פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין 04-2002
שהתקיימה ביום ראשון ל' בניסן תשע"ב ה -22באפריל 2002
באולם הישיבות עיריית קריית שמונה
נכחו:
הרב ניסים מלכה – ראש העיר
מר עמרם שחר -מ"מ וסגן ראש העיר
ד"ר בוריס סידלקובסקי – סגן ראש העיר
הרב מאיר לוי – חבר מועצת העיר
מר אשר פיניאן – חבר מועצת העיר
מר גבי חסין – חבר מועצת העיר
מר עופר אדר – חבר מועצת העיר
חסרו:
ד"ר יפעת שאשא ביטון – חברת מועצת העיר
הגב' אהובה סירוגין – חברת מועצת העיר.
מר יגאל בוזגלו – סגן ראש העיר
מר יורם ממן – חבר מועצת העיר
מר בנציון יעקב – חבר מועצת העיר
הגב' אתי חי-דוידי – חברת מועצת העיר
חברי הסגל שנכחו:
מר אריאל בר יוסף – יועץ משפטי
מר אברהם פינטו – מבקר העירייה
מר בני קונפורטו – גזבר העירייה
מר שוקי בנדלק – מהנדס העיר
מר כפיר מעוז – מתכלל עירוני
מר משה מלכה – מנהל אגף הרווחה
הגב' שולה עמוס-יועצת למעמד האישה-כאן.
חברי הסגל שחסרו:
מר אלי כהן – מנכ"ל העירייה

רשמה :פאני זפרני
על סדר היום-:

 .0צירופו של חבר המועצה ,הרב מאיר לוי להרכב וועדת ההנהלה של העירייה
 .2האצלת תפקידים וסמכויות של ראש העיר בתחום התשתיות אל חבר המועצה הרב מאיר לוי.
 .3מינוי חבר המועצה הרב מאיר לוי לכהונה של סגן ראש העיר בשכר .מצ"ב חוות דעת חשב מלווה וגזבר.
 .4מינוי הגזבר מר בני קונפורטי לשמש ממונה גבייה לצורך גביית קנסות .מצ''ב חוות דעת יועץ משפטי.
 .5אישור התקשרות ללא מכרז בתחום לכידת בע"ח משוטטים-לאחר שלא היה
זוכה בשני מכרזים פומביים שפורסמו .מצ"ב חוות דעת יועץ משפטי.
 .6אישור מכירת בית מגורים ברח' סלמנוביץ ,בהתאם להחלטת ועדת מכרזים .מצ''ב חוות דעת יועץ משפטי.
 .7אישור יציאת ראש העיר משלחת ראשי רשויות-צרפת קנדה מ 366602-עד  0366602כולל .
 .8אישור פרוטוקול ועדת אכיפה  2602מיום 06.4.02.
 .9אישור תב"רים (מצ"ב רשימה).
 .00ענייני עובדים.
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אריאל בר יוסף :אדוני ראש העיר בבקשה
הרב ניסים מלכה :אני פותח את ישיבת מועצת העיר מן המניין 4-2002
כדרכנו נפתח בדבר תורה :בפרשת השבוע שתי פרשיות מחוברות תזריע ומצורע ,מצורע – זה אדם שמוציא
לשון הרע ,אדם שמדבר לשון הרע ,זה אדם שלא יודע להסתדר בתוך החברה ,מסכסך ולוקה בצרעת,
היו מוציאים אותו מחוץ למחנה והיה יושב בדד ,היה צריך להביא קורבן שתי ציפורים :ציפור אחת לשחיטה
ואחת היו נוהגים להעיף .נשאלת השאלה למה דווקא ציפורים? ציפור מצייצת (מפטפטת) ומדוע לא ציפור אחת?
ציפור אחת עפה ואחת שמדברת ,אליהו הנביא אומר :חץ שחוט על לשונה – הלשון מוגנת עם שניים ושפתיים,
הקשת זו הלשון ,החץ זו המילה ,הרבה פעמים מילה שנאמרת שלא במקום אין שליטה עליה ,אין יודעים
אילו נזקים היא עושה צריך לשקול כל מילה.
בהזדמנות זו אני רוצה לברך שני אנשים חשובים בני קריית שמונה שהוסיפו כבוד וגאווה לעיר ולמשפחתם.
בן שנפר בן קריית שמונה ,המשרת ביחידת שלדג של חיל האוויר חייל וחניך מצטיין סיים קורס קצינים,
מתוך  066צוערים ,אלופי צה"ל ,אלפי אנשים קצינים ,מפקדים ,חברים ומשפחה שנתנו כבוד למצטיין הקורס.
והחייל בצבע הקבע בנימין אטיאס בן קריית שמונה שמשרת בחיל הקשר ,זכה לקבל את אות המצטיין
מנשיא המדינה והרמטכ"ל.

 .0צירופו של חבר המועצה ,הרב מאיר לוי להרכב וועדת ההנהלה של העירייה

הרב ניסים מלכה:
מודיע בזאת בקשתי את צירופו של הרב מאי לוי לחברותו בהנהלת העירייה ,חברי ההנהלה הסכימו.
אני מבקש את הצבעת חברי מועצת העיר.

אריאל בר יוסף; מי בעד צירופו של הרב מאי לוי לחברותו בהנהלת העירייה?
הרב ניסים מלכה ,מר עמרם שחר ,ד"ר בוריס סידלקובסקי ,הרב מאיר לוי ,מר אשר פיניאן,
מר גבי חסין ומר עופר אדר .
החלטה :אושר פה אחד צירופו של הרב מאי לוי לחברותו בהנהלת העירייה.
 .2האצלת תפקידים וסמכויות של ראש העיר בתחום התשתיות אל חבר המועצה הרב מאיר לוי.
הרב ניסים מלכה:
אני מאציל את סמכויותיי לרב מאיר לוי ,הרב לוי יהיה המקשר והמגשר בין משרדי הממשלה לעירייה
ונאחל לו הצלחה בתפקידו.
אריאל בר יוסף;
מי בעד האצלת סמכויות ראש העיר לרב מאיר לוי בתחום התשתיות?

הרב ניסים מלכה ,מר עמרם שחר ,ד"ר בוריס סידלקובסקי ,הרב מאיר לוי ,מר אשר פיניאן,
מר גבי חסין ומר עופר אדר .
החלטה :אושר פה אחד האצלת סמכויות ראש העיר לרב מאיר לוי בתחום התשתיות.
 .3מינוי חבר המועצה הרב מאיר לוי לכהונה של סגן ראש העיר בשכר .מצ"ב חוות דעת חשב מלווה וגזבר.
א .חוות דעתו של אריאל בר יוסף:
אני מאשר כי מינויו של חבר המועצה ,הרב מאיר לוי לכהונה של סגן ראש עיר בשכר ,נעשה כדין,
בהתאם להנחיות חוזר משרד הפנים  1/6/מיום  ,0.1.16ולפי כל דין.
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-3אני מאשר כי אין במינוי זה משום חריגה או סטייה מהוראות החוק או הנוהל ,וכי מועצת העיר אישרה כדין
את האצלת הסמכויות של ראש העיר לסגן הנבחר.
ב .חוות דעתם של הגב' מיכל בר גיורא חשבת מלווה בעיריית קריית שמונה ומר בני קונפורטי גזבר העירייה
בנוגע למינוי סגן בשכר של ראש העיר;
 .1עלות העסקה שנתית של הרב מאיר לוי בתור סגן ראש עיר בשכר ובתנאים צפויה להיות כ( ₪ 11/.666-עלות
השכר מחושבת לאחר קבלת השתתפות בעירייה ממקום עבודה קודם).
 .2אנו מאשרים כי העלות העסקה השנתית של הנ"ל מתוקצבת במלואה בתקציב העירייה אשר אושר בידי מועצת
העיר (ישיבה שלא מן המניין  1-2612מיום .20.2.2621
 .3ככל שבעניין המינוי של הרב מאיר לוי לסגן ראש העיר יידרש מיון בין סעיפי תקציב (מתקציב פנסיונרים לתקציב
נבחרים יבוצע תיקון תקציב  2612בהתאם.
 .4מבחינה תזרימית אנו סבורים ,כי העירייה יכולה לשאת בעלות העסקתו של הרב מאיר לוי בתפקיד סגן ראש עיר
בשכר ובתנאים בנוגע ליתרת התקופה בגין שנת ..2612

מובהר כי אישור תשלום השכר לסגן הנבחר כפוף לאישור משרד הפנים ,בהתאם לסעיף 05א 0לחוק .
הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם) ,התשל''ה –  ,0975ולפי כל דין.
אריאל בר יוסף; מי בעד מינויו של הרב מאיר לוי לשמש סגן ראש עיר בשכר לראש העיר.

הרב ניסים מלכה ,מר עמרם שחר ,ד"ר בוריס סידלקובסקי ,הרב מאיר לוי ,מר אשר פיניאן,
מר גבי חסין ומר עופר אדר .
החלטה:
אושר פה אחד מינויו של הרב מאיר לוי לשמש סגן ראש עיר בשכר לראש העיר.
 .4מינוי הגזבר מר בני קונפורטי לשמש ממונה גבייה לצורך גביית קנסות .מצ''ב חוות דעת יועץ משפטי.
מינוי הגזבר מר בני קונפורטי לשמש ממונה גבייה לצורך גביית קנסות .בעבר אישרה מועצת העיר
את הגזבר כממונה גביית לצורך קנסות (גם קנסות שנפסקו לטובת הועדה המקומית) אישור מועצת העיר
הועבר כמקובל לאישור משרד הפנים .הסתבר ,כי שיש לערוך מספר שינויים בנוסח המינוי ולהביאם בשנית
לאישור המועצה .מכאן הבקשה לאשר שוב את הגזבר כממונה גביית קנסות בהתאם לנוסח המצורף:
בתוקף הסמכות לפי סעיף  )1( 2לפקודת המיסים (גבייה) ימונה גזבר עיריית קריית שמונה (להלן -העירייה,
בני קונפורטי ,ת.ז ,622/590/0 .לממונה על הגביה ,לצורך גבייה לפי סעיף  96לחוק העונשין ,התשל"ז – ,1/99
של קנסות שפסק בית המשפט לעניינים מקומיים  /השלום להלן בית המשפט לטובת העירייה ,של קנסות
בשל עבירות שהן ברירת משפט כאמור בסעיף ( 220א) לחוק סדר הדין הפלילי (נוסח משולב) ,התשמ"ב1/02 -
וכן לצורך גבייה כאמור של קנסות אשר פסק בית המשפט לטובת הועדה המקומית לתכנון ובנייה -
קריית שמונה (להלן הוועדה)
ושל כל סכום שיצווה בית המשפט לשלם לוועדה לפי סעיף  210לחוק התכנון והבניה ,וכן כל תשלומי חובה
המגיעים לעירייה על פי דין.
אריאל בר יוסף:
מי בעד מינוי הגזבר מר בני קונפורטי לשמש ממונה גבייה לצורך גביית קנסות?

הרב ניסים מלכה ,מר עמרם שחר ,ד"ר בוריס סידלקובסקי ,הרב מאיר לוי ,מר אשר פיניאן,
מר גבי חסין ומר עופר אדר .
החלטה:
אושר פה אחד מינויו הגזבר מר בני קונפורטי לשמש ממונה גבייה לצורך גביית קנסות.
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 . 5אישור התקשרות ללא מכרז בתחום לכידת בע"ח משוטטים -לאחר שלא היה זוכה בשני מכרזים
פומביים אשר פורסמו .
מונחת לפניכם חוות הדעת של אריאל בר יוסף יועץ המשפטי ומר משה פרץ מנהל אגף שפ"ע:
בשני מכרזים פומביים אשר פרסמה העירייה ללכידת בעלי חיים משוטטים (כלבים ,נחשים וכו') לא הוכרז
זוכה בתחום הלכידה (מכרז פומבי  ,10/11מכרז פומבי  .)25/11יצויין ,כי במכרז הפומבי השני ()25/11
לא הוגשו כלל הצעות בתחום הלכידה ,למרות שהמכרזים הם פומביים ופורסמו גם בעיתונות ארצית ,ולא
רק במקומונים.
העירייה אינה יכולה לוותר על קבלת שירותים בתחום לכידת בעלי חיים משוטטים ,משום שיש בכך סכנת
נפש .משום כך ,בינתיים ,מקבלת העירייה שירותים בתחום זה ,לפי התקשרות מיידית ,וללא מכרז כבר
מספר חודשים .מובן ,שאין הדבר רצוי.
אדרבא ,פרסום שלישי של המכרז אינו מבטיח הגשת הצעות או זכייה ,כשם שלא היו זוכים בשני המכרזים
שפורסמו ,וכשם שלא הוגשו בכלל הצעות במכרז השני.
משום כך ,אנו מבקשים לאשר התקשרות עם קבלן לכידה שלא במסגרת מכרז .מועצת העיר רשאית
לאשר התקשרות כזו ,ברוב חבריה ( 9חברי מועצה) ,במידה שהיא סבורה שאין כרגע תועלת בפרסום
מכרז נוסף.1
אנו ממליצים כי הקבלן אשר זכה במכרז הפומבי בתחום ההדברה ('אמנון') ,יבצע גם לכידה של בעלי
חיים .קבלן זה מבצע בפועל את הלכידה ,מזה מספר שנים ,לשביעות רצונה של העירייה ,והוא כאמור
גם הזוכה במכרז בתחום ההדברה .יש קשר תפעולי בין שני התחומים ,ואף אם הדבר אינו מחוייב,
יש יתרון בכך שאותו קבלן יבצע גם את שירותי ההדברה וגם את שירותי הלכידה.
סכום ההתקשרות עם קבלן ההדברה – לפי הזכייה במכרז הוא  19,066ש''ח בתוספת מע''מ לחודש .מוצע,
כי ההתקשרות עימו תוגדל בעוד  16,566ש''ח בתוספת מע''מ ,בתמורה לקבלת שירותים בתחום לכידת
בעלי חיים משוטטים.
יצויין ,כי עובר לפרסום המכרז ,שילמה העירייה לקבלן עבור מתן שירותים בשני התחומים הנ''ל (הדברה
ולכידה) סכום חודשי של  30,666ש''ח בתוספת מע''מ; לאמר ,ההתקשרות המוצעת ( 28,300ש''ח בתוספת
מע''מ) מוזילה את עלות ההתקשרות ב  ,25%והיא אטרקטיבית מבחינה כלכלית .גם משום כך ,אנו ממליצים על
ההצעה הנ''ל.
 1תקנה ( 22ח) לתקנות העיריות (מכרזים) ,התשמ'ח – " – 1/09לא הוגשה כל הצעה למכרז רשאית העירייה
להתקשר בחוזה ללא מכרז לאחר שמועצת העיריה החליטה על כך ברוב חבריה ,ולאחר שנוכחה
שבנסיבות הענין עריכת מכרז לא תביא תועלת".
אריאל בר יוסף:

מי בעד אישור התקשרות ללא מכרז בתחום לכידת בע"ח משוטטים?

הרב ניסים מלכה ,מר עמרם שחר ,ד"ר בוריס סידלקובסקי ,הרב מאיר לוי ,מר אשר פיניאן,
מר גבי חסין ומר עופר אדר .
החלטה:
אושר פה אחד אישור התקשרות ללא מכרז בתחום לכידת בע"ח משוטטים -לאחר שלא היה
זוכה בשני מכרזים פומביים אשר פורסמו .
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-5 .6אישור מכירת בית מגורים ברח' סלמנוביץ ,בהתאם להחלטת ועדת מכרזים .מצ''ב חוות דעת יועץ משפטי.
בעקבות אישור עקרוני שניתן בישיבת מועצת העיר מן המניין  5-2611שהתקיימה בתאריך  15במאי ,2611
מכירת בית המגורים ברח' סלמנוביץ בקריית שמונה .פורסם מכרז פומבי בעיתונות ,והחל ההליך למכירת
הנכס באופן מסודר .התקיימה ועדת מכרזים מס'  /-2612מיום  4באפריל  .2612הנכס הוצע בסכום של
.₪ 1.466.666
אריאל בר יוסף:

מי בעד אישור מכירת בית מגורים ברח' סלמנוביץ?

הרב ניסים מלכה ,מר עמרם שחר ,ד"ר בוריס סידלקובסקי ,הרב מאיר לוי ,מר אשר פיניאן,
מר גבי חסין ומר עופר אדר .
החלטה:
אושר פה אחד אישור מכירת בית מגורים ברח' סלמנוביץ ,בהתאם להחלטת ועדת מכרזים.

 .7אישור יציאת ראש העיר משלחת ראשי רשויות-צרפת קנדה מ 366602-עד  0366602כולל .
ועידת צרפת מתקיימת בחסות מרכז השלטון המקומי ומשתתפים בה  46ראשי רשויות מישראל מול
קבילים מצרפת שלהן ערים תאומות ,ותתקיים השנה בפריס ,ועידה זו היא המשך למפגש שהתקיימה
בחיפה בחודש אוקטובר  .2611בועידה בפריס יתקיימו מפגשי עבודה סביב שולחן עגול בנושאים:
נוער תרבות וספורט.

אריאל בר יוסף:
מי בעד אישור יציאת ראש העיר למשלחת ראשי רשויות-צרפת קנדה מ 366602-עד  0366602כולל?

הרב ניסים מלכה ,מר עמרם שחר ,ד"ר בוריס סידלקובסקי ,הרב מאיר לוי ,מר אשר פיניאן,
מר גבי חסין ומר עופר אדר .
החלטה:
אושר פה אחד אישור יציאת ראש העיר למשלחת ראשי רשויות-צרפת קנדה מ 366602-עד  0366602כולל.

 .8אישור פרוטוקול ועדת אכיפה  2602מיום .06.4.02

על שולחן המועצה מונח לאישור חברי המועצה הפרוטוקול הנ"ל.

הפרוטוקול מורכב ממס' פרוטוקולים שחלקם הגדול אושר כבר בעבר במועצה ,החל מ 0/69-ועד  .2/16ישנם
מס' פרוטוקולים שאושרו רק בועדת האכיפה ,ונעצרו עקב החלטת משרד הפנים שלא לאשר את ההחלטות.
לאחר פגישה עם סאלח חוטב'א קצין המחוז החדש ,נעשה מיון וסידור של ההחלטות על פי דרישת משרד
הפנים ,ואני מקווה שהפעם ק .המחוז יאשר אותם.
יש לציין שזהו רק חלק מן הפרוטוקולים הלא מאושרים,בהמשך נמיין את שאר החומר הנותר ונביא אותו
לאישור המועצה ומשרד הפנים.
הפרוטוקול מכיל חובות בסך כולל של כ ₪ 5000000 -הנכונים ליום קבלת ההחלטות.
66...
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 .9אישור תב"רים (מצ"ב רשימה).

אישור תב"רים ועדת כספים אפריל 2012
מס '
תב"ר

יעד התב"ר

סכום התב"ר סה"כ הגדלה
הקטנה

סה"כ תב"ר

גורם מממן

693

בניית מעון יום בימת
תל חי

0 2,750,000

2,750,000

שכון

אחוז
ההשתתפות

הערות
תיקון תב"ר אושר
בטעות ₪ 2.536.666

763

שיפוץ בי"ס רמב"ם

295,000

35,000

330,000

פיס

100%

הגדלה

806

שיקום בריכת שחייה

240,000

200,000

440,000

פנים פיתוח 100% 2011

הגדלה

823

שדרוג בריכת שחיה

-200,000 5,323,697

5,123,697

פנים פיתוח100% 2011

הקטנה

 923הנגשת תחנות אוטובוסים 163,482
פעימה שלישית
 1000עוז לתמורה פינות עבודה 104,000

0

163,482

0

104,000

ק .פתוח /תחבורה 85%
תחבורה
חינוך
100%

חדש

700,000

0

700,000

חינוך

 1002תכנון ועבודות פיתוח בעיר 100,000

0

100,000

800,000

0

800,000

הכנסות
מהיטלי השבחה
תחבורה 90% 720000

850.000

משרד התמ"ת

 1001חידוש מבנה דנציגר

 1003מעגל תנועה רח' עולי
הגרדום /הרב קוק
 1004שיפוץ מעון ברח'
עולי הגרדום

850.000

חדש

100%

חדש

100%

חדש
חדש
מקרן פיתוח

100%

במימון מלא

 .00ענייני עובדים:
אריאל בר יוסף( :נספח מצורף לא לפרסום).
מי בעד?
הרב ניסים מלכה ,מר עמרם שחר ,ד"ר בוריס סידלקובסקי ,הרב מאיר לוי,מר אשר פיניאן ,מר גבי חסין
ומר עופר אדר

החלטה:
אושר פה אחד נושא ענייני עובדים.

הישיבה ננעלה!!
_____________
הרב ניסים מלכה
ראש העיר

_____________
אריאל בר יוסף
יועץ משפטי

לוטה :נספח  :ענייני עובדים.
א .חל"ת:
שם :שרון ונונו
מבקש הארכת חל"ת בשנה נוספת החל מתאריך  0בפברואר  2002עקב לימודי הסטא'ג בעריכת דין .
ב .פרישה לפנסיה
שם :לוי חנה
תפקידה :מזכירה במרכז פיסג"ה
סה"כ שנות עבודה 39.5 :שנים
גיל פרישה 01 :
אחוז גמלה לפרישה  96%עבור  35שנות עבודה
פיצויים :עבור שנתיים וחודשיים בגובה166% :
דרגת פרישה :מנהלי +/
שם :תמר מלכה
תפקידה :סייעת פדגוגית בבית הספר "רננים"
סה"כ שנות עבודה 26 :שנים
גיל פרישה 54 :
אחוז גמלה לפרישה 44%
דרגת פרישה :מנהלי +/
מספר חודשי הסתגלות חודשיים
ג .פיצויים
שם :בן ברוך רפי
תפקידה :מורה בבית הספר "המתמיד"
סה"כ שנות עבודה:שנתיים
גיל פרישה 59 :
אחוז פיצויים166% :
* מר בן ברוך עבד לאחר פרישתו לפנסיה כשנתיים ולא הופרשו עבורו כספים למבטחים.
שם :קרמר כנרת
תפקידה :עובדת סוציאלית
סה"כ שנות עבודה :שנתיים וחצי
גיל פרישה 32 :
אחוז פיצויים166% :
*העתקת מקום מגוריה למרכז הארץ.

חוזה במסגרת מכרז מס' 2562000
לביצוע עבודות איתור ,מניעה ,הדברה של מזיקים; ריסוס עשבייה ברחבי העיר

לביצוע לכידת בעלי חיים איסוף פגרים ,הובלתם ,איחסונם;
שנערך ונחתם _______ ביום _______ לחודש ______ שנת ______
בין
עיריית קרית שמונה
ת.ד  ,0000קריית שמונה
(להלן ""העירייה" ו6או "הרשות")
מצד אחד;
לבין
אמנון חברה להדברת מזיקים בע''מ ח.פ 514601011
כתובת רח' ברנר  ,00קריית שמונה .00550
טלפון 057-7388055
(להלן" :החברה" ו\או "הקבלן")
מצד שני;
ה ו א י ל:

והעירייה פרסמה מכרז פומבי מספר  25/2611לביצוע עבודות איתור ,מניעה ,הדברה של מזיקים ,ריסוס
עשבייה ברחבי העיר; לכידת בעלי חיים איסוף פגרים ,הובלתם ,איחסונם; (להלן 'העבודות').

ו ה ו א י ל:

והקבלן השתתף במכרז וזכה בו.

ו ה ו א י ל:

וברצון הצדדים לקבוע את יחסיהם ההדדיים ,זכויותיהם וחובותיהם בכל הנוגע לביצוע העבודות נשוא
הסכם זה.

 .0הגדרות

אין לכך הוסכם בין הצדדים כדלקמן:
א .מזיקים

לרבות נחשים ,עקרבים ,דבורים ,צרעות ,עכבישים ,בעלי כנף ,יונים ,עטלפים ,עורבים ,ציפורים ,פרעושים,
קרציות ,תיקנים ,רמסים ,נמלים ,זבובים ,כיני יונים ,מכרסמים ,עכברים ,חפרפרות ,חולדות ,יתושים,
זוחלים ,וכיוצא באלה חיות המהוות מטרד לציבור על פי החלטת המנהל.

ב .המנהל

מנהל אגף השפ''ע בעירייה או מי שהוסמך על ידו .

ג .שטח השיפוט
ד .שטח ציבורי

שטח שיפוט העיר קריית שמונה ,לרבות שטחים ציבוריים ושטחים פרטיים.
כל מבנה ציבורי (פנים וחוץ) ,חצר ציבורית ,וגם שטח ציבורי פתוח.

ה .מבנה ציבורי

מבנה המשמש את הציבור ,לרבות כל מוסדות העירייה והמוסדות הקשורים אל העירייה ,משרדי
העירייה ,בתי ספר ,גני ילדים ,גנים ציבוריים ,מחסנים ,לרבות מחסני חירום ,מועדוני נוער ,מרכזי
ומגרשי ספורט ,מבני ספורט ,שרותים ציבוריים ,דירות של מטופלי לשכת הרווחה ,בית הקשיש ,יד
לבנים ,חורשות ,תעלות פתוחות ,ביובים ,בריכות מים ,מוקדי דגירה ,בתי העלמין ,שרות פסיכולוגי,
המועצה הדתית ,בתי כנסת ו/או תפילה ,מועדוני תנועת נוער,קייטנות ,בתי תלמיד,מכון טיהור,
מזרקות ,מקלטים ציבוריים ופרטיים ,מכולות ופחי אשפה.

ו .שטח פרטי

מבנה פרטי ,חצר פרטית וכל מקום שאינו שטח ציבורי ,לרבות מוקדי דגירה וביוב.

ז .מבנה פרטי

כל מבנה שאינו ציבורי.

ח .קריאה

דרישה לביצוע עבודות שיכולה להינתן לקבלן בכל שעות היממה ובכל יום מימות השנה (גם בחגים ,
בשבתות ובמימי שבתון) ע"י המנהל .

י .תוכנית לאיתור מזיקים

תוכנית שתוגש לקבלן מידי שבוע ו/או באופן יומי בנוגע לאיתור ודווח יומי למנהל ו/או מי מטעמו על מוקדי
דגירה ,היווצרות מצבורי מזיקים ונקודות שיש לבצע בהם עבודות הדברה ו/או הדברת מנע.
יא .הדברת מנע עבודות הדברה למניעת היווצרות נקודות דגירה של מזיקים לרבות ביצוע ביקורת חוזרת .
יב .ביקורת חוזרת

ביצוע ביקורת חוזרת ע"י הקבלן בתוך  9ימים (או פרק זמן אחר שיקבע המנהל) ממועד ביצוע
ההדברה ו/או הדברת מנע ,הכל לפי העניין ו/או הצורך המקצועי ו/או הוראות המנהל.

 .2הצהרות הקבלן
הקבלן מצהיר ומאשר בזאת:
א .כי יש בידו את כל הידע ,הכישורים והכלים הדרושים לביצוע העבודות וכי הינו מורשה על פי כל דין ו/או ע'פ
ההסכם ,לעסוק בביצוע העבודות נשוא ההסכם.
ב .כי הוא מתחייב לבצע את כל העבודות באופן שוטף ,תקין ,נאות ומקצועי.
ג.

כי הוא מתחייב לבצע את כל הפעולות ע'פ הסכם זה ,ובהתאם להוראות כל דין – לרבות כל חוקי מדינת ישראל ,וכן
כל חוקי העזר העירוניים ,ובייחוד חוק רישוי עסקים ,תשכ'ח  ,1/00 -פקודת הכלבת ,חוק צער בעלי חיים (הגנה על
בעלי חיים) ,תשנ'ד –  ,1//4חוק להסדרת הפיקוח על הכלבים ,התשס'ג –  ,2662חוק הגנת הצומח ,תשט'ד – ,1/50
פקודת הבטיחות בעבודה (נ'ח) תש'ל –  ,1/96חוק עזר לק'ש (החזקת בעלי חיים) ,תשכ'ז –  ,1/09חוק עזר לק'ש
(פיקוח על כלבים) ,תשי'ט –  ,1/50חוק עזר לק'ש (הגנה על הצומח) ,תשי'ז –  ,1/59חוק עזר לק'ש (הדברת מזיקים),
התשמ'ח  ,1/09 -חוק עזר לק'ש (הדברת עשבי בר) ,תשי'ט –  ,1/5/וכן כל התקנות ו/או החיקוקים ו/או הכללים
אשר הותקנו ו/או יותקנו מכוחם ו/או בעקבותיהם ו/או במקומם.

ד .הקבלן יבצע את פעולותיו בהתאם לתנאים החוקיים המסדירים את ביצוע העבודות.
ה .הקבלן מתחייב לוודא כי ברשותו רשיון ו/או היתר טרם ביצוע פעולה כלשהיא שיש צורך בביצועה לצורך ביצוע
העבודות נשוא הסכם זה על ידו ו/או עי"י עובדיו ו/או מועסקיו ו/או שלוחיו ו/או נציגיו ו/או מי מטעמו ,וזאת בכפוף
לכל דין.
ו .בעבודה שלביצועה יש צורך ברישום ,רישיון או היתר עפ"י דין ,חייב הקבלן להעסיק רק מי שרשום כבעל רשיון
כאמור.
ז.

הקבלן מצהיר בזאת כי הוא מכיר את העבודות שעליו לבצע על פי תנאי חוזה זה וכי ניסיונו ודרגת מומחיות או
מומחיות עובדיו היא כזאת שיוכל לבצע את העבודות הנ"ל בצורה נאותה וטובה ובמועדים הקבועים בחוזה זה.

ח .הקבלן מתחייב בזאת להעסיק מספר מספיק של עובדים מאומנים ומיומנים לתפקידם.
ט .הקבלן יהיה בכל תקופת ההסכם בעל רשיון עסק תקף של הדברה לפי פרט  3.3ס'ק (א) ('הדברה תברואית') לצו
רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) ,התשנ'ה –  1//5ו/או כל דין שיחליף אותו ,וכן בעל היתר הדברה בתוקף ע'פ
תקנות רישוי עסקים (הדברת מזיקים) ,התשל'ה –  ,1/95לצורך קטילת חרקים ו – קטילת מכרסמים .
י .הקבלן מתחייב להודיע לעירייה ,לאלתר ,על כל דרישה של המשרד לאיכות הסביבה ו/או משרד הבריאות ו/או כל
גורם מוסמך אחר לשלול את רשיון העסק שלו ו/או היתר ההדברה שלו.
יא .איש המקצוע מטעם הקבלן אשר עוסק ו/או יעסוק טעמי בלכידה של נחשים ,ויהיה זמין לכך ,באופן מיידי ,ע'פ
קריאה ,בכל שעה ובכל יום מימות השנה הוא  .__________ -הקבלן מצהיר כי איש המקצוע הנ'ל מוסמך לפי כל
דין לבצע את עבודות לכידת הנחשים .שינוי בזהות הלוכד – רק ללוכד שהוא בעל הסמכה כדין ,ומחייבת הודעה
לעירייה.
יב .איש המקצוע מטעם הקבלן אשר עוסק  /יעסוק מטעמי בטיפול שוטף בבעלי חיים שנלכדו ,וגם בלכידה של כלבים
ו/או בעלי חיים ,ויהיה זמין לכך ,ע'פ קריאה ,בכל שעה ובכל יום מימות השנה ,הוא  .________________ -אני
מצהיר כי איש המקצוע הנ'ל מוסמך לפי כל דין לבצע את עבודות לכידת בעלי החיים והכלבים ואת הטיפול בהם.
שינוי בזהות הלוכד – מחייבת הודעה לעירייה.

יג .איש המקצוע מטעם הקבלן אשר מחזיק ברשיון נשק תקף לעשות שימוש ברובה לירי חיצי  6קליעי הרדמה כנגד
בע''ח ,הוא  .________________ -הקבלן מצהיר כי איש המקצוע הנ'ל מוסמך לפי כל דין לבצע את עבודות
לכידת בעלי החיים והכלבים ואת הטיפול בהם .שינוי בזהות הלוכד – רק ללוכד שהוא בעל הסמכה כדין ,ומחייבת
הודעה לעירייה.
יד .המקום אשר ישמש כמגורים לבעלי חיים אשר ילכדו ,במרחק שלא יעלה על  20ק'מ (קו אווירי) מקצה תחום
השיפוט של קריית שמונה הוא ________________________ .הקבלן מצהיר כי המקום כשיר ומוכן לשמש
באופן מיידי לאחסנת חיות ע'פ כל דין.
[במידה שאין מדובר במקום שהוא באחזקה של הקבלן – יש לצרף הסכמה בכתב של מחזיק המקום לאפשר
למשתתף את השימוש במקום באופן מיידי].
הערה – אנשי המקצוע שעל הקבלן להעסיק כאמור אינם חייבים להיות שונים בזהותם.
טו .הקבלן מצהיר בזה שהינו בעל כל הציוד ,החומרים ,והמיכשור אשר נדרשים ו/או ידרשו לצורך ביצוע הסכם זה,
והוא ידאג לרכוש אותם ו/או לתחזק אותם ,על חשבונו ,ע'פ הצורך ,ולרבות הציוד  /המכשור הבא:
 .1רכב לצרכי ביצוע עבודות ההדברה המאפשר נסיעה בכל שטח שהוא .
 .2מרססי לחץ שקיבולם  566ליטר לפחות.
 .3קורא שבבים אלקטרוני לכלבים לשימוש ע'פ הנדרש בכל דין ובתקנות הפיקוח על כלבים ,תשס'ה . 2665 -
 .3מפרט לביצוע עבודות הדברה וריסוס עשבייה
הקבלן מקבל על עצמו את ביצוע עבודות ההדברה וריסוס עשבייה במקומות שונים בשטח השיפוט ,ובהתאם לפרוט הבא:
סוג המזיק
התכנית
א.

 6מקום
העבודות

בכל
עקרבים,דבורים
וצרעות ,עכבישים ,השיפוט.
וזוחלים
נחשים
לסוגיהם

ביצוע מועד ביצוע עבודות ההדברה
שטח כקבוע בתוכנית לאיתור מזיקים ,ו/או
לפי הוראות שהקבלן יקבל באופן יומי
מן המנהל ע'פ קריאות ו/או ע'פ תכנית
יומית (לרבות ביקורת חוזרת).
במידה שהקבלן נקרא לביצוע
העבודות ע'פ קריאה יהיה עליו לעשות
כן לא יאוחר מ –  2שעות מעת קבלת
הקריאה.

שטח כקבוע בתוכנית לאיתור מזיקים ,ו/או
בכל
השיפוט ,למעט לפי הוראות שהקבלן יקבל באופן יומי
שטחים פרטיים .מן המנהל ע'פ קריאות ו/או ע'פ תכנית
יומית (לרבות ביקורת חוזרת).

ב.

ציפורים למיניהם

ג.

שטח כקבוע בתוכנית לאיתור מזיקים ,ו/או
פרעושים,קרציות ,בכל
השיפוט למעט לפי הוראות שהקבלן יקבל באופן יומי
תיקנים רמסים,
זבובים,זבוב החול ,שטחים פרטיים .מן המנהל ע'פ קריאות ו/או ע'פ תכנית
יומית (לרבות ביקורת חוזרת).
כיני יונים

במידה שהקבלן נקרא לביצוע
העבודות ע'פ קריאה יהיה עליו לעשות
כן לא יאוחר מ  0 -שעות מעת קבלת
הקריאה.

במידה שהקבלן נקרא לביצוע
העבודות ע'פ קריאה יהיה עליו לעשות
כן לא יאוחר מ  0 -שעות מעת קבלת
הקריאה ,בכל יום מימות השנה.

ד.

יתושים/זבובים

סוג המזיק
התכנית

שטח
בכל
השיפוט ,למעט
מבנים פרטיים.

 6מקום
העבודות

א .כקבוע בתוכנית לאיתור מזיקים,
ו/או לפי הוראות שהקבלן יקבל
באופן יומי מן המנהל ע'פ קריאות
ו/או ע'פ תכנית יומית (לרבות
ביקורת חוזרת) .

ב .במידה שהקבלן נקרא לביצוע
העבודות ע'פ קריאה יהיה עליו
לעשות כן ,לא יאוחר מ –  4שעות
מעת קבלת הקריאה ,בכל יום
מימות השנה .

ג .עבודות הדברה  /מניעה כנגד
יתושים  /זבובים יערכו בכל
מכולות האשפה בתחום שטח
השיפוט ,באופן שוטף ,אחת
לשבוע ,בין החודשים אפריל –
אוקטובר (כולל).
ביצוע מועד ביצוע עבודות ההדברה

ה.

שטח
כל סוגי המזיקים בכל
האחרים שאינם השיפוט ,למעט
מפורטים בטבלה מבנים פרטיים.
לעיל.

א .כקבוע בתוכנית לאיתור
מזיקים ,ו/או לפי הוראות
שהקבלן יקבל באופן יומי מן
המנהל ע'פ קריאות ו/או ע'פ
תכנית יומית (לרבות ביקורת
חוזרת) .

ב .במידה שהקבלן נקרא לביצוע
העבודות ע'פ קריאה יהיה
עליו לעשות כן ,לא יאוחר מ -
 0שעות מעת קבלת הקריאה,
בכל יום מימות השנה.

ו.

במקרים שאינם שטחים ומבנים
מצויים בקטגוריות פרטיים
הנ''ל
מוגבל ל 50
עבודות הדברה
בשנה.

א .כקבוע בתוכנית לאיתור
מזיקים ,ו/או לפי הוראות
שהקבלן יקבל באופן יומי מן
המנהל ע'פ קריאות ו/או ע'פ
תכנית יומית (לרבות ביקורת
חוזרת) .

ב .במידה שהקבלן נקרא לביצוע
העבודות ע'פ קריאה יהיה
עליו לעשות כן ,לא יאוחר מ -
 0שעות מעת קבלת הקריאה,
בכל יום מימות השנה.

שטח
עשביה בכל
השיפוט ; שטח
הריסוס השנתי
לא יעלה על 066
דונם.

לפי הוראות שהקבלן יקבל מן המנהל
(לרבות ביקורת חוזרת).
מועד הביצוע – לא יאוחר מ 92 -שעות
מעת קבלת הוראת הביצוע ,בכל יום
מימות השנה.

(הערה – לצורך
חישוב המכסה
כאמור ,מוסכם
כי כל עבודת
הדברה שתעשה
בדירת מגורים
1
היא בגדר
עבודת הדברה)
ז.

ריסוס
(ייבוש).

מובהר כי במידה שהקבלן לא יבצע
את הריסוס לייבוש עשבייה ,כפי
שנדרש לעשות ,יהיה עליו לכסח את
העשבייה ,ולנקות את השטח מן הגזם,
עם כלים מוטוריים ועובדים – על
חשבונו ,בתוך שבוע ימים ,מן היום
שבו ידרש לכך.
הערות –
ההדברה תעשה בהתאם לכל דין ,ובאמצעות חומרים ידידותיים לסביבה ככל שהדבר יתאפשר .החומרים יאושרו בכתב
מראש בידי המנהל.
העירייה תדרוש כי הקבלן יתן תשומת לב מיוחדת לריסוס מכולות ופחי אשפה ,וכן מאגרי מים ,במיוחד בחודשים מאי –
ספטמבר.

 .4מפרט לכידת בעלי חיים  6איחסונם במגורים  6השמדתם .
א .הקבלן ילכוד בעלי חיים משוטטים ו/או בעלי חיים אשר חשודים במחלה ו/או שנשכו (לרבות סוסים ,כלבים,
חתולים ,שועלים ,תנים) או בעלי חיים שנפגעו בתאונת דרכים (או בכל תאונה אחרת) בכל שטח השיפוט של העירייה,
לפי קריאה שתופנה אליו ע'י המוקד העירוני ו/או אגף השפ''ע ו/או המנהל ו/או הרופא הוטרינר העירוני .
ב .הקבלן יצטייד באמצעי לכידה מתאימים ,והלכידה תבוצע בידי עובד  /אדם אשר סיים קורס מוסמך ללכידה של
בעלי חיים  /של בעל החיים הרלוונטי  .
ג .הקבלן יגיע למקום שבו עליו לבצע את לכידת בע''ח ,לא יאוחר מ  26 -דקות ,מן הרגע שבו יקבל קריאה לעשות כן,
בכל יום מימות השנה .
ד .עם ביצוע לכידת בע'ח ,יודיע על כך הקבלן לוטרינר העירוני ,לאלתר ,טלפונית וגם בכתב .
ה .הקבלן יפעיל ויחזיק על חשבונו מגורים לאיחסון בעלי חיים שנלכדו כאמור ,לרבות כלביה (להלן 'מגורים');



ו .כל בעל חיים אשר מועבר למגורים יירשם ביומן עם ציון מספר התא אליו הוכנס .לתא יוצמד טופס עם תיאור מפורט
של בעל החיים ,כולל מספר שבב אלקטרוני .
ז .המגורים יכללו לפחות  26תאים נפרדים שמורים לבעלי חיים אשר נלכדו בתחום קריית שמונה ,ויאפשרו מגורים של
בעלי חיים בהסגר ,לרבות כלבים .המגורים ימצאו במרחק שלא יעלה על  26ק'מ מקצה תחום השיפוט של קריית
שמונה (קו אוירי) ,ויופעלו לפי כל דין .
במידה שתהיה לעירייה הקצאה של מקרקעין להקמת מגורים בקריית שמונה ,יחוייב הקבלן להקים את המגורים
בתחומי העיר ,לפי הוראות העירייה ,בתוך פרק זמן של שלושה חודשים.
ח .הקבלן יעסיק מטעמו מטפל אשר יעסוק בטיפול בבעלי החיים המצויים במגורים ,משעה  8:00בבוקר ועד ,05:00
בימי א' – ו' .ביום ב' יפעל המטפל במגורים גם בשעות הצהריים ,משעה  25:00ועד שעה  .08:00על הקבלן לדאוג
למזונם ולבריאותם של בע'ח במגורים ,גם בימי שבתון ,בשבתות ובחגים .
ט .בע'ח שנלכדו כאמור יועברו להחזקה במגורים ,למשך תקופה שלא תפחת מ  16 -ימים; הקבלן יוכל לשחרר את בע'ח
שנלכד כאמור ,עוד לפני תום  16ימים הנ'ל ,אם קיבל מן הוטרינר העירוני ,היתר בכתב ,לעשות כן .
י .בעל חיים ישוחרר מן המגורים רק לאחר אישור בכתב הוטרינר .
יא .הקבלן ישא בעלות ההחזקה והטיפול של כלבים ובעלי חיים במגורים – עד למכסה של  000ימי אחזקה מצטברים
בכל חודש קלנדרי (לדוגמא ,בחודש שבו הוחזקו  3כלבים למשך  30ימים  -נוצרו  90ימי אחזקה בחודש) .

עלות החזקת בעל חיים במגורים לאחר  166ימים הנ''ל ,תשולם על ידי העירייה אך רק אם ההחזקה מעבר ל 166
ימים הנ''ל ,אושרה בכתב על ידי מנהל אגף השפ''ע  /המנכ'ל .מובהר ומוסכם ,כי עלות האחזקה של כלבים ובעלי
חיים במגורים לאחר מכסת  166הימים הנ''ל היא  15ש''ח (כולל מע''מ) לכל יום אחזקה  .
יב .הקבלן ישמע להוראות הוטרינר לגבי הפעלת המגורים ותנאי ההחזקה .המגורים ורכב הלכידה יהיה בהתאם
להוראות כל דין .מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,יצויין כדלקמן :
המגורים ורכב הלכידה יהיו מאושרים להפעלה בידי הווטרינר העירוני והשירותים הוטרינריים בישראל.
.1
המגורים יגודרו בקיר אטום היקפי בגובה של  2מטרים לפחות .
.2
המגורים יחוברו לחשמל ומים ,ויכללו חדר טיפולים ,מחסן למזון ,מחסן לחומרי ניקוי וחיטוי ,מקרר ,מחשב,
.3
וגם מערכת טלוויזיה במעגל סגור ,למעקב שוטף אחר בעלי החיים במגורים .
בתוך המגורים חייבת להיות פניה נפרדת לאכסניה של שני סוסים לפחות ,לתקופה של  16ימים לפחות .
.4
יג .פינוי פגרים :פגרים יפונו בהתאם להוראות הוטרינר ,במידה שיש חשד למחלות; הקבלן יוביל את הפגר למעבדה
המוסמכת בראש פינה (או לכל מקום ברדיוס של  45ק''מ) ,ככל שהדבר ידרש בידי הוטרינר  .הקבלן ישא בעלות
הפינוי כאמור ,עד לכמות של  50פינויים בשנה .
עלות פינוי לאחר  56פינויים בשנה כאמור ,תשולם על ידי העירייה אך רק אם הפינוי מעבר ל  56השנתיים הנ''ל ,אושר
בכתב על ידי מנהל אגף השפ''ע  /המנכ'ל .מובהר ומוסכם ,כי עלות הפינוי כאמור לאחר מכסת  56בשנה הנ''ל היא 156
ש''ח (כולל מע''מ)  .
מובהר כי פינוי אחד הוא – פינוי פגר  /פגרים מתחום איזור השיפוט של העירייה ,באותו יום ,והובלה אחת למעבדה.
(כך למשל 3 ,כלבים אשר פונו מאיזורים שונים בעיר ,באותו יום ,ופונו באותו יום ,למעבדה – הם פינוי אחד ,לצורך
האמור בהסכם זה) .
 .5נהלים לעבודה שוטפת
א .במקרה שבו ניתן לבצע את העבודות ,במספר אופנים  -תהא למנהל ו/או מי מטעמו הזכות לדרוש את ביצוע העבודות
באופן מסויים דווקא ,והקבלן יהיה חייב לציית להוראת המנהל .
ב .מבלי לגרוע מהוראה של כל דין ,מוסכם כי מיד עם סיום השימוש בחומרים כימיים ו/או בחומרי הדברה ,ידביק
הקבלן מודעות אזהרה; מודעות האזהרה יהיו בגודל שלא יפחת מ  126סמ''ר ,והן יוצבו בכניסה למקום שבו בוצע
שימוש בחומרים כאמור ו/או ב  4הפינות של מתחם שבו נעשה שימוש בחומרים כאמור ,ובלבד שהמרחק בין מודעה
למודעה לא יעלה על  16מטרים (במקרה שהמרחק עולה על  16מטרים יש להציב שלט בכל  16מטרים גם בצלעות
המתחם) .על מודעות האזהרה ירשם באותיות בולטות בצבע אדום ,כי בוצע שימוש בחומרים כימיים ו/או בחומרי
הדברה וכן התאריך והשעה שבו בוצע הדבר .כמו כן ,ירשם גם שם החומר שבו נעשה שימוש ,אם הוא מסוכן לבני
אדם  /בע'ח ,שמו של החומר המנטרל ,וכן מספר טלפון זמין של הקבלן.
במידה שהשימוש האמור בחומרים כימיים ו/או בחומרי הדברה יעשה במבנה סגור ,על הקבלן לוודא כי המבנה יסגר
וינעל בתום הריסוס ,וחובתו להדביק שלט אחד כאמור ,על דלת הכניסה הנעולה של המבנה.
ג .הקבלן מתחייב להתייצב בכל יום חול ,במשרדי המנהל פעמיים ביום ,בשעה  8:00בבוקר וגם בשעה 05:00
בצהריים ,וזאת על מנת לקבל הוראות ו6או משימות ו6או תוכניות  ,וכדי למסור מידי יום דו''ח על פעולותיו.
ד .כאמור בכל מקרה שבו תבוצע לכידה של בע''ח יודיע על כך הקבלן לאלתר לוטרינר העירוני ,טלפונית וגם בכתב.
ה .הקבלן יבצע את הוראות כל התוכנית בהתאם להוראות ההסכם ,ולהוראות שיקבל .
ו .הקבלן מתחייב כי הוא ועובד מטעמו ישהו בשטח השיפוט בשעות כדלקמן בימים א'-ה' (שאינם חגים) משעה 0:66
בבוקר ועד השעה  ;15:66ביום ו' ובערבי חג משעה  0:66בבוקר ועד השעה .13:66
ז .הקבלן מתחייב להיות בכוננות לרשות העירייה לצורך ביצוע עבודות במשך  24שעות ביממה ,במשך כל ימות השנה
– גם בחגים ,בימי שבתון ,בימי מתיחות בטחונית ובכל מועד אחר .
ח .הקבלן ימציא למנהל ולמוקד העירייה את מספרי הטלפונים הסלולריים הניידים שלו ,של עובדיו לצורך הפניית
קריאות .

ט .הקבלן מתחייב כי הוא ועובדיו יחזיקו בכל עת את הטלפונים הסלולריים הניידים עליהם הצהירו בפני העירייה
כאמור לעיל ,כשהם צמודים אליהם ,כשהם תקינים לפעולה ,בכל שעות היממה ,בכל יום מימות השנה.
 .6ציוד ורכבים
א .הקבלן ירכוש על חשבונו ,את חומרי ההדברה ואת כל הציוד אשר נדרש לצורך ביצוע עבודות ההדברה.
ב .הקבלן מצהיר בזה שהינו בעל כלי רכב/ים וכל החומרים והכלים האחרים הדרושים לשם ביצוע עבודות ההדברה .כלי
הרכב/ים אותו/ם יפעיל הקבלן בשטח השיפוט ישאו שלט בגודל שלא יפחת מ  126סמ''ר ועליו ירשם כי " רכב זה מבצע
עבודות הדברת מזיקים  -בשירות עיריית קריית שמונה " וכן את מספר הטלפון של המוקד העירוני.
ג .הקבלן ידאג כי כל חומרי ההדברה והציוד יהיו בני תוקף ומתאימים לשימוש בטוח ומורשה ע'פ כל דין.
 .7תקופת ההסכם
א .תקופת הסכם זה הינה למשך שנה אחת  12חודשים) ,החל מיום  ,1.3.12ועד ליום .20.2.13



ב .לעירייה הזכות הבלעדית להאריך את ההסכם ,כפי שהוא ,ל –  4תקופות נוספות של שנה אחת (סה''כ  5שנים) .כל
הארכה נוספת – בהתאם לתקנות העיריות (מכרזים) ,התשמ''ח –  .1/09העירייה מודיעה מראש כי תבדוק את
כדאיות הארכת ההסכם ,בהתאם לביצוע בפועל.
ג .הודעה על הארכת ההסכם כאמור תינתן לקבלן בכתב לא יאוחר מ 36 -ימים לפני סיומה של תקופת ההסכם
המקורית ו/או המוארכת.
ד .במקרה שהקבלן יקבל הודעה כאמור על הארכת תקופת ההסכם ,עליו להמציא לעירייה בתוך  15יום ,ערבות
בנקאית בנוסח המצורף למסמכי המכרז ,כאשר היא בתוקף עד למשך חודש ימים לאחר תום התקופה המוארכת.
כמו כן ,עליו להאריך בתוך פרק הזמן הזה ,את תוקפן של פוליסות הביטוח המפורטות להלן ,למשך חודש ימים
לאחר תום התקופה המוארכת .לא יעשה כן הקבלן במועד (לגבי הערבות ולגבי הפוליסות) – תהיה העירייה זכאית
לבטל את הארכת ההסכם ,וכן לחלט את הערבות ,בלי כל תנאים מוקדמים ,ובלי לשלם לקבלן כל פיצוי.
ה .כל תנאי הסכם זה ימשיכו לחול על התקופה המוארכת ,ככל שתהיה ,בשינויים המחויבים.
ו .חירום :
ההסכם יחול ללא כל שינוי גם בתקופות של חגים ,שבתון ,שביתה ,השבתות ,וגם במצבי מתיחות בטחוניים ,או
במצב חירום הקשור לרעידת אדמה ,ללא כל תוספת תשלום שהיא.
הקבלן ידרש לשמש חלק מכוחות החירום של העירייה ,אף ללא צו רשמי ,לשהות בחמ''ל העירוני ,ולבצע את
העבודות נשוא ההסכם ,בהתאם להוראות שיקבל ,ללא כל תשלום נוסף מעבר למה שנקבע בהסכם .

 .8ה ת מ ו ר ה
א .בתמורה לביצוע העבודות כאמור בהסכם ולביצוע כל התחייבויותיו של הקבלן על פי חוזה זה ,לרבות האחריות
לרכישה ולשימוש בחומרים ודלק ,בכלי רכב ,בציוד והעסקת עובדים וכוח אדם מקצועי ,השגת רשיונות וכן הובלה
ואחזקת בעלי החיים ,תשלם העירייה לקבלן כנגד חשבונית מס תמורה חודשית בסך של  20,366בתוספת מע''מ
(להלן" :התמורה").
ב.

התמורה הנ''ל ,וכן תשלומים אשר יגיעו לקבלן לפי האמור בסעיפים ( 4יא)( ,יג) ,ישולמו לקבלן עד  /6יום לאחר
שהמנהל יאשר את החשבון החודשי שיגיש הקבלן ,ובכפוף להצגת אישורי מס כדין .החשבון החודשי יהיה מפורט
ויכלול את כל מרכיבי העבודה אשר בוצעו באותו חודש.

ג.

למען הסר כל ספק מוצהר ומוסכם כי התמורה הינה קבועה ומוחלטת ,ואינה צמודה לכל מדד .מחיר התמורה קבוע
וסופי ,והקבלן לא יהא זכאי לכל תוספות מכל מין וסוג שהוא הכרוכות בביצוע העבודות ,אספקת חומרים והציוד

לרבות רווח קבלני .מוסכם במפורש ,כי התמורה לא תשתנה בשום מקרה ,אפילו במקרה שבו תהיה התייקרות
בשכר העבודה ו/או במחירי חומרים ו/או בעלויות תקורה ו/או בעלויות הובלה ו/או תנודות בשערי מטבע ו/או שינוי
בשיעור אגרות מסים היטלים וכיו'ב.
 .9תיאום ופיקוח
א .הקבלן מתחייב למלא אחר כל התחייבויותיו נשוא הסכם זה בתיאום עם המנהל ,התברואן העירוני ,הוטרינר
העירוני ,או מי מטעמם.
ב.

הקבלן מתחייב למלא את כל הוראות המנהל או מי מטעמו לשביעות רצונו המלאה.

 .00אי קיום יחסי עובד ומעביד
א .מוסכם ומוצהר בין הצדדים מפורשות כי הקבלן ו/או עובדיו ו/או מועסקיו ו/או כל הבאים מטעמו ו/או בשליחותו
הינם לגבי העירייה בגדר קבלן עצמאי ואין נקשרים בין העירייה לבינם יחסי עובד ומעביד ,ואין לקבלן ו/או לעובדיו
ו/או למועסקיו ו/או לכל הבאים מטעמו ו/או בשליחותו כל זכאות לקבל מהעירייה כל תשלום ו/או זכויות שהן על
פי כל דין ונוהג המגיעים לעובד ממעבידו .
ב .מוסכם בזאת מפורשות כי הקבלן בלבד יישא בכל התשלומים וההטבות הסוציאליות המגיעות על פי כל דין ונוהג
לעובדיו ופועליו ,והעירייה לא תישא בכל תשלום או הטבה כאמור .הקבלן מתחייב לקיים את דיני העבודה ,ולשלם
לעובדיו את שכרם וכל התנאים הסוציאלים המגיעים להם.
ג .תחויב העירייה בתשלום כלשהוא לקבלן ו/או לעובדיו ו/או למועסקיו ו/או לכל מי שבא מטעם הקבלן ו/או
בשליחותו ,בתשלום המשתלם כרגיל לעובד ממעבידו יפצה הקבלן את העירייה בכל סכום בו תחוייב כאמור לרבות
הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד.
ד .מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,המנהל הרשום של הקבלן  /מנהל הסניף המקומי של הקבלן יחתום על כתב שיפוי
בנוסח המצ''ב (נספח ג' להסכם) .מוסכם כי העירייה תהיה רשאית לפעול באמצעות כתב השיפוי המצ''ב ,רק אם
לא תקבל שיפוי מן הקבלן כאמור בסעיף קטן ג' לעיל .הקבלן מצהיר כי הוא ישפה את המנהל הרשום שלו  /מנהל
הסניף המקומי שלו ,אשר יחתום על כתב השיפוי המצ''ב ,בגין כל תביעה של העירייה על פי כתב השיפוי.
ה .עובדי הקבלן יהיו בעלי אישור בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסויימים ,התשס"א.2661-
ו .מבלי לפגוע באמור תהא העירייה רשאית להודיע לקבלן בכל עת כי היא מתנגדת להעסקת מי מעובדיו ו/או מטעמו
בעבודות נשוא הסכם זה מכל סיבה שהיא ,מבלי צורך לנמק ,והקבלן ימנע מלהעסיקו ו/או לפעול בשמו כאמור.
 .00אחריות לנזק
11.1

הקבלן יהיה אחראי אחריות מלאה ומוחלטת לכל נזק גוף ו/או רכוש ו/או נזק כלכלי אשר יגרמו לעירייה ו/או
לעובדיה ו/או אורגניה ו/או שלוחיה ו/או נציגיה ו/או כל למי שבא מטעמה ו/או לכל אדם או ישות משפטית אחרת,
לרבות בגין נזקים אשר נגרמו לצדדים שלישיים ו/או לעובדים של הקבלן ו/או מי מטעמו ,בשל מעשה או מחדל מכל
מין וסוג שהוא ,של הקבלן ו/או עובדיו ו/או אורגניו ו/או שלוחיו ו/או קבלניו ו/או נציגיו ו/או כל מי שבא מטעמו
בקשר ובכל הנובע ,במישרין או בעקיפין ,מביצוע העבודות ו/או ממעשה ו/או מחדל הקשורים במישרין ו/או בעקיפין
להתחייבויות ע'פ הסכם זה ו/או ע'פ כל דין ,אף לאחר סיום תקופת החוזה.

11.2

הקבלן משחרר לחלוטין ומראש את העירייה ו/או את עובדיה ו/או את אורגניה ו/או שלוחיה ו/או נציגיה ו/או כל מי
אשר בא מטעמה ,מכל אחריות לנזק גוף ו/או רכוש ו/או נזק כלכלי אשר יגרמו לעירייה ו/או לעובדיה ו/או אורגניה
ו/או שלוחיה ו/או נציגיה ו/או כל למי שבא מטעמה ו/או לכל אדם או ישות משפטית אחרת ,לרבות בגין נזקים אשר
נגרמו לעובדים של הקבלן ו/או מטעמו ו/או שלוחיו ו/או קבלניו ו/או נציגיו ו/או כל מי שבא מטעמו ,בשל מעשה או
מחדל מכל מין וסוג שהוא ,של הקבלן ו/או עובדיו ו/או אורגניו ו/או שלוחיו ו/או קבלניו ו/או נציגיו ו/או כל מי שבא
מטעמו בקשר ובכל הנובע ,במישרין או בעקיפין ,מביצוע העבודות ו/או ממעשה ו/או מחדל הקשורים במישרין ו/או
בעקיפין להתחייבויות ע'פ הסכם זה ו/או ע'פ כל דין ,אף לאחר סיום תקופת החוזה.

11.3

הקבלן מתחייב שהוא ,וכל גורם מטעמו (לרבות חברת ביטוח מטעמו) לא יגישו כנגד העיריה ו/או כנגד עובדיה ו/או
כנגד אורגניה ו/או כנגד שלוחיה ו/או כנגד נציגיה ו/או כנגד כל מי אשר בא מטעמה ,כל תביעה ו/או תביעת שיבוב
ו/או הודעה לצד שלישי בגין נזק גוף ו/או רכוש ו/או נזק כלכלי אשר יגרמו בקשר ובכל הנובע ,במישרין או בעקיפין,

מביצוע העבודות ו/או ממעשה ו/או מחדל הקשורים במישרין ו/או בעקיפין להתחייבויות ע'פ הסכם זה ו/או ע'פ כל
דין ,אף לאחר סיום תקופת החוזה.
11.4

הקבלן מתחייב לפצות ולשפות את העירייה ,בשיעור מלא ,לאלתר ,ובלי כל תנאים מוקדמים ,בגין כל דרישה ו/או
תביעה ו/או חיוב אשר יושת על העיריה ו/או על עובדיה ו/או על אורגניה ו/או על שלוחיה ו/או על נציגיה ו/או על כל
מי אשר בא מטעמה ,ובתוספת כל הוצאות משפט ,שכ'ט עו'ד ומע'מ ,בגין כל נזק גוף ו/או רכוש ו/או נזק כלכלי אשר
יגרמו לעירייה ו/או לעובדיה ו/או אורגניה ו/או שלוחיה ו/או נציגיה ו/או כל למי שבא מטעמה ו/או לכל אדם או
ישות משפטית אחרת ,לרבות בגין נזקים אשר נגרמו לעובדים של הקבלן ו/או מטעמו ו/או שלוחיו ו/או קבלניו ו/או
נציגיו ו/או כל מי שבא מטעמו ,בשל מעשה או מחדל מכל מין וסוג שהוא ,של הקבלן ו/או עובדיו ו/או אורגניו ו/או
שלוחיו ו/או קבלניו ו/או נציגיו ו/או כל מי שבא מטעמו בקשר ובכל הנובע ,במישרין או בעקיפין ,מביצוע העבודות
ו/או ממעשה ו/או מחדל הקשורים במישרין ו/או בעקיפין להתחייבויות ע'פ הסכם זה ו/או ע'פ כל דין ,אף לאחר
סיום תקופת החוזה.

11.5

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,הקבלן מתחייב לשלם כל דמי נזק ו/או פיצוי המגיעים על פי פסק דין לעובד או
לכל אדם הנמצא בשרותו כתוצאה מתאונה או נזק כל שהוא תוך כדי ביצוע העבודות ו/או ממעשה או מחדל
הקשורים ,במישרין או בעקיפין ,בביצוע התחייבויות הקבלן על פי חוזה זה ו/או ע'פ דין ,אף לאחר סיום תקופת
החוזה.

11.0

מבלי לגרוע מהתחייבויות הקבלן על פי חוזה זה ,ומבלי לגרוע מהוראות כל דין ,מתחייב הקבלן לערוך על חשבונו את
הביטוחים המפורטים להלן ,אשר יהיו בתוקף כל תקופת תוקפו של חוזה זה ו/או הארכתו.
א .ביטוח חבות כלפי צד שלישי לפי כל דין ,בגבולות אחריות שלא יפחתו מסך  $ 366,666למקרה ולתקופה בת
 12חודשים.
ב .ביטוח אחריות מקצועית ,בגבולות אחריות שלא יפחתו מסך  $ 366,666למקרה ולתקופה בת  12חודשים.
הקבלן יהיה פטור מהוצאה של פוליסה זו ,אם ירשם בפוליסה לביטוח חבות כלפי צד שלישי ,כי אין
הפוליסה מחריגה את הכיסוי הביטוחי בגין אחריותו המקצועית של הקבלן.
ג .ביטוח חבות מעבידים בגין עובדים ,קבלני משנה ועובדיהם המועסקים על ידו ,במישרין או בעקיפין ,בביצוע
השירותים נשוא חוזה זה בפני כל תאונה או נזק שיגרם להם ,בגבולות אחריות בגבולות אחריות שלא יפחתו
מסך  $ 366,666למקרה ולתקופה בת  12חודשים.
ד .ביטוח הרכוש והציוד המשמש את הקבלן ו/או קבלני משנה מטעמו לצורך ביצוע העבודות וההתחייבויות
לפי הסכם זה (לרבות ביטוח של המגורים ,וביטוח אש מורחב) על בסיס ערך כינון .

11.9

בפוליסות יכללו התנאים הבאים:
(א)

תבוטל זכות השיבוב ו/או החזרה בתביעה של המבטח כלפי העירייה.

(ב)

הקבלן ,קבלני משנה מטעמו ,וגם העירייה יכללו בשם המבוטח.

(ג)

בכל הפוליסות ייכלל סעיף אחריות צולבת.

(ד)

ייכלל סעיף הקובע כי ביטול הביטוח ,בין על פי בקשת הקבלן ובין על פי רצון המבטח ,יעשה בהודעה
מוקדמת שתימסר גם לעירייה  06יום לפחות לפני מועד ביטול הביטוח המבוקש.

(ה)

אי קיום תנאי הפוליסות על ידי הקבלן לא יפגע בזכות הביטוח ו/או בזכות הביטוח הצולבת של
הקבלן ו/או העירייה ,לפי העניין .

11.0

מבלי לגרוע מהאמור לעיל יחזיק הקבלן בתוקף את פוליסות הביטוח הנ'ל ,כל עוד עלולה להיות קיימת חובה שבדין
כלפיו בגין ביצוע העבודות .

11./

במידה שהקבלן לא יבצע את הביטוחים אשר עליו לבצע בהתאם לאמור לעיל ,כולם או חלקם ,הרי מבלי להטיל על
העירייה חבות כלשהי בקשר לכך ,ומבלי לגרוע מכל זכות או טענה ,תהא העירייה רשאית לבצע את הביטוחים,
כולם או חלקם ,לשלם תחת הקבלן את דמי הביטוח ,לרבות הפרמיות השוטפות ,ולחלוט תשלומים אלה מהעברות
הבנקאית ו/או לנכותם מכל תשלום המגיע לקבלן ו/או לגבותם בכל דרך חוקית אחרת.

 11.16עריכת הביטוחים כנדרש עפ"י הסכם זה לכל תקופת ההסכם אינה באה להגביל את חובתו של הקבלן ואינה
משחררת את הקבלן מחובותיו אחריותו עפ"י הסכם זה וכן מחובת תשלום כל נזק ו/או פיצוי ו/או שיפוי.
 .02הפרות
12.1

על חוזה זה יחולו דיני החוזים ,לרבות חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) ,התשל'א –  , 1/96וזאת מבלי לגרוע
מכל סעד ו/או עילה אחרים.

12.2

מוסכם בין הצדדים ,כי התחייבויות הקבלן בסעיפים ( 9 ,5 ,4 ,3 ,2ד) ,11 ,/ ,הינם תנאים עיקריים ויסודיים של
חוזה זה ,וזאת מבלי לגרוע מכך שגם סעיפים ותניות אחרות בהסכם עשויות ,בנסיבות מסוימות ,להיות בגדר תנאים
עיקריים ויסודיים.

12.3

מכל מקום ,הפרה של התחייבות אשר נקבעה באיזה מן הסעיפים הנ'ל ,תחשב כהפרה של החוזה המזכה את העיריה
לקבל מן הקבלן ,פיצויים מוסכמים וקבועים מראש בסך  ₪ 5,666כשהם צמודים למדד מהמדד הידוע במועד
חתימת חוזה זה ועד למדד שיהא ידוע בעת התשלום בפועל ,וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר ע'פ דין ו/או ע'פ
ההסכם .העירייה רשאית ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,להפחית את הפיצויים המוסכמים.
במידה שאותה הפרה הולכת ונמשכת ,ישולמו הפיצויים המוסכמים כאמור ,עבור כל שבוע שבו תהיה הפרה (יודגש,
כי גם אם ההפרה התקיימה רק במהלך חלק של השבוע ,ישולמו פיצויים מוסכמים ,כאילו החובה הופרה למשך
השבוע כולו ,ולא באופן יחסי).

12.4

מובהר כי הפרות יסודיות של ההסכם ע"י הקבלן תזכה את העירייה לבטל את ההסכם ,בלי כל תנאים ו/או תנאים
מוקדמים ,וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת אשר מוקנית לעירייה ע'פ דין ו/או ע'פ הסכם.

12.5

הפר הקבלן הסכם זה או הוראה מהוראותיו ייחשב הדבר כהפרת ההסכם והעירייה תהיה רשאית לבצע אחת או
יותר מאלה:
א .לבטל את ההסכם לאלתר שהעירייה דרשה הימנו בין בכתב ובין בע"פ למלא אחר אותן הוראות תוך תקופה
שתקבע לכך ע"י העירייה והקבלן לא עשה כן.
ב .לקבל מהקבלן פיצוי על כל נזק ישיר או עקיף שנגרם לה בגין ההפרה.
ג .לעכב כל תשלום המגיע לקבלן .
ד .לחלט את הערבות אשר צורפה להצעת המכרז ו/או המוארכת באופן אוטונומי ,כל אימת שתסבור כי הופר
תנאי או הופרו תנאים בהסכם ומבלי שיהא עליה להוכיח זאת (אף אם אין מדובר בתנאי יסודי ,ומבלי לפגוע
מזכותה של העירייה לקבל את הפיצויים המוסכמים ו/או פיצויי נזק ו/או מכל סעד אחר).
ה .להעסיק על חשבון הקבלן עובדים ו/או קבלן אחר לצורך ביצוע העבודות.

12.0

האמור לעיל אינו בא לפגוע בכל זכות או סעד אחר שיעמדו לרשות העירייה עקב ובגין ההפרה.

12.9

מבלי לגרוע מן האמור ביתר חלקי ההסכם ,ו/או מבלי לגרוע מן האמור בכל דין ,מוסכם בין הצדדים כי העירייה
תהיה זכאית לבטל את ההסכם בגין התרחשות האירועים הבאים ,וזאת בלי כל תנאים ו/או תנאים מוקדמים :

.12.91

אם הקבלן הוא אדם או שותפות ויינתן נגדו או נגד אחד מהיחידה של השותפות צו לקבלת נכסים.

12.92

הוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל ביחס לנכסי הקבלן ,כולם ו/או חלקם,
העיקול או הפעולה האמורה לא הופסקו או הוסרו לחלוטין תוך  /6ימים ממועד ביצועם ,והעיקולים ו/או
הפעולות הללו פוגעים ו/או עלולים לפגוע ביכולתו של הקבלן לקיים את התחייבויותיה עפ"י הסכם זה.

12.93

מונה לנכסי הקבלן ,כולם או חלקם ,כונס נכסים זמני או קבוע או מפרק זמני או קבוע.

12.94

ניתן כנגד הקבלן ו/או לגבי נכסיו צו כינוס נכסים לגבי נכסיו ,כולם או חלקם הגדול ,או נתקבלה ידו החלטה על
פירוק מרצון או שהוגשה נגדו ו/או על ידו בקשה לפירוק או ניתן נגדו צו פירוק או שהוא הגיע עם נושיו כולם ,או
חלקם ,לפשרה או סידור ,כאמור בפקודת החברות (נ'ח) ,תשמ'ג –  1/03או כל חיקוק רלוונטי אחר שיחליף אותה,

או שהוא פנה לנושיו למען קבל ארכה או פשרה למען הסדר איתם כאמור בפקודת החברות (נ'ח) ,תשמ'ג – ,1/03
ו/או על פי כל חיקוק רלוונטי אחר שיחליף אותה.
12.95

הקבלן הסתלק מביצוע החוזה .

12.90

כשיש בידי העירייה ראיות כי הקבלן או אדם אחר מטעמו נתן או הציע שוחד ,מענק ,או טובת הנאה כלשהי בקשר
עם חוזה זה או ביצועו.

12.99

אם הוגש כתב אישום בגין עברה שיש עמה קלון נגד הקבלן ו/או נגד מי מבעלי מניותיו ו/או מי ממנהליו.

12.90

התברר כי הצהרה כלשהי של הקבלן שניתנה בקשר עם חתימת חוזה זה שקרית ,או שהקבלן לא גילה עובדה
מהותית אשר ,היה בה כדי להשפיע על ההתקשרות עמו.

 .13הופסק תוקפו של ההסכם כאמור לא יהיה הק בלן זכאי לפיצוי כספי כלשהו ולא יהיה זכאי לתשלום עבור נזק כלשהו.והקבלן
יהיה זכאי אך ורק לתמורה בעד התקופה שבה בוצע ההסכם בידי הקבלן עד להפסקת תוקפו כאמור.
 .14במידה שהקבלן יהיה זכאי לבטל את ההסכם ,הרי שיהיה עליו למסור לעיריה הודעה מוקדמת על כך ,לפחות חודשיים מראש.
כללי
 .15העירייה זכאית לקזז מכל סכום שעשוי להגיע לקבלן מאת העירייה בהתאם להסכם זה ,כל סכום שיגיע לה מאת הקבלן ,אם
בגלל ביצועו של ההסכם ,הפרתו או נזקים שנדרשת העירייה לשלם בגלל רשלנות הקבלן מחדליו או פעולותיו.
 .10מוסכם במפורש בין הצדדים כי אסור לקבלן להעביר זכויותיו ו/או התחייבותו על פי הסכם זה כולן או מקצתן בכל דרך שהיא
לאחר או לאחרים או לגוף משפטי אחר ,אלא אם קיבל את הסכמת העירייה לכך בכתב ומראש.
 .19כל ויתור ,הימנעות מפעולה או מחדל מצד העירייה לא יחשבו כוויתור העירייה על זכויותיה ,אלא אם כן ויתרה העירייה על
זכויותיה בכתב ומראש.
 .10אין לשנות כל הוראה בהסכם זה אלא בכתב ולא תשמע כל טענה על שינוי בעל פה או מכללא.
 .1/לא יהיה כל תוקף לכל שינוי ו/או תוספת ו/או ויתור ו/או סטייה מהוראות הסכם זה ,אלא אם נעשו בכתב ונחתמו על ידי
מורשי החתימה כדין של הצדדים להסכם.
 .26הקבלן ישא בעלות ביול החוזה ,ככל שיש  /תהיה חובה לעשות כן.
 .21מוסכם ,כי תובענות הכרוכות בהסכם זה או הנובעות הימנו תוגשנה אך ורק לבית המשפט השלום בקרית שמונה או לבית
המשפט המחוזי  /לעניינים מינהליים בנצרת ,בהתאם לסמכות העניינית .
 .22מסירת הודעות:
 22.1כתובות הצדדים לצורכי הסכם זה הן כמפורט במבוא.
 22.2כל הודעה שתשלח מצד אחד להסכם למישנהו בדואר רשום לפי הכתובות הנ"ל ,תיחשב כאילו הגיעה לתעודתה ולידיעת
הצד הנשגר בתוך  3יממות ( 92שעות) מעת מסירתה למשלוח בדואר ,אלא אם צד הודיע למישנהו ,על שינוי בכתובת.
 22.3במקרה שצד אחד להסכם ישלח למישנהו הודעה במסירה ביד או שידור בפקסימיליה ,תיחשב ההודעה כאילו
 22.4הגיעה לתעודתה ולידיעת הצד המקבל בתוך יממה אחת ( 24שעות) לאחר מועד המסירה או השידור בפועל ,בהתאמה.
 22.5במקרה שבו בתוך מניין התקופות בסעיפים  22.3 – 22.2הנ'ל ,חל או חלים ימי מנוחה ו/או ימי שישי ו/או ערבי חג ו/או
ימי שבתון ע'פ כל דין ,ו/או ימים שבהם אין העירייה פועלת כסדרה (בשל חופשה ו/או שביתה ו/או השבתה) ,כי אז אותם
ימים לא יבוא במנין התקופות (למען הסר ספק – סעיף זה חל רק על המועדים למשלוח הודעות דואר בלבד ,ואין בו כדי
לגרוע מחובותיו של הקבלן להיות זמין לקריאות לעבודה בכל שעות היממה ,בכל יום מימות השנה).

 22.0במקרה של העברת שדר בפקסימליה יש לאשר את קבלת השדר בצורה קריאה ,בשיחה טלפונית ,כתנאי לכך
שאפשר יהיה לקבוע כי השדר הגיע לתעודתו.
 22.9הליכים משפטיים :
מידה שמשרד הבריאות או המשרד להגנת הסביבה או בית משפט מוסמך ,או כל גוף מוסמך או או מי מן הגופים הנ''ל
יורה על ביטול ההתקשרות עם הקבלן ,או במקרה שינתן צו מניעה שיפוטי כנגד ביצוע העבודות או כנגד ההתקשרות,
מכל סיבה שהיא ,ובכל שלב ,או שיחלו הליכים משפטיים כנגד העירייה בגין ההתקשרות במכרז או בגין ביצוע
העבודות לפי תוצאות המכרז ,תהיה העירייה זכאית לבטל את ההתקשרות מרגע מתן הודעת הביטול ואילך ,לפי
שיקול דעתה המלא ,וללא כל תנאים מוקדמים .במקרה כזה ,הקבלן לא יהיה זכאי לכל פיצוי או תגמול ,זולת עבור
הוצאות אשר הוא הוציא בפועל בגין העבודות (ככל שהיו הוצאות כאלה) מן המועד שבו הורתה לו העירייה לעשות כן,
ועד למועד מסירת ההודעה .בכל מקרה ,לא ישולמו כספי תקורה או היערכות להפעלה ,אלא רק החזר הוצאות בגין
עבודות אשר בוצעו בפועל.

ולראייה באו הצדדים על החתום:
_________________________
אמנון חברה להדברת מזיקים בע''מ ח.פ
514601011
רח' ברנר  ,00קריית שמונה .00550
טלפון 057-7388055

לוט:
כתב ערבות – נספח ב'.
כתב שיפוי – נספח ג'.

\:Rמכרזים\מכרז הדברה \2000הסכם doc.04.3.02
הודפס לאחרונה  02:05:00 0060762002ימ

_________________________
עיריית קריית שמונה

נספח ב'
לכבוד
עיריית קרית שמונה
א.ג.נ,.
הנדון :כתב ערבות ביצוע
על פי בקשת ח.פ .אמנון חברה להדברת מזיקים בע''מ ח.פ ( 514601011להלן " -המשתתף") אנו ערבים בזה כלפיכם
לסילוק כל סכום עד לסך של  33,960ש''ח וזאת בקשר עם השתתפותו במכרז מס'  2562000ולהבטחת מילוי תנאי מסמכי
המכרז ותנאי חוזה ההתקשרות במסגרתו.
אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל בתוך  16יום מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו,
וזאת מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו ,או לדרוש את הסכום תחילה מאת
המשתתפים בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת ,ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למשתתפים
בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.
אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות ,שכל אחת מהן מתייחסת
לחלק מהסכום הנ"ל בלבד ,בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הכולל הנ"ל.
ערבות זו הנה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.
ערבות זו תישאר בתוקפה עד  1./.14ועד בכלל .דרישה שתגיע אלינו לאחר מועד זה ,לא תענה.
ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.
תאריך ____________________

בנק ________________________

