעד או ת

 זכויות  ירתשמ  .9

 

חו  החליטל  הסופיתות  הזכ  תהיה  תרשול .9.1 מחיקת  בבבדבר  הדין    ףכפוות  ן.  עניי בלהוראות 
וה ש  ייביםלח הן  ת  במחיק   לטפל  תרשאי  האתא  יונים  לטיפול  חובות  החובות  העברת  לפני 

 בגבייתם לקבלן.  הקבלן ובין לאחר העברת הטיפול

 

הנתונים הקיימים  ו/ כים  כל המסמ .9.2 בעתו/או שאו  יקוטל וזח להקשורים  ויד  יתווספו  זה    גו ה 
ל  בצורה   ו ויתויק בנקל  הפר  יתוראהניתנת  עפ"י  הכל  של  המנה   ראותוטני,  כולל  ועצההמל   ,

 במערכת מחשוב משרדית.  סרוקיםקבצים ב הירשמ
 
ו/או    ג הקיימיםאו הנתונים מכל מין וסו/להסרת ספק מובהר ומודגש בזה כי כל המסמכים ו  .9.3

יק בהם  יחז   תורופת ההתקשובמהלך תק  .עצההמוי של  דבלעה  הינם רכושעתיד השיתווספו ב
ב ו אמנונהקבלן  ה ת  קיום  ועבלב  ה וזחלצורך  תום ד,  ההתקשרות ת  ם  הקבל יחזי  קופת  ן  ר 

קבלן מוותר  ה  נתון.  ישאר בידיו כל מסמך ו/אויאת כל המסמכים/נתונים באופן שלא    תרשול
 בון. העיכש בטענת  מהשתמתחייב לא לונים והעיכבון באשר למסמכים ונת מראש על זכות
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 יצוייםופ ולוטביחוזה ת הפר .10

 

   תנאיםהינם   שלהם,  המשנה על כל סעיפי   .7,  5, 4 ,2  ,1פר מס ים כי סעיפיםצדדין הבמוסכם  .10.1
ובלבד    ,החוזה  ודית של יס  וזה זה והפרת כל אחד מהם תחשב כהפרה חעיקריים ויסודיים של  

  .עצההמו כך מאת  על  הודעה לתב ק רימים לאח  10ן תוך א תוקנה ההפרה על ידי הקבלשל

 

י כל  לפ  המועצהכות  לזמדים  ד העואו סעו/רוע מכל זכות  לג  מבליו ע מהאמור לעיל  לגרו  ילמב .10.2
  וסכמים וקבועים מ בפיצויים   המועצה את  הפרה יסודית של הסכם זה תזכה  ם,  או הסכדין ו/

זה ועד    וזהח  תימתחועד  דוע במהמדד הימ   שהם צמודים למדד,כ   ש"ח  150,000מראש בסך  
ידוע  מדד  ל התשלושיהא  מצהיר  .בפועל  םבעת  כיהצדדים  הם,  נקב י  הנ"ל  לאחר  ע  סכום 

ולא  ה  זהיר  הערכה נזקים  לנזק  נה שסככל טע  תישמעשל  יחס סביר  נקבע ללא  זה  פיצוי  ום 
 . הנגרם עקב הפרת ההסכם

 
ים  יכספאי סדרים    וו יתגלבכי בכל מקרה    ודגש ומוסכםמ  ,גוע באמור לעיל מובהרמבלי לפ .10.3

 .דית בסכום החסרה מייצעיפצה המו  ביה, הקבלןת הגבמחלק
 

ללי  מב .10.4 באמור  מובעילפגוע  כי  ומודגש  מ  ,הרל  בזאת  תההמועצ וסכם  לקזז  רשאית    אה 
כאשר   מראש  מוסכם  פיצוי  לקבלן  המגיעה  מקיים    הקבלןמהעמלה  יותר  איננו  ו/או  אחת 

ובלבד  מהתחייבוי להלן  המפורטות  הותיו  אחראישאין  למועצה  ביצוע  א ת  ייבות  ההתחי 
הקבלההפ  ה נק תו שלא אי  ובתנ ידי  על  קב  10  תוך   ן רה  לאחר  על  הודע  לת ימים    תבבככך  ה 

מוסכם מראש   בפיצוי  המועצהיפצה את  ם להלן הקבלן  מפורטיקרה מהבכל מ.  המועצהמאת  
לכל    15,000בסך   יות  הפרהש"ח  עצמה  על  בדברשתחזור  כי  )מובהר  אחת  מפעם    ההפרה   ר 

 :כם מראש( מוס זז פיצויויק  הראשונה לא
 

 ים. /בייחל  ר וב אחאו חיך , חינוהארנונהות  שבונחלוח באיחור של או מש חאי משלו  .10.4.1

 

 . מיים ברציפות, בחיוב שגויפע ייבחב של י חיוא/ חיוב .10.4.2
 

 .לחייביםגין חובות  ר של תזכורת בחובאי חאי משלוח ו/או משלו .10.4.3
 

 .הלמנה ובכתב של קדםלא אישור מוירים ל אדם חסר או ניוד עובדים בכ חכ .10.4.4
 

   "ח ה ודו ז להוראות הסכם תאםבה אללקי או רשלני שחפול יט טיפול או העדר  .10.4.5
 רבעוני.  ותהמלצ

 
במקרה של חילוקי דעות בין הקבלן לבין המנהל בנושא סעיף זה   זאת כיודגש בהר וממוב

 ועצה. ל החלטת המנהל בפני ראש המורה לקבלן הזכות לערער ע בחוזה שמ 

 

סלחלט    ת יאזכ  הא ת  המועצה  .10.5 הפיצויאת  המוסכמכום  מהערבהנקו  ם יים  לעיל    ת ובים 
לפי    הכל  ,תית אחר רך חוק בכל דלן או לגבותם  קבגיע לום שיל תשלמכ ית או לנכותם  נקאהב

 .הבלעדיה שיקול דעת

 

לא    ים המגיעים לקבלןנקאית או ניכויים מתשלומ ילוט הפיצויים המוסכמים מהערבות הבח .10.6
 זה זה. וח י תיו על פ ובויקבלן מהתחיי ו את הישחרר

 
ודית  יס  הפרהשבו כ ים יחבאכי האירועים הים  הצדד  לעיל מוסכם ביןאמור  המלי לגרוע  מב .10.7

 :יסודית  במקרה של הפרה  ובכל הזכויות המוקנות ל  ההמועצ  זכו אתזה וישל חוזה 
 

אה .10.7.1 זמני  עיקול  כ וטל  פעולה  נעשתה  או  קבוע  לגבי  ו  לפועל  הוצאה  של    נכסי לשהי 
טין  ולחל  ו או הוסרוהופסק   אהאמורה ל   או הפעולה  יקוללקם, והע חאו  קבלן, כולם  ה

 . צועםבייום ממועד   7 תוך
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או    צו כינוס נכסים לגבי נכסיו, כולםניתן    רגל אושיטת  הקבלן התראת פ ד  שה נגהוג .10.7.2
נתקבלה על    רשותא  רגל ובמקרה של מציע שהו   חלקם, או הוגשה נגדו בקשת פשיטת

 , צו פירוק נגדו    ןאו נית   ,קבקשה לפירוגדו  שהוגשה נ  או  ,ירוק מרצון ה על פ לטחידו ה 
ן  יו למע ה לנושוא פנה ש  לקם, אוח ו  א   כולם,ושיו  עם נ  ורלפשרה או סיד  גיע וא ההאו ש

חדש(   חוסלפקודת החברות )נ   233קבל ארכה או פשרה למען הסדר איתם על פי סעיף  
 . 1983- תשמ"ג

 
ולתו  ביכ  כי איןאו  /ו  החוזה  עיצו לן הסתלק מב כי הקב  המנהלשל    והוכח להנחת דעת  .10.7.3

 . עצההמות בטוב אורות הציבור ו/בש פוגעהבאופן   בויותיובמחוי דלעמו

 

בידי  כ .10.7.4 נתן הדעתלהנחת  כחות,  הו  צההמועשיש  או אדם אחר מטעמו  כי הקבלן  או    , 
 וזה זה או ביצועו. חשר לבק ה במכרז ו/או יעם הזכי הציע טובת הנאה כלשהי בקשר 

 

ו  י מניות  מי מבעלינגד    ו אהקבלן ו/  פלילים נגדכים  נקטו הלינ או  כתב אישום    ם הוגש א .10.7.5
ו/או  ו/ ממנהליו  מ  אומי  הבכעובדי מי  עביר  ,יםיר ו  תנ למעט  עועהות  ת,  כנון ברות 

 .ובניה, עברות לפי חוקי עזר וכד'
 

כי הצהרה כלשהי של הקב .10.7.6 זה   תימת חוזהחעם    לן שניתנה במכרז או בקשרהתברר 
נכ לא ונה, א אינה  היה   ,ועצהמה  שר, לדעת ה מהותית אעובד  רשותלה  ל גי  ו שהקבלן 

   .ההתקשרות עימועל  פיע שבה כדי לה
 

יסודי ה  וזחן  הקבל   הפר .10.7.7 , מבלי לגרוע מכל סעד או תי זכא  צההמועא  התת,  זה הפרה 
 לבטל ההסכם.  , גםכל דין וזה זה או על פיחעל פי  ולהמוקנית    תרופה

 
לכאורה ישמשו    ו וחשבונותי  המועצה ספרי   .10.7.8 ששולמותשלול הנוגע    ל בכ  ראיה   מים 

 .ומועדי הוצאתן מושולש לשיעור הוצאות דיהם,עו ומ  לקבלן

 

י .10.7.9 בלא  מס  עלה  יבזכויות   מועצהה  שימושראו  החפי  המכי  כביטול  ידי  ח וזה  על  וזה 
לעמוד    ובכתב, והקבלן יהיה חייב  על כך במפורש  ההודיע   המועצהאלא אם    המועצה 

 וזה. ח ל העה על ביטוהוד  נתנה לו  אד לוזה, כל עו חל פי ה התחייבויותיו ע בכל
 

יום   21ה על  עללא י   ואשר  לבצע  צה המועשלום שעל  בת  יחוראבין הצדדים כי  וסכם  מ .10.7.10
 איחור   בגין  אחר   או   כספי  וזה זה והקבלן לא יהא זכאי לכל סעדח ה של  וה הפריהו  אל

 כאמור. 
 

התר .10.7.11 כי  הצדדים  בין  המוסכם  ו/או  בהססופות  הנ"ל  זה  עדים  מצטבריכם    ם הינם 
 י כל דין. ו עפ"א /י ההסכם ואו סעד עפ"ה ו/תרופ לכל

 
 ורה.  מה סגלעיל משום רשי  10עיף ים בסמפורט ה  כי אין במקריםד, ם עוכמוס .10.7.12

 
 

 סיומוות החוזה תקופ .11

 

בתוקף   .11.1 זה  חוזה  יהא  להלן  לאמור  ליום    _______מיום  החל  חודשים    36בכפוף  ועד 
לעיל  )ן   שיפורט להל כפי    המועצה  לה ש פציות להארכ לפי או וכן תקופה נוספת  ,  ________
 "(.החוזה  תקופת"הלן: לו

 

יותר,  וחרת  ופה מא לא בתק, א________  וםהחל מי תהיה  ל לא  נ"תחילת ההסכם הל שככ .11.2
תום ביום    מועד  קרי:  כנו,  על  יישאר  הנ"ל  ההסכם  של  תקופת  _ _______תוקפו  אם  אף 

   חודשים.   36-ה פחותה מההסכם תהי

 

תקא לההאופציה  בד  בל  שותרל .11.3 את     12  עד  של   נוספות   ות פתקו   שלוש    עד ב  החוזה ופת  ריך 
לקבלן   הצ המוע תב שתשלח ע"י דעה בכהוע"י  "( ופציההא פתתקו"  ן:כל תקופה )להל יםחודש
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ם תקופת האופציה  לעיל ו/או תו  11.1תקופת ההסכם כאמור בסעיף    יום לפני תום  30לפחות  
 . הסכםי האבכל תנ הקבלן וזאת בכפוף לעמידת   כאמור בסעיף זה

 

מלגרומבלי   .11.4 בסעיע  רש  11.1-11.2ים  פ האמור  שיקווהמאית  לעיל  לפי  י,  הבלעדדעתה  ל  עצה, 
מתום   החוז שנ החל  ו/ת  הראשונה  חלה  מיום  קאו  קרי:  השנה  של  את  _______ה  להביא   ,

חודשים מראש.    3לקבלן לפחות    תשוגר ע"י המועצההחוזה לסיומו ע"י מתן הודעה בכתב ש
תחליטשהמועצככל   ילממ   ה  זה,  סעיף  הש  במועחוזהא  בטל  בהוד שייק  דה  הודבע  עה  עה.  

זה ו/או הפר    בחוזה ודית כמוגדר  פרה יסבה את  חוזה זה  קבלן  יפר הם  תשלח לקבלן א  תזאכ
זה  המוגדרים במכרז    את האמון שנתנה בו המועצה ו/או נמנע מאספקת השירותים והעבודות

 .   המהמועצלמרות שקיבל על כך התראה בכתב 
 

ה  בי פעיל שירותי גה מלועה  מועצה מנכת כי ה מוסמ  תמכת או רשומוס כאה  ייקבע ע"י ערה ויה .11.5
יום, זאת   30זה בהתראה בכתב בת    הסכם  המועצה לסייםרשאית  ,  תאגיד חיצוניצעות  באמ

 כלשהו.  מבלי שלקבלן תהא כל טענה ו/או זכות לפיצוי 
 

מקר .11.6 ש בכל  זהל  ה  חוזה  פי  על  ההתקשרות  ל יפעל    סיום  מסודרת עברההקבלן  אה  מל  ,ה 
על ידו    נאסףידע שהמ  ל  כ   ולרבות העברת  תחום לפחודשי  3  פיפה שלצוע ח ילרבות ב  לתכולו

והמסכל  לל  כו במקומו  מועצהלמכים  הנתונים  שיבוא  אחר  לקבלן  המסמכים  :או    ,כל 
על    ויועבר  םשירותיי הקבלן במסגרת מתן  כים שהוכנו על יד ההצעות, ההמלצות וכיו"ב מסמ

ביר למועצה  עלהבלן  תחייב הקמו כן מכ  .יולורה ע ת   עצההמושמי  ו/או ל  מועצהה י  גדו לנציי
עב  30מ  אוחר  י  לא מסיום  דו ודיום  קופתו:  התאמת  להנ"ח  חשבונות,  ה ה  חובות  לת  דו"ח 

ומרוכז,   הוחייבים מפורט  נכון  בנק של המועצה, מדו"ח התאמת קופה לחשבונות  גביה  אזן 
עבודתו האחרון הנ  לאהמהתאמה    המציג  ליום  ונתו החשהלת  בין ספרי  וכל    פהי הקונבונות 

זאת  להתחייבותו    בהתאם   לן הקב . לא פעל  המנהלה לו  ור ביצוע אחרת שה  יתהנחי דו"ח או  
נגד שר לנקוט  המועצה  אכיפה    ואית  ערבות    לרבותאמצעי  ה   הביצועחילוט    מנעות יו/או 

 . קח על עצמושל תחייבויואת ההת עד שישלים  זהגיעה לו בתוקף הסכם מתשלום העמלה המ

  

נתונים    הורדת לבצע  ו  פעולה, לסייע   ף שתל  לן הקב חייב  מת שרות  ההתק   םקרה של סיול מבכ .11.7
ולמסרם  ת ממוחשבת אחרת שהפעיל לטובת המועצה,  כל מערהגביה או מכ  אכיפת  כתממער

או    PDFיה מגנטית והן בדוחות מבוססי  הן על גבי מדנהל  למועצה או לכל מי שיורה לו המ 
ימים    10  תוך  ,מהמנהל  ור בכתבת אישל, לאחר קבהועצו המ עליו תורה ל  אחר  סטנדרט  בכל

פ תשלב  נהלהמ ית  ני מקבלת  ללא  לשמש  העמלהעל  נוסף    וםכתב,  במסגרת  המועצה    ולמת 
סאות  יים, המסמכים, גר. על הנתונים לכלול את כל הנתונים השוטפים, ההיסטורהסכם זה

על    .נה הנתוניםמב  פרושלרבות    הקבלןות  כמר במער חר הנשהנתונים, הטבלאות וכל נתון א
לאה למועקבלן  אפשר  מטעמה,לו  צה  אחר  מ ג  כל  לישה  ו לאה  הנתונים  ההמכל  תעוד  ידע, 

הקבלן.  יהמצו   והגיבוי  בידי  פעל  ים  המועצה    הקבלןלא  רשאית  זאת  להתחייבותו  בהתאם 
נגד  ו/או ה אמצעי אכי  הקבלן  לנקוט  כגון חילוט ערבות המכרז  לה  העמ  מתשלום   ימנעותפה 
   .על עצמו קחת שלתחייבויו ם את ההשישלי עד  זההסכם קף  בתו המגיעה לו

 

וסוג    ות כל שימוש מכל מיןשאי לען לא יהיה רש י הקבלכ   ש ומובהר בזהמודג  ת ספקסרלה .11.8
 וזה זה.ח  ך קיומו שלכרז זה, אלא לצורבכל מידע שהגיע ו/או יגיע לידיו עקב ביצועו של מ

  

ספק   .11.9 כי  מובהר  להסרת  ההסכם   יוםסבזה  מקרה    ונההכו  תקופת  הסתב לכל  יימה  ו 
ב הה התקשרות  המל קבין  לבין  סימ  עצהו ן  שהכל  ביטבה  לרבות  מי    ההסכם  ול יא  ידי  על 

 . םהצדדימ

  

המועצה   .11.10 בפני  לחסום  רשאי  יהיה  לא  לנתוניםהקבלן  המונעים  גישה  מידע  מהמועצה    ו/או 
עם קשר  המצוי אצלו ב דע  ילכל המ  ו גישה עם קבלן אחר לצורך מתן השירותים אלהתקשר  

 . צהעפעילות המו
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 וזהחה היקףת/הקטנת הגדל   .12

 

עת, בכ  ת ישאר  המועצה  .12.1 שיקול  ל  ולפרקיהב ה  עת ד  ועפ"י  יד שזמן    לעדי,  על    ,היקבעו 
ה  להקטין /להגדיל שבח את  חובות  ו/או  שוטפת  גביה  מסירת  ע"י  על  וזה  נוספים  אלה  פיגור 

ים  הקשור  עבור גופים   יהע גב ורות על ביצו לה   ן אחר וכלל דין  הנזכרים בהסכם זה ו/או עפ"י כ
   .העימ

 

  םבשי  ,ן מראש ובכתבלקבל   ה עצהמומורה בין  כם הת, תסו"להנה  את זכות   הצ ועהמ  המימש .12.2
 וזה זה.ח לב לתמורה הנזכרת ב

 
13.  

א להימצא במצב של ניגוד  מצהיר כי הוא ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו ידאגו של  הקבלן .13.1
קרבה  בשל  לרבות  ו/משפחתית    עניינים  מועצה  צ לעובד  לנבחר  במועצה יאו  וישמרו    בור 

 .דות נשוא ההתקשרותולאחריה בקשר עם העבוהסכם ופת ה תקועצה במשך כל  למ ונים אמ

לפעול בתום לב ובדרך המקובלת וכפי    יםמתחייב מו,  ו/או מי מעובדיו, ו/או מי מטע  הקבלן .13.2
 לפי כל דין.   המצופה

 . ךי מלא על כלמועצה גילו הקבלן מסור  י בכל מקרה של חשש לניגוד עניינים,  .13.3

על תצה .13.4 יחתום  עניינים  ניגו  איסורו  קרבה משפחתית  עדרה יר  הקבלן  זההמצורף להסד   כם 
שיחול ו  ,1ה'  כנספח ככל  בהן,  שיחול  שינוי  כל  עם  מיד  לעדכן את הצהרותיו  בהודעה   ידאג 

 בכתב למועצה.

נאה  יימנעו מקבלת כל טובת ה  יב הקבלן כי הוא ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמועוד מתחי  .13.5
 הסכם זה.  עםבקשר 

כי   .13.6 בנעלו  בלןהקנמצא  וענ   יגודל להימצא  ה /יינים  קיבל טובת  כי    נאה בקשר אליו, תהיהאו 
 אית להפסיק את ההתקשרות לאלתר מבלי שייחשב הפרת ההסכם. המועצה רש

 תנושו .14

 

הי  .14.1 למערכת  הקשור  בין  כל  ה  המועצה חסים  יחשב  מטעמו  מי  או  הקבלן  כקבלן קלבין    בלן 
  בול סכום  כב  ועצהמ ההקבלן את  פה  ויש  צהת יפבו יקבע אחר  רהמקד. בכל  ובא כע עצמאי ול

וכת  המועצהיב  חות כאמור  מתביעה  בהוצוצאה  עוהאו כן  ובשכ"ט  המשפט  רי"דת  ביות,  , 
 . קנסות וכיו"ב

 

ש  .14.2 העובדים  כי  בזה  ומאשר  מצהיר  ההקבלן  את  מטעמו  מסמכי יבצעו  פי  על    תחייבויותיו 
ו   וזהחה בלבד  עובדיו  נתם  כי ההינם    וא הו המלאים,  גחת והש  חופיקולהוראותיו,    יםוניהיו 
והוא התשלומים הכווצאות  בכל הה   אישי דיןל   מתחייב  רוכים בהעסקתם,  כל הוראת    קיים 

 ל מעביד לרבות תשלום שכר מינימום. לה עחה

 

  , בין על פיוממנ  הכל סכום המגיע ל   ,ם לקבלןז מהכספים המגיעילקז  תזכאי  תהיה  המועצה  .14.3
 . לה אחרת שהיאעיל  ובין מכה  החוזמסמכי 

 
לואו,  במ  ם והמותנה ביניהם ונה את המוסכפים נכ וזה משקח ה  סמכימהצדדים כי  ין  כם בוסמ .14.4

קשת לא    המועצה  כיו פרסומיםבכ   הורהיה  הבטחות,  הסכמים   ,ל  מצגים,    הצהרות, 
  נעשו אם נעשו, קודם  ואשר  במסמכי המכרזאינם נכללים  כתב או בעל פה, שוהתחייבויות, ב

כל  ימלחת זהוראי מה נוו שיר או הסכמה אתוויתו.  י  ות חוזה  ת   האלא  כל  אללו    א אם וקף 
נעשה    שלא  ן בעניינה  כל טע   מנוע מלהעלות  היהי  לןים והקב תב ובחתימת שני הצדדנעשה בכ

 בדרך האמורה.
 

א .14.5 שצד  הודעה  צריך  חכל  לפי  ד  למשנהו  זה  חליתן  רשוםוזה  במכתב  תובת  כלפי    תישלח 
במבוא הו  זהוחל  המצוינת  בדואר  ה  דעזה.  לאו שע   72קבלה  כנת  חשבת  רשוםשנשלה    חר ת 

 ואר בישראל.בית דב מסירתה
 

 אישור/ים להסכם זה. קבלת  וודאי המועצה  -דין י יב על פבמידת הצורך וכמתחי .14.6
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 ולראיה באו הצדדים על החתום: 
 
 
_____________________                   _______ _ _________ 

 לןב הק                                                      המועצה
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 א' נספח 
 

 
 עח ערבות ביצונוס

 
 לכבוד 

  עיינותהמ עמק ית  מועצה אזור
 

 נ,ג.א.

 בנקאית ערבות הנדון: 
 

ך  ססכום עד ל  ם לסילוק כלאנו ערבים בזה כלפיכ)להלן: "המשתתפים"(  ___________    על פי בקשת
הפרשי    (חש"   אלףוחמישים    אהמם:  במילי)  ש"ח  150,000  של   יםובע הנ  מדדלהצמדה  בתוספת 

למדך  דת הסמהצמ )להל  דהנ"ל  להלן  בקן: "הפרשי הצמדה"(,  כמפורט  מכרז  ב  זכייתם  עם  שרוזאת 
עמק  מועצה אזורית  "עבור    בייהחיובים, קבלת קהל וגשל    ותפעול  מתן שירותי ניהולל  16-2021פומבי  

 ת. קשרוהתה   חוזה  איותנ מילוי תנאי המכרז, תולהבטח " המעיינות
 

מת  ללשל  חייביםאנו  סכוםכ  כםם  ס  ל  לכואו  עד  המים  הפרשסך  בתוספת  הצמדה  נ"ל  עם י    מיד 
בכתבאשרהשתכם  דרי אלינו  ונה  ע  שתגיע  ברשות  בעל"י  חתומה  חתימה  להטיל  וזאת  .  זכות  מבלי 

לה  חיום תו, או לדרוש את הסכהבתהליך כלשהו או באופן כלש  ישתכםאו לנמק את דר  עליכם לבסס
בתביעהשתתפ הממאת   כל י  ומבל  אחרת,  דרך  בכלאו    משפטית  ים  כלשה  פיכםלטעון  הגנה  י  טענת 

 ר לחיוב כלשהו כלפיכם. קשב  תתפיםשיכולה לעמוד למש
 

שכל    רישות.מספר דב אחת או  אים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם  היו רשאתם ת
לחלק  מתייחסת  מהן  בלבד,    אחת  הנ"ל  דריי  בתנא מהסכום  ע  תיכםשושסך  יעלה  הסך לא  ל  הכול  ל 

 נ"ל. ה
 

 :ה נו ז בבמכת
 

 ל ידי הלשכה המרכזית ע  מתפרסםה  ים לצרכן )כללי(ירח משמעו מדד המ - ""המדד
 קה. לסטטיסטי

 
 רשי הצמדה יחושבו כדלקמן :פה
 

המד מתוך  יתברר  לאחרו אם  שפורסם  ערד  פי  על  בפועל  תשלום  כל  לפני  )להלן:ב נה  זו    "המדד  ות 
או    2021  אוגוסט   15  רסם ביוםפוש  2021יולי    ודש ן חבגי  ת המדדש עלה לעומהחד  דד ( כי המש"החד

לכך,   ה  בסמוך  ההיהיו  החצמפרשי  המדד  להכפלת  השווה  סכום  בסכדה  המצוין    וםדש  הקרן 
 י. בדרישתכם הנ"ל מחולק במדד היסוד 

 
 . בכלל ועד    _________  :ישאר בתוקפה עד ערבות זו ת

 נה. לא תע___________ _: אחריו אלינ דרישה שתגיע 
 ומבוטלת.טלה תנו זו בבוער - ______ ____  וםחר י לא

 
 ורה שהיא, צ ברה בכלזו אינה ניתנת להע ערבות

 
 
 

 ______________ 
 בנק           

 
 

 _________  אריךת
 
 



 69 ך מתו - 49 - ודעמ   -     עמק המעיינותית מועצה אזור 16/2021מכרז 

 

_____________  _____________ 

 חותמת המציע  מציע מות ה חתי

–ל הזכויות שמורת למניב הכנסות בע"מ כ -©     Ver 8.0  ירסאג   -  
 בע"מ ר מראש ובכתב ממניב הכנסות  מך ללא קבלת אישוס אין להעתיק או להפיץ המ

 

 ' בנספח 
 
 

 שיינתנו ע"י הקבלן יה הפעלת מחלקת גבשירותי 
 
 : ארנונה יהפקת שובר .1

ארנ  .1.1 ושנ ונה  שוברי  ציו   תודשיח   דותית  בולטכולל  חיתרשל    ן  "לאות  זה"  ש  כולל  וב  של  ובר 
    נהל.מהמ תקבל מדי שנה אישור בכתב שיהדו חודהשנתי ו של השוברים הגרפיקה נישום.  ה
 

 טיפול בנכסים: .2

ו/או    םעל נכסים חדשים ו/או שהשתנה גודלת הודעות שומה  נכסים והוצאגודל וסיווג  עדכון   .2.1
 סיווגם.

כרפתיח .2.2 פרטחדשים  נכסי  סי טי ת  כולל  הבעלם  שי  הגבמע  להםים  הברכת    וחשבת ממיה 
ת  י נתונים אחרים המגיעים למחלקידאו על    דסה לפי היתרי בניהלדיווח מחלקת הנתאם  בה

פרטי    בעת.  ההגבי הנכסבמערכת,    הנכסעדכון  המתיקבל    בעל  בכתב  גודל  הודעה  את  ארת 
ר  יאושן והקבלל ידי  יוכן ע  כתב ח המוס נ  .  תיובווחו  הסבר על זכויותיוו  והנכס בו חויב, סיווג 

 נהל. המע"י   בכתב
פי הצור פה שהחל .2.3 על  כזו תלווה  ל  ש  שוכרים/מחזיקים/בעלים  ך שלוטפת  כל פעולה  נכסים. 

הצורךבמסמך   לפי  והשוכר  הבעלים  או  המשכיר  ידי  על  המסמך חתום  נוסח  ידי  י   .  על  וכן 
נכס  רטיס הים יסרק לכהצדד י  ידי שנ  עלתום  המנהל. מסמך זה הח  יהקבלן ויאושר בכתב ע" 

  החוב.  ללא תשלום כל יתרת נכס בין מחזיקים ברת  שר כל העאולא ת .הגביהרכת במע
על מהקבלן לדאוג  .  תונים שיסופקו ממחלקת ההנדסהל פי נע  עקב ועדכון של נכסים בבנייהמ .2.4

 עון. רב בכל כנו לפחות פעם אחת דיעות הנדסה יגיעו למחלקת הגביה ו ממחלקהנתונים ש
 

 עררים:ות ושגה .3

האלמנה ע  סיו .3.1 תהבנה  רנול  ולל   ובותשכנת  א   ערריהשגות  מעקב  הזמנים  ארנונה.  לוחות  חרי 
 וא חורג מהזמנים. ידה וה והתראה בפני מנהל הארנונה במ  יםרלוונטי ה

 

 אגרות והיטלים  .4

כגון:   ומיםלהתשוגביית  הגבייה  במערכת  נוספים  וחיובים  יטלים  ה   ,אגרותחיוב   .4.1 עבורם 
ב ח  גרותא ח יוינוך,  מחלקתב,  מתחבור  יובי  הל מקומי  ועד  סי  ה,  שצופי  וכל  אחר    ירותרך 

 . צהעצה לפי דרישת המועשנותנת המו 
 

 ות שוטפת:ילפע .5
 . או עפ"י הנחיות המנהל  בחודש 15 מדימפורסם  המדד ה לפי עדכון תעריפי ארנונ  .5.1
הורא  .5.2 של  ,  למסב  קבע  תושיגור  בשיגור  קבע  של    כרש  יוביחהעברת  ולשבא  שראי  אהוראת 

 . הצורך  פיצה לעמו ות שבונ ת חהנהל שכר/ למדור  ועצהדי מ ובע
אחר  ורישומם במערכת הגביה לברשות ם י הנכסישל מחזיק על פי חוק ת זכאות להנחות בדיק .5.3

 . שור בכתב של המנהלאי

פי   .5.4 על  המגיעות  הנחות  לכךעדכון  לזכאים  ה  חוק  משרד  לאומי,  ביטוח  רשימות  יטחון  בלפי 
 וכו'. 

ו .5.5 יובח   ונהמארנות  להנח זכאות  בים בנושא  לתושה  של הודעח  משלוהפקה  נה  אר מדי שנו דש 
פקה  שר מראש ובכתב  ע"י המנהל. ההאוהודעה תפנים. הגרפיקה של הפי דרישת משרד ה ל

 בעים(.עשה על נייר משובח בהדפסה איכותית )לפחות שני צתי
  העזרק  עפ"י חור  אישו ביית תשלום תמורת הגלתושבים לפי הצורך לטאבו ושורים  הפקת אי .5.6

המועצה יהאיש  .של  תרק    ופקור  ה  כללום  שלאחר  אינכס  חובות  ואחרי  בכתב  במזומן  שור 
 מהמנהל.

לפנמ .5.7 בכתב  יוענה  הפונים  תושבים  פהת  פ  ובעל  על  תוך  יעלה  שלא  זמן  ובכפוף    יום   14רק 
 . שזו קיימת של המועצה ככל לאמנת השירות

טת  החלפי  היו על ה במידה וי רנונ א תעריפי וישינ למשרד הפנים לצורך הטיפול בכל נושא הפני  .5.8
 . להלן( 9פיע בסעיף )כמו של המועצה שפטיהיועץ המע בסיו  מועצה,ה

ייעוץ משפטי וטיפול משפטי באותם חובות  ל מתן  בות אבודים באישור המנהל, כולחוהגדרת   .5.9
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 .םתם מהספרים אחרי אישור משרד הפניעד למחיקחובות וטיפול ב
 צה. המועטת  החל חר לפי ב וכל מס אביו ליות, היטגרח, אגביית היטלי פיתו  .5.10

 רישת המועצה. ד  ת על פירמאלי ואגרות נוספו, חינוך בלתי פוימודית שכר ל בי ב וגוחי .5.11
 
 

 ועדת הנחות:  .6

ה .6.1 לת מנהל  ידאג  הנחות.  ועדת  לישיבות  הנתונים  יכין  לו גביה  מועדים  הנחות  יאום  עדת 
בוועדות ההנחות ירשום    .וישתתף  ו רו את פמנהל הגביה  ם  להחתי  נחות, ידאג ת ההעדטוקול 

הורא  את וש  על  פימשתת ה ועדה  בה  וידפרוטם  הוועדה  הוקול  החלטות  למשלוח  וועדה  אג 
 . ועדהימים מיום ישיבת הו 7נים תוך פול

 
 

 מנהל המחלקה פעילות  .7

 לקה. המח שוטף של פעילות ניהול  .7.1
 שלה. ה ייש ופתיים בישובי המועצה ואזורי התעתק  םסיורי .7.2
על   .7.3 ומתןק  קבלתהקפדה  עפ"ענה  מ  הל  שעות מקצועי  אשר '  ה  נספחבגדרות  המו  ודההעב  י 

 על ידי המועצה. שישונו מעת לעת תכן יי
 ם במערכת.ועדכונוקבלת נתוני העברות בנקאיות   יםמות בנקהתא .7.4
 התאמות כרטיסי אשראי.  .7.5
 ויים. התאמות שקים דח  .7.6
 .מלותעבמערכת הגביה וחיובם ב  ים חוזריםעדכון שק  .7.7
 . תבעמלו יובםח ות רכקבע במעת וראו עדכון החזר ה  .7.8
 . רהשחז וראת קבעה  בגין תושביםים לכתב מ וחמשל .7.9

 חודש.בכל  10 לתאריך דע  ום גביהלפי סוגי שרות ומק ניםמאז  הפקת .7.10
 בעוניים. וחות רהגשת ד .7.11

 הפקת דוחות על פי דרישת הרשות. .7.12

 . יהקופת מחלקת הגבניהול  .7.13
 
 

  . המנהלל תב שרק אחרי אישור בכ הנת אכיפה תתבצעופעול -אכיפה .8

 . לןקבה  לש כיפהאהת  וכנת  "יע תבצע ת ת האכיפה עבוד .8.1
 .רךלפי הצו ומסירות אישיותוב ח  הוצאת דרישות יבצעהקבלן   .8.2
 . וכיוב' שכורותעיקול צד ג': עיקולי בנק, מ  .8.3
 עיקול ברישום.  .8.4
 . ךהנלוות לכויות עיקול בפועל על כלל העל  .8.5
 אזהרה בטאבו.  הערת רישום .8.6
 חייבים.   ראיתו .8.7
 ודים. אב בות טיפול בחו .8.8

 יה. הגב טיביות חות על אפקת דו פקה .8.9

 ים.ב ולי רכעיק .8.10
 
 

 צההארנונה של המועווי טיפול בצ .9

 . וקיות צווי הארנונה של המועצהח  בחון אתבאחריות הקבלן ל .9.1

  מועצות אזוריותשל    ול צווי ארנונהמ  הן יערוך עבור המועצה בחינה של צו הארנונה של הקבל .9.2
ב לויציג  אחרות   פערים  המועצה  שינווימלה  הארנונ   פי תערי פני  על  הניץ  לדרשייים  ו  הבנת ם 

 .בכל שנה 31/03א יאוחר מיום ל   צהשל המוע נה ארנוהבצו 

 

יטפל  הקבל .9.3 צו הארנונה לשנת  מדן  לפי הנחיות משרד   הכספיםי שנה בהכנת  הבאה, עדכונו 
המל כולל  תעהפנים,  לשינויי  להע  ריפיםצות  חריגים  ואלולאישורים  חריגה  /ה  להפחתה  או 
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  צההנחיות המועבהתאם ל  ם,ווגיסי  יטולאו בו/  דשיםח  יםגסיוו  , ויי סיווגינש  לרבותה  נ בארנו
אישור  א אם יקבל אל , בכל שנה 1/04יך  המליאה לא יאוחר מתאר   צורך והגשתו לאישורלפי ה
 . יך ההגשהאת תאר מהמנהל לשנות בכתב

 
 
 

 אים: ב הבתחומים ליווי שוטף של הנהלת חברת הגביה  .10
 

 . ניתןת ה השרוורמת   ת מחלקת הגביהוודעב רה אחרמנגנון למעקב ובק .10.1
 י הפנים והאוצר.לאישור משרדחריגות  הגשת בקשותוע בכל סי .10.2
 ה. ם לגביוע בהכנת דוחות הקשורי סי .10.3
    .לחודשאחת חות לפת הגביה  שיבות מחלקהשתתפות בי .10.4

  רים, תביעות ארנונה וכן רעטי בכל הקשור לגביית מסי הארנונה, תגובה למשפ  כה ויעוץתמי .10.5
 הגביה.  תיפאכ בתחום

 תה ומליאתה להנהל ,עצההמו  למנהלי   טייםוונ ם רל יעוץ בנושאי .10.6
 

כל מטלה  ביה והקבלן מתחייב לבצע הגלקת מכילה את כל תפקידי מח ר ספק הרשימה אינה למען הס
 המנהל. ע"י   עליו   תוטלאשר ה לקת הגבימח ירות ספת הקשורה בשנו
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 ג'נספח 

 טוחעריכת הביוהוראות הביטוח ואישור  דרישות

 ביטוח   -' גנספח 

 ח זה:ביטות נספח גדרועניין הל
 _____.____________ -" וטחהמב"
 סמך גופי ו/או תאגידים ו/או חברות עירוניים ו/אומועצה אזורית עמק המעיינות  –" רמבקש האישו"

 .  או עובדיהם/ו/או עמותות בשליטתם ו/או נבחריהם ו/או מנהליהם ו רשותיים
 תשרות לקוחופה וים, אכיחיוב, גביה תי ניהול והפעלת  מחלקתשירו –" םהשירותי"

 

ו/או על-על  המבוטח  שלות ומהתחייבויות  מבלי לגרוע מאחרי דין, על  -פי הסכם זה   המבוטח פי כל 
מורשי ביטוח  ולקיים, אצל חברת  מתן  לערוך  כל תקופת  בישראל במשך  כדין  ולענייםשירותיה ת   ן , 

ם שני  7ת של  נוספ  לתקופהחות  ולכל הפימת לו אחריות לפי דין  כל עוד קיביטוח אחריות מקצועית  
באישור עריכת ביטוחי  כם זה את הביטוחים המפורטים  ן השירותים נשוא הסלאחר תום תקופת מת

 "(.המבוטחביטוחי "-" והמבוטחאישור ביטוחי  ")להלן: המבוטח המצ"ב לנספח זה 

המבו על חשבוטכן מתחייב  ולקיים  לערוך  כל תקופת ההסכם,    ן המבוטח, ח  את שאר  למשך 
בות, ומבלי לגרוע לר  שירותיםביצוע ה  ושים או הנדרשים לשםיבויות הדרהתחיוחים וההביט

הרכב   כלי  לכל  חובה  וביטוח  לאומי  לביטוח  תשלומים  האמור,  לצורך מכלליות  המשמשים 
ה ל  שירותיםביצוע  המבוטח  ידי  על  המובאים  האישורחאו  מבקש  כל  צרי  אח  וכן  ר  ביטוח 

 דין. כל  ך על פישחובה על המבוטח לערו

והמסכם  מו היה  עובכי  מעסיק  אינו  רשאבוטח  הוא  שכירים  חבות דים  ביטוח  לערוך  שלא  י 
האישור הצהרה בכתב על ובלבד שהעביר למבקש    באישור ביטוחי המבוטחמעבידים כמפורט  

 אי העסקת עובדים. 

כל דרישה מצד   על  בקש האישורמללא  לי  המבוטח,  עד  לפני מוימים    7  מבקש האישורדי  להמציא 
השת וממועאו    יםירותחילת  הסכם,  על  החתימה  מקדד  כתנאי  מקרה  מתן  בכל  לתחילת  ים 

בידי מבטח  י המבוטחאישור ביטוחאת  השירותים,   , בהתאם להוראות המפקח על המבוטח, חתום 
   2019-1-6כון סשוק ההון, ביטוח וחי מבקש האישורהביטוח, 

ור את  מבקש האיש  לידילהמציא    וטחהמבעל    ,המבוטחם תקופת ביטוחי  ממועד תו  לא יאוחר
תוקפו לתקופה נוספת, וכך למשך כל תקופת ההתקשרות בגין הארכת    המבוטחאישור ביטוחי  

 לעיל.  0על פי ההסכם, או למשך תקופה נוספת כמפורט בסעיף 
בוטל מד להיות מעו  חהמבוטי  יטוחי מי מבכ  למבקש האישוריודיע    ח המבוטבטח  בכל פעם שמ

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

ח  יף ביטועד או בהתאם להוראות סעבמו מבוטחהאישור על קיום ביטוחי  מובהר כי אי המצאת 
תגזה לא  מ,  הסכם    המבוטח  התחייבויותרע  פי  ועל  על  כל  לקי  המבוטחזה,  את  ים 

כמפורט האפשרות לעשות כן בשל אי עמידתו בדרישות    המבוטחמנע מתאם    יו גםהתחייבויות
ו  ו/א  אישורמבקש ה ו/או דרישה כלפי    וע מלעלות כל טענהיהיה מנ  המבוטח לעיל. מוסכם כי  

ים רותים להתחיל בשירותהשי  לופשר  יתא  כך שלא  עקב  האישור  מבקשכלפי הבאים מטעם  
 כנדרש. המבוטחביטוחי   טרם הומצא אישור

, לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, לדאוג  המבוטחלקיים את כל תנאי ביטוחי    המבוטחעל  
שביטוחי   ב  המבוטחולוודא  התחיתיהיו  תקופת  כל  במשך  ולשאת    בוטח המיבויות  וקף  לקיימם 

הנקהעצמתפויות  בהשת מתחייב  מבוטחהבביטוחי    ובותיות  כן    האישורלמבקש  להודיע    בוטחהמ. 
ככל שיידרש לשם    מבקש האישורמיד על כל אירוע העלול להוות עילה לתביעה ולשתף פעולה עם  

 להגישה למבטחים.   רו מבקש האישידי  -מימוש תביעת ביטוח אשר יוחלט על

לבצע    המבוטחועל  מור לעיל,  א כא שיומצ  חמבוטהיטוחי  לבדוק את אישור ב  תרשאי  ש האישורמבק
שייכל   תיקון  או  להתחייבויות  שינוי  להתאימו  מנת  על  זה.    המבוטחדרש  ביטוח  בנספח  כאמור 

ת ביטוחים כ, בהמצאת אישור ביטוח בגין עריהמבוטחסכם בזה במפורש כי אין בעריכת ביטוחי  מו
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בבד ו/או  ו/אואלה  בשינו  יקתם  ו/או  בדיקתם  כדיבאי  אישולהו  יים  בדות  בר  התאמת  יטוחי  בר 
מבקש ו/או על מי מטעם    מבקש האישורל אחריות כלשהי על  ואין בכך כדי להטי  למוסכם  המבוטח
 פי דין. -פי הסכם זה ו/או על-על המבוטחלצמצם את אחריות  ו/או האישור

 טוח זה, לבין האמור בסעיף בי  טחהמבוטוחי  מה בין האמור באישור ביאבכל מקרה של אי הת
 עיף ביטוח זה.להתאימם להוראות ס על מנת המבוטחיטוחי ם לשינוי ב לגרו המבוטחעל 

גבולות האחריות כאמור בסעיף זאת קביעת  ובכלל  היקף הכיסוי הביטוחי  כי  ביטוח    מוסכם בזאת, 
ממלוא החבות    טחהמבות את  , שאינה פוטרהמבוטח על    תמזערית המוטל, הינה בבחינת דרישה  זה
ו/או    שורמבקש האירישה כלפי  תהא כל טענה ו/או ד  לא  למבוטח  דין.פי  -על   ו/אוסכם זה  פי ה-על

מטעם  כלפי   מהבאים  האישורמי  טענה    מבקש  כל  ו/או  האמורים  האחריות  לגבולות  הקשור  בכל 
 . המבוטחעל ידי  אחרת בנושא גובה ו/או היקף הכיסוי הביטוח שהוצא

שלד ה  המבוטחעת  ככל  את  להרחיב  צורך  ביטקיים  ביט  ו/או  המבוטחוחי  יקף  וחים לערוך 
מש ו/או  לביטוחי  נוספים  המשלים    המבוטחיערוך  ,  טחהמבולימים  ו/או  הנוסף  הביטוח  את 
עלנוכאמור, על חשבו ו/או משלים שייערך  נוסף  ייכלל סעיף מפורש ויד-. בכל ביטוח רכוש   ,

וי לתחלותבדבר  המבטח  זכות  על  כלפי  ור  האישורמבף  מי  קש  כלפי  בקש ממטעם    ו/או 
-ו משלים שייערך על ו/א  כל ביטוח חבות נוסףשגרם לנזק בזדון. ב  ט כלפי אדםלמע  ,האישור

 , בכפוף לסעיף אחריות צולבת.מבקש האישורול את המבוטח לכליורחב שם   המבוטחידי 

,  קש האישורמבם מטעם  ואת הבאי  מבקש האישורת  אפוטר, בשמו ובשם הבאים מטעמו,    המבוטח
לאב למאחריות  או  עלונזק  דן  להאשר  לרכושל  שימכלשהו    יגרם  בו  לשירותים שנעשה  בקשר    וש 

רכב ומבל) כלי  לרבות  האמור,  מכלליות  לגרוע  אחר  י  עבודה  כלי  מאחריות  וכל  וכן  לכל  (,  לנזקים 
ק  שגרם לנז  אמור לא יחול לטובת אדםכאולם הפטור    הבאים מטעמו או בשמו בקשר עם השירותים.

 בזדון. 

ק   טחהמבובהתקשרות   ב  בלניעם  ו/או בקשמסגרמשנה  על  ת  עם השירותים,  כי    מבוטחה ר  לדרוש 
 . ל ידם ביטוחים הולמים ביחס להיקף וסוג פעילותםכו עיער

כי   בזאת,  מובהר  ספק  הסר  כלפי    המבוטחלמען  באחריות  האישורנושא  ביחס   מבקש 
בין באמצעות  לשירותים,  בוצעו  ו/אואם  מטעמו.  באמצעות    ו  משנה  ישא    טחהמבוקבלני 

לשפבאחר ויות  לפצות  /ות  האישוראת  או  נזק  בגין  מבקש  ו/או  אובדן  בשל    כל  שייגרם 
על  שבוצעו  בביטוחי  -השירותים  מכוסה  כאמור  נזק  ו/או  אובדן  אם  בין  המשנה,  קבלן  ידי 

 בין אם לאו. ו המבוטחו/או בביטוחי קבלני המשנה מטעם  המבוטח
בהורא זאין  סעיף  מהתחייבות  ות  לגרוע  כדי  לה  ו/אוהמבוטח  ה  האטיל  כדי  מבקש  ישור  על 
יהיה אחראי באופן מלא לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות   המבוטחמובהר, כי      שהי.אחריות כל

העצמית ההשתתפות  לסכום  מתחת  שהם  יהא נזקים  המבוטח  כי  במפורש  מוסכם  כן,  כמו   .
לרבות בו    יחוייב  נזק ו/או תשלום שהמבוטחבגין כל    או בשיפוי מבקש האישור/וחייב בפיצוי  

דין או לפי הסכם זה מיד עם אחריות המבוטח לפי  ים שבצמית, בגין נזקהשתתפות ע  שלוםת
 דרישתו הראשונה בכתב. 

 
נספח   בהוראות  לאמור  בהתאם  הינן  ביטוחים  לעריכת  המבוטח  התחייבויות  כי  בזאת  מוסכם 

זה הצדדים  ,ביטוח  על  יחולו  אם  ב  אף  בהוראות  קיום  אישור  המצאת  ונות במתכיטוחים  דבר 
להציתיתמ בהתאם  עלת  המפקח  אחרהביט  וראות  הוראה  כל  או  האמור,  וח  לאור  זה.  בעניין  ת 

מוסכם כי נוסח אישורי הביטוח המצ"ב לנספח ביטוח זה הינם דוגמה בלבד ואינם מהווים נוסח 
  כת ביטוחים בהתאם לאמורבוטח לעריחייבויות החוזיות של המתמחייב ולא מהווים פגיעה בה

מפקח על הביטוח ול שינוי בהוראות הבו יחם כי בכל מקרה  ה. כן מוסכוח זספח ביטת בנבהוראו
בנוסח  המצ"ב  הביטוח  אישורי  נוסח  דוגמת  את  להחליף  רשאי  יהא  האישור  מבקש  כאמור, 

ביטוח רט בנספח  הביטוח של המבוטח כמפו  תאישורי ביטוח חלופיים, וזאת בכפוף להתחייבויו
 .זה כאמור
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 לפיהם:אות ללו הוריכ חהמבוטי ביטוח
מוותר   המבוטחוכי מבטח  וו/או הבאים מטעמ  אישורמבקש ה ידי -נערך עלקודמים לכל ביטוח ה הנם

 .ווהבאים מטעמ מבקש האישורעל כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי 
ר  יום לאח  30לא ייכנס לתוקף אלא  ,  המבוטח  או ביטול של מי מביטוחי  מבקש האישור שינוי לרעת  

 נוי או הביטול.בדבר השי בקש האישורלמ ל המבטחעה שלוח הודמש
  המבוטחוהתנאותיהם ו/או אי עמידה בתנאי הביטוחים בתום לב על ידי  המבוטחת תנאי ביטוחי  הפר

לאו/או   ומנהליו,  מזכויות    עובדיו  האישורתגרע  על  קל  מבקש  שיפוי  או  פיצוי  הביטוחבלת  ים  פי 
 כאמור.

ו יף המפקהיה וקיים סע שר קיים ביטוח אחר  את אחריות המבטח, כאדרך כלשהי  צם באו מצמ/יע 
ו/או   ביטוח חסר  ו/או  מיגון  ו/או אמצעי  לכיסוי  מוקדמים  לרבות תנאים  סיבה אחרת  כל  ו/או בשל 

 מה. עהבאים מט ו/או מבקש האישורכלפי  למידע חיתומי שגוי ו/או מטעה הרי שסעיף זה לא יופע
)למעט  מ  עית( ות מקצואחריביטוח    היקף הכיסוי  יפחת  ביט מהדורה  לא  רשלנות  2013תנאי  חריג   .

 המבוטחי )אם קיים( יבוטל, אולם אין בביטול הסעיף כאמור כדי לגרוע מזכויות המבטח וחובות  רבת
 .  1981 -על פי חוק חוזה ביטוח התשמ"א 

מוותר כלפי    המבטח  התחלוף  זכות  האישורמבעל  מטעם  וכלפ  קש  הבאים  לם או,  האישור  מבקש י 
 בזדון. לפי אדם שגרם לנזק לוף כאמור לא יחול כ ל זכות התחור עהוית

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

 ווה הפרה יסודית.ההפרה של איזה מהוראות נספח בטוח זה ת
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 כיסויים 

 סוג הביטוח 

 
או סכומי   ריותבולות אחי ג לוקה לפח

 ביטוח 

מספר  

 הפוליסה 

נוסח  

ומהדורת  

 סה הפולי

ת. 

 תחילה 

גבול האחריות/ סכום   ת. סיום 

 ביטוח 

כיסויים נוספים בתוקף וביטול  

 חריגים  
 מטבע  סכום  יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד' 

 כוש  ר

 

 לא בתוקף      

 ( 302צולבת ) אחריות  ₪    4,000,000     צד ג'

 ( 307לני משנה ) וקב  קבלנים

 ( 309)  לטובת מבקש האישור ויתור על תחלוף

 ( 315כיסוי לתביעות המל"ל ) 
המבוטח  מבוטח   מחדלי  או  מעשי  בגין    -נוסף 

 (321) מבקש האישור

 ( 322מבקש האישור מוגדר כצד ג' )
 ( 328ראשוניות )

 ( 329) שב כצד ג'רכוש מבקש האישור ייח

20,000,00     אחריות מעבידים 

0 

 ( 309) לטובת מבקש האישור  ר על תחלוףויתו ₪

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

 ( 328ראשוניות )

 לא בתוקף       אחריות המוצר 

 ( 301)  אבדן מסמכים ₪ 4,000,000     אחריות מקצועית 
 ( 301רע )את לשון הדיבה, השמצה והוצ

 ( 309ר ) קש האישומב   ף לטובתויתור על תחלו

ממבוטח   או  מעשי  בגין  המבוטח  נוסף    -חדלי 
 (321) האישור  מבקש

 ( 325עובדים ) מרמה ואי יושר 

 ( 326פגיעה בפרטיות ) 
 *327עיכוב/שיהוי עקב מקרה ביטוח )

 ( 328ראשוניות )

 (332)חודשים  12  -תקופת גילוי 

 ( 309) ור קש האישיתור על תחלוף לטובת מב ו ₪  1,000,000     נאמנות 

בגין  וטח  מב  המבוטנוסף  מחדלי  או    -ח  מעשי 

 (321) מבקש האישור
 ( 328ראשוניות )

 

 (DD/MM/YYYYישור)תאריך הנפקת הא ים ביטוח שור קיום אי

 ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו למבוטח ישנה פוליסת מהווה אסמכתא לכך ש  ר ביטוח זהאישו

ם הקבועים בפוליסת  התנאיבין ם שמפורטים באישור זה ליכולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנא

 בקש האישור.ישור זה מיטיב עם מט במקרה שבו תנאי באהביטוח למעיסת  ר בפולהאמו וח יגברהביט

 מעמד מבקש האישור* אופי העסקה* המבוטח  מבקש האישור* 

מועצה אזורית עמק המעיינות שם: 

ו/או תאגידים ו/או חברות  

  רשותיים סמך פיוג עירוניים ו/או

טתם ו/או  ותות בשלי ו/או עמ

  ו/או מנהליהםנבחריהם ו/או  

 הם עובדי

 נדל"ן ☐ _________ם: ש

 שירותים  ☒

אספקת ☐

 מוצרים 

ר: אח☐

______ 

 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים ☒

 מזמין מוצרים ☐

 ______אחר: ☐

 _________ ת.ז./ח.פ.:  _________ ת.ז./ח.פ.: 

 _________מען:  _________: ןמע



 69 ך מתו - 56 - ודעמ   -     עמק המעיינותית מועצה אזור 16/2021מכרז 

 

_____________  _____________ 

 חותמת המציע  מציע מות ה חתי

–ל הזכויות שמורת למניב הכנסות בע"מ כ -©     Ver 8.0  ירסאג   -  
 בע"מ ר מראש ובכתב ממניב הכנסות  מך ללא קבלת אישוס אין להעתיק או להפיץ המ

 

 כיסויים 

        אחר

 

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

 גבייה כספים -016
 

 יסה * פולשינוי ה ביטול/

 לאחר משלוח הודעה למבקש האישור   יום 30ייכנס לתוקף אלא    פוליסת ביטוח,  לא  האישור או ביטול של לרעת מבקש ינויש

 בדבר השינוי או הביטול. 
 

 חתימת האישור 

 המבטח: 

 ף.ת אלה כשדות שאינם בתוק וניתן לסמן שד* באישור ביטוח כללי 
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 ' דח נספ
 
 

 זרחת לארוד ושים, ציוכח אד
 
 
 קהל לת ת קבושעו םאד כח .1

 
 
הגביה   הקבלן  של אדם  ה  חוכ הגביה    מנהל  ובמיל  יו יה ועובדי  הדרכה  ראויאחר  מקצועית  ה,  ומנות 

לעלרבו כולל  ,  קהל  בודה עםת הכשרה  על מחשב  גבובעבודה  במיומנות  תוכנתהה  בה    ההגבי   הפעלת 
ושלי הרשות  בתוכנט משתמשת  יד"או  ותה  כולל  מושלפיס"  בווע  אקרדם  אאוט,  ר  ובדוא  לוקסל, 

   ה.ל בוריעברית ע  הע את השפח האדם יידו כ וני.קטראל
 

ר ומודגש כי מספר  מובה   ה(במשרה מלא   המשרות  )כל  התפקיד   ומהות    כח האדם הנדרש  וטפר להלן  
ה שתשתלם  תמורה   י בשעור והחלטת המועצה ללא שינ   י על פ )לעלות או לרדת(המשרות יכול להשתנות  

 :בלןעצה לקהמו
 
מס'  שרהמ

 ם אנשי
 פקיד יאור ת ת

דכון  שרות המועצה. עב  ה של הקבלן העובדים על כל עובדי הגבי   כוללת 1 יה נהל הגבמ
במערכו המחשוטבלאות  ח ת  הוצאת  לב,  חייבים  יובים  מעקב  חייבים, 

בעלי   כלפי  מנהל  ודיווח  ברשות.  בהתפקידים  איש הקשר  הינו  ן  י גבייה 
ולקבלה  המועצ ולעובדיו  האחראי  ן  הקבל ע"  המבוצעת  ילותפע לכל  ן,  י 

ז  שואנ הג הסכם  מנהל  במשה.  נוכח  יהיה  שעות ביה  בכל  הנהלה    רד 
ה ע במשרדי  המבודת   על  המועצה.  להינהלת  כושנהל  בעל  ניסוח ות    ר 

 חלקה. מכתבים והתכתבות עצמאית מול לקוחות המ 
פעשפקח   0.25 פקח  לביצוע  ממונע  בש  ולותטח  הפיקוח  המועצה  טח  של  שיפוט 

 קוח צוע הפי בי ב לצורך ברכפקח ד את הצייהקבלן י רים.רובות בלר
שירות   פקיד 

 קוחות ל
ה  נה, גביה, וכל עבוד מענה במאור פנים ובסבלנות לכל פו  וךקבלת קהל ת 2

הגב שוטפ במשרדי  ותושביהת  המועצה  את  המשרתים  נוכחות    יה   .
 לקת הגביה דת מחגביה בכל שעות עבוהבמשרדי 

 
בנוהל העסקת  העוסק   2/2003 ניםהפ משרד  ל"מנכזר חוהתאם ל ול ב עפבלן ל בזאת כי על הקובהר מ

 די חברות גביה:ובגביה קובע לעניין ע חברת 
 תקיימו בו כל אלה: ביה אלא אם הרת גחבית העסקתו של עובד לא תאשר רשות מקומ 

i.   נים. ש 21הוא תושב ישראל שמלאו לו 
ii.  או  מותוכה באליהכר  תיפליל   עמה קלון או עבירה שיש רה פליליתבעבי הוא לא הורשע

למיטב ידיעתו  ו  וכן לא מתנהלים נגדקדמו למתן האישור השנים ששר ירמה בעת מבירובע
ילית כאמור. הרשות רשאית  גין עבירה פל ים ב טיילית או הליכים משפ באותו מועד חקירה פל 

 אמור.רות כהעדר הרשעות וחקי  ללדרוש מהמועמד תצהיר ע 
iii. ה,  רת הגביבחבעבודתו עם נים ד עניייגוליצור נ וייםש עאינם האחרים או מקצועו   וקיועיס

 ות. טירישיון לחקירות פר  לרבות היות בעל
 
 

 שעות קבלת קהל: 
 

 12:00  – 9:00השעות   ' ביןד  ' ב מים ביבמשרד הגביה  תקייםתקהל  קבלת
'  ובי ה   ' ג  א'  תהמועצ  .13:00  –  15:00ת  ובשעגם  ,  מים  רשא ה  ל הא  בית  שינויים  על    לוחות הורות 

 ת.  ללא כל עלות נוספו ל סבירות עשמירה  תוךזאת קהל, ות הל קבלם שזמניה
   ת לעת ע"י המועצה מעכפי שייקבע או 

 
 מיים של הקבלן: קדה מרכזי שרות הלקוחותירות במפרט איכות ש .2
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לרשות   .2.1 יעמיד  הגביה  המועצההזוכה  המכרז  דוגמ כ  מנהל  במסמכי  בכל  ימצאשר  ר    שעות א 

. בעל ידע  זרסף של המכהבתנאי    גדרכמו   סיון  יל ניה בעיה   גביה ה  מנהל  .משרד הגביהפתיחת  
ח סייונ בהנהלת  בגביה,  בונותשבון  מחשוב  ,  ידגביה  מערכות  מערכות  כולל  בהפעלת  ע 

Microsoft Office  ,דוחו כבהפקת  ובניהול  אדם.ו ת  הגביה    ח  מנהל  לעבוד    נכון    תלהיועל 
ל  יפנה    .יםשנ  3ת  פחובתפקידו  מקרה  ו/הזו ובכל  ה מנה  אוכה  למנה בכתגביה  ל  ם  יו  60ל  ב 

 ידו זה.  עזוב תפק ל שיבקש  דהמועלפני  לפחות 

 

בשעות    וכחיםנ  יווגדר במסמכי המכרז אשר יהגביה כמ  אנשי    ד לרשות המועצה  מיהזוכה יע .2.2
 . דין להיות בעל הסמכה כעורך מהפקידים  לפחות על אחד משרד הגביההקהל של  קבלת

 
מע יבמ .2.3 תהיה  והמועצה  לשכוניינדה  את  ש ור  פירותית  של  גו  נוסקיד/י  הזוכה / ףביה    ים. 

הפני בכתב    ימים תוך פרק זמן של שבועיים מיוםתאם בעל כישורים מתחייב לספק עובד/ימ
 רה. תקו 10%+ די/ים הללו לזוכה את עלות המעביד ה תשלם עבור העובעצמושל המועצה.  ה

 
פר  או מס,  לפחות  אנשים   הששה  הגבי  במשרדיהיו נוכחים    19:00  -  16:00ת  ג', בין השעוביום   .2.4

 . לזמן מןמז  המנהלעל ידי  שיוגדר בכתב כפי  תרם גבוהה יויפקיד

 

ההמתנה   .2.5 לנציג  זמן  לקוחותהממוצע  המגיע    שרות  הגביה  שרלמלתושב  יעלהדי    15על    לא 
 דקות. 20ת לקוחות לא יעלה על נציג שרו טיפול ממוצע ע"י משך דקות.

 
חשבונ  יפעיל  בלןקה .2.6 מערעל  ב מוכת  ו  המפ,  אוישמ   ריםירוקד  הרצ"לפי  יהי   ברט  ה  המוקד 

הקב   מחובר ב באחריות  של  ערלמOn Line   לן  המחשבים  תוכ  המועצהכת  נת  ולמערכת 
 עם המועצה.  וםיא הקמת המוקד בת הגבייה.

 
הפניותהמו .2.6.1 כל  לרישום  יפעיל מערכת  נכ  -  CTI  –  אליו  קד  שיחות  כמות  נסות, כולל 

נושא  וכל    רך שיחהאו  ,ענהזמן מ  נענה,לא  וח ששל לקיתוק  ההמתנה לשיחה זמן נ   זמן
ו  ן אקראי או יזום, לצורך תיעוד ו/א ופטה של שיחות, באתתאפשר הקל  אחר.  בשוח

 . כזה בתיאום עם המועצההקמת מוקד  המענהת יו ביקורת על איכות ומקצוע 

 

זמ  הפוניח מענה טלפוני לכל  ועדת להבט מערכת מיה .2.6.2 ת  נורמולסביר בהתאם    ןבפרק 
 הלקוח. ל ידי  דרו עהוגפי שכ  רותהשי

 

 . תשניו 120יעלה על  לא  הממוצענה  ע זמן המ .2.6.3

 

אנושי  מ  תספקהמערכת   .2.6.4 תוך  לפוניםענה  תשובה,  בנושא   מתן  ובירורים  לשאלות 
 . המועצהשל  מערכת המחשביםבדו ישירות מול יע  המוקדם. אנשי מילותש

 

. רוריםוב  ומיםך תשללצור  ה-בימים א  17:00עה  שלועד    8:00בין השעות    יפעלהמוקד   .2.6.5
ת  22:00עד    17:00ת  בשעו בלבד.שליתבצעו  ו  ומים  ביביום  המוקד  יפעל  השעות ן  ' 
 ם וברורים. לצורך תשלומי 12:00עד  8:00

 

לחשבון  לט תשלום  בדיקה האם נק  יקת סוג נכס וגודלו, בדיקת יתרת חוב,  בד:  רורים כגוןיב .2.7
  . ההמועצ ים שלחשבת הממערכלורים של עובד מוקד הביר התוך גיש  וייענ וכו'הפונה 

 
אילו    עבקת  ועצה המ .2.8 יענו  שאעל  כול,  במוקדלות,  אחרות  יועברו  הפונהפרטי  ל  שאלות   ,

מייל   הגביהמיידית  באמצעות  שירות  של    תויוובאחר   למשרד  עליהן לקוחות  הפקיד    להשיב 
עבוי  7תוך   אחרתהיה  .  דהמי  ממוחשבת  מעקב  שמערכת  פניות  הברוריהי  ממוקד  ם,  ועברו 

   .הגביישרד הלמ

 

מוקלעו .2.9 מוגב  התהי רים  הבירוד  בד  ש  לתגישה  המחשבים  לנהמועצהל  למערכת  רק  אים  וש, 
 .המועצהי  בהם הם מטפלים ויגדרו מראש ע"
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 .אשראי  יבלת תשלום באמצעות כרטיס קשל ת ופעול לבצע ה היבמוקד ניתן י  .2.10

 

 . יהית לטיפול מנהל הגבדועברו מייוהל של פניות דחופות שינ  ייקבע .2.11

 
י שיחות , הדוח יכלול נתונ שהאו לפי דרי   די חודשמלמנהל    ישלח  פורט,ת מפניו דו"ח   .2.11.1

ש שי  עת כגון:  אורך  בשניות,  המתנה  זמן  וכיוב'שיחה,  בשניות,  כ  .חה  לול  יכן  כמו 
בפניות  הדו"ח מעקב א זמנים של טיפול  לוחות  על  חרי  פניות שטרם הסתיים ומידע 

 בהן.  לוהטיפ 
 

 
 ן קבל"י הותי עת איכ דגשים לשירות לקוחו .3

 
ת השירות. על הקבלן  כודגש על אישימת    תוך כדילתושב    יביקט, אמין ואפיאיכות ת  שרו  ניקיעבלן  הק

 ליות הבאות: א המינימ  בדרישות לעמוד
 

שלום,   המעיינות  עמקזורית  מועצה א"המועצה:  שיחה שיוגדר ע"י  עפ"י תסריט  פוני  טל ה  מענ .3.1
 " ור? זמה אוכל לעב, ______  ת/מדבר

 

 כובד. בוש מל .3.2
 

 

 .  קבלת הקהללחן שו מר קשיח בחזיתוסטנד מחל גבי  מודפס ע  לקוחותהירות קיד שפם ש .3.3
 

ומספר    גת התור תצו  וחל  .לממתיניםפי תור  -עלסה  כניאוטומטית בסמוך לחלוקת מספרים   .3.4
  מעקב   אפשרמספרים תהיה ממוחשבת ותת ניהול המערכ  במשרדי הגביה.קבלת קהל  עמדת  

ההמתנה   זמן  לההגע  דועפר"  "המס  מקבלתורישום  לשעת    ובהמשך  לקוחותשרות    גנציה 
דו"חות    . בלבד  למנהל הגביה  נהנתית  ,ת ניהול התורכנמנהל לשינוי תו  הרשאות  ום הטיפוליס

ניה הממוחשבת,  התו  ולממערכת  ההמתנהלגבי  רים  י   זמני  הטיפול,  לוזמני  ע"י    תרשווגשו 
ח כל  בסיום  פקיוהדוח  .ודשהקבלן  פי  על  ימוינו  הג ת  ו די  תירכש  מערכת  ה  ות.י חוההתמביה 

 . הקבלן חשבון תוקם עלו

 

עמק  זורית  אהמועצה  געת למשרדי מחלקת הגביה בה  שלום":  במשרדים  תקנת מענה קולי ה .3.5
של  ת הפתיחה  פרטים על שעו  ."ההמתנה  על  סליחהניות קודמות,  פלים בפמט, אנו  המעיינות

לן  ות הקבחריבאקן  יות  הקולימענה  ה   . מוסיקת המתנה  לל ו, כמטפליםבעיות    ובאילו  המשרד
 . נהצה ועל חשבודי המועעל י

 

מאושר מראש על  ד,  שלט מכובעל חשבונו    יציב הקבלןת(  מי)החיצונית והפני ל דלת הכניסה  ע .3.6
  , מס' טלפון  ,נה טלפונימע  קהל, שעות  עות קבלת  ש,  המועצהודפס לוגו  מ  עליו,  העצהמוידי  

רות  יחידת שני של  טרו לקהא   דוארובת ה, כת ההמועצהאינטרנט של    רכתובת את  ,פקסמספר  
של  הלק שהעצהמו וחות  דומה  .  הקבלןיוצב  לט  ידי  הראשית  ניבכ  על  ובנוסף    רשות ל  סה 

 הנחיית המועצה. לוט יבוצע בתאום ועפ"י השי  .יהביגההבניין בו ימוקם משרד  שילוט על
 

הגבייה,  במההמתנה    חדרב .3.7 לוח  שרדי  ב יתלה  בנ  והודעות,  הודעות     םשוני  ושאים יעודכנו 
כן    גביה.ל ם ריקשוה לכמו  הל יעמדו  קהל  כחות  קורשות  שונים  הצטרפוטפסים  טופס  ת  גון 

 לן. הקב  יותחרבא .המועצהע עפ"י דרישות  להוראות קבע וכן עלוני הסברה ומיד 
 

לד .3.8 נקי ומסוישהגביה    במשרדיההמתנה    שחדראוג  באחריות הקבלן  שעות    ר לאורך כלדמר 
 ותו. ל פעי

 
שילוט    ל עם קהמקום בולט לציבור בפניות הל  התיבנו  בוחש  ן עלהקבל  יתקיןגביה  הבמשרד   .3.9

למנהל  להעביר הפניות  מידי יום ו  התיבהוקן את תוכנה של  לרבאחריות הקבלן    מתאים.
 שיהוי.  כלללא 
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 ה' פח נס

 
 

 הלית אכיפה מנ
 ( וזהלח 4.5)עפ"י סעיף 

 
 
 
 ן.טלטליימ  טלטלין, עיקולי ימי רישומ  -ביה בגין אכיפה מנהלית  ג
 
וראות  לה ו  ל דין רלוונטיהיו כפופים לכ ם, יבייעו מן התושאשר יג  מהנ"ל,  נובעיםמים השלול התכ .1

 . המועצה
 

 ז'נספח  
 
 

 ניהול קופה קים ובנוהל גביית כספים, התאמות נספח נ
 לחוזה(  4)עפ"י סעיף 

 
 

 פים נוהל גבית כס
 

ובהר  י   ראי.סי אשרטי ע וכות קבהורא   ת אישיות ובנקאיות,ו אחהמ  ,ניםמזומ  כולל  "כספים"זה    חבנספ
 עול בהתאם להן.  דין ועליו לפ ת כלאולן חלות הורעל הקב כי
 
 
 גביית כספים .1
 

 . רכת הממוחשבתבמע הבל ג שהוא המתקבל תופק מיד קעל כל תקבול מכל סו  .1.1
 

 , בכלתכזורה מרו, ירשמו בצהמועצהשל  ים  הצרכננות  חשבו ניהול  קופה במערכת  שבון ה חב .1.2
התקבולי שהתיום,  הכספוהעב  ההמועצת  ובקופקבלו  ם  מהקורת  לבנקים    קופת ל  או    פה 

ההעברהדה()ההפקהמועצה   הראשוןק  לבנ  .  העסקות  מיום  יאוחר  לא  יום    תעשה  לאחר 
 הוא.לשלם מהקופה כל תשלום שקופת תקבולים בלבד, אין משת כ משהקופה   התקבול.

 

 .המועצה לקופת  רט ם אחר פלבצע גביית כספים במקו אין .1.3
 

 
 םשיקי  של ישוםלה ורהל קבנו .2
 

על  נאי  בתל משלם שיק  קבל מכ/י  אי/תפהקו .2.1 גבי השיקע  בלבד.  המועצהשם  שהוא משוך    ל 
 בלבד" ו/או "אינו עביר". מוטב "להחותמת "אינו סחיר" ואו  ת/תוטבע על ידי הקופאי 

 
 בתמורה למזומנים. ורם שהוא אין לקבל שיקים מכל ג .2.2

 
 שהתקבלו לאחרים.  םקילהסב שיאין  .2.3

 
 באים: פרטים הד על הלהקפי יש חאה  לת המ עם קב .2.4

 
 גבי ההמחאה.  שלם יופיעו עלל המש פרטי הזיהוי .2.4.1
 ם.  המשל  מתרעון נכון וחתיי ם תאריך פ את הסכום בספרות לסכום המילים קיוווהש .2.4.2
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 והל הפקת קבלה נ .3
 

נ למשלם  ריימסמקור הקבלה  .  ותק אחדבעפקת קבלה למשלם תעשה  ה .3.1 יישמר    ףס ו, העתק 
עותק    ל(המנהמ   אישור בכתב  חר קבלתבלות לא תקי הקהער  פסמ  שנותיתן ל)נ  יתבידי הקופא 

 . רשותלנוסף 
 

 הפרטים הבאים: ינוצויבקבלה  .3.2
 

 ,שלוםג השרות שבגינו בוצע התייה סוגב השם המשלם,    שעת הגביה,  , תאריך הגבייה  .3.2.1
  ן התשלום )מזומן, פוא  הגביה,מקום  הסכום,  ור הגביה,קיימים עבפרטים נוספים אם 

   .י/תהקופא  תימתחה והגוב, שם מחאה(ה
 

 קבע.  י והוראותראויות, כרטיסי אשחאות דחולל המל, כבורשם סוג התקבקבלה י .3.2.2
 

 קבול. רעון הת יפ  לתשלום רק עםסמכתא א יש לציין כי הקבלה מהווה ויחכאשר התקבול ד .3.3

 

למשחה .3.4 כספים  תלווה  זרת  המקורית  לם  הקבלה  המבקשהצ ובה  רשות לבהחזרת  בכתב   רת 
 ילם.פים ששכסל  רהחזבל יכך שק למתו בחתי

 
 . מנהלה ישור בכתב מאתה באתנ ים למשלם מוזר כספ חה .3.5

 
 פים בבנק כסהפקדת  .4
 

 .או בקופת המועצה מועצההק של בנשבון החלזכות  יום כל יום  בס הכספים שנגבו יופקדו  .4.1
 

 .המועצהשל  קנשבון הבחיידי תופקד עם המזומן ברעון מ ילפבמידה ומתקבלת המחאה  .4.2
 

הומתק  במידה .4.3 יוחד  מחאהבלת  להפק יה  בש  של  הבנ  בוןשחידה  או תמשמרל  המועצהק   ,
 ב מהמנהל. כתפי הוראה אחרת בלפעול ל

 
 שיקים חוזרים  .5
 

 זר.חהשיק ש ל בעל ש את החשבון  בייחהגביה יש ל   בתוכנת .5.1
 

ש  .5.2 לרשום  מיש  בחשבונות  חוזרים  לשיקים  אינפורמציה  קבילים  אקסלבגל  קבומעם    יון 
 .ב מהירלמעק ים חוזרקים הים השמצורף לתיק בו נשמרה

 
מעקב אחר   כן לבצע ומן זולבוא ולשלמו במ  זרחש ק בעל השיתב למכ  שעות 48וך בת  חשלויש ל .5.3

 זרים. חועונם של השיקים הריהתפתחות פ 
 

 בעמלת הבנק ובהוצאות. ק שחזר יחוייב בעל השיקגין שיב .5.4
 

 . הטיפול בהם  ומצברו זחהשקים ש דיווח על למנהל ש יועבר אחת לחוד .5.5
 

 דו.שלא כובת קבע וראוהי ואשראטיסי כר .6

 

לא כובד או שהוראת הקבע שלו  ו  כרטיס האשראי שללמי שמכתב    ותשע   48  בתוך  חלשלו  יש .6.1
אמצעי תשלום  ם של  רעוניעקב אחר התפתחות פ מ  לבצעש  יכן  ולבוא ולשלמו במזומן    חזרה
 אלה. 
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 תשלום  אישורי .7
 

את   .7.1 לידע  לתשל עצהוהממחלקות  כל  יש  אישור  כי  הי,    ידי  על  ם תוחה וי  קורמ   מךמסנו  ום 
 בד. בל ועצההמ

 
 סמכתא לתשלום. אינו מהווה א אחר  ורכל איש .7.2

 
 .בנקים  -  הנהל"ח  -התאמות  הלונ .8
 

)כולל    לושימסרו    בנקיםהכנסות דרך חשבונות האת כל ה   ירבלן יבצע את ההפקדות ויעבהק .8.1
 (.פיגורים  עהוראות קבע וביצוע החזרי שיקים ו הוראות קב

 

 נות ת החשבוה להנהלת הגבילקמח  ביןאמה צע הת ם תתבמדי יו .8.2
 

 מיה יוופדו"ח ק .9
 

הגבי .9.1 כלוסגי  העובד  בתום  שבאמ  ר  הממוחשבת  הקופה  מערכת  את  מנהל  חריותו,  שמרת 
תהיה    .רשותום לעברת דוחות ריכוז מדי ית ואחראי לסגירתה ולהופה ראשיכק הגביה משמש  

ת ע"י  ש ברשוח"הנהר ליועבקופה  מהיה  ז כללי של סה"כ הגב ו)ריכ  .לבדאחת בראשית  קופה  
 (. אשיתקופה הרה

 

 מאפיינים הבאים:השרות ובהתאם לי סוג הכנסות עפ"י פרט את סה"כ הזה י ח"דו .9.2
 ומן. מז .9.2.1
 פירוט(.ו  אות במזומן )כמותחהמ .9.2.2
 ופירוט(.  אות מעותדות )כמותחהמ .9.2.3
 . כרטיסי אשראי .9.2.4

 
 - :ים הבאיםהיומי יצורפו המסמכ ו"חאל הד  .9.3

 . טפסי ההפקדה בבנק .9.3.1
 האשראי  מחברת  לותקבשה שבא"ורי "איש .9.3.2

 נמחק  .9.3.3
 

ללא כל    הקופה היומי יופקדו בבנק   "חדושאליו מתייחס  לו ביום הערך  התקבש  כל התקבולים .9.4
 תקבלו! שההפחתה או החסרה מהסכומים 

 
 (. ח" ש 50–ל של כבסדר גוד פריטהעודפים )קופת ופת תוקצב קבקופה הראשית  .9.5

 
 בבנק  הפקדה .10
 

א  ם העסקים הבאו ביו  ,רתחמל  תתבצע  נקבב  קדהוההפ בודה  ום העסגר בסופו של ייה תפקו .10.1
 תוח הבנק. בו פ

 
  בטפסי  תתבצע ההפקדה בנפרדר,  חוים לא הופקדה במועד, אלא באי סו ידה וקופת יום מבמ .10.2

 תאים. הקופה היומי המ "חן לדודים, שיצורפו לאחר מכפקדה נפרה
 

 סר / עודף בקופהחו .11
 

יופקדו התקבולי  סגר הקופהילא ת .11.1 וק במים בבנ ולא  ם  האיזוני  מה ביןסר התאחו לה  יתגדה 
ל ולא  בוליתקהיומיים  במידה  להפרם.  הסיבה  המתאיםש  תמצא  הסכום  לאיזונים    יופקד 

 יים. היומ 
 

 . למנהל  "חמסר דויוי פרוטוקולפה ירשם עודף בקוו וסר אחבכל מקרה של   .11.2
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ד  חבמיו  חשיפתתאמות  השבון  חעבר )משבון  חף בבקופה, יופקד סכום העודשל עודף    במקרה .11.3

יהיו  ך  ויום הער  הגביה  בירור" ותאריך ים לומסכ"סימננו    ים( עםר חמים וא רים דויקך מ צורל
 בקופה.  זהים לתאריך שבו יתגלה העודף

 
במד .11.4 וימצא  שיויבמידה  למי  המיותרים ק  הכספים  לחשבו   יכים  ושהוכנסו  המעבר,    ןשנתגלו 

יועברו לחשבון הנכון י  הם  )ו בפקודת  "( בסימ 2מן במזומן  פי  ון" ול שב לח  בוןשחמ  העברהננו 
 יזוכה במזומן(. ושב התבמזומן וחשבון  ון מעבר יחויב )חשב" המועצה קופת גביה " מקום

 
 גביה סימננו ומקום

 
 במערכת המחשוב.  םה מתאימיבימקומות ג חיש לפתו .11.5

 
תקבולים    יש .11.6 גם  כי  )המ זרים  וחהמלהקפיד  חוזרותחלמשלמים  הוראות  אות  חוזרות    בע ק, 

 ת. ו במערכבו נקלטגביה שם מקו תו ן או בציו  וחזרוי  (.וכו'
 

בין  תשלום    ד להפריד בעתחולדאוג במיו  ותל הפעולות הנדרש נו מתאימים לכסימנ  חיש לפתו  .11.7
 ים קודמות. ן סכומים השייכים לשנוטפת לבי השסכומים השייכים לשנה 

 
 והמחאות שלא כובדו ראות קבע חיוב של הו .12
 

הוחיו .12.1 של  שלרבים  והמחאות  קבע  כובאות  ישא  בתוכנשעו  48ך  בתוום  לרש   דו  הגביהת  ,    ת 
 עה מן הבנק.ההודת הגע מיום

 
 מספרי מנות  .13
 

יבלהק עם  ן  בתיאום  עבודה  סטנדרט  הת  המועצה,  ועצההמציע  נהלי  שיחעב קבע  את  י ודה  יבו 
  :דרט העבודהאת סטנוהקבלן  

 
 

 ן קודות יומרישום פ .14
 

עדת  ב המיושוהמחכת  במערישום  ות ברשמתבצעות חייביים(  וובים וזיכ)חי כל פקודות היומן   .14.1
נתונים שנקלטו בתוכנת  ה  י להנהל"ח של כלים ממוחשב יומ נתונ ת  ממשק העברו   , יתבצע לכך

 . הגביה
 

 היומן בדרך שונה.  ל פקודות נהשור בכתב של המנהל ניתן לבאי .14.2
 

 
 .ותםונים ושלמבדיקת אמינות הנתוהלי נ .15
 

חודש   .15.1 כל  שאו  בסוף  בכתבובתדירות  יודיע  אותה  מ חריובאל,  המנה  נה  לה   נהלת  בצע  גביה 
,  דווחי הבנקים  עם, וש"ח דוחות הנה  עםה,  דוחות הגבי   עםיה,  גבשל מערכת ה   מת קופההתא

 חודש הבא.ל א יאוחר מהיום העשיריתוכנה. לל בכתב על ביצוע ההתאמה וע  לדווח למנהל
 

 נות מ -גנטים ספחים ממו .16
 

הפחות   .16.1 לשבלכל  עפ"וע  אחת  אחרת    יאו  מכיי,  המנהלמבכתב  הנחיה  לאתרבי הג  נהלנס    ה 
בהאינטר  של  וינט  הדואר  לעב נק  הגביה  יר  ה  תאתוכנת  הממוחכל  הדוארגנומר  מבנק  .  ט 

אז יועברו  יעו הספחים הפיזיים ור עד שיגרוללא זהוי ירשמו בח"ן לבי  במקרה ויגיעו כספים 
 חשבון לבירור. וך חיוב ה לח"ן המשלם ת 

 
 תיוק .17
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  יומיים     חוצצים פרד עם  ביה בנ ג  קוםל מ, וכמסודראופן  ומר המצטבר בחכל ה  תש לתייק אי .17.1
 יזון היומי.הא  העתק  הם ל וצמוד  שהצטברו  הסכומים   את כמיםמסה

 
 

 םדימצבים מיוח -חוזרים קים ישנוהל  .18
 

  יקים שהתושב במקום גביה  שבון  חיב  חזר מכל סיבה שהיא, יחונו הגיע ו ושזמן פרע   קשיכל   .18.1
א  ש  וחוזרים  גביה  מקום  שנ יו ק  י שה  ואם   הופקדאליו  באותו  יבוצפקד  נוהלית  תשלום    ע 

 . רגילכ בקופה
 

הבנק    בדפי  המועצהבון  , תאריך הגביה יהיה תאריך חיוב חשזרוח ק  שיכי בחיוב  יש להקפיד   .18.2
 שבון. חב הה התושב בעת התשלום במצך יהיה יום הערך שזוכיום הער לוואי

 
 

 תוהלת חשבוננהתאמה חודשית מול ה .19
 

 לקבלן. ועצה  המ הל"חהנבין  ו מראשאמ יתויה  הגב  קומותים ומהסעיפים התקציבי  .19.1
 

להנפיחודש  מדי   .19.2 קיבוע שהמועצהדרישת  י  לפ   גביהמאזני  ק  יש  ביצוע  פקודות  , לאחר  כל  ל 
 .חודשי ת הדרושות להפקת דוח  ל הפעולוכ היומן והשלמת

 
סף  וזאת בנו  "ח המועצהללהנה קבלן  חודש תבוצע התאמה בין ה גביה מדי  באחריות מנהל ה .19.3

 .8.2  יףבסעית היומתאמה  לה
 

 . שנהה ילתחמצטבר מתיה גב מאזן  חודש  מדי יקלהנפ   הגביה ת מנהל באחריו .19.4
 
 

 קדה לבנק נוהל דו"ח גביה יומי / הפ  .20
 

 . המשרד גבי   שיוגדר כקופאימי עובד הקבלן ה ע"י יומי יעש ה  מילוי דו"ח קופ .20.1
 

ממז  הדו"ח  .20.2 ההכנסות  סה"כ  אשרא יפרט    קים שין  מזומ  קיםשי  (  יזה/ישראכרטו  )  יומן, 
 . ותהשר  גיוין עפ"י סו ממ ומיםתשלו  איאשרים וי דח

 
 . לול זים של ההכנסות הכוהנ"ל יצורפו רי "חאל הדו  .20.3

 
לקוחותשר  נציגכל   .20.4 ד  ות  המחאות  ושוברויח יקבל  וירכ  אשראיי  ות  במשךתשלומים    יום   זם 

  מועצהה  תמת "למוטב בלבד" ויוחתמו בחויים שיתקבלו במחלקה  חדל השקים הכ  העבודה.
 . דחויים בשקים םתשלומי לקבלת הלונ  בלןר לקעבית

 
כל סוב .20.5 לקוח  נציג  כל יסכם  יום,    ף  קבלות  ות שרות  סה"כ  קבלות    את  שיקים  ההמזומנים, 

אצלומזומנים  והקים  שיהלסה"כ    אותן וישווה    לואצ  הנמצאים   הדחויים   פועל ב  שנמצאים 
 לצורך התאמות. םיתייק אותו  .אשראיל בנושא שוברי  וכנ"

 
בתשלרי  ובוש  ייםו חהדקים  ישה"כ  סה .20.6 צריךסקאותע)   שראיאומים  לריכוז    זהה   היותל  ( 

   .מערכת המחשובב
 

ומזומןחפקדת המחאות דה .20.7 כל    ויות  גביהשל  ב  משרד  נחתעשה  קים  שי  15דות של  פרבילות 
 . יםשקהסכום "כ כמות וסה המפרט מסמךלה מצורף חבי כאשר לכל

 
המז .20.8 וההמחהפקדת  הדא ומן  בי חות  תעשה  למויות  בום  אבוקרחרת  א.  באו חה ו  היום "צ    תו 

פתוח  במידה   והדבר    ה"צ.אחוהבנק  הבמידה  יופקדו  השעהכסיתאפשר  עד  יום  בכל     פים 
12:30 . 
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מהבנק  העת .20.9 שיחזרו  ההפקדות  עם  יתקי  השי  "חדו ויקו  היומי  ההפקדה הגביה  לאותה    יך 

 יומי. ה ביה הג "חווח שנמצא בדוים סה"כ הדלבדוק התאמת ההפקדות ע התאמה. ישלצורך 
 
 

 יש לוודא  ס אשראיה בכרטיע עיסקצובי פניל .21
 

 רטיס האשראי. קף כתו .21.1
 

 .  ימוחרכזה יש לה מידה ויש כרטיסיס אינו מופיע ברשימת המבוטלים, ברטיש לבדוק אם הכ .21.2
 

שירות  אחריות  ב .21.3 פרטי קוחות  ל הפקיד  קליטת  ו  לוודא  הגביה  הכרטיס  במערכת  אישורם 
 מוחשבת. המ

 
 .. מהלקוחבקש ת.זל פק ישה של סקרמל  כב עברהתן להנו ניכרטיס הוא אישי ואיה .21.4
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 '  ט נספח

 ע יד חויבות לאבטחת מהצהרת מ  
 

ו/או    "חברהה":)להלן ___________________________ _____  מטה  ההחתומ  יואנ  :הואיל
תבססים  ם, המישירות  "(  מועצה אזורית ":  )להלן  ת עמק המעיינו  למועצה האזורית   פקתמס(  "הספק"

 :צדדים שלישייםקבל מידע המתבות מרולורית זה האהמועצדע של על מי

מועצה  ה   של המידע של  הסודיות    תחייבות שלנו לשמור עלבה  ת מותנ  דע כאמורוקבלת המי :אילוהו
 ;כמפורט בכתב זה, ידע זהועל אבטחת מרית האזו

 
 :כדלקמן כלפי המועצה האזורית,ת בזא  תמתחייב יאי לכך, אנ 

  עצה, בין מידע מהמומועצהותים מההשיר   ןצורך מתללתי  שקיב  ' מידע ור לכל  צד גא אמסל .א
 '. מידע מצד גאו 

אצלי   .ב החברה(  למ)  מונה  אצל  ספק  הסר  לא ען  המידעאחראי  _______  בטחת  על    .ששמו 
שימוש  אבטלאחראי  ה להבטיח  המידע  המשחת  בזיהוי  בהרשאות  ותמא בסיס  ים,תמשנכון   ,

למ ובהגנהגישה  המחמשאב  ת ידע  מערכות  והמי  ושב  התקשוומערכ ידע  כמ רת  ימ ת.  כן  ונה  ו 
 ע והתקשורת. ידמידע ומערכות המפיזית של החה האבט ממונה ל צל הספקא

מינו .ג כתב  בזה  אבטחת  מצורף  ממונה  בעחתו  בחברה   מידע י  ידי  על  החתימה  ם  זכויות  לי 
 . בחברה

 .תביצוע המטלו ק לשםררכות אך ועבד ולהשתמש במידע ובמעחנו רשאים ל ידוע לי כי אנ  .ד

לנוידו .ה רשאיאכי    ע  בלהשת  םנו  רק  ו  מערכתמש  ביצויפה  האכבמערכת  הגביה  ע  לצורך 
 עבודתינו 

לכ ה  לאחר .ו ובכפוף  במכרז  הזוכה  על  לאיהכרזה  למועצה  נגיש  שנזכה,  סוג  פרוט    שור  ך 
 רכות. מבקשים לבצע במעות שאנו פעולוה יםעיבודה

ובכפוף  לאחר   .ז התקשרותנו  בכסיום  של  תלאישור  החתימהב  אנובמועצ  מורשי  יבים  ימתח  ה 
הנתונים    נהשלמותם לרבות מב שנעבירם ב  לאחר נו  ונים שנצברו אצל ת הנתלמחוק אמיד ושלה

 למועצה. 

ותיו לפי  ל אודות אופן ביצוע חוב אגר המידע עעל מדווח, אחת לשנה לפחות, לבלאני מתחייבת   .ח
 והגנת הפרטיות.   אבטחת המידעתקנות 

מת  .ט למנכ"ל  למיע  ד להוחייבת  אני  לגז המועצהועצה  ו,  הלבר  מ ועצה  ממנמ"ר    יידי באופן 
 או סייבר.  טחהאב  במקרה של אירוע

  שתותורת המחוברת לאינטרנט ולרעצה האזורית לא יוחזקו ברשת תקשמוהקבצי המידע של   .י
מראש של מנהל אבטחת    חייבת אישורריגה מתנאי זה מ . חאינה מוגנת ומאובטחתשחיצוניות  

 אזורית.עצה הו מהידע של המ

פיז הגנ  ים תקוי .יא וה  גישבית   ,Routers ון  כג   ולרכיבי התקשורתרתים  לש  בים, למחש  הקרת 

Switches . 

ך שימוש  ק תו מועצה האזורית, תתאפשר רהערכות המחשוב המחזיקות מידע של  למהגישה   .יב
)בזי ובסUser-IDהוי  אישי  ו(  אישיות  הסייסמאות  רק חסויות.  ידועות  תהיינה    סמאות 

תחייובלבד    למשתמשים באופהמערכת  אוטב  ה  ומטין  של  בתדירלפחות    יסמא  סהחלפת  ות 
תחי   ים.דשוח   3ל  אחת   לפח המערכת  של  סיסמא  ספרות    8  ותיב  לפחות  הכוללת  תווים 

 ותיות. וא
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יינעל . יג משתמש  לאחר  אוט   זיהוי  בהקשת    2ומטית  רצופות  השחרור  שגיאות  יוכל  הסיסמא. 
 .עצהועל ידי המלכך רק ע"י מי שהוסמך  להתבצע

 .שה ישי גלמור  הרשאותתנוהל מערכת   .יד

מערעתופ .טו ניהו ל  הרשכת  רמותל  ויצירת  ב שאה  הר  אות  ל יןהמפרידות  הרשת  בדים  עומנהלי 
 .הרשת בלבד נהלייינתנו למ ל אדמיניסטרטורוזכויות ש   אחרים. חשבונות 

  ה לספריותמועצה האזורית. הגישהל  ות וקבצים ש בגישה לספרי   ים תמידור פנימי בשר  יושםי .טז
 . ם זאתמחייבי בחברה ותפקידם  ודתםי שעברק למ ם אלה תתאפשרוקבצי

וירוסיקנית ומעודנה תהג  כנתות  מותקנות .יז ולוחמת סייבר  םכנת כנגד  נוזקות  בות  לר  רוגלות, 
FireWall  . 

 Httpsלרבות צפנה של תקשורת נתונים ת מנגנוני הוללוהמערכות כ  . יח

יהם  כשעל  ה אחרתאו לכל מטר  ן לתיקו  יות אחרותם משרתים או מדיות מגנט יוצאו דיסקילא  .יט
קנ ו במצאים  כזמקרועצה האזורית. במהשל  נתונים  צים  יש למחוק ה  ולפרמ  ה  המידע  ט  את 

 .את הדיסק 

אופטית עם מידע של    מגנטית, או  מדיהר להעברת, אחסון ותחזוקת  נוהל עבודה מסוד  קיים .כ
כך  מוה האזורית  מעצה  תועבר  תשלא  ללא  מוקדםידיה  ממונה  לאישו   יוגשנוהל  ה   .אום  ר 

 . הצהמועע של  ת המידאבטח

אליו  ה  רית במקום שהגישמועצה האזוהעם  ום  כנ"ל תאוחסן בתא פטית  ת או אומגנטי  מדיה .כא
 .תתאפשר למורשי גישה בלבד

 :דעהמי בתחנות העבודה תשמר אבטחת .כב
a. נההתח קשיח שלורית על הדיסק המועצה האזם של הרו קבצישמילא י. 

b. יסמאסל מסך עם בכל תחנה יותקן נוע. 

c. ותבאמצע תהיה  הכניסה לרשת USER ID שייא. 

d. ניתן  ל שליהיה  א  קבצים  מ  ועצהמה  להוריד  באמצעות  האזורית  השרת 

 .החנ הת

מסודרת .כג בצורה  יבוצעו  ונעול  גיבויים  סגור  במקום  לאחראי עם  וישמרו  הגיבויים    גישה  על 
  .רתבלת גיבויים והורדתם לשהל דרישה לקכן יש לקיים נו כמו .בלבד

 . ניים ופים חיצו ם לגיבויית עם גקלטו  ל העברת סור ע יחל א .כד

מד .כה מגכל  אופטיתיה  או  א נטית,  דו,  השייכים  ו  האזורית  ח  תוצרי  או למועצה  עיבוד   שהם 
 .ויגרסו לאחר השימוש  וכן יושמדו סגורהאזורית, יאוחסנו בארון   מועצההמנתוני 

  ית.האזור מועצההעם שמדה חיצונית ללא תאום לגריסה או הין להוציא חומר א .כו



 69 ך מתו - 68 - ודעמ   -     עמק המעיינותית מועצה אזור 16/2021מכרז 

 

_____________  _____________ 

 חותמת המציע  מציע מות ה חתי

–ל הזכויות שמורת למניב הכנסות בע"מ כ -©     Ver 8.0  ירסאג   -  
 בע"מ ר מראש ובכתב ממניב הכנסות  מך ללא קבלת אישוס אין להעתיק או להפיץ המ

 

י  הפרטיות וכגנת  י ה, התקנות ותיקונ החוק  ש על פיכנדר  לותפע לתע א פו כי היצהירה החברה מ .כז
נוקטת כמתחייב    ט  קוותנ  היא  ובקרה  אבטחה  הפרטיותבאמצעי  הגנת  חוק  , מהוראות 

 (.2017ידע )פרטיות )אבטחת מלרבות תקנות הגנת ה תיוקוניו ותקנותי

עובדיה החברה מתחייבת להחתים   .כח ב הכולל  הרות סודיות,על הצ  את  יבות  יתר, התחי ין הים, 
 . י אבטחת מידעהלוהקפדה על נ ריתמועצה האזוהשל דע ת על סודיות המימוחלט לשמירה 

לה .כט מתחייבת  ליישהחברה  באשר  עובדיה  את  נדריך  מ ום  אבטחת  בקרות  הלי  ולערוך  ידע 
ע בקרות אלה  ביצו  רסדיר בדב  כן לדווח למועצה באופן  ים אלה, כמובדבר קיום נהל ת  סדירו

 . ורותהביק וממצאי

 טחה בכל עת. ביקורת אב  ערוך ל  תהמועצה האזוריג לנצי ת לאפשר תחייבמהחברה  .ל

כי רק על בסיס קיום התחייבויע  ידו .לא לי  ניאותה למס  וריתותי והצהרותיי המועצה האז לי  ור 
 שרד הרישוי. ד התחבורה/מלקבל מידע ממשר מידע או לאפשר לי

וכחת  צורך בהוללא    כל הפרהל₪    80,000סך של  את המועצה ב  אפצה  ת התחייבויובגין הפרת   .לב
 נזק.

רת  בשל כל הוצאה שתהיה לה בגין הפ  לטבשיפוי מלא ומוח ה האזורית  מועצת האני אשפה א .לג
 עו"ד. כ"ט התחייבות שלי, לרבות ש

 
 ולראייה באנו על החתום 

____ ___________      _________ _______ 
 תאריך                    שם החברה       
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 ______   ךמסמ

 ר מועצה לחב  או/ה לעובד הרשות ו ר קרבעל העד  הצהרה
 בוד לכ

 המועצה(   -)להלן  עמק המעיינות יתמועצה אזור
 נ., ג.א.

מוגשת   .1 זו  __________ על  הצהרה  )להלןידי  במסגהמציע  -________________  רת  ( 
  . מכרזצעתי ברד מהלתי נפחלק בומהווה  ועצההמ  ע"י שפורסם 16-2021מספר כרז הצעתי במ

 באים: ה הוראות הסעיפיםיעתי את  ידבזאת כי המועצה הביאה לצהיר מהנני  .2

המועצות    9סעיף   .2.1 לצו  )ב׳)א(  הקובע    ,1958  -תשי"ח  ,  (תאזוריומועצות  המקומיות 
 כדלקמן : 

ה על ולם חלק הע האמורי תפו, או תאגיד שיש לאחדסוכנו או שוועצה, קרובו, "חבר מ
היה צד י  או עובד אחראי בו, לאמנהל הם ד משאח אוו ברווחיו או זים בהונ אחועשרה 

  ווג, הורה, בן או בת, אח א בן ז  -המועצה, לעניין זה, ״קרוב״   עםזה או לעסקה  לחו
 אחות״. 

  ל נבחרי הציבור ברשויותד עניינים שם למניעת ניגו)א( של ההודעה בדבר כללי  12כלל   .2.2
 ע: יות הקובהמקומ 

ר  ומית. לעניין זה, ״חבת המקרשום הקה עעסל וזה אוצד לחלא יהיה צה ״חבר המוע
 שליטה בו. רובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי ק  חבר מועצה או  -מועצה״  

 חדש( הקובע כי: המועצות )נוסח  לפקודת 59סעיף  .2.3

, סוכנו וזוג-די בןא על יולא בעקיפין, בעצמו ול  לא במישרין  ה לעובד מועצה,לא יהי" 
נה או  ע למסק שנעשה עם המועצה  או ע  חוזהל  אה בכ הנ  ו טובתחלק אתפו,  כל  שואו  

לענייבשמה פרט  בהס  ן  ,  או  שלו  העבודה  בהסכם  לעובד  עובדי  שיש  של  הכללי  כם 
 . שהמועצה מספקת״בר קבלת שירות מהשירותים ופרט לחוזה בד  המועצה

 :   היר כיהנני מבקש להודיע ולהצ בהתאם לכך .3

או אחות ואף לא מי  , אח  ו בתא  ה, בן ורה זוג,    י: בן עצה אין למוברי מליאת החבין    .3.1
 או שותף. לו  סוכן  יאנש

שותפו,  יןא  .3.2 או  סוכנו  קרובו,  מועצה,  העולה    חבר  חלק  מהם  לאחד  עשרה שיש  על 
תי או שאחד מהם גשתי את הצעגיד באמצעותו ה בהונו או ברווחיו של התא  אחוזים 

   אחראי בו.עובד  מנהל או

 רשות. בד בעונו, הוכס שאני  או מיוג, שותף ז אין לי בן   .3.3
המועצה   .4 כי  לי  לפיתה ידוע  רשאית  הצעת ה  את  אם י  סול  או  לעיל,  כאמור  קרבה  לי  יש  אם 

 רתי הצהרה לא נכונה. מס
כי  אני   .5 בזאת  נכמצהיר  הם  לעיל  שמסרתי  והפרטים  ומלאים,  בהצהרונים  הינו  האמור  זו  ה 

 אמת.
באמ .6 לעיאין  לגרור  כדי  כו ל  מהוראות  בכלל  ל  ע  לצ3ב׳)  89סעיף  ת  ומהורא   ובפרטדין  ו  ( 

המקומיות   אזוריו )מהמועצות  לפיהן  עצות  של  מלות(,  ברוב  המועצה  מחבריה    2/3יאת 
ות המקומיות  )א( לצו המועצ  'א  89סעיף  ר התקשרות לפי  שור שר הפנים, רשאית להתיובאי

 ות. מרסמו ברשואיו פוות(, ובלבד שהאישור ותנועצות אזורי )מ
 __ __:_________________ המציעה של  משי חתיורתימת מ___ ח__________ _ תאריך:_

 ד אישור עו"
 

 כי מורשי החתימה חתמו בפניי   שראני מא
 _ עו"ד : ________________ אישור 

 
 


