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 כללי   .1
 
 

רשויות   11הינו תאגיד אזורי, של  "(האשכול" איגוד ערים אשכול רשויות נגב מערבי )להלן: 1.1

אופקים, מועצה אזורית אשכול, מועצה אזורית בני שמעון, מועצה אזורית חוף   בנגב המערבי:

אשקלון, מועצה אזורית לקייה, מועצה אזורית מרחבים, נתיבות, רהט, מועצה אזורית שדות  

 "(.  רשויות האשכולנגב, שדרות, ומועצה אזורית שער הנגב )להלן: "

 

במדינה וככזה מייצר כמויות פסולת  אזור הנגב המערבי מהווה את האזור החקלאי הגדול  1.2

עצומות. כמות הפסולת החקלאית הנוצרת במרחב גבוהה מזו של הפסולת הביתית. אך בעוד  

שבפסולת ביתית קיימת חובת הרשות המקומית לטפל בה וקיימים מערכי טיפול ולוגיסטיקה  

א הטיפול.  תומכת, לפסולת החקלאית אין תמיכה לוגיסטית ואין אחריות של הרשות בכל נוש

בשל כך, מרבית הפסולת החקלאית, במיוחד הצמחית והפלסטיק, נערמת בשטח ומהווה מקור  

 .  לשריפות בלתי מבוקרות ומפגע תברואתי ונופי בקנה מידה רחב מאוד 

 
לאזור עוטף עזה, הכין האשכול תכנית רחבה להסדרת  4328במסגרת החלטת ממשלה מס'  1.3

הפסולת החקלאית הצמחית. תכנית זו הוגשה ואושרה  הטיפול בפסולת החקלאית, בדגש על 

 לביצוע על ידי המשרד להגנת הסביבה.  

 
האשכול, מקים בימים אלה מערך מקיף לטיפול בפסולת החקלאית אשר ייתן שירות ישירות   1.4

 לחקלאי ויחייב אותו כספית, בהתאם לטיפול שבוצע בפסולת עפ"י טון הפסולת שטופל בפועל.   

 
מערך הטיפול בפסולת חקלאית שמוקם ע"י האשכול, נדרש למערכת טכנולוגית אשר תאפשר   1.5

 לכל הפחות:  

 
(, פרטים מזהים, פרטי  אגודה חקלאית/מערכת ניהול המאפשרת: פתיחת לקוח )חקלאי 1.5.1

אשראי ופתיחת קריאה לטיפול בפסולת חקלאית, העברת הקריאה לקבלן רלבנטי )עפ"י  

בחירת האשכול(, התאמת השקילה בשטח ללקוח הרלבנטי, חיוב הלקוח עפ"י משקל  

 הפסולת שטופלה.   

 זיהוי ומיקום כלי הקבלן בצורה רציפה ושמירת נתוני נתיב הנסיעה   1.5.2

 .  לשטח ם הגעת הקבלן המטפלע  לקוחזיהוי כל  1.5.3

) תותקן על ידי  משאית ה גבי  שקילת הפסולת המטופלת במקום באמצעות משקל על   1.5.4

 ושידור און ליין  המציע יחידת שקילה אינטגרלית( 

 למערכת הניהול.     

 הטמעת שקילת הפסולת שטופלה במערכת הניהול לצורך חיוב הקבלן.   1.5.5

 על ביצוע העבודה בשטח באמצעות מערכת הניהול.  הלקוח אישור  1.5.6

 צילום רציף של פעולת הקבלן באמצעות מצלמה על גבי המשאיות וציוד הקבלן.   1.5.7

 שקילה מאתר  ה יכולת הצלבת המידע מנתוני  ו  זיהוי המשאית בכניסה לאתר הקצה 1.5.8

   .  הקצה           

 לפחות  חודשים  6אגירת מידע לתקופה של_  1.5.9
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לקראת אפשרות פרסום מכרז ו/או נוהל הצעות מחיר מבקש האשכול לקבל מידע באשר  1.6

 לחברות שיכולות לתת את השירות המפורט.  

יובהר, האשכול מעוניין לפעול מול חברה אחת אשר תיתן את כלל השירותים המפורטים, אין  1.7

אשכול מול חברה  מניעה, כי הטכנולוגיות יהיו של חברות שונות, אך, בקבלת השירות יפעל ה

אחת בלבד שתתכלל את כל השירותים הנדרשים ותהיה אחראית על כלל השירותים ותכלול 

 . המערכות

  

מטרת המסמך הינה לקבל מידע מגורמים בעלי ניסיון בתחום אשר מעוניינים להציג בפני   1.8

 האשכול את הטכנולוגיה הקיימת ואת אפשרותם לתת את השירות.  

 
 ול רשויות נגב מערבי ובשיתוף המשרד להגנת הסביבה.  התהליך מקודם ע"י אשכ 1.9

 
 

 מובהר כי:  1.10

 הבקשה לקבלת מידע לא תחשב כבקשה לקבלת הצעות כספיות ו/או מכרז כהגדרתם     1.10.1

 .  1987-העירות )מכרזים( תשמ"ח בתקנות      

 על אף האמור לעיל, שומר האשכול לעצמו את הזכות לפנות לכל אחד מהמשיבים     1.10.2

 למסמך זה ו/או לחברות אחרות בבקשה לקבלת מידע נוסף.  

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, שומר לעצמו האשכול את הזכות לפרסם הליך תחרותי    1.10.3

נוסף, בין אם פומבי ובין אם סגור, שבו יוזמנו מי מהמציעים המתאימים אשר עומדים 

 בדרישות האשכול לצורך הגשת הצעות . 

 בנוסף לאמור לעיל, שומר לעצמו האשכול להשתמש במידע המוגש במסגרת הליך זה    1.10.4

 ובהתאם לשיקול דעתו, לצורך הליך תחרותי בעתיד.            

דו של האשכול ו/או אחת  זה להוות כל התחייבות מצ עוד מובהר כי, אין בהליך קבלת מידע

הרשויות ו/או המשרד להגנת הסביבה לפרסם כל הליך תחרותי בעתיד ו/או לדון עם מי  

או הליך כל שהוא   חת הליך זהמהמשיבות תחת הליך זה ו/או להתקשר עם מי מהמשיבות ת

 אחר בעתיד 

 

 דרישות הגשה   –נאים נדרשים מהמנגנון המוצע ת .2

 
 כללי  3.1

ניהול ותפעול מערך הטיפול בפסולת כאמור, האשכול מבקש לקבל מידע ביחס למנגנון 

 החקלאית.  

לתהליכים טכנולוגיות  להציג  ידע  בעל  גורם  כל  מוזמן  זה  סוג    המפורטים  בהקשר  מכל 

ובתנאי   הטיפול  מתהליכי  שהוא  חלק  לכל  ביחס  טיפול  ו/או  מלא  טיפול  לרבות  שהוא, 

 שהטכנולוגיות והתהליכים המוצעים עומדים בכל התנאים שלהלן: 
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ו/או תקן אירופאיעפ"י    יםפועל   המוצרים הטכנולוגיים 3.1.1 מוכר    תקנים ישראליים 

 באם קיימים תקנים אלה.  

שנה 3.1.2 של  מוכח  ניסיון  בעלי  הינם  הטכנולוגיים  כי    המוצרים  חובה  )אין  לפחות 

 הניסיון יהיה ניסיון בארץ(.  

 התהליך המוצע ניתן ליישום מידי. המוצרים הטכנולוגיים ו 3.1.3

כאמור, כי הטכנולוגיה תהיה משולבת של מס' חברות, אך כאמור, על  אין מניעה   3.1.4

 היות בעלי יכולה פעולה משולבת.  הטכנולוגיים השונים להמוצרים 

 המשיבים מתבקשים להציג את המידע המפורט מטה:   3.2

 שם המשיב.   -

 תחום העיסוק של המשיב.  -

 ניסיון המשיב בשירותים המבוקשים  -

 איש קשר מטעם המשיב.   -

 כתובת המשיב.   -

 טלפון. -

 פקס. -

 דוא"ל.  -

: תיאור טכני מפורט של הטכנולוגיה/ המוצרים ובכלל זאת  הטכנולוגיה המוצעתתיאור   -

הטכנולוגים, יכולת הממשק של המערכות השונות לפעול תחת מערכת ניהול אחת, סוגי  

אחר  מידע  וכל  מערכות  המערכת/  של  טכניות  דרישות  מהמערכת,  שיתאפשרו  הדוחות 

 רלבנטי אשר יאפשר לאשכול להתרשם מהמערכות / מערכות.  

 

יסיון קיים בשימוש במוצרים הטכנולוגיים הקיימים בארץ ו/או בעולם  פירוט של נ ניסיון: -

 כמו גם, מס' שנים בהם מופעלים האמצעים וכיוב'.  

הטכנולוגיה   :זמינות - ושל  וישימות  זמינות  לגבי  הטכנולוגיים  /מידע    ים המוצע  המוצרים 

 להפעלה.  ובכלל זה לוח זמנים מוערך  

 , הכשרתו, רכבי שירות בישראך זמינות של צוות מקצועי  :מערך שירות -

 עלות כלל השירותים ובכלל זה, הרכישה והתפעול השוטף. הערכה של   :היבטים כלכליים -

 
 המשיבים מוזמנים לצרף כל מידע אחר רלבנטי בנושא. 

 

המעוניינים להשתתף בתהליך נדרשים להגיש לאשכול רשויות נגב מערבי את  

 . 10:00בשעה  05/10/2021וזאת עד ליום   3.2הפרטים המפורטים  בסעיף 

 

 


