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 //81מסמך זה יצורף כאשר הוא חתום להצעה במכרז פומבי 

 ויהווה חלק בלתי נפרד מההצעה

 

 /301/01/1כידוע בפרסום המכרז לציבור הודעתם על מועד הגשת המכרז עד לתאריך  .1

הגשת אנו דורשים להאריך את תאריך מועד  /3/0/01/1ומועד אחרון להגשת שאלות הינו 

 .לצורך היתעמקות בפרטים ולהעלות עוד שאלות נוספות בהקשר למכרז זה השאלות

 .לא רלוונטי

 

מבקשים להקטין . אלף /0אלף תושבים או מצטבר  /3רשיות מקומיות של  3נסיון נדרש ל  .1

אלף  11- /1אלף תושבים מצטבר כידוע כל ישובי אשכול נאמדים כ  /0את הנסיון ל

לכן סביר לבקש עבור תנאי סף . אלף תושב /3ובמשגב מונים רק מעל תושבים ובכרמיאל 

 .םאלף תושבי /0זה כמות מצטברת של 

 :הבקשה מתקבלת באופן הבא

 : למסמכי המכרז 0בעמוד , להוראות והתנאים הכלליים 1.3במקום האמור בסעיף 

השנים ( 5)במהלך חמש , לפחות, מציע בעל ניסיון וותק של שלוש שנים ברציפות"

מוכח באסמכתאות של מקבלי השירות באיסוף ופינוי יום יומי ( 8812-8812)האחרונות 

רשויות מקומיות לפחות אשר היקף תושביהן לא יפחת  משלוששל אשפה ופסולת וזאת 

בר בשלושת הרשויות המקומיות בהיקף או בהיקף מצט, בכל רשות, תושבים 28,888-מ

 .תושבים לכל הפחות 08,888של 

 . מובהר כי הניסיון לעיל צריך שיהיה של המציע עצמו

על המציע לצרף להצעתו אישורים והמלצות של מקבלי השירות בהתאם לנוסח הקבוע 

על המציע לפרט בטבלה . למכרז או בהתאם לנוסח דומה אותו ימציא המציע' בנספח ג

 ".למכרז את שמות הממליצים' ב בנספח ג"צהמ

 

השנים ( 5)במהלך חמש , לפחות, מציע בעל ניסיון וותק של שלוש שנים ברציפות": יבוא

מוכח באסמכתאות של מקבלי השירות באיסוף ופינוי יום יומי ( 8812-8812)האחרונות 

-מ של אשפה ופסולת וזאת משלוש רשויות מקומיות אשר היקף תושביהן לא יפחת

 08,888או בהיקף מצטבר בשלושת הרשויות המקומיות של , תושבים בכל רשות 28,888

 .תושבים לכל הפחות

השנים האחרונות ( 5)במהלך חמש , לפחות, וותק של שלוש שנים ברציפותהיה ולמציע 

מוכח באסמכתאות של מקבלי השירות באיסוף ופינוי יום יומי של אשפה ( 8812-8812)

ם עבורם מפנה תושביהאשר היקף , אחד לפחותאשכול רשויות מקומיות ופסולת וזאת מ

רשאי המציע  – האשכול מהם מפנה המציע תיותושבים ברשו 28,888-המציע לא יפחת מ

 .לרשום את ניסיונו עם האשכול כניסיון עם רשות מקומית כאמור בפסקה ראשונה

 . מובהר כי הניסיון לעיל צריך שיהיה של המציע עצמו
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מציע לצרף להצעתו אישורים והמלצות של מקבלי השירות בהתאם לנוסח הקבוע על ה

על המציע לפרט בטבלה . למכרז או בהתאם לנוסח דומה אותו ימציא המציע 'בנספח ג

 ".למכרז את שמות הממליצים' ב בנספח ג"המצ

 

רשויות לפינוי אשפה מתחום שיפוט של ב לפינוי אשפה אשר זכיינים 'אנו ח – 1.3סעיף  .3

אנו . (ולכן היא מובאת בחלקה, השאלה המלאה עשויה לכלול סודות מסחריים)מקומיות 

אי לכך השירות המבוצע , מבקשים להוסיף את אשכול בסעיף זה השווה לרשות מקומית

 .עבור אשכול הוא תואם לשירות שמקבלת רשות מקומית אחרת ובו זמנית

 .לעיל 8ראה תשובה לשאלה 

 

. ואילך 1/12רכב יעודי לפינוי טמוני קרקע  משנת יצור  1כבי מגבה נוע  ר 4 - 1.0סעיף  .4

. 1/10 לרכוש רכבים בשנת ובתקופה של חצי שנה מיום חתימה על ההסכם נדרש הקבלן

 1/14כאמור רכבים משנת  1/14אנו דורשים להוריד תנאי סף זה ולתקנו לרכבים משנת 

 .1/10ו נדרשים לרכוש רכבים משנת שנים על הכביש ואם זכייתנו אנ 1הם עדין לא 

 :הבקשה מתקבלת באופן הבא

 :למסמכי המכרז 2בעמוד , להוראות ותנאים כלליים 1.0במקום האמור סעיף 

או שיש לו הסכמים לשכירתם עם , מציע אשר בבעלותו כלי הרכב המפורטים להלן"

הגשת  או מעוקלים במועד( למעט שיעבוד לטובת הבנק)שאינם משועבדים , הבעלים

 :ההצעה

טון אשר שנת ייצורן החל  15נוע במשקל מינימאלי של -משאיות מגבה( 4)ארבע  .8.0.1

 .ואילך 8812משנת 

 .ואילך 8812משאית ייעודית לפינוי מכלים טמוני קרקע שנת ייצור  (1) אחת .8.0.8

מתחייב המציע כי , כי עם הכרזתו של מציע כזוכה במכרז ומתן צו התחלת עבודה, יודגש

חודשים לכל היותר מרגע הכרזתו של כזוכה במכרז ומתן צו ( 0)זמן של שישה בתוך פרק 

יהא עליו לבצע העבודות נשוא המכרז וחוזה הקבלנות באמצעות משאיות , התחלת עבודה

 .ואילך 8810כמפורט לעיל אשר תהיינה משנת ייצור 

"( קבינה" –תא הנהג  –חלק קדמי בלבד )כי על כלל המשאיות להיות בצבע לבן , מובהר

וכן " מ"בשירות אשכול יישובי בית הכרם בע"כאשר הוא משולט בלוגו הנושא כיתוב 

 .והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה, המוקד לפניות הציבור' נושאות מס

 

למכרז את כלי הרכב אשר עונים על ' על המציע לפרט בטבלה המצורפת כנספח ב

 .ידי רואה חשבון-מה של המציע ומאושרת עלהדרישות לעיל חתומה בידי מורשה חתי

 

 :יבוא

או שיש לו הסכמים לשכירתם עם , מציע אשר בבעלותו כלי הרכב המפורטים להלן"

או מעוקלים במועד הגשת ( למעט שיעבוד לטובת הבנק)שאינם משועבדים , הבעלים

 :ההצעה

ן טון אשר שנת ייצור 14.00נוע במשקל מינימאלי של -משאיות מגבה( 4)ארבע  .8.0.2

 .ואילך 8814החל משנת 
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 .ואילך 8814משאית ייעודית לפינוי מכלים טמוני קרקע שנת ייצור  (1) אחת .8.0.4

מתחייב המציע כי , כי עם הכרזתו של מציע כזוכה במכרז ומתן צו התחלת עבודה, יודגש

חודשים לכל היותר מרגע הכרזתו של כזוכה במכרז ומתן צו ( 0)בתוך פרק זמן של שישה 

יהא עליו לבצע העבודות נשוא המכרז וחוזה הקבלנות באמצעות משאיות , התחלת עבודה

 .ואילך 8810כמפורט לעיל אשר תהיינה משנת ייצור 

"( קבינה" –תא הנהג  –חלק קדמי בלבד )כי על כלל המשאיות להיות בצבע לבן , מובהר

כן ו" מ"בשירות אשכול יישובי בית הכרם בע"כאשר הוא משולט בלוגו הנושא כיתוב 

 .והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה, המוקד לפניות הציבור' נושאות מס

 

למכרז את כלי הרכב אשר עונים על ' על המציע לפרט בטבלה המצורפת כנספח ב

 .ידי רואה חשבון-הדרישות לעיל חתומה בידי מורשה חתימה של המציע ומאושרת על

 

 :למסמכי המכרז 33וד להסכם הקבלנות בעמ 3.1במקום האמור בסעיף 

יבצע העבודות נשוא המכרז בכל שטח השיפוט של רשויות האשכול באמצעות  הקבלן"

 :כלי הרכב הבאים

טון אשר אי ייצורן החל  15נוע במשקל מינימאלי של -משאיות מגבה( 4)ארבע  2.5.1

 .ואילך  8812משנת 

 .ידי הקבלן נהג-לשם הפעלת כל משאית מגבה נוע יועסק על

משאית ייעודית לפינוי מכלים טמוני קרקע אשר שנת ייצורה החל ( 1)אחת  2.5.8

 .ואילך 8812משנת 

 . עובד+ לשם הפעלת משאית ייעודית יועסק נהג

מתחייב , כי עם הכרזתו של מציע כזוכה במכרז ומתן צו התחלת עבודה, יודגש

חודשים לכל היותר מרגע הכרזתו של ( 0)המציע כי בתוך פרק זמן של שישה 

יהא עליו לבצע העבודות נשוא המכרז וחוזה , במכרז ומתן צו התחלת עבודהכזוכה 

 .ואילך 8810הקבלנות באמצעות משאיות כמפורט לעיל אשר תהיינה משנת ייצור 

 –תא הנהג  –חלק קדמי בלבד )כי על כלל המשאיות להיות בצבע לבן , מובהר

ל יישובי בית בשירות אשכו"כאשר הוא משולט בלוגו הנושא כיתוב "( קבינה"

והכל בהתאם לשיקול , המוקד לפניות הציבור' וכן נושאות מס" מ"הכרם בע

 ."דעתה הבלעדי של החברה

 

 :יבוא

יבצע העבודות נשוא המכרז בכל שטח השיפוט של רשויות האשכול באמצעות  הקבלן"

 :כלי הרכב הבאים

יצורן החל טון אשר אי י 14.00נוע במשקל מינימאלי של -משאיות מגבה( 4)ארבע  2.5.1

 .ואילך  8812משנת 

 .ידי הקבלן נהג-לשם הפעלת כל משאית מגבה נוע יועסק על

משאית ייעודית לפינוי מכלים טמוני קרקע אשר שנת ייצורה החל ( 1)אחת  2.5.8

 .ואילך 8812משנת 

 . עובד+ לשם הפעלת משאית ייעודית יועסק נהג
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מתחייב , ת עבודהכי עם הכרזתו של מציע כזוכה במכרז ומתן צו התחל, יודגש

חודשים לכל היותר מרגע הכרזתו של ( 0)המציע כי בתוך פרק זמן של שישה 

יהא עליו לבצע העבודות נשוא המכרז וחוזה , כזוכה במכרז ומתן צו התחלת עבודה

 .ואילך 8810הקבלנות באמצעות משאיות כמפורט לעיל אשר תהיינה משנת ייצור 

 –תא הנהג  –חלק קדמי בלבד )בע לבן כי על כלל המשאיות להיות בצ, מובהר

בשירות אשכול יישובי בית "כאשר הוא משולט בלוגו הנושא כיתוב "( קבינה"

והכל בהתאם לשיקול , המוקד לפניות הציבור' וכן נושאות מס" מ"הכרם בע

 ."דעתה הבלעדי של החברה

 

שנדרש הינו האם המחיר  – למסמכי המכרז 2עמוד , להוראות והתנאים הכלליים 3.4סעיף  .1

 ?עבור ההובלה בלבד לתחנת מעבר בשטח שיפוט של הרשות

. היטלי הטמנהואגרות  תכולל ואינה, התמורה הנקובה במסגרת המכרז הינה לפינוי בלבד

פינוי אל תחנת  התמורה כוללת, ככל והפינוי הוא מתום השיפוט של עיריית כרמיאל

 .כרמיאלהנמצאת בהמעבר 

בגין כל פינוי בודד של כלי לתמורה החוזית תווסף ת כרמיאל תשאינה עירייכל רשות עבור 

 .₪( שבעה) 2-או מוטמנים מחוץ לשטח שיפוט עיריית כרמיאל כ8אצירה מסוג מונפים ו

במידה ועיריית כרמיאל תורה לפנות את , הוראה זו מתייחסת גם לעיריית כרמיאל

 .הפסולת מחוץ לתחום שיפוטה

נספח בנספח הצעת המחיר אתרי הטיפול בפסולת לכל רשות מרשויות האשכול מפורטים 

 .לתשובות לשאלות הבהרה זהב "המתוקן המצלחוזה הקבלנות ' ה

 

הינה בלתי  2%עמלה של  –למסמכי המכרז  2עמוד , להוראות והתנאים הכלליים 3.1סעיף  .0

יש לתקן , הוא הפסדי לחלוטין מנסיוני בעבודות הקימות בפינוי ובהובלה המחיר. סבירה

או לחילופין . בכדי שנוכל לנקות את מחיר התקורה 85%את מחיר ההובלה לפחות ב

מכולות ביום  13-11כיום כמות הפינויים היומי לא עובר  להנמיך את גובה התקורה

ובמיוחד במחירי ההובלה האלו שהם האומדן ושלא מצדיקות יום עבודה של משאית 

 .₪  //13חדשה ב 

יתוקן  לחוזה הקבלנות' נספח הצעת המחיר נספח הנוסח באופן כך ש הבקשה מתקבלת

 .ב לתשובות לשאלות הבהרה זה"מצהלנוסח 

 

תנאי תשלום על פי חוק התשלומים ומועדי תשלום יש לשלם כך  מזמין שהוא  - 3.0סעיף  .2

            ,המועצה להסדר ההימורים בספורט או מפעל הפיס, משרד ממשלתי, רשות מדינה

ישלם לספק את התמורה בעד העסקה באחד , שהתקשר עם ספק בחוזה לביצוע עסקה

אם התקופה לתשלום לספק נספרת ממועד המצאת    (1) :המועדים המפורטים להלן

אם התקופה    (1) ;ימים מהמועד שבו הומצא למזמין החשבון 41-לא יאוחר מ –החשבון 

 /3-לא יאוחר מ –מהלכו הומצא החשבון למזמין לתשלום לספק נספרת מתום החודש שב

 .אנו דורשים לתקן סעיף זה בהתאם ולשנתו כחוק .ימים מתום אותו החודש

 .הבקשה נדחית

-ז"תשע, לחוק מוסר תשלומים( 8()ו)2עליו חל סעיף , המזמין הינו בגדר רשות מקומית

8812. 
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מ לתחנת מעבר או לאן שיורה 'ק /4צויין כי המחירים הנקובים להובלה עד למרחק של עד  ./

מ המרחק 'ק /4המזמין ישא בתשלום לא ניתן לבצע את הכמות הנדרשת להובלה עד ל 

מכולות ביום ובמחירי האומדן  4-1והתנועה בכביש בקושי יהיה אפשר להספיק להוביל 

ליום עבודה לכן אבקש לשנות את הדרישה ₪  //1-//4הללו תגיע משאית ליומית של 

 .מ ככול שידרוש המזמין'ק /1של עד להובלה לאתר המקומי ברשות ועד למרחק 

יתוקן לנוסח  לחוזה הקבלנות' נספח הצעת המחיר נספח הבאופן כך ש הבקשה מתקבלת

 .ב לתשובות לשאלות הבהרה זה"מצה

נוע הינו -סע באמצעות משאיות מגבה-מכולות הרםפסולת באמצעות כי פינוי , יובהר

 .שטח שיפוט עיריית כרמיאל בלבדמ

 

אבקש הבהרה לסעיף זה האם  – למסמכי המכרז 30עמוד , לחוזה הקבלנות 4.3סעיף  .0

 .הכוונה לבצע את העבודה ללא כל תמורה או בתשלום לפי תעריף מוסכם

הפעלת משאיות עבור נוספת הינה כי הקבלן לא יקבל תמורה " ללא תמורה"ב הכוונה

 .י החוזה"תמורה המגיעה לו עפפעולה אחרת מעבר לעבור כל או 8נוספות ו

 

 –פירוט מועדי כניסה צפויים לרשויות באשכול  –למסמכי המכרז  4 ודעמ, פרק כללי ./1

 .כי מהו אותו המועד לכניסתו של הקבלן לעבודה בכל רשות, מבוקש להבהיר

פי -בביצוע העבודות נשוא המכרז במועד זה או אחר על לכל רשות רשאית להתחי

 08הקבלן מתחייב להתארגן ולהתחיל בביצוע העבודות בתוך . ההסכמים מול האשכול

ימים ממועד הודעת האשכול אודות תחילת ביצוע העבודות נשוא המכרז ברשות זו או 

 .אחרת

או בכלל של 8להיקף כלשהו ו ו מתחייבאינכי , חוזר על ההצהרההאשכול הסר ספק  ןלמע

, מכרזב באמצעות הקבלן הזוכה אשכולהקבל את השירותים משיבחרו להאשכול רשויות 

, אינו מתחייב להיקפם –ואם ירכוש , ואין האשכול מתחייב לרכוש את השירותים בפועל

  . כמותם ומועד רכישתם

 

כי הניסיון , ש להבהירמבוק – למסמכי המכרז 0 ודעמ, להוראות ותנאים כלליים 1.3סעיף  .11

 .הנדרש להציג הינו באיסוף אשפה בעבודות מטמוני קרקע ומכולות

 .הבקשה נדחית

 

 –ח "אישור רו, תנאי הסף, למסמכי המכרז 2עמוד , להוראות ותנאים כלליים /.1סעיף  .11

 –' ח בחברה יאשר את נוסח נספח ד"כי ניתן שגם רו, מבוקש להבהיר –' נוסח נספח ד

 .מחזורי כספים

 .מתקבלתהבקשה 

 

מבוקש  - 2%דמי ניהול  ,למסמכי המכרז 2עמוד , להוראות ותנאים כלליים 3.1סעיף  .13

 .להפחית משמעותית את דמי הניהול או שהרשות תישא בהוצאה זו, בזאת

 לחוזה הקבלנות' נספח הצעת המחיר נספח הראו נוסח  ,יחד עם זאת. הבקשה נדחית

 .לתשובות לשאלות הבהרה זהב "מצהמתוקן ה
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טבלת  ,למסמכי המכרז 11עמוד , להוראות ותנאים כלליים (1-4תתי סעיפים ) 0.1.3סעיף  .14

כי טבלת ניקוד האיכות מתייחס רק לקבלנים שעובדים , ברצוני להבהיר –ניקוד האיכות 

כי , לפיכך מבוקש להבהיר, ניקוד מבחירת הזוכה במכרז %/1 –מדובר ב , בשטח כיום

 .ערכת הקבלנים תהיה שוויונית בין כל משתתפי המכרזה

 :מתקבלת באופן זההבקשה 

י "ביחס לעבודות שבוצעו ע רשויות האשכול אוחברה ה ניסיון": 1במקום פרמטר מספר 

 ".הקבלן

י "ביחס לעבודות שבוצעו ע רשויות האשכול אוחברה הממליצי המציע או  ניסיון": יבוא

 ".הקבלן

 

 –פיצול עבודות המכרז , למסמכי המכרז 11עמוד , להוראות ותנאים כלליים 14.0סעיף  .11

כי מהו אותו קריטריון שבו נקבע לפיצול העבודות בין קבלנים שהצעתם , מבוקש להבהיר

בעלי היקפי עבודה קטנים יידרש להעמיד מנהל האם גם קבלן שזכה בישוב , זהה או שונה

טלפונים , RFIDהשלמת מערכות : כרז כגוןעבודה ויישא בפרוצדורות של דרישות המ

 .כמו כן אבקשכם שהרשות תישא באותם ההוצאות, ב"וכיוצ

 . פיצול העבודות נשוא המכרז יהיה רק לעניין סוגי פינוי כלי האצירה

 .או הסנסורים אינן על חשבון הקבלן8ו RFIDמערכות 

יהיה זמין בכל עת שאלא מנהל העבודה , ין חובה במנהל צמודא –לעניין מנהל עבודה 

או שאלה וכן לשם הגעה פיזית לשטח ביצוע 8לשם קבלת מענה מיידי בכל עת לכל תקלה ו

 .העבודות

 

אישורים ומסמכים להגשת , למסמכי המכרז 0עמוד , להוראות ותנאים כלליים 1.0עיף ס .10

כי רק הזוכה במכרז יידרש להציג ביטוחים צד , מבוקש להבהיר –' ביטוחים צד ג, המכרז

לא נדרש יהיה לציין את מספר תעודת ביטוח , (10' עמ)למכרז ' כמו כן בטבלה שבנספח ב', ג

 .'צד ג

 .נדחיתהבקשה 

 

אומדן כמויות של , למסמכי המכרז 00עמוד , לחוזה הקבלנות' לנספח ה 1.1-ו 1.1סעיף  .12

 .לקבל את האומדן ביחס לכל רשות בנפרד, מבוקש בזאת –מכולות וטמונים 

ב לתשובות "מצהמתוקן ה לחוזה הקבלנות' נספח הצעת המחיר נספח הראו נוסח 

 .לשאלות הבהרה זה

 

 /11עד , תשלום התמורה –למסמכי המכרז  /עמוד , להוראות ותנאים כלליים 3.0סעיף  ./1

, יום 41+ שוטף , כי התשלום יתבצע כחוק, מבוקש להבהיר –יום מיום הגשת החשבונית 

 (.ל"הקבלן אינו יכול לעבוד בתנאי התשלומים הנ)

 .הבקשה נדחית

 

תחלופת נהגים לפרקי זמן , קנסות, למסמכי המכרז 11עמוד , לחוזה הקבלנות /.1./1סעיף  .10

גיוס , להכי במידה ונהג יוחלף באחר כתוצאה ממח, מבוקש להבהיר –חודשים  3-קצר מ
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הקבלן לא ייקנס כל עוד , י חוק"או מהצורך בחופשה שנתית עפ, י צו מילואים"עפ

כי לקבלן אין שליטה על נהגים שמחליטים , נציין, י תכנית העבודה"שהעבודה מתבצעת עפ

 .לשנות את מקום עבודתם

 .לקבלן שמורה הזכות לטעון כנגד כל חיוב בו יחוייב, יחד עם זאת .נדחיתהבקשה 

 

קיום זכויות תצהיר נוסח , למסמכי המכרז 13 ודעמ, לתנאי המכרז 1'לנספח ד 1עיף ס ./1

י קבלני שירות בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים "חוק העסקת עובדים ע, עובדים

מבוקש למחוק מרשימת  – 1בסעיף  1'בנוסח התצהיר המופיע בנספח ד – 1/13ג "תשע

י קבלני שרות בתחומי השמירה "חוק העסקת עובדים ע"החוקים המפורטת בסעיף זה את 

, כאשר, פסולתהמכרז דנן הינו מכרז לפינוי ". 1/13ג "והניקיון בגופים ציבוריים תשע

שרותים של פינוי פסולת אינם שרותי ניקיון ועל כן החוק אינו חל על קבלנים העוסקים 

ההנחיה בדבר הכללת נהגי ", (ב"רצ)על פי הודעת משרד הכלכלה . של פינוי פסולת בתחום

, לא תחול על פעילותמסוייגת כך שהיא .. המשאיות ומפני אשפה תחת תחום הניקיון

והם מהווים את הרכיב , ב"מכוניות דחס וכיו, מנופי הובלה, שעניינה המהותי בפינוי אשפה

חוק העסקת עובדים על ידי קבלני שרות בתחומי , מורלאור הא ".העיקרי בעלות הפעילות

השמירה והניקיון בגופים ציבוריים אינו חל על חברות העוסקות בפינוי פסולת ולכן מבוקש 

 .שבמסמכי המכרז 1'לתצהיר ד 1למחוק את החוק מרשימת החוקים המפרטת בסעיף 

לתשובות  ב"מצה לתנאי המכרז 1'נספח דמתוקן של בנוסח  כמפורט הבקשה מתקבלת

 .המחליף את הנוסח שצורף למסמכי המכרז, לשאלות הבהרה זה נוסח

 

נוסח תצהיר קיום זכויות , למסמכי המכרז 13עמוד , לתנאי המכרז 1'לנספח דסעיף   .11

י קבלני שירות בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים "עחוק העסקת עובדים , עובדים

כי האישור המבוקש ממנהל ההסדרה יהיה , מבוקש להבהיר, להסרת ספק – 1/13ג "תשע

לא ניתן יהיה להפיק דוחות  –נכון למועד פרסום המכרז ולא כנאמר ליום הגשת המכרז 

 .ת יום הגשת המכרז"מהתמ

לתשובות  ב"המצ לתנאי המכרז 1'מתוקן של נספח דכמפורט בנוסח  הבקשה מתקבלת

 .המחליף את הנוסח שצורף למסמכי המכרז, לשאלות הבהרה זה נוסח

 

 4)אחזקת רכבים בתקופת החוזה , למסמכי המכרז 30 ודעמ, לחוזה הקבלנות /4.1סעיף  .11

כי הדרישה לאחזקת כמות זו , מבוקש להבהיר –( משאית טמוני קרקע 1, סע-משאיות רמ

 .של רכבים הינה רק במקרה ובו הקבלן יעובד בכלל הרשויות

 .הבקשה נדחית

 

ופסולת על אופן ביצוע פינוי אשפה , למסמכי המכרז 30עמוד , לחוזה הקבלנות, 4.10יף סע .13

כי אספקת מכשירי קשר , ברצוני להבהיר –הקצאת מכשירי קשר נייד לחברה , ידי הקבלן

לשקול לבטל , לפיכך אבקשכם, אינם קשורים לעבודות במכרז ואינם בתחום עבודתנו זו

 .בעצמה לכול הקשור למשאבי התפעול שלה ניתן שחברתכם תדאג, דרישה זו

 .הבקשה מתקבלת באופן הבא

בכל כלי רכב ": למסמכי המכרז 30עמוד , לחוזה הקבלנות, 4.10האמור בסעיף  במקום

בנוסף יקצה הקבלן על חשבונו הבלעדי . יהיה מכשיר קשר תקין מסוג מכשיר טלפון נייד
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לרבות שימוש שוטף )או מי מטעמה 8שני מכשירי קשר מסוג מכשיר טלפון נייד לחברה ו

 "(.לרבות בגין אובדן -ותחזוקה

 

בנוסף יקצה הקבלן על חשבונו . תקין בכל כלי רכב יהיה מכשיר טלפון נייד": יבוא

 -לרבות שימוש שוטף ותחזוקה)או מי מטעמה 8טלפון נייד לחברה ו יהבלעדי שני מכשיר

 "(.לרבות בגין אובדן

 

הפעלת משאית מגבה , צוות עובדים, למסמכי המכרז 41עמוד , לחוזה הקבלנות 2.1סעיף  .14

וזאת , טון ואילך 14.00כי ניתן יהיה להפעיל גם משאיות מ , מבוקש להבהיר –טון  11נוע 

 (.טון 11טון עושה את אותה עבודה כמו רכב  14.00רכב )מטעמי רישוי רכב 

 :מתקבלת באופן הבאהבקשה 

לשם הפעלת ": למסמכי המכרז 41עמוד , לחוזה הקבלנות 2.1יף במקום האמור בסע 

 ".טון יועסק נהג 15משאית מגבה נוע 

 ."טון יועסק נהג 14.00לשם הפעלת משאית מגבה נוע ": יבוא

 

י "אופן ביצוע פינוי אשפה ופסולת ע, למסמכי המכרז 3עמוד , לחוזה הקבלנות 4.10סעיף  .11

לכל )מ "ק /4בעבור מרחקי נסיעה על מרחק העולה על , ₪ 0הקבלן תוספת תמורה של 

אותם מרחקי הנסיעה אינם מכסים את כי תוספת המחיר בעבור , ברצוני להבהיר –( כיוון

כול ובמרחקי נסיעה גדולים בין הרשויות שבאש, הוצאות הקבלן מדובר ברכבי משא כבד

, האשפה( משקל)כמו כן הוצאות התפעול משתנות גם בהתאם לכמויות , פ"ולבין האס

שיחושבו , טון0מ"כי שיטת החישוב תהיה לפי מרחק נסיעה פר ק, מבוקש להבהירלפיכך 

 .מקצה כל רשות שבאשכול

ב לתשובות "מצהמתוקן ה לחוזה הקבלנות' נספח הצעת המחיר נספח הראו נוסח 

 .לשאלות הבהרה זה

 

מחירי פינוי , למסמכי המכרז 00עמוד , לחוזה הקבלנות' נספח הל 1.1.1, 1.1.1סעיפים  .10

כי מאחר והרשות נושאת במחירי סילוק , ברצוני להבהיר –המכולות בנפחים השונים 

לא אמור להיות שוני בין פינוי של מכולות , וגם בעלויות בעבור אספקת המכולות, האשפה

כי המחיר בעבור פינוי , לפיכך מבוקש להבהיר, ה שיטת פינויזוהי אות –בנפחים שונים 

 (.לפני מתן ההנחה של הקבלן)לפחות ₪  /31 –המכולות יהיה אחיד ויועלה ל 

ב לתשובות "מצהמתוקן ה לחוזה הקבלנות' נספח הצעת המחיר נספח הראו נוסח 

 .לשאלות הבהרה זה

 

-0מחיר פינוי מכולה בנפח , י המכרזלמסמכ 00עמוד , לחוזה הקבלנות' לנספח ה 1.11סעיף  .12

וכי נדרש לציין שמדובר בסעיף , כי סעיף זה הינו אופציונאלי, מבוקש להבהיר –קוב  /

כי , כמו כן מבוקש, 34' עמ, 3.2תמחור המתקשר להצבת מכולות באירועים מיוחדים סעיף 

להבאתה פינויים האחת בצורך בעלויות  1תזכה את הקבלן במחיר של הצבת המכולה 

 .לשטח והשנייה הקשורה לעלויות פינויה מהשטח

 .הבקשה נדחית
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מחיר פינוי , למסמכי המכרז 00עמוד , לחוזה הקבלנות' לנספח ה 1.1.4, 1.1.3סעיפים  ./1

כי פינוי טמוני , כי גם המפרט הטכני נקבע, ברצוני להבהיר – טמוני קרקע בנפחים השונים

פיכך עלות פינוי של טמון קרקע גם יקר יותר בשל ל, עובד+ י צוות של נהג "קרקע יהיה ע

יועלה ויעמוד על ₪  /0כי מחיר המקסימום של , לפיכך מבוקש להבהיר, הפעלת רכב ייעודי

 . (וזאת לפני ההנחה שבה נדרש לתת הקבלן)לפינוי של טמון בודד , ₪ 1/לפחות 

תשובות ב ל"מצהמתוקן ה לחוזה הקבלנות' נספח הצעת המחיר נספח הראו נוסח 

 .לשאלות הבהרה זה

 

 :הבהרה .10

 :למסמך תשובות לשאלות זה מצורפים

אומדן כמויות ואומדן , (מ"לא כולל מע)הצעת מחיר  –לחוזה קבלנות ' נספח ה .10.1

 ;עלויות

נוסח תצהיר קיום זכויות העובדים על פי  -להוראות ותנאים כלליים  1'נספח ד .10.1

 1000-ט"התשכ, לעבודה החיקוקים המפורטים בתוספת השנייה לחוק בית הדין

נוסח ]חוק הביטוח הלאומי ,  ששר התעשייה המסחר והתעסוקה ממונה על ביצועם

ועל פי צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים הרלוונטיים  1001-ה"התשנ, [משולב

 .לאופי העבודות נשוא המכרז

 ועל, הנוסחים המצורפים למסמך זה מחליפים את הנוסחים המצורפים למסמכי המכרז

 .המציעים לעשות שימוש בנוסחים אלו בעת הגשת הצעתם
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 לחוזה הקבלנות ' נספח ה
 

 אומדן כמויות ואומדן עלויות, (מ"לא כולל מע)הצעת מחיר 
 

אומדן נתונים בדבר כמות כלי האצירה הנמצאים ביום פרסום המכרז בשטח שיפוט  .1

 :וכלי אצירה המיועדים להצבה בעתיד החברה

 מכולות שם הרשות
 /-0 בנפח
 קוב

 מכולות
 11-/1 בנפח
 קוב

 מכלים
 טמוני
 קרקע

מכלים 
 עיליים

אתר הפסולת 
 אליו יש לפנות 

עיריית 
 כרמיאל

מכולות  141
פרוסות 
ברחבי 

 העיר

מכולות  04
פרוסות 
ברחבי 

 העיר

1// 
טמונים 

מתוכננים 
להצבה 

בשכונות 
 החדשות

מכלים  //
מתוכננים 

להצבה 
בשכונות 
החדשות 

וברחבי 
 העיר

תחנת המעבר 
העירונית 
 בכרמיאל

מועצה 
 משגב אזורית 

/ / / 10/ 
מכלים 

מתוכננים 
להצבה 

בישובים 
  :הבאים

 גילון
 מנוף

 קורנית
 צורית
 רקפת
 שכניה

 משטרה
 גילון ביס
 י"מט

 משגב
 ביס

 שכניה
 חוסנייה
 כמאנה

 כמון
 מורן

 מכמנים
 מעלה
 צביה
-אל ראס

 עין
 ס"בי

 כאמנה

אתר הטמנה 
 אבליים

מועצה 
מקומית 

 ראמה

אתר הטמנה  / / / /
 עברון

מועצה 
מקומית דיר 

 אל אסד

אתר הטמנה  / / / /
 עברון

מועצה 
 מקומית נחף

אתר הטמנה  / / / /
 עברון

מועצה 
ד 'מקומית מג

אתר הטמנה  / / / /
 עברון
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או 8בין אם נתגלו סתירות ו. אומדן והערכה בלבדמובהר בזאת כי הנתונים דלעיל הם 

לא יהא זכאי לכל תשלום נוסף ( המציע)הרי שהקבלן , שגיאות בנתונים אילו ובין אם לאו

מכרז זה , למען הסר ספק. המפורטת בהצעת המחיר להלן, מעבר לתמורה הכוללת

לי של מתייחס לסוגי המכלים והמכולות המפורטים לעיל המוצבים בשטח המוניציפא

 .ככל ויצטרפו בעתיד, לרבות רשויות שיצטרפו לאשכול, רשויות האשכול

 

במועד ערכית המכרז אין בתחומי השיפוט של רשויות האשכול מכלים  –הבהרה נוספת 

האומדן הינו הערכה ביחס לכוונת רשויות האשכול להתקין . טמוני קרקע או מכלי עיליים

 .בשטחן מכלים מסוג זה בעתיד

 

מכלים טמוני קרקע ומכלים עיליים , הצעת מחיר לפינוי אשפה ופסולת ממכולות .8

לא כולל ), לפינוי בודדנוע ומשאית ייעודית לטמוני קרקע -באמצעות משאיות מגבה

 (:מ"מע

 

קוב באמצעות משאיות  /-0הצעת מחיר לפינוי אשפה ופסולת ממכולה בנפח  1.1

 (:מ"לא כולל מע), לפינוי בודדנוע -מגבה

  

קוב  /-0בנפח ממכולה פינוי ושינוע אשפה ופסולת , עבור ביצוע עבודות איסוף

נוע וביצוע כל העבודות כנדרש במסמכי המכרז וחוזה -באמצעות משאיות מגבה

שקלים מאה ועשרה )  118₪המחיר המרבי הקבלנות בשטח שיפוט החברה יהא 

זה מהווה אף מחיר ( )מ"לא כולל מע) לפינוי בודד של מכולה בודדת( חדשים

 (.אומדן החברה למכרז

 

___________ למחיר זה הוא ( המציע)ידי הקבלן -שיעור ההנחה אשר יינתן על

יעמוד לאחר  קוב /-0בנפח  לפינוי בודד של מכולה בודדתומחיר , (באחוזים)

: במילים)₪ ____________ ההנחה בסך הכל על 

 (.מ"לא כולל מע( )________________________ 

 

קוב באמצעות משאיות  18-18עת מחיר לפינוי אשפה ופסולת ממכולה בנפח הצ 8.8

 (:מ"לא כולל מע), לפינוי בודדנוע -מגבה

 קוב 18-18אשפה ופסולת ממכולה בנפח פינוי ושינוע , עבור ביצוע עבודות איסוף

נוע וביצוע כל העבודות כנדרש במסמכי המכרז וחוזה -באמצעות משאיות מגבה

שקלים  מאה ועשרים)  ₪ 188המחיר המרבי הקבלנות בשטח שיפוט החברה יהא 

 אל כרום
מועצה 

מקומית 
 בענה

אתר הטמנה  / / / /
 עברון
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מחיר זה מהווה אף ( )מ"לא כולל מע) לפינוי בודד של מכולה בודדת( חדשים

 (.אומדן החברה למכרז

 

___________ למחיר זה הוא ( המציע) ידי הקבלן-שיעור ההנחה אשר יינתן על

יעמוד לאחר קוב  18-18בנפח  לפינוי בודד של מכולה בודדתומחיר , (באחוזים)

: במילים)₪ ____________ ההנחה בסך הכל על 

 (.מ"לא כולל מע( )________________________ 

 

הצעת מחיר לפינוי אשפה ופסולת ממכלים טמוני קרקע באמצעות משאית  8.2

 (:מ"לא כולל מע), לפינוי בודדייעודית לפינוי טמוני קרקע 

 אשפה ופסולת ממכלים טמוני קרקעפינוי ושינוע , עבור ביצוע עבודות איסוף

וביצוע כל העבודות כנדרש במסמכי  באמצעות משאית ייעודית לפינוי טמוני קרקע

) ₪ 28המחיר המרבי  מכרז וחוזה הקבלנות בשטח שיפוט החברה יהאה

( מ"לא כולל מע) לפינוי בודד של מכל טמון קרקע בודד( שקלים חדשים שבעים 

 (.מחיר זה מהווה אף אומדן החברה למכרז)

 

___________ למחיר זה הוא ( המציע)ידי הקבלן -שיעור ההנחה אשר יינתן על

יעמוד לאחר ההנחה בסך  לפינוי בודד של מכל טמון קרקע בודדומחיר , (באחוזים)

לא ( )________________________ : במילים)₪ ____________ הכל על 

  (.מ"כולל מע

אלונה  קוב מדגם 8.85-5בנפח הצעת מחיר לפינוי אשפה ופסולת ממכלים עיליים  8.4

לא ), לפינוי בודד באמצעות משאית ייעודית לפינוי טמוני קרקע לו או שווה ערך8ו

 (:מ"כולל מע

בנפח אשפה ופסולת ממכלים עיליים פינוי ושינוע , עבור ביצוע עבודות איסוף

באמצעות משאית ייעודית לפינוי טמוני  או שווה ערך לו8קוב מדגם אלונה ו 8.85-5

וביצוע כל העבודות כנדרש במסמכי המכרז וחוזה הקבלנות בשטח שיפוט קרקע 

לפינוי בודד של מכל ( שקלים חדשיםשבעים ) ₪ 28המרבי המחיר  החברה יהא

 (.מחיר זה מהווה אף אומדן החברה למכרז( )מ"לא כולל מע) עילי בודד

 

___________ למחיר זה הוא ( המציע)ידי הקבלן -שיעור ההנחה אשר יינתן על

יעמוד לאחר ההנחה בסך הכל  לפינוי בודד של מכל עילי בודדומחיר , (באחוזים)

לא כולל ( )________________________ : במילים)₪ ____________ על 

 (.מ"מע

 

קוב באמצעות  /-0פינוי אשפה ופסולת ממכולה בנפח , הצעת מחיר להצבה 8.5

 (:מ"לא כולל מע), לפינוי בודדנוע -משאיות מגבה

המחיר , קוב ללא אגרות והיטלים 0של מכולה סגורה בנפח  בודדפינוי הצבה ועבור 

לא כולל ) (שקלים חדשיםמאתיים וחמישים ) ₪ 858 המרבי לשירות זה הוא

למחיר זה ( המציע)ידי הספק -שיעור ההנחה אשר יינתן על( מ"מע
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  ומחירו יהא לאחר ההנחה יעמוד בסך הכל על, (באחוזים)____________הוא

לא ( )_______________________________: במילים)₪ _____________ 

 (.מ"כולל מע

מהווה מחיר סופי , ל עבור ביצוע כל העבודות נשוא המכרז"כי המחיר הנ, מובהר ומודגש .2

, מכל סוג ומין שהוא הכרוכות בביצוען, וכולל את כל ההוצאות בין מיוחדות ובין כלליות

, ל"ומהווה כיסוי מלא להתחייבויותיו הנ, פי תנאי המכרז וחוזה הקבלנות ונספחיהם-על

, םהעמדת כלי רכב ייעודיי, בלו, סולר, דלק, זכויות סוציאליות, לרבות תשלומי עובדים

רווח קבלני וכל הוצאה אחרת מכל מין , ביטוח לאומי, מיסים, ערבויות, ביטוחים, ציוד

 .וצא בזאתבערכם לאורך כל תקופת חוזה הקבלנות לרבות תקופות הארכה וכי, וסוד

תעשה על , או לאתר פסולת חלופי לריקון האשפה בה8עלויות השינוע לתחנת המעבר וכל 

 .והכל כמפורט בחוזה הקבלנות ,חשבון הקבלן

 

 . כי שטיפת כלי האצירה תיעשה בתחנת המעבר בלבד ,מובהר .4

 

של האשפה אשר תפונה משטח שיפוט  תישא בעלויות אגרות והיטלי ההטמנה החברה .5

 .החברה אל תחנת המעבר או אל כל אתר פסולת חלופי

לחוק שמירת  0' הוא הסכום הקבוע בתיקון מס" סכום היטל ההטמנה", לעניין מכרז זה

 . לתיקון נכון למועד פרסום המכרזובתוספת  10/4-ד"התשמ, הניקיון

 

ידי -אחר מילוי כל הוראות בעניין עללתמורה זו יתווסף מדד כקבוע בחוזה הקבלנות ל .0

  .כאמור בחוזה הקבלנות( המציע)הקבלן 

 

הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוהם כהצהרה ואישור שהוא קרא ולמד  הגשת .2

כל פרטי המכרז וחוזה הקבלנות ונספחיו ידועים וברורים לו וכי , את כל מסמכי המכרז

, הציוד הנדרש לביצוע העבודות, ע העבודותלרבות אופן ביצו, הוא בחן את כל הנתונים

או נתון אחר לצורך ביצוע מושלם 8מספר העובדים הנדרשים לביצוע העבודות וכל עלות ו

  .ומלא של העבודות נשוא המכרז וחוזה הקבלנות

. המציע מצהיר כי הוא קיבל את כל הנתונים והמידע הדרושים לו לצורך הגשת הצעתו

כי הוא סייר בכל שטח שיפוט החברה ובכל אתר נדרש אחר במסגרת זאת מצהיר המציע 

ב והוא בעל כל "לרבות דרכי גישה ומצב טופוגרפי וכיו, גם מחוץ לשטח שיפוט החברה

 .הידע והניסיון לביצוע העבודות מלואם ובשלמותם, הכישורים

 

וגע למסמכי ב בנ"או חוסר ידיעה וכיו8או אי הבנה ו8או הסתייגות ו8המציע מצהיר כי כל טענה ו

, לרבות כל נתון המופיע בהם, וחוזה הקבלנות על נספחיהם( לרבות פרוטוקולי הבהרות)המכרז 

 .לא יתקבלו, ידי המציע לאחר הגשת ההצעות במכרז-אשר יועלו על

 

 ._________________תאגיד ' מס.8ז.ת.8פ.ח.8צ.ח________________, : שם המציע

 

 ._________________. ז.ת_____________, ______: המוסמך לחתום בשם המציע
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 .______________: תאריך_____________________, : חתימה וחותמת של המציע

 

 

 
 לתנאי המכרז 1'נספח ד

 

החיקוקים המפורטים בתוספת השנייה לחוק נוסח תצהיר קיום זכויות העובדים על פי 

והתעסוקה ממונה על ששר התעשייה המסחר  1000-ט"התשכ, בית הדין לעבודה

ועל פי צווי ההרחבה  1005-ה"התשנ, [נוסח משולב]חוק הביטוח הלאומי ,  ביצועם

 וההסכמים הקיבוציים הרלוונטיים לאופי העבודות נשוא המכרז
 

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי _______________ . ז.ת__________ מ "אני הח

 :ה בזה כדלקמן0מצהיר, אם לא אעשה כןאהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק 

 

יומי של -הנני עושה תצהיר זה כחלק ממסמכי מכרז פומבי למתן שירותי איסוף ופינוי יום .1

מכלים טמוני קרקע ומכלים עיליים משטח שיפוט רשויות , אשפה ופסולת  ממכולות

ני א. כמורשה מטעם המציע במכרז, מ"מקומיות החברות באשכול יישובי בית הכרם בע

 .ת לתת תצהיר זה בשם המציע0והנני מוסמך_______________ מכהן כ

 

ככל שהצעתו של המציע תיבחר כהצעה הזוכה במכרז על ידי המזמין וייחתם בין הצדדים  .1

לרבות כל תקופת )מתחייב המציע כי במהלך תקופת חוזה ההתקשרות , חוזה התקשרות

האמור בהסכמים הקיבוציים  יקיים כלפי המועסקים מטעמו את( התקשרות מוארכת

י חוק "את האמור בצווי ההרחבה הרלבנטיים עפ, הרלבנטיים לאופי העבודות נשוא המכרז

, חוק שירות התעסוקה(: "חוקי העבודה" –להלן )ואת האמור בכל החוקים הבאים 

; 1020-ו"תשל, דמי מחלה; חוק; 1011-א"תשי, חוק שעות עבודה ומנוחה; 1010-ט"תשי

חוק שכר שווה לעובדת ; 1014-ד"תשי, חוק עבודת נשים; 1011-א"תשי, שנתיתחוק חופשה 

חוק ; 1013-ג"תשי, חוק החניכות; 1013-ג"תשי, חוק עבודת הנוער; 1000-ו"תשנ, ולעובד

חוק ; /101-ח"תשכ, חוק הגנת השכר; 1040-ט"תש, (החזרה לעבודה)חיילים משוחררים 

חוק ; 1001-ה"תשנ, [נוסח משולב]ח הלאומי חוק הביטו; 1003-ג"תשכ, פיצויי פיטורים

; 1//1-א"חוק הודעה מוקדמת לפיטורים והתפטרות תשס; 10/2-ז"תשמ, שכר מינימום

, חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה; 1//1-ב"תשס( תנאי עבודה)חוק הודעה לעובד 

 ,צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק לפי חוק הסכמים קיבוציים ;1/11-ב"תשע

 .1/11-ב"חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה התשע, 1012-ז"התשי

 

 ( במשבצת הנכונה Xלמילוי ולסימון ) .3

 

 10/1-א"התשמ( רישוי)כמשמעותו בחוק הבנקאות )בעל השליטה בו , המציע ____

 לא הורשעו, וחברות אחרות בבעלות מי מבעלי השליטה"(( בעל השליטה: "להלן)

בפסק דין חלוט בעבירה פלילית אחת או יותר מבין העבירות המנויות בחוקי 

העבודה המפורטים לעיל ולא הושתו על מי מאלה קנסות על ידי מינהל ההסדרה 
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 ______________חתימת המציע

 .ד עדי הרטל"ארמון ועו-ד מרים סברדלוב"הזכויות שמורות לעו ©

 .ללא אישור בעלי הזכויות, כולו או חלקו, אין לעשות שימוש במסמך זה    

 -ת בגין הפרה על חוקי העבודה המפורטים לעיל וכל זאת ב"והאכיפה במשרד התמ

 . השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז 3
 

ת בדבר העדר הרשעות וקנסות "במשרד התמ אישור של מינהל ההסדרה והאכיפהב העתק "צר

 . ידוע למציע כי כמה קנסות בגין אותה עבירה יימנו כקנסות שונים. כאמור
 

בפסק דין חלוט בעבירה פלילית אחת או  הורשעהמציע או מי מבעלי השליטה בו  ____

קנסות או יותר בגין  1 -לעיל או נקנס ב יותר מבין העבירות המנויות בחוקי העבודה

ת בגין הפרה "עבירה אחת או יותר על ידי מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ

השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות  3-על חוקי העבודה לעיל וכל זאת ב

 .למכרז
 

ידוע . ת בדבר הרשעות וקנסות"במשרד התמ אישור של מינהל ההסדרה והאכיפהב העתק "רצ

 . למציע כי כמה קנסות בגין אותה עבירה יימנו כקנסות שונים

 

 .זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת, זהו שמי .4

 

_______________ 

 המצהיר        

 

 דין-אישור עורך

 

. ז.הנושא ת____________________ ה "ה הופיע, _________________ הנני מאשר כי היום

מרחוב , _______________ד "בפני עוה, ' ___________________מס

ולאחר  שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי ,  ____________________

 .אישר את נכונות תצהירו וחתם עליה בפני,  אם לא יעשה כן, לעונשים הקבועים  בחוק

     

   

                  __________________ 

 דין-עורך                   

 (חתימה וחותמת)                        

 

 

 

 

 


