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עיריית אום                     الفحم  ام بلدية
 אל פחם

לשכת היועץ                    مكتب المستشار القضائي
 המשפטי 

 30010אום אל פחם   –  230ת.ד  - 30010ام الفحم  – 230ص.ب 
  04-6313504, פקס'  04-6317740,  04-6313721טל' 

 
                           12-8 -2021  

 
 

    21/2021رقم  مناقصة
 

 جباية خدمات لتقديم عروض  لتلقي مناقصة عن اعالن
 

 .المواطنين من مستحقة ديون جباية خدمات لتقديم عروض تلقي رغبتها عن الفحم ام بلدية تعلن
 

 مقابل    15/8/2021 يوم من ابتداء الرسمية الدوام ساعات  خالل الجباية قسم من المناقصة شروط على الحصول يمكن

البلدية    .ال ام العرض فاز سواء مستردة غير. ج.ش 1000 مبلغ دفع المستندات دون مقابل بموقع  يمكن معايينة 

http://he.umelfahem.org/ 

 
 

 12:30 الساعة 26/8/2021 هو العروض لتقديم النهائي الموعد
    7795100-04التالية:  االرقام على االتصال يمكن لالستفسار

 

 
 

 مع فائق االحترام 
 رئيس البلدية   -الدكتور سمير صبحي محاميد 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

http://he.umelfahem.org/
http://he.umelfahem.org/
http://he.umelfahem.org/
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    21/2021מכרז מס' 

 הודעה על מכרז לקבלת שירותי גביה  

 

 ת חובות מתושבים.יעיריית אום אל פחם מודיעה בזה על הזמנת הצעות למתן שירותי גבי

 

במחלקת  ₪    1,000  תנאי המכרז ומסמכיו עומדים לרשות המעונינים תמורת תשלום סך של

העירייה של  הרגילות  העבודה  בשעות  בעירייה  מיום    הגביה  לעיין  15.8.21החל  ניתן   .

 /http://he.umelfahem.orgבמסמכי המכרז בחינם באתר העירייה שכתובתו:  

 

 . 12:30:  שעה 26.8.21יום  מועד אחרון להגשת הצעות הינו

 

 04-7795100טלפ' לבירורים: 

 כבוד רב , ב
 ראש העירייה  
 ד"ר סמיר מחאמיד  

 

 

 

http://he.umelfahem.org/
http://he.umelfahem.org/
http://he.umelfahem.org/
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 עיריית אום אל פחם 

   21/2021מכרז מס' 

 מכרז לקבלת הצעות להגשת שירותי גביה .

 

   בתנאים כדלקמן :רשאים לגשת למכרז כל אדם או חברה העומדים 

 

 אזרח ישראלי.  . 1

 

 תאגיד, תאגיד הרשום כדין בישראל. במקרים של  . 2

  

 המסמכים כדלקמן : כתנאי להשתתפות במכרז, כל משתתף נדרש להמציא את  . 3

 

 במקרה של יחיד; צילום תעודת זהות ונספחיה. (א

זיהוי בעלים ואישור זכויות    אישורו  במקרה של תאגיד,  צירוף תעודת ההתאגדות  (ב

 לנספח א' בהתאם  רואה חשבון של חתימה

צירוף אישור על נסיון של החברה במתן שירותי גביה מינהלית לרשות מקומית   (ג

 .  10,000 -שנים לפחות, שמספר תושביה אינו פחות מ  3במשך 

 . ₪ , לפי נספח ב המצ"ב  50,000  בסכום של)ערבות הגשה( ת ירבות בנקאע (ד

  נספח ג לפי    הצהרה בדבר העדר קירבה לעובד הרשות ו/או לחבר העירייהצירוף   (ה

 המצ"ב.

 עבור רכישת מסמכי המכרז.₪  1,000 ירוף קבלה בסכום של צ (ו

יי מעוניה (ז במכרז  להשתתף  מחלקת  רכוש  ל  וכל ונים  במשרדי  המכרז  מסמכי  את 

החל   בעירייה  של  15.8.2021  מיוםהגביה  סך  בקופת  ₪    1,000  תמורת  שיופקדו 

 ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר העירייה בחינם.  העירייה.

להסכם את סכום התמורה שהוא מציע.  כל אחד ממרכיבי    10ס'  המציע יציין ב ( ח

 מההצעה הכוללת.   50%ההצעה יהווה 

וישלשלה לתוך תיבת המכרזים בבניין  משתתף יגיש הצעתו במעטפה סגורה  כל   (ט

העבודה הנהוגות בעירייה עד ולא יאוחר  הראשי של עיריית אום אל פחם בשעות  

 . 12:30שעה  26.8.2021ם מיו

 

עמוד  חתימ  .  4 כל  על  לרבות  המכרז  מסמכי  כל  על  החתימה  מורשי  של  ומחייבת  מלאה   ה 

 להשתתפות במכרז. מוקדם תנאי   המעמודי ההסכם המצורף למסמכי המכרז, הינ      

 

את  5 העיר  גזבר  לידי  למסור  המשתתף  על  יהיה  הזכייה,  הכרזת  לאחר  הסכם  לחתימת  .כתנאי 

 המסמכים כדלקמן: 

 

 גופים ציבוריים.  חשבונות עפ"י חוק עסקאות עםישור ניהול פנקסי  א א(

 ישור על ניכוי מס' במקור. א ב(

מעבידים. ג( אחריות  ביטוח  של    פוליסת  מסך  יפחת  שלא  ביטוח  למקרה    5,000,000גבול 

   20,000ולתקופה, והשתתפות עצמית שלא תעלה על  
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ג' (א צד  לביטוח  של  פוליסה  מסך  יפחת  שלא  ביטוח  גבול   .-  .1,000,000  

לתקופה, והשתתפות עצמית שלא תעלה על סך של    5,000,000.-למקרה ו  

30,000 

    .200,000פוליסה לביטוח כספים בסכום  (ב

 . 1,000,000.-פוליסה לביטוח נאמנות עובדים בגבול של  (ג

ואחריות    ) למעט אחריות מקצועית  2016כל הפוליסות יהיו לפי נוסח ביט   (ד

מקצו(.  מעבידים אחריות  ובכפוף  נוסח  המבטח  נוסח  פי  על  יהיה  עית 

 לרשימה.  

 שם המבוטח יהיה בנוסף לשם המשתתף, שמה של עיריית אום אל פחם.  (ה

 

 

 בכבוד רב , 
 ראש העיר 
 ד"ר סמיר מחאמיד  
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 נספח א'

      לכבוד 

 אום אל פחם    עיריית

 

 א.ג.נ 

 הנדון :  זיהוי בעלים ואישור זכויות חתימה 

 

 תאריך: ___/___/____          

 מ.ר _____________________  הח"מ עו"ד/רו"ח ______________ אני

 מאשר בזה כדלהלן: 

 הנני משמש כעו"ד/רו"ח של התאגיד ______________________________.  .1

 מורשי חתימה בשם התאגיד הנם:                         .2

 ________________  .א

 ________________  .ב

 ________________  .ג

 חתימת ______________מהם מחייבת את התאגיד.

הערה: במקרה שזכויות החתימה בתאגיד שונות מן המתכונת לעיל, יש לצרף אישור מפורט  

 חתום על ידי רוה"ח או עוה"ד.

 בעלי התאגיד הנם:  .3

 ________________  .א

 ________________  .ב

 ________________  .ג

 הערה: במקרה שהמקום אינו מספיק יש לצרף אישור מפורט חתום על ידי רו"ח או עו"ד.

זה מתוך מורשי החתימה   .4 כי מורשי החתימה החתומים על מסמכי מכרז  הנני מאשר בזאת 

 המפורטים לעיל הנם: 

 ________________  .א

 ______________ __ .ב

 ________________  .ג

 

 הערות נוספות_____________________________________________________  .5

 

 __________________ 

 רו"ח/עו"ד 

 

 זה לגבי תאגיד זה. במידה ומי מהבעלים הנו תאגיד יש לצרף טופס זיהוי בעלים 

 

 

 

 



 6 

   בנספח 

 ערבות הגשה   -נוסח כתב ערבות לקיום ההצעה במכרז

 שם הבנק/חברת הביטוח ________________ 

 מס' הטלפון ________________________ 

 מס' הפקס: ________________________ 

 

 כתב ערבות

 לכבוד  

 אום אל פחם   עיריית

 

 ____________ ערבות מס' הנדון:

 

חמשים  אלף שקלים   :במילים )₪  50,000 אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך 

"(  החייב)להלן " אשר תדרשו מאת: _____________________________________ (חדשים 

 .אום אל פחם  תעבור עירייגבייה קבלת שירותי    בנושא 21/2021מכרז מס'  עם  בקשר

 
יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב    15ל תוך  אנו נשלם לכם את הסכום הנ"

בדואר רשום, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא  

מאת   האמור  הסכום  סילוק  את  תחילה  לדרוש  או  כלפיכם,  לחיוב  בקשר  לחייב  לעמוד  שיכולה 

 החייב.

 

 .  26.11.2021ך ערבות זו תהיה בתוקף עד תארי

 
 

  דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חב' הביטוח שכתובתו 
 ________________________ 

 
 ח ________________________ שם הבנק/חב' הביטו

 ________________________  מס' הבנק ומס' הסניף
 ________________ כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח  

 

 נת להעברהערבות זו אינה נית

 

                   ________________                       ________________                       ________________ 

 תאריך                                                  שם מלא                                         חתימה וחותמת            
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 נספח ג 
 הצהרה בדבר העדר קירבה לעובד הרשות ו/או לחבר העירייה 

  
 

 עיפים הבאים. הנני מצהיר בזאת כי העירייה הביאה לידיעתי את הוראות הס  .1
 

 א' )א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כדלקמן:  122סעיף  1.1 
"חבר עירייה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה על   

עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד 
בן זוג, הורה, בן או בת, אח או     -העירייה;  לעניין זה, "קרוב"  לחוזה או לעסקה עם  

 אחות". 
 

)א( של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות 12כלל   1.2
 המקומיות הקובע: 

"חבר העירייה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית; לעניין זה, "חבר  
ירייה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו )ראה הגדרות חבר ע    -עירייה"  

 ()ב((". 1)  5 -()ב( ו1) 1"קרוב" בסעיף   -"בעל שליטה" ו
 

 )א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כי:  174סעיף  1.3
"פקיד או עובד של עירייה לא יהיה נוגע או מעוניין, במישרין או בעקיפין, על ידי עצמו   

זוגו או שותפו או סוכנו, בשום חוזה שנעשה עם העירייה ובשום עבודה -ל ידי בןאו ע
 המבוצעת למענה".  

 
 בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי:  .2
 

בין חברי מועצת הרשות יש / אין )מחק את המיותר( לי: בן זוג, הורה, בן או בת, ואף  2.1 
 לא סוכן או שותף.  

 
המיותר( חבר עירייה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק  יש / אין )מחק את 2.2 

העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או  
 שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו. 

 
 יש / אין )מחק את המיותר( בן זוג, שותף או סוכן העובד ברשות. 2.3 

 
  המכרזים  של  העירייה  תהיה  רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה   ידוע  לי  כי  ועדת   .3

 כאמור לעיל, או אם מסרתי הצהרה לא נכונה. 
 
אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו   .4

 אמת.
 
ובפרט   .5 דין בכלל  כל  כדי לגרוע מהוראות  לעיל  ( לפקודת  3א')   122מהוראות סעף  אין באמור 

מחבריה ובאישור שר הפנים רשאית להתיר התקשרות    2/3העיריות, לפיהן מועצת הרשות ברוב  
 ותנאיו פורסמו ברשומות.   א')א( לפקודת העיריות ובלבד שהאישור 122לפי סעיף 

 

 : ___________________ החברה   :___________ חתימתהחברה  שם
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 הסכם למתן שירותי גביה                                 

 אשר נחתם באום אל פחם ביום  ______________ 

 

 

 עיריית אום אל פחם     :בין

 "( העירייה" - )להלן

 ובין:  

 שם : ___________________    

 מס' ח.פ. /ת.ז. ______________________    

 רח'_________________  ת.ד. _____    

 ישוב  ______________ מיקוד ________    

 טלפ' _____________ פקס' ___________    

    

 ("הקבלןאו " "ספקה"-)להלן  

 

( למתן שירותי גביה מנהלית  "המכרז" -)להלן  21/2021ז  הגיש הצעה במסגרת מכרספק  וההואיל:  

 כמפורט בגוף הסכם זה. 

 א זכה במכרז.    ושהספק : והעירייה הודיעה ל  והואיל

שהספק  וההואיל:  ו לפקודת  ומצהיר  בהתאם  מנהליות  גביות  לביצוע  יכולת  בעלת   א 

 העיריות ובהתאם לפקודת המסים )גביה(.    

והוהואיל הספק  :  וכי  ויעילות  יכולת  בעלי  אמינים  מיומנים  עובדים  להעסיק   א  ומתחייב 

 להעמיד לצורך ביצוע הסכם זה כמות עובדים מספיקה.   ן  מוכ   

 כפוף לתנאי הסכם זה. ספק של הו והעירייה הסכימה לקבל את שירותי הואיל: ו

 אי לכך הוסכם הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן: 

 ( המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו. 1

התאם לפקודת העיריות ולפקודת המסים  מתחייב לספק לעירייה שירותי גביה לחובות ב ספק  (א. ה2

 )גביה( ובהתאם לכל דין אחר.

 נקוט בהליך כל שהוא שאינו עפ"י דין. יבצע את פעולות הגביה בהתאם לחוק ולא  ספק י(ב. ה2

 התחייבויות החברה: 

מתחייב לבצע את כל פעולות הגביה המנהלית בהם מוסמכת העירייה לנקוט עפ"י הדין,  ספק  (א. ה4

עיקולים הוצאת מעוקלים תפיסת טובין ומיטלטלין, עיקולי בנקים וכל פעולת גביה מנהלית  לרבות  

 אחרת בה מוסמכת העירייה לנקוט עפ"י כל דין. 
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  מתחייב לנהוג עפ"י דין בביצוע הסכם זה ולשמור ולהקפיד על קיומם של כללי המנהלספק  (ב. ה4

 התקין. 

מתחייב בהן יכללו בין היתר את   ספק  המנהלית שה( למען הסר ספק מובהר בזה כי פעולות הגביה 5

 הדברים הבאים:

 פעולות גבייה שונות ע"י פקידות בהתאם להוראות והנחיות של מנהלת הגבייה.   (א

 עיקול ברישום.  (ב

 ארגון תפיסת רכבים, ותיאום עם גרר משטרה מחסן וכדומה.  (ג

 הוצאת מיטלטלין.  (ד

 כניסה לבתי חייבים במידת הצורך.  (ה

 אחסנת מעוקלים במחסנים עפ"י דין. ארגון  (ו

 תיאום הוצאת ליווי משטרתי, לפי הצורך.  (ז

וגבית   (ח קשר ישיר עם הגורם במחסן המעוקלים בכל הקשור למכירת המעוקלים 

 תמורתם. 

 הסדרים עם החייבים באישור העירייה בלבד.  (ט

כל מטלה בתחום הגבייה, אשר תתבקש החברה לבצע ע"פ הדין ע"פ הוראותיו של   (י

 לקת הגבייה והארנונה בעירייה.  מנהל מח

מתאים,   עם רכב שני גובים לשם ביצוע המטלות הנ"ל, החברה מתחייבת להעסיק  (יא

, אשר  וכל פעולה נדרשת אחרת  שתפקידם לבצע פעולות בשטחוכן פקידות גבייה,  

ע"פ הדין ע"פ הוראותיו של מנהל מחלקת הגבייה והארנונה  ספק לבצע  תבקש ה ה

 בעירייה.  

שעות ביום    8לשם קיום הוראות הסכם זה לפחות  ו  להעסיק עובדי  מתחייבספק  ה (יב

 שעות בימי שבת ובערבי חגים שחוגגים תושבי העיר. 7ה ו  - בימים א

דאג שכל  יא  ו וה   ו פתח קופה לעצמיכל תשלום מכל מין וסוג , היינו לא  יו  קבל לידילא  ספק  (ב. ה6

פת העירייה או ישירות לחשבונות הבנק  הגביות והתשלומים מכל מין וסוג יבוצעו ע"י החייבים בקו

 של העירייה.   

 

היה רשאי לגבות  ילא  ספק  שמש כשליח של העירייה בביצוע כל פעולות הגביה, והספק יה(ג.  6

 מאת החייבים כל סכום מכל מין וסוג בין בכסף ובין בשווי כסף. ולעצמ

 המסמכים הקשורים לו. מתחייב לפתוח תיק עבור כל חייב, ולשמור את כל ספק (ה6

ה7 י (  דו"ח  ספק  לרבות  ביצוען  לאחר  מיד  פעולות  דו"חות  של  העתק  העירייה  לידי   תן 

דברים                        נמצאו  לא  אם  ובין  דברים  עוקלו  אם  בין  מעוקלים  הוצאות  דו"ח  עיקול,  רישום 

 , וכן כל פרט נוסף הנדרש ע"י המזמין.  ראויים לעיקולה

מורשי  למען הסר ספק,   ע"י  ע"פ הזמנה מראש חתומה  עליו  יבצע את המשימות שהוטלו  הספק 

ומספר   העירייה,  שתחליט  כפי  בחודש  או  בשבוע  העבודה  ימי  את  המפרטת  בעירייה,  החתימה 

 הפקידות הדרושות ושעות עבודתן בחודש.  
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 ביטול או השעיה בידי גורם חיצוני : ( 8

או יושעה ביצועו של הסכם זה ע"י גורם מוסמך  והעירייה מצהירות כי במידה ויבוטל ו/ספק  ה

כל  ספק  היה ליחיצוני יראו את הצדדים כמי שהסכימו לביטול זה מרצונם הטוב והחופשי, ולא  

 טענה ו/או תביעה כל שהיא בגין ביטול ההסכם, כנגד העירייה. 

 התחייבות העירייה:( 9

זה והנמצא במאגרי    את המידע הדרוש לה לשם ביצוע הסכםספק  .א. העירייה תיתן ל9

 המידע שלה. 

 .ב : 9

יה (1 הדרושים  ספק  והמסמכים  הניירת  סוגי  כל  את  העירייה  חשבון  על  פיק 

 לביצוע הסכם זה עפ"י דין.

זה   ( 2 הסכם  של  ביצוע  והוראות  צווים  על  יחתמו  המוסמכים  העירייה  נציגי 

א  לנקוט בכל פעולה שהיא, אלך  מוסמספק, והוא יהיה  וימסרו אותם לידי ה

 צויים או הוראות ביצוע חתומות כדין לגבי כל חייב וחייב.  ואם יהיו בידי

 התמורה  (10

 
 

 דלקמן : כזכאי לקבל מהעירייה את הסכומים הספק היה  ו, יתמורת שירותי  )א(  10

   עבור גובה סך של _________________ לחודש, בצירוף מ.ע.מ. כדין   -1

 עבור פקידה סך של ________________לחודש, בצירוף מ.ע.מ. כדין.  -2

מכל מין וסוג ובין  קבלן  את כל הוצאות ה  תכוללתמורה המוצעת  למען הסרת ספק ה  -3

היתר את ההוצאות הבאות: נסיעות, שימוש ברכבים בשטח, העסקת מנהל, הוצאות  

הוצאה    וכל  נוספות,  שעות  פרימיה,  עובדים,  שכר  מסים  משרדיות,  הוצאות  ניהול, 

עיקרית או נלווית לשכר אשר החברה חייבת לשלם לעובדיה או עבור עובדיה או בגין  

וג. הוצאה משמעה: כל תשלום לרבות מס, ניכוי הפרשה,  העסקת עובדיה מכל מין וס 

 החזר הוצאה וכדומה.  

היה זכאית לכל תמורה בגין טיפול בגביית ארנונה או החזר הוצאה מכל  ילא  קבלן  ה -4

רכבים,   תפיסת  מעוקלים,  הוצאת  ברישום,  עיקול  ביצוע  הוצאות  לרבות  וסוג,  מין 

התמור בנקים,  עיקולי  רישום  בגין  לעילהוצאות  הה  הינ   ה  זכאי  לה  קבלן  היחידה 

  מהעירייה או מהחייבים ו/או מכל גורם אחר עבור שירותיה ע"פ הסכם זה.  

לעצמילא  קבלן  ה (ב)10 לגבות  זכאי  בהם   והיה  הפעולות  ביצוע  הוצאות  עלות  מהחייבים 

למיניהן, ללא  קבלן  כוללת גם הוצאות הלעיל,  מוסמכת העירייה לנקוט, וכי התמורה האמורה  

 מן הכלל. ההוצאות למיניהן שיגבו מהחייבים יהיו זכותה הבלעדית של העירייה.  יוצאת

זה   )ג(  10 להסכם  המצורף  בנספח  כמפורט  מיוחד  להסדר  זכה  קנסות  גבית  עניין  כי  יוער 

 ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
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יה )ד(10 חייב  קבלן  כל  נגד  בהם  שנקט  הפעולות  בגין  יום  מדי  דו"ח  העירייה  לידי  מסור 

 קבלן.  העירייה תחייב את חשבונות החייבים בהוצאות הפעולות שבהם נקט הו

בחשבון שיוגש לעירייה זיכוי בסך של הקבלן  כלול  י)ה( בגין כל יום בו יפחת מניין הגובים  10

כן, מנהל מחלקת הגביה והארנונה או מי  קבלן  לא עשה ה.  ₪ בגין יום היעדרות של גובה  800

 החשבון בהתאם. שימנה גזבר העיר יתקן את  

 התחשבנות:  (11

 -א
 גיש לעירייה חשבון מידי חודש בגין החודש שחלף .קבלן יה -1

מנהל מחלקת הגביה והארנונה או מי שימנה גזבר העיר יבדוק את החשבון ויאשר   -2

 מתוכו. קבלן את הסכומים המגיעים ל

 יום מתם החודש בגינו הוגש החשבון.  60קבלן הסכום המגיע ישולם ל -3

 ההתחשבנות החודשית תערך מדי חודש באופן מצטבר .  

ב( עיכוב בביצוע התשלום כאמור לעיל יחייב את העירייה בתוספת הפרשי הצמדה ללא 

 ריבית החל מהיום הראשון של הפיגור. 

, לא יהווה סיבה להפסקת או עיכוב ביצוע קבלןג( עיכוב בביצוע תשלום מהעירייה ל

פי הסכםקבלן  התחייבויות ה חודשים ממועד    5זה, אם העיכוב לא נמשך מעבר    על 

 התשלום המוסכם. 

לחודש עבור המשרד אותו  ₪    2,000דמי שכירות  בסך של    קבלן  ד( העירייה תקזז מה 

משרד במבנה קבלן  , במידה ויימסר לקבלןשל הו  תמסור העירייה לשימושה ולחזקת

 של העירייה או אשר העירייה מחזיקה בו. 

 

 הצהרה ומסמכים :    (12

בזה עותקים מאושרים ע"י עורך דין  ף  כדין בישראל ומצרם  א רשוומצהיר כי ה קבלן  ה 

 ו/או עותקים מקורים של: 

במידה והקבלן הוא חברה, וכן   תעודת רישוםתעודת זהות במידה והוא אדם פרטי, ( 1

 להלן.     2-4המסמכים המצוינים בס'  

 המניות.( אישור על זהות בעלי 2

 ( אישור עו"ד או רו"ח בדבר מורשי החתימה מטעם החברה בצירוף פרוטוקול.  3

 ( אישור ניהול חשבונות ע"פ דין. 4

 ( אישור ניכוי מס במקור. 5

 ( תקנון החברה. 6

       ( אישור העדר רישום פלילי נגד החברה, כל העובדים המועסקים ע"פ הסכם  7

 , או אישור היעדר הרשעות לרדם פרטי.  עמהזה מטעמה, מנכ"ליה ומורשי החתימה מט

 נציגי הצדדים לביצוע ההסכם :  ( 13

 נציג העירייה לצורך ביצוע הסכם זה הוא ה"ה:
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 מנהל מחלקת הגביה והארנונה או מי שימנה גזבר העיר. 

 לצורך ביצוע הסכם זה הם ה"ה: קבלן נציגי ה  

 ______________________ 

  ______________________ 

 

 מכירת מעוקלים: ( 14

הא ע"י  ותתואם  תאורגן  זה  הסכם  ע"פ  מעוקלים  מכירת  ותמורת    קבלן  (  הדין   ע"פ 

 המכירה תועבר ישירות לקופת העירייה בניכויי עלויות האחסון.       

הב       י(   שה קבלן  הגביה  פעולות  כל  על  לעירייה  שוטף  דו"ח  מדי ומסור  מבצע   א 

 יום  לרבות דו"ח על תפיסת מעוקלים , אחסנתן ומכירתן .               

 להם :ו  ואחריותקבלן עובדי ה (  15

 

 היה אחראי כלפי העירייה בגין כל הפרה ו/או חריגה  ו/או עבירה  קבלן יה .א

 . וו /או העלמה שיבוצעו בידי עובדי 

כספים ולא הוציא העלים כספים או גבה  קבלן  כי עובד או שליח של העירייה  הוכח ל  .ב

מהעירייה את הסכומים קבלן  קבלה, העירייה תהיה זכאית לקזז מכל סכום שיגיע ל

 . 10שבוצעה בהם החריגה או העבירה במכפלת המספר 

גבה מכח הסכם זה  יא  ואחראי להעברת כל סכום או שיק או שטר חוב שהקבלן יהיה  ה .ג

גבה. י א  והשיקים או השטרות שה מתחייב להעביר את כל הסכומים או  קבלן  מדי יום, ה

 עביר את השווי שלהם לעירייה.י במידה והם יגנבו ו/או יושמדו ו/או יזוקו ו /או יעלמו  

 מכל מין וסוג  ולשאת בהוצאות עובדיקבלן  לעירייה וחובת ה קבלן העדר קשר בין עובדי ה ( 16

 

יהי קבלן  ה א( לא  כי  יחסי  מצהיר  בי - עובדו  העיריי מעביד  לבין  עובדיו  והקבלן ן      ה, 

 מכל מין וסוג .   ותחייבת לשאת בהוצאות עובדימ

 עפ"י דין וההסכמים הקיבוציים.ו  מתחייב לשלם שכר עובדיקבלן ה ב(

 לרבות המסים, הניכויים ותוספות     ושלם את כל הוצאות שכר עובדי קבלן יה ג(

 כל מה שמגיע להם על פי הדין. והשכר מכל מין וסוג. וכן תשלם לעובדי             

א חב ע"פ הדין וצוי  ואת כל הזכויות הסוציאליות בהם ה ושלם לעובדי קבלן יה ה(

את כל הזכויות   ועבור עובדיקבלן  שלם ה יהרחבה או הסכמים קיבוציים. כן 

ב  ייא חואלייים אחרים אותם ההסוציאליות כגון תגמולי פנסיה ותשלומים סוצי 

 לשלם או להפריש עפ"י כל דין לקרנות פנסיה, לאירגוני העובדים או לכל מוסד אחר . 

 תהיה לפי הנוהל הקבוע בחוזר מנכ"ל משרד הפנים מס'  קבלן העסקת עובדי ה    (ו

או   2/2003 העסקה,  אישור  מתן  בעניין  המקומית  לרשות  המוענקות  הסמכויות  וכל 

 ייתו יינתנו לעירייה. ביטולו או התל 

 מתחייב לשפות את העירייה על כל תביעה שתוגש נגדה ע"י מי מעובדי קבלן ה     (ז
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 , ומתחייב לשאת בתשלום כל פיצוי או תשלום בהם תחויב העירייה    קבלןה     

   קבלן. לשלם למי מעובדי ה             

 

 סיום ההסכם :  (  17

על סיום  קבלן תהייה רשאית בכל עת להודיע למוסכם על הצדדים כי העירייה  א(

יום, זאת מבלי לנמק החלטתה,  30ההתקשרות ע"פ הסכם זה, בהתראה מוקדמת של  

מסור את כל הניירת, המסמכים, יכבד החלטתה של העירייה ע"פ הסכם זה, ו קבלן יה

 הדיסקים, מאגרי המידע לידי העירייה באופן מסודר. 

היחסים בין הצדדים באופן מוחלט, ולמען הסרת ספק לאחר סיום הסכם זה יתנתקו   ב(

 מובהר בזה כי ההתחשבנות בין הצדדים תופסק לחילוטין .

לרבות  קבלן  ה ג(       החומר  כל  את  העירייה  לידי  להעביר  זה  הסכם  בתם   מתחייב 

יד              על  שהופק  אחר  חומר  וכל  מידע  ממוחשבים,  דיסקים  קיום    וניירת,   לצורך 

זה   בידהסכם  שיהיה  ממוחשב  חומר  כל  להשמיד  וכן  הוראה  ו  ,  קבלת   לאחר 

 מאת העירייה .              

 

 הסדרים עם חייבים ותיקון חובות :  (  18

 

חתימת   א( לאחר  ורק  אך  לתוקפם  ויכנסו  בכתב  ורק  אך  יהיו  חייבים  עם  הסדרים 

 העירייה ואישור ההסדר כדין ע"י הגורמים המוסמכים. 

תהיה רשאית לתקן חוב של חייב או להעניק פטור או הנחה לחייב גם  העירייה  ב(

היה רשאי לתקן כל חוב ללא  ילא  קבלן  והקבלן  לאחר העברת ענינו לטיפול ה

 אישור מראש ובכתב של העירייה. 

 )א( יכלל בכל הסדר שיחתם עם כל מי מהחייבים. 18האמור בסעיף    ג(

 

 לים : ערבות אישית של בעלי המניות והמנכ" (  19

בעלי המניות של החברה והמנכל"ים הינם ערבים באופן במידה והקבלן הינו חברה,  

עפ"י הסכם זה, והעירייה תהיה זכאית לגבות מהם כל קבלן  אישי לכל התחייבויות ה

 בגין הפרה של הסכם זה .קבלן/החברה סכום שתהיה זכאית לו מה

בתגובה להליך מנהלי שננקט נגדו, הגיש מי מהחייבים בקשה ו/או תביעה לבית משפט  (   20

 בטענת או בשל אי חוקיות, הליך זה יטופל ע"י עורך דין שתמנה העירייה.  

 פיקוח ובקרה : (  21

עבודת ה על  ובקרה  פיקוח  לנוהל הקבוע קבלן  העירייה תהיה רשאית לבצע  בהתאם 

 .  2/2003בפרק "פיקוח ובקרה" בחוזר מנכ"ל משרד הפנים מס' 

 ם תוקף ההסכ(  22

 .  ________  עד יום __________ תוקפו של הסכם זה הוא מיום א( 
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של   )ב( תוקפו  להאריך  והמוחלט  הבלעדי  דעתה  שיקול  לפי  רשאית  תהיה  העירייה 
 הסכם זה לארבע תקופות נוספות של שנה אחת כל אחת.  

יום לפני תם תקופת    30לכל שנה בנפרד לפחות  קבלן  ההודעה על ההארכה תמסר ל )ג(
 ההסכם או ההארכה.  

 אחריות  

היה אחראי לכל נזק מכל מין וסוג אשר יגרם לעירייה ו/או לעובדיה ו/או  קבלן יה (  23
לצד ג' כל שהוא, כתוצאה ממעשה או מחדל הנובעים במישרין או בעקיפין מביצוע  

  ו ו/או שליחי   וו/או מי מעובדיקבלן  האו אי ביצוע של  הוראות הסכם זה,  על ידי  
א מתחייב לשפות את העירייה  ו, והואו במקומ  וו/או כל הבא מטעמ  וו/או נציגי 

ו/או לפצות אותה בגין כל תביעה או תשלום בהם היא תחויב כלפי אדם כל שהוא,  
 לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בגין מעשה או מחדל כאמור. 

ערוך את הביטוחים המפורטים במסמכי המכרז וכל ביטוח  יא  ומצהיר כי הקבלן  ה 
דאג לחדש את מערך  ינוסף אחר שיומלץ לה ע"י יועץ ביטוח אתו היא תתייעץ. וכן 

 ביטוחי מידי שנה ושנה. 

 שונות :

שיהיה  (  24 בכתב  מסמך  ע"פ  ורק  אך  יבוצעו  זה  בהסכם  שינויים  כי  מסכימים  הצדדים 

 הצדדים בצירוף חותמות והעירייה.   חתום בידי מורשי החתימה מטעם שני

כל מסמך או דיסק או מאגר מידע או דבר המהווה מסמך או תחליף למסמך והמופק  א(  25

או מועתק או נחתם עפ"י הסכם זה הינו בבעלות העירייה ישאר בבעלות העירייה, והיא 

 מתחייב להעביר לידי העירייה את קבלן  כן ה-תהיה רשאית לעשות בו כל שימוש. כמו

 , עם סיום הסכם זה .  וכל תיקי החייבים שטופלו על יד

מתחייב לשמור על סודיות המידע שיועבר לה, עפ"י הסכם זה ומתחייב שלא  קבלן  ה ב( 25

ה כן  כמו  העירייה.  של  מראש  בכתב  הסכמה  ללא  לאחרים,  מתחייב קבלן  להעבירו 

עובדי  את  יתח  ולהחתים  הם  עפ"יהן  והתחייבויות  הצהרות  לשמוי על  כל יבו  את  ר 

המידע שיגיע לידיהם כתוצאה מביצוע הסכם זה בסודיות ולא להעבירו לכל אדם  או  

 של הסכם זה.    לנספח א'גוף אחר. בהתאם 

  – מתחייב לקיים את כל הוראות הדין, לרבות חוק הגנת הפרטיות התשמ"א  קבלן  ה 

ל  1981 שיועבר  המידע  סודיות  על  לשמירה  הקשור  בכל  לעובדי   ו ותקנותיו  ע"פ   ואו 

 הסכם זה. 

א קיבל ייעוץ משפטי בדבר חוקיות התקשרותה עם העירייה עפ"י  ו מצהיר כי הקבלן ה (26

וכי   ועל הסכם זה בהסתמך על חוות דעת משפטית מטעמ ם  א חתוהסכם זה, וכי ה 

על עצה משפטית שקיבל מאת העירייה או מכל גורם אחר מטעם  ו את ידך א לא סמוה

 העירייה. 

מקום שנאמר בהסכם זה ' ובמכרז זה  "החברה" משמע , אדם שותפות או כל גוף  (      בכל 27

 משפטי אחר " החתום מול העירייה על הסכם זה.

פקודת   (28 העיריות,  פקודת  לרבות  הדין  ע"פ  יהיו  זה  הסכם  ע"פ  שינקטו  הפעולות  כל 

 המסים )גביה( והתקנות שהוצאו ע"פ שתי הפקודות הנ"ל.
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 ם על החתום היום ________ ולראיה באו הצדדי

 העירייה: 

 ( ראש העירייה________________ 1)                           

 ( גזבר העיר__________________ 2)                             

 (  חותמת העירייה______________ 3)                             

 

 : קבלןה

 ( מנהל_____________________ 1)             

 מנהל____________________  (2)

 ( חותמת החברה_______________ 3)              

 

 

 אנו הח"מ : 

 ת"ז: שם                       

1. 
 
2. 
 
3. 
 
4. 

ובעלי מניותיה מצהירים כי אנו ערבים ערבות אישית לכל התחייבויות החברה עפ"י  מנהלי החברה 

 הסכם זה ללא יוצאת מהכלל.

 

(1 _________________) (2___________________) 

 חתימה     חתימה               

(3 ________________ ) (4___________________) 

 חתימה     חתימה             

________________________ עו"ד, מאשר כי ה"ה החתומים לעיל חתמו על הערבות  אני הח"מ  

 הנ"ל בפני , לאחר שאישרו כי הבינו את תוכנה ולאחר שזיהיתי אותם עפ"י ת"ז המצוינות לעיל. 

   _____________________ 

 חתימה וחותמת עורך דין     
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 נספח ב'     

 נספח להסכם גביה                          

 אשר נערך ביום  ___________
 

 אום אל פחם   עיריית   :בין

 ( "העירייה" -)להלן

 ובין:  

   ________________ 

   ________________ 

   ________________  

 ("קבלןה"-)להלן 

 
החובות של העירייה ) להלן הסכם הואיל : והעיריה והקבלן חתומים על הסכם לגבית כלל 

 הגביה המקורי (. 
 

 והואיל: והעירייה מעוניינת בהפעלת מערכת של גבית קנסות.
 

והואיל: ושני הצדדים מעונינים לקבוע הסדר מיוחד לעניין גביית קנסות , כמפורט בגוף 
 הסכם זה .

 
 
 

 אי לכך הוסכם והוצהר בין הצדדים כדלקמן : 
 
 

 ההקדמה דלעיל מהווה חלק בלתי נפרד מנספח זה .    -1
 

 גבית קנסות תתבצע באופן נפרד מכל הגביה בעירייה .  -2
 

בגין גבית קנסות, הקבלן יהיה חייב לגבות עבור העירייה הוצאות עבור    -3
הפעולות שהוא נקט בהתאם לאמור בתקנות המיסים )גביה( קביעת   
ות והקנסות יופקד בקופת  . סכום ההוצא2011-הוצאות מרביות התשע"א  
 העירייה . 

    

הקבלן ישא בהוצאות גבית הקנסות ללא יוצאת מן הכלל, לרבות   -4
הוצאות עובדיו, הוצאות רכבים, תשלומים למשטרת ישראל וכל הוצאה   
 אחרת.  

 

הקבלן יהיה זכאי לקבל מהעירייה את סכום ההוצאות שהוא יגבה    -5
אה דחויה או תשלום דחוי לא  מהחייבים בפועל , למען הסרת ספק המח 
 יחשב כתשלום אלא לאחר פרעונו בפועל .   

 

הקבלן יקבל מהעירייה סכום ההוצאות שגבה בפועל לאחר גבית מלוא    -6
סכום הדו"ח או הקנס,למען הסרת ספק הסכומים הראשונים יזקפו   
לכיסוי הקנס, לאחר סגירת חוב הקנס יזקפו ההכנסות לכיסוי ההוצאות   
והקבלן יקבל החזר הוצאותיו בהתאם לסכום ההוצאות שתגבה בפועל   
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 מהחייב . 
 

 יתר תנאי ההסכם המקורי יחולו על נספח זה בשינויים המחוייבים .   -7
 

 
בהתראה  העירייה רשאית לבטל נספח זה בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי   א-9

מוקדמת של חודש ימים ולא תהיה חייבת לנמק את הסיבה של הביטול ,    
 והיא תהיה רשאית להתקשר עם ספק שירות אחר לצורך גבית קנסות .   

 
    3  -ו  2ביטול נספח זה לא יגרע מאומה מהמשך תוקפם של סעיפים  ב   -9

 לנספח זה .   
 

מעבר לסכום ההוצאות   הקבלן לא יהיה זכאי לקבל מהעירייה כל סכום  -10
 שיגבו בפועל מהחייב .   

 

 הסכם זה יבוא לסיומו ויתבטל יחד עם הסכם הגביה המקורי .   -11
 
 

 ולראיה באו הצדדים על החתום 
 
 

 הקבלן ___________________    ראש העיר  _________________ 
 

 מ.מ. גזבר העיר _________________ 
 


