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 5/2019 פומבימכרז 
 
 

איסוף ופינוי פסולת  שירותיל
, ביתית, מסחרית)לרבות פסולת 
 פסולת גזם, תעשייתית

, גזם נקי ופסולת גרוטאותו
 ( אריזות מפחים כתומים

  

 ביל נגב מערברשויות אשכו
 
 
 

  



 

 

 
 
 

 5/2019מכרז פומבי 
 

, טאותוגרו זם, גתעשייתית, תביתית, מסחרי )לרבות פסולת פסולתלאיסוף ופינוי 

 ביל נגב מערברשויות אשכו (גזם נקי ופסולת אריזות מפחים כתומים

 

 הצעות למכרז הנ"ל.בזאת   ןמזמי אשכול רשויות נגב מערבי

 

 פרטים נוספים ביחס למכרז וקבלת מסמכי מכרז

  האשכולבמשרדי ניתן לקבל 

 אשר לא יוחזרו ₪ 5,000תמורת סך של  

 . , נתיבות8יוסף סמלו ' ברח ולשכאהבמשרדי חוברת המכרז ניתן לעיין ב                            

 14:00-09:00בימי העבודה בין השעות 

 

 14:00עד לשעה     2/19/26 -ג' הליום  שאלות הבהרה יתקבלו עד 

 יש. 073-3323017  ו/או לפקס' מס'  info@westnegev.org.il מייל -ול  liel@cb-law.biz יל:למי

 אלות.באחריות הקבלן לוודא הגעת הש 073-7269274 :טלפון' במסבלת הפקס'  דא קלוו

 

 13:00בשעה  95/3/201 -פורסמו באתר האינטרנט עד ליום ג' התשובות לשאלות ההבהרה י

 

 במסירה ידנית בלבד  להאשכובמשרדי ההצעות יש להגיש  תא

 14:00שעה  11/3/19  -ב' ה יוםמ חרויאלא 

 

 עד הנ"ל, לא תתקבל.הצעה שתוגש לאחר המו

 

 אורי פינטו

 מנכ"ל 
  

mailto:liel@cb-law.biz


 

 

 5/2019מכרז פומבי מס' 

 שויות נגב מערבישכול רשובי איבי פהשאופינוי  ףסולאי

 

 להציע הצעות  ההזמנ - 'א מסמך

 
 כללי .1

 
, אזורי תאגיד הינו ("ולכשאה" :)להלןאיגוד ערים מסוג אשכול רשויות נגב מערבי    .א

, מועצה אזורית אשכול, מועצה אזורית בני אופקים :המערבי בנגב רשויות 10 של

הט, מועצה מרחבים, נתיבות, רזורית ועצה אמה, קימועצה אזורית לשמעון, 

 . הנגבועצה אזורית שער מו, שדרות, שדות נגבאזורית 

 

 ועד לרשויות שיא ורק ולק פרסם"( המשרד" )להלן:סביבה הגנת ההמשרד ל .ב

 .חזורת ועידוד המולפסבפריפריה לסיוע באיסוף ופינוי 

 
 המשרד בותקיבל התחייו כנית למערך פסולת אזורית אשכולההגיש  בהתאם לכך, .ג

 . בהתאם

 
  ף ופינוי פסולת י איסולשירותצעות בזאת ה מזמין לאשכוה, כניתותה במסגרת .ד

, פסולת )זרם ב'( רוטאותגוזם ת גלוספ )זרם א'( תעשייתית ,ביתית, מסחרית

 כלומכרז , שירותים נוספים שהוגדרו במסגרת ה ת מפחים כתומים )זרם ג'(אריזו

 . זה להליך נהשתצטרפ הרשויות עבורשיידרש 

 
 : ם תפעוליים כמפורטאזורי 2 -ל כולהאש שוביייו לקבמסגרת המכרז חו .ה

מועצה אזורית , ןמעוי שנב תיאזור מועצה, שדרותעיריית רהט, עיריית אזור א': 

 ., מועצה מקומית לקיההנגבר שע

 עיריית אופקים, מועצה אזורית אשכול, מועצה אזורית מרחבים, מועצה : אזור ב' 

  דות נגב, עיריית נתיבות. ית שאזור

 

 תקפה לשני אזורי הפינוי, הצעתו של המציע לכל זרם פסולת ובהר כיברור ומ .ו

ן הינה של יפנה הקבלי בו הפינו יורלאז הלוקוח זלפיצול המכרוההחלטה באשר 

 . האשכול בלבד

 

זרם : על כל מרכיביהם מכרזכל זרמי הפסולת בללהגיש הצעתם  םנדרשיהמציעים  .ז

)פסולת אריזות  זרם פסולת ג', )גזם וגרוטאות(  זרם ב' ,)פסולת מעורבת( א'פסולת 

יגיש א שלע מצי מחיר.לעבודות הנוספות בפרק ד' בהצעת הו מפחים כתומים( וכן

 האשכול רשאי לפסול הצעתו.  -ו לכל הזרמיםהצעת



 

 

 
  .ים(זוכ 4)עד  הבלעדידעתו  עפ"י שיקולזוכים מספר רשאי לקבוע האשכול  .ח

 

ת האשכול אשר יבחרו שוא המכרז לרשויוזוכים במכרז יספקו את השירות נה .ט

 טופס הצעת המשתתף. ב המחיר ף לשירות, עפ"ילהצטר

 
ם במכרז.הזוכה/זוכי יקבעלאחר ש לנהל מו"מת וזכאת הצמו ומר לעהאשכול ש .י

  

האשכול המכרז, במסגרת  -זצול המכרש בדבר פיאהודעה מרנת בזאת נית ,מורכא .יא

  .ה בין מציעים שוניםרז זכבמ היהזכי את לפצלזכותו  שומר על

 
ד יה ואישור של משרבמידה ותצטרפנה רשויות נוספות לאשכול, בכפוף להנח .יב

 רז.ם במסגרת המכתניהניירותים תו לצרפן לשוכז עלמר ושנים, האשכול הפ

 
ים שיסופקו רותהשיה או ודהעבפירוט  ובדה כיענוכח הבמכרז מסגרת  ןנעסקי .יג

קבע בידי ייד כריתת ההסכם, והוא וע במועדאינו י במסגרתו, כמותם או היקפם,

משולבת בין ה מיתח, בדרך של שויות לשירותהצטרפות הר בהתאם לקצב המזמין

 צטרפת. המ מיתות המקואשכול והרשן היבל קבלןה

עשויה להיות , מכרז זה אושירות נשל האשכול תהצטרפות רשויובדה כי ולנוכח הע

יבות כלשהי מטעם יצור התחיה כדי לבמכרז זמובהר בזאת כי אין , הדרגתית

עם ה למכרז זה. ו/או הרשויות שתצטרפנ נוי הנדרשהפי היקףהאשכול לגבי 

מכרז  הוראות התחולנ –שונים  ושלבים דיםמועבותהא  כולשי –רשות  הצטרפות כל

 זה. 

ה/ים במכרז לקבל מהזוכאך לא חייבות ות יאיהיו רשל ויות החברות באשכושהר

נאי מכרז זה, אולם, מובהר בזאת ה בהתאם למחירי ותז כרז"י מם עפירותישאת ה

ות סדומהל מכ קבלואישורים שיתבת והיא מותנית כי, המדובר בהחלטה של הרשו

 ושל הרשות. טיים של האשכול הרלבנ

בין הזוכה  כםהסם חתייבנטי ורלכה הומסר הודעה לזיצטרף, תהלהחליטה רשות 

 . כאמור אשכוללרשות וה

 

האשכול  לפיו, סגרתהסכם מ( הינו ג' מסמך) הלמכרז זהמצורף ההסכם  ן,יתר על כ .יד

ויות הנקובות הכמת א קטיןו להו/א להגדיל הבלעדי ופי שיקול דעת-עליהא רשאי 

 .מכרז זהב

 

 
רש הזוכה במכרז דייו ם עליכסהנוסח הות , לרבאת תנאי המכרז והמסמכים הנלווים אליו .2

)להלן:  (חדשים ליםשק םחמשת אלפי)₪  5,000 ום שלום, ניתן לרכוש תמורת תשללחת

 :הות העבוד', בשעה-א' בימיםנתיבות,  8ו ף סמל' יוסרח ,לשכואה י, במשרד("התשלום"

 תשלום לא יוחזר. ה .09:00-14:00



 

 

 
 .לושכהא משרדיב לא תשלוםישתם לבמסמכי המכרז קודם לרכלעיין  ניתן

 
יום חר מיאו לא בד,לתב מודפס במציעים בכידי ה-על אשכוללהבהרות יועברו ל ותלות ובקשאש .3

-073  לפקס' מס' אוו/  info@westnegev.org.il מייל כתובתל, 14:00שעה  26/2/2019ג' 

באחריות הקבלן לוודא הגעת . 073-7269274 :טלפון' במסלוודא קבלת הפקס'  יש. 3323017

 אלות.הש

 

של הרשמי רנט ינטתר הא, בא13:00בשעה  5/3/2019-ה ג'לא יאוחר מיום פרסמנה תתתשובות 

 .www.westnegev.org.ilשכתובתו  - האשכול

 האשכול.  א לא תחייבנה אתלורים לא תענינה וממירבין בעניי תוניפוטלת פניו

 

נפלו בו ו/או לבצע הבהרות לאמור במכרז ו/או לתקן טעויות ש תתלרשאי  וביוזמת אשכולה

 תפורסם באתר האינטרנט של האשכול.  כך  דעה עלוה שינויים ו/או תוספות.

יש  םלבחון אבמטרה  ,לוהאשכל ש האינטרנט את אתרת לעת יע לבדוק מעחריות המצאב

פי ם המפורסמים להגשתו להמסמכיצרף את , וכן לכרז זהי מבהודעות כלשהן מטעמו לג

כל עוד  ז,כרוראה ממסמכי הממודע לה לא היה. המציע יהיה מנוע מלטעון כי ההנחיות במכרז

 פורסמה באתר. 

, רכןצל יריםמחה ודה למדדומה, צמ, חתערבות בנקאית צרף להצעתועל מגיש ההצעה ל .4

 :  המפורטים להלןבסכומים , בנוסח הנספח המצורף להלןכד

 מיליון שקלים חדשים(.  )ובמילים: ₪ 1,000,000של סך  – כלל זרמי הפסולתעבור  .4.1

ת, שטרות וכיו"ב לא פרטיו המחאותמערבי .  רשויות נגבאשכול הערבות תהיה לטובת  .4.2

 . יתקבלו

  או הסכום תיפסל!                          /בחינת הנוסח ומ נכון היהי לאתב הערבות בה שכ מודגש כי הצעה

 כולל.  11/6/2019קפה עד ליום בתו ודמעת תהערבו

על הסף ולא תיפסל  –א תצורף אליה ערבות, העונה על כל הדרישות המפורטות לעיל הצעה של

 תובא לדיון בפני ועדת המכרזים. 

רה במעטפה סגום תוגש וכל המסמכים הנלווי זרכהמי מכסמ כל יתר כרז עםמבהמשתתף  הצעת .5

  .כולשהא במשרדיבמסירה ידנית בלבד 

 תקבל הצעה לאחר המועד האמור.לא ת .14:00בשעה   11/3/2019ההצעה תוגש לא יאוחר מיום 

ין ניבמיעמדו בתנאי הסף יפסלו ולא יבואו  שמציע או הצעה שלאכך הצעות האת בחן האשכול י .6

 . ההצעות

http://www.westnegev.org.il/


 

 

י ארשביותר או כל הצעה שהיא והוא  מתחייב לקבל את ההצעה הזולה אינושכול האי כ בהרוי .7

 . הבלעדי דעתו יקולשפי המכרז, מכל סיבה שהיא ול בטל אתל

 

 שונים יםאישור לקבלת כפוף להיות עשוי זה מכרז של ביצועו כי מובהר, מהאמור לגרוע מבלי .8

 הפנים משרד או/ו היתרים או/ו םייבתקצ תקבל או/ו ביבהסה להגנת המשרד אישור לרבות

 המכרז לביטול אפשרות קיימת, לפיכך.  שונות הסכמות או/ו אחרים גורמים של ריםאישו או/ו

 לדחייה או במכרז הזכייה על הודעה לאחר או/ו הצעות קבלת לאחר לרבות שהוא שלב בכל

 הצעתו תנהכ ןבגי יפיצו לכל זכאי איה לא והמציע, במכרז הזוכים עם רותההתקש במועד

 . ב"וכיו למכרז

 
 ,כימים ומאשרים את האמור לעילכרז רואים את המציעים כמי שמסה במבעצם הגשת ההצע .9

 .לא כל סייגוכמוותרים על כל טענה, דרישה ו/או תביעה כנגד המזמין בעניין זה באופן מלא ול

 

 

 אורי פינטו,                   

 נגב מערבי  יותרשו"ל אשכול כמנ

  



 

 

 רזבמכתתפים שמלהוראות  - ב' ךממס

 רקע  .1

 האשכול  רשויות –מידע כללי  .א

  תושבים.  215,000 -כ( כוללות רשויות 10)ות האשכול רשוי -

 -כהינה  2018אשכול בשנת ות הישנאספה ברשונשוא המכרז כמות הפסולת  -

המצורף  יהטכנפרט פירוט באשר לכמויות מפורטת במ. בשנהפסולת  טון 95,000

 . להסכם

 ורים)בשני האז גלותע 23,000 -האשכול הינה כ נוי בכלליפל פהות האשגלע תומכ -

  החים טמונים, מכולות, דחסנים ופינוי גזם וגרוטאות. ראוסף, לפזאת בנ יחדיו(          

 הטכני.  רטמפפירוט ב              

  ןאיתנות מעת לעת. השל ועשויים בלבד אומדןבגדר  הינםאלו  נתוניםיובהר כי,  -

 . זה והסכם מכרז לצורך האשכול את ייבחל כדיזה  ןדמאוב         

 

  

 ר לרשויות האשכול: כללי באש מידע להלן

 

 

 

 

 

 

 

 

מ.א בני  מ.א אשכול  אופקים  

 שמעון 

מ.א 

 מרחבים 

 שדותמ.א 

  נגב

מ.א שער 

 הנגב 

מ.מ 

 לקיה

 שדרות  רהט  נתיבות 

מס' 

 תושבים 

 -כ

31,000 

 24,694 58,259 38,000 12,300 7,718 10,000 -כ 12,606 9,277 14,587

מס' 

ישובים 

 בשטח 

 

 

1 

 קיבוצים 14

 מושבים 15

ישובים  3

 קהילתיים

 32סה"כ 

 מושבים 4

 קיבוצים 8

ישוב  1

 קהילתי

 13 סה"כ

 םמושבי 15

ב ישוי 1

 לתיקהי

 16סה"כ 

12 

 מושבים

2 

 קיבוצים

ישובים  2

 קהילתיים

 16 "כהס

 קיבוצים 10

  ושבמ 1

  11סה"כ 
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31/02/20 
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01/07/2017 +
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01/07/2018 
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01/07/2019 
 

 מיידי
 

01/06/2017 
 +3 

ות ופציא

 השל שנ

22/05/19 30/04/2020 

 

 מיידי
 

30/05/2017 
 +3 

אופציות 

 שנה של 

   יםכתומ  יםמכתו   מיםוכת כתומים  הערות 



 

 

  המבוקשיםהשירותים  .2

איסוף ופינוי עבודות ל מזמין הצעות לביצוע המכרז ונספחיו, האשכו ור במסמכיבהתאם לאמ

 למכרז. רפנה טצתש לאשכות הושיפוטן של רשויח פסולת משט

  ות:לרב הטכני פרטבהתאם למ בוצעויהמבוקשים השירותים 

של רשויות  יהמוניציפאל ןת בשטחתיייעשת /יתסחרסולת הביתית / מהפ איסוף ופינוי .2.1

תה לאתר מורשה עפ"י הוראות ובלוה זה נשוא מכרזהצטרפו לשירות האשכול ש

טמנים ת לפינוי פחים מוויודעידחס י ת, משאיוסע-באמצעות משאיות דחס, רם המנהל

  כירת המשאיות. ם אלה כוללים חכי שירותי בהריו ת מנוף ככל שיידרשו.ומשאיו

פאלי של רשויות האשכול צין המוניטחבשרוטאות גו זםסולת גפ ויינפו איסוף .2.2

 תר מורשה עפ"י הוראות המנהלתה לאוהובל שוא מכרז זהשהצטרפו לשירות נ

 . איות מנוףאמצעות משב

לשירות שהצטרפו ות האשכול פאלי של רשויצייבשטחן המונקי י גזם נופינו ףאיסו .2.3

 הל. ת המנהוראו י"שות, עפרח הבשט לאתר לאתר מורשה ו/או לתהובוה רז זהשוא מכנ

ציפאלי של רשויות האשכול וניחן הממפחים כתומים בשטפסולת אריזות  איסוף .2.4

ה עפ"י הוראות תאגיד תמיר שהצטרפו לשירות נשוא מכרז זה והובלתה לאתר מורש

 ל. והמנה

כלי אצירה כתומים בכל הנוגע למתן שירותים לטיפול בפסולת אריזות, תכולת 

תומות, יובהר כי על אף האמור בכל יתר הוראות המכרז וההסכם, ות כושקידיים ייעו

פח האופרטיבי של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראה מהוראות הנס בכל מקרה

ות ההסכם, יגברו הוראות הנספח והנספח הטכני לבין יתר הוראות המכרז ו/או הורא

ין ההגדרות רה בסתי רה שלעוד יובהר כי בכל מק. האופרטיבי ו/או הנספח הטכני

נויות בנספח ות במסמכי המכרז ו/או במסמכי ההסכם לבין ההגדרות המהמנוי

רו ההגדרות המנויות בנספח האופרטיבי ו/או יגב -האופרטיבי ו/או בחוק האריזות 

 . תבחוק האריזו

 

 : פורטם תפעוליים כמאזורי 2 -ל שובי האשכוליירת המכרז חולקו סגבמ .3

, ר הנגבעזורית שעצה אומן, עומועצה אזורית בני שמ, תורדשית ריעי, רהטת עירייאזור א': 

 .ת לקיהמועצה מקומי

אזורית  ים, מועצה ברחאזורית מ אשכול, מועצה מועצה אזורית אופקים,עיריית : אזור ב' 

  יבות. ית נתגב, עירישדות נ

בהתאם ל הככרז ופעוליים במהלך המים התהאזורכול יהיה רשאי לשנות את אשיובהר כי, ה

 . קול דעתו הבלעדי של האשכולישל

 

 

  זרמי הפסולת חולקו כדלהלן: .4

 מעורבת, ביתית, מסחרית ותעשייתיתפסולת  –' זרם א

 זם נקי. כן גו תגזם וגרוטאופסולת  –זרם ב' 

 ם. מיבפחים כתו זותולת אריפס -זרם ג'



 

 

 יר(. חמה בהצעת 'ק ד)פר תעת מחיר לעבודות נוספובנוסף לזרמים אלה, נדרש הקבלן לתת הצ

 

וההחלטה  תקפה לשני אזורי הפינוי, , הצעתו של המציע לכל זרם פסולתובהר כיברור ומ .5

 . ן הינה של האשכול בלבדיפנה הקבלי בו הפינו ילאזור וחלוקה לפיצול המכרזבאשר 

 

 א'זרם פסולת : רכיביהםעל כל מ מכרזכל זרמי הפסולת בללהגיש הצעתם  םנדרשיעים ציהמ .6

 )פסולת אריזות מפחים כתומים( וכן זרם פסולת ג', )גזם וגרוטאות( זרם ב' ,ורבת(עלת מ)פסו

האשכול  - ו לכל הזרמיםשלא יגיש הצעתמציע לעבודות הנוספות בפרק ד' בהצעת המחיר. ו

 רשאי לפסול הצעתו. 

 
 זוכים(.  4)עד  הבלעדידעתו  עפ"י שיקולזוכים מספר רשאי לקבוע האשכול  .7

 
ף ת האשכול אשר יבחרו להצטרשוא המכרז לרשויות נשירוכרז יספקו את הם במזוכיה .8

 טופס הצעת המשתתף. ב המחיר לשירות, עפ"י

 
   ם במכרז.הזוכה/זוכי יקבעלאחר ש לנהל מו"מת צמו את הזכוומר לעהאשכול ש .9

 

 

  עיקרי ההתקשרות .10

ף למתן שויות שתצטררמהחת כל א ועם לשכואה םעדים נפרבהסכמים  שרתקהקבלן י .10.1

עפ"י שות המקומית הרו, לול את האשכולשות יכל רכ ורבע  ההסכםש ך, כותיםהשיר

 מצורף. נוסח הה

מה נחתם אישור הרשות עי ע"י אשכול רשויות נגב מערבי לאחרתבצע לן יקבלהתשלום  .10.2

 פונוש האצירמכלי ה בכלשלם את התמורה עפ"י מכפלת המחיר י אשכול. הההסכם

ף ירות נוסן מכפלת שכו ,לחודשיוד הצ של מי החכירהדזאת  ובכלל, לןהקבי "ע לעופב

בתוספת  משתתףהת הצע פסוטבהמציע  הוצע על ידישהכל כפי במחיר. כל שיינתן כ

וכפי שיתעדכן עם הצטרפות רשות נוספת למערך . עד התשלוםמע"מ שייקבע לפי מו

 השירות, כפי שיפורט להלן. 

ה כל עבודורז המכ ורטים בכל מסמכיביצוע כל השירותים המפ תאלת ה כולורהתמ .10.3

  .שרפובמ ווינלא צ םם א, ג"בכיום וו/או ההיטליאו האגרות /ו םימיסוה הכרוכה בהם

 

 ההתקשרותפת תקו .11

על  יםשומרוהרשויות האשכול חודשים,  36ה של הצדדים הינה לתקופ תקופת ההתקשרות בין

לכל כל אחת  יםחודש 12ת של פוסונופות קת 2-בת ההתקשרות להאריך את תקופ םזכות

 םקול דעתבהתאם לשיוהכל . "(יהצפהאו תקופות" )להלן: בחלק ממנה, קראו  הבכולהיותר, 

ת לא תעלה על ובלבד שתקופת ההתקשרות הכולל ותימוהמקות ישורוה כולהאשהמוחלט של 

 שנים.  חמש



 

 

תוקפו ל נסכיי ף ההסכםיה, תוקה לפלקבל החלט ר כי, ועדת המכרזים של האשכול יכולהיובה

 .מקומית ם ראשון עם רשותהסכל לן עשל הקבהחתימה  ביום

 כרז התקשרות רשות מזמינה עם זוכה במ .12

סכמתה יה אך ורק לאחר שהרשות נתנה השכול והרשות תהההתקשרות עם הא .12.1

 להצטרף למכרז לצורך קבלת השירות. 

ר יחמ תעצה תלרשו והקבלן יגישוהאשכול ו מפרט המבוקשלאשכול את הש יגת תרשוה .12.2

יובהר כי,  . ה ושאר השירותים המבוקשיםהאציר יר כלמספ נת ככל שניתן עפ"ימעודכ

 הנתונים שימסרו לאשכול והקבלן.  נה אחראית על נכונותהרשות המזמי

חה עבור ן ההנכתעודהקבועה במסמך הצעת המחיר, כי, בהתאם להצעת המחיר  יובהר .12.3

כפי שנקבע להסכם, שכן ו פרטצהש ותיהרשו רעדכון לכל שא ם ייעשההרשות כמו ג

הרשויות רה שיפנה הקבלן גבוה יותר, יזכו כל ר, ככל שמס' כלי האצייהמח הצעתב

 להנחה זהה. באותו אזור 

ן יעפ"י המצושירות לכל הרשויות המופיעות יב לתת את היובהר כי, הקבלן הזוכה מחו .12.4

  כקבוע במכרז.אזור, באותו ו נספחיסמכי המכרז ומב

הדבר ר, ייחשב אזותו אומת מת עבודתו כנדרש ברשות מסויאלן בקה צעבילא  .12.5

 . ם עם האשכולמיהסכהכהפרת כלל 

 רזמכה מסמכי .13

  :"המכרזכי ממסיקראו להלן, יחד ולחוד " פורטים מטההמסמכים המ 

 הגשת הצעות למכרז  מנההז  - א'מסמך 

 במכרז משתתפים הוראות ל  - 'במך סמ

   ףהמשתתת עטופס הצ  -'גמסמך 

 ההסכם   -'ד מסמך

 י נכט רטמפ  – מסמך ה'

  :נספחים

  המציע ערבות  – 1 נספח 

 סיתפיננאיתנות תצהיר   – 2פח סנ

 דעת ותחו  – 3נספח 

 עובדים מינימום וזכויותשכר תצהיר   – 4נספח 

 תצהיר היעדר הרשעה בחוקי עבודה    -5נספח 

 רשעות ה תצהיר היעדר  -6ספח נ

 חור ופיקוגיות ניטולונכט -ותייבהתח  - 7נספח 

 כב כלי רט וריפ     - 8נספח 

 דר ניגוד עניינים היעתצהיר   - 9נספח 

 מכרז בדבר אי תיאוםיר תצה  - 10נספח 

 כתב התחייבות לאספקת שירותים בחירום    -11נספח 

 התחייבות לרכישת משאיות חדשות    -12נספח 



 

 

 שור קיום ביטוחים יא     -13נספח 

 ת בטיחונספח   -14נספח 

 יומן עבודה   -15נספח 

 י תעריפיםנספח שינו  -16ספח נ

 אריזות  ולתפס –נספח טכני ואופרטיבי תאגיד תמיר   -17נספח 

 דוגמא לחישוב ההצעה   -18נספח 

  

  רז להשתתפות במכסף  תנאי .14

, ם, במצטברבכל התנאיז רמכלההצעה מציע העומד במועד הגשת  זה מכרזלהשתתף ברשאי 

  להלן:  ורטיםהמפ

 ,ןת, הניסיו, הערבויואותהאסמכת כלולבד ת באח יתטת משפי ישועל ידתוגש  ההצעה .14.1

 להלן:)בלבד מכרז ביהיו של המשתתף ועל שם המשתתף  ,במכרזים רשנדמסמכים הוה

  "(.המציע"

באמצעות  הספר מציעים המבקשים להגיש הצעה משותפת למכרז, יגישו הצעמהיו 

 פה יימחוזר ה תיני בלטריוח נווכ - בצירוף ייפוי, (אחדיד מהם בלבד )אדם או תאגחד א

 ישים הצעהמהמציעים המג ה. כל אחדעצההלמגיש  א ייחשבבמכרז, והו לייצגם וחוכ

 לעמוד בכל תנאי הסף של המכרז.ייב משותפת ח

 .דין בישראלרשום כתאגיד המציע הינו תושב ישראל או שותפות רשומה בישראל או  .14.2

 (,שויי ריונעט עסקים) עסקים שוירי צוי לפ לניהול עסק קףת ישיוןיע הינו בעל רמצה .14.3

 יסופה, הובלתה ומיונה(. )א ב 5.1סעיף י פל ופסולת םימ 5, קבוצה 2013-"גהתשע

 .פסלית -מציע שאין לו רישיון כאמור  עתצה

כנדרש עפ"י חוק שירותי ורה מטעם משרד התחב בתוקף המציע הינו בעל רישיון מוביל .14.4

על ה בורשות מיחטקצין ב יקמציע המעס - ןוכו וחכוהתקנות מ 1997 -נ"זהובלה תש

 .תיפסל -מור ון כאישיר לוע שאין יצמ הצעת סמכה בתוקף.ה

עסקאות  חוק ומות עפ"יבונות ורשניהול פנקסי חשבדבר  פיםקת יםמציע בעל אישור .14.5

 בדבר ( וכן1976 -ל"ומס תשות ותשלום חובת כיפת ניהול חשבונגופים ציבוריים )א

 ר. במקוס מוניכוי ף רך מוסס עי מרכלצה שתו עוסק מוריוה

 נוס נכסים או צו המכריזאו צו לכיצו פירוק  רזהגשת המכ א עומד במועדמציע לכנגד ה .14.6

 או נאמן. /נהל מיוחד וא מונה לו מעליו כפושט רגל ו/או ל

עד שלוש השנים האחרונות שקדמו למושעו בבו לא הורהמציע ו/או בעלי השליטה  .14.7

העבודה ו/או וקי בח יותהמנות ון העבירבייותר מאו ית ילפלה רבמכרז בעבי ותצעהה

ק שעות עבודה ; חו1959-רות התעסוקה, התשי"טשי חוקמן: קדלכ סביבתיות עבירות

; חוק חופשה שנתית, 1976-חוק דמי מחלה, התשל"ו ;1951-ומנוחה, התשי"א

, דתבועוה לעובד ולשור וק שכ; ח1954-"דנשים, התשי ; חוק עבודת1950-התשי"א

; חוק 1953-שי"גתההחניכות, ; חוק 1953-י"גתשה ,נוערה תוק עבודח ;1965-כ"והתש

-השכר, התשי"ח; חוק הגנת 1951-י"א)החזרה לעבודה(, התשים משוחררים חייל

י )נוסח משולב(, ; חוק הביטוח הלאומ1963-; חוק פיצויי פיטורין, התשכ"ג1958

ה(, ודב)תנאי עד לעובודעה חוק ה; 1987-ם, התשמ"זמוניכר מי; חוק ש1995-התשנ"ה



 

 

וכן הצווים וההסכמים ון הניקיוק ח ט,ים תשכ"עג, החוק למניעת מפ 2002-בס"תשה

 "(.חוקי העבודהלן: "ה )להם הרלבנטיים לענף נשוא מכרז זהקיבוציי

 כיפה במשרדעל ידי מינהל ההסדרה והא המציע ו/או בעלי השליטה בו לא נקנסו .14.8

תם במכרז כהגדרה ודבי העוקחנויות בהמבירות הע גיןב תריו קנסות או 2 -בת התמ"

 שונים.ירה, ייספרו כקנסות בגין אותה עבר קנסות ספמ בזאת, כי זה. מובהר

 אחת מהשניםלכל לפחות  לפני מע"מ₪  8,000,000ל מחזור כספי שנתי ש בעלמציע  .14.9

   וא מכרז זה. שנ ולתפסוף ופינוי מעבודות איס בגין הכנסות 2016-2018

שויות אחת מר מועצה בכלר ו/או חב ית לעובדחתפבה משריקנעדר  היהע יציהמ .14.10

, ניגוד ענייניםתו תצהיר העדר עצמשתתף במכרז יצרף לה. כולבד האשאו עו/ו ולשכאה

פס התצהיר וטגבי יר יינתן על מאומת ע"י עו"ד. התצהשתתף וידי המ-חתום על

 .זחלק ממסמכי המכר הווההמ

 .תיפסל -  ולשכהאמות רייש כרזמה ימכמס שכר י שלאהצעה ממ .14.11

)על המציע לעמוד  א מכרז זהפסולת נשוד מזרמי החכל א עבורם פינאים נוסת .14.12

 : ל התנאים בסעיפים אלה במצטבר(בכ

 

  מעורבת: ביתיתף ופינוי פסולת איסו :וזרם ג' בור מציע לזרם א'ע .14.12.1

 : פסולת אריזותוכן ת תיייתעש ית, מסחר

 יםנבחמש השחות פלות רצופם יוש שנסיון של שלניציע בעל מ .א

סולת פשי בביצוע איסוף ופינוי ן ראכקבל (2013-2018) תחרונוהא

פחים י ומשאיות לפינו סע-רםשאיות דחס, משאיות ת מעומצבא

תושבים  50,000 -בשלוש רשויות לפחות שגודלן המצטבר כטמנים מו

 ה. ושבים ומעלת 5000ת ולפחפחות וכן במועצה אזורית אחת שגודלה ל

פעולי ת אוינג ם ליסכסה תעובאמצ ותושרבו ו/או לותבבעאשר  מציע .ב

  לכל הפחות:תקף 

קוב  18, מינימום טון 26לי של אמימשקל מינבס דח איותשמ 6 •

הקבלן יצרף להצעתו כתב ואילך.  2016אשר שנת ייצורן הינו  פח, נ

 2019שנת ) רטהמפעפ"י  ס חדשותת לרכישת משאיות דחהתחייבו

מות הנדרשות שות מצטרפת בהתאם לתשול רלך( עבור כאיו

 רובחגיות שיייובהר כי, המערכות הטכנולות. רשום עם כל סכבה

מעמד הרכבת ב על המשאית  נו ע"י הקבלןכול יותקע"י האש

 הארגז. 

טמוני קרקע  אחת לפחות שהינה ייעודית לפינוי פחיםמשאית דחס  •

 וףנות מאימש 3או לחילופין  ואילך 2016אשר שנת ייצורן הינו 

אשר שנת קוב  30ז ארגם ע להון ומעט 18 של ליאמינימבמשקל 

 גבלן לא יציקרה שהקר כי במבהיוואילך.  2016ינו ייצורן ה



 

 

ת משאית דחס אחת ייעודית לפינוי חולפהמכרז  במסגרת מסמכי

ש דרנ י, לעיל(, אז ת מנוף כמפורטמשאיו 3)אלא  פחים מוטמנים

אית השכרת משו א רכישתבות לרף להצעתו התחיייע לצצמה

הקבלן ז. במכרכזוכה ייקבע רישות ככל שדה את, העומדת בכלזכ

 עפ"י ס חדשותלרכישת משאיות דח ותתב התחייבכ תועצרף להצי

שות מצטרפת בהתאם לך( עבור כל ראיו 2019)שנת  המפרט

 כותהמער ות. יובהר כי,הסכם עם כל רשמות הנדרשות בלתשו

כל אחת על   י הקבלןהאשכול יותקנו ע" כנולוגיות שייבחרו ע"יהט

 ארגז. מעמד הרכבת הבר זה מסגרת מכשיעבדו בת וישאהממ

אשר טון  18לי של אמשקל מינימנוע( ב -)מגבה יות רם סעשאמ 3 •

 ואילך.  2018שנת ייצורן הינו 

    

ועד הגשת עוקלות במתהינה משועבדות או מ ות לאהמשאימף אחת איובהר כי  

  .(המממן לבנקוד עבשי עט מל)  ההצעה 

 

 ם גזגזם וגרוטאות וכן פסולת  ף ופינויויסא ':בע לזרם צימעבור  .14.12.2

 נקי:   

בחמש השנים ת לפחוות רצופוש שנים יון של שלניסעל ב עימצ  .א

סולת כקבלן ראשי בביצוע איסוף ופינוי פ (2013-2018) האחרונות 

 -לפחות שגודלן המצטבר כ יותרשובשלוש מנוף  משאיותבאמצעות 

פחות חת שגודלה לא יתעצה אזורמובתושבים לפחות וכן  50,000

 תושבים ומעלה.  5000

או ג באמצעות הסכם ליסינותו ברשאו ו/ו בבעלות רשא מציע .ב

  לכל הפחות:י תקף פעולת

נפח ארגז בבעלות טון  18של  מינימאליבמשקל  מנוףמשאיות  5 •

 . ואילך 2016שנת ייצורן הינו ר אשקוב,  30 -שלא יפחת מ

ף מנואיות משת הקבלן יצרף להצעתו כתב התחייבות לרכיש

ת מצטרפת ושרל כ לך( עבוראיו 2019)שנת  המפרטעפ"י  חדשות

ל רשות. יובהר כי, בהסכם עם כ מות הנדרשותבהתאם לתשו

  יותקנו ע"י הקבלןהמערכות הטכנולוגיות שייבחרו ע"י האשכול 

   זה. מכרזשיעבדו במסגרת  תוהמשאימ כל אחתבמנוף העל 

 

ועד הגשת ממעוקלות ב דות אונה משועבהית ת לאואישהמף אחת מאיובהר כי   

  .המממן( קלבנד עבויש  טעמל)  ההצעה 

  



 

 

עפ"י הפירוט הנדרש ובכלל זאת הוכחות חות הוכישורים ולהצעתו א אשר צירף עמצי .14.13

 :תנאי הסף למכרז ובכלל זאתכל אחד מלעמידתו ב

 ותק. -

 כושרו לבצע את העבודה. -

 מור במסמכי המכרז. אכניסיונו  -

ובד בהם הינו ע וביםששנים הנ"ל מהייסיונו בנ רבדבדעת  תווחו המלצות -

המעניקה השירות  ת מהותו אכללהדעת יחוות  כרז.למסמכי המם אתבה

 הרשות.  עםמטות דעת האחראי המקומית ואת חות  חברה לרשוה

 

ר ולדרוש ממציע פי שיקול דעתה הבלעדי, לחקו כות, עלזה רזים שמורהת המכלוועד .14.14

ת ולכייותו, , ניסיונו, מומחודרש להוכחת כשירותשייר שוו/או אי ךסממ כל מידע ו/או

סור לוועדה יהיה חייב למיע שוא המכרז. המצות נהעבודיצוע ו לבשלו והתאמתהמימון 

ך, רב למסור מסמסי . במקרה בו מציענחת דעתהכים להמסמו המלוא המידע ו/אאת 

ואף  יהינע לפי ראות ותנהוועדה להסיק מסק רשאי, תהיה אישור או מידע כאמור

 . הלפסול את ההצע

 

 רשאיתטוב עמו, לא יסיון היה נ כולי האשישוביאחד משל עצימ על ידיהוגשה הצעה  .14.15

 ו.תה, לפסול הצעתקול דעיעפ"י שוועדת המכרזים, 

 

, רשאית סמכי המכרז, ולא צורף להצעהמ "יצעתו, עפמסמך שעל המציע לצרף לה .14.16

מהותי  ה פגםאי צירוף המסמך מהו החליט אםל ,הזים, עפ"י שיקול דעתועדת המכרו

 או טכני.

גביהם נרשם במסמכי ורים אשר לואיש כיםמסמלגבי  יל אינו חלהאמור לע כי ,מובהר

 עה. ם לפסילת ההציגרוהצעה ופם לורש, כי אי צירכרז באופן מפהמ

 

 ים סמכת מקידב .15

 
רז, כמהת שלהגהנדרשים מסמכים האישורים ואת כל ההמציע יצרף להצעתו  .15.1

 : אי הסףנהמציע בת ת עמידתהוכחבות רל

 ור אותוקף: מקומסמכים ב תו אישוריםיצרף להצעע ציכי, המיובהר  .15.1.1

 העתק נאמן למקור בחתימת עו"ד כמפורט להלן. 

תאגיד וכן ה וםשיכי המכרז תעודת ריד יגיש עם מסממציע שהינו תאג .15.1.2

 . רותכן מרשם החבעודתדפיס מ

 תקסי חשבונות ורשומופנל הוני ות:עצהה תליום הגש פיםתק יםאישור .15.1.3

    ר.ס במקואישור ניכוי מו

 ערך מוסף. לצרכי מסק מורשה סהמציע עו יותקף על האישור ת .15.1.4



 

 

מנהליו הרשומים  ,ת בעלי המניות בחברהזהו המפרט אתאישור עו"ד  .15.1.5

  ומנהליו בפועל.

 רה. ום מטעם החבמורשים לחת פרט את זהותהמעו"ד ר שואי .15.1.6

עפ"י  תולאיסוף והובלת פסק לון עסרישיבעל תו היו לעף קתרישיון עסק  .15.1.7

בה גנת הסביהמשרד לה ילרבות תנא ב' 5.1פריט  -קיםעס ישוחוק רי

 וים לרישיון העסק.הנילו

 י,ר כיובה ה.ירותי הובלורה עפ"י חוק שתקף ממשרד התחברישיון מוביל  .15.1.8

ע יאותן יציג המצמספרי המשאיות  ריך להכיל את כלשיון המוביל צרי

  י הסף. בתנאדתו רך עמיוצל

קצין  ודתע"י המציע ותעסק ועהמת בטיחו ל קציןעידים אישורים המע .15.1.9

 תוקף. חות ביטב

או ו/ , תעודות ביטוחרים ע"י עו"ד של רישיונות הרכבאושם מיהעתק .15.1.10

המציע המעידים רשותו של ם באימצנהכב הסכמים לשכירתם של כלי הר

 ידתו בתנאי הסף. על עמ

 יוסח המצורף. יובהר כפ"י הנות ערשוימ לפחות תצולהמ)שלוש(  3 .15.1.11

רת ש במסגיסיון הנדרנהכמו גם  ותירעל אופי השלהעיד  תכוצריות המלצה

סיון של המציע ד יובהר כי הניסיון הנדרש הינו נינאי הסף למכרז. עות

 כקבלן ראשי. 

בנוסח , הסףש עפ"י תנאי ר הכספי הנדרמחזושבון אודות האה חור ראישו .15.1.12

 המכרז.י מכמסלהמצורף 

מסמכי לבנוסח המצורף  ם זכויות עובדיםקיו בדברושר אומ חתוםתצהיר  .15.1.13

  המכרז.

מכי למס ףבנוסח המצורעות שרבר היעדר החתום ומאושר בד רהיתצ .15.1.14

 . מכרזה

באשכול בר מועצה היעדר קירבה לעובד או ח ומאושר בדברתצהיר חתום  .15.1.15

  י המכרז.צורף למסמכבנוסח המ ישובי האשכולחד מיבכל או

 ות טכנולוגיות ניטור ופיקוח. בהתחיי בראושר בדם ומחתו תצהיר .15.1.16

 אי תיאום מכרז.  רחתום ומאושר בדב תצהיר .15.1.17

 .התחייבות לאספקת שירותים בחירום ראושר בדבחתום ומ תצהיר .15.1.18

 חדשות. ר חתום ומאושר בדבר רכישת משאיות היתצ .15.1.19

 ת כשהם חתומים. נספחי הבטיחו .15.1.20

 .נגב מערבי שכול רשויותישירות מא עהמצי "יע זרקבלה בדבר רכישת המכ .15.1.21

 יע. המצ"י ים עמסגרת מכרז זה חתומב רסמושיפומסמכי ההבהרות  .15.1.22

 לצורך הוכחת עמידת המציע בתנאי הסף. ים הנדרשים כל האישור .15.1.23

 ע"י המציע.  המכרז חתומים סמכיכל מ .15.1.24



 

 

י ו/או אשגיאות ע ימצא סתירות, אם המצי .זרכקרוא היטב את כל מסמכי המלציע על המ .16

ו א סעיף ,ןיניע המדויק שלמובן ל שהו בקשרכלק ו יהיה לו ספו/אז כרמהי מכמסות במאהת

יאוחר ממועד הגשת  אל, אשכוללעליו להודיע על כך במכתב, שיימסר  חובהכלשהו,  פרט

 . שאלות ההבהרה

של ובאתר האינטרנט רוכשי המכרז הצורך, ל תדיתימסרנה, במובות לאמור במכתב שת

 ולחתום עליו. שובות הנ"לך התלהצעתו מסמ רףצל עיצל מל כע. האשכול

   

נם, את תוכויודע בין מכיר, מ מציע בדק את כל המסמכים,ש ראייה לכך שההגשת ההצעה תשמ .17

או תביעה ום טענה ש לבלאחר הגשת ההצעה לא תתק פיהם. למסכים להם ומתחייב לפעול ע

טעות סתירה, ונה, ש נהכוות, ועמש, ספק במבנהי האסר ידיעה, וססת על חומצד המציע המב

 שהי ביחס למסמכי המכרז.ברירה כלאו 

 

לא  ת.ההצעולהגשת  רוןהמועד האחיום מיום  90למשך  יהרטל פכל הפקתההצעה תיחשב כ .18

ודיע ייום נוספים. אם  90ה למשך פרק זמן זה, תיחשב ההצעה כתקפ בתוך במכרז הוכזנקבע ה

 ע עד לחתימתההצעה את המצי תחייב זרכייתו במזכ ן אלו עללמציע במשך פרקי זמ  להאשכו

 ההסכם עמו.

 

 חביטו .19

מציע, בעצם הגשת הצעתו מצהיר ומתחייב כי היה והצעתו תתקבל )יבחר כזוכה ה .19.1

להסכם   רףצוהנספח המנוסח בביטוחים היום שור קאת אי אשכולבמכרז( ימציא ל

 .ללא כל שינוי או מחיקה או הוספה

 

דא בעצמו אחריות לוומציע חלה הזה על ה צעה למכרזה תשמובהר בזאת כי לפני הג .19.2

רז ואת המשמעויות אצל חברת ביטוח האם תסכים לבטחו כנדרש במכועל חשבונו 

 .אשכולשותו לדרישות ההכספיות של התאמת הכיסוי הביטוחי העומד לר

 
 מובהר בזאת: למען הסר ספק .19.3

 
ביטוח  רתחב לטעון כי אין ביכולתו ו/אומציע שהצעתו תתקבל לא יוכל  .19.3.1

ו כי עלויות הביטוח שלו לנדרש במכרז ו/א סויכי התאים אתמסרבת ל

 לא נלקחו בחשבון בהצעתו. אשכולו לדרישות ההתאמת כיסוי הביטוח של

לו לדרישות תאים את כיסויי הביטוח שמציע שהצעתו תתקבל ולא י .19.3.2

הזכות, לפי  אשכולל במועד הנקוב במכרז ו/או בהסכם, שמורה אשכולה

, לבצע את הנדרש המציע שהגישט את הערבות י, לחלהבלעד ועתד לשיקו

ר וכן לנקוט נגדו בכל דרך חוקית העומדת רז זה על ידי ספק אחבמכ

מעצם אי עמידת המציע  ול לדרוש ממנו פיצוי על הנזקים שיגרמו ולרשות

 .וזו כלפיבהתחייבות 

 זרמכבתתף מש תמילוי טופס הצע .20



 

 

 
רוש לכל הד, ורזעה וחומרייוד צהות, עבודלכל ה וסתייחמחירי ההצעה של המציע י .20.1

 עבודות על פי כל מסמכי המכרז.היצוע לב

 

אזור א'  :אזורים תפעוליים 2 -רשויות האשכול חולקו ל ,כאמור, במסמכי המכרז .20.2

 זור ב'. וא

 
 שירותים:  של םיוגס 4 ם הנ"ל נדרשיםיתפעוליהאזורים הבכל אחד מ .20.3

 ייתית(. רית ותעשחסמ ,)ביתית ורבתלת מעסוינוי פפו שירותי איסוף: זרם א' -

 , גרוטאות וגזם נקי. איסוף ופינוי פסולת גזם : רם ב'ז -

 זות מפחים כתומים. איסוף פסולת ארי -זרם ג' -

 (למלאחובה פות )עבודות נוס -פרק ד' -

 

מולאו כל  ובמכרז", שבגבי טופס "הצעת משתתף  על למכרז ותעע יגיש הצציהמ .20.4

בסיס     ל ע כולהאשי תווסף ע". מע"מ י"ממע אללודה, חיר לעבכולל הצעת המ םטירפה

 המכרז.פורט במסמכי הצעת המחיר הנ"ל וכמ

 

אחד  לרביים )מחירי מקסימום( לככו מחירים מיכולל בתוף משתתהצעת ה טופס .20.5

 םירימחהואינם כוללים מע"מ. שים ים חדנם בשקלם היחיריהמ .םמהשירותי

מכרז נשוא  ירותיםהאשכול לש ןדוים את אומוהמ םיתירביים לכל אחד מהשירומה

 זה. 

   לרבות השירותים כות במתן ו, האומדן הנ"ל כולל את כל העלויות הכריובהר כי  

    תחזוקה, מרים, וציוד, ח ציאליות,וס תשכר, זכויו כל העובדים, עלויותהעסקת 

   ל , וכקלד, רשיםומה יםלכל אחד מהאתר ם, הובלהסימי ,ותראג, כלי רכב, גבוריםת

 וסוג. מכל מין  תהוצאה נוספ

 

ירותי האיסוף במסמכי המכרז ונספחיו, שכאמור  –רשה פסולת לאתר מובלת ההו .20.6

רז לאתר מסגרת המכת בלבלת הפסוהות את עלויוה כוללים וא מכרז זוהפינוי נש

 רבאת קב שינויספת תשלום עתום ולתשלא  י,יובהר כה המנהל. עליו יור מורשה

האתרים וק טרם הגשת הצעתם את עים לבדיצמעל היבה שהיא. ס כלשה מורהמ

בכל קרה של סגירת אתר. פסולת במלופיים אליהם תובל התרים חאיים כולל הרלבנט

פו צטרשל רשויות האשכול שה נהי ההטמיטלוה תניסת הפסולבהר, כי עלות כרה יומק

  .האשכולם ע"י לאתר תשוללהסכם 

 

נתגלתה  .המבוקשים תיםשירולכל אחד מה החאת ההנתם עצהב וקטהמציעים ינ .20.7

שנכתב מירביים לבין המחיר לאחר הנחה כפי מחירים הנחה מהעור ההשסתירה בין 

  מציע.ה יע" שננקב יר, יקבע המחיר עפ"י שעור ההנחההמח המציע בהצעת ע"י



 

 

 יםירעם מח מויותכתב כ .21

מכרז ב משתתףהצעת  סלמלא בטופייב המציע , חםרינו גם מחייוצ כמויות שבוה כתבב ,כללכ

 כתב הכמויותפי יתייחס לכל סעיף וסעיף מסעי המחירת. כמויוב התכבהתאם ל את הצעתו רק

 נאים אלו. הם, אלא אם צוין אחרת במפורש בתהמפורט בולכל פריט 

 ל.  עיל חה כאמורהנה ה לסכום לאחרנסתייחזה תת החווראהו

 ז.למכר האשכול האומדן של הוא יםמחירת עם ויומכתב כ

 המכרז מסמכי ה עלחתימ .22

י סמכממ ד של כל אחדתום על כל עמוהמציע( יח - ןבמכרז זה )להל שתתףהין לוניהמע .22.1

 רז.המכת עטפמכרז(, ויחזירם עם הצעתו במ)למעט מעטפת ה המכרז המקוריים

 

עתו הצ לסותפ -לעיל  רומרז" כאתתף במכמש עתהצטופס "יע על המצ תימתאי ח .22.2

 למכרז.

 

             אי י ברורים או רטים בלתפמילוי  הפרטים,כל  ילוי, אי מהמחיקות בגוף ההצע .22.3

             שיקול דעת  ם לפסילת ההצעה לפיוהמכרז עלולים לגרכל מסמכי חתימה על 

 ים.ועדת המכרז

 

 - די להם או שינוי יסו לתנאיורז או ת למכעקרוני יגותהסתי לה ורףכל הצעה שתצ .22.4

 תיפסל.

 בנקאיתות בער .23
 

מוכר, חרי מורשה מס קית, מבנלתי מותנ, באיתבות בנקצעתו ערלצרף לה מציעעל ה .23.1

 ,000,0001בסכום של : כלל הזרמים עבורבהתאם לנוסח המצ"ב, ,  האשכולטובת ל

 תיפסל. -וף הערבות הבנקאית ציר אעה ללצה .(₪יון )מיל

 

 עתהצ     לפסילת יגרום -צ"ב המ חסוהני בכתב הערבות לעומת ותמהי אנת שלנוי יש כל .23.2

 תף.שתהמ

 

סוג  ם )לרבותכוהס צמדתם הערבות, ה: סכויהוו ערבותתנאים מהותיים בכתב ה .23.3

ת ישדר עדמו ופן ו/אוע לנערב, אבין המצי תהקובע להצמדה(, זהודש המדד המדד וחו

פקיעתה, ף הערבות, מועד וקת תת, תקופובהער ותלפירעון הערבות, עצמא  האשכול

 ת.רעון ערבויפות ו/או אפשר  האשכולויות זכל גביהל ע אוול לגרונוסף העל איתנ לכו

 

קבע אם לא נ. מועד הערבות( –לל )להלן בכ ועד 11/6/19 עד ליום פהתקתהיה הערבות  .23.4

חודשים  3ך למשלהארכת הערבות ציע יגרום המ ד הערבות,ועלמ כה במכרז עדהזו



 

 

אין רבות. הע דועלפני מכול שאלות תומצא ערבה תציע ידאג לכך כי הארכ. המספיםונ

 ות.ערבהארכת הפקיעת מועד הערבות ו/או דבר ע בעה למצימתן הודל אחראי האשכול

 

המציע על חולנה , תכרזהנובעות מהשתתפות במות חרא והוצאותהערבות הוצאות  .23.5

 בלבד.

 

שלא ציע י המ"עסרה ר נמואש  להאשכוע"י רעונה דרש פית בנקאית אשר לא נבוער .23.6

 3 -יאוחר מ מכרז אך לא ה בכזוכם עם ההסה מתלאחר חתי ציעלמ זכה במכרז תוחזר

כאמור רבות עהארכת ממועד האו  מכרזות להצערון להגשת ההאחמהמועד חודשים 

 ים אלו.בין מועדמ חרלעיל, לפי המאו

 

ד לבבו ןת שנתערבוה עימצסלו, תוחזר לשלא נפות כשרת הצעו 5לפחות יש  ז בובמכר .23.7

הצעתו אינה שות תיחת המעטפופ וםימ דהי עבוימ 14ך תו ת בכתביע יבקש זאשהמצ

כוויתור  ערבותו כאמור לעיל ייחשב הדברר יקש מציע להחזיב. ההצעות הזולות 4 בין

 רז.על הצעתו במכ

 

הרשות  םועו כם עמת ההסאחר חתימרק לשוחרר תרז יע שזכה במכבות של מצרע .23.8

את וזההגשה  ערבותתוקף את  ןלרזה על זכייה, יאריך הקבכהעם , יובהר כיהראשונה. 

  עד לחתימת הסכם עם הרשות הראשונה.

 

י הסכם זה, כולן או "להבטחת ביצוע התחייבויותיו עפעם חתימת הרשות הראשונה ו

 תבוטופס הער וסחובנתנאים קאית, בות בנברע  האשכולקבלן לידי מסור הלקן, יח

 קבלן. ה חול עלרבות תעלות הוצאת הע"ב. הרצ

 והיא תהיה ההתקשרות עם הרשותהיקף מ 10%של  ךבסהיה ת איתקנבהערבות ה

 הידוע באותה עת.  דה למדמודצ

 לפקיעת תוקףר ובאג לחידושה מדי שנה עלן ידלשנה אחת והקב תוקף הערבות יהיה

 ותפירעונה. הערב  האשכול ידרוש –רבות שה העדחו דמת. לאה הקוהערבות של השנ

 .ם זהימת הסכתחל רעוב לאשכולסר ל תימית הנ"הבנקא

וספת להסכם, כך חדשה, בכל הצטרפות של רשות נ לן יספק ערבותבכי, הקיובהר 

 הכולל. מהיקף ההתקשרות  10%היה בסך שהערבות שתהיה בידי האשכול ת

 

הערבות וקף הארכת תמהמציע וש דרל  האשכול רשאירז מכו בודע למציע על זכייתה .23.9

 אם. תהת בקף הערבויך את תורלהא בימציע מתחיידה וה-תיקבע עללתקופה ש

 

 וןפירע   לדרוש ולקבל   האשכול רשאי, ילהערבות כאמור לעיע את תוקף לא האריך מצ .23.10

 נוספים. או סעדים/פיצויים ו בועתה לתפגוע בזכוי לבל וזאתות ערבה



 

 

 
  סכםחתימת הה .24

 
א צימיו )בנוסח המצורף( ספחיונו ףהמצור תום על ההסכםמציע שיזכה במכרז יח .24.1

ים ביטוחום ר על קיטופס אישו תוברלם נדרשיה יםוכל המסמכ םאת ההסכ אשכולל

ימי עבודה מיום קבלת  7וך ת (ים והוספת מללנוישי ,ללא מחיקות)מבטחו  על ידיחתום 

י ההסכם הראשונ ,ר כיובהברור ומ  .מועד החתימה( -ן )להלבמכרז  תוייכז לע הודעה

רשות ת של י בכל הצטרפוציון שם רשות מקומית וכללא  אשכולייחתם בין הקבלן ל

 פת.טרהמצבין האשכול, הקבלן והרשות  )בנוסח המצורף( ית ייחתם הסכםקוממ

 

 לוימסר או בדואר או ת לקטרוניהדואר האאמצעות ע בשלח למציאמור תיכעה הוד .24.2

הודעת קבלת  משלוחה כמועד יחשב יום נידואר האלקטרוב העדוידנית. נשלחה הה

 ההודעה. ימים ממשלוח  3ה דעהוקבלת הועד שב מיח -אר ה בדוהזכייה; נשלח

 

ת חברם על ידי ום חתישור קיום ביטוחירז אזכה במכע שימצא המצילא יבמידה ו .24.3

וח על יטב ךורלע, חייבא , אך ל שכולאה רשאיהיה יכרז, סם במשפור יטוח בנוסחב

 בהוצאות. המציע הזוכה  יב אתולחי וחשבונ

 

הסכם לחתימת  דרושיםמכים הכל המסימציא  או לאתו, מהצעזור בו המציע חי .24.4

או לא , כם(בהסו/או כרז נדרש במר על קיום ביטוחים, כישואו צועלביבות ער -)לרבות 

חר לא אימ אלאו  המלמועד החתי דו עדעל י החתום ההסכם אשכול את למציא י

לבטל זכייתו   האשכול רשאיהיה י -מכרז הי בהתאם לתנאי ההתחייבות אחרת כלש

  רז.כבמחר ע אמצייתו של על זכיכל להחליט המכרזים תות במכרז, וועד

 

עון הערבות ירפ כולהאש בלקיו ושידריל ר לעכאמובוטלה זכיית המציע במכרז  .24.5

 בקשר לכך. יעות ות או תבה לו טעניינתה אלהמציע ו אית שהגישהבנק

 

ם נוספימי עבודה י 14-מועד החתימה בלהאריך  םירשא ויהי  ולשכהאגזבר  ל אומנכ" .24.6

ם סכההל  ע תוםלח מהמציע אובייקטיביים שמנעו םביוכיים עיימכי קכח במידה וייוו

 ור לעיל.חייבות אחרת כאמהתאחר  למלא או

 
אין , מהזוכיםכל אחד  עםם על מסמכי ההסכל וכשחתימת האלמרות י, יובהר כ .24.7

שיינתנו במסגרת ההסכם ו/או להיקף השירותים  אשרל מנת להתחייב בבחתימה זו ע

כל היה ת לאלזוכה/ים במסגרת המכרז.  תוירהשלת לקבפנה רתצטהרשויות ש מס'

ות , תקופת ההתקשרכםרז, ההסמכיתבצעו במסגרת הות שעבודקף הלהישר באטענה 

 ההתקשרות. ם ויסו/או 

 

 



 

 

 

 הסכם ת רשות לרפוהצט .25
 

האשכול לכל אחת מהרשויות השותפות ע ם עם המציע, יודיעם החתימה על הסכ .25.1

הצעות ים כמו גם מחירי הרוזאמהאחד  בכלכים והזת הקבלן/ים שכול על זהולא

 וכות. הז

 

שויות רשות או ר פות שלם על הצטרהאזוריבכל אחד מהרבלנטי  וכהלז דיעהאשכול יו .25.2

 מכרז. נשוא הת רוישל

 

סח )בנו ל הסכםזוכה ערשות, יחתום ה וכה על הצטרפותשכול לזודעת האהמרגע  .25.3

ר כל אחת עבו וזאת עה,ההודם מימי 7תוך  רפתעם האשכול והרשות המצט המצורף(

 . יםבכל אחד מהאזור רפותשויות המצטמהר חתוא

 

 10% סךב עבות ביצוהקבלן ערד קייפת רשות ורשוהסכם עם כל מה על החתיה עם .25.4

 . שותל והרהסכם שייחתם עם האשכושירותים במהיקף ה

 

טרפות לקצב הצבהתאם  ית את מחיר הפינויפחבמכרז, הקבלן י יובהר כי, כאמור .25.5

 כל אחתהצטרפות  ה עםהתאמלכן, בם ויתנירותים הנישהקף יית היועליות הרשו

, כםהסל ות שהצטרפוכל הרשויואשכול יפים עם החתם הסכם שינוי תערייות הרשוימ

 . למכרז פח המצורףלפי הנס

 

פה ת שהצטרפי האשכול ו/או אחת הרשויובויותיו כלעמוד בהתחייוהזוכה לא יהיה  .25.6

נחתמו ים שמההסכמ אחדכל  ול לבטל את זכייתו במכרז ואתכשהאיהיה רשאי להליך, 

 זוכה לאחרישלח לו תה זדעהו. כהבכתב לזו זאת בהודעהמכרז זה ו רתגסבמעימו 

 . שכולם של האהמכרזי ימוע במעמד ועדתש ךיל והלשכוהא רזים שלת המכדעהחלטת ו

 

 ברשותו.הערבות אשר ת ט האשכול איחל -רמוכאהמציע הזוכה תו של זכיי וטלהב .25.7

 

עבודה למסור את הול כאשיהיה רשאי ה, ע במכרזציהמ ו שלה זכייתטלבמידה ובו .25.8

כרזי מבהליך  אם ביןם וחירושרות על ידה בין אם בהתקקבע מי שייל וא המכרז לכנש

 האשכול. עפ"י שיקול דעתו של כל ה, שחד

 ניהול מו"מ .26
 

 . ם במכרזזוכיההזוכה/ יקבעלאחר ש לנהל מו"מת צמו את הזכוומר לעהאשכול ש .26.1

והיועמ"ש זולות הן אף ההצעות ההות שמחיר ז הצעות 2 -למעלה מ במכרז שבו הוגשו .26.2

ומנכ"ל ועדת המכרזים  "ריו ת, יוכלוהצעות כשירות כזונחאישר כי הן אשכול ל



 

 

צעות למכרז. הה ותתוקנות מו הצעמנת שיגיש-ת אלו עלועמציעי הצל לפנות כולהאש

ת י טופס הצעוגב-ה, עלורסגפה מעט, בולכ"ל האשכשיקבע מנק זמן בתוך פר הנשתוג

 .להלןכאמור ש חדתתף מש

 שינויים, תיקונים והבהרות .27
 

 יםלמשתתפפה -סבר שניתן בעלו/או הוש רפי, לכל הבהרה איאחר נויא האשכול .27.1

 בתבכ רותהבהאלא רק על ם, ליהשאי להסתמך עא ריה לאומשתתף במכרז , זרמכב

 האשכול.  מאת

 

מועד         חות מכרז לדלהגשת ההצעות ל עד האחרוןלפני המו עת, בכל רשאי האשכול .27.2

 המכרז.י סמכלמ תרובהולתת ה המכרזכי מבמסותיקונים  זה ו/או להכניס שינויים

 
תי לבוים חלק הו, מכרזיכי המלהבמהלך  נו בכתבשיינתהרות, והבנים וקיתשינויים,  .27.3

 כרז.י הממסמכיתר מור בעל האברו ה יגמקרה של סתיר י המכרז, ובכלמסמכמ דנפר

 

ובאתר  כרזמי הוכשרעת כל יקונים והבהרות כאמור יובאו בכתב לידיים, תשינוי .27.4

 האינטרנט של האשכול. 

 ילהספ .28
 

סמך זה נאי מות/תהוראאי מילוי אחר ל, פורשות לעיה המהפסילראות לפגוע בהו לימב

 ילת ההצעה.לגרום לפס לולעככתבם 

 
 ביטול המכרז או אי ביצועו .29

 

 ותזכה שומרו יאעה שהכל הצביותר או לה והזההצעה  ל אתלקב יבחימת אינו ולכהאש .29.1

שלב ו/או  מועדבכל י, הבלעדו שיקול דעתו, לפי פריט של ל חלק אוהמכרז או כלבטל 

 מכל סיבה שהיא. תו,צמק כולו או בצעו, ו לא לו/אכם ההס ם עללחתובמכרז, לא 

 

            בות רלה, לתי סבירבא היש הצעהלא להתחשב ו/או לפסול  רשאי האשכול .29.2

דעתה קול למכרז, לפי שי  כולהאשיב קצמת גתהצעה החור ולפסמחירה, ו/או ל ינתחמב

 ת המכרזים.די של ועדעהבל

 

א ל ואו/ לא לבצע את העבודותו שו/אכרז ל, לבטל המכאמור לעי  להאשכו ליטחיאם  .29.3

ו טענה ו/אישה ו דרא/על ההסכם, לא תהיה למשתתפים במכרז כל תביעה, ו לחתום

בד, כה במכרז בלזר לזווחשת המכרז,טפסי  שתכיההוצאה בגין ר מעטל, וג שהיאסמכל 

ה וכם טרם נקבע זמכרז אים בשתתפתוחזר לכל המאמור או שכע זוכה כבר נקבאם 

 במכרז.

 



 

 

חלק ממנה, להקטין היקף העבודה כולה או  או ול דעת בלעדי להגדיליקש לאשכול .29.4

 כמפורט בהסכם.

 

ות ודעבוע היט על ביצחללההבלעדי, את הזכות  ותיקול דע, לפי שוצמעל מרשו ולשכהא .29.5

 עבודותק מהע חלל דחיית ביצוד, ו/או עבקים מהן בלו חלתן אא המכרז, בשלמונשו

בו ו/או לחלקו בין  רותואמהכולו, ו/או העבודות  זמכרל התר, ו/או לפצולשלב מאוחר י

תב י כפעיה לכל סאשלמה ומל העהצ מסוריב ליחמציעים שונים. למרות זאת המציע 

 .זהמכרמכי מפורש אחרת במסצוין בם א אלא ז(,ם במכרייק הכמויות )אם

 

₪,  5,000של  סך רתמוז תמכרוש טפסי הולרכ למכרזם ביחס ם נוספיבל פרטיקל יתןנ .29.6

 . משרדי האשכולבזר, א יוחשל

 

 הצעההמקום והזמן להגשת ה .30
 

 ים תוגש סגורההנלוו ל המסמכיםוכ זכרר מסמכי המתיבמכרז עם כל תף משתת ההצע

 . 14:00שעה   11/3/19א יאוחר מיום ל .לבמשרדי האשכו בלבד דניתרה יסיבמ

 .םיהמכרזלתיבת בלבד,  עובד האשכול מעטפת המכרז תוכנס ע"י
 

 .תוחזר למוסר ר תום המועד להגשת ההצעותלאח סריממעטפה שת
 
 

 היושיקול לותהתנהה –ים המכרז ועדת .31
 

יבה יה היעילה והמיטהשתה ההצע "( עלהועדה)להלן: " יםועדת המכרז ככלל, תמליץ .31.1

 יישובי האשכול.ביותר עבור 

 

יה לוקול שיביא במכלדה רשאית להועה האמור לעיל, תהא ע מכלליותומבלי לגר .31.2

 סיתהפיננ סיונו, כישוריו, יכולתו ואיתנותוירת ההצעות את אמינותו, ניחבובבחינת 

חרים ם אגופי שלו יות האשכולר מרשותאו יואחת ה של ניסיונ וכן את שתתף,משל ה

ים אלו, רשאית הועדה לתף בעבר. למען הסר ספק, על יסוד מכלול שיקועם המשת

 .רהיחמבחינת מתר ויבתלמת על ההצעה שאינה המש גםץ להמלי

 

 פתיחת אחרת גם להועדה רשאית לדרוש מהמשתתפים פרטים ו/או הבהרות נוספו .31.3

 ם. תות כשירך בחינלצורביקורים  עדה לערוךאית הוכן, רש. כמו תההצעו

 

שתתף וחותיו של המקית לפנות ללה רשא, תהא הועדבמסגרת בדיקותיה את ההצעות .31.4

ובין אם שצירף להצעתו  הקודמותות דובהע מסמךתף בינו על ידי המשת)בין אם צו

ום יקמעות הרצון שביומידת  בירור פרטים אודות המשתתףאו( לטובת ל

ל המשתתפים כ ידיה מןולקבל לה רשאית לבקש א הועדבד, תהבד בותיו. חייבויהת

 ם. ים שלהסיפקו עבור לקוחות אחרשמך הנוגעים לשירותים א ומסמידע, אסמכת



 

 

 

עתו, הסברים צהמשתתף, בעת הדיון בה אתדרוש מת לוכזצמה את ההועדה שומרת לע .31.5

ות, בביצוע העבודכולת ון ויניסי לע ים המעידיםסברים והכמוניתוחי מחיר, לרבות מס

  יתוחים הנדרשים.הסברים והנת כל הלמסור אמשתתף מתחייב וה

תסבור כי ההסברים  האשכולועדת המכרזים מטעם וש הר לעניין זה, כי ככלמוב

כמפורט לעיל, אינם מספקים  רך בחינת הצעת המשתתף,צוו לה לעברוהשהמסמכים ו

המשתתף  יידרש –ועדה לבחון קשה התו בישא אוולנתאים ביחס ה מם מענינואינם נות

תף יסרב למסור ה. אם המשתדרישת הועדמתאימים בהתאם למכים האת המס להגיש

פסול ל ה, ואףיניע תולפי רא הועדה להסיק מסקנותו/או ניתוח כאמור, רשאית  ברסה

 את ההצעה. 

 

 ו/אומכים סמ תניין המצאבע למשתתף ל שבקשה ו/או פניה מטעם הועדהכי ככ ,ודגשי .31.6

את  עדה הזכות לפסולורה לוושמ –לם ובאופן הוענה כדבעי כאמור לא תרים הסב

טענה  הבלעדי ולמשתתף לא תהא כל תהעדשל המשתתף בהתאם לשיקול  הצעתו

  בעניין זה. 

 

וחי המחירים של המשתתף, אשר תסוד את כל ההסברים וניבור לשמ יבתיחתהועדה מ .31.7

 .דיןכל ראות ולהף תה, בכפורישלפי ד הימסרו ל

 

אינה מתחייבת לקבל את ההצעה  האשכולועדת המכרזים מטעם  מובהר בזאת, כי .31.8

 .ה ביותר ו/או כל הצעה שהיאהזול

וך הנמו הינבה  עצכ הסכום שהוהצעה שסה" - תר"ה הזולה ביו"ההצעלעניין זה 

בשני  לכואשה רשויותח משטוי לפינודות נשוא מכרז זה בביותר לביצוע כל הע

נספח  ראה .קולות שנקבעוהמשעפ"י  ותרוקיבל את הציון הגבוה בי האזורים יחד

   .ההצעותלחישוב מצורף 

הצעה  ביותר תזכה למלוא הניקוד וכלגבוה ההנחה ההצעה שתנקוב בשיעור היובהר,  

 חסי.ת באופן יוד מופחאחרת תזכה לניק

שסך  כל הצעה ת לפסולתהא רשאיהמכרזים ועדת מבלי לגרוע מן האמור לעיל ולהלן,  .31.9

מן האומדן הכולל או יותר   20% -במטה יר החורג כלפי מח ווהההצעה הכוללת תה

  במכרז.

 

לשם  ,מכרזהזוכים בא ומתן עם מש נהלל רשאיתתהא  ועדת המכרזיםמובהר בזאת כי  .31.10

  אם לדין.תה, בםר הצעתשיפו

 

ה כלשם בחירת הזו ים,המכרז כי ועדתמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מובהר  .31.11

 :םיאהבתונים את הנ ול בין היתר,במכרז, תשק



 

 

 ף;צעת המשתתסכום ה (1

ותיו של לצהמויסיונו חוסנו הכלכלי, אמינותו, כושרו המקצועי , נ (2

 ף;המשתת

 משתתף;ם הת עדמוקו בהתקשרויות האשכולרשויות ניסיון  (3

ם ת עקודמו קשרויותניסיון תאגידים או רשויות אחרות בהת (4

 ;ףהמשתת

ההצעות זים לשקול את רהמכ תדתוכל וע ,ין ההצעות הכספיותשיווין ב ה שלבמקר .31.12

 כדלקמן:

 25% –יכולתו הכלכלית של המציע  .א

 -ם(שלהור ייצי הרכב ושנת הכלות מ)ע"פ כהמציע  כלי הרכב של       .ב

25%. 

 25% -יותמרשויות מקומהמלצות        .ג

 .25% -עם המציע אשכולויות הותר מרשאחת או יניסיון        .ד

 תיו.הוראוציג בהתאם לתנאי המכרז ולה עיצשנדרש המסמך או פרט אחר ל מלכ תאםהוב

 
  הצעות:הלהלן טבלת הערכת האיכות במקרה של שיווין בין 

 
 

יקוד ידה לנת מאמו כ "סה 
דיקונ  

 קריטריון 

2016- שניםבאות פסולת ביתית, גזם וגרוט נוימפיהכנסות שנתי למציע מחזור 
0182  

דותנקו 0 – לש"חמ 8 -10 
נקודות 10 – "חלשמ 15-10  
נקודות  15 –לש"חמ 20-51  

נקודות  25 – לש"ח מ 02מעל   

ל ת שייכולתו הכלכל 25
מציעה  

ף ומנו סיות דחע )משאעת המצית המציע בזמן הצד ברשוסגרת הצגת הציומב
ו(: יחדי  

דות נקו 0 –משאיות 8 עד   
ת נקודו 10 -תאיומש 15עד   

ת נקודו 52 –ות יאמש 20 מעל  

המציע של  בככלי הר 25
)ע"פ כמות כלי הרכב 

ת הייצור שלהם(ושנ  

 5 -מ , גזם וגרוטאותתיתיפסולת ב יהמלצות אשר יצרף המציע בגין עבודת פינו
  נים האחרונות:הש

ת נקודו 0 –המלצות  3  
נקודות  10 –המלצות  6-4  

ות נקוד 25 -לצותהמ 6מעל   

ת מרשויוהמלצות  25
תוימקומ  

עם המציע:  אחת או יותר מרשויות האשכול יוןסינת ועי ידרג אהצוות המקצ  
ת ודונק 0 – 'בביקורת שלילית הכוללת תכתובות, שימועים וכיו  

קודות נ 25 –ת ביקורת חיובי  
ושב מעולם יח אחת מרשויות האשכולעם עבד  ע שלארה של מציכי במקיובהר 
ות. נקוד 52 -סימלי כהמק יקודסך הנ  

עם  תהרשויוניסיון  25
 המציע

 
 
 

 ינטופ ריוא

 למנכ"ל האשכו

 



 

 

 ףתתצעת משהטופס  -סמך ג'מ
 

 לכבוד
 מערבי יות נגבאשכול רשו

 
 אג"נ

  האשכולברחבי ת ינוי פסוללאיסוף ופ 5/2019 'סמ מכרז פומבי : הנדון
 
 

 קבהגם לשון נמשמעה כר ולשון ז ,לשון רבים ולהיפךלשון יחיד משמעה גם 

 ת___________________, כתובז. _./ת.צ./ח.פ___ ח._____________י הח"מ ____נא

 .ל_________, טמורשה _______ ' עוסק__,  מס_________________________

לצרף תעודת  מן )אם המציע הוא תאגיד ישייב בזה כדלקסכים ומתח__________, מצהיר, מ___

 ד(:תימה בתאגיעו"ד בדבר זכויות החרו"ח /  מאת אישור/ עו"ד ו י רו"חבידמאושרת  םרישו

לרבות ההוראות נדון, מכרז שבה את כל מסמכייון ובקפידה עבהנני מצהיר בזאת כי קראתי  .1

בהליך המכרז על כל נספחיו, אשר יזכה חתם עם המשתתף כם שייההס חסלמשתתפים, נו

דרישות נאים והכל התי את הבנתההצעה, וכי יך גרת הלסמבניתנו וכל הערה ו/או הבהרה ש

יע על ר העשוי להשפבדוכי בדקתי ושקלתי כל מכרז זה, המשתתפים בהנדרשים מאת 

 .תיחיר הצעקביעת מ

סכם תפים, בהמפורטות בהוראות למשתת הואראחר כל ההו אללמי מתחייב ינהר .2

 רים.ובנספחיו, ובכל מסמכי המכרז האח

 בותי להשליםוימח בכלל זאתז, ההסכם ונספחיו ורמכי הכל מסמכקראתי והבנתי את  .3

 .רזמכמסגרת השת ממני בעבודה הנדרמדי יום את תכנית ה

וכל עוד ו וליקלש בכמות משאיות ימושש ודה תוךאת העב ל לבצעהקבלן יכו ,יכברור לי  .4

 בהתאם לכמותו בשעות העבודה שנקבעו ת העבודה היומית במלואהאת תכניהוא מסיים 

ט ועדת המכרזים הפסולת בו תחלי רםוזלאזור רפנה להליך ובהתאם טתצת שהרשויו

 . המנהל ותראוהכל בהתאם להו ףת את המשתתלזכו

ת כלי יפשט, רהיצוקת כלי האזחבחשבון את ת ילקחתות המפורטף לתשומות וסבנ .5

והכל  סמכי המכרזנולוגיים וכל דרישה נוספת המפורטת במבים הטכהאצירה, הרכי

  הל.נהמות ם להוראבהתא

ם ם, בהתאאו חלק ריםאמומלוא השירותים ה סכים, כי אעמיד אתי ואני מכמו כן ידוע ל .6

 מלחמה, רעידת )מצבם ות חירוגם בעת המנהל,ולהנחיות  ותכול ו/או הרששאהלדרישת 

כל גוף מוסמך אחר, במטרה להבטיח רצף העורף ו/או וד פיק ידי-כהגדרתם עלו'(, כומה אד

ישה או תביעה ספת תמורה וללא דרלא כל תושבי האשכול, וזאת לולתים ם חיונישל שירותי

 . כםשתחתום על ההס ותרשל ו/או המהאשכו

ים רואישוה כל המסמכים תאאמציא ם ו/או על ההסכאחתום י ומסכים, כ הנני מצהיר .7

כן מהיום שייוודע לי על זכייתי במכרז. היה ולא אעשה ודה עב יימ 7ך דרשים ממני בתוהנ



 

 

רשאי לחלט את  כולסמכי המכרז, יהיה האשעל פי מ התחייבויותיי אמלא את לא ו/או

לי י ליתן זאת מבלכרז, ושתתפות במהה ורךל ידי לצע לות אשר נמסרה נקאית הבהערבו

ון כיס אשר נגרם לאשכול או חסרו/או להוכיח כל נזק  שאמר הארו/או התודעה כל ה

 התקשר עםאשכול רשאי להכן, יהא מו הסכם. כמאי עמידתי בתנאי המכרז והכתוצאה 

 . רזמכהכל כמפורט בתי, הצע לביצוע הרכישה נשוא אחרזוכה אחר ו/או מציע 

האשכול ת שולר ודמסעד שיעת או ל זכובכלפגוע  יהא כדיות לא חילוט הערבשבידוע לי 

 ת הצעתי למכרז. ת שאני נוטל על עצמי עם הגשתחייבועקב הפרת הה

 את, כי:הנני מצהיר בז .8

על פי  את כל הדרישות ו/או ההתחייבויות יא, לבצעמסוגל מכל בחינה שה ניהנ 8.1

 . ויחפמכרז, ההסכם ונסהוראות ה

 צעלבנת מ ליוד הדרוש עצהוכל תשומה  דםהאכוח  את כל שיגבכוחי לה ברשותי או 8.2

 רז.מכת העבודות נשוא הא

ן בי הוצאות,שמו על ידי כוללים את כל הבהצעתי כפי שנר המחירים הכלולים 8.3

 ן וסוג הכרוכות בביצוע הרכישה על פי תנאי המכרז,, מכל מימיוחדות ובין כלליות

י קשר למילולי ב שתהיה תה אחראהוצ טלים וכל, ביטוחים, הייםלרבות רווח, מיס

 .ם ונספחיו, ההסכמסמכי המכרזי עפ"י עלת חלוה תויוההתחייב

 כולל מע"מ וככלי אינו יד ע עלמוצלעיל ידוע לי, כי המחיר הור ממבלי לגרוע מן הא 8.4

 יתאוג להעברת חשבונעל מחיר ההצעה ועליי לדמע"מ יתווסף סכום זה ובת ול חשתח

 ל דין.ו, על פי כז קהבגין עסס מ

את למדתי פשי, לאחר שעיינתי ווח צוןר ךמוגשת מתוזו י הצעתי צהיר כהנני מ 8.5

  .יםאחרעים מציי ללא כל קשר ו/או תיאום עם אדרישות האשכול ובאופן עצמ

ב לבצע את העבודות נשוא המכרז ן, הנני מתחייהנדוכרז כה במידוע לי כי אם אז 8.6

רצון האשכול  לשביעות, דיי עליר שהוגשה והצעת המח זכרהמבהתאם לכל תנאי 

 .ההסכם פי הוראות עמן, ועלמטה מונהמ הרשויות ו/אוו

כל המכרז מ גרתת במסודידוע לי, כי אם אזכה במכרז, לא אוכל לסרב לביצוע העבו 8.7

 .ו/או גבוה מדיהכספי נמוך  ה כי היקפהבות בטענרלסיבה שהיא, 

 רה.ר בשום מקיוחזלא כי המכרז בגין מסמ דיי עלששולם כי הסכום ידוע לי,  8.8

 :יובהר כי .9

שני האזורים )אזור א' את לת לכו ,ירהמחבים בהצעת אחד מהמרכילכל הצעה ה 9.1

 ז. גדרים במכרור ב'( המוואז



 

 

זרם : על כל מרכיביהם מכרזזרמי הפסולת ב לכללהגיש הצעתם  םנדרשיהמציעים  9.2

)פסולת אריזות  ג'סולת זרם פ, טאות( )גזם וגרו זרם ב' ,בת(ת מעור)פסול א'פסולת 

שלא יגיש יע צמ רק ד' בהצעת המחיר.לעבודות הנוספות בפו מפחים כתומים( וכן

 . האשכול רשאי לפסול הצעתו -ו לכל הזרמיםהצעת

  .הבלעדידעתו  עפ"י שיקולים זוכמספר רשאי לקבוע האשכול  9.3

בחרו ל אשר ית האשכושוא המכרז לרשויורות נזוכים במכרז יספקו את השיה 9.4

 . טופס הצעת המשתתףב המחיר לשירות, עפ"י רףהצטל

 . ם במכרזזוכיההזוכה/ יקבעלאחר ש"מ מו נהלצמו את הזכות לומר לעהאשכול ש 9.5

 וכו את כל ההוצאות הנילוותבתאצירה כולל ד של כל כלי פינוי בוד המחיר עבור 9.6

שה לת לאתר מורסוהפ יופינאת זלל בכו ונספחיו כםמכרז, ההסהכתובות במסמכי ה

 . נהלאות המעפ"י הור

ל רשויות ל השירות באמצעות תוספת שהמחיר במכרז הינו מודולרי, כל הרחבה ש 9.7

 . לכל הרשויות באותו אזור נחהלה לובי, תכם עם האשכוללהס

 ובין( הינה כדלקמן:הט/תיםכל השירוהעבודות/אספקת  כל עוציז )לרבות בהצעתי למכר .10

 



 

 

 ( יתיתשיתע סחרית,ת, מביתיבת )מעור פסולתי פינו – זרם א' .א
 

י אמצע פריט 
 ינויפ

מחיר 
מקסימום 

 דדוב ילפינו

הצעתי 
  ח לפינויבש"

אחוז מרכיב  במילים לפינוי  עתי בש"חהצ
חכירת כלי 
הרכב מהצעתי 

 לפינוי בודד 
 בודד של פינוי

כלי אצירה 
 עד ח שלבנפ
 ליטר.  360

משאית 
 דחס

4    

של  בודדפינוי 
רה כלי אצי

-660ח של בנפ
  ליטר  1100

ת אימש
 סדח

12    

 ד שלבוד י נופי
מכולה בנפח 

 קוב 8 של

ת אישמ
 חס ד

45    

נוי בודד של יפ
ה / מכול

דחסן/ 
 דחסנית 

-משאית רם
 סע

500    

פינוי פח טמון 
 מיכל עילי /

משאית 
דחס 
 תיייעוד

46    

 ןפח טמווי פינ
 מיכל עילי /

משאית 
 מנוף

40    

לה והצבת מכ
 8בנפח של עד 

קוב לאיסוף 
פסדים אחת 

לשנה 
בישובים הלא 

 יהודיים

-משאית רם
 עס

700    

י ובד פינוע
 8) מיוי לתפסו

 דה(שעות עבו

    416 עובד 

 
מחיר צעה מעל כל ה -םומיממחיר המקסמחיר הנמוך  הציערש לע נדהמצי, כי רבהמו

 . תיפסל -המקסימום

 
  :)מודולריות ההצעה(אחוזי הנחה נוספת זרם א': 

 
 ליל ככל חהנלן ההקב ם, ייתןל אחד מהאזורילכ נוספות יותטרפו רשוכל, שיצכמובהר וברור כי, 

ו אזור שויות באותחת מהרלכל אן ירה הראשוהאצלי סכם החל מכפונים במסגרת ההרה המהאצי

 טבלה המצורפת: ה יעפ"

  



 

 

 

אחוז הנחה נוסף למחיר אותו הציע  אזור  המפונים באותו מס' כלי האצירה

 המציע

 0% ירה בזרם א'צכלי א 1-3000

 1.5% 3000נוסף מעל  ירהלי אצכ כל

  3% 5000מעל  סףנוה לי אצירכל כ

 4% 8000כל כלי אצירה נוסף מעל 

 5.5% 12,000ף מעל נוסרה י אציכל כל

 

  , גזם נקיפינוי גזם וגרוטאות -'ב םרז .ב
 

מחיר  אמצעי פינוי פריט 
מקסימום 

ליום עבודה 
 שעות 8בן 

סבבים  3) 
 ביום

 ום(נימימ

"ח הצעתי בש
   ודהיום עבל

 ם במילי לפינוי עתי בש"חהצ

 םזי גופינ
 ות וגרוטא

    ₪ 1750 משאית מנוף

 
עה מעל מחיר הצ כל -םויר המקסיממחיר הנמוך ממח יעהצנדרש להמציע כי  הר,מוב

 . פסלתי -מקסימוםה

 
  :)מודולריות ההצעה(אחוזי הנחה נוספת ': בזרם 

 
 חה לכלנבלן הייתן הק אחד מהאזורים,כל וספות לת נטרפו רשויושיצ ,מובהר וברור כי, ככל

 שויות חת מהרלכל א  הת הראשוניאמשהמסכם החל במסגרת ההשתעבוד  וספתמנוף נ תיאשמ

 טבלה המצורפת: ה יעפ"אזור  באותו

 

 

 

 

 

 

ימי  5) ת הפועלות באותו אזורהמשאיומס' 

 עבודה בשבוע למשאית(

 אחוז הנחה נוסף למחיר אותו הציע המציע

 0% משאיות  1-5

 1.5% 5על מת ל משאית נוספכ

  3% 8על מ פתמשאית נוסכל 

 4% 10מעל  משאית נוספת כל



 

 

 תומים ם כפחיוי זרם ג': פינ .ג

ליטר  1,100 -ליטר ו 360כלי אצירה לפסולת אריזות , בנפח  מחיר לפינוי חד פעמי של .1
 פעמיות לאיסוף פסולת אריזות-ושקיות כתומות חד

 
הצעת הקבלן 

לפינוי ע"י נהג 
פועלים + שני 

 (חות )בש"חלפ

מקסימום  מחיר
 גהע"י נ ויינלפ

פועלים  2+ 
  )בש"ח( לפחות

 תאור

 אריזותלאיסוף כתומה, ייעודית שקית פינוי בודד של  ₪  1 _____ ₪ 

ליטר, כולל נעילה, על פי מפרט  360כלי אצירה בנפח  ₪ 5.5 _____ ₪
 ת.מ.י.ר.

, על פי מפרט ליטר, כולל נעילה 1,100כלי אצירה בנפח  ₪  13 _____ ₪
 ת.מ.י.ר.

 
 
 

 קוב 3-3.5קוב,  2.5ב,  קו 1.5ולת אריזות בנפח לי אצירה לפסחד פעמי של כ ילפינומחיר  .2
 

הצעת הקבלן לפינוי 
ע"י נהג + פועל אחד 

 לפחות )בש"ח(

מקסימום  מחיר
לפינוי ע"י נהג + 

 לפחות פועל אחד
 )בש"ח(

 תאור

  קוב 1.5כלי אצירה בנפח  ₪  30 _____ ₪

 קוב 2.5ח נפכלי אצירה ב ₪  30 ____ ₪_

 קוב 3-3.5 שבין כלי אצירה בנפח ₪  30 _____ ₪
 
 

 מחיר לפינוי טון פסולת אריזות .3
 

 תיאור

מקסימום מחיר 
אחד של  טוןפינוי ל

פסולת אריזות 
  )בש"ח(

הצעת הקבלן לפינוי 
טון אחד של פסולת 

 אריזות )בש"ח(

ת כלי , תכולמחיר לפינוי טון פסולת אריזות
 __ ₪___  ₪ 1,300 אצירה כתומים

 
 

מכלי אצירה כתומים  נוי אריזותדחס ומשאית מנוף עבור פיודה של רכב מחיר יום עב .4

 ושקיות כתומות

 

סבב להצעת הקבלן 
 פינוי אחד )בש"ח(

מקסימום מחיר 
סבב פינוי אחד ל

 )בש"ח(
 תיאור

 טון  18דחס  שעות נטו של רכב 8יום עבודה של  ₪ 2,400 _____ ₪
 ותלפחפועלים  2+  נהג

ון ט 26ות נטו של רכב דחס שע 8של בודה יום ע ₪  2,600 __ ₪___
 לפחותפועלים  2+  נהג+ 

 
₪ _____ 

 
2,000 ₪ 

עות נטו של רכב דחס בייבי ש 8יום עבודה של 
 לפחותפועלים  2+  נהג+ 

₪ _____  
1,800   ₪ 

שעות נטו של למשאית  8יום עבודה של 
 28 פחבנוארגז  טון לפחות עם מנוף 18במשקל 

 פועל+  ות + נהגפחל קוב
 



 

 

 ם ייעודייםמחיר לאספקת כלי אצירה כתומי .5
 

 סוג כלי אצירה

ום מקסיממחיר 
חודשי לאספקת 
כלי אצירה כתום 

 60) (בש"ח) אחד
תשלומים 

 חודשיים שווים(

לאספקת הצעת הקבלן 
אחד כלי אצירה כתום 

תשלומים  60) )בש"ח(
 ים(חודשיים שוו

 למחזורליטר  360ל ש כלי אצירה כתום בנפח
 _____ ₪ ₪ 3.83 מ"מ + מנעול+ מדבקה 200לים עם גלג אריזות

ליטר למחזור  1100כלי אצירה כתום בנפח של 
 _____ ₪ ₪ 11.83 אריזות + מנעול+ מדבקה

אצירה כתום מונף למחזור אריזות בנפח כלי 
קוב )לריקון באמצעות משאית עם  1.5של 
 גנון מנוף(.מנ

28.73 ₪ ____ _₪ 

זות בנפח מחזור אריום מונף לה כתאצירי כל
ון באמצעות משאית עם קוב )לריק 2.5של 

 מנגנון מנוף(.
38 ₪ ₪ _____ 

כלי אצירה כתום מונף למחזור אריזות בנפח 
קוב )לריקון באמצעות משאית עם  3-3.5שבין 

 מנגנון מנוף(.
50.16  ₪ ₪ _____ 

 
 

 תורה מיקומה יון שעלתחנת משונע ל, תיםומלי האצירה הכתות, תכולת כפסולת האריז .6
רחק ת לעת, בהתאם לצרכיה ולראות עיניה. ככל שמאיסוף מעלקבלן ה רשות המקומיתה

לתחנת המיון, כאמור, יעלה  הרשות המקומיתפסולת האריזות, מתחומה של  השינוע של
ה סחי הקבלן, תוספת בהתאם לנוק"מ תתווסף לעלות השינוע, כפי שתוגש על יד 45על 

 :ההבא
 
{ * }התמורה שנדרשה על ידי 100ק"מ([ /  45) –ות( ל פסולת האריזמרחק השינוע ש])

במכפלת כלל כלי   סבב פינוי ]מחק את המיותר[/כלי אצירה אחדהקבלן בעבור פינוי 
 בעבור שינוע הפסולת.מקסימלית { = תוספת סבבי הפינוי ]מחק את המיותר[/האצירה

 
 תיקבע על  ועבור מרחק השינתית בעהתוספ התמוראחוז הל הקבלן הצעת

 .(אחוזים : _______________________________יםבמיל) %______________ 

 

התמורה המוצעת לעיל מגלמת את מתן כלל השירותים ואת ביצוע כל העבודות, החומרים,  .7
ספקת הציוד ומילוי כל הציוד, ההוצאות והעלויות הכרוכות במתן השירותים ובה

 .מכרז זה נשוא הקבלןיות בוייהתח
, כמפורט לעיל, המקומית וניציפלי של הרשותהצבת כלי האצירה הכתומים בתחומה המ .8

 נשוא מכרז זה. ,ללא תמורה נוספת וכחלק ממתן שירותיותבוצע על ידי הקבלן 
נספח כמפורט ב האצירה הכתומים,בעבור מתן שירותי האחזקה השוטפת של כלי  .9

)במילים: שקל אחד( לכלי ₪  1 ל סךדשית קבועה עוורה חבתמ לןקב, יתוגמל הרטיביהאופ
)במילים: שקל וחצי( לכלי אצירה ייעודי בנפח של ₪  1.5ליטר,  360רה ייעודי בנפח של אצי

 3.5קוב,  1.5 )במילים: שני שקלים וחצי( לכלי אצירה ייעודי בנפח של₪  2.5ליטר,  1,100
)במילים: ארבעה ₪  4 –קוב ו  2.5 פח שלה בניראצשלושה שקלים וחצי( לכלי  )במילים:₪ 

כי תמורה זו לקבלן הינה תמורה קבועה  בהר. יוקוב 3-3.5ה בנפח שבין שקלים( לכלי אציר
 . והקבלן לא יידרש להגיש הנחה או הוזלה בעבורה

ב התמורה חן ע"ותיב ההצעה הטובה ביותר לה( ביותר הינההנמוכה )הזוהמצרפית ההצעה  .10
 בעבור מתן לשלם לקבלן הפינוימקומית ת הרשותידרש התה או ה ביותרכמוהנ החודשית

 . השירותים
השירותים ביחס לפסולת האריזות, תכולת כלי האצירה  למתן תבחרהמקומית הרשות  .11

 בלבד.  אחד הכתומים, בקבלן
. חרג הקבלן ר המקסימום המפורט לעילעל הקבלן להגיש הצעתו כך שלא תחרוג ממחי .12

הצעתו  – המצורפים לעילרי המקסימום או יותר ממחי דאחב שנקבע וםימממחיר המקס
 סל.תיפ



 

 

 (  ודה בלבדעב מנתהז נו באמצעותת למכרז )יוזמספונו ודותבע -פרק ד' .ד

 .על הזוכה האשכולאלה לא יילקחו בחשבון בהחלטת  יםיובהר כי מחיר

 ה. לבטובה למלא את הצעת המחיר לכל הרכיבים בח

מחיר  פריט 
ם מקסימו

בודה עליום 
 ש"ח ב

 תיעצה
 וםיל בש"ח

 הדעבו

  דה במיליםעבו ליום בש"חעתי הצ

 8) / טרקטור ודה של שופלעבם וי
  עבודה( שעות

2300   

   1800   ה(שעות עבוד 8יום עבודה של באגר )

ט )כולל מברשות יום עבודה בובק
 לניקוי כביש(

1500   

 8סע )-ית רםיום עבודה של משא
 ודה(עב שעות

2200   

עפ"י משאית דחס  של  יום עבודה
 ת עבודה(שעו 8)המפרט 

2750   

דחס ייעודי משאית  ה של עבודיום 
ת שעו 8)עפ"י המפרט  לטמונים

 עבודה(

2750   

שעות  8יום עבודה של משאית מנוף )
 עבודה(

1800   

ייעודית  יום עבודה של משאית
  הירצאי לכטיפת שו לניקוי

4500   

ט מפרדה עפ"י הובעמנהל  ותעל
 .ליום עבודה

653   

 



 

 

 סמכי המכרז ונספחיו. הנדרשים במסגרת מם שוריוהאי סמכיםמכל ה להצעתי את הריני מצרף
 
 
 _( ___________________________באותיות דפוסמלא של המציע ) םש
 

 אישיות משפטית:
 

 __________________________________א לפרט נ :האדם/שותפות/חבר
 
 _________________________________ :החברו מס' . אז.ת
 

 ר בתאגיד(:ומדובע )במידה בשם המצי כים לחתוםהמוסמאנשים ל הי שוי הזיהרומספשמות 
 

________________________________________ 
 

 _____כתובת: ______________________________
 

 ___________________ן: _טלפו
 

 __________________פקס': ___
 

 ______________לאה: ___מ מהתיח  _______________תאריך: _
 

 
 תפות וכיו"ב(ה, שוד משפטי, חברא תאגיציע היימה )כשמאישור חת

 
 
ו"ד/רו"ח מאשר בזאת כי ה"ה _______________ ת.ז. __________, עי הח"מ ____נא

ם בשם ותחם ל__ מוסמכי________. ________ ת.ז_____________ -ו _____________

 פני.מסמך זה ב לע הם חתמוי וכאותה, ייב ולח ________,___________

 

 ______: ______________חתימה  ________________תאריך: _

  



 

 

 רט טכניפמ -מסמך ה'
 

 גדרותה -א'ק פר

 

 . לשכובא ותהחברשויות שטח הרכל , בירבגב מענ רשויות לאשכו -" האשכול"

 

המהווה בנוסח ם שהתקשרה בהסכ ות המקומיתיות נגב מערבי ו/או הרשאשכול רשו -"יןמזמה"

 . זהמכרז לתי נפרד ממסמכי חלק ב

 

 בעאו מי שנקבי ו/ערמ יות נגברשו אשכול מינה ומנכ"לומית המזמקהרשות הל מנכ" – ל""המנה

 ב'. וכיו שפ"עה / תברואמחלקת ל נהמ ל מערך הפסולת,לרבות מנה םטעממ

 

 . מוסמכיםרשיו השל הקבלן ומוות נציגיו בלר -"בלן"הק

 

כל  ואמו על ביצוע העבודות בלן כאחראי מטעקהמי שנתמנה מטעם  -הקבלן" דה של"מנהל העבו

  אש ע"י המנהל. רמבלן ואושר עם הקמט חלק מהן ובלבד שנתמנה

 

 הל. "י המנכרז עהמכי אדם שמונה כאמור במסמ - "ח"המפק

 

 חיו. ספסכם ונומפורטים בה מנו מהקבלןזים שהוהשירות -ם"ותייר"הש

 

ול פילצורך ט פסולתמובלת האליו ל בפסולת ופלטימורשה  אתר -"האתר קצ"ו/או  "תחנת מעבר"

 . ו/או הטמנה

 

"י עפ רטומיפ במשקל) טון 26קו"ב  91ן דחס קבוע בעלת מתק הפשית פינוי אמשא – "ס"משאית דח

 עגלות.  וניקויקן לחיטוי מת לתובע מנהל(הוראות ה

 

דל אות בגוטדי לאיסוף פסולת גזם וגרוייעו פינוי בעלת מתקן מנוף משאית -"משאית מנוף"

 .קו"ב מינימום 30פח נבוארגז  טון 18אלי של מינימ

 

, מטבח רישייכלי האצירה במכרז, לרבות יגים שונים הנאספת בממסו האשפ - שפה"או א/ו ת"פסול

 ת,ת ירקות ופירות, קליפו, פסולית, ענפים ועלים, עשביםכרי זכוקבוקים, שב, ביםרטונות, קנייר

גזם  תשייתית, פסולתע ולתספסולת מסחרית, פשיירי בעלי חיים,  ,מרטוטיםות, אריזות, ספסאקו

 ההאצירי מכלמטר  4יבתם ברדיוס על עד בצירה או בסכלי הא בתוך אצג אחר הנמוכל סו תורוטאוג

 כללת בהגדרה זו. אינה נמחזור ם לצרכי ייעודיי במתקניםכי פסולת  בהרמו. מההערי ו/או

 

 ביים. ים אורגניים רקבומרכיבמכילה פסולת ה -ולת רטובה""פס

 

  .םורגניים רקבובייא םכיביכילה מרפסולת שאינה מ - בשה""פסולת י



 

 

 

כלי אצירה ו בא/ו מהיבער הנמצאתאות( וט)גרפסולת גזם ופסולת יבשה  -"סולת גזם וגרוטאות"פ

 .ייעודי

 

סילוק בר או לאתר אה וסילוקה לתחנת מעת הייעודית בקיבולת מללמשאי ולתהפסאיסוף  - "סבב"

 פסולת. 

 

בנפחים תכת, או מ קילים עשויים פלסטגדהבכל סוגים ופסולת מכל ה צירתם לאכלי - ה"כלי אציר"

 . שוניםם וגימסם לאצירת פסולת מתאימיה שונים

 

מדד  25%למדד המחירים לצרכן,   50%כמפורט:  ה למדדה צמודרה תהימותה – "למדדצמדה "ה

חודשים לאחר תחילת ההתקשרות  12ובלה. העדכון הראשון ייערך מדד הה 25% -שכר מינימום ו

 עם הרשות ולאחר מכן, אחת לשנה. 

 

החוזה.  כיבמסממפורטות עבודות ההנדרשים לביצוע ה םוד ואמצעירכב, צי יכל -וציוד" רכבי כל"

ארגז הדחס ו/או  כןו ןת עצמומשאי)ה א המכרזוות נשבביצוע עבוד הקבלן תשו אכב שישמי הרכל

  .ואילך 2019 יהיו משנת (ףהמנו

 

ר קצה אתלוהובלתה  לתסויסוף ופינוי פה לאם זסכוא הדות נשהעבו -"העבודות" /" ה"העבוד

 .תקשרותפת ההת בתקוונספחיו וכפי שישונה מעת לע זבמסמכי המכר מפורטכ

 ין. עודכן מעת לעת על ידי המזמתש יפכו כרזהמי פה למסמכודה שצורתכנית עב -עבודה""תכנית ה

 

ל ש ני עצרת, חג ראשוןשמי, וכות, חג ראשון של ספורם כי, יוש השנהימי רא 2 – ד"וע" או "מ"חג

הרשות בין של ם , אירועינוצריתת וה, הדרוזיהמוסלמית ת, חגי העדהשבועו ל פסח,פסח, שביעי ש

 םת שנת לימודים, אירועי קיץ, יוחפתי", סטיבל "דרום אדוםאם קבועים או חד פעמיים כגון: פ

  ב'.יוהעצמאות וכ

לשטיפת דית עויידחס אמצעות משאית י בימפנוהיצוני מצידה הח גלהפת עשטי – גלה""שטיפת ע

  פרט.פ"י המעגלות ע

 .בעל אותם נתוני עבודה או טרקטור אחר 950טרקטור קטרפילר  -"שופל"

  .ם כף נפתחתעמחפרון אופני  -"באגר"

 

 ב מערבינג ל אשכול רשויותרז שזכה במכדאים דואתר .  דיה אתראו ו/ איםאתר דוד – "אתר"

ת ה אזורית אשכול, אשר אצמועשל  לתסו, פרט לפת האשכוליושל כלל רשו תסולת הפטלקלי

כול של האשוי בהסכם ו/או יהיה שינ ה סגורייהאתר הל ש. ככהר דילה יש להעביר לאתפסולת שה

פסולת  לקליטתורשה ומושר אמאתר לז המכרשוא נה הקבלן את הפסולת נ, יפל אתר זהאל מו

 . כולשהאר באישו



 

 

   

רית בני מועצה אזו, שדרותת עיריירהט, ית ריעי רשויות הבאות:ה כולל אתר האזו - "ר א'אזו"

 .יהקומית לק, מועצה מבגהנר ת שעמועצה אזורימעון, ש

 

ועצה שכול, מפקים, מועצה אזורית איריית אוע: הבאותת יוכולל את הרשוהאזור  -  "ר ב'אזו"

   ות.בית נתיעירי נגב, שדות זוריתאועצה רית מרחבים, מאזו

 

 פירוט השירותים: פרק ב'

 

 אתר מורשהל ולאשכה אצירה ביישובי מכלימעורבת  וניתת עירפינוי פסול -א'פסולת ם זר .1

איות , משם, משאיות מנוףם מוטמנייי פחמשאיות ייעודיות לפינו באמצעות משאיות דחס,

  המנהל ובאישור דהבועפ"י תכנית ע .להמנה ש ע"ישיידריוד ע וכל הצס-רם

באמצעות  כולהאש ביישובי וגזם נקי ימותבער ותטאם וגרוזי פסולת גונפי - לת ב'ם פסוזר

   עליו יורה המנהל. ו/או לאתר אתר מורשה ל .עודיותיימשאיות מנוף 

של רשויות  יציפאלחן המוניבשט כתומיםים מפח אריזותפסולת  איסוף -זרם פסולת ג'

תאגיד  ה עפ"י הוראותהאשכול שהצטרפו לשירות נשוא מכרז זה והובלתה לאתר מורש

 . המנהלו ירתמ

, תכולת כלי אצירה כתומים ייעודיים תבכל הנוגע למתן שירותים לטיפול בפסולת אריזו

קרה של בכל מז וההסכם, וראות המכרהר כי על אף האמור בכל יתר הושקיות כתומות, יוב

פח האופרטיבי והנספח הטכני לבין יתר מה בין הוראה מהוראות הנסו/או אי התא סתירה

ספח ת ההסכם, יגברו הוראות הנספח האופרטיבי ו/או הנהוראוו א/הוראות המכרז ו

המנויות במסמכי המכרז ו/או  ד יובהר כי בכל מקרה של סתירה בין ההגדרותהטכני. עו

רו יגב -אריזות פח האופרטיבי ו/או בחוק הלבין ההגדרות המנויות בנסכם במסמכי ההס

 . תזוההגדרות המנויות בנספח האופרטיבי ו/או בחוק הארי

 עבודות נוספות.  -פרק ד'

 

 ובהרי. טון 82,000 -כהינה:  2018נת בש אשכולהאספה מיישובי נהמעורבת שהפסולת  ותכמ .2

 המזמין. אופן אתו רהצו שוםינה מחייבת בכמות זו אכי 

 

. וןט 17,000 -כהינה:  2018בשנת  ולאשכהפה מיישובי אסשנ תגרוטאוהגזם וה תפסולת וכמ .3

 .ופן את המזמיןבשום צורה ואנה מחייבת יא כמות זוכי  הריוב

 

 האזורים:  להלן חלוקת אזורי תפעול, 2 -ה לול חולקו במסגרת מכרז זכ, רשויות האשרכאמו .4

 

, ר הנגבשע יתאזורמועצה י שמעון, בנית ורמועצה אז, ותשדריית ריע הט,רת יריעיאזור א': 

 .ה מקומית לקיהמועצ



 

 

אזורית  ה מרחבים, מועצ מועצה אזוריתית אשכול, רזום, מועצה את אופקיעיריי: אזור ב' 

  יריית נתיבות. עשדות נגב, 

 

יע צבהמנת לל ע מורין באא, יובהר כי. במצב הקיים תפעוליעל כל אחד מאזורי ה פרטיםלהלן 

בו  המדובר במכרזשכן, מהלך העבודה, ב מהקבלןשנה מות שתידרשול כמות התעל כ

נדרשות לצורך לכל התשומות ההקבלן יידרש יים( ולכן וינעפ"י הנפות )פ עבודהמתומחרת ה

 : בודותעהביצוע 

  



 

 

 אזור א'

 

  

ני .א במ 
 שמעון 

מ.א שער 
 הנגב 

 שדרות  רהט  יה.מ לקמ

 5,010 (2018) וןבטת רבוולת מעסכמות פ
 

3,751 
 

,00020 -כ 3300 -כ  
 

11,303 
 

 1,757 ליטר 60-360אצירה בנפח כמות כלי 
 

540 938 6,154 2,250 

 100 39 72 659 106 ליטר 660-1100אצירה בנפח כמות כלי 
 2קמה  בית 5 טמונים ות מיכליםמכ

 שיקמה
מוצבים  35  

)בתהליך  כיום,
ה של עוד הצב-

ם במקו 80
 ת(לווכמ

210 

       ייםעיל יכליםת מכמו
בהיפוך  3  קוב  4.5-8  כולותמ מותכ

שש לדחס ו
-ספות ברםנו

 סע

13 21 161 30 

 2  4 2 קוב 14ד דחסנים  ע תוכמ
פינוי פעמיים 

 עבשבו

 

     1 קוב 14כמות דחסנים  מעל  

 1 1 1-2 ביום לדחס כמות משאיות היפוך
 תגלולע 3
 2 ותלומכ 1

 1/2 סע -םר כמות משאית
ת ובדשלא ע 1  

   לאיום מ

  יות טמוניםכמות משא
  

1 1 
 וטמנים)מ 4 2 1 2-3 לת בשבוע מופע ות משאיותכמ

פים את לימח
 המכולות(

3 

מושבים  ורבת ירות פינוי פסולת מעדת
פעמיים 

 ועבשב
 3קיבוצים 

 פעמים 

פעמיים 
 ועבשב

 פעמיים בשבוע
 )בתכנית

 נהשיית העתיד
אפשרות 
 להעלאת

וי פינתדירות ה
ם עמיפ 3 -ל

 (בשבוע

פעמים  3
. חלק בשבוע 

מהטמונים 
 יידרשו תדירות

ה י גבוהפינו
 יותר. 

בין  -ניםטמו
לוש ם לשיימעפ

 עגלות  בשבוע,
 ם כל יו -1100

פעמיים  -360
 בשבוע

 יום כל -מכולות

בטון בשנה כמות פסולת גזם וגרוטאות 
2018 

1,849 
 

עדי וו
 םיבישוי

- 
)לפי  6,158

 (2016תוני נ

י )נתונ 2,091
 2018ב  -2016

 היה על הקבלן(
גזם סולת פינוי פ סוג וכמות משאיות

  ביום  וגרוטאות
1-2  

 (בורתגת אח)
- - 1  1-2  

 
 בשבוע פעם  בשבוע פעם - - ע פעם בשבו ת אווטות פינוי גזם וגרירתד



 

 

 אזור ב'

 מ.א אשכול מ.א  אופקים  
 ם חבימר

 נתיבות  שדות נגב א .מ

ולת סת פכמו
ת בטון במעור

(2018) 

13,039 
 

6,164 6,296 
 

6,217 
 

15,012 
 

כלי אצירה  ותכמ
 ליטר 60-360בנפח 

1,436 1,730 3,025 2,622 2,500 

כמות כלי אצירה 
 660-1100 חפבנ
 טרלי

181 692 125 217 150 

כמות מיכלים 
 יםטמונ

 עתידים להיות 239
 םמוניט 7

- 8 230 

לים כמות מיכ
 עיליים 

     30ל צפי 

-4.5  ותכמות מכול
 קוב  8

36 42 21 22 40 

ד ע ים כמות דחסנ
 קוב 14

    0 

שאיות כמות מ
 3 1-2 1-2 1-2 1-2 חסלדך היפו

כמות משאיות 
 רמסע

מכולה לפסולת  1
נוי פעם יפ –יאוט ט

   בשבוע

 

1 

ת כמות משאיו
 1-2 טמונים

 ייתכן שיפונו
ות באמצע

  ת גזםאישמ

 ודיתיע -1 

 תגבורמנוף  -1

יות אכמות מש
 שבוע ב מופעלת

 משאיות 6 1-2 1-2 1-2 2-3

י פינו תדירות
 פסולת מעורבת 

ים עמפ 3בין  -עגלות
עגלות  700: םילפעמי

 700ע, יים בשבופעמ
מים שלוש פע עגלות

 1100ת עגלובשבוע, 
 3 -ליטר ומכולות

 שבוע. פעמים ב
לכל מוטמן תכנית 

 1950 -כ. משלו
ל טמונים פינויים ש

 חודש.ב

 פעמיים בועשפעמיים ב
 ועשבב

 שלוש פעמים  פעמיים בשבוע

 זםולת גסכמות פ
 וגרוטאות בטון

 2018בשנה 
3,064  

 
 

צץ ומק -גזם
במקום, 

טאות גרו
ספות עם נא

ת סולהפ
 מעורבתה

וועדי 
 וביםייש

  2,846 -כ 1,555

סוג וכמות 
איות פינוי מש

 ימים 6יות אשמ 2
 בשבוע

ף מנוית משא
ם עאחת, פ

 6משאיות  1 -
 ימים בשבוע

 1 -שני

 2 -לישי רביעיש



 

 

 

 

אשר לכמות המשאיות שהתקבל מאתר ההטמנה, ב 2018להלן מידע משנת 

 חודש מרץ מייצג תגבור אביב() 2018וכן מחודש מרץ  2018בבים בחודש ינואר והס

 

 :2018בעיריית אופקים בחודש ינואר ומרץ  שפעלות יופירוט משא
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

סולת גזם פ
  רוטאותוג

ווי ק 4בשבוע. 
 איסוף

 

 1 -שיחמישי שי

  

ם גזפינוי דירות ת
 וגרוטאות 

ם פע -גרוטאות  יום כל
 -. גזםחודשב

 ההזמני עפ"

ודש פעמיים בח -
 בכל יישוב 

ים בשבועמיפע  
 

שבתשישי חמישי רביעישלישישניראשון

06-ינו05-ינו04-ינו03-ינו02-ינו01-ינו

3 משאיות 3 כניסות2 משאיות 4 כניסות3 משאיות 4 כניסות2 משאיות 3 כניסות4 משאיות 4  כניסות ביתית

2 משאיות 2 כניסות2 משאיות 4 כניסות2 משאיות 3 כניסות2 משאיות 4 כניסות2 משאיות 3 כניסותגזם

13-ינו12-ינו11-ינו10-ינו09-ינו08-ינו07-ינו

3 משאיות 3 כניסות2 משאיות 4 כניסות3 משאיות 4 כניסות2 משאיות 3 כניסות3 משאיות 4 כניסות2 משאיות 3  כניסות ביתית

2 משאיות 2 כניסות2 משאיות 3 כניסות2 משאיות 4 כניסות2 משאיות 4 כניסות2 משאיות 4 כניסות2 משאיות 3 כניסותגזם

20-ינו19-ינו18-ינו17-ינו16-ינו15-ינו14-ינו

3 משאיות 3 כניסות2 משאיות 5 כניסות2 משאיות 5 כניסות2 משאיות 3 כניסות3 משאיות 4 כניסות2 משאיות 3  כניסות ביתית

2 משאיות 2 כניסות2 משאיות 4 כניסות2 משאיות 4 כניסות2 משאיות 2 כניסות2 משאיות 2 כניסות2 משאיות 2 כניסותגזם

27-ינו26-ינו25-ינו24-ינו23-ינו22-ינו21-ינו

3 משאיות 3 כניסות4 משאיות 5 כניסות 3 משאיות 4 כניסות 2 משאיות 4 כניסות 3 משאיות 4 כניסות 2 משאיות 3  כניסות ביתית

2 משאיות 2 כניסות2 משאיות 4 כניסות2 משאיות 4 כניסות2 משאיות 4 כניסות2 משאיות 5 כניסות2 משאיות 4 כניסותגזם

31-ינו30-ינו29-ינו28-ינו

3 משאיות 3 כניסות 2 משאיות 2 כניסות 4 משאיות 5 כניסות 2 משאיות 3  כניסות ביתית

2 משאיות 2 כניסות2 משאיות 2 כניסות3 משאיות 4 כניסות1 משאיות 2 כניסותגזם

שבתשישי חמישי רביעישלישישניראשון

03-מרץ02-מרץ01-מרץ

3 משאיות 4 כניסות2 משאיות 2 כניסותביתית

2 משאיות 3 כניסות2 משאיות  3 כניסותגזם

10-מרץ09-מרץ08-מרץ07-מרץ06-מרץ05-מרץ04-מרץ

3 משאיות 4 כניסות2 משאיות 5 כניסות3 משאיות 4 כניסות2 משאיות 4 כניסות3 משאיות 4 כניסות3 משאיות 5  כניסות ביתית

2 משאיות 2 כניסות2 משאיות 2 כניסות2 משאיות 3 כניסות2 משאיות 4 כניסות2 משאיות 3 כניסות2 משאיות 3 כניסותגזם

17-מרץ16-מרץ15-מרץ14-מרץ13-מרץ12-מרץ11-מרץ

3 משאיות 4 כניסות2 משאיות 5 כניסות3 משאיות 5 כניסות3 משאיות 5 כניסות3 משאיות 6 כניסות3 משאיות 7  כניסות ביתית

2 משאיות 3 כניסות2 משאיות 5 כניסות2 משאיות 4 כניסות2 משאיות 2 כניסות2 משאיות 4 כניסות2 משאיות 4 כניסותגזם

24-מרץ23-מרץ22-מרץ21-מרץ20-מרץ19-מרץ18-מרץ

4 משאיות 6 כניסות3 משאיות 6 כניסות 4 משאיות 5 כניסות 3 משאיות 5 כניסות 4 משאיות 9 כניסות 3 משאיות 7 כניסות ביתית

3 משאיות 5 כניסות2 משאיות 6 כניסות2 משאיות 5 כניסות2 משאיות 5 כניסות2 משאיות 5 כניסות2 משאיות 5 כניסותגזם

31-מרץ30-מרץ29-מרץ28-מרץ27-מרץ26-מרץ25-מרץ

5 משאיות 10 כניסות 3 משאיות 7 כניסות 4 משאיות 9 כניסות 3 משאיות 5 כניסות 4 משאיות 8 כניסות 3 משאיות 7 כניסות ביתית

4 משאיות 9 כניסות4 משאיות 9 כניסות3 משאיות 8 כניסות3 משאיות 9 כניסות3 משאיות 8 כניסות3 משאיות 8 כניסותגזם

אופקים - ינואר

אופקים - מרץ



 

 

 :2018בחודש ינואר ומרץ  נתיבותפירוט משאיות שפעלו בעיריית 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

שבתשישי חמישי רביעישלישישניראשון

06-ינו05-ינו04-ינו03-ינו02-ינו01-ינו

5 משאיות 6  כניסות 3 משאיות 3  כניסות 4 משאיות 5  כניסות 3 משאיות 3  כניסות 5 משאיות 6 כניסות ביתית

2 משאיות 6  כניסות 2 משאיות 6  כניסות 3 משאיות 7  כניסות 2 משאיות 4 כניסות גזם

13-ינו12-ינו11-ינו10-ינו09-ינו08-ינו07-ינו

6 משאיות 7 כניסות4 משאיות 4 כניסות4 משאיות 4 כניסות3 משאיות 3  כניסות 4 משאיות 5  כניסות 3 משאיות 5  כניסות ביתית

3 משאיות 3  כניסות 4 משאיות 7  כניסות 4 משאיות 9  כניסות 1 משאיות 2  כניסות גזם

20-ינו19-ינו18-ינו17-ינו16-ינו15-ינו14-ינו

6 משאיות 7  כניסות 3 משאיות 3  כניסות 4 משאיות 5  כניסות 2 משאיות 2 כניסות 6 משאיות 7  כניסות 4 משאיות 4 כניסותביתית

2 משאיות 3  כניסות 3 משאיות 5 כניסות 3 משאיות 6  כניסות 2 משאיות 4 כניסות 2 משאיות 2  כניסות גזם

27-ינו26-ינו25-ינו24-ינו23-ינו22-ינו21-ינו

4 משאיות 4 כניסות4 משאיות 6  כניסות 4 משאיות 5  כניסות 3 משאיות 3  כניסות 6 משאיות 7  כניסות 3 משאיות 5 כניסותביתית

1 משאיות 1 כניסות 1 משאיות 2  כניסות 2 משאיות 6  כניסות 3 משאיות 6  כניסות 2 משאיות 5  כניסות 2 משאיות 2  כניסות גזם

31-ינו30-ינו29-ינו28-ינו

4 משאיות 4 כניסות4 משאיות 5  כניסות 4 משאיות 6  כניסות 3 משאיות 4  כניסות ביתית

4 משאיות 7  כניסות 2 משאיות 6  כניסות 1 משאיות 3  כניסות 1 משאיות 1 כניסות גזם

שבתשישי חמישי רביעישלישישניראשון

03-מרץ02-מרץ01-מרץ

5 משאיות 6  כניסות 4 משאיות 4 כניסותביתית

2 משאיות 2 כניסותגזם

10-מרץ09-מרץ08-מרץ07-מרץ06-מרץ05-מרץ04-מרץ

6 משאיות 7 כניסות 4 משאיות 6 כניסות3 משאיות 5 כניסות 4 משאיות 4 כניסות5 משאיות 5 כניסות 6 משאיות 8 כניסות ביתית

3 משאיות 6 כניסות2 משאיות 5 כניסות 4 משאיות 7 כניסות 2 משאיות 4 כניסות גזם

17-מרץ16-מרץ15-מרץ14-מרץ13-מרץ12-מרץ11-מרץ

6 משאיות 7 כניסות 5 משאיות 5 כניסות 5 משאיות 5 כניסות 5 משאיות 6 כניסות 6 משאיות 7 כניסות 4 משאיות 6 כניסותביתית

1 משאיות 1 כניסות 3 משאיות 7 כניסות 3 משאיות 7 כניסות 3 משאיות 3 כניסות 2 משאיות 4 כניסות גזם

24-מרץ23-מרץ22-מרץ21-מרץ20-מרץ19-מרץ18-מרץ

6 משאיות 7 כניסות 5 משאיות 7 כניסות 4 משאיות 5 כניסות 5 משאיות 8 כניסות 5 משאיות 5 כניסות 6 משאיות 11 כניסות ביתית

3 משאיות 4 כניסות 2 משאיות 5 כניסות 4 משאיות 11 כניסות 4 משאיות 10 כניסות 2 משאיות 4 כניסות 1 משאיות 1 כניסות גזם

31-מרץ30-מרץ29-מרץ28-מרץ27-מרץ26-מרץ25-מרץ

7 משאיות 10 כניסות 6 משאיות 10 כניסות 3 משאיות 3 כניסות 5 משאיות 9 כניסות 4 משאיות 7 כניסות 6 משאיות 13 כניסותביתית

7 משאיות 9 כניסות 3 משאיות 8 כניסות 5 משאיות 10 כניסות 6 משאיות 18 כניסות 5 משאיות 11 כניסות 5 משאיות 10 כניסות גזם

נתיבות - ינואר

נתיבות - מרץ



 

 

 :2018בחודש ינואר ומרץ  בני שמעון במועצה אזוריתלו פירוט משאיות שפע
 
 
 
 
 
 
 

שבתשישי חמישי רביעישלישישניראשון

06-ינו05-ינו04-ינו03-ינו02-ינו01-ינו

1 משאיות 1 כניסות2 משאיות 2 כניסות2 משאיות 2 כניסות1 משאיות 1 כניסות2 משאיות 2  כניסות ביתית

1 משאיות 4 כניסות1 משאיות 2 כניסות2 משאיות 4 כניסות3 משאיות 8 כניסותגזם

13-ינו12-ינו11-ינו10-ינו09-ינו08-ינו07-ינו

2 משאיות 2 כניסות2 משאיות 2 כניסות2 משאיות 2 כניסות1 משאיות 1 כניסות1 משאיות 1 כניסות2 משאיות 2 כניסות ביתית

1 משאיות 1 כניסות1 משאיות 3 כניסות1 משאיות 1 כניסות1 משאיות 1 כניסות3 משאיות 4 כניסות1 משאיות 2 כניסותגזם

20-ינו19-ינו18-ינו17-ינו16-ינו15-ינו14-ינו

1 משאיות 1 כניסות2 משאיות 2 כניסות2 משאיות 2 כניסות1 משאיות 1 כניסות2 משאיות 3 כניסות3 משאיות 3  כניסות ביתית

1 משאיות 1 כניסות1 משאיות 1 כניסות1 משאיות 2 כניסות1 משאיות 1 כניסות3 משאיות 5 כניסות1 משאיות 1 כניסותגזם

27-ינו26-ינו25-ינו24-ינו23-ינו22-ינו21-ינו

2 משאיות 2 כניסות2 משאיות 2 כניסות2 משאיות 2 כניסות1 משאיות 1 כניסות2 משאיות 2  כניסות 2 משאיות 2  כניסות ביתית

2 משאיות 6 כניסות1 משאיות 2 כניסות2 משאיות 2 כניסות2 משאיות 4 כניסות1 משאיות 1 כניסותגזם

31-ינו30-ינו29-ינו28-ינו

2 משאיות 2 כניסות1 משאיות 1 כניסות1 משאיות 1 כניסות2 משאיות 3  כניסות ביתית

1 משאיות 2 כניסות2 משאיות 2 כניסות2 משאיות 2 כניסות2 משאיות 3  כניסות גזם

שבתשישי חמישי רביעישלישישניראשון

03-מרץ02-מרץ01-מרץ

2 משאיות 2 כניסות1 משאיות 1 כניסותביתית

1 משאיות 1 כניסות1 משאיות  3 כניסותגזם

10-מרץ09-מרץ08-מרץ07-מרץ06-מרץ05-מרץ04-מרץ

2 משאיות 2 כניסות2 משאיות 2 כניסות1 משאיות 1 כניסות1 משאיות 2 כניסות3 משאיות 4  כניסות ביתית

2 משאיות 2 כניסות2 משאיות 4 כניסות2 משאיות 4 כניסות1 משאיות 2 כניסות2 משאיות 4 כניסות1 משאיות 1 כניסותגזם

17-מרץ16-מרץ15-מרץ14-מרץ13-מרץ12-מרץ11-מרץ

2 משאיות 2 כניסות2 משאיות 2 כניסות3 משאיות 3 כניסות2 משאיות 2 כניסות1 משאיות 1 כניסות2 משאיות 2 כניסותביתית

1 משאיות 1 כניסות1 משאיות 1 כניסות1 משאיות 1 כניסות1 משאיות 1 כניסות3 משאיות 5 כניסות1 משאיות  3 כניסותגזם

24-מרץ23-מרץ22-מרץ21-מרץ20-מרץ19-מרץ18-מרץ

2 משאיות 2 כניסות3 משאיות 3 כניסות 2 משאיות 2 כניסות1 משאיות 1 כניסות1 משאיות 1 כניסות3 משאיות 4 כניסות ביתית

1 משאיות 1 כניסות1 משאיות 2 כניסות3 משאיות 4 כניסות1 משאיות 2 כניסות3 משאיות 6 כניסות1 משאיות 1 כניסותגזם

31-מרץ30-מרץ29-מרץ28-מרץ27-מרץ26-מרץ25-מרץ

1 משאיות 1 כניסות3 משאיות 4 כניסות 2 משאיות 2 כניסות 1 משאיות 1 כניסות1 משאיות 1 כניסות3 משאיות 7 כניסות ביתית

2 משאיות 2 כניסות2 משאיות 7 כניסות1 משאיות 2 כניסות1 משאיות 2 כניסות3 משאיות 5 כניסות1 משאיות 1 כניסותגזם

בני שמעון - ינואר

בני שמעון - מרץ



 

 

 :2018ש ינואר ומרץ דוחבמרחבים   במועצה אזוריתפירוט משאיות שפעלו 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

שבתשישי חמישי רביעישלישישניראשון

06-ינו05-ינו04-ינו03-ינו02-ינו01-ינו

1 משאיות 2 כניסות1 משאיות 1 כניסות2 משאיות 2  כניסות 1 משאיות 1 כניסות2 משאיות 2  כניסות ביתית

גזם

13-ינו12-ינו11-ינו10-ינו09-ינו08-ינו07-ינו

1 משאיות 2 כניסות1 משאיות 1 כניסות2 משאיות 2  כניסות 2 משאיות 2  כניסות 1 משאיות 1 כניסות2 משאיות 2  כניסות ביתית

גזם

20-ינו19-ינו18-ינו17-ינו16-ינו15-ינו14-ינו

1 משאיות 2 כניסות1 משאיות 1 כניסות2 משאיות 2  כניסות 2 משאיות 3 כניסות 2 משאיות 3 כניסות ביתית

גזם

27-ינו26-ינו25-ינו24-ינו23-ינו22-ינו21-ינו

1 משאיות 2 כניסות1 משאיות 1 כניסות2 משאיות 2  כניסות 1 משאיות 1 כניסות2 משאיות 2  כניסות 1 משאיות 1 כניסותביתית

גזם

31-ינו30-ינו29-ינו28-ינו

2 משאיות 2  כניסות 1 משאיות 1 כניסות2 משאיות 2  כניסות 2 משאיות 2  כניסות ביתית

גזם

שבתשישי חמישי רביעישלישישניראשון

03-מרץ02-מרץ01-מרץ

2 משאיות 3 כניסות 1 משאיות 1 כניסותביתית

גזם

10-מרץ09-מרץ08-מרץ07-מרץ06-מרץ05-מרץ04-מרץ

2 משאיות 2  כניסות 1 משאיות 2 כניסות1 משאיות 1 כניסות1 משאיות 1 כניסות2 משאיות 3 כניסות 2 משאיות 2  כניסות ביתית

גזם

17-מרץ16-מרץ15-מרץ14-מרץ13-מרץ12-מרץ11-מרץ

2 משאיות 3 כניסות 1 משאיות 1 כניסות1 משאיות 1 כניסות1 משאיות 2 כניסות2 משאיות 2  כניסות ביתית

גזם

24-מרץ23-מרץ22-מרץ21-מרץ20-מרץ19-מרץ18-מרץ

2 משאיות 2  כניסות 2 משאיות 2  כניסות 2 משאיות 2  כניסות 2 משאיות 2  כניסות 2 משאיות 2  כניסות 2 משאיות 2  כניסות ביתית

2 משאיות 6 כניסות2 משאיות 4 כניסות1 משאיות 3 כניסות1 משאיות 2 כניסות1 משאיות 1 כניסותגזם

31-מרץ30-מרץ29-מרץ28-מרץ27-מרץ26-מרץ25-מרץ

2 משאיות 3 כניסות 2 משאיות 6 כניסות1 משאיות 1 כניסות2 משאיות 3 כניסות 2 משאיות 3 כניסות 2 משאיות 4  כניסות ביתית

1 משאיות 2 כניסות3 משאיות 3 כניסות1 משאיות 1 כניסות2 משאיות 3 כניסות1 משאיות 2 כניסותגזם

מרחבים - ינואר

מרחבים - מרץ



 

 

 :2018בחודש ינואר ומרץ שדות נגב   במועצה אזוריתפירוט משאיות שפעלו 
  

שבתשישי חמישי רביעישלישישניראשון

06-ינו05-ינו04-ינו03-ינו02-ינו01-ינו

2 משאיות 2  כניסות 2 משאיות 2  כניסות 2 משאיות 2  כניסות 2 משאיות 2  כניסות 1 משאיות 2  כניסות ביתית

1 משאיות 2  כניסות 1 משאיות 3  כניסות 1 משאיות 2  כניסות 1 משאיות 1 כניסותגזם

13-ינו12-ינו11-ינו10-ינו09-ינו08-ינו07-ינו

2 משאיות 2  כניסות 2 משאיות 2  כניסות 1 משאיות 1 כניסות2 משאיות 2  כניסות 1 משאיות 1 כניסות2 משאיות 2  כניסות ביתית

1 משאיות 3 כניסות 1 משאיות 2  כניסות 1 משאיות 2  כניסות 1 משאיות 1 כניסות2 משאיות 4 כניסות גזם

20-ינו19-ינו18-ינו17-ינו16-ינו15-ינו14-ינו

1 משאיות 1 כניסות2 משאיות 2  כניסות 1 משאיות 1 כניסות1 משאיות 1 כניסות1 משאיות 1 כניסות2 משאיות 3 כניסות ביתית

2 משאיות 4 כניסות 1 משאיות 1 כניסות1 משאיות 2  כניסות 1 משאיות 2  כניסות 1 משאיות 2  כניסות גזם

27-ינו26-ינו25-ינו24-ינו23-ינו22-ינו21-ינו

1 משאיות 1 כניסות2 משאיות 2  כניסות 2 משאיות 2  כניסות 1 משאיות 1 כניסות2 משאיות 2  כניסות 3 משאיות 4 כניסותביתית

1 משאיות 2  כניסות 1 משאיות 5 כניסות 1 משאיות 2  כניסות 1 משאיות 2  כניסות גזם

31-ינו30-ינו29-ינו28-ינו

1 משאיות 1 כניסות1 משאיות 1 כניסות2 משאיות 3  כניסות 1 משאיות 1 כניסותביתית

1 משאיות 2  כניסות 1 משאיות 3 כניסות 1 משאיות 1 כניסות1 משאיות 2  כניסות גזם

שבתשישי חמישי רביעישלישישניראשון

03-מרץ02-מרץ01-מרץ

1 משאיות 1 כניסות1 משאיות 2 כניסותביתית

1 משאיות 1 כניסות2 משאיות 6 כניסות גזם

10-מרץ09-מרץ08-מרץ07-מרץ06-מרץ05-מרץ04-מרץ

1 משאיות 1 כניסות1 משאיות 2 כניסות1 משאיות 1 כניסות4 משאיות 4 כניסות1 משאיות 3 כניסות 2 משאיות 2  כניסות ביתית

1 משאיות 3 כניסות2 משאיות 3 כניסות2 משאיות 4 כניסות1 משאיות 5 כניסות גזם

17-מרץ16-מרץ15-מרץ14-מרץ13-מרץ12-מרץ11-מרץ

3 משאיות 3 כניסות 1 משאיות 1 כניסות2 משאיות 3  כניסות 1 משאיות 1 כניסות3 משאיות 5 כניסות2 משאיות 3  כניסות ביתית

2 משאיות 2  כניסות 2 משאיות 5 כניסות 1 משאיות 3 כניסות 1 משאיות 3 כניסות 1 משאיות 3 כניסות 2 משאיות 4 כניסותגזם

24-מרץ23-מרץ22-מרץ21-מרץ20-מרץ19-מרץ18-מרץ

3 משאיות 3 כניסות 1 משאיות 1 כניסות1 משאיות 1 כניסות2 משאיות 2  כניסות 2 משאיות 2  כניסות 2 משאיות 3 כניסות ביתית

3 משאיות 5 כניסות3 משאיות 6 כניסות 2 משאיות 3  כניסות 2 משאיות 5 כניסות2 משאיות 5 כניסות2 משאיות 4 כניסותגזם

31-מרץ30-מרץ29-מרץ28-מרץ27-מרץ26-מרץ25-מרץ

3 משאיות 3 כניסות 3 משאיות 4 כניסות 3 משאיות 5 כניסות3 משאיות 4 כניסות 2 משאיות 3 כניסות 2 משאיות 4  כניסות ביתית

2 משאיות 3 כניסות4 משאיות 8 כניסות 3 משאיות 6 כניסות 2 משאיות 4  כניסות 2 משאיות 5  כניסות 2 משאיות 7  כניסות גזם

שדות נגב - ינואר

שדות נגב  - מרץ



 

 

 :2018 ואר ומרץבחודש ינשער הנגב   במועצה אזוריתפירוט משאיות שפעלו 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

שבתשישי חמישי רביעישלישישניראשון

06-ינו05-ינו04-ינו03-ינו02-ינו01-ינו

1 משאיות 1 כניסות1 משאיות 1 כניסות1 משאיות 1 כניסות1 משאיות 1 כניסות1 משאיות 1 כניסותביתית

גזם

13-ינו12-ינו11-ינו10-ינו09-ינו08-ינו07-ינו

1 משאיות 1 כניסות1 משאיות 1 כניסות1 משאיות 1 כניסות2 משאיות 2 כניסות1 משאיות 1 כניסות1 משאיות 1 כניסותביתית

גזם

20-ינו19-ינו18-ינו17-ינו16-ינו15-ינו14-ינו

1 משאיות 1 כניסות1 משאיות 1 כניסות1 משאיות 1 כניסות1 משאיות 1 כניסות1 משאיות 1 כניסות1 משאיות 1 כניסותביתית

גזם

27-ינו26-ינו25-ינו24-ינו23-ינו22-ינו21-ינו

1 משאיות 1 כניסות1 משאיות 1 כניסות1 משאיות 1 כניסות1 משאיות 1 כניסות1 משאיות 1 כניסות1 משאיות 1 כניסותביתית

גזם

31-ינו30-ינו29-ינו28-ינו

1 משאיות 1 כניסות1 משאיות 1 כניסות1 משאיות 1 כניסות1 משאיות 1 כניסותביתית

גזם

שבתשישי חמישי רביעישלישישניראשון

03-מרץ02-מרץ01-מרץ

1 משאיות 1 כניסות1 משאיות 1 כניסותביתית

גזם

10-מרץ09-מרץ08-מרץ07-מרץ06-מרץ05-מרץ04-מרץ

1 משאיות 1 כניסות2 משאיות 2  כניסות 1 משאיות 1 כניסות1 משאיות 1 כניסות1 משאיות 2  כניסות 1 משאיות 1 כניסותביתית

גזם

17-מרץ16-מרץ15-מרץ14-מרץ13-מרץ12-מרץ11-מרץ

1 משאיות 1 כניסות1 משאיות 1 כניסות1 משאיות 1 כניסות2 משאיות 2  כניסות 1 משאיות 1 כניסות1 משאיות 1 כניסותביתית

גזם

24-מרץ23-מרץ22-מרץ21-מרץ20-מרץ19-מרץ18-מרץ

1 משאיות 1 כניסות1 משאיות 1 כניסות2 משאיות 2  כניסות 2 משאיות 2  כניסות 1 משאיות 1 כניסות1 משאיות 1 כניסותביתית

גזם

31-מרץ30-מרץ29-מרץ28-מרץ27-מרץ26-מרץ25-מרץ

1 משאיות 1 כניסות2 משאיות 2  כניסות 1 משאיות 1 כניסות1 משאיות 1 כניסות1 משאיות 1 כניסות2 משאיות 2  כניסות ביתית

גזם

שער הנגב  - ינואר

שער הנגב  - מרץ



 

 

 :2018בחודש ינואר ומרץ  רהטפירוט משאיות שפעלו בעיריית 
  

שבתשישי חמישי רביעישלישישניראשון

06-ינו05-ינו04-ינו03-ינו02-ינו01-ינו

2 משאיות 3 כניסות2 משאיות 2  כניסות 2 משאיות 2  כניסות 2 משאיות 2  כניסות 2 משאיות 4  כניסות ביתית

2 משאיות 2  כניסות 2 משאיות 3 כניסות3 משאיות 6 כניסות 2 משאיות 4  כניסות 3 משאיות 5  כניסות גזם

13-ינו12-ינו11-ינו10-ינו09-ינו08-ינו07-ינו

2 משאיות 3 כניסות2 משאיות 3 כניסות2 משאיות 4  כניסות 2 משאיות 3 כניסות2 משאיות 4  כניסות 2 משאיות 4  כניסות ביתית

1 משאיות 2  כניסות 2 משאיות 5  כניסות 3 משאיות 6 כניסות 1 משאיות 3  כניסות 1 משאיות 3  כניסות 2 משאיות 3 כניסותגזם

20-ינו19-ינו18-ינו17-ינו16-ינו15-ינו14-ינו

2 משאיות 2  כניסות 2 משאיות 2  כניסות 2 משאיות 3 כניסות2 משאיות 2  כניסות 2 משאיות 4  כניסות 2 משאיות 4  כניסות ביתית

4 משאיות 5  כניסות 3 משאיות 6 כניסות 2 משאיות 5  כניסות 3 משאיות 6 כניסות 2 משאיות 3 כניסות3 משאיות 6 כניסות גזם

27-ינו26-ינו25-ינו24-ינו23-ינו22-ינו21-ינו

2 משאיות 2  כניסות 3 משאיות 3  כניסות 2 משאיות 2  כניסות 2 משאיות 2  כניסות 2 משאיות 5  כניסות 2 משאיות 4  כניסות ביתית

2 משאיות 3 כניסות2 משאיות 3 כניסות4 משאיות 8  כניסות 2 משאיות 4  כניסות 2 משאיות 3 כניסות2 משאיות 3 כניסותגזם

31-ינו30-ינו29-ינו28-ינו

3 משאיות 3  כניסות 2 משאיות 3 כניסות2 משאיות 4  כניסות 1 משאיות 3  כניסות ביתית

4 משאיות 7  כניסות 1 משאיות 3  כניסות 3 משאיות 3  כניסות 3 משאיות 4  כניסות גזם

שבתשישי חמישי רביעישלישישניראשון

03-מרץ02-מרץ01-מרץ

2 משאיות 4 כניסות 3 משאיות 4 כניסותביתית

3 משאיות 5 כניסות2 משאיות 5 כניסות גזם

10-מרץ09-מרץ08-מרץ07-מרץ06-מרץ05-מרץ04-מרץ

2 משאיות 4 כניסות 4 משאיות 5 כניסות3 משאיות 3 כניסות 2 משאיות 3 כניסות 3 משאיות 8 כניסות 2 משאיות 4 כניסות ביתית

2 משאיות 4 כניסות 2 משאיות 3 כניסות 3 משאיות 5 כניסות3 משאיות 6 כניסות 1 משאיות 2 כניסות2 משאיות 4 כניסות גזם

17-מרץ16-מרץ15-מרץ14-מרץ13-מרץ12-מרץ11-מרץ

2 משאיות 2 כניסות 2 משאיות 4 כניסות 2 משאיות 3 כניסות 3 משאיות 6 כניסות 2 משאיות 6 כניסות 2 משאיות 4 כניסות ביתית

3 משאיות 4 כניסות2 משאיות 4 כניסות 2 משאיות 5 כניסות2 משאיות 2  כניסות 1 משאיות 2 כניסות2 משאיות 4 כניסות גזם

24-מרץ23-מרץ22-מרץ21-מרץ20-מרץ19-מרץ18-מרץ

2 משאיות 3 כניסות 2 משאיות 5 כניסות1 משאיות 3 כניסות 2 משאיות 4 כניסות 2 משאיות 6 כניסות 2 משאיות 4 כניסות ביתית

1 משאיות 2  כניסות 1 משאיות 2  כניסות 3 משאיות 6 כניסות 1 משאיות 3 כניסות 3 משאיות 7 כניסות 2 משאיות 3 כניסות גזם

31-מרץ30-מרץ29-מרץ28-מרץ27-מרץ26-מרץ25-מרץ

2 משאיות 4 כניסות 1 משאיות 3 כניסות 3 משאיות 6 כניסות 2 משאיות 4 כניסות 3 משאיות 7 כניסות 4 משאיות 5 כניסותביתית

1 משאיות 2  כניסות 3 משאיות 4 כניסות3 משאיות 6 כניסות 1 משאיות 1 כניסות1 משאיות 2  כניסות 1 משאיות 3 כניסות גזם

רהט - ינואר

רהט - מרץ



 

 

 :2018בחודש ינואר ומרץ  במועצה אזורית אשכולו עלפירוט משאיות שפ 
 
 
 
 
 
 

 

  

שבתשישי חמישי רביעישלישישניראשון

06-ינו05-ינו04-ינו03-ינו02-ינו01-ינו

3 משאיות 3  כניסות 2 משאיות 2 כניסות 2 משאיות 3 כניסות ביתית

גושית

13-ינו12-ינו11-ינו10-ינו09-ינו08-ינו07-ינו

1 משאיות 1  כניסות 2 משאיות 2 כניסות 2 משאיות 2 כניסות 1 משאיות 1  כניסות 2 משאיות 3 כניסות 1 משאיות 1  כניסות ביתית

1 משאיות 1  כניסות גושית

20-ינו19-ינו18-ינו17-ינו16-ינו15-ינו14-ינו

2 משאיות 2 כניסות 4 משאיות 5  כניסות 2 משאיות 2 כניסות 2 משאיות 2 כניסות 2 משאיות 2 כניסות ביתית

1 משאיות 2 כניסות גושית

27-ינו26-ינו25-ינו24-ינו23-ינו22-ינו21-ינו

1 משאיות 1  כניסות 2 משאיות 2 כניסות 2 משאיות 4 כניסות 1 משאיות 1  כניסות 2 משאיות 3 כניסות 2 משאיות 3 כניסות ביתית

גושית

31-ינו30-ינו29-ינו28-ינו

2 משאיות 2 כניסות 1 משאיות 1  כניסות 2 משאיות 3 כניסות 2 משאיות 2 כניסות ביתית

1 משאיות 1  כניסות גושית

שבתשישי חמישי רביעישלישישניראשון

03-מרץ02-מרץ01-מרץ

1 משאיות 1  כניסות 2 משאיות 2 כניסות ביתית

גושית

10-מרץ09-מרץ08-מרץ07-מרץ06-מרץ05-מרץ04-מרץ

1 משאיות 1  כניסות 2 משאיות 2 כניסות 2 משאיות 2 כניסות 1 משאיות 1  כניסות 2 משאיות 3 כניסות 2 משאיות 3 כניסות ביתית

1 משאיות  3 כניסות גושית

17-מרץ16-מרץ15-מרץ14-מרץ13-מרץ12-מרץ11-מרץ

2 משאיות 2 כניסות 2 משאיות 2 כניסות 2 משאיות 2 כניסות 1 משאיות 1  כניסות 2 משאיות 3 כניסות 2 משאיות 3 כניסות ביתית

1 משאיות 1  כניסות גושית

24-מרץ23-מרץ22-מרץ21-מרץ20-מרץ19-מרץ18-מרץ

1 משאיות 1  כניסות 2 משאיות 3 כניסות 2 משאיות 2 כניסות 2 משאיות 2 כניסות 2 משאיות 2 כניסות 2 משאיות 2 כניסות ביתית

1 משאיות 2  כניסות גושית

31-מרץ30-מרץ29-מרץ28-מרץ27-מרץ26-מרץ25-מרץ

1 משאיות 1  כניסות 2 משאיות 4 כניסות 2 משאיות 2 כניסות 2 משאיות 2 כניסות 2 משאיות 4 כניסות 2 משאיות 2 כניסות ביתית

1 משאיות 1  כניסות 1 משאיות 1  כניסות 1 משאיות 2  כניסות גושית

מ.א אשכול - ינואר

מ.א אשכול - מרץ



 

 

 :2018בחודש ינואר ומרץ  שדרותפירוט משאיות שפעלו בעיריית 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

שבתשישי חמישי רביעישלישישניראשון

06-ינו05-ינו04-ינו03-ינו02-ינו01-ינו

4 משאיות 4 כניסות2 משאיות 2  כניסות 3 משאיות 3  כניסות 2 משאיות 2  כניסות 2 משאיות 3 כניסות ביתית

1 משאיות 2  כניסות 1 משאיות 3  כניסות 1 משאיות 2  כניסות 1 משאיות 2  כניסות 1 משאיות 2  כניסות גזם

13-ינו12-ינו11-ינו10-ינו09-ינו08-ינו07-ינו

1 משאיות 1 כניסות3 משאיות 3  כניסות 4 משאיות 4 כניסות3 משאיות 3  כניסות 2 משאיות 3 כניסות 3 משאיות 4  כניסות ביתית

1 משאיות 2  כניסות 1 משאיות 2  כניסות 1 משאיות 2  כניסות 1 משאיות 2  כניסות 1 משאיות 2  כניסות גזם

20-ינו19-ינו18-ינו17-ינו16-ינו15-ינו14-ינו

2 משאיות 2  כניסות 2 משאיות 4 כניסות1 משאיות 2  כניסות 3 משאיות 4 כניסות 1 משאיות 2  כניסות 4 משאיות 6 כניסות ביתית

1 משאיות 2  כניסות 1 משאיות 2  כניסות 1 משאיות 2  כניסות 1 משאיות 2  כניסות 1 משאיות 2  כניסות 1 משאיות 2  כניסות גזם

27-ינו26-ינו25-ינו24-ינו23-ינו22-ינו21-ינו

1 משאיות 2 כניסות3 משאיות 7 כניסות2 משאיות 2  כניסות 2 משאיות 2  כניסות 2 משאיות 4 כניסות3 משאיות 5 כניסותביתית

1 משאיות 2  כניסות 1 משאיות 2  כניסות 1 משאיות 2  כניסות 1 משאיות 2  כניסות 1 משאיות 2  כניסות 1 משאיות 2  כניסות גזם

31-ינו30-ינו29-ינו28-ינו

2 משאיות 2  כניסות 3 משאיות 5  כניסות 3 משאיות 3  כניסות 3 משאיות 5  כניסות ביתית

1 משאיות 2  כניסות 1 משאיות 2  כניסות 1 משאיות 2  כניסות 1 משאיות 2  כניסות גזם

שבתשישי חמישי רביעישלישישניראשון

03-מרץ02-מרץ01-מרץ

2 משאיות 4 כניסות 2 משאיות 3 כניסות ביתית

גזם

10-מרץ09-מרץ08-מרץ07-מרץ06-מרץ05-מרץ04-מרץ

3 משאיות 3 כניסות 3 משאיות 5 כניסות2 משאיות 3 כניסות 1 משאיות 2 כניסות 3 משאיות 3 כניסות 3 משאיות 7 כניסות ביתית

גזם

17-מרץ16-מרץ15-מרץ14-מרץ13-מרץ12-מרץ11-מרץ

2 משאיות 3 כניסות 4 משאיות 6 כניסות 3 משאיות 6 כניסות 1 משאיות 2 כניסות 3 משאיות 4 כניסות 3 משאיות 6 כניסות ביתית

גזם

24-מרץ23-מרץ22-מרץ21-מרץ20-מרץ19-מרץ18-מרץ

2 משאיות 2 כניסות 3 משאיות 6 כניסות 4 משאיות 4 כניסות 2 משאיות 5 כניסות 4 משאיות 5 כניסות 4 משאיות 10 כניסות ביתית

גזם

31-מרץ30-מרץ29-מרץ28-מרץ27-מרץ26-מרץ25-מרץ

2 משאיות 2 כניסות 3 משאיות 6 כניסות 2 משאיות 3 כניסות 3 משאיות 8 כניסות 3 משאיות 4 כניסות 4 משאיות 8 כניסותביתית

גזם

שדרות - ינואר

שדרות - מרץ



 

 

 ודות,עבמבוצעות ה םשטחים בהבכל ה סייר הקבלןמכרז זה י ואשנדה העבו תלחהת טרם .5

 למותה וללאבש דרשים לביצוע העבודההנים טפרות ואת כל הדילמד את היקף העבו

 רות, חובה עלבהי וי. בכל מקרה של איניסלולי איסוף ופמ, דהעבות, תכנית הלרבותקלות, 

, הבודה במלואע תכנית העצויבן לב הקבלמחויינהל. בכל מקרה ת למהקבלן לפנות מיידי

 . נהלהמ"י הוראות פוע ותהמלבש

 

פרטי  ן למנהל אתקבלובי האשכול, יגיש השד מייחא תחילת ביצוע העבודות בכלקודם ל .6

אמצעים נות תקיונות, ביטוחים, ישבודות לרבות ריהעוע ביצשמשו לת שישאיוהמ

 יובהר כי, .נולוגיותטכה טורות הנילמערכמשאיות, קודים בי הם המותקנים על גוגיכנולט

ות, משאי ורורך כל תקופת ההתקשרות באשר לאישט לאחלבלעדי ומו עתשיקול דלמנהל 

ב ה והקבלן מתחיירז זא מכבודות נשווע העמש לביצוד אחר המשל ציעובדים, מדים וכ

 וראות המנהל. קן בהתאם להאו לתו/חליף את הציוד לה

 

 און קבוע דה באופתכנית העבוהקטין את ל ואו/ להגדילשאית רשויות תהיה רמהחת כל א .7

ים להוסיף כלי אצירה רשא לולמען הסר ספק, הרשות ו/או האשכ. מסוימותלתקופות 

תאים את יידרש להוהקבלן  ל כל הרשויותש יפליהמוניצח דרשו בשטייפים, ככל שוסנ

דה בועהית ם לתכנהתאברשות, בכלי האצירה  בהן יעשה שימוש לצורך פינוי כל שומותהת

 הוראות המנהל. ועפ"י 

 
הוראות הכל עפ"י ו( יםתות וחגתתבצענה בכל ימות השנה )למעט שבי סוף והפינואיבודות הע .8

בלעדית לשנות ת המנהל הזכויובהר כי, ל. ר ע"י המנהלשתאוש עבודה יתעפ"י תכנו המנהל

 אש.ים מרמה ינוי בהודעה בכתב שלושעות ביצוע עבודות האיסוף והפיושימי  את

 

 ת הסכמה מראש ובכתב של המנהל. יב, מחייפינווההאיסוף מועדי סלולי ו/או שינוי במ כל .9

בודה ם את תכנית העל פיה ולסייעל בלן לפעות הקבלן ועל הקמחייבת א רתשאומתכנית 

  מהימים.בכל אחד 

 

שר תאוה שנה בהתאם לתכנית עבודהפינוי נשוא מכרז זה תבוצעף וסות האייובהר כי, עבודו .10

ת לצורך ביצוע תכנית שושומות הנדרהתאת כל  להעמידיב בלן מחוהל וכי הקמנה ע"י

שירות הניתן לרשויות פחת מהוזאת באופן שלא י ם בכל יוםיבושיאחד מה העבודה בכל

 ם ההסכם(.טרהיום )

 

ובכלל זאת ף איסו הנדרשות ובכלל זאת רכבי שומותאת כל הת ידלן יעמהקבכאמור, 

פרט הטכני הנדרש ועובדים מה עפ"י ואילך 2019יצור משנת י נוףוהמז הדחס ארגות, המשאי

גרת נים שירות במסהרכבים הנותמהמשאיות ו אחתל כ תוןשנ, לא יעלה בכל מקרה ,כנדרש

פחיו, יהיה מורשה הקבלן רז ונסכאמור במסמכי המכי, יובהר כ ים.שנ 5מכרז זה על 

 90זאת לתקופה של  אילךו 2016 צוריי תוןש עם חתימת ההסכם במשאיות משנלהשתמ



 

 

 שלה שקילמערכות הו אשר בהם יותקנ 2019 ים אחריהם יידרש למשאיות משנתוןימ

  .המשאית סוגם לף בהתאו/או המנו האשכול טרם התקנת ארגז המשאית

 
לצורך  עה(וי טאטאמי )ויצויד באמצעי ניק אשכולה רותשל הקבלן שיעבוד בשי ברככל  .11

ן כה מכלי אצירה בזמשנשפ תכלי האצירה, או פסולך לסמופזורה ביה איסוף פסולת שתה

 י.  הפינו

 

כרז במשאית העומדת בדרישות מ הקבלןת ע"י זא לףוחמשאית, תנות קיתבמקרה של אי  .12

שאית המחליפה המיים סמקרה ת ובכל ,אחרת במסמך זהט מפוראם א אל ותשע 4ך תו, זה

 פה. וחלשאית שהשל המוי פינהית של היומכסה ת המא

 

 ודה:העב שעות .13

 : הסכםהבגוף  ורמהאממבלי לגרוע 

 העבודה.  מית, עפ"י תכניתויהנוי ום מיכסת הפייס ועד 06:00': מהשעה ה-בימים א' 13.1

דאוג ועליו לדה תוך  שעות עבודה לבצע את תכנית העבו יובהר כי, הקבלן נדרש

  שעות. 8ורך סיום העבודה תוך לכל התשומות הנדרשות לצ

המאוחר ל ים לכת ויסתיה היומיסעד סיום המכו 06:00עה שרבי חג: מהוע בימי ו' 13.2

 ביום ו' ו/אוודה בלן את תכנית העבקה ה יסייםרכי, בכל מק יובהר .16:00בשעה 

 ג. חבת ו/או הניסת השלפני כ תר שעההיו כללבערבי חג 

צע הקבלן את הוראות המנהל לעניין יב םעדים ומוגיחחרי וא רבי חג, לפניעב 13.3

   רת ויים נוספים מעבר לתכנית העבודה, עבודה ביותר ממשמפינ נויים,ת פירוידת

  ם.תוספת תשלוא כל זאת לל אחת.

 אושרה עלדה שבוהע ניתבתכ קבועיםינוי היסוף והפהאל באחד מימי ג חבאם חבהר כי, וי .14

 הוראות , עפ"י ות את הפסולת באזור זהנלפ בלןם, מתחייב הקיוסור מידי המנהל באז

שיום  ים, או לחילופין,ג רצופמי חשני י במקרים בהם חלים. או אחריו יום אותו לפני הל,המנ

 ו בערבא גב החבער לתסואת כל הפהקבלן לפנות  א' או ו'( יידרש םוי) תבצמוד לשבל חחג 

עה במסמכי הצעת והקבזו לתשלום מעבר ת פללא תוסהשבת וזאת  וא ובצאת החג שבת

לה בתדירות גבוהה הפסולת במועדים אאת  לפנות קבלןץ הייאלעקב כך  המחיר, גם אם

  .נדרשותהספות הנומות ותשל הת כהקבלן איד ך כך, יעמלצורדירות בהסכם. יותר מהת

 

חופים ד םל במקריהוראות המנה ת פסולת עפ"ילפנולאסוף ו בלןהקחייב תמי, יובהר כ עוד .15

 מנהל. הת עם הודעת עכל ם ביוחריג

 
 ' ארם ז - עורבת המ פהשוי האינפפרק ג': 

 ל. הר המנבאישו ית העבודהעפ"י תכנמעורבת תפונה הפסולת ה



 

 

 

י ע" תאשפה והמכולוגלות העמ תית(סחרית, תעשיימ ת,מעורבת )ביתיה האשפה פינוי .16

 ןטו 26ת , קיבולקוב 19 לש חנפ במינימום ס קבועחעם ד משאיתות מצעבא לן יעשההקב

על כל אחד   המים לאוויר.ת מזן פליטענייל EURO  5תקן  לתבע, ותלפח 9201 ןמשנתו

יקה לנוסח והגרפ אםבגודל הארגז ומשני צדדיו בהתיותקן על הארגז שילוט מרכבי הדחס 

 עליה יורה המנהל. 

 . 2019יהיו משנת  ו גם מרכב הדחסשלדת המשאית כמכי,  יובהר

 

טת שיבת נולפנת ון של השוקת על מהעלי חלקעשה מהתהדחס ית לת במשאגריפת הפסו .17

 יטרל 240-1100פה בנפחים אשעגלות ת מתקן להרמת בעלואלה יהיו משאיות לדחס,  היפוך

 . היפוך לדחס טתוכן מכולות בשי

 

סע  -ת רםויעשה באמצעות משאיות ידחסנים ודחסני ,עס-ת רםלת ממכולואיסוף ופינוי פסו .18

וצבים ם המהכליי נוסע המאפשרות פי-רםתקן ם מישות ענות ושמקיע( תנו -)משא מגבה

 ואילך.  2019 ןצורייול, אשר שנת טח האשכברשות בש

 

חס ייעודיות לפינוי פחים דמשאיות ת מנים ייעשה באמצעומפחים מוטיסוף ופינוי א .19

  .מוטמנים

רת אחכל רשות בורה, י והבטיחות של משרד התחדרישות הרישות תעמודנה בכל המשאיו .20

ו כן, הקבלן כמ. כולובי האשביישות המוצב פהאשיפוך מכולות ועגלות ת כל דין להוראווה

חוק שירותי הובלה י יל, לפמוברישיונות תקפים כ זיקהחוזה להחרך כל תקופת לאו מתחייב

העבודות נשוא מכרז לצורך ביצוע  ות שישמשו אותומהמשאי תביחס לכל אח 1997התשנ"ז 

 זה.

 

ין אם ם היום ובימים קיא נשוא מכרז זה, בין תאצירה ברשויוה ל כלילכיפנה את  הקבלן .21

 המנהל. אות . הכל עפ"י הורעתידיוצבו ב

 

בעת קיום ומועדים לרבות חגים  לקראת לאת המנהעל פי הור פסולת ףאיסו תגברן יהקבל .22

שנת  או חד פעמי ברשות כגון: דרום אדום, פתיחת/ו פן שוטףם באומתקיימיה אירועים

  . 'גות קיץ וכיובים, חגילימוד

 

 מעל וספיםנ כבר בכלי צורך יש, הז חוזה אנשו דותהעבו יצועב לשם יכ, נהללמ התברר .23

 העבודות ביצוע לשם להפעיל תחייבמ לןבהק, הקבלן ידי על המופעלים הרכב כלי מותלכ

 .נוספת תמורה כל קבלת ללא וזאת, הלהמנ דרישת י"עפ נוספים ברכ כלי

מתאימות רמה הה תזרועותהיה באמצעות מכרז זה נשוא האצירה  פריקת כליוהנפת  .24

 ה.רז זו במסגרת מכשיפונ הי האצירהרמת כלל



 

 

 נימתקת וו, יהיו המשאיז זהרמכבמסגרת רשים פינויים הנדהת הגדולה של נוכח הכמו .25

רו שיאפשרו עבודה לאורך כל השנה ויאפשות גבוהה אמינ ובעליהה וההרמה באיכות גב

ות ינם באחרירמה ההה ומתקןאיכות המשאית . ינויים ביוםרב של פ מספרע של ביצו

 לת העבודה. מנהל טרם תחיור הקבלו את אישמקרה י ן, ובכלהקבל

כל את  מכרז זה ני תחילת העבודה נשואיום לפ 14פחות ל ללן להציג בפני המנהל הקבע .26

מכרז זה  שואודות נה והתאמתן לעבעל איכות המשאית ומתקן ההרמ מסמכים המעידיםה

 ו. רולקבל את אישוים התקנ וןכהרשויות וממשורים מיובכלל זה, א

ות הנדרשת ועפ"י המשאית כמות באמצעוהעבודה ויעשה זאת  תכניתלן יעמוד בהקב .27

 ת ללא תוספת תשלום. ת המנהל. כל זאוארהו

הסכם ות את המפרט בודות נשוא מכרז זה יהיו תואמו את הקבלן בעבשישמות שכל המשאי .28

כל ציוד אתים ו ,: מטאטאי כבישדותהעבו ועצע בציוד לביופן קבואדו בייו ובנוסף יצויחנספו

 וש המנהל. ר ידראש

כל מקרה תסיים , ובשעתייםתוך  ןלתוחלף זאת ע"י הקב שאית,קינות מל אי תבמקרה ש .29

 הוחלפה. נוי מיכלי האשפה של המשאית שה היומית של פיסהמכאת  ת המחליפההמשאי

 הל.מנהיעת ואישור ללא יד הניס הקבלן משאית חדשכא ימקרה לבכל  .30

 י עבודהימ 3ל תגברת לתקופה של מעו/או מת חלופית ש במשאיוה בו יעשה שיממקרב .31

ית משא ( עלGPS) להתקנת מערכת איתור ם, יידרש הקבלןיבקצע במשך חודשיים עובממו

חת א בודה בכליום עלופית תידרש לשקילת אפס ושקילה לאחר המשאית החאת. ז

 מהרשויות. 

סף לאלה , בנוםני עובדישקבוע ו קבלן יכלול נהגהל ע"י פעשתודחס משאית של כל הצוות  .32

חזרתם שתפקידו הוצאת העגלות וה דיועסיק הקבלן עובד ייעיל, ידי המנהר על במידה ויאוש

  . קוםלמ

 תונה מצוידשישמשו את הקבלן לצורך נשוא מכרז זה, תהייהדחס  ל משאיותכ ,הר כייוב .33

 ב: 

 

 ת הפסולת.סודחי  ותרשבהפרוסים  רהאציה כלימתקן להרמת  33.1

  עה.והנסי סהחיוזלים ואשפה במהלך הדיאפשר יציאת נא אשר ל במרכ 33.2

 יד פתח השפיכה( לצורך פעולת הדחיסה. ל קםאחורי )ממווח פיקוד ל 33.3

   יטוי.מתקן ח 33.4

  יות לניטור, כמפורט במסמכי המכרז ונספחיו.טכנולוגערכות מ 33.5



 

 

 ירה. לי האצבכעת פגיעה כנדרש למני עלאית יהיה תקין ופושמסרק המ 33.6

בתדירות ו הלבע ע"י המנשתיק תכנית העבודהעפ"י  כלי האצירהה את כל הקבלן יפנ 34

ל אחת ש תמינימאלי ה הקבלן בתדירותות האשפה יפנאת מכולו שבועב םעפשל ת מינימאלי

 נהוהקבלן ייתן מע דהותכנית העבבכל מקרה, התדירות תיקבע ע"י המנהל ועפ"י ו לשבוע

    . לפינוי יקבעשתת בתשומות לכל תדירו

הוצאת האשפה ציבורי, ה למרחב צירההאוצאת כלי העל ידי הקבלן כולל את  י האשפהפינו 35

בכלל זאת ו מטרים 4של  סדיובר כלהמ יבתיסודי של סב ה, ריקונם המלא, ניקויאשפה ליממכ

  אשפה למקומו,ה החזרת מיכל משאית,לסת האשפה העמ ,ו/או גומחות אשפה אשפה ריחד

 המנהל.  י הוראותעפ"לאתר מורשה תה ורקהו תההובל

אחר ריקונם , לכךל ודות המיועדותנקוהצבתם בה מכלי האשפ תרהקבלן ידאג לסגירת והחז 36

 ובתי מגורים.  יםה בפתחי עסקשריקונם לא תע ורךוב לצברחפה צבת מכלי האשוסגירתם. ה

ות האיסוף ע צושני ,כלי האצירהקום ימ אלאיסוף יע עם רכב הגא ניתן להלבמקרים בהם  37

צבתו המקורי למקום ה רוזייסוף ויחהארכב יכלי האצירה ממקום הצבתם אל דני את מבאופן י

 ו. נקוריר לאח

ר זירם לאחהחול ות הרביםשוי והצבתם ברנפי לצורךרה אציציא את כלי הבאחריות הקבלן להו 38

 . דקות 60על  הלשלא יעלל כופינוי בפרק זמן 

ת לאתר, ללא שהות. סע ישירותי ת תכנית העבודהמה איישסו/או משאית  ת מלאהאימש 39

 ט. חלבהי האשכול אסורה יישוב טחבשוכה פסולת רת משאית ובתהשא

 לכוהאשיפוט של שורים בתחום הגי מבאזורדה אחר שעות העבול משאיות האשפה לא יחנו 40

 . הלאלא באישור ובתיאום עם המנ

 : קיון כלי האצירהוני פתטילש ןידאג הקבל ולותמכוה לפינוי העגלות ףבנוס 41

פ"י תכנית (, עבשנהם פעמי 3) יםארבעה חודשאת כל עגלות האשפה אחת ללשטוף  41.1

ולל הכ ןמתקצעות ופנימית באמלקבלן, שטיפה חיצונית  המנהלגיש יש ההעבוד

יבה ויאושרו בלהגנת הס דלצו ע"י המשרוחומרי ניקוי שאושרו והומים אקדח מ

 הל. מנע"י ה

ייעודי ות חומר חיטוי באמצעדש חולהמפונות אחת  האשפה תולחטא את כל עגל 41.2

 . הלי המנר ע"שאוילהגנת הסביבה ו משרדדי הי והומלץ על שאושרלעגלות 

 ואיננ והמשאיות האצירה כלי וחיטוי תשטיפ צועלבי הנדרש הזמן פרק, יובהר כי 41.3

 האשפה ואיסוף פינוי עבודות את לבצע קבלןה מחויב הםב העבודה בשעות נכלל

 .פסולתהו



 

 

 כלהמיר כל פינוי את לשטוף לאח: קעי קרמונח למיכלים טמוני קרקע ו/או באשר 41.4

קוי אקדח מים וחומרי ני באמצעות מתקן הכוללימית נופהמפונה שטיפה חיצונית 

 ע"י המנהל.  הסביבה ויאושרו רד להגנתרו והומלצו ע"י המששאוש

 כלי האצירה ון שלקירלאחר כל קבלן ישטוף ה -סניםדחו סע-ות רםלכומל באשר 41.5

ויחזיר  הפינוי מכלי האצירה באתר ימי של כל אחדוהפנצוני את צידו החי מפסולת

 . והשטיפהד לאחר הפינוי מיות שטח הרשהמדויק  ה למקומורציאת כלי הא

  צונו.ריעות לשב ביצוע העבודה ברדות השטיפה בדבגמר עבולהחתים את המנהל  41.6

משאית ייעודית לשטיפת שימוש בקשר ל אלשוטף, ל דובר בשירותהר כי, המיוב 41.7

 . יר הנקבע בהצעת המחירעפ"י המחן בתשלום שירות זה יינת. רהי אציכל

פעול בהתאם לנספח תאגיד יש ל, '(בכל הקשור לפינוי פסולת אריזות )זרם גהר כי, ובי

 ורף למסמכי המכרז. המצתמיר 

 

 י קרקע טמונרה מסוג כלי אציוי פינ 42

 דית. דחס ייעוצעות משאית צע באמתבקרקע י פינוי טמוני 42.1

בוע לול נהג קיכמוטמנים פינוי הן לבל"י הקצוות של כל משאית שתופעל עה 42.2

 ל אחד לפחות. ועופ

 ב:  מצוידות, תהיינה םנימוטמוי הפינ ורךצלן לכל המשאיות שישמשו את הקב 42.3

 מנוף בעל שני ווים. 42.3.1

 כף.וללא  מהווי הר 2מ' לפחות, עם  10רך וע נשלפת באוף עצמי וזרמנו 42.3.2

 רקת. גבהת מתפשוקת מו 42.3.3

 והנסיעה.הדחיסה  ה במהלךואשפ וזליםציאת נמירכב אשר לא יאפשר י 42.3.4

 , לצורך שאיבת הנוזלים מהטמון.בהקן שאימת 42.3.5

 מ' לפחות.    20ך צינור באורבעל חץ לפה במתקן שטי 42.3.6

 בלן: ים ידאג הקבנוסף לפינוי המיכלים הטמונ 42.4

מית ניופחיצונית  שטיפה נהכל המפולאחר כל פינוי את המילשטוף  42.4.1

 מלצו ע"ישרו והוי שאוניקו מצעות מתקן הכולל אקדח מים וחומריבא

 ע"י המנהל.  ויאושרו בהת הסביהמשרד להגנ

הפחות סולת מתוך הטמון תתבצע לכל שאריות פוי נשאיבת תשטיפים ופי 42.4.2

 . פינויאחת לשבוע ע"י הקבלן במעמד ה

על כל זוקת הטמון על תח לטי באופן מוחחראהיה איובהר כי, הקבלן י 42.4.3

 . חלקיו



 

 

תכנית ועפ"י כלים אחת לשנה פול יסודי לכל אחד מהמילצבוע ולבצע טי 42.4.4

 הל. אושר ע"י המנשתדה בוע

ה ע העבודביצו בדבר קההתחזוות תים את המנהל בגמר עבודלהח 42.4.5

 . ת רצונולשביעו

 

    חזוקת מכלי האצירהת 43

את מספרי כלי האצירה ו דקבוה כלי אצירקר יצעו סב ערבי והרשויותל נגב מאשכו 43.1

 לנהנציג המו ועל חשבונו בליווי לן יהיה רשאי לבצע בעצממו גם את מצבם, הקבכ

 תתיממחיום  45זמן של  , תוך פרקת כלי האצירה י ותקינולבדיקת מספר קרס

רה שאינם כלי אציימצאו ר . במידה ובסקות האשכולחת מרשויעם כל א החוזה

 חשבונה. ת מכלי האצירה הבלתי תקינים על א ותשרה או תחליףו/ , תתקןיםתקינ

 ת כלי האצירהמוושלת ל תקינוהאחריות הבלעדית ען, מרגע ההחלפה ו/או התיקו

  . הקבלן תהיה על

 

קלקול, ו/או אובדן  , ליקוי,, פגםנזקון כל קט לתימוחל פןחראי באוהקבלן יהיה א 43.2

את העגלות  יתקן ןבלפה. הקריש בגיןט מעל ל סיבה שהיאגלות מכרמו לעיגשי

מת כל עגלה שתינזק, בהתאם השלהחלפת והפגומות על חשבונו ו/או יממן 

 . טים להלןמועדים המפורל פוףוכהמנהל  להנחיות

ל וחלף ע"י הקבלן וערע יאו קבו סדק, חור וירה צאכי, כלי בנוסף לאמור, יובהר 

 . חדשצירה בכלי אחשבונו 

 לן,שה כן הקבלא על בהתאם. המנה תא ויעדכןשעות  24תוך  זאת הקבלן יעשה

 .תקורה 10%חשבון הקבלן בתוספת  עלהתיקון  ע אתלבצ אישר הלהמנ יהיה

או  שעות 24לף תוך הל והעגלה תוחהמנ שא עםתואם הנושל החלפה, י רהבמק

 נהל. יתוף המקבע בשייבתאריך ש

 

ום י דיריות הקבלן לבדוק מחוגיים, באנולטכצעים מוש באמנוכח השי יובהר כי, 43.3

אחראי הקבלן לבדוק בכל פינוי  םמערכת הניטור בכלי האצירה כמו גת תקינות א

גוף כלי האצירה  כסים,לגלים, מזאת תקינות ג ללבכו האצירה את תקינות כלי

. ותשע 24תוך כלי אצירה בנזק כל ליף או להח/והקבלן לתקן יות ראח. בכיוב'ו

 בעצמו ועל חשבונו. לפה החה ע את התיקונים ו/אוק, הקבלן יבצפס ן הסרלמע

 .לוע למנהאחת לשבויעבירו אצירה שתוקנו על ידו ל כלי הכהקבלן יבצע רישום של 

ת הציוד השלמ שםת לשעו 24הקבלן למנהל תוך ווח דהוחלפו ין כלי אצירה שגיב

 .אצירה החדשל כלי הולוגי ענהטכ

 

 חדשהת בי, כמות עגלות רזרלובשטח התפעולי ש עת כלהחזיק בבלן  להק על 43.4

 שוא מכרז זה. נ, מהעגלות המפונות 5%ת של מינימאליבכמות 



 

 

 

 מראש עם ע אך ורק בתיאוםוצתבימוש, שהחלפת מכלי אצירה שיצאו מכלל  43.5

 ל. המנה

י האצירה שיצאו את מכל חשבונו ליא בעצמו ועולהוצת פנוראי לה אחהקבלן יהי

ים געמפ ירתצפן מוסדר וללא יט של הרשות, באוהשיפוש משטח ל שימומכל

קולים לאחד מכלי כלי האצירה הת אתכניס סביבתיים. יובהר כי, חל איסור לה

 משאיות הפינוי. מ חתאאו ל/והאצירה ברשות 

חסני במ התקוליםכלי האצירה  סן אתאחן לבללק ר כי, ככל שהמנהל יורההעוד יוב

 המנהל. פ"י הוראות ע בלןהרשות, יפעל הק

 

היו חדשים ים מכלי האצירה במקו ויוצבק שטילי אצירה מפלסכיובהר כי, מ 43.6

  .ם המנהלישור ובתיאום ערשות והכל באוהסוג המוצב בגם דה ים אתותואמ

 רשות. יים בהקגם ים לדתו תקן ישראלי ותואמי ליהיו בע מכלי אצירה ממתכת

 

אוג לתיקון ותחזוקת דחריות הקבלן לבא :ו/או מונחי קרקעקרקע  ם טמונימיכלי 43.7

 ןוקיני ,ה השוטפתבנוסף לתחזוק ,חי הקרקעאו מונ/נים וטמוהמיכלי האצירה 

   וסביבתו.  שרוול(ה כדוגמת )על כל חלקיו נות כלי האצירהושמירה על תקי

 

ה י האצירמיכלותחזוקת יקון לתוג אן לדבאחריות הקבל -ודחסנים ולותמכ 43.8

ידאג האצירה  נות כליושמירה על תקי ניקיון ,וטפתהש הבנוסף לתחזוק ממתכת,

ם בשנה( בגוון עליו יימ)עד פעהוראות המנהל האצירה עפ"י וע את כלי בצלן להקב

 יורה המנהל. 

 

 וספים, ככלכלי אצירה נ ם להוסיףרשאיו/או האשכול  ותרשפק, הלמען הסר ס 43.9

תחזוקת כלי י לאחראשויות, הקבלן יהיה ל כל הרמוניציאפלי שח השטב רשודשיי

  .פחיוונסאות הסכם זה עפ"י הורצירה החדשים הא

 

מהלך החוזה הינם בבעלות בן יובהר כי, כל כלי האצירה החדשים שיציב הקבל 43.10

 החוזה.  תום טח הרשות לאחרבש רויושאכול והרשות ואלה האש

 

 'זרם ב - ת גרוטאופינוי גזם ופרק ד': 

  ועפ"י הוראותיו.  נהלהמשור דה באיבותפונה עפ"י תכנית הע אותטוהגרו סולת הגזםפ 44

יבצע את העבודות  ןבלהק וף ייעודי.ייעשה באמצעות משאית מנ וטאותהגרגזם ות הפסולפינוי  45

  קוב. 30 -יפחת מ אשלבנפח ת ארגז מטען פתוח לועב ישותבאמצעות משאיות תקינות ושמ



 

 

  עובד.כלול נהג וי וףמנ איתות של משהצו 46

 .ןטו 18לת משקל כולל של בע הלאהו 2019ן משאית המנוף תהיה משנתו 47

  .יויקבע ע"י המנהל ועפ"י הוראותשתשה בתדירות תע הגזם סוףעבודת אי 48

 ופינוי. ף ויסת עבודת אושע 8ת לעניין זה הינו יום עבודת משאי 49

  וי.פינשה סבבי שלוהפחות ן לכל ע הקבלייבצודה ביום העב 50

ר טמ 4טח הערימה וברדיוס שן יקיוננוי, פיגרוטאות תכלול: איסוף, וההגזם ודת איסוף עב 51

וריקון של פסולת  סוגפינוי נקי מכל הנדרשים לצורך השארת שטח ה עיםהאמצ בכלמהערימה 

 סביבה. ה תגנהמשרד לה יבאתר מורשה ומאושר ע"

דקת אל הויעה מבאמצעות יר היענס בכלז המטען ארגיסוי מלא של דרש לכלן נהקב יובהר כי, 52

 דפנות הארגז.

 חר. ו אשית אגו גזם נקי, -םשהפינוי יהיה לפי זרמיוע לקב ל רשאינההמ 53

וי וע איסוף ופינוי הפסולת הגושית, תוך ליציבומים ועפ"י הוראות המנהל, במקרים מסוי 54

 המנהל בשטח. של א למ ופיקוח

רה המנהל ובכלל יועליו מכל מקום  ותטאגרום ופסולת גזוף בלן לבצע איסעל הק כי, ובהרי 55

וכל מקום אחר ות יבורית צוחים, גינותילים, סמטאות, שטחים פשב כות,ם, מדרשיזאת כבי

 עליו יורה המנהל. 

בשעת הטענת ת לסופילה של פנו/או  כל האמצעים בכדי למנוע התעופפותבוט לן ינקהקב 56

סולת שנפלה פ ד כלסוף מיולא ותנקב לחייוהוא מת רכבובעת נסיעת ההארגז תוך אל  הפסולת

 נסיעה. ו הו/א ההטענהת או הועפה בע

 הם זמצבורי גזם נקי ויפנה גזף ופינוי נפרד של סובלן איהקמנהל, יבצע הבהתאם לדרישת  57

  .מורה נוספתת לתזאת ללא קבכל ו יורה המנהל עליובאופן נפרד לאתר 

 ספלטאו אר ו/ת בכורכאוגזם והגרוטה ערימותו ונהם פמקבלן יכסה בורות שנוצרו במקומות ה 58

 3 ללא יעלה עזמן ש רק, תוך פקודםמצבם הל הערימות יוחזרום פונו מה ובלבד שהמקומות

 . נוספת הללא קבלת תמור וכל זאתימי עבודה. 

 סולתפה איסוף ופינויערכת בקרה להפעלת מפרק ה': 

 ילמשרדתהיה מחוברת  המערכת ,GPS)) רומערכת איתב קבלן יהיו מצויידותות המשאיכל  .59

הקוד  ,יובהר כיקבלן. של ה תהיה על חשבונו חזקתהה ואתקנתוה ים ברשות ובאשכולהלהמנ

עבודת ן למנהל כבר ביום הראשונתן ליו שווה ערך(, יר המשאיות )איתוראן אתומערכת איל



 

 

יה של רהמערכת תאפשר מידע בזמן אמת כמו גם היסטום זה. כסהמסגרת יות באהמש

 ית. ורנבודה אחמי עי 90פחות , לערכתמה

 כתמער קבלןלאשכול היספק , וי הפסולתפינביצוע איסוף ו לוישיר עף וטש קבעמביצוע לצורך  .60

כאמור  ן, כפי שנדרשת למערכת איתוראן של הקבלפו תהיה נוסכת זמער ודית לבקרה. ייע

 הסכם. ה יבמסמכ

 .הוראות המנהלאם לתבה ת הקבלןושאיתקן על כל מותקרה לבהייעודית המערכת  .61

 מעקב כמפורט להלן:  פשר ביצועתא המערכת .62

ף, סבב איסות ת התחלריך, שעארה המפונים לרבות: תלי האציכפרטי מ רישום 62.1

מכל  סוף ופינויאים ל מכלי האצירה, שעת סיושאיסוף והפינוי ת השעת התחל

נוי פי ררה לאזוזהח הפינוי, זמןסיעה לאתר שעת התחלת הנ, ג המיכלוס האצירה,

 . וכיוב' סולתהפ

 . פה מכל רשותסולת שנאסהפ משקל 62.2

אשכול מחשבי האמת אל  ופן ישיר ורציף ובזמןועבר באימערכת כל המידע מה 62.3

 וכנה. התן רשות שבהם תותקוה

כמו על המשאיות  המותקנים םיברכיביה: הרכימערכת על כל ה ל תקינותן יהיה אחראי עלהקב .63

כל תקופת בים אלו ברכיייגרם לישא בכל נזק שוי הציראל כלי העים גם הרכיבים המותקנ

 . קינותודע אי תיוורגע השעות מ 24תוך  התקנתוהרכיב ו ת החלפתההסכם, לרבות עלו

אצירה  יין אם הוצב כלצירה תקול ובא חליף כליה חדש בין אם הרשנוסף כלי אצי יובהר כי, ככל .64

לכלי ה בקרהייעודית למערכת ה שלצירה אי הכיב את רכיב כלבלן להר, באחריות הקחדש

 ירה החדש. הצבת כלי האצשעות מ 24ירה החדש תוך אצה

 וח לות ודיוישק פיקוח, בקרה,: ו' פרק

על טף וישיר ועדת לאפשר ביצוע מעקב שוהמי בלן מערכת בקרההאשכול יספק לקכאמור,  .65

שם רש לדהנוכל  ערכתמזק את התחיתקין ויוהקבלן  וי הפסולת ברשותניפביצוע איסוף ו

  . המנהל אותלהורבהתאם  הפעלתם

וי פינה במהלך בשל לדעת בכל, שיאפשר גרלי על המשאיותטשקל אינמלת המערכת הנ"ל כול .66

עבר ת למתוך אפשרוך התייעלות תהליך הפינוי לצורך בקרה ובעיקר לצוראת משקל המשאית 

 שות ללא צורך בשקילה. רל בין רשות

 סכם: ת ההרסגים במשלב גדרו שניצורך כך יול .67

 הוכלי האציר תמערכות הניטור על המשאיו תתקנרם הט -ב א'של



 

 

הקבלן  המשאיות, בשלב זה נדרש עלת הבקרה כומערלב בו טרם הותקנו שלב א' הינו ש .א

 GPSרכת מע הלת במסגרת מכרז זפינוי פסולי הרכב המשמשים לאיסוף ול כען להתקי

 למנהין למיהיה זמערכת זו דע מיהמ, נ"לכב המכלי הרכל אחד על  פעיל)איתוראן( 

טרת לאפשר למנהל המניורה לחברה  . הקבלןהרשותמטעם האשכול ומנהל מטעם 

ה המנטרת לשמור החבר, כמו תידרש מתות קבלת דיווחים בזמן ארשאשכול והה טעםמ

ני נתו כמו גם לבדוק נתונים בזמן אמת כלוי, על מנת שהמנהל ם במחשביהאת הנתוני

  עבר.

 כשהם ריקים רז זה יגיעו לאזור העבודהכת ממסגרובדים בהעהקבלן  ב שלכהרלי כ כל .ב

 ים. ושטופ םימכל פסולת, נקי

העבודה )נהגים  וותיעם צ יתייצבוה העובדים במסגרת מכרז ז לןב של הקברכי הלכל כ .ג

עליו נהל, במקום עה אחרת עפ"י הוראות המש או 06:00בודה בשעה בכל יום עופועלים( 

 שות. ח הרטבשמנהל רה היו

ע"י  תר מורשה ומאושרמכלי הרכב לאסע כל אחד ייינוי ברשות, פוה יסוףסיום האעם  .ד

ת מרשולאסוף פסולת  רל איסוחכלי הרכב. טיפת ושהפסולת  וןריקך רהמנהל לצו

  תר מורשה. הפסולת באת טרם ריקון רמקומית אח

ז דו"ח למכר פהשהצטרשות רשות ורעבור כל  דשחומדי  שרף לחשבון המוגיצן הקבל .ה

מספר וג הפסולת, ת, ס, כמויופינויבע ע"י המנהל לגבי מועדי קשתיונת תכ"י המעפ

קילה של ות ש, העתקי תעודויוהפינאת עבודת האיסוף  עושביצרכב ה כליהנפות, פרטי 

יום וכל  , מספר הפועלים בכלפונוש לתכמויות הפסוטו(, לה טרה ונרכבי האיסוף )משק

שאי לשנות את נהל יהיה רמ. הומיתשות המקל ו/או הראשכוהי רש ע"שיידדע אחר מי

  . דהעבו ימי 10של לעת בהודעה מראש  דו"ח החודשי מעתתכונת הגשת המ

 וכלי האצירה המשאיות ר עלת מערכות הניטוהתקנ לאחר -'בשלב 

 יוכל. בשלב זה לי האצירהוכ הבקרה על המשאיות,ת ורכהותקנו מעבו שלב הינו  'ב שלב .ו

    ה הכוללת יותר מרשות אחת.בודית ער המנהל לנהל תכנאישובן הקבל

כת הבקרה הינה ראחזקת מעות ינוריות על תקני, האחק ה' למפרט הטכרפכאמור, ב .ז

 נו. ועל חשבו הקבלןבאחריות 

כשהם רשות ב ור העבודהאזלו גרת מכרז זה יגיעובדים במסהעלי הרכב של הקבלן כל כ .ח

יותר  עבודה המשלבתית בתכנ א אם כן, המדובר, אלםיפושטו יםקימכל פסולת, נ ריקים

נו יהמשקל א באם, להאינטגרלי פעי שקלך ורק בתנאי שהמאת וגם זא אחתמרשות 

  .הכללים בשלב א'פעיל יש לנהוג עפ"י 

צוותי העבודה )נהגים ם ע ויתייצבת מכרז זה דים במסגרהעובלי הרכב של הקבלן ל ככ .ט

 רשות(חלת הפינוי בהת שעת )עפ"י שעה אחרתו א 06:00בשעה ודה ופועלים( בכל יום עב



 

 

דובר מאם כן, הלא א ,נהל בשטח הרשותהמ עליו יורהבמקום  ל,ות המנהוראעפ"י ה

שקל וגם זאת אך ורק בתנאי שהמאחת בת יותר מרשות בתכנית עבודה המשל

  .אינו פעיל יש לנהוג עפ"י הכללים בשלב א'ל קמשגרלי פעיל, באם ההאינט

ז דו"ח מכרות שהצטרפה לשכל רשות ור בורע דשחומדי  שבון המוגלחש ףצרבלן יהק .י

 וג הפסולת, מספרת, סויומ, כפינוידי ועמ"י המנהל לגבי ע עתכונת שתיקבי המ"עפ

של  להישק, העתקי תעודות יוהפינווף שביצעו את עבודת האיסרכב לי ההנפות, פרטי כ

ל וכ יום מספר הפועלים בכל, נוושפסולת ת הפכמויורכבי האיסוף )משקלה טרה ונטו(, 

ת א תשאי לשנויהיה רהל . המנות המקומיתשהרל ו/או שכויידרש ע"י האמידע אחר ש

  עבודה.  ימי 10ל בהודעה מראש ש ת הדו"ח החודשי מעת לעתשתכונת הגמ

יהיו נתוני אמת  והרשות ידי האשכולב תבות המערכות הממוחשמרגע הפעליובהר כי,  .יא

ום והאשכול בתשלשו את הרשות ישמה אלורק  בוצעו בפועלים שינות ופיהנפובאשר ל

 לקבלן. 

 עבודה הל העסקת מנ -רק ז'פ

מאחד, הכל עפ"י ר ותלמנהל אחד או יהכוונה  "מנהל"ג ן המושיובצזה  בפרקר ובכל האמ .68

 . הצעת המחירהל ועפ"י דרישת המנ

ככל שהרשות שות. רכל לד דה אחעבו ר כוללים העסקת מנהלהמחירים בהצעת המחי י,כ הריוב .69

ר המנהל חלקיות דייג ות העבודה בשטח,משך כל שעק לשירות מנהל עבודה שיימצא בזדקלא ת

ה מנהל העבודיות המשרה של קלחל בל זיכוי בהתאםם הקבלן ויקהעבודה מטע של מנהל רהמש

 וכם. סכפי שת

שנת ייצור מ ירהגרו עם ותוח פדר ברכב מסוג טנ ו/עבודה שיצוייד י/יל מנהלפעויק הקבלן יעסי .70

 . ל אחדלכ אילךו 2018

-06:00ות ן השע)ביודה עבורך כל שעות הלאקום ביצוע העבודות מב יה נוכחיה מנהל העבודה .71

 ל ביצוע העבודות. עקרה רציף פיקוח וב ן( ויבצע באופ16:00

בודה עתקלות המתרחשות במהלך הצוע העבודות ותיקון יבביה זמין לטיפול יההעבודה מנהל  .72

 . 22:00השעה ם עד יול בכ

פול , טיודה בכל יוםעבת הדות והשלמת תכניועבביצוע הם לה יהיו אחראיל העבודמנהלן והקב .73

וע כלי אצירה, כמו כן יהיה אחראי המנהל לשינ ,לביום ההודעה מהמנהתושבים בתלונות 

 . םהחלפתם ותיקונ

מנהלי העבודה ייקבע  מספר, לדרישת המנה עפ"י ויועסקהעבודה הלי ו/או מנ הדועבמנהל  .74

  פ"י המחיר שנקבע בהצעת המחיר.ישת הרשויות, עדרשויות המצטרפות ום לקצב הרבהתא

ם המצוותים לכל דים והעובכבי, את פרטי הרין היתר, בכוללן עבודה היומ נהלבלן יהק, כאמור .75

 ב.היה ממוחשי . הרישוםרכבים בכל יוםמהאחד 



 

 

סק בעבודה ולא יוע גרת עבודות נשוא מכרז זהסק במור דה יועסק אךומובהר כי, מנהל העב .76

יצוע ן לבהקבלחר בזור בו נות שאיננה מרשויות האשכול באם שיפוטה של רשחובת אחרת

 כרז. מה נשואהעבודות 

ובכל עת  אסיבה שהיהל עבודה מכל מנות לדרוש החלפתו של איתהנה רשול רשויות והאשכה .77

שעות  48עמו תוך החליף את מנהל העבודה מטלבלן הק ה יהיה חייבז בלי צורך לנמק, במקרהמ

 . טעמוהמנהל למנהל העבודה החלופי מלקבל את אישור ו לכל היותר

 


