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 המועצה האזורית עמק המעיינות 

 

 2022-1מס'    תנאי מכרז הנדון:   
 

  . גדרות בטחון במועצה האזורית עמק המעיינות ו   שבילי אופניים אחזקת    שם העבודה:  .1

  : " מסמכי המכרז "   יקראו אשר ביחד י   , סמכים המפורטים להלן מסמכי המכרז מורכבים מהמ  .2

 

 . 1-4עמ'    תנאי המכרז   –מסמך זה  

  . 5-6עמ'    טופס הצעת משתתף במכרז   –א'    מסמך 

 . 7עמ'    נוסח ערבות המכרז   –ב'    מסמך 

 . 8-20עמ'    ההסכם ונספחיו   –ג'    מסמך 

 נספחי ההסכם:  

 . 12-13עמ'    ת ושבילי אופניים אומדן כמותי גדרו רשימת היישובים,    –להסכם א'  נספח   

 . 14-15עמ'    טכני מפרט    –  להסכם   ב' נספח   

 . 16-19אישור קיום ביטוחים עמ'  -  1+ נספח ג'   הוראות ודרישות הביטוח   –להסכם ג'  נספח  

 . 20עמ'    ערבות בנקאית )ערבות ביצוע(   –  להסכם   ד' נספח  

 : תנאי סף   -השתתפות במכרז   .3

בכל  בעצמם  רים, יכולת כספית וניסיון, העומדים  רשאים להשתתף במכרז מציעים בעלי כישו  . א 

 התנאים המהווים תנאי סף המפורטים להלן:  

מציע ישראלי שהינו יחיד תושב ישראל או שותפות רשומה בישראל או תאגיד הרשום   .1

 (. בישראל )להלן: "הקבלן" 

  ת בעלי איתנות פיננסית, המסוגלים לעמוד בהשקעות הכספיות הנדרשות לקיום ההתחייבויו  .2

עניין איתנות פיננסית,  ל ובהוצאות הכספיות הכרוכות בביצוע העבודות נשוא מכרז זה.  

 ייחשב מציע העונה על דרישות כמפורט להלן: 

   עבודות קבלניות בעל אישור רואה חשבון של המציע, על מחזור כספי בעסקים של   .1

כולל    לפחות, לא בכל שנה  ש"ח    300,000,  בהיקף כספי של  2020  -, ו 2019בשנים   

   מע"מ. 

להם סיפק    רשויות מקומיות / גופים ציבוריים מ   המלצות   המציע יצרף להצעתו   .2

( החל  וכדומה   , עקירה ,  עישוב ,  כיסוח ,  יסוס ר פסולת  ופינוי  איסוף  ) שירות דומה  

בהמלצה תצוין תקופת מתן השירות ומידת שביעות הרצון של    ואילך.   2015משנת  

 הממליץ מהשירות שסופק. הגוף  

 ג' להלן. 15ת מכרז כמפורט בסעיף  ו ב הגשת ער  .3

ש"ח    500המועצה, תמורת סך  מזכיר  את מסמכי המכרז והתוכניות ניתן יהיה לקבל במשרדי   .4

 . שלא יוחזרו בכל מקרה   כולל מע"מ 
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 : הבהרות ומפגש קבלנים   לו"ז  .4

 נפגשים בכניסה לבניין המועצה.   09:00בשעה  '  א יום    09.01.22בתאריך  קבלנים ייערך    מפגש  . א 

 ותנאי להשתתפות במכרז.   חובה הקבלנים הינו    ש מפג       

   12:00  שעה  ' ב א יום     16.01.22לתאריך  שאלות הבהרה למכרז יוגשו בכתב בלבד עד   . ב 

 . security@maianot.co.il  למייל:      

  ומספר   אלקטרוני   אר ו ד   ת כתוב   כולל ,  המציע   מטעם   קשר   איש   פרטי   את על המציע לצרף לפנייה   . ג 

 . טלפון 

תשובות לשאלות הבהרה שיוגשו במועד, וכן עדכונים ו/או שינויים שייעשו ביוזמת המזמין, יהיו   . ד 

 בכתב ויישלחו בדואר אלקטרוני בלבד, לכתובת שצוינה על ידי המציעים בפרטי ההתקשרות עימם.  

 בדיקת התשובות לשאלות ההבהרה באחריות המציעים בלבד.   . ה 

ע סתירות או שגיאות או אי התאמות במסמכים או שיהיה דבר מה לא מובן, יפנה בכתב  י צ מ ה גילה   . ו 

 למזמין במסגרת פרק הזמן שהוקצב לשאלות הבהרה.  

 פה, ואלה לא יחייבו את המזמין.    -אין המזמין אחראי לתשובות, הסברים או פירושים שניתנו בעל  . ז 

,  הצעות   להציע   להזמנה   הזמנה ת ב ו ע צ ה רשאית, בכל עת, עד למועד האחרון להגשת    המועצה  . ח 

להאריך  ,  , ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים המכרז להכניס שינויים ותיקונים במסמכי  

. השינויים והתיקונים  ו/או לדחות כל מועד, לקבוע מפגש/י מציעים, לבטל את המכרז ו/או לשנותו 

בדוא"ל לפי  המכרז    רוכשי   ל כ   ת , יובאו, בכתב, לידיע המכרז כאמור יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי  

אין    ידו להצעתו. -, יחתמו ע"י המציע ויצורפו על המכרז מסמכי    כשי ו ר ידי  -הפרטים שנמסרו על 

באמור כדי לגרוע מזכותה של המועצה לבטל את המכרז בכל עת לרבות לאחר המועד האחרון  

 להגשת ההצעות למכרז, והכל מנימוקים סבירים. 

ה  .5 על כל מסמכי  יחתום  יתר  ז ר כ מ המציע  ועל כל  גיליון הסיכום  ועמוד, על כתב הכמויות,  כל עמוד  על   ,

ידנית   המעטפה  את  ויכניס  המכרז  ומספר  שם  את  הנושאת  מיוחדת  למעטפה  יכניסם  המכרז,  מסמכי 

 . 12:00בשעה    '  א יום    23.01.22לתאריך  עד    בחברה בכלכלית  המצויה    המכרזים לתיבת  

 : במכרז זה   המקסימום מחיר   .6

לשנה   ם נ לדו   -  1פריט   . א  גדרות  מע"מ    ₪   345  -  אחזקת  כולל  כל  לא    עישוב/  כיסוח/   / ריסוס )עבור 

 איסוף וכדומה( שיבוצעו במשך שנה על פי דרישות המפרט הטכני.    פינוי/   עקירה/ 

  פעולות טיאוט/ )עבור כל  ₪ לא כולל מע"מ    650,2  -  לק"מ אחזקת שביל אופניים לשנה   -  2פריט   . ב 

במשך    תיקוני אספלט קר קטנים   / איסוף   וי/ נ י פ   עקירה/   עישוב/   כיסוח/   / ריסוס  שיבוצעו  וכדומה( 

 שנה על פי דרישות המפרט הטכני.  

הנ"ל בטופס הצעת משתתף )מסמך    הפריטים   שני ל   , באחוזים, אחיד שיעור הנחה  המציע יידרש לנקוב ב  .7

  -נה  ו ש אם נקבע שיעור הנחה    . . למען הסר ספק לא ניתן לנקוב בשיעור הנחה שונה לסעיפים שונים א'( 

ביותר   הגבוה  השיעור  על  יעמוד  ההנחה  שיעור  כי  לקבוע  או  ההצעה  את  לפסול  רשאית  המועצה  תהיה 

שיקול   לפי  ביותר(  הזולה  )ההצעה  ברשימה  הנכללים  הפריטים  אחד  על  ביותר(  הזולה  )ההצעה  שהוצע 

ו  הבלעדי,  להצע יהיה    המציע דעתה  ביחס  הן  זה,  לעניין  טענה  מכל  להצע   ו ת מנוע  ביחס  מציעים    ת והן 

 אחרים. 

כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות לגביהם, בין אם על ידי שינוי או תוספת   .8

בגוף המסמכים ובין אם במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, ייחשבו )א( כאילו לא נכתבו, או )ב( המועצה  

 בשלמותה.   –תהיה זכאית לפסול את ההצעה  

mailto:security@maianot.co.il
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 . תיפסל ההצעה בשלמותה   אזי   , טופס הצעת המשתתף ב   ה ח סכום הנ   ע במקרה שלא יוצ  . א 

 המועצה שומרת לעצמה את הרשות, אך לא חייבת, לתקן טעות חשבון אריתמטית בהצעה.  .9

נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של המועצה או מי שהוסמך לכך על    לעיל   9  עד   7  ההחלטה בנדון בסעיפים  .10

 ידה. 

ספק  .11 או  התאמה  אי  או  שגיאה  או  סתירה  תתגלה  יש    אם  כלשהו,  מסמך  או  סעיף  של  בתוכנו  כלשהו 

לפחות   למסור  יש  כאמור  הודעה  בכתב.  למועצה  דיחוי  ללא  כך  על  הגשת   5להודיע  יום  לפני     ימים 

  ההצעות. 

 אין המועצה ערבה לדיוק הכמויות, התוכניות או התיאורים הטכניים. 

בסעיף   .12 המפורטים  המכרז  מסמכי  מושאל   2כל  הם  המועצה,  רכוש  הם  ההצעה    ם י לעיל  הכנת  לשם 

והגשתה ויש להחזירם עד למועד הגשת ההצעות, בין אם הוגשה הצעה ובין אם לאו. אין להעתיקם או  

 להשתמש בהם לשום מטרה אחרת. 

 תשומת לב המציע מוסבת לתנאים הבאים:  .13

מושבו   . א  ו/או  עסקו  שמרכז  מציע,  של  הצעתו  את  להעדיף  חייבת,  לא  אך  רשאית,  תהא  המועצה 

המועצ  וזאת    , ה בתחום  המועצה,  בתחום  אינו  מושבו  ו/או  עסקו  שמרכז  מציע,  של  הצעתו  פני  על 

)חמישה אחוזים( מהצעתו של    5%  -מ   במעלה בתנאי שהצעתו של המציע המקומי לא תהיה יקרה  

של   להצעתו  הצעתו  להשוות את  יסכים  המקומי  שהמציע  ובתנאי  המועצה,  מתחום  שאינו  המציע 

  המציע שאינו מתחום המועצה. 

הסניף הראשי של בית    -בית העסק של המציע, ובמידה ולבית העסק מספר סניפים    –מרכז עסקו" משמע  " 

 .  מקום מגוריו של המציע   –"מרכז מושבו" משמע  ;  העסק 

חלק   . ב  לפועל  להוציא  המועצה  החליטה  בלבד.  מהעבודה  חלק  לפועל  להוציא  המועצה  בידי  הרשות 

)אך לא חייבת( לבחון את ההצעה)ות(  י א מהעבודה בלבד לפני בחינת ההצעה, תהיה רש  ת המועצה 

או   בגין הקטנת היקף העבודה  פיצוי  או  לכל תמורה  זכאי  יהיה  לא  בלבד. המציע  אותו חלק  לגבי 

 שינוי כמויות בסעיפים כלשהם. 

את   . ג  למסור  בעת  ובה  בלבד  העבודה  מן  חלק  המציע  ידי  על  לפועל  להוציא  המועצה  בידי  הרשות 

 ודה למציע אחר. ב ע הביצוע של חלק אחר מה 

 הרשות בידי המועצה שלא להוציא את העבודה לפועל בכלל.  . ד 

המועצה שומרת על זכותה לבצע את העבודה בשלבים, בהתאם לקבלת התקצוב עבור העבודה ו/או   . ה 

מסיבות אחרות. ביצוע העבודה בשלבים לא יהווה עילה לתוספת כלשהי למחירים הנקובים בכתב  

לשלב, רש  בין שלב  לדרוש מהקבלן  י א הכמויות.  ו/או  ביטול העבודה  על  לקבלן  להודיע  ת המועצה 

)לאחר הפסקת שלב( מיד עם   להמשיך בביצוע העבודה, והקבלן מתחייב להמשיך בביצוע העבודה 

 קבלת ההוראה לכך מאת המועצה. 

המועצה שומרת לעצמה את הזכות לפצל ו/או לחלק את העבודה בין מספר מציעים באופן שייראה   . ו 

וחלק  א כ למועצה   חלק  לכל  עצמן,  בפני  עצמאיות  כהצעות  ייבחנו  כאמור  חלק  לכל  ההצעות  שר 

 מהעבודה. 

המציע לא יהיה זכאי לכל תמורה או פיצוי עבור הקטנת היקף העבודה או שינוי כמויות בסעיפים   . ז 

 כלשהם. 
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הרשות בידי המועצה להחליט לפי שיקול דעתה הבלעדי על הפסקת ביצוע העבודה או התנייתה או   . ח 

)עשרה(    10טול ההתקשרות וזאת לאחר מתן הודעה סבירה מראש, אשר לא תעלה בכל מקרה על  י ב 

 ימים. 

ומסור   . ט  נתון  והדבר  שהיא  הצעה  כל  או  ביותר  הזולה  ההצעה  את  לקבל  מתחייבת  המועצה  אין 

 לשיקול דעתה ולהחלטתה הבלעדית. 

ההנחה המרבי שיתקבל    בתיבת המכרזים של המועצה יופקד אומדן סמוי הכולל הערכה של שיעור  . י 

זה.   תוגש  במכרז  באומדן, אם  הקבוע  המרבי  ההנחה  שיעור  על  העולה  הנחה  תהא    כאמור,   הצעת 

 . ת המציע המועצה רשאית לפסול את הצע 

מס   .14 למעט  ותשלומי החובה,  כל ההיטלים, המסים  יכללו את  ידי המציע  על  יוצעו  היחידה אשר  מחירי 

 ליון ריכוז )סיכום( הצעת המציע. י ג ערך מוסף. סכום המע"מ יפורט ויתווסף ב 

 על המציע למסור למועצה יחד עם הגשת הצעתו את האישורים הבאים:  .15

 תעודת עוסק מורשה.  . א 

רו"ח בעניין מורשי החתימה    –אם המציע הינו תאגיד   . ב  עו"ד או  וכן אישור  רישום התאגיד  תעודת 

 האמורים.   ה מ בשם המציע. הצעה לא תהיה תקיפה אם לא תהיה חתומה בידי מורשי החתי 

מסמך   . ג  בנוסח  המועצה  לזכות  בנקאית  של    ב' ערבות  להצעה"(.    ₪   3,000בסך  "הערבות  )להלן: 

  . 04.22.30לתאריך  עד  הערבות להצעה תעמוד בתוקף  

הה  לחתימת  כביטחון  תשמש  להצעה  במכרז   סכם הערבות  הזוכה  המציע  ידי  דרישת    , על  פי  על 

והאישורים    , המועצה  המסמכים  ל ולהגשת  ביצוע,  ס ה הנלווים  )ערבות  ביטוחים  כם  קיום  אישור 

והמציע    סכם אם יוזמן המציע הזוכה לחתום על הה   . המועצה תהיה רשאית לחלט את הערבות וכו'( 

לטובת   תהיה  הערבות  להגיש.  שנדרש  נוסף  מסמך  ו/או  מסמך  כל  הגיש  לא  ו/או  כן  יעשה  לא 

לממש  זכאית  תהיה  המועצה  המכרז.  שבמסמכי  נוסחה  פי  ועל  הראשונה    ה המועצה  דרישתה  לפי 

  לבנק מבלי לנמק את דרישתה. 

 עם המציע הזוכה )במידה ולא מומשה(.   הסכם הערבות תוחזר למציע שלא זכה לאחר חתימת ה 

 לעיל.   3כל האישורים המעידים על עמידת המציע בתנאי הסף המפורטים בסעיף   . ד 

בעל  . ה  או  בכתב  בדברים,  לבוא  רשאית  תהא  פ -המועצה  בדבר  מציעים  עם  שונים  ט ר פה,  ים 

 בהצעותיהם, וזאת כדי לאפשר למועצה להעריך את הצעותיהם. 

 של המועצה להארכה בשנה אחת כל פעם.   מצדה   אופציות   2שנה אחת +    –התקשרות  תקופת ה  .16

 המועצה זכאית לפסול כל הצעה אשר לא תענה בקפדנות על תנאי מכרז אלו.  .17

לתוספת   .18 כפופים  המכרז  המקומ   ה השניי תנאי  המועצות  צו  אזוריות( ו י של  )מועצות  ,  1958  –תשי"ח    , ת 

יגברו ויקבעו הוראות התוספת    -  ה השניי כל מקרה של סתירה בין תנאים אלה לבין הוראות התוספת  ב ו 

 . ה השניי 

 

 בכבוד רב, 

 המועצה האזורית עמק המעיינות 
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 א'   מסמך 

 

 לכבוד 

 . המועצה האזורית עמק המעיינות 

 הצעת משתתף במכרז 

מ   הקבלן  .1 מטה  המכרז,  ש א החתום)ים(  תנאי  את  בעיון  קראתי)נו(  כי  בזה  ונספחיו,    ההסכם ר)ים( 

זהירה את התוכניות, המפרטים,   ז   אומדן בחנתי)נו( בחינה  ויתר המסמכים הנוגעים לעבודה    ו הכמויות 

  מועצה האזורית עמק המעיינות. יישובי ה גדרות בטחון ב   אחזקת שבילי אופניים ואחזקת   לביצוע: 

בזה  מאשר)ים(  טיב    י כ   ואני)נו(  וסביבותיו,  המקום  תנאי  את  והכרתי)נו(  העבודה  באתר  ביקרתי)נו( 

את   בזה  מגיש)ים(  והנני)נו(  ביצועה,  ותקופת  העבודה  עלות  על  המשפיעים  הגורמים  יתר  וכל  הקרקע 

,  סכם הצעתי)נו( זו, ומתחייב)ים( לבצע העבודה הנ"ל ולהשלימה בתקופה ועל פי לוח זמנים שנקבעים בה 

 הכמויות.    על פי אומדן י)נו(  ת ב במחירים שנק 

 ג  ב  א  

 * אומדן כמות  סוג השרות  מס"ד

מתחייבת לכמות זו או    המועצה אינה 

לכמות כלשהי והנתונים מובאים  

 לצורך הערכה בלבד 

 ליחידה לשנת אחזקה אחת   י מקסימל מחיר  

 )לא כולל מע"מ( 

אחזקת   1

 גדרות 

 לדונם לשנה.   ₪   345 דונם   335

2 

  אחזקת 

  שבילי 

 אופניים 

 לק"מ אורך לשנה.   ₪   2,650 ק"מ 38.8  

 

 ( אחוזים   ______ ____________ _   __)במילים: _ %__ :  אחיד   אחוז הנחה 

ש  כי  הקבלן מצהיר  לו  בעמודה  המקסימום    י מחיר ידוע  כל  הינם    )ללא מע"מ(   בטבלה   ' ג המוצגים  עבור 

 ( הנדרשות  פסולת/ה טיפולים/כיסוחים/עקירות/פינוי / טיאוט ריסוסים/ הפעולות  מיכון  ע פ ים/איסוף  לת 

 על מנת לעמוד בדרישות המפרט הטכני.   וכדומה( 

כי   הקבלן  מצהיר  לסכו עוד  מעבר  תוספת  לדרוש  ניתן  לא  כי  לו  ש   מים ידוע  וככל  הדבר  י הנ"ל,  כן  עשה 

 ו. ת יוביל לפסילת הצע 

ל עוד   אם    קבלן ידוע  שונה    ציע י כי  הנחה  או    -שיעור  ההצעה  את  לפסול  רשאית  המועצה  תהיה 

שיעור   כי  אחד  ה ה לקבוע  על  ביותר(  הזולה  )ההצעה  שהוצע  ביותר  הגבוה  השיעור  על  יעמוד  נחה 

ו ביותר הפריטים הנכללים ברשימה )ההצעה הזולה   מנוע  הקבלן יהיה  ( לפי שיקול דעתה הבלעדי, 

 והן ביחס להצעת מציעים אחרים.   ו מכל טענה לעניין זה, הן ביחס להצעת 

 באורך, גובה, מיקום, איכות וסוג הגדר.   , ות בישובים ר ד הקבלן מצהיר כי הוא מודע לשוני הקיים בין הג  .2
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רטים, כתב הכמויות  ו ונספחיו, המפ   הסכם באם הצעתי)נו( זו תתקבל, הנני)נו( מתחייב)ים( לחתום על ה  .3

תוך   בידי    5והתוכניות,  בזמן  בו  ולהפקיד  המועצה  ידי  על  אישורה  הודעת  מתאריך  ימים  )חמישה( 

 צה: ע ו המועצה, להנחת דעתו של גזבר המ 

 . קיום ביטוחים )נספח ג' להסכם( אישור   . א 

 . ביצוע )נספח ד' להסכם( ערבות   . ב 

 . בהוראות ההסכם יתר המסמכים הנזכרים   . ג 

מסכים)ים( בזה שהמועצה חופשית לקבל או לסרב לקבל הצעה זו. ברם, ההצעה תישאר בתוקף    הקבלן  .4

 )תשעים( יום מהתאריך הסופי להגשת ההצעות.   90במשך תקופה של  

עם המסמכים המצורפים    הסכם בזה כי מיום חתימתי)נו( על הצעה זו, מחייב אותי)נו( ה   ר י ה מצ   הקבלן  .5

ידי   על  שייקבע  במועד  העבודה  בביצוע  להתחיל  בזה  ומתחייב)ים(  ידי)נו(,  על  חתום  היה  כאילו  אליו 

 המועצה בהוראה להתחלת העבודה. 

קיום   .6 ערבות י התחייבויותי להבטחת  בזה  מצורפת  שבהצעתי)נו(,    שלושת )   ₪   3,000בסך  קאית  נ ב   )נו( 

  . בנוסח מסמך ב'   שקלים חדשים(   אלפים 

)נקיים(   אקיים  לא  בידי  י התחייבויותי באם  המלאה  הזכות  זו,  שבהצעתי)נו(  מקצתן,  או  כולן  )נו(, 

זכות   כל  על  מוותר)ים( מראש  והנני)נו(  נוספת,  הודעה או התראה  כל  ללא  המועצה לממש את הערבות 

 המועצה כדי לגבות הערבות הנ"ל.      ט להתנגד לכל צעד שתנקו 

 

 הקבלן )השם(: _________________________ 

 ח.פ: ______________________________ 

 הכתובת: _____________________________ 

 טל': ____________ פקס' :______________ 

 

 חתימת הקבלן )בצירוף חותמת(: __________________ 

 

 הקבלן:   ם ע שמות מורשי החתימה מט 

 ________________ ת.ז. ________________ 

 ________________ ת.ז. ________________ 

 

 תאריך : ___ / ___ / ___ 
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 ' ב מסמך  
 

 ערבות המכרז 
 

 לכבוד 
  המועצה האזורית עמק המעיינות 

 

 
 ערבות בנקאית מס' _____________ הנדון:  

 

_____-על .1 בקשת  _______פי  זיהוי  מס'  )לה_____ ___  כלפיכם  "המבקש":  ןל__  בזה  ערבים  הננו   )
של   לסך  עד  סכום  כל  )במילים:    3,000לסילוק  אלפים ₪  לכם    שלושת  להגיע  עשוי  או  המגיע  ש"ח( 

אחזקת שבילי אופניים וגדרות בטחון במועצה  לביצוע    1-2022מהמבקש בקשר עם הצעתו למכרז מס'  
 . האזורית עמק המעיינות 

כל   .2 לכם  לשלם  מתחייבים  עאנו  מקבלת    דסכום  ימים  משבעה  יאוחר  לא  תוך  הערבות,  סכום  לגובה 
לרבות לבסס  ,  הפקסימיליה  באמצעות  דרישתכם הראשונה בכתב,  עליכם  להטיל  לנמק  מבלי  את  או 

מה  תשלום  תחילה  לדרוש  או  שיכולה  מבקש דרישתכם  כלשהי  הגנה  טענת  כלפיכם  לטעון  ומבלי   ,
 לעמוד למבקש בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם. 

)כולל(, ולאחר מכן תהיה בטלה ומבוטלת. כל דרישה על    30.04.22לתאריך  תישאר בתוקף עד    ת זובוער .3
 פי ערבות זו צריכה להתקבל אצלנו בכתב לא יאוחר מהתאריך הנקוב ברישא של סעיף זה.

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.   .4
 

 שהוא.  ןכל אופ ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה ב .5
               

 
 בכבוד רב, 

        
 בנק : _____________________ 
 סניף: _____________________ 
 כתובת: ____________________ 

 

 

 טופס זה חייב בשתי חתימות, חותמות אישיות וחותמת הסניף. 
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 מסמך ג' 
 

 הסכם 

 

 _______   שנערך ונחתם במועצה האזורית עמק המעיינות ביום 

 

     המועצה האזורית עמק המעיינות  בין: 
  11710ד.נ. עמק בית שאן              
 מצד אחד                     )להלן: "המועצה"(             

 

  ____________ ח.פ. _________________  לבין: 
  כתובת מלאה ________________________             
  ________ _ מה______ באמצעות מורשה החתי             
 מצד שני                       )להלן: "הקבלן"(             

 

 

מכרז והמועצה   מאחר  "המכרז"(    1-2022  מס'   פרסמה  וגדרות  ל )להלן:  אופניים  שבילי  אחזקת 
 )להלן: "העבודה"(; המעיינות.  בטחון במועצה האזורית עמק  

ש והקבלן   ומאחר  לאחר  במכרז  ני זכה  בעל  הוא  כי  יכ הצהיר  אדם  ל ו סיון,  וכוח  אמצעים  ידע,  ת, 
 הנדרשים לצורך ביצוע העבודה; 

מעוני  ומאחר   העבודה  י והמועצה  את  לבצע  מעונין  והקבלן  העבודה  ביצוע  את  לקבלן  למסור  נת 
  בהתאם להוראות הסכם זה. 

 

 : אי לכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן 

 

 מבוא, נספחים והצהרות הקבלן  .1

  מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה.   וכל מסמכי המכרז   ו נספחי ,  להסכם זה המבוא   1.1
 להסכם זה מצורפים הנספחים הבאים: 

 בכל יישוב. ושטחי הריסוס  מס' הגדרות    , רשימת היישובים בהם תבוצע העבודה  . א 

 טכני. מפרט   . ב 

 קיום ביטוחים. אישור    -  1' הוראות ודרישות הביטוח + נספח ג   –נספח ג'   . ג 

 ערבות בנקאית.  . ד 

 יר כי: הקבלן מצה  1.2

הינן    ל כ  . א  וכו'  לרשותו  העומדים  האמצעים  יכולתו,  ניסיונו,  לגבי  למועצה  שמסר  ההצהרות 
 נכונות. 

ברשותו כל האמצעים, כוח אדם, הידע, הכלים, החומרים, אמצעי התחבורה, ההובלה וכיו"ב   . ב 
 הדרושים לצורך ביצוע העבודה. 

כל   . ג  והאישורים   הדרושים,   ת הרישיונו ברשותו  ה   ההיתרים  במידת  לב ,  העבודה. צ י צורך,    וע 
 . והוא מתחייב כי כך גם יהיה לאורך כל תקופת הסכם זה הדרושים על פי דין  
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 העבודה והפיקוח  .2

המועצה מוסרת בזה לקבלן, והקבלן מקבל בזה על עצמו לבצע את העבודה באופן מקצועי, בהתאם   2.1
 ה. צ ע המו ה של  המלא   ה להוראות הדין בכלל, בהתאם להוראות הסכם זה בפרט, ולשביעות רצונ 

 להסכם זה.   בנספח א' המפורטים  ובשטחים  הקבלן יבצע את העבודה ביישובים   2.2

הקבלן מודע לכך כי קיים שוני בין הגדרות בישובים. בגיל הגדר ובאורכה, איכותה, מיקומה ביחס   2.3
המערכת   זה    ת היישובי לדרך  שוני  להשפיע  ובגובהה.  כדי  בו  תחשיב  אין   שהינה  "התמורה"  על 

 שטח. 

יס הקבל  2.4 א ן  ביצוע    ת פק  לצורך  הנדרשים  האמצעים  ויתר  הריסוס  חומרי  העבודה,  כלי  הציוד,  כל 
ל  ומתאימים  טובים  מאושרים,  בחומרים  ורק  אך  ישתמש  כך  ולשם  הטכני  העבודה,  המפרט  פי 

שבמשך כל  , כך  . הקבלן יבצע את העבודה בהתאם לאמור במפרטים אלה ולדרישות הדין   ( נספח ב' ) 
   . ם י י שטחים נק תקופת ההסכם יהיו ה 

 .  )להלן: "המפקח"(   ביצוע העבודה   ל ע   ים / מפקח רשאית למנות  המועצה      א.    2.5

למפקח הסמכות למסור הוראות ו/או הנחיות לקבלן בקשר לביצוע העבודה, וכן להורות על   . ב 
 סילוקו של כל עובד מטעם הקבלן. הקבלן מתחייב בזה למלא אחר הנחיותיו של המפקח.  

 באישורו של המפקח מראש ובכתב.   ה אך ורק כל חריגה מהעבודה תהי  . ג 

ו/או סילוקו של הקבלן מאתר העבודה, אם   . ד  זכאי להורות על הפסקת העבודה  יהיה  המפקח 
שנקבע   הזמנים  לוח  פי  על  ו/או  המפקח  של  רצונו  לשביעות  העבודה  את  יבצע  לא  הקבלן 

 להלן.    3בסעיף  

בעבודה במשך   2.3 שיתגלה  פגם,  יתוק   3כל  סיומה,  ידי חודשים לאחר  על  וזאת    ן  ועל חשבונו,  הקבלן 
תהא   כאמור,  התחייבויותיו,  את  ימלא  לא  הקבלן  אם  המפקח.  ידי  על  שייקבע  הזמן  פרק  בתוך 
ישלם   שכזה  במקרה  כי  מתחייב  והקבלן  הדרושים,  התיקונים  את  בעצמה  לבצע  רשאית  המועצה 

התיקון  עלות  מלוא  את  כתוצא   , למועצה  למועצה  שנגרמו  ההוצאות  יתר  את  מי וכן  מאי  י  ו ל ה 
 התחייבויותיו של הקבלן. 

 ימי עבודה.   10הקבלן מתחייב לתקן כל פגם שיועלה על ידי הרבש"צ ו/או המפקח בתוך   2.4
 

 לוח זמנים תקופת ההסכם ו  .3

בתוך   3.1 העבודה  בביצוע  להתחיל  בזה  מתחייב  צו    7הקבלן  המפקח  לו  ימסור  שבו  המועד  מן  ימים 
עבודה  וביצועה  .  התחלת  תיא מחייבי תחילת העבודה  רבש"צ    ום ם   והקבלן  עם  היישוב הרלוונטי, 

 מתחייב להישמע גם להוראותיו בעניין זה.  

 . חודשים )שנה( ממועד חתימתו   12הסכם זה יעמוד בתוקף למשך   3.2

המועצה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, רשאית להאריך את תקופת ההסכם לשנה נוספת בכל פעם,   3.3
לקיים את הוראות הסכם זה  יב הקבלן  י ה כן מתח בסך הכל, וככל שעשת   הארכות   תי ש מ ולא יותר  

    גם בתקופה המוארכת.  

 התמורה  .4

 הצעת משתתף במכרז.   –ההנחה הנקוב במסמך א'    __ ______ %__ התמורה לקבלן תחושב על פי  

של    על פי הסכם זה, ישולם לקבלן סך     ,   אחזקת גדרות בנושא  ,  תמורת מילוי כל התחייבויות הקבלן  4.1
  כל דונם עבור    מע"מ    ת פ בתוס   ( ₪   _ _____________ _________ ם ילי )במ   ₪   ________ ___ ___ 

 עבור חלק מדונם ישולם חלק יחסי.   )להלן: "התמורה"(. 

על פי הסכם זה, ישולם     , שבילי אופניים אחזקת    בנושא    תמורת מילוי כל התחייבויות הקבלן,  4.2
בתוספת מע"מ    . (   ₪   _____ ___ _________ __ במילים  )      ₪   __ _ _________ לקבלן סך של __ 

 עבור חלק מק"מ ישולם חלק יחסי. מורה"(.  ת שבוצע )להלן: "ה   ק"מ אורך  ל  כדין עבור כ 

 חשבוניות נפרדות. אחת לכל סוג שרות נדרש.   2הקבלן יגיש   4.3
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 למען הסר ספק:  4.4

)על פי        מטר רוחב   4אשר עבורו תשולם התמורה הינו אורך הגדר כפול    -אחזקת גדרות שרות   . א 
עבור  דרישות המפרט   לדוגמה  ג הטכני(.  בין  אורך  דונם    4עבור    ה מטר  תשולם תמור   2000דר 

 עים(. מטרים רבו   8000) 

אופניים אחזקת  שרות   . ב  הינו    -שבילי  התמורה  תשולם  עבורו  כפול  אשר  אורך  לק"מ  המחיר 
 . )על פי דרישות המפרט הטכני( מספר הקילומטרים  

ם השנתי  ( מהסכו 1/4, רבע ) ערך היחסי לרבעון. ה אחת  לקבלן  תשולם    אחזקת גדרות עבור  התמורה   4.5
 . כי העבודה בוצעה כנדרש   אישר על פי חתימת הרבש"צ בכל ישוב,   המפקח ובתנאי ש   הכולל 

עבור   4.6 אופניים,   אחזקת התמורה  )   שבילי  רבע  היחסי,  הערך  לרבעון.  אחת  לקבלן  (  1/4תשולם 
 כנדרש. אישר כי העבודה בוצעה    או מי מטעמו   מהסכום השנתי הכולל ובתנאי שהמפקח 

 . לידי המועצה   ות המס כדין נ חשבונית מס ואישור שלטו מצאת  תשולם כנגד ה התמורה   4.7

 עובדים ואחריות הקבלן  .5

מעביד בין הקבלן ו/או מי  -אין בהסכם זה משום יצירת יחסי שותפות ו/או שליחות ו/או יחסי עובד  5.1
 מטעמו לבין המועצה.  

המלא של  והקבלן יהיה אחראי לתשלומם  מובהר בזה כי כל מי שיעבוד מטעם הקבלן יהיה עובדו,   5.2
 י כל הסכם עבודה, הסכם קיבוצי ו/או כל דין. עובדיו ו/או בגין עובדיו על פ ל כל הסכומים המגיעים  

קטן   5.3 בסעיף  האמור  בכלליות  לפגוע  הביטוח  5.2מבלי  חוק  הוראות  אחר  למלא  מתחייב  הקבלן   ,
חוב  תשלום  היטל,  בריאות(,  מס  )כולל  מס  כל  לשלם  המגיע  הלאומי,  אחר  תשלום  כל  ו/או  ה 

 לרשויות בגין עובדיו. 

 . במידה ונדרש   הל עבודה מוסמך מטעמו לצורך ביצוע העבודות נשוא מכרז זה עמיד מנ י הקבלן   5.4

הקבלן מודע לכך כי בסמוך לגדרות הבטחון נמצאים שטחים חקלאיים ולכן ריסוס רשלני ו/או לא   5.5
כן, ידוע לקבלן כי  נזק לגידולים חקלאיים. כמו  זהיר ו/או לא מבוקר על ידי הקבלן עלול לגרום ל 

והן לצומח. אי לכך, מתחייב הקבלן לבצע  וס מסוכנים הן לבני אדם, הן ל ס חומרי הרי  בעלי חיים 
 מלאכתו במקצועיות ולנקוט בכל אמצעי הזהירות על מנת למנוע נזקים כאמור. 

שייגרם  5.6 נזק  לכל  והבלעדית  המלאה  האחריות  את  עצמו  על  מקבל  לעובדיה    הקבלן  ו/או  למועצה 
כוש כתוצאה מביצוע העבודה  ו/או לצד שלישי כלשהו ו/או לר   לעובדי הקבלן ו/או למי מטעמו ו/או  

וכתוצאה מכל פעולה, מעשה או מחדל שיבוצעו על ידי הקבלן ו/או מי מטעמו. מובהר בזאת כי אין  
ע  כלשהי  אחריות  להטיל  כדי  לעיל,  כאמור  המועצה,  של  הפיקוח  כדי  בסמכויות  ו/או  המועצה  ל 

 חריותו הבלעדית של הקבלן.  לגרוע מא 

ן מתחייב לפצות ולשפות את המועצה שיפוי מלא ומדויק בקשר עם כל תביעה, שתוגש נגדה  בל ק ה  5.7
עילתה כאמור בסעיף   לעיל, לרבות הוצאות משפטיות שייגרמו למועצה בעקבות תביעה    5.5ואשר 

עצה לשלם סכום כלשהו  לעיל, תחויב המו   5.1-5.2זו. כמו כן, מוסכם כי אם, חרף האמור בסעיפים  
ו  שהתקיימו    או / לקבלן  בטענה  עובד יח לעובדיו  המועצה  -סי  את  לשפות  הקבלן  מתחייב  מעביד, 

 שיפוי מלא ומדויק בגין כל סכום שחויבה המועצה לשלם.  

ג'   ביטוח  5.8 בנספח   + ג'  בנספח  כמפורט  הינם  הביטוח  ודרישות  הביטוח(,    1הוראות  עריכת  )אישור 
 המצ"ב. 

 

 נויים בעבודה תוספות ושי  . 6

תוספת לעבודה, על שינויים בה ו/או על הפחתת היקף העבודה,  להורות על  המועצה תהיה רשאית   6.1
והקבלן    לשהו,  ללא צורך במתן הסבר כ   לרבות שינויים בצורת העבודה, אופייה, איכותה וממדיה, 

 מתחייב למלא אחר הוראות אלה. 

להיק  6.2 ביחס  תותאם  ההסכם  פי  על  לקבלן  המגיעה  השי התמורה  התוספת,  לפי ף  ההפחתה,  או    נוי 
 המקרה. 
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 בטחונות  .7

להבטחת מילוי התחייבויות הקבלן על פי הסכם זה, ימסור הקבלן לידי המועצה, במעמד החתימה   7.1
לזכות המועצה  חמישה  )   ₪   00015,בסך של    להסכם   ד' נספח  בנוסח    על הסכם זה, ערבות בנקאית 

א  תקופ זו  ערבות    (. ₪   ף ל עשר  כל  למשך  בתוקף  ו ח   12)   ההסכם ת  תעמוד  ובמידה    כםההס ודשים( 
   לחדש את הערבות למשך כל תקופה המוארכת.   קבלן לעיל, מתחייב ה   3.3יוארך, כאמור בסעיף  

יתברר כי הקבלן  לצד שלישי ו/או אם  אם יתברר כי עבודת הקבלן גרמה לנזק כלשהו למועצה ו/או   7.2
רשאית   המועצה  תהא  זה,  הסכם  פי  על  כלשהי  התחייבות  הערבות לממש  הפר  לפ את  שיקול  ,  י 

 על מנת לגבות את אותם הסכומים לכיסוי הנזקים ו/או ההוצאות כאמור.    דעתה, וזאת 

 שונות  .8

כי  . א  לקבלן  "   ידוע  גדרות בנושא  אחזקת  נקי  עומד   " שטח  המועצה  המאושר    תקציב   לרשות 
 הביטחון )פיקוד העורף(. משרד    על ידי   לאחזקת גדרות 

התקציב  . ב  כל  יועמד  לא  כלשהי  מסיבה  המועצה   אם  לקב לרשות  המועצה  תודיע  יום    14לן  , 
 . במתן שרות אחזקת גדרות ,  מראש על הפסקת העבודה 

במקרה זה, ייערך חשבון עם הקבלן כאילו נגמרה העבודה והמועצה תשלם את הסכום המגיע   . ג 
 לן בהתאם להיקף העבודה שבוצעה על ידו עד למועד הפסקתה. לקב 

תב  . ד  כל  לו  יהיו  לא  כי  בזה,  מצהיר  לפיצויים הקבלן  הפס   יעות  עקב  נזיקין  העבודה  או  קת 
 בנסיבות הנ"ל. 

המועצה תהיה זכאית להביא הסכם זה לסיום מיידי במתן הודעה על כך לקבלן בקרות אחד ו/או   8.1
 יותר מהמקרים הבאים: 

 מעת שנדרש לעשות כן.   ימי עבודה   10הסכם זה ולא תיקן את ההפרה בתוך  הקבלן הפר   . א 

 בלן. ו הכספי של הק דרדרות רצינית במצב ת תחול ה  . ב 

 סי הקבלן צו מינוי כונס נכסים ו/או עיקול ו/או עיקול זמני. יינתן לגבי נכ  . ג 

 יחולו לגבי הקבלן הליכי פירוק או פשיטת רגל.  . ד 

 

הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת ו/או סכסוך בין    לבתי המשפט המוסמכים בעפולה או בנצרת  8.2
 הצדדים הנובע מהסכם זה. 

 ל כל הסכם קודם ביניהם. ין הצדדים והוא מבט המלא והסופי ב הסכם זה הינו ההסכם   8.3

מורשי החתימה של   8.4 ידי  על  בכתב החתום  יסוד מסמך  על  זה אלא  תנאי מתנאי הסכם  לשנות  אין 
 הצדדים להסכם זה. 

ו ויתר על זכות כלשהי על פי הסכם זה משום שיימנע מלתבוע סעד על פי הסכם  צד לא ייראה כאיל  8.5
כה אותו לתבוע על פיו. כל ויתור על  שהי של הסכם זה המז בקרות הפרה כל זה או משום התנהגותו  

 זכות על פי הסכם זה תיעשה אך ורק במסמך בכתב וחתום על ידי הצד המוותר. 

בלבד  8.6 הנוחיות  לשם  הן  הסעיפים  לצורכי  כותרות  ישמשו  ולא  מההסכם  חלק  מהוות  אינן  הן   ,
 פירושו. 

כם, תיחשב כאילו  המפורטות במבוא להס ל פי הכתובות  כל הודעה שתישלח על ידי כל צד למשנהו ע  8.7
 ( שעות לאחר מסירתה בדואר רשום בבית הדואר. שבעים ושתיים )   72הגיעה לתעודתה  

 ולראיה באו הצדדים על החתום: 

 

 

 _________ _ _ _____     ______________ 

 המועצה       הקבלן 
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 -להסכם ספח א'  נ 

 האחזקה ושטחי  הגדרות    , רשימת היישובים 

 בדונם( )   אחזקה שטח ה  אור הגדר תי  שם היישוב 

 דונם   24.8 גדר   ק"מ   6.2 בית יוסף 

 דונם   12 ק"מ גדר   3 גשר 

 דונם   10.8                   ק"מ גדר   2.7 חמדיה 

 דונם   11.2 ק"מ גדר   2.8 טירת צבי 

 דונם   20.8 ק"מ גדר   5.2 ירדנה 

 דונם   12 ק"מ גדר   3 כפר רופין 

 דונם   22.4 ק"מ גדר    5.6 מירב 

 ם דונ   4.4 ק"מ גדר    1.1 מלכישוע 

 דונם   20 ק"מ גדר   5 מנחמיה 

 דונם   12 ק"מ גדר   3 מסילות 

 דונם   10.8 ק"מ גדר    2.7 מעוז חיים 

 דונם   19.2 ק"מ גדר   4.8 מעלה גלבוע 

 דונם   9.6 ק"מ גדר   2.4 נוה אור 

 דונם   10.4 ק"מ גדר   2.6 נוה איתן 

 דונם   18 ק"מ גדר   4.5 ניר דוד 

 דונם   16 ק"מ גדר   4 ב עין הנצי 

 דונם   16 דר ק"מ ג   4 ויה ו ר 

 דונם   13.2 ק"מ גדר   3.3 רחוב 

 דונם   13.6 ק"מ גדר   3.4 שלפים / רשפים 

 דונם   14.4 ק"מ גדר    3.6 שדה אליהו 

 ונם ד   8 ק"מ גדר   2 שדה נחום 

 דונם   12.8 ק"מ גדר   3.2 שדי תרומות 

 דונם   11.2 ק"מ גדר   2.8 שלוחות 

 דונם   12 ק"מ גדר   3 תל תאומים 

 דונם    335.6  סה"כ 
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 אורכי שבילי אופניים במועצה )בק"מ(   אומדן 

 

 אורך   הערות  עד...  מ....  קטע מס' 

 ק"מ     2.3  צומת נחל הקיבוצים  בית שאן  א 

שלוחות )כביש   צומת צומת נחל הקיבוצים  ב 
90 ) 

 ק"מ    4.4 

צומת עין הנציב   שדי תרומות  ג 
 ( 90)כביש 

 ק"מ    4.6 

אזור תעשיה דרומי בית   ד 
 ק"מ    8.7  כפר רופין  שאן

  כביש) מצומת עין הנציב ה 
 מ ק"   6.9  קיבוץ טירת צבי  ( 90

 ק"מ    5.5  כפר רופין  מעוז חיים  ו 

 ק"מ    1.8  קניון הבזלת  נווה איתן ז 

 ח 
 מ'   380   גלעד בי"ס 

 ט 
 מ'  570    דקלים בי"ס  

 י 
 מ'   865   גאון הירדן בי"ס 

 יא' 
 מ'   675   שדות ס  בי"

 יב 
 מ'   863   קמפוס שקד 

 יג 
 מ'    470   רים ביכובי"ס 

 יד 
 מ'   695   קמפוס רימון 

 ק"מ   8.83כ  סה"כ    

 

 
 בנוגע לסמכות המועצה לשנות, להוסיף או להקטין את היקף העבודה. להסכם    6סעיף    אה ר 

ן בלבד לצורך הערכה במכרז ואולם  הם אומד המובאים לעיל  כל הנתונים  
 אין בהם כדי לחייב את המועצה. 
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 ושבילי אופניים   אחזקת גדרות   טכני מפרט    -להסכם נספח ב'  

 הגדרות: 

מטר לאחריה( ללא    2מטר לפני הגדר ועוד    2מטר רוחב )   4משמעו     -"שטח נקי אחזקת גדרות"  . א 
 לא עשבייה על הגדר עצמה. ול   ללא מפגעים ,  ללא עצים ,  ס"מ, ללא שיחים   20שביה מעל גובה  ע 

מטר מקצה האספלט    1.5  מרחק מ   ר , השטח הנוצ משמעו   -" שבילי אופניים "שטח נקי אחזקת   . ב 
ללא עצים וללא  ,  ס"מ, ללא שיחים   20ה מעל גובה  ללא עשבי , מכל צד  של השביל,  )לעיתים בטון( 

 י רגל. היכולים להוות הפרעה לרוכבי אופניים והולכ   מפגעים 

 מנהל מחלקת הביטחון ו/או מנהל מחלקת אחזקה או מי מטעמם במועצה. -  "מפקח"  . ג 

ו/או חסימת שביל    מכשול הצפוי לגרום פגיעה בבריאות לאדם   או מצב    -" "מפגע בטיחותי  . ד 
 נזק לרכוש או לסביבה. , או  האופניים 

 

 

, מפגעים  יה מעשב )כמשמעו בסעיפים א,ב לנספח הטכני(    " שטח נקי " הקבלן אחראי על שמירת   .1

המפקח(    ופסולת  הנחיות  פי  על  אחר  גורם  כל  האופניים   ישובים ב גדרות  ה לאורך  )או    ושבילי 

 ת השנה. מו כל י ב 

רלבנטיות. בין שנכללו  השימוש בחומרי הדברה יהיה כפוף לכול הוראות השימוש והבטיחות ה  .2

 במסמכי המכרז ובין שהינן בתוקף על פי דין. 

המאו  .3 הדברה  בחומרי  השימוש  מספקים  יותר  שנרכשו  הסביבה  לאיכות  המשרד  ע"י  שרים 

 מורשים בלבד. 

המדובר   .4 הצמח  אשר  מלאה  הדברה  פירושה  כוללת    על הדברה  והיא  מת  צמח  הינו  חלקיו  כל 

 מדוברים. סילוק מלא של שאריות וחלקי הצמחים ה 

המכלים   .5 חומרים  )כדוגמת  הורמונאלים  בחומרים  גידולים    D2,4השימוש  בקרבת  וגזרותיו( 

 ם יהיה בהתאם למגבלות השימוש המופיעות בתווית החומר. חקלאי 

 הבלעדית.   ו באחריות   ו הי או נזק שיגרמו כתוצאה מפעילות הקבלן י   כל פגיעה  . א 

לבצע   .6 שלא  לקבלן  להורות  רשאי  גדר    המפקח  אופניים  ו/או  קטע  שביל  מסויים  קטע 

 . , ומימלא עבור קטע זה לא תשולם תמורה זה או אחר   מקום / בישוב 

 

כניסה   .7 הרבש" כל  וליווי  בתאום  היא  מטעמו צ  לישוב  מי  לפחות    . או  יעשה  שעות    48התאום 

 מראש. 

  2-מטר( ו   2לגדר )   בישוב   המערכת   דרך / בין כביש תתבצעה  רות"  גד אחזקת    השטח נקי " אחזקת   .8

 פי חוץ. מטר מהגדר כל 

ספק  .9 הסר  "   , למען  גדרות" אחזקת  אחזקת  נקי  במרכיבי    איננה ,  שטח  טיפול  כל  כוללת 

 בנוייה הגדר עצמה )עמודים, רשת המתכת, כבלים למינהם וכדומה(.   הם מ   מתכת / הברזל 
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 : " שבילי אופניים שטח נקי  אחזקת "  .10

של    לפחות תתבצעה     . א  שביל    1.5למרחק  של  צדדיו  משני  האספלט  מקצה  מטר 

 ניים. האופ 

נקי שבילי אופניים"  . ב  ולכלוך    טיאוט   , בכל מקרה ,  תכלול   אחזקת "שטח  וניקיון מחצץ 

ה ב  בשנה,   ,  אופניים כלל שבילי  שידרשו. הטיאוט    פעמיים  לפעולות אחרות  ללא קשר 

כלי  או  מטאטא,  )בובקט  מכני  בכלי  לשביל  ט   יתבצע  נזק  יגרם  שלא  כך  אחר(  יאוט 

 חציון. ל קח ויתבצעו אחת  האופניים.מועדי הטיאוט יתואמו עם המפ 

וני אספלט  תיק   5יכללו עד    -במחיר המוצע ל "שטח נקי אחזקת שבילי אופניים" יודגש כי   . ג 
 שקי אספלט קר לכל תיקון.   5,  בכל שנה קלנדרית, בהיקף של עד  בשביל עצמו   קטנים 

 

מפגעים    , מ' מכל כיוון מעשביה   2עד    , הקיימות לאורך השבילים,  שיבה י   ניקוי עמדות  . ד 

 . וך ולכל 

קנה  , מחייב  ליד שדה אליהו ובית ספר שקד מקטע מסיום   . ה  ריסוס    ניקוי  )מומלץ 

 הקנה(.   לצורך שליטה בצימוח 

הגבע  . ו  נקיון  על  ל   , ות שמירה  מצד  מושב  בכניסה  לרשפים,  רחוב  ובכניסה  משך  ב מזרח 

 . כל ימות השנה 

המפקח   פי על   . ז  יש   אישור  בהם  מקומות  סדור/ גדר/   במספר  במרחק  גינון  אחר  גורם 

מ  הפוח  לגדר/גורם    1.5ת  עד  אופניים  שבילי  אחזקת  תאושר  האספלט,  מקצה  מטר 

 בלבד.   הנ"ל 

 

פסולת,    , ריסוס, עקירה, איסוף כיסוח   טיאוט,   , ה וידרשו פעולות )כגון עישוב כי במיד   -יובהר   .11

מכנים  כלים  ע   הפעלת  נקי" ל  וכדומה(  "השטח  את  לשמר  לנספח  מנת  א,ב  בסעיפים  )כמשמעו 

 . אחזקת שבילי אופניים לדונם אחזקת גדרות או לק"מ אורך  ר  הן יכללו במחי   הטכני( 

 עילה לעיכוב/דחיה בביצוע העבודה.   השבתת כלי זה או אחר של הקבלן לא תהיה  .12

מת  .13 ידי  הקבלן  על  שיועלה  פגם  כל  לתקן  המפקח    הישוב   רבש"צ חייב    ם ימי   10ך  תו ב ו/או 

 . שטח נקי אחזקת גדרות" " קלנדרים בשרות אחזקת  

שטח  קלנדרים בשרות אחזקת "   ם ימי   4בתוך  שיועלה על ידי המפקח    קן כל פגם הקבלן מתחייב לת  .14
 . עות רצון המפקח לשבי   " שבילי אופניים נקי  

נדרש   .15 תיקון  המפקח  הקבלן    בטיחותי   מפגע כ הגדיר  קבלת    שעות   24בתוך  יתקן  ממועד 

 קון לשביעות רצון המפקח. תי הדרישה ל 
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  הוראות ודרישות הביטוח –' גנספח 

 לעניין הגדרות נספח ביטוח זה:
 _________________.  -" המבוטח"
האישור" אזורית    –"  מבקש  המעימועצה  נב  ינותעמק  שלה,  הכלכליות/העירוניות/העמותות  החברות   , חריהםו/או 

 .   עובדיהםו מנהליהם
 שבילי אופניים וגדרות.ת אחזק   –" השירותים"

 

לערוך ולקיים, אצל    המבוטחפי כל דין, על  -פי הסכם זה ו/או על -על  המבוטחשל  מבלי לגרוע מאחריות ומהתחייבויות  
במ בישראל  כדין  מורשית  ביטוח  מתן  חברת  תקופת  כל  הביטוחים    םשירותיהשך  את  זה  הסכם  נשוא 

-" והמבוטחישור ביטוחי  א  ")להלן:  לנספח זה    1'גח  כנספבאישור עריכת ביטוחי המבוטח המצ"ב  המפורטים  
 "(. המבוטחביטוחי "

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

או המובאים על ידי המבוטח    שירותיםטוח חובה לכל כלי הרכב המשמשים לצורך ביצוע הבילביטוח לאומי ו
 וכן כל ביטוח אחר שחובה על המבוטח לערוך על פי כל דין.  לחצרי מבקש האישור

רשאי שלא לערוך ביטוח חבות מעבידים כמפורט ה והמבוטח אינו מעסיק עובדים שכירים הוא  מוסכם כי הי
 ובלבד שהעביר למבקש האישור הצהרה בכתב על אי העסקת עובדים.  טחבובאישור ביטוחי המ

 ימים לפני מועד תחילת השירותים  7  מבקש האישורלהמציא לידי    המבוטח, על  מבקש האישורללא כל דרישה מצד  
השירותים,    או מתן  לתחילת  מקדים  כתנאי  מקרה  ובכל  הסכם,  על  החתימה  ביטוחאת  ממועד  י  אישור 

שוק ההון, ביטוח    מבקש האישור, בהתאם להוראות המפקח על הביטוח,  המבוטחי מבטח  יד, חתום בהמבוטח
   .2019-1-6וחיסכון 

ש האישור את אישור ביטוחי להמציא לידי מבק  המבוטח, על  המבוטחם תקופת ביטוחי  לא יאוחר ממועד תו
 .סכםההבגין הארכת תוקפו לתקופה נוספת, וכך למשך כל תקופת ההתקשרות על פי  המבוטח

עומד להיות מבוטל או עומד לחול בו  המבוטחכי מי מביטוחי  למבקש האישוריודיע  המבוטחבכל פעם שמבטח 
יום לפני מועד    30ור עריכת ביטוח חדש,  מחדש ולהמציא אישלערוך את אותו הביטוח   המבוטחשינוי לרעה, על  

 ביטול הביטוח או השינוי לרעה בביטוח.
במועד או בהתאם להוראות סעיף ביטוח זה, לא תגרע    המבוטחל קיום ביטוחי  ע  מובהר כי אי המצאת אישור

ועל    המבוטחמהתחייבויות   זה,  הסכם  פי  התחייבויות  המבוטחעל  כל  את  גםלקיים  מת  אם  יו    המבוטח מנע 
יהיה מנוע מלעלות כל טענה   המבוטחכמפורט לעיל. מוסכם כי  פשרות לעשות כן בשל אי עמידתו בדרישות  הא

השירותים   לועקב כך שלא יתאפשר    מבקש האישורו/או כלפי הבאים מטעם    מבקש האישורישה כלפי  דרו/או  
 כנדרש. המבוטחלהתחיל בשירותים טרם הומצא אישור ביטוחי 

, לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, לדאוג ולוודא שביטוחי  המבוטחתנאי ביטוחי    לקיים את כל  המבוטחעל  
לקיימם ולשאת בהשתתפויות העצמיות הנקובות   המבוטחך כל תקופת התחייבויות  משיהיו בתוקף ב  המבוטח
יעה  לול להוות עילה לתבמיד על כל אירוע הע   למבקש האישורלהודיע    המבוטח. כן מתחייב  המבוטחבביטוחי  

  מבקש האישורידי  -ככל שיידרש לשם מימוש תביעת ביטוח אשר יוחלט על  מבקש האישורולשתף פעולה עם  
 ה למבטחים. ישלהג

לבצע כל שינוי או תיקון  המבוטחשיומצא כאמור לעיל, ועל   המבוטחלבדוק את אישור ביטוחי  תרשאי מבקש האישור
בנספח ביטוח זה. מוסכם בזה במפורש כי אין בעריכת  כאמור המבוטחבויות שיידרש על מנת להתאימו להתחיי

ביטהמבוטחביטוחי   עריכת  בגין  ביטוח  אישור  בהמצאת  ו/או  וח,  בדיקתם  באי  ו/או  בבדיקתם  ו/או  אלה  ים 
למוסכם ואין בכך כדי להטיל אחריות כלשהי על    המבוטחבשינויים כדי להוות אישור בדבר התאמת ביטוחי  

פי -פי הסכם זה ו/או על-על המבוטחו/או לצמצם את אחריות  מבקש האישור עם ו/או על מי מט ישורמבקש הא
 דין.

בי התאמה  אי  של  מקרה  ביטוחי  ן  בכל  באישור  על    המבוטחהאמור  זה,  ביטוח  בסעיף  האמור   המבוטח לבין 
 על מנת להתאימם להוראות סעיף ביטוח זה.  המבוטח לגרום לשינוי ביטוחי 

, הינה בבחינת ביטוח זה  יטוחי ובכלל זאת קביעת גבולות האחריות כאמור בסעיףמוסכם בזאת, כי היקף הכיסוי הב
פי  -פי הסכם זה ו/או על-ממלוא החבות על  המבוטח, שאינה פוטרת את  וטחמבהמזערית המוטלת על  דרישה  

 מבקש האישורמי מהבאים מטעם  ו/או כלפי    מבקש האישורלא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי    למבוטחדין.  
ל הקשור לגבולות האחריות האמורים ו/או כל טענה אחרת בנושא גובה ו/או היקף הכיסוי הביטוח שהוצא  בכ

 . המבוטחי על יד
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שלדעת   ביטוחי    המבוטח ככל  היקף  את  להרחיב  צורך  ו/או   המבוטחקיים  נוספים  ביטוחים  לערוך  ו/או 
. בכל ביטוח  נום כאמור, על חשבואת הביטוח הנוסף ו/או המשלי  המבוטחיערוך  ,  המבוטחמשלימים לביטוחי  

מבקש כות המבטח לתחלוף כלפי  ז  , ייכלל סעיף מפורש בדבר ויתור עלויד-רכוש נוסף ו/או משלים שייערך על
ו  , למעט כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. בכל ביטוח חבות נוסף ו/אמבקש האישורו/או כלפי מי מטעם    האישור

 , בכפוף לסעיף אחריות צולבת. מבקש האישורול את מבוטח לכלהיורחב שם  המבוטחידי -משלים שייערך על

, מאחריות לאבדן  מבקש האישורואת הבאים מטעם    האישורש  מבקפוטר, בשמו ובשם הבאים מטעמו, את    המבוטח
י לגרוע מכלליות האמור,  )ומבל  שנעשה בו שימוש בקשר לשירותים או לנזק אשר עלול להיגרם לרכוש כלשהו  

  לנזקים לכל הבאים מטעמו או בשמו בקשר עם השירותים.(, וכן מאחריות  ל כלי עבודה אחרוכ  לרבות כלי רכב
 יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. לאאולם הפטור כאמור 

על    המבוטחבהתקשרות   השירותים,  עם  בקשר  ו/או  במסגרת  משנה  קבלני  ע  המבוטחעם  יערכו  כי  ידם  לדרוש  ל 
 . ילותםביטוחים הולמים ביחס להיקף וסוג פע

ו  צעביחס לשירותים, בין אם בו  מבקש האישורנושא באחריות כלפי    המבוטחלמען הסר ספק מובהר בזאת, כי  
 מבקש האישורישא באחריות לשפות ו/או לפצות את    המבוטחו ו/או באמצעות קבלני משנה מטעמו.  באמצעות

נה, בין אם אובדן ו/או נזק כאמור  ידי קבלן המש-בגין כל אובדן ו/או נזק שייגרם בשל השירותים שבוצעו על
 לאו.  ם ובין א המבוטחו/או בביטוחי קבלני המשנה מטעם  המבוטחמכוסה בביטוחי 

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

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

 תב. דין או לפי הסכם זה מיד עם דרישתו הראשונה בכ
 

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

רי הביטוח המצ"ב לנספח ביטוח  הביטוח או כל הוראה אחרת בעניין זה. לאור האמור, מוסכם כי נוסח אישו  על
ת החוזיות של המבוטח לעריכת  יוזה הינם דוגמה בלבד ואינם מהווים נוסח מחייב ולא מהווים פגיעה בהתחייבו

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

 . של המבוטח כמפורט בנספח ביטוח זה כאמור וחביטוח חלופיים, וזאת בכפוף להתחייבויות הביט
 

 יכללו הוראות לפיהם:  המבוטחביטוחי 
ר על כל  מוות  המבוטחוכי מבטח    וו/או הבאים מטעמ  מבקש האישורידי  -הנם קודמים לכל ביטוח הנערך על

 . ווהבאים מטעמ מבקש האישורטענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי 
ייכנס לתוקף אלא  המבוטחל של מי מביטוחי  טואו בי  מבקש האישורשינוי לרעת   יום לאחר משלוח    30, לא 

 בדבר השינוי או הביטול.  למבקש האישורהודעה של המבטח 
ביטוחי   תנאי  עמי  המבוטח הפרת  אי  ו/או  ידי  והתנאותיהם  על  לב  בתום  הביטוחים  בתנאי  ו/או   המבוטחדה 

 הביטוחים כאמור.וי או שיפוי על פי יצלקבלת פ  מבקש האישורתגרע מזכויות  עובדיו ומנהליו, לא
היה וקיים סעיף המפקיע ו/או מצמצם בדרך כלשהי את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר ו/או בשל כל 

כיסוי ו/או אמצעי מיגון ו/או ביטוח חסר ו/או מידע חיתומי שגוי  סיבה אחרת לרבות תנאים מוקדמים ל
 מה. אים מטעו/או הב בקש האישורמ ו/או מטעה הרי שסעיף זה לא יופעל כלפי

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

 . 1981 -חוזה ביטוח התשמ"א 
אולם הויתור על ,  מבקש האישורוכלפי הבאים מטעם    האישורמבקש  התחלוף כלפי    ותהמבטח מוותר על זכ

 זכות התחלוף כאמור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. 
 דמי הביטוח ולנשיאה בהשתתפויות העצמיות החלות על פיהן.   מוטלת האחריות לשאת בתשלום המבוטחעל 

 ה יסודית.פרהפרה של איזה מהוראות נספח בטוח זה תהווה ה
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 (DD/MM/YYYYתאריך הנפקת האישור) אישור קיום ביטוחים  - 1ג'נספח 

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

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

עמק  מועצה אזורית שם: 
המעיינות ו/או החברות 

ות ותהכלכליות/העירוניות/העמ
מנהליהם   ,נבחריהםשלה, 

 עובדיהםו

 נדל"ן ☐ _________ שם: 

 שירותים ☒

 אספקת מוצרים ☐

 ______ אחר: ☐
 

אחזקת שבילי  
 אופניים וגדרות

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 שירותים מזמין☒

 מוצריםמזמין ☐

 ______ אחר: ☐

 _________ ת.ז./ח.פ.:  _________ ת.ז./ח.פ.: 

 _________ ען: מ _________ מען: 

 

 כיסויים

 סוג הביטוח 
 

חלוקה לפי גבולות  
 אחריות או סכומי ביטוח

נוסח  מספר הפוליסה 
ומהדורת  
 הפוליסה 

גבול האחריות/ סכום   ת. סיום ת. תחילה
 ביטוח

יים נוספים כיסו
בתוקף וביטול  

 חריגים  
יש לציין קוד כיסוי 

 בהתאם לנספח ד'

 מטבע סכום

צולבת  ₪    1,000,000     צד ג' אחריות 
(302 ) 

וקבלני  קבלנים 
 ( 307משנה )

תחלוף   על  ויתור 
מבקש   לטובת 

 ( 309האישור )
לתביעות  כיסוי 

 ( 315המל"ל ) 
בגין  נוסף  מבוטח 
מחדלי  או  מעשי 

מבקש   -המבוטח  
 ( 321) האישור

האישור   מבקש 
 ( 322מוגדר כצד ג' )

 ( 328ראשוניות )
מבקש   רכוש 
האישור ייחשב כצד 

 ( 329ג' )
 6,000,000     אחריות מעבידים

 לעובד 
20,000,000 

למקרה 
וסה"כ 

 לתקופה 

₪ 
 

 ₪ 

תחלוף   על  ויתור 
מבקש   לטובת 

 ( 309האישור )
  –  נוסף  מבוטח

האישור    -מבקש 
  וייחשב   היה

 מי  של  כמעבידם
 המבוטח  מעובדי

(319 ) 
 ( 328ראשוניות )

        אחר

 

הסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה ב )בכפוף, לשירותים המפורטיםפירוט השירותים 
 (*:ג' המפורטת בנספח 

 ( 088אחזקת שבילי אופניים וגדרות  )
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 ביטול/שינוי הפוליסה * 

ר  לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדב יום 30קש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח,  לא ייכנס לתוקף אלא שינוי לרעת מב
 השינוי או הביטול. 

 

 חתימת האישור
 המבטח:

 ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף.* באישור ביטוח כללי 
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 רבות הבנקאית נוסח הע   -להסכם '  ד נספח  

 

 לכבוד 
  המועצה האזורית עמק המעיינות 

 
 

 ערבות מס' ________ / __________ הנדון:   
 

של  ער   הננו  .1 לסך  עד  סכום  כל  לסילוק  כלפיכם  בזה  עשר )   ₪   15,000בים  חדשים(    ף אל   חמישה  שקלים 
 " כשהוא  סכום הערבות )להלן:  העשוי "(  או  המגיע  להלן,  כמפורט  לצרכן,  המחירים  למדד  להגיע    צמוד 

 " )להלן:    _______________________________ מאת:  ל החייב לכם  חוזה  עם  בקשר  ביצוע  "( 
 . פניים וגדרות בטחון במועצה האזורית עמק המעיינות או   אחזקת שבילי 

  " משמעו: מדד המונח "   –לצורכי ערבות זו   .2
ה  לצרכן  המחירים  כלכלי, מדד  ולמחקר  לסטטיסטיקה  המרכזית  הלשכה  ידי  על  אותו    מתפרסם  כולל 

יה  מדד, אף אם יתפרסם על ידי מוסד ממשלתי אחר וכן כולל כל מדד רשמי שיבוא במקומו, בין אם יה 
 בנוי על אותם נתונים שעליהם בנוי המדד הקיים ובין אם לאו. 

"( כי המדד  המדד החדש ערבות זו )להלן: " אם יתברר מהמדד שיתפרסם לאחרונה לפני התשלום על פי   .3
לעומת   עלה  )להלן:  החדש  נקודות   _______ היינו  ב________,  שפורסם   _______ חודש  בגין  המדד 

היסודי "  סכ המדד  יחושב  אזי  לעומת  ום  "(  החדש  המדד  לעליית  זהה  בשיעור  מוגדל  כשהוא  הערבות 
 "(. סכום הערבות המוגדל המדד היסודי )להלן: " 

נו, לא יחול כל שינוי בסכום  , אם יתברר כי המדד החדש שווה למדד היסודי או נמוך הימ למניעת ספק  .4
 הערבות. 

תוך   .5 מקרה  בכל  לפעם,  מפעם  לכם  נשלם  דרי   7אנו  קבלת  יום  לאחר  כל  שתכ ימים  בכתב,  הראשונה  ם 
סכום בגבול סכום הערבות המוגדל, מבלי להטיל עליכם לבסס את דרישתכם או לדרוש תחילה תשלום  

כל מ  פי  על  לשלמו  עלינו  שיהיה  הכולל  שהסכום  ובלבד  סכום    החייב,  על  יעלה  לא  יחד  גם  דרישתכם 
 הערבות המוגדל. 

רישה על פיה צריכה להגיע בכתב למשרדי  ל ד ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום ______ ועד בכלל, וכ  .6
ות שבהן הסניף  הסניף החתום מטה שמענו: _______________ לא יאוחר מאשר בתאריך הנ"ל, בשע 

"   הח"מ פתוח לקבלת קהל. דרישה שתגיע אלינו  כי  בזה  דרישה  לאחר המועד הנ"ל, לא תיענה. מודגש 
"  דרישה ות הפקסימיליה וזו לא תיחשב כ" מצע " כאמור לעיל, אינה כוללת דרישה שתגיע לבנק בא בכתב 

ום על פיה ייעשה לכולם  בהתאם לכתב ערבות זה. הוצאה ערבות זו לטובת שניים או יותר, כי אז כל תשל 
 ביחד. 

 רה. ערבות זו אינה ניתנת להעב  .7

 . ביצוע עבודות ריסוס גדרות ביטחון ערבות זו מהווה מסמך משני לחוזה ל  .8

       

 _________ ___ בנק _________        

 סניף ____________________ 

  כתובת ___________________ 

 
 חותמת הסניף. טופס זה חייב בשתי חתימות, חותמות אישיות ו 


