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)ב( 6, המיוצגת על פי הרשאת הממשלה בהתאם לסעיף מדינת ישראל באמצעות ממשלת ישראל
או סמנכ"ל  ביבה, על ידי המנהל הכללי של המשרד לאיכות הס-1951לחוק נכסי המדינה, התשי"א

 "(המשרד" -וחשב המשרד לאיכות הסביבה )להלן בכיר 

 מצד אחד;

 לבין

 ________________________ מועצה אזורית/מועצה מקומית /עיריית 

 __________בכתובת _________________________

 דואר אלקטרוני __________________________________ 

 "(הרשות המקומית" -)להלן 

 ד שני;מצ

 

חוק " או "החוק)להלן: " 2011 –על פי החוק להסדרת הטיפול באריזות, התשע"א ו הואיל
לעמוד ביעדי  –באמצעות הגוף המוכר לפי החוק  -"( על היצרנים והיבואנים האריזות

מחזור של פסולת אריזות, ובמסגרת זאת אחראים לממן את פעולות האיסוף, הפינוי 
מתחומי הרשויות המקומיות, האחראיות על פינוי פסולת  האריזותוהמיון של פסולת 

 משטחן;

ועל מנת לממן את פעולות האיסוף, הפינוי והמיון של פסולת האריזות לפי החוק, הגוף  והואיל 
 המוכר מתקשר עם רשויות מקומיות בהסדרים שונים אשר אושרו על ידי המשרד;

מת את הסדר הפרדה במקור לשלושה והרשות המקומית התקשרה עם גוף מוכר ומייש והואיל 
זרמים" או "פסולת אריזות" )כהגדרתו בהסכם שבין גוף המוכר לרשות המקומית( 
במסגרתו מוצבים בשטחי הרשות המקומית כלי אצירה ייעודיים עבור פסולת אריזות )פח 
כתום(, וזאת לצד כלי אצירה ייעודיים לפסולת יבשה אחרת וכלי אצירה ייעודיים 

טובה )בהסדר שלושה זרמים(, או לצד כלי אצירה ייעודיים לפסולת מעורבת לפסולת ר
 "(.הסדר הפח הכתום" -)בהסדר פסולת אריזות( )הסדר זה יכונה במסגרת הסכם זה כ

ובמסגרת הסדר "הפח הכתום" משלם הגוף המוכר לרשות המקומית סכומים בגין  והואיל
 ות הנאספת על ידי הרשות המקומית;שירותי האיסוף, הפינוי והמיון של פסולת האריז

מחזור שאינה -והגוף המוכר מקזז את מרכיב האיסוף, הפינוי והמיון של פסולת ברת והואיל 
"( מסך הסכומים שאינה פסולת אריזות המחזור-ברתפסולת פסולת אריזות )להלן: "

 המשולמים במסגרת הסדר הפח הכתום. 

ר וקידום המחזור, והוא מעוניין כי גם הפסולת המשרד מעוניין לעודד הפרדה במקוו והואיל 
 המחזור שאינה פסולת אריזות הנמצאת בפח הכתום תעבור למחזור ולא להטמנה;-ברת

ולצורך כך מעוניין המשרד לרכוש מאת הרשות המקומית שירותי איסוף, פינוי ומיון של  והואיל
כאמור בהסכם  מחזור שאינה פסולת אריזות הנמצאת בפח הכתום,-אותה פסולת ברת

 זה;

לחוק שמירת  10אישרה הקרן לשמירת הניקיון שהוקמה מתוקף סעיף  23/4/2017וביום  והואיל
"( תקציב ייעודי לרכישת שירותי איסוף, קרן הניקיון)להלן: " 1984-הניקיון התשמ"ד

 המחזור שאינה פסולת אריזות מאת הרשויות המקומיות;-פינוי ומיון של הפסולת ברת



את ההתקשרות בפטור  ועדת הפטור/אישרה ועדת המכרזים __וביום _____________ והואיל 
להתקשרות עם רשות  1993( לתקנות חובת מכרזים, התשנ"ג 16)3ממכרז לפי תקנה 

 מקומית לקבלת שירותים במסגרת תפקידיה על פי כל דין;

 ול בפסולת;ואחד מתפקידי הרשות המקומית על פי דין הינו איסוף, פינוי וטיפ והואיל

אמור בהסכם את מתן השירותים בהתאם ל מה לקבל על עצמההסכיהרשות המקומית והואיל ו
 ;וובכפוף לתנאיזה 

 

 אשר על כך מוסכם, מוצהר ומותנה בזה בין הצדדים כלהלן:

 

 המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו. .1

 נספחים להסכם: .2

 ;מקומיתאופן חישוב התמורה שישולם לרשות ה -נספח א'  -

, על הרשות המקומית עם הגוף המוכרחתום של הסכם העתק  - 'בנספח  -
 ;נספחיו

 .הצהרה על אי קיום ניגוד עניינים ושימוש בתוכנות מקוריות -'גנספח  -

 הנספחים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.

עדיפים,  נתגלתה סתירה בין תנאי מתנאי הנספחים ותנאי מתנאי הסכם זה יהיו תנאי ההסכם  .3
 אלא אם נאמר במפורש אחרת.

 

 הוהתחייבויותי הרשות המקומיתהצהרות 

הפינוי והמיון של שירותי האיסוף, בצע עבור המשרד את תהיה אחראית ות הרשות המקומית .4
המפוזרים בשטחי  םמיהכתו יםהמחזור שאינה פסולת אריזות הנמצאת בפח-הפסולת ברת

 .הרשות המקומית

להסכם  2י של הפחים הכתומים תיעשה בהתאם להוראות נספח י"ב שירותי האיסוף והפינו .5
, הקובע את (המצורף ומסומן נספח ב' להסכם זה)הרשות המקומית עם הגוף המוכר 

 כתומים לפעול. קריטריונים לפיהם אמור לפעול קבלן איסוף פחים הדרישות וה

יטריונים מצד הרשות מובהר בזאת, כי תנאי לביצוע הסכם זה הוא מילוי אותם דרישות וקר .6
אופן בין אלה: דרך האיסוף, תנאי רמת השירות, המקומית ו/או קבלן איסוף מטעמה, ו

קיום ותדירות פינוי הפחים הכתומים, אופן ביצוע שקילת הפחים הכתומים, דיווחים, 
סנקציות על הפרות קבלן האיסוף, היעדר קיומם של יחסי אמצעי פיקוח ובקרה, , יםביטוח

 ד ועוד;עובד מעבי

השירותים יינתנו כשהם כוללים כל פעולה אחרת הנדרשת לשם ביצועם ברמה הנדרשת  .7
 בהסכם זה ולשביעות רצון המשרד, אף אם אינה נזכרת במפורש בהסכם זה ונספחיו.

לפקח  לביצוע, לרבות פיקוח וניהול, של היכולת הבידהיא כי  המצהיר הרשות המקומית .8
, בין לפי הסכם זהוהמיון של הפח הכתום פסולת בשטחה וי הפינ, את שירותי האיסוף ולנהל

חיצוני  איסוףבאמצעות מערך איסוף פנימי עצמאי של הרשות המקומית ובין באמצעות קבלן 
המצורף עם הגוף המוכר הסכם אמור בנספח י"ב להמספק לה שירותים אלה בהתאם ל

 .ומסומן כנספח ב' להסכם זה

 השירותים בהתאם להסכם זה על כל פרטיו ונספחיו לבצע את תמתחייב הרשות המקומית .9
 במלואם בנאמנות, במיומנות וברמה מקצועית נאותה.

על פי הסכם זה,  האו זכויותי הלהעביר לאחר את חובותי תהיה רשאיתלא הרשות המקומית  .10
 כולן או מקצתן.

ידוע ו, נת שירותים בהיקף מינימלי כלשהומובהר בזאת כי המשרד מצידו אינו מתחייב להזמ .11
שהמשרד אינו מתחייב להזמנת השירותים בכמות מינימלית או כמות  לרשות המקומיתומובן 

  כלשהי.

לבצע את השירותים בכפוף להנחייתו של בא כוח                  תומתחייב מהמסכיהרשות המקומית  .12
 המשרד או הפועלים מטעמו לעניין הסכם זה.



ידרש לכך כל נתון, מידע ו/או תשרד בכל עת שבזאת להגיש למ תמתחייב הרשות המקומית .13
 והקשור לעניין ביצוע הסכם זה.  יהמסמך המצוי ביד

 הרשות המקומיתלשם ביצוע השירותים כאמור בהסכם זה מתחייב המשרד לשתף פעולה עם  .14
 נתונים ומידע וכל חומר אחר שברשותו הקשור לביצוע השירותים. הולמסור ל

ר לנציגי המשרד לבצע בקרות בשטח בין בתאום מראש הרשות המקומית מתחייבת לאפש .15
 ובין ביקורת פתע הן על מערך האיסוף העצמי והן אצל קבלני המשנה. 

 

 תקופת ההסכם

 שנים (לושש) 3תקופה של לחתימה על ההסכם  מורשהתחילתו של ההסכם לאחר חתימת  .16
   . ףוכר בתוקן הרשות המקומית לגוף המובלבד שההסכם בי ממועד  החתימה על הסכם זה

מוסכם בזאת כי המשרד יהיה רשאי לסיים תוקף הסכם זה, מבלי שיידרש לנמק את הסיבות  .17
. במקרה כזה יבוא לרשות המקומיתיום מראש שתינתן  30לביטול ההסכם, בהודעה של 

, רק לרשות המקומיתיום ממתן ההודעה כאמור, והמשרד ישלם  30ההסכם לסיומו בתום 
עד לתאריך  הרשות המקומית הסים לביצוע השירותים שביצעאת התשלומים המתייח

הביטול, המשרד לא יהיה חייב בכל פיצוי או תשלום שהוא, עבור או בקשר עם אותו חלק 
 שהביטול מתייחס אליו או בשל ביטול ההסכם כאמור בסעיף זה.

של  מוסכם ומותנה בזה כי הפסקה בביצוע השוטףעל אף האמור בכל מקום אחר בהסכם זה,  .18
, מכל סיבה שהיא, חייבת לקבל את ימים  14מתן השירותים כאמור בהסכם זה לתקופה של 

לתקופה העולה  הרשות המקומיתב"כ המשרד וכי אי מתן שירותים על ידי בכתב של אישור 
זה הסכם אפשרות לבטל ב"כ המשרד תזכה את המשרד בשל  ה בכתב ללא הסכמ ימים  14על 

, בנוסף לכל סעד אחר ביצוע התשלומים על פי סעיף התמורה להלןלהפסיק את ובאופן מידי 
 .שיש למשרד לפי הסכם זה ו/או לפי כל דין

בוטל ההסכם או הגיע לידי סיום, יהיה המשרד רשאי להשתמש בכל מסמך, מידע או חוות  .19
עבור המשרד, במסגרת  האו הפועלים מטעמ האו עובדי הרשות המקומיתידי -דעת שהוכנו על

 ירותים או לעניין ביצוע הסכם זה.מתן הש

 

 חובת סודיות וניגוד עניינים 

שהיא וכל המועסקים על ידה, לא יעבירו, ישתמשו או יודיעו לכל  תמתחייב הרשות המקומית .20
אדם ולכל גורם שהוא כל ידיעה העשויה להגיע אליהם מאת המשרד ותוך כדי ביצוע 

 השירותים.

י בקשת הקב"ט, כל הפרטים בקשר לעובדיה הספק מתחייב למסור לקב"ט המשרד, לפ .21
המבקרים במשרד ואתריו לרגל עבודתם. המשרד רשאי לדרוש מהספק למנוע כניסתו של 

 עובד בין כתלי המשרד בשל סיבות ביטחוניות או בעקבות שירות או התנהגות בלתי סבירים.

לו הוראות            וכל והפועלים מטעמו יחו ה, עובדיהרשות המקומיתעל הוראות הסכם זה ועל  .22
 .-1977לחוק העונשין, תשל"ז 118סעיף 

עשה כל מעשה ולא תתקשר בכל הסכם העלול להעמידה כלפי המשרד תלא רשות המקומית ה .23
בכל מקרה  בקשר לביצוע הסכם זה. במצב של ניגוד עניינים או במצב של חשש לניגוד עניינים

הרשות ודיע רשות המקומית תשל ה הידיעת חשש לניגוד עניינים למיטב של ניגוד עניינים או
מראש ובכתב לב"כ המשרד על הנסיבות העלולות להעמידה במצב של ניגוד עניינים  המקומית

 כאמור.



 תמורה

רשות המקומית את הסכומים תמורת ביצוע השירותים כאמור בהסכם זה, ישלם המשרד ל .24
 בהתאם לאופן המפורט בנספח א' להסכם זה. 

סכומים הניתנים לרשות ה שישולם בפועל כוללת גם קיזוזהתמורה  מודגש כי מסכום
לתמיכה ברשויות מקומיות בגין  המקומית ביחס תקופה הרלוונטית במסגרת קול קורא

" מס' מרוץית")קול קורא    2020עד  2016הגדלת כמות הפסולת הממוחזרת והמושבת לשנים 
  , הכול כמפורט בנספח א' להסכם זה(6630

דרישת תשלום שתתקבל נתוני הרבעון החולף ועל פי בוצע אחת לרבעון על בסיס התשלום י .25
 מהרשות המקומית;

 ותכלול את הפרטים הבאים:הוראות החשב הכללי תוגש בהתאם להתשלום דרישת  .26

  עם הגוף המוכר המפרט את מטחיצוני ו"ח הוצאות מאושר על ידי רואה חשבון ד  26.1
בגין איסוף, פינוי ומים המגיעים לרשות המקומית שקיזז הגוף המוכר מהתשלהחיובים 

 מחזור שאינה פסולת אריזות; -ומיון פסולת ברת

אסמכתאות על חשבונות ונתונים בדבר איסוף פסולת פחים כתומים, בדיקות  26.2
 סטטיסטיות לגבי רכיב המיון;

   .כל מסמך/אסמכתא נוספת שתידרש מאת חשב המשרד 26.3

שום תשלום אחר או נוסף פרט לנקוב לעיל, לא  קומית, לא ישולם לרשות המלמען הסר ספק .27
 במהלך מתן השירותים ולא לאחר פקיעת הקשר על פי חוזה זה.

 

 קבלן עצמאי -  השירותים נתנותהרשות המקומית 

או  ה, עובדיהרשות המקומיתמוסכם בזאת בין הצדדים כי המשרד אינו אחראי לגבי  .28
, תאונת עבודה או כל נזק העלול להיגרם למי באחריות כלשהי בגין מחלה - ההפועלים מטעמ

מהם תוך כדי מתן השירותים לפי הסכם זה או כתוצאה מביצועו. למען הסר ספק יובהר בזה 
 כי המשרד לא יהיה חייב לשלם תשלומי ביטוח לאומי בגין מתן השירותים לפי הסכם זה.

לא ישמשו כסוכנים, כשליחים  מהאו הפועלים מטע ה, עובדיהרשות המקומיתמוסכם בזה כי  .29
או כנציגי המשרד אלא רק כמתחייב ממתן השירותים, או אם הוסמך לכך במיוחד על ידי בא 

 כוח המשרד לעניין מסוים.

הרשות מוסכם ומוצהר בין הצדדים כי אין ולא יהיו יחסי עובד ומעביד בין המשרד לבין  .30
 .האו הפועלים מטעמ הובין עובדי המקומית

יבה כלשהי, במועד כלשהו אחרי תחילת תקפו של הסכם זה, כי למרות כוונת אם יקבע מס .31
או  הרשות המקומיתשל  ההצדדים שבאה לידי ביטוי מפורש בהסכם זה, רואים את העסקת

כהעסקת עובד, וכי חלים עליו ועל העסקתו הדינים והתנאים של  האו הפועלים מטעמ העובדי
על פי  לרשות המקומיתדים כי התשלומים ששולמו הרי מוסכם ומותנה בזה בין הצד -עובד 

במידה ויקבע כי רואים  לרשות המקומיתהסכם זה כוללים את כל התשלומים שיגיעו 
 בהעסקתו על פי הסכם זה כהעסקת עובד.

פיצויי פיטורין  למי מטעם הרשות המקומיתמוצהר בזה כי אם יגיעו  בנוסף ולמען הסר ספק .32
ששולמו על ידי המשרד בהתאם להסכם זה כוללים גם  מכל עילה שהיא, הרי הסכומים

פיצויים כאלה והצדדים מסכימים להגשת חוזה זה לאישורו של שר העבודה מבלי צורך בכל 
 חתימה או מסמך נוסף.

 

 קניין רוחני

מוסכם ומוצהר בזאת במפורש שכל הזכויות בתוצרי השירותים, לרבות כל סקר, מדידה,  .33
גיה, ו, תוכנית, מפרט או כל מסמך אחר, שיטות בדיקה, מתודולמפה, שירטוט, מוצר, יצירה

מודל, ידע, פטנט, המצאה, סימני מסחר, סודות מקצועיים, מסחריים ואחרים וכל קניין 
רוחני הקשור עם השירותים, בין אם רשומים ובין אם לאו, לרבות שינויים בהם, שיבוצעו על 

בעלי  והרשות המקומית, יהיו המשרד , כתוצאה מביצוע השירותיםהרשות המקומיתידי 
זכות הדדית עליהם. המשרד יהיה רשאי להשתמש בתוצרים כאמור בכל אופן שיעלה על דעתו 

 לרבות פרסום באתר האינטרנט של המשרד.



לצד שלישי בתוצרי  יתן זכות שימושהיא תכי בכל מקרה בו  תמתחייב הרשות המקומית .34
פנה לקבלת אישורו של בא כוח המשרד היא ת,  נשוא הסכם זה בכל צורה שהיאהשירותים 

 מראש ובכתב לכך.

כי אין בשירותים ו/או בביצועם משום הפרת פטנט או זכות  המצהיר הרשות המקומית .35
 יוצרים וכי הוא רשאי להקנות למשרד את כל הזכויות המוקנות למשרד כאמור בסעיף קודם.

 

 הפרות ותרופות

, אחת או האו הפועלים מטעמ הידי פעולת מי מעובדי-או על ה, בעצמרה הרשות המקומיתהפ .36
על פי הסכם זה, יהיה המשרד רשאי להביא לידי גמר הסכם זה ולמסור  היותר מהתחייבויותי

לתקן  ה, ויאפשר לרשות המקומיתבמקרה כזה יודיע המשרד ל את ביצוע השירותים לאחר.
 יום. 7את הליקויים תוך 

במקרה של אי ביצוע חלק כלשהו של השירותים          מוסכם ומותנה בזה בין הצדדים כי  .37
, לשביעות רצונו המלאה של בא כוח המשרד, הרשות המקומיתכאמור בהסכם זה, על ידי 

. עם משלוח לרשות המקומיתרשאי המשרד להפסיק את ההסכם על ידי משלוח הודעה בכתב 
 ההודעה כאמור לעיל, יסתיים ההסכם.

וחוק  -1973מזכויות הצדדים לפי חוק החוזים )חלק כללי( תשל"ג האמור בסעיף זה אינו גורע .38
 , או כל דין.-1970החוזים )תרופות בשל הפרת הסכם(, תשל"א

 

 נזיקין

היא ו ,עקב מתן השירותים סד שיגרם למשרדלכל נזק או הפת אחראי הרשות המקומית .39
ק או שהמשרד בזאת לפצות את המשרד ולשפות אותו בכל מקרה שנגרם למשרד  נז תמתחייב

או  העובדימאו מי הרשות המקומית יחויב בגין נזק או בהוצאות או בתשלום פיצויים ש
גרמו, במישרין או בעקיפין, עקב מעשה או מחדל של מי מהם או עקב או  ההפועלים מטעמ

 במהלך ביצוע השירותים, למשרד או לצד שלישי.

ו דרישת פיצוי שתוגש נגד המשרד להתגונן בפני כל תביעה א רשות המקומיתהמשרד יאפשר ל .40
 .מהרשות המקומיתואשר בגינה דורש המשרד שיפוי 

 

 ביטוח

הרשות המקומית מתחייבת לוודא בפועל כי ספקים, להלן "קבלנים, קבלני משנה, בעלי  .41
מקצוע עצמאיים, נותני שירותים )אדם או גוף(" אשר עמהם היא מתקשרת לצורך לביצוע 

על פי המכרז למתן שירותי איסוף פסולת מתמחזרת מהפחים עבודות ושירותים הנדרשים 
הכתומים בשטחן, יציגו ביטוחים הולמים לתחומי פעילותם בגבולות אחריות סבירים 

לכל  -לעבודתם, בהתאם לעבודה/שרות הניתן על ידם, הביטוחים יכללו כיסוי לפעילויות,
דדים שלישיים, גוף ורכוש, רכוש שלהם במסגרת הפעילות, לאחריות כלפי עובדיהם וכלפי צ

לרבות לגבי הפעלת קבלני משנה מטעמם, ביטוח כלי רכב בביטוח חובה, ביטוח רכב רכוש 
וביטוח צד שלישי רכוש כמקובל, כאשר פוליסות הביטוח ותעודות החובה תואמות את מטרת 
השימוש ברכב, וכן ביטוחים נוספים ככל שרלבנטיים. כאשר הביטוחים כוללים את שם 

המשרד להגנת הסביבה כמבוטח נוסף בכפוף לסעיף אחריות צולבת, וכמו כן  –ינת ישראל מד
 המשרד להגנת הסביבה ועובדיהם.  –כוללים סעיף ויתור על זכות התחלוף כלפי מדינת ישראל 

אישורי קיום ביטוחים כאמור, החתומים ע"י המבטחים של הצדדים השלישיים עמהם  .42
ים את קיום הביטוחים כאמור לעיל יומצאו למשרד התקשרה הרשות המקומית המאשר

 –להגנת הסביבה מעת לעת על פי דרישתו, וכן במקרה של תביעה/טענה נגד מדינת ישראל 
 המשרד להגנת הסביבה.

 

 

 

 

 



 כללי

שום ויתור, הנחה, הימנעות או שיהוי של המשרד במימוש זכויותיו על פי הסכם זה לא  .43
 נעשו בכתב. יתפרשו כויתור או מניעה אלא אם

כבון כלשהו על נכסים ו/או מסמכים ו/או יבזאת על כל זכות לע תמוותר הרשות המקומית .44
 על ידי המשרד לצורך ביצוע השירותים. המידע שנמסר ל

למסור למשרד ו/או לחתום עבור המשרד על כל מסמך שיידרש  תמתחייב הרשות המקומית .45
ה, לרבות כתבי ויתור, כתבי העברה, ייפויי לו ו/או על ידו לשם מימוש זכויותיו לפי הסכם ז

כח, הצהרה על העדר ניגוד עניינים ושמירה על סודיות וכיוב', בכל עת שהמשרד ידרוש ממנו. 
לכך שהבאים  תא אחראייכי ה הא מצהירילגרום לכך, וההרשות המקומית  תכמו כן מתחייב

ה, יימסרו למשרד כם ז, המטפלים בעניינים הקשורים להסהו/או המועסקים על יד המכוח
 על כל מסמך כאמור, בכל עת שהמשרד ידרוש זאת. הו/או יחתמו עבור

מוסכם בזה כי כל הודעה לפי הסכם זה תימסר מאת צד אחד למשנהו באופן אישי או בדואר  .46
תחשב שנתקבלה  –רשום בהתאם לכתובות הצדדים הנקובים בהסכם זה, ומשנמסרה כך 

לבית הדואר, קבלה הנושאת חותמת הדואר תשמש ראייה  לאחר ארבעה ימים מיום המסירה
 ________________________או באמצעות דוא"ל __________לתאריך המסירה, 

 וקבלת אישור טלפוני בע"פ מהצד המקבל.

 .    בכיר לשלטון מקומי בא כוח המשרד לצורך ביצוע הסכם זה הוא סמנכ"ל  .47

 .___________ה _____________________לצורך ביצוע הסכם ז הרשות המקומיתנציג 

נציגי הממשלה החותמים על הסכם זה מצהירים בזה, כי ההוצאות וההרשאות להתחייב,  .48
 בתקנה:  2018 הכרוכות במתן השירותים תוקצבו בחוק התקציב השנתי לשנת התקציב 

 .כולל מע"מלא  ₪ _________________________בסכום  ___06-01-13-26_ 

 דדים לעניין הסכם זה:כתובת הצ .49

 שאול, ירושלים-, גבעת5רחוב כנפי נשרים  ,המשרד להגנת הסביבה -המשרד  -

 arizot@sviva.gov.ilדוא"ל 

 כמפורט בכותרת הסכם זה –הרשות המקומית  -

 דוא"ל _______________________________________________ -

 

 ולראייה באו על החתום
 
 

___________________________                     __         __________________________ 
 חשב המשרד                                     לשלטון מקומיסמנכ"ל בכיר מנכ"ל המשרד /   
 

 
 הנני מאשר ומסכים לאמור לעיל:

 
________________ 

 הרשות המקומית 
 

 באמצעות מורשי החתימה מטעמה:
 

______________ ______________ ______________ ______________ 
 

______________ ______________ ______________ ______________ 
 תאריך   חתימה   תפקיד   שם

 



 

 העתק הסכם חתום של הרשות המקומית עם הגוף המוכר, על נספחיו –נספח ב' 

 

 

 

 

 

 



 ' להסכם גנספח 

 

 הרשות המקומית מורשה החתימה מטעםלחתימה על ידי 

 הצהרה לאי קיום ניגוד עניינים התחייבות לשמירת סודיות ושמירת זכויות ושימוש בתוכנות מקוריות

 

 לכבוד 

 ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל

 הסביבה להגנתע"י הנהלת המשרד 

 

 אדונים נכבדים, 

       

 אני הח"מ       

   

____________________________________________       ___________________________ 

 תפקיד   ת.ז.   שם 

 

 מצהיר/ה בזאת ומתחייב/ת בזאת כלפיכם כדלקמן:

לרכישת שירותי איסוף, פינוי ומיון הסכם , על פי ברשות המקומיתהואיל ובתוקף תפקידי 

י, , הגיעו ו/או יגיעו לרשותעם משרד להגנת הסביבה מחזור שאינה פסולת אריזות-פסולת ברת

מידע, מסמכים וחומר אחר מכל סוג שהוא הקשורים בכל אופן שהוא בפעילות הנ"ל )להלן 

 'המידע'(;

 

 לפיכך הריני מצהיר/ה ומתחייב/ת כלפיכם וכלפי כל אחד מכם כדלקמן:

לאחר שבדקתי את העניין למיטב יכולתי, אני מצהיר/ה ומתחייב/ת כי אין לי עצמי או  .1

ניין כלכלי או אחר העלול לעמוד בניגוד עניינים או בחשש לבני משפחתי הקרובה, כל ע

הנ"ל, או ליצור חשש לניגוד עניינים  מיזםוהשירותים נשוא ה מיזםלניגוד עניינים עם ה

 כזה.

אני מתחייב/ת עוד, כי אם במהלך עבודתי כאמור, יובא לידיעתי ניגוד עניינים כאמור, או  

 ליו לכם ללא דיחוי.ליצור חשש לניגוד עניינים כזה, אודיע ע

לא אעשה שימוש, מלבד השימוש במסגרת התפקיד שאני ממלא/ת, בכל הקשור למתן  .2

השירותים כאמור וכל הקשור בתוצרי השירותים על כל חלקיהם נספחיהם ומרכיביהם 

לרבות כל מדיה אלקטרונית וכל המסמכים והעזרים שיעשה בהם שימוש לצורך ביצוע 

את מתייחסת גם לתקופה שלאחר סיום כל הליכי אישור ההצעה השירותים. התחייבותי ז

 ללא הגבלת זמן.

 



אני מתחייב/ת לשמור על סודיות מוחלטת בקשר למידע ולא אעביר לאחרים, כל מידע  .3

שהועבר אלי, למעט מידע המפורסם ברבים, ו/או מידע הפתוח על פי הדין לעיון הציבור 

או מידע אחר שחויבנו לגלותו על פי כל דין ובלבד )כל הללו יקראו להלן 'מידע גלוי'(, 

שאמסור לכם הודעה על מצב שבו הננו נדרשים, על פי כל דין, לגלות מידע כאמור, אולם, 

אעשה ככל שביכולתי בכדי להותיר בידיכם שהות סבירה להתגונן מפני דרישה כזאת, אם 

 לדעתכם היא עלולה לפגוע בזכות מזכויותיכם.

ו/או  118ידוע לי שהפרת התחייבות זו עלולה להיות עבירה לפי סעיפים  אני מצהיר/ה כי
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עם השלמת ביצוע השירותים הנני מתחייב/ת כי, למעט המידע הגלוי, אעביר לכם את כל  .4

המסמכים ו/או חומר אחר כלשהו שנמסר לי בקשר עם הביצוע וכן כל עיבוד שנעשה מן 

החומר האמור. לא אשאיר בידי העתק ו/או צילום מכל סוג שהוא מן החומר המסמכים ו

ו/או המסמכים ו/או התפוקות )מכל סוג שהוא לרבות מדיה אלקטרונית( הקשורים עם 

 ביצוע השירותים הנ"ל.

 .         לצורך ביצוע החוזה אעשה שימוש בתוכנות מקוריות בלבד.5

 

 

 ולראייה באתי על החתום:

 

 

___________________ _____________________ ___________________ 

 חתימת המצהיר/ה   שם המצהיר/ה   תאריך 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


