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  כללי .1

היא חברה עירונית בבעלות (, נוף יפהאו  החברה – )להלן יפה נוף תחבורה ותשתיות בנייה בע"מ .1.1

 עירונית פסולת ומחזור סביבה איכותשל עיריית חיפה. בין היתר, מבקשת יפה נוף לקדם פרויקטים 

 .בפרט

מצד גורמים הגנת הסביבה, בתחום  לשיתוף פעולה פניותלקבל  החברה מבקשתבהתאם,  .1.2

תמיכה בפיילוטים בתחום "בכל דרישות ותנאי מסלול  ותאשר עומדהמתכוונים להגיש בקשות, 

עידוד לבחוק  , כפי שהן קבועות(המסלול – , לפי העניין" )להלן)מסלול משנה ג'( הגנת הסביבה

מסלול הטבה , ב(חוק החדשנות –)להלן  1984-מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשיה, תשמ"ד

 הוראות –)להלן  מסלול משנה ג' מסלול לתמיכה משותפת עם המשרד להגנת הסביבה , לרבות 2מס' 

 .(נהלי המסלול –)להלן  נהלי המסלולובהתאם ל, (המסלול

הוראות רשות  –הוראות חוק החדשנות, הוראות המסלול ונהלי המסלול יכונו להלן  .1.2.1

 .החדשנות

 .בקשה –שות החדשנות תכונה להלן לפי הוראות ר בקשה שתוגש .1.2.2

 .משתתף –גורם אשר יגיש מענה לקול קורא זה יכונו להלן  .1.2.3

 .פניהאו  הגשה –המענה לקול קורא זה יכונה להלן  .1.2.4

שיתוף הפעולה נשא קול קורא זה, בעיקרו, יתבטא בכך שיפה נוף תעמיד "אתר הרצה" לטובת  .1.3

המשתתפים במסגרת בקשותיהם, ואספקת שירותים נלווים, וזאת לאחר בחינת המענה לקול קורא 

 זה. 

 

 הקול הקוראעיקרי  .2

 –)להלן עירונית  אורגנית פסולתטיפול ועיבוד להציע פיילוט למתקן בתחום  המשתתפיםעל  .2.1

 ואשר יעמוד בהוראות המסלול ונהלי המסלול. (המתקן

 יוצב באתר הרצה )כהגדרת המונח בהוראות רשות החדשנות(, ברחבי העיר חיפה. המתקן .2.2

שמקורה בהפרדה שנעשתה על ידי  אורגנית בפסולתיוזן אשר מתקן על הפונים להציע ככלל,  .2.3

  תושבים ו/או תאגידים הפועלים ברחבי חיפה.

לתוצר לוואי הניתן לשימוש חוזר ו/או לאחר פעולת העיבוד של המתקן, תהפוך הפסולת המוזנת  .2.4

 .תוצר המפחית באופן משמעותי את היקף הפסולת

סוג  החברה אינה אחראית להזנת המתקן, לרבות:וכי  המתקן יוזן על ידי התושבים, יובהר כי .2.5

עם  ה אחרת שתבוצע על ידי התושבים.הפסולת שתוזן ו/או כמות הפסולת שתוזן ו/או לכל פעול

את הצורך של המתקן בקבלת כמות ראשונית  זאת, במסגרת המענה לקול קורא, יפרטו המשתתפים

 של פסולת לטובת הפעלתו או הרצתו הראשונית.

לשם התקנתו, הפעלתו, תחזוקתו ופירוקו של המתקן, נדרשים הפונים להשיג כל רישיון, היתר או  .2.6

 אישור נדרש.

 מניעת זיהום מכל סוג(. המתקן נדרש לעמוד בכל דין, לרבות חוקי הגנת הסביבה )כגון: .2.7

 הקבועה בהוראות רשות החדשנות. המתקן יוצב באתר ההרצה לתקופה .2.8

לאחר בחינת המענים לקול קורא זה, תבוא החברה בדברים עם המשתתפים על מנת ליצור  .2.9

בכפוף להוראות רשות  את צרכי החברהבין כל משתתף שהצעתו תואמת התקשרות בין החברה ל

 , ובתוך כך:החדשנות

 .אפשרות שימוש ב"אתר ההרצה" משתתףהחברה תפעל על מנת להקצות ל .2.9.1
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הרצה הראשונית של להתקנה ועיריית חיפה את הדרוש לתפעל על מנת לתאם עם  החברה .2.9.2

 המתקן באתר ההרצה.

שיסכימו הצדדים, בהתאם חומר גלם להרצה ראשונית של המתקן, כפי  קבל י משתתףה .2.9.3

 .למשא ומתן שיערך בטרם החתימה על הסכם ההתקשרות

ההרצה, ויכולת החברה לספקם ייבחנו שירותים נלווים שדרושים למשתתף בקשר עם אתר  .2.9.4

 לתאם עם צד שלישי את אספקתם.ו/או 

על ידי רשות  משתתףל שיוענק מתוך המימון)שתקבל החברה  שיעור המימוןיוסכם על  .2.9.5

 ותשלום הוצאות לחברה. תקורההתשלום על  וכן (החדשנות

האחריות לתקינות הבקשה ולהתאמתה לתנאי רשות החדשנות, לרבות התאמת אתר  .2.9.6

ההרצה להוראות הרשות החדשנות תוטל על המשתתף בלבד. המשתתף לא יבוא בכל טענה 

או דרישה או תביעה כלפי החברה אם בקשתו תידחה, תימצא חסרה, מתאימה או לא 

 ית, לרבות מסיבות הנוגעות לאתר ההרצה או מאפייניו.כדא

 אחד. משתתףהחברה רשאית להתקשר עם יותר מ .2.10

 .משתתףהחברה אינה מתחייבת להתקשר עם אף  .2.11

הקשורה למתקן )לרבות: תכנונו, התקנתו,  או תשלום או אחריות בכל עלות תישאהחברה לא  .2.12

 הפעלתו, אחזקתו, פירוקו(.

אחת על פני רעותה, הן ביחס לאתר  פנייהלפי צרכיה, ולהעדיף  הפניותלחברה הזכות לבחון את  .2.13

הרצה פלוני והן ביחס לעצם ההחלטה האם לקיים שיתוף פעולה לפי קול קורא זה, מכל נימוק סביר 

 ובהתאם לצרכיה.

 להלן. 3רשאים לפנות אך ורק גורמים העומדים בתנאי הסף שבסעיף  .2.14

 

 תנאי סף .3

תאגיד  מהווים כי הגורמים הפונים מצהירים כי הם 1נספח חתימה על תצהיר בנוסח המצורף כ .3.1

 (.רשות החדשנות בהתאם למסלולבהוראות תעשייתי )כהגדרתו 

ורמים הפונים מצהירים כי הם עומדים בכל הג לפיו 2נספח חתימה על תצהיר בנוסח המצורף כ .3.2

 .דרישות ותנאי מסלול בהתאם ובכפוף להוראות רשות החדשנות

ם את התנאים הקבועים מימקיי הגורמים הפונים לפיו 3נספח חתימה על תצהיר בנוסח המצורף כ .3.3

 (חוק עסקאות גופים ציבוריים -)להלן  1976-לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 2בסעיף 

 לחוק עסקאות גופים ציבוריים. 1ב2-ב ו2את התנאים הקבועים בסעיפים ומקיימים 

קול קורא הינם מורשי ההחותמים על מסמכי כי המעיד  4נספח חתימה על תצהיר בנוסח המצורף כ .3.4

 (.התאגדות תעודת לצרף יש) בחתימתם הגורמים הפוניםחתימה ורשאים לחייב את 

 

 לחברה הפנייההגשת  .4

 תכיל, לכל הפחות, את המפורט להלן:נייה הפ

 שיוצע לרשות החדשנות, לרבות: המתקןברור של תיאור  .4.1

 , לרבות "טכנולוגיית סביבה".עומד במטרות המסלול המתקןהסבר כיצד  .4.1.1

לרבות ממשקי  חיבורים נדרשים )"כניסות ויציאות"(.ו ו, לרבות: מימדיהמתקןמפרט טכני של  .4.1.2

 המתקן עם תשתיות )חשמל, מים, ביוב, תקשורת(.
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וכמות חומר הגלם הנדרשת להשלמת מחזור ראשון ומלא של המתקן וכן סוג וכמות חומר  סוג .4.1.3

 הגלם הנדרשת לפעילות שוטפת.

המתקן ומידת עמידותו בפני פגעי הזנת חומרים שאינם פסולת פירוט איכות תוצר הלוואי של  .4.1.4

 כאן לחשוב מציעלאור הוספת הסעיף, – חומרים אחרים הנדרשים להפעלת המתקןאורגנית או 

 .אותו ולקבוע אחיד איכות מדד על

 וט כל הנדרש לצורך הקמת המתקן ותפעולו.פיר .4.1.5

 אישורים והיתרים נדרשים. .4.1.6

 היבטי זיהום סביבה )רעש, ויברציות, ריח וכו'(.עם הסביבה והתושבים, לרבות:  המתקןממשק  .4.1.7

 פעולתו.ב או יפגמו אשר ינטרלו חסמיםפירוט הו המתקןרגישות  .4.1.8

, לרבות: מתקןתיאור ברור של "אתר ההרצה" )כהגדרתו בהוראות רשות החדשנות( הנדרש עבור ה .4.2

, נגישות , מימדיםולצורך הקמה ולצורך תפעול מיקום אידיאלי, דרישות מאתר ההרצה ומסביבתו

 .וכד'

 המתקן, לרבות קנה מידה. של )צבעוניים( הגשת תרשים ו/או הדמייה .4.3

 חברה.בין הל המשתתףחלוקת המימון )שיוענק על ידי רשות החדשנות(, בין  .4.4

 סך התקורה וההוצאות שישולמו לחברה. .4.5

 .הפוניםידי מורשי החתימה של -תהיינה חתומות על הפניות .4.6

 . על חשבונם פנייהבעלות הכנת ההפונים יישאו  .4.7

 

 הפנייה על ידי החברהבחינת  .5

 .לעילש הסף בתנאי הפניותבשלב הראשון, תבחן החברה את עמידתן של  .5.1

 שעמדו בתנאי הסף, ייבחנו על פי תוכנן, בהתאם לקריטריונים שלהלן:פניות  .5.2

 הטמנת פסולת באיזור חיפה. להפחתתהתרומה הצפויה מהמתקן  .5.2.1

 .ו/או להפעלתם המסחרית האפשרות לפריסת המתקן ברחבי העיר חיפהסבירות  .5.2.2

 הדרושים להפעלת ותחזוקת המתקן והתוצרים המתקבלים ממנו.המשאבים  .5.2.3

 שיוצר המתקן. הסביבתי זיהוםה .5.2.4

 נגישות המתקן לתושבים וקלות השימוש בו. .5.2.5

 אורך החיים של המתקן. .5.2.6

 איכות תוצר הלוואי ומידת האטרקטיביות שלו לשימוש במרחב העירוני. .5.2.7

 .חברהמשתתף לבין הה(, בין שיוענק על ידי רשות החדשנות)שיעור חלוקת המימון  .5.2.8

 סך התקורה וההוצאות שישולמו לחברה. .5.2.9

ו/או חלק מהם ו/או  המשתתפיםלאחר מכן, רשאית החברה לנהל תהליכי בירור והתדיינויות עם  .5.3

. החברה רשאית לבקש הבהרות, מתקןאו חלק מהם להציג בפניה את ה המשתתפיםלזמן את 

 השלמות ומידע נוסף על פי שיקול דעתה.

יה או הפניות הפני, לפי שיקול דעתה, על החלטתה בדבר פוניםת, תודיע החברה לפניוהלאחר בחינת  .5.4

כדי לגבש מערכת יחסים משפטית בין שלעיל מובהר כי אין בהודעה  .אשר בכוונתה להתקשר עימם

 ואין בהודעה כאמור כדי להטיל חובות על החברה. יםמשתתפאו ה המשתתףהחברה לבין 
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 המשתתפיםהתקשרות עם  .6

, יוזמנו הם לקיום משא  יםמשתתפאו ה המשתתףלאחר הודעת החברה על כוונתה להתקשר עם  .6.1

 ומתן לקביעת תנאי ההתקשרות, אשר יכללו בין היתר:

 לעיל. 2.9 כל הפרטים הנזכרים בסעיף .6.1.1

 שיטת יחסי הציבור שתינקט לצורך הבאת המתקן לתשומת לב התושבים. .6.1.2

 משך ההתקשרות. .6.1.3

 כל פרט נוסף הנדרש לדעתה של החברה להוצאתה לפועל של ההתקשרות. .6.1.4

המבוסס על , החברהייחתם הסכם לתקופה שתקבע על ידי  שנבחרוהמשתתפים או המשתתף עם  .6.2

 .העקרונות לעיל

מובהר בזאת, כי אם יגדל  היקף הסיוע הכספי שיוענק למציע על ידי רשות החדשנות, מתחייב  .6.3

 המציע לעדכן )להגדיל( את תשלומו לחברה בהתאם.

. למציע לא תקום כל ו/או כל רשות מוסמכת עיריית חיפהההתקשרות מותנית באישור סופי של  .6.4

לבטל ההליך  החברהבעניין זה, והכל מבלי לגרוע מסמכותה של  החברהטענה, כספית או אחרת נגד 

 או את ההתקשרות לפי שיקול דעתה המלא והבלעדי בהתאם לתנאי קול קורא זה.

 

 הפניותהגשת  .7

 (.קי-און-סקאו די וכן ע"ג מדיה מגנטית )כגון תקליטור ר )קשיח(מקו עותקבהצעות תוגשנה ה .7.1

יוגשו במעטפה חתומה עליה יצוין  לעיל, וכל המסמכים המפורטים מדיה המגנטית, ההפנייהעותק  .7.2

 לשיתוף פעולה להגשת הצעה לרשות החדשנות עבור פיילוט בתחום - 03/2022 מס'קול קורא "

 ע"ג המעטפה. המשתתףאין לציין את שם  ."הגנת הסביבה

, בקומה החברהבמשרדי לתיבת המכרזים הנמצאת  סגורה היטב,, במעטפה יש להכניס הפנייהאת  .7.3

עד , הרגילים העבודה בימיבחיפה )אין לשלוח הצעה בדואר או בדרך אחרת(  3ברח' ביאליק  8

 .12:00 שעהעד ה  02/2022/02לתאריך 

מסמכים שיישלחו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל או מסמכים שלא יוגשו בדרך הנקובה לעיל,  .7.4

 לא יתקבלו. 

 גשתשומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לדחות את המועד האחרון לה החברה .7.5

 .פניותעת לפני המועד האחרון להגשת ה, בכל הפניות

 

  זכויות החברה .8

לדעתה בקריטריונים  שהוגשו ואשר עמדה, הפניותבין פנייה מהחברה תהא מוסמכת לקבל כל  .8.1

, ועל יסוד זה להיכנס עם המשתתף לדין ודברים הקבועים במסמך זה בכל הנוגע להליך הבחירה

 .לשם גיבוש הסכם, כמפורט לעיל

ואינה מתחייבת להתקשר  שהיכללקבל הצעה  תמתחייבהחברה אינה מבלי לגרוע מהאמור לעיל,  .8.2

 עם אחד ממגישי הפניות.
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, כולם או חלקם, בבקשה לקבל מהם הבהרות לפרטים למשתתפיםלפנות  תרשאי החברה תהיה .8.3

בקבלת החלטות. כן ניתן יהיה  הכדי לסייע ל החברהוכן כל מידע נוסף אם יש בו לדעת  פנייהב

ולשם ניהול מו"מ הגישה מחדש , לתיקון פנייתם, לבבקשה להשלמת מסמכיםלמשתתפים לפנות 

 .פנייהלשינוי פרטים מסוימים ב

 אחד.ממשתתף החברה רשאית להתקשר עם יותר  .8.4

מכל סיבה שהיא, או היה והתקשרות עם אחד יצאה לפועל, לא התקשרות כלשהי במקרה ש .8.5

משתתף להתקשר עם , ה, על פי שיקול דעתת, אך לא חייבת החברההיה רשאיתבוטלה, המשתתפים 

 .רבות בקשר עם אותו מתקן הרצה, לאחר

 גורםחוות דעתו של ה ם חיצוני.מגורלצורך קבלת חוות דעת פנייה להעביר את ההחברה רשאית  .8.6

החיצוני  גורםזכות עיון בה. האמור בחוות דעתו של ה למשתתפיםהחיצוני תהא סודית ולא תינתן 

בות חוזית או יבכל התחיישא תלחוות דעתו ולא  חברה לא תהיה אחראיתהינו על דעתו בלבד. ה

 נזיקית העלולה לנבוע ממנה.

את הזכות לערוך שינויים או תיקונים בקול קורא זה ונספחיו, לרבות בכל  הלעצמ תשומר החברה .8.7

הקול  בתנאילבדוק אם חלו שינויים  המשתתפיםבאחריות  .הפניותתנאי מתנאיו ובמועד הגשת 

 הקורא.

ו חלקו, בכל שלב מכל סיבה שהיא לפי שיקול דעתה החברה תהא רשאית לבטל את הקול הקורא א .8.8

 .וללא כל חובת הנמקההבלעדי 

 ובקשתהחדשנות לא תאשר את  רשות אםלא יפנה לחברה בכל תלונה דרישה או תביעה  המציע .8.9

 .שהיא סיבה מכל המציע לבין בינה ההתקשרות את תפסיקאו /ו במסלול

ו/או  הופסק התשלום על ידי  החדשנות רשות לבין המציע בין ההתקשרות הופסקה שבו במקרה  .8.10

הזכות  חברהל שמורה, לפועל יצאה לא החדשנות רשות עם תקשרותו/או הה רשות החדשנות

הבלעדית לבטל את ההתקשרות עם המציע מבלי שהמציע יהיה זכאי לכל פיצוי או תשלום נוסף, 

 פרט לתשלומים ששולמו לו.

 לרשות המציע בין ההתקשרות הפסקת בגין נזקים לחברה להיגרםשבו נגרמו או עלולים  במקרה .8.11

 שבדין. הסעדיםכל  החברל שמורים, ו/או הופסק המימון על ידי רשות החדשנות החדשנות

 

 וביטוח אחריות .9

קול בקשר עם השתתפותו ב למשתתףאחריות להוצאה או לנזק שייגרמו  אינה נושאת בכל החברה .9.1

יישאו בהוצאות ההשתתפות בהליך והכנת  המשתתפים. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הקורא

 החברה בגין הוצאות אלו., ולא יהיו זכאים לכל פיצוי או שיפוי מאת הפניות

התקנתו, הפעלתו,  , לרבות:ולא תישא בכל אחריות בנוגע למתקן תכמו כן, החברה אינה נושא .9.2

ולא תישא בכל אחריות על הנזקים )הישירים והעקיפים(  ו ופירוקות, תחזוקהשוטף תפעולו

התקנתו, לשעלולים להיגרם בנפש או רכוש, לכל צד לרבות צד שלישי, בקשר למתקן, לרבות בקשר 

 .בלבדהמשתתפים על  הפעלתו, תפעולו השוטף, תחזוקתו ופירוקו. אחריות כאמור תחול

ה שיגיש המשתתף לרשות החדשנות, נושאת ולא תישא בכל אחריות בנוגע לבקש החברה אינה .9.3

לרבות בקשר עם מתקן ההרצה ועמידתו בהוראות רשות החדשנות. המשתתף אחראי באופן בלעדי 
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לבחון את בקשתו ואת התאמת מתקן ההרצה להוראות רשות החדשנות, והוא לא יבוא לחברה בכל 

 טענה, דרישה או תביעה מכל מין וסוג.

בכל אחריות כלפי רשות החדשנות, אינה בעלת התקשרות מכל סוג  תישאנושאת ולא  אינה החברה .9.4

 .התחייבותאו /ו תשלום בכל המציע בשם החדשנות רשות כלפי תתחייבעם רשות החדשנות, ולא 

, בהתאם להנחיות יועץ ביטוח ופעולתו המתקן עבור ביטוח פוליסת ברכישת יידרשו המציעים .9.5

 . הפונים עם שרותההתק מתנאי כחלקמטעם החברה, אשר ייקבעו 

 

 שאלות הבהרה .10

 SimaH@yefenof.co.il. לדוא"ל : 12:00בשעה   02/2022/16  לתאריך עד  להעביר יש הבהרה שאלות .10.1

ויחייבו את  יפורסמו באתר החברה, ותהיינה במידה,  החברה לשאלות ההבהרהמובהר כי תשובות  .10.2

  המציעים.  

 

 

 

 בברכה,     

 םועדת המכרזי
  

mailto:SimaH@yefenof.co.il


 

8 

 

 

 לשיתוף פעולה להגשת הצעה לרשות החדשנות עבור - 03/2022 קול קורא מס'

 פיילוט בתחום הגנת הסביבה

 

 

 נספחים
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 לשיתוף פעולה להגשת הצעה לרשות החדשנות עבור פיילוט בתחום הגנת - 03/2022 קול קורא מס'

 (קול קורא –ן )להלהסביבה 

 תאגיד תעשייתי – 1נספח מס' 

אני הח"מ __________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי, כי עלי לומר את האמת וכי 

 אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

 לקול הקוראהנני נותן תצהיר זה בשם _________________ שהוא הגוף שהגיש את הצעתו  .1

 .(המציע –)להלן  ' יפה נוף תחבורה, תשתיות ובניה בע"מאשר פורסם על ידי חב

_____________ )תיאור התפקיד( במציע והוסמכתי כדין לעשות תצהיר זה -אני משמש כ .2

 מטעם המציע ובשמו.

)כהגדרת  "תעשייתי תאגידמהווה "כי המציע לצורך הגשת הבקשה לרשות החדשנות, מצהיר  .3

 מונח זה בהוראות מסלול( לכל תקופה נדרשת, בכפוף להוראות המסלול.

 זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. .4

 

 

 

 

 

 
___________________     ________________________ 

 תאריך   חתימת המצהיר

 

 

 

 

 

 

 אישור עו"ד

 

אני הח"מ, עו"ד ___________, מ"ר _______, מרח' ____________, מאשר בזאת כי ביום 

_________ הופיע בפני _____________________, שזיהה את עצמו ע"י ת"ז 

________________ / המוכר לי באופן אישי ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי 

ך בחוק אם לא יעשה כן, אישר בפני את נכונות התצהיר דלעיל הוא יהא צפוי לעונשים הקבועים לכ

 וחתם עליו. 

     

 חתימה, שם מלא     
 וחותמת      
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לשיתוף פעולה להגשת הצעה לרשות החדשנות עבור פיילוט בתחום הגנת  - 03/2022קול קורא מס' 

 (קול קורא –ן )להלהסביבה 

 עמידה בתנאי המסלול – 2נספח מס' 

הח"מ __________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי, כי עלי לומר את האמת וכי אני 

 אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

 לקול הקוראהנני נותן תצהיר זה בשם _________________ שהוא הגוף שהגיש את הצעתו  .1

 .(המציע –)להלן  אשר פורסם על ידי חב' יפה נוף תחבורה, תשתיות ובניה בע"מ

_____________ )תיאור התפקיד( במציע והוסמכתי כדין לעשות תצהיר זה -אני משמש כ .2

 מטעם המציע ובשמו.

כי הוא עומד בכל תנאי הסף, ההוראות, התנאים וההגבלות הקבועות במסלול,  מצהיר המציע .3

 לרבות:

למסלול, וכן בכל הוראה  7מצהיר כי הוא עומד בכל תנאי הסף הקבועים בסעיף  המציע 3.1

 רלוונטית אחרת הקשורה לתנאי הסף.

המציע מצהיר כי אם יידרש לכך על ידי רשות החדשנות יגיש לה ערובות, בהתאם לקבוע  3.2

 למסלול. 10בסעיף 

ות הקבועות המציע מצהיר כי הוא מודע לאופן הגשת ההצעות במסלול, לרבות להורא 3.3

לנספח ג' למסלול וכן לכל הוראה רלוונטית בהוראות רשות  5למסלול ובסעיף  6בסעיף 

 החדשנות, ויקיימן כנדרש.

המציע מצהיר כי אם בקשתו לרשות החדשנות לא תתקבל, יעמוד הוא על דיון חוזר  3.4

 למסלול. 11בבקשתו, בהתאם לסעיף 

 בקשתו על ידי רשות החדשנות.המציע מצהיר כי יעשה כל מאמץ שניתן לשם קבלת  .4

 זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. .5

___________________     ________________________ 
 תאריך   חתימת המצהיר

 

 אישור עו"ד

 

אני הח"מ, עו"ד ___________, מ"ר _______, מרח' ____________, מאשר בזאת כי ביום 

_________ הופיע בפני _____________________, שזיהה את עצמו ע"י ת"ז 

________________ / המוכר לי באופן אישי ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי 

ך בחוק אם לא יעשה כן, אישר בפני את נכונות התצהיר דלעיל הוא יהא צפוי לעונשים הקבועים לכ

 וחתם עליו. 

     

 חתימה, שם מלא     
 וחותמת      
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לשיתוף פעולה להגשת הצעה לרשות החדשנות עבור פיילוט בתחום הגנת  - 03/2022קול קורא מס' 

 (קורא קולה –)להלן הסביבה 

 גופים ציבורייםתצהיר לפי חוק עסקאות  – 3נספח מס' 

, לאחר שהוזהרתי, כי עלי ______________ת.ז.  _________________________אני הח"מ, 

ועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה בכתב, לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקב

 כדלקמן:

הנני נותן תצהיר זה בשם _________________ שהינה היישות המשפטית שהגישה את  .1

 אשר פורסם על ידי חב' יפה נוף תחבורה, תשתיות ובניה בע"מ. קול הקוראהצעתה ל

לעשות תצהיר זה _____________ )תיאור התפקיד( במציע והוסמכתי כדין -אני משמש כ .2

 מטעם המציע ובשמו. 

 "(החוק)להלן: " 1976-ב)ב( לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו2תצהיר לפי סעיף 

אני מצהיר בזה, לאחר בירור ובדיקה שביצעתי, כי נכון למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז  .3

 [ במקום הרלוונטי יש לסמן  ] -הנ"ל, המציע ובעל זיקה אליו 

( עבירות לפי חוק עובדים זרים )איסור 2לא הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי )  

( חוק עובדים זרים -)להלן  1991-העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

 (. חוק שכר מינימום -)להלן  1987-וחוק שכר מינימום, התשמ"ז

( עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום, אך נכון 2הורשעו ביותר משתי ) 

( לפחות ממועד 1אחת ) למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז הנ"ל חלפה שנה

 ההרשעה האחרונה.

( עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום, על פי 2הורשעו ביותר משתי )  

פחות ( ל1הפירוט דלהלן, ונכון למועד האחרון להגשת ההצעות טרם חלפה שנה אחת )

 ממועד ההרשעה האחרונה.

 מס"ד
 פירוט העבירה

 ]מספר סעיף ושם חוק[

 תאריך ההרשעה

 ]חודש ושנה[

1.             

2.             

 ניתן להוסיף שירות, ככל שיש בכך צורך. –* מספר השורות הנו להמחשה בלבד 

ב לחוק 2כמשמעותם בסעיף  -"בעל זיקה" -זה: "הורשע", "עבירה" ו 3לצורך סעיף 

 עסקאות גופים ציבוריים.

 

 



 

12 

 

 לחוק עסקאות גופים ציבוריים 1ב2תצהיר לפי סעיף 

אני מצהיר בזה, לאחר בירור ובדיקה שביצעתי, כי נכון למועד האחרון להגשת ההצעות  .1

 [ בחלופה הרלוונטית יש לסמן  למכרז הנ"ל, מתקיימת אחת מהחלופות הבאות: ]

 1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9הוראות סעיף  -חלופה א'   
 ( לא חלות על המציע.חוק שוויון זכויות -)להלן 

 לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן.  9הוראות סעיף  -חלופה ב'  

 יש להמשיך ולסמן בחלופות המשנה הרלוונטיות[:  – למציע שסימן את חלופה ב']

 עובדים; 100-המציע מעסיק פחות מ -( 1חלופה )  

עובדים לפחות, והוא מתחייב לפנות למנהל  100המציע מעסיק  -( 2חלופה )  
הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום 

יות לשם קבלת הנח –לחוק שוויון זכויות, ובמידת הצורך  9חובותיו לפי סעיף 
 בקשר ליישומן. 

במקרה שהמציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה 
( לעיל, ונעשתה עמו התקשרות 2והשירותים החברתיים לפי הוראות חלופה )

הוא מצהיר כי פנה כנדרש  –( 2שלגביה הוא התחייב כאמור באותה חלופה )
לחוק שוויון זכויות, הוא  9עיף ממנו, ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי ס

 גם פעל ליישומן. 

המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר לפי  -לעיל  4למציע שסימן את חלופה ב' בסעיף  .2

ימים  30לעיל למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך  4סעיף 

 וריים. מ"מועד ההתקשרות", כהגדרת מונח זה בחוק עסקאות גופים ציב

 מסמכים נוספים לצירוף

לחוק עסקאות גופים ציבוריים,  2יש לצרף את האישורים המעידים על קיום האמור בסעיף 

לרבות תעודת עוסק מורשה, המעידים כי המציע הינו בעל כל האישורים הנדרשים מכח 

 .  1976-לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 2סעיף 

 תצהירי דלעיל אמת.זה שמי, זו חתימתי ותוכן  .3

_________________ 
 חתימת המצהיר    

 

 אישור

שכתובתי  _________________אני הח"מ, עו"ד 

 _______________, מאשר בזה כי ביום _____________________________________

, שזיהה/תה עצמו/ה על ידי _______________________________הופיע/ה בפני מר/גב' 

/המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי  __________________תעודת זהות מספר 

ם בחוק אם לא יעשה/תעשה עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועי

 כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתם/ה עליה בפני.

_______________________ 

 חתימה וחותמת עורך הדין     
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לשיתוף פעולה להגשת הצעה לרשות החדשנות עבור פיילוט בתחום הגנת  - 03/2022קול קורא מס' 

 (קורא קול –)להלן הסביבה 

 אישור מורשי חתימה -4נספח מס' 

 

 לקול הקוראהנני נותן אישור זה למציע_________________ שהינו היישות המשפטית שהגישה הצעתה 

 אשר פורסם על ידי חב' יפה נוף תחבורה, תשתיות ובניה בע"מ.

 

הנני לאשר בזה כי על פי מסמכי ההתאגדות וההחלטות של המציע, חתימות ה"ה: _________________ 

 ____________ בצירוף חותמת התאגיד, מחייבות את המציע לכל דבר ועניין.וכן __

 

 יש לצרף תעודת התאגדות. 

 

 

 

                  __________________            ___________________ 

 חתימת עו"ד/רואה חשבון                          תאריך                                 

 

 


