
 

 

 גזברות העירייה                 

 1/ 2022 מכרז פומבי מס'

וגזרי דין עירוניים לרבות הספקת  קנסותחובות בגין גביית ל

עבור תוכנת ניהול ואכיפת דוחות שונים ושירותים נוספים 

 עיריית ערד
 . 16:00עד השעה  10/03/2022מועד אחרון להגשת מסמכי המכרז בתאריך 

 מעטפה שתגיע לאחר מועד ההגשה לא תתקבל.

 

וגזרי דין עירוניים לרבות הספקת תוכנת  קנסותחובות בגין גביית להלן: "העירייה"( מזמינה בזאת הצעות עיריית ערד )ל

 . הכל בהתאם למפורט במסמכי המכרז.ניהול ואכיפת דוחות שונים ושירותים נוספים

 

ביה בימים  א', ד', אשר ייגבו ולא יוחזרו. תשלום במחלקת ג ₪ 2,500את מסמכי המכרז יש לרכוש תמורת תשלום בסך של 

; יום ב' אין 08:30-15:30; יום ג' בין השעות 18:30  -16:00; אחה"צ, ביום א' בין השעות 12:30 – 08:30ה'  בין  השעות 

 קבלת קהל.

 

ניתן לעיין ללא תמורה במסמכי המכרז באתר האינטרנט של העירייה בכתובת: , 10/2/2022החל מיום 

www.arad.muni.il מובהר כי לא יתקיים מפגש מציעים. 

 

תנאי רשאים להשתתף במכרז תאגידים הרשומים כדין בישראל, והעומדים במועד הגשת ההצעות בכל 

 המפורטים במסמכי המכרז. הסף

 

וחות, ובהר, כי השימוש במונח "מציע" ו"הצעה" בגוף הפרסום ומסמכי המכרז נועד רק לצרכי נעוד י

 ואינו בא להכשיר את מסמכי המכרז שיוגשו על ידי משתתף כלשהו לכדי "הצעה" עפ"י דיני המכרזים.
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 הזמנה

 1/ 2022מכרז פומבי מס' 

לרבות הספקת תוכנת ניהול ואכיפת דוחות שונים ושירותים  וגזרי דין עירונייםקנסות חובות בגין גביית 

 עבור עיריית ערדנוספים 

 

לפי גביה  וביצוע הליכיחובות  תמתן שירותי גבייעבודות למכריזה על קבלת הצעות, לביצוע "[ העירייה]להלן: "עיריית ערד 

חובות שעניינם קנסות שהוטלו על ידי עיריית ערד ו/או בתי המשפט  "(,הפקודה)להלן: " פקודת המסים )גביה( והתקנות לפיה

, דיני 1965 -, חוק התכנון והבניה, תשכ"ה 1968 -המוסמכים, בגין עבירות על חוקי העזר של ערד, חוק רישוי עסקים, תשכ"ח 

 או עבירות מנהליות פיקוח עירוני ווטרינרי וכיו"ב עבירות, שהוכרזו כעבירות קנס ,, רוכלותליות, עבירות מנהאיכות הסביבה

מתן שירות או בסמכות בית המשפט לעניינים מקומיים, ואשר לפי הדין הקנסות צריכים להיות משולמים לקופת העירייה, /ו

עיל, הפעלת מוקד אנושי חיצוני לביצוע בירורים טלפוני, מתן שירות פרונטלי ללקוחות וחייבים בנושאים המפורטים ל

ותשלומים בנושאים המטופלים על ידי הקבלן על פי מכרז זה,  הספקת תוכנת חיובים, זיכויים ותקבולים לניהול חיי הקנס 

ובה ולאכיפת חובות בגין קנסות לסוגיהם וכן כאופציה לפי הזמנה מפורשת של הרשות, גבייה מנהלית של ארנונה ותשלומי ח

אחרים ו/או מתן שירותי נציגת שרות במשרה מלאה במשרדי העירייה   והכל כמפורט בפרק ה' למסמכי המכרז ]להלן: 

  .1977 -לחוק העונשין, תשל"ז  67לרבות תוספות פיגור לפי סע'  -"קנסות"  :במכרז זה ."העבודות"[

 

 ה שאינם במשרדי העירייה העבודה בקשר עם גביית קנסות לסוגיהם, תתבצע ממשרדי הקבלן הזוכ

 כדלקמן:  אשר תתבצענה עפ"י הזמנה מראש ובכתב בלבד נוסף חליפי )אופציונלי(כן מבקשת העירייה לקבל הצעות לביצוע 

וביצוע הליכי גביה לפי הפקודה, חובות שעניינם ארנונה ותשלומי חובה נוספים חובות  תמתן שירותי גבייעבודות ל .א

בתחילת או במהלך ההסכם עם הקבלן הזוכה. העבודה תתבצע ממשרדי הקבלן הזוכה שאינם )היטלים, אגרות וכיו"ב(, 

 במשרדי העירייה )ביצוע מרחוק ללא שירותי קבלת קהל(. 

העמדת עובד/ים, לביצוע השירותים הנדרשים במכרז זה, במשרדי העירייה, לרבות ביצוע שירותי קבלת קהל במהלך  .ב

 ההסכם עם הקבלן הזוכה.
 

והשירותים יבוצעו לפי הוראות מסמכי המכרז וההסכם על כל נספחיהם המהווים חלק בלתי נפרד ממסמכים אלה.  העבודות

על הזוכה במכרז יהיה לדאוג לכוח האדם, המכונות והציוד הייעודיים הדרושים לביצוע העבודות ולמתן השירותים במלואם 

 על פי המועדים והתנאים הקבועים במסמכי המכרז וההסכם.

 

 :כמפורט להלן בתנאי הסףרשאים להשתתף במכרז תאגידים הרשומים כדין בישראל, העומדים, ביום הגשת ההצעות, 

 בעלי ניסיון העומדים בכל התנאים דלהלן:  .1

 

לפי פקודת המסים  וביצוע הליכי גביה ואכיפהחובות  תשירותי גביי 2020-2018העניקו בכל אחת מהשנים  (א

ו/או בתי המשפט המוסמכים, בגין  רשויות מקומיותשהוטלו על ידי קנסות  נםשעניי ,)גביה( והתקנות לפיה

, דיני איכות 1965 -, חוק התכנון והבניה, תשכ"ה 1968 -עבירות על חוקי עזר, חוק רישוי עסקים, תשכ"ח 

רשויות מקומיות לפחות אשר מספר  3כולם או חלקם, עבור וכיו"ב עבירות,  ,עבירות מנהליות הסביבה,

  .לפחות )לכל אחת( 20,000ביהן הינו תוש

 .להלן וכן בחלק ט' בחלק ו'תנאי זה, יוכח באמצעות הנדרש 
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לפי פקודת המסים  וביצוע הליכי גביה ואכיפהחובות  תשירותי גביי 2020-2018העניקו בכל אחת מהשנים  (ב

ומיות לפחות אשר מספר רשויות מק 3עבור , ארנונה ותשלומי חובה אחרים שעניינם ,)גביה( והתקנות לפיה

  .לפחות )לכל אחת( 20,000תושביהן הינו 

 .להלן וכן בחלק ט' בחלק ו'תנאי זה, יוכח באמצעות הנדרש 

מציע )או קבלן משנה של המציע או חברת אם או חברת בת או חברה נכדה או חברה אחות שיש למציע הסכם  (ג

בעל ותק ניסיון מוכח של שלוש שנים לפחות שיתוף פעולה אתו בתוקף לפני מועד הגשת מכרז זה( שהינו 

 (, בהפעלתו של מוקד טלפוני אנושי המספק שירותי מענה טלפוני אנושי לבירורים ותשלומים2018-2020)

פעולות של ברורים ותשלום  2,000רשויות מקומיות לפחות, בהיקף שנתי של לפחות  2 –בכרטיס אשראי ב 

  .ת מהשניםבאמצעות כרטיסי אשראי במצטבר, בכל אח

 .להלן וכן בחלק ט' בחלק ו'תנאי זה, יוכח באמצעות הנדרש 

ניהול ותפעול של שיחות טלפוניות מתקבלות ויוצאות במוקד אחד  -" הינו מוקד טלפוני אנושילעניין תנאי זה, "

לברורים ותשלומים, שפעילותו מבוססת על טכנולוגיה מתקדמת )לרבות קשר ישיר לחברות אשראי וסליקה( 

לרישום    crmהכוללת מערכות טכנולוגיות הכוללות את כל סוגי המערכות הבאות: מרכזיית טלפוניה ומערכת 

 פניות החייבים.

, במסגרת התקשרות עם רשות מקומית כמשמעה בס"ק )א( לעיל, 2020-2018העניקו בכל אחת מהשנים  (ד

ושאים המפורטים בס"ק א' לעיל, בנושא גביית חובות עבר לפי פק' מיסים )גביה( בנ שירותי קבלת קהל

במשרדי הרשות המקומית עבור הרשות המקומית, בשטח שיפוט הרשות המקומית לשלוש רשויות מקומיות 

  לפחות. 20,000לפחות שמספר תושביהן הינו 

 להלן וכן בחלק ט' בחלק ו'תנאי זה, יוכח באמצעות הנדרש 

תיו של כל לקוחותיו ברשויות המקומיות, לכל אחת המחזור הכספי של המציע מכל עיסוקיו השונים ופעולו (ה

 לפחות )כולל מע"מ(.  ₪ 15,000,000, על פי הדו"חות המבוקרים, אינו נמוך מסך של 2018-2020מהשנים 

 ח."ד רו"תנאי זה יוכח באמצעות חו

סכם מציע )או קבלן משנה של המציע או חברת אם או חברת בת או חברה נכדה או חברה אחות שיש למציע ה (ו

ים או בעל זכויות שימוש בתוכנה ייעודית שיתוף פעולה אתו בתוקף לפני מועד הגשת מכרז זה( שהינו בעל

לניהול חיי הדוחות ולאכיפת גבייתם, לרבות חיובים, זיכויים וקליטת תשלומים וכן מתן דוחות באמצעות 

 20,000יות מקומיות בנות מסופונים יחד עם מערכות נלוות )להלן: "התוכנה"( אותה הפעיל בשלוש רשו

והכל עפ"י האמור בנספח הטכני של התוכנה במלואו, כפי המפורט בחלק  2018-2020תושבים לפחות, בשנים 

 יד' להלן. 

תנאי זה יוכח באמצעות תצהיר מנכ"ל המציעה בחלק ו' וכן בחלק ט' להלן ובתוספת התקשרות עם צד ג' במידת 

 הצורך.

 צרף את הקבלה למסמכי המכרז שהוגשו על ידו.והמציע רכש את מסמכי המכרז  (ז

 עירייה, מועצה מקומית או מועצה אזורית.  -"רשות מקומית" משמע -לעניין סעיף זה ויתר תנאי הסף 

 -מובהר כי לא נדרש כי כל השירותים שפורטו לעיל  ניתנו במצטבר לרשות אחת, אך כל שירות חייב להינתן ב          

 רשויות לפחות. 3

 31/12/2019מובהר כי לעניין סעיף זה ויתר תנאי הסף כמות התושבים תילקח מנתוני הלמ"ס נכון לתאריך           

 כפי המופיע באתר האינטרנט של הלמ"ס.

 

  



 חתימת המציע : ___________

    

   

  

 

3  

 

 

 

למסמכי המכרז. על ההצהרה לכלול  'ו בחלקלהוכחת הניסיון יצרף המציע הצהרה וחו"ד רו"ח בנוסח המצורף 

דות נשוא המכרז לגבי כל רשות מקומית, בחתך שנתי, ולכלול סיכום של כל אחת את ההיקף הכספי של העבו

 ( לחלק א'[.ז)2סעיף  ומהשנים שקדמו למועד הגשת ההצעות למכרז. ]רא

הצעה אליה תצורף ערבות שנוסחה שונה או ללא ערבות לא  ( לחלק א' להלן.ו)2 יףצירפו ערבות בנקאית כנדרש בסע . 2 

 .תידון ותדחה על הסף

השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות בעבירה מסוג 'פשע',  10בעל שליטה בו לא הורשעו במהלך ו/או המציע  .3

למסמכי  '1ח בחלק, המפורטים 1977-וכן בעבירות שוחד, תקיפה, גניבה או סחיטה, על פי סעיפי חוק העונשין, תשל"ז

 אלו. המכרז, לרבות בקשירת קשר או בניסיון לביצוע עבירות 

 

להוכחת עמידתו בתנאי זה יצרף המשתתף הצהרה, במסגרת תצהיר ערוך כדין על פי פקודת הראיות ]נוסח חדש[, 

 למסמכי המכרז.  '1חבחלק בנוסח המפורט 

 

 . ' למסמכי המכרז1חבחלק כהגדרתם בנוסח התצהיר המצורף  –"בעל שליטה" וכן סעיפי החוק לעבירות הרלבנטיות 

 

 "ל תיערך בהתאם למסמכים שיוגשו על ידי המשתתף במועד הגשת הצעתו.בדיקת התנאים הנ

 

 בשני העתקים מלאים , יחד עם כל מבמכי המכרזלמסמכי המכרז( יב'כל המעוניין להשתתף במכרז, יגיש הצעתו )חלק 

החתימות על ועותק נוסף מצולם לאחר  או הודפסו מאתר האינטרנט העירוני על גבי הטפסים שהומצאו לו  עותק מקור -

עד השעה  10/03/2022עיריית ערד וזאת עד ליום משרדי בש בלשכת מנכ"ל העירייה ידניתעותק המקור, וימסור אותם 

"מועד ההגשה"(. מעטפה אשר תימסר לאחר מועד  -)להלן  עליה יירשם שם ומספר המכרז בלבדבמעטפה חלקה  0061:

 ל מעטפה שלא באמצעות מסירה ידנית.ההגשה מכל סיבה שהיא, לא תובא לדיון. לא תתקבל כ
 

יה מתנאים אלה, עלול לגרום לפסילת ההצעה. מופנית יאת ההצעה יש להגיש בהתאם לתנאי המכרז, וכל שינוי או סט

 תשומת ליבם של המשתתפים למסמכים שעליהם לצרף להצעותיהם.

 

ר ישויות משפטיות. הישות המשפטית ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת. חל איסור על הגשת הצעה על ידי מספ

 הקובעת לעניין בחינת ההצעה ועמידה בתנאי המכרז, הינה הישות המשפטית החתומה על כתב ההצעה.

 

 העירייה שומרת לעצמה את הזכות לבצע את ההזמנה כולה או חלק ממנה ואף שלא לבצע כלל את ההזמנה.

ם ומסמכי המכרז נועד רק לצרכי נוחות, ואינו בא להכשיר את מובהר, כי השימוש במונח "מציע" ו"הצעה" בגוף הפרסו

 מסמכי המכרז שיוגשו על ידי משתתף כלשהו לכדי "הצעה" עפ"י דיני המכרזים.

 

באר הסמכות השיפוטית הייחודית בכל עניין הנובע ממכרז זה ומההסכם הנובע ממנו, תהא לבתי המשפט המוסמכים ב

 .שבע

 עו"ד ניסן בן חמו

 ייהראש העיר  
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 להצעתו, יצרף המציע את המסמכים הבאים: .2

אישור עו"ד או רואה חשבון המאשר שההצעה חתומה ע"י מי שהוסמך  -אישור בתוקף בדבר מורשי חתימה  )א(

 בתוקף בזמן הגשת ההצעה.לחתום בשם התאגיד בהתאם לתקנות ההתאגדות שלו. האישור הנ"ל חייב להיות 

אישור מפקיד מורשה או מרואה חשבון על ניהול פנקסי חשבונות  -אישור בתוקף בדבר ניהול חשבונות  )ב(

, והתקנות שהותקנו על 1976 -ורשומות כאמור בחוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות(, תשל"ו 

 פיו.

 .אישור על ניכוי מס הכנסה במקור )ג(

 בדבר היות המשתתף עוסק מורשה.אישור מע"מ  )ד(

 -מסמכי תאגוד מאושרים ומעודכנים )ככל שהמשתתף הינו תאגיד(  )ה(

 מאת רשם החברות )או השותפויות או האגודות השיתופיות(; התאגדותתעודת  (1) 

ת כלשהו אישור עו"ד המפרט את בעלי המניות בתאגיד והשליטה בו. במידה ובעל שליטה או בעל מניו (2)

בתאגיד הינו תאגיד בפני עצמו, יפורטו גם בעלי מניותיו או שותפיו או בעלי השליטה בו, וכך הלאה, עד 

 רי המשתתף במכרז.ולזיהוי כל היחידים העומדים מאח
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תמצית מידע מרשם החברות, המפרטת את בעלי המניות בתאגיד, ואת היותו של המשתתף תאגיד פעיל.   (3)

 ימים טרם מועד הגשת ההצעות למכרז.  30להיות מעודכן עד  האישור חייב 
 

(, כשמדד 13בלתי מותנית, צמודה למדד המחירים לצרכן )לוח מס' אוטונומית ומקורית,  –ערבות בנקאית  )ו(

)במילים:  ₪ 00050,בסך של או בסמוך לכך,  15/02/2022כפי שהתפרסם ביום  ינוארמדד חודש  הבסיס הוא

 . בחלק ג' למסמכי המכרזפי נוסח הערבות המצורף )כולל(, ל 10/06/2022לתקופה שעד ליום  (₪אלף חמישים 

 

 .בבנק המציע מו המדויק שלהשם המופיע בערבות יהיה ש 

 

על המשתתף יהיה להאריך את תוקפה של הערבות במידה והליכי המכרז יתעכבו, וזאת בהתאם לדרישתה של 

 ולא יעמוד בדרישה זו, תיחשב הצעתו כפסולה במידה ותוקף הערבות יפוג.העירייה. משתתף שיידרש לעשות כן, 
 

ימים מראש, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של העירייה, במקרה  3ערבות ההגשה תמומש/תחולט, בהתרעה של   

שהמשתתף יחזור בו מהצעתו לאחר מועד ההגשה ו/או יסתייג מתנאי המכרז ו/או לא יעמוד באיזו התחייבות 

נהג שלא בתום לב בהתאם להצעתו ולתנאי המכרז ו/או לא יצרף את הערבות הביצוע. אין במימוש/בחילוט ו/או י

 ערבות ההגשה כדי לפגוע בזכות כלשהי מזכויות עורך המכרז לכל סעד אחר, עפ"י כל דין. 

 

י גביה בסוגים שרותבדבר עמידת המציע בתנאי המכרז, על פיו העניק המציע  - רו"ח הצהרת המשתתף וחו"ד (ז) 

לכל  , וכן בדבר המחזור העסקי הכולל של המציע2018-2020כל אחת מהשנים ובהיקפים כנדרש בתנאי הסף ל

 .2018-2019, לכל אחת מהשנים לקוחותיו ברשויות המקומיות

, ולכלול את ההיקף הכספי של העבודות מסוג ' למסמכי המכרזוכחלק על האישור להיות בנוסח המצורף  

נשוא המכרז, לגבי כל מזמין ומזמין, בחתך שנתי, ולכלול סיכום של כל אחת מהשנים שקדמו למועד  העבודות

  הגשת ההצעות למכרז.

בידי מנהל במציע ומאומת בידי  מההא בכתב, כמשמעו בפקודת הראיות ]נוסח חדש[, חתוהצהרת המשתתף ת 

 עו"ד.

 

 בידי מנהל במציע ומאומת בידי עו"ד מהדש[, חתוכמשמעו בפקודת הראיות ]נוסח חהצהרת המשתתף בכתב  (ח)

 .2כי הינו מקיים את כל הוראות החקיקה הקיימות בדבר תנאי העסקתם של עובדיו ח'

 
 

' חבחלק בהתאם לנוסח התצהיר המפורט , 1976-לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו – תצהיר המשתתף (ט)

 .למסמכי המכרז

 פקודת הראיות ]נוסח חדש[, חתום בידי מנהל במציע ומאומת בידי עו"ד.התצהיר יהא בכתב, כמשמעו ב 
 

בדבר היעדר הרשעה למשתתף, לבעל שליטה בו ולמנהל בכיר בו, בעבירות מסוג פשע וכן  – תצהיר המשתתף )י(

 .' למסמכי המכרז1חבחלק בהתאם לנוסח התצהיר המפורט , שוחד, תקיפה, גניבה או סחיטהבעבירות 

 א בכתב, כמשמעו בפקודת הראיות ]נוסח חדש[, חתום בידי מנהל במציע ומאומת בידי עו"ד.התצהיר יה 
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 בידי מנהל במציע ומאומת בידי עו"ד מהכמשמעו בפקודת הראיות ]נוסח חדש[, חתוהצהרת המשתתף בכתב  (א)י 

 .3ח –רד כי אין לו כל ניגוד עניינים בכל הקשור למתן שירותיו הנדרשים במכרז זה לעיריית ע

 .ה )באם יהיו כאלה(הבהר כל מסמכי המענים לשאלותהעתק חתום של  (  ב)י
 

 המעידות על ביצוע עבודות מן הסוג הנדרש במסמכי המכרז. - אישורים )והמלצות( (   יג)

  .)אין להעביר אישורים בנוסח שונה!( למסמכי המכרז כחלק ט'מצורף ואישורים נוסח המלצות  
 

 למסמכי המכרז(.בלבד  'בחלק י, באופן נפרד  )וסף של כתב ההצעההעתק נ     (יד)

 .קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז  (טו)

 

 הוראות למשתתפים ותנאים מיוחדים, והליכי המכרז -חלק ב' 

 הוראות למילוי מסמכי המכרז: .1

 בחלק זה, ובשאר מסמכי המכרז:

 תיה לפי החלטתה.דיה ומוסדויעיריית ערד, ולרבות תאג  -העירייה 

 מחלקת תברואה 

 בעיריית ערד. מחלקת תברואה ורישוי עסקים  - ורישוי עסקים

 מי שבחר להגיש את מסמכי המכרז מטעמו. -המציע/משתתף 

 המציע/משתתף שיזכה במכרז.  -הקבלן/הזוכה 

הספקת נציג שרות גביית קנסות וכאופציה, גביית חובות של ארנונה ותשלומי חובה, מתן שירותי    -העבודות 

במשרה מלאה לעבודה במשרדי מחלקת הגבייה בעיריית ערד והספקת תוכנת ניהול של כל הקנסות 

לרבות כל הפעולות  המוטלים על ידי העירייה ואכיפה מנהלית לחייבים שלא שילמו קנסות חלוטים,

וההסכם  הנלוות הדרושות לשם מתן השירותים במלואם וברמה מיטבית בהתאם לכל תנאי המכרז

ובחלק  'הבחלק כהגדרתם ולרבות מתן שירותים נוספים חליפיים כפי המוגדרים בהזמנה לעיל וכן 

למכרז, והעמדת עובדי הקבלן והציוד הדרוש על פי דרישות המכרז וההסכם ובהתאם להנחיות  יד'

 המנהל.
 

 .םה או מי מטעמבעיריימחלקת תברואה ורישוי עסקים וכן מנהלת מחלקת הגבייה מנהל     -המנהל 

 המנהל.מפקח מטעם העירייה אשר ימונה ע"י   -המפקח 

תוכנה ייעודית לניהול חיי הדוחות לסוגיהם ולאכיפת גבייתם, לרבות חיובים, זיכויים וקליטת     -התוכנה 

ערכות פיקוח מלאות הכוללות  7תשלומים מתן שירות של אפשרות לחלוקת דוחות באמצעות עד 

מדפסות ונייר למדפסות וכל ציוד ומערכות נלוות נדרשות, שיסופקו על חשבון  10מסופונים, לפחות 

 הקבלן, 

 

על המשתתף לחתום על כל  ,על המשתתף למלא בדיו את ההערות והפרטים הנדרשים בכל מסמכי המכרז. כמו כן .א

ידי מורשי  , עלולחתום באופן מלאדף במסמכים אשר קיבל לידיו בעת רכישת מסמכי המכרז, בראשי תיבות, 

החתימה מטעמו, על הדף האחרון של מסמכי המכרז ועל כל דף שבו נדרש למלא פרטים בדיו, וביניהם על תנאי 

 המכרז והצהרת המשתתף, ונוסח ההסכם ונספחיו.
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העירייה בקשר עם השתתפותו במכרז, ולרבות הוראות  על המשתתף לחתום על כל מסמך שקיבל מאת  

 לחוברת המכרז שתוגש על ידו. ולצרפם ומהנוספות, הבהרות וכד
 

על המשתתף להוסיף פרטים רק במקום המיועד לכך. כמו כן, עליו לחתום על הצעתו בדיו, בתוספת חותמת של  .ב

במקום שבו נדרשת חתימה, המציע, תאריך וכתובת. יש לרשום את שם המציע באופן ברור, בנוסף על חתימה. 

 .תב ברוריש לציין את שמו המלא של החותם, בכ

רישום שינוי, תוספת, מחיקה, הערה או הסתייגות בחומר המכרז, שלא במקום המיועד לכך, אם בגוף המסמכים  

 ואם במכתב לוואי, לא יחייב את העירייה ועלול להביא לפסילת מסמכי המכרז של המשתתף.
 

 תב ההצעה.על המשתתף להגיש הצעתו על טופס כתב ההצעה, והמשתתף חייב למלא את כל פרטי כ .ג

 למסמכי המכרז. 'בי בחלקמובהר כי "כתב ההצעה" לעניין זה הינו זה המופיע  
 

מאחוז , אשר יופחת באחוז הפחתה אחד אחיד לכל השירותים המבוקשים להלןעל המשתתף לנקוב בהצעתו  

ים הנקוב בכתב ההצעה לגבי כל השירותים המבוקשים ולרבות השירותים הנוספ העמלה והסכום המקסימלי

 החלופיים ואשר הינם כדלקמן:

 מהגבייה בפועל. שרות זה מוזמן ע"י העירייה בעת פרסום מכרז זה. 16 % –גביית קנסות לסוגיהם  (1

גביית עם חובות ארנונה ותשלומי חובה שנצברו עד השנה  –שירות אופציונלי )לפי הזמנה מראש ובכתב(  (2

 על.מהגבייה בפו 2.5 % -האחרונה שלפני שנת המס השוטפת 

מובהר ומודגש כי שרות משולב של גביית ארנונה ותשלומי חובה יחד עם קנסות לסוגיהם, זה אינו מוזמן 

 ע"י העירייה בעת פרסום מכרז זה.

תשלום נוסף בגין כל עובד שיפעל ממשרדי העירייה במשרה  -שירות אופציונלי )לפי הזמנה מראש ובכתב(   (3

)קנסות או ארנונה ותשלומי חובה אחרים( ו/או בביצוע קבלת  שעות שבועיות( בביצוע האכיפה 42מלאה )

   )אין צורך במתן הפחתה אחידה בסעיף זה(. ₪ 5,000 –קהל 

 מובהר ומודגש כי שרות זה אינו מוזמן ע"י העירייה בעת פרסום מכרז זה.

שון, כמפורט תשלום בגין כל עובד נוסף, מעבר לעובד הרא -שירות אופציונלי )לפי הזמנה מראש ובכתב(   (4

כפל תשלום של הצעת הקבלן  –לעיל, שיפעל ממשרדי העירייה בביצוע האכיפה ובקבלת קהל  3בסעיף ג'

 לגבי העובד הראשון.

 מובהר ומודגש כי שרות זה אינו מוזמן ע"י העירייה בעת פרסום מכרז זה.

 ום.לכל הסכומים שישולמו לקבלן הזוכה עפ"י הצעתו, יתווסף מע"מ כחוק במועד התשל (5

 

יש לדעת כי בתחשיב לגבי עובד אחד שהינו הראשון שיעבוד בפועל במשרדי העירייה, נלקחת בחשבון העובדה כי         

הקבלן, בפעילותו מרחוק שיקלל בהצעת העמלה שלו בגביית החובות השונים פעילות כוח אדם במשרדיו שמחוץ 

 לערד.        

         

אחוז העמלה והסכום הסופיים לו יהיה זכאי קבל לאחר ההפחתה המוצעת יהווה את אחוז העמלה והסכום המת        

 בגין הגביה.  הקבלן הזוכה
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הקנסות לסוגיהן, הארנונה ותשלומי החובה, תהא בגובה  התמורה לה יהא זכאי הקבלן בגין גביית         

וז העמלה המקסימלי שנקבה המשתתף/המציע מאח העמלה המתקבלת לאחר הפחתת אחוז ההפחתה שהוצע ע"י

 העירייה, במכפלת הסכומים אשר ייגבו על ידו בפועל. 

 

מהגבייה, משתתף  %5אם תעריף המקסימום לגביית קנסות יהא בשיעור  –באכיפת קנסות לסוגיהם לדוגמה  

ועל (, ושיעור העמלה בפ%5*  0.90) %4.5/הסופי  העמלה הבסיסיהפחתה, יהא שיעור  %10אשר ינקוב בהצעתו 

 יחושב כמכפלת שיעור עמלה זה בשיעורי בסכומי הגביה בפועל. 

 

התמורה לה יהא זכאי הקבלן בגין כל עובד שיפעל ממשרדי העירייה במן השירותים כולל קבלת קהל, תהא בגובה         

המשתתף/המציע מסכום המחיר המקסימלי שנקבה  הסכום המתקבל לאחר הפחתת אחוז ההפחתה שהוצע ע"י

 ייה.העיר

 

 יכלול שתי ספרות לאחר הנקודה העשרוניתבו ינקוב המשתתף  ההפחתהאחוז  -תשומת הלב  

  .אשר שונות זו מזו

)אחוז הנחה  לאחוז העמלה המקסימלי שנקבה העירייה שינקוב בהצעתו תוספת שתתףמ 

 הצעתו תיפסל ולא תובא לדיון.  -שלילי( 
  

י עותקים: האחד בגוף החוברת עצמה, שתוגש על ידו לעירייה, המשתתף יגיש הצעתו על גבי כתב ההצעה, בשנ 

 , הנפרד מהחוברת.'בחלק יוהשני בעותק נוסף של 

  

. משתתף שלא ירשום מאומה בשדה זה, יחשב כמי שלא בהדפסהרשם בכתב ברור, בעט דיו או יהצעת המחיר ת 

 הגיש כל הצעה למכרז. 

 

בץ לאסופת מסמכים המתוחמת בחוצץ מקרטון, עפ"י הסדר מודגש במפורש כי הצעת המציע תהא כרוכה ותקו

 המפורט להלן:

 ערבות בנקאית )בתוך שמרדף( – 1חוצץ  .1

 מסמך יב' –כתב הצעה נוסף, נפרד מחוברת המכרז  - 2חוצץ  .2

חוברת המכרז וההסכם וכן מסמכי הבהרות )ככל שיהיו( חתומים כנדרש )יש למלא את המסמכים  – 3חוצץ  .3

 משך ולחתום עליהם(.שאינם מפורטים בה

 אישורים המוכיחים עמידה בתנאי הסף )מסמך ט'(. – 4חוצץ  .4

 מסמך ו'  -ח "הצהרת המציע וחו"ד רו -מסמכים מלאים וחתומים כנדרש   – 5חוצץ  .5

 

( מציון 20נקודות )מתוך  3אי העברת מסמכי ההצעה במבנה שפורט לעיל ובתצורת שאלות ההבהרה, עלול להפחית עד 

 המציע.האיכות של 
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הוראות הנוגעות אופן בחירת הזוכה במכרז ו .ד לבחינת ההצעות:

 ועדת המכרזים תבחן את הצעות המשתתפים בשני שלבים כדלקמן:

 בחינת עמידת המשתתפים בתנאי הסף, בחינת שלמות ההצעה ותקינות הערבות הבנקאית. – שלב א'

תאם לאמות המידה והמשקולות המפורטים בחינת הצעות המשתתפים אשר עברו את שלב א' בה -  שלב ב'

 להלן:

 אופן הבחינה ניקוד מרבי אמת המידה מס"ד

 הצעת המחיר  .1

 

)אחוז ההנחה 

האחיד על עמלת 

 הגבייה(.

 

 

העירייה תחשב ביחס לכל הצעה אשר עברה את שלב העמידה  נקודות 70

בתנאי הסף, את הניקוד שיתקבל מסכום ההנחה האחיד שניתן 

סות ובגין גביית ארנונה ותשלומי חובה ביחס לגביית קנ

 "(. סכום העמלה" אחרים. )להלן:

ההצעה שבגינה יתקבל סכום העמלה הנמוך ביותר תזכה 

למירב הנקודות במרכיב זה ויתר ההצעות תהיינה זכאיות 

 לניקוד באופן יחסי אליה בהתאם לנוסחה הבאה:

A -  ר.ההצעה שבגינה התקבל שיעור/סכום ההנחה הגבוה ביות 

B –       .ההצעה הנבחנת 

𝑩

𝑨
× 𝟕𝟎 =  ניקוד מרכיב המחיר

 אמת המידה של  .2

איכות התוכנה 

עפ"י התרשמות 

הוועדה 

המקצועית 

 לבחינת התוכנה

 

 נקודות 30

 

העירייה תחשב ביחס לכל הצעה אשר עברה את שלב העמידה 

ע"י  שיינתן בתנאי הסף, את הניקוד שיתקבל מציון האיכות

"( על סמך הוועדה)" העירייה שתקבע מיוחדת מקצועיתוועדה 

 סעיפיםובהתבסס על ה בפניה בהתייחס תוכנההצגת ה

עד' להלן   סעיףיד'  מסמךהמרכזיים המפורטים בטבלה שב

 היותם עד לסוגיהם הקנסות ניהול מתוכנתשות ימפרט דר)

 והמלצות אישורים(, לגבייתם אכיפה פעולות וביצוע חלוטים

לק ט' + שיחות טלפוניות עם חותמי )ח מקומיות מרשויות

( לגבי ומדרג האיכות הרשום באישור/המלצה האישורים

בניהול חיי  המציע וניסיוןאיכות התוכנה הפועלת אצלם 

  .הוועדההדוחות ואכיפתם, בפני 

הציון שיקבע יהיה שקלול ממוצע של כל הציונים שיינתנו ע"י 

 חברי הוועדה.

ה בפני הוועדה במועד על המציעים להיערך להצגת התוכנ

 שעות לפחות. 6-5שייקבע ע"י העירייה ולמשך 

הצעת המשתתף, ההצעה שבגינה יתקבל סכום  שקלוללאחר 

הניקוד הגבוה ביותר תזכה למירב הנקודות במרכיב זה ויתר 

ההצעות יהיו זכאיות לניקוד באופן יחסי אליה בהתאם 

 לנוסחה הבאה:

A -  וד הגבוה ביותר.ההצעה שבגינה התקבל סכום הניק 
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 אופן הבחינה ניקוד מרבי אמת המידה מס"ד

B –       .ההצעה הנבחנת 

𝑩

𝑨
× 𝟑𝟎 =  ניקוד מרכיב המחיר

 

 

לקבל במסגרת ההצעה מידע מפורט אודות  נתמעונייעירייה המציעים לקראת המצגת, ה הצעתללמוד את  וועדהכדי לאפשר ל

 .כל מערכת

 הנספח" למסמך יד'למענה המציעים  נוסףב לדרוש כל הדגמה והבהרה לגבי דרישות נוספות, תהא רשאית הוועדהיודגש, כי 

  הטכני".

על המציעים להיערך מראש ולהגיע למצגת עם גורמים מקצועיים מטעמם הבקיאים ובעלי ניסיון ככלל, בכפוף לזכויות 

ותר ה בעלת הציון הסופי הגבוה ביהצעה, החלים על העירייה על פי דין ועל פי מסמכי המכרז ובכפוף לדיני המכרזים העירייה

 תומלץ כזוכה במכרז.

הציון הגבוה ביותר בחר המציע בעל יי  –הטוב ביותר בעלת ציון סופי זהה מובהר בזאת כי ככל ותהיינה יותר מהצעה אחת 

 בסעיפי האיכות.

יודגש, כי הצוות המקצועי יהא רשאי לדרוש כל הדגמה והבהרה לגבי דרישות נוספות, בהתאם למענה המציעים לסעיף "מענה 

 הטכני".  פחנסל

 על המציעים להיערך מראש ולהגיע למצגת עם גורמים מקצועיים מטעמם הבקיאים ובעלי ניסיון להפעלת המערכות המוצעות 

 ע"י המציע. לא תשמע טענה בדבר אי יכולת להציג נתונים עקב היעדרות של גורם רלבנטי מטעם המציע הבקיא בתוכנות.  

י חודש )על פי תנאי התשלום הקבועים במכרז ובהסכם( עמלה במהלך שנת התקשרות תשולם לקבלן מד .ה

 וסכומים אשר יחושבו על פי שיעור העמלה והסכומים הבסיסים/סופיים המתקבלים מהצעת הקבלן למכרז
בהצעה ייקח בחשבון את כל חובותיו של הקבלן ואת כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות  ההפחתהשיעור  .ו

 קבלן לא יהא זכאי לכל תשלום או מימון נוסף מאת העירייה.בביצוע העבודות, וה

יובהר, כי הקבלן יישא בכל החיובים ההוצאות והעלויות שיושתו על העירייה, הישירות והעקיפות, בגין ו/או 

ערכות הפקח( וכן ביצוע פעולות האכיפה,  –בקשר עם תפעול, עדכון וטיפול בתקלות התוכנה )לרבות אך לא רק 

לא רק: קווי תקשורת ממשרדי העירייה וממשרדי ספק התוכנה למשרדי הקבלן, עיקולי צד' ג'  לרבות אך

לסוגיהם, טרנזקציות בעיקולים במדיה מגנטית למרכזי הבנקים )אם יוטלו על העירייה(, חיובי הבנקים בגין 

שום במשרד עיקולי חשבונות בנקים במדיה מגנטית, שאילתות למשרד הפנים, הלבשת פרטים ועיקול ברי

התחבורה, דברי דפוס, משלוח דואר רגיל, דואר רשום ודואר במסירה אישית, עדכון כתובות במיקור חוץ, חיתום 

 דיגיטלי, פעילות אכיפה בשטח שתבוצע ע"י גובי מס וכל הוצאה אחרת מכל מין וסוג הקשורה בפעילות האכיפה.

בחלק , המפורטים האכיפה והגביהשרותי כות בביצוע לבדוק את כל הנתונים ומאפייני העבודות הכרועל המציע  

בתנאי המכרז וההסכם, בטרם יגיש הצעתו למכרז, ולבסס את הצעתו על כל ו וכן בחלק יד' למסמכי המכרז ה'

המצב בשטח כפי שקיים בפועל. לא תישמע כל טענה מצד המשתתף בדבר אי הכרת אתרי 

 עבודה/המתקנים/מערכות ו/או דרישות העבודה.

 



 חתימת המציע : ___________

    

   

  

 

11  

 

 

 

לביצוע העבודה, שיצוין על ידי המשתתף, יהיה נכון לביצוע העבודות למשך כל תקופת  ההפחתהשיעור  .ז

 ההתקשרות, בכפוף לעדכונה כמפורט במסמכי המכרז וההסכם.

 

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי העירייה אינה מתחייבת להתקשר בהסכם זה לביצוע מלוא העבודה או חלקה,  .ח

סורה לשיקול דעתה הבלעדי, ובכפוף למגבלות תקציביות ותזרימיות הקיימות בעירייה, וכי ההחלטה לגבי כך, מ

 ובהתאם לצורך.
  

לבטל או להרחיב או לצמצם את היקף השירות/העבודות הנדרש במכרז, בשל בכל עת העירייה תהא רשאית   .ט

 הבלעדי. נסיבות תקציביות ו/או מנהליות ו/או תזרימיות ו/או אחרות, והכל לפי שיקול דעתה

 

 מבוטל. .י
 

באם ימצא משתתף כלשהו במכרז, סתירות, שגיאות, או שיהיה לו ספק שהוא בקשר למובן המדויק של איזה  .יא

בכתב ותשובה תישלח לכל המשתתפים במכרז. העירייה  למזכירת וועדת המכרזיםסעיף או פרט, חובה עליו לפנות 

 פה.ינתנו בעל יאינה אחראית עבור כל פירושים או הסברים ש
 

בלבד בטבלה כפי המפורט להלן תוך  WORD בפורמט  בכתב,המבקש לקבל תשובות, יגיש שאלותיו,  .יב

 , כדלקמן:ציון מספר החלק, הסעיף והעמוד בו הוא מצוי במסמכי המכרז

 שאלת ההבהרה סעיף משני סעיף ראשי עמוד מספר החלק      

     

 

 24/02/2022לא יאוחר מיום הגב' יערה חסאר, , ועדת המכרזיםמזכירת ולשאלות ההבהרה יועברו בדוא"ל         

 . 9951784-08' טלולברר את קבלתם ב yaara_h@arad.muni.il בדוא"ל: 0016:בשעה  

        

 שאלות שלא תועברנה בדוא"ל במבנה שפורט לעיל, רשאית העירייה שלא להשיב עליהן.

ל מסמכי ההגשה להיות אגודים/כרוכים ומחולקים ע"י חוצצים, לסוגי האסמכתאות השונות שיש להגיש ע .יג

 בחלוקה הבאה:

 ערבות בנקאית בשמרדף .1

 מסמך ההצעה .2

 כל המסמכים המעידים על עמידת המציע בתנאי הסף. .3

 בעלי זכות חתימה. 2חתומים ע"י  –מסמכי המכרז כולם  .4

 י הוראות המכרז.יתרת המסמכים הנדרשים להגשה עפ" .5

 שונות )במידה וברצון המציע לצרף למסמכי המכרז ביוזמתו(.  .6

למועד האחרון להגשת ההצעות, להכניס שינויים ותיקונים במסמכי המכרז,  קודםהעירייה רשאית, בכל עת  .יד

ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים והתיקונים כאמור, יהיו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז 

ידם בעת רכישת -לפי הכתובות שנמסרו על בדואר אלקטרונייובאו בכתב לידיעתם של כל רוכשי מסמכי המכרז ו

 וכן יפורסמו באתר האינטרנט העירוני. מסמכי המכרז

mailto:yaara_h@arad.muni.il
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המציע יקרא בעיון ויבדוק את כל מסמכי המכרז, יבקר באתרים השונים ובמקום ביצוע העבודות בזמנו החופשי,  .טו

ים הנראים לו כנחוצים כדי לחקור את תנאי המקום, את מהות וכמות העבודה הנדרשת ואת וינקוט בכל האמצע

הקשיים העלולים להתגלות בעת ביצוע העבודות במהלך תקופת ההתקשרות. ידיעות והסברים נוספים בכל הנוגע 

 ( לעיל.יאלמכרז ולביצוע העבודות הכלולות בהוראותיו ימסרו למעוניינים כאמור בס"ק )

 

ת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז, כמוה כהצעה ואישור שכל פרטי המכרז וההסכם ידועים ונהירים הגש .טז

 לו, וכי הוא מסוגל למלא אחר ההתחייבויות המפורטות במכרז ובהסכם.

 

 הוראות הנוגעות לבחינת ההצעות: .2 

הצעה ובטיבה. כן רשאית בעת דיון במכרז, רשאית העירייה להתחשב ביכולתו הכספית של המציע, באיכות ה .א

העירייה להתחשב בכושרו של המציע לבצע את העבודה נשוא המכרז, כפי שהדבר נבחן מעבודות קודמות ו/או 

 דומות שבוצעו על ידו וממסמכים שצירף.
 

 אשר הורשע בעבירה פלילית.כן תהא ועדת המכרזים רשאית שלא לדון במסמכי מכרז שהוגשו על ידי משתתף  
 

 א רשאית לנהל מו"מ עם הזוכה במכרז, לשם שיפור הצעתו, בהתאם לדין.העירייה תה .ב
 

על עבודות או הזמנות והמלצות  נוספיםהעירייה רשאית לדרוש מהמציעים, באם תמצא זאת לנכון, אישורים  .ג

. כן תהא העירייה רשאית לדרוש מהמציע במהלך העיון בהצעתו, עבודותממזמינים עבורם ביצעו המציעים 

, והמציע יהיה ההצעה, לרבות חישוב הכנסות והוצאות צפויות עליהן ביסס את הצעתו ניתוח של מחיר הסברים ו

 ועדת המכרזים או למומחה מטעמה.וחייב למסור את ההסברים והניתוחים הללו ל
 

העירייה רשאית לדרוש מהמציע בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, פרטים נוספים וכל הוכחה שהיא  .ד

ון, בדבר אפשרויותיו המקצועיות והכספיות וכושרו למלא אחר דרישות מהסוג ובהיקף של מטלות תראה לנכ

העבודה נשוא מכרז זה, להציג כל מסמך או אישור, לרבות המלצות ו/או אישורים דקלרטיביים, בין אם המסמך 

נתונים תפעוליים ובין אם אינו כלול ברשימה זו, או ניתוח  במסמך זהכלול ברשימת המסמכים המפורטים 

וכספיים, והמציע חייב לספק לעירייה את הפרטים וההוכחות הנדרשים. אם המציע יסרב למסור פרטים, מסמך, 

 אישור, הסבר, או ניתוח נתונים כאמור, רשאית העירייה להסיק מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול את ההצעה.

 

או כל הצעה שהיא, והעירייה רשאית לבחון גם את ניסיונם אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר  .ה

של המציעים, כשירותם, ואופן עבודתם בעבר, לרבות במסגרת הפעילות העירונית ו/או הפעילות שבוצעה עבורה 

 בעבר.

 

העירייה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את המכרז ו/או לא לחתום על ההסכם ו/או לא לבצעו. במקרה שכזה,  .ו

למשתתפים במכרז כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מכל סוג שהוא, למעט ההוצאות בגין הערבות לא תהיה 

העירייה לא תחזיר ולא תשתתף בשום צורה שהיא  הבנקאית ורכישת טפסי המכרז שתוחזרנה לזוכה בלבד.

קניית מסמכי בהוצאות כלשהן של המשתתפים במכרז, ולרבות הבדיקות המוקדמות, הוצאות בגין ערבויות, דמי 

 המכרז וכיו"ב הוצאות הכרוכות בבחינת ההליך או בהגשת ההצעות או בקשר עם ההליך.

 

על ביצוע ו/או לבצע את העבודות בכל עת מובהר בזאת במפורש, כי העירייה שומרת לעצמה את הזכות להחליט  .ז

 נשוא המכרז בשלמותן ו/או חלק מהן בלבד, בין בעצמה ובין באמצעות הזוכה במכרז.
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השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי המכרז או -הגשת הצעת מחיר ו/או אי-אי .ח

כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, 

 עלול לגרום לפסילת ההצעה.
 

שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת מהות ההצעה ותנאיה, או העירייה רשאית שלא להתחשב כלל בהצעה  .ט

 בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז, שלדעת העירייה מונע הערכת ההצעה כדבעי.
 

אין בקביעת זוכה כלשהו במכרז בכדי להטיל על העירייה חובה, או להעניק למי שנקבע כזוכה את הזכות,  .י

 קף כלשהו.להתקשרות עם העירייה בהי
 

 בוטל. .יא
 

שכזה  רשוויתוהעירייה שומרת לעצמה את הזכות שלא להתחשב בפגמים פורמאליים באיזו הצעה שהיא, במידה  .יב

 לא יגרום כל נזק לעירייה ולא יפגע, לדעת העירייה, בעקרונות השוויון.

 

ון רב יותר בביצוע ככל שיוגשו הצעות זהות אשר יהיו ההצעות הזולות ביותר, ייבחר המציע אשר יש לו ניסי .יג

 העבודות נשוא המכרז ובהתרשמות העירייה מניסיונה בעבר עם המציע, ככל שקיים. מבלי לפגוע באמור לעיל, 

 

העירייה תהא רשאית להביא בכלל שיקוליה את אמינותו וכושרו של המציע לבצע את העבודות נשוא ההסכם, 

 יו ופנייה לממליצים.ואת כל המרכיבים וכל הנתונים בהצעה, לרבות מקום עסק

 

לא תורשה הגשת הצעות נפרדות של גופים שהינם גופים מאוגדים בעלי אישיות משפטית נפרדת, כאשר הגוף  .יד

המאוגד האחד הינו בעל מניות ו/או שותף ו/או בעל קשרי בעלות כלשהם בגוף המאוגד האחר, הכל בין במישרין 

 ובין בעקיפין. 

 

מציעים, שהינם גופים מאוגדים בעלי אישיות נפרדת, כאשר מי מבין יחידי לא תורשה הגשת הצעות נפרדות של  .טו

הגוף המאוגד האחד ו/או קרובו, הינו גם בעלים ו/או בעל מניות ו/או שותף ו/או נושא משרה, כמשמעותו בחוק 

י סעיף , ו/או מנהל בגוף המאוגד האחר, והכל בין בעקיפין ובין במישרין. 'קרוב' לצורכ1999-החברות, התשנ"ט

 זה משמע: בן זוג וכן אח, הורה, הורה הורה, צאצא, או צאצא של בן הזוג, או בן זוגו של כל אחד מאלה.
 

לא יהיה  רשאי  להגיש  הצעה  למכרז  זה  מציע  אשר יש לו הסכם, הסדר ו/או הבנה במישרין או בעקיפין, עם  .טז

 מציע אחר במכרז.מציע אחר במכרז בנוגע להצעתם למכרז, או אשר יש לו קשר עם 

 

 ין זה:  ילענ 

בין במפורש ובין מכללא, בין בכתב ובין בעל פה או בהתנהגות, בין אם הוא מחייב  -"הסכם, הסדר ו/או הבנה"

 פי דין ובין אם לאו; -על

המציע שולט או נשלט ע"י המציע האחר, המציע והמציע האחר נשלטים ע"י אותו בעל שליטה, כאשר  -"קשר" 

 .1968 -נה כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח "שליטה" הי
 

 לרבות בכל אחד מאלה: –"במישרין או בעקיפין" 

 באמצעות אדם אחר, קשור או שאינו קשור לצד להסכם, או ביחד עמו; (1
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 באמצעות שלוח או נאמן; (2

 ביחד עם אחר בשיתוף פעולה לפי הסכם, הסדר ו/או הבנה; (3

 הסדר ו/או הבנה;באמצעות זכויות המוקנות לפי הסכם,  (4

 מכוח החזקה או רכישה בידי קרוב, חברת נאמנות או חברת רישומים.   (5

  

הגשת ההצעה מטעם המציע מהווה הסכמה מראש לכל תנאי המכרז, על מסמכיו, לרבות ההסכם ונספחיו, והכל  .יז

 בלא כל שינוי ו/או תוספת.

 

לשהו או לפרטים כלשהם מפרטי המכרז ו/או כל טענה בדבר טעות ו/או אי הבנה ו/או חוסר ידיעה בקשר לפרט כ .יח

 ההסכם ונספחיו ו/או דבר שאינו מופיע בהם, לא תתקבל לאחר הגשת הצעת המציע. 
 

העירייה רשאית לבטל את המכרז ו/או להחליט על ביצוע חלק מן העבודות בלבד ו/או לבצע בעצמה את העבודות  .יט

למועד מאוחר יותר ו/או להגדיל את היקף העבודות  או חלקן ו/או להחליט על דחיית ביצוע חלק מן העבודות

שיידרש הזוכה לבצע מכוח המכרז ו/או להקטינן, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של העירייה ו/או בהתחשב 

בתקציב שיעמוד לרשות העירייה. העירייה שומרת על זכותה לפרסם מכרז/ים חדש/ים במקרה בו החליטה על 

 ביטול המכרז כאמור דלעיל.

 

עירייה שומרת על זכותה לפרסם מכרז/ים נפרדים ונוספים לביצוע חלק העבודות שהזמנתן בוטלה/ נדחתה ה .כ

 כמפורט לעיל.
 

בוטל המכרז או הוקטן היקפו או הוגדל היקפו או נדחה ביצועו ו/או חלק ממנו, מכל סיבה שהיא, לא תהא למציע  .כא

אם יגרם לו נזק כאמור, והמציע ו/או הזוכה לא יהיה  ו/או לזוכה כל תביעה ו/או זכות תביעה בגין כל פיצוי אף

זכאי לפיצוי מכל מין וסוג ולא ייערך כל שינוי בתמורה שתשולם לו, בהתאם להצעתו ו/או ביתר התחייבויותיו על 

 פי ההסכם למעט השינויים המתחייבים בנסיבות העניין.

 

 סודיות ההצעה והעיון במסמכי המכרז .כב

הזוכה,  ובמסמכי ההצעה המכרזים ועדת בפרוטוקול במכרז, לעיין שלא זכהלמציע ועדת המכרזים תאפשר  (1)

-המידע, תשנ"ח חופש לחוק , בהתאם1987-בתקנות העיריות מכרזים, התשמ"ח לקבוע ובכפוף בהתאם

 הפסוקה. להלכה ובהתאם 1998

 

"[, סודיים חלקיםהלן: "עסקיים ]ל סודות ו/או מסחריים סודות כוללים מהצעתו חלקים כי הסבור מציע   (2)

 :כדלקמן המכרז, ינהג סיום לאחר אחרים למציעים בהם העיון את לאפשר אין שלדעתו

 וחד משמעי. ברור באופן אותם ויסמן הסודיים החלקים מהם בהצעתו במפורש יציין (2.1)

 יםההצעה לעיון מציע למסירת שמסכים כמי יראוהו כסודיים בהצעתו חלקים סימן שלא מציע (2.2)

 שמסכים כמי אותו יראו בהצעתו כסודיים חלקים שסימן במכרז. מציע כזוכה יוכרז אחרים, אם

 .אחרים מציעים סומנו לעיון לא הצעתו אשר חלקי שאר למסירת

 



 חתימת המציע : ___________

    

   

  

 

15  

 

 

 

 גם בהצעותיהם סודיים בהצעה אלה שחלקים בכך הודאה מהווה כסודיים בהצעה חלקים סימון (2.3)

 הצעות של אלה העיון בחלקים זכות על מראש מוותר ציעשהמ האחרים, ומכאן המציעים של

 .האחרים המציעים

 

 בנושא תפעל המכרזים בלבד, אשר ועדת של הינו המציעים של העיון זכות היקף בדבר הדעת יודגש, שיקול(   3)

 מנהלית. רשות המידה המחייבות ולאמות המכרזים דיני להוראות בהתאם זה

 כסודיים, תיתן שהזוכה הגדירם הזוכה בהצעת המפורטים בחלקים עיון שרלאפ המכרזים ועדת החליטה (4)

 נסיבות את ההולם זמן פרק בתוך בפניה על כך להשיג לו לזוכה, ותאפשר התראה המכרזים ועדת כך על

 .העניין

 מסירת בטרם למציע הזוכה המכרזים ועדת כך על תודיע ההשגה את לדחות המכרזים ועדת החליטה  (5)

 המבקש. של עיונול החומר

 

 ה והתקשרות:יהודעה על הזכי .3

עם קביעת הזוכה במכרז, תימסר לו על כך הודעה. המשתתף שייקבע כזוכה במכרז מתחייב לחתום על ההסכם  ))א(

משתתף שהצעתו לא תתקבל, יקבל על כך  להלן. 8-ו 4 פיםולהמציא לעירייה ערבות בנקאית כמפורט בסעי

 אליה תצורף הערבות שהוגשה על ידו בקשר עם השתתפותו במכרז. הודעה בכתב, בדואר רשום,
 

היה ומשתתף שזכה לא יעמוד בהתחייבויותיו, תהא העירייה רשאית לבטל את זכייתו במכרז, בהודעה בכתב  )ב(

ידי העירייה בהודעה וזאת, לאחר שניתנה למשתתף הודעה בה נדרש לתקן -למשתתף, החל בתאריך שייקבע על

והמשתתף לא תיקן את המעוות בהתאם להודעה ותוך הזמן שנקבע בה. אין בסעיף זה בכדי לגרוע  את המעוות,

 מזכויות הצדדים לפי כל דין ולפי האמור בהסכם בדבר הפרה יסודית של תנאיו.
 

בוטלה כאמור הזכייה במכרז, רשאית העירייה להגיש את הערבות הבנקאית שבידה לגבייה, וכן למסור את  )ג(

 העבודות נשוא המכרז למי שייקבע על ידה, והמשתתף יפצה את העירייה על כל הפסד שנגרם לה בגין כך.ביצוע 

 

 חתימת ההסכם וביטוח קבלני: .4

ממועד קבלת  ימי עסקים 7המציע מתחייב לחתום על ההסכם )ולרבות כל נספחיו( לא יאוחר מאשר תוך  (א)

ימה על ההסכם על המציע להמציא את ערבות הביצוע [. עם החת"ההסכם" -ההודעה על זכייתו במכרז ]להלן 

הנ"ל יומצאו  והאישוריםואת אישורי הביטוח כמפורט ובהתאם לתנאי ההסכם. הוראה זו הינה מהותית 

ממלאים אחר תנאי ההסכם. המציע הזוכה  האישוריםהביטוח בעירייה אשר יפסוק אם  אחראיתלבדיקת 

פוליסה או תיקונם על מנת לעמוד בתנאי אישור ויא לאלתר כל הביטוח, להמצ יועצתמתחייב, לאור הערות 

 ההסכם.
 

מחדש באם קיימת בעיה כלשהיא בחתימתו על ההסכם בעת הגשת מסמכי  זוכה שנדרש לחתום על ההסכם (ב)

מיום הדרישה כאמור לעיל כשהוא חתום ולא ימלא אחר התנאים  ימי עסקים 7ולא יחזירו תוך  המכרז והצעתו

חלקם, תחולט הערבות שצורפה לצורך השתתפותו במכרז, ומבלי לפגוע בכל סעד אחר, ישמש הנ"ל, כולם או 

 סכום הערבות כפיצוי קבוע ומוסכם מראש בגין אי קיום התחייבויות שנוטל על עצמו המציע בהגשת הצעתו
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ה, להתקשר עלמכרז. כמו כן, תהא העירייה רשאית לבטל את זכייתו במכרז, ומבלי לתת לו כל הודעה או התר 

בהסכם עם מציע אחר ו/או לפרסם מכרז חדש וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי, ובלא שלזוכה תהא כל טענה 

 או זכות עקב כך. 
 

יהיה הזוכה חייב לשלם לעירייה את ההפרש הכספי בין ההצעה שנבחרה על  –התקשרה העירייה עם מציע אחר  (ג)

 ההתקשרות המפורטת בהסכם.ידי העירייה לבין הצעתו הוא, למשך כל תקופת 

 

היה ההפרש שבין ההצעה שנבחרה על ידי העירייה לבין הצעתו של הזוכה קטן מסכום הערבות, ישמש סכום  (ד)

הערבות פיצוי קבוע ומוסכם מראש, והעירייה תהא רשאית לחלט את הערבות להשתתפות במכרז במלואה. 

בות להשתתפות במכרז ולהבטחת הצעת המציע למען הסר ספק, יובהר כי העירייה תהא רשאית לחלט את הער

 במלואה גם במקרה בו לא תתקשר עם מציע אחר במקום הזוכה.
 

 אין באמור לעיל כדי לפגוע בכל זכות ו/או סעד העומדים לרשות העירייה כנגד הזוכה עפ"י כל דין. (ה)
 

  

 :התקשרותתקופת ה .5

 חודשים.  24לתקופה בת תקופת ההתקשרות/ההסכם הינה מיום קבלת צו התחלת עבודה,   (1

חודשי  24מניין  .1.4.2022 -אך לא לפני התחילת העבודה בפועל הינה ממועד מתן צו התחלת עבודה  (2

 או ממועד קבלת הזמנת עבודה, המאוחר מבניהם. 1.4.2022-ההתקשרות הראשונים, יחל מה

פעמים נוספות  שלוש עד ,נוספים חודשים 12 עד של לתקופה ההסכם להאריך הזכות לעצמה שומרת העירייה (3

.  מובהר, כי חודשים ולא יאוחר מכך 60 -, כולל הארכות, תהיה לתקופת ההתקשרותבכל מקרה, . רצופותו

  לעירייה קימת האופציה הבלעדית לקבוע באם להאריך את תקופת ההתקשרות.

גם אם אחרה יום.  60העירייה תודיע על אי הארכת ההסכם לתקופות ההארכה בהודעה כתובה מראש של 

העירייה במתן הודעה כנ"ל, תהייה הודעתה על אי ביצוע יתרת ימי ההארכה בכל מועד בתקופת ההארכה, 

 תקפה לכל דבר ועניין ולקבלן לא תהיינה כל טענות מכל מין וסוג בגין כך.

ם. בתקופת הארכה יחולו על הצדדים כל הוראות הסכם זה, בכפוף לשינויים שיתחייבו מעצם הארכת ההסכ (4

מיד עם קבלת ההודעה על הארכת ההסכם ידאג הקבלן להארכה ו/או חידוש הערבויות הבנקאיות, פוליסות 

 הביטוח וכל מסמך אחר הטעון הארכה ו/או חידוש. 

 הבלעדי דעתה שיקול פי על, רשאית העירייה תהא ,ההארכה תקופות או/ו ההסכם תקופת בתום, בנוסף (5

 קבלן של עבודתו לתחילת עד וזאת, נוספים חודשים 3-ב התקשרותה תקופת את להאריך, הצורך וכמידת

 .חדש

 .בהתאם למועדים שנקבעו בהסכם וכפי שייקבע בהנחיות המנהלהקבלן יתחיל את העבודה  (6

במידה ולא יעמוד הקבלן במועדים הקבועים בהסכם ובהנחיות המנהל, ישלם הקבלן פיצויים מוערכים  (7

 ם, ומבלי לגרוע מכל סעד הנתון לעירייה לפי הדין ו/או ההסכם.ומוסכמים מראש, והכל כמפורט בהסכ
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חרף האמור לעיל, העירייה תהא רשאית להביא ההתקשרות לידי סיום, בין בתקופת ההתקשרות הראשונה  (8

 ימים, תהא הסיבה לכך אשר תהא. 60ובין בתקופת ההארכה, בהודעה מראש ובכתב, של 

 תנאי תשלום: .6

בהתאם  וכן עמלות סכומים תשלם העירייהלפי תנאי המכרז וההסכם, בשלמותם,  ות הקבלןהתחייבויתמורת ביצוע  .א

ובהתאם לשיעור הסכומים והעמלה הבסיסיים/הסופיים שיתקבל  בפועלהקבלן סכומי החובות אשר ייגבו על ידי ל

צאות הגביה אשר , וזאת בנוסף על זכאותו של הקבלן לקבלת התשלומים בגין הו"[התמורה"  –]להלן בכתב ההצעה 

למסמכי המכרז ובתנאי המכרז  בחלק ה'ייגבו מאת החייבים עקב פעולות האכיפה, ככל שייגבו, בהתאם למפורט 

 מע"מ. למעטהתמורה תכלול את כל הוצאות הקבלן לרבות כל מס והיטל החל על ביצוע עבודה זו, וההסכם. 

מעותדות ובתשלומים באמצעות כרטיסי אשראי, לא  למען הסר ספק, סכומי החובות שנגבו על ידי הקבלן בהמחאות

 יחשבו לתשלום בפועל, אלא במועד פירעונם בפועל בלבד.

 

התמורה לקבלן תחושב ברמה חודשית. בחלוף כל חודש קלנדרי יגיש הקבלן חשבון בגין הסכומים שנגבו על ידו  .ב

דשית בגובה סכומי הגביה בפועל של במהלך החודש הקלנדרי החולף, ויהא זכאי, בכפוף לאמור להלן, לתמורה חו

 הקנסות לסוגיהם ו/או הארנונה במכפלת שיעורי העמלה הנובעים מהצעתו וההסכם.  

אשר נגבה לצורך קבלת התמורה, יעביר הקבלן למנהל חשבון מפורט בגין החודש הקודם, נקוב בש"ח, ביחס לסכום 

 אישור רלוונטי.  ויצרף לו כל מסמך ו/אועל ידו בפועל במהלך החודש הקודם, 

 באם יעסיק הקבלן עובד/ים במחלקת הגבייה עפ"י החלופה שלעיל, יעביר הקבלן חשבון חודשי נפרד בגין העובד/ים. 

 ,עפ"י שיקול דעתו הבלעדי ,יוכלימים ממועד קבלתם. המנהל  21, תוך חשבונותיו של הקבלן ייבדקו ע"י המנהל 

חלק החשבון שאושר, ישולם לקבלן בתנאים שלהלן. א לאשרו כלל. לאשר את כל החשבון במלואו או בחלקו או ל

 החלק השנוי במחלוקת, יידון בין הצדדים.

 לכל חודש.  1-למען הסר כל ספק, 'חודש קלנדרי', משמעותו חודש מלא החל מה 

 

ממועד  יום 15' לעיל והעברתו לאישור הגזברות, יתבצעו תוך בשהוגש ע"י הקבלן כאמור בסעיף  בדיקת החשבון .ג

 הגשת החשבון ע"י הקבלן.

 

  ימים מיום אישור החשבון כאמור בס"ק ג' לעיל. 45התמורה תשולם לקבלן בתנאי תשלום שוטף +  .ד

 

 מהתמורה הסופית המגיעה לקבלן יופחתו/יקוזזו, מדי חודש, הסכומים במקרים שלהלן: .ה

 

 הקנסות שהוטלו על הקבלן )אם הוטלו(. .1

כיפה שהקבלן ביצע והעירייה חויבה בהם ויש לגבותם מהקבלן )לרבות הוצאות קיזוז הוצאות בגין פעולות הא  .2

הוצאות עבור כל טרנזקציה בגין עיקול בנק במדיה , המחויבות ע"י הבנקים בגין עיקולי בנקים ששוגרו אליהם 

י מגנטית. העירייה תחויב בהן )באם תחויב( והוצאות נוספות שהעירייה תחויב בהן כולל תשלומים למשרד

 הפנים והתחבורה בגין שאילתות, הלבשת פרטים, עיקול ברישום ופעולות אכיפה אחרות נוספות וכיו"ב(.
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 שימוש במאגרי מידע חיצוניים אחרים )לא של העירייה וככל שהעירייה תחויב בהם(. .3

 כל הוצאה אחרת הקשורה בשירותים שעל הקבלן לספק לעירייה עפ"י האמור בהוראות המכרז וההסכם ולא .4

 נאמר במפורש כי העירייה תישא בהם.

 תנאי הצמדה .ו

שיעור העמלה יישאר קבוע למשך כל תקופת ההתקשרות, והקבלן לא יהא זכאי לכל תוספת שיערוך, לרבות 

להפרשי הצמדה למדד או כל תוספת שיערוך אחרת, וכן לא יהא זכאי לכל פיצוי בגין התייקרויות או כל עילה 

 אחרת. 

 

יף זה היא תמורה מלאה, הוגנת וסופית עבור ביצוע כל התחייבויותיו של הקבלן לפי הסכם זה התמורה הנזכרת בסע .ז

ולפי מסמכי המכרז ולפי הדין, והיא כוללת, בין היתר, את חישוב הוצאות הקבלן בגין שכר עבודה והעסקת עובדים, 

ת ותשלומים לפי הדין, וכן והציוד, הוצאות רישיונות והיתרים, אגרוהמשרדים של  םואחזקת השכרתם, רכישתם

 .השירותיםכל הוצאה אחרת שהיא הדרושה לביצוע 

 

 בוטל. .ח

 

מובהר בזאת, למען הסר ספק, כי הפרוצדורה המפורטת לעיל ביחס להגשת חשבונות ואישורם, מועדי התשלום ודרך  .ט

ם סיום תקופת העברתם, תחול בשינויים המחויבים גם לגבי כל תשלום במקרה בו הופסקה העסקתו של הקבלן טר

 ההסכם ביחס לתשלום היחסי המגיע לו.

 

העירייה תהא רשאית, לפי שיקול דעתה, לעכב או לדחות פירעון כל חשבון אם הקבלן אינו ממלא אחר התחייבויותיו  .י

לפי ההסכם. במקרה שכזה, תיתן העירייה הודעה בכתב לקבלן, בה תצוין הסיבה לעיכוב החשבון או דחיית הפירעון 

 כאמור.

 

 הזמנת העבודה: .7

ענות יהרשות בידי העירייה להזמין מהקבלן את כל העבודות ו/או חלקן לפי שיקול דעתה המוחלט ועל הקבלן לה )א(

להזמנות העירייה לבצע את העבודה בהתאם לדרישת העירייה ועל פי תנאי המכרז ובמועד. וכן הרשות בידי 

 ו לקבלנים אחרים.העירייה למסור את העבודה, או חלק ממנה, לאחר א

 

לבצע  , בכל שלב של ההתקשרות,כי העירייה שומרת לעצמה במפורש את הזכות ,מודגש בזאת במפורשומובהר  )ב(

 חלק מהעבודות ו/או מהכמויות הכלולות במכרז בהתאם למגבלות התקציביות. העירייה שומרת לעצמה הזכות, 

ים, להשלים חלק מהעבודות בלבד ולחייב את הקבלן לבצע את במפורש, לבצע העבודות נשוא המכרז בשלב           

 יתרת העבודות רק לאחר שימצאו התקציבים להשלמת העבודות. 

 

לבצע חלק בלבד ובכל עת, כמו כן, שומרת העירייה לעצמה את הזכות במפורש על אף כל האמור בהסכם,  )ג(

לקי ממנה יחויבו את העירייה בתשלום פיצוי מהעבודות נשוא המכרז מבלי שהפסקת ביצוע העבודה או ביטול ח

מכל סוג שהוא לקבלן והקבלן מוותר בזאת על כל דרישה ו/או תביעה/טענה מכל סוג שהוא בכל הקשור והכרוך 

 בביצוע חלק מהעבודות נשוא המכרז.
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( 7)3נה העירייה רשאית להגדיל את ההסכם שייחתם בעקבות המכרז בשיעורים המרביים בהתאם להוראות תק (ד)

 .1987 -לתקנות העיריות )מכרזים(, התשמ"ח 

 

 ערבות ביצוע: .8

להבטחת מילוי התחייבויותיו ימציא הקבלן לעירייה, במועד החתימה על ההסכם, ערבות בנקאית אוטונומית  .א

לאורך ( ובתוקף ₪אלף חמישים )במילים:  ש"ח 0,0005, בסך של 13וצמודה למדד המחירים לצרכן, לוח מס' 

חודשים שתחילתן מיום תחילת  27 -ופת ההתקשרות. בגין התקופה הראשונה תועבר ערבות ביצוע לכל תק

 עבודת הקבלן.

בשינויים המתחייבים, ועל הקבלן יהיה להאריכה  ,הסכםל 'בנספח אתהא בנוסח המפורט הביצוע ערבות  .ב

ים לאחר מועד סיום חודש 3מעת לעת, בהתאם להארכת תקופת ההתקשרות, כך שבכל מקרה תהא בתוקף עד 

 ההתקשרות.

 

 שמירת זכויות: .9

כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות לעירייה, והמשתתפים במכרז לא יהיו רשאים לעשות שימוש במסמכי  )א(

 המכרז, אלא לצורך הכנת והגשת ההצעה מטעמם במכרז זה.

י הצעתו/ם במכרז, בהתאם העירייה תהא זכאית לאכוף על המשתתף/ים שהצעתו/ם תקבע כזוכה את תנא )ב(

 לתנאי ההסכם.

 

 כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז וההשתתפות בו, תחולנה על המשתתף בלבד. .10

 

 חל איסור על המשתתפים לתאם את הצעותיהם בינם לבין עצמם. .11

 

 : קביעה שונה של בית המשפט לאחר זכייה במכרז .12

"( והחל בעבודתו, ולאחר מכן קבע בית משפט מוסמך כי משתתף אחר הוא זוכה המקוריז )להלן: "נקבע זוכה במכר 

"(, מתחייב הזוכה המקורי לפנות את שטח העבודה ולהפסיק את פעולות האכיפה זוכה מאוחרהזוכה במכרז )להלן: "

לום מאת העירייה, פרט לשכר לטובת הזוכה המאוחר. במקרה שכזה, לא יהא זכאי הזוכה המקורי לשום פיצוי או תש

עבודתו בתקופה בה עבד ובהתאם לעבודתו בפועל כפי שאושרה ע"י המנהל. לזוכה המקורי לא תעמוד כל טענה ו/או 

 תביעה ו/או דרישה כלפי העירייה, בגין ההליך שבוצע

 

 :המחאת זכויות עתידית    .13

ירוניים. בהתאם לכך, שומרת העירייה לעצמה את מובהר, כי לעירייה מספר תאגידים עירוניים ומספר מוסדות ע

הזכות לעשות שימוש בתוצאות מכרז זה גם עבור אותם גופים ו/או תאגידים עירוניים ו/או מוסדות עירוניים, בין 

( לתקנות 7)3באמצעות המחאת חלק מזכויותיה לפי ההסכם ובין באמצעות הרחבת מסגרת ההסכם בהתאם לתקנה 

לפיכך, מובהר כי יראו את המשתתף  עבור אותם מוסדות או תאגידים עירוניים. 1987 -תשמ"ח העיריות )מכרזים(, ה

במכרז כמי שהסכים לכך שלעירייה זכות להמחות ו/או להעביר ו/או להסב זכות או יותר מזכויותיה וחובה או יותר 

 מחובותיה, לתאגיד או למוסד עירוני כאמור.
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 סק מורשה/ח.פ. _____________                ____________________________________     מס' ע

 כתובת המציע         שם המציע

 

 

 ___________________  ________________________________ 

 שמות מורשי החתימה       טל. פקס המציע

 

 

 

 תאריך : _____________    חתימה וחותמת המציע: ________________
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 להשתתפות במכרז בנקאית נוסח ערבות -חלק ג' 

 

 __________________לכבוד                                                                                                                בנק ____ 

 ________________סניף _____                                    עיריית ערד                                                          

 כתובת הסניף _______________           א.נ ,                                                                                                 

 ________________תאריך ____                                                                                                                     

 

 .הנדון: ערבות בנקאית צמודה למדד המחירים לצרכן מס'                  

 

 ,על פי בקשת _______________________________________________ )להלן: "המבקש/ים"( .1

אלף ש"ח( )להלן: "סכום הערבות"(, חמישים ש"ח )במילים:  50,000בזה כלפיכם לתשלום של סכום עד סך של  אנו ערבים   

לגביית קנסות וגזרי דין  1/  2022מספר מכרז עם בתוספת הפרשי הצמדה למדד כמפורט להלן, שתדרשו מאת המבקש/ים בקשר 

 .עירוניים לרבות שירותים נוספים עבור עיריית ערד

 בות זו:בער . 2

 המדד שפורסם לאחרונה לפני התשלום בפועל על פי ערבות זו . -"מדד חדש"  א.  

 או בסמוך לכך, והעומד על ________ נק'. 2022 פברוארב 15שפורסם ביום  2022 נוארימדד  -"מדד יסודי"  ב.

ולמחקר כלכלי כולל אותו , המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 13מדד המחירים לצרכן, לוח  -"מדד"  ג.

מדד אף אם יתפרסם על ידי מוסד ממשלתי אחר וכן כולל כל מדד רשמי שיבוא במקומו, בין אם יהיה בנוי על אותם 

 נתונים עליהם בנוי המדד הקיים ובין אם לאו.

לם את סכום הערבות אם יתברר ביום התשלום על פי דרישתכם של סכום הערבות, כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי נש .3

יה של המדד החדש לעומת המדד היסודי. אם יתברר ביום התשלום על פי דרישתכם כי המדד החדש יכשהוא מוגדל בשיעור העל

 ירד לעומת המדד היסודי נשלם לכם את אותו סכום הנקוב בדרישתכם ובתנאי שלא יעלה סכום הערבות.

ימים מתאריך קבלת דרישתכם על ידינו, אנו נשלם לכם כל סכום הנקוב בדרישה  3 -לפי דרישתכם הראשונה בכתב, ולא יאוחר מ .4

ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות בתוספת הפרשי הצמדה למדד, כאמור לעיל, מבלי להטיל עליכם כל חובה לבסס או לנמק את 

 דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת המבקש/ים.

פי ערבות -ועד בכלל, ולאחר תאריך זה תהא בטלה ומבוטלת. דרישה על 2022שנת  יוניבחודש  10אר בתוקף עד יום ערבות זו תיש . 5

 זו צריכה להתקבל על ידינו בכתב, לא יאוחר מהתאריך הנ"ל.

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת, אינה ניתנת לביטול, ואינה ניתנת להעברה או להסבה. .6

 

 בכבוד רב ,                                                                                                                      

 בנק _______________                                                                                                                                  

          _____________  ___________ 
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 התחייבות למחלקת הביטוח -חלק ד' 

 

 לכבוד

 מחלקת הביטוח

 עיריית ערד

 1/ 2022מס'  מכרזהנדון:  

 דין עירוניים לרבות שירותים נוספים עבור עיריית ערד-גביית קנסות וגזריספקת שירותי ה   

 

כל  המציא לכם בסמוך לפני חתימת ההסכם ולאחר מכן מדי שנה בשנה,לצורך קבלת ההסכם הנ"ל הריני מתחייב ל .1

עוד ההסכם ביני לבין עיריית ערד בתוקף, אישור על קיום ביטוחים, בנוסח במצורף להסכם ומהווה חלק בלתי נפרד 

 ממנו , אשר יהיה חתום על ידי חברת הביטוח המבטחת אותי. 

, ביטוח אחריות מקצועית, ביטוח "כל הסיכונים אחריות מעבידים הכולל ביטוח צד ג', ביטוחאישור ביטוח  ) א.

( בהם מבוטחים מבצע העבודה "הקבלן" ו/או עיריית ערד ו/או קבלני משנה כספים", ביטוח נאמנות עובדים –

 ועובדיהם.

אישור מאת חברת הביטוח האומר במפורש כי הודעת ביטול הפוליסות תישלח לכל אחד מהצדדים המהווים  ב.

 ת "המבוטח" ועפ"י הנוסח הרצ"ב:א

"מוסכם ומוצהר בזאת, כי למרות כל האמור בפוליסה ו/או בתוספת כל היא בדבר ביטול הפוליסות עקב אי 

תשלום פרמיה או בדבר ביטול הפוליסות על ידי החברה בתוקף סעיף ביטול הפוליסות, של תנאים הכלליים, 

 יום ממועד הביטול." 60ודעה בכתב בדואר רשום לפחות לא יהיה לביטול הביטוח תוקף אלא אם נמסרה ה

 

 בכל הפוליסות יכללו התנאים הבאים :  .2

 .ותאגידיה תבוטל זכות השיבוב ו/או החזרה בתביעה של המבטח כנגד העירייה א. 

 הקבלן והעירייה יכללו בשם המבוטח. ב. 

 סעיף אחריות צולבת. לייכלבכל הפוליסות   ג. 

 פוליסות כוללות סעיף פוליסה ראשונית לכל פוליסה אחרת המבטחת את העירייה.ד.             ה

 יכלל הסעיף הקובע כי ביטול הפוליסה , בין על פי רצון הקבלן ובין על פי רצון המבטח , יעשה י ה. 

 יום לפחות לפני מועד ביטול הביטוח המבוקש. 60בהודעה מוקדמת שתימסר גם לעירייה  

ה, על מנת למנוע ספק, כי אחריותי כקבלן לכיסוי מלא על נזקים חלה עלי בלבד, בין אם פוליסות הריני מצהיר בז .3

 הביטוח מכסות נזקים אלה ובין אם אינן מכסות סוג נזק זה ו/או את גובה הנזק.

 י ההסכם.למרות כל האמור לעיל, עלי לדאוג לפוליסות ביטוח בעלות כיסוי מתאים, לפי צורך וסוג העבודה שאבצע לפ .4
 

 שם הקבלן __________________, חתימת הקבלן ____________________

 שמות החותמים: _______________________________________________

 כתובת ומספר טלפון : ________________________________________________________
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  העבודה מפרט -חלק ה' 

 קשרות[]נספח ג' להסכם ההת

 

  1/  2022 מכרז פומבי מס'

וגזרי דין עירוניים לרבות הספקת תוכנת ניהול ואכיפת דוחות שונים ושירותים  קנסותחובות בגין גביית 

 עבור עיריית ערדנוספים 

 

 פרק א': מהות העבודה והגדרות:

 מהות העבודה: .1

 "(,הפקודה)להלן: " קודת המסים )גביה( והתקנות לפיהלפי פוביצוע הליכי גביה חובות  תמתן שירותי גבייעבודות לביצוע 

חובות שעניינם קנסות שהוטלו על ידי עיריית ערד ו/או בתי המשפט המוסמכים, בגין עבירות על חוקי העזר של ערד, חוק 

פיקוח  ,ת, רוכלו, עבירות מנהליות, דיני איכות הסביבה1965 -, חוק התכנון והבניה, תשכ"ה 1968 -רישוי עסקים, תשכ"ח 

או בסמכות בית המשפט לעניינים מקומיים, /ו או עבירות מנהליות עירוני ווטרינרי וכיו"ב עבירות, שהוכרזו כעבירות קנס

מתן שירות טלפוני, מתן שירות פרונטלי ללקוחות וחייבים ואשר לפי הדין הקנסות צריכים להיות משולמים לקופת העירייה, 

מוקד אנושי חיצוני לביצוע בירורים ותשלומים בנושאים המטופלים על ידי הקבלן על פי בנושאים המפורטים לעיל, הפעלת 

מכרז זה,  הספקת תוכנת חיובים, זיכויים ותקבולים לניהול חיי הקנס ולאכיפת חובות בגין קנסות לסוגיהם וכן כאופציה 

/או מתן שירותי נציגת שרות במשרה לפי הזמנה מפורשת של הרשות, גבייה מנהלית של ארנונה ותשלומי חובה אחרים ו

לרבות תוספות  -"קנסות"  :במכרז זה .מלאה במשרדי העירייה   והכל כמפורט בפרק ה' למסמכי המכרז ]להלן: "העבודות"[

  .1977 -לחוק העונשין, תשל"ז  67פיגור לפי סע' 

 

 ותי קבלת קהל(העבודה תתבצע ממשרדי הקבלן הזוכה שאינם בעיריית ערד )ביצוע מרחוק ללא שיר

  אשר תתבצענה עפ"י הזמנה מראש ובכתב בלבד נוסף חליפי )אופציונלי(כן מבקשת העירייה לקבל הצעות לביצוע 

 כדלקמן:

חובות שעניינם ארנונה וביצוע הליכי גביה מנהלית לפי פקודת מיסים )גביה(, חובות  תמתן שירותי גבייעבודות ל .א

העבודה תתבצע ממשרדי במהלך ההסכם עם הקבלן הזוכה. וכיו"ב(, ותשלומי חובה נוספים )היטלים, אגרות 

גביית ארנונה ותשלומי )להלן: "הקבלן הזוכה שאינם בעיריית ערד )ביצוע מרחוק ללא שירותי קבלת קהל( 

 "(חובה

העמדת עובד/ים, לביצוע השירותים הנדרשים במכרז זה, במשרדי העירייה, לרבות ביצוע שירותי קבלת קהל  .ב

 "(הספקת כוח אדםההסכם עם הקבלן הזוכה. )להלן: "במהלך 
 

העבודות והשירותים יבוצעו לפי הוראות מסמכי המכרז וההסכם על כל נספחיהם המהווים חלק בלתי נפרד ממסמכים 

אלה. על הזוכה במכרז יהיה לדאוג לכוח האדם והציוד הייעודיים הדרושים לביצוע העבודות ולמתן השירותים 

 מועדים והתנאים הקבועים במסמכי המכרז וההסכם.במלואם על פי ה

אם נקבע בהוראות חוק כלשהו )לרבות חוק חברות הגבייה, אם יחוקק(, או פסיקה מחייבת, כי תנאי והוראות  מודגש כי

מכרז והסכם זה אינן תקפות עוד ולא ניתן לשנות מהותית את ההסכם ותנאיו בהתאם לחוק או לפסיקה, יובא ההסכם לידי 

ם תוך שישה חודשים ממועד הודעת העירייה לקבלן. למרות האמור לעיל, העירייה רשאית להמשיך את ביצועו של סיו

 ההסכם בדבר העסקת נציג/י שרות הקבלן במשרדי העירייה. לקבלן לא תהיינה כל טענות מכל מין וסוג בגין האמור.
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 הגדרות: .2

המפורטים בזאת. מקום שלא נקבעה הגדרה להלן, תהיה  במכרז זה יהיו למונחים שלהלן הפירושים וההגדרות 

הפרשנות כפרשנותם של המונחים ביתר מסמכי המכרז ולפי הוראות הדין הנוגע לעניין. במקרה של סתירה, יגברו 

 המונחים שלהלן על פרשנותם לפי חלקים אחרים במסמכי המכרז, והוראות הדין יגברו על ההוראות והמונחים שלהלן:

 

 עיריית ערד.  -העירייה 

 המשתתף שבחר להגיש את מסמכי המכרז מטעמו. -המציע 

בעל כשירות לפי הדין, ולרבות עובדיו, מועסקיו,  , לרבות מנהל העבודה מטעמוהזוכה במכרז - הקבלן

מנהליו, קבלני המשנה שיועסקו על ידו )אם ולאחר קבלת אישור מהעירייה(, יורשיו וכל הבאים 

ה והקבלן אינו יחיד אלא מס' אנשים או גופים, המונח כולל את כולם יחד במיד בשמו או מטעמו.

 וכל אחד לחוד ומוסכם בזה כי התחייבויות הקבלן יחולו על כל מרכיביו ומאוחד ועל כל יחיד מהם 

 בנפרד.                          

ירותים והעבודות הנדרשות במכרז עובד/י הקבלן שיוצבו לעבודה במשרדי העירייה לשם מתן הש     -נציג/י שרות

 והסכם זה, עפ"י הזמנה מראש ובכתב של העירייה.

 מחלקת תברואה

 בעיריית ערד. מחלקת תברואה ורישום עסקים  - ורישוי עסקים 

 .לעיל, וכמפורט בנוסח ההסכם והמכרז 1כמפורט בסעיף   -העבודה 

המוסמכים בגין עבירות על חוקי העזר של ערד, קנסות שהוטלו על ידי עיריית ערד ו/או בתי המשפט  -קנסות 

, דיני איכות הסביבה, 1965 -, חוק התכנון והבניה, תשכ"ה 1968 -חוק רישוי עסקים, תשכ"ח 

או עבירות  רוכלות פיקוח עירוני ווטרינרי וכיו"ב עבירות, שהוכרזו כעבירות קנסעבירות מנהליות, 

ם מקומיים, אשר לפי הדין הקנסות צריכים להיות בסמכות בית המשפט לעניינישהם או /ו מנהליות

 .1977 -לחוק העונשין, תשל"ז  67משולמים לקופת העירייה, לרבות תוספות פיגור לפי סע' 

 חסד"פ.ל 221בסעיף  כמשמעותה  -עבירת קנס 

 1985לחוק העבירות המנהליות תשמ"ו  1כמשמעותן בסעיף  –עבירות מנהליות 

 ם שונים שהעירייה רשאית לגבותם עפ"י חוק, לרבות ארנונה.תשלומי     -תשלומי חובה 

הכוונה להודעות קנס  קנסות,אי תשלום  םבחובות שעניינ. וסכומו הודעה המהווה את מקור החיוב  -הודעת חיוב 

שלא הוגשה לגביהן בקשה להישפט(, ולגזרי דין חלוטים של  -חדשות )בעבירות של ברירת משפט 

 בית המשפט המוסמך. 

 ודעת תשלום ה

 .1974 -לתקנות סדר הדין הפלילי, תשל"ד  41תקנה בכמשמעה  -       קנס חדשה 

 דרישה לתשלום 

, אשר את החוב מפרטתהלחייב מסוג דרישת תשלום או התראה לפני ביצוע הליכי גבייה, הודעה   -                 חוב

יסים )גביה( והתקנות או תיקון תשלח על ידי הקבלן מטעם העירייה בהתאם להוראות פקודת המ

 . לפקודת העיריות או כל תיקון לחוק/ לתקנות, אם יהיה ובהתאם להוראות מכרז זה

 ארכיון העתק 

, המופק  PDFהעתק ממוחשב מדויק של הודעה/ דרישה/ התראה, שהודפסה בבית הדפוס, בתצורת   -הודעות             

ר הפקת הודעות/ דרישות/ התראות לארכוב בתיק על ידי בית הדפוס כקובץ ממוחשב מיד לאח

 החייב הממוחשב במערכות האכיפה והגביה העירוניות. 

 באר שבע.ב מוסמךבית משפט ה  -בית המשפט 
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והתקנות או כל תיקון לחוק/ לתקנות, אם  כמשמעות המונח "גובה מס" בפקודת המסים )גביה(  - / מסגובה חוב

 .הועדה להעסקת והסמכת גובי מס יהיה, אשר אושר והוסמך על ידי

 המנהל.מפקח מטעם העירייה אשר ימונה ע"י   -המפקח 

על ידי  כשירות מקצועית מתאימה, אשר יאושרהקבלן עצמו, לרבות מנהל העבודה מטעמו, בעל   -האחראי 

 .מנהל אגף הפיקוח העירוני

בעיריית ערד, או מי שימונה  מחלקת תברואה ורישוי עסקים או מנהלת מחלקת הגבייהמנהל   -המנהל 

 לעניין מכרז זה.ם מטעמ

: הפעלת הליכי גבייה מנהליים לפי 7.1002הנחיות היועץ המשפטי לממשלה מס'  -הנחיות היועץ המשפטי לממשלה 

 וכן הנחיות נוספות ככל שיעודכנו ויתפרסמו בהמשך. 2012פקודת המיסים )גביה( פברואר 

 הצעת חוק לתיקון 

 פקודת העיריות 

 ()חברות גביה(, 149)מס' 

ככל . 27.6.2020מיום  1344הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות כפי שפורסמה בקובץ הצעות חוק מס'  – 2020-התש"ף

שתתקבל הצעת חוק זו במהלך תקופת ההתקשרות, יחולו כל הוראותיה במלואן על ההתקשרות 

  נשוא הסכם זה.

 .או כל תיקון לחוק/ לתקנות ככל  שיהיה תקנות לפיהפקודת המסים )גביה(, ולרבות ה  -הפקודה 

לרבות כפל קנס ותוספות פיגור כמשמעם גזר דין שלא שולם במועד שנקבע, קנס שלא שולם במועדו,   -חוב 

. חוב ארנונה ותשלום חובה אחר שלא שולם במועד שנקבע החוקי והוא  לחוק העונשין 67 יףבסע

 הפך להיות חלוט.

 .1977 -וק העונשין, תשל"ז ח  -חוק העונשין 

, וכן כל תיקון לחוק ו/או תקנות וצווים שיותקנו מכוחו, ככל 2005-התשס"ה חוק עדכון כתובות -חוק עדכון כתובות 

 שיהיו מעת לעת. 

 מי שלא שילם את הקנס במועד הנקוב בהודעת תשלום הקנס החדשה קנס ו/או בפסק הדין החלוט  -חייב 

 תשלומי החובה האחרים שלא שילם במועד שננקב או במועד החוקי.או את חיובי הארנונה ו

 מערכת גבייה 

מערכת המידע העירונית לניהול הגביה לרבות התוכנה, החומרה  ומאגר הנתונים שיהיו בשימוש  –עירונית          

עיריית ערד לניהול הקנסות לסוגיהם וכן לניהול הארנונה ותשלומי החובה האחרים, המנוהלות 

 .אמצעות מערכות חברת מטרופולין והקבלן, או כל מערכת גביה עירונית אחרת שתבוא במקומןב

 מערכת/כות אכיפת 

מערכת המידע העירונית לניהול אכיפת הגביה לרבות התוכנה, החומרה   -במועד פרסום המכרז   - גביה עירונית 

ונה ותשלומי חובה וכן מערכות ומאגר הנתונים של חברת מטרופולין בע"מ לניהול אכיפת חובות ארנ

אכיפת הגבייה של גביית קנסות לסוגיהם שיהיו בשימוש עיריית ערד ואשר יסופקו ע"י המציע 

הזוכה במכרז זה, לצורכי ניהול פעולות אכיפת גבייה, המנוהלת באמצעות מערכות אלה, או כל 

מערכות יה העירונית. מערכת אכיפת גביה עירונית אחרת שתבוא במקומן והמקושרות למערכת הגב

אלה תשמשנה גם כלשכת שרות לעניין ביצוע עיקולים במדיה מגנטית )עיקולי במרכזי הבנקים כמו 

 גם עיקולים אחרים לכשיתאפשרו(.

תוכנה ייעודית לניהול חיי הדוחות לסוגיהם ולאכיפת גבייתם, לרבות חיובים, זיכויים וקליטת   -התוכנה         

 ערכות פיקוח מלאות הכוללות  7של אפשרות לחלוקת דוחות באמצעות עד תשלומים מתן שירות 
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מדפסות ונייר למדפסות וכל ציוד ומערכות נלוות נדרשות, שיסופקו על חשבון  10מסופונים, לפחות 

 הקבלן, 

מחויבים נוהל פנימי שפורסם על ידי העירייה בנושא מסוים והגורמים הרלוונטיים הקשורים בנוהל   -נוהל עירוני 

 לנהוג על פיו.

או כל תיקון לחוק/  ולרבות התקנות לפיו 1982 -חוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[, התשמ"ב   -חסד"פ 

 .לתקנות באם יהיה

/השירותים הנדרשים ממנו שימונה על ידי הקבלן להיות יועצו המשפטי לביצוע העבודה עורך דין  -יועץ משפטי 

 .במכרז זה

 היועץ המשפטי 

או כל עו"ד אחר בלשכה המשפטית בעירייה, שיוסמך על ידו לטפל /היועץ המשפטי של עיריית ערד, ו  -         עירייה ל

 בעניינים הקשורים למכרז זה.

ע"י שר האוצר כדין, לעניינים  ע"י מועצת העיר וכן לרבות מי שימונה בעתיד גזברית העירייה –ממונה על הגבייה 

 נשואי מכרז זה.

שר האוצר כדין,  מועצת העיר וכן בעיריית ערד לרבות מי שימונה בעתיד ע"י מנהלת מחלקת הגבייה  -בייה פקיד ג

 לעניינים נשואי מכרז זה.

 בעירייה.מנהל מערכות מידע         -מנמ"ר        

 עדכנית כתובת 

ולגבי חברות יבוצע עדכון כתובות  2005 –לגבי יחיד, בהתאם להוראות חוק עדכון כתובות, התשס"ה  –של חייב           

על ידי הקבלן באמצעות ביצוע בדיקה ועדכון על פי מאגר רשם החברות; ולגבי עמותות יבוצע עדכון 

 כתובות על ידי הקבלן על פי מאגר רשם העמותות.

 הועדה להעסקה 

 והסמכת עובדים

גובי מס עבור עיריית ערד בהתאם לחוזר מנכ"ל  ועדה עירונית לבחינת התאמה ואישור עובדים ו/או -וגובי מס         

 או עפ"י כל תקנה או חוק אחר בעניין זה.  2003מחודש מרץ  2/2003משרד הפנים מס' 

 תובע עירוני שהוסמך ע"י היועץ המשפטי לממשלה, לשמש ככזה בתחום עיריית ערד.  - עירוני תובע

במערכות הגבייה והאכיפה העירוניות / מס' משלם פר ת.ז.תיק שיפתח הקבלן לכל חייב וחייב, לפי מס  -תיק חייב 

 ' להלן.הלפרק  4, כמפורט בסעיף וכתיק מסמכים

 סיווג תחום גבייה במערכות הגבייה והאכיפה העירוניות.    -מס' נושא 

ייה סיווג פנימי בנושא גבייה לפי סוג הפקודה בכל סוג נושא, )בשנים/ זכות/ חובה(, במערכות הגב -סוג שירות 

 )בילינג( והאכיפה העירוניות לגביית ארנונה ותשלומי חובה שונים אחרים.

 סיווג הודעות הקנס לפי מצבי גביה במערכות הגבייה והאכיפה העירוניות.  -מצבי דוחות 

 מחסן מורשה לאחסון מיטלטלין מעוקלים בהתאם להוראות פקודת המיסים )גביה( והתקנות לפיה. -מחסן מעוקלים 

 , המתפרסם על ידי הלשכה לסטטיסטיקה.13מדד המחירים לצרכן )כללי(, לוח מס'   -המדד 

 מוקד אנושי חיצוני 

מוקד טלפוני אנושי חיצוני של הקבלן )שאינו פועל ממשרדי הקבלן בערד( אשר יועד למתן שירותים  -לביצוע תשלומים 

 נושי באמצעות כרטיסי עפ"י הסכם זה, לרבות מסירת מידע לחייבים, ביצוע תשלומים במענה א
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אשראי וביצוע זיכוי ח"ן הבנק של העירייה בתשלומים אלה וזיכוי מידי של החייב במערכות הגביה 

 והאכיפה העירוניות.

 קבלת העבודה והכנת תיקי חייבים בסיווג לפי מספרי ת.ז.: -קנסות לסוגיהם  –פרק ב' 

 קבלת העבודה מהעירייה: .3

 בהתאם למכרז זה. החובות בשם העירייההמס לגביית את הקבלן להיות גובה  המנעל הגבייה, י הממונה )א(

 

, הממונה על הגבייה ימנה כל אחד 2003מחודש מרץ  2/2003בהתאם להוראות חוזר מנכ"ל משרד הפנים מס'  )ב(

ויאושר  מעובדי הקבלן, עובדי השטח ועובדי המשרד, כגובי מס עבור עיריית ערד, וזאת לאחר שכל עובד ייבדק

 .על ידי הועדה להעסקה והסמכת גובי מס בעירייה

 

כתב הרשאה לקבלן, ובו רשימת חייבים, פירוט החובות של  יעבירו לקבלן גבייההפקיד הממונה על הגביה או  (ג)

וכן עפ"י דרישה בכתב ומראש  גזר דין חלוט, או פיגור בתשלום אגרה, עבירת קנס -כל חייב וחייב, ומקור החוב 

 .ט החוב של ארנונה ותשלומי חובה אחריםפירו

 

טרם התחלת טיפול בכל סוג חוב על ידי הקבלן, יוודא הקבלן כי נפתח סוג שירות חדש או בוצע שינוי מצב גבייה  

 בהתאמה לסוג החוב שהועבר לאכיפה, במערכות הגבייה והאכיפה העירוניות, תוך ציון תאריך התחלת העבודה.

 

לקבלן מותנה בביצוע הפעולות כאמור והפרדת החייבים המטופלים על ידי הקבלן ויודגש, תשלום עמלות  

במסגרת ביצוע הליכי גבייה על פי סוג החוב ומצבי גבייה כאמור לעיל.מודגש כי כל הוצאה שיש להוציא כדי 

תהיינה  –לבצע את השירותים המפורטים בהוראות המכרז וההסכם ולא נרשם כי הם על חשבון העירייה 

 צאות אלה מוטלות במלואן על הקבלן ולא תהיינה לו כל טענות מכל מין וסוג בגין כך.הו

 

ועלויות נוספות הקשורות בשאילתות, הלבשת פרטים  מודגש כי עלויות עיקול חשבון בנק במדיה מגנטית

ירות ואם תשולמנה ע"י העירייה ולא יש ועיקולי רכבים במשרדי הממשלה השונים, תהיינה על חשבון הקבלן

 ע"י הקבלן, יתבצע קיזוז מסכומים המגיעים לקבלן, כדלקמן:

לכל עיקול בנק במועד פרסום מכרז זה(, או כל  ₪ 3חיוב העירייה ע"י הבנקים בהם יבוצע העיקול )סך  .1

סכום אחר שייקבע )אם יקבע( בעתיד ובו תחויב העירייה יקוזז מהתשלומים המגיעים לקבלן מאת 

 ו.העירייה מדי חודש בחודש

תשלום בגין כל טרנזקציה של עיקול בנק במדיה מגנטית משך כל תקופת ההסכם, אשר בהן תחויב  .2

העירייה )באם תחויב( יקוזז מדי חודש בחודשו מהתשלומים המגיעים לקבלן מאת העירייה עפ"י כמות 

 עיקולי הבנק שתבוצע בחודש שהסתיים. 

רכב ברישום במשרד התחבורה, יבוצע  תשלום השאילתות למשרד הפנים, הלבשת פרטים ועיקולי .3

 בהתאם למחירון רשמי של משרדים אלה.

   

 

קיים או יצר לכל חייב, תיק חייב ממוחשב ותיק מסמכים, בהתאם הקבלן יוודא כי )ד( טרם ביצוע הליך גבייה מכל סוג, 

 בידיו כל האסמכתאות הדרושות לשם גביית החוב, לרבות:שלהלן וכי  4לסעיף 
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הרשומה במשרד העדכנית לרבות שם, ת.ז. וכתובת מעודכנת לפי הכתובת  - המלאים של החייב פרטיו (1)

  .פנים ותיעוד כלל פעולות אכיפת גביה שנעשו או יעשו כנגד כל חייבה

 דו"ח מחשב לעניין מקור החיוב בתיק: (2)

ו הם נסמכים, גובה הקנס, מספר הרכב, סעיפי העבירה והחוק עלי -לגבי עבירות של ברירת משפט  

 ;יוצא באלהוכערעורים קודמים של החייב, 

החוק מספר תיק בית משפט, מספר הודעת הקנס בגינה ניתן גזר הדין,  –לגבי גזרי דין של בתי משפט  

גובה הקנס לתשלום בתוספת ריביות ופיגורים מעודכן  בה הקנס שנפסק,, גווסעיף העבירה הרלוונטי

העתק החלטות ביניים של בית המשפט לאחר גזר הדין, החלטות  בהתאם לנתוני מאגר בית המשפט,

 .בערעור על גזר הדין וכיוצא באלה

בהתאם  של כל אחת מההודעות שנשלחו לחייבאו העתק אישור המסירה אישור משלוח בדואר רשום  (3) 

 , לרבות הודעות על גזר דין שנשלחו מטעם בית המשפט.לאופן בה נשלחה כל הודעה

 .לא יבצע כל פעולה מבלי שיהיו ברשותו כל הנתונים שלעיל הקבלן ( 4)

 

 :/ מס' משלם )תיק מסמכים ותיק ממוחשב(לפי מספר ת.ז הכנת תיקי חייב -קנסות לסוגיהם  .4

הנוגעים לכל חייב, בהתאם  כל המסמכיםלאסוף ולרכז את  ני החייביםבאחריות הקבלן לקבל את כל נתו )א(

רבות מסמכים הנמצאים בידי העירייה, בידי קבלן הגבייה שביצע את העבודות לפרק זה, ל 3למפורט בסעיף 

 ע"פ מכרז הגביה הקודם, רשות הדואר או בבית המשפט. 

יבצע  באחריות הקבלן ליצור תיק מסמכים לכל חייב, ובמקביל יצור תיק ממוחשב לכל חייב, לתוכו (1)

בהתאם למס' ת.ז. של כל חייב,  לכל חייב, ,לפי תיקים סריקה ממוחשבת של כל המסמכים כאמור לעיל,

 בהתאם לתיוג החייבים במערכת הגביה והאכיפה העירוניות ובהתאם לסוג החוב.

 הסריקה תתבצע על ידי הקבלן ועל חשבונו, לתוך תיקי החייבים במערכות הגביה והאכיפה העירונית.  (2)

לקבלן שהועברו  ,לפי נושאים לאותו חייב, הנוגעים כל החובותיכיל את פירוט  חייב ממוחשב כל תיק (3)

 פקיד הגבייה.הממונה על הגביה או על ידי  לגבייה

יום מיום החתימה על ההסכם על פי מכרז  30באחריות הקבלן לקלוט ולסיים הכנת תיקי החייבים תוך  (4)

 עד לסיום הכנת התיקים לא יועברו לקבלן חובות לביצוע פעולות גביה.זה. 

 וכן מס' משלם. יאורגנו באופן שיאפשר זיהוי מהיר של כל חובות החייב לפי מס' ת.ז. החייב, יבתיקי החי )ב(

תאפשר זיהוי ואיתור כל כך שי, למערכת אכיפת הגביה עירוניתויוקלדו  , יסרקותיקי החייבים יאורגנו (1) 

כל תיק חייב תהיה  , כאשר כל סוג חוב ינוהל בנפרד בתוך אותו תיק חייב, היינו, בתוךהחובות כאמור

גזרי חובות בגין חובות בגין קנסות פיקוח כללי, , חניהחובות בגין קנסות החובות השונים: בין הפרדה 

  .חובות בגין פיגור בתשלוםו דין

 

כל תיק חייב יכלול בתוכו את כל מכתבי הערעור של החייב, העתק מכתב ביניים של חברת הגביה לחייב על  )ג(

ק החלטות תובע עירוני, העתק אישורי משלוח דואר רשום להודעות/ דרישות/ משלוח טיפול בבקשה, העת

החלטות תובע, העתק אישורי מסירה של משלוח התראות, העתק צווי עיקול, העתק דוחות ביצוע עיקול, העתק 

 דוחות אירוע של גובי מס וכל מסמך אחר שיורה עליו המנהל.
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גביה והאכיפה העירוניות, על הקבלן לבצע קליטה ידנית של הערות שונות בהתאם לתוך כל תיק חייב במערכות ה )ד(

להרשאות גישה ועדכון של נציגי הקבלן בעניין ביצוע פעולות בתיק החייב, והוראותיו של ממונה על הגבייה או 

 של התובע העירוני.

 

יונחה הקבלן על כיפה העירוניות, בביצוע הכנת תיקי החייבים, סריקת המסמכים ועדכון מערכות הגביה והא )ה(

הנחיותיו של ל יפעל בכל הנושאים הקשורים למחשוב בהתאםבעירייה, ו המנהל, התובע עירוני והמנמ"רידי 

 המנמ"ר. 

 –: בכל מקרה בו ימצא כי לא נסרקו  על ידי החייב כל  האסמכתאות הנדרשות לתיק החייב הממוחשב ויובהר 

 גביה בגין פעולות אכיפה שביצע כנגד אותו החייב.  לא יורשה הקבלן לגבות הוצאות

כמו כן, הקבלן יישא באחריות מלאה ויחויב בתשלום מלא של סכום החוב בכל מקרה בו יבוטל חוב על ידי תובע            

 עירוני או בהחלטת בית משפט מוסמך בשל העדר אסמכתא לביצוע פעולה במערכת הגביה והאכיפה העירוניות. 

 

ל הקבלן להקים במשרדיו החיצוניים, על חשבונו, קווי תקשורת ממשרדי העירייה למשרדיו החיצוניים ע )ו(

ולהתקין אצלו נקודות קישור למערכות הגביה והאכיפה העירוניות של עיריית ערד, בכפוף להנחיות המנמ"ר 

 וזאת במקומות ובמספר הנקודות כפי שיידרש לשם ביצוע מיטבי של השרות לעירייה.

 

 בוטל.  )ז(

 

עדכון כל פעולת גביה אשר תבוצע על ידי הקבלן תעודכן על ידו במערכות הגבייה והאכיפה העירוניות, באופן  )ח(

 שעות מביצוע כל פעולה לכל היותר. 3, תוך מידי

כל פעולה שתתבצע על ידי הקבלן ולא תעודכן במערכות האכיפה והגביה העירוניות באופן מידי כאמור  .2

הוצאות גביה בגין  לא יהיה זכאי לתשלוםוהקבלן  לא בוצעהמאוחר יותר, יראו אותה כאילו  או תעודכן

 הפעולה.

כל אימת שנוצרת יתרת זכות לנישום בחשבונותיו בספרי העירייה יבצע הקבלן את הפעולות הבאות:  .3

ת, קיזוז אימות של נכונות יתרת החוב והעברת מידע מידי למנהל כדי להביא לביטולו אם מקורו בטעו

מול חובות אחרים לעירייה באם יתרת הזכות נכונה והכנת פקודת תשלום להחזר במידה ויתרת הזכות 

 נותרת על כנה.

רכושה הבלעדי של  יישארו כל הנתונים והמסמכים,בסיום עבודתו של הקבלן ו/או בסיום ההתקשרות עמו,  )ט(

 העירייה.

 

 פעולות הקבלן לקראת הגבייה: -בה אחרים קנסות לסוגיהם, ארנונה ותשלומי חו –פרק ג' 

כל פעולות הקבלן לקראת ביצוע הליכי גבייה כנגד חייבים, יעשו בהתאם להוראות פקודת המיסים )גביה(, התקנות לפיה 

וכל תיקון שיבוצע בעתיד ובהתאם להוראות הנחיות היועץ המשפטי לממשלה להפעלת הליכי גבייה מנהליים, ככתבם 

ות לכל נזק שיגרם לרשות עקב פעולה שתתבצע על ידי הקבלן תוך סטייה או חריגה מההוראות החוק או וכלשונם. האחרי

 ההנחיות כאמור, תחול על הקבלן. 

בכל מקרה של סתירה/ אי התאמה בין הוראות פרק זה להוראות החוק או כל תיקון שיבוא, יפעל הקבלן בהתאם להוראות 

 החוק.
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 :)ראשון( משלוח דרישה לתשלום חוב .5

לנהל מעקב שוטף, ממוחשב, למועד אחרון לתשלום קנסות/ גז"ד לרשות, היינו, הקבלן, כגובה מסים, באחריות  )א(

בדואר  הקבלן ישלחיום ממועד בו הפך החוב לסופי, לכל המאוחר,  25תוך  המועד בו החוב הופך לסופי וחלוט.

הוראות פקודת המיסים גביה ובהתאם לנוסח הנדרש בהתאם ל, דרישה לתשלום חוב , על חשבונולכלל החייבים

דרש כל חייב לשלם י"[, אשר בה ימכתב הדרישה" -]להלן בפקודות המיסים, התקנות לפיה וכל תיקון שיבוא 

את כל חובו, ויוזהר כי אם לא ישולם החוב, ינקטו כלפיו הליכי גבייה, כמשמעם בפקודת המסים )גביה(, לרבות 

 ועיקול מיטלטלין, עיקול חשבונות בנק, עיקול רכב וכיוב'.רישום עיקול, תפיסה 

 

 במכתב הדרישה יפורטו, בין השאר, הפרטים הבאים:

 העובדה כי הקבלן פועל כגובה מטעם עיריית ערד. (1)

 העובדה שהליך הגבייה נעשה לפי פקודת המסים )גביה(. (2)

 וכתובת דוא"ל.מען המשרד של הקבלן, וכן מספרי טלפון  (3)

 .במשרד הפנים פרטי החייב: שמו המלא, מספר ת.ז., כתובתו העדכנית (4)

 .לחוב שבדרישה מספר המוביל (5)

 (      פרוט הוצאות פעולות אכיפת אשר הושתו על החייב.6)

 :או פרטי החוב בארנונה ותשלומי חובה אחרים טבלה המפרטת את פרטי הקנסות (7)

 :חובות בגין ברירות משפט 

 מס' סידורי; 

 או  מס' תיק בית משפט מס' הודעת הקנס; 

 ;שם החיקוק וסעיפו 

 ;תאריך ביצוע העבירה 

 ;שעת ביצוע העבירה 

 ;מיקום העבירה 

 המקורי גזר הדיןסכום או  סכום הקנס המקורי; 

 לחוק העונשין; 67 עיףסכום הקנס בתוספת כפל הקנס ו/או תוספות הפיגור בהתאם לס 

 תאריך משלוח מכתב הדרישה. (8)

 יום מיום משלוח מכתב הדרישה. 30בתוך  -המועד לתשלום החוב  (9)

 וטלפון לבירורים. , כתובת דוא"לכתובת, פקס (10)

 (   מספר הטלפון של המוקד החיצוני שמפעיל הקבלן לביצוע תשלום ו/או ברורים במענה אנושי.11)

 (     שובר תשלום עם מסלקה לזיכוי מספר המשלם המתאים12)

 

אתר , באמצעות בדואר, במשרדי אגף הגבייה הדרישה יפורטו אמצעי התשלום, בכרטיס אשראי, בבנק,במכתב  )ב(

 .במוקד החיצוני שיפעיל הקבלן אינטרנט או באמצעות מענה אנושי בטלפוןתשלומים של העירייה ב

והתובע העירוני טרם הדפסת הטופס עליו יודפסו דרישות החוב, יעביר הקבלן את נוסח הטופס לאישור המנהל  )ג( 

 בעירייה, לבדיקה ואישור הנוסח ואישור מספרי קוד מוטב ומספרי חשבון של העירייה על שוברי התשלום.
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טרם הדפסת קובץ דרישות החוב, יעביר הקבלן "טסט" של הלבשת פרטי הקובץ על הנייר, לאישור המנהל  )ד(

 והתובע העירוני.

 ל הקבלן לעמוד בדרישות חוק עדכון כתובות. בכל פעולה בהתאם לתנאי מכרז זה, ע )ה(

טרם ביצוע כל משלוח דרישות או התראות, יבצע הקבלן, על חשבונו, עדכון פרטי החייב באמצעות העברת קובץ  )ו(

ביצוע איתור  -חייבים לאימות כתובת במערכת מאגר הנתונים של משרד הפנים, ובמקרה של חברות/ עמותות 

החברות/ עמותות וכן, לפי הצורך,  איתור מספר דרכון וכיו"ב וביצוע קליטה ועדכון  ואימות כתובת מול מרשם

 ימים טרם מועד המשלוח.  10הנתונים למערכות הגביה והאכיפה העירוניות וזאת, לכל המאוחר, עד 

לכתובתם המעודכנת לפי הכתובת הרשומה ברשויות  ,בדוארהקבלן ישלח את מכתב הדרישה לחייבים,  (ז)

פנים על פי כתובת מעודכנת לפי משרד ה -אימות, כנדרש בחיקוק הרלוונטי )לדוגמא: בעניין קנסות חניה המת

 (. חוק עדכון כתובות

: יערך על ידי הקבלן ועל חשבונו, על ידי ביצוע בדיקה ועדכון על פי מאגר ועמותות עדכון כתובות של חברות )ח(

 רשם החברות ורשם העמותות.

לן לוודא תקינות קליטת הנתונים למערכות האכיפה והגביה העירוניות לאחר ביצוע העדכון באחריות הקב )ט(

 ועדכון שורת מצב המפרטת את ביצוע פעולת האיתור ותוצאותיה )מען אומת/ שינוי מען(.

, הממוחשב משלוח מכתב הדרישה בדואר לתיק החייבעל ביצוע אישור באחריות הקבלן לבצע סריקה של ה )י(

 .במערכות הגבייה והאכיפה העירוניותעדכון נתוני המשלוח ביצוע יוודא  והקבלן

במקרה של פטירת החייב, יועבר החוב  .יוודא הקבלן כי החייב לא נפטרבטרם משלוח ההודעות לחייבים,  )יא(

 לטיפול והכרעת תובע עירוני כמפורט בהמשך.

עבור הכנת המעטפיות והדפסת הקובץ ואת שיתקבלו מבית הדפוס  תעודות המשלוחעל הקבלן לסרוק את כל  (יב)

. לתיק ממוחשב כללידרישות תשלום חוב שיבצע  החשבוניות על תשלום לרשות הדואר בגין כל משלוח

 האסמכתאות תתויקנה על פי נושא כל משלוח ותאריך המשלוח.

ישה ראשון מודגש כי על הקבלן להפיק ולשלוח פעמיים בשנה )חודש יולי וחודש ינואר כל שנה( מכתב דר (יג)

 )התראה( לחייבים, הכולל את החובות השוטפים בגין השנה השוטפת שצבר החייב.

באחריות הקבלן לבצע, על חשבונו, קליטת קובץ ארכיון ממוחשב של כלל ההודעות/ דרישות/ התראות שנשלחו  (יד)

 לחייב מטעם הרשות שלח מבית הדפוס לתוך תיק החייב הממוחשב בתוכנת האכיפה.

כל התשלומים הכרוכים במשלוח דרישות החוב, התראות לפני נקיטת הליכי הוצאה לפועל וכל ישא ביהקבלן  (טו)

פעולה אחרת שעל גובה המס לבצע בהתאם להוראות פקודת המסים )גביה( ותקנותיה, ולרבות הליך הנפקת 

 מול הרשויות הליך ביצוע איתורי כתובות או כל בירור אחר , דפוס וכיו"ב(, גרפיקה, מעטפיותהדרישות )כגון 

השונות או משרדי הממשלה, קליטת קובץ ארכיון מבית הדפוס למערכות האכיפה העירוניות )כולל זו של  (טז)

, או בדואר רשום עם אישור מסירה סרוק  רשוםרגיל, דואר  תשלום בגין משלוח הדרישות בדוארהקבלן(, 

יצוע פעולות במאגרי הנתונים של הקבלן, פתיחת הרשאות ובשימוש במאגרי הנתונים של פתיחת רישיונות ל

 .משרד הרישוי וכיוצ"ב, הכל בהתאם לתנאי מכרז זה

 

 בחינת תשלום החובות והיערכות לגבייה: -קנסות לסוגיהם, ארנונה ותשלומי חובה אחרים  .6

ובו, מכתב הדרישה לחייב, יוודא הקבלן כי החייב שילם את חובו. היה והחייב שילם את ח ממועד משלוחיום  45 )א(

, ויוודא העברת כספי החוב במערכות הגבייה והאכיפה העירוניותיוודא הקבלן כי פרטי התשלום עודכנו 

 לעירייה, כמפורט להלן בפרק התשלומים.



 חתימת המציע : ___________

    

   

  

 

32  

 

 

                    

היה ים, באחריות הקבלן לבצע בדיקה של סטטוס דברי דואר חוזר. מכתב הדרישה לחייב ממועד משלוחיום  30 )ב(

הדואר לא הגיע למענו, ינהג הקבלן, בהתאם למפורט להלן, בשים לב לסיבת אי הגעת מכתב הדרישה ודבר 

 ליעדו, כפי שדווח על ידי רשות הדואר:

החייב וישלח מכתב דרישה חדש לכתובתו מחדש של כתובת  איתור יבצעהקבלן  -" העתיק מקום מגוריו" (1) 

על ידי הקבלן . מכתב הדרישה החדש ישלח לוסיןהרשומה במרשם האוכ של החייב והמלאה המדויקת

יום ממועד קבלת הודעת רשות  30 -סרוק וזאת לא יאוחר מ  בדואר רשום עם אישור מסירהועל חשבונו, 

 הדואר על חזרת דבר הדואר.

החייב וישלח מכתב דרישה חדש לכתובתו מחדש של כתובת  איתור יבצעהקבלן  -" מען לא נכון" (2)

על ידי הקבלן . מכתב הדרישה החדש ישלח הרשומה במרשם האוכלוסין של החייב הוהמלא המדויקת

יום ממועד קבלת הודעת רשות  30 -סרוק וזאת לא יאוחר מ  בדואר רשום עם אישור מסירהועל חשבונו, 

 הדואר על חזרת דבר הדואר.

רישה חדש לכתובתו החייב וישלח מכתב דמחדש של כתובת  איתור בצעהקבלן י -" מען בלתי ידוע" (3)

על ידי הקבלן  . מכתב הדרישה החדש ישלחהרשומה במרשם האוכלוסין של החייב והמלאה המדויקת

יום ממועד קבלת הודעת רשות  30 -סרוק וזאת לא יאוחר מ  בדואר רשום עם אישור מסירה ועל חשבונו,

 הדואר על חזרת דבר הדואר.

ד הפנים כי אכן החייב רשום כמי שעזב את הארץ. במידה במשר יבצע בדיקההקבלן  -" עזב את הארץ" (4)

ולא כך הדבר, יפעל הקבלן לאיתור החייב. במידה והחייב אכן עזב את הארץ, ידאג הקבלן לשלוח דרישה 

 חודשים, וכך הלאה. 6  כלעל חשבונו,  סרוק הרשומה במרשם האוכלוסין, כאמור עם אישור מסירה

מרשם האוכלוסין במשרד הפנים, באם החייב נפטר. מאגרי המידע של מול  יבצע בדיקההקבלן  -" נפטר" (5)

במידה ובפלט מרשם האוכלוסין מופיע כי החייב נפטר, יחזיר הקבלן את כל החומר בעניינו של החייב 

 . הנפטרלתובע עירוני למתן החלטת תובע, לבדיקה ומחיקת החוב על שם 

החייב וישלח מכתב דרישה חדש לכתובתו חדש של כתובת מ איתור בצעהקבלן י -" מען בלתי מספיק" (6)

על ידי הקבלן  . מכתב הדרישה החדש ישלחהרשומה במרשם האוכלוסין של החייב והמלאה המדויקת

יום ממועד קבלת הודעת רשות הדואר  30 -וזאת לא יאוחר מ  בדואר רשום עם אישור מסירה ועל חשבונו,

 על חזרת דבר הדואר.

 החייב וישלח מכתב דרישה חדש לכתובתו המדויקתמחדש של כתובת  איתור בצעלן יהקב -" אחר" (7)

 על ידי הקבלן ועל חשבונו, . מכתב הדרישה החדש ישלחהרשומה במרשם האוכלוסין של החייב והמלאה

יום ממועד קבלת הודעת רשות הדואר על  30 -סרוק וזאת לא יאוחר מ  בדואר רשום עם אישור מסירה

 ואר.חזרת דבר הד

 

יום מיום שנשלח  45וודא כי משלוח מכתבי הדרישה אושר על ידי רשות הדואר, וחלפו לפחות להקבלן באחריות  )ג(

 .ביצוע הליכי הגבייההמשך , ואז יערך לודבר הדואר לא חזר מרשות הדוארמכתב הדרישה, ולא שולם החוב, 

יועץ המשפטי לממשלה לעניין פרקי זמן מרביים להנחיית ה 8באחריות הקבלן לעמוד במועדים שנקבעו בסעיף  )ד(

 לנקיטת הליכים. 

או  רשום רגיל, בדואר בדוארוההתראות, אסמכתאות הדואר על משלוח דרישות החוב  בצע סריקתהקבלן י (ה) 

 כן ישמור את כל האסמכתאות, לאחר שנסרקו,ו בדואר רשום עם אישור מסירה, לתוך כל תיק חייב ממוחשב

 ידרש.ילכש המקוריות, האסמכתאות איתור באופן שיאפשר גישה נוחה לבדיקת/במשרדי הקבלן 
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שיתקבלו מבית הדפוס עבור הכנת המעטפיות והדפסת הקובץ ואת  תעודות המשלוחעל הקבלן לסרוק את כל  )ו(

"משלוחי שיקרא  לתיק ממוחשב  כלליעל תשלום לרשות הדואר בגין כל משלוח התראות שיבצע החשבוניות 

 האסמכתאות יתויקו על פי נושא כל משלוח ותאריך המשלוח. ישות חוב".דר

 

 :התראה אחרונה לפני נקיטת הליכי גבייה משלוח  -קנסות לסוגיהם, ארנונה ותשלומי חובה אחרים  .7

התראה לפני  –לנהל מעקב שוטף, ממוחשב, למועד אחרון למשלוח דרישה שניה הקבלן, כגובה מסים, באחריות  )א( 

בנושא קנסות / גז"ד וכן ארנונה ותשלומי חובה אחרים על פי מכרז זה ובהתאם להנחיות  וע הליכי הוצל"פביצ

 היועמ"ש לממשלה להפעלת הליכי גביה מנהליים.

 

יום מיום שנשלחה לחייב דרישת תשלום חוב  180 –ולא יאוחר מ , טרם ביצוע הליך גביה בפועל כנגד החייב )ב(

החוב,  תשלום מידי שללה נוספת לשלוח לכל חייב דריש , כגובה מסים,על הקבלןלעיל, ש 6ראשונה על פי סעיף 

ימים מיום  30תוך שהוא מזהיר את החייב כי באם לא ישולם הסכום בתוך התראה לפני ביצוע הליכי הוצל"פ, 

תראה"[. ה "מכתב -בהתאם לפקודת המיסים )גביה( ]להלן בפועל המצאת הדרישה, יופעלו כנגדו הליכי גבייה 

ובהתאם לנוסח הנדרש בפקודות המיסים, התקנות  ,עם אישור מסירה סרוק דואר רשוםבההתראה תשלח 

 )א( שלעיל. 5כאמור בסעיף יפורטו, בין השאר, הפרטים  התראהבמכתב הלפיה וכל תיקון שיבוא. 

 

הרשומה ברשויות לכתובתם המעודכנת לפי הכתובת  ,בדוארלחייבים,  התראההקבלן ישלח את מכתב ה )ג(

פנים על פי כתובת מעודכנת לפי משרד ה -המתאימות, כנדרש בחיקוק הרלוונטי )לדוגמא: בעניין קנסות חניה 

 (. חוק עדכון כתובות

: יערך על ידי הקבלן ועל חשבונו, על ידי ביצוע בדיקה ועדכון על פי מאגר ועמותות עדכון כתובות של חברות (1)

 רשם החברות ורשם העמותות.

חריות הקבלן לוודא תקינות קליטת הנתונים למערכות האכיפה העירוניות לאחר ביצוע העדכון ועדכון בא (2)

 שורת מצב המפרטת את ביצוע פעולת האיתור ותוצאותיה )מען אומת/ שינוי מען(.

, הממוחשב לתיק החייב התראהמשלוח מכתב העל ביצוע אישור באחריות הקבלן לבצע סריקה של ה (3)

 .במערכות הגבייה והאכיפה העירוניותעדכון נתוני המשלוח יצוע בוהקבלן יוודא 

 

בכל פעולה בהתאם לתנאי מכרז זה, על הקבלן לעמוד בדרישות חוק עדכון כתובות. טרם ביצוע כל משלוח  )ד(

דרישות או התראות, יבצע הקבלן, על חשבונו, עדכון פרטי החייב באמצעות החברה לאוטומציה או כל חברה 

במקומה בתחום, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של העירייה, במערכת מאגר הנתונים של משרד אשר תבוא 

 ימים טרם מועד המשלוח לכל היותר.  10הפנים וזאת, לכל המאוחר, עד 

 

טרם הדפסת הטופס עליו יודפסו ההתראות, יעביר הקבלן את נוסח הטופס לאישור מנהל אגף הפיקוח  (1)

הנוסח ואישור מספרי קוד מוטב ומספרי חשבון של העירייה על שוברי  ותובע עירוני, לבדיקה ואישור

 התשלום.

טרם הדפסת קובץ ההתראות, יעביר הקבלן "טסט" של הלבשת פרטי הקובץ על הנייר, לאישור המנהל  (2)

 ותובע עירוני.
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היה ודבר וזר. ים, באחריות הקבלן לבצע בדיקה של דברי דואר חלחייב התראהיום לאחר שנשלח מכתב ה 45 (ה) 

ליעדו,  התראההדואר לא הגיע למענו, ינהג הקבלן, בהתאם למפורט להלן, בשים לב לסיבת אי הגעת מכתב ה

 כפי שדווח על ידי רשות הדואר:

חדש  התראההחייב וישלח מכתב מחדש של כתובת  איתור יבצעהקבלן  -" העתיק מקום מגוריו" (1) 

על החדש ישלח  התראהומה במרשם האוכלוסין. מכתב ההרש של החייב והמלאה לכתובתו המדויקת

יום ממועד קבלת  30 -סרוק וזאת לא יאוחר מ  בדואר רשום עם אישור מסירהידי הקבלן ועל חשבונו, 

 הודעת רשות הדואר על חזרת דבר הדואר.

ו חדש לכתובת התראההחייב וישלח מכתב המחדש של כתובת  איתור יבצעהקבלן  -" מען לא נכון" (2)

בדואר רשום עם על ידי הקבלן ועל חשבונו, החדש ישלח  ההתראהשל החייב. מכתב  והמלאה המדויקת

 יום ממועד קבלת הודעת רשות הדואר על חזרת דבר הדואר. 30 -סרוק וזאת לא יאוחר מ  אישור מסירה

לכתובתו  חדשהתראה החייב וישלח מכתב מחדש של כתובת  איתור בצעהקבלן י -" מען בלתי ידוע" (3)

על ידי הקבלן  החדש ישלח התראההרשומה במרשם האוכלוסין. מכתב ה של החייב והמלאה המדויקת

יום ממועד קבלת הודעת רשות  30 -סרוק וזאת לא יאוחר מ  בדואר רשום עם אישור מסירה ועל חשבונו,

 הדואר על חזרת דבר הדואר.

כי אכן החייב רשום כמי שעזב את הארץ. במידה במשרד הפנים  יבצע בדיקההקבלן  -" עזב את הארץ" (4)

 התראהולא כך הדבר, יפעל הקבלן לאיתור החייב. במידה והחייב אכן עזב את הארץ, ידאג הקבלן לשלוח 

 חודשים, וכך הלאה. 6  כלעל חשבונו, , סרוק כאמור עם אישור מסירה

ין במשרד הפנים, באם החייב נפטר. מרשם האוכלוסמאגרי המידע של מול  יבצע בדיקההקבלן  -" נפטר" (5)

במידה ובפלט מרשם האוכלוסין מופיע כי החייב נפטר, יחזיר הקבלן את כל החומר בעניינו של החייב 

 . הנפטרלתובע עירוני למתן החלטת תובע, לבדיקה ומחיקת החוב על שם 

 תובתו המדויקתחדש לכ התראההחייב וישלח מכתב מחדש של כתובת  איתור בצעהקבלן י -" אחר" (6)

בדואר רשום עם אישור  על ידי הקבלן ועל חשבונו, החדש ישלח התראהשל החייב. מכתב ה והמלאה

 יום ממועד קבלת הודעת רשות הדואר על חזרת דבר הדואר. 30 -סרוק וזאת לא יאוחר מ  מסירה

 

במערכות בגביה  שבההתראות לתוך כל תיק חייב ממוחאסמכתאות הדואר על משלוח  בצע סריקתהקבלן י (ו)

במשרדי הקבלן באופן שיאפשר גישה נוחה  כן ישמור את כל האסמכתאות, לאחר שנסרקו,ו והאכיפה העירוניות

 ידרש.ילכש המקוריות, האסמכתאות איתור לבדיקת/

 

שיתקבלו מבית הדפוס עבור הכנת המעטפיות והדפסת הקובץ ואת  תעודות המשלוחעל הקבלן לסרוק את כל  )ז(

"משלוחי שיקרא  לתיק ממוחשב  כלליעל תשלום לרשות הדואר בגין כל משלוח התראות שיבצע יות החשבונ

 האסמכתאות יתויקו על פי נושא כל משלוח ותאריך המשלוח. התראות לפני נקיטת הליכי גביה".

 

פועל וכל שא בכל התשלומים הכרוכים במשלוח דרישות החוב, התראות לפני נקיטת הליכי הוצאה ליהקבלן י )ח( 

פעולה אחרת שעל גובה המס לבצע בהתאם להוראות פקודת המסים )גביה( ותקנותיה, ולרבות הליך הנפקת 

הליך ביצוע איתורי כתובות או כל בירור אחר מול הרשויות , וכיו"ב(, גרפיקה, הדפסת מעטפיותהדרישות )כגון 

תשלום ות האכיפה והגביה העירוניות, השונות או משרדי הממשלה, קליטת קובץ ארכיון מבית הדפוס למערכ

 פתיחת רישיונות , או בדואר רשום עם אישור מסירה סרוק  רשוםרגיל, דואר  בגין משלוח הדרישות בדואר
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או כל חברה שתבוא במקומה, פתיחת הרשאות וביצוע פעולות  שימוש במאגרי הנתונים של החברה לאוטומציהל 

 .משרד הרישוי במאגרי הנתונים של

 

 בטרם משלוח ההודעות לחייבים, יוודא הקבלן כי החייב לא נפטר. )י(

 

באחריות הקבלן לבצע, על חשבונו, קליטת קובץ ארכיון ממוחשב של כלל ההודעות/ דרישות/ התראות שנשלחו  )יא( 

 לחייב מטעם הרשות שלח מבית הדפוס לתוך תיק החייב הממוחשב.

 

יום מיום שנשלח  45אושר על ידי רשות הדואר, וחלפו לפחות  התראהמכתבי ה משלוחלוודא כי הקבלן באחריות  (יב)

 .ביצוע הליכי הגבייההמשך , ואז יערך לודבר הדואר לא חזר מרשות הדואר, ולא שולם החוב, התראהמכתב ה

 

ובה , מספקיד הגבייה לגובה ההממונה על הגבייה או מלרישום מעוקלים, ובו הרשאה מ יםהקבלן יכין טפס )יג(

לעיל, להיכנס לחצרי הסרבן )החייב( ולעקל מיטלטלין הנמצאים או עשויים להימצא  (א) 5פירוט בהתאם לסעיף 

 -]להלן  1974 -א לתוספת לתקנות המסים )גביה(, התשל"ד 3בהם, ואזהרה לחייב לפני פריצה לפי טופס 

 "[.האזהרה"

 

 .מסא, לרבות ת.ז. של גובה הבכתב ההרשאה ובכתב האזהרה יפרט הקבלן את שמו המל )יד( 

 

טרם ביצוע שימוש בטפסים, באחריות הקבלן להעביר את נוסח הטפסים לבדיקה ואישור של המנהל ותובע  )טו( 

 עירוני באגף הפיקוח.

 

 :הליכי איתור וחקירה -קנסות לסוגיהם, ארנונה ותשלומי חובה אחרים  .8

ליכי הגביה המפורטים לעיל, לבצע חקירה ואיתור חייבים, בכל באחריות הקבלן ועל חשבונו, כחלק ולצורך ביצוע ה 

מקרה בו ימצא כי מענו של החייב שגוי. הקבלן יבצע חקירה באמצעות כל מאגרי המידע העומדים לרשותו בהתאם 

שלעיל ובמקרה והחייב לא יאותר באמצעות החקירה, יבצע הקבלן איתור מיוחד  4-5לפירוט הנדרש בסעיפים 

 קר.באמצעות חו

 

 :ביצוע הליכי גבייה -קנסות לסוגיהם, ארנונה ותשלומי חובה אחרים  –' דפרק 

הליכי הגבייה יבוצעו ככתבם וכלשונם בפקודת המסים )גביה( והתקנות לפיה, או בהתאם להוראות פקודת העיריות,  .9

 לפי העניין.

 פעילות הגבייה בנכסי החייב יתבצעו בימים: .א

 .08:00 - 13:00וביום ו' בין השעות  08:00 - 21:00ה'  בין השעות  -א'  

לא יבוצעו כל הליכי גבייה בימי מועדי וחגי ישראל וימי חול המועד, אלא אם ניתנה הוראה אחרת מפורשת מראש 

 ובכתב על ידי מנהל אגף הפיקוח כממונה על הגבייה.
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יך הגביה, יוודא הקבלן כי מצבו של החייב ביצוע הל לפנישעות  24טרם ביצוע כל הליך גביה שהוא, ולא יותר מ  .ב

לא השתנה, היינו, לא הוגש ערעור, השגה, ערר, לא הוגשה תביעה בעניינו של החייב, לא בוצע תשלום וכיוצא 

 באלה. 

בכל מקרה בו הקבלן לא יפעל בהתאם להנחיה שלעיל ולא יבצע בדיקה  בטרם ביצוע הליך הגביה, לא יהיה זכאי 

יה בגין ההליך וכן יישא באחריות מלאה לכל תלונה, תביעה או נזק שיגרם לרשות עקב ביצוע לתשלום הוצאות גב

 הפעולה ללא בדיקה מראש כנדרש.

 

 אזהרה לפני פריצה: -קנסות לסוגיהם, ארנונה ותשלומי חובה אחרים  .10

ת אזהרה לפני פריצה, , ידאג הקבלן להמצאבהתאם לדרישת החוב וההתראה לפני ביצוע הליכי גביה לא שולם החוב 

 כמפורט להלן:

ג לתקנות 3 -ב ו3א, 3את האזהרה לפי סעיפים במענו העדכני,  ,מטעמו, ימציא לחייב מסהקבלן, באמצעות שני גובי  (א)

 .1974 -המסים )גביה(, התשל"ד 

ב גובה המס יתעד באמצעות צילום דיגיטלי הדבקת הצו על דלת מענו של החייב , התמונה תסרק לתיק הממוחש (ב)

 של החייב ובנוסף תוצמד לתיק החייב.

ידרש החייב לשלם את החוב בתוך שבעה ימים מיום שהומצאה לו, במשרדי הקבלן, בתוספת הוצאות יבאזהרה  (ג)

 ההליך, כמפורט להלן בפרק "הוצאות הליכי גבייה".

אשר המציא  מסדרש החייב לחתום שהומצאה לו, וכן יחתום גובה היהאזהרה תיערך בשלושה עותקים, עליהם י (ד)

 יחתום בצד ציון שמו המלא ומספר ת.ז. שלו. מסאת האזהרה לחייב. גובה ה

לממונה על הגבייה והעתק שלישי ישלח  החייב הממוחשבלתיק  סרקהעתק אחד יושאר בידי החייב, העתק שני י (ה)

 או פקיד הגבייה.

לבנה עם סמל הקבלן, מכנס ילבשו תלבושת אחידה )חולצת צווארון ארוכה מכופתרת גובי החוב מטעם הקבלן  (ו)

יישאו תעודת גובה עם שמם המלא, , וסמל הקבלן עם שמם המלא שםתגי  ענדויארוך שחור ונעלים סגורות(, 

והחתומה על ידי הממונה  תמונתם וציון העובדה כי הם גובי חוב מטעם הקבלן )שמו של הקבלן(, עבור עיריית ערד

 .על הגבייה

 

  :ברישום ו/או בפועל – עיקול מיטלטלין -תשלומי חובה אחרים קנסות לסוגיהם, ארנונה ו .11

 רישומי עיקול לסוגיהם: .א

 רישום עיקול מיטלטלין בנכס החייב  (1

מטרת פעולת אכיפה זו היא לאפשר לממונה על הגבייה להחליט באם להמשיך פעילות האכיפה   (1.1

ים נכסים ברי עיקול בנכסי באמצעות ביצוע עיקול מיטלטלין בפועל, ע"י ביצוע בדיקה באם אכן קיימ

 החייב לכיסוי החוב וכן לאפשר לחייב להסדיר את החוב מבלי שיגרם לו נזק נוסף.

פעם אחת בלבד לכל חובו של החייב שבגינו קיבל  -רישום עיקול מיטלטלין יתבצע כנגד כל חייב  (1.2

 בלבד.יתבצע רישום עיקול לגבי החוב החדש  –דרישה שנייה. בכל מקרה שיתווסף חוב חדש 
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רישום עיקול מיטלטלין במענו של החייב יתבצע באמצעות מסירה אישית תוך רישום מפורט של  (1.3

 נכסי החייב ולא באמצעות הדבקה על הנכס ורישום וירטואלי של כל נכסי החייב. 

הקבלן יפעיל פקיד גביה כונן במשרדיו בשעות הערב עת תתבצע פעילות רישום ו/או ביצוע עיקולי  (1.4

ין בפועל, לשם מתן מידע על חובות החייב וביצוע חישוב עסקאות מעותדות, תשלומים מיטלטל

 ועסקאות תשלומים בכרטיסי אשראי.

הדבקה של הודעה על ביצוע פעולה בכוח או עיקול מיטלטלין בפועל תתאפשר רק בביקור שלישי   (1.5

אפשר לו להיכנס ביקורים קודמים במען החייב בהם לא הת 2* שבוצעו הוכיחולאחר שגובה המס 

לנכסי החייב/ לא היה אף אחד בנכס/ נתקל בהתנגדות וכיוצ"ב.  )*נדרשת הוכחה פוזיטיבית על 

 ביקור בנכס, לרבות צילום ואין די בהצהרה של גובה המס/הארנונה!(.

רישום העיקול והדבקה על הדלת )ללא כניסה לנכס החייב רישום "מלוא התכולה" ע"ג טופס   (1.6

בלבד )הכולל כבר  ₪ 80בסך יאפשר חיוב החייב בספרי העירייה  מיטלטליו( ורישום מפורט של

 . מע"מ(

מרכזי בנק  8 -לפחות ב לאחר ביצוע עיקול חשבון בנק ממוחשביבוצע  בנכסי מגוריםרישום העיקול   (1.7

בנקים נוספים  5מרכזיים ובאם לא יימצאו כספים בבנקים אלה, ביצוע עיקולי בנק בנוסף בעוד 

קביעת המנהל לעניין שמות הבנקים וכמות העיקולים לכל חייב ורק פעם אחת על כל  והכל עפ"י

 נכסי המשלם ולא לכל נכס בנפרד. 

 רישום עיקול מיטלטלין לא יעשה בשנה השוטפת בגין יתרות חוב של חיוב תקופתי שוטף אחד.  (1.8

עיקול מיטלטלין באם החייב לא יסדיר חובו לאחר רישום מיטלטלין אחד, תינקט כנגדו פעולות   (1.9

 –בפועל במקביל לפעולות אכיפה נוספות כפי הנדרש והמותר עפ"י פק' מיסים )גביה( ובכל מקרה 

 לא יבוצע רישום עיקול נוסף בגין אותו החוב. 

וייגבה לקופת העירייה. הקבלן יקבל  בסוג שרות מיוחד ובסימננו מיוחדהחיוב יבוצע בכרטיס החייב  (1.10

 רייה עפ"י האמור להלן. ההוצאות שנגבו בפועל מהעי

 מילוי דוח ביצוע עיקול ודוח אירוע: (2

 העירייה מקפידה על מילוי של דו"ח ביצוע עיקול בגין כל פעולת גביה שמתבצעת על ידי גובי המס בשטח. .א

פעולה שלא תתבצע בהתאם להנחיות )מילוי הדו"ח, חתימת הגובה, המלווה והחייב, צילום המיטלטלין  .ב

 לא תזכה את חברת הגביה באפשרות לחייב את החייב ולגבות הוצאות בגין הליך הגביה.ומילוי דוח אירוע( 

 

   -רישום עיקול עפ"י פק' מיסים )גביה( על רכב החייב במשרד התחבורה    (3

כל עלויות הביצוע מכול מין וסוג יהיו ע"ח הקבלן ויופחתו מעמלת הקבלן, באם העירייה תשלמן, מיד עם  (3.1

 אות אלה. חיוב העירייה בהוצ

   -רישום עיקול/שעבוד/הערת אזהרה אצל רשם המקרקעין עפ"י פק' מיסים )גביה(  (4

 עלויות אגרת הרישום אצל רשם המקרקעין ורשם המשכונות יהיו ע"ח הקבלן.  (4.1

בחובות ארנונה ו/או בחובות של קנסות, על הקבלן לבצע רישומי הערות אזהרה ושיעבוד נכסים  (4.2

 שות מקרקעי ישראל, חברה משכנת( והכל עפ"י הוראת המנהל, בכל שנת ברשם המקרקעין )טאבו, ר
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. כל רישום הסכם ו/או ברשם המשכונות )כל אימת שהנכס אינו רשום בטאבו(, ועל חשבונו והוצאותיו

יהיו על חשבון  –רישומים בשנה  50ברשם המקרקעין שיבוצעו בהוראת העירייה מראש ובכתב, מעל 

 העירייה.

בתקנות הקבלן יחייב ויגבה מהחייב עפ"י התעריף המפורסם גבה הוצאות אלה מהחייב. הקבלן לא יי (4.3

 ., של עיקול בידי צד שלישי שאינו אלקטרוני2011 -המסים )גבייה( )קביעת הוצאות מרביות(, תשע"א

לעיל, אשר בוצעו כנגדו הליכי  3.2הקבלן ירשום הערת שעבוד כנ"ל לכל חייב בעל נכס, שפורט בס' 

ה הכוללים משלוח דרישות, עיקולי בנקים ועיקולי מיטלטלין ומאמצי הגבייה לא צלחו עד אותו אכיפ

 מועד. 

 עיקול כספים שונים בידי צד ג' (5

הקבלן יהיה חייב ביצוע עיקולי צד ג' שונים, לרבות עיקולים בחברות כרטיסי אשראי, עיקולי בשלטונות  (5.1

  יו"ב.המס למיניהם, עיקולי שכר, עיקולי שכירות וכ

 שיגור מכתב לסרבן על עיקול בידי צד ג'  (6

( להודעת המיסים )גביה( )הוצאות מרביות( ישלח 4מכתב לסרבן על עיקול בידי צד ג' בהתאם לס"ק ) (6.1

לחייב רק במקרה של תפיסת כספים או ציוד שאינם מזומן )כגון: קופות גמל או חסכונות אשר פירעון 

 מס או קנס( על מנת למנוע מהחייב נזק. מוקדם שלהם יחייב את החייב בתשלום

 רק במקרה כזה תשלח הודעה לסרבן והחייב יחויב בהוצאות כמפורט בתקנה. (6.2

 

 עיקולי מיטלטלין בפועל: .ב

אזהרה, יפעל הקבלן לעיקול מיטלטלין בחצרו של החייב, כמפורט בתקנות המסים במועד שנקבע בלא שולם החוב, 

 .1974 -)גביה(, התשל"ד 

, , חתום על ידי הממונה על הגבייה או פקיד גביהבלן יוודא כי בידו כתב הרשאה לעקל ולמכור מיטלטליןהק )א(   

את העיקול בחצרו של   , לפי שמות גובי החוב שיבצעו בפועל1974 -כמפורט בתקנות המסים )גביה(, התשל"ד 

 החייב.

ונה על הגביה או פקיד גביה על כתב ימים לכל היותר מתאריך חתימת הממ 7את הליך הגביה יש לבצע תוך  

 ההרשאה.

מטעם  , ביצוע העיקול יעשה בנוכחות עד אחד לפחות1974 -למרות האמור בתקנות המסים )גביה(, התש"ד  )ב(

ימים מיום שנשלחה לו בדואר רשום עם  10ימים ממועד המצאת האזהרה לחייב או  7, ולא לפני שעברו הקבלן

 אישור מסירה.

טלטלין ככל שניתן בשווי לפי גובה החוב, בתוספת הסכומים המאושרים כהוצאות הליכי יל מוקיעע בצהקבלן י )ג(

מיד עם הוצאת המיטלטלין מחצרי החייב, גובה המס שביצע את הליך העיקול יבצע צילום דיגיטלי של  הגבייה.

י התמונות יצוינו על המיטלטלין שעיקל, טרם אריזתם ולאחר אריזתם, בסמוך לרכב ההובלה של הקבלן. מספר

גבי דוח העיקול. באחריות הקבלן לוודא פריקה וצירוף צילומי המיטלטלין המעוקלים לדוח העיקול וכן יסרק 

 שעות ממועד ביצוע העיקול. 24 –לתיק החייב מיד עם הגעתו של גובה המס למשרדי הקבלן ולא יאוחר מ 

, אלא אם אושר הדבר אחרת על ידי הממונה על הגבייה, בלבד בליווי שוטרהכניסה לחצריו של החייב תבוצע  )ד(

 .מסלגובה ה בנוסףובכל מקרה תבוצע בנוכחות עד נוסף, 
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מצאם ולאחסנם במחסני ילעיל, גובה החוב יהא רשאי להוציא מעוקלים ממקום ה (ג"ק )בכפוף לאמור בס )ה(

 הקבלן.

, לרבות שהוצאו מבית החייב וצולמו פרטי המעוקליםעיקול מפורט, ובו יפרט את ביצוע גובה החוב ימלא דו"ח  )ו(

וצבע, וכן ליקויים הקיימים במעוקלים  , דגםמספרים סידוריים הנמצאים עליהם )אם אכן קיימים(, כולל סוג

 אלה, באם אכן אלה נראים לעין.

כן יחתים את העיקול, לצד שמו המלא )בכתב ברור( ומספר ת.ז. שלו, וביצוע גובה החוב יחתום על דו"ח ( 1)

 החייב על דו"ח העיקול.

העיקול ירשם מועד אחרון לתשלום, שלאחריו יוצאו המעוקלים למכירה לשם כיסוי החוב. ביצוע בדו"ח ( 2)

 ימים מיום ביצוע העיקול בפועל. 7המועד האחרון לתשלום יהיה 

 ב בעת ביצוע העיקול.רוע חריג שהתרחש בחצרי החיייכל א מסהעיקול יירשום גובה הביצוע בדו"ח ( 3) 

)יחד עם  סרקהעיקול ימולא בשלושה העתקים, העתק אחד יושאר בידי החייב, העתק שני יביצוע דו"ח ( 4)

לממונה על הגבייה או והעתק שלישי ישלח  חייבלתיק התמונות המיטלטלין המעוקלים שצילם גובה המס( 

 .לפקיד הגבייה

בו יפרט הגובה את תהליך העיקול במלואו וכל  לפרק זה, נספח א'כגובה החוב ימלא דוח אירוע בנוסח המצורף  (ז)

 אירוע חריג במהלך העיקול.

ח והממונה על הגבייה רשאי ליתן, בנסיבות בהן אין אפשרות להיכנס לחצרי החייב, כתב הרשאה לפרוץ בכ (ח)

 עלויות ההליך כולו יחולו על הקבלן. .בנוכחות שוטרלחצרי החייב, 

 -ין מחוץ לחצר החייב יעשה בהתאם לפקודת המסים )גביה( ולתקנות המסים )גביה(, התשל"ד טלטליעיקול מ (ט)

, ובכפוף לאמור לעיל לעניין עיקול בחצריו של החייב. הקבלן יוודא כי נמסרה למחזיק בחצרים הודעה על 1974

 ימים לפני הכניסה כאמור. 7כתב ההרשאה ועל כוונה להיכנס אליהם, 

, יהא רשאי הממונה על הגבייה להתיר כניסה לחצרים ללא הודעה מוקדמת, באם יהיה סבור כי למרות האמור )י(

 מתן הודעה מוקדמת עלול לסכל את העיקול.

 

 טלטלין רשומים:יעיקול מ -קנסות לסוגיהם, ארנונה ותשלומי חובה אחרים  .21

 פנקס לפי כל דין.הקבלן יהיה רשאי לעקל מיטלטלין שהעברת הבעלות בהם חייבת רישום ב )א(

הקבלן מתחייב לבצע הליך עיקול רכבים במשרד הרישוי, במקרים של סרבני חוב, בכל מקרה שבו החוב המסורב  )ב(

ש"ח, יוטל עיקול רכבים בהתאם לשיקול  5,000ש"ח. במקרה של חוב הנמוך מסכום של  5,000עולה על סך של 

 .ה, הממונה על הגבייה או פקיד הגביימנהלהדעתו של 

הקבלן יכין טופס  הודעה לממונה על הרישום, שלפיה יש לרשום הערה בדבר העיקול. הטופס יוחתם על ידי  (ג)

הממונה על הגבייה, לבקשת הקבלן, ולאחר שהקבלן הוכיח לממונה על הגבייה כי זו הדרך הראויה לנקוט בה 

 באותו מקרה.

 .1967 -חוק המשכון, התשכ"ז  דין העיקול יהיה במקרה זה כדין משכון שנרשם לפי )ד(

הקבלן יוודא כי החייב קיבל הודעה בדבר העיקול כאמור, לאחר שההערה בדבר העיקול נרשמה על ידי הממונה  (ה)

 על הרישום.

טלטלין אלו, מוטלת על יבכפוף לצורך באישור הממונה על הגבייה, האחריות לביצוע הליכי העיקול לגבי מ (ו)

 הקבלן.

 לעיל.ש 7 -ו 6,  5 פיםסעיף זה יעשה רק לאחר שמוצה ההליך לפי סעיההליך לפי  (ז)
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 עיקול בידי צד שלישי: -קנסות לסוגיהם, ארנונה ותשלומי חובה אחרים  .31

מזומנים, דמי שכירות, פיקדונות, חסכונות, לרבות חשבונות בנק,  -" "נכסי החייב נמצאים אצל צד שלישי -בסעיף זה 

טלין ונכסים של החייב הנמצאים בידי צד שלישי, או שיגיעו אליו בתוך שלושה חודשים מיום משכורת וכיו"ב מיטל

 המצאת צו העיקול.

פקיד הגבייה צו לעיקול לפי לחקירה לגבי נכסי החייב המצויים אצל צד שלישי, ויכין  באחריות הקבלן לבצע )א(

 .1974 -לתוספת לתקנות המסים )גביה(, התשל"ד  9טופס 

 לעיל.ש 6 -ו  5 פיםך העיקול בידי צד שלישי יעשה רק לאחר שמוצה ההליך לפי סעיהלי )ב(

לפקודת   'א 7לצו העיקול יצורף נספח המאפשר לצד השלישי ליתן הודעתו לפקיד הגבייה כמפורט בסעיף  )ג(

 המסים )גביה(.

מכויות פקיד הגבייה לפי הפקודה, הקבלן ילווה את תהליך העיקול בידי צד ג', ויהיה אחראי ליישומו, בכפוף לס )ד(

הקבלן להמליץ בפני פקיד הגבייה, לזמן את הצד השלישי לחקירה, או באם  באחריותבין השאר  ישארו בידיו.יש

הוכח כי אין בידיו של צד שלישי נכסים של הסרבן ואף לא יגיעו אליו כאלה, להמליץ בפני פקיד הגבייה לבטל 

 את העיקול.

השלישי ימסור לידיו של פקיד הגבייה את הנכסים המעוקלים בהתאם לאמור בצו העיקול  הקבלן ידאג שהצד )ה(

 .והוראות פקודת המיסים )גביה( טלטלין מעוקליםיעל נכסים אלה יחולו הכללים הנוגעים למ של פקיד הגבייה.

 

 אחסון המעוקלים: -קנסות לסוגיהם, ארנונה ותשלומי חובה אחרים  .41

בהתאם להוראות פקודת  אחסון מעוקליםצורך ללהתקשר בהסכם מול מחסן מורשה קיים, באחריות הקבלן  )א(

הקבלן רשאי להשתמש במחסן שלו לצורך אחסון המעוקלים  "[.המחסן" -]להלן  המיסים )גביה( והתקנות

ובלבד שהוא מקיים את כל הוראות פקודת המיסים )גביה( והתקנות )לרבות ביטוח, שמירה וכיו"ב( וקיבל 

 ראש ובכתב את אישור העירייה לכך.מ

המחסן יהיה במקום שמחד יהיה נגיש לציבור, ומאידך יהיה מאובטח תמידית ומוגן, מפני פריצות, גניבות,  )ב(

, לרבות קיום ביטוחים המשפים את העירייה במקרים מעין ב נזקים והיזקים"שריפות, הצפות, נזקי טבע וכיו

 .אלה

 ק, ויוודא התאמת רשימותיו במחסן לאמור הדו"חות העיקול שבוצעו.הקבלן יערוך רישום מדוי )ג(

שעות מביצוע ההליך. לדיווח יצרף הקבלן  24הקבלן ידווח למנהל על כל ביצוע עיקול מיטלטלין בפועל וזאת עד  )ד(

 את דוח ביצוע העיקול ודוח הפקדת מיטלטלין במחסן המעוקלים. 

מחסן, וישפה את בעלי שעוקלו והועברו ליגרם לרכוש ולמיטלטלין הקבלן יהא אחראי בלעדי לכל נזק שי (ה)

או על  בגין כל נזק שייגרם למעוקלים, בין אם נגרמו במזיד ובין אם נגרמו שלא במזידאו העירייה המיטלטלין 

 .ידי כוח עליון

 .מכרז זהההתקשרות על פי  הסכםל 42-43סעיף בהקבלן ידאג לביטוח כל הציוד המצוי במחסן, כמפורט  )ה(

 

 מכירת מיטלטלין מעוקלים: -קנסות לסוגיהם, ארנונה ותשלומי חובה אחרים  .51

לממונה על משעוקלו המיטלטלין, והחייב לא שילם את חובו, לרבות הוצאות הליכי הגבייה, יפנה הקבלן,  )א(

 בקשה ליתן צו למכירת המעוקלים.הגבייה ב

 

 

 



 חתימת המציע : ___________

    

   

  

 

41  

 

 

 

, 1974 -פסים הדרושים, בהתאם לנדרש בתקנות המסים )גביה(, התשל"ד הקבלן יכין לפקיד הגבייה את כל הט )ב(

וכן הערכת שמאות לגבי שווים של המיטלטלין, כשהיא חתומה בידי שמאי. הוצאות הערכת השמאי יחולו על 

 הקבלן, וישולמו על ידו ישירות לשמאי.

ר בתקנות המסים )גביה(, התשל"ד הודעה בדבר הצו למכירת המעוקלים, כאמולחייב הקבלן למסור באחריות  )ג(

- 1974. 

, והקבלן יערוך תיק מכירה מסודר ובו 1974 -הליכי המכירה ייערכו כמפורט בתקנות המסים )גביה(, התשל"ד  )ד(

 צילום המיטלטלין המעוקלים, תיעוד כל הליכי המכירה, העתקי ההודעות והצווים למן תחילת הליך הגבייה,

לים שנמכרו, קבלות המכירה, פירוט הודעות הקנס ואישורי משלוח בדואר רשום וכן פירוט מדויק של המעוק

באחריות הקבלן לסרוק את כל המסמכים בתיק המכירה לתיק  לכל ההליכים שבוצעו באמצעות משלוח כאמור.

 החייב במערכות הגבייה והאכיפה העירוניות.

תחשבנות עם החייב גם בתיק החייב הממוחשב הקבלן יבצע עדכון ביצוע המכירה, קבלת התמורה וסיכום ה )ה(

 במערכות האכיפה העירוניות.

הקבלן יהיה אחראי כלפי החייב לכל נזק, אבדן ופגם בהליכי מכירת המעוקלים, וישפה את העירייה בגין כל  (ו)

 תביעה ו/או טענה כלפיה, הנוגעת להליך המכירה.

ות בגין הליכי הגביה, יעביר הקבלן את ההפרש לחייב, היה שווי המכירה גבוה מסכום החוב, לרבות ההוצא (ז)

ימים מיום ששולם החוב כאמור,  7בתוך באמצעות המחאה, אשר תישלח לחייב בדואר רשום עם אישור מסירה, 

 העתק ההמחאה ואישור המסירה יסרקו לתיק החייב והעתקם יועבר לממונה על הגבייה. לכל המאוחר.

 

 עיקול מקרקעין: -תשלומי חובה אחרים קנסות לסוגיהם, ארנונה ו .61

הקבלן יהא רשאי לבצע עיקול ומכירת מקרקעין, בכפוף להוראות פקודת המסים )גביה(, והתקנות לפיה, ובכפוף  

 לאמור להלן:

וכי קיימת סבירות בין  על הקבלן להוכיח בפני הממונה על הגביה שאין לחייב מספיק מיטלטלין לכיסוי חובותיו )א(

 ;ב לבין גובה המקרקעין המיועדים לעיקולגובה החו

 הקבלן יבצע חקירה לגבי נכסי המקרקעין הרשומים ע"ש החייב, ויגישה לממונה על הגביה; )ב(

אישור על עיקול המיטלטלין ומכירתם יעשה על ידי הממונה על הגביה ובהתאם לאמור בתקנות המסים )גביה(,  )ג(

 .1974 -התשל"ד 

 

 ביצוע פעולות נוספות: -רנונה ותשלומי חובה אחרים קנסות לסוגיהם, א .71

הקבלן יהיה רשאי לבצע פעולות גביה נוספות, מעבר לאמור לעיל, בכפוף לכל דין ובכפוף לאישור מפורש של היועץ  

מטעם היועץ המשפטי של בנושא המשפטי לעירייה, ולאחר שהומצא ליועץ המשפטי לעירייה חוות דעת מנומקת 

 הקבלן.

 

 :פיקוח המנהל והפסקת טיפול בחייב -קנסות לסוגיהם, ארנונה ותשלומי חובה אחרים  .א71

המנהל, או מי שהוסמך על ידו לשם כך, יהיה איש הקשר מטעם העירייה, אשר יתאם וינחה את הקבלן  )א( 

 בעבודותיו ופעולותיו.

את ביצוע הליכי הגבייה ומתן  המנהל או מי שהוסמך על ידו יהיה רשאי לבדוק בכל עת וללא הודעה מראש )ב(

השירות לאזרח על ידי הקבלן, לפקח ולהשגיח כי הקבלן עומד בכל תנאי ההסכם, וליתן כל הנחייה והוראה 

 שעניינן ביצוע העבודות לפי הסכם זה.
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 כל הוראה ו/או הנחייה שתינתן על ידי המנהל, תחייב את הקבלן, והכל בכפוף לתנאי הסכם זה. )ג(

או מי שהוסמך על ידו לשם כך, יהיה רשאי בכל שלב להורות על הפסקת טיפול בחייב, וזאת בכפוף  המנהל, )ד(

לאמור בס"ק )ח( להלן. הוראה שכזו תינתן בכתב בלבד. במקרה זה לא יהיה הקבלן זכאי לכל תשלום שהוא, 

צאות האכיפה במידה ובוצעה אלא בגין חיובי פיגורים שנגבו על ידו בפועל עד למתן ההוראה כאמור, ו/או בגין הו

 כלפי החייב.

מובהר בזה, כי על אף הפסקת הטיפול בחייב, הקבלן יהא רשאי להמשיך לגבות מהחייב את ההוצאות האכיפה  )ה(

 שבוצעו כלפיו בפועל, באישור המנהל בלבד.

ו מקצתם, לזמן במקרה האמור בס"ק )ד( דלעיל, יפסיק הקבלן את מתן השירותים כלפי אותו חייב, כולם א )ו(

קצוב או לצמיתות, והכל לפי הוראה בכתב מאת העירייה בהתאם לתנאים ולתקופה שצוינו בהוראה, ולא יחדש  

 את העבודה אלא אם ניתנה לו הודעה על כך בכתב מאת העירייה.

ייב את מובהר בזה, כי על אף הפסקת מתן השירותים כלפי אותו חייב, הקבלן יהא רשאי להמשיך לגבות מהח )ז(

 הוצאות האכיפה שבוצעו כלפיו בפועל, כאמור בס"ק )ד( דלעיל.

כאמור לעיל, המנהל, או מי שהוסמך על ידו לשם כך, יהיה רשאי בכל שלב להורות על הפסקת טיפול בחייב  )ח(

והקפאת הליכי הגבייה כנגדו עד ביצוע בירור או גמר הליכי השגה, ערר או עתירה משפטית של החייב. הוראה 

 שכזו תינתן על ידי המנהל כממונה על הגבייה בלבד, מראש ובכתב בלבד. 

חייבים בשנה, לממונה על  30במקרים מיוחדים, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של הממונה על הגבייה, ועד  )ט(

הגבייה סמכות ליתן לקבלן הוראה שלא לגבות הוצאות גבייה מהחייב, באופן מלא או חלקי. הוצאות הגביה 

 אמור יבוטלו ולקבלן לא תהיה כל טענה בעניין כלפי העירייה.כ

המנהל יהא רשאי לדרוש מהקבלן, בכל עת, להחליף כל בעל תפקיד וכל עובד בו ו/או מטעמו, והקבלן מתחייבת  )י(

 להקצות מיד בעל תפקיד זהה כנדרש, ללא שיהוי .

 

ליכי גבייה בהתאם להנחיות היועץ המשפטי לממשלה הקפאת ה -קנסות לסוגיהם, ארנונה ותשלומי חובה אחרים  .ב71

 לעניין הפעלת הליכי גבייה מנהליים:

 הגביה הליכי המשך הפעלת את להקפיא רשאית העירייה תהא בהם, חריגים מקרים לעיל, ייתכנו האמור חרף )א(

 :אלה היתר, במקרים בין ,בהם שפתחה לאחר המסים )גביה(, פקודת לפי

 ;זאת מצדיק החייב של אותיהברי או הכלכלי מצבו .1

 ;היחידה דירתו גם שהיא ,החייב של מגוריו דירת הוא לעיקול שניתן היחיד הנכס .2

 ;בחייב קשה לפגיעה יגרום שנמצאו הנכסים עיקול .3

 ;להיפרע מבקשים שממנו לנכס בנוגע בעלות סכסוכי יש .4

 ;לעיל 7 בסעיף שנזכרו מהעילות אחת מתקיימת .5

 ;לאתרו כדי אמצעים לזמן מזמן ממשיכה לנקוט שהרשות ובלבד -הארץ  מן ברח החייב .6

 ;מספקת יתרה משאיר שלא הנכס על קודם שיעבוד של קיומו בשל כדאי אינו המימוש .7

 העיזבון את נכסי לאתר קושי ויש נפטר כאשר החייב  -פלילי(  בקנס אינו אזרחי )שמקורו חוב של במקרה .8

 .היורשים את או

 המשפטי לעירייה. הגזבר העירייה או היועץ של קביעה :ההקפאה ליכל את לקבוע המוסמך הגורם )ב(

 

 



 חתימת המציע : ___________

    

   

  

 

43  

 

 

 

 הליכי של מוקנית להקפאה זכות אין העירייה ולחייב דעת לשיקול נתונה הגביה הליכי של הקפאה יודגש כי )ג(

 אין מקום, מכל  .החייב של ניתן, בידיעתו ובהסכמתו שהדבר תיעשה, ככל ההליכים זאת, הקפאת עם  .הגביה

התקבלה  באם ,לפיכך .הריבית על או החוב על מצד הרשות ויתור משום בהשהייתם או ההליכים בהקפאת

 וכן החוב הקפאת הודעה על לחייב על הקבלן לשלוח הגביה הליכי את להשהות או להקפיא החלטת העירייה

 העירייה וכי טברלהצ קיים וממשיך עדיין חובו ןבשנתיים, לפיה מפעם תפחת שלא הודעות דרישה, בתדירות

  .המניעה לכשתוסר המאוחר ולכל ,דעתה פי שיקול-על ,גביה בהליכי ולנקוט להמשיך הזכות את לעצמה שומרת

 עילת מתקיימת עדיין האם מפעם בשנה, תפחת שלא ובתדירות פעם, באחריות הקבלן לבצע בדיקה מדי )ד(

 בחוב לראות או שיש הגבייה הליכי את חדשל טעם יש ההקפאה ולהביא המלצתו בפני הממונה על הגביה, באם

 .לגבותו, בשלב זה ניתן שלא חוב

באחריות הקבלן לתעד כל שלב משלבי הטיפול בחייב לגביו נתקבלה החלטה על הקפאת הליכים בהתאם לסעיף  )ה(

 זה.

 

 כללי: -קנסות לסוגיהם, ארנונה ותשלומי חובה אחרים  -פרק ה' 

 כללי:

מודגש כי ההוראות  י' להלן. -ו וגובי המס פועלים בהתאם להנחיות שנקבעו בנספחים  ט' ועל הקבלן לוודא כי עובדי

י' לגבי כל פעילות האכיפה המנהלית עפ"י פקודת מיסים )גביה(, ניתנות  -בסעיף זה וההוראות בנספחים ט' ו

נהל אחרת וייתן במצטבר ובנוסף ובכל מקרה של סתירה, תגבר ההוראה המחמירה עם הקבלן אלא אם החליט המ

  הנחיה שונה בכתב ומראש.

מודגש במפורש כי יש לאחד פעילות אכיפה כנגד חייב במרוכז על כל דוחותיו ברמה חודשית מכל 

 סוג הקיימים במערכת ולא בגין כל קנס בנפרד.

 

ו וועדת הערר או בית מודגש כי כל ביטול קנס או חוב עפ"י החלטת תובע, או חוב מלא עפ"י החלטת מנהל הארנונה א    . 18

לא יהיה הקבלן זכאי להוצאות אכיפה שחויבו ו/או אמורים היו להיות מחויבים ו/או שולמו עד למועד  –המשפט 

 ההחלטה כאמור. הוראה זו גוברת על כל הוראה אחרת בהסכם ובמכרז במידה והינה קיימת.

 

 או וועדת הערר מנהלת הארנונה הקפאת הליכי הגביה והעברת התיק להכרעת –ארנונה  (א)

על החובות  , יקפיא הקבלן את הליכי הגביה לגבי החייבה השגה, ערר או עתירה משפטיתלאחר שהתקבל (1)

 הממונה על הגבייה או ממנהלת מחלקת הגבייה, אלא אם קיבל הרשאה מפורשת מהשנויים במחלוקת בלבד

 .את האכיפהתירשם הערה במערכות האכיפה העירוניות על קבלת הוראת הקפ להמשיך בהם.

, וזאת תוך דיתימי, ישלח הקבלן אמצעות הדואר, פקס או דוא"ל במשרדי הקבלןבמידה והבקשה התקבלה ב (2)

הועברה  בקשההודעה למבקש ובה פירוט העובדה כי בקשתו התקבלה במשרדי הקבלן וכי ה ימים לכל היותר, 3

 . לבדיקה והכרעה של  מחלקת הגבייה

 במערכות האכיפה העירוניות ושלו.על ידי הקבלן ובאחריותו,  עודכןהערה על הקפאת ההליכים ת (3)

 

הקפאת הליכי הגביה והעברת התיק להכרעת  -( )לרבות בקשות בנושא חובות בגין גזרי דין קנסות לסוגיהם (ב)

 התובע העירוני:
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 על הקנסות בגינם הוגש כתב לאחר שהתקבל כתב ערעור, יקפיא הקבלן את הליכי הגביה לגבי החייב (1)

תירשם  התובע העירוני להמשיך בהם.הממונה על הגבייה או מ, אלא אם קיבל הרשאה מפורשת מערעור

 .הערה במערכות הגביה והאכיפה העירוניות על קבלת הערעור ומספר הערעור

 3וזאת תוך  ,מידית, ישלח הקבלן במשרדי הקבלןאמצעות הדואר או דוא"ל במידה והבקשה התקבלה ב (2)

 בקשההודעה למבקש ובה פירוט העובדה כי בקשתו התקבלה במשרדי הקבלן וכי ה ר,ימים לכל היות

 . הועברה לבדיקה והכרעה של תובע עירוני

. ההודעה תסרק לתיק החייב הממוחשב ותירשם הערה במערכות הקבלן יצרף את הודעתו זו לתיק החייב 

 .הגבייה והאכיפה העירוניות

 עת התובע העירוני לאחר שווידא כי בתיק מצויים כל הפרטיםהקבלן יעביר את תיק החייב להכר (3)

 הנדרשים. והמסמכים

 במערכות האכיפה העירוניות.על ידי הקבלן ובאחריותו,  עודכןהערה על הקפאת ההליכים ת (4)

 

 החלטת התובע העירוני:ביצוע פעולות לאחר קבלת המשך  - קנסות לסוגיהם (ג)

 ני, ינהג הקבלן לפיה.לאחר קבלת החלטת התובע העירו (1)

 (       תוכן החלטת התובע תעודכן במערכות האכיפה העירוניות.2)

 .באחריות הקבלן לוודא כי תוכן החלטת בית המשפט תעודכן במערכות האכיפה העירוניות (3)

 .הקבלן יבצע סריקה של אישור משלוח ההחלטה בדואר רשום לתיק החייב (4)

וב הקבלן אחר עמידתו של החייב בתשלומים קלום החוב, יעבמידה וקבע התובע העירוני שיעורין לתש (5)

 שנקבעו, ובמידה והחייב לא עמד בתשלומים שנקבעו, יחל מחדש את הליכי הגבייה.

 

 התובע העירוני:ביצוע פעולות לאחר קבלת תגובת המשך  - בקשות בנושא חובות בגין גזרי דין )ד(

 קב אחר קבלת החלטת בית המשפט.עם קבלת תגובת התובע חתומה, יבצע הקבלן מע (1) 

עם קבלת החלטת בית המשפט בעניינו של החייב, יבצע הקבלן סריקה של תגובת התובע והחלטת בית  (2) 

 המשפט לתיק החייב וכן יבצע עדכון תוכן החלטת בית המשפט במערכות האכיפה העירוניות. 

 .ערכות האכיפה העירוניותבאחריות הקבלן לוודא כי תוכן החלטת בית המשפט תעודכן במ (3)

לאחר ביצוע החלטת בית המשפט במערכות האכיפה העירוניות, ימשיך קבלן לאכוף את החוב )באם  (4)

 קיים(.

בית עותק מהחלטת  , בדואר רשום,ימציא הקבלן למבקש בית המשפטימים ממועד החלטת  3בתוך  (5)

 . טהלהחלהסדרת החוב בהתאם לתשלום והחתומה, וכן דרישה  המשפט

ושובר תשלום מעודכן על פי ההחלטה,  יצרף הקבלן מסמך מקדים מטעמו החלטת בית המשפטלעותק  (6)

 .יום 30שובר תשלום יהיה תקף לתשלום עד 

 .הקבלן יבצע סריקה של אישור משלוח ההחלטה בדואר רשום לתיק החייב (7)

ר עמידתו של החייב בתשלומים שיעורין לתשלום החוב, יעקוב הקבלן אחבית המשפט במידה וקבע  (8)

 שנקבעו, ובמידה והחייב לא עמד בתשלומים שנקבעו, יחל מחדש את הליכי הגבייה.
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 כללי: -קנסות לסוגיהם, ארנונה ותשלומי חובה אחרים  -' ופרק 

 

שירותי הספקת נציג/י שרות למתן אופציה הנתונה לעירייה:  –קנסות לסוגיהם, ארנונה ותשלומי חובה אחרים  .19

 אכיפת הגבייה וקבלת קהל במשרדי העירייה.

, שתפקידו/דם יהיה עפ"י הזמנת עבודה מראש ובכתב מהעירייההקבלן יאייש נציג/י שרות במשרדי העירייה,  .א

 ביצוע האכיפה ממשרדי הקהל וכן שירות של קהל החייבים שהקבלן פועל כנגדם בהליכי גבייה מנהליים.

ה בשירות יעיל ומקצועי לאזרח כאחד מיעדי השרות העיקריים, לרבות שירות מובהר לקבלן כי העירייה רוא .ב

קבלת קהל, בכתב, שירות פרונטלי ושירות טלפוני, מרכיב חשוב ביותר בהערכת עבודתו של הקבלן. כמו כן, 

 העירייה רואה בקביעות מיקום קבלן הגביה במשרדי העירייה כיעד חשוב וכצעד משמעותי כשירות לתושב. 

 ות קבלת  קהל ומענה טלפוני:שיר .ג

 הקבלן ייתן שירותי קבלת קהל, במשרדי העירייה, כמפורט להלן: 

 שעות עבודה, כאמור להלן: 42שעות עבודת נציג השרות במשרדי העירייה יהיו  (1)

 16:00-19:00  08:00-13:00יום א' 

 08:00-16:30ה' -ימים ב'

 

 עבודה של העירייה, כאמור להלן:שירותי קבלת קהל יינתנו במשרדי העירייה, בשעות ה

 16:00-18:30  08:30-12:30יום א' 

 יום ב' אין קבלת קהל במשרדי הגבייה

 08:30-15:30יום ג' 

 08:30-12:30ימים ד', ה', 

 

 :שירותי מענה טלפוני לבירורים ותשלומים במוקד האנושי של הקבלן (2)

 .ברצף 19:00ועד השעה  08:00בימים א' עד ה' מהשעה  

 .ברצף 12.00ועד השעה  08.00מי שישי וערבי חג מהשעה בי

 

 :תפקיד נציגי השירות במוקד הטלפוני המאויש של הקבלן (3)

קבלת הודעות, בקשות ושאלות מחייבים בהליכי אכיפה שאין נציגי השרות מוסמכים או יודעים  .א

 להשיב עליהם והעברתן להמשך טיפול הסניף.

קטו אמצעי האכיפה. מתן המידע הטלפוני יינתן אך ורק לבעל מתן מידע בסיסי על החובות שבגינן ננ .ב

החוב עצמו ולאחר שהנציג/ה ביצע/ה זיהוי בסיסי של החייב )שאלות בעניין מס' ת.ז., כתובת, 

 הליכים שבוצעו וכו'(

קבלת תשלומים עבור עיריית ערד בנושא חובות בגין אי תשלום ארנונה ותשלומי חובה אחרים )באם  .ג

מן ע"י העירייה(, קנסות חניה, פיקוח כללי, גז"ד מודול ביהמ"ש. קבלת התשלומים שירות זה יוז

תיעשה על פי כל מוביל קיים במערכות הגביה והאכיפה העירוניות לרבות, מס' ת.ז., מס' מוביל, מס' 

 רכב, מס' מסלקה וכיוצ"ב. קבלת התשלומים תתועד במערכות העירייה.

 העמדות במידת הצורך ובהתאם להחלטת המנהל.באחריות הקבלן ומחובתו לתגבר את  .ד
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הקבלן יוודא כי כלל עובדי המשרדים לרבות, הנהלה, נציג/ות קבלת קהל, נציג/ות מענה טלפוני, וגובי  (4)

יתנו שירות נאות, מקצועי, ברמה גבוהה, ינהגו בפונים בסובלנות, אדיבות ובנימוס. הקבלן  -המס בשטח 

ין כל תלונה/ תביעה וכיוצ"ב עקב כל פעולה ו/או התנהגות לא נאותה יישא באחריות וייתן את הדין בג

 של עובדיו.

 

 :מצבת כוח אדם ובעלי תפקידים במשרדי הקבלן בערד .ד

, על הקבלן לאייש את המשרדי העירייה ולהעסיק את נציג/י השרות עפ"י החלטת העירייה מראש ובכתב לקבלן

 הבאים, כמפורט להלן:

שיהיה נציג הנהלה בכיר של הקבלן מול המנהל. נציג ההנהלה יהיה  – קבלןנציג הנהלה בכיר מטעם ה (1)

בעל ניסיון קודם של שנתיים לפחות בתחום אכיפת גבייה מנהלית עירונית בארנונה ובקנסות לסוגיהם 

עובדים. נציג ההנהלה יתמוך בנציג/י השרות של הקבלן היושבים  25 –וניהול צוות עובדים של יותר מ 

לן מחוץ לערד או עפ"י החלטת העירייה, במשרדי העירייה, ויגיע לכל דיון/פגישה שיוזמן במשרדי הקב

 אליה ע"י המנהל ויפעל כנציג הנהלת הקבלן לכל דבר ועניין מול המנהל.

שעות שבועיות(  42) משרה %100נציג/י שירות בהיקף של , עפ"י החלטת העירייה מראש ובכתב לקבלן (2)

בביצוע אכיפת  2022בעל ניסיון קודם של שנה לפחות בשנתיים שקדמו לשנת בעל תעודת בגרות מלאה ו –

גבייה מנהלית בגין חובות ארנונה, תשלומי חובה שונים וקנסות לסוגיהם ושליטה בתוכנות האכיפה של 

 העירייה לארנונה ותשלומי חובה ותוכנת הקבלן לאכיפת קנסות(. 

בהתאם לקריטריונים   -ים ישירות על ידי הקבלן גובי מס בהיקף שיקבע המנהל מפעם לפעם המועסק (3)

ו/או יקבעו בעתיד בחקיקה או עפ"י פסקי דין מחייבים  02/2003שנקבעו בחוזר מנכ"ל משרד הפנים מס' 

 והחלטת היועמ"ש לעירייה.

, וכי בכל מקרה מחויב הקבלן למלא את כל תמובהר כי מצבת כוח אדם ובעלי התפקידים הינה מינימלי (4)

תיו על פי תנאי המכרז וההסכם, ולרבות עמידה ברמת השירות הנדרשת, וזאת גם ככל התחייבויו

 שיידרשו כח אדם ובעלי תפקידים נוספים לביצוע העבודות והשירות לעירייה.

 

 כשירות עובדי הקבלן ואיכות השירות: .ה

בדים מיומנים הקבלן יעסיק, לצורך ביצוע שירותי הגבייה, לרבות הנהלה, קבלת הקהל וגובי מס, עו (1)

ומנוסים, במספר הדרוש לשם ביצוע יעיל של העבודה ובמידת הצורך, מעבר לנקוב במפרט זה, ובכפוף 

 להנחיות שלעיל ולהלן.

 הקבלן לא יעסיק עובדים בעלי עבר פלילי, ולשם כך יבצע את הבדיקות הבאות: (2)

 ליצים.בדיקת קורות חיים על פי הצגת תעודות ובדיקה טלפונית מול הממ א. 

תצהיר בפני  עו"ד לפיו מצהיר העובד כי אינו מכור לסמים ו/או אלכוהול ו/או הימורים, אינו בעל  ב.  

 שנים האחרונות. 10 –עבר של אלימות וכי לא קיים על שמו רישום פלילי ב 

ובד הקבלן לא יעסיק עובד, עובדי משרד )גבייה( או עובדי שטח, טרם קבלת אישור בכתב והסמכת הע (3) 

ו/או גובה המס כגובה מס עבור עיריית ערד, וזאת לאחר שכל עובד ייבדק ויאושר על ידי הועדה להעסקה 

 והסמכת עובדי חברת גבייה ו/או גובי מס בעירייה.
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בטרם יתחיל בעבודת הגבייה בפועל ובביצוע כל פעולה )לרבות קבלת קהל( מול החייבים, יעביר הקבלן  (4)

 ויעביר אישור על כך למנהל. ,מות מקצועית וסדנאות למתן שירותאת כל עובדיו השתל

באחריות הקבלן לקיים השתלמויות מקצועיות וסדנאות שירות לכל עובדיו בהקשר למכרז זה, לפחות  (5)

 אחת לשישה חודשים, ויעביר אישור על כך למנהל.

בדי הקבלן, או מי מטעמו, תיבחן כל תלונה של אזרח, לרבות בגין מתן שירות והתנהגות גובי המס ועו (6)

אישית ע"י גורם בכיר מטעם הקבלן, אשר יוציא על כך סיכום מסודר המתאר את פרטי האירוע לרבות 

לכל המאוחר מרגע שהתלונה הועברה  שעות 24בתוך המעורבים בו. הסיכום והמסקנות יועברו למנהל, 

 לידי הקבלן או העירייה.

קבלן להפסיק את העסקתו של כל עובד מטעמו, עקב שירות לקוי או כל למנהל תהא הסמכות להורות ל (7)

טעם אחר הפוגע לדעתו הבלעדית בשירותים הניתנים על ידי הקבלן, ו/או בציבור הפונים ו/או בתדמיתה 

 של העירייה.

את עבודתו של העובד במסגרת העבודות נשוא מכרז זה,  לאלתרהורה המנהל כאמור, יפסיק הקבלן  (8)

 לן יישא באחריות על פי דיני העבודה ובכל ההוצאות הנובעות מפעולה זו.והקב

 

                      :פירוט רמת ואיכות השירות הנדרשת .20

 קוד לבוש: א.

גובי החוב מטעם הקבלן ילבשו חולצת צווארון מכופתרת לבנה ומכנס ארוך שחור או גינס ללא קרעים,  (א)

מל הקבלן, יישאו תעודת גובה עם שמם המלא, תמונתם וציון יענדו תגי זיהוי עם שמם המלא וס

העובדה כי הם גובי חוב מטעם הקבלן )שמו של הקבלן(, עבור עיריית ערד והחתומה על ידי הממונה 

 על הגבייה.

 

 מענה טלפוני לבירורים ותשלומים: .ב

 שיחות נכנסות לצורך ביצוע תשלומים (1)

המטופלים על ידו במסגרת מכרז זה,  ם בגין חובותת תשלומיקבלן האכיפה יבצע קבל (א)

למען הסר ספק יובהר  במוקד מענה טלפוני אנושי חיצוני, על פי המפורט בהוראות המכרז.

כי המוקדים הטלפוניים יבצעו קבלת תשלומי חייבים בכל הנושאים המטופלים על פי מכרז 

נכס וכיוצ"ב(. זה ובכל החתכים הקיימים )מס' ת.ז., מס' משלם, מס' נכס, מס' רכב, מס' 

מספר הטלפון של המוקד הטלפוני של הקבלן יפורסם ע"ג כל מסמך הקשור באכיפת 

 הגבייה, שישלח על ידי הקבלן לחייבים.

 שיחות נכנסות לצורך קבלת מידע וביצוע בירורים: (2)

לשם בדיקת עמידת הקבלן ברמת השירות הנדרשת, תהא העירייה רשאית להתבסס על נתוני  (א)

 יהול השיחות של הקבלן.השיחות ממערכת נ

זמן טיפול הקבלן  נושא הפניה מס"ד

 בפנייה וסגירתה

 מידי בקשה לתשלום .1

 מידי קבלת מידע כללי .2
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זמן טיפול הקבלן  נושא הפניה מס"ד

 בפנייה וסגירתה

 מידי קבלת מידע על סטטוס תיק קיים .3

פניה על דרכי הגשת ערעור, השגה,  .4

 ערר

 מידי

5 . 

 שעות  3תוך  עיקולי חשבונות בנק

 שעות 24תוך  עיקולי צד ג' לסוגיהם

 שעות 3תוך  עיקול מטלטלין: רישום

 שעות 3תוך  עיקול מטלטלין: בפועל

 עיקול רכב

 

 שעות 3תוך 

 שעות 24תוך  עיקול מקרקעין 

 

 כללי (3)

.הקבלן יאפשר פתיחת  הרשאת גישה ישירה לעירייה למערכת המידע לניהול המענה הטלפוני  (א)

 ת שנקבעו למענה הטלפוני.לצורך ביצוע הבקרה על עמידתו בתנאי השרו

( את כל הפניות שהתקבלו במוקד החיצוני CRM) במערכת המידע שלוהקבלן ירשום במדויק  (ב)

וכן רישום של כל ניסיונות החזרה לפונה שביצע, לרבות תאריכים ושעות ואת מועדה המדויק 

 של סגירת הפניה סופית.

י יום דו"ח ממערכת הטלפוניה על הקבלן להנפיק מיד –באחריות הקבלן לחזור ללקוח נוטש  (ג)

הכולל את מספרי טלפון שנטשו לשם התקשרות חזרה ללקוח. על המערכת לחייג ללקוח 

 .לקבלת אישורו לחזרה אליו ע"י הקבלן )במידה ועדיין מעוניין בקבלת השירות(

הקבלן יעשה כל הדרוש, ובכלל זה יתגבר את כח האדם והציוד, כנדרש לשם עמידה ברמת  (ד)

 הן במוקד הארצי והן במשרדיו המקומיים בערד.  שירות זו,

 

 זמני מענה לתכתובת )מכתבים, דוא"ל(: (4)

 .שעות 72תוך  בינייםמכתב פניה מתושב יענה במכתב כל  (א)

בצרוף  תשוגר לפונה ככלי, החלטת תובע/ פיקוחקבלת לאחר  ,לתושב קבלן האכיפהשל  פניה (ב)

 .שעות 72)במידת הצורך( תוך  תשלום שובר

 ימי עבודה מיום קבלת הפניה. 10ישלח בתוך  -לפניית לקוח  מענה בכתב (ג)

במידה והקבלן סבור כי לא יעמוד ביעד למענה שנקבע לעיל, יש לשגר ללקוח מכתב ביניים על  (ד)

 ימי עבודה. 7ישלח בתוך  -כך שהפניה הגיעה ויחול עיכוב במענה 

לנדריים. כל עיכוב ימים ק 21 -עד ל  -בכל מקרה, זמן מקסימאלי למשלוח תשובה ללקוח  (ה)

 מעבר לכך יצריך את אישור המנהל, תוך פרוט הסיבה לעיכוב.

 בוטל. (5)
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 מקצועי ושרותי: -הכשרה וסדנאות  (6)

הקבלן יהא אחראי על חשבונו לקיים לפחות פעמיים בשנה סדנה בת יום אחד לפחות כל פעם,  (א)

בנושא מתן שרות  וני,לכל עובדיו הנותנים שירותים לעיריית ערד לרבות במוקד הטלפוני החיצ

 וניהול מו"מ. מנהל העירייה יוזמן באופן קבוע לסדנאות אלה. 

בנוסף לימי עיון מקצועיים שהקבלן יבצע מפעם לפעם במשרדיו או  וסדנאות אלה יתקיימ (ב)

על ידו  םבמשרדי העירייה עפ"י החלטת המנהל, בנושאים מקצועיים הקשורים במתן השירותי

 עפ"י מכרז זה. 

 ת השירות  הפרונטאלי )לנציג/י השרות שיפעלו ממשרדי העירייה(:מיומנויו (ג)

 חזון ותפיסת השרות של העירייה ועמידה ביעדי השרות שנקבעו. .1

 שיפור היכולת לאתר התאמה מהירה בין דרישות העירייה ליכולות הלקוח. .2

 שיפור היכולת לשלב מין מקצועיות אדיבות ומהירות בזמן הטיפול בלקוח. .3

לסגור מעגל עם כל לקוח במפגש הראשון מצד כל נציג שרות , מתוך ניסיון  שיפור היכולת .4

 למנוע ממנו את הצורך לשוב לקבל שירות באותו נושא.

 שיפור יכולת הצוות לעמוד מול התנגדויות, כעסים ותוקפנות .  .5

 שליטה עצמית ואסרטיביות  .6

 

 מיומנויות השירות הטלפוני: (ד)

 .שיפור האפקטיביות בתקשורת הטלפונית .1

 שיפור היכולת להקשיב בטלפון.  .2

 שיפור היכולת להעביר מסרים ברורים ובצורה הוגנת ושירותית. .3

 שיפור היכולת להתמודד עם תוקפנות והתנגדויות תוך שליטה רגשית ומינימום עימותים .4

 שיפור היכולת לשנות עמדות בהתאם לצורך. .5

 שיפור היכולת לשמור על מקצועיות תוך הגינות ואדיבות. .6

 ות ואדיבות בכפיפה אחת .מהיר .7

 סגירת מעגל השירות בפעם הראשונה עם כל לקוח.  .8

 

 דיווחים: .21

על הגביה דין וחשבון מפורט, לגבי כל תקופה ותקופה וכל פעולה ופעולה שביצע, בהתאם לאמור  ההקבלן יעביר לממונ 

 להלן:
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, בשבוע החולףשבוצעו  אכיפהלות העל כל פעובאופן מפורט  ידווח הקבלן  חודשיבדו"ח ה -חודשי דו"ח  )א(

אסמכתא על ביצוע כל פעולה לרבות דוחות העיקול שמולאו  ביצוע/ את העתקי דו"חות לדיווח ויצרף 

 בידי המעקלים בשטח.

 

 

בפירוט לפי חייבים מהחייבים,  יום קודם לכןיפרט הקבלן גם את כל התשלומים שהתקבלו ב שבועיבדו"ח ה 

 .ונושא גבייה

חמישה ימים מסיום החודש נשוא הדו"ח, ומעבר להגשת מבדו"ח החודשי שיוגש לא יאוחר  - בעונירדו"ח  )ב(

חשבון כמפורט בפרק התשלומים שבהסכם, יגיש הקבלן דיווח על כל הפעולות שבוצעו על ידו, בחתך לפי 

 נושאים:

חייבים, מספר  מס'נושא החוב, לפי בפירוט  – במהלך אותו החודש שנשלחו הדרישה מספר הודעות (1)

 הנקובים בהם; חובהודעות וסה"כ סכומי ה

 ;במהלך אותו החודש בפירוט לפי נושא החוב מספר בקשות שהתקבלו מאזרחים (2)

 מספר ההודעות שנשלחו למבקשים, שלפיהם בקשתם נמצאת בבדיקה; (3)

 מספר תיקים שהועברו להחלטת התובע העירוני; (4)

 ;להמשך טיפול הקבלןהתובע שהוחזרו מספר החלטות  (5)

 ;בצירוף שובר תשלוםלחייבים על החלטת תובע שנשלחו על ידי הקבלן מספר ההודעות  (6)

 (       מספר עיכובים שניתנו בגין הגשת השגות ועררים בארנונה.7)

מס' תביעות שהוגשו במהלך החודש כנגד העירייה/ הקבלן בנושא חובות בגבייה/ הליכי גבייה, פירוט  (8)

 ת התיקים, הפעולות והטיפול המשפטי שבוצעו בכל תיק.רשימ

והוצאת  ידו בחתך לפי: אזהרות, רישומי עיקול, עיקול בפועל-סה"כ פעולות הגבייה שבוצעו על (9)

 ;צ"בוכיומיטלטלין , מכירות מיטלטלין

 מחייבים של חובות שונים בחלוקה לפי נושאים. סה"כ חובות שנגבו בפועל (10)

 

 יל, יהא הקבלן חייב למסור לעירייה כל דו"ח נוסף, לפי דרישתה.מעבר לאמור לע (ג)

 

 קווי תקשורת, חומרה ותוכנה –מחשוב .      22

הקבלן יפעיל במוקד הטלפוני האנושי שלו קופות לביצוע תשלום, קבלת כספים והנפקת קבלות למשלמים, מקושרות  .א

כל תוכנת גביה עירונית אשר תבוא במקומן, בהתאם  למערכות הגביה והאכיפה העירוניות של העירייה ושל הקבלן או

 להחלטת העירייה. 

)או קוו  100/5או  40/3הקבלן יתקין במשרדיו, על חשבונו, קווי תקשורת שיהיו לפחות בהיקף מהירות של בזק  .ב

כמו  ( לכיוון ספקי מערכות הגבייה של העירייה, או ככול שיידרש בהתאם להחלטת העירייה.200/5תקשורת של הוט 

אחוז מהקיבולת, העירייה רשאית לדרוש  70כן במידה ובמהלך בדיקות שוטפות של עומסים יתברר כי הקו מגיע ל 

 מהקבלן את הגדלת של הקיבולת.

שיחובר לראוטר סיסקו או פורטיגייט או כל סוג או דגם המותאם למדיניות אבטחת המידע של   IPVPNמודם  .ג

לאבטחת מידע בראוטר. כן רשאית העירייה לדרוש התקנת כל מתקן או רכיב העירייה לרבות רכישת מודול רישוי 

 הדרוש כדי לבצע קשר יציב וחזק בין מערכות העירייה למשרדי הקבלן.

באחריות הקבלן ועל חשבונו, לרכוש רישיונות מתאימים ולהשתמש  במאגרי מידע חיצוניים )מצריך הגשת בקשה  .ד

 תה להסמיך את הקבלן מול הגופים הנ"ל( לרבות:לגופים שתאושר על ידי העירייה ומטר
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 .חיבור למאגר מידע של משרד הפנים 

 .חיבור למאגר מידע של משרד הרישוי לביצוע עיקולי רכב 

 .חיבור למאגר מידע של רשם החברות 

 

 

 .חיבור למאגרי מידע נוספים ככל שיידרש 

/ים בעירייה, באם יוזמן שרות זה מראש ובכתב חיבורים אלה יבוצעו גם למחשבו של נציג/י השרות של הקבלן היושב .ה

 ע"י העירייה.

התשלום עבור שירותי הגישה למאגרים חיצוניים ומשרדי ממשלה כגון משרד התחבורה ומרשם האוכלוסין, יבוצע  .ו

על ידי ועל חשבון הקבלן )ויקוזז משכר הקבלן באם העירייה תחויב בגינם(, על בסיס היקף השימוש של הקבלן, 

 עלות של אימות תושבים בתהליך מול החברה בעלת ההרשאה מהמדינה לעסוק בכך. לרבות ה

 "(: המערכותמערכות הגביה ואכיפת הגביה )בסעיף זה להלן " .ז

 הקבלן יידרש לפעול ולבצע העבודה אך ורק עם המערכות שהעירייה תבחר לעבוד אתה במהלך תקופת ההסכם. (1

וכנות הבילינג והאכיפה של חברת מיתר בע"מ. הקבלן יפעל עם ביום פרסום המכרז פועלת העירייה באמצעות ת (2

 מערכת ניהול וגביית הקנסות שלו, מיד עם תחילת עבודתו ומתן שירותיו לעירייה.

במקרה של החלפת מערכת/ות האכיפה ביוזמת העירייה )לגביית קנסות ו/או ארנונה ותשלומי חובה אחרים(,  (3

 רכת/ות החדשה על חשבונו והוצאותיו )חומרה, הדרכה וכו'(. יידרש הקבלן הזוכה להיערך לקליטת המע

הקבלן מצהיר כי יש לו את היכולת המקצועית לפעול עם מערכות האכיפה ולבצע באמצעותן את כל השירותים  (4

 הנדרשים ממנו בהסכם זה באופן המיטבי והמקסימלי ביותר.

עירייה והוא חייב, על חשבונו, זמנו יודגש כי הקבלן אחראי בלעדית ללמוד את המערכות עמן פועלת ה (5

והוצאותיו, להדריך ולמקצע את מנהליו ועובדיו בשימוש המיטבי והמרבי בתוכנה בין בעצמו ובין אם ע"י ספק 

כדי לפתור כל בעיה הקשורה בהפעלתה השוטפת   המערכת ולעמוד בקשר אישי ורציף עם ספק המערכת,

 והמיטבית.

 בוטל (6

ענה לעירייה, מכל סוג ומין שהיא, בקשר עם הפעלת המערכת ו/או הפקת פעולות הקבלן לא יוכל לבוא בכל ט (7

הקשור בהפעלתה המיטבית של מערכות התוכנה  אחר האכיפה ו/או הפקת הדוחות הניהוליים ו/או כל נושא

 והוא נדרש לפתור את כל בעיות התפעול ישירות מול ספקי התוכנה והכול כאמור, על חשבון זמנו והוצאותיו. 

לו על  ינתן יעל ידי הקבלן ועל חשבונו, בהתאם לכתב הרשאה ש תבצעת למערכות המידע השונותההתחברות  (8

 .ובכפוף לחתימה על הסכם שמירה על סודיות ידי העירייה

דרכי ההתחברות של הקבלן למערכות הגביה והאכיפה העירוניות כמתחייב ע"פ מכרז זה, בין באמצעות  (9

ידע של חברות מטרופולין או כל חברה שתבוא במקומה ובין באמצעות התקשרות ישירה למערכות המ

התקשרות על ידי חיבור  למאגרי המידע של מערכות הגבייה העירוניות באופן מוצפן, יעשו בהתאם להוראותיו 

 של המנמ"ר העירוני בתיאום ובהסכמתו של המנהל.

 

בים וסריקה מלאה של כל המסמכים המטופלים על על הקבלן לבצע את כל פעולות הגביה וניהול תיקי חייב ממוחש .ח

 לפרק זה.  4ידו במסגרת הליכי הגביה על פי מכרז זה, כמפורט בהרחבה בסעיף 
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והאכיפה העירוניות, ביצוע הכנת תיקי כל החייבים וביצוע על הקבלן לסיים הערכות ועדכון מערכות הגביה  .ט

 .ימה על ההסכםיום מיום החת 30תוך העדכונים הנדרשים כמפורט לעיל, 

 מנהלהיונחה הקבלן על ידי בביצוע הכנת תיקי החייבים, סריקת המסמכים ועדכון מערכות אכיפת הגביה העירוניות,  .י

 .הנחיותיול יפעל בהיבט מחשובי בהתאםבעירייה, ו והמנמ"ר

 

 

הקבלן יעביר  .רכושה הבלעדי של העירייה יישארו הנתוניםבסיום עבודתו של הקבלן ו/או בסיום ההתקשרות עמו,  .יא

 שעות ממועד תום ההסכם. אי העברת המידע כאמור, יהווה עילה גם לחילוט הערבות. 24הנתונים לעירייה עד 

העירייה שומרת לעצמה בנוסף את הזכות לתבוע את כל נזקיה והוצאותיה שתגרמנה עקב אי העברת כל הנתונים לידי 

 העירייה כאמור.

סריקת כל האסמכתאות של כל פעולת גביה אשר תבוצע על ידו במסגרת באחריות הקבלן לבצע עדכון מדויק ו .יב

 שעות מביצוע כל פעולה לכל היותר. 3העבודות נשוא מכרז זה, במערכות הגבייה העירוניות, באופן מידי, תוך 

 

 גביית כספים ותשלומי החייבים: .23

בהתאם להוראות החוק, ים כספים הקבלן יהיה רשאי לגבות מהחייבעל פי דין ובהתאם לתנאי מכרז זה,  )א(

, והכספים יגיעו, במועדם, לקופת העירייה, התקנות והנחיות היועמ"ש ובתנאי שהפעולה תאושר על ידי המנהל

 לפי מספר החשבון שיוגדר לקבלן.

, על מנת לאפשר גבייה ותשלום החובות ןיתקשר עם חברות האשראי למיניה, באמצעות העירייה בלבד, הקבלן )ב(

 .וזאת בהתאם לנהלים וההנחיות שיקבל ממח' הנהלת חשבונות ראשית ומהמנהל עות הטלפוןבאמצ

 .למען הסר ספק, כל התקשרות כאמור תיעשה על חשבון הקבלן ולא תשולם כל תמורה נוספת בגינה )ג( 

, יתקבלו באמצעות קופות ממוחשבות המקושרות למערכות הגבייה הסכומים שיתקבלו במשרדי הקבלן (ד)

 והאכיפה העירוניות במערכת האוטומציה או כל מערכת גביה עירונית אשר תבוא במקומה.

מבקר/ת קופות מטעם הקבלן יגיע מידי יום לאישור הקופות שנתקבלו יום קודם לכן, על ידי מנהל או מי שימונה  )ה(

 .יימסר לקבלן על ידי העירייהפקדו מידי יום ישירות לחשבון הבנק של העירייה, כפי שיועל ידו לביצוע פעולה זו ו

בתמורה לכספים שיגבו על ידי גובי המס בשטח, ימסרו גובי המס קבלה של עיריית ערד בסכום החוב והוצאות  )ו(

הגבייה ששולמו במסגרת הליך הגביה. על גבי הקבלה יפרט גובי המס את הסכום ששולם ודרך התשלום )מזומן/ 

 שיק(. 

ספים שנתקבלו במשרדי הקבלן, באמצעות הקופות הממוחשבות או על ידי הגובים בסיום כל יום, יופקדו הכ )ז(

בשטח, יאוחסנו לשמירה במהלך הלילה בכספת, שתמוקם במשרדי הקבלן וזאת עד ליום למחרת, ויועברו מיד 

 להפקדה כאמור בס"ק )ג( שלעיל.

מבצעים פעילות אכיפת גביה בשטח העיר באחריות הקבלן לוודא כי כל הכספים שנגבו על ידי צוותי גובי המס ה )ח(

ערד, יבצעו הפקדה של מלוא הכספים שנגבו מהחייבים במהלך פעילות האכיפה, הן במזומן והן בשיקים 

 בצהריים. 12:00דחויים/ מזומנים, במהלך יום העבודה הראשון שלאחר יום הגביה עד לשעה 

, יבצעו מחוץ לערד ותי גובי המס המבצעים פעילות אכיפתבאחריות הקבלן לוודא כי כל הכספים שנגבו על ידי צו (ט)

הפקדה של מלוא הכספים שנגבו מהחייבים במהלך פעילות האכיפה, הן במזומן והן בשיקים דחויים/ מזומנים, 

 בצהריים.  12:00עד לשעה והעבודה שלאחר יום הגביה  ימי 3 –במהלך 

בוצעו/ לא בוצעו( יועברו באמצעות דואר אלקטרוני או בפקס הפקדות בצירוף העתק צווי העיקול ודוח ביצוע )ש )י(

 לסניף חברת הגביה בערד בתוך שלושה ימי עבודה.
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 :ותשלום התמורה הוצאות גבייה .42

הודעת בגין פעולות האכיפה המפורטות להלן, בהתאם  הקבלן יהיה רשאי לגבות מהחייבים הוצאות  )א(

וכל תיקון שיבוא אחריו, להלן:  17.02.14מיום  2014 -שע"דהמסים )גביה( )קביעת הוצאות מרביות( הת

 אך "( התקנה"

 

 

 

לא יגבו יותר מסכומי ההוצאות המפורטים להלן. למען הסר ספק, נושאים שאינם מפורטים להלן,  בכל מקרה 

וץ בוצעו מחילכל תוספת בגין הליכים ש לא יהיה זכאיקבלן ה מהחייב. לא יגבו בגינן כל תשלומים נוספים

 לערד.

לאחר , ישירות מהחייב, על ידי צוותי ההוצאה לפועל של הקבלן בתקנההקבלן יגבה את ההוצאות המפורטות  )ב(

וזאת רק במידה והחוב  ביצוע הפעולה, והוא רשאי לעשות כן גם מתוך הסכום שיתקבל בגין מכירת מעוקלים

 עה בצידה הוצאות כאמור לעיל.הקבלן יפרט בנפרד כל פעולה שנקב .שולם במלואו מכספי המכירה

כספי הוצאות הגבייה יופקדו לקופת העירייה יחד עם תשלום שהתקבל לכיסוי החוב ויופרד באמצעות סוג  (1) 

 שירות נפרד להוצאות גבייה לחייב, מיתר החוב.

עלה שלו ( בסוף כל חודש, יגיש הקבלן דוח מרוכז לביצוע פעולות האכיפה, מלווה בדוח מפורט ממערכת ההפ2)

ו/או ממערכת ההפעלה של הארנונה ותשלומי החובה האחרים או כל מערכת גביה עירונית אשר תבוא 

 במקומן,  

( להנהלת החשבונות בעירייה אשר תעביר לקבלן, יחד עם סכום העמלות המגיעות לו בהתאם לתנאי מכרז 3)

 זה, את סכומי הוצאות הגבייה אשר נגבו על ידו במהלך אותו החודש.

 לפחות מחציתהקבלן לא יהיה רשאי, בשום מקרה, לגבות הוצאות אכיפה המפורטות לעיל, אלא אם נגבה ( 4)

 . , לאותו החייבהסכום שהועבר אליו לגבייהמ

( לקבלן הסמכות לבטל הוצאות גביה בגין פעולה שבוצעה כנגד חייב, אך חל איסור לבצע הפחתה מהסכום 5)

כומים המפורטים לעיל, ומעבר לעמלה שתשולם לקבלן בגין כל חוב שייגבה, מעבר לסשנקבע כהוצאות גביה. 

 לא תשולם לקבלן כל תמורה נוספת בגין פעולות שביצע בגין הגבייה.

מיד בסמוך לתשלום החוב על ידי החייב, באחריות הקבלן להפסיק לפעול כנגד החייב באופן מידי ולבצע הסרת  )ג(

 שעות ממועד התשלום החוב. 3מידי, ולא יאוחר מ  עיקולי צד ג', אם בוצעו, באופן

בהתאם להוראות תיקון הודעת המסים )גביה( )קביעת הוצאות מרביות(  יעודכנו בתקנההסכומים המפורטים  )ד(

 תעריפי ההוצאות המפורטים, בתיאום עם מנהל אגף הפיקוח.שיפורסם מידי שנה לעדכון 

ני גבייה )במערכת פיקוח כללי( ודוח הכנסות מקובע )במערכת החניה( לכל חודש יפיק הקבלן דוח מאז 10מידי  (ה)

ממערכות הגביה והאכיפה העירוניות ויעביר את הדוחות להנהלת חשבונות ראשית, עם העתק למנהל אגף 

הפיקוח, לביצוע התאמת גביה בין המאזנים לבין ספרי הנהלת חשבונות. לאחר ביצוע ההתאמה, ימסרו הדוחות 

 ים, לצורך הגשת חשבון.לקבלן חתומ

הכנסות חשבון בצירוף דו"ח  , למח' הנהלת חשבונות,בכל חודש, יגיש הקבלן לעירייה 20 -עד ל ,אחת לחודש (1) 

ובצירוף מאזני גבייה מפורטים ומאושרים, של הכספים שנגבו בחודש שחלף למועד הגשת  מפורט מקובע 

 עירייה. עבור החולף על ידו בחודש ה הליכי גבייה שבוצעובגין החשבון 

יום ממועד הגשת הדוח והחשבון למנהל, יעביר המנהל לגזברות העירייה את החשבון המאושר  21( תוך 2)

לתשלום. המנהל יוכל, עפ"י שיקול דעתו הבלעדי, לאשר את החשבון במלואו או בחלקו או שלא לאשרו כלל. 

 חלק החשבון שאושר, ישולם לקבלן בתנאי שלעיל ולהלן. 
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לא תיחשב כ"גבייה בפועל", והקבלן  ותמעותד המחאותב מובהר בזאת שגביית חובות שנעשתה ( 3) 

 המחאותיכלול בסכום החשבון רק  ניתנה המחאהשנפרעו בפועל בחודש החולף. בנוסף, ככל ש

כאמור, מחשבון הקבלן  השבוטל ההמחאהתקוזז עמלת הקבלן בגין  השלאחר מכן התברר כי לא כובד

 ר מכן.בחודש שלאח

 

 

 

 

 

, בכפוף העירייהמיום אישור החשבון והדו"ח על ידי  60בתנאי שוטף + תשלום לקבלן יעשה החשבון המאושר ל )ו(

 .מאת הקבלן לאמור בס"ק )ד( דלעיל, וכנגד חשבונית מס כדין

קיזוזים חשבונית המס שתוגש לעירייה תהא על כל סכום העמלה ברוטו המגיעה לקבלן מהעירייה וללא הפחתת  (ז)

 והורדות שונות אחרות שבוצעו, אם בוצעו, על ידי העירייה.

בגין עיכוב בתשלום מעבר למועד הנקוב בס"ק )ז(, תשלם העירייה הצמדה וריבית בהתאם לחוק פסיקת ריבית  )ח(

]חישוב על בסיס ריבית צמודה כהגדרתה בחוק[, זאת לתקופת העיכוב בלבד, ובלבד שנעשתה  1961 –התשכ"א 

יום, לכל המאוחר, ממועד העיכוב בתשלום. לא הגיש הקבלן דרישה  60שה ופניה לכך, על ידי הקבלן, בתוך דרי

 תוך מועד זה, יראוהו כמי שויתר על זכותו לתשלום הפרשי ריבית והצמדה כלשהם. 

 מהתמורה הסופית המגיעה לקבלן יופחתו, מדי חודש, הסכומים שיתקבלו מהמקרים שלהלן: )ט(

 הוטלו על הקבלן )אם הוטלו(.הקנסות ש .1

הוצאות בגין פעולות האכיפה שהקבלן ביצע והעירייה חויבה בהם ויש לגבותם מהקבלן )לרבות טרנזקציות   .2

עיקולי בנק וכו'( וכן ההוצאות שחויבה בהן העירייה ע"י  -בעיקולים במדיה מגנטית באם העירייה תשלמן 

 הבנקים בגין עיקולי הבנקים ששוגרו אליהם(.

 ימוש במאגרי מידע חיצוניים אחרים )לא של העירייה וככל שהעירייה תחויב בהם(.ש .3

כל הוצאה אחרת שתחויב בה העירייה, הקשורה בשירותים שעל הקבלן לספק לעירייה עפ"י האמור  .4

 בהוראות המכרז וההסכם ולא נאמר במפורש כי העירייה תישא בהם.

 

 קליטת תשלומים על ידי הקבלן: .25

 יטת תשלומי הוצאות גביה יבוצעו על ידי עובדי הקבלן במערכות הגביה והאכיפה העירוניות. עדכון וקל (א)

אות אכיפה שבוצעו בפועל לבצע פקודות יומן רק בסוגי שירות המיועדים לחיובי הוצ יםיהיו מורש עובדי הקבלן (ב)

 . כנגד החייבים

ת יתבצע בהתאם להנחיות העירייה. חל תהליך עדכון סכומי הוצאות הגביה במערכת הגביה והאכיפה העירוניו (ג)

 איסור מוחלט לחרוג מהנחיות אלו.

לעשות כל שימוש בהרשאות פקודות יומן, פרט לעדכון הוצאות גביה  חל איסור מוחלט על הקבלן ועובדיו (ד)

 בנושאים שאושרו.

משמעות פלילית! ובאחריות החברה לבצע בקרה על העובדים המבצעים את   -לכל חריגה מההרשאות  (ה)

 הפעולות מידי יום. 

 מנהל בלבד. הבסמכות  - הוצל"פ ביטול חיובכל ביצוע עדכון של  (ו)
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אלא קליטת חיוב מלא או ביטול מלא   - הוצאות גביה חיובאין סמכות לבצע הקטנת  -יובהר ויודגש  (ז)

 של כל החיוב בהוצאות גביה בגין פעולת אכיפה.

ות הגביה והאכיפה ביצוע פעולות האכיפה למערכ של כל האסמכתאות עלמלאה סריקה  הקבלן לבצעבאחריות  (ח)

 עדכון וקליטת תשלומי הוצאות גביה. טרםהעירוניות, וזאת 

 לא תעודכן במערכות!  –כל פעולת גביה אשר אין כנגדה אסמכתא  (ט)

 

 

 

 

 

 בקרה על ביצוע קליטת תשלומים על ידי הקבלן: .26

קליטת תשלומים בגין חובות המטופלים על ידו וקליטת מידי יום תתבצע בקרה על פעולות הקבלן ועובדיו לביצוע  

תשלומי הוצאות גביה למערכת הגביה והאכיפה העירוניות. הבקרה תתבצע על ידי המנהל, או מי מטעמו. על הקבלן 

 לפעול בהתאם להנחיות מחלקת הבקרה, בתיאום מלא ואישור המנהל.

 

 טיפול משפטי בתביעות: .27

בונו, לטפל בכל תביעה שתוגש כנגד העירייה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מהבאים מטעמה באחריות הקבלן ועל חש )א( 

מכוח התקשרות זו בצורה המקצועית ביותר, תוך שהוא מעמיד את כוח האדם  רק בקשר עם הליכי הגביה

ירייה המקצועי הנדרש לטיפול מקצועי בתובענה, בכפוף לכל דין. מובהר כי ככל שתהא מניעה חוקית לייצוג הע

 ישפה הקבלן את העירייה בעד הוצאות שייגרמו לה לצורך ייצוגה באמצעות אחר. –באמצעות הקבלן 

ימי  3 –על הקבלן לדווח למנהל וליועמ"ש לעירייה על כל תביעה שתוגש כאמור בס"ק )א( וזאת לא יאוחר מ  )ב(

רונית את מס' תיק ביהמ"ש, עבודה מיום שהתקבל אצלו כתב התביעה, לעדכן במערכת הגביה והאכיפה העי

לקבל ייפוי כוח מהעירייה לייצוג בתיק ולהגיש את כל המסמכים המשפטיים הנדרשים לטיפול בתיק וזאת 

לאחר שיבדקו ויאושרו על ידי היועמ"ש לעירייה או מי מטעמו, טרם הגשתם. באחריות הקבלן לעדכן את 

 ה כאמור.היועמ"ש לעירייה והמנהל על כל שלבי הטיפול בכל תובענ

אם תתבע העירייה ו/או עובדיה ו/או שלוחיה ו/או מי שבא מטעמה על נזק, שנגרם כתוצאה מהאמור לעיל  )ג(

יהא על הקבלן לסלק את התביעה כנגדם או לשלם כל סכום שיפסק לחובתם ו/או לחובת מי מהם על ידי בית 

ימי עבודה מיום  10כאמור בתוך המשפט בפסק דין סופי וזאת לאחר שעירייה הודיעה לקבלן על תביעה 

שקיבלה התביעה. העירייה תהא רשאית להורות לקבלן על טיפול בתובענה שהוגשה, לרבות ייצוגה ונשיאה 

 בתוצאות ההליך.

בלי לפגוע באמור לעיל, רשאית העירייה להחליט על טיפול משפטי שלא באמצעות הקבלן לפי שיקול דעתה.  )ד(

לן, מתחייב הקבלן לטפל בתביעה זו, על חשבונו , לרבות ייצוג העירייה בפני הועברה התביעה לטיפול הקב

 ערכאות משפטיות ונקיטת כל הצעדים הדרושים לסילוק התביעה.

 

 סתירה בין הוראות: .82

מובהר, כי בכל מקרה של סתירה בין הוראות מכרז זה והוראות הדין, הנוגעות לסמכויותיו של הקבלן, יחולו על הקבלן  

בכל מקרה  ראות הדין, אלא אם הוראות מכרז זה מחמירות עם הקבלן ביחס לדין, ואז יחולו הוראות מכרז זה.הו

שבו קיים ספק בדבר תחולת הוראות הדין, על הקבלן להפסיק מיידית את פעולותיו, להתייעץ עם יועצו המשפטי ולקבל 
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המשפטי לעירייה. רק לאחר שקיבל את לאישורו של היועץ  ממנו את חוות דעתו, ולאחר שעשה כן יעבירה 

הקבלן להמשיך בביצוע פעולותיו בהתאם להנחיות שניתנו  אישור היועץ המשפטי לעירייה, או מי מטעמו, יוכל 

 לו.

 

 בוטל. .29

 

 :תיקוני חקיקה ונהלים עירוניים .30

ם לנהלים העבודות נשוא מכרז זה וההליכים המפורטים לביצוע העבודות נשוא מכרז זה יהיו כפופי .א

העירוניים שהעירייה תפרסם מעת לעת ונהלי העבודה במכרז זה ויחייבו את הקבלן ועובדיו בכל הקשור 

 לביצוע העבודות נשוא מכרז זה. 

 

 

 

()חברות 149הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות )מס'  אם נקבע בהוראות חוק כלשהו )לרבות מודגש כי .ב

יקה מחייבת, כי תנאי והוראות מכרז והסכם זה אינן תקפות אם יחוקק(, או פס - 2020-גביה(, התש"ף

עוד ולא ניתן לשנות מהותית את ההסכם ותנאיו בהתאם לחוק או לפסיקה, יובא ההסכם לידי סיום תוך 

שישה חודשים ממועד הודעת העירייה לקבלן. למרות האמור לעיל, העירייה רשאית להמשיך את ביצועו 

שרות הקבלן במשרדי העירייה. לקבלן לא תהיינה כל טענות מכל מין  של ההסכם בדבר העסקת נציג/י

 וסוג בגין האמור.

 

 העברה לטיפול חלופי: .31

מובהר בזה שהעירייה רשאית להפסיק ו/או שלא להעביר להמשך טיפול הקבלן ו/או מי מטעמו, חובות קנסות  )א(

 ופלו שלא לשביעות רצונה.מיום שנמסרו לגבייה, או שט שניים עשר חודשיםשלא נגבו במשך 

הפסיקה העירייה או שלא העבירה להמשך טיפול את חוב הפיגורים כאמור בס"ק )א(, תהא העירייה רשאית  )ב(

 להעביר את הטיפול לאחר, והקבלן יהא זכאי לעמלה אך ורק בגין הסכומים שנגבו על ידו בפועל.

חייב להעמיד לרשותה של העירייה את כל החומר החליטה העירייה להעביר את הטיפול לאחר, יהא הקבלן  )ג(

 והמידע שהצטבר ביחס לאותו חייב וביחס לאותו חוב, במידית.

 

 :אישור העירייה .32

כל אישור מטעם העירייה בהקשר לביצוע העבודות על פי מכרז זה, ייעשה על ידי הגורם המוסמך מראש ובכתב בלבד, 

שלא על ידי הגורם המוסמך ו/או שלא מראש ובכתב, לא יחייב את  בהתאם לתנאי המכרז. כל אישור אשר ייעשה

 העירייה ולא תישמע כל טענה מצד הקבלן בדבר זכאותו לתמורה על יסוד אישור שכזה. 

 

 

 

 

     __________________ 

 חתימה וחותמת הקבלן      

 )באמצעות מורשי החתימה(               



 חתימת המציע : ___________

    

   

  

 

57  

 

 נספח א' למפרט

 

 

 

                                         

 : ____/ ____/ ____תאריך                    

 שעה:  _________                                 

 הנחיות למעקל לביצוע הליך גביה

 חובה  לצרף טופס זה  לדו"ח ביצוע  עיקול !            

 . פרטי צו העיקול:1

 מס' עיקול כתובת                             ת.ז./מס' משלם שם החייב

    

 

 . פרטי החייב/ נוכח בזמן הליך העיקול:2

 הערות  כתובת ת.ז. משפחה שם

     

 

 . פרטי המעקל:3

 פלאפון טלפון שם הקבלן ת.ז. משפחה שם

      

 

 . פרטי המלווה:4

 פלאפון טלפון שם הקבלן ת.ז. משפחה שם

      

 

 צוע הליך העיקול:. דגשים והנחיות לבי5

 הערות בטרם ביצוע הליך עיקול, יש לוודא: 

  חולצה לבנה מכופתרת, מכנס שחור, נעלים סגורות, תעודת גובה עם תמונה לבוש והופעה:

פרוט מסמכים 

 בתיק שטח:

כתב הרשאה, דו"ח עיקול מיטלטלין, הודעה על ביצוע פעולה בכוח, פלט מחשב 

 ראה, הצהרת ממונה על הגביה,  כתב הסמכה הת –עדכני, העתק אישור מסירה 

על הגובה לוודא כי בידיו כל 

 המסמכים המפורטים

 

 . שלבים לביצוע הליך העיקול:6

 הערות דגשים והנחיות מס'

  עיון בצו והכרת החוב לגביה 6.1

  איתור כתובת החייב בהתאם לצו 6.2

 18ביתו שאינם מתחת לגיל  ביצוע הזדהות והצגת תעודת גובה בפני החייב או בני 6.3

, יש להפסיק את הליך 18הערה: במקרה שבבית החייב נמצאו ילדים לבדם מתחת לגיל 

 הגביה לאלתר ולהגיע במועד אחר 

 

  הצגת כתב הרשאה ומתן הסבר על מהות החוב 6.4

  דרישת תשלום החוב 6.5

 עיריית ערד

              

 באמצעות חברת _______            
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 במקרה והחוב שולם מיד עם דרישה ראשונה -. שלבי ביצוע 7

 הערות עולהפ מס'

  תינתן קבלה של עיריית ערד בהתאם לסכום הגבייה. 7.1

  ומתן קבלה של עיריית ערד בהתאם לסכום שנגבה.  ₪גביית הוצאות גבייה בסך של ______ 7.2

 הערה: חובה להתייחס לסעיף הערות בטבלאות.

 

 במקרה שהחייב מסרב לשלם  -. שלבי ביצוע 8

 א. ביקור ראשון:

 רותהע פעולה מס'

  ביצוע הליך עיקול ברישום של המיטלטלין המצויים בנכס בהתאם לסכום החוב 8.1

  החתמת החייב על הרישום וחתימת המעקל  8.2

  מתן הסבר על המשך ההליך ומתן אפשרות נוספת לשלם 8.3

  רישום ותיעוד מדויק של הפעולה בדו"ח עיקול 8.4

  החתמת החייב על דו"ח ביצוע העיקול 8.5

  השארת הודעה לחייב לפני ביצוע פעולה בכוח 8.6

  ומתן קבלה של עיריית ערד בהתאם לסכום שנגבה ₪גביית הוצאות גבייה בסך של __ 8.7

 

 ב. ביקור שני:

 הערות פעולה מס'

  (  ₪ 420מתן הסבר על המשך ההליך ומתן אפשרות נוספת לשלם )הוצאות גביה בסך  8.1

  ל המיטלטלין שנרשם לגביהם עיקול בביקור ראשוןתפיסתם ואריזתם ש 8.2

  רישום ותיעוד מדויק של הפעולה בדו"ח עיקול 8.3

  צילום המיטלטלין ארוזים מחוץ לבית החייב 8.4

  החתמת החייב על דו"ח ביצוע העיקול 8.5

  העברת המעוקלים למחסני ערובה באופן מיידי ללא דיחוי 8.6

  ומתן קבלה של עיריית ערד בהתאם לסכום שנגבה ₪בסך של __גביית הוצאות גבייה  8.7

 שים לב! 

 אין להמשיך בביצוע ההליך ויש להמתין לסיוע משטרתי! -* במקרה של התנגדות בכוח של החייב 

תחשב הפעולה כהוצאת מיטלטלין אף אם  לא -* במקרה והחייב מבקש לשלם את החוב לפני הוצאת המיטלטלין מחוץ לפתח ביתו 

 המעוקלים נארזו!
 

 . הדבקת הודעה על ביצוע פעולה בכוח9

 הערות פעולה מס'

  )יש לצלם את ההדבקה על הדלת(הודבקה הודעה על דלת החייב  –לא היה אדם בבית החייב  9.1

  מולאו כל הפרטים על ההודעה )אין לרשום על ההודעה טלפונים של הגובה/ דמי גביה( 9.2

 

 . חתימת החייב:10

____ ____________         ________________        _______________           _______________ 

 שם                                  שם משפחה                              ת.ז.                                         חתימה
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 )חובה למלא סעיף זה(. סיכום ההליך, הערות ואירועים חריגים: 11

________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________ 
 

 . פרטי עורך הדו"ח: 12

________           _______________________________           _______________         ________ 

 חתימה                            ת.ז.                             שם משפחה                        שם            

 
 

 . פרטי בודק הדו"ח )מנהל מטעם חברת הגבייה(: 13

 

________           _______________________________        ________  ________________ 

 חתימה                            ת.ז.                           שם משפחה                       שם            
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 )ניתן/רצוי להדפיס בנפרד באם הטבלה שלהלן אינה מספיקה( רו"ח וחוו"דת המשתתף והצהר -' וחלק 

  

 בוד,כל

 ועדת המכרזים

 ערדעירית 

 דין עירוניים לרבות שירותים נוספים עבור עיריית ערד-שרותי גביית קנסות וגזריהנדון: 

 

_______ לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת, וכי ___אני הח"מ ______________ בעל/ת ת"ז שמספרה ___ .1

 היר/ה בזאת בכתב, כדלקמן:אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצ

 –להלן ____ שאני מוסמך לחתום ולהצהיר בשמו )_______אני עושה תצהירי זה בשמי/בשם המציע __________

  (, ובהתאם מצהיר כדלקמן: המציע

 

לפי פקודת המסים  ואכיפה וביצוע הליכי גביהחובות  תשירותי גביי 2020-2018א. המציע העניק בכל אחת מהשנים 

ו/או בתי המשפט המוסמכים, בגין עבירות  רשויות מקומיותשהוטלו על ידי קנסות  שעניינם ,( והתקנות לפיה)גביה

עבירות  , דיני איכות הסביבה,1965 -, חוק התכנון והבניה, תשכ"ה 1968 -על חוקי עזר, חוק רישוי עסקים, תשכ"ח 

לפחות  20,000ות לפחות אשר מספר תושביהן הינו רשויות מקומי 3כולם או חלקם, עבור וכיו"ב עבירות,  ,מנהליות

 .להלן בחלק ט'ו בחלק ו'תנאי זה מוכח באמצעות הנדרש  .)לכל אחת(

לפי פקודת המסים  ואכיפה וביצוע הליכי גביהחובות  תשירותי גביי 2020-2018המציע העניק בכל אחת מהשנים  .ב

רשויות מקומיות לפחות אשר מספר  3עבור , ארנונה ותשלומי חובה אחרים שעניינם ,)גביה( והתקנות לפיה

 .להלן בחלק ו' ובחלק ט'תנאי זה מוכח באמצעות הנדרש  .לפחות )לכל אחת( 20,000תושביהן הינו 

המציע )או קבלן משנה של המציע או חברת אם או חברת בת או חברה נכדה או חברה אחות שיש למציע הסכם  .ג

-2018כרז זה( הינו בעל ותק ניסיון מוכח של שלוש שנים לפחות )שיתוף פעולה אתו בתוקף לפני מועד הגשת מ

בכרטיס אשראי  (, בהפעלתו של מוקד טלפוני אנושי המספק שירותי מענה טלפוני אנושי לבירורים ותשלומים2020

פעולות של ברורים ותשלום באמצעות כרטיסי אשראי  2,000רשויות מקומיות לפחות, בהיקף שנתי של לפחות  2 –ב 

בחלק ו' ובחלק תנאי זה, יוכח באמצעות הנדרש  .מצטבר בכל אפשרויות התשלום שפורטו לעיל, בכל אחת מהשניםב

 .להלן ט'

ניהול ותפעול של שיחות טלפוניות מתקבלות ויוצאות  -" הינו מוקד טלפוני אנושיידוע למציע כי לעניין תנאי זה, "

טכנולוגיה מתקדמת )לרבות קשר ישיר לחברות אשראי  במוקד אחד לברורים ותשלומים, שפעילותו מבוססת על

   crmוסליקה( הכוללת מערכות טכנולוגיות הכוללות את כל סוגי המערכות הבאות: מרכזיית טלפוניה ומערכת 

 תנאי זה, יוכח באמצעות הנדרש בחלק ו' ובחלק ט' להלן לרישום פניות החייבים.

גרת התקשרות עם רשות מקומית כמשמעה בס"ק )א( לעיל, , במס2020-2018המציע העניק בכל אחת מהשנים  .ד

בנושא גביית חובות עבר לפי פק' מיסים )גביה( בנושאים המפורטים בס"ק א' לעיל, במשרדי  שירותי קבלת קהל

הרשות או במשרדי התאגיד עבור הרשות המקומית בשטח שיפוט הרשות המקומית, לשלוש רשויות מקומיות 

 להלן בחלק ו' ובחלק ט'תנאי זה, יוכח באמצעות הנדרש  לפחות. 20,000ינו לפחות שמספר תושביהן ה

המחזור הכספי של המציע מכל עיסוקיו השונים ופעולותיו של כל לקוחותיו ברשויות המקומיות, לכל אחת  .ה

לפחות )כולל מע"מ(. תנאי זה  ₪ 15,000,000ל , על פי הדו"חות המבוקרים, אינו נמוך מסך ש2018-2020מהשנים 

 ח בחלק ו' להלן."ד רו"יוכח באמצעות חו
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מציע )או קבלן משנה של המציע או חברת אם או חברת בת או חברה נכדה או חברה אחות שיש למציע הסכם ה .ו

כויות שימוש ים או בעל זמצ"ב הסכם שת"פ( הינו בעל –שיתוף פעולה אתו בתוקף לפני מועד הגשת מכרז זה 

 בתוכנה ייעודית לניהול חיי הדוחות ולאכיפת גבייתם, לרבות חיובים, זיכויים וקליטת תשלומים וכן מתן דוחות 

 20,000באמצעות מסופונים יחד עם מערכות נלוות )להלן: "התוכנה"( אותה הפעיל בשלוש רשויות מקומיות בנות 

בנספח הטכני של התוכנה במלואו, כפי המפורט בחלק יד'  והכל עפ"י האמור 2018-2020תושבים לפחות, בשנים 

תנאי זה מוכח באמצעות תצהיר מנכ"ל המציעה בחלק ו' זה ובחלק ט' להלן ובתוספת התקשרות עם צד ג' להלן. 

 במידת הצורך.

 המציע רכש את מסמכי במכרז והגיש את הקבלה על כך כחלק ממסמכי המכרז והצעתו. .ז

 .00/00/2022לטובת עיריית ערד שתוקפה עד ליום  ₪ 50,000מקורית בסך המציע הגיש ערבות בנקאית  .ח

 

-פירוט הרשויות המקומיות עבורן סיפק המציע שרותי גביית ארנונה, תשלומי חובה שונים וכן קנסות וגזרילהלן  .2

טבלה )יש להדפיס     ואנשי קשר מהות ההתקשרות, בפירוט 2020-1820במהלך השנים דין מהסוג נשוא מכרז זה, 

 :זו ע"ג מסמך הנושא את לוגו רואה החשבון ולהוסיף שורות באם נדרש(

 

מהות          שם  הרשות      השנה    

ההתקשרות 

שירותים  –

 1לפי סעיף  

א' לעיל )סמן 

V) 

 

מהות         

 –ההתקשרות 

שירותים לפי 

ב' לעיל  1סעיף 

 (V)סמן 

 

מהות 

 –ההתקשרות 

שירותים לפי 

יל ג' לע 1סעיף  

 (V)סמן 

 

מהות 

 –ההתקשרות 

שירותים לפי 

ד' לעיל  1סעיף  

 (V)סמן 

 

מהות 

 –ההתקשרות 

שירותים לפי 

ו' לעיל  1סעיף  

 (V)סמן 

 

איש קשר לאימות 

 הפרטים ותפקידו

 טלפון ישיר

 לשולחנם או נייד

שנת 

2018 
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מהות          שם  הרשות      השנה    

ההתקשרות 

שירותים  –

 1לפי סעיף  

א' לעיל )סמן 

V) 

 

מהות         

 –ההתקשרות 

שירותים לפי 

ב' לעיל  1סעיף 

 (V)סמן 

 

מהות 

 –ההתקשרות 

שירותים לפי 

יל ג' לע 1סעיף  

 (V)סמן 

 

מהות 

 –ההתקשרות 

שירותים לפי 

ד' לעיל  1סעיף  

 (V)סמן 

 

מהות 

 –ההתקשרות 

שירותים לפי 

ו' לעיל  1סעיף  

 (V)סמן 

 

איש קשר לאימות 

 הפרטים ותפקידו

 טלפון ישיר

 לשולחנם או נייד

 

 

 

שנת 

2019 

 

        

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

       

 

 

        

שנת 

2020 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

הינו בהיקף כספי מצטבר שאינו  , מכלל פעולותיו ועסקיו ברשויות המקומיות בלבד,של המציעהעסקי  המחזור הכספי 

 . 2018-2020, בכל אחת מהשנים כולל מע"מ(לא ) ₪ 15,000,000 -נמוך מ

  אני מצהיר כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.

 

 



 חתימת המציע : ___________

    

   

  

 

63  

 

 

 

 אישור

 

משרדי שברחוב בהנני מאשר בזה כי ביום __________ הופיע/ה בפני, ___________ עו"ד )מ.ר. ___________(, 

המוכר/ת לי באופן  א/ת ת.ז. שמספרה __________________________________ מר/גב' ________________ נוש

אישי, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/עליה להצהיר את האמת בלבד וכי יהיה/תהיה צפוי/צפויה לעונשים הקבועים בחוק אם 

 לא יעשה/תעשה כן, אישר/אישרה את נכונות תצהירו/תצהירה דלעיל וחתם/וחתמה עליו בפני

 

 עו"ד                          

 מ.ר. ___________

 חותמת  חתימה
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 )ניתן לבצע ע"ג נייר לוגו של הרו"ח(   רו"ח חו"ד

 

 לכבוד,

 ועדת המכרזים

 ערדעירית 

 2020-2018מחזור עסקי שנתי לשנים דיווח הנדון: 

וכרואי החשבון של (, "המציעלהלן : ") _________________________________________כם ובקשת על פי בקשת

 לאחר בדיקת נתוני המציע על פי התקנים המקובלים בישראל, הרינו לאשר כדלקמן:המציע, 

 ולצרכים אלה בלבד.  2/2020הנתונים המופיעים להלן, הינם לצרכי השתתפות המציע במכרז  .1

מכל המציע  של ההכנסות מחזור  2018-2020לדוחות הכספיים המבוקרים של המציע לשנים  בהתאם כי לדווח, הרינו .2

 כולל מע"מ .  ₪ 15,000,000אינו נמוך מסך של  עיסוקיו השונים ופעולותיו של כל לקוחותיו ברשויות המקומיות

 שניםכל אחת מהב המציע ברשויות מקומיות בלבד,ביקרנו את נתוני המחזור הכספי של המציע בביצוע עבודות  .3

 . , המסומנת בחותמתנו לצרכי זיהוי בלבדכי המכרז לעיל(' למסמו)חלק  2018-2020 

  אחריותנו היא לחוות דעה על הצהרה זו בהתבסס על ביקורתנו.הצהרה זו הינה באחריות המציע.  .4

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל. על פי תקנים אלה נדרש מאתנו לתכנן את הביקורת  .5

ה סבירה של בטחון שאין בהצהרה הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה של ראיות ולבצעה במטרה להשיג מיד

 התומכות בסכומים ובמידע שבהצהרה. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו .

 לדעתנו, הצהרת המציע משקפת באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את היקף פעילות המציע כאמור. .6

 

 בברכה

 

 

______________       __________________ _____________________  ________________ 

 חתימה                           חותמת                                       תאריך                     חשבוןה הרואשם 
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 הוראות בטיחות לעבודת קבלנים -' זחלק 

 

 עבודת קבלניםהוראות בטיחות ל

 

 : ______________________________.1/2022 הקבלן שזכה במכרז -"הקבלן" 

 

ין הבטחת תנאי הבטיחות והגהות לשם יהקבלן מתחייב לקיים הוראות כל דין בכל הקשור לבצוע העבודה, לרבות בענ .1

 שמירה על שלומם של העובדים ושל כל אדם אחר במהלך ביצוע העבודה.
 

כי דרישות הבטיחות מחייבות את הקבלן, את עובדיו, את קבלני המשנה שלו וכן את הקבלנים וכל אדם אחר מובהר  .2

 מטעמו.

 

, פקודת 1954 -הקבלן מצהיר בזה שהוא מכיר את הוראות הדין, לרבות חוק ארגון הפיקוח על העבודה התשי"ד  .3

ההנחיות לפיהם; תקנות הבטיחות בעבודה )עבודות , והתקנות, הצווים ו1970 -הבטיחות בעבודה )נוסח חדש( תש"ל 

; תקנות הבטיחות בעבודה )עזרה 1997 -, תקנות הבטיחות בעבודה )ציוד מגן אישי( התש"ז1988-בניה( התשמ"ח

, וכן כל התקנות והצווים שפורסמו לפיהן; הוא מתחייב לנהוג לפיהם 1988-ראשונה במקומות עבודה(, התשמ"ח

עצמו את כל האחריות לכל תביעה שתוגש נגדו ונגד העירייה וכל מי מטעמה עקב הפרת כל  בקפדנות והוא לוקח על

 הוראה מהוראות הדין ומהוראות אלה.

 

בנוסף, ובלי לגרוע מהאמור לעיל, יקיימו הקבלן, עובדיו וכל הבאים מטעמו, בקפדנות את כל ההוראות וההנחיות  .4

עבודה והרווחה, משרד התחבורה, המשרד להגנת הסביבה, משטרת שתינתנה ע"י כל רשות מוסמכת, לרבות משרד ה

 ישראל ועיריית ערד.

הקבלן יבצע את העבודות תוך מילוי מדויק של כל הוראות הדין, התקנות וההוראות של הרשויות המוסמכות, תוך  

 עמידה בתקנים ישראלים והוראות הדין בתחום העבודות המבוצעות על ידו.
 

זה להעסיק בביצוע העבודות אך ורק עובדים מקצועיים מיומנים שעברו הדרכת בטיחות כללית והם הקבלן מתחייב ב .5

 בקיאים במלאכתם ואחראים לעבודתם. 
 

כמו כן, יעסיק הקבלן, בכפוף לקבלת אשור המנהל בכתב, קבלני משנה שעברו הדרכת בטיחות, שמכירים את נוהלי  .6

ההדרכה והבינו אותה. בשום אופן לא יהיה הקבלן רשאי להציב בעבודה  הבטיחות ושחתמו על הצהרה לפיה עברו את

 עובדים שאינם מתאימים ושאינם מקצועיים. 
 

מבלי לגרוע מכל חובה מחובות הקבלן ומאחריותו על פי הדין ובהתאם להסכם רשאית העירייה לאשר או לסרב או  .7

 מוחלט.להתנות את אישורו של ספק המשנה בתנאים לפי שיקול דעתה ה
 

שיונות יוהאישורים הדרושים וכי כל ר תהרישיונוהקבלן מצהיר ומתחייב בזה כי העבודות תבוצענה בהתאם לכל  .8

הקבלן שבידיו תקינים ותקפים וכל הכלים שבהם הוא עובד לרבות כלי רכב, כלי הרמה, כלי שינוע, מכשירי יד מכניים 

בודק מוסמך תקופתי אכן בדוק ונמצא תקין והוא מצהיר ומתחייב או חשמליים וכו', תקינים וכל מה שדורש בדיקות 

 שהמשתמשים בכלים אלו מיומנים ועברו הסמכה כחוק. 
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הקבלן יספק לעובדיו, שלוחיו ולכל הפועלים מטעמו, כל ציוד מגן וציוד בטיחותי הדרוש בהתאם להוראות החוק  .9

עבודה נשוא ההסכם ויוודא כי נעשה שימוש בציוד זה, והכל והנוהג, אשר נהוג להשתמש בו לשם ביצוע עבודה מסוג ה

 על חשבון הקבלן ובאחריותו. 

 

הקבלן מתחייב לקיים סדרי עבודה תקינים וסדרי בטיחות נגד תאונות, פגיעות ונזקים אחרים לנפש ולרכוש בביצוע   .10

, המכשירים, המכונות וכלי העבודה שלו. העבודה, כן יהיה עליו לדאוג לאחסון נכון ולמיקום נכון של החומרים, הציוד

 כמו כן, ידאג הקבלן להצבת ציוד כיבוי אש במקום העבודה.

 

הקבלן ימנה מנהל עבודה מטעמו, שיהא אחראי, בין השאר, על קיום הוראות הבטיחות שבתוקף, הנוגעות לביצוע  .11

 העבודה והבטחת שלומם ובטיחותם של העובדים וכל אדם אחר.
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 הצהרה והתחייבות

 

 תאריך:______________          לכבוד

 עיריית ערד

 

 א.נ.,

הנני מאשר בזאת שקראתי בעיון את הוראות הבטיחות לעבודות קבלנים, הבנתי היטב את משמעות האמור בהן ואני  .1

 מתחייב לפעול בהתאם להוראות אלה.
 

 תוכנה.הי את הנני מאשר, כי קיבלתי הדרכת בטיחות כללית והבנת .2

 

הנני מתחייב להקפיד על קיום כל ההוראות, ההנחיות והדרישות להבטחת תנאי הבטיחות והגהות בכל הקשור לביצוע  .3

 העבודה נשוא ההסכם.

 

הנני מתחייב להעביר את כללי הבטיחות לכל המועסקים אצלי ישירות ובעקיפין ולדאוג לכך שיבצעו את ההוראות  .4

 כלשונן.

 

תחייב בזאת להקפיד על קיום הוראות הדין, הכללים, ההוראות וההנחיות לרבות הוראות והנחיות הגורמים הנני מ .5

המוסמכים למען שמירת בטיחותי האישית, בטיחות העובדים וכל הבא מטעמי וכל צד שלישי ע"מ למנוע פגיעה בהם, 

 באחרים ובציוד.

 

עירייה, השל  הייב לדאוג לכיסוי ביטוחי מתאים, להנחת דעתהנני מתח ימהתחייבויותיבלי לגרוע מכל התחייבות  .6

שהם  שיכסה כל נזק שיגרם לעירייה, לעובדיה ולצדדים שלישיים כלשהם כתוצאה מביצוע העבודה ע"י ו/או מטעמי

 .לכל הפחות ע"פ דרישות נספח הביטוח ואישור קיום הביטוחים

 

תקים מפוליסת הביטוח ואישורים על תשלום הפוליסות ימסרו העאישור קיום הביטוחים המופקע ע"פ תנאי החוזה ו .7

 עירייה עוד בטרם התחלת ביצוע העבודות.הויבדקו ע"י 
 

 

 _______________________________________________ שם הקבלן:

 שמות מורשי החתימה מטעם הקבלן:

 

 __________שם_______________ ת.ז._________________ כתובת__________________

 

 שם_______________ ת.ז._________________ כתובת____________________________

 

 ____________________________כתובת הקבלן____________

 

 _____________כתובת דוא"ל _______________________ ______  ____מס' טלפון________
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 ות גופים ציבוריים:תצהיר המציע לפי חוק עסקא -חלק ח' 

 חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות מס

 )להלן: "החוק"( 1976 -ושכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין(, תשל"ו 

 

_ לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת, וכי _____ בעל/ת ת"ז שמספרה ___________אני הח"מ ___________

 /ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת בכתב, כדלקמן:אהיה צפוי

  (. המציע –להלן אני עושה תצהירי זה בשמי/בשם המציע ______________ שאני מוסמך לחתום ולהצהיר בשמו )

 (:  מחק את המיותר)במציע מתקיימת אחת מן האפשרויות המפורטות להלן בסעיף זה 

 בעבירה לפי חוק שכר מינימום או לפי חוק עובדים זרים; לא הורשעועל זיקה אליו המציע וב .       א.1

לפי חוק שכר מינימום או לפי חוק עובדים זרים, אולם במועד  הורשעו בעבירה אחתהמציע או בעל זיקה אליו  ב.

 ההתקשרות חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה;

לפי חוק שכר מינימום ו/או לפי חוק עובדים זרים, אך  רות או יותרהורשעו בשתי עביהמציע או בעל זיקה אליו  ג.

 חלפו שלוש שנים לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.

, שחלק מהן מובאות 1976 -הגדרות המונחים לעניין תצהיר זה הינן על פי המפורט בחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 

 להלן:

 ;1981 -מעותם בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א כמש -" שליטה" ו"החזקה", "אמצעי שליטה" .1

  כל אחד מאלה: -" בעל זיקה" .2

  חבר בני אדם שנשלט על ידי המציע;

 אם המציע הוא חבר בני אדם, אחד מאלה:

  בעל השליטה בו; .א

חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו, לפי העניין, דומה במהותו להרכב כאמור של המציע,  .ב

      ו של חבר בני האדם דומים במהותם לתחומי פעילותו של המציע; ותחומי פעילות

 מי שאחראי מטעם המציע על תשלום שכר העבודה; .ג

חבר בני אדם אחר, שנשלט שליטה מהותית בידי מי   -אם המציע הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית  .3

 ששולט במציע;

באוקטובר  31עברה אחרי יום כ"ה בחשוון התשס"ג )הורשע בפסק דין חלוט, בעבירה שנ -", בעבירה הורשע" .4

2002 ;) 

 ;1991 -חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א  –" חוק עובדים זרים" .5

 ; 1987 -חוק שכר מינימום, התשמ"ז  -" חוק שכר מינימום"  .6

 ועד האחרון להגשת ההצעות במכרז; המ –לעניין התקשרות בעסקה בעקבות מכרז  –" מועד התקשרות" .7

 עבירה לפי חוק עובדים זרים או לפי חוק שכר מינימום; –" עבירה" .8

 החזקה של שלושה רבעים או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה בחבר בני האדם;  -" שליטה מהותית"  .9

 

  אני מצהיר כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.

 

 היר/ההמצ                



 חתימת המציע : ___________
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  אישור

 

 

  הנני מאשר בזה כי ביום __________ הופיע/ה בפני, ___________ עו"ד )מ.ר. ___________(, במשרדי שברחוב

המוכר/ת לי באופן  ____________________ מר/גב' ________________ נושא/ת ת.ז. שמספרה ______________

ת האמת בלבד וכי יהיה/תהיה צפוי/צפויה לעונשים הקבועים בחוק אם אישי, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/עליה להצהיר א

 לא יעשה/תעשה כן, אישר/אישרה את נכונות תצהירו/תצהירה דלעיל וחתם/וחתמה עליו בפני.

 

 

 

 עו"ד                          

 מ.ר. ___________

 חותמת  חתימה

 

  



 חתימת המציע : ___________
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 ות:תצהיר המציע בדבר הרשעה בעבירות פלילי -' 1חלק ח

 

אני הח"מ ______________ בעל/ת ת"ז שמספרה __________ לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת, וכי אהיה 

 צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת בכתב, כדלקמן:

  (. המציע –ן להלאני עושה תצהירי זה בשמי/בשם המציע ______________ שאני מוסמך לחתום ולהצהיר בשמו )

 . בעלי השליטה במציע הינם:1

 _________________________________א.  

 _________________________________ב.  

-290)כולל( בעבירה פלילית מסוג 'פשע', או בעבירה לפי סעיפים  2002בעלי השליטה בו לא הורשעו מאז שנת  ו/או . המציע2

, לרבות 1977-)סחיטה( לחוק העונשין, תשל"ז 427-430 -)גניבה( ו 383-393א )תקיפה(, 382לרבות  378-382)שוחד(,  295

 קשירת קשר או ניסיון לעבירות אלו.

)כולל( בעבירות פליליות כמפורט להלן )יש למלא את מספרי ההליכים  2002בעלי שליטה בו הורשעו מאז שנת ו/או . המציע 3

 לצרף את הכרעת הדין וגזר הדין(:וסעיפי העבירה בה התקבלה ההרשעה, וכן 

 

 הדין גזר במסגרת הענישה ההרשעה במסגרת העבירות ההרשעה ניתנה בה השנה הליך מספר

    

    

    

 

 :הגדרות

 .1981 –כמשמעותו בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א  -" בעל שליטה"

 .1.1.2002דין חלוט שניתן לאחר יום -בפסק –" הרשעה"

 

  זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת.אני מצהיר כי 

 

 המצהיר/ה

 

 אישור

 

____ עו"ד )מ.ר. ___________(, במשרדי שברחוב ____הנני מאשר בזה כי ביום __________ הופיע/ה בפני, _______

ן המוכר/ת לי באופ ____________________ מר/גב' ________________ נושא/ת ת.ז. שמספרה ______________

אישי, ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/עליה להצהיר את האמת בלבד וכי יהיה/תהיה צפוי/צפויה לעונשים הקבועים בחוק אם 

 לא יעשה/תעשה כן, אישר/אישרה את נכונות תצהירו/תצהירה דלעיל וחתם/וחתמה עליו בפני.

 

 חתימה                  

 מ.ר. _________ עו"ד,  ________

 חותמת             

 



 חתימת המציע : ___________
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 כל הוראות החקיקה הקיימות בדבר תנאי העסקתם של עובדיו דבר קיוםבהצהרת המשתתף  – 2'חלק ח

 

ובדים שיועסקו על ידו, אחר האמור בהוראות כל דין ובכלל זה, בחוקי הקבלן מתחייב לקיים בכל תקופת הסכם זה, לגבי הע

העבודה המפורטים להלן וכל חוק אחר רלוונטי גם אם לא הופיע ברשימה שלהלן, כפי שהם בעת חתימת החוזה ו/או כפי 

  שישונו מעת לעת, לרבות חוקים חדשים שיחוקקו בתקופת ההתקשרות.

תקשרות ואי עמידה בחוק כלשהו בתחום זה, יהווה הפרה יסודית של ההסכם על כל תנאי זה הינו מתנאי היסוד של הה

 המשתמע מכך.

 .1959 –חוק שרות התעסוקה, תשי"ט 

 .1959 –חוק שעות העבודה והמנוחה, תשי"א 

 .1976 –חוק דמי מחלה, תשל"ו 

 .1950 –חוק חופשה שנתית, תשי"א 

 .1954 –חוק עבודת נשים, תשי"ד 

 .1965 –לעובדת ולעובד, תשכ"ו חוק שכר שווה 

 .1953 –חוק עבודת הנוער, תשי"ג 

 .1953 –חוק החניכות, תשי"ג 

 .1959 –חוק חיילים משוחררים )החזרה לעבודה( תשי"א 

 .1958 –חוק הגנת השכר, תשי"ח 

 .1963 –חוק פיצויי פיטורין, תשכ"ג 

 .1995 –חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב(, תשנ"ה 

 .1987 –מינימום, התשמ"ז חוק שכר 

 .2008 –חוק פנסיה חובה 

המזמין יהיה זכאי בכל עת לקבל תלושי שכר ופרטים אחרים בדבר תנאי העבודה בהם מועסקים עובדים אצל הספק וזאת 

 כדי לוודא את ביצועו של סעיף זה.

____________                   _____________                  ________________ 

 תאריך                                      שם מלא                            חתימה וחותמת

 

 אישור

אני הח"מ, __________________ עו"ד, מאשר/ת בזאת כי ביום ________________ הופיע בפני מר 

את האמת וכי אם לא יעשה כן יהיה  _______________ נושא ת.ז. ______________ לאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר

 צפוי לעונשים הקבועים בחוק, חתם בפני על תצהירו זה.

                                      

__________________ 

 דין –חתימת  עורך                                            

 

 

 

 

 



 חתימת המציע : ___________
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 ציבור ונבחרי עירייה העדר זיקה לעובדיוניגוד עניינים  דברבהצהרת המשתתף בכתב  - 3'חלק ח

 

 

 הנני מצהיר בזאת כי עיריית ערד הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים: 1

 א' )א( לפקודת העיריות ]נוסח חדש[ הקובע כדלקמן: 122סעיף  1.1

או שותפו, או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו חבר מועצה, קרובו, סוכנו "

או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם העירייה; לעניין זה, 

 בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות." -"קרוב" 

 נים של נבחרי הציבור ברשויות  המקומיות הקובע: )א( של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניי12כלל  1.2

חבר מועצה  -"חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית; לעניין זה, "חבר מועצה"  

()ב( 1)1או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו )ראה הגדרות "בעל שליטה" ו"קרוב" בסעיף 

 "()ב((.1)5-ו

 לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כי: )א(  174סעיף  1.3

זוגו או -"פקיד או עובד של עירייה לא יהיה נוגע או מעוניין, במישרין או בעקיפין, על ידי עצמו או על ידי בן

 שותפו או סוכנו, בשום חוזה שנעשה עם העירייה ובשום עבודה המבוצעת למענה."

 בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי:  2

 לי: בן זוג, הורה, בן או בת, ואף לא סוכן או שותף. )מחק את המיותר( יש / איןרי מועצת העירייה בין חב 2.1

חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה  )מחק את המיותר( יש / אין 2.2

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

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

 

ידוע לי כי ועדת המכרזים של העירייה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל, או אם מסרתי  3

 הצהרה לא נכונה.

 לי להיות במצב של ניגוד עניינים מול העירייה. הנני מצהיר שלא אעסוק בכל דרך שהיא במישרין או בעקיפין שתגרום 4

כמו כן, הנני מתחייב להודיע לעירייה בלא דיחוי על כל עניין אשר נמצא בטיפולי אשר עלול להעמידני במצב של ניגוד  5

 עניינים .

 אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת. 6

 

 ___________________      חתימת המשתתף: __________________ שם המשתתף:
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 אישורים להוכחת העמידה בתנאי הסף למכרזנוסח   -חלק ט' 

הקבלן לרבות הספקת מערכת תפעולית של תוכנה ייעודית לניהול חיי הדוחות ולאכיפת  אישור רשות מקומית לקבלת שירותי

 דין עירוניים, ארנונה ותשלומי חובה וכן שירותי קבלת קהל -אכיפת קנסות וגזרי גבייתם

 2020-2018מס המלאות בשנות ה

 שם המציע: _________________________________

 שם הרשות המקומית הממליצה והמאשרת: _______________________________

 כתובת: ___________________________________________

 שם הגזבר החתום על אישור זה: ______________________________________

 פון לבירורים: _______________________________מספרי טל

 : ________________ תושבים. 2019כמות תושבים ברשות המקומית לפי הלמ"ס, נכון לשנת 

הריני לאשר כי המציע שלעיל עבד מול עיריית/מועצה מקומית/אזורית ______________________ לפחות בין השנים 

מערכת תפעולית  , הספקתבגין חובות כמפורט בהמשך גבייה תאכיפוביצע  2020עד  2018המלאות 

 כפי שיפורט להלן  של תוכנה ייעודית לניהול חיי הקנסות לסוגיהם ולאכיפת גבייתם,

 במשבצות המתאימות והוספת הפרטים הנדרשים(: X)נא לסמן 

בסך  ם )גביה( והתקנות לפיהלפי פקודת המסי וביצוע הליכי גביה בגין קנסות לסוגיהם חובות תגביישירותי מתן  

 שנים אלה. 3-מצטבר של __________ אש"ח ב

לפי פקודת המסים )גביה( והתקנות  וביצוע הליכי גביה בגין ארנונה ותשלומי חובה לסוגיהם חובות תגביישירותי מתן 

 שנים אלה. 3-בסך מצטבר של __________ אש"ח ב לפיה

במשרדי הרשות  __ומתן שירות קבלת קהל ללקוחות בנושא אכיפת חובות הפעלת צוות של ___ נציגי שרות לקוחות 

במשרדי המציע מחוץ לשטח הרשות  __או  במשרדי המציע בשטח שיפוט הרשות המקומית __או  המקומית

 המקומית.

הפעלת מוקד טלפוני חיצוני במענה אנושי למתן מידע, בירורים ותשלומים בגין חובות שבאכיפה בהיקף של   _ 

 _________ פניות לשנה לפחות._

מערכת תפעולית של תוכנה ייעודית לניהול חיי הדוחות ולאכיפת גבייתם, לרבות חיובים, זיכויים וקליטת הספקת      _

  תשלומים וכן מתן דוחות באמצעות מסופונים יחד עם מערכות נלוות.

 שטח )יש לציין את מספר הגובים(  .הפעלת צוות של  __ גובי מס/ מעקלים לביצוע פעולות אכיפת גביה ב

 

 המלצת הגזבר מטעם הרשות לביצוע העבודות מול המציע )נא סמן בעיגול ומחק המיותר(: 

 -רמת השירותים הכללית שסופקו עפ"י הסימונים שלעיל, מוערכת על ידי כ

 לשהח( 5( בינונית           )4( טובה        )3( טובה מאוד        )2)        מצויינת (1)

 איכות תוכנת הבילינג והאכיפה של הקנסות )לרבות מסופונים וערכות עזר( שסופקה ע"י המציע:

 ( חלשה5( בינונית           )4( טובה        )3( טובה מאוד        )2)        מצויינת (1)

 

 _____שם הגזבר המאשר: ___________________  חתימת הגזבר: _____________ חותמת הרשות: _______
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 מבוטל - י' חלק 

 הצהרה והתחייבות המשתתף במכרז -' יאחלק 

 

 1/2022מכרז פומבי מס' 

וגזרי דין עירוניים לרבות הספקת תוכנת ניהול ואכיפת קנסות שונים ושירותים קנסות חובות בגין גביית 

 עבור עיריית ערדנוספים 

 

 הצהרה והתחייבות המשתתף במכרז

 

כל מסמכי המכרז לפרטיהם: ההסכם, פירוט העבודה, הוראות למשתתפים במכרז, תנאים לאחר שבחנתי בקפדנות את 

מיוחדים, שיטת ביצוע העבודה, הוראות פקודת המסים )גביה( והתקנות לפיה, מחירים, לוח זמנים לביצוע העבודה, לוח 

תקנים הנזכרים ירות וניהול, דמי שכהתשלומים, תנאים מיוחדים לתשלום ההתייקרות, אופני חישוב התמורה, ערבויות, 

 במסמכי המכרז ו/או ההסכם וכל המסמכים המתייחסים למכרז ו/או להסכם זה;

 

ולאחר שבדקתי באתרי העבודה ובדקתי את כל תנאי האתרים ובדקתי את כל הפרטים בקשר לעבודה, ולאחר שהתברר לי 

את כל הפרטים וכל הכמויות, וכל המידע הדרוש  כי כל המסמכים המהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז ו/או מההסכם כוללים

והתברר לי שכל המסמכים הנ"ל כוללים את כל הפריטים והכמויות והמידע הדרושים לביצוע העבודה  לשם ביצוע העבודה;

 בשלמותה;

 

מהזוכה הנני מצהיר בזה כי הצעתי כוללת את כל הדרוש לביצוע העבודה במכרז בשלמות וכי באפשרותי לבצע את כל הנדרש 

רכישת ציוד נלווה,  הספקת תוכנת ניהול ואכיפת חובות של קנסות לסוגיהם, כמפורט בנספח יד' להלן, במכרז, ולרבות

לתשלומים נוספים מכל סוג שהוא ולרבות כמפורט במכרז, מיד עם קבלת הצו להתחלת העבודה, ולא אבוא בתביעות כלשהן 

הטכניים  והאמצעים דרש, ובאפשרותי לבצע את העבודה, בכוחותהפרשים בהקשר למחירי החומרים ו/או הציוד הנ

 והמקצועיים ועל ידי הציוד שברשותי, לפי לוח הזמנים, שלבי התקדמות העבודה שבמכרז.

 

כמו כן, הנני מצהיר שמחירי הצעתי כוללים את כל הרווחים וכל ההוצאות הכלליות והמקוריות העלולות להידרש לביצוע 

ובשלמותה, והיא לוקחת בחשבון גם דרישות נוספות שיהיו מטעם רשות מוסמכת זו או אחרת, לרבות העבודה בכל היקפה 

 משטרת ישראל, משרד איכות הסביבה, משרד התחבורה וכיוב'.

 

הנני מצהיר כי אני עומד בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במכרז, כי הצעתי זו עונה על כל הדרישות שבמסמכי המכרז, 

 ל על עצמי ומתחייב לבצע את העבודות בשלמות בהתאם לתנאים שבמסמכי המכרז וההסכם.וכי אני מקב

 

 אני מצהיר כי הצעתי זו מוגשת ללא כל קשר ותיאום עם משתתפים אחרים.

 

יום מהמועד האחרון שנקבע להגשת  90הצעתי זו היא בלתי חוזרת, ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ותהא תקפה במשך 

 ההצעות.

 

 .)מסמך יב'( הצעתי הנני מגיש בשני העתקים זהיםאת 
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 אני מסכים כי תהיו זכאים, אך לא חייבים, לראות בהצעתי זו ובקבלתה על ידכם הסכם מחייב ביני לבינכם.

 

עד ליום ש"ח, בתוקף  50,000י לחתימה על ההסכם אני מוסר בזאת ערבות בנקאית על סך של ילהבטחת קיום התחייבויות

ממועד הודעתכם אחתום על מסמכי ההסכם  ימי עסקים 7. היה והצעתי תתקבל, אני מתחייב כי תוך )כולל( 10/06/2022

ואפקיד בידיכם ערבות בנקאית בשיעור הנקוב בהסכם. היה ומסיבה כלשהי לא אעמוד בהתחייבויותיי, אני מסכים כי 

כם לגבייה, וסכום הערבות יחולט על ידכם יד-ידי בקשר עם השתתפותי במכרז, תוגש על-הערבות הבנקאית שנמסרה על

 כפיצוי מוסכם וקבוע מראש.

 

אני מצהיר כי הצעתי הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו מוגשת ההצעה, כי אני זכאי לחתום 

 בשם התאגיד על הצעה זו, וכי אין מניעה על פי כל דין או הסכם לחתימתי על הצעה זו.

 

 רף להצעתי את המסמכים והאישורים הבאים:כן אני מצ

 בצד ימין( X -)לסימון המשתתף ב

לסימון   לסימון 

 המשתתף

  התנאים הכלליים )חתימה בשולי כל דף( יש / אין / ___

  ההסכם )חתימה בשולי כל דף ובמקום המיועד לחתימה( יש / אין / ___

  '()מסמך יב כתב הצעה מלא בשני העתקים יש / אין / ___

  ₪ 50,000ערבות בנקאית ע"ס  יש / אין / ___

  אישור בתוקף בדבר זכויות חתימה יש / אין / ___

  אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות יש / אין / ___

  אישור תקף על ניכוי מס הכנסה במקור יש / אין / ___

  תעודת עוסק מורשה מטעם מע"מ יש / אין / ___

  התחייבות למחלקת ביטוח / ___ יש / אין

  רו"ח בדבר עמידת המשתתף בתנאי הסף הצהרת המשתתף וחו"ד יש / אין / ___

  הצהרת המשתתף בדבר העדר הרשעות פליליות יש / אין / ___

 יש / אין / ___

 יש / אין / ___

 יש / אין / ___

 לפי חוק עסקאות גופים ציבורייםהצהרת המשתתף 

 ביצוע הוראות החקיקה לעניין העסקת עובדים –תצהיר המשתתף 

 העדר ניגוד עניינים –תצהיר המשתתף 

 

וכן של כל מסמך נוסף שהומצא במהלך ההליך י הבהרות העתק חתום של פרוטוקול יש / אין / ___

 למשתתפים.

 

 יש / אין / ___

 

  רכישת מסמכי המכרז.על קבלה 

 ______________שם המשתתף )באותיות דפוס( : __________

 כתובת המשתתף : __________________________________ טלפון: ________________

 תאריך : _______________ : _______________________ מורשי החתימהחתימת 

  החתימה(: ___________________ ישם מלא של החותם )מורש

 נייד: ___________________טלפון  איש קשר: _____________________________
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 כתב ההצעה -' יבחלק 

 

 1/2022מכרז פומבי מס' 

וגזרי דין עירוניים לרבות הספקת תוכנת ניהול ואכיפת דוחות שונים ושירותים קנסות חובות בגין גביית 

 עבור עיריית ערדנוספים 
 

דקתי היטב את כל תנאי המכרז כפי עבודות נשוא המכרז, לאחר שבהלאחר שביקרתי בכל שטחי העבודה בהם תתבצענה 

שפורטו במכרז, בהסכם ובמסמך ההוראות למשתתפים על כל נספחיהם, וכן לאחר שבדקתי את כל הוראות הדין, התקנים 

נשוא המכרז, ולאחר שהבאתי בחשבון כל פרט העלול להשפיע על הצעתי זו  הגביהוהנהלים החלים על אספקת שירותי 

 המפרטים את שיקולי העירייה בבחירת הזוכה במכרז;וקראתי בבירור את התנאים 
 

בשם המציע ________________________, מצהיר  1/2022אני הח"מ, מוסמך להצהיר ולחתום על ההצעה למכרז 

 כדלקמן:

הנני מצהיר, קראתי בעיון את כל מסמכי המכרז והבנתי אותם וכן תנאיו ידועים ומוכרים לי, וקיבלתי מנציגי עיריית  .1

ד את כל ההסברים וההנחיות הנחוצים לגיבוש הצעתי והתחייבויותיי, ולא תהא לנו כל טענה כלפי עיריית ערד בקשר ער

גילוי מספיק או גילוי חסר, טעות או פגם בקשר לנתונים או לעובדות הקשורות לביצוע העבודה, וכי בהתאם לכך  - עם אי

 קבעתי את הצעתי.

גבייה למיניהן, לרבות הספקת תוכנת ניהול קנסות ואכיפת הגבייה של הקנסות רותי האני מציע לספק לעיריית ערד את שי .2

 [.הפחתהבתמורה הנקובה בכתב ההצעה להלן ]המחיר הגלוי וה לסוגיהם,

 ידוע לי כי לא אחל במתן השירותים נשוא המכרז טרם שתומצא לידיי הזמנת עבודה חתומה כדין. .3

 . יהישיהיו שונות האחת מהשנספרות לאחר הנקודה יוצע בשתי  הפחתהידוע לי, כי שיעור ה .4

 .01ככל שלא יצוינו הספרות לאחר הנקודה, תיחשב הצעתי כאילו הספרות לאחר הנקודה הינן 

שיעור המתקבל משיעור התמורה המרבי בהפחתת אחוז ההפחתה שיוצע על ידי, יהווה את ידוע לי כי שיעור התמורה  .5

ה לה אהיה זכאי תהיה בגובה אחוז העמלה המתקבל במכפלת הסכומים אשר , באופן שהתמורהעמלה הבסיסי/סופי

 ייגבו על ידי בפועל, 

כן ידוע לי, כי בנוסף לתמורה לעיל לא אהיה זכאי לשום סכום נוסף ו/או פיצוי בגין קיום מלוא התחייבויותיי על פי תנאי  .6

ת באלה, למעט זכאותי לגביית הסכומים המכרז וההסכם, לרבות ביצוע כל המטלות ונשיאה בכל ההוצאות הכרוכו

 שפורטו בתנאי המכרז וההסכם מאת החייבים בגין פעולות הגבייה. 

אם אזכה במכרז הנדון, הנני מתחייב לבצע את התחייבויותיי על פי המכרז בהתאם לכל תנאי המכרז לשביעות רצון  .7

 .עיריית ערד ו/או נציג מטעמה, ועל פי הוראות ההסכם ובכפוף לכל דין

המוצעת על ידי, כלולים כל מרכיבי התמורה שתשולם לי על ידי עיריית ערד עבור מתן  בתמורהאני מצהיר בזאת כי  .8

 ולמעטהשירותים על פי הסכם זה והמסמכים הנלווים, לרבות כל עלות או הוצאה הדרושים לביצוע מיטבי של השירותים, 

 .המע"מ על פי חוק

 תיפסל! –)שיעור הפחתה שלילי( , וכי הצעה אשר משמעותה תוספת הפחתהו שיעור הידוע לי, כי מדד בחינת ההצעות הינ .9
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 ידוע לי, כי העירייה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר. .10

שיעורי העמלות, כפי שמתקבלים מהצעתי זו, יישארו קבועים למשך כל תקופת ההתקשרות, וכי לא תשולם ידוע לי, כי  .11

 רוך, ובכלל זה  הצמדה למדד וכיוצ"ב. לי כל תוספת בגין שיע

כנגד ביצוע כל ההתחייבויות המוטלות על הקבלן על פי תנאי המכרז )לרבות מפרט העבודות( וההסכם, לרבות ידוע לי כי  .12

תשולם תמורה ולמעט מע"מ, כל הוצאה, מס, היטל ותשומה שיידרשו לשם ביצוען המיטבי של התחייבויות הקבלן הנ"ל, 

כעמלה באחוזים מהסכומים שייגבו על ידי בפועל, אשר תחושב על פי הכללים הקבועים במסמכי קבע כוללת אשר תי

 המכרז. 

 להלן הצעתי לשיעור העמלה הבסיסי/סופי: .13

שיעורי העמלה המקסימליים שנוקבת העירייה, אשר עליהם יש לתת אחוז 

  הפחתה/הנחה אחיד:    

 על.מהגבייה בפו 16 % –גביית קנסות לסוגיהם  .א

גביית גביית ארנונה ותשלומי חובה שנצברו עד השנה האחרונה  –שירות אופציונלי )לפי הזמנה מראש ובכתב(  .ב

מובהר ומודגש כי שרות זה אינו מוזמן ע"י העירייה בעת מהגבייה בפועל.  5.2 % -שלפני שנת המס השוטפת 

 פרסום מכרז זה.

ום בגין עובד אחד )הראשון( שיפעל ממשרדי העירייה תשל -שירות אופציונלי )לפי הזמנה מראש ובכתב(   .ג

)אין לתת שיעור  ₪ 5,000 –בביצוע האכיפה )קנסות או קנסות ותשלומי חובה אחרים( וכן בביצוע קבלת קהל 

  הפחתה בגין סעיף זה(.

ודגש בגין כל עובד נוסף, מעבר לעובד אחד ראשון ישולם סכום כפול מהסכום הרשום בסעיף ג' לעיל. מובהר ומ .ד

 כי שרות זה אינו מוזמן ע"י העירייה בעת פרסום מכרז זה.

 שיעור ההפחתה האחיד המוצע על ידי על שיעורי העמלה המקסימליים:

 _____._____%  באחוזים:   

 

 במלים: _________________________________

 

 , הרי שהצעת הקבלן תהיה כדלקמן: 10%כך לדוגמה, באם שיעור ההנחה יהיה  .14
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 מהגבייה בפועל. 14.40 % –ביית קנסות לסוגיהם ג .א

גביית ארנונה ותשלומי חובה שנצברו עד השנה האחרונה  –שירות אופציונלי )לפי הזמנה מראש ובכתב(  .ב

 מהגבייה בפועל.  2.25 % -שלפני שנת המס השוטפת 

 

 על שיעור העמלה הסופי כאמור, יתווסף מע"מ כשיעורו כחוק בעת ביצוע התשלום. .15

 

 

 

 ולראיה באתי על החתום:

 

 

 _________________    מס' ח.פ./ת.ז. ______________    מס' טלפון  ____________ שם המציע

 

 חתימה:  ______________________   (___________________1מורשי חתימה      

 

 __________________( _____________________ חתימה :  ____2                              

    

 ___________________________________כתובת למשלוח הודעות:    _______________________

 

 

 שם איש קשר : _______________________________ טלפון נייד: _____________________

 

 כתובת דוא"ל: ________________________________________________
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 ההסכם -' גחלק י

 

 הסכם

 1/  2022מכרז פומבי מס' 

עבור וגזרי דין עירוניים לרבות הספקת תוכנת ניהול ואכיפת דוחות שונים ושירותים נוספים קנסות חובות בגין גביית 

 עיריית ערד

 

 2022שנערך ונחתם בערד ביום __ לחודש ___________ שנת 

 

 

 בין

 500225602ח.פ.  עיריית ערד )רשות מקומית(

 ("העירייה" -)להלן                    89100 רד, ע6פלמ"ח רח' 

 מצד אחד      

 לבין 

 

 השם: _______________________ ת.ז./ח.פ. ________________

 : _____________________________________________הכתובת

 באמצעות מורשי החתימה מטעמו:

1________________________ . 

2____________________ .____ 

 ( "הקבלן" -)להלן        

 מצד שני;        

 ("הצדדים" -)ושניהם ביחד, להלן             

 

דין עירוניים, הספקת תוכנה לניהול מערך -גביית קנסות וגזרילאספקת שירותי  1/2022והעירייה פרסמה מכרז מס' הואיל: 

ערד )להלן:  עיריית רותים נוספים עבורהקנסות לסוגיהם כולל אכיפת חובות של קנסות לסוגיהם לרבות שי

   (;"המכרז"

 

ציוד מתאימים ווהקבלן הגיש הצעה מטעמו למכרז, ובין השאר הצהיר כי יש לו ידע, ניסיון, כח אדם מקצועי,  והואיל:

 הדרושים לביצוע העבודה; 

 

ראש העירייה כהצעה הזוכה,  ןוועדת המכרזים המליצה על קבלת הצעתו של הקבל ______ובישיבתה מיום ______ והואיל:

 קיבלה את ההצעה;על סמך הצהרות הקבלן אישר את ההמלצה והעירייה 

 

 בתקציב העירייה.וההוצאות הכרוכות בביצוע הסכם זה מאושרות  והואיל:

 

 לפיכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:
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 מבוא והגדרות:

כתב ההצעה, הוראות מפרט העבודה, יתר, את הצהרת הקבלן, המבוא להסכם זה ומסמכי המכרז הכוללים, בין ה .1

 בטיחות, וכל מסמך אחר, מהווים חלק מהותי ובלתי נפרד מהסכם זה ויש לקראם יחד הימנו.

פרשנות המונחים בהסכם זה, תהא כפרשנותם במסמכי המכרז, וכן כמפורט להלן, אלא אם כן תוכן הדברים מחייב  .2

פרשנות שלהלן לפרשנות המופיעה במסמכי המכרז, תגבר הפרשנות שניתנה במסמכי אחרת. ככל שתהיה סתירה בין ה

 המכרז. הסכם זה יפורש ככל שניתן בהתאם למסמכי המכרז:
 

 עיריית ערד.          -"העירייה" 

 .1/2022מכרז פומבי מס'           -"המכרז" 

 ולרבות כל מסמכי המכרז.הסכם זה, כולל כל המסמכים הנספחים להסכם,           -"ההסכם" 

מדד המחירים לצרכן המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או כל מדד רשמי אחר שיבוא    –"המדד" 

 במקומו.

 או בסמוך לכך. 15.02.2022שהתפרסם ביום  2022 נוארימדד חודש  -"מדד הבסיס" 

 .םבעירייה או מי מטעמהגבייה מחלקת תברואה ורישוי עסקים וכן מנהלת מחלקת מנהל   –"המנהל" 

הזוכה במכרז לפי קביעת ועדת מכרזים של העירייה, בעל כשירות לפי הדין,  ולרבות עובדיו, מועסקיו,   -"הקבלן" 

 יורשיו וכל הבאים בשמו או מטעמו.  )אם יאושרו ע"י העירייה(,מנהליו, קבלני המשנה שיועסקו על ידו 

 "מפרט 

 . , כחלק בלתי נפרד ממנולהסכם זה נספח ג'המהווה את למסמכי המכרז, ו 'הכחלק צורף המפרט אשר     –השירותים" 

 "העבודות/

דין עירוניים עבור העירייה, הענקת -הענקת שרותי גביית ואכיפת קנסות וגזריכלל העבודות הכרוכות ב    -השירותים" 

אש מהעירייה, הספקת תוכנת ניהול שירותי גבייה ואכיפה של ארנונה ותשלומי חובה עפ"י דרישה בכתב ומר

ואכיפה של קנסות לסוגיהם, לרבות ערכות פקח מושלמות וכן להספקת נציג/י שירות לעבודה במשרדי 

בהתאם העירייה עפ"י דרישה בכתב ומראש מהעירייה, לרבות כל הפעולות והשירותים הנלווים הנדרשים 

 . וההסכם למסמכי המכרזמפרט השירותים בחלק ה' ל

 ת חוק לתיקון "הצע

 פקודת העיריות 

 (149)מס' 

 )חברות גביה(, 

ככל שתתקבל הצעת חוק זו  2020-()חברות גבייה(, התש"ף149)מספר  הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות –" 2020-התש"ף 

במהלך תקופת ההתקשרות, יחולו כל הוראותיה במלואן על ההתקשרות נשוא הסכם זה ובאין היתכנות 

 חודשים מיום פרסום החוק ברשומות. 6ההסכם בתוך  יסתיים –לכך 
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 נספחי הסכם זה הינם כדלקמן: .3

 נוסח ערבות בנקאית אוטונומית; -נספח א' 

 ביטוחים; נספח -נספח ב' 

 אישור קיום ביטוחים –נספח י' 

 למסמכי המכרז(; 'החלק מפרט השירותים ) -נספח ג' 

 ראש;טבלת פיצויים מוסכמים מ   -נספח ד'       

 אישור בדבר פרטי חשבון הבנק של הקבלן. - 'הנספח 

מדיניות עיריית ערד בקשר עם ביצוע פעילות אכיפה מנהלית והוראות בדבר סדרי העבודה של הקבלן  –נספח ו' 

 בפעילותו השוטפת ובביצוע פעולות האכיפה

 

 מהות ההתקשרות

דין -גביית קנסות  וגזריקופת ההסכם אספקת שירותי העירייה מוסרת בזה לקבלן, והקבלן מקבל על עצמו למשך כל ת .4

, במפרט השירותיםערד, בהיקף, באתרים ובתדירות כפי שהוגדר  עבור עיריית)כהגדרתם במפרט השירותים(  עירוניים

להסכם זה, שיספק הקבלן בעצמו על  בנספח ג'וזאת באמצעות עובדים, חומרים ותשומות, ומכונות וציוד כהגדרתם 

 אחריותו.חשבונו וב

להסכם זה, וכפי שהוצע בכתב ההצעה, את  15הקבלן מקבל על עצמו, על חשבונו ותמורת הסכומים המפורטים בסעיף  .5

פי מסמכי המכרז וההסכם, ובהתאם להוראות ולביאורים -ביצוע העבודות בהתאם לתיאור העבודה, לעיל ולהלן על

ם הוראות אלה תינתנה בתחילת העבודה ובין אם תוך זמן שיינתנו לו ע"י המנהל לאמור בהסכם זה ובנספחיו, בין א

 ביצועה.

 

 הצהרות הקבלן

 – דלקמןכ הקבלן מצהיר .6

  שטחי העבודה בהם תתבצענה עבודות נשוא ההסכם;וביקר בכל והאתרים  .א

הוא יכול, מסוגל ומעוניין לבצע את העבודות לפי הסכם זה ומסמכי המכרז, אין כל מניעה חוקית או אחרת  .ב

 העבודות על ידו כנדרש בהסכם, וכי ברשותו כ"א וציוד מתאים לביצוע העבודות;מביצוע 

יש בידיו את כל הרישיונות, ההיתרים, הציוד והידע הדרושים לקיום מיטבי של מלוא התחייבויותיו על פי הסכם  .ג

 זה.

 

 התחייבויות הקבלן

 :גבייההענקת שרותי ה .7

על פי כל התנאים  דין עירוניים, ארנונה ותשלומי חובה שונים,-גביית קנסות וגזריהקבלן יעניק לעירייה שירותי  .א

 -)להלן  ,]חלק ה' למסמכי המכרז[ להסכם זה כנספח ג'והדרישות המפורטים במפרט הדרישות לביצוע המצורף 

. השירותים כוללים את מרכיבי להנחיות המנהל כפי שיימסרו על ידו מעת לעתובהתאם  "(מפרט השירותים"

 ם: השירות הבאי

 הכנת תיקי חייבים בהתאם לקבוע במפרט השירותים; .1
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 משלוח דרישות תשלום בהתאם לקבוע במפרט השירותים; .2

היערכות להליכי גבייה, ובכלל זה איתור חייבים משלוח התראות וכיוצ"ב, בהתאם לקבוע במפרט  .3

 השירותים;

 נקיטת הליכי גבייה כנגד חייבים בהתאם לקבוע במפרט השירותים; .4

י מיטלטלין ומקרקעין ועיקולי צד ג', לרבות אחסון המעוקלים רישומם ומכירתם ופעולות נוספות, עיקול .5

 בהתאם לקבוע במפרט השירותים;

 בוטל. .6

הענקת שרותי מענה טלפוני לחייבים שבטיפולו וקבלת קהל במשרדים עפ"י דרישת העירייה מראש  .7

ביעדי רמת השירות, בהתאם לקבוע  ובכתב, ולרבות העמדת הציוד הדרוש והעסקת עובדים ועמידה

 במפרט השירותים;

 העברת דיווחים בהתאם לקבוע במפרט השירותים; .8

 הספקת תוכנה לניהול קנסות לסוגיהם וביצוע אכיפת גבייה של קנסות לסוגיהם. .9

 גביית חובות והוצאות גבייה מאת חייבים וקליטת תשלומים בהתאם לקבוע במפרט השירותים; .10

 לקבוע במפרט השירותים; טיפול משפטי בהתאם .11

ביצוע כל יתר המטלות על פי מפרט השירותים והסכם זה, ונשיאה בכל העלויות הקשורות בביצוע  .12

השירותים נשוא הסכם זה, לרבות כל החיובים ההוצאות והעלויות שיושתו על העירייה בגין ו/או בקשר 

 עם ביצוע פעולות האכיפה, שכר עובדים וכל הוצאה נוספת. 

 

 או עמדות עבודה למתן שירותי גבייה ולקבלת קהלמשרד  .ב

באם יידרש הקבלן לספק נציג/י שירות לעבודה בערד לשם ביצוע האכיפה וקבלת קהל, תעמיד העירייה לטובת  

 שירות זה משרד או עמדות עבודה על חשבונה.  

 

 :גביההעמדת עובדים לביצוע שירותי ה .8

ף במידת הצורך, כוח אדם בכמות מספקת לביצוע המטלות הקבלן מתחייב להעסיק מדי יום ביומו ולהחלי .א

והמשימות נשוא המכרז, אך בכל מקרה לא פחות ממספר העובדים הכשירים לעבודה הנקוב במפרט השירותים 

 בכל יום מתקופת ההתקשרות ולכל מרכיב של השירות. 

בות בגין מנהלה ופיקוח וכל תכלית מובהר, כי אין בסעיף זה לגרוע מחובתו של הקבלן להעמיד עובדים נוספים, לר

 אחרת, על מנת לקיים את מלוא התחייבויותיו על פי הסכם זה ברמה מיטבית. 

 העובדים אשר יועסקו על ידי הקבלן יעמדו בתנאי הכשירות הקבועים במפרט השירותים.  .ב

לן למנהל רשימת כל ימים ממועד קבלת הודעת העירייה בדבר זכייתו במכרז, ימציא הקב 30עד ולא יאוחר מתום  .ג

של כל עובד, ומספר תעודת הזהות עובדיו אותם מייעד בקשר לקיום התחייבויותיו על פי הסכם זה, בציון שמו 

 .אישור בדבר הכשרתו והשכלתו ככל שנדרשתוהעתק 

 הקבלן מתחייב, כי לא יעסיק עובדים שאינם אזרחי ישראל או תושביה החוקיים בעלי רישיון תקף, לצורך ביצוע .ד

 התחייבויותיו במסגרת הסכם זה. 

הקבלן מתחייב שלא להעסיק עובד כלשהו בעל עבר פלילי, והעירייה תהיה רשאית לדרוש מהקבלן כי תומצא לה  .ה

 ביחס לכל אדם או עובד המועסק על ידי הקבלן.    הוכחה )תצהיר עצמי, אישור וכיו"ב(
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להסדיר את דרכי ההשגחה והפיקוח עליהם ואמצעי  הקבלן יעסיק את עובדיו בהתאם להוראות כל דין ובאחריותו .ו

התחבורה בשבילם וכל דבר אחר הכרוך בכך. בכלל זה, מתחייב הקבלן כי ינהל עבור עובדיו, המועסקים לצורך 

ביצוע הסכם זה, תיק ניכויים כדין, במסגרתו ינכה עבור עובדיו את כל הניכויים הנדרשים על פי הדין לרשויות 

 ורם את כל ההפרשות הנדרשות לפי כל דין או הסכם קיבוצי.המס וכן יפריש עב

הקבלן יבטיח קיומם של תנאי בטיחות וגהות ותנאים לשמירת בריאות העובדים ורווחתם כנדרש בחוק, ובהתאם  .ז

 להוראות כל דין.

  .תהקבלן ידאג לספק לעובדיו את כל הציוד הדרוש להבטחת בטיחותם בעבודה ולביצוען המיטבי של העבודו .ח

הקבלן מתחייב שיסודרו לעובדים המועסקים בביצוע העבודה סידורי נוחיות ומקומות אכילה נאותים במקום  .ט

 העבודה.

היעדרות עובדי הקבלן כולם ו/או חלקם מכל סיבה שהיא, תחייב את הקבלן לדאוג להעמיד עובדים חלופיים  .י

 העומדים בתנאי הכשירות הנדרשים במסמכי המכרז וההסכם. 

, ככל שלדעתה תפקודו אינו מספק או מטעם הקבלןה תהיה זכאית לדרוש החלפתו של עובד ו/או מנהל העיריי .יא

 שהתנהלותו אינה ראויה או מחמת שלדעתה אינו כשיר או מתאים לעבודה. 

יחליף הקבלן את אותו עובד ו/או מנהל ויעמיד אחר במקומו בתוך  –דרשה העירייה החלפתו של עובד ו/או מנהל 

ממועד קבלת דרישתה. עובד או מנהל אשר העירייה דרשה את החלפתו, העסקתו בקשר לקיום הסכם  שעות 24

 זה תופסק, ואותו עובד לא יועסק עוד בקשר עם קיום הסכם זה בין במישרין ובין בעקיפין. 

ודה הקבלן יתדרך את העובדים לפני תחילת עבודתם לביצוע עבודה איכותית ומקצועית טובה והשגת תפוקת עב .יב

מרבית. כן יתודרכו לביצוע העבודה באדיבות ובסבלנות עם העובדים והתושבים. הקבלן יפסיק את עבודתו של כל 

 עובד שאיכות ו/או תפוקת עבודתו, אינם מספקים עפ"י דרישת המנהל.

צעים אם יתברר למנהל כי לביצוע כל הדרישות וההתחייבויות נשוא הסכם הקבלנות ונספחיו, יש צורך בציוד ואמ .יג

נוספים ו/או בעובדים נוספים, הקבלן מתחייב לספק ציוד ואמצעים נוספים ולהעסיק עובדים נוספים ככל שיידרש 

על ידי המנהל, על מנת לבצע את העבודות בהתאם לדרישות וההתחייבות כאמור, וזאת ללא קבלת כל תמורה 

הבטיח העמדת עובדים כנדרש לביצוע לשם כך יחזיק הקבלן עתודת כוח אדם בכמות מספקת על מנת ל נוספת.

ברמה מיטבית גם במקרים של היעדרויות עובדיו מחמת מחלה, מילואים, דרישת המנהל להפסקת  גבייהשירותי ה

 עבודתו של עובד ו/או כל סיבה אחרת. 

רובי קכו , חברי מועצת העיר וחברי דירקטוריון של תאגידים עירונייםהקבלן יימנע מלהעסיק עובדי עיריית ערד .יד

 זוג, צאצא, הורה, אח/אחות(.-משפחה של עובדי עירייה מדרגה ראשונה )בן

 

 :קבלןה ימנהל .9

יימסרו למנהל, הפועלים במתן השירותים לעיריית ערד,  הקבלן ועובדי מספרי הטלפון הסלולארי של מנהלי .א

 ן. ובאחריות הקבלן לעדכנם מעת לעת כך שבידי המנהל יהיו מספריהם העדכניים בכל רגע נתו

 כיםמוסמ יועל פי דרישת המנהל, ויה במשרדי העירייה בפגישות פוישתתים ונציג/י השירות מטעם הקבלן מנהלה .ב

 לחייב את הקבלן. 

, וככל שדרש כן יחליפו הקבלן באדם ים או נציג/י השרות הנ"למנהלמי מההמנהל יהא רשאי לדרוש החלפתם של  .ג

 ימים ממועד קבלת דרישת המנהל.  7ותים, וזאת בתוך על פי תנאי מפרט השיר כמחליףאחר הכשיר לשמש 
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הקבלן לא יחליף מי מהמנהלים ו/או נציג/י השרות המפורטים בס"ק א' במשך כל תקופת ההתקשרות, אלא  .ד

לאחר קבלת אישורו מראש ובכתב של המנהל, ובכפוף להעמדת מנהל חלופי המקיים את תנאי הכשירות והניסיון 

  הנדרשים במפרט השירותים.

 

 העבודה: - המכונות וכלי .10

הציוד , חשביםזה את כל המ , במשרדיו החיצוניים מחוץ לערד,הקבלן יעמיד לרשות השירותים נשוא הסכם .א

כלי העבודה והציוד מהסוגים ובכמויות הדרושים לביצוע מלוא התחייבויותיו על פי המשרדי, התוכנה, החומרה 

 . "(הציוד וכלי העבודהן: "והכל כנדרש במפרט השירותים )להלהסכם זה, 

העבודה יהיו בבעלותו של הקבלן, והקבלן אחראי על תחזוקתם והחלפתם ככל שיידרש לשם -כליהציוד וכל  .ב

העבודה פגומים או שאינם מספיקים לשם -כלימהציוד ובאופן מיטבי. סבר המנהל כי מי  השירותיםביצוע 

ם והקבלן יהא מחויב להעמיד חדשים תחתם באופן ברמה מספקת, יורה לקבלן להחליפ השירותיםשל  םביצוע

 שעות ממועד דרישת המנהל.  12-מידי ועד לא יאוחר מ

העבודה כנדרש על פי כל דין כפי שישונה מעת -כליבציוד ובהקבלן יחזיק בכל היתר או רישיון לשם השימוש  .ג

 לעת, ויציגם בפני המנהל בכל עת על פי דרישתו. 

 

 כפיפות ופיקוח: .11

, ו/או הממונה על הגבייה ו/או פקיד הגבייה עפ"י פק' מיסים )גבייה( ל בהתאם להוראותיו של המנהלהקבלן יפע .א

וכן לא ינקוט בכל פעולה הטעונה אישור העירייה טרם קבלת אישור המנהל ו/או הגורם הרלבנטי אשר אישורו 

 . נדרש בהתאם לתנאי המכרז וההסכם, מראש ובכתב

יישמר אצל הקבלן למשך כל תקופת ההתקשרות התיעוד . ר לכל פעולה שביצעתיעוד ותיוק מסודהקבלן ינהל  .ב

חודשים נוספים לאחר סיומה, ויימסרו לידי העירייה בתום כל חודש  6-)לרבות תקופות הארכה, ככל שמומשו( ו

 קלנדרי, וכן על פי דרישת המנהל באופן מידי. 

קוח על הקבלן, ואין בסמכויות אלה המוקנות לו לגרוע אין בסמכויותיו של המנהל כדי להטיל עליו חובה לבצע פי .ג

מחובתו של הקבלן להקפיד על קיום מיטבי של כל הוראות הסכם זה או מאחריותו של הקבלן לכל נזק או הוצאה 

 שעילתם במעשה או מחדל מצדו. 

 

 העסקת עובדים וביקורת

 מעביד: -העדר יחסי עובד  .12

י הקבלן, מורשיו ועובדיו הינם לגבי העירייה בגדר של קבלן עצמאי, ואין א.  מוסכם ומוצהר בין הצדדים מפורשות כ

יחסי עובד ומעביד, ואין הקבלן, מורשיו ועובדיו זכאים לכל תשלום ו/או זכויות שהם  לבניהםנקשרים בין העירייה 

ת עובדיו וכל גורם לרבו -המגיעים עפ"י כל דין ו/או נוהג לעובד ממעבידיו. למען הסר ספק מוצהר בזאת, כי לקבלן 

אין ולא יהיו בעתיד כל תביעות ו/או דרישות שהן לעניין הטבות סוציאליות ו/או הטבות מכל סוג  -אחר מטעמו 

 מעביד. -שהוא שמקורן במערכת יחסי עובד 

 

ל מבלי לגרוע מהאמור לעיל מוצהר ומוסכם בזה, כי היה וייקבע על ידי ערכאה מוסמכת, כי על אף האמור לעי .ג

מעביד בין העירייה לבין הקבלן ו/או מי מעובדיו ו/או קבלני המשנה ו/או כל הבא מטעמו -התקיימו יחסי עובד

 בקשר להסכם זה, ישפה הקבלן את העירייה בעד כל הוצאה בה תידרש לשאת )לרבות הוצאות משפט(, וכן יראו 
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תמורה הכולל )כולל מע"מ, ריבית מסכום ה 60%את הצדדים כאילו הסכימו מלכתחילה על תמורה בשיעור של 

"(, והקבלן מצהיר בזה כי התמורה המופחתת הנה מלאה והוגנת התמורה המופחתתוהפרשי הצמדה( )להלן: "

במקרה  מעביד כאמור.-עבור ביצוע מלוא התחייבויותיו על פי הסכם זה במידה שייקבע כי התקיימו יחסי עובד

ים שקיבל בקשר עם הסכם זה מעבר לתמורה המופחתת )להלן: כזה, הקבלן יחויב להשיב לעירייה את הסכומ

סימלית, ממועד תשלומם ועד ק"( בתוספת הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן וריבית מסכום ההשבה"

 למועד ההשבה 

 

בפועל, והעירייה תהא זכאית לקזז את סכום ההשבה מכל סכום שתחוב לקבלן על פי הסכם זה ו/או כל דין,  .ד

מעביד על פי פסיקת ערכאה מוסמכת -כום לו יהא זכאי הקבלן עקב הקביעה על קיומם של יחסי עובדלרבות כל ס

והכל עד לתקרת הסכום שייפסק ע"י הערכאה המוסמכת כי על העירייה לשלם לקבלן ו/או מי מטעמו  –כאמור 

 בהתקיים האמור לעיל.

 

 :העסקת עובדים בהתאם לדין .13

בכלל זה, מתחייב הקבלן כי ינהל עבור עובדיו, המועסקים ראות כל דין. הקבלן יעסיק את עובדיו בהתאם להו .א

תיק ניכויים כדין, במסגרתו ינכה עבור עובדיו את כל הניכויים הנדרשים על פי הדין  לצורך ביצוע הסכם זה,

 לרשויות המס וכן יפריש עבורם את כל ההפרשות הנדרשות לפי כל דין או הסכם קיבוצי.   

ובדים המועסקים על ידו בקשר לביצועו של הסכם זה כל תשלום או זכות המגיעים להם על פי הקבלן ישלם לע .ב

 כל דין, הסכם קיבוצי או צו הרחבה החלים עליהם וכן על פי הוראות הסכם זה. 

הקבלן מתחייב, במידת הצורך, להסדיר את יחסי העבודה בינו לבין העובדים המועסקים על ידו לצורך הסכם  .ג

 עסקה התואם את דרישות הסכם זה. זה בהסכם ה

 הקבלן יקפיד על תנאי עבודה הוגנים לעובדיו ובמיוחד: .ד

 .תביטחוניויקפיד על קבלת עובדים בדרך חוקית, וכמו כן לא יעסיק עובדים שלגביהם יש מגבלות  .1

 האיגוד המקצועי. החוק ו/או ישלם לעובד שכר עבודה ותנאים סוציאליים בהתאם לתעריף שנקבע ע"י .2

 לא בקפדנות אחר כל הוראות החוק והסכמי העבודה בקשר לקבלת עובדיו, העסקתם, תנאי עבודה וכו'.ימ .3

 מנהל מטעם העירייה. הרשימת העובדים תועבר לאישור מראש של  .4

 הקבלן יקפיד להפריש לזכות עובדיו את כל התשלומים הסוציאליים לקופת גמל. .5

 

 שמירת דינים

 ביצוע מיטבי ושמירת דינים: .14

ן מתחייב לבצע את העבודות נשוא המכרז והסכם זה, במועד, בדייקנות, ביעילות, בנאמנות ולשביעות רצון הקבל .א

העירייה ובהתאם להנחיות המפורטות במסמכי ההסכם והמכרז ובכלל זה למלא הוראות כל רשות מוסמכת 

 ולפעול על פי הוראות הדין במהלך ביצוע העבודות ובכל הקשור לביצוען.

ייב להשתמש לשם ביצוע העבודות לסוגיהן בציוד או בחומרים מתאימים שלגביהם קיימים הקבלן מתח .ב

אישורים ממכון התקנים הישראלי או מכל גורם מוסמך אחר, אם ניתנים אישורים כאלה לאותו סוג של 

 חומרים.
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לות שינקטו הקבלן מחויב לקיים את כל הוראות הדין והדרישות הסביבתיות הרלוונטיות לגבי כל אחת מהפעו .ג

וכל  נם, אחסווכלי העבודה על ידו במסגרת העבודה, ולגבי כל שלב משלבי העבודה, לרבות בעת תפעול הציוד

 פעולה שהיא הכרוכה בביצוע העבודות נשוא המכרז על ידו.

הקבלן אחראי לכך, כי כל פעולה הקשורה בביצוע העבודות על פי מסמכי המכרז או ההסכם ואשר ביצועה מחייב  .ד

לת רישיון ו/או היתר ו/או מילוי תנאי אחר על פי כל דין, תבוצע רק לאחר קבלת אותו רישיון ו/או היתר ו/או קב

 מילוי אותו תנאי. ההיתרים ו/או הרישיונות וכל דבר אחר הכרוך בכך, יהיו באחריות הקבלן ועל חשבונו.

שבהסכם זה בהתאם להוראות כל דין ורשות  הקבלן מתחייב לבצע את העבודה ולקיים את כל יתר התחייבויותיו .ה

מוסמכת. כן מתחייב הקבלן לשאת בכל התוצאות שתנבענה מהפרתה של התחייבות זו, לרבות כתוצאה ממעשה 

 ו/או מחדל של כל המועסק על ידי הקבלן ו/או פועל מטעמו ו/או בשליחותו בביצוע התחייבויותיו שבהסכם זה.

 

 תמורה

 י[]שיעור העמלה הסופ תמורה .15

 בגובה, הקבלן זכאי לתמורה וחלקיו ובמסמכי המכרז כמפורט בהסכם זה על נספחיו שרותי הגבייהביצוע  עבור .א

בשיעור העמלה הסופית, כפי שמופיע בכתב ההצעה. ובנוסף, תשלום עבור  בפועלמכפלת הסכומים שייגבו על ידו 

 התוכנה בהתאם להצעתו.

 . במועד כל תשלום כשיעורו מע"מ יתווסף המתקבל סכום התמורהל .ב

 

 אופן תשלום התמורה: .16

סכומי בהתאם ל עמלהתשלם העירייה לפי תנאי המכרז וההסכם, בשלמותם,  התחייבויות הקבלןתמורת ביצוע  .א

ובהתאם לשיעור העמלה המקסימלי הקבוע במכרז זה לאחר הפחתת האחוז  בפועלהקבלן החובות אשר ייגבו על ידי 

וזאת בנוסף על זכאותו של הקבלן לקבלת  "[התמורה"  –]להלן  שאושרהרז שהוצע על ידי הקבלן בהצעתו למכ

בנספח התשלומים בגין הוצאות הגביה אשר ייגבו מאת החייבים עקב פעולות האכיפה, ככל שייגבו, בהתאם למפורט 

ס . התמורה תכלול את כל הוצאות הקבלן לרבות כל מלמסמכי המכרז ובתנאי המכרז וההסכם ג' שהינו חלק ה'

 מע"מ. למעטוהיטל החל על ביצוע עבודה זו, 

למען הסר ספק, סכומי החובות שנגבו על ידי הקבלן בהמחאות מעותדות ובתשלומים באמצעות כרטיסי אשראי, לא 

 יחשבו לתשלום בפועל, אלא במועד פירעונם בפועל בלבד.

ו במהלך החודש הקלנדרי החולף, ויהא בחלוף כל חודש קלנדרי יגיש הקבלן חשבון עמלה בגין הסכומים שנגבו על יד .ב

 זכאי, בכפוף לאמור להלן, לתמורה חודשית בגובה סכומי הגביה בפועל במכפלת שיעורי העמלות הנובעים מהצעתו.

אשר לצורך קבלת התמורה, יעביר הקבלן למנהל חשבון מפורט בגין החודש הקודם, נקוב בש"ח, ביחס לסכום  (1)

 ויצרף לו כל מסמך ו/או אישור רלוונטי. הקודם, נגבה על ידו בפועל במהלך החודש 

 ,עפ"י שיקול דעתו הבלעדי ,יוכלימים ממועד קבלתם. המנהל  21, תוך חשבונותיו של הקבלן ייבדקו ע"י המנהל (2)

חלק החשבון שאושר, ישולם לקבלן בתנאים שלהלן. לאשר את כל החשבון במלואו או בחלקו או לא לאשרו כלל. 

 , יידון בין הצדדים.החלק השנוי במחלוקת

 לכל חודש.  1-למען הסר כל ספק, 'חודש קלנדרי', משמעותו חודש מלא החל מה (3)
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יום ממועד  15' לעיל והעברתו לאישור הגזברות, יתבצעו תוך בבדיקת החשבון שהוגש ע"י הקבלן כאמור בסעיף   .ג

 הגשת החשבון ע"י הקבלן.

  מיום אישור החשבון כאמור בס"ק ג' לעיל.ימים  45התמורה תשולם לקבלן בתנאי תשלום שוטף +  .ד

 מהתמורה הסופית המגיעה לקבלן יופחתו, מדי חודש, הסכומים שיתקבלו מהמקרים שלהלן: .ה

 הקנסות שהוטלו על הקבלן )אם הוטלו(. (1

הוצאות בגין פעולות האכיפה שהקבלן ביצע והעירייה חויבה בהם ויש לגבותם מהקבלן )לרבות טרנזקציות  (2

באם העירייה תחויב בהם( וכן הוצאות שחויבה בהם העירייה ע"י הבנקים בגין  –ם במדיה מגנטית של עיקולי

עיקולי בנקים ששוגרו אליהם והוצאות שהעירייה חויבה בהם ע"י גופים שונים אחרים שהקבלן קיבל מהם 

 שרות הקשור בפעילות האכיפה שלו, לרבות משרדי הפנים והתחבורה(.

 יצוניים אחרים )לא של העירייה וככל שהעירייה תחויב בהם(.שימוש במאגרי מידע ח (3

כל הוצאה אחרת הקשורה בשירותים שעל הקבלן לספק לעירייה עפ"י האמור בהוראות המכרז וההסכם ולא  (4

 נאמר במפורש כי העירייה תישא בהם.

 תנאי הצמדה .ו

והקבלן לא יהא זכאי לכל  שיעור העמלה והסכום שהציע הקבלן יישארו קבועים למשך כל תקופת ההתקשרות,

תוספת שיערוך, לרבות להפרשי הצמדה למדד או כל תוספת שיערוך אחרת, וכן לא יהא זכאי לכל פיצוי בגין 

 התייקרויות או כל עילה אחרת. 

 

התמורה הנזכרת בסעיף זה היא תמורה מלאה, הוגנת וסופית עבור ביצוע כל התחייבויותיו של הקבלן לפי הסכם זה  .17

כי המכרז ולפי הדין, והיא כוללת, בין היתר, את חישוב הוצאות הקבלן בגין שכר עבודה והעסקת עובדים, ולפי מסמ

והציוד, הוצאות רישיונות והיתרים, אגרות ותשלומים לפי הדין, וכן כל משרדיו של  םואחזקת השכרתם, רכישתם

 .השירותיםהוצאה אחרת שהיא הדרושה לביצוע 

 

 בוטל. .18

 

סר ספק, כי הפרוצדורה המפורטת לעיל ביחס להגשת חשבונות ואישורם, מועדי התשלום ודרך מובהר בזאת, למען ה .19

העברתם, תחול בשינויים המחויבים גם לגבי כל תשלום במקרה בו הופסקה העסקתו של הקבלן טרם סיום תקופת 

 ההסכם ביחס לתשלום היחסי המגיע לו.

 

ת פירעון כל חשבון אם הקבלן אינו ממלא אחר התחייבויותיו העירייה תהא רשאית, לפי שיקול דעתה, לעכב או לדחו .20

לפי ההסכם. במקרה שכזה, תיתן העירייה הודעה בכתב לקבלן, בה תצוין הסיבה לעיכוב החשבון או דחיית הפירעון 

 כאמור.
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 :במהלכה של שנת התקשרות התמורהאופן חישוב  .21

פי הסכום אשר נגבה על ידו בפועל במהלך החודש  במהלכה של כל שנת התקשרות תשולם לקבלן תמורה המחושבת על

 נשוא החשבון במכפלת שיעור העמלה הבסיסי/סופי הנובע מהצעתו למכרז. 

מוסכם כי התמורה הנזכרת לעיל היא תמורה מלאה, הוגנת וסופית עבור ביצוע כל התחייבויותיו של הקבלן לפי ההסכם,  .22

גם את חישוב הוצאותיו של הקבלן בגין שכר עבודה והעסקת כח אדם,  לפי תנאי המכרז ולפי הדין והיא כוללת בין היתר

שימוש במכונות ובציוד, הוצאות רישיונות והיתרים, תשלומים על פי דין וכן כל הוצאה אחרת מכל סוג שהוא הדרושה 

בוע מהעירייה לביצוע העבודות נשוא ההסכם, בין אם באופן קבוע ובין באופן ארעי. הקבלן לא יתבע ולא יהיה רשאי לת

תוספות מחיר, העלאות או שינויים בתמורה בין מחמת עליה בשכר העבודה, שינויים בשער מטבע, שינויים בעלויות 

המכונות ו/או הציוד, הטלת או העלאת מסים, היטלים או תשלומים אחרים מכל מין וסוג שהוא או מחמת כל גורם 

 סמכת.נוסף, ולרבות דרישות מכל גורם מוסמך או רשות מו

 

תהא זכאית לקזז כל סכום המגיע ממנה לקבלן, כנגד הוצאות שנגרמו לה עקב הפרת ההסכם על ידי הקבלן,  העירייה .23

 וכנגד כל סכום המגיע לה מאת הקבלן.

 

מס, היטל, אגרה או תשלום מסוג אחר החלים או שיחולו על ביצוע העבודות או השירותים הניתנים על ידי הקבלן  כל .24

 מע"מ. למעטהסכם זה, יחולו על הקבלן וישולמו על ידו, לעירייה לפי 

 

 וההתקשרותתקופת ההסכם 

 חודשים.  24, לתקופה של עד 1/4/2022תקופת ההתקשרות/ההסכם הינה מיום מתן צוו התחלת עבודה, אך לא לפני  .25

 בוטל. .א

פעמים נוספות  שלוש עד ,נוספים חודשים 12 עד של לתקופה ההסכם להאריך הזכות לעצמה שומרת העירייה .ב

מובהר, כי חודשים בלבד.  60 -, כולל הארכות, תהיה לכל היותר לתקופת ההתקשרותבכל מקרה, . רצופותו

 .למועד הארכות נוספות לעירייה קימת האופציה הבלעדית לקבוע באם להאריך את תקופת ההתקשרות

יום. גם אם אחרה  60ל העירייה תודיע על אי הארכת ההסכם לתקופות ההארכה בהודעה כתובה מראש ש

העירייה במתן הודעה כנ"ל, תהייה הודעתה על אי ביצוע יתרת ימי ההארכה בכל מועד בתקופת ההארכה 

 תקפה לכל דבר ועניין ולקבלן לא תהיינה כל טענות מכל מין וסוג בגין כך.

ארכת ההסכם. בתקופת הארכה יחולו על הצדדים כל הוראות הסכם זה, בכפוף לשינויים שיתחייבו מעצם ה .ג

מיד עם קבלת ההודעה על הארכת ההסכם ידאג הקבלן להארכה ו/או חידוש הערבויות הבנקאיות, אישורי 

 הביטוח וכן פוליסות הביטוח וכל מסמך אחר הטעון הארכה ו/או חידוש. 

 הבלעדי דעתה שיקול פי על, רשאית העירייה תהא ,ההארכה תקופות או/ו ההסכם תקופת בתום, בנוסף .ד

 קבלן של עבודתו לתחילת עד וזאת, נוספים חודשים 3-ב ההתקשרות תקופת את להאריך, הצורך דתוכמי

 .חדש

 .בהתאם למועדים שנקבעו בהסכם וכפי שייקבע בהנחיות המנהלהקבלן יתחיל את העבודה  .ה

במידה ולא יעמוד הקבלן במועדים הקבועים בהסכם ובהנחיות המנהל, ישלם הקבלן פיצויים מוערכים  .ו

 כמים מראש, והכל כמפורט בהסכם, ומבלי לגרוע מכל סעד הנתון לעירייה לפי הדין ו/או ההסכם.ומוס

חרף האמור לעיל, העירייה תהא רשאית להביא ההתקשרות לידי סיום, בין בתקופת ההתקשרות הראשונה  .ז

 ימים, תהא הסיבה לכך אשר תהא. 30ובין בתקופת ההארכה, בהודעה מראש ובכתב, של 
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 סקת עבודה על ידי הקבלןאיסור הפ

מכל סיבה שהיא, ולבצע את העבודה  ות והשירותיםמתחייב לא לשבות ולא להשבית ו/או להפסיק את העבוד הקבלן .26

בכל יום ברציפות עפ"י תכנית העבודה למשך כל תקופת ההסכם, וזאת גם במקרה של מחלוקת באשר לפרשנות הסכם 

קיומו ולמעט מקרים בהם הורתה העירייה ו/או המנהל במפורש לקבלן זה, ואפילו ככל שיתברר כי העירייה כשלה ב

 לחדול/ להפסיק בביצוע העבודות.

 א. עבודות בשעת חירום26

הקבלן מצהיר ומתחייב, כי בכל מצב המוגדר כשעת חירום, בין אם ע"י הממשלה ובין אם ע"י העירייה, ביצוע  (1

הסכם זה, יימשך כמו בשגרה ולא יופסק ע"י הקבלן, כל עוד  העבודות ו/או מתן השירות הניתן לעירייה במסגרת

לא ניתנה לקבלן הנחיה מפורשת ובכתב מהמנהל, לפיה העבודות יופסקו לאלתר. לתקופה זו, לא תשולם לקבלן כל 

 תמורה ו/או פיצוי בגין הפסקת מתן השירות/העבודות לעירייה.

 אחרת לא ייחשבו כ"כח עליון". לוחמניתי מזג אוויר או פעילות מובהר, כי פעילות טרור, סגירת מעברי גבול, שינוי (2

שתתגלע בין הקבלן ובין העירייה מחלוקת בדבר זכאותו או חובתו של הקבלן מכוח הסכם זה, ו/או כל מחלוקת  ככל .27

אחרת, זכאי הקבלן לברר את תביעותיו בפני ערכאה מוסמכת, ואולם מובהר בזה כי הקבלן מוותר בזה על כל סעד 

 מניעתי, וימצה את סעדיו במישור הכספי בלבד. 

מקרה שהקבלן השבית או לא ביצע את העבודה מכל סיבה שהיא, בשלמות ובדייקנות כנדרש, על פי הסכם זה,  בכל .28

 ₪ 50,000ומבלי לפגוע ולגרוע מכל סעד אחר העומד לזכות העירייה, ישלם הקבלן לעירייה פיצוי מוסכם בסך של 

כל סעד אחר לו זכאית על פי ( לכל יום שבו שבת מביצועה של העבודה, כל זאת מבלי לגרוע מ₪ לףחמישים א)במילים: 

 זה. הסכם

 

 פיצויים מוסכמים 

 פרק הזמןתוך  התחייבותביצע הקבלן את העבודה הנדרשת על פי המועדים כנדרש ו/או לא השלים הקבלן את ביצוע  לא .29

, יחויב הקבלן בתשלום פיצויים מוסכמים ו/או במפרט השירותים תנאי ההסכם ו/או בתנאי המכרזב , כנדרשהנקוב

 להסכם זה.  ד' בנספחמראש לעירייה בשיעורים הקבועים 

בזאת, כי סכום הפיצוי המוסכם הנקוב, הינו נזק שהצדדים רואים אותו כתוצאה מסתברת של ההפרה בעת  מובהר .30

 .ד' בנספחשיעור הפיצוי הנקוב החתימה על הסכם זה, ולא תישמע טענה בדבר אי סבירותו של 

תהיה רשאית לנכות את סכום הפיצויים האמורים מכל סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא וכן תהא רשאית  העירייה .31

לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת. אין בתשלום הפיצויים או הניכויים כשלעצמו משום שחרור הקבלן מהתחייבותו 

 אחרת לפי ההסכם. להשלים את העבודה או מכל התחייבות 

, בגין כל הפרת התחייבות המוטלת על הקבלן לפי הסכם זה אשר 'ד נספחלגרוע מחבותו בפיצויים מוסכמים על פי  בלא .32

לכל מקרה, בהתאם לחומרת  ₪ 5,000אינה נזכרת בנספח ד' האמור, תהיה העירייה זכאית לפיצוי מוסכם בסך של עד 

 תהא מכרעת וסופית.   ההפרה ועל פי שיקול דעתו של המנהל אשר

על זכאותה לפיצויים המוסכמים, בכל מקרה של הפרה מצד הקבלן רשאית העירייה, אך לא חייבת, לבצע את  בנוסף .33

עבור תקורותיה, ולקזז סכומים  15%העבודה שנדרש לבצע הקבלן, ולחייב את הקבלן בכל ההוצאות בהן נשאה בתוספת 

 כם זה ובין מכל מקור אחר. אלה מכל סכום המגיע לקבלן בין מכוח הס

הניתנת לעירייה לפיצויים לפי סעיף זה הוא בנוסף לכל זכות, סעד ותרופה שהעירייה זכאית להם לפי ההסכם או  הזכות .34

 . ( לעיל ויתר הוראות הסכם זה2)ב()15, ולרבות הפיצויים המוסכמים לפי סעיף לפי כל דין

 

 



 חתימת המציע : ___________

    

   

  

 

90  

 

 

 ביצוע להבטחת ההתקשרות ערבות 

 ערבות ביצוע .א

ביצוע וקיום כל אחת מהתחייבויותיו של הקבלן על פי הסכם זה, יפקיד הקבלן בידי העירייה, עם חתימת  הבטחתל

( כשמדד הבסיס הוא 13ההסכם, ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית צמודה למדד המחירים לצרכן )לוח מס' 

אלף  חמישים)במילים:  ₪ 0,0005בסך של או בסמוך לכך,  22.20.15כפי שהתפרסם ביום  0222 נוארימדד חודש 

  "(הערבות)להלן: " קבלןה תחילת עבודתחודשים למן מועד  27( לתקופה של ש"ח

 להסכם זה.  א' כנספח פיםהערבות יהיו לפי נוסח הערבות המצור נוסח .ב

 המופיע בערבות יהיה שם הקבלן.  השם .ג

 ןת לתקופה הנדרשת, כך שתוקפיוערבוה תוארכנהייה, ויוארך ההסכם, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של העיר היה .ד

 חודשים ממועד סיום תקופת ההסכם המוארכת.  3יהא עד תום 

ת יולגרוע מיתר זכויותיה וסמכויותיה של העירייה לפי הסכם זה, תהא העירייה רשאית לממש את הערבו בלימ .ה

קי של התחייבויות הקבלן כלפיה על פי הסכם לכיסוי מלא או חל -, בבת אחת או בשלבים ןאו מקצת ןכול - ותהאמור

, ו/או לכיסוי נזקיה בגין התנהגות הקבלן. עשתה העירייה שימוש בסעיף ועל פי מטרת הערבות לשמה היא ניתנה זה

זה, והקבלן לא השלים את גובה הערבות הנותר לסכום הנקוב בס"ק  )א( לעיל, ייחשב הדבר כהפרה יסודית של 

 הסכם זה. 

 

 ביטוחאחריות ו

 :בנזיקין ושיפוי אחריות .35

הקבלן יהיה לבדו אחראי כלפי העירייה לכל נזק גוף ו/או נזק רכוש ו/או אובדן ו/או הפסד העלולים להיגרם  .א

לעירייה ו/או לעובדיה ו/או למי מטעמה ו/או לצד שלישי כלשהו ו/או נזקים לחייבים ולמעוקלים ו/או לעובדי 

לן  ו/או לעובדיהם ו/או למי מטעמם, כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של הקבלן  ו/או לקבלני משנה מטעם הקב

הקבלן ו/או עובדיו ו/או כל מי מטעמו ו/או כתוצאה מטעות ו/או השמטה ו/או העדר נאמנות של הקבלן ו/או 

 מי מטעמו הנוטלים חלק בביצוע השירותים ו/או בקשר לשירותים נשוא הסכם זה. 

רייה לאבדן, נזק או קלקול לציוד מכל סוג ותאור הנמצא או שהובא על ידו הקבלן יהיה לבדו אחראי כלפי העי .ב

 ו/או על ידי מי מטעמו לצורך השירותים נשוא ההסכם ו/או למעוקלים ו/או לציוד ורכוש שבאחריותו.  

הקבלן פוטר בזאת את העירייה ואת הפועלים מטעמה מכל אחריות לגבי נזקים כאמור ומתחייב לשפותה ו/או  .ג

ימים על כל סכום שתחויב לשלם עקב נזקים כאמור לרבות הוצאות  7ה ו/או את הפועלים מטעמה תוך לפצות

 ושכ"ט עו"ד. העירייה תודיע לקבלן על כל תביעה שתוגש נגדה כנ"ל ותאפשר לו להתגונן מפניה על חשבונו. 

יבה אחרת סכומים העירייה רשאית לקזז מן התשלומים אשר הקבלן זכאי להם מכוח הסכם זה ו/או מכל ס .ד

אשר נתבעים מהעירייה על ידי צד שלישי כלשהו בגין מעשה או מחדל שהם באחריות הקבלן כאמור לעיל ו/או 

 בגין נזקים שנגרמו לעירייה מחמת מעשה או מחדל שהם באחריות הקבלן כאמור לעיל.

 

 ביטוח .36

יותיו ו וחובותיו, מתחייב הקבלן להבטחת אחריות הקבלן כאמור לעיל ועל פי כל דין ומבלי לגרוע מהתחייבו .א

לערוך ולקיים על חשבונו במשך כל תקופת ההסכם וכל עוד קיימת אחריות שבדין כלפיו ביטוחים מתאימים 

להבטחת אחריותו כאמור לפי שיקול דעתו, ובלבד שלא יפחתו מהביטוחים והתנאים המפורטים בטופס נספח 

 כם זה )להלן: "טופס האישור על קיום ביטוחים"(.  המהווה חלק בלתי נפרד מהס נספח ב'הביטוחים, 
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הקבלן ימציא במעמד חתימת הסכם זה את טופס האישור על קיום ביטוחים )נספח י'( חתום כדין בידי מבטחיו  .ב

-הקבלן המורשים בישראל על קיום ועריכת הביטוחים הנזכרים לעיל ושאינו מסויג. מסירת האישור חתום על

יה במועדים הינה תנאי עיקרי בהסכם זה אשר הפרתו מזכה את העירייה בתרופות בגין ידי מבטחי הקבלן לעירי

יום לפני תום תקופת הביטוח, במשך כל זמן  14הפרת ההסכם. הקבלן ישוב וימציא אישור ביטוח לכל הפחות 

 חלותו של הסכם זה, וזאת ללא צורך בקבלת דרישה כלשהי מהעירייה.

קונם והמצאת פוליסות הביטוח ו/או האישורים על קיום ביטוחים לעירייה לא יהוו עריכת הביטוחים ו/או תי .ג

אישור כלשהו מהעירייה על התאמת הביטוחים ולא יטילו עליה אחריות כלשהי בקשר לכך ו/או לא יהא בכך 

 פי כל דין. -פי הסכם זה או על-כדי לצמצם את אחריות הקבלן על

ודא שנערך, ביטוח כל כלי רכב המשמש במישרין או בעקיפין לביצוע הקבלן יערוך או יו -ביטוח כלי רכב  .ד

העבודות ו/או מתן השירותים ולכל אורך תקופת ההתקשרות מפני כל חבות שחובה לבטחה על פי דין לרבות 

ביטוח אחריות מפני נזקי גוף בגבולות אחריות בלתי מוגבלים )ביטוח חובה( וכן מפני חבות בגין נזק לרכוש 

   ₪ 600,000 -יסוי לנזקי גוף אשר אינם מכוסים בביטוח חובה בסכום גבול אחריות שלא יפחת מהכולל כ

הקבלן לבדו אחראי על תשלום דמי הביטוחים הנ"ל וכן יישא בדמי ההשתתפויות העצמיות הקבועות בפוליסות  .ה

 הביטוח.

קבלן ו/או הפועלים מטעמו, הקבלן לבדו יהיה אחראי לנזקים אשר היו מבוטחים אילולא מעשה או מחדל של ה .ו

לרבות קבלנים מבצעי עבודות, קבלני משנה ועובדיהם, אשר יגרמו להפחתה מלאה או חלקית של תגמולי 

הביטוח אשר היו משולמים בגין אותם נזקים. מובהר, כי הקבלן יהיה אחראי לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות 

יסות או העולות על היקפי הכיסוי הביטוחי נזקים שהם מתחת לסכום ההשתתפות העצמית הקבועה בפול

 שנערכו בפועל.

הקבלן מתחייב לשמור ולקיים את כל הוראות פוליסות הביטוח כלשונן ומבלי לפגוע בכלליות האמור, לשמור  .ז

על כל הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות הביטוח. ולדרישת העירייה  לעשות כל פעולה כדי לממש 

 יטוח בעת הצורך.את פוליסות הב

הפר הקבלן או מי מטעמו את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויות העירייה, יהיה הקבלן אחראי  .ח

לנזקים באופן מלא ובלעדי מבלי שתהיה לו טענה כלשהי כלפי העירייה על כל נזק כספי ו/או אחר שיגרם לו 

 עקב זאת.

חוק הביטוח הלאומי ו/או כל חוק אחר הדן בביטוח  על הקבלן לשאת בתשלומים המוטלים עליה כמעביד לפי .ט

 עובדים על ידי מעבידים.

מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי הסכם זה ו/או על פי דין לעניין הוראות האחריות, השיפוי והביטוח הכלולים  .י

" והקבלן יעמוד BACK TO BACK בהסכם עם העירייה, הקבלן מצהיר כי ההוראות הנ"ל יחולו עליו "

 העירייה בהתאמה ובשינויים המחויבים.   תהתחייבויוב

 

 אבטחת מידע ושמירה על סודיות .37

"( הינן הרשומות" -כל הרשומות, המסמכים והמידע שיגיעו לקבלן בשל או עקב מתן שירותי הגבייה )להלן  .א

ם, לכל אבדן ויהיו קניינה הבלעדי של העירייה והקבלן יהיה אחראי באחריות מוחלטת, הן בנזיקין והן בפלילי

 או נזק שיגרמו לרשומות או לחלקים מהן.

הקבלן ישמור את הפרטים המופיעים ברשומות בסודיות, ובמקום סגור, שמור, מאובטח ומוגן גם מפני נזקים  .ב

 והיזקים, ולא יעבירן לצד ג'.
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, ה, את כל תיקי החייבים, המסמכים וכיוצא באלבתום תקופת ההתקשרות יחזיר הקבלן את כל הרשומות .ג

 , לאגף הפיקוח העירוני, לידיו של פקיד הגבייה, או מי מטעמו.ומספרי משלם כשהן מסודרות לפי מספרי ת.ז.

בכל מקרה בו יחסרו אסמכתאות ו/או לא יועברו לידי העירייה באסמכתאות הנדרשות, ישלם הקבלן קנס של 

 כפיצוי מוסכם, ללא הוכחת נזק. ₪ 200,000

דע שהגיע ושיגיע אליו ולידיעתו במסגרת ביצוע ההסכם נשוא מכרז זה, ולא יעבירו הקבלן ישמור בסוד כל מי .ד

 ולא ישתמש בו אלא לשם ביצוע העבודות נשוא מכרז זה.

הקבלן יקפיד וימלא במשך כל תקופת ההתקשרות ולאחריה, על הוראות הדין הנוגעות בין השאר לצנעת הפרט,  .ה

 .1981 -ולרבות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 

הקבלן יקפיד לוודא והוא מתחייב כי כל עובדיו ומי מטעמו שיועסק בביצוע העבודות נשוא מכרז זה, ישמרו על  .ו

סודיות המידע שנמסר ושהגיע לידיהם, ויטפלו בו ברמה גבוהה של אמינות ומהימנות, תוך שמירת הדין הנוגע 

 בין השאר לצנעת הפרט.

 לפחות. step verification 2 ה של הקבלן יקיים מנגנון גישה למערכת ברמת אבטח .ז

ניהול הרשאות הגישה למערכת וניהול משתמשים באישור מנמ"ר העירייה בלבד. הקבלן יאפשר את ניהול  .ח

 ההרשאות וניהול המשתמשים על ידי מחלקת המחשוב, עיריית ערד.

פיו הוא פועל וכן את הקבלן יציג למנמ"ר העירייה את נוהל אבטחת המידע ונוהל הגיבויים הקיים אצלו ושעל  .ט

מערך אבטחת המידע שהוא מקיים. רשאי המנמ"ר לשנות/לתקן את נוהל האבטחה והקבלן יהיה חייב לבצע 

 זאת על חשבונו והוצאותיו. העירייה רשאית לערוך סיור באתר הקבלן ולהתרשם מקיום נהלי אבטחת המידע.

י, גם עפ"י הנחיות מערך הסייבר הלאומי על כל הקבלן מאשר בחתימתו על הסכם זה כי הינו פועל באופן דווקנ .י

 עדכוניו האחרונים.

 

 משנה-והעסקת קבלני איסור המחאה

הקבלן לא יהיה רשאי להסב ו/או להעביר ו/או להמחות ו/או למסור לקבלן אחר כל עבודה נשוא הסכם זה, כולו או  .38

ן ובין בעקיפין, אלא אם ניתנה לכך הסכמת מקצתו ו/או זכות מזכויותיו לפי הסכם זה, כולן או מקצתן, בין במישרי

 העירייה מראש ובכתב.

אין הקבלן רשאי למסור לאחר את ביצועה של העבודה, כולה או מקצתה, אלא אם כן התקבלה לכך הסכמת העירייה  .39

מראש ובכתב. מובהר, כי העסקת עובדים במישרין, בין ששכרם משתלם לפי זמן העבודה ובין ששכרם משתלם לפי 

במידה והקבלן הינו תאגיד  העבודה, אין בה לכשעצמה משום מסירת ביצועה של העבודה, או חלק ממנה, לאחר. שעות

או יותר מהשליטה בתאגיד או מזכויות  השותפות, בין אם העברה נעשתה בבת אחת  25%או שותפות יראו בהעברת 

 ובין אם נעשתה בחלקים, כהעברת זכות המנוגדת לסעיף זה.

לא יעביר/ ימחה /ימסור כל עבודה נשואת הסכם זה כולה או חלקה לקבלן משנה אלא אם יקבל לכך  הזוכה ןהקבל .40

מראש מאת המנהל. אין ההסכמה האמורה פוטרת את הקבלן מאחריותו והתחייבויותיו המלאים לפי  בכתבאישור 

מטעם קבלן המשנה, באי  ישא באחריות מלאה לכל מעשה או מחדל של קבלן המשנה, מבצעי העבודהיההסכם, והקבלן 

 כוחו ועובדיו.

במידה ויאושר לקבלן, מראש ובכתב, להעסיק קבלני משנה, הרי שכל ההוראות החלות על הקבלן לפי ההסכם ומכרז  .41

זה, יחולו גם על קבלני המשנה שאושרו על ידי העירייה, ועל הקבלן להחתים את קבלן המשנה כי קרא, הבין ויישם את 

 האמורה של קבלן המשנה, לעירייה. ומהתחייבויותיזה, ולהעביר העתק ההוראות נשוא מכרז 
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מובהר, כי גם במקרה של העסקת קבלני המשנה, ההתקשרות היחידה היא בין הקבלן לעירייה, וכי הקבלן לבדו יישא  .42

וא מכרז שאר האחראי הבלעדי לביצוע העבודות נשיבכל התשלומים לקבלני המשנה שאושרו על ידי העירייה, וכי הוא י

 זה.

 

 הפרות

להסכם זה הינן תנאים עיקריים בהסכם זה והפרתן  א28-ו 7,8,9,10,12,13,26,28,30,37,42,43,44,45,47הוראות סעיפים  .43

תחשב כהפרה יסודית של ההסכם תחשב הפרה יסודית של הסכם זה כמשמעותה בחוק החוזים )תרופות בשל הפרת 

 .1970 -הסכם(, התשל"א 

אמור בסעיף מסעיפי הסכם זה, אם לא ימלא הקבלן אחרי התחייבויותיו לפי הסכם זה, רשאית העירייה מבלי לגרוע מה .44

לבצע את העבודות האמורות על ידי קבלן אחר או בכל דרך אחרת, ובמידה שההוצאות האמורות חלות על הקבלן תהא 

ו כהוצאות תקורת העירייה, מכל שייחשב 15%העירייה רשאי לגבות או לנכות את ההוצאות האמורות, בתוספת של 

סכום שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא וכן תהא העירייה רשאית לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת. זאת, בלא לגרוע מזכותה 

 של העירייה לקנוס את הקבלן בהתאם להוראות הסכם זה, וכן בלא לגרוע מזכאותה לכל סעד אחר על פי דין. 

הפר הקבלן את ההסכם הפרה יסודית, תהיה העירייה זכאית לכל סעד ותרופה על מבלי לגרוע מהאמור לעיל הרי אם  .45

ועל פי הדין, ולרבות מימוש הערבות או חלק ממנה, ומבלי  1970 -פי חוק החוזים ) תרופות בשל הפרת הסכם ( תשל"א

כם ו/או את לגרוע מהזכויות האמורות, תהיה העירייה זכאית לכל אחד מהסעדים הבאים: לתבוע את אכיפת ההס

 ביטולו וכן להעביר ביצוע העבודות על פי מסמכי ההסכם לקבלן אחר או לבצען בכל דרך שתמצא לנכון.

 

 ביטול ההסכם

בלי לפגוע ו/או לגרוע מכל זכות המוקנית לעירייה על פי הסכם זה ו/או על פי דין ועל אף כל הוראה אחרת בהסכם זה,  .46

ירייה רשאית להביא הסכם זה  לסיומו ע"י הודעה בכתב לקבלן. ניתנה בכל אחד מהמקרים המנויים להלן תהיה הע

 שעות לאחר שתימסר הודעת  96הודעה כאמור, יסתיים הסכם זה בתאריך שיהיה נקוב בהודעה האמורה ולא לפני תום 

המוקדם ימים לאחר משלוחה בכתב בדואר רשום לקבלן, לפי כתובתו הנקובה בהסכם זה, הכל לפי  7ביטול לקבלן, או 

 יותר.

 ואלו הם המקרים:

 הקבלן הפר את ההסכם הפרה יסודית. (1)

הקבלן הפר התחייבות כלשהי שאינה הפרה יסודית ולא תיקן את ההפרה תוך המועד שקבע המנהל או מי מטעמו,  (2)

 או חזר על אותה הפרה.

ימים, למעט בשל  3ולה על הקבלן הפסיק את ביצוע העבודות נשוא ההסכם ללא אישור העירייה לתקופה הע (3)

מובהר, כי פעילות טרור, סגירת הסיבה הנובעת מכח עליון שלקבלן אין שליטה עליה או לפי הוראות העירייה. 

 מעברי גבול, שינויי מזג אוויר או פעילות לוחמה אחרת לא ייחשבו כ"כוח עליון".

 העירייה.הקבלן אינו ממלא את תפקידו ו/או התחייבויותיו לשביעות רצון  (4)

הוטל עיקול זמני או קבוע עם נכסי הקבלן או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכסיו, כולם או חלקם,  (5)

 יום ממועד ביצועם. 30והעיקול או הפעולה האמורה לא הופסקה או לא הוסרו לחלוטין תוך 
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, כולם או חלקם או הוגשה נגדו בקשת פשיטת הוגשה נגד הקבלן התראת פשיטת רגל או ניתן צו כינוס לגבי נכסיו (6)

רגל, ובמקרה שהקבלן הוא תאגיד התקבלה על ידו החלטה על פירוק או שהוא הגיע לפשרה או הסדר עם נושיו 

 כולם או חלקם, או שהוא פנה לנושיו בבקשה למתן ארכה או פשרה לצורך הסדר ענייניו.

קבלן או אדם אחר מטעמו נתן או הציע שוחד, מענק או טובת הוכח, להנחת דעתה הבלעדית של העירייה, כי ה (7)

הנאה כלשהי בקשר לביצוע עבודות נשוא ההסכם או בקשר עם ביצוע עבודות אחרות לפי התקשרות אחרת עם 

 העירייה.

הוכח, להנחת דעתה הבלעדית של העירייה כי הצהרה כלשהי של הקבלן שניתנה בהסכם או במכרז או בקשר עם  (8)

כי ההסכם והמכרז או בקשר עם התקשרות אחרת שבין העירייה לקבלן, אינה נכונה או שהקבלן לא גילה מסמ

 עובדה מהותית שהיה בה כדי להשפיע על ההתקשרות עמו.

הוכח, להנחת דעתה הבלעדית של העירייה, כי אין ביכולתו של הקבלן לעמוד במלוא ההתחייבויות הנדרשות על  (9)

 ל סיבה שהיא. פי תנאי הסכם זה מכ

(       הוראות כל חוק או נוהל/הנחיה ממשלתית מונעות מהקבלן, עפ"י חוו"ד של היועמ"ש לעירייה, את ביצוע ההסכם 10)

 כלשונו.

מובהר כי רשימה זו אינה סגורה, וכי העירייה תהיה זכאית לסיים את ההתקשרות בכל עת, על פי שיקול דעתה, בהודעה  .47

 יום מראש.  30בת 

ההסכם כאמור לעיל, לא תהיה העירייה חייבת לשלם לקבלן כל תשלומים עקב הבאת ההסכם לקיצו מלבד בוטל  .48

או מתן שירותי נציג שרות למטרת ביצוע פעולות האכיפה  בפועל הסכומים אשר נגבו על ידוהתמורה שתגיע לקבלן בגין 

וי נוסף מעבר לעמלה המגיעה בגין הסכומים בכלל זה, לא יהא הקבלן זכאי לכל פיצ עד מועד סיום ההסכם. וקבלת קהל

שנגבו על ידו בפועל עד למועד סיום ההתקשרות, ולרבות לא בגין עבודה שביצע בקשר עם סכומים שטרם נגבו בפועל עד 

 למועד הנ"ל. 

 

 שונות

 ספרי העירייה וחשבונותיה ישמשו ראיה לכאורה בכל הנוגע לתשלומים לקבלן ומועדיהם. .49

חלק מזכויותיה על פי הסכם זה לא יראו את השימוש האמור בזכויות העירייה כביטול ההסכם על השתמשה העירייה ב .50

ידי העירייה אלא אם העירייה הודיעה על כך במפורש ובכתב, והקבלן יהיה חייב לעמוד בכל התחייבויותיו על פי ההסכם 

 כל עוד לא ניתנה לו הודעת ביטול כאמור.

ראות מסמכי הסכם והמכרז לא יהיה להם כל תוקף אלא אם נעשו בכתב ובחתימת שני כל ויתור, הסכמה או שינוי מהו .51

הצדדים. הסכמה מצד העירייה או המנהל לסטות מתנאי הסכם זה במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה 

 גזירה שווה למקרה אחר. 

ים, אין לראות בכך ויתור על אותן זכויות השתמשה העירייה או המנהל בזכויות שניתנו להם לפי הסכם במקרה מסו לא .52

 במקרה אחר ואין ללמוד מהתנהגות זו יותר כל שהוא על זכויות וחובות לפי הסכם זה. 

 

 תניית שיפוט

 , תהא סמכות השיפוט הייחודית לדון בכל תביעה שתוגש בכל הנוגע להסכם זה.באר שבעלבתי המשפט המוסמכים ב .53

 

 כתובות הצדדים והודעות:

 הצדדים למשלוח הודעות והתכתבויות יהיו כמפורט ברישא להסכם זה.  כתובות .54
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כל הודעה שצד אחד צריך ליתן למשנהו על פי מסמכי ההסכם והמכרז תינתן במסירה אישית או במכתב רשום לפי  .55

שעות לאחר הישלחה מבית  72כתובת המצוינת במבוא להסכם זה. הודעה שנשלחה בדואר רשום תחשב שנתקבלה 

 בישראל.הדואר 

 

 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 
___________________                       __________________                        __________________ 

 עירייהה יתגזבר      חתימה וחותמת הקבלן                                   ראש העיר                                         
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 בנקאית לביצועערבות  - נספח א'

 בנק ______________              לכבוד                                                                                                    

 סניף _______________                                 עיריית ערד                                                                    

 כתובת הסניף _______________           א.נ ,                                                                                                

 תאריך _______________                                                                                                                          

 

 .הנדון: ערבות בנקאית צמודה למדד המחירים לצרכן מס'                  

 

אנו ערבים בזה כלפיכם  על פי בקשת _______________________________________________ )להלן: "המבקש/ים"(. .1

אלף ש"ח( )להלן: "סכום הערבות"(, בתוספת הפרשי הצמדה למדד  חמישיםש"ח )במילים:  50,000לתשלום של סכום עד סך של 

גביית חובות בגין קנסות וגזרי דין עירוניים לרבות הספקת  – 1/2022 כמפורט להלן, שתדרשו מאת המבקש/ים בקשר מכרז מס' 

 ושירותים נוספים עבור עיריית ערד.תוכנת ניהול קנסות ואכיפת גבייתם שונים 

 בערבות זו: . 2

 המדד שפורסם לאחרונה לפני התשלום בפועל על פי ערבות זו . -"מדד חדש"  א.  

 או בסמוך לכך, והעומד על ________ נק'. 2022 פברוארל 15שפורסם ביום  2022 נוארימדד  -"מדד יסודי"  ב.

מתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי כולל אותו , ה13מדד המחירים לצרכן, לוח  -"מדד"  ג.

מדד אף אם יתפרסם על ידי מוסד ממשלתי אחר וכן כולל כל מדד רשמי שיבוא במקומו, בין אם יהיה בנוי על אותם 

 נתונים עליהם בנוי המדד הקיים ובין אם לאו.

, כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי נשלם את סכום הערבות אם יתברר ביום התשלום על פי דרישתכם של סכום הערבות .3

יה של המדד החדש לעומת המדד היסודי. אם יתברר ביום התשלום על פי דרישתכם כי המדד החדש יכשהוא מוגדל בשיעור העל

 ירד לעומת המדד היסודי נשלם לכם את אותו סכום הנקוב בדרישתכם ובתנאי שלא יעלה סכום הערבות.

ימים מתאריך קבלת דרישתכם על ידינו, אנו נשלם לכם כל סכום הנקוב בדרישה  3 -י דרישתכם הראשונה בכתב, ולא יאוחר מלפ .4

ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות בתוספת הפרשי הצמדה למדד, כאמור לעיל, מבלי להטיל עליכם כל חובה לבסס או לנמק את 

 ום תחילה מאת המבקש/ים.דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשל

פי ערבות זו צריכה -ועד בכלל, ולאחר תאריך זה תהא בטלה ומבוטלת. דרישה על 10/06/2022ערבות זו תישאר בתוקף עד יום  . 5

 להתקבל על ידינו בכתב, לא יאוחר מהתאריך הנ"ל.

 

 סבה.ערבות זו הינה בלתי חוזרת, אינה ניתנת לביטול, ואינה ניתנת להעברה או לה .6

 

 בכבוד רב ,                                                                                                                      

 בנק _______________                                                                                                                                  

_____________  ___________ 
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 ב' נספח

 אחריות וביטוח

 

ו/או תאגידים עירוניים ו/או חברות  עיריית ערדהמזמינה לעניין סעיפי האחריות השיפוי והביטוח בחוזה זה משמעותם : 

 ו/או יועציהם או עובדיהםאו גופי סמך מתוקצבים ו/או נבחריהם ו/או מנהליהם ו//עירוניות ו

מפעיל שירותי הגבייה והאכיפה יהיה אחראי באופן בלעדי לכל נזק )בין לגוף ובין לרכוש( ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו  .1

לכל גורם שהוא במהלך ביצוע השירות על ידו או כתוצאה מביצועו, והוא מתחייב לפצות ללא דיחוי את המזמינה בגין 

ו הוצאה מכל מין וסוג שיגרמו למזמינה ו/או לצד שלישי עקב כך. מפעיל שירותי הגבייה והאכיפה כל נזק ו/או הפסד ו/א

 יוציא על חשבונות פוליסת ביטוח להבטחת אחריותו האמורה.

מפעיל שירותי הגבייה והאכיפה פוטר את המזמינה ו/או עובדיה ו/או כל אדם הנמצא בשירותה מכל אחריות לכל אבדן  .2

 עיל.או נזק כאמור ל

, ישפה מפעיל שירותי הגבייה והאכיפה את המזמינה בגין כל הוצאה או תשלום לעילמבלי לגרוע מכלליות האמור  .3

שתידרש המזמינה לשלם בקשר עם או בגין כל נזק שיגרם למאן דהוא בקשר עם פעולות ו/או מחדלי מפעיל שירותי 

 המזמינה, והנובעים באופן ישיר או עקיף ממתן השירות.מעביד עם -הגבייה והאכיפה  ו/או עקב טענה בקשר ליחסי עובד

המזמינה רשאית לנכות כל סכום שהיא שילמה או חויבה לשלמו בגין תביעה כאמור, מכל סכם שיגיע למפעיל שירותי  .4

הגבייה והאכיפה ממנה, וכן תהא המזמינה זכאית לעכב כל סכום כזה להבטחת תשלום כנ"ל, בכל מקרה בו המזמינה 

 יה לשלם דמי נזק לצד שלישי כלשהו.תהא צפו

להבטחת אחריותו על פי הסכם זה יערוך מפעיל שירותי הגבייה והאכיפה ויחזיק בידיו במשך כל תקופת חלותו של הסכם  .5

הסכם זה, והוא יישא לנקוב באת הביטוחים הנחוצים לצורך אבטחת התחייבויותיו וחובותיו בהתאם לכל הפחות זה 

 תפויות עצמיות במקרה נזק.השת ישלם בעלותם וכן 

ימים ממועד חתימת הסכם זה אישור על קיום ביטוחים לשביעות  7מפעיל שירותי הגבייה והאכיפה ימציא למזמינה תוך  .6

מפעיל  .ואינו מסויג התואם את התחייבותו החוזית ע"פ חוזה זה רצונה של המזמינה כשהוא חתום על ידי מבטחיו

יום לפני מועד פקיעת  14ימציא את אישור קיום הביטוחים האמור, לכל הפחות שירותי הגבייה והאכיפה יחזור ו

 הביטוחים הנקובים בו.

מפעיל שירותי הגבייה והאכיפה מודע לכך כי בהינתן שאישור קיום הביטוחים הנדרש לא הוגש ו/או לא חודש במועד,  .7

 א צו הפסקת עבודה מידית.יתאיין הסכם זה, על כל המשמעויות הנובעות מהפרת הסכם התקשרות, ויוצ

את גם אם תבקש זאת המזמינה יהיה מפעיל שירותי הגבייה והאכיפה חייב להמציא למזמינה, לפי דרישתה הראשונה,  .8

 פוליסת הביטוח ואת קבלות התשלום בגין פרמיות הביטוח המשולמות על ידו בגין הפוליסות.

את כל התשלומים הנדרשים כדי שפוליסת הביטוח הנ"ל מפעיל שירותי הגבייה והאכיפה מתחייב בזאת לשלם כסדרם  .9

תהיה בתקופה המלא, אם לא יעשה כן תהיה המזמינה רשאית )אך לא חייבת( לשלם את כל הסכומים הנ"ל במקום 

 מפעיל שירותי הגבייה והאכיפה ולנכותם מכל סכום כסף אשר יגיע ממנה למפעיל שירותי הגבייה והאכיפה.

ים למזמינה כנגד מפעיל שירותי נאמור לעיל כדי לגרוע מכל זכות ו/או סעד ו/או תרופה המוקאין בעריכת הביטוחים כ .10

ואין בהם כדי לשחרר את מפעיל שירותי הגבייה  או להגביל את אחריותו  הגבייה והאכיפה על פי ההסכם ועל פי כל דין,

 והאכיפה מהתחייבויותיו לפי הסכם זה.

טוחים הנ"ל על ידי מפעיל שירותי הגבייה והאכיפה כדי לצמצם ו/או לגרוע בצורה בהקשר זה מובהר כי אין בעריכת הבי

 כלשהי מהתחייבויותיו על פי הסכם זה.
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בכל פעם שמבטחו של מפעיל שירותי הגבייה והאכיפה יודיע המזמינה כי מי מביטוחי מפעיל שירותי הגבייה והאכיפה  .11

לעיל,  שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.ופת הביטוח, כאמור בסעיף עומד להיות מצומצם או משונה לרעה או מבוטל בתק

מתחייב מפעיל שירותי הגבייה והאכיפה לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש, לפני מועד 

 הצמצום ו/או השינוי לרעה ו/או ביטול הביטוח כאמור.

 וסף לאמור לעיל, בכפוף לקבלת דרישה בכתב המזמינה מתחייב מפעיל שירותי הגבייה והאכיפה להמציא מזמינהבנ .12

( ימים ממועד קבלת הדרישה, העתקים מפוליסות הביטוח לגבי אותם הביטוחים שהתחייב ארבעה עשר) 14בתוך 

טתו בקשר עם העבודות ואשר אינם נכללים לקיימם ו/או החלים עליו על פי הסכם זה ו/או על פי דין ו/או על פי החל

כמו כן מתחייב מפעיל שירותי הגבייה והאכיפה לתקן במסגרת נספח "אישור ביטוחי מפעיל שירותי הגבייה והאכיפה", 

 את פוליסות הביטוח על פי דרישות המזמינה, כדי להתאימן להוראות הסכם זה.

, כי גבולות האחריות ו/או תנאי הביטוח המתחייבים מן האמור למען הסר מפעיל שירותי הגבייה והאכיפה מובהר בזאת .13

הינם דרישה מינימאלית המוטלת על מפעיל הסכם זה ובאישור עריכת ביטוחי מפעיל שירותי הגבייה והאכיפה, ב

ועל מפעיל שירותי הגבייה והאכיפה לבחון את חשיפתו לנזקים ולחבויות ולקבוע את גבולות  שירותי הגבייה והאכיפה,

האחריות ותנאי הביטוח בהתאם. מפעיל שירותי הגבייה והאכיפה מצהיר ומאשר, כי הוא יהיה מנוע מלהעלות כל טענה 

 ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המזמינה ו/או מי מטעמם בכל הקשור לגבולות האחריות המינימאליים כאמור.

ו אי קיום של תנאי מתנאי איזו מפוליסות הביטוח בנוסף לאמור לעיל ומבלי לפגוע בכלליות האמור, נקבע כי הפרה ו/א .14

לא יפגעו בזכויות המזמינה, על פי ו/או מי מהבאים מטעמו על ידי מפעיל שירותי הגבייה והאכיפה ו/או עובדיו ומנהליו 

 ביטוחים אלו.

 ,באופן מלא  ינהכמו כן ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, מפעיל שירותי הגבייה והאכיפה יהיה אחראי לשפות את המזמ .15

בגין כל נזק, אשר ייגרם להם )או למי מהם( עקב אי כיסוי ביטוחי הנובע מהפרה ו/או אי קיום תנאי מתנאי איזו 

מהפוליסות על ידי מפעיל שירותי הגבייה והאכיפה ו/או מנהליו ו/או העובדים המועסקים על ידו ו/או על ידי הפועלים 

 מטעמו ו/או בשמו ו/או עבורו.

( לבדוק את אישורי הביטוח ו/או פוליסות הביטוח שיומצאו על ידי מפעיל שירותי הגבייה ת)אך לא חייב תנה רשאיהמזמי .16

והאכיפה כאמור לעיל. מפעיל שירותי הגבייה והאכיפה מצהיר ומתחייב כי זכות הביקורת של המזמינה ביחס לאישורי 

ל מי מטעמם כל חובה ו/או אחריות שהיא בכל הקשור על המזמינה ו/או על כ אין באמור לעיל כדי להטילהביטוח, 

לאישורי הביטוח כאמור, טיבם, היקפם ותוקפם, או לגבי היעדרם, ואין בה כדי לגרוע מכל חובה שהיא, המוטלת על 

 מפעיל שירותי הגבייה והאכיפה על פי הסכם זה ועל פי הוראות כל דין.

מיות הביטוח בגין הפוליסות המפורטות באישור ביטוחי מפעיל מפעיל שירותי הגבייה והאכיפה מתחייב לשלם את פר .17

שירותי הגבייה והאכיפה, וכל תשלום אחר שיידרש על ידי חברת הביטוח בקשר להן במועד ולמלא אחר כל הוראות 

הפוליסות הנ"ל כלשונן ומבלי לפגוע בכלליות האמור, לשמור על הוראות הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות 

ח, לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם ולדאוג ולוודא כי הפוליסות תהיינה בתוקף במשך כל תקופת ביצוע הביטו

 העבודות.

לא ביצע ו/או לא קיים מפעיל שירותי הגבייה והאכיפה את הביטוחים אשר התחייב לבצע על פי הסכם זה או מי מהם,  .18

לפי הסכם זה או על פי דין, לערוך את הביטוחים כולם או  היאך לא חייב ומבלי לפגוע בזכויות תהיה המזמינה רשאית

חלקם )בהתאם להחלטת המזמינה( תחתיו ולשלם את דמי הביטוח על חשבונו של מפעיל שירותי הגבייה והאכיפה. כל 

בתוספת תקורה  הראשונה המזמינה על פי דרישתלבתשלומו כאמור יוחזר מיד  האו התחייב מהסכום המזמינה שיל

 לנכות תהיה רשאית. לחלופין ומבלי לפגוע בזכויות המזמינה על פי הוראות סעיף זה, המזמינה 20%בשיעור של  מוסכמת
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לגבותם  תהיה המזמינה רשאיתסכומים אלו מכל סכום שיגיע ממנה למפעיל שירותי הגבייה והאכיפה בכל זמן שהוא, וכן 

 ממפעיל שירותי הגבייה והאכיפה בכל דרך אחרת.

י לגרוע מהאמור בכל מקום בסעיף זה לעיל, בכל שלבי ביצוע העבודות מתחייב מפעיל שירותי הגבייה בנוסף ומבל .19

והאכיפה למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי והחוק לביטוח בריאות ממלכתי וכל הצווים, תקנות 

חיו שיועסקו ועיל באופן שכל עובדיו ושלוכדומה, שהותקנו לפי החוקים הנ"ל, ובעיקר אך מבלי לפגוע בכלליות האמור ל

בביצוע העבודות, באופן מקרי או זמני, יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת ביצוע העבודות זכאים לכל הזכויות שעל פי 

 החוקים הנ"ל.

כל הוראה בסעיף זה בקשר לביטוח אינה באה לגרוע מכוחם של הוראות ההסכם בדבר אחריותו הבלעדית של מפעיל  .20

 הגבייה והאכיפה לנזקים באם יגרמו כאמור בסעיפים אחרים בהסכם זה ו/או על פי הדין.שירותי 

מפעיל שירותי הגבייה והאכיפה מצהיר בזאת כי פוליסות הביטוח שתופקנה על ידו עבור פרויקט זה, ופרויקט זה בלבד,  .21

 :ות הנדרשות ע"פ חוזה זהיכללו את ההרחבות המצ"ב, המתייחסות לכ"א מפרקי הפוליס

הספקת תוכנה לניהול ואכיפת מתן שירותים  בכל הנוגע לגביית חובות בגין קנסות וגזרי דין עירוניים, מהות העבודות :  .22

הפעלה וניהול סניף מקומי לביצוע שירותי אכיפת גביה ושרותי קבלת קהל, מתן שירות ללקוחות קנסות לסוגיהם, 

קד אנושי חיצוני לביצוע בירורים ותשלומים בנושאים המטופלים לחייבים בנושאים המטופלים על ידי הקבלן, הפעלת מו

על ידי הקבלן ,  נקיטת הליכי הוצאה לפועל, איתור כתובות, מסירה אישית של דברי דואר, חקירות, משלוח התראות 

ה(, עיקול ו/או צווי עיקול, עיקול מיטלטלין ברישום ובפועל, עיקול חשבון בנק, עיקול רכב )כולל פריצה הוצאה וגריר

מיטלטלין באמצעות משאית )לרבות הוצאות סבלות, מנוף וכיוצ"ב(, הוצאת מעוקלים, תפיסתם, הטענתם, הובלתם, וכל 

שאר העבודות הכרוכות בשינועם, פריקתם ואחסונם של מעוקלים ו/או מיטלטלין ו/או כלי רכב ו/או מיטלטלין שאינם 

 לוויםכלי רכב ופעולת אכיפה נוספות ומתן שירותים נ

מפעיל שירותי הגבייה והאכיפה, קבלני  ,כמפורט ברישא למסמך זה המזמינההפוליסות כוללות כיסוי אחריותם של  .23

המשנה של מפעיל שירותי הגבייה והאכיפה בכל דרגה שהיא וכל אלה הבאים מכוחם, מפני אובדן, נזק ואחריות 

 הקשורים ו/או הנובעים מביצוע העבודות.

 ות את פוליסות הביטוח כדלקמן וכן את תוכן הסעיפים המצויינים במסמך זה:דרישות הביטוח כולל .24

לאירוע  ש"ח 4,000,000.-הקבלן מבוטח בביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגבול אחריות שלא יפחת מסך של  . 1

 ולתקופה

 ש"ח 20,000,000.-לתובע ובסך של  ש"ח 6,000,000.-הקבלן מבוטח בביטוח חבות מעבידים בגבול אחריות של  . 2

 לתקופת הביטוח

לאירוע ולתקופת  ש"ח 4,000,000.-הקבלן מבוטח בביטוח אחריות מקצועית בגבול אחריות שלא יפחת מסך של  . 3

 הביטוח.

לאירוע ולתקופת  ש"ח 1,000,000.-הקבלן מבוטח בביטוח נאמנות עובדים בגבול אחריות שלא יפחת מסך של  . 4

 הביטוח.

על בסיס נזק  ₪ 1,000,000 -בביטוח רכוש, לרבות רכוש מעוקלים, בערך כינון בסכום שלא יפחת מ הקבלן מבוטח  .5

 ראשון, שישועבד לטובת המזמינה

 בפוליסות הביטוח יחולו התנאים הבאים: . 6

 .הרלוונטיים למועד תחילת הביטוחיםלעיל לא יפחתו מתנאי ביט   4-5  -ו  2,  1. תנאי הביטוח בסעיפים 6.1

בגין  ,םוכל הבאים מטעמ המזמינה כמפורט ברישא למסמך זה. בכל הפוליסות יורחב שם המבוטח לכלול את 6.2

 .ו/או מי מטעמו אחריותם למעשי או מחדלי הקבלן
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 .אך לא תביעת הקבלן כנגד המזמינה . בכל הפוליסות לעיל יתווסף סעיף חבות צולבת6.3

. אולם סעיף זה לא יחול לטובת 6.2בסעיף  המצויניםעל זכות השיבוב  . בכל הפוליסות לעיל, יתווסף סעיף ויתור6.4

 מי שגרם לנזק בזדון.

יום לגבי צמצום הכיסוי הבטוחי או ביטול הפוליסות,  60. בכל הפוליסות לעיל יחול סעיף הודעה מוקדמת של 6.5

 בין אם ביזמת המבטח ובין אם ביזמת הקבלן.

חול הכיסוי אף לגבי עובדים אשר שכרם משולם ע"י אחרים, ככל שימצאו חייבים בפוליסה לביטוח חבות מעבידים י . 7

 בדין כמעסיקים של עובדי הקבלן או קבלני משנה של הקבלן.

וכן למילוי כל חובות ה"מבוטח " ע"פ תנאי הקבלן לבדו אחראי לתשלומי הפרמיות וההשתתפויות העצמיות,  . 8

 והתניות הפוליסות.

וחים שערך הקבלן בהתאם להוראות החוזה, המפקיעה ו/או מקטינה ו/או מגבילה בדרך כלשהי כל הוראה בביט .  9

כל הביטוחים האמורים  המזמינה.את אחריותו של המבטח כאשר קיים ביטוח אחר לא תחול ולא תופעל כלפי 

פיצוי ו/או במלוא ההמזמינה  כוללים הוראה לפיה הביטוח ביחס למזמינה הינו "ביטוח ראשוני", המזכה את 

האחרים יחויבו להשתתף בכיסוי הנזק או החבות המכוסים המזמינה השיפוי המגיעים לפי תנאיו, מבלי שמבטחי 

 בפוליסה הנערכת לפי החוזה.

מחמת אי  המזמינה  כל הביטוחים שערך הקבלן בהתאם להוראות החוזה כוללים הוראה לפיה לא ייפגעו זכויות  . 10

, שלעניין זה מוגדר למזמינה  חור בהגשת תביעה, וכיוצ"ב, אלא אם המקרה היה ידוע מסירת הודעה על נזק, אי

 .במזמינהאו הממונה על הביטוחים  המזמינהאו גזבר  ראש המזמינה

 – למעט תביעות המוגשות נגד הקבלן לבדו –בפוליסה צד שלישי , בטלים ומבוטלים: כל חריג או הוראה בפוליסה  . 11

לים את הכיסוי, כאשר התביעה מעוגנת בנזק טעינה ופריקה מכלי רכב, חפירות, אש, המפקיעים או המגבי

התפוצצות, אדים, גז, שיטפון, בהלה, חומרים רעילים או מזיקים, מכשירים סניטריים פגומים, זיהום מכל סוג 

 , בעלי חיים.כחוק ותאור, קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם, עבודות נוער

. 6.2המצוינים בסעיף ישי, הפוליסה תכלול כיסוי לתביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי כנגד בפוליסה צד של .  12

 לעיל

 .בפוליסה לביטוח אחריות מקצועית, הפוליסה תכלול הרחבה להוצאת דיבה ולשון הרע . 13

 מחמת עיכוב. בפוליסה לביטוח אחריות מקצועית, הפוליסה תכלול הרחבה לאבדן מידע וגם או מסמכים, למעט . 14

יום, לאחר  180.  בפוליסה לביטוח אחריות מקצועית, הפוליסה תכלול תקופת גילוי מורחבת של לא פחות מאשר 15

סיומה אם המבטח יביא את הפוליסה לידי סיום או אי חידוש, ובתנאי כי לא נערכה פוליסה אחרת המכסה את 

 אותה חבות כהמשך ישיר לפוליסה הקיימת ע"י החברה.

 .המזמינה   בכל הפוליסות המצוינות לעיל, תשלומי שיפוי למבוטח, באם יגיעו, יוסבו לטובת  .16

על אף האמור ,מבטח לא יחריג נזק או מקרה ביטוח כאשר חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי מבוטל ככל שקיים.  . 17

 רשלנות רבתי תרמה בשיעור חלקי לקרות מקרה הבטוח

מבטחי לגבי התנאים הנדרשים וכי קיבלתי את אישורם להפיק עבור  הנני מצהיר כי יידעתי את .25

פרויקט זה פוליסת ביטוח התואמת את התחייבותי החוזית ע"פ חוזה זה ונספחיו, ולחתום על אישור 

 1קיום הביטוחים המצורף להלן בדף הבא כנספח ב' 

 

שם קבלן שירותי הגבייה   תאריך

 והאכיפה

חתימת + חותמת קבלן  

 ותי הגבייה והאכיפהשיר
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 נא ראו חלק ה' במסמכי המכרז( –נספח ג' )

 נספח ד'

 

 פיצויים מוסכמים מראש
 

 פיצויים מוסכמים מראש  

 

, בגין ביצוע לקוי או אי ביצוע של העבודה הנדרשת פיצויים מוסכמים מראש לכל מקרההקבלן ישלם לעירייה    .1 

 ורט להלן: בהתאם לדרישות המכרז וההסכם ונספחיהם כמפ

 חלק ה' למסמכי המכרז ]נספח ג' להסכם[. –"מפרט"  

 

 פיצוי מוסכם  ההפרה 

 )לא כולל מע"מ(

אי עמידה של הקבלן במועדים שנקבעו על ידי המנהל להכנת קבצי חייבים 

 משלוח דרישות חוב, לכל יום איחור ממועד שנקבע

1,500 ₪ 

רט, לכל מקרה ולכל ג' למפ-אי קיום התחייבות אחרת בהתאם לפרקים ב'

 יום איחור

250 ₪  

 ₪ 1,000 אי עמידה בהוראות פרק ד' למפרט, לכל מקרה ולכל יום איחור

 ₪ 250 , לכל מקרה ולכל יום איחורלמפרט' ה פרקאי עמידה בהוראות 

אי עמידה של הקבלן במועדים שנקבעו במסגרת תנאי המכרז לאיוש נציג 

 שרות של הקבלן במשרדי העירייה

1,000 ₪ 

()א( בפרק ה' למפרט, לכל פניה שלא 2)ב()20בגין אי עמידה בדרישות סעיף 

 שעות מרגע פניית הלקוח.  24נענתה תוך עד 

100 ₪ 

()ב( בפרק ה' למפרט, לכל פניה שלא 2)ב()20בגין אי עמידה בדרישות סעיף 

 תועדה החזרה ללקוח וסגירתה במערכת. 

50 ₪ 

()ג( בפרק ה' למפרט, לכל פניה שלא 2)ב()20בגין אי עמידה בדרישות סעיף 

 שעות מרגע פניית הלקוח.  3נענתה תוך עד 

200 ₪ 

( בפרק ה' למפרט, לכל פניה שלא 3)ב()20בגין אי עמידה בדרישות סעיף 

 תועדה החזרה ללקוח וסגירתה במערכת.

50 ₪ 

( בפרק ה' למפרט, לכל יום איחור 4)ב()20בגין אי עמידה בדרישות סעיף 

 ל מכתב.לכ

25 ₪ 
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 ( בפרק ה' למפרט6)ב()20בגין אי עמידה בדרישות סעיף 
לכל יום הכשרה  ₪ 1,000

 כנ"ל שלא יבוצע בפועל

לכל נושא שלא  ₪ 1,000

 ליועבר או ייכל

 בהשתלמות

בגין אי עמידה בדרישות פרק ה' למפרט, לכל דו"ח בגין כל יום איחור 

 עם.בהגשתו עפ"י המועדים שיקבע המנהל מפעם לפ

150 ₪ 

 ₪ 250 אי עמידה בהוראות פרק ה' למפרט, לכל מקרה ולכל יום איחור

אי עמידה בהוראות פרק ה' למפרט, לכל פריט ציוד ו/או אביזר ו/או רכיב 

 תוכנה שיימצא חסר

250 ₪  

 )טו(, לכל מקרה 22אי עמידה בתנאים המפורטים בסעיף 

 

50,000 ₪ 

 ₪ 1,000 , לכל מקרה ולכל יום איחורלמפרט 23-26אי עמידה בהוראות סע' 

חודשים, לכל  12פעולות אכיפה לפחות בגין חוב מסוים במהלך  4אי ביצוע 

 מקרה ולכל פעולה

500 ₪ 

אי הקפדה על אבטחת המידע ושמירה על סודיות ופרטיות, בהתאם לסעיף 

 להסכם, לכל מקרה 44

50,000 ₪ 

ים והתיעוד המצוי בידי אי העברת המסמכים והמידע, לרבות תיקי החייב

 ימים ממועד דרישת עירייה 7הקבלן, לכל יום איחור החל מתום 

50,000 ₪  

 

העירייה רשאית לקזז ולנכות מהתמורה המגיעה לקבלן לפי הסכם זה, את סכום הפיצויים המוסכמים מראש    . 2

ג', עפ"י ההסכם או עפ"י דין.  זאת המפורטים לעיל, ו/או כל סכום שלדעת העירייה מגיע לה מהקבלן ו/או לכל צד 

 מבלי לפגוע בכל סעד או תרופה להם זכאית העירייה על פי ההסכם או עפ"י דין.

 

 הסכומים הנ"ל יהיו צמודים למדד, על בסיס מדד הבסיס ויחושבו באופן מצטבר.  .    3
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 'הנספח 

 פרטי חשבון בנק של הקבלן
 לכבוד

 תשלומים' מח/החשבות יחידת

 דער עיריית

 .,נ.א.ג

 ___________________________________ עסק/שותפות/החברה שם 

 

 ____  בית' מס' ____________ רח: תשלום ביצוע על הודעה למשלוח כתובת 

 ____ . פקסימיליה_________  טלפון_________  מיקוד____________  ישוב 

  

 . _____________________.פ.ח/מורשה עוסק' מס 

  

 _________________. הבנק שם: תשלומים להעברת הבנק פרטי 

  

 _____________________ הבנק כתובת__________________ בבנק ן-ח' מס 

 ___________________. סניף' מס 

 על להחזירם, הבנקאית ההעברה באמצעות בחשבוננו כספים בטעות ויופקדו שבמידה, בזה מתחייבים הננו 

 .שהוי ללא ערד יתעירי לגזברות ידינו

__________________  ______________  _____ 

 תאריך   וחותמת חתימה    המלא השם

 

 ח"רו/  ד"עו אישור .2

 החתימה מורשי של ידו חתימת הינה לעיל החתימה כי ת/מאשר__________________  ח"רו/ד"עו אני 

 .הקבלן את מחייבת וחתימתו_________________, הקבלן מטעם

 

     ___________________  _____ 

 תאריך  וחותמת חתימה      

 הבנק אישור .3

 .ל"הנ הלקוח של הבנק חשבון כפרטי לעיל הפרטים את מאשרים הננו 

 

 _________ תאריך 
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 -מסמך ו' 

 מדיניות עיריית ערד בקשר עם ביצוע פעילות אכיפה מנהלית והוראות בדבר סדרי העבודה של הקבלן

 תו השוטפת ובביצוע פעולות האכיפהבפעילו

 

 "מהות העבודה והגדרות"פרק א': ב נספח זה משלים את האמור במסמכי המכרז

עקרונות ביצוע פעולות אכיפת הגביה בעיריית ערד בהתאם לפקודת המיסים )גביה( והנחיות היועמ"ש לממשלה נקבעו  .1

 לעיל. 1/2022באופן מפורט במסמכי מכרז פומבי מס' 

ובהר כי כל הפעולות המפורטות במסמך זה ואשר לא נקבע כי הן חלות על העירייה, הינן על חשבון הקבלן מודגש ומ

 והוצאותיו. 

 

למען הבהירות ומניעת אי הבנה ו/או פעילות בניגוד לתנאי המכרז ולמדיניות העירייה בעניין זה, ובנוסף ו/או בהשלמה  .2

במסמכי המכרז, יפורטו להלן עיקרי מדיניות העירייה לביצוע לאמור בפרק א' "מהות העבודה והגדרות" שפורטו 

 פעילויות האכיפה של הקבלן:

 עקרונות בסיס כלליים:

 דבקות בהוראות החוק  והנחיות היועמ"ש לממשלה. .א

 ביצוע סוגי פעולות אכיפה שיקטינו ככל הניתן את היקף החיכוך/ המפגשים בשטח, בין גובי המס לחייבים. .ב

ה מיותרות שאינן הכרחיות לגביית החוב או שאינן אפקטיביות, לרבות מניעת פעולות חוזרות מניעת פעולות גבי .ג

מאותו סוג פעילות אכיפה שלא הניבו פרי בעבר, כדוגמת משלוח הודעות חיוב מיותרות או עיקולי מיטלטלין לחייב 

 שנמצא כי אין מה לעקל אצלו.

 מניעת הטלת הוצאות גביה מיותרות על החייב. .ד

 ן למיצוי הליכים עם החייב במספר מועט ככל הניתן של פעולות גביה.ניסיו .ה

 שמירה על יחס ואיזון סביר בין חיוב החייב בהוצאות הגביה ביחס לגובה חובו. .ו

 מניעת תביעות אזרחיות בשל אי סבירות הוצאות הגביה ביחס לגובה החוב. .ז

ות מול החייבים ובכך לשמור כי החייבים לא העירייה מחויבת, בהתאם לכללי מנהל תקין, לשמור על חובת הזהיר .ח

 יחויבו בהוצאות גבייה מיותרות ושאינן הכרחיות. 

 עיקול חשבון בנק במדיה מגנטית במרכזי הבנקים: .3

 עיקול חשבון בנק ראשון יוטל בכל  מרכזי הבנקים איתם התקשרה העירייה באמצעות מדיה מגנטית. .א

 4בתנאי שקיבל דרישות חוב כחוק וקיים אישור לכך( יוטל רק לאחר כל עיקול נוסף בגין כל חובותיו של החייב ) .ב

בנקים הגדולים בישראל ע"פ שק"ד חברת הגביה תוך חיוב החייב  6חודשים מהטלת העיקול הקודם ויוטל רק על 

 בהוצאות גבייה בהתאם.

 עיקול בנק במרכזי הבנקים. לפני שמוצה הליך של  בנכסי מגוריםלא תבוצע פעולה של  רישום בעיקול או עיקול בפועל  .ג

פעילות העיקולים במרכזי הבנקים תהא כפופה והנחיות שיקבע המנהל והיועץ המשפטי לעירייה מפעם לפעם והקבלן  .ד

 יהא חייב לבצע הפעילות אך ורק עפ"י הוראות ונוהלי עבודה אלה.
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יה( לחייב בדואר רשום מסירה לא יבוצע עיקול בנק אלא לאחר מסירת דרישת תשלום שנייה עפ"י פק' מיסים )גב .ה

 אישית או במסירה אישית.

כל עלויות הביצוע מכול מין וסוג יהיו ע"ח הקבלן ויופחתו מעמלת הקבלן באם העירייה תשלמן, מיד עם חיוב העירייה  .ו

"ב בהוצאות אלה, לרבות טרנזקציות, חיוב הבנקים את העירייה בגין עיקולי בנק במדיה מגנטית במרכזי הבנקים, וכיו

 כל הוצאה הנובעת מהפעלת אמצעי אכיפה מנהליים שהקבלן יפעיל כנגד החייבים שבטיפולו.

הקבלן יחייב את כרטיס החייב בהוצאותיו, בסך כולל בגין כל פעולת אכיפה שיבצע כלפי החייבים לאחר קבלת אישור  .ז

 מראש מהמנהל.

 

 עצירה ו/או הקפאת פעולות אכיפה ע"י בעלי תפקידים בעירייה .4

לן אחראי לתעד בתוכנת האכיפה כל עצירה ו/או הקפאה של פעולת אכיפה ע"י בעל תפקיד מורשה בעירייה הקב .א

 "( כולל שמו, תקופת העצירה והסיבה להוראת העצירה.עצירה)להלן: "

המורשים היחידים לביצוע עצירה ו/או הקפאת הליכי גביה יהיו המנהל או מי שהוא יסמיך לשם כך במפורש. חל  .ב

 וחלט על עצירה ו/או הקפאת הליכי גביה ללא אישור בכתב של המורשים כאמור.איסור מ

ועל הקבלן מוטלת החובה טרם חידוש פעולות  יום בלבד 30כל עצירה ו/או הקפאת הליכי גביה תבוצע לתקופה של עד  .ג

ת עצירה יום ממועד העצירה, אלא אם קיבל הורא 30האכיפה, לקבל אישור המנהל להמשך הפעולות וזאת בתום 

יום בלבד כאמור. באחריות הקבלן לבדוק ביוזמתו את עניין תחילת ביצוע פעולת האכיפה  30חדשה וזו תהא בתוקף 

 מחדש.

 הקבלן יפיק דו"ח עצירות כנ"ל אחת לחודש ויביאו לידיעת הגזבר והמנהל. .ד

 

 איתור כתובות  חייבים: .ה

 הקבלן יבצע איתור חייבים שקיים קושי באיתורם.  .א

 ציא לעירייה באמצעותו את סוגי האיתורים הבאים:הקבלן ימ .ב

איתור חייב פעיל אשר דואר ששוגר אליו הוחזר ע"י הדואר למעט תשובת דואר "לא נדרש" או "סרב לקבל",  (1

 וכן שיגור החשבון שחזר בדואר רשום לכתובת שאותרה )על חשבון הקבלן(.

ישה בדואר רשום או במסירה אישית )על חשבון איתור חייב היסטורי אשר אינו פעיל, וכן שיגור הודעת הדר (2

 הקבלן(.

הקבלן יבצע איתורים באמצעות חוקר, על חשבונו והוצאותיו,  רק לאחר שהשתמש בכל האמצעים העצמיים  .ג

הקיימים )גם בעירייה( לרבות תוכנת משרד הפנים ו/או אמצעים נוספים כפי שתורה לו העירייה )מערכת גחלת, 

 ברות, נסח טאבו וכיו"ב( ולא הצליח לבצע איתור. , רשם החBDIאינטרנט, 

לא יושתו הוצאות גבייה בגין כל פעולת איתור של כתובת החייב שבוצעו באמצעים עצמאיים על ידי חברת הגביה  .ד

 מתוך המערכות העצמאיות השונות לרבות אתרי אינטרנט/ משרד הפנים / משרד המשפטים וכיו"ב. 

ל איתור כתובת החייב באמצעות חקירה של חוקר פרטי, תאפשר לחברת הגבייה רק ביצוע פעולת איתור יזומה ש .ה

לחייב את החייב בהוצאות גבייה וזאת לאחר שניתן אישור מראש ובכתב של המנהל או הממונה על הגבייה לביצוע 

 יב. הפעולה ולאחר שהוכח לו כי חברת הגבייה ביצעה את כל הפעולות האפשריות לאיתור עצמאי של כתובת החי

 חיוב בהוצאות הגבייה בגין חקירה יחייב הצגת דוח חוקר פרטי. .ו
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הקבלן יחייב את החייב בספרי איתורים ע"י חוקר יבוצעו ע"י הקבלן רק לאחר אישור מראש ובכתב של המנהל.  .ז

בלבד + עלות מסירה אישית )האיתור יכלול מסירת הודעת דרישה אישית כחוק(  איתור מוצלחהעירייה בעלות 

 עפ"י חוק וייגבה הוצאה זו מהחייב. וצע של מקום מגוריו או מקום עסקיו שב

הקבלן יהא זכאי לקבל הוצאות האיתורים שייגבה במלואם )כשהם כוללים מע"מ( לאחר שהופקדו בפועל בחשבון  .ח

 . העירייה. ככל שיאתר הקבלן חייבים, ידווח מידית לעירייה על האיתור, כדי שזו תעדכן את מערכת הבילינג

כל חשבון אשר יושב ע"י הדואר ו/או ע"י אנשי הקבלן בשל היותם בלתי ניתנים למסירה מהסיבות "לא אותר" "עזב"  .ט

 "לא ידוע", יועברו לאיתור הקבלן.

 

 איתור יורשי נפטרים בעלי חוב בארנונה : .5

כס שירשו או שהינם יורשים יורשי נפטרים ויפעל לגביית החוב המוטל על הנ על חשבונועפ"י הוראת המנהל, יאתר הקבלן 

טבעיים שלו או יורשים עפ"י צו ירושה או צוואה. הקבלן מתחייב לעדכן את העירייה בתוצאות חקירתו ובנתוני היורשים 

 שעות מעת האיתור. 48שאיתר וזאת בתוך 

 

 עדכון ודיווח שינוי מחזיקים בנכס: .6

ות, מידע בדבר שינויי מחזיקים ו/או איתור חייבים שע 72מודגש כי באם יסתבר למנהל כי לא הועבר לעירייה בתוך 

בכתובות אחרות מאלה הרשומים בספרי העירייה, מידע שהיה ידוע לקבלן ו/או לשלוחיו )נציגי שרות, גובי מס וכיו"ב( 

 במהלך העבודה השוטף, יהיה רשאי המנהל לקנוס את הקבלן עפ"י האמור בסעיף הפיצויים בהסכם זה להלן.

 

 והמחאות חוזרות: הסדרי תשלום .7

ביצוע הסדרי תשלום, מעקב אחר ביצועם, הכול כמפורט בהנחיות המנהל שיינתנו, בכתב, מפעם לפעם, ובכפוף לכל  .א

 דין.

 ניהול מעקב שוטף אחר תשלומים של המשלמים והחייבים.  .ב

/או חוזרות מובהר, כי פעולת ביצוע חיוב בכרטיסי משלמים של המחאות חוזרות וכן משיכת המחאות מעותדות ו .ג

 תעשה אך ורק ע"י עובדי העירייה. 

הקבלן יהיה חייב בהוצאת מכתב התראה לחייבים שהמחאותיהם או הוראות הקבע  -באם ידרוש זאת המנהל  .ד

שלהם לא כובדו ע"י הבנקים ועפ"י אישור מראש, יפעל בכל אמצעי האכיפה המנהליים האפשריים לגביית יתרת 

עי התשלום, אך לא יפעל לגביית השטר/ההמחאה שלא כובדה באמצעות לשכת החוב שנוצרה עקב אי כיבוד אמצ

 ההוצל"פ של בתי המשפט. 

עם גביית חוב מחייב בגין המחאה שחזרה יחד עם עמלת החזרה מהבנק, יעביר הקבלן הודעה מידית בכתב לעירייה  .ה

 כדי שזו תבטל ההמחאה שחזרה ותשגרה לחייב במידה והוא בידיה. 

יצוע פעולת אכיפה מסוימת, יפעל הקבלן ע"פ מיטב שיקוליו המקצועיים לבצע פעולות אכיפה מנהליות באין הצלחה בב .8

 נוספות עד לגביית החוב מהחייב הסרבן. 

על הקבלן מוטל לבצע עיקולים של רכוש החייב לרבות עיקולי מיטלטלין בנכסו וכן עיקול רכבים, עיקול על חשבונות  .9

 ברות אשראי, רשם המקרקעין וצד ג' בכפוף לאמור בהסכם זה להלן.בנק, משכורת, שלטונות המס, ח
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על הקבלן מוטלת חובה של נקיטת פעולות אכיפה אחרות עפ"י פקודת העיריות ופקודת המסים )גביה( והכול על פי   .10

 הנדרש לביצוע מיטבי של הסכם זה ועפ"י הנחיות והוראות המנהל. 

 לגובה המס לכל פעולה ופעולה באופן  פרטני. הקבלן יפעל עפ"י צווי הרשאה ספציפיים .11

לחייב את החייבים בספרי העירייה כלפיהם ננקטו בפועל הליכי גבייה מודגש, מובהר ומוסכם כי הקבלן יהא רשאי  .12

 -כמפורט בתקנות המסים )גביה( )קביעת הוצאות מרביות(, התשע"א , עלויות, עפ"י עדכונן מפעם לפעם, מנהליים

 בלבד.להלן, והן  2011

 להלן הוראות שונות לגבי פעולות האכיפה שעל הקבלן לנקוט כלפי החייבים: .13

 שיגור מכתב לסרבן על עיקול בידי צד ג'  (1

( להודעת המיסים )גביה( )הוצאות מרביות( ישלח לחייב רק 4מכתב לסרבן על עיקול בידי צד ג' בהתאם לס"ק ) .א

קופות גמל או חסכונות אשר פירעון מוקדם שלהם יחייב במקרה של תפיסת כספים או ציוד שאינם מזומן )כגון: 

 את החייב בתשלום מס או קנס( על מנת למנוע מהחייב נזק.

 רק במקרה כזה תשלח הודעה לסרבן והחייב יחויב בהוצאות כמפורט בתקנה. .ב

 עיקול מיטלטלין בפועל (2

 ייה מראש ובכתב. ביצוע עיקול בפועל יתבצע רק לאחר רישום עיקול ולאחר אישור הממונה על הגב .א

מעברת לשעות פעילות סניף הקבלן בהתאם למכרז זה, הקבלן יפעיל פקיד גביה כונן במשרדיו בשעות הערב  .ב

עת תתבצע פעילות רישום ו/או ביצוע עיקולי מיטלטלין בפועל, לשם מתן מידע על חובות החייב וביצוע חישוב 

 ראי.עסקאות מעותדות, תשלומים ועסקאות תשלומים בכרטיסי אש

הקבלן יחייב את כרטיס החייב בספרי העירייה בהוצאות כאמור,  -מהחייבים  עיקול מיטלטלין בפועלעלויות   .ג

 יגבה את הוצאות העיקול בשטח ע"י המעקלים ויפקידם בחשבון העירייה.

ה הקבלן יהיה זכאי לכל מלוא הסכומים )הכוללים כבר מע"מ( שייגבו בפועל ויופקדו בפועל בחשבון העיריי .ד

 עפ"י הנוהל שיפורט להלן.

בשטח  בליווי בפועל של שוטר אחד עם צוות המעקליםמהחייבים המבוצע  עיקול מיטלטלין בפועלעלויות  .ה

לחייב )ללא גביית  ₪ 150הסכום שייגבה בגין השתתפות שוטר אחד בהליך, יהיה בסך של  -בעת ביצוע העיקול 

יב בספרי העירייה בהוצאות כאמור, יגבה את הוצאות הקבלן יחייב את כרטיס החי .מע"מ בגין סכום זה(

העיקול בשטח ע"י המעקלים ויפקידם בחשבון העירייה. הקבלן יהיה זכאי לכל מלוא הסכומים )הכוללים כבר 

 מע"מ( שייגבו בפועל ויופקדו בפועל בחשבון העירייה עפ"י הנוהל שיפורט להלן.

בליווי בפועל של שוטר אחד )חובה( עם צוות  כולל פריצהיבים מהחי עיקול מיטלטלין בפועלעלויות             .ו

הסכום שייגבה בגין השתתפות  -)עלויות מנעול והתקנתו ע"ח החייב(  המעקלים בשטח בעת ביצוע העיקול

החיוב יבוצע  .ללא גביית מע"מ בגין סכום זה( -לחייב )באם יידרש  ₪ 230שוטר אחד בהליך, יהיה בסך של 

סוג שרות מיוחד וייגבה לקופת העירייה והקבלן יקבל ההוצאות שנגבו בפועל מהעירייה עפ"י בכרטיס החייב ב

 האמור להלן.

הסכום שייגבה בגין השתתפות  - בליווי בפועל של שוטר אחד )חובה(בפועל מהחייבים רכב עלויות עיקול  .ז

  לחייב )ללא גביית מע"מ בגין סכום זה(. ₪ 150שוטר אחד בהליך, יהיה בסך של 

 לפחות.  18לא יבוצע עיקול מיטלטלין בפועל אם בנכס המעוקל לא נמצא אדם בוגר מעל גיל  .ח
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, יחייב בספרי העירייה ויגבה הקבלן את שכר הטרחה המלא מהחייב בפועלבעת ביצוע עיקול מיטלטלין  .ט

כל חובו  המעוקל, רק כאשר עיקל בפועל את מיטלטליו והעבירם לרכבו, או כאשר החייב מסדיר במקום את

 בתשלומים )המחאות מעותדות או תשלומים טלפוניים בכרטיסי אשראי(. 

במקרה של גביית חלק מהחוב לעירייה, יבצע הקבלן פעולת עיקול מיטלטלין בפועל נוספת לחייב זה, באם לא  .י

על כך  לפני חייב כנ"לבכתב ימי עבודה מעת ביצוע העיקול הראשון. המעקל יתריע  7הסדיר יתרת חובו, בתוך 

 ימי עבודה. 7שיעוקל בפועל שנית על יתרת חובו באם לא יסדירה תוך 

עבור סכומים שגבה הקבלן מהחייב בעת ביצוע העיקול בשטח, ימציא הקבלן מייד בעת קבלת התשלום, קבלה  .יא

 זמנית למשלם מטעם עיריית ערד, על גובה הסכום ששולם בגין החוב והוצאות הגביה שגבה ממנו. 

ול בפועל יחויבו וייגבו לחשבונות החייבים במערכת המחשב של העירייה ויופקדו לחשבון הוצאות עיק .יב

העירייה. הקבלן ינפיק וישגר קבלה ממחשבי העירייה לחייב ביום העסקים הראשון שלאחר ביצוע הגבייה 

בלות בשטח מהחייב. עפ"י הוראת המנהל יפעלן גובי המס באמצעות מסופונים ניידים, באמצעותם יפיקו ק

 ויאפשרו תשלום החוב בכרטיס אשראי.

הקבלן יקפיד לרשום ע"ג טופס העיקול את רשימת המיטלטלין שעיקל, את מצבם וכן את כל הערות ואמירות  .יג

 החייב המעוקל או מי מטעמו, שנכח בעת ביצוע העיקול וכן תיעוד מלא כולל תמונות של הנכסים שעוקלו

ול )כולל ובעיקר עיקול רכב( כי המיטלטלין רשומים ושייכים ע"ש על אחריות הקבלן לוודא טרם ביצוע עיק .יד

 בעל החוב על שמו הוצא צו העיקול.

 . ₪ 1,000לא יעוקלו בפועל מיטלטלין ששווים בעת המכירה יהיה נמוך מסך  .טו

 הקבלן יוודא כי לא יעוקלו מיטלטלין האסורים בעיקול על פי כל דין. .טז

רק בשעות היום בנוכחות בפועל בשטח של שוטר בלבד ורק  ריצהעבודות פהקבלן מתחייב לבצע  - פריצה  .יז

במידה ואין בידיו להשיג אישור כניסה לנכס החייב. עבודת הפריצה תבוצע בזהירות, במומחיות וברמה 

מקצועית גבוהה באמצעות מומחה לפריצה ומבלי שיגרם נזק לרכושו של החייב. הקבלן יישא בכל נזק שיגרם 

 צוע פעולת פריצה רשלנית. לרכוש החייב עקב בי

הקבלן יהיה אחראי כי החצרים/המבנים בהם בוצעה הפריצה יסגרו מחדש באמצעות אותו מומחה שביצע  .יח

את הפריצה וכי לא יגרם להם נזק ויהיה אחראי לשמירתם של המעוקלים ולאחסנתם בתנאים סבירים מבלי 

 לגרום להם נזק ותוך שימוש באמצעים סבירים.

יום ממועד אחסנתם,  21באם לא ימכרו המיטלטלין המעוקלים שאוחסנו, בתוך  - מיטלטליןאחסנה ומכירת  .יט

יום, אלא אם סיבת אי  21לא יהיה הקבלן זכאי לגבות דמי אחסנה מהחייב בגין יתרת הימים שתעלה על 

 מכירת המיטלטלין הייתה בשל אי אישור העירייה את מכירת המעוקלים.

אישית לחייב, עם העתק למנהל, על מועד מכירת מיטלטליו המעוקלים  הקבלן מתחייב להודיע במסירה .1

וכן על הערכת שמאי לגבי ערך מיטלטליו המיועדים למכירה והעתק מהודעה זו, חתומה ע"י החייב, 

 תימסר במועד למנהל.

מחסן המעוקלים שיהיה בשימוש הקבלן יהיה מחסן של חברה שזכתה במכרזי רשויות האוצר והפועלת  .2

 חוק בכל הקשור לאחסנת מעוקלים, ביטוחים, תעריפים ומכירת המעוקלים.עפ"י 

הקבלן נדרש לקבל אישור מראש ובכתב להסכם שיחתום עם מפעילי המחסן. במידה והקבלן יבקש  .3

עליו לקבל לכך אישור מראש ובכתב מהעירייה לאחר שקיבלה  –להפעיל מחסן מעוקלים באופן עצמאי 

ים הדרושים לה לצורך מתן ההחלטה. המחסן יהיה במרחק שלא יעלה מהקבלן את כל המידע והמסמכ

 ק"מ  משטח השיפוט של עיריית ערד. 50על 
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הקבלן יוודא, עם סיום עבודתו על פי הסכם זה כי לא הותיר כל מיטלטלין מעוקל במחסן המעוקלים. על  .4

עברת יתרת המיטלטלין הקבלן לוודא מכירת המעוקלים עד ליום סיום עבודתו או לחילופין לדאוג לה

 הנ"ל לאחריות העירייה או למי שהיא תורה לו. 

 הקבלן לא יהיה זכאי לקבל הוצאות בגין מיטלטלין כנ"ל שנותרו לאחר סיום עבודתו. .5

חייבים ליום )וזאת  4 –יבוצע רק במסגרת יום פעילות מרוכז של לא פחות מ  עיקול באמצעות משאית + סבל  .כ

החייבים(, לאחר שבוצע כנגד החייבים רישום עיקול מפורט ולאחר  4ר יחולקו בין לצמצום הוצאות הגבייה אש

 שהחייבים יבדקו ויאושרו מראש על ידי הממונה על הגבייה.

 מילוי דוח ביצוע עיקול ודוח אירוע: .כא

 העירייה מקפידה על מילוי של דוח ביצוע עיקול בגין כל פעולת גביה שמתבצעת על ידי גובי המס בשטח. .1

ה שלא תתבצע בהתאם להנחיות )מילוי הדוח, חתימת הגובה, המלווה והחייב, צילום המיטלטלין ומילוי פעול .2

 דוח אירוע( לא תזכה את חברת הגביה באפשרות לחייב את החייב ולגבות הוצאות בגין הליך הגביה.

 

תשולם ע"י העירייה לקבלן, עד  –בגין עצירת עיקול מיטלטלין בפועל בעת ביצועו, ע"י המנהל או מי שהסמיך לכך בלבד,  .14

מהחיוב המותר עפ"י התקנות והוא לא יהיה זכאי לחייבה ולגבותה  50%פעולות כנ"ל בשנה תמורה בשיעור  15 -ל

תשלם העירייה תשלום מלא מהחיוב המותר עפ"י התקנות והוא לא יהיה זכאי  –פעולות כאמור  15 -מהחייב. מעבר ל

 לחייבה ולגבותה מהחייב

ר ספק, כל האמור לעיל ייעשה על חשבון הקבלן, ללא קבלת כל תמורה נוספת מהעירייה מעבר לאמור בהסכם למען הס .15

 זה לעיל. 

הקבלן נדרש לדווח באופן מידי ובכתב, לגזברית העירייה, למנהל לממונה ופקיד הגבייה, על כל פעולה שאינה מבוצעת  .16

קבעו לו עפ"י מכרז זה ו/או ע"י העירייה במהלך עבודתו השוטף עפ"י חוק ו/או עפ"י נוהל עבודה ו/או הוראת עבודה שנ

בגין כל פעולה כנ"ל שלא תדווח בתוך  וזאת מבלי לגרוע מאחריותו של הקבלן לכל פעולה בלתי חוקית שיבצע, אם יבצע.

 )+מע"מ( לכל מקרה כנ"ל. ₪ 5,000שעות למנהל, יהא המנהל רשאי לקנוס את הקבלן בסך של  24

להכין עבור מורשי החתימה על עיקולים לפי פק' העיריות ו/או פקיד הגביה ו/או הממונה על הגבייה לפי  הקבלן יידרש .17

פק' מיסים )גביה(, אשר אמורים לחתום על העיקולים השונים, צווי עיקול בנוסח המתחייב על פי הוראות החוק ובהתאם 

 להנחיות מכרז זה. 

 חיוב הוצאות גביה בגין פעולה שלא צלחה: .18

( להודעת המיסים )גביה( )הוצאות מרביות( יאושר רק 11יוב בגין פעולת אכיפה שלא צלחה בהתאם לס"ק )ח .א

 במקרה של התנגדות לביצוע פעולת גביה.

לא תאושר גביית הוצאות בגין סעיף זה במקרה של טעות בכתובת החייב כפי שרשומה אצל חברת הגביה או  .ב

 אותרה על ידו.

 

 ת שבטיפול הקבלן:מניעת התיישנות של חובו .19

שתאושר כל תחילת תכנית העבודה הנחיות היועץ המשפטי לממשלה בנושא אכיפה מנהלית ופעל לפי י הקבלן

ע"י העירייה ותמצה את ההליכים נגד החייבים שחובם עומד לפחות שנתיים בפני התיישנות. מיצוי הליכים  שנה

 כלפי כל חייב, משמעם:
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, באמצעות איתור עצמי ו/או איתור ע"י לקבלןיצוע אכיפה וגבייה טיפול בכל החייבים שהועברו לב .א

 .חוקר

  .הקפאה עפ"י הוראות היועמ"ש לממשלהלבמקרה והחייב לא אותר, יומלץ החוב  .ב

  במידה והחייב אותר, יבוצעו הפעולות הבאות כנגדו, ככל שיתאפשר: .ג

 מסירת הודעות מסירה כדין. (1

 עיקול ח"ן בנק במרכזי הבנקים. (2

 יקול מיטלטלין.רישום ע (3

 תיעוד הפעולות ע"י סריקתם לתוכנת האכיפה. (4

במהלך כל תקופת ההסכם התאם למפורט דלעיל מתכנית העבודה שאושרה ב הקבלןבגין כל סטייה של  .ד

 250 -בתשלום קנס לעירייה בסך  הקבלןתהא רשאית העירייה לחייב את  –ככל שתהיינה  ,על הארכותיו

ס"ק זה וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר ב כנ"ל שלא פעלו בהתאם ל)בתוספת מע"מ(, בגין כל חיי ₪

 העומד לרשות העירייה.
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  –הנספח הטכני  -מסמך יד' 

 דרישות מינימום של התוכנה הייעודית לניהול חיי הדוחות ולאכיפת גבייתם, לרבות חיובים, זיכויים

 יהוקליטת תשלומים, שעל הקבלן לספק לעירי

 

מערכת להפעלה, פיקוח וגבייה של מערך החניה העירוני ומכלול הקנסות העירוניים וגזרי דין, הכל בהתאם למפורט 

 במסמכי המכרז.

 לטפל בכל הדוחות וההתראות הניתנות במסגרת מערכת זו. :תפקיד

עות רישום וניהול של כל דוחות והתראות הפיקוח המבוצעים על ידי פקחי העירייה באמצ :תאור

מסופונים המקושרים למערכת התפעולית ואשר מאפשרים בקרה על עבודת הפקחים וטיפול 

 לאורך כל חיי הדוח כולל פסקי דין ו/או תשלומים.

 מסכי עבודה לניהול דוחות, תהליכי עבודה מוגדרים לעובדי המחלקה, לפקחים, ולמנהלים. :כלים

גבייה ולהנה"ח, דיווח למחלקה המשפטית, דוחות דוחות תפעוליים, דוחות ניהול, דיווח ל :תוצרים

 להנהלה הבכירה ועוד.  BIומסכי 

כווני(, מערכת ההכנסות, תיק תושב -תקציב והנה"ח של העירייה )דו –המערכת הפיננסית  :ממשקים

 ,מחלקה משפטית ועוד.

ת הפיקוח מוגשת יושם דגש על אבטחת המידע וחסינות המידע של דוחות. יודגש שמערכ :סוגיות מיוחדות

 כשרות והצעת הקבלן כוללת רישיונות ורכיבים צד ג' ללא הגבלת מספר המשתמשים.

ישא, על חשבונו, בכל העלויות הכרוכות בהפעלת מערכת המידע, לרבות עלויות החומרה, התוכנה יהקבלן  .א

ו/או שיש לקבלן בעלות והתקשורת. יובהר כי כל התוכנות שיופעלו ע"י הקבלן הינן בעלות רישוי מתאים מטעמו 

 עליהן ו/או זכות שימוש.

הקבלן יהיה אחראי ויערוך גיבוי יומי ומלא של כל הפעולות שנעשו באותו יום ושל כל המידע והנתונים אשר  .ב

 הצטברו בידיו במהלך ביצוע חוזה זה.

 הקבלן ישמור על קבצי הגיבוי במקום בטוח, שמור וחסין מאש.  .1

ן לעירייה עותק של קבצי הגיבוי של אותו רבעון בצמוד להסבר נלווה מדי שלושה חדשים ימסור הקבל .2

למבנה הנתונים והקשרים ביניהם. מדי שלושה חדשים או בכל עת שהעירייה תדרוש ייערך אחזור של 

הקבצים שגובו, היה ולא תהיה אפשרות לטעון את הקבצים מאמצעי הגיבוי יאחזר הקבלן את המידע על 

 ויטפל בליקוי כך שלא יישנה. חשבונו בחברה מקצועית

יובהר כי לצורך זה הקבלן נדרש לסביבת ניסוי ע"מ שניתן יהיה לבדוק תקינות הנתונים. בנוסף יתקיים  .3

 ניהול יומן מסירת הקבצים ואישור המקבל, אישור ניסוי שחזור וכד'.

מסמך הנוגע לחוזה  הקבלן יקפיד על תיעוד במערכת המחשוב של כל הפעולות שנעשו על ידו וישמור על כל .4

 זה. המסמכים ייסרקו וימויינו לגבי כל אחד מהחייבים ויישמרו במערכת בתיקים מיוחדים ומסודרים.

יספק. הסבת נתונים מהמערכות  אותה הנוכחי למערכת הקבלן ממערכות הנתונים להסבת אחראי הקבלן .ג

את כלל הנתונים כולל הנתונים  יום לכל המאוחר באחריות הקבלן. ההסבה כוללת 45הקיימות תתבצע בתוך 

 ההיסטוריים, טבלאות מערכת, מסמכים אוכל נתון אחר.

הקבלן יתאר את תהליך טיוב הנתונים שיבצע במהלך ההסבה ויפרט אילו כלים יעמיד לרשות המשתמש  .1

 לטיוב והשלמת נתונים חסרים )כגון הוספת מיקוד, פרוק כתובת ועוד(.

 בלן בין אם תתבצע באופן ידני או אוטומטי.ההסבה תהיה על חשבון ואחריות הק .2
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אי הסכמת הקבלן הנוכחי לספק את הנתונים על גבי מדיה מגנטית, אינה גורעת מאחריות הקבלן וחובתו  .3

 לבצע את העבודה על חשבונו.

 הרצות בדיקה יהיו על חשבון הקבלן. .4

סה קודמת הנתמכת על ידי יצרן הקבלן יעשה שימוש בבסיס נתונים מהגרסה החדשה ביותר של היצרן או מגר .ד

 בסיס הנתונים. 

צוותי הפיתוח של הקבלן ייערכו בדיקות תוכן ובדיקות קוד באמצעות כלי בדיקת תוכנה: לקוד התוכנה, תוכן  .ה

 המידע, תהליכי העבודה, הרשאות, ממשקי מידע למודולים ומערכות אחרות. 

ע המוזן. כמו כן התהליכים אינם סטטיים ומשתנים חלק מתהליכי העבודה ברשות מורכבים ותלויים בתוכן המיד .ו

 מעת לעת בכפוף להחלטות מדיניות ברמות שונות. על המערכת לאפשר גמישות בתהליכים אלו.

המערכת תאפשר קליטת נתונים היסטוריים מהמערכות הקיימות או קודמות לכל שדה שיידרש, כולל כל המידע,  .ז

 טבלאות, תהליכים, תמונות ומסמכים.

מערכת לעבוד מול בסיס נתונים משותף או לחילופין לנהל ממשקים אוטומטיים )מגע יד אדם מזערי( על ה .ח

 להעברת נתונים בין המודולים / תתי המערכות אשר נכללים בתכולת המכרז.

המערכת תתעד כל שינוי או עדכון ברמת שדה/רשומה. ישמרו הערכים הקודמים של השדה, תאריך ושעת עדכון,  .ט

 ון, כתובת המכשיר שממנו בוצע העדכון.מבצע העדכ

 המערכת צריכה להכיל יכולות אחזור מידע ברמות שונות על פי דרישה ובאופן יזום לכל תקופה שתדרש. .י

ניתן יהיה לבצע מעקב אחר פעילויות במערכת: מעקב ביצוע פעילויות, משתמשים מעורבים, מעקב לוחות זמנים  .יא

מעקב חריגות בלוחות זמנים )כמו בתהליכים שע״פ החוק נדרש לבצע  לביצוע פעילות, תהליך ותהליכי משנה,

 בתוך מספר ימים מוגדר(, מעקב אחר משאבים מוגדרים. 

 הרשאות עבור כל ישות, כפונקציה מרכזית ממערך אבטחת המידע. תאפשר ניהול מערכתה .יב

ם בכרטיס אשראי סליקה היקפית, מבוקרת ומאובטחת הנותנת מענה לתשלומיתהיה בעלת מערכת מערכת ה .יג

)בדיקות מול ש.ב.א וחברות האשראי( תשלומים באמצעות שוברי תשלום )ממוגנטים( בבנקים מסחריים ובבנק 

מול מאגר הנתונים, תשלומי מזומן  On Lineהדואר. תשלומים באמצעות מערכת אינטרנט הממושקת ב 

 .EMVהמערכת תעמוד בתקן  והמחאות.

בעלת ממשק משתמש אחיד הכולל הצגת כלל הרכיבים )לחצנים, פקדים,  כלל המודולים יוצגו בצורה אחודה .יד

אזורי הצגת תוכן וכיו״ב( בצורה רציפה. המשתמש ייכנס למערכת באמצעות לחיצה על לינק יחיד על שולחן 

העבודה, הזדהות ראשית )שם משתמש, סיסמה( וממנה יקבל תפריט של המודולים המורשים לצפייה על פי 

 ה הינו תנאי הכרחי בתפעול התוכנה.תנאי ז הרשאה.

 של נתונים טבלאיים לצורך עיבודים נוספים. Wordאו ל  Excelהמערכת תאפשר ייצוא מידע ל  .טו

 המערכת תאפשר שימוש בפונקציות העתק, גזור והדבק של נתונים מכל מסך הקלדה או השלמת מידע.

כניסה אוטומטית של משתמשים ועבודה  )הזדהות חד פעמית( שיאפשר SSOהמערכת תפעל במסגרת ניהול של 

 במערכת המוצעת ובכל המודולים הכלולים בהצעת הקבלן, ללא מתן סיסמאות נפרדות.

המערכת תכלול מנגנון הרשאות מתקדם למתן, עדכון, אחזור והסרת הרשאות ברמת משתמש בודד או משרה  .טז

 )קבוצת משתמשים עם אותו תפקיד( בחתכים שונים.

הרשאות למשתמשים שאינם עובדי העירייה לצפייה בלבד )כגון: רו"ח מבקר(. המערכת  תהיה אפשרות למתן .יז

 תאפשר ניהול משתמשים וניהול הרשאות לתפעול עצמי בעירייה.

 המערכת תספק כלים לצרכי בקרה וניהול של כל הרשאות שניתנו במערכת לתפקידים/משתמשים. .יח
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ת שהוא פיתח ולא יהיה זכאי לכל תשלום נוסף עבור הגרסה, הקבלן ישדרג את גרסאות התוכנה לגרסאות החדישו .יט

 ההתקנה ו/או ההטמעה. 

 העירייה תהיה זכאית לקבל כל עיבוד, שליפה, חתך או דוח שיבנה עבור לקוח אחר של הקבלן ללא תוספת תשלום. .כ

ות חשבונאיות על המערכת לעמוד בדרישות ניהול כספי, דיווח לרשויות השלטון המרכזי, תקני חשבונאות, הורא .כא

של משרד הפנים ושל רשויות נוספות כולל דרישות של גופים מסחריים כגון, מס"ב, סליקת אשראי, בנקים, 

ספרות ומערך הכתובות של רשות הדואר וכו' וכל תקן או הוראה הנוגעים לנושא ניהול רשות אזורית  7מיקוד בעל 

 בישראל, כפי שיתעדכנו מעת לעת. 

 עירייה בדבר שינויים בדרישות או הוראות והשינויים שנדרש לבצע במערכת.על הקבלן לעדכן את ה .כב

 הקבלן יבצע את השינויים האלה במסגרת ההתקשרות עם העירייה ולא יהיה רשאי לדרוש תשלום נוסף. .כג

. המערכת תאפשר בניה דינמית Webכל המודולים ורכיבי המערכת יאפשרו עבודה בממשק משתמש חלונאי או  .כד

 עדכון לשוניות, ברמת תפקיד או משתמש. של תפריטים,

קישור". כל -המערכת תאפשר ניווט קל ויעיל בכל רכיביה. עצמים במסכים יהיו בעלי קישורים דינאמיים "היפר .כה

 תתי המערכות והמודולים במערכת המידע המוצעת תשאפנה לממשק וחווית משתמש אחידה.

על על כל המודולים במערכת. תהליכי עבודה ובפרט שיפ Work Flowעבור תהליכים מורכבים המערכת תכלול  .כו

 תהליכי עיבוד אצווה יוגדרו ויתועדו בצורה מובנת למשתמש.

המערכת תכלול מערך של מסכי עזרה עשירים כולל מילון מונחים ותיעוד תהליכים. תכנים אלה יהיה נגישים  .כז

 '(.בצורה אחידה מכל יישום ובכל הרמות )ברמת שדה, מסך, פקד, תהליך וכד

 הקבלן יספק למשתמשים חוברות הדרכה דיגיטאליות או מודפסות בהתאם לצורך. .כח

המערכת תאפשר אחזור מידע בכל נושא ותכלול מסכי איתור המאפשרים חיפוש רשומות לפי שדה או תוכן או  .כט

דות תכונות. המערכת תכלול מנוע חיפוש עם סינון מתקדם ולכל משתמש תינתן יכולת להגדיר אילו מאפיינים/ש

 הוא מעוניין לראות בתוצאות החיפוש.

 המערכת תתמוך בייצוא של כל נתון, שדה, דוח, מסך וכו' לשני סוגי קבצים לפחות: .ל

 XLS, CSV, XMLקבצים שניתן לפתוח באמצעות אקסל, כגון  - 1סוג  .לא

 .PDF, RTF, DOCקבצים בפורמט דוח מוכן להצגה והדפסה, כגון  – 2סוג  .לב

 ידי המשתמש ללא הצורך בסיוע מקצועי )מחולל מבנה ייצוא(. פעול הייצוא תיעשה על  .לג

 המערכת תאפשר בניית קבצי אקסל אישיים הכוללים נתונים ע"פ בחירה. .לד

המערכת תכלול מנגנון לניהול תורי עבודה עבור דוחות והדפסות, לכל משתמש, עם אפשרות לצפות בהדפסות  .לה

 ץ ההדפסה וניתוב הדפסה למדפסת אחרת. לפני הדפסתן, בחירת דפים בודדים להדפסה מתוך קוב

 למשתמש תינתן יכולת לבטל הפקה של דוח/טופס/תהליך תוך כדי הרצתו. .לו

 XLS, CSV, Tabהמערכת תאפשר קליטת נתונים ללכל מסך ושדה מתוך קובץ במבנה טבלאי סטנדרטי, כגון  .לז

delimited . 

 ת השדות במסך לעמודות בקובץ.המשתמש יוכל להגדיר את המסך שאליו ייקלטו הנתונים ולשייך א .לח

 המערכת תפעיל את הבקרות הרגילות שלה על הנתונים שייקלטו, כאילו היו נקלטים בהזנה ידנית של משתמש. .לט

כל תקשורת נתונים או העברת נתונים מתוך ואל המערכת המוצעת תהיה מאובטחת בהתאם להנחיות  .מ

 רגולטיביות המתפרסמות מעת לעת.

עבור הצפנת  PCIפיק תוצרים מוצפנים בהתאם לדרישות של גופים שונים, לרבות תקן למערכת תהיה אפשרות לה .מא

 נתוני אשראי.
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בסיום ההתקשרות מכל סיבה שהיא, על הקבלן להעביר לעירייה/ גורם מחליף את הקבלן, המוגדר ע"י העירייה,  .מב

ללא תנאי וללא עלות. לא  ימי עבודה 4את מלוא החומר, הדאטה, המסמכים, וכו' אשר העירייה תגדיר, תוך 

   .הקבלן מתחייב לעמוד בנוהל עזיבת הקבלן לעיל תהיה לספק שום עילה להתנגד לדרישה זו גם עם קופח או נפגע.

  מסכום ערבות הביצוע של הקבלן. ₪ 25,000סך של במידה ולא יעמוד הקבלן בתנאי המופיע בסעיף זה, יחולט 

 

 בדיקות

לה של המערכת, יודיע על כך הקבלן למנמ"ר העירייה בכתב כדי שיתחיל עם השלמת עבודות ההקמה וההפע .מג

 ימים ממועד קבלת ההודעה. 30בבדיקת העבודה וישלים את הבדיקה תוך 

מצא מנמ"ר העירייה את העבודה מתאימה לתנאי החוזה ומשביעה רצונו, יודיע על כך לעירייה. מצא מנמ"ר  .מד

החוזה, ימסור לספק בכתב רשימת התיקונים הדרושים לדעת  העירייה כי העבודה לא בוצעה בהתאם לתנאי

 המנמ"ר לשם התאמת העבודה לתנאי החוזה.

 הקבלן מתחייב לבצע את התיקונים תוך התקופה אשר יקבע המנמ"ר. .מה

 מוסכם בין הצדדים, כי עמידת הקבלן בלוח הזמנים יהיו אך ורק מעת קבלתם על ידי המנמ"ר. .מו

 

 תיעוד והדרכות

 :התיעוד הנדרש

 ספר מערכת. - System book  .מז

 ספר הפעלה. - User manual  .מח

 ספר תחזוקת מערכת. - Maintenance book  .מט

הקבלן מתחייב להדריך את עובדי העירייה בשימוש במערכותיו. לתמוך במשתמשים עד לקליטה מלאה של  .נ

בהדרכה. הקבלן  המערכות, דהיינו ללוות את תהליך ההטמעה עד שמנמ"ר העירייה יגדיר שאין יותר צורך

מתחייב להדריך את משתמשי המערכת בכל שינוי שיחול בתוכנה או בכל פעם שהשינויים שיצר המחוקק דורשים 

זאת. כל שינוי בתוכנה ילווה במסמכים כתובים או בדפי עזר מתאימים באמצעות התוכנה או האינטרנט. 

אתר העירייה( במשך תקופה שתוגדר ע״י ההדרכות תתבצענה באופן תיאורטי ובאופן מעשי )זום ופורנטלי ב

 העירייה.

 

 תצורת מערכת וניהולה

 תצורות העבודה שבהן תוכל העירייה לעבוד. העירייה תוכל לבחור לעבוד באחת משתי החלופות הבאות: .נא

: שיעמוד במתחמי העירייה. בחלופה זו עלויות שיחולו על העירייה הן: עלות השרת בלבד. כל שאר שרת מקומי

 ת יחולו על הקבלן הזוכה: עלות מסד הנתונים, דמי שימוש ותחזוקת השרת ומסד הנתונים.העלויו

: שיעמוד במתחמי הקבלן. בחלופה זו כל העלויות יחולו על הקבלן הזוכה. עלות השרת , עלות מסד שרת מרוחק

 הנתונים. דמי שימוש ותחזוקת השרת ומסד הנתונים.

והחיצונית )כולל קווים למס"ב, לתמיכה ולעדכוני תוכנה(, עלות  , התקשורת הפנימיתכאמור בשתי החלופות .נב

התקנה ותחזוקת קווי התקשורת, ציודי הקצה להתקשרות, תשלום לספקי התשתיות והתקשורת יחלו על הקבלן 

 הזוכה.

 חיבורים לאינטרנט )כולל תשלום עבור שרתים, ספקי תשתיות , ספקי אינטרנט( יחולו על הקבלן הזוכה. .נג

(. העירייה לא תשלם עבור Site Licenseר ספק כמות הרישיונות הנדרשת היא ברמת רישיונות לאתר )למען הס .נד

 רישיונות למשתמשים נוספים.
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 , תקשורת, תהיה באחריות הקבלן ועל חשבונו.DBA, Systemתמיכת  .נה

 

 ממשקים

 ממשקים חיצוניים:

 -ב' שעניינן  7 -א' ו 7לת רישיון עפ״י תקנות מאגר נתוני רישיונות הרכב. נגישות בכפוף לקב - משרד התחבורה .נו

ביצוע הלבשת פרטים לרכב נשוא דוח חניה בשאילתא קיבוצית )קובץ : קבלת מידע מגוף ציבורי. הנגישות תאפשר

לרישום עיקול על רכב )ביצוע ההליך עפ״י ת רטניא פאילתע שביצו; רכב( ובשאילתא פרטנית )מס' רכב בודד( מס'

ובץ הרכבים הגנובים, מבוטלים קקבלת , לת קובץ הנכים לצורך אחסונו במערכת המסופוניםאפשרות לקב; חוק(

 .טיפול ברכבים נטושים )מבוטלים(; וכיוצא בזה

ב' שעניינן קבלת  7 -א' ו 7מאגר מרשם האוכלוסין. נגישות בכפוף לקבלת רישיון עפ״י תקנות  - משרד הפנים .נז

ע שאילתא פרטנית עפ״י מס' זהות לצורך קבלת כתובת עדכנית ביצו: מידע מגוף ציבורי. הנגישות תאפשר

ביצוע שאילתות קיבוציות ביחס לזהויות בשלב שליחת ; איתור חייבים בגין קנסות תטרלמ והיסטורית כתובות

 על בעל רכב שנפטר. הערתה ;דרישות תשלום חוב בעיקר אוכלוסיות שלא אותרו עפ״י פרטי הרישוי

יכולת אופרטיבית להעביר קבצי תשלומים באמצעות תשדורת באופן שמתבצע זיכוי  לבנק הדואר - בנק הדואר .נח

שיטה זו חוסכת את פעולות הזיכוי הידניות המתבצעות ברמת  אוטומטי במערכת )בהתאמה לרשומות ששולמו(.

 במקביל לזיכוי הרשומות האוטומטי )רשומות משולמות( במחשב, כל שובר ושובר המשולם בבנקים המסחריים.

מעביר בנק הדואר ״סרט״ + דף תמצית כאסמכתא לפעולות הזיכוי האוטומטי. מהסרט ודף התמצית מבודדים 

 החריגים )תשלומים לא מפוענחים( ומאוחסנים בחשבון חריגים.

 .MyGovאתר  .נט

להפעלת הממשקים השונים הרשומים לעיל ולקבלת הנתונים, יהיה על הזוכה לבצע הליך בקשה והתקשרות עפ״י  .ס

 , על חשבונו, ומבלי שיהיה בכך כדי לפגוע בשירותים דומים שנעשה בהם שימוש ע״י העירייה.החוק

( למערכת המחשב ומאפשרת קליטת תשלום PCI - מערכת הנגישה בממשק ישיר )מאובטח - מענה קולי / אנושי .סא

 בערך הנקוב במחשב בלבד, תוך זיהוי פרטי החוב ואימות ובדיקת כרטיס האשראי.

 

 ימיים:ממשקים פנ

על הקבלן לדעת להתממשק לכל מערכת נפוצה בשימוש רשויות מקומיות בישראל ולהתממשק בפועל למערכות שיוגדרו על 

 ידי העירייה. 

 להלן מערכות רלוונטיות המותקנות בעירייה היום. הממשק לא מוגבל רק למערכות אלו.

 מטרופולינט -מערכות פיננסיות  .סב

 מטרופולינט -( לומי חובה אחריםת ארנונה ותשמערכת הכנסות )גבי .סג

 אופיסלייט -ניהול מסמכים  .סד

 מטרופולינט –שילוט  .סה

 רמה -רישוי עסקים  .סו

 רמה -וטרינריה  .סז

 ממד -רישום אוכלוסין  .סח

 קומפלוט - GIS .סט

 בר טכנולוגיות -ועדה  .ע

 א.ש. בינה –מוקד  .עא
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 א.ש. בינה -אתר האינטרנט   .עב

 וכל ממשק פנימי או חיצוני אחר שיידרש ע"י העירייה. .עג

 :מתוכנת ניהול הקנסות לסוגיהם עד היותם חלוטים וביצוע פעולות אכיפה לגבייתם שותימפרט דר .עד

 

 על המציע יהיה להגיע למשרדי העירייה לצורך הצגת המערכת בפני הוועדה.

 המציע מתחייב בזאת שהמערכת והשרות המוצע כוללים את הדרישות הבאות:

 פירוט הדרישה/תאור נושא מס"ד

כת תכלול את כל הרכיבים, תכונות, תהליכים וכו' הקיימים במערכות המער כללי  .1

 הפיקוח והחנייה הקיימות בעירייה.

 המערכת תטפל בכל מגוון חוקי העזר ועבירות חניה, כגון:   .2

לבן, גרוטאות, השלכת פסולת, חוק עזר )שווקים(, אחר, -חניה על מדרכה, אדום

 ככל שישנם או יהיו.

עלות יכולת קליטה ממסופונים,  מסופונים אלחוטיים, המערכות תהיינה ב   .3

 טלפונים ומכשירים ניידים. 

למערכת יהיה ממשק להורדת נתונים למסופונים מכל הסוגים ולמכשירים 

 ניידים.

משפטיות. המערכת תהיה קשורה למערכת  למערכת יהיו ממשקים לתוכנות   .4

נה לגבי הטיפול המשפטית, תזין אותה באירועים חדשים ותקבל עדכון ממ

 בתיקים.

למערכת יהיו ממשקים למערכות אחרות הפועלות בעירייה: המערכת הפיננסית,    .5

, למערכות חיצוניות שמספקות שירותים GISהכנסות )גביה(, מוקד עירוני, 

 לגביית דוחות חניה ופיקוח ועוד .

המערכת תזין חיובים למערכת הגביה ותתעדכן ממערכת ההכנסות לגבי    .6

 אטוס החוב.סט

המערכת תהיה קשורה למערכת ניהול המסמכים ו/או תכלול מערכת פנימית    .7

 לניהול מסמכים ותאפשר קישור מסמכים לכל תיק, אירוע או רשומה.

המערכת תכלול מערכת לאכיפת הגביה ותכלול ממשק המאפשר קישור למערכת    .8

תוכל לבחור כיצד  אכיפת הגביה בעירייה )בתוך מערכת ההכנסות(, כך שהעירייה

 היא תבצע את אכיפת הגביה.

למערכת תהיה השקה לאתר האינטרנט ולתיק התושב בהצעה של הקבלן. נתוני    .9

שדות מתוך  2 –דוח \ת.ז\חובות, קנסות ודוחות יוצגו באתר ובתיק התושב. רכב

 לצורך אימות. 3

געים המערכת תעמוד בכל החוקים, הוראות ותקנות של משרדי הממשלה הנו   .10

 לפיקוח עירוני.

המערכת תותאם בכל עת לחוקי העזר בעירייה. על כל שנוי בחוקי העזר העירייה    .11

 תודיע למציע והוא יהיה אחראי לעדכן את המערכת.

חוקי העזר ינוהלו בטבלה שתכלול נתונים הנוגעים לחוקי העזר )מספר סעיף, 
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 פירוט הדרישה/תאור נושא מס"ד

 וכו'(. תאריך תחולה, אישור רשות, אישור משרד הפנים, מלל מלא

המערכת תכלול ניהול תיק לבית משפט הכולל את כל המסמכים, תמונות,    .12

מסמכים סרוקים, הקלטות )קול( וכל דבר אחר הקשור לתיק. המערכת תעבוד 

 ברשת כך שגורמים שונים לאורך התהליך יוכלו להעביר עדכונים.

ייצאו נתונים   .13

 ודיווח

 המערכת תפיק ותייצא מגוון נתונים לרבות:

נתונים לחוות דעת, נתונים כספיים, מאזני גבייה לדוחות כספיים, נתוני גביה, 

 משרד הפנים וכו'.\משרד הרישוי –שאילתות לאיתור נתונים 

 בניית דוחות מותאמים אישית על ידי המשתמש עצמו והתאמת מכתבים.

(. המערכת תהיה BIהמערכות תכלולנה דוחות ניהול מובנים ומחולל דוחות )   .14

 של העירייה. BI-וחה למערכת הפת

 המערכת תספק מידע למנהלים במגוון חתכים כולל הצגה גרפית של הנתונים.   .15

 ,PDF, XLSהמערכת תאפשר למשתמש לייצא נתונים גולמיים במגוון תבניות )   .16

CSV, ASCII .ועוד( כולל תיעוד מבנה הרשומה 

ת, דוחות, מפגעים וכל נושא אחר המערכת תרשום כל אירוע הקשור לתלונו אירועי פיקוח  .17

 בחוקי העזר של העירייה.

המערכת תקלוט אירועים מהמוקד העירוני ותחזיר סטטוס טיפול בכל שינוי    .18

 למערכת המוקד.

 המערכת תכלול שדה לשמירת קואורדינאטות של האירוע.   .19

המערכת תעקוב אחר ההיסטוריה של ארועי פקוח, דהיינו המערכת תכלול    .20

 י טיפול, שדות סטטוס ואישור.מסלול

 המערכת תספק דוחות מובנים ומחולל דוחות.   .21

המערכת כולל המסופונים שעובדים איתה תהיה מקושרת למערכת ניהול    .22

 האוכלוסין בעירייה.

 כיווני למערכות רישוי עסקים בשלטון המקומי.-המערכת תכלול ממשק דו   .23

תהליכים וכו' הקיימים במערכות  המערכת תכלול את כל הרכיבים, תכונות,   .24

 הפיקוח והחנייה הקיימות בעירייה.

פיקוח החניה תותאם )על ידי הקבלן( בכל עת לחקיקה בנושא החניה לרבות סדר    .25

 הדין הפלילי תקנותיו ופסיקותיו.

המערכת תהיה יכולת קליטה ממסופונים, מסופונים אלחוטיים וטלפונים ניידים    .26

 ידים אחרים.)סלולר( ומכשירים ני

המערכת תטפל בכל מגוון חוקי העזר כולל עבירות חניה כגון, חניה על מדרכה,    .27

לבן, גרוטאות וכד'. ניהול תהליך בדיקת רכב חשוד בעבירה, רישום -אדום

 דוח/התראה, ערעור, מעקב אחרי תשלים, שליפת נתונים ממשרד הרישוי.

תמונות, מסמכים סרוקים, ניהול תיק לבית משפט הכולל את כל המסמכים,    .28

הקלטות )קול( וכל דבר אחר הקשור לתיק. המערכת תעבוד ברשת כך שגורמים 



 חתימת המציע : ___________

    

   

  

 

119  

 

 פירוט הדרישה/תאור נושא מס"ד

 שונים לאורך התהליך יוכלו להעביר עדכונים.

המערכת תכלול סטאטוסים המתארים תחנות בתהליך ומנגנון שליטה ובקרה    .29

למנהל המחלקה. הסטאטוסים ינוהלו בטבלה ולעירייה תהיה אפשרות 

 וסיף/לשנות סטאטוסים.לה

 המערכת תייצא מגוון נתונים לרבות חוות דעת, נתונים כספיים ונתוני גביה.   .30

 הנפוצות בשלטון המקומי. GISלמערכת השקה למערכות ה    .31

המערכת תכלול ממשק שתאפשר שאילתות ודיווח למערכת של משרד הרישוי    .32

 במשרד התחבורה.

ות, כתבי אישום וטיפולים אחרים לפי ת"ז, המערכת תשמור היסטוריה של דוח   .33

 כתובת, מספר רישיון ומספר רכב.

המערכת תכלול את כל הרכיבים, תכונות, תהליכים וכו' הקיימים במערכות  חניה  .34

 הפיקוח והחנייה  של חברת "מטרו פארק" הקיימות בעירייה.

לרבות מערכת החניה תותאם )על ידי הקבלן( בכל עת לחקיקה בנושא החניה    .35

 סדר הדין הפלילי תקנותיו ופסיקותיו.

למערכת תהיה יכולת קליטה ממסופונים, מסופונים אלחוטיים וטלפונים ניידים    .36

 )סלולר( ומכשירים ניידים אחרים.

המערכת תעבוד עם כל החברות המספקים מסופונים או יישומים למכשירים 

 ניידים לנושא חניה.

רכב חשוד בעבירה, רישום דוח/התראה, המערכת תנהל את תהליך בדיקת    .37

ערעור, מעקב אחרי תשלום, שליפת נתונים ממשרד הרישוי, איתור רכב תחת 

 תשלום דמי חנייה סלולרית או בעל תו חניה.

אישור של מנת דוחות חניה, ולאחר מכן אישור מנהל החניה, יאשר אוטומטית    .38

 את המנה במערכת הגביה.

לום של דוחות חניה כולל המחאות דחויות, יהיה המערכת תתמוך בהסדרי תש   .39

מעקב אחר תשלומים והמערכת תטפל בהמחאות חוזרות וחיובים שהתשלום לא 

 בוצע. המערכת תזהה דוח שלא שולם ותוסיף את הוצאות הגבייה לחוב.

המערכת תתמוך בכל התהליכים הננקטים כלפי חייבי דוחות חלוטים במסגרת    .40

 התראה וצווי עיקול. \לרבות הפקת מכתבי דרישהפקודת המיסים גבייה, 

המערכת תטפל בכל היבטי ניהול החניה המוסדרת כולל הפקת תווי חניה    .41

בעירייה. המערכת תאפשר  GISלדיירים, נכים ועוד. למערכת ממשק למערכת ה 

פיתוח מודלים להנפקת תווי חניה בהתאמה לצרכי הרשות ללא הגבלה וללא 

רכת תתממשק למערכות חניה סלולריות ותאפשר הזנתן תמורה נוספת . המע

 בנתוני בעלי תווי חניה.

ניהול תיק לבית משפט הכולל את כל המסמכים, תמונות, מסמכים סרוקים,    .42

הקלטות )קול( וכל דבר אחר הקשור לתיק פס"ד, ותשלום גז"ד. המערכת תעבוד 

 נים.ברשת כך שגורמים שונים לאורך התהליך יוכלו להעביר עדכו
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43.  
 

המערכת תקלוט ותייצא מגוון נתונים לרבות חוות דעת, נתונים כספיים ונתוני 

 גביה.

המערכת תכלול סטטוסים המתארים תחנות בתהליך ומנגנון שליטה ובקרה    .44

למנהל המחלקה. הסטטוסים ינוהלו בטבלה ולעירייה תהיה אפשרות 

והן בתחום אכיפת  להוסיף/לשנות סטטוסים הן בתחום ניהול מחזור חיי הדוח

 הגבייה.

המערכת תכלול ממשק שתאפשר שאילתות ודיווח למערכת של משרד הרישוי    .45

ובמשרד הפנים הן באמצעות קבלן חיצוני והן באופן עצמאי על ידי הרשות 

 ומאגרי מידע נוספים כפי שידרשו.

מודול לניהול משימות פקחים הכולל אפשרות להעברת משימות מפקח לפקח,    .46

ב אחר מועד אחרון לביצוע משימה והעברת איתותים והודעות למכשירים מעק

 ניידים של הפקחים.

המערכת תקלוט דוחות ללא מגבלה כולל תמונות, הערות פקחים, קבצי קול וכן    .47

 חומרים סרוקים הן באופן ישיר והן באמצעית מדיה חיצונית.

ה(. המערכת תכלול כיווני למערכות ההכנסות )גבי-המערכת תכלול ממשק דו   .48

כיווני למודול אכיפת הגביה במערכת ולמערכות של חברות המספקות -ממשק דו

שרותי גביה לרשויות מקומיות. כמו כן, המערכת תכלול ממשק למערכת ניהול 

 האוכלוסין בעירייה + חשבון בגבייה.

 כיווני למערכת הפיננסית.-המערכת תכלול ממשק דו   .49

50.  
 

כיווני למודולים במערכת הגביה בהצעת הקבלן -המערכת תכלול ממשק דו

 לרבות מודול האכיפה.

 הנפוצות בשלטון המקומי. GISכמו כן, למערכת השקה למערכות ה    .51

המערכת תכלול ממשק לכל ספקי המסופונים ויישומים הניידים הפועלים    .52

 בנושא חניה.

הן  –ינטרנט המערכת תאפשר ביצוע תשלומים במוקדי שירות וכן באמצעות הא   .53

 באתר התשלומים והן באמצעות תיק תושב

 למערכת ממשק מלא לתיק תושב באינטרנט   .54

המערכת תאפשר מילוי טפסים דינמיים לתושבים, כולל עירעורים, התכתבויות    .55

 ועוד

מסופון לסליקת   .56

 כרטיסי אשראי

, קורא מגנטי, קורא כרטיסים חכמים, קורא קרבה, EMV ,PCIעומד בתקן 

צבעוני, לוח מקשים עם תאורה. כולל תוכנה, סטנד וכל הנדרש  LCD כולל

 להפעלתו.

ערכת מסופון   .57

)סמארטפון, 

אפליקציה, 

מדפסת ואביזרי 

 10המסופון נדרש לעמוד בדרישות עבודה בשטח לרבות הפעלה רציפה של כ 

, העברת GPSשעות עבודה לכל הפחות הכוללות שימוש רציף באפליקציה, רכיב 

נתונים סלולריים רציפה ואפליקציות נוספות הנדרשות לשימוש הפקח )כגון 

 מפה, מצלמה וכיו"ב(.
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( מובנה ברמה גבוה License Plate Recognition)   LPRהמסופון יכלול רכיב  נשיאה(

ואיכותית אשר יאפשר זיהוי מספר רכב על ידי כיוון המצלמה ללוחית הרישוי 

 ת. ללא צורך בהקלדה ידני

המסופון יהיה בעל צג )אופציה למסך מגע( המאפשר עבודת שטח לרבות מניעת    .58

סנוור ויכולת קריאת טקסט באופן קריא, הצגת מידע גם בתנאי תאורת שמש, 

בעל תאורת צג פנימית חזקה, צפיפות פיקסלים לאינטש גבוהה, כולל אביזרים 

 מה.נלווים לטעינה מהירה לרבות ברכב וכן במנשאים בהתא

 המדפסת בערכה תעמוד לכל הפחות בדרישות הבאות:   .59

 א. יכולת החלפת גלילי נייר בצורה פשוטה ונוחה.

 ב. הפעלה פשוטה באמצעות האפליקציה.

ג. צריכת זרם נמוכה המתאימה לערכה ניידת באמצעות סוללות נטענות 

 ש"ע. 10המספקת יכולת הפעלה למשך משמרת של לפחות 

 למסופון ללא דרישות טכניות מהמשתמש.ד. קישוריות פשוטה 

 ה. יכולת כיבוי והדלקה מותאמים לצריכת אנרגיה בהתאם לשימושי הפקח.

 ה. יכולת ביצוע אתחול ואיפוס תקלות עצמי.

 מצלמת דש הבגד לפקח:   .60

 Full HD 1080p צילום וידאו ברזולוציית 

 אפשרות לצילום תמונות סטילס

Wi-Fi  מובנה 

 שעות 3.5 –זמן סוללה רציף 

 מעלות 160 –זוית עדשה 

הפקת תדפיס עם פרטי עבירה על גבי נייר שאינו דוהה לכל הפחות לתקופה של 

 חודשים ממועד ההדפסה 18

תוכנת פקח רב   .61

תכליתי עירוני 

 במכשיר המסופון

 האפליקציה תותאם ברמת משאבי תוכנה ויכולות תאימות לחומרת המסופון

( מול תוכנת ניהול Client Serverטורת שרת לקוח )האפליקציה תופעל בארכיטק   .62

 ושליטה מרכזית לניהול מערכי הפיקוח העירוניים.

 המערכת תופעל בצורה רספונסיבית מתאימה לרזולוציית המסך   .63

מסך כניסה הכולל שני שדות: שם משתמש וסיסמה לאימות משתמש מול    .64

 השרת.

 ניהול מספרי דוחות על פי אלגוריתם קבוע.   .65

מסך בדיקת רכב גנוב, רכב נכה, חניה סלולרית, תווי דייר ושלא ניתן דוח לאותו    .66

 רכב בשעות האחרונות בהתאם לדרישת הרשות.

 מובנה במסופון. GPSמיקום מדויק ע"פ    .67

במקרה של דוחות פיקוח/חניה מאותו סוג עבירה ובעלי זיהוי איכון דומה )דיוק    .68
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אך לא רק:  לפי הגדרת רדיוס מיקום בין דוח האיכון יכלול פרמטרים, לרבות 

לדוח בטווח תאריכים(, בפרק זמן מוגדר מראש מערכת הפיקוח תתריע על סכנת 

 כפילות גם במקרה שהדוחות ניתנו ע"י פקחים שונים.

מסך הזנת פרטי הדוח כולל את השדות הבאים: מספר רכב, מספר דוח, מודל,    .69

מובנה במסופון( מספר  GPSבהתאם למיקום צבע, סוג רכב, רחוב, ציון מקום )

בית, מספר תקנה, אופן המסירה, הערות פקח. ממסך זה ניתן לתת הוראת 

 הדפסה ושליחת הדוח לשרת.

למסופון אפשרות בחירת סוג העברה באמצעות איכון גרפי וכן בחירת סוג    .70

 העברה באופן מובנה מהמערכת.

קוח. כל הדוחות יועברו ללא יוצא מן נתוני הדוחות יועברו למערכת ניהול פי   .71

 הכלל

האפליקציה תותאם למינימום הקלדה נדרשת על ידי פקח וכן למינימום זמן    .72

 טיפול בהקמת דוח חדש.

 המסופון ישגר את כל הרשומה+ תמונות שצולמו למערכת המשרדית בזמן אמת.   .73

הראשונה  כל שדה אשר הוא בחירה של נתונים מרשימה ניתן להקיש את האות   .74

של ערך השדה ויתקבלו כל הערכים אשר מתאימים לאות הראשונה שהוקשה, 

אותיות בשדה אזי המערכת תדע לסנן את הרשימה לכל הערכים  2וכאשר יוקשו 

 אותיות, וכו'.. 2אשר מתחילים באותן 

בהתאם  –אפשרות למתן דוח התראה . הן בפיקוח העירוני והן במערכת החניה    .75

, על הקבלן להיערך לאספקת פנקסי התראה בהתאם + פנקסי לדרישת הרשות

 דוחות חלון + חומרים מתכלים )גלילי נייר למדפסת(.

 אפשרות לציון מספר מדחן בעת מתן הדוח.   .76

 .USBוגם בממשק  Bluetoothהדפסת הדוח בממשק    .77

 אפשרות להדפסה חוזרת של דוח או התראה בהתאם להחלטת הפקח.   .78

ום תמונות ללא הגבלה והוספת תמונות מגלריית המכשיר, אפשרות לציל   .79

 אפשרות להפקדת תמונות ברורות גם בתנאי חשכה, בהתאם להחלטת הרשות.

 אפשרות צפייה בתמונות שצולמו "און ליין" בגודל ורזולוציה סבירה.   .80

 שליחת הנתונים לשרת באופן אוטומטי ללא צורך בביצוע פעולה ידנית.   .81

פסקת תקשורת סלולרית, המכשיר יצבור מידע שלא ניתן להעביר במקרה של ה   .82

 והמידע יועבר לשרת עם חידוש התקשורת.

 Backלמערכת יכולת העברה וסנכרון נתונים ייחודיים מתוכנת המשרד )   .83

Office לכל מכשירי הפקחים לרבות: רשימת רחובות, רשימת תקנות, רשימת )

 מת פקחים , הערות, ועוד ..דרישות להתראה, סוגי מסירת דוח, רשי

 בכל שלב הפקח יוכל לתשאל את המסופון בנוגע לדוחות שהפיק באותו היום.   .84
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תוכנת מנהל   .85

פיקוח 

 בסמארטפון

 מתן יכולת למנהלים לבצע בקרה, שליטה וניהול שוטף של הפקחים בשטח

מסך הכולל את מספר הדוחות שניתנו באותו היום ברחבי הרשות על ידי    .86

ם, כמו כן פירוט כמות דוחות שניתנו על ידי כל פקח, כמות התראות, הפקחי

 פעילות הפקחים ועוד.

מסך המתאר עבור כל פקח את כמות הדוחות שנתן באותו היום, כמו כן רשימה    .87

של כל הדוחות שהפקח נתן באותו היום כולל שעת הדוח, רחוב בו ניתן הדוח 

 ומספר בית בסמוך למקום מתן הדוח.

 כנת מנהל הפיקוח תאפשר הגשת דוח ככל מסופון אחר.תו   .88

תוכנה משרדית   .89

לניהול הפקחים 

 והמסופונים

המערכת תקבל את המידע הנדרש לה מהמערכות תומכות החלטה או ישירות 

 מהמערכות התפעוליות

(, המאפשרים למנהל לראות את Iconsהמידע יוצג בגרפים, או בסמלים )   .90

 הביצועים.

המאפשרת לצפות בזמן אמת ובדיעבד במיקום הפקחים, ומיקום מפת שליטה    .91

 הדוחות לפי אזורים.

מעקב פקחים. תמונה כללית של פעילות הפקח, כולל פעילות רישום דוחות,    .92

 התראות וכו. 

 המערכת לא תאפשר לבטל דוח על ידי פקח שנרשם כבר.

חות בחתך מאפשר לראות בצורה גראפית את הצטברות הדו -דוח זמן אמת    .93

 שעות.

מאפשר לראות תמונה כללית של עבודת הפקחים כולל כמות  -מעקב פקחים    .94

 דוחות פר פקח, כולל ערכים כספיים של גובה הקנסות.

מאפשר לראות באופן פרטני את עבודת הפקח, כל לוג שמבוצע  -מעקב פקח    .95

ה, פנגו/ בדיקות רכב גנוב, רכב נכ -במסופון נרשם במערכת לרבות אך לא רק 

סלופארק שולם/ לא שולם, ניתן דוח כבר לאותו הרכב, תווי דייר ודוח חניה, כמו 

 כן ניתן לראות את משך זמן הפקת הדוח.

מסך ניהול דוחות מאפשר לצפות בדוחות לפי חיתוכים של: תקנות, רכבים,    .96

מספר דוח, פקחים ותאריכים. בעלי ההרשאות במערכת המשרדית יוכלו לבצע 

 ות לפי כל הפרמטרים שהוזכרו לעיל.שאילת

מסך פירוט מלא של דוח כולל יכולת צפייה במספר תמונות ויכולת שמירה    .97

והדפסה. הפירוט כולל את השדות הבאים: מספר דוח, תאריך ושעה, פקח, 

מספר רכב, דגם, צבע, מספר תקנה, סכום לתשלום, רחוב, נקודת ציון, מספר 

טיס חניה )במקרה שהיה(, מדחן, אפשרות הוספת בית, אופן מסירה, הערות, כר

 מלל חופשי לפקח, אפשרות ביטול פלאש.
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98.  
 

דוח התפלגות תקנות לפי רחובות על מנת לקבל מידע לגבי רחובות עם עבירות 

רבות. הדוח מאפשר ביצוע חיתוך של תאריכים על מנת לזהות עומסים בימים 

 מסוימים ברחובות העיר.

חות חניה ותשלומי חניה סלולרית והצגת המידע על גבי מפת מידע לגבי כמות דו   .99

 העיר כולל אזורי החניה שהוגדרו בתוכנה.

 וטרינריה.\פיקוח\מסך המציג את רשימת הפקחים ברשות, בחניה   .100

מסך המאפשר למנהל אגף החניה לצפות בתמונות של דוחות מבוטלים ולבצע    .101

 תחקיר עם הפקחים לסיבת ביטול הדוח.

 רות ליצוא קובץ נתונים של הדוחות והתמונות מהשרת.אפש   .102

103.  
 

מסך טבלאות מערכת, מציג את טבלאות המערכת ומאפשר למשתמשים 

 מורשים ביצוע שינויים בטבלאות.

מסך מקטעי רחוב מאפשר לקבוע מקטעי רחוב ברזולוציה פרטנית בהם תהיה    .104

 חניה לבעלי תו דייר, ניחום אבלים, דוח אזהרה.

חיי דוח ניהול   .105

חניה וניהול חיי 

 פיקוח עירוני

מערכת המשרתת את הרשות ע"י ניהול ממוחשב ומתקדם לטיפול בדוחות 

 החניה לאורך כל מחזור החיים על פי חוק סדר דין הפלילי.

שמירה קפדנית לסדר הפעילויות המתבצעות ע"י הטבעת חותמות לכל אירוע של    .106

 תו אופן.המשתמש והזמן, ושמירת על מידע אחר באו

 דוחות סטטיסטים בחתכים מגוונים, על פי דרישות הרשות.   .107

המערכת תאפשר קליטה אוטומטית מהמסופונים וכן קליטה ידנית של דוחות    .108

החניה. הקליטה תכלול את כל הנתונים של הדוח ועורך הדוח לרבות תאריך 

 וזמן, תמונות וכו'.

כולל זיהוי מספר התמונה או  המערכת תאפשר שיוך יותר מתמונה אחת לדוח,   .109

 מאפיינה במסופון.

במקרה של דוחות שגויים, כאשר יש אי התאמה בנתונים וכו', המערכת תאפשר    .110

 טיפול ותיקון בשגויים )שינוי סעיף עבירה, רחוב, מספר רכב וכיוצ"ב(,

קליטת התשלום תתאפשר בכל אמצעי התשלום המקובלים, ביניהם:  מזומן,    .111

 יסי אשראי(.המחאות, כרט

112.  
 

קליטת תשלומים במערכות חיצוניות: בנקים לרבות בנק הדואר, קופת הרשות, 

גורמים המספקים שירות קליטת תשלומים )אתרי אינטרנט, תשלום באמצעות 

(. המערכת תכלול ממשק אוטומטי למערכות החיצוניות IVRמענה טלפוני, 

ליטה, אישור הנ"ל. הממשק יאפשר קליטה של התשלומים, בקרה על הק

 הקליטה וזיכוי אוטומטי לדוחות.

 \המערכת תכלול אפשרות התממשקות עם תוכנת זיהוי רישוי של חברות השכרה   .113

ליסינג )כגון "ריפורט"( וכן תכלול התממשקות לאימות נתונים מול מאגר הנכים 

 העדכני של משרד התחבורה.
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 המערכת תאפשר הסבה אוטומטית של דוחות אלו.

תכלול מנגנון של ניהול ומעקב אחר מצב דוחות חלון. המנגנון יאפשר  המערכת   .114

 הפקת התראות שונות מתאריך רישום הדוח במועדים לפי בחירת המשתמש.

 המערכת תכלול מנגנון להסבה של דוחות.   .115

 המערכת תכלול מנגנון לערעור על דוחות.   .116

 וטומטי.כל פעילות בשלב הערעור תעדכן את סטטוס הדוח באופן א   .117

המערכת תאפשר קליטה עצמאית של הערעור באופן ממוחשב, באמצעות אתר    .118

 האינטרנט של הרשות, במערכת המקומית.

 המערכת תאפשר הפקת דוח בקרה לעניין זמן תגובה עד להחלטת תובע.   .119

המערכת תכלול מנגנון הקפאה של דוחות בעקבות ערעור, עפ"י מדיניות ההרשות    .120

 דכונה.כולל אפשרות ע

המערכת תכלול אפשרות להפקת שובר תשלום בגין הערעור כולל אפשרות לעדכן    .121

 תאריך קובע לתשלום או ערך התשלום.

המערכת תכלול מספר החלטות מובנות לגבי הערעור, כגון: קבלה וביטול הדוח,    .122

דחיה, הפחתה של סכום הדוח בסכום כספי וכו' לרבות אפשרות להקלדת העילה 

 לביטול.

 המערכת תכלול מגוון דוחות מובנים.   .123

המערכת תכלול מנגנון של חיוב בהתאם להוראות החוק, כולל עדכון סכום הקנס    .124

כפונקציה של זמן וסטטוסים של הדוח, הוספת סעיפי חיוב שונים בתאם 

 לסטטוס הדוח.

בבקשות להישפט, המערכת תיתן מענה לכל התהליך כולל הקפאה, קליטת    .125

 שפט, זימון וכו'.מועדי המ

 לכל דוח יהיה סטטוס: פתוח, חלוט, ערעור ובקשה להישפט.   .126

בקשה להישפט  –כאשר תושב יגיש בקשה להישפט, התיק יעבור לסטטוס 

ולטיפול המחלקה המשפטית. המערכת תאפשר שינוי סטטוס דוח מבקשה 

 להישפט לערעור והפוך.

מערכת אכיפת   .127

 הגבייה
 ל סוגי תהליכי האכיפה.מודול האכיפה יאפשר את כ

תהיה אפשרות לאחד רשומות של בעל ת.ז. אחד ממספר מנות לרשומה אחת    .128

 במנה חדשה.

המערכת תאפשר ניהול ותיעוד מלא ומפורט של כל הטיפול וההתדיינות עם    .129

 החייב לרבות תיעוד שיחות טלפון.

 מודול האכיפה יתעדכן באופן שוטף מהמערך השוטף.   .130

 יפה, יכלול סטטוס הקפאה, כולל תאריכי תוקף.מודול האכ   .131
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132.  
 

המערכת תאפשר נקיטת צעדי אכיפה לבעל חוב לכל הדוחות והחובות שלו ו/או 

 עבור דוח בודד או כל סעיף אחר שיוגדר.

המערכת תכלול את כל תהליך עיקולי רכב, החל מממשק למשרד התחברה ,    .133

 קליטת סטטוס וכו'.

ליך עיקולי הבנקים, החל מממשק לבנקים , קליטת המערכת תכלול את כל תה   .134

 סטטוס וכו

המערכת תכלול תהליך מלא לעיקול מטלטלין ברישום ובפועל כולל קליטת    .135

 תוצאות ופירוט התוצאות.

המערכת תכלול אפשרות להתעדכן בפעולות המבצעיות של אכיפת הגבייה    .136

 לביצוע תשלומים בשטח באמצעות מסופוני הגובים.

ערכת תהיה חסומה בפני חיוב שכר טרחה בגין פעולות של גורמים חיצוניים המ   .137

כגון משטרה, אלא ההוצאה נעשתה בפועל. כמו כן הדוחות הכוללים את הוצאות 

 הגבייה יהיו מפורטים לפי סוג ויעד ההוצאה ולו"ז הביצוע.

מערכת ערעורים   .138

ופניות תושבים 

 באינטרנט

 מודול הגשת עירעור  באינטרנט.

 אפשרות גישה לתושבים לבדיקת סטטוס.   .139

המערכת תאפשר ניהול ותיעוד מלא ומפורט של כל הטיפול וההתדיינות עם    .140

 החייב, לשימוש פנימי של הרשות בלבד.

141.  
 

המערכת תאפשר לתושבים לפנות בכל נושא שהרשות תבחר באמצעות טפסים 

 דיגיטליים.

באינטרנט וניהול התשלום וכן המערכת תאפשר להגיש בקשה לקבלת תו תושב    .142

 ניהול ההתכתבות עם המבקש.

המערכת תאפשר צפייה בהוראה לתשלום שנשלחה לתושב באמצעות לינק    .143

 בעקבות אישור בקשתו לתו חנייה.

המערכת תאפשר להפיק שובר תשלום כולל מגנוט והפניה של התשלום אל    .144

 שלם בגין תו חניה.חשבון העירייה עם זיהוי מספר סידורי חד ערכי של המ

 המערכת תאפשר התממשקות ושקיפות של הפעולות עם מוקד טלפוני חיצוני.   .145

 המערכת תאפשר הדפסת טקסטים ישירות על גבי מדבקת תו חניה.   .146

 הקבלן מתחייב להתחבר על חשבונו לכל ספק בנק מסרונים בנק מסרונים  .147

 שהעירייה תתקשר עמו לצורך הפצת מסרונים. לא תשולם

 ספק כל תמורה עבור הפצת המסרונים.ל

( כהודעות ווטסאפ SMSהקבלן מתחייב להפיץ את המסרונים כהודעות טקסט )   .148

ו/או כל סוג אחר של הודעות על פי החלטת העירייה וזאת ללא תוספת תמורה. 

 עלות המסרונים תהיה על חשבון העירייה.

 כלולעיצוב המסרונים למיניהם יעשה ע"י העירייה בלבד וי   .149
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 נתונים מתוך קבצי העירייה שילוב של טקסטים טבלאים

 וכיוצ"ב.

יה ו/או לחלק ממנה ו/או לאחת מהאוכלוסיות. יהמסרונים יופצו לכל האוכלוס   .150

 לדוגמה, למחזיקי תווי דייר על פגות תוקף.

 

 

קוח מלאות הכוללות ערכות פי 7מתן שירות של אפשרות לחלוקת דוחות באמצעות עד  יודגש שוב כי התוכנה כוללת

 מדפסות וכן נייר למדפסות וכל ציוד ומערכות נלוות שיסופקו על חשבון הקבלן והוצאותיו.  10מסופונים, עד 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 חתימת המציע : ___________

    

   

  

 

128  

 

 

 

 נתונים שונים –מסמך טו' 

ה לעירייה. העירייה כל המידע בדבר נתוני הקנסות לסוגיהם נמסרו ע"י הקבלנים שנתנו שרותי הספקת תוכנה ואכיפת גביי

 אינה אחראית לנתונים המוצגים בעניין זה להלן.

 

 קנסות שהוטלו + תשלומים לפני העברה לאכיפה

 2018 –קנסות חניה  .5

 

 2018 –קנסות כללי .6
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 2018הכל  -קנסות  .7

 

  2019קנסות חניה  .8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 המשך בעמוד הבא
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  2019קנסות כללי  .9

 

 2019הכל  –קנסות  .10

 

 

 

 

 

 

 

 

 המשך בעמוד הבא
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 )שנת קורונה(  2020קנסות חניה  .11

 

 

 

 לא סופי( -שנת קורונה ) כללי –קנסות  .12

 

 

 

 המשך בעמוד הבא
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 )שנת קורונה( 2020הכל  –קנסות  .13

 

 לרבות ארנונה –תשלומי חובה  -דוחות ומאזנים 

 עורכי דין: 4סך חובות בטיפול  .14

 ש"ח.א 60,700 –סך חוב  –משלמים  2,000 -כ

 2019-2020להלן דו"ח של מאזן תשלומי חובה לשנים  .15

 של תשלומי חובה יפורסם באתר האינטרנט העירוני בצמוד למסמכי המכרז. 1-8/2021מאזן  .16

 עיריית ערד

 2019הדוח הכספי לשנת 

 ₪מצב חשבון החייבים בגין ארנונות, היטלים והשתתפויות לפי נתוני אגף הגבייה באלפי 

 יתרה שם חשבון

לתחילת 

 השנה

חיוב 

בשנת 

 החשבון

סה"כ 

פטורים, 

שחרורים 

 והנחות

העברה ל/מ 

חובות 

 מסופקים

סה"כ חיובים 

 נטו

סה"כ גביות 

 בשנת הדוח

יתרה לסוף 

 שנה

יחס גביה 

לכלל  %-ב

 החיובים

)פירוט     

 א'(

     )פירוט ב'(     )פירוט ב'(

         

 חשובונת על בסיס חיוב שנתי
       

                 ארנונה

                 ארנונה למגורים

7,836  

              

42,996  

              

10,401  

                

1,720  

              

42,151  

              

31,388  

                  

10,763  

74.5% 

                 ארנונה אחרת

3,163  

              

24,458  

                

3,427  

(772)               

23,422  

              

22,317  

                    

1,105  

95.3% 

חובות מסופקים וחובות 

 למחיקה ארנונה

              

34,307  

    (948)               

33,359  

                    

33,359  

  

               סה"כ ארנונה

45,306  

              

67,454  

              

13,828  

                

98,932  

              

53,705  

                  

45,227  

54.3% 

                 אגרת מים וביוב

                    אגרת מים   

308  

                   

240  

                   

520  

                      

27  

                      

55  

                      

55  

  100.0% 

חובות מסופקים וחובות 

 למחיקת מים

                

7,236  

    (27)                 

7,209  

                      

7,209  
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                 סה"כ מים

7,544  

                   

240  

                   

520  

                  

7,264  

                      

55  

                    

7,209  

0.8% 

                       אגרת ביוב

61  

                            

61  

                            

61  

  

                  

חובות מסופקים וחובות 

 ריםלמחיקה אח

                      

27  

                            

27  

                            

27  

  

סה"כ חשבונות על בסיס 

 חיוב שנתי חוזר

              

52,938  

              

67,694  

              

14,348  

             

106,284  

              

53,760  

                  

52,524  

50.6% 

 חשבונות על בסיס חיוב חד פעמי
      

  

                 (56) חניה וקנסות חניה

1,409  

                    

1,353  

                

1,374  

(21) 101.6% 

                    שכר דירה

256  

                   

469  

  (44)                    

681  

                   

507  

                        

174  

74.4% 

                    קנסות

169  

                   

736  

  (15)                    

890  

                   

694  

                        

196  

78.0% 

                 עצמיות חינוך

1,261  

                

1,712  

                      

29  

(139)                 

2,805  

                

1,593  

                    

1,212  

56.8% 

                    עצמיות רווחה

337  

                

1,021  

                      

15  

(103)                 

1,240  

                   

886  

                        

354  

71.5% 

                    הטלי השבחה

235  

                   

654  

  (7)                    

882  

                   

870  

                          

12  

98.6% 

                         אגרות בניה

3  

                   

630  

                       

633  

                   

630  

                            

3  

99.5% 

   (12)   (12)       (12) הטל ביוב

                       מדי מים

57  

(56)                             

1  

(56)                           

57  

-

5600.0% 

                 שלטים, אישורים וכו'

2,239  

              

15,490  

                   

141  

(757)               

16,831  

              

14,475  

                    

2,356  

86.0% 

                 פינוי אשפה

1,380  

                

6,376  

                      

28  

(62)                 

7,666  

                

6,414  

                    

1,252  

83.7% 

חובות מסופקים וחובות 

 למחיקה

                

9,404  

                    

1,127  

              

10,531  

                    

10,531  

  

סה"כ חשבונות על בסיס 

 חיוב חד פעמי

              

15,273  

              

28,441  

                   

213  

                

43,501  

              

27,387  

                  

16,114  

63.0% 

                  

               סה"כ בשנת הדוח

68,211  

              

96,135  

              

14,561  

             

149,785  

              

81,147  

                  

68,638  

54.2% 

               שנה קודמת

77,219  

              

91,365  

              

19,107  

             

149,477  

              

81,266  

                  

68,211  

54.4% 

               שנתיים קודמות

76,014  

              

95,890  

              

18,122  

             

153,782  

              

76,563  

                  

77,219  

49.8% 

         

שערכה הנהלת הרשות עבור סכומי חוב ספציפיים שגבייתם מוטלת  ןלאומדהחובות המסופקים והחובות למחיקה נקבעו בהתאם 

 בספק
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סה"כ שנת 2020 תוספת- - - ארנונה כללית - -

דוח כספי לתקופה01/12/2020

יתרת פתיחה וחיובים

   45,212,709.00יתרה ראלית לתחילת שנה )יתרת פתיחה(45,212,709

13,787,376.72חיוב תקופתי שוטף נומינלי מצטבר57,523,817  71,311,193.72   

   2,020,010.83-       80,090.83-השלמת חיוב שנתי - פיגורים1,939,920-

        126,823.00השלמת חיוב שנתי - נטו126,823

        198,790.00        11,723.00חיובי הצמדה וריבית השנה187,067

     1,460,238.62      457,537.62ריבית והצמדה שנים קודמות - מצטבר1,002,701

14,176,546.51סה"כ חיובים56,900,487  -  71,077,034.51   

-2,063,476.94-הנחות פטורים וזיכויים ומימון )במינוס(13,293,479-  -15,356,955.94  

-       88,162.44-הנחות מימון )במינוס(437,889-  -526,051.44      

12,024,907.13סה"כ לגביה )חיובים נטו(88,381,828  -  100,406,736

                    -גביה בשנת הדוח :

     2,527,349.00גביה מראש לשנה - *******2,527,349111

   48,680,080.14   7,094,992.14שוטף - ארנונה - 41,585,0881111100100

          89,388.00ריבית - 89,3881111100101/1113000101

   7,018,270.00-שוטף - הנחות - 7,018,2701111100102-

                    -שוטף - הנחות ה.קבע - 01111100103

      401,392.00-שוטף - הנחות ת.שנתי 2% - 401,3921113000100-

                    -תוספת ארנונה - 01111100140

                    -ריבית תוספת ארנונה - 01111100141

                    -הנחות תוספת ארנונה - 01111100142

                    -תוספת ארנונה ש.ק - 01111100200

-   7,094,992.14סה"כ שוטף36,782,163  43,877,155.14   

                    -גבית חובות שנים קודמות :

                    -גביה מראש לשנה פגורים - 01111120000

-   2,632,095.26ארנונה פיגורים - 2,036,7961111120100  4,668,891.26     

        274,662.00ריבית פיגורים - 274,6621111120101

      144,003.00-הנחות פיגורים - 144,0031111120103-

                    -ה.קבע הנחות פיגורים - 01111120103

               435.00הנחה ת.שנתי פיגורים - 4351111120104/111302

               792.00תוספת ארנונה ש.ק - 7921111120140

               513.00תוספת ארנונה ש.ק - 5131111120200

               246.00ריבית-תוספת ארנונה ש.ק - 2461111120201

            1,136.00ריבית תוספת ארנונה ש.ק - 1,1361111120141

               38.00-הנחות תוספת ארנונה ש.ק - 381111120142-

-   2,632,095.26סה"כ פיגורים משנים קודמות2,170,539  4,802,634.26     

-   9,727,087.40סה"כ שנגבה38,952,702  48,679,789.40   

-   2,297,819.73יתרת פיגורים49,429,125.69  51,726,946.73   
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 גיהןמידע בדבר גביית קנסות חלוטים לסו

 כמות ביצוע אימות פרטים .17

          

           

 שנה 

סה"כ אימותיי 

 כתובות שבוצעו

2019 11,005 

2020 10,908 

 

 2019-2020כמות משלוח הודעות דרישה  .18

 סוג דואר שנה

מספר 

 דברי דואר 

2019 
 2,687 דואר רגיל

 2,298 דואר רשום

2020 
 2,430 דואר רגיל

 2.121 דואר רשום

 

 2020ועד  2018עיקולי בנק שנשלחו משנת  .19

כמות 

 תיקים

סכום דוחות 

₪ 

סכום 

 ₪הוצאות 

סכום שולם 

₪ 

סכום עיקול 

₪ 

כמות 

תיקים 

עם 

תשובה 

 חיובית

כמות 

תיקים 

ללא 

 תשובה

כמות 

תיקים 

עם 

תשובה 

 שלילית

סכום עיקול 

עבור תיקים 

עם תשובה 

 חיובית

סכום 

עיקול 

עבור 

תיקים 

ללא 

 תשובה

סכום 

עיקול 

עבור 

תיקים עם 

תשובה 

 שלילית

 7,826  

         

2,234,112   1,973,880   2,372,634   3,593,505       6,546  

       

218      655   2,958,655   143,914   286,302  

 

 2019-2020כמות עיקולי מיטלטלין  .20

 

שנת 

 ניפוק
 סוג צו

מספר  

 תיקים
 מספר ת.ז

סכום 

 ₪דוחות 

הוצאות 

₪  
 ₪ שולם

  684,118  873,484  480,080 1,328 1,609 ברישום 2019

  438,778  617,454  242,016 803 852 בפועל 2019

  92,751  231,444  172,306 467 516 ברישום 2020

  188,685  479,936  162,375 637 650 בפועל 2020

 

 

 סך גבייה של הוצאות אכיפה : .21

 אלף 360סך  – 2020שנת 

 אלף  286סך  -2021שנת 
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סך פעולות אכיפה שבוצעו לפי סוגי  .22 :הפעולות 

 

  2020שנת 

 תיקים  2430 -דואר רגיל

 תיקים  2121-דואר רשום 

 תיקים 1804-עיקול בנק 

 תיקים  730-  עיקול ברישום נופק 

 תיקים 430- עיקול בפועל שולם 

 

  2021שנת 

 תיקים  798-דואר רגיל

 תיקים  697-דואר רשום 

 תיקים 1566-בנק  עיקול

 תיקים   620עיקול ברישום 

 תיקים 360-עיקול בפועל 

 

 2019-2020עפ"י נתוני העירייה  –גביית קנסות והוצאות אכיפה באש"ח  .23

 שנה

גביית קנסות 

 באש"ח

גביית הוצאות 

 אכיפה באש"ח 

2019 382 423 

      

2020 354 363 

 

 1-11/2021נתוני חיוב וגביית קנסות בתקופה  .24

 ערד  -מות דוחות לרשות כ

 30/11/2021עד תאריך  1/1/2021מתאריך 

        

סוג 

 דו"ח

 סה"כ יתרה סה"כ שולם סה"כ נרשם

כמות 

 דוחות

סכום דוחות 

 מקור

סכום דוחות 

 לתשלום

כמות 

 סכום ששולם דוחות

כמות 

 יתרה לתשלום דוחות

 חניה

      

5,901  ₪ 733,900 ₪ 760,200 

      

2,630  ₪ 310,600 

      

3,271  ₪ 449,600 

 פיקוח

         

435  ₪ 226,285 ₪ 215,715 

           

94  ₪ 45,996 

         

341  ₪ 169,719 

 סה"כ 

      

6,336  ₪ 960,185 ₪ 975,915 

      

2,724  ₪ 356,596 

      

3,612  ₪ 619,319 

 

 15/2/2021 -יתרות באכיפה )קנסות( נכון ל .25
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תוויות 

 יתרת תיק לתשלום סכום הוצאות סכום דוחות מספר תיקי חוב  השור

 1,758,646 ₪ 825,131.52 ₪  956,662 ₪  3,836                    ערד

 13,446 ₪ 3,683.76 ₪ 10,662 ₪  14                         מוקפא

 1,745,200 ₪ 821,447.76 ₪ 946,000 ₪  3,822                    פתוח

-רדע

 566,555 ₪ 68,547.63 ₪ 504,536 ₪   393                       פיקוח

 51,471 ₪ 3,391.23 ₪ 48,444 ₪  27                         מוקפא

 515,085 ₪ 65,156.40 ₪ 456,092 ₪  366                       פתוח

סכום 

 2,325,201  ₪ 893,679.15 ₪  1,461,198 ₪   4,229                    כולל

 

 שלב גבייה )חניה(

 30/11/2021ועד  01/01/2021מתאריך עיבוד 

     סה"כ גבייה

 ₪סה"כ  ₪-הוצאות ב ₪-דוחות ב

 ₪  245,695   ₪  279,730   ₪  525,425  

   
 שלב גבייה )פיקוח(

 30/11/2021ועד  01/01/2021מתאריך עיבוד 

     סה"כ גבייה

 ₪סה"כ  ₪-אות בהוצ ₪-דוחות ב

 ₪    54,209   ₪      7,821   ₪    62,030  

   
 שלב גבייה )רשות פיקוח(

 30/11/2021ועד  01/01/2021מתאריך עיבוד 

     סה"כ גבייה

 ₪סה"כ  ₪-הוצאות ב ₪-דוחות ב

 ₪    27,981  0  ₪    27,981  

   
 שלב גבייה )רשות חניה(

 30/11/2021עד ו 01/01/2021מתאריך עיבוד 

     סה"כ גבייה

 ₪סה"כ  ₪-הוצאות ב ₪-דוחות ב

 ₪  171,272  0  ₪  171,272  

 


