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 שיפורסמו על ידי המועצה )ככל שיפורסמו(, ויקראו להלן "מסמכי המכרז":

 3 .................................................................................................................... הזמנה להציע הצעות

 4 .......................................................................................... הוראות והנחיות למשתתפים –מסמך א' 

 17 .................................................................................................................... הצהרת המציע – 1נספח א/
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   הגנה על זכויות עובדים המועסקים על ידי קבלני שירותים בתחומי השמירה,  8.2.1הודעת תכ"ם

 האבטחה והניקיון

 .עלות שכר למעסיק לכל שעת עבודה בתחום השמירה ואבטחה  – 8.2.1.3הודעת תכ"ם ה 
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 להציע הצעותהזמנה 

המועצה המקומית כפר שמריהו )להלן: "המועצה" ו/או "המזמין"( מזמינה בזאת הצעות מחיר להספקת שרותי 

 פי התנאים המפורטים במסמכי המכרז. -, הכל עלאבטחה

 את מסמכי המכרז יש להדפיס מאתר המועצה לשם הגשת ההצעה. 

)אשר לא יוחזר(, ולצרף את הקבלה להצעה שתוגש למועצה. ₪  500לשם השתתפות במכרז על המציע לשלם סך של 

-8:00, כפר שמריהו. בימים א' עד ה', בשעות: 18תשלום דמי ההשתתפות במשרדי המועצה ברחוב קרן היסוד 

 .073-2776607, או טלפונית במחלקת הגביה של המועצה 14:00

, ועל  http://www.kfar-shemaryahu.muni.ilת לא יתקיים כנס מציעים, עדכונים יפורסמו באתר המועצה בכתוב

המשתתפים חלה האחריות להתעדכן בפרסומים. לא תתקבל טענה על אי ידיעה אודות פרסום שהועלה לאתר 

 המועצה טרם המועד להגשת הצעות למכרז.

רה, את ההצעה, לרבות הערבות הבנקאית, כמפורט להלן, ויתר האישורים והמסמכים יש להכניס למעטפה סגו

 ''. 12/2022שא עליה סימני זיהוי כלשהם, שייכתב עליה "מכרז מס'  ישלא ת

את מעטפת ההצעה יש למסור למזכירות המועצה, במסירה ידנית בלבד )לא באמצעות משלוח בדואר( ולהכניסה, 

לתיבת המכרזים, לאחר שנחתמה על ידי מזכירות המועצה בחותמת "התקבל" בציון התאריך והשעה, וזאת לא 

למכרז"( הצעה שתוגש לאחר )להלן: "המועד האחרון להגשת הצעות  12:00  בשעה  18/1/2023ד' יאוחר מיום 

 המועד האחרון להגשת ההצעות, לא תתקבל ולא תובא לדיון. 

שתהיה בתוקף עד ליום ₪  50,000על מגיש ההצעה לצרף ערבות בנקאית בלתי מותנית לטובת המועצה בסכום של 

 וכמפורט בתנאי המכרז. 20/4/2023

 י המכרז.ערבות זו תוחלף על ידי הזוכה בערבות ביצוע כמפורט במסמכ

 אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי.  המזמין

 שומר לעצמו את הזכות לערוך משא ומתן עם הזוכה, בכפוף להוראות הדין. המזמין

 

 

 סרג' קורשיא,

 ראש המועצה 
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 הוראות והנחיות למשתתפים –מסמך א' 

 רקע כללי .1

 "המזמין"( מזמינה בזאת הצעות להספקת שרותי"המועצה"/)להלן:  המועצה המקומית כפר שמריהו .1.1

  הכל על פי ההגדרות המופיעות להלן ובהתאם להוראות ולנספחים המצורפים למכרז זה. אבטחה

השירותים הנדרשים למועצה הינם בהתאם למפרט השירותים המצורף למסמכי ההליך ובכלל זה  .1.2

 כדלקמן:

שיפוט המועצה: במוסדות חינוך, במתקני המועצה שירותי שמירה ואבטחה שוטפים בכל תחום   .1.2.1

 ומוסדותיה. 

 שירותי שמירה ואבטחה בהזמנה ע"פ צורך, באירועים מרכזיים שמקיימת המועצה. .1.2.2

 פי התנאים המפורטים במפרט להלן ובשאר מסמכי המכרז וההסכם.-הכל על 

 על התחייבויותיו שאר את ולקיים לספק את השירותים להתחיל חייב יהיה תתקבל שהצעתו מציע .1.2.3

 .העבודה התחלת צו קבלת מיום, יום 30 תוך מאשר יאוחר לא אלה מכרז מסמכי פי

טרם הגשת הצעתו על המציע ללמוד את דרישות המכרז ואת מאפייני המועצה, והמשמעויות הנגזרות  .1.3

מהם. מודגש בזאת כי אין תחבורה ציבורית המספקת מענה להגעת עובדי הספק אל האתרים בהם 

שים שירותי האבטחה, וכי הסעת העובדים והתייצבותם בזמן באתרים המאובטחים תהיה באחריותו נדר

המלאה של הספק ועל חשבונו, ולא תעמוד לו כל זכות לטענה ו/או דרישה כלפי המועצה בעניין הסעת 

 העובדים.

רות בכל היקף למען הסר ספק, יובהר כי מדובר בהתקשרות מסגרת לפיה המועצה אינה מחויבת לרכוש שי .1.4

 שהוא. המועצה תהא רשאית להפחית או להגדיל את מספר נותני השירות מטעם הזוכה בהתאם לצרכיה.  

למען הסר ספק יובהר כי ביצוע העבודות והשירותים נשוא המכרז מותנה בקיום תקציב מאושר. למועצה  .1.5

על היקף ביצועם, ולספק לא  שמורה הזכות להחליט על ביטול העבודות או על  שינוי מועדי הביצוע ו/או

 תהיה כל טענה או דרישה או תביעה כלפי המועצה בעניין זה.

 תקופת ההתקשרות: .1.6

( חודשים. למועצה שמורה הזכות, לפי שיקול 12תקופת ההתקשרות על פי מכרז זה תהיה לשנים עשר )

קשרות כולה דעתה הבלעדי, להאריך את ההתקשרות לתקופות נוספות באותם תנאים ובלבד שמשך ההת

 ( חודשים.60לא יעלה על שישים )
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 לוחות זמנים למכרז .2

 פרטים נוספים תקופה/יום/שעה מהות

יון במסמכי תקופה לע

המכרז, ותשלום דמי 

 השתתפות

 באתר המועצה. –עיון וקבלת מסמכי המכרז  מיום פרסום המכרז

 ₪  500דמי השתתפות 

תשלום דמי ההשתתפות במשרדי המועצה ברחוב 

, כפר שמריהו. בימים א' עד ה', 18היסוד  קרן

, או טלפונית במחלקת 8:00-14:00בשעות: 

 .073-2776607הגביה של המועצה 

  לא יתקיים כנס מציעים 

הגשת המועד האחרון ל

 שאלות הבהרה

בשעה  2/1/2023יום ב' 

12:00 

 WORDבדוא"ל בלבד בקובץ 

 noa@c-on.comלכתובת 

 04-6336070יש להתקשר:  הפניהלאישור קבלת 

 7שלוחה 

הגשת המועד האחרון ל

 הצעות

עה שב 18/1/2023יום ד' 

12:00 

בהגשה ידנית בלבד, לתיבת המכרזים במשרדי 

 כפר שמריהו 18המועצה ברחוב קרן היסוד 

יום מהמועד האחרון  120 תוקף ההצעה 

 להגשת הצעות

 

משך תקופת 

 ההתקשרות

את ההתקשרות למועצה שמורה הזכות להאריך  חודשים  12

לעוד תקופות, בנות עד שנה אחת כל אחת, 

ובלבד שמשך כל ההתקשרות לא  באותם התנאים

 חודש. 60על יעלה 

המזמין רשאי לשנות כל אחד מן המועדים המפורטים לעיל, ובכלל זה לדחות את המועד האחרון הערה: 

י המכרז או נרשם על ידי נציג הודעה בדבר דחייה כאמור תימסר לכל מי שרכש את מסמכ .להגשת ההצעות

 המזמין.
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 תנאי סף להשתתפות במכרז .3

 רשאי להשתתף במכרז אך ורק מציע העומד בכל התנאים הבאים, במצטבר:

מציע שהינו יחיד אשר הינו תושב מדינת ישראל ועוסק מורשה, או תאגיד רשום כדין בישראל העומדים  .3.1

המרכיבים תאגיד לא יכולים להשתתף בנפרד, וכן לא תותר בכול הדרישות ובתנאי הסף במצטבר. גופים 

 הגשת הצעה על ידי גופים שהתאגדו במיוחד לצורך הגשת הצעה למכרז זה.

 ניסיון .3.2

 כדלקמן:בכל אחד מהתנאים המפורטים במצטבר באסמכתאות, ומגובה מי שיש לו ידע וניסיון מוכח 

( השנים שקדמו למועד 10באספקת שירותי אבטחה, לפחות במהלך עשר ) )ותק( למציע ניסיון מוכח .3.2.1

 הגשת ההצעות למכרז. 

מאיזו שנה הוא מספק שירותים כאמור. ככל  3נספח א/להוכחת עמידתו בתנאי זה יפרט המציע ע"ג 

שהתאריך שיציין המציע מוקדם מתאריך ההתאגדות של המציע )למציע שהוא תאגיד( או מתאריך 

 סק מורשה )למציע שהוא יחיד( יצרך המציע להצעתו הסבר לעניין הפער בין התאריכים.   רישום כעו

אבטחה, ( השנים שקדמו למועד הגשת ההצעות למכרז, סיפק המציע שירותי 10במהלך עשר )  .3.2.2

לפחות , (אבטחת יישובים ע"ג רכב ביטחון) סיור ביטחוןושירותי  ךהכוללים אבטחת מוסדות חינו

לכל הפחות כאמור סופקו השירותים  לכל רשות מקומית,  כאשר רשויות מקומיות( 3לשלוש )

  .( שנים ברצף3שלוש )

 השנים (5) חמש השמיים, במהלך כיפת רבי משתתפים תחת אירועים באבטחת למציע ניסיון  .3.2.3

כאמור.  ( אירועים8) שמונהלשקדמו למועד הגשת ההצעות למכרז, נתן שירותי אבטחה לפחות 

 בני אדם. 500אירוע בו השתתפו לפחות  הוא לעניין תנאי הסף אירוע רב משתתפים

על  לקוחות העונים, יצרף המציע להצעתו רשימת לעיל 3.2.3 – 3.2.1להוכחת עמידתו בתנאי הסף 

הכוללת את שם הלקוח, פרטים אודות השירותים שסופקו, מועדי הספקת הקריטריונים שבסעיף זה, 

  .3נספח א/ע"ג הטבלה בהשירותים, שם איש קשר אצל הלקוח ומספר טלפון 

 : ןרישיו .3.3

בתחום האבטחה מטעם משרד הכלכלה  שירות כקבלן בתוקף לעסוק רישיון למציעבמועד הגשת הצעתו, 

 המציע יצרף העתק. 1996-ו"תשנ, אדם כוח קבלני ידי על עובדים העסקת בחוק כמשמעותו והתעשייה

 של הרישיון כאמור. ורקנאמן למ

 העדר הרשעות / עיצומים בשל הפרות דיני העבודה .3.4

בעל )להלן: " 1976-ו"תשל, ציבוריים גופים עסקאות בחוק כהגדרתו, אליו זיקה ובעל המציע .3.4.1

 )רשימת 4נספח א/ב המפורטים העבודה חוקי הפרת בגין עברות משתי ביותר הורשע לא "(זיקה

( 2011-ב"תשע, העבודה דיני של האכיפה להגברת בחוק השלישית בתוספת המפורטים החוקים

הגשת במועד  פוחל -עבירות 2-. ואם הורשעו ביותר מ לפני הגשת הצעתו"(,רשימת החוקים)להלן: "

 . שלוש שנים לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ,ההצעה למכרז
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בשלוש השנים שקדמו למועד ההתקשרות לא הוטלו על הספק או על בעל הזיקה אליו, כהגדרתו  .3.4.2

, עיצומים כספיים בשל יותר משש הפרות המהוות 1976-בחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו

צווי הרחבה; לעניין זה יראו מספר ברשימת החוקים ובעבירה, בגין הפרת חוקי העבודה המפורטים 

ינם הוטל עיצום כספי כהפרה אחת, אם ניתן אישור מנהל מינהל ההסדרה והאכיפה הפרות שבג

 במשרד הכלכלה כי ההפרות בוצעו כלפי עובד אחד בתקופה אחת שעל בסיסה משתלם לו שכר.

 להוכחת עמידתו בתנאי זה:

בתצהיר יפורטו כל ההרשעות בדין פלילי ,  4יחתום המציע על התצהיר המצב בנספח א/ -

של המציע, בעלי שליטה בו וחברות אחרות ס לעבירות המנויות ברשימת החוקים, ביח

-בבעלות מי מבעלי השליטה, במידה והיו כאלה, וכן כל הקנסות שהושתו על מי מאלה על

ידי מנהל ההסדרה והאכיפה במשרד הכלכלה בגין הפרה של חוקי העבודה בשלוש השנים 

 האחרונות מהמועד האחרון להגשת ההצעה. 

מנהל ההסדרה והאכיפה במשרד הכלכלה בדבר ההרשעות  מטעם עדכני המציע יצרף אישור -

שנים האחרונות שקדמו למועד  3 –בדבר הרשעות ב , לרבות והקנסות כאמור או העדרם

אם שנים האחרונות שקדמו להגשת ההצעה,  3 -, קנסות ועיצומים כספיים בהגשת ההצעה

 . היו או העדר הרשעות

 בזאת:מובהר 

אם המציע או מי מבעלי השליטה בו הורשעו בשלוש השנים האחרונות בעבירה פלילית אחת או יותר כי 

 . ההצעה תיפסל על הסףרשימת החוקים מבין העבירות המנויות ב

ההסדרה והאכיפה במשרד הכלכלה בשני  ידי מינהל-אם המציע או מי מבעלי השליטה בו נקנסו עלכי 

, בשלוש השנים ברשימת החוקים ובצווי ההרחבה( קנסות או יותר, בגין העבירות המנויות 2)

. מובהר בזאת כי מספר הקנסות בגין אותה עבירה ייספרו כקנסות ההצעה תיפסל על הסףהאחרונות, 

 שונים. 

תקשרות ייפגעו זכויות עובדים, והכל כפי המועצה תפסול על הסף הצעות שעולה מהן כי בקיום הה

 . 7.11.3שנקבע בהוראת התכ"מ 

עובדים זרים  לא יועסקו ,כי לצורך ביצוע העבודות נשוא ההסכם המציע יחתום על תצהיר ובו התחייבות .3.5

 ג"ע", , "עידוד העסקת עובדים ישראלים במסגרת התקשרויות הממשלה7.11.6כמפורט בהוראת התכ"ם 

 .5נספח א/

מובהר, כי הגשת ערבות בנוסח שונה . 2כנספח א/ערבות בנקאית בנוסח המצורף למכרז זה  המציע צרף .3.6

 יביא לפסילת ההצעה ולרבות ערבות מטיבה.  2א/מנספח 

 .בלבד למכרז ההצעה מגיש ש"ע והאישורים המסמכים כל .3.7

 מכרז )יש לצרף להצעה קבלה על שם המציע(.ב שילם את דמי ההשתתפותהמציע  .3.8

 המציע הגיש את הצעתו עד למועד האחרון להגשת הצעות כנדרש במכרז זה. .3.9

 



 המועצה המקומית כפר שמריהו
 12/2022מכרז פומבי מספר 

 לשירותי אבטחהמכרז 

 

 כל הזכויות שמורות למועצה מקומית כפר שמריהו © 58מתוך  8עמוד 
 נערך ע"י ֹעפר גורדון, שיאון שרותי יעוץ ארגון וניהול.

 חתימה וחותמת המציע

 
 09:45 21/12/2022 : לפרסום  גרסה

 

 

 שיש לצרף להצעה נוספים מסמכים .4

על המציע לצרף להצעתו את המסמכים שיפורטו להלן, כאשר כל המסמכים הם על שם המציע בלבד ותקפים 

 במועד האחרון להגשת ההצעות במכרז: 

 .1נספח א/המציע חתומה, ע"ג  הצהרת .4.1

עלות השכר המינימאלית אשר המציע ישלם וכן א ת המפרט את מרכיבי השכר לעובדים תמחירינספח  .4.2

יש לצרף נספחים מתאימים ביחס  – המצ"ב   8.2.1.3הוראת תכ"מ ה., בהתאם לפירוט המוצג בלעובדיו

תואמים את עלויות השכר למעסיק  לכל תפקיד לו הוצע מחיר, כאשר הנתונים בנספחים התמחריים

 המפורטות בכתב הצעת המחיר.

נוסח מלא וחתום של הצהרת המעביד על אודות עלות השכר, והצהרה כי הצעתו כוללת את עלות השכר  .4.3

למעביד וכן עלויות נוספות בגין ההסכם, כולל רווח למתן השירותים המבוקשים במסגרת המכרז, ע"ג 

 . 6נספח א/

 , חתום ומאומת כדין.7נספח א/, ע"ג 1976 –עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו לעניין חוק  תצהיר .4.4

המציע יצרף תצהיר והתחייבות לעניין חוק למניעת העסקת עברייני מין במוסדות מסויימים, המצורף  .4.5

 .8נספח א/ב

 חתום ומאומת כדין. 9נספח א/תצהיר והתחייבות על היעדר ניגוד עניינים, בנוסח  .4.6

 מורשה מתאימה למקור. עוסק תעודת .4.7

(, חשבונות ניהול אכיפת) ציבוריים גופים עסקאות חוק פי על ורשומות חשבונות פנקסי ניהול בדבר אישור .4.8

 המציע, בתוקף, מתאים למקור. שם על, מ"מע אזורי וממונה השומה פקיד מטעם, 1976-ו"התשל

 , בתוקף, מתאים למקור.במקור הכנסה מס ניכוי על אישור .4.9

)יתקבל  11נספח א/, ע"ג ע"י רו"ח או עו"ד בדבר מורשי חתימה מאושרבמקור ו/או מתאים למקור אישור  .4.10

 אישור בנוסח אחר ובלבד שנחתם בשלושת החודשים שקדמו למועד הגשת ההצעות למכרז(. 

 :את המסמכים הבאיםגם  ולהצעת יצרף מציע שהוא תאגיד, .4.11

 ., מתאימה למקורמסוגו לתאגידים דין פי על המתנהל רישום ממרשם תעודת .4.11.1

)שתאריך הפקתו לכל המוקדם  / רשם השותפויות, לפי הענייןרשם חברותמקורי מטעם תדפיס  .4.11.2

 שלושה חודשים לפני מועד הגשת ההצעות למכרז(.

ככל שבהצעת המציע קיימים סעיפים ו/או מסמכים המהווים מבחינתו "סוד מסחרי" ו/או "סוד מקצועי",   .4.12

 .6נספח א/עליו לציין זאת במפורש בהצעתו על גבי 

מובהר בזאת כי לא יהיה בציון סעיפים ו/או מסמכים כאמור לעיל, שפרסומם מחויב עפ"י דין, כדי לחייב 

והמציע מוותר על כל טענה ו/או דרישה כלפי המועצה ו/או ועדת המכרזים  ,את המזמין לשמור על חסיונם

 בעניין מתן זכות עיון בסעיפים ו/או מסמכים אלו.

חתום ומאומת יצרף להצעתו אישור רו"ח כמפורט להלן וכן תצהיר  -מציע שהינו עסק בשליטת אישה  .4.13

 של מחזיקה בשליטת העסק. כדין 
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 הגשת הצעות .5

  ורכישתםעיון במסמכי המכרז  .5.1

לשם הגשת הצעה יש להדפיס את חוברת המכרז מאתר המועצה )לשונית "מכרזים"(, ולכרוך את  .5.1.1

 חוברת המכרז על כל עמודיה.

 . www.kfar-shemaryahu.muni.ilכתובת אתר האינטרנט של המועצה: 

אשר ישולמו לפקודת כולל מע"מ ש"ח  500 כתנאי להשתתפות במכרז נדרש המציע לשלם סך .5.1.2

הצעתו תיפסל על הסף ולא תידון בפני ועדת  המזמין, מציע שלא ישלם את דמי ההשתתפות כאמור

 המכרזים.

 על המציע לצרף להצעתו העתק אישור על ביצוע התשלום עבור ההשתתפות במכרז.   .5.1.3

 מובהר בזה, כי הסך הנ"ל עבור ההשתתפות במכרז לא יוחזר למציע מכל סיבה שהיא. .5.1.4

 :ההצעהלאופן הכנת דרישות  .5.2

כוללת את כל המסמכים המצורפים למכרז לרבות  לכל השרותים כשהיא על המציע להגיש הצעה .5.2.1

, וכן לחתום )חתימה וחותמת( בכל המקומות בתחתית כל עמוד המפרטים כשהם חתומים

 .המיועדים

( של ההצעה יחד עם כל האסמכתאות הנדרשות )בדיסק און PDFיש לצרף גם עותק דיגיטלי סרוק ) .5.2.2
 .קי( 

מובהר בזאת, למען הסר ספק, כי כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה  .5.2.3

 למכרז ובהשתתפות במכרז תחולנה על המציע בלבד. 

יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות למכרז. למזמין  120למשך : ההצעה תהיה בתוקף תוקף ההצעה .5.3

 יום נוספים. 120-ההצעה בשמורה הזכות לדרוש מהמציעים להאריך את תוקף 

 :הגשת הצעות  אופן ומועד .5.4

את ההצעה לרבות הערבות הבנקאית, כמפורט להלן, ויתר האישורים והמסמכים יש להכניס  .5.4.1

''. את 12/2022למעטפה סגורה, שלא תשא עליה סימני זיהוי כלשהם, שייכתב עליה "מכרז מס' 

ת בלבד ולהכניסה, לתיבת המכרזים, מעטפת ההצעה יש למסור למזכירות המועצה, במסירה ידני

לאחר שנחתמה על ידי מזכירות המועצה בחותמת "התקבל" בציון התאריך והשעה, לא יאוחר 

  לעיל. 2בסעיף מהמועד )להלן: "המועד האחרון להגשת הצעות למכרז"( המפורט בהתאמה 

 הצעה שתוגש לאחר המועד דלעיל לא תתקבל.  .5.4.2

 בדואר או בכל דרך אחרת יגרום לפסילת ההצעה. משלוח ההצעה .5.4.3

המזמין שומר לעצמו את הזכות, לפי שיקול דעתו הבלעדי, להאריך את המועד האחרון להגשת  .5.4.4

 .שתפורסם באתר האינטרנט של המועצהההצעות למכרז לתקופה נוספת, בהודעה 

 

 מחירי ההצעה .6

בנספח התמורה המצ"ב בנספח מופיע , ההצעת המחיר מפורטת על פי סעיפי כתבהצעת המחיר תהייה  .6.1

 .4ב/

 חומרי, החומרים, הציוד, עלויותה כל את יכלול בהצעתו המציע שינקוב ההצעה מחיר כי, בזאת מובהר .6.2

 פי-על השירותים להספקת הדרוש היתר , המיסים )למעט מע"מ(, האגרות, ההיטלים וכל האדם כח, העזר

 .ההסכם/המכרז מסמכי כל

 ., בכפוף למנגנון ההצמדה המפורט בהסכםקבועים במחירים תהיה ההצעה .6.3
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 וכי, המשתתף בהצעת הסעיף תתי חשבון של בדיקה  לערוך הזכות את לעצמו שומר המזמין .6.4

, דפוס לטעות לב בשים הסופית ההצעה גובה את לתקן ים/יכול המכרזים ועדת או/ו המומחה/הבודק

 כשינוי הדבר ייחשב ולא, אחר מציע של או המציע של המחיר בהצעת שנפלה חישוב טעות או, אנוש טעות

 נעשתה לא בהצעה ל"כנ טעות כי המכרזים ועדת או/ו המומחה/הבודק ו/ישתכנע אם זאת עם יחד. ההצעה

 את לקבל לא רשאים הם, המזמין את להטעות או ההצעה את לעמעם מנת על נעשתה או/ו לב בתום

 .בלבד זה מטעם ולו אותה לפסול או/ו ההצעה

 . המזמין את לחייב כדי בהן ואין, בלבד אומדן הן הכמויות בכתב הנקובות הכמויות כל .6.5

 ידי על בפועל שיידרש כפי או במכרז שנדרש כפי, היקף בכל לספק את כל השירותים, מתחייב המציע .6.6

  .להלן כאמור או להצעתו בהתאם וזאת המזמין

 

 הודעות המועצה, שאלות מציעים והבהרות .7

יהיה רשאי כל  לעיל 2להגשת שאלות הבהרה, כמפורט בטבלת לוחות הזמנים בסעיף למועד האחרון עד  .7.1

, לאחר מועד זה לא בלבד WORDעל גבי קובץ  שאלות הבהרה בכתב למועצה,אחד מהמציעים להפנות 

 .noa@c-on.com: באמצעות דוא"להגיש תתקבלנה כל פניה. את שאלות ההבהרה יש ל

 שאלות ובקשות הבהרה:להלן תיאור המבנה להגשה של  .7.2

 מס"ד
עמוד 

בחוברת 
 המכרז

המסמך או הנספח אליו 
 מתייחסת ההבהרה

פרק וסעיף 
 נוסח השאלה רלבנטיים

     

     

המועצה רשאית, בכל עת, להכניס במסמכי המכרז שינויים ותיקונים, מכל מין וסוג שהוא ו/או  לפרסם  .7.3

הוראות נוספות לאלו הכלולים במסמכי המכרז וזאת לפי מסמך הבהרות ו/או מידע נוסף ו/או דרישות או 

פי דרישת הרשויות המוסמכות ובין בתשובה לשאלות המציעים -שיקול דעתו הבלעדי, בין ביוזמתה, בין על

 )להלן: "הודעות המועצה"(.

הודעות המועצה, ככל שתהיינה כאלה, יפורסמו באתר האינטרנט של המועצה על המשתתפים חלה  .7.4

האחריות להתעדכן בהודעות המועצה שיועלו לאתר המועצה. לא תתקבל טענה על אי ידיעה אודות 

 הודעת מועצה שהועלתה לאתר המועצה טרם המועד להגשת הצעות למכרז. 

זמין להתייחס לכל פניה ופניה. בכל עת שהמזמין לא יתייחס לפניה אין באמור לעיל כדי לחייב את המ .7.5

 יחשב הדבר כדחיית בקשת המציע / השארת הכתוב במסמכי המכרז כלשונו. 

הודעות המועצה יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל כל מציע לצרף את מסמכי הודעות המועצה  .7.6

 להצעה ולחתום על כל עמוד שלהם. 

ובהר בזאת, כי המועצה אינה אחראית לכל פירוש ו/או הסבר שיינתנו למשתתפים למען הסר ספק, מ .7.7

במכרז בעל פה, ורק שינויים, תשובות ותיקונים שנמסרו בכתב בהודעות המועצה יחייבו את המועצה. בכל 

מקרה של סתירה, בין האמור במסמכי הודעות המועצה ובין מסמכי המכרז המקוריים, יגבר האמור 

עות המועצה. במקרה של סתירה בין מסמכי הודעות המועצה ובין עצמם, יגבר האמור במסמכי הוד

 בהודעה המאוחרת יותר.
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 ערבויות נדרשות במסגרת המכרז .8

 פירוט הערבויות הנדרשות במסגרת המכרז: .8.1

 תוקף הערבות שיעור ערבות )ש''ח( סוג ערבות

 20/4/2023עד ליום  ₪ 50,000 ערבות השתתפות 

  ערבות ביצוע

הבהרה: אין לצרף ערבות ביצוע להצעה 

 למכרז, זו תומצא ע"י הזוכה בלבד

יום מתום תקופת  60 ₪  80,000

 ההתקשרות

על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית )מקור בלבד( על שמו, חתומה, של בנק ישראלי בנוסח  .8.2

בסך ובתוקף לפחות לתקופה כמפורט '(, 'ערבות השתתפות'במכרז זה )להלן: ' 2בנספח א/דוגמת המופיע 

בלתי אוטונומית ולעיל עם אפשרות להארכתה לתקופות נוספות. הערבות תהא  8.1בהתאמה בסעיף 

 פי פניה חד צדדית ובלתי מנומקת.-מותנית, לפקודת המזמין, והמזמין יהא רשאי לחלט את הערבות על

, וכי הוא יום 90המכרז לא יסתיימו תוך , אם הליכי המועצההמציע מתחייב, כי הערבות תוארך לבקשת  .8.3

 .יפעל בהתאם לדרישות  המועצה

ועדת המכרזים תהא רשאית להורות על חילוט הערבות אשר הוגשה בצירוף הצעת המציע למכרז, כולה או  .8.4

 חלקה, לאחר שניתנה הזדמנות למציע להשמיע טענותיו בפני ועדת המכרזים, אם התקיים אחד מאלה:

 המכרז בעורמה, תכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים;המציע נהג במהלך  .8.4.1

 המציע מסר לוועדת המכרזים מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק; .8.4.2

 המציע חזר בו מהצעתו למכרז לאחר חלוף המועד להגשת ההצעות במכרז; .8.4.3

בדבר זכייתו במכרז, לא פעל המציע לפי ההוראות הקבועות במסמכי  הודעה למציע נמסרה לאחר ש .8.4.4

רז שהן תנאי מוקדם להתקשרות עם הזוכה במכרז )כגון: חתימה על חוזה ההתקשרות; המכ

, אישור המצאת מסמכים אשר נדרשו על פי חוזה ההתקשרות כגון: ערבות להבטחת ביצוע החוזה

   .וכו'( קיום ביטוחים נקי מהסתייגויות

למועצה ולמציע לא תהא כל לעיל ייחשב כפיצוי מוסכם וקבוע מראש  8.4חילוט הערבות בהתאם לסעיף  .8.5

 דרישה או טענה בקשר לכך. 

 מציע יהיה רשאי לקבל את הערבות אשר מסר יחד עם הצעתו למכרז בתנאים המפורטים להלן: .8.6

המועצה הודיעה על הצעה אחרת כזוכה במכרז או על דחיית כל ההצעות, לאחר מתן הודעה של  .8.6.1

 המועצה כאמור;

הזוכה במכרז תושב לו הערבות לאחר חתימת החוזה ככל שנקבעה הצעתו של המציע כהצעה  .8.6.2

, לרבות המצאת ערבות והמצאת כל המסמכים הנדרשים לצורך קיום ההתקשרות על פי החוזה

 . לעיל 8.1, בסך ובתנאים כמפורט בסעיף ביצוע בהתאם לנוסח אשר צורף להסכם המכרז

 

 בהצעת המציעהסתייגויות  .9

תוספת שיעשו על ידי המציע במסמכי המכרז ו/או כל הסתייגות בכל מקרה של שינוי ו/או השמטה ו/או  .9.1

 "(, רשאי המזמין:הסתייגויותלגביהם, בכל דרך ו/או צורה שהיא )להלן: "

 לפסול את הצעת המציע למכרז. .9.1.1

 לראות בהסתייגויות כאילו לא נכתבו כלל ולהתעלם מהן. .9.1.2
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 לראות בהסתייגויות כאילו מהוות הן פגם טכני בלבד. .9.1.3

יע לתקן את ההסתייגויות ובלבד שבתיקון כאמור אין בכדי לשנות את מחיר ההצעה לדרוש מהמצ .9.1.4

 ו/או פרט מהותי בה.

של המזמין. אם יחליט המזמין לנהוג לפי  הבלעדי ההחלטה בין האפשרויות דלעיל נתונה לשיקול דעתו .9.2

מין לפסול את לעיל, והמציע יסרב להסכים להחלטתו, רשאי המז 9.1בסעיף אחת האלטרנטיבות המנויות 

 ההצעה ו/או לחלט את הערבות הבנקאית שהוגשה על ידי המציע.

 

 אופן קביעת הזוכה במכרז .10

מחיר יתבסס על פי  ,לשם קביעת הזוכה של מציעים שנמצאו עומדים בתנאי הסף,  דירוג ההצעות .10.1

 איכות. 35%מחיר,  65%, לפי המרכיבים הבאים: משוקלל

 המידה בטבלה להלן:ניקוד מרכיב המחיר קבע ע"פ אמות  .10.2

ניקוד  אופן ניקוד קריטריון
 מירבי

בעשר השנים סיפק המציע כמות רשויות מקומיות להן 

שירותי אבטחה, הכוללים אבטחת מוסדות האחרונות 

חינוך ושירותי סיור ביטחון )אבטחת יישובים ע"ג רכב 

ביטחון(, כאשר לכל רשות מקומית כאמור סופקו 

 ( שנים ברצף.3)השירותים לכל הפחות שלוש 

נקודות לכל רשות מעבר לתנאי הסף  2

 )כלומר החל מהרשות הרביעית(

 נק' 10

כמות מאבטחי מוסדות חינוך המועסקים ע"י המציע ע"פ 

והאסמכתאות שנדרשות  3הפרטים שימולאו בנספח א/

 שם 

המציע שיציג את הכמות הגבוהה 

ביותר של עובדים בכל אמת מידה 

לאותה אמת  יקבל את מלוא הנקודות

מידה, שאר המציעים יקבלו ניקוד 

 יחסי בהתאם לכמות העובדים שיציגו.

5 

כמות מאבטחים "בסיסי רמה א'" המועסקים ע"י המציע 

והאסמכתאות  3ע"פ הפרטים שימולאו בנספח א/

 שנדרשות שם

3 

כמות בודקים וסדרנים באירועי תרבות וספורט 

 3שימולאו בנספח א/המועסקים ע"י המציע ע"פ הפרטים 

 והאסמכתאות שנדרשות שם

2 

סקר שביעות רצון לקוחות:  צוות הבדיקה של המועצה 

יערוך סקר שביעות רצון טלפוני אצל לקוחות המציע, 

ויבקש לקבל את חוות דעתם אודות רמת השירות של 

המציע, איכות העובדים שהמציע מספק, זמינות המציע 

 ושביעות רצון כללית

קוד שיתנו הממליצים יקבע על פי ני

 הניקוד בקריטריון זה

מובהר כי המועצה רשאית לפנות 

ללקוחות המציע, בעבר ובהווה, גם אם 

 פרטיהם לא נכללו בהצעת המציע.

15 

ניקוד מרכיב המחיר יקבע על פי "מחיר סה"כ" בטבלת הצעת המחיר בהצעת המציע. הניקוד יקבע באופן  .10.3

נק' ושאר המציעים יקבלו ניקוד ע"פ הנוסחה הבאה  70הנמוכה ביותר יקבל יחסי, בו המציע בעל ההצעה 

 )משמאל לימין(:

 (הנמוכה ההצעה:הנבחנת ההצעה) X 70=  הנבחנת להצעה המחיר מרכיב ניקוד



 המועצה המקומית כפר שמריהו
 12/2022מכרז פומבי מספר 

 לשירותי אבטחהמכרז 

 

 כל הזכויות שמורות למועצה מקומית כפר שמריהו © 58מתוך  13עמוד 
 נערך ע"י ֹעפר גורדון, שיאון שרותי יעוץ ארגון וניהול.

 חתימה וחותמת המציע

 
 09:45 21/12/2022 : לפרסום  גרסה

 

 

במידה ויהיו מספר הצעות הטובות ביותר שהן זהות, תיערך ביניהן תחרות נוספת שבה יתבקשו המציעים  .10.4

( ימים מיום קבלת ההודעה על כך, ומבניהם תיקבע 3הצעה משופרת תוך שלושה ) להגיש לתיבת המכרזים

 ההצעה הזוכה.

 
 שיקולי ועדת המכרזים בבחירת הזוכה .11

שומר לעצמו את הזכות לא להתחשב בפגמים טכניים באיזו הצעה שהיא במידה שויתור כזה לא  המזמין .11.1

 ולא יפגע בעקרונות השוויון בין המציעים. מזמיןיגרום נזק ל

שומר לעצמו את הזכות לדחות כל הצעה או את ההצעות כולן, לבחור כזוכה במציע בעל ההצעה  המזמין .11.2

הנראית לו ככדאית ביותר בשבילו, אפילו אם היא איננה ההצעה הזולה ביותר, הכל בהתאם לכללים 

 והדינים החלים על ההליך.

בתחום השירותים הנדרשים, את נסיונו  של המציע סיונוינ אתאי המזמין לשקול בין יתר שיקוליו רש .11.3

 הקודם עם המציע וכן המלצות שיקבל המזמין על המציע.

שמורה הזכות, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לפסול על הסף הצעה של מציע אשר היה לו ניסיון עבר  למזמין .11.4

 שלילי ו/או בלתי מוצלח עמו.

  על הצעה כל שהיא.להמליץ בפני ראש המועצה  המועצה אינה מתחייבת .11.5

 או/ו להצעתו ביחס הבהרות המציע מאת לדרוש הזכות את לעצמה שומרת המכרזים ועדת כי יובהר .11.6

 . מטעמה מי או/ו הוועדה דרישת לפי מסמכים מסירת או/ו השלמת לרבות נוספים פרטים

 קשר לכאורה יוכח אם אחרים מציעים עם בתיאום הוגשה אשר הצעה כל לפסול רשאית המכרזים ועדת .11.7

 בין קשרים, המציעים בין בעלות קשרי זה ובכלל, המציעים בין מוקדם קשר קיים כי מצאה אם או/ו כזה

 בלתי הצעה או/ו תכסיסנית ההצעה כי חשש קיים אם או/ו ב"וכיו בנות חברות בין קשרים, אחיות חברות

 כל אחר ימלא לא הזוכה אם או/ו בכללותה להצעה ביחס אם ובין מסוימים לפריטים ביחס אם בין סבירה

 .המועצה בידי המצוי מהאומדן משמעותי באופן החורגת בהצעה מדובר אם או/ו המכרז דרישות

 עסק בשליטת אשה: .11.8

למרות האמור לעיל, מובהר בזאת כי ככל ששתי הצעות או יותר קיבלו תוצאה משוקללת זהה שהיא  .11.8.1

ן ההצעות היא של עסק בשליטת אישה, תיבחר ההצעה האמורה התוצאה הטובה ביותר,  ואחת מ

 (1)ה 22כזוכה במכרז, ובלבד שצורף לה, בעת הגשתה, אישור ותצהיר והכל בהתאם להוראות סעיף 

 לתוספת השניה לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(. 

יצרף להצעתו אישור רו"ח כמפורט להלן וכן תצהיר של מחזיקה  -מציע שהינו עסק בשליטת אישה  .11.8.2

 בשליטת העסק. 

 

 עם הזוכה והתקשרותעל תוצאות המכרז הודעה  .12

פי שיקול -המועצה תודיע לזוכה, במכתב רשום או באמצעות הפקס, או באמצעות דואר אלקטרוני, על .12.1

 דעתה הבלעדי, על הזכייה במכרז. 

בכדי לסיים את הליכי הבחירה או כדי ליצור יחסים חוזיים בין  זכייה כאמורמובהר, כי אין בהודעה על  .12.2

המועצה והזוכה וכי בטרם חתימת מורשי החתימה מטעם המועצה על חוזה ההתקשרות בין הצדדים, 

 הבלעדי והמוחלט. העל פי שיקול דעת הלבטל או לשנות את החלטת תהמועצה רשאי
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 ימי עבודה ממועד ההודעה כאמור, ימציא הזוכה למשרדי המועצה את המסמכים הבאים: (5)חמישה תוך  .12.3

 ( עותקים של ההסכם, חתומים על ידו בחתימת מקור ומאושרים בחתימת עו"ד.3שלושה ) .12.3.1

 .2נספח ב/ערבות ביצוע, בנוסח  .12.3.2

 .חתום על ידי חברת הביטוח כנדרש (3נספח ב/ביטוחים ) קיוםאישור  .12.3.3

 שיידרש להמציא ע"י המועצה בהודעת הזכייה.כל מסמך נוסף  .12.3.4

ומתן עם הזוכה במכרז לאחר זכייתו וטרם -פי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל משא-המועצה תהיה רשאית, על .12.4

 חתימת ההסכם. 

לא חתם הזוכה על ההסכם ו/או לא המציא ערבות הביצוע ו/או כל מסמך אחר שנדרש  להמציאו בזמן  .12.5

 ת זכייתו במכרז ולחלט את ערבותו.רשאית המועצה לבטל א –שנקבע

-ליתר המשתתפים במכרז על איבמכתב, פקס, או דוא"ל לפי שיקול דעתה הבלעדי, המועצה תודיע,  .12.6

 זכייתם במכרז. ההודעה תכלול פירוט בדבר אופן החזרת הערבות.

 

 כשיר שני .13

עצה רשאית, אך במקרה בו ההתקשרות עם הזוכה לא תצא לפועל ו/או תופסק מכל סיבה שהיא, תהא המו .13.1

 לא חייבת, להתקשר תחתיו עם מציע שלא זכה במכרז באופן המתואר להלן.

המועצה תפנה אל המציע הבא בתור בדירוג המציעים שהגישו הצעתם למכרז והצעתם נמצאה כשירה,  .13.2

 .)להלן: "המציע הכשיר השני"( ותציע לו להתקשר עמה על פי תנאי המכרז, ועל בסיס הצעתו למכרז

להשיב למועצה בדבר קבלת הצעתה, והתחייבותו לקיים את הכשיר השני ימי עבודה ידרש המציע  5בתוך  .13.3

כל הדרוש להתקשרות עם זוכה במכרז, לרבות חתימה על הסכם ההתקשרות והמצאת אישור קיום 

 ביטוחים.

צה, אך לא אליו פנתה המועצה לא קיבל את הצעתה או לא השיב, רשאית המוע הכשיר השני ככל שהמציע .13.4

 . חייבת, לפנות למציע הבא אחריו בדירוג ההצעות, וכך הלאה

 

 ביטוח .14

המציע, בעצם הגשת הצעתו מצהיר ומתחייב כי היה והצעתו תתקבל )יבחר כזוכה במכרז( ימציא למועצה  .14.1

 את אישור קיום ביטוחים ללא כל שינוי בתוכנו .

בעצמו ועל חשבונו עם חברת האחריות לוודא מובהר בזאת כי לפני הגשת הצעה למכרז זה על המציע חלה  .14.2

ביטוח האם תסכים לבטחו כנדרש במכרז ואת המשמעויות הכספיות של התאמת הכיסוי הביטוחי העומד 

 לרשותו לדרישות המועצה, ככל שיש כאלה.

 הצעת המחיר שהגיש המציע תכלול את כל ההוצאות בגין הסדרת הביטוחים הנדרשים על פי מכרז זה. .14.3

 ספק מובהר בזאת: למען הסר .14.4

מציע שהצעתו תתקבל לא יוכל לטעון כי אין ביכולתו להתאים את כיסוי הביטוח ו/או חברת  .14.4.1

ביטוח מסרבת להתאים את כיסוי הביטוח שלו לנדרש במכרז ו/או כי עלויות התאמת כיסוי הביטוח 

 שלו לדרישות המועצה לא נלקחו בחשבון בהצעתו.
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כיסויי הביטוח שלו לדרישות המועצה, שמורה למועצה מציע שהצעתו תתקבל ולא יתאים את  .14.4.2

הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לחלט את הערבות שהגיש, לבצע את הנדרש במכרז זה על ידי ספק 

אחר על חשבונו וכן לנקוט נגדו בכל דרך חוקית העומדת לרשותה לדרוש ממנו פיצוי על הנזקים 

 זו כלפיה. שיגרמו לה מעצם אי עמידת המציע בהתחייבות

מובהר, כי למועצה שיקול דעת בלעדי שלא להסכים לשינויים כלשהם בנוסח האישור הנ"ל ובמקרה כזה  .14.5

המציע הזוכה יהיה מחויב לנוסח המדויק שצורף למסמכי המכרז ואי המצאתו חתום לידי המועצה 

לביטול זכיה / הסכם, כנדרש, יהווה הפרה יסודית של התחייבויות הזוכה כלפי המועצה ועלול לגרום 

חילוט ערבות ההצעה / ערבות ביצוע ומסירת העבודות לגורם אחר והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של 

 המועצה.

מובהר כי ככל שהמועצה ו/או הקבלן יידרשו להחליף את נוסח נספח הביטוח וזאת עקב הוראת המפקח  .14.6

המועצה נספח ביטוח עדכני על פי הוראות על הביטוח ו/או הוראת חוק אחרת, ימציא יועץ הביטוח של 

המפקח על הביטוח ו/או כל הוראה רגולטורית מחייבת אחרת והקבלן יהיה מחויב למלא אחר הוראות 

 נספח הביטוח.

 

 עיון בהצעת הזוכה .15

אי בהצעה הזוכה, בכפוף ל מובא בזאת לידיעת המשתתפים כי בהתאם להוראות הדין, קיימת זכות עיון .15.1

המסמכים / נתונים  מהם, 6נספח א/בחריים / מקצועיים. על המציעים לציין בהצעתם סודות מסגילוי 

מבקשים שלא לחשוף בפני משתתפים  המהווים סודות מסחריים / מקצועיים, ככל שקיימים , אותם הם

  .ולנמק את טענתם בנושא זה אחרים

צע על ידו לא יהוו סוד מסחרי מהאמור לעיל, יודגש כי שמו וכתובתו של המציע והמחיר שהו מבלי לגרוע .15.2

בסמכות ועדת המכרזים ובכפוף להוראות הדין  מובהר בזאת כי ההחלטה לעניין זה הינהאו סוד עסקי. 

. כן יובהר כי סימון חלקים בהצעה כסודיים מהווה הודאה בכך שחלקים אלה בהצעה סודיים גם והפסיקה

ראש על זכות העיון בחלקים אלה של הצעות בהצעותיהם של המציעים האחרים, ומכאן שהמציע מוותר מ

 המציעים האחרים.

 

 הצהרות המציע .16

 שכל וכהצהרה כאישור כמוה במכרז והשתתפותו המציע של הצעתו למען הסר ספק מובהר בזאת כי הגשת .16.1

לו, הצעתו כוללת את התמורה המלאה והכוללת  ונהירים ידועים ההסכם/המכרז ומסמכי המכרז פרטי

עבור כל  מרכיבי העבודה ונגזרותיהם והוא מוותר מראש על כל טענה כי בהצעתו לא נלקח בחשבון מרכיב 

 ממרכיבי העבודה. 

הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוה כאישור וכהצהרה שכל פרטי המכרז ומסמכי  .16.2

המכרז/ההסכם ידועים ונהירים לו, וכי יש לו את כל הידע, הכישורים והיכולות המקצועיות והאחרות, וכי 

 נשוא המכרז, הכל כמפורט במסמכי המכרז/ההסכם. תיםולספק את השירהוא מסוגל מכל בחינה שהיא 

הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוה כאישור וכהצהרה כי המצגים ו/או הנתונים ו/או  .16.3

באופן עצמאי ובלתי תלוי  הפרטים אשר נמסרו לו על ידי המזמין במסמכי המכרז אומתו ונבדקו על ידו

, וכי למזמין ו/או מי מטעמו לא תהיה כל בהסתמכות במצגים ו/או נתונים ו/או פרטים שנמסרו כאמור 
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, וכי למציע לא תהיה כל טענה אחריות ו/או חבות כלפי המציע בגין נתונים ו/או פרטים  ו/או מצגים אלו

 ו/או דרישה למזמין ביחס למצגים שהוצגו במסגרת המכרז.

או לפרטים  למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי כל טענה בדבר טעות או אי הבנה בקשר לפרט כלשהו .16.4

 כלשהם מפרטי המכרז לא תתקבל לאחר הגשת ההצעה.

 

 שמירת זכויות .17

כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות למועצה. מסמכי המכרז מושאלים למציע לשם הכנת הצעתו והגשתה, 

והמשתתפים במכרז לא יהיו רשאים לעשות כל שימוש במסמכי המכרז ובמידע המפורט בהם, אלא לצורך 

צעה למכרז זה. אין המציע רשאי להעתיק מסמכים אלה ו/או להעבירם לצד ג' כלשהו ו/או הכנה והגשת ה

 להשתמש בהם לכל מטרה אחרת.

 

_____________________ 

 המועצה המקומית כפר שמריהו

  



 המועצה המקומית כפר שמריהו
 12/2022מכרז פומבי מספר 

 לשירותי אבטחהמכרז 

 

 כל הזכויות שמורות למועצה מקומית כפר שמריהו © 58מתוך  17עמוד 
 נערך ע"י ֹעפר גורדון, שיאון שרותי יעוץ ארגון וניהול.

 חתימה וחותמת המציע

 
 09:45 21/12/2022 : לפרסום  גרסה

 

 

 הצהרת המציע – 1נספח א/

אני הח"מ__________________ הנושא בתפקיד ____________________ אצל המציע  .1

כרז _____________________ )להלן: "המציע"( מצהיר כי קראתי בעיון את כל המסמכים כמפורט במ

ואני מסכים לכל האמור לאחר בדיקה שערכתי באופן עצמאי ובלתי תלוי,  ובהסכם, הבנתי את האמור בהם

ותמת בהם. רצ"ב כל המסמכים וההוכחות כנדרש במסמכי המכרז. בנוסף, רצ"ב נוסח המכרז חתום בח

 ומסכים לכל האמור בו. בדק וחתימת מורשי החתימה אצל המציע, כהוכחה לכך שהמציע מבין

אני מצהיר בזאת כי המציע הוא ספק מקצועי, מיומן, מנוסה, בעל הציוד וכוח האדם המתאים ושהינו בעל  .2

 יכולת מכל הבחינות לתת את השירות לשביעות רצונה המוחלט של המועצה.

פי מסמכי המכרז וההסכם. אני מצהיר, כי ידוע לי שחתימתי על ההצעה -את השירותים עלהמציע מציע לספק  .3

 ועל החוזה מחייבת את המציע לכל דבר ועניין.

 ימים מהיום האחרון שנקבע על ידכם להגשת ההצעות. 120 -הצעה זו, על כל המשתמע ממנה, הינה בתוקף ל .4

טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר עם עיכובים במועד  אני מצהיר ומתחייב בזאת, כי למציע לא תהא לי כל .5

תחילת השירותים ו/או במהלך ביצועם, בין אם העיכובים תלויים בכם ובין אם לאו. כן אני מצהיר ומתחייב 

בזאת, כי לא תהא למציע כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה במקרה של ביטול המכרז מכל סיבה שהיא, ו/או 

 ים מכל סיבה שהיא.ביטול ביצוע השירות

למען הסר ספק, אני מצהיר, כי ידוע למציע, שאינכם מחויבים לקבל כל הצעה שהיא, לרבות ההצעה הנמוכה  .6

ביותר ו/או כל הצעה אחרת, אם בכלל, והדבר נתון לשיקול דעתכם הבלעדי והמוחלט, מבלי שיהא עליכם 

ות בקשר עם בדיקת המכרז, בדיקת החוזה לנמק את החלטתכם. כן אני מצהיר, כי ידוע למציע, שכל ההוצא

ונספחיו השונים והכנת הצעה זו, על כל הקשור בכך והנובע מכך, וכן כל הוצאה אחרת הכרוכה בהצעה זו, 

לרבות עלות רכישת מסמכי המכרז, תחולנה על המציע בלבד במלואן, ולא תהיה למציע כל טענה ו/או דרישה 

 בגין כך. ו/או תביעה כספית מכל מין וסוג שהוא

אני מצהיר, כי ידוע לנו שהמועצה רשאית לנהל משא ומתן עם הזוכה במכרז. המציע מתחייב לשתף פעולה עם  .7

 המועצה  בכל מקרה בו ינוהל משא ומתן כאמור.

ידוע לי, כי הספקת השירותים, על פי מסמכי המכרז, מחייבת שמירה על רמה גבוהה של אמינות ומהימנות  .8

אחר הוראות מסמכי המכרז והתחייבויותיו במהימנות ואמינות, תוך שמירה קפדנית  והמציע מתחייב למלא

 על הוראות כל דין.

מובהר בזאת, כי מחיר ההצעה שנקוב בהצעת המציע כולל את כל העלויות, הציוד, חומרי העזר, כח אדם וכל  .9

 פי כל מסמכי המכרז/החוזה.-יתר הדרוש לביצוע השירות על

 מוצע על ידי המציע למועצה הוא סופי, ולא תהינה למציע כל טענה בדבר הפסד. ידוע לי, כי המחיר ש .10

( ימי 5אם הצעת המציע תתקבל, המציע מתחייב לבצע את כל הפעולות המפורטות כדלקמן, וזאת תוך חמישה ) .11

 עבודה מתאריך הודעתכם בדבר הזכייה במכרז:

 חתום.ונספחיו להחזירו למועצה כשהוא  מסמך ב'לחתום על ההסכם  .11.1

שקלים חדשים(, שמונים אלף ₪ ) 80,000בסך  אוטונומית בלתי הדירה  להמציא למועצה ערבות בנקאית .11.2

 למסמכי המכרז, ועל פי מסמכי המכרז. 2נספח ב/להבטחת קיום תנאי ההסכם, בנוסח 

 למסמכי המכרז. 3נספח ב/להמציא למועצה אישור על קיום ביטוחים בנוסח  .11.3
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במועד לעיל כולן או מקצתן  11אני מצהיר בזאת כי ידוע למציע שאם לא יבצע את הפעולות המנויות בסעיף  .12

יאבד המציע את זכותו לבצע השירותים נשוא המכרז והמועצה תהא רשאית לחלט את הערבות הבנקאית 

 מכרז.שמצורפת להצעה זו להתקשר עם מציע אחר להספקת השירותים נשוא המכרז והכל כמפורט ב

כן ידוע לי שבחילוט הערבות כאמור, לא יהא כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות המועצה עקב הפרת  .13

 ההתחייבויות שהמציע נוטל על עצמו עם הגשת ההצעה למכרז.

  

 

 לראיה באתי על החתום:

 מס' ת.ז./מס' חברה:________________________  שם המציע:_________________________

 

 חתימה:___________________   תאריך:______________

 

 

 אישור עו"ד

 אני הח"מ ____________________ עו"ד,  מאשר בזאת כי המסמך דלעיל, נחתם ע"י:

 למילוי כשהמציע הוא אדם(.ה"ה ________________________ת.ז. ____________)

 ___________________ ת.ז. ______________ה"ה ___________________ת.ז.____________, וה"ה 

 (.למילוי כשהמציע הינו תאגידוכי אלה מוסמכים לחתום בשם התאגיד: ______________ולחייב את התאגיד. )

 _______________________,עו"דחתימה וחותמת  _____________________תאריך 
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 השתתפות ערבות -2נספח א/
   לכבוד:

 כפר שמריהוהמועצה המקומית 

 ______________________בנקאית מס' ערבות הנדון:

"( אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של המבקשעל פי בקשת _____________ )להלן: " .1

אלף שקלים חדשים (, להבטחת התחייבויות המבקש בקשר עם  חמישים  ש"ח )הסכום במילים: 50,000

 ומילוי תנאיו.לשירותי אבטחה  12/2022השתתפותו במכרז מס' 

אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל עם דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו  .2

קבלת דרישתכם, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או  עם  ידיבאופן מי

באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקש בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון 

 כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקש באשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, שכל אחת מהן אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו  .3

 .מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הנקוב לעיל 

 זו הנה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול. ערבות .4

בלא צורך בקבלת הסכמת  דדי לבנקתוקף של ערבות זו ניתן הארכה בהודעה בכתב מאת המועצה באופן חד צ .5

  ימים נוספים ממועד תוקף הערבות. 90המבקש, לתקופה של 

 7כל דרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל לא יאוחר מתאריך תום תוקפה של הערבות כמפורט בסעיף  .6

בסעיף להלן, ו/או לאחר חלוף המועד האחרון לתוקף הערבות לאחר התקופה הנוספת )באם הוארכה( כאמור 

 לעיל. 5

 ועד בכלל. 20/4/2023זו תישאר בתוקפה עד ליום  ערבות .7

 ערבותנו זו בטלה ומבוטלת. מועד זהלאחר 

 זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא. ערבות .8

  

 בוד רב,בכ

  בנק _____________בע"מ
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 לעניין תנאי סף ומדדי איכותפירוט  – 3נספח א/
 _________, _______, ת"ז ________________________הח"מ אני 

____, _________________________בחברת_____________________, __________בתפקיד  הנושא/ת

 כדלקמן: בזאת/ה "( מצהירמציעה)להלן: " שבכותרת במכרזציע/ה המ

במהלך עשר  למציע ניסיון מוכח באספקת שירותי אבטחה, לפחות, לפיו "3.2.1המציע עומד בתנאי הסף  .א

 "( השנים שקדמו למועד הגשת ההצעות למכרז10)

 המציע מספק שירותים כאמור החל משנת:_____________________

)יש לפרט מאיזו שנה מספק המציע שירותים כאמור. ככל שהתאריך שיציין המציע מוקדם מתאריך 

)למציע שהוא יחיד( יצרך  ההתאגדות של המציע )למציע שהוא תאגיד( או מתאריך רישום כעוסק מורשה

 המציע להצעתו הסבר לעניין הפער בין התאריכים.(   

 

( השנים שקדמו למועד הגשת ההצעות למכרז, סיפק 10במהלך עשר )" 3.2.2המציע עומד בתנאי הסף  .ב

המציע שירותי אבטחה, הכוללים אבטחת מוסדות חינוך ושירותי סיור ביטחון )אבטחת יישובים ע"ג רכב 

( רשויות מקומיות,  כאשר לכל רשות מקומית כאמור סופקו השירותים לכל 3לפחות לשלוש ) ביטחון(,

 ."( שנים ברצף3הפחות שלוש )

שם הרשות 
 המקומית

מועד תחילת 
הספקת 

 השירותים
 חודש ושנה

מועד סיום 
הספקת 

 השירותים
 חודש ושנה

מס' תפקידי 
שומרים/ 
מאבטחים 

 שאויישו

מס' מוסדות 
חינוך להם סופקו 
שירותי אבטחת 

 מוס"ח

האם 
השירותים 

אבטחת כללו 
יישובים ע"ג 
 רכב ביטחון

פרטי איש קשר אצל 
 הלקוח
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שם הרשות 
 המקומית

מועד תחילת 
הספקת 

 השירותים
 חודש ושנה

מועד סיום 
הספקת 

 השירותים
 חודש ושנה

מס' תפקידי 
שומרים/ 
מאבטחים 

 שאויישו

מס' מוסדות 
חינוך להם סופקו 
שירותי אבטחת 

 מוס"ח

האם 
השירותים 

אבטחת כללו 
יישובים ע"ג 
 רכב ביטחון

פרטי איש קשר אצל 
 הלקוח

       

       

       

משתתפים תחת כיפת השמיים,  למציע ניסיון באבטחת אירועים רבי" 3.3.2 המציע עומד בתנאי הסף .ג

( 8( השנים שקדמו למועד הגשת ההצעות למכרז, נתן שירותי אבטחה לפחות לשמונה )5במהלך חמש )

 "בני אדם 500אירועים כאמור. אירוע רב משתתפים לעניין תנאי הסף הוא אירוע בו השתתפו לפחות 

שם וסוג  מועד האירוע
 האירוע

גורם מזמין/ מארגן 
 האירוע

מס' 
משתתפים 

 באירוע

מס' אנשי 
צוות אבטחה 

 שסופקו

פרטי טלפון אצל 
 הלקוח
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 המציע מעסיק עובדים כמפורט להלן: .ד

 כמות מאבטחי מוסדות חינוך המועסקים ע"י המציע ____________ 

 המציע ___________כמות מאבטחים "בסיסי רמה א'" המועסקים ע"י 

 כמות בודקים וסדרנים באירועי תרבות וספורט המועסקים ע"י המציע _____________

 

יש לצרף אישור רו"ח לפיו המציע מעסיק מספר עובדים כמפורט לעיל, באישור יצוינו מספרים זהים למוצהר 

 לעיל.

 

 

 הרייני להתחייב כי כל הפרטים המפורטים להלן מדוייקים.

 ו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. הו שמי זז

       ______________  

 /החתימת המצהיר        

 אישור עורך דין 

 אני, הח"מ_____________, עו"ד מאשר בזאת כי התצהיר נחתם על ידי ה"ה ______________, 

מכרז ת"ז ___________, המורשה בחתימתו לחייב את חברת _______________ המשתתפת ב

 ובהתאם לכל דין.ציע התאם להוראות תקנון המב"( מציעה)להלן: " 12/2022
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 תצהיר בדבר קיום חובות המציע בעניין שמירת זכויות עובדים 4נספח א/

 3תצהיר זה יהיה תקף אך ורק בכפוף לפירוט המבוקש בסעיף 

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

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

הנני נותן תצהיר זה בשם _________________ שהוא הגוף המבקש להתקשר עם המועצה המקומית כפר   .1

 "(. אני מכהן כ_______________ והנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע. המציעשמריהו )להלן: "

 ו של המציע תיבחר כהצעה הזוכה במכרז על ידי המזמין וייחתם בין הצדדים הסכם ככל שהצעת  .2

התקשרות, מתחייב המציע כי במהלך תקופת הסכם ההתקשרות )לרבות כל תקופת התקשרות מוארכת( 

לקיים כלפי המועסקים מטעמו בביצוע השירותים נשוא המכרז, את האמור בהסכמים הקיבוציים 

יון, את האמור בצווי ההרחבה הרלבנטיים לענף ואת האמור בכל החוקים הבאים הרלבנטיים לענף הניק

 "(: חוקי העבודה)להלן: "

 רשימת חוקי העבודה: .א

 1945פקודת תאונות ומחלות משלוח יד )הודעה(,  -

 1946פקודת הבטיחות בעבודה,  -

 1949 -החיילים המשוחררים )החזרה לעבודה(, תש"טחוק  -

 1951-חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א -

 1951-חוק חופשה שנתית, תשי"א -

 1953-חוק החניכות, תשי"ג -

 1953-חוק עבודת הנוער, תשי"ג -

 1954-חוק עבודת נשים, תשי"ד -

 1954-חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד -

 1958-חוק הגנת השכר, תשי"ח -

 1959-חוק שירות התעסוקה, תשי"ט -

 1967-חוק שירות עבודה בשעת חירום, תשכ"ז -

 1995-חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, תשנ"ה -

 1957-חוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז -

 1987-חוק שכר מינימום, תשמ"ז -

 1988-חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, תשמ"ח -

 1991-חוק עובדים זרים )העסקה שלא כדין(, תשנ"א -

 1996-חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, תשנ"ו -

 1998-פרק ד' לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח -

 1998-לחוק למניעת הטרדה מינית, תשנ"ח 8סעיף  -

  1957-חוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז -

 2001-חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, תשס"א -

 2000-לחוק מידע גנטי, תשס"א 29סעיף  -

  2002-תשס"בחוק הודעה לעובד )תנאי עבודה(,  -

 2006-חוק הגנה על עובדים בשעת חירום, תשס"ו -

 1977-א לחוק הגנה על עובדים )חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין(, תשנ"ז5סעיף  -

http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=18835
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/DB32620A-EAD8-4B73-BC90-A5AEE373AEEF,frameless.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/25D81D9F-DE2C-473A-9FD2-F5F68352BB8A.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/30C02A20-3BA3-49CF-8768-F93A9860AD46,frameless.htm
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=288908
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/2BFAC7B1-E7B0-4441-BC6C-2AC6107BFF3F.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/EF5DCC9A-852D-4F5E-8C22-8DA0CF8F4C25.htm
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=291586
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/A7A9F028-3364-4657-B55B-519576164BBD.htm
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=361056
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/5BCFBF7C-5B02-48F0-B19B-277B21CAC420,frameless.htm
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=255262
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/82CF3999-915B-4D33-BE32-48D61416302D.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/F222C0BC-054F-4996-A9AD-5E8E3D8ED21F.htm?WBCMODE=presentationun
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=135665
http://www.moit.gov.il/NR/exeres/2869E4AD-3C22-41DD-91D8-08054F8F40E4.htm
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=221320
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/5D0DD993-E5F3-4079-8880-59C5D176F508.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/5D0DD993-E5F3-4079-8880-59C5D176F508.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/66F4DD4E-FA4A-4B76-94BC-DC29543471DE,frameless.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/41B7D460-C8B8-447C-B9C8-CFAEA1E367D4.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/B2BB22C7-72A7-4B73-85AF-BB55F43FAA92,frameless.htm
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 החוקים המפורטים בתוספת שלישית לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה:רשימת  .ב

 מתן חופשה שנתית לפי פרק שני לחוק חופשה שנתית. -

 לחוק חופשה שנתית. 11-ו 10תשלום דמי חופשה לפי סעיפים  -

 לחוק חופשה שנתית. 13תשלום פדיון חופשה לפי סעיף  -

לחוק שעות עבודה  6היתר לפי סעיף בשעות נוספות שאינה מותרת או בלא  סקהאיסור הע -
 ומנוחה.

בשעות נוספות או במנוחה השבועית שלא בהתאם להוראות היתר שניתן  סקהאיסור הע -
 הפרק הרביעי לחוק שעות עבודה ומנוחה. לפי הוראות

 לחוק שעות עבודה ומנוחה. 9במנוחה שבועית בלא היתר, לפי סעיף  סקהאיסור הע -

 לחוק שעות עבודה ומנוחה. 16סעיף  תשלום גמול שעות נוספות לפי -

 לחוק שעות עבודה ומנוחה. 17תשלום גמול עבודה במנוחה השבועית לפי סעיף  -

 לחוק עבודת הנוער. 20נער מעבר לשעות העבודה הקבועות בסעיף  סקהאיסור הע -

 לחוק עבודת הנוער. 21נער במנוחה השבועית לפי סעיף  סקהאיסור הע -

 לחוק עבודת הנוער. 24לה בלא היתר לפי סעיף נער בעבודת לי סקהאיסור הע -

לחוק עבודת  25נער בעבודת לילה שלא בהתאם להוראות היתר לפי סעיף  סקהאיסור הע -
 הנוער.

כשניכוי הסכומים  –לחוק הגנת השכר  25איסור ניכוי סכומים משכרו של עובד לפי סעיף  -
 היה ביזמת המזמין או לפי הוראותיו.

 א לחוק הגנת השכר.25עדם, לפי סעיף העברת סכומים שנוכו לי -

 ( לחוק הגנת השכר.1()1ב)ב25איסור הלנת שכר לפי סעיף  -

 .1987חוק שכר מינימום, תשמ"ז תשלום שכר מינימום לפי  -

בצו הרחבה, לפי סעיף  תשלום שכר מינימום לפי הסכם קיבוצי כללי ענפי שהורחב -
 .1957-יד)ב( לחוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז33

 תשלומים מכוח צווי הרחבה בעניין פנסיה. -
 

 רשימת צווי ההרחבה: .ג

 צו הרחבה בדבר תשלום דמי הבראה. -

 צו הרחבה לעניין השתתפות המעביד בהוצאות נסיעה לעבודה וממנה. -

 צו הרחבה לפנסיה חובה. -

 חג.צו הרחבה לעניין דמי  -

 צו הרחבה בדבר תשלום תוספת יוקר. -

 .1979צו הרחבה בענף הניקיון ואחזקה  -

 .2009צו הרחבה בענף השמירה  -

 (: Xלהלן פירוט אודות שמירת זכויות עובדים ע"י המציע ו/או בעלי השליטה בו )יש לסמן  .3

 בעל )להלן: " 1981-המציע, בעל השליטה בו )כמשמעותו בחוק הבנקאות )רישוי( התשמ"א
"( וחברות אחרות בבעלות מי מבעלי השליטה, לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה השליטה

 פלילית אחת או יותר מבין העבירות המנויות בחוקי העבודה המפורטים לעיל 

 1981-ולא הושתו על המציע, בעל השליטה בו )כמשמעותו בחוק הבנקאות )רישוי( התשמ"א 
בבעלות מי מבעלי השליטה, קנסות ו/או עיצומים "( וחברות אחרות בעל השליטה)להלן: "

כספיים על ידי מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת, בשלוש השנים לקדמו למועד האחרון 
 להגשת ההצעות למכרז.

 

https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/P222K11_001.htm
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 ולחילופין,

 בעל )להלן: " 1981-המציע ו/או בעל השליטה בו )כמשמעותו בחוק הבנקאות )רישוי( התשמ"א
אחרות בבעלות מי מבעלי השליטה הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה "( ו/או חברות השליטה

 פלילית אחת או יותר מבין העבירות המנויות בחוקי העבודה המפורטים לעיל, כמפורט להלן:
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 בעל )להלן: " 1981-על המציע ו/או בעל השליטה בו )כמשמעותו בחוק הבנקאות )רישוי( התשמ"א
ת אחרות בבעלות מי מבעלי השליטה הושתו קנסות ו/או עיצומים כספיים "( ו/או חברוהשליטה

על ידי מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת בשלוש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת 
 הצעות למכרז, כמפורט להלן:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________  

 רצ"ב העתק אישור של מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת בדבר הרשעות וקנסות.  .4

 ידוע למציע כי כמה קנסות בגין אותה עבירה יימנו כקנסות שונים.  .5

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.  .6

 

        ________________ 
 חתימת המצהיר    

 אישור

אני הח"מ_____________, עו"ד מאשר בזאת כי התצהיר נחתם על ידי ה"ה ______________, ת"ז 

___________, המשמש בתפקיד ____________________ אצל חברת __________________ )להלן: 

י "המציע"( המורשה בחתימתו לחייב את המציע, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפו

 לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה כן חתם בפני על תצהירו ואישר את תוכנו ואמיתותו.

 

 תאריך: __________________           חתימה וחותמת:_________________           
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 תצהיר והתחייבות על אי העסקת עובדים זרים - 5נספח א/

אני מר__________________, ת"ז _____________, המשמש כ___________________ 

"( המציעלשירותי אבטחה )להלן: " 12/2022בחברת_______________________, המציע/ה במכרז 

מתחייב זאת כי לצורך ביצוע העבודות נשוא המכרז, לא יועסקו עובדים זרים למעט מומחי חוץ, וזאת בין 

בין בעקיפין, בין אם על ידי המציע ובין באמצעות קבלן כוח אדם, קבלן משנה או כל גורם אחר במישרין ו

 עמו יתקשר המציע. 

)לעניין תצהיר זה, "עובדים זרים" הינם עובדים זרים למעט עובדים זרים שהנם תושבי האוטונומיה 

לעבוד בישראל, ושעליהם ביהודה, שומרון וחבל עזה, שברשותם היתר תעסוקה תקף משירות התעסוקה 

חל פרק ו' לחוק יישום ההסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו )הסדרים כלכליים והוראות שונות( )תיקוני 

 ( .1994-חקיקה(, תשנ"ה

ידוע לי כי הפרת ההתחייבות דלעיל תהווה הפרה יסודית של ההסכם, ובמקרה של הפרה כאמור יהיה 

המזמין רשאי, לפי שיקול דעתו, לבטל את החוזה או לחלט את הערבות שברשותו, או שניהם יחד, וזאת 

 .1970-חוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, תשל"אמבלי לגרוע מזכויות המזמין על פי כל דין, לרבות 

      

        ___________________  

 המצהיר              

---------------------------------------------------------------------------------------- 

 אימות

 

ני הח"מ , עו"ד  ________________,  מ.ר __________ מאשר בזאת כי ביום _______ פגשתי את מר א

______________  נושא ת.ז  ____________, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי 

 תו.לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה כן חתם בפני על תצהירו ואישר את תוכנו ואמיתו

 

___________________         ____________________ 

 חתימה + חותמת        תאריך 

  

http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/FF9A9DDB-AE6F-4EFC-93F1-995A001D9AC3.htm
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 הצהרה אודות עלות השכר למעביד 6נספח א/

 _______ שקלים חדשים לשעה.  -השכר שישולם על ידינו לעובד עבור שעת עבודה ביום חול רגיל לא יפחת מ .1

-עלות השכר למעביד לשעת עבודה, כולל כל המרכיבים המפורטים בנספח התמחיר שצירפנו, לא תפחת מ .2

 _______ שקלים חדשים לשעה. 

 עלות השכר תעודכן בהתאם לשינויים מכוח הוראות חוק או צו הרחבה או כל הסכם שחתמה המדינה.

יד וכן עלויות נוספות בגין ההסכם, כולל הרייני להצהיר כי הצעת המחיר למכרז כוללת את עלות השכר למעב .3

 רווח למתן השירותים המבוקשים במסגרת המכרז

 

 מצ"ב נספח תמחירי מפורט.

 

 פרטי המעביד:_____________________________

 

 תאריך:__________________________________

 

 חתימה:_________________________________
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 ציבוריים גופים עסקאות חוק לעניין תצהיר - 7נספח א/

 אהיה האמת וכי את להצהיר עלי כי שהוזהרתי לאחר ______________ .ז.ת, ____________ מ"הח אני

 :כדלקמן בזאת ה/מצהיר ,כן אעשה לא באם בחוק הקבועים לעונשים ה/צפוי

 )להלן: "המציע"(. _______________________ המציע מטעם זה תצהיר לתת מוסמך הנני .1

 :להלן האמורים מבין הרלבנטי הסעיף את לסמן יש .2

 ;***עבירות משתי ביותר **הורשעו לא אליו *זיקה בעל או המציע 

 חלפה למכרז ההצעות האחרון להגשת במועד ,אך ***עבירות משתי ביותר **הורשעו אליו *זיקה בעל או המציע 

 .האחרונה ההרשעה ממועד לפחות אחת שנה

 .1976– ו"תשל ציבוריים,  גופים עסקאות ב)א( לחוק2בסעיף  כהגדרתו – זיקה" "בעל* 

 31.10.02  יום לאחר שנעברה בעבירה חלוט דין בפסק הורשע  -** "הורשע" 

 )איסור עובדים זרים חוק לפי עבירה או -1987 ז"התשמ ,מינימום שכר חוק לפי עבירה" – "עבירה  ***

 כהגדרתו שירות לקבלת עסקאות . ולעניין-1991 א"התשנ הוגנים(, תנאים והבטחת כדין שלא העסקה

 החיקוקים הוראות על עבירה גם -2011 ב"התשע ,דיני העבודה של האכיפה להגברת לחוק 2 בסעיף

 .חוק לאותו בתוספת השלישית המנויות

 :להלן האמורים מבין הרלוונטי הסעיף את לסמן יש. 3

חוק שוויון )להלן: " 1998 -מוגבלות, התשנ"ח עם לאנשים זכויות שוויון לחוק 9 סעיף הוראות -א חלופה  

 "( אינן חלות על המציע.זכויות

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

 המשנה בחלופות ולסמן להמשיך יש - לעיל 4 בסעיף 'ב החלופה את שסימן למציע. 4

 :להלן הרלוונטיות

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

 והשירותים הרווחה העבודה ל משרד"למנכ לפנות מתחייב והוא ,לפחות עובדים 100 מעסיק המציע - (2) חלופה 

 בקשר הנחיות קבלת לשם – הצורך זכויות, ובמידת שווין לחוק 9 לפי סעיף חובותיו יישום בחינת לשם החברתיים

 הוראות לפי החברתיים הרווחה והשירותים העבודה משרד ל"למנכ לפנות בעבר התחייב שהמציע במקרה .ליישומן

 פנה כי מצהיר הוא – (2 ) חלופה באותה כאמור התחייב הוא לגביההתקשרות ש עמו ונעשתה ,לעיל (2 ) חלופה

 .פעל ליישומן גם הוא ,זכויות שוויון לחוק 9 סעיף לפי חובותיו ליישום הנחיות קיבל ואם ,ממנו כנדרש

המציע מתחייב להעביר העתק מתצהיר זה למנכ"ל משרד העבודה  –לעיל  4. למציע שסימן את החלופה ב' בסעיף 5

 ימים ממועד התקשרותו עם המזמינה )ככל שתהיה התקשרות כאמור(. 30והרווחה והשירותים החברתיים בתוך 

 . הנני מצהיר כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.6

 __________________חתימה:

______________, עו"ד )מ.ר. _____________( מאשר כי ביום ___________ הופיע/ה בפני אני הח"מ 

מר/גב' _______________, ת.ז. ______________, לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי 

לעיל יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני את תוכן תצהירו/ה 

 בחתמו/ה עליו בפני.

  ____________חתימה וחותמת:
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 למניעת העסקה של עברייני מין תצהיר על פי חוק  - 8נספח א/

 2001-, התשס"אות מסוימיםבמוסד
 
 

ציע/ה בחברת___________, המ___, אני מר_____________, ת"ז _____________, המשמש כ__________

ו/או מי מעובדיו לא הורשעו בפסק  ציעבזאת כי המ "( מצהירמציעה)להלן: " אבטחהלשירותי  12/2022מס'  במכרז

. כאמור 352למעט סעיף  1977 -דין חלוט בעבירת מין היא : עבירה לפי סימן ה' לפרק י' בחוק העונשין, תשל"ז

 .2001-בחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים, התשס"א

 

 הרייני מתחייב שלא להעסיק עובד שיורשע בפס"ד כאמור לעיל.

 

 הו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. ז

             

     ____________  

 חתימת  המצהיר        

------------------------------------------------------------------------------ 

 אימות

 

אני הח"מ , עו"ד  ________________,  מ.ר __________ מאשר בזאת כי ביום _______________ פגשתי 

את מר ______________  נושא ת.ז  ____________, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה 

 נו ואמיתותו.צפוי לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה כן חתם בפני על תצהירו ואישר את תוכ

 

 __________________תאריך: _____________________, עו"ד                             
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 עניינים ניגוד לעניין העדר והתחייבות תצהיר -9נספח א/

אני ___________________________, ת"ז _____________, המשמש כ__________________ 

 מתחייב בזאת כדלקמן :( המציע"בחברת________________________, )להלן: "

או  או לספקי / קבלני משנה מטעמו או לעובדים מטעם המציעו/למציע, לפי העניין,  יהיה מתחייב שלא הנני .1

 בעלי גורמים עם שהוא וסוג מין מכל עניינים ניגוד  השירותים, מתן תקופת לגורמים מקצועיים מטעמו במהלך

, וכי המציע אינו צפוי לכל תביעה ו/או טענה מילוי תנאיוו המכרז שבכותרתמתן השירותים נשוא  בתחום עניין

 מצד שלישי כלשהו, בקשר עם מילוי התחייבויותיו על פי הסכם זה.  

ניגוד או מי מטעמו במצב של ו/הנני מתחייב כי המציע ימנע מכל פעולה ו/או מחדל אשר עלולים להעמיד אותו  .2

עניינים כאמור לעיל, לרבות, קבלת עבודה עבור כל גורם או גוף אחר, אם העבודה כאמור עלולה להעמיד את 

 המציע במצב של חשש לניגוד עניינים.

 המציע במצב להימצא עלול שבשלהם מצב אוו/ נתון כל על מיידי למזמין באופן כי המציע יודיע מתחייב הנני .3

  האמורים. המצב או הנתון למציע היוודע עם מיד עניינים ניגוד של

ימנע משימוש במידע כלשהו שהגיע לידיו במסגרת מכרז זה שלא למטרת ו/או מי מטעמו הנני מתחייב כי המציע  .4

 ביצוע התחייבויות המציע כאמור מכרז זה.

 גורם, כל עם להתקשר שלו, כוונה כל למזמין על מראש בשם המציע, כי המציע ידווח ומתחייב מצהיר הנני .5

בעניין.  להוראות המזמין בהתאם ולפעול אלו, בסעיפים להתחייבויותיו העלול להביא להתקשרות שתהא בניגוד

 עניינים, ניגוד העדר שיבטיחו אחרות הוראות לתת או כאמור התקשרות למציע לאשר לא רשאי המזמין

 .זה בהקשר אלו, להוראות בהתאם יפעל כי מתחייב והמציע

מכל מין וסוג שהוא בגין כל החלטה של המזמין בקשר ו/או דרישות או תביעות /וציע כל טענות לא תהיינה למ .6

 עם מניעת ניגוד עניינים.

מובהר בזאת שלעניין מכרז זה "ניגוד עניינים" פירושו גם כל אירוע העלול להוביל למצב של "חשש לניגוד  .7

 עניינים" או בעל פוטנציאל לניגוד עניינים.

  על החתום: ולראיה באתי  .8

 

_______________________   ______________________   

 חתימה  שם

 

 אישור עו"ד

אני הח"מ, ______________, עו"ד, מאשר בזה כי ביום _________ הופיע/ה בפני מר/גב' 

י ___________ / המוכר/ת לי באופן אישי, וכ  __________________, אשר זיהיתיו/ה באמצעות ת.ז. מס'

לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת ואמת בלבד וכי אם לא י/תעשה כן י/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים 

 בחוק, אישר/ה נכונות הצהרתו/ה לעיל וחתם/מה עליה בפני.

  

_______________ _________________ 

 תימה וחותמתח   תאריך
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 קודמותתצהיר בדבר העדר הרשעות פליליות  - 10נספח א/
 

ית חתימה מטעם ____________ \מורשה’_______________ ת ת"ז מס\__________ נושאאנו הח"מ מר/גב 

"(, לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר את האמת וכי אהיה המציעזיהוי/ח.פ. ____________ )להלן: " ’מס

 ת בזאת ובכתב כדלקמן:  \ה ומתחייב\ה לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר\צפוי

( לחתום על תצהיר זה בתמיכה להצעה למכרז המציע"הוסמכתי כדין על ידי ________________) להלן: " .1

 "(.המכרז)להלן: " שבכותרת

 יני מצהיר כדלקמן:הרי .2

; פקודת 1952-המציע לא  הורשע ו/או נחקר בעבירות לפי חוק מס קניה )סחורות ושירותים(, התשי"ב .2.1

-; חוק הפיקוח על המטבע, התשל"ח1975-מס הכנסה ; פקודת המכס; חוק מס ערך מוסף, התשל"ו

 למעט הרשעות, 1977-לחוק העונשין, התשל"ז 438עד  414-ו 393עד  383, 297עד  290; סעיפים 1978

 . 2019- התשע"טהפלילי ותקנת השבים,  המידעשנמחקו או התיישנו לפי חוק 

 )מחק את המיותר( או

 ________________________________העבירות הבאות:  הורשע בעבר בביצועהמציע  .2.2

 ____________________________________ )יש לפרט מתוך העבירות המנויות לעיל(.

הואיל וכך, אני נותן/ת בזאת את הסכמתי מראש למסירת כל המידע על פי דין הקיים ו/או שיהיה קיים אודות  .3

 . 2019-ע"טהפלילי ותקנת השבים, תש המידעהמציע במרשם הפלילי ביחס לעבירות שפורטו לעיל, על פי חוק 

 שבנדון.הסכמה זו תהא תקפה במשך כל תקופת ההתקשרות של המזמין עם הזוכה במכרז  .4

  

 ____________________ חתימת המצהיר: 
 אישור:

 
אני הח"מ ______________ עו"ד, מאשר/ת כי ביום _________ הופיע/ה בפני בכתובת 
__________________ מר/גב' ___________________ המוכר/ת לי אישית ו/או שזיהיתיו/ת על פי ת.ז. 

שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת כי יהיה/תהיה צפוי/ה מס' _________________ ולאחר 
 לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות ההצהרה הנ"ל וחתם/ה עליה בפניי.

 
 

_____________________ _________________ 
  עו"ד   תאריך
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 אישור בדבר מורשי חתימה -11נספח א/

 

 ''ח  _________________________,  מ.ר ____________ אני הח"מ , עו"ד/ רו
 

 , הנני לאשר הזאת כי ה"ה:המציע_____________כעו"ד / רו"ח של 
 

 שם:_______________________________________ ת.ז.:____________________

 שם:______________________________________ ת.ז.:_____________________

 שם:______________________________________ת.ז:______________________

 

 _______________________________ דירקטורים   מנהלים  משמשים 

 

 אצל המציע:________________________________________________

 ומורשים להתחייב בשמו. 

 כמו כן, הנני לאשר בזאת כי:

  חתימת כל אחד מהם  חתימתם גם יחד  __________________________ 

  המציעבצירוף חותמת  

 .המציעמחייבת את 

  
 רו"ח/עו"ד:_______________________ תאריך:____________________

 
 

  **ניתן לצרף גם בנוסח אחר ובלבד שהאישור יהיה בתוקף לשנה האחרונה.
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 חסויים בהצעהחלקים  –12נספח א/
 אני מבקש שלא תינתן זכות עיון בסעיפים הבאים בהצעתי, בשל היותם סוד מסחרי או מקצועי:

מסמך 
 בהצעה

עמוד/ים 
 בהצעה

סעיף 
 בהצעה

 מהסיבות הבאות בנושא

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

אם ועדת המכרזים תקבל את בקשתי הנ"ל, אזי אותם סעיפים יהיו חסויים בפני ביתר ההצעות, מוסכם עלי, כי 
 שיוגשו למכרז זה.

 
 חתימת המציע:

 ח.פ./ע.מ:________________________ שם המציע:___________________________

  תאריך:______________________________ חתימה וחותמת:_____________________
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 טבלת מסמכים שיש לצרף להצעה -13נספח א/
מבלי לגרוע מכל דרישה אחרת הכלולה במסמכי המרכז, על המציע להגיש יחד עם הצעתו את המסמכים 

 המפורטים להלן:

 
למען הסר ספק מובהר בזאת כי הרשימה לעיל נועדה לנוחיות המציע בלבד ואין בה כדי לשחרר את המציע 

לפי מסמכי מכרז זה, בין אם מופיעים ברשימה זו ובין  לצרף את כל המסמכים הנדרשיםמאחריותו הבלעדית 
  אם לא.

 על פי נספח אסמכתא 
 בחוברת

 יש/
 לא נדרש

והודעות המועצה שנתקבלו כל מסמכי המכרז, לרבות חוברת זו,   .1

לאישור בחתימה וחותמת + קבלה ע"ש חתומים במסגרת המכרז, 

 המציע על רכישת חברת המכרז

  

  1נספח א/ הצהרת המציע  .2

  2נספח א/ ערבות השתתפות  .3

  3נספח א/ פירוט לעניין תנאי סף ומדדי איכות  .4

  4נספח א/ תצהיר בדבר קיום חובות המציע בעניין שמירת זכויות עובדים  .5

  5נספח א/ עובדים זריםתצהיר והתחייבות על אי העסקת   .6

  6נספח א/ הצהרה אודות עלות השכר למעביד  .7

  7נספח א/ ציבוריים גופים עסקאות חוק לעניין תצהיר  .8

  8נספח א/ תצהיר על פי חוק למניעת העסקה של עברייני מין  .9

  9נספח א/ עניינים ניגוד העדר על והתחייבות תצהיר  .10

  10נספח א/ תצהיר בדבר העדר הרשעות פליליות קודמות   .11

 לשנה בתוקף ד"עו או ח"רו י"ע מאושר חתימה מורשי בדבר אישור  .12

 .הנוכחית

  11נספח א/

  12נספח א/ חלקים חסויים בהצעה  .13

   נספחים תמחיריים  .14

   תעודת עוסק מורשה  .15

 עסקאות חוק פי על ורשומות חשבונות פנקסי ניהול בדבר אישור  .16

 לשנה תקף, 1976-ו"התשל(, חשבונות ניהול אכיפת) ציבוריים גופים

 מ."מע אזורי וממונה השומה פקיד מטעם, הנוכחית

  

   הנוכחית לשנה תקף במקור הכנסה מס ניכוי על אישור  .17

   .מסוגו לתאגידים דין פי על המתנהל ממרשם רישום תעודת -תאגיד  .18

, המניות ובעלי התאגיד מנהלי על חברות רשם תדפיס -תאגיד  .19

 .הנוכחית לשנה בתוקף
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 הסכם התקשרות –' מסמך ב 

 _______ שנת_______  לחודש_________  ביום ב__________ ונחתם שנערך

 

 המועצה המקומית כפר שמריהו  בין: 

 ("המזמיןאו " "המועצה" להלן) 

 אחד; מצד

 :  ___________________ שם  : לבין

 :  _______________ מס' תאגיד/מס' ת.ז.

 :  _________________ כתובת

 ________: __________ טלפון

 _____:  _____________ פקס

 "(הספק"  להלן)

 שני; מצד

 

 "(;השירותיםהשירות/" להלן) אבטחה לשירותי 12/2022 פרסמה מכרז והמועצה הואיל

 ;, כפי שיפורט להלןהזוכה כהצעה המועצה ידי על נבחרה והצעתו השרות למתן הצעה הגיש והספק והואיל

 האדם וכוח הציוד בעל, מנוסה, מיומן, מקצועי הינושלצורך מתן השירותים  בזאת והספק מצהיר והואיל

 ;המועצה של המוחלט רצונה לשביעות השירות את לתת הבחינות מכל יכולת בעל ושהינו המתאים

 השירות למתן הנוגע בכל וחובותיהם זכויותיהם, ההדדיים יחסיהם את להסדיר מעוניינים והצדדים והואיל

  .זה הסכם נשוא

 

 :  כדלקמן הצדדים בין והותנה הוסכם, לפיכך

 

 מבוא וכותרות  .1

  .המבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו .1.1

מסמכי המכרז על כל נספחיהם, אשר צורפו לפרסומיה של המועצה במסגרת המכרז, כל מובהר בזאת כי  .1.2

 מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה.

 הנוחות בלבד ולא ישמשו לפרשנותו. כותרות הסעיפים נועדו לשם .1.3

 על הסכם זה תחולנה ההגדרות בחלק הכללי של המכרז. .1.4

 במקרה של סתירה בין ההסכם ונספחיו יגבר האמור בהסכם זה.  .1.5

 

 הגדרות .2

זה מנוסח בלשון יחיד מטעמי נוחות, לשון יחיד מתייחס גם לרבים ולשון זכר גם לנקבה. בהסכם  הסכם .2.1

 הבאים ההגדרות שבצדם, כמפורט להלן: ובמסמכיו, יוקנו למונחים

 המקומית כפר שמריהו המועצה "המזמין/המועצה"

 .המועצה מנכ"ל ידי על שימונה מי או, מקומו ממלא או קב"ט המועצה  "הממונה/המפקח"
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 אבטחה. לשירותי 12/2022 מכרז  "המכרז"

 מי שהגיש הצעה למכרז זה.  "המציע"

 ,מנהליו, מועסקיו, עובדיו ייבחר לספק את השירותים לפי מכרז זה. לרבותהמציע אשר  "הזוכה/ הקבלן "הספק

 הבאים וכל יורשיו(, המועצה מן אישור קבלת לאחר) ידו על שיועסקו המשנה קבלני

  .מטעמו או בשמו

 קבלן אשר מספק שירותים לספק הזוכה למימוש אחת או יותר מהדרישות במכרז זה.  "קבלן/ספק משנה"

מכלול העבודות והשירותים אותם מחויב הספק לספק במסגרת מכרז זה וכל שירות  "השירותים/העבודות"

 כיו"ב הקשור לשירותים ו/או לעבודות אלו, כמפורט במכרז ובמפרטים המצורפים אליו. 

 המחיר לו זכאי הספק בגין ביצוע העבודה.   "התמורה"

 סם מעת לעת על ידי הלמ"ס.המחירים הכללי לצרכן, אשר מתפר מדד  "המדד"

 הסכם זה לרבות נספחיו המצורפים לו. "ההסכם/החוזה"

סדרי השלטון א. לפקודת 18יום מנוחה, כמפורט תחת הכותרת "ימי מנוחה" בסעיף  "חג"

 .1948-והמשפט, תש"ח

 .גם לצרכי הסכם זה נכונות, 1הגדרות נוספות מפורטות במפרט השירותים המצ"ב בנספח ב/ .1.1

 

 השירותים: .3

הספקת , לפי מסמכי המכרז והצעתו הזוכה המצורפים להסכם זה להלן, השירותים אותם מתחייב הספק לבצע

, ומהווה נספח להסכם וחלק בלתי נפרד ממנו, 1נספח ב/כמצורף וכמפורט במפרט המצ"ב כאבטחה שירותי 

 נפרד ממנו, בכלל.בפרט, ובכל מסמכי המכרז המצורפים בזה ומהווים נספח להסכם וחלק בלתי 

  

 ההסכם תקופת .4

 . החל ממועד חתימתו על ידי הצדדים חודשים, 12תקופת ההסכם תהיה למשך  .4.1

 לתקופות ההסכם את להאריךהבלעדי  דעתה לשיקול בהתאם המועצה רשאית, ההסכם תקופת בתום .4.2

 60 על יעלה לא, ההארכה תקופות שסך תקופת ההסכם, כולל ובלבד אחת, חודשים כל 12עד  נוספות

כמשמעותו בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני  להמצאת הקבלן למועצה רישיון בתוקףובכפוף  חודשים

או הוראה שתבוא  – 8.2.1)להוראות תכ"ם  2.7.4תצהירים כאמור בסעיף ו, 1996 –כוח אדם, תשנ"ו 

 האבטחה והניקיוןהגנה על זכויות עובדים המועסקים על ידי קבלני שירותים בתחומי השמירה ( תחתיה

 ."(הוראות התכ"ם" של משרד האוצר אגף החשב הכלכלי )להלן:

הארכת תקופת ההסכם כאמור תעשה בכתב, באמצעות דואר רשום, פקס או דואר אלקטרוני לפי שיקול  .4.3

דעתה הבלעדית של המועצה, לא יאוחר משבעה ימים לפני תום תקופת ההסכם, או תום כל תקופה של 

 .העניין הארכת ההסכם, לפי

 

   התמורה .5

 לספק המועצה תשלם, המועצה של המלא רצונה לשביעות זה הסכם פי על כנדרש השירות מתן תמורת .5.1

 להלן) ממנו נפרד בלתי חלק , ומהווה4נספח ב/הנספחת להסכם ב להצעתו בהתאם הסכומים את

 "(.התמורה"
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לאורך כל תקופת  סיבה שהיאמוסכם כי התמורה הינה סופית קבועה ומוחלטת ולא תשתנה מכל  .5.2

, לרבות בשל שינוים בשכר עבודה. כמו כן, מוסכם כי התמורה כוללת את התשלום המלא ההתקשרות

, מכל מין וסוג שהוא, הנדרשות לביצוע ספקעבור ביצוע העבודה בהתאם להסכם לרבות כל הוצאות ה

ו/או מי  ספקו/או אחרות של ההעבודה, לרבות הוצאות נסיעה, אש"ל הדפסות וכל הוצאות משרדיות 

בקשר עם מילוי התחייבויותיו המפורטות בהסכם זה  ספקמעובדיו, לרבות ההוצאות והנזקים שייגרמו ל

 .או שייגרמו בקשר להסכם זה

 .ספקהמועצה תהא רשאית לקזז מסכום התמורה כל נזק שנגרם לה על ידי ה .5.2

 לתשלומים ששולמו ספרי המועצה וחשבונותיה ישמשו ראיה לכאורה בכל הנוגע .5.3

 : להלן המפורטים לתנאים לספק בכפוף תשולם התמורה .5.4

 החיוב יהיה חודשי ויכלול את התמורה המבוקשת עבור השירותים שבוצעו במהלך החודש הקודם. .5.4.1

מטעם המועצה חשבון המפרט את השירותים שבוצעו וכן  לממונהלצורך קבלת התמורה יגיש הספק  .5.4.2

 את העתקי ההזמנות לפיהן בוצעו.

 וגזבר המועצה ועל פיו.  הממונההתמורה תשולם לספק לאחר אישור החשבון על ידי  .5.4.3

 , בתנאי שאושר כאמוריום מתום חודש הגשת החשבון למועצה 45התמורה תשולם לספק בתוך  .5.4.4

 (.45)ש+

 

 מעביד עובד יחסי קיום אי .6

 וזאת עצמאי ספקכ ידיו על מתבצעת, זה הסכם לפי, ספקה עבודת כי, במפורש ומוצהר בזאת נקבע .6.1

 משולבת תהיה שלא הצדדים של המפורשת מהכוונה והן עצמאי עסק כבעל עבודתו את מבצע מהיותו

 או/ו ספקל המועצה בין ומעביד עובד של יחסים ייווצרו לא שהן נסיבות בשום וכי, המועצה של בעבודתה

 או/ו תשלום לכל זכאים עובדיו יהיו ולא ספקה יהיה לא, זה מטעם. ספקה מעובדי מי לבין המועצה בין

 . נוהג או/ו דין כל פי-על ממעבידו לעובד המגיעות כלשהן זכויות או/ו תמורה

 המועצה של נטענת אחריות בגין כלשהו גורם א/ו ספקה מעובדי מי ידי על תתבע שהמועצה במקרה .6.2

 סכום כל בגין יום 30 תוך המועצה את ישפה או/ו יפצה ספקה, זה מהסכם הנובעת לעובדיו כמעביד

 שכר לחוק בנגוד ששולם לשכר בקשר תביעה כל לגבי גם יחול לעיל האמור. לשלם תחויב המועצה שאותו

 .כלשהו קיבוצי הסכם פי על משויך התובע אליו בענף המקובל השכר או המינימום

, הכנסה מס לרבות, דין פי על המחויבים התשלומים כל את עובדיו עבור ויפריש עצמו עבור ישלם ספקה .6.3

 ולא זה הסכם ביצוע עקב מעביד או/ו עצמאי ספק על החלים תשלום או מס וכל, לאומי ביטוח, מ"מע

 -עליו החל קיבוצי הסכם פי על לו המגיע השכר או/ו המינימום שכר חוק פי על לעובד מהמגיע פחות

 .מביניהם הגבוה

 

 איסור הסבת זכויות והעסקת קבלני משנה .7

הספק לא יהיה זכאי למסור, להסב או להעביר לאחר או לאחרים כל חלק מזכויותיו ו/או מהתחייבויותיו  .7.1

 לפי חוזה זה.
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העסקת עובדים בין ששכרם משתלם לפי זמן העבודה ובין ששכרם משתלם  מבלי לגרוע מהאמור לעיל,  .7.2

 לפי שעור העבודה אין בה כשלעצמה משום מסירת ביצוען של העבודות או חלק מהן לאחר.

 

 הספקוהתחייבויות אחריות  .8

 פי על השירות מתן לצורך ידו על שיועסקו האנשים לכל כמעביד אחראי הוא כי בזאת מצהיר הספק .8.1

 מינימום שכר תשלום לרבות, עובדיו לגבי דין כל פי על חובותיו כל את למלא מתחייב הוא וכי, זה הסכם

 כלשהי באחריות  תשא יהא לא, מצידו המזמין. דין כל פי על ממעבידו לעובד המגיעים התשלומים וכל

 . הספק עובדי כלפי

 כל פי על הנהוגות אחרות ולהטבות פיטורים לפיצויי זכאי הספק אין, לעיל האמור בכלליות לפגוע מבלי .8.2

 .נוהג או דין

את  , אך לא רקתחייב בזאת לפעול ולקיים את הוראות כל דין ביחס להעסקת עובדיו, לרבותהספק מ .8.3

וכל הוראות אשר , להוראות אלו 2.7ות בסעיף טובפרט לעמוד בכל ההתחייבויות המפור הוראות התכ"ם

 . יהיו בתוקף למשך תקופת ההתקשרות

 לכל או ידו על למועסקים, למזמין ייגרם אשר הוצאה או/ו נזק לכל אחראי הינו כי בזאת מצהיר הספק .8.4

זה, בין  הסכם תנאי או כלשהו דין הפרת בגין או/ו השירות מן עקיף או ישיר, יוצא כפועל, שלישי צד

כל תביעה  שיתגלה בזמן שהחוזה יהיה בתוקף, ובין שיתגלה לאחר סיום תוקפו, וישפה את המזמין בגין

 שיידרש לשלם בגינו מיד עם קבלת הודעה מהמזמין על חיובו על פי דין בגין האמור לעיל.

הספק מצהיר בזאת כי באחריותו להנחות את עובדיו בכללי הבטיחות החלים עליהם במסגרת ביצוע  .8.5

זה  השירותים נשוא הסכם זה, לרבות הספקת כל אמצעי בטיחות הנדרשים בקשר עם עבודתם לפי מכרז

 וביצוע הדרכות בדבר אופן השימוש בהם.

 לעובד כרגיל המשתלם כלשהו תשלום, למועסקיו או/ו לעובדיו או/ו לספק המזמין לשלם ויחויב היה .8.6

 בו סכום המזמין בכול את הספק יפצה, אחר או שלישי לצד נזיקין פיצויי בתשלום שתחויב או, ממעבידו

 .דין עורך ט"ושכ משפט הוצאות לרבות, כאמור יחויב

 למען הסר ספק, למזמין לא תהא אחריות כלשהי כלפי הספק, ו/או כלפי צד ג' כלשהו, על פי חוק .8.7

, ו/או על פי כל דין אחר, למטלטלין ו/או לכל חלק מהם שהביא עמו הספק, 1967-השומרים, התשכ"ז

 לביצוע הסכם זה ו/או לכל צורך אחר.

 

 ביטוח .9

מבלי לגרוע מאחריות הספק על פי הסכם זה או על פי כל דין, על הספק לערוך ולקיים, על חשבונו, למשך  .9.1

, את  אחריות על פי דין לספקכל עוד עלולה להיות כל תקופת ההסכם, ולעניין ביטוח אחריות מקצועית 

חלק בלתי נפרד  , והמהווה3ב/הביטוחים המפורטים באישור עריכת הביטוח המצורף להסכם זה כנספח 

 "(, אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל ובעלת מוניטין. אישור קיום ביטוחיםממנו )להלן: "

ללא צורך בכל דרישה מצד המועצה, על הספק להמציא לידי המועצה, לפני תחילת מתן השירותים נשוא  .9.2

הסכם זה וכתנאי מוקדם להתקשרות או לכל תשלום על חשבון התמורה, את אישור עריכת הביטוח, 

ור כשהוא חתום בידי מבטחיו. כמו כן, מיד בתום תקופת הביטוח, על הספק להמציא לידי המועצה איש
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עריכת ביטוח מעודכן בגין חידוש תוקף ביטוחי הספק לתקופת ביטוח נוספת, ומדי תקופת ביטוח, כל עוד 

 הסכם זה בתוקף ו/או לתקופה מאוחרת יותר כמפורט לעיל.

 :לכלול את הסעיפים הבאים הספק מתחייבבכל הפוליסות הנזכרות  .9.3

 המועצה.ו/או  הספק –הינו  בפוליסות"המבוטח"  שם 9.3.1

  .עובדים של הנ"לו תנות בוחברלרבות  לעניין הכיסוי הביטוחי:  "המועצה" 9.3.2

 אחריות כמעביד לנזקים  הוטל עליתהיה ו המועצהאת  שפותחבות מעבידים מורחב ל ביטוח 9.3.3

  בקשר עם השירותים. הספקבגין תאונת עבודה ו/או מחלות מקצוע שיגרמו לעובדי  9.3.4

 בגין ו/או בקשר עם מעשה או  המועצהאחריות כלפי צד שלישי מכסה את אחריות  ביטוח 9.3.5

  השירותים.בקשר עם ומי מטעמו  הספקמחדל של  9.3.6

 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי  יכלול ביטול חריג אחריות מקצועית לעניין נזקי גוף. 9.3.7

ניתן כחלופה למחיקת החריג לאחריות מקצועית הכלול בביטוח צד ג', לכלול כיסוי במסגרת  9.3.8

 4,000,000גבול האחריות בביטוח האחריות המקצועית יהיה לפחות ביטוח  אחריות מקצועית ו

 למקרה ולתקופת הביטוח.₪ 

בגין ו/או בקשר עם הפרת חובה מקצועית המועצה מכסה את אחריות ביטוח אחריות מקצועית  9.3.9

 .השירותיםקשר עם ומי מטעמו בהספק של 

 עית יהיה משותפים.    ניתן לקבל כי גבולות האחריות בביטוח צד ג' וביטוח אחריות מקצו 9.3.10

 החל מתחילת השירותים. תאריך רטרואקטיבייכלול  –ביטוח אחריות מקצועית  9.3.11

, בגין מקרה ביטוח אחד או סדרה של מקרי ביטוח הנובעים בפוליסותסכום השתתפות עצמית  9.3.12

 ₪ . 50,000מסיבה מקורית אחת לא יעלה על סך 

 .כלפי מי שגרם לנזק בזדון ביטול זכות השיבוב ו/או התחלוף כלפי החברה, למעט 9.3.13

למועצה  שתימסרהביטוחים לא יהיו ניתנים לביטול ו/או לשנוי תנאיהם לרעה, אלא לאחר  9.3.14

יום לפחות לפני מועד  60"י הספק ו/או חברת הביטוח מטעמו, במכתב רשום, עהודעה בכתב, 

 .הביטול ו/או השינוי המבוקש

 חריג רשלנות רבתי לא יחול בפוליסות . 9.3.15

במלוא השיפוי  המגיע לפי תנאיו, ללא  ה"ביטוח ראשוני", המזכה אות הןה הפוליסות לגבי החבר 9.3.16

זכות תביעה ממבטחי החברה  הספק של הביטוח לחברתזכות השתתפות בביטוחיו  מבלי שתהיה 

 ספק, ולמען הסר 1981 –לחוק חוזה הביטוח תשמ"א  59להשתתף בנטל החיוב כאמור בסעיף 

 על טענה של ביטוח כפל כלפי הנ"ל. יוותרו הביטוח וחברת הספק

היקף הכיסוי בפוליסות לא יפחת מהיקף הכיסוי על פי פוליסות "ביט" של קבוצת כלל ביטוח  9.3.17

 ] למעט ביטוח אחריות מקצועית[.התקפות במועד התחלת הביטוח  

קיפין לביצוע יערוך או יוודא שנערך, ביטוח לכל כלי רכב המשמש במישרין או בע הספק -ביטוח כלי רכב .9.4

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 הכולל כיסוי 
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למען ספק ₪.  600,000 -יפחת מ לנזקי גוף אשר אינם מכוסים בביטוח חובה בסכום גבול אחריות שלא

 מוסכם כי המונח "כלי רכב" כולל כלים נעים ממונעים מכל סוג.

מתחייב  והספק למועצהלהמציא את פוליסות הביטוח  מהספקרשאית, אך לא חייבת, לדרוש  המועצה .9.5

 .המועצההיה ויתבקש להמציא את הפוליסות כאמור ולבצע כל שינוי ו/או תיקון ו/או התאמה שתדרוש 

בדמי ההשתתפויות העצמיות הקבועות  איישלבדו אחראי על תשלום דמי הביטוחים הנ"ל וכן  הספק .9.6

 .בפוליסות הביטוח

מובהר כי גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי הספק כמפורט באישור עריכת הביטוח הינם  .9.7

הספק לפי ההסכם בבחינת דרישה מזערית המוטלת על הספק, שאין בה כדי לגרוע מכל התחייבות של 

ו/או על פי כל דין ואין בה כדי לשחרר את הספק ממלוא החבות על פי הסכם זה ו/או על פי דין, ולספק לא 

 כלפי המועצה או מי מטעם המועצה בכל הקשור לגבולות האחריות כאמור.  תהיה כל טענה

ל ידי הספק כאמור למועצה תהא הזכות, אך לא החובה, לבדוק את אישור עריכת הביטוחים שיומצא ע .9.8

לעיל, ועל הספק לבצע כל שינוי, תיקון, התאמה או הרחבה שיידרשו על מנת להתאים את הביטוחים 

 נושא האישור להתחייבויות הספק על פי הסכם זה.

מוצהר ומוסכם כי זכויות המועצה לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל אינן מטילות על  .9.9

המועצה כל חובה או כל אחריות שהיא לגבי הביטוחים נושא אישור עריכת המועצה או על מי מטעם 

הביטוחים, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על 

הספק על פי הסכם זה או על פי כל דין, וזאת בין אם דרשו עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו, בין 

 את אישור עריכת הביטוחים ובין אם לאו.  אם בדקו

מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם, ובמקרה בו השירותים נשוא הסכם זה  .9.10

או חלק מהם יינתנו על ידי קבלני משנה מטעם הספק, על הספק לדאוג כי בידי קבלני המשנה פוליסות 

לני ביטוח נאותות בהתאם לאופי והיקף ההתקשרות. לחלופין, לספק נתונה המועצה לכלול את קב

 המשנה בשם המבוטח מסגרת הביטוחים הנערכים על ידי הספק כמפורט באישור עריכת ביטוחי הספק. 

הספק לבדו יהיה אחראי לנזקים אשר היו מבוטחים אילולא מעשה או מחדל של הספק ו/או הפועלים  .9.11

לקית של מטעמו, לרבות קבלנים מבצעי עבודות, קבלני משנה ועובדיהם, אשר יגרמו להפחתה מלאה או ח

תגמולי הביטוח אשר היו משולמים בגין אותם נזקים. מובהר, כי הספק יהיה אחראי לנזקים בלתי 

 מבוטחים, לרבות נזקים שהם מתחת לסכום ההשתתפות העצמית הקבועה בפוליסות. 

 ובמועד חתימת אישור הביטוח, יחולו על אישור הביטוח הוראות עדכניות מטעם המפקח על הביטוח, ככל .9.12

 .לפי שיקול דעתה הבלעדיעצה רשאית לעדכן את אישור הביטוח, בהתאם להנחיות העדכניות והמו

 הוראות סעיף זה הן הוראות יסודיות והפרתן היא הפרה יסודית של הסכם זה. .9.13

 

 ההסכם ביטול .10

 (30שלושים ) בת בכתב מוקדמת בהודעה שהיא סיבה ומכל עת בכל זה הסכם לבטל רשאית המועצה .10.1

 .האמור ההסכם סיום בשל טענה או/ו דרישה או/ו תביעה כל תהיה לא לספק, כאמור במקרה. ימים

 .העבודה הפסקת לשלב בהתאם התמורה של היחסי החלק, לספק ישולם, ההסכם ביטול של מקרה בכל .10.2
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 ערבות בנקאית .11

 בלתי, למדד וצמודה אוטונומית בנקאית ערבות למועצה מסר הספק  כי הינו זה הסכם לחתימת תנאי .11.1

נספח עפ"י הנוסח המצורף להסכם כ מיידי, לפירעון ונתונה מותנית בלתי, שהיא צורה בכל לביטול ניתנת

 למסמכי המכרז. מסמך א'ל 8ימים לאחר תום תקופת ההתקשרות, וכמפורט בסעיף  60 ובתוקף , בסך2ב/

 הערבות תוקף את להאריך הספק וכתנאי להארכתו, מתחייב, זה הסכם של תוקפו שיוארך פעם בכל .11.2

 להמציא מתחייב הספק. חשבונו על, ההתקשרות לסיום החדש המועד מתום יום 60-ל עד קרי, בהתאמה

 הארכת על המועצה הודעת ממועד ימים 10-מ יאוחר לא, פעם בכל, למועצה כאמור הערבות הארכת את

 . ההתקשרות

לתקופת ההתקשרות  לעיל 10.2לא המציא הספק לחברה ערבות בנקאית מחודשת, כאמור בסעיף קטן  .11.3

תהא המועצה רשאית לחלט הערבות הבנקאית שתהיה בתוקף באותה עת ולגבות מלוא  –המוארכת 

 סכומה לשם הבטחת ביצוע התחייבויות הספק עפ"י הסכם זה.

 

  ועיכבון קיזוז .12

על פי  מהמועצההמועצה רשאית לקזז, ללא כל צורך במתן הודעת קיזוז כלשהיא, כנגד כל סכום המגיע  .12.1

וכן כל  הספקלבין  שבינהאחר  הסכםזה או על פי כל  הסכםעל פי למועצה , כל חוב המגיע לספקזה  הסכם

. הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכותה של המועצה לגבות את מהספקמועצה לחוב קצוב אחר המגיע 

אחר העומד החוב האמור בכל דרך אחרת ואינן פוגעות ו/או גורעות מכל סעד, ו/או צעד ו/או אמצעי 

  מכוח חוזה זה ו/או הוראות כל דין. הספקלרשות המועצה כלפי 

 למרות האמור בכל דין, לספק לא נתונה זכות קיזוז מכל עילה שהיא. .12.2

 דין, לספק לא נתונה זכות עיכבון מכל מין וסוג שהוא. למרות האמור בכל .12.3

 

 זכויות העברת .13

 בהסכמת אלא מהם חלק לא ואף זה הסכם פי על חובותיו או/ו זכויותיו את לאחר להעביר רשאי הספק אין

 .ומראש בכתב לספק שתינתן המועצה

 

 ההסכם שינוי .14

 . ומראש בכתב בהסכמה אלא זה בהסכם הוראה כל לשנות אין

 

 הפרות ופיצויים .15

על כל סעיפי  7על כל סעיפי המשנה שבו,  6, 3סעיפים המבוא להסכם זה, מצהיר, כי ידוע לו כי  הספק .15.1

הינם תנאים עיקריים ויסודיים , 12על כל סעיפי המשנה שבו,  10על כל סעיפי המשנה שבו,  8המשנה שבו, 

בהסכם והפרתם תחשב כהפרה יסודית המזכה את המועצה בפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בסך של 

תבטל  לא זאת גם במקרה שהמועצה"מ( לכל מקרה הפרה, שקלים חדשים בע חמשת אלפיםש"ח ) 5,000

וזאת מבלי לגרוע מזכותה של המועצה לכל סעד ותרופה את ההסכם בגין הפרה יסודית של הספק, 

ן, ומבלי לגרוע מכללויות האמור לעיל ביטול אחרים העומדים לה על פי מסמכי ההסכם או על פי כל די

   ההסכם בגין הפרה יסודית של הספק.
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על פי מסמכי  ומהתחייבויותי ספקלא ישחררו את ה ספקלשלום פיצויים או ניכויים מסכומים המגיעים ת .15.2

 ההסכם.

  

 מפעולה והימנעות ויתור .16

 אלא, זכויותיה על המועצה כויתור ייחשבו לא, המועצה מצד מחדל או במועדה מפעולה הימנעות או ויתור כל

 .ומראש בכתב כך על המועצה ויתרה כן אם

 

 והודעות כתובות .17

 .זה להסכם במבוא כמפורט הינם הצדדים כתובות .17.1

 במבוא המצוינות הכתובות לפי תישלחנה, זה להסכם בקשר או זה הסכם פי על לשלחן שיש הודעות .17.2

 כמכתב זה הסכם לצורכי ייחשב, בהסכם כמצוין הכתובות לפי רשום בדואר שישלח ומכתב להסכם

 מכל לשולחו יוחזר אם אף, רשום דואר כדבר הדואר לבית מסירתו לאחר שעות 72 תוך לתעודתו שהגיע

 .לתעודתו יגיע לא או/ו שהיא סיבה

 

 : החתום על הצדדים באו ולראיה

 

 

 

___________________ ___________________ 

 הספק המועצה

 לספק שהוא תאגיד-אישור עו"ד

 כי המסמך דלעיל, נחתם ע"י:מאשר בזאת מ.ר________ אני הח"מ ________________ עו"ד,  

 ה"ה _________________ת.ז.___________, וה"ה ______________ ת.ז. ________

וכי אלה מוסמכים לחתום בשם התאגיד: ___________________, מספר 

 תאגיד:________________ ולחייב את התאגיד בחתימתם.

 

 _________________,עו"ד  _____________
 תימה וחותמתח  תאריך  

 

 לספק שהוא יחיד-אישור עו"ד

 מאשר בזאת כי המסמך דלעיל, נחתם ע"י:_______  מ.ר.אני הח"מ ____________________ עו"ד,  

 ה"ה ___________________ ת.ז. ______________

 
 ____________________,עו"ד  _________________

 חתימה וחותמת  תאריך
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 מפרט המכרז – 1נספח ב/
 :כללי .1

 השירותים הנדרשים למועצה המקומית כפר שמריהו )להלן: "המועצה" או "המזמין"( הינם כדלקמן: .1.1

שירותי שמירה ואבטחה שוטפים בכל תחום שיפוט המועצה: במוסדות חינוך, במתקני המועצה  .1.1.1

 ומוסדותיה )להלן: "שירותים שוטפים"(.

באירועים מרכזיים שמקיימת המועצה )להלן: שירותי שמירה ואבטחה בהזמנה ע"פ צורך,  .1.1.2

 "שירותים מזדמנים"(.

 פי התנאים המפורטים במפרט להלן ובשאר מסמכי המכרז וההסכם.-הכל על .1.2

מודגש בזאת כי אין תחבורה ציבורית המספקת מענה להגעת עובדי הספק אל האתרים בהם נדרשים  .1.3

רים המאובטחים תהיה באחריותו המלאה שירותי האבטחה, וכי הסעת העובדים והתייצבותם בזמן באת

 של הספק ועל חשבונו, ולא תעמוד לו כל זכות לטענה ו/או דרישה כלפי המועצה בעניין הסעת העובדים.

 

 מנגנוני אבטחה: .2

ברח' הזורע, ברח' החורש ומכיוון עיקריות: ויציאות כניסות  3ליישוב כפר שמריהו )להלן: "הכפר"(  .2.1

 .מותקנים מחסומים. בכניסות אלה רשפון

בנוסף, כניסה בדרך השדות וכניסה באזור הרכבת/בית העלמין, אשר נסגרות בלילה באמצעות  .2.2

 מחסום/שער.

  מצלמות אבטחה. 70מעל בכפר פרוסות  .2.3

שעות ביממה מערכת  24בשלוש הכניסות העיקריות )ברח' הזורע, ברח' החורש ומכיוון רשפון( מופעלת  .2.4

LPRמבצעת בקרת כניסה ויציאה.  . המערכת 

 

 כוח אדם: .3

הספק יספק עובדים בהיקף הנדרש על פי הוראות המכרז ו/או הוראות המועצה לפי העניין, מצויידים  .3.1

 באמצעים הנדרשים ועומדים בתנאי הכשירות הנדרשים, והכל כמפורט להלן במפרט המכרז.

 פירוט כוח אדם נדרש לשירותי אבטחה שוטפים .3.2

  (.16:30- 7:00בבית הספר ) חינוךמאבטח מוסדות  .3.2.1

 )מענה לאירועים, על פי תכנית אבטחת היישוב(. 24/7סייר ביטחון  .3.2.2

 בעל הכשרת מנהל ביטחון מונחה משטרה – .24/7)איש קשר מטעם הספק( זמין  מנהל שירות .3.2.3

 כח תגובה למקרי חירום .3.2.4

טרת ישראל( שלהנחיות מעל פי דרישה, ועל פי צורך )בהתאם לתרבות וקהילה  מאבטח בבית וייל .3.2.5

 אופציה -בשעות הפעילות

 אופציה - ( מוצבים בכניסות ברח' הזורע וברח' החורש.5:30 - 21:30)מאבטחים/שומרים  2 .3.2.6

 אופציה - המצלמות של המועצה )במשרד הקב"ט(שישב במוקד ביטחון  מוקדן .3.2.7

תחת כיפת : לשם אבטחת אירועים )שירותים לאירועים תחת כיפת השמיים( שירותי אבטחה מזדמנים .3.3

ו/או   םביטחונייבודקים ו/או  סדרניםשמקיימת המועצה מעת לעת, תזמין המועצה מהספק השמיים 

 על פי ההנחיות שקובעת המשטרה לאירוע. רמה א'מאבטחים ו/או  תרבות ובידור יבודק
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 אבטחת קריית החינוך .4

 )בי"ס יסודי( ואת אשכול גני הילדים. גש"ר קריית החינוך בכפר שמריהו כוללת את בית ספר  .4.1

קריית החינוך מוקפת בגדר היקפית. כניסה ויציאה מתאפשרות מהשער הראשי בלבד, בו ממוקמת עמדת  .4.2

 המאבטח.

ה' לפי לוח חופשות מוסדות חינוך, -אבטחת בית הספר תהיה באמצעות מאבטח מוסדות חינוך בימים א' .4.3

 ''י דרישה של ביה''ס(.פע")או  13:30 - 07:00, ביום ו' בשעות 16:30 - 07:00בשעות 

אבטחת בית הספר תהייה על פי הוראות חוזרי מנכ"ל משרד החינוך ומשטרת ישראל, ובהתאם להנחיות  .4.4

 קב''ט המועצה ורכז ביטחון בית הספר. 

על הספק חלה האחריות להיות מעודכן בכל הוראות חוזרי מנכ"ל משרד החינוך, הוראות משטרת ישראל  .4.5

 והדינים הרלוונטיים החלים בעניין אבטחת מוסדות חינוך, בגרסתם העדכנית ביותר בכל עת.

 

 אבטחת הכפר .5

  אבטחת הכפר תתבצע בכל ימות השנה, למעט יום כיפור, ותכלול את מרכיבי האבטחה המפורטים להלן. .5.1

ות לשנות אבטחת הכפר תתבצע על פי הוראות הקב"ט ונהלי האבטחה של המועצה. לקב"ט שמורה הזכ .5.2

 את נהלי האבטחה הקבועים או להעביר לגורמי האבטחה הוראות קונקרטיות בכל עת ע"פ צרכי הבטחון.

 לילה( צהרים, בוקר, 24/7רק בשטח כפר שמריהו )  -סיור ביטחון רכוב  .5.3

מופעל על ידי בנוסף להוראות המפורטות להלן, הסיור הרכוב יגיב להתרעות מוקד מבצעי של המועצה ) .5.4

חיצוני במיקור חוץ(. הספק יערוך על חשבונו את כל הדרוש לשם קבלת התרעות ועדכונים מהמוקד ספק 

המבצעי אצל סיור הביטחון, לרבות התקנת אפליקציה ייעודית במכשירי המאבטחים והטמעת השימוש 

 בה.

גרתו ובמס –כהגדרתו לפי הוראת משרד העבודה והרווחה סיור הבטחון הרכוב ישמש כ"סיור רווחה",  .5.5

 בין השאר מענה לאבטחת עובדי רווחה. ןיית

 מסלולי הסיור, וכן נקודות בקרה )אתרים רגישים ( ברחבי הכפר יהיו בהתאם להנחיות הקב"ט. .5.6

לקב"ט המועצה,  מידיאחמ"ש באופן -במקרה של היתקלות באירוע חריג או ממצא חשוד ידווח הסייר .5.7

 .בהתאם להנחיות הקב"ט ותכנית האבטחה , יפעלויפעיל מצלמה ניידת אישית לתיעוד האירוע

ינהל יומן דיווח בו יפורטו נתוני כל סיור שבוצע )שעות הסיור, מסלולים ואתרים  אחמ"ש-הסייר  .5.8

 –הסייר חתימת דוח תאונה, דוח נזק וכו'  בסיום ) –דוחות נוספים בהתאם לאופי האירוע שנסרקו, 

 .( וסיכום אירועים חריגים ופעולות שננקטואחמ"ש

 אחמ"ש/בכל מקרה של התראה על אירוע חירום כגון: שריפה, פריצה, אירוע פח''ע  וכיוצ''ב, יפעל הסייר .5.9

 כדלקמן:

 . וכן יפעל בהתאם לתכנית האבטחה ידווח לקב"ט המועצה ויפעל לפי הוראותיו (1

יכנס למבנה/ מתקן המועצה כדי לברר את מקור ההתראה ויטפל בה בהתאם לממצאי הברור  (2

 קב"ט.והוראות  ה

אחמ"ש למבנה/ מתקן /בכל מקרה של הגעת כוחות הביטחון, חרום או הצלה עקב התראה, יכנס הסייר .5.10

 המועצה לבירור ואימות התראה גם אם לא הצליח ליצור קשר עם הקב"ט.

יתבצעו על פי תכנית עבודה קבועה. לקב"ט שמורה הזכות לשנות את מועדי ו/או תדירות  הסיורים .5.11

 .בהודעה לספק מראש הסיורים
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  :באמצעות סייר אחראי משמרת –סיור בוקר  .5.12

הסיור יתבצע ברכב הסיור )ראו פרטים אודות רכב הסיור  14:30 – 6:30משמרת בוקר בין השעות  .5.12.1

 אחד. אחמ"ש-סיירלהלן(, ע"י 

 באמצעות סייר אחראי משמרת – צהריםסיור  .5.13

אחמ"ש יתנייד באמצעות רכב /הסייר 22:30–  14:30 אחמ"ש תהיה בין השעות  -משמרת סייר  .5.13.1

 הסיור )ראו פרטים אודות רכב הסיור להלן(.

אחמ"ש נעילת השערים בדרך השדות ושערי מפגש הרכבת בערב, וכן אחריות על -באחריות סייר .5.13.2

 .כל דבר שנדרש, על פי תכנית האבטחה ועדכונה מענה לאירועים, ,תפעול השומרים

 באמצעות סייר אחראי משמרת  –סיור לילה  .5.14

אחמ"ש יתנייד באמצעות רכב הסיור -הסייר22:30–  6:30אחמ"ש תהיה בין השעות  -משמרת סייר .5.14.1

 )ראו פרטים אודות רכב הסיור להלן(.

השערים בדרך השדות ושערי מפגש הרכבת בערב, וכן אחריות על  פתיחתאחמ"ש -באחריות סייר .5.14.2

 .דבר שנדרש על פי תכנית האבטחה ועדכונה , וכללאירועים, מענה תפעול השומרים

 

 מנהל שירות .6

לפניות קב"ט  24/7הספק יעמיד לרשות המועצה מנהל שירות, זמין באמצעות טלפון/מכשיר קשר  .6.1

 דקות מקריאה.  20המועצה, וזמין להתייצבות במשרד הקב"ט בתוך 

מנהל השירות יבצע ביקורת שבועית לכל מאבטח / סייר, בה יבחן את בקיאות המאבטח/ סייר בתכנית   .6.2

האבטחה, בנהלים המחייבים, את תקינות והמצאות הציוד האישי הנדרש לכל מאבטח/סייר, וכל נושא 

הצורך, אחר לפי הוראת הקב"ט. קב"ט המועצה רשאי להורות למנהל השירות לערוך ביקורת נוספת, לפי 

עריכת  מיידית בסיוםמעבר לתדירות שבועית. ממצאי הביקורת יועברו בדוא"ל לקב"ט המועצה 

 .)באותו יום עבודה( הביקורת

 ח אבטחה לתגבור תהיה באמצעות מנהל השירות. ובמקרה חירום הקפצת כ .6.3

הזמן המפורטים לעיל )כגון בשל חופשה או  בכל מקרה בו לא תתאפשר זמינות מנהל השירות בקבועי .6.4

פרטי התקשרות עם ממלא מקום. ממלא  מראשמחלה( באחריות מנהל השירות להעביר לקב"ט המועצה 

ח האדם המשמש להספקת ומקום מנהל השירות יהיה בקיא בכל נהלי האבטחה בכפר, וכן בפרטי כ

 השירותים וסידור העבודה.

ור עבודה והחלפת כ"א )חופשות/מחלות וכו'(, הן לגבי שירותי מנהל השירות יהיה אחראי על סיד .6.5

 האבטחה השוטפים והן לגבי אבטחת אירועים רבי משתתפים )שירותים מזדמנים(.

בעת הספקת שירותי אבטחה במסגרת אירוע רב משתתפים, מנהל השירות מטעם הספק יהיה נוכח בשטח  .6.6

 ח האבטחה באירוע.ווינהל את כ

ענה לפניות קב"ט המועצה בכל מקרה של ליקוי בהספקת השירותים ויפעל באופן מ ןייתמנהל השירות  .6.7

 לתיקון הליקוי. מידי
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 כוח תגובה למקרי חירום .7

במסגרת הספקת השירותים לפי מכרז זה יהיה הספק ערוך להקפצת תגבורת לאירועים חריגים על פי  .7.1

 דרישת הקב"ט, בכל שעות היממה, כמפורט להלן.

 דקות 30בתור ( מאבטחים יהיה זמין בכל עת להתייצבות בכפר 3הספק יערך באופן בו צוות של שלושה ) .7.2

 מקריאה )להלן "כוח תגובה"(.

הקפצת כוח תגובה תהיה באמצעות פניית קב"ט המועצה או מי מטעמו למנהל השירות מטעם הספק,  .7.3

 באמצעות טלפון או מכשיר קשר.

 על פי דרישת הקב"ט בעת הפנייה למנהל השירות.מאבטחים  3או  2כוח תגובה שיתייצב בכפר ימנה  .7.4

תשלום בגין הקפצת כוח תגובה יהיה בחישוב שעות עבודה, על פי מחירי המכרז, בהתאם למספר  .7.5

 המאבטחים שנדרשו על פי הקב"ט והתייצבו בפועל.

 

 (שירות אופציונאלי) אבטחת מרכז וייל .8

שמריהו, הינו מרכז תרבות, אומנות ופנאי, המהווה מוקד פעילות , כפר 4מרכז וייל, המצוי ברחוב הנוטע  .8.1

קהילתי לתושבי כפר שמריהו והיישובים הסמוכים. פעילות המרכז מגוונת ונותנת מענה למבקרים בכל 

הגילאים. המרכז כולל אודיטוריום המשמש להצגות, לקונצרטים, לסרטים, להרצאות, למופעים 

גים ענפה למבוגרים, נוער וילדים; ספריה; פעילות "מועדון +" לגיל ולאירועים קהילתיים; פעילות חו

 השלישי; צהרון; ועוד )להלן: "המרכז" או "מרכז וייל"(

חמוש ובהתאם לדרישות  –אחד ברמה א' אבטחת המרכז הינה בשעות אחר הצהריים, על ידי מאבטח  .8.2

 בהתאם לשעות הפעילות והאירועים במתחם, משטרת ישראל

 .ותכנית האבטחה ח את ציבור המבקרים במרכז על פי הנחיות קב"ט המועצההמאבטח יאבט .8.3

המאבטח יבצע בידוק לנכנסים למרכז וייל, לשם זיהוי מבקרים חשודים. כניסת מבקרים נושאי נשק  .8.4

 תתאפשר רק למחזיקי רישיון נשק כדין.

רכז וייל לאיתור סורק", ויתצפת לכיוון מגרש החנייה של מ -במהלך המשמרת ישמש המאבטח כ"צופה .8.5

 מקרים חריגים.

אחת לשעה, קרי שלוש פעמים במהלך המשמרת, יבצע המאבטח סריקות בתוך מרכז וייל אחת לאיתור  .8.6

 חפצים חשודים ו/או אירועי השחתה.

 מרכז וייל. לקב"ט המועצה ולמנהל מידיעל כל מקרה חריג או מעורר חשד ידווח המאבטח באופן  .8.7

 

 (שירות אופציונאלי)שמירה בעמדות  באמצעות מאבטחים  .9

יאוישו עמדות השמירה בכניסות ברח' הזורע וברח' החורש, בכל עמדה יוצב  5:30 - 21:30בין השעות   .9.1

 .בעל תעודת הכשרה תקפה מינימום בודק ביטחוני מאבטח אחד

 המאבטח ייצא מביתן השמירה בכל הגעת רכב. .9.2

 אחמ"ש לבדיקה.-יוזעק סיירבמקרה של רכב /נהג חשוד  .9.3

 שער הכניסה/יציאה יהיה סגור למעט בעת מעבר רכב. .9.4

 אחמ"ש./כל אירוע חריג ידווח מיד לסייר .9.5
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 שירותי מוקדן )שירות אופציונאלי( .10

המועצה שומרת לעצמה את הזכות להזמין מהספק שירותי מוקדן לאיוש מוקד המועצה )הממוקם  .10.1

 במשרד הקב"ט( במהלך הלילה.

 .6:00- 18:00מוקדן תהיה בין השעות  משמרת  .10.2

, כל אירוע חריג ידווח LPR -המוקדן יצפה במסכים אליהן משדרות המצלמות ברחבי הכפר ומערכת ה .10.3

 לקב"ט המועצה, סייר הלילה ומפקד משמר הכפר )המשמר האזרחי(.

 עבודת המוקדן תהיה על פי הוראות קב"ט המועצה. .10.4

 אחמ"ש.-קדן כפוף פיקודית לסיירבמהלך המשמרת במוקד המועצה יהיה המו .10.5

 

 שירותים מזדמנים – תחת כיפת השמיים אבטחת אירועים .11

, צעדת הבנים( תזמין טריאתלוןבמסגרת אירועים קהילתיים רבי משתתפים )כגון: אירועי יום העצמאות,  .11.1

 המועצה מהספק צוותים לאבטחת האירוע.

ישראל אשר מנהלת את האבטחה באירועים ח האדם הנדרש נקבע על ידי משטרת והיקף וסוג )הכשרה( כ .11.2

 כאמור.

 אבטחת האירוע תהיה בהתאם לנהלים ולהנחיות משטרת ישראל. .11.3

ימי עבודה לפני יום  5המועצה תזמין שירותי אבטחה לאירועים באמצעות הזמנת עבודה לספק בכתב, עד  .11.4

 האירוע.

ור משטרה לשמש בתפקידים במסגרת הזמנת שירותי אבטחה לאירועים יוזמנו מהספק עובדים בעלי איש .11.5

בודק תרבות , חמוש או לא חמוש בהתאם לדרישה הבאים: בודק בטחוני לא חמוש, מאבטח בסיסי

 סדרןובידור, 

 לה. ששיידרעל הספק להיות ערוך להעמיד לרשות המועצה עובדים כאמור בהיקף  .11.6

 

 דרישות כשירות כוח אדם .12

מהעובדים אותם נדרש הספק לספק למועצה להלן פירוט דרישות הכשירות הנדרשות לגבי כל אחד  .12.1

 במסגרת השירותים נשוא המכרז, לרבות עובדים זמניים/מחליפים.

על הספק לוודא קיום תעודת הסמכה בתוקף ושמירה על כשירות במהלך כל תקופת עבודת העובד לרבות  .12.2

ירת הכל בהתאם לקריטריונים הנדרשים על ידי משטרת ישראל לשם שמ –ביצוע רענון תקופתי 

 הכשירות.  

מובהר ומודגש כי על הספק לקבל אישור פרטני מאת קב"ט המועצה ביחס לכל עובד שיועסק במסגרת  .12.3

הספקת השירותים לפי מכרז זה מראש, טרם תחילת עבדותו במועצה. לקב"ט המועצה שמורה הזכות 

/או תביעה שלא לאשר עובד מטעם הספק מכל סיבה שהיא, ולספק לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו

 בעניין קביעת הקב"ט. 

. לספק מידילקב"ט המועצה שמורה הזכות לדרוש מהספק החלפת עובד, והספק נדרש לעשות כן באופן  .12.4

 לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין דרישת הקב"ט כאמור. 

 ראש ובכתב.העסקת עובדים החורגים מהקריטריונים המפורטים להלן תהיה אך ורק באישור הקב"ט מ .12.5

 דרישות כשירות מנהל שירות: .12.6

 בעל הסמכת "מנהל ביטחון" )מנב"ט( מטעם משטרת ישראל, בתוקף. .12.6.1
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 בעל יכולת לתפעל מערכות ממוכנות וממוחשבות )מחשבים, מערכות מצלמות ואזעקות וכו'(. .12.6.2

 עבר פלילי נקי  .12.6.3

 ידני.-נהיגה לרכב פרטי ןרישיו .12.6.4

 וכתיבה.ידיעת השפה העברית על בוריה, כולל קריאה  .12.6.5

 שנות לימוד לפחות. 12 .12.6.6

 שירותיות וייצוגיות .12.6.7

  :כשירות מאבטחי מוסדות חינוך .12.7

מאבטחי מוסדות חינוך יעמדו בכל דרישות חוזרי מנכ"ל משרד החינוך ומשטרת ישראל לכשירות 

על ידי משרד החינוך ו/או משטרת ישראל  ושיפורסממאבטחי מוס"ח, לרבות בכל העדכונים והדרישות 

 לעניין כשירות מאבטחי מוסדות חינוך.

 אחמ"ש -דרישות כשירות סייר .12.8

 בוגר קורס פיקודי באחת מזרועות הבטחון. .12.8.1

 ומעלה. 05בעל הכשרת רובאי  .12.8.2

 " לפחות.רמה אבעלי תעודת הסמכה כ"מאבטח  .12.8.3

 בעל רישיון לאחזקת נשק ארגוני. .12.8.4

 ת וממוחשבות )מחשבים, מערכות מצלמות ואזעקות וכו'(.יכולת לתפעל מערכות ממוכנו .12.8.5

 עבר פלילי נקי  .12.8.6

 ידני.-נהיגה לרכב פרטי ןרישיו .12.8.7

 ידיעת השפה העברית על בוריה, כולל קריאה וכתיבה. .12.8.8

 שנות לימוד לפחות 12 .12.8.9

 שירותיות וייצוגיות .12.8.10

 דרישות כשירות מאבטח /שומר .12.9

 ומעלה. 03בעל הכשרת רובאי  .12.9.1

 בסיסי", לפחות. בעלי תעודת הסמכה כ"מאבטח .12.9.2

 בעל רישיון לאחזקת נשק ארגוני. .12.9.3

 יכולת לתפעל מערכות ממוכנות וממוחשבות )מחשבים, מערכות מצלמות ואזעקות וכו'(. .12.9.4

 עבר פלילי נקי  .12.9.5

 ידני.-נהיגה לרכב פרטי ןרישיו .12.9.6

 ידיעת השפה העברית על בוריה, כולל קריאה וכתיבה. .12.9.7

 שנות לימוד לפחות 12 .12.9.8

 שירותיות וייצוגיות .12.9.9

 מוקדן -דרישות כשירות  .12.10

 ידע בהפעלת מע' ממוחשבות. .12.10.1

 אחריות ויכולת עבודה תחת לחץ. .12.10.2

 עבר פלילי נקי. .12.10.3

  דרישות כשירות סדרנים/לא חמושים: .12.11

 בהתאם לקריטריונים שנקבעו לבעלי תפקידים אלו ע"י משטרת ישראל.
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 רכב סיור .13

במהלך ההתקשרות )כלומר על שגילו לא עולה על שלוש שנים בכל עת , הספק יעמיד לרשות המועצה רכב .13.1

אשר ישמש כרכב סיור, כאשר כל העלויות  שנים ברכב חדש(, 3הספק להחליף את הרכב בהגיעו לגיל 

הנובעות מרכישת הרכב, תפעולו ואחזקתו, לרבות תדלוק, תיקונים ועלויות רישוי וביטוח יחולו על הספק 

 בלבד, ללא הגבלת קילומטראז'/כמות דלק.

כגון רכב שטח או  מ"מ 172ובעל מרווח גחון מעל  ור יהיה בעל חזות ייצוגיתנדרש כי רכב הסי .13.2

 ", בכל מקרה על הספק לקבל אישור הקב"ט לעניין דגם הרכב טרם הספקתו. קרוסאובר"

לשימוש במידת הצורך במסגרת אבטחת הכפר, כמפורט לעיל, ,  24/7רכב הסיור ישמש לביצוע סיורים  .13.3

 הביטחון.קב"ט המועצה לצרכי 

הוצאת רכב הסיור מחוץ לתחומי המועצה תהיה באישור הקב"ט בלבד, ובכל מקרה של הוצאת הרכב  .13.4

ליום טיפול )או מכל סיבה אחרת( יעמיד הספק לרשות המועצה רכב חלופי העומד בקריטריונים החלים 

 באחריות הספק לדאוג להחזרת המצב לקדמותו. על רכב הסיור.

מערכת איתור מקום, וקב"ט המועצה יהיה בעל הרשאה וגישה לקבלת נתוני הספק יתקין ברכב הסיור  .13.5

 הכוללת היסטורית מיקומים. תייעודי אפליקציהבאמצעות  מיקום הרכב בכל עת.

רכב הסיור יישא שילוט קבוע המזהה את הרכב כרכב סיור בשירות המועצה המקומית כפר שמריהו.  .13.6

 המועצה. עיצוב ונוסח השלט יהיו על פי הנחיות קב"ט

 ציוד לרכב סיור .13.7

 הספק יאבזר את רכב הסיור, על חשבונו, באמצעים הבאים: 

 חיבור קבוע – (LUMENS 1000-פנס רנאור נטען )בעוצמה שלא תפחת מ .13.7.1

מכשיר הקשר יסופק ע"י  – מסוג מוטורולה )צרוב על תדר המועצה( –מכשיר קשר קבוע ברכב  .13.7.2

 .ובעלות בחלקים הנדרשים לשם התקנת המכשיר בעלות ההתקנה איישהמועצה, הספק 

עם אפשרות הפרדת צבעים ומצב  על גג הרכב כחול - ( צהובלד-גשר תאורהפנס מהבהב תקני ) .13.7.3

 .כריזה( מפנללילה )הדלקה 

 ערכת עזרה ראשונה .13.7.4

 מטף קטן. .13.7.5

 מגפון נייד. .13.7.6

הכולל הדלקת שליטה  פנל מעד לכריזה, רדיו, קבועה ברכב הכוללת מצבים, צופר, מערכת כריזה. .13.7.7

 מהבהבים ומעבר למצב לילה.

 אלונקה .13.7.8

  24/7מצלמת דרך בחיבור קבוע המצלמת  .13.7.9

 בלת קילומטראז'.גדלק ע"ח הספק, ללא מ .13.7.10

הספק יהיה אחראי על תקינות הציוד ברכב הסיור כמפורט לעיל. בכל מקרה של הודעת המועצה על ליקוי  .13.8

בציוד על הספק לתקן את הליקוי או להחליף את הציוד הלקוי בחדש בתוך יום עבודה אחד ממועד הודעת 

 המועצה. 

 

 מדים/בגדי עבודה: .14

 ידי הספק ועל חשבונו.-לו עלכל עובד יתייצב לעבודתו כשהוא לבוש במדים שיסופקו  .14.1
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 הספק יספק לעובדים מדי שנה: .14.2

 מאבטחים, סייר מכנס דגמ"ח דגם יס"מ אפורמכנסי דגמ"ח ארוכים  4  .14.2.1

 , בחורף פולו ארוךבקיץ דרייפיטחולצות מדגם "פולו"  4  .14.2.2

 סווטשירטים בחורף. 3 .14.2.3

 מעיל חורף. 1 .14.2.4

 חליפת סערה )שני חלקים(. .14.2.5

 חרמונית .14.2.6

 שחור -כובע צמר  .14.2.7

 כובע זיהוי בצבע צהוב הנושא כיתוב "בטחון".  .14.2.8

)לא נעלי  , כגון: נעלי הרים, נעליים טקטיות וכד', מתאימות לאופי העבודהכהות עבודה זוג נעלי .14.2.9

 בית, לא סנדלים ולא נעלי ספורט(.

החולצות והמעיל שיסופקו למאבטחים בבית הספר ובבית וייל, יכללו את לוגו הספק על כתף  .14.2.10

 חור יופיע כיתוב "מאבטח מוסדות חינוך"ימין שלהם ומא

 כיתוב מאחור "ביטחון כפר שמריהו" –סיור  .14.2.11

 לנשק.ה תקנית חגור .14.2.12

 -אפוד זיהוי צהוב הנושא מלפנים לוגו של "מועצה מקומית כפר שמריהו" ושל הספק, ומאחור .14.2.13

 ".כפר שמריהו כיתוב "בטחון

 בהתאם לדרישת קב"ט המועצה.הספק מתחייב בכל שנה להחליף את מדי העובדים לצבע אחר,  .14.3

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המדים שיסופקו על ידי הספק למאבטחי מוסדות חינוך יעמדו בכל הדרישות  .14.4

 המחייבות על פי חוזרי מנכ"ל משרד החינוך ומשטרת ישראל לגבי מאבטחי מוס"ח.

 

 ציוד לעובדים: .15

מוסדות החינוך בכל הנדרש על פי חוזרי : באחריות הספק לצייד את מאבטחי מאבטחי מוסדות חינוך .15.1

מנכ"ל משרד החינוך והוראות משטרת ישראל לעניין מאבטחי מוסדות חינוך, ולוודא התייצבותם 

 למשמרת מצוידים בכל הנדרש על פי ההנחיות כאמור .

 אחמ"ש/מאבטחים:-ציוד לסייר .15.2

והמאבטחים שיועסקו במסגרת השירותים השוטפים בפריטים  אחמ"ש-באחריות הספק לצייד את הסייר

 הבאים, ולוודא התייצבותם למשמרת מצוידים בכל הנדרש כמפורט להלן:

מחסניות, פונדה  2, נרתיק לנשיאת אמצעי החימוש, פולימרי  מ"מ 9אקדח  –אמצעי חימוש  .15.2.1

 ושרוך אבטחה.

 תקני  + נרתיק מתאים גז מדמיע .15.2.2

 אחד מהעובדים )תלויה בחזית המדים(מצלמה אישית ניידת לכל  .15.2.3

 טלפון חכם כולל מצלמה מובנית. .15.2.4

 פנס .15.2.5

 ., ומכשיר לספירת קהלמגנומטר –למאבטח במרכז וויל  .15.2.6
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: הספק יצייד את העובדים על חשבונו, ויוודא התייצבותם ציוד לעובדים במסגרת שירותים מזדמנים .15.3

ומשטרת ישראל בהתאם לתפקידם  למשמרת כשהם מצוידים כנדרש, בציוד הנדרש ע"פ הוראות הקב"ט

 )בודק בטחוני חמוש/בודק בטחוני לא חמוש/סדרן(.

הספק יהיה אחראי על תקינות הציוד הנדרש לעובדים  כמפורט לעיל. בכל מקרה של הודעת המועצה על  .15.4

ליקוי בציוד על הספק לתקן את הליקוי או להחליף את הציוד הלקוי בחדש בתוך שעתיים מדרישת 

 הקב"ט.

 

 הוראות נוספות .16

 החזקת משרד פעיל בקרבת המועצה .16.1

הספק יהיה אחראי להקמתו ולהפעלתו של משרד  מאויש ע"י בעלי תפקיד מיומנים ומאושרים   .16.1.1

קווים לפחות, פקס ומחשב,  2על ידי קב"ט המועצה ובו מוקד אלחוטי, מערכת טלפונית של 

 ק"מ אווירי משטחי המועצה. 25במרחק של 

המוקד האלחוטי יהיה מקושר באמצעות מערכת קשר אלחוטית לרכב הסיור ולניידת הפקח  .16.1.2

 האזורי. 

, על ידי אדם אחד לפחות, 17:30עד  07:30המשרד יהיה מאויש מדי יום, בימים א' עד ה', משעה  .16.1.3

 על חשבון הספק.

 חדר נשקים .16.2

ק"מ  25מרחק שלא יעלה על במשרד שיקים הספק כאמור לעיל ו/או בכל מקום אחר בקרבת המועצה, וב

נשקים תקינים  20-מהכפר, יוקצה חדר נפרד לאחזקת נשקים )נשקיה(. בחדר זה יוחזקו לא פחות מ

 ידי המועצה.-פי הצורך, במידה שתידרש הגדלת היקף העבודה על-ומוכנים לשימוש על

 תרגילים, הכשרות וימי רענון .16.3

המאבטחים/בעלי תפקידים אחרים מטעם הספק יבוצעו כחלק מהפעילות השוטפת במהלך משמרות  .16.3.1

תרגילים מתוכננים /תרגילי פתע על ידי קב"ט המועצה. עובדי הספק יהיו מתודרכים לשיתוף פעולה 

 ועמידה בכל הנחיות הקב"ט.

רענונים, הכשרות ומטווחים כנדרש על פי משטרת ישראל לשם חידוש תוקף תעודות ההסמכה  .16.3.2

ם השונים יהיו באחריות הספק ועל חשבונו, מחוץ לשעות העבודה הנדרשות לבעלי התפקידי

 הנדרשות על פי מכרז זה.

נוסף על האמור לעיל, אחת לרבעון, במועד שייקבע על ידי קב"ט המועצה, יתייצבו בעלי התפקידים  .16.3.3

אצל קב"ט  ןלריענומטעם הספק המועסקים במסגרת הספקת השירותים השוטפים למועצה 

 שעות.  2-4המועצה, שימשך 

מובהר ומודגש כי המועצה לא תשלם לספק בגין שעות הרענון, אך על הספק לשלם לעובדיו שכר  .16.3.4

 כדין בגין שעות אלה.

 דיווחים  .16.4

 על הספק להעביר דיווחים אודות פירוט הכשרות בהם השתתפו העובדים, תוקף הסמכות וביוצ"ב. .16.4.1

על ידי קב"ט המועצה. לקב"ט הדיווחים יהיו דיווחים תקופתיים שיועברו בתדירות שתקבע  .16.4.2

המועצה שמורה הזכות לדרוש ממנהל השירות מטעם הספק להעביר דיווח כאמור באופן מידי על פי 

 דרישה.



 המועצה המקומית כפר שמריהו
 12/2022מכרז פומבי מספר 

 לשירותי אבטחהמכרז 

 

 כל הזכויות שמורות למועצה מקומית כפר שמריהו © 58מתוך  52עמוד 
 נערך ע"י ֹעפר גורדון, שיאון שרותי יעוץ ארגון וניהול.

 חתימה וחותמת המציע

 
 09:45 21/12/2022 : לפרסום  גרסה

 

 

 /גורמים אחריםמערכת דיווח שעות למשטרת ישראל .17

, על פי הנחיות o.k2goמאבטח מוס"ח מחוייב בדיווח התייצבות למשמרת וסיום המשמרת במכרז  .17.1

דרישה זו היא דרישה יסודית, ואי עמידה בה תגרור חיוב של הספק בפיצויים  –משטרת ישראל 

 מוסכמים.

באמצעים לדיווח השעות במערכת, באופן טלפוני או  המוס"ח מאבטחהספק לצייד את באחריות  .17.2

 באפליקציית טלפון נייד.

והן חיבור דרך , הן חיבור למחשב o.k2goהספק יספק למועצה על חשבונו חיבור לאפליקציית מנהלים  .17.3

 .ון נייד חכםטלפ

המאבטח  לשימושבין אם מדובר בתקלה הקשורה ) הספק יהיה אחראי לפתרון תקלות במערכת הנוכחות .17.4

קריאה באופן של פתיחת  (ובין אם מדובר בתקלה שהתעוררה בשימוש קב"ט המועצה במערכתבמערכת 

 פתרונה., ומעקב אחר טיפול בתקלה עד o.k2goבמוקד התמיכה של מערכת 

ככל שהמועצה תדרוש מהספק דיווח נוכחות במערכת מידע אחרת, בין אם מערכת שתוטמע ע"י המועצה  .17.5

ובין אם על פי דרישת גורמים רגולטוריים/ מממנים, מחוייב הספק להצטייד בכל הדרוש לשם דיווח 

 השעות כנדרש: גישה למערכת ואמצעי דיווח שעות ע"י המאבטחים, וזאת על חשבונו.

 

 יקורות בנושא שמירת זכויות עובדים ב .18

הספק מתחייב לשתף פעולה באופן מלא עם ביקורות שיערכו, ככל שיערכו, בעניין פיקוח ו/או אכיפת  .18.1

קיום זכויות עובדיו, וכן מתחייב להמציא למזמין לדרישתו, בין היתר, אישורים על תשלומי מס הכנסה, 

בדים המועסקים על ידו עבור המזמין וכן כל מסמך ביטוח לאומי, קרנות פנסיה, תלושי שכר של העו

 רלוונטי אחר הנדרש ע"י המזמין.

 אחת לרבעון, במועד שתקבע המועצה, יעביר הספק העתקי תלושי השכר של העובדים לבדיקת המועצה. .18.2

מובהר ומוסכם בזאת כי ככל שתערך ביקורת ע"י גורם מקצועי אחר זולת המזמין, לרבות מנהל ההסדרה  .18.3

ה במשרד הכלכלה והתעשייה ו/או מי מטעמו, יהא רשאי המזמין להעביר את המסמכים כאמור והאכיפ

 לאותו גורם.

ככל שתמצא במהלך הביקורת הפרה של זכויות העובדים המועסקים ע"י המציע, יועברו כל הממצאים  .18.4

 בכתב לספק עם העתקים למזכירות המזמין וכן למנהל ההסדרה והאכיפה בתמ"ת. 

יום ממועד העברת ממצאי הביקורת כאמור לעיל, מתחייב הספק להמציא למזמין  30וך לא יאוחר מת .18.5

תצהיר בכתב, המפרט את אופן תיקון הממצאים במלואם, לרבות פירוט תשלום רטרואקטיבי בגין הפרת 

 זכויות העובדים בעבר, במידת הצורך. התצהיר ייחתם ע"י המציע ויאושר ע"י רו"ח של המציע. 

ם בזאת כי עד למילוי התנאי הנקוב בסעיף זה יושהה כל תשלום המגיע לספק, ככל שמגיע, מובהר ומוסכ .18.6

 מאת המזמין. 

למען הסר ספק, אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מהתחייבויות הספק בהתאם להסכם ו/או ויתור כלשהו  .18.7

 של המזמין על טענה או תביעה למיצוי זכויות המזמין ע"פ תנאי ההסכם וכל דין.

 

 פיצויים מוסכמים .19

הפר הספק הפרות לא יסודיות את האמור במפרט זה, כולל המועדים הנקובים בו, ישלם הספק למועצה  .19.1

פיצויים מוסכמים, קבועים ומוערכים מראש כמפורט להלן, וזאת מבלי לפגוע במלוא זכויותיה של 
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 המועצה במקרה שהספק הפר את האמור בהסכם, כולל מפרט זה, הפרה יסודית. 

ובהר, כי המועצה תהא רשאית לנכות מכל סכום המגיע לספק את סכום הפיצוי המוסכם כאמור בסעיף י .19.2

 זה, ולספק לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך.

אחמ"ש, מאבטח מוס"ח, מאבטח, מוקדן, בודק -למען הסר ספק, בטבלה להלן "בעל תפקיד" הינו סייר .19.3

 לפי העניין. –דרן בטחוני לא חמוש, בודק בטחוני חמוש או ס

 ₪שווי הפיצוי  מהות ההפרה מס'

הספק  יחויבבגין כל שעת איחור  איחור בעל תפקיד למשמרת שנקבעה  .1

שעות עבודת אותו בעל  3בעלות 

 תפקיד

שעות עבודה, בתעריף שעת  30 אי התייצבות בעל תפקיד למשמרת שנקבע  .2

 עבודה של אותו בעל תפקיד

בתעריף שעת  שעות עבודה 30 נטישת משמרת  .3

 עבודה של אותו בעל תפקיד

הצבת בעל תפקיד שאינו בעל הסמכה/הכשרת נדרשת לפי הוראות   .4

 משטרת ישראל ושאר ההוראות המחייבות לאותו תפקיד

שעות עבודה בתעריף שעת  50

 עבודה של אותו בעל תפקיד

התייצבות בעל תפקיד ללא הליך קליטה ואישור פרטני מטעם   .5

 קב"ט המועצה

שעות עבודה בתעריף שעת  50

 עבודה של אותו בעל תפקיד

שעות עבודה, בתעריף שעת  30 התייצבות בעל תפקיד המחייב נשיאת נשק, ללא נשק  .6

עבודה של אותו בעל תפקיד. 

 החלפת בעל התפקיד במיידי.

התייצבות בעל תפקיד המחייב נשיאת נשק, עם נשק שאינו נשק   .7

הארגוני אותו נושא בעל  ארגוני / נשק שאינו תואם לרישיון

 התפקיד

שעות עבודה בתעריף שעת  30

 עבודה של אותו בעל תפקיד

התייצבות בעל תפקיד המחייב נשיאת נשק, עם נשק לא תקין/חלוד   .8

 או ללא תחמושת כנדרש.

שעות עבודה בתעריף שעת  30

 עבודה של אותו בעל תפקיד

התייצבות בעל תפקיד עם ציוד חסר או לא תקין כגון: ללא שרוך   .9

אבטחה/שרוך לא תקין, ללא נרתיק, ללא פונדה למחסניות, ללא 

תרסיס פלפל/ תרסיס פלפל לא בתוקף, ללא כובע זיהוי, ללא 

נעליים סגורות, ללא מצלמה ניידת אישית/מצלמה לא תקינה 

 וכיוצ"ב.

שעות עבודה של אותו בעל  15

 דתפקי

התייצבות בעל תפקיד ללא אמצעי קשר או עם אמצעי קשר לא   .10

 תקין

שעות עבודה בתעריף שעת  20

 עבודה של אותו בעל תפקיד

שעות עבודה בתעריף שעת  5 התייצבות בעל תפקיד בהופעה מרושלת )גילוח, לבוש וכו'(  .11

 עבודה של אותו בעל תפקיד

 שעות עבודת מאבטח 15 אי מילוי יומן עבודה / הגשת דיווח כנדרש  .12

חוסר ביומן אבטחת מוס"ח למאבטח מוס"ח / יומן שאינו עומד   .13

 בדרישות משטרת ישראל

 שעות עבודת מאבטח מוס"ח 10
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 ₪שווי הפיצוי  מהות ההפרה מס'

אי נשיאת תעודות כנדרש: אי נשיאת תעודות הסמכה/נשיאת   .14

/אי נשיאת רישיון לנשיאת כלי נשק / אי ףתעודות הסמכה לא בתוק

כל תעודה או נשיאת תעודת ההרשאה לכלי הנשק / אי נשיאת 

 מסמך הנדרש ממאבטח מוס"ח

שעות עבודה בתעריף שעת  20

 עבודה של אותו בעל תפקיד

 שעות עבודת מאבטח 20 אצל קב"ט המועצה ןלריענואי התייצבות עובד   .15

אי שיתוף פעולה עם תרגילי פתע/תרגילים מתוכננים ע"י קב"ט   .16

 המועצה 

שעות עבודה בתעריף שעת  30

 עבודה של אותו בעל תפקיד

שעות עבודה בתעריף שעת  50 הפקרת נשק/משחק בנשק  .17

עבודה של אותו בעל תפקיד, 

 הרחקת העובד

 שעות עבודת מאבטח מוס"ח 30 אי נעילת שער קריית חינוך ע"י מאבטח מוס"ח  .18

אי ביצוע הוראות משרד החינוך / משטרת ישראל לגבי נהלי   .19

אבטחת מוס"ח כגון סריקות, רישום ביומן, דיווח כניסה/יציאה על 

 ידי מאבטח מוס"ח במערכת הדיווח

 שעות עבודת מאבטח מוס"ח 5

 שעות עבודת מאבטח מוס"ח 20 הכנסת רכב/אדם שלא נבדק בהתאם לנהלי אבטחת מוסדות חינוך  .20

 שעות עבודת מאבטח מוס"ח 50 דיווח כוזב של שעות עבודת מאבטח מוס"ח  .21

 שעות עבודת מאבטח 30 אי דיווח לקב"ט ולמשטרת ישראל על אירוע חריג כנדרש  .22

אי זמינות/ אי התייצבות על פי דרישת הקב"ט של מנהל השירות   .23

 מטעם הספק

 שעות עבודת מאבטח 5

שעות עבודת מאבטח לכל  50 דקות מקריאה 20התייצבות צוות תגבור בתוך אי   .24

חצי שעת איחור או חלק ממנה, 

 דקות. 10לאיחור העולה על 

אי החלפת ציוד פגום ברכב סיור / אצל בעל תפקיד בקבועי הזמן   .25

 הנדרשים על פי המכרז

 שעות עבודת מאבטח 5

המועצה/ אי שיתוף אי מסירת מסמכים נדרשים על פי דרישת   .26

 פעולה בכל הקשור בביקורת על זכויות עובדים

 שעות עבודת מאבטח 50
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 ערבות ביצוע – 2נספח ב/
 אין לצרף ערבות בנוסח זה להצעה המוגשת למכרז. צירוף ערבות ביצוע להצעת המציע יביא לפסילתה

 לכבוד

 )להלן: "המועצה"(  המועצה המקומית כפר שמריהו

 ______________________בנקאית מס' ערבות הנדון:

 לסך של עד סכום לסילוק כל בזה כלפיכם ערבים "( אנוהמבקשעל פי בקשת _______________ )להלן " .1

להבטחת התחייבויות "( הערבות סכום: "להלן( )שקלים חדשיםשמונים אלף הסכום במילים: ) ח"ש 80,000

 ומילוי תנאיו. שירותי אבטחהל 12/2022' מס מכרז בעניין המבקש לבין שביניכם הסכם עם המבקש בקשר

כפי שמתפרסם מפעם לפעם על ידי הלשכה המרכזית  סכום זה יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן, .2

לחודש שלאחריו  15 –מדד חודש ______ שהתפרסם ב   -זו, יהא "מדד הבסיס"  ערבות לסטטיסטיקה. לעניין

 )או בסמוך למועד זה(.

 זו. ערבות זו יהיה המדד האחרון שפורסם קודם לקבלת דרישתכם על פי ערבות לעניין"המדד הקובע"  .3

זו יחושבו כדלהלן: אם יתברר כי המדד הקובע עלה לעומת מדד הבסיס, יהיו  ערבות הפרשי ההצמדה לעניין

"הפרשי ההצמדה" הסכום השווה למכפלת ההפרש בין המדד הקובע למדד הבסיס בסכום הערבות, מחולק 

 דד הבסיס.במ

, ללא ערבותהאם המדד הקובע יהא נמוך ממדד הבסיס נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום 

 .כל הפרשי הצמדה

עם , באופן מיידי אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל בתוספת הפרשי הצמדה .4

או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או  דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס

באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המבקש בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון 

 כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקש באשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

במספר דרישות, שכל אחת מהן אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או 

מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך הנקוב לעיל בתוספת הפרשי 

 הצמדה.

תוקף של ערבות זו ניתן הארכה בהודעה בכתב מאת המועצה באופן חד צדדי לבנק בלא צורך בקבלת הסכמת  .5

 ים ממועד תוקף הערבות. ( חודשים נוספ12עשר )-המבקש, לתקופה של שנים

להלן,  8כל דרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל לא יאוחר מתאריך תום תוקפה של הערבות כמפורט בסעיף  .6

 לעיל. 5ו/או לאחר חלוף המועד האחרון לתוקף הערבות לאחר התקופה הנוספת )באם הוארכה( כאמור בסעיף 

 לביטול.זו הנה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת  ערבות .7

 זו תישאר בתוקפה עד ליום _____ ועד בכלל. ערבות .8

 זו בטלה ומבוטלת. נוערבות מועד זהלאחר 

  זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא. ערבות .9

 בכבוד רב,     

 בנק____________________בע"מ
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 אישור קיום ביטוחים – 3נספח ב/

 תאריך הנפקת האישור: אישור קיום ביטוחים

אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו 
כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת 

 יסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.הביטוח יגבר האמור בפול
 מעמד מבקש האישור אופי העסקה מבוטחה מבקש האישור

מועצה מקומית כפר שמריהו 
ו/או חברות בנות ועובדים של 

 הנ"ל.

 שם
 
 

 שירותים☒

 :אחר☒
ו/או שירותים  אבטחהשירותי 

 .נלווים

 

 מזמין שירותים☒
 

 ת.ז./ח.פ. 
 

 ת.ז./ח.פ.
 

 מען
 

 מען
 

 כיסויים
 סוג הביטוח

 
חלוקה לפי 

גבולות אחריות 
 או סכומי ביטוח

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
ומהדורת 
 הפוליסה

תאריך 
 תחילה

תאריך 
 סיום

גבול האחריות / סכום 
 ביטוח

 כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים 
 יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד'

 מטבע סכום

אחריות כלפי צד 
 שלישי

ביט  
______ 

 אחריות צולבת  302 ₪  8,000,000  
 הרחב שיפוי 304
 כלי ירייה  –הרחבת צד ג'  305
 קבלנים וקבלני משנה  307
ויתור על תחלוף לטובת מבקש  309

 האישור 
 תביעות המל"ל 315
 מבקש האישור מבוטח נוסף 318
 ראשוניות 328
 רכוש מבקש האישור יחשב כצד ג  329

 צד ג' –)*( אחר 
חריג אחריות 

מקצועית, אינו 
 חל על נזקי גוף

ביט  
______ 

  4,000,000 
למקרה ולתקופה 

במשותף עם 
פוליסת צד ג' 

 הנ"ל ולא בנוסף

 ₪ 

אחריות 
 מעבידים

ביט  
______ 

 הרחב שיפוי 304 ₪      20,000,000  
 ויתור על תחלוף מבקש האישור  309
 מבוטח נוסף היה ויחשב כמעבידם  319
 ראשוניות  328

)*( אחריות 
 מקצועית

ת.        
 רטרו: 
_____ 

 
 
 
 
 
 
 

 

4,000,000  ₪ 
 

 

 אובדן מסמכים 301
 אחריות צולבת  302
 הרחב שיפוי 304
ויתור על תחלוף לטובת מבקש  309

 האישור 
 עובדיםמרמה ואי יושר  325
 עיכוב /שיהוי עקב מקרה ביטוח 327
 ראשוניות 328
 חודשים. 6תקופת גילוי  332

פירוט השירותים )בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת 
 (*:ג'בנספח 

 אבטחה 001
 ביטול/שינוי הפוליסה *

יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או   60האישור או ביטול של פוליסת ביטוח,  לא ייכנס לתוקף אלא  שינוי לרעת מבקש
 הביטול.

 חתימת האישור
 המבטח:
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 כתב הצעת המחירנספח התמורה  – 4נספח ב/

 המחירים המוצעים בהצעה יהיו נקובים בשקלים חדשים, לא כולל מע"מ. .1

המציע יפרט בהצעתו את עלות כל המרכיבים המפורטים בסעיף זה, ויקח בחשבון את עלויות המרכיבים  .2

 שלדעתו נדרשים מעבר להם.

בטבלת הצעת המחיר את שווי מרכיב עלות השכר מתוך סך התמורה  1-8על המציע לפרט ביחס לסעיפים  .3

 ., ואת הרווח הקבלניהמבוקשת, ואת שווי שאר ההוצאות והתקורות

" כולל את שכר הבסיס שישולם לעובד )אותו יש לפרט בנפרד( ואת למעסיק מובהר כי "מרכיב עלות השכר .4

וכל  העלויות החלות על המעביד בגין חופשה, חגים, פנסיה, הבראה, פיצויים, ביטוח לאומי וקרן השתלמות

 .שאר העלויות המחוייבות על פי כל דין

ללות את  כלל העלויות הנוספות למעביד, לרבות, ימי ההכשרה מובהר כי "הוצאות נוספות ותקורות" כו .5

והאימונים, ימי העשרה ו/או גיבוש, הסעות ונסיעות, ציוד וביגוד, הוצאות ניהול, הוצאות נלוות שונות כגון: 

טלפון, דואר, אש"ל, זמן בטלה וכיוצ"ב, כלל התוספות המשולמות לעובדים על פי ותק, עלויות מענק 

 לעיל. 4לחג, וכל הוצאה נוספת שאינה נכללת במרכיב עלות השכר כהגדרתו בסעיף  מצויינות ושי

שישלם הספק לעובדיו יהיה בהתאם לשכר הבסיס שנקב בהצעתו ביחס  המינימלימובהר כי שכר הבסיס  .6

 לכל אחד מסוגי העובדים.

או בהסכם הקיבוצי לענף שמירה וניקיון לפי כל דין, מובהר כי ככל שיחולו שינויים שיחולו בשכר המינימום  .7

 ., בהתאם לשיעור עליית השכרבלבדלמעסיק תעודכן התמורה באופן של הצמדת מרכיב עלות השכר 

יחושבו ביחס למרכיב עלויות השכר  –תוספות להן זכאי הספק בגין עבודה בשעות נוספות, שבת וחג וכיוצ"ב  .8

 בלבד.למעסיק 

בטבלת הצעת המחיר תכלול את כל העלויות  8הספקת רכב הסיור, סעיף מובהר כי התמורה החודשית בגין  .9

הנובעות מהספקת רכב הסיור למועצה, לרבות  עלויות רכישת הרכב, תפעולו ואחזקתו, לרבות תדלוק, 

 תיקונים ועלויות רישוי וביטוח, עלויות ציוד ואבזור הרכב, ללא הגבלת קילומטראז'/כמות דלק.

להזמין את כל המרכיבים המפורטים במפרט ו/או במסמכי המכרז, או חלקם, וכן  מובהר כי למועצה הזכות .10

 לקבוע את הכמות שתוזמן מכל מרכיב, כאמור במסמכי המכרז.

למען הסר ספק, המחירים הנקובים על ידי המציע יהיו סופיים עבור כל הנדרש לביצוע מלא ושוטף של כל  .11

 ההתקשרות. השירותים הנדרשים במכרז זה לאורך כל תקופת 

דקות מלאות. למען הסר ספק שעות העבודה יחושבו נטו ללא זמני נסיעה, על פי שעות  60שעת עבודה הינה  .12

 העבודה באתר הספקת השירותים בפועל.

 על המציע לנקוב במחירים בגין כל אחד ממרכיבי השירות בכתב הכמויות להלן. .13

 ים.הכמויות להלן מייצגות את היקף שנתי משוער של השירות .14

למען הסר ספק מובהר בזאת כי כל הכמויות המפורטות להלן הינן לשם השוואת ההצעות, ואין בהן כדי לחייב  .15

או להגביל את המועצה לעניין היקף השירותים שיוזמנו מהקבלן. למועצה שמורה הזכות להגדיל או להקטין 

 חלק מהשירותים כלל. את היקף השירותים הדרושים לה בכל עת, ואף להחליט שלא להזמין מהקבלן



 המועצה המקומית כפר שמריהו
 12/2022מכרז פומבי מספר 

 לשירותי אבטחהמכרז 

 

 כל הזכויות שמורות למועצה מקומית כפר שמריהו © 58מתוך  58עמוד 
 נערך ע"י ֹעפר גורדון, שיאון שרותי יעוץ ארגון וניהול.

 חתימה וחותמת המציע

 
 09:45 21/12/2022 : לפרסום  גרסה

 

 

התמורה החודשית לקבלן תהיה על פי היקף השירותים וכמות הימים החודשית שבוצעו בפועל בהתאם  .16

לתעריפים שנקב בטבלאות שלהלן בעמודת "מחיר יחידה" בתוספת מע"מ כדין והכל בהתאם להוראות 

 המזמין ולשביעות רצונו המלאה.

 פירוט הצעת המחיר: .17

 עלות השכרמרכיב  תיאור הפריט 
 **₪  למעסיק

הוצאות 
נוספות 
, ותקורות

₪ 

רווח 
 ₪ קבלני

 מחיר יחידה
סיכום )

המרכיבים: 
עלות השכר+ 

הוצאות 
נוספות 

ותקורות + 
 רווח קבלני(

₪ 

מחיר לכמות  כמות
₪ 

שכר 
 ₪ בסיס 

סה"כ עלות 
למעסיק   השכר

)שכר בסיס + 
כל העלויות 

המחוייבות לפי 
 ₪  חוק(

שעת עבודת  1
 אחמ"ש )סייר(

     8,760  

שעת עבודת  2
 מאבטח מוס"ח

 )מאבטח בסיסי(

     
2,000 

 

שעת עבודת  3
שומר   -מאבטח 

)מאבטח בסיסי 
 אופציה - רמה א'(

     
5,640 

 

שעת עבודת בודק  5
 בטחוני לא חמוש

     100  

שעת עבודת  6
"בודק  תרבות 

 וספורט"

     
100 

 

שעת עבודת  7
באירועי  סדרן"

 תרבות ספורט"

     
320 

 

שעת עבודת  8
 מוקדן )אופציה(

     100  

מחיר להספקת  9
מחיר  –רכב סיור 

 לחודש

***** ****** 
  

12 
 

  לא כולל מע"מ:₪ סה"כ 

שיצרף  **הסכומים המפורטים בעמודת "עלויות השכר למעסיק" יהיו תואמים למפורט בנספחים התמחיריים

 המצ"ב. 8.2.1.3המציע להצעתו, אשר יכללו פירוט של רכיבי השכר בהתאם להוראת תכ"מ ה.

 :באתי על החתום
 שם המציע:______________________________ מס' ת.ז./מס' חברה:________________________ 

 ________________________________דוא"ל:      טלפון________________________________

 חתימה:___________________   תאריך:______________

 אישור עו"ד
 אני הח"מ ____________________ עו"ד,  מאשר בזאת כי המסמך דלעיל, נחתם ע"י:

ה"ה ___________________ת.ז.____________, וה"ה ___________________ ת.ז. ______________ 
 (.למילוי כשהמציע הינו תאגידאלה מוסמכים לחתום בשם התאגיד: ______________ולחייב את התאגיד. )וכי 

 חתימה וחותמת _______________________,עו"ד  תאריך _____________________



 הוראת תכ"ם:
הגנה על זכויות עובדים המועסקים על ידי קבלני שירותים בתחומי השמירה, 

 האבטחה והניקיון

 

 משרד האוצר
 אגף החשב הכללי

נותני שירותים חיצוניים ועובדי  –תכ"ם 
  קבלן

 נותני שירותים חיצוניים ועובדי קבלן :ראשי פרק

 העסקת עובדי קבלן :משני פרק

 8.2.1 מספר הוראה:

   14 מהדורה:

 

 

  26מתוך  1עמוד  01.11.2019 בתוקף מיום:

 לחשב הכללי סגן בכיר תפקיד: יוסי איצקוביץ שם המאשר:

 takam@mof.gov.ilלפניות ושאלות:  לחץ כאןלקבלת עדכונים במערכת:  קישור לאתר אתר הוראות תכ"ם:

 

 מבוא .1

משרדי הממשלה מקיימים מכרזים והסכמי התקשרות עם קבלני שירותים בתחומי השמירה, האבטחה   1.1.

 והניקיון.

חוק חובת , 1976-חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"והוראה זו מוסיפה על האמור בכל דין, לרבות   1.2.

, חוקי העבודה, 2011-הגברת האכיפה של דיני העבודה, תשע"בלחוק , 1992-המכרזים, תשנ"ב

המסדירות התקשרויות ופיקוח על ביצוען מכוח סעיף  ,הסכמים קיבוציים, צווי הרחבה והוראות תכ"ם

 .3199-תקנות חובת המכרזים, תשנ"גל 24

"עלות שכר  ,הודעהבשבו מפורטים מרכיבי השכר לעובדים )בהתאם לחלקיות משרה(  ,נספח התמחיר  1.3.

לכל שעת עבודה בתחום  קיס"עלות שכר למע ,הודעהוב "לכל שעת עבודה בתחום הניקיון סיקלמע

 נפרד מהוראה זו. הוא חלק בלתי ,"השמירה והאבטחה

מנכ"ל המשרד יוודא יישום הוראה זו לצורך קיום זכויות עובדי קבלני השירותים. יישום ההוראה יקנה   1.4.

הגברת האכיפה של דיני העבודה, לחוק למנכ"ל ולמשרד הגנות בדין פלילי ואזרחי, כפי שנקבע ב

 .2011-תשע"ב

.1.5 הוראות מכרזים והסכמי התקשרות של משרדי הממשלה עם קבלני השירותים יותאמו להוראה זו. 

.1.6 מטרת ההוראה 

להסדיר היבטים שונים בהתקשרות משרדי ממשלה ויחידות סמך )להלן: "משרדי הממשלה"( עם קבלני 

שירותים )להלן: "הקבלנים"(, כדי לאתר ולמנוע תופעות של הפרת זכויות עובדים המועסקים על ידי 

 הקבלנים במשרדי הממשלה. 

.1.7 רות.הגד –נספח א בראה הגדרות הוראה זו  

 הנחיות לביצוע .2

.2.1 תנאי סף להשתתפות במכרזים למתן שירותים בתחומי השמירה, האבטחה והניקיון 

חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, בלמציע רישיון לעסוק כקבלן שירות כמשמעותו   2.1.1.

  .1996-תשנ"ו

.2.1.2 יתקשר עם ספק, אלא אם התקיימו כל אלה:המשרד לא  

חוק בעד מועד ההתקשרות לא הורשעו הספק ובעל הזיקה אליו, כהגדרתו   2.1.2.1.

משתי עבירות בגין הפרת חוקי ביותר  ,1976-עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו

רשימת החוקים המפורטים בתוספת שלישית לחוק  -נספח ג העבודה המפורטים ב

, ואם הורשעו רשימת צווי הרחבה – נספח דבו להגברת האכיפה של דיני העבודה

כי במועד ההתקשרות חלפו שלוש שנים לפחות ממועד  –ביותר משתי עבירות 

 ההרשעה האחרונה;

השנים שקדמו למועד ההתקשרות לא הוטלו על הספק או על בעל הזיקה בשלוש   2.1.2.2.

, עיצומים כספיים בשל 1976-חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ואליו, כהגדרתו ב
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נספח ג ים ביותר משש הפרות המהוות עבירה, בגין הפרת חוקי העבודה המפורט

רשימת החוקים המפורטים בתוספת שלישית לחוק להגברת האכיפה של דיני  -

; לעניין זה יראו מספר הפרות שבגינם רשימת צווי הרחבה – נספח דוב העבודה

והאכיפה הוטל עיצום כספי כהפרה אחת, אם ניתן אישור מנהל מינהל ההסדרה 

במשרד הכלכלה כי ההפרות בוצעו כלפי עובד אחד בתקופה אחת שעל בסיסה 

 משתלם לו שכר.

התחייבות המציע, כי לצורך ביצוע העבודות נשוא ההסכם, לא יועסקו עובדים זרים כמפורט   2.1.3.

הוראת תכ"ם, "עידוד העסקת עובדים ישראלים במסגרת התקשרויות הממשלה", מס' ב

.611.7. 

.2.2 מסמכים שעל המציע להגיש בעת הגשת ההצעה למכרז 

דים על ידי חוק העסקת עובבהעתק נאמן למקור של הרישיון לעסוק כקבלן שירות כמשמעותו   2.2.1.

  .1996-קבלני כוח אדם, תשנ"ו

תצהיר של המציע ושל בעלי הזיקה בו, בדבר קיום חובותיו בעניין שמירת זכויות עובדים על   2.2.2.

פי דיני עבודה, צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים החלים על המציע כמעסיק לצורך אספקת 

 בתצהיר יפורט, בין היתר, המידע הבא:. )חוקי העבודהרשימת  –נספח ב ראה )השירותים 

.2.2.2.1 ההרשעות הפליליות של המציע בגין הפרת דיני עבודה. 

.2.2.2.2 במציע בגין הפרת דיני עבודה. שליטהההרשעות הפליליות של בעלי ה 

)אם קיימות(  שליטהההרשעות הפליליות של חברות אחרות בשליטת מי מבעלי ה  2.2.2.3.

 בגין הפרת דיני עבודה.

.2.2.2.4 לוטים בגין הפרת דיני עבודה.פסקי דין ח 

כל הקנסות שהושתו על כל הנ"ל בגין הפרה של חוקי העבודה על ידי מינהל   2.2.2.5.

ההסדרה והאכיפה במשרד התעשייה המסחר והתעסוקה )להלן: "הכלכלה"(, 

 בשנתיים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות.

חוקי העבודה על ידי  כל העיצומים הכספיים שהושתו על כל הנ"ל בגין הפרה של  2.2.2.6.

, בשלוש השנים האחרונות שקדמו למועד כלכלהמינהל ההסדרה והאכיפה ב

הגברת האכיפה של דיני העבודה, לחוק האחרון להגשת ההצעות, בהתאם ל

 .2011-תשע"ב

העבודות נשוא ההסכם, לא יועסקו עובדים זרים תצהיר ובו התחייבות כי לצורך ביצוע   2.2.3.

הוראת תכ"ם, "עידוד העסקת עובדים ישראלים במסגרת התקשרויות הממשלה", בכמפורט 

 .611.7. מס'

השנים  3-אישור מטעם מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד הכלכלה בדבר הרשעות ב  2.2.4.

האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעה, קנסות בשנה האחרונה ועיצומים כספיים 

השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעה, אם היו, או היעדר הרשעות.  3-ב
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דבר הרשעות וקנסות בגין הפרת הודעה, "נוהל קבלת אישור בב ראה נוהל קבלת האישור

  .חוקי העבודה"

לכל  סיקהודעה, "עלות שכר למעראה )נספח התמחיר המפרט את מרכיבי השכר לעובדים   2.2.5.

לכל שעת עבודה בתחום  סיק"עלות שכר למע ,הודעהו ,"שעת עבודה בתחום הניקיון

 לית אשר המציע ישלם לעובדיו. אוכן את עלות השכר המינימ (השמירה והאבטחה"

עלות השכר  –ז ראה נספח )נוסח מלא וחתום של הצהרת המעביד על אודות עלות השכר   2.2.6.

  (.למעביד

הצהרה כי הצעתו כוללת את עלות השכר למעביד וכן עלויות נוספות בגין ההסכם, כולל רווח   2.2.7.

 למתן השירותים המבוקשים במסגרת המכרז.

.2.3 א' לתקנות חובת המכרזים 6תנאים לדחיית הצעה בהתאם לתקנה  

.2.3.1.2 2.3.1  -ו 2.3.1.1ככלל, ועדת המכרזים תדחה הצעה המקיימת אחד מהתנאים בסעיפים  

המפורטים להלן. אולם הוועדה רשאית להחליט מטעמים מיוחדים שיירשמו בפרוטוקול שלא 

לדחות הצעה במכרז. זאת, אף אם התקיים לגביה אחד התנאים בהתחשב בין היתר 

זכויות עובדים וכן ביחס שבין היקף בהתנהלותו של המציע בדרך כלל בכל הקשור לשמירת 

הפעילות של המציע שבשלה הורשע או נקנס בשל הפרת דיני העבודה לבין היקף פעילותו 

 הכולל:

השנים האחרונות   3-ב ואליובמקרים שבהם הורשע המציע או מי מבעלי הזיקה   2.3.1.1.

שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז בעֵברה פלילית אחת לפחות הנוגעת 

 רשימת חוקי העבודה. –בנספח ב י העבודה המפורטים לחוק

על ידי מינהל ההסדרה  אליובמקרים שבהם נקנס המציע או מי מבעלי הזיקה   2.3.1.2.

והאכיפה במשרד הכלכלה ביותר משני קנסות בגין עֵברות על חוקי העבודה 

[ בשנה האחרונה שקדמה למועד חוקי העבודהרשימת  –בנספח ב ]המפורטים 

האחרון להגשת הצעות במכרז. מספר קנסות בגין אותה עֵברה ייספרו כקנסות 

 שונים.

.2.4 תנאי לפסילת הצעה 

והוועדה לעיל,  2.3 כאמור בסעיף  ,שלהלן לוועדת המכרזים לא יהיה שיקול דעת הבמקר  2.4.1.

 תפסול את ההצעה על סף:

הצעות שעולה מהן כי בקיום ההתקשרות ייפגעו זכויות עובדים. וועדת המכרזים   2.4.1.1.

תבחן תנאי זה בהצעה בהתאם לעלויות השכר המפורטות בנספח התמחיר, 

שות שנקבעו במסמכי המכרז ועצם קיומו של רווח עלויות נוספות בהתאם לדרי

 לספק בלבד.

.2.5 ציון סף להתמודדות במכרזים 
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ציוני מבדק זכויות עובדים נקבעים על ידי חטיבת הביקורת באגף החשב הכללי ומפורסמים   2.5.1.

ביקורת על זכויות עובדים המועסקים על ידי הוראת תכ"ם, "מערך מרכזי ללבקובץ המצורף 

  .5.1.4 קבלני שירותים בתחומי השמירה, האבטחה, הניקיון וההסעדה", מס'

שלפיו קבלן שירות בתחום  ,1993-תשנ"ג ,תקנות חובת המכרזים משרד האוצר פועל לתיקון  2.5.2.

שמירה, אבטחה, ניקיון או הסעדה, אשר קיבל ציון מבדק נמוך בשל הפרת זכויות עובדים 

לא יוכל להגיש הצעות  ,1993-תשנ"גחובת המכרזים, תקנות ב בתחומים אלו כפי שייקבע

 סמת המדינה בתחומים אלו לתקופה שתיקבע בתקנות.במכרזים שמפר

.2.6 אמות מידה לבחירת הצעה 

ועדת המכרזים תהיה רשאית להתחשב כאמת מידה לבדיקת הצעה בהתנהלותו של המציע   2.6.1.

(, 1993-תשנ"ג ,ת חובת המכרזיםתקנו( ב6)א()22תקנה  בנוגע לשמירת זכויות עובדים )לפי

לרבות בקיומה של חוות דעת שלילית בכתב או בדוח ביקורת שלילי בעניין זה, מאת משרד 

השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות וכן בנתונים  3שאתו התקשר המציע במהלך 

 נוספים בנוגע לשמירה על זכויות עובדים, אשר הוגשו במסגרת המסמכים שהוגשו במועד

 הגשת הצעה למכרז.

ועדת המכרזים תכלול במסגרת אמות המידה את ציוני מבדק זכויות עובדים, המפורסמים   2.6.2.

הוראת תכ"ם, "מערך מרכזי לביקורת על זכויות עובדים המועסקים על ידי לבקובץ המצורף 

ציון מבדק  .5.1.4 , מס'השמירה, האבטחה, הניקיון וההסעדה"קבלני שירותים בתחומי 

 במכרז.מאמות המידה לבחירת ההצעה  40%זכויות העובדים יהווה 

דירוג קבלן שירותים במכרז, בגינו טרם פורסם ציון מבדק זכויות עובדים, ייקבע על פי מדדי   2.6.3.

קצה באופן יחסי בין איכות ומחיר בלבד, כאשר משקל ציון מבדק זכויות עובדים במכרז יו

 אמות המידה האחרות במכרז. 

אם ייוודע לעורך המכרז שהמציע או בעל הזיקה אליו, אשר קיבל ציון מבדק סופי, ולאחר מכן   2.6.4.

הקים עסק, או תאגיד, או שהגיש הצעות למכרז באמצעות חברות )חברה בת, חברה אחות, 

בר, רשאי עורך המכרז, בתיאום חברה נכדה(, בין היתר, כדי לחמוק מציון המבדק שקיבל בע

עם הלשכה המשפטית ואגף הרישוי במשרד הכלכלה והמסחר, לייחס את ציון המבדק, שניתן 

בעבר למציע, לעסק החדש שהקים או לחברה בקבוצה. ההחלטה בדבר ייחוס ציון המבדק 

 כאמור תתקבל לאחר שייערך למציע שימוע במסגרתו יציג את טענותיו.

.2.7 ההתקשרותסעיפים בהסכם  

.2.7.1 בכל הסכם עם קבלן השירותים יכלול עורך המכרז של המשרד את הסעיפים הבאים: 

הקבלן מתחייב לשלם לעובדים המועסקים על ידו, בקשר לביצועו של חוזה זה, כל   2.7.1.1.

תשלום או זכות המגיעים להם על פי כל דין, הסכם קיבוצי או צו הרחבה החלים 

: "הוראות הדין"(. שכר השעה אשר ישולם עליהם וכן על פי הוראות חוזה זה )להלן

על ידי הקבלן לעובדיו לא יפחת מעלות השכר כפי שהצהיר עליה במועד הגשת 
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לית אההצעות למכרז, ובכל מקרה עלות זו לא תפחת מעלות השכר המינימ

הנקבעת על ידי שר הכלכלה ומתעדכנת מעת לעת. יובהר כי במקרים שבהם 

יב עם העובד לעומת הוראות הדין, יש לפעול נספח התמחיר שנקבע במכרז מיט

בהתאם לקבוע בנספח התמחיר. הפרת סעיף זה היא הפרה יסודית של החוזה 

 ועילה לביטולו המידי. 

הקבלן מתחייב, במקרה הצורך, להסדיר את יחסי העבודה בינו לבין העובדים   2.7.1.2.

. המועסקים על ידו לצורך חוזה זה בהסכם העסקה התואם את דרישות החוזה

הפרת סעיף זה היא הפרה יסודית של החוזה ועילה לביטולו המידי. אם יבקש 

הקבלן להיטיב עם עובדיו יותר מהקבוע בהסכם זה, הוא רשאי על פי שיקול דעתו 

 בלבד לעשות כן ובלבד  שיישא בכל עלות נוספת שתידרש.

.2.7.1.3 24 הקבלן ימסור לכל עובד על פי חוזה זה תלוש שכר חודשי בהתאם לתיקון מס' 

אם נמנע עובד מלאסוף את תלוש השכר שלו  .1958-השכר, תשי"חחוק הגנת ל

 יום, ישלח לו אותו הקבלן בדואר מיד לאחר המועד האמור. 30בפרק זמן של 

)תנאי ולמועמד לעבודה חוק הודעה לעובד הקבלן ימציא לכל עובדיו הודעה לפי   2.7.1.4.

. לעובד שאינו קורא עברית 2002-(, תשס"בוהליכי מיון וקבלה לעבודה עבודה

תומצא הודעה לעיון בשפה המובנת לו. תנאי לתחילת ההתקשרות יהיה המצאת 

ההודעה וכן הצהרה כי העובד קיבל טופס הכולל את פרטי העובדים שקיבלו את 

את ההודעה, קרא אותה והבין את תוכנה, וזאת בצירוף נוסח ההודעה שנמסרה 

 לעובד או נוסח ההודעה המעודכנת לעובד.

אחת לחצי שנה ימציא הקבלן למשרד הצהרה שהוא עומד בכל החובות   2.7.1.5.

בדיו והתשלומים החלים עליו לפי חוקי העבודה ולפי הסכם ההתקשרות כלפי עו

המוצבים באתרי המשרד ובמתקניו. על ההצהרה להיות חתומה בידי מורשה 

 חתימה מטעם קבלן השירותים ועל ידי עורך דין. 

]נוסח  צו ההרחבהבהקבלן יבטח את עובדיו בביטוח פנסיוני התואם את הקבוע   2.7.1.6.

)להלן: "צו ההרחבה"(,  1736(, 29.1.08) 5772)י"פ  2011 משולב[ לפנסיה חובה

  בשינויים שיפורטו להלן:

לצו  5 – 1.א.4הקבועים בסעיף על הקבלן לא יחולו הסייגים  .2.7.1.6.1

 ההרחבה.

לצו( שיעור  'ד 6אמור בצו ההרחבה )ובעיקר בסעיף על אף ה .2.7.1.6.2

ההפרשות מהשכר הפנסיוני לפוליסה אישית על שם העובד בקופת 

יננסיים חוק הפיקוח על שירותים פשל  13בהתאם לסעיף )גמל 

אשר להם מחויב הקבלן החל מיום  (2005-)קופות גמל(, תשס"ה

 העסקת העובד לצורך ביצוע ההתקשרות יהיה כדלקמן:
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ע .2.7.1.6.3

ל

 

חוק ל 14ההפרשה הפנסיונית לעמוד בכל התנאים המוגדרים בסעיף 

 .1963-תשכ"גפיטורים,  יפיצוי

 ז' לצו ההרחבה6 –ה' 6.ז.6 –.ה. 6 -ו 1.א.3על אף האמור בסעיפים  .2.7.1.6.4

)נוסח משולב( לפנסיה חובה, עובד המועסק על ידי הקבלן לצורך 

לביצוע ההפרשות ביצוע חוזה זה יהיה זכאי לביטוח הפנסיוני ו

בשיעורים המצוינים לעיל החל מיום העסקת העובד לצורך ביצוע 

 ההתקשרות.

ההפקדות ותשלומי המעביד עבור פיצויי פיטורים לא ניתנים להחזרה  .2.7.1.6.5

 למעביד גם במקרה שבו העובד הפסיק את עבודתו מרצונו.  

חוק הפיקוח ל 23למען הסר ספק, מובהר כי למרות הוראות סעיף  .2.7.1.6.6

, לא יהיה הקבלן 2005-על שירותים פיננסיים )קופות גמל(, תשס"ה

רשאי למשוך את כספי התגמולים שנצברו בקופה, לרבות תגמולי 

 המעסיק.

חל על הקבלן איסור לבצע את ההסדר הפנסיוני באמצעות סוכנות  .2.7.1.6.7

 א בעל עניין בה או שבעל עניין בקבלן הוא בעל עניין בסוכנות.שהו

הקבלן מתחייב להפריש לקופת גמל בגין קצובת הנסיעה המשולמת לעובד.   2.7.1.7.

 הפרשות כאמור יהיו כדלקמן:

 סה"כ  הפרשות המעביד  הפרשות העובד

5% 5% 10% 

 
.2.7.1.8 קרן השתלמות 

לקרן  הקבלן מתחייב להפריש עבור העובדים תשלומים חודשיים  .2.7.1.8.1

 .השתלמות שתיבחר על ידי העובד

 הפרשות עבור הקרן, בין אם נבחרה קרן על ידי העובד ובין אם לאו, .2.7.1.8.2

 סיקהודעה, "עלות שכר למעיבוצעו ובהתאם לכללים המפורסמים ב

 סיקהודעה, "עלות שכר למעוב לכל שעת עבודה בתחום הניקיון",

  .לכל שעת עבודה בתחום השמירה והאבטחה"

 

 סה"כ  הפרשות המעביד הפרשות העובד

2.5% 7.5% 10% 

 

 הפרשות העובד הפרשות המעביד
הפרשות 
המעביד 
 לפיצויים

 סה"כ

7.5% 7% 8.33% 22.83% 
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יום מיום החתימה על ההסכם, להעביר ל"גוף מוסדי"  60-הקבלן מתחייב, לא יאוחר מ  2.7.2.

, שיווק ומערכת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ייעוץכמשמעותם ב)הפנסיוני"  ול"מוצר

)אחד או יותר(, שאליו מפקיד הספק את התשלומים  (2005-(, תשס"היםפנסיוניסליקה 

 רשימה הכוללת את הפרטים הבאים: "הקופה"( –הפנסיוניים עבור העובד )בסעיף זה 

שם פרטי, שם משפחה, מען העובד, מספר תעודת זהות, תאריך תחילת עבודה   2.7.2.1.

של העובד המועסק על ידו לצורך ביצוע חוזה זה, ושבגינו מפריש הספק תשלומים 

 פנסיוניים לקופה. 

פירוט שכרו החודשי של העובד החל מיום החתימה על החוזה או החל מיום   2.7.2.2.

של העובד או החל מהיום שהעובד התחיל לעבוד מכוח חוזה זה, לפי קליטתו 

 העניין.

העתק מהרשימה יועבר למזמין, מוחתם בחותמת "העתק זהה למקור", וחתום על   2.7.2.3.

 ידי עורך דין.

.2.7.2.4 רישום חסר או כוזב של הדיווח יהיה הפרה יסודית של החוזה ועילה לביטולו. 

בחודש אוגוסט של כל שנה.  1-אר ובחודש פברו 1דיווח זה יחזור על עצמו מדי   2.7.2.5.

הדיווח יכלול גם את רשימת העובדים שהועסקו על ידי הספק לצורך ביצוע חוזה 

זה, ושסיימו את עבודתם אצלו מכל סיבה שהיא במהלך חצי השנה שקדמה למועד 

 הדיווח.

.2.7.2.6 .לעיל 2.7.1.4 ההוראות דלעיל יעוגנו ויפורטו בהודעה לעובד כמפורט בסעיף  

.2.7.2.7 התקשרויות בתחום הניקיון 

הקבלן מתחייב לנהל רישום מרוכז ומסודר לוותק שנצבר לעובדיו.  .2.7.2.7.1

הודעה, "עלות ב חישוב הוותק יעשה בהתאם לכללים המפורסמים

 לכל שעת עבודה בתחום הניקיון". שכר למעסיק

הקבלן מתחייב כי, במועד סיום ההתקשרות עם המשרד הממשלתי,  .2.7.2.7.2

יעביר למשרד ולקבלן הנכנס במקומו את רשימת העובדים שהועסקו 

על ידו לצורך מתן השירותים במשרד, וכן הוותק שצברו בהתאם 

 .  01.03.2014לצו ההרחבה בענף הניקיון מיום  7לקבוע בסעיף 

.2.7.3 כללי הצמדה 

יים. כללי הצמדה עבור רכיבים שהם שכר עבודה וכללי כללי הצמדה יחולקו לשנ  2.7.3.1.

הצמדה עבור רכיבים שאינם שכר עבודה. לשם כך, יש לדרוש מקבלן השירותים 

לציין במסגרת הגשת הצעתו במכרז את היקף משרות כוח האדם אשר יועסק על 

 ידו לצורך ביצוע ההתקשרות. 

מרכיבי ערך שעת  כללי ההצמדה בעדכון רכיבי השכר: במקרה שעודכן רכיב  2.7.3.2.

העבודה מכוח הוראות חוק או צו הרחבה או כל הסכם שחתמה המדינה, יעודכן 
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ערך שעת העבודה לנותן השירות בהתאם, במועד שבו חל עדכון הרכיבים. תקורת 

הקבלן לא תגדל בעקבות עליית ערך שעת עבודה. יובהר כי הקבלן מתחייב 

 להעביר תוספות אלו לעובדיו במלואן.

בהם עובדי הקבלן מרוויחים שכר יסוד הגבוה מהשכר  במקרים .2.7.3.2.1

לכל שעת עבודה  סיק"עלות שכר למעהודעה, בהמינמלי המפורסם 

לכל שעת עבודה  סיקהודעה, "עלות שכר למעאו  בתחום הניקיון"

לי לא אעדכון בשכר היסוד המינימ בתחום השמירה והאבטחה".

יגרור עליה מקבילה בשכר העובדים כל עוד שכרם גבוה מהשכר 

 המעודכן אשר פורסם בהודעה.

ת הוראבהתשלום עבור רכיבים שאינם שכר עבודה יוצמדו על פי הכללים הקבועים   2.7.3.3.

 .7.3.2 ", מס'בהתקשרויות , "כללי הצמדהתכ''ם

הארכת התקשרות מתוקף אופציה הקיימת בהסכם או לפי כל דין תמומש רק לאחר שהקבלן   2.7.4.

 2.2  -ו 2.1 ותצהירים כאמור בסעיפים לעיל  2.1.1  ימציא למשרד רישיון בתוקף כאמור בסעיף

, בנוגע לתקופה שחלפה מאז ראשית ההתקשרות. אם היו לקבלן הרשעות או קנסות לעיל

 .לעיל 2.4  -ו 2.32.3  כמפורט בסעיפים לעיל, תפעל ועדת המכרזים בהתאם לאמור בסעיפים

במסגרת השיקולים להארכת התקשרות מתוקף אופציה הקיימת בהסכם, יובא בחשבון על ידי   2.7.5.

 ועדת מכרזים בין היתר ציון המבדק הסופי, אשר ניתן לקבלן השירותים.

.2.7.6 נוכחות העובד במקום העבודה. הקבלן יפעיל מנגנון מסודר וקבוע המתעד את זמני 

הקבלן יתחייב לעדכן את המזמין באופן מידי על כל התראה מנהלית שיקבל מהממונה בגין   2.7.7.

רשימת החוקים המפורטים בתוספת  –בנספח ג הפרה של חוקי העבודה המפורטים 

על אופן תיקון ההפרה  , וידווח למזמיןהשלישית בחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה

 שנמצאה על ידי הממונה.

הקבלן יתחייב לשתף פעולה באופן מלא עם ביקורות שייערכו מטעם יחידת הביקורת באגף   2.7.8.

החשב הכללי, מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד הכלכלה, רשות האוכלוסין וההגירה, משרדי 

י משרדי הממשלה הממשלה וכל גורם מקצועי אשר ימונה על ידי החשב הכללי או על יד

לעניין שמירת זכויות עובדים. הפרת סעיף זה מהווה הפרה יסודית של החוזה ועילה לביטולו 

 המידי. 

במסגרת הביקורת יידרש הקבלן להמציא, בין היתר, אישורים על תשלומים למס הכנסה,   2.7.9.

בדים למוסד לביטוח לאומי, לקרנות פנסיה ולקופות גמל, תלושי שכר, דוחות נוכחות של העו

המועסקים במשרדי הממשלה וכן כל מסמך אחר הרלוונטי לביקורת לרבות קבצים 

 ממוחשבים. הפרת סעיף זה מהווה הפרה יסודית של החוזה ועילה לביטולו המידי. 

במקרים שבהם נמצאה הפרה של זכויות עובדים, יועברו כל הממצאים בכתב לקבלן   2.7.10.

ימים  30קבלן יתחייב להמציא בתוך והעתקים יועברו למשרד שבו התבצעה העבודה. ה
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תצהיר מאת ההנהלה בצירוף חוות דעת רואה חשבון המפרט תיקון מלא של הליקויים, כולל 

תשלום רטרואקטיבי לעובדים שזכויותיהם הופרו. מובהר בזאת כי במקרה שהמשרד החליט 

יצוי על הפסקת ההתקשרות, לא יהיה בכך משום ויתור כלשהו על טענה או על תביעה למ

 מלוא זכויות המשרד על פי תנאי ההתקשרות וכל דין. 

ימים על כל תלונה שתועבר אליו מהמשרד המתקשר  30הקבלן יתחייב להשיב בכתב בתוך   2.7.11.

בדבר פגיעה בזכויות העובדים המועסקים על ידו במשרד. בתשובתו יפרט הקבלן את הליך 

ידת הביקורת באגף החשב בדיקת התלונה ואת האופן שבו טופלה. המשרד יעדכן את יח

 הכללי בהתאם.

חוק העסקת עובדים על ידי בהקבלן מתחייב לדווח למשרד אם נשלל ממנו הרישיון הקבוע   2.7.12.

 .1996-קבלני כוח אדם, תשנ"ו

יועסקו עובדים זרים על ידו בין הקבלן מתחייב כי לצורך ביצוע העבודות נשוא ההסכם, לא   2.7.13.

במישרין ובין בעקיפין, וכן ידועים לו הצעדים שיינקטו נגדו במקרה שיפר סעיף זה בהסכם 

עסקת עובדים ישראלים במסגרת התקשרויות הממשלה", הוראת תכ"ם, "עידוד הבכמפורט 

 .611.7. מס'

הקבלן מתחייב לצרף לתלוש המשכורת הראשון הנמסר לכל עובד מטעמו הנותן שירות   2.7.14.

במשרד, הודעה בכתב בדבר מיקומה המדויק של תיבת התלונות שאליה יוכל העובד למסור 

הודעה למשרד בדבר פגיעה בזכויותיו על ידי הקבלן. בנוסף, יידרש הקבלן לצרף הודעה 

 ל חודש ינואר לכלל עובדיו הנותנים שירות במשרד.כאמור, מדי שנה, בתלוש המשכורת ש

על מנת לעודד מצוינות בקרב העובדים, מתחייב הקבלן לשלם, אחת לשנה ולא יאוחר מחודש   2.7.15.

מבסיס השכר המצרפי של  1%אפריל בכל שנה, מענק מצוינות לעובדים מצטיינים בגובה 

עובדי הקבלן באותה שנה כמפורט להלן ועל פי אמות מידה שתקבע המדינה מעת לעת 

הודעה, "אמות מידה להענקת מענק מצוינות לעובדי קבלן בתחומי השמירה, בשיפורסמו 

 יובהר כי הקבלן מתחייב לשלם בכל שנה את הסכום הכולל במלואו. ."האבטחה והניקיון

שכר הבסיס לחישוב מצוינות בעבודה יהיה הסך הכולל של רכיבי שכר היסוד   2.7.15.1.

או  "לכל שעת עבודה בתחום הניקיון סיקהודעה, "עלות שכר למעבהמפורסם 

)גם  "לכל שעת עבודה בתחום השמירה והאבטחה סיקהודעה, "עלות שכר למע

מהשכר הנקוב בהודעה(, בתוספת גמול בעד עבודה  עבור עובדים ששכרם גבוה

בשעות נוספות או ביום מנוחה, ככל שהעובד זכאי להם, וקצובת נסיעה בתקופה 

 אשר בעדה משולם המענק. 

המענק שישולם, אינו מהווה שכר לכל דבר ועניין, לא יובא בחשבון לעניין פיצויי   2.7.15.2.

שות כלשהן )לרבות הפרשות פיטורים או לחישוב ערך שעה, ולא יבצעו בגינו הפר

 לקופת גמל, ובכלל זה קרן פנסיה וקרן השתלמות(.
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.2.7.16 שי לחג 

.2.7.16.1 :שמירה לעובד לרגל ראש השנה ולרגל חג הפסחשי  

בו חל שמועסק בתחילת החודש אשר היה  הקבלן יעניק שי לעובד .2.7.16.1.1

השי לא יוענק בטובין  .ערב ראש השנה או חל ערב פסח, לפי העניין

 .תלושי קנייהאו בשווה כסף כגון 

עובד המועסק בחלקיות משרה יהיה זכאי לשי לחג בהתאם לחלקיות  .2.7.16.1.2

 משרתו. 

שיחולו לגבי  לעדכוניםגובה השי השנתי ייקבע ויתעדכן בהתאם  .2.7.16.1.3

השתתפות המדינה בשי לחג המוענק לעובדים המועסקים בשירות 

 יינתן השילעניין זה.  המדינה שירות נציבותהמדינה, כמפורט בחוזרי 

 השנה.  ראש וחלקו לקראת הפסח חג לקראת חלקים, חלקו בשני

.2.7.16.2 :לעובדי ניקיון לרגל ראש השנה ולרגל חג הפסח שי 

משרה או שעבד  50%לפחות ב המועסק  לעובדהקבלן יעניק שי  .2.7.16.2.1

שעות בחודש בממוצע בשלושת החודשים אשר קדמו  93לפחות 

לחג. עובד המועסק בהיקף משרה נמוך מהאמור לעיל יהיה זכאי 

לשי לחג בהתאם לחלקיות משרתו בשלושת החודשים שקדמו למתן 

 השי לא יוענק בטובין או בשווה כסף כגון תלושי קנייה.השי. 

הודעה, "עלות ייקבע ויתעדכן בהתאם למפורט בגובה השי השנתי  .2.7.16.2.2

יינתן בשני  השי לכל שעת עבודה בתחום הניקיון". שכר למעסיק

 חלקים, חלקו לקראת חג הפסח וחלקו לקראת ראש השנה.

.2.7.16.3 שי בטובין לחג 

ם ניתן השי לעובדי הקבלן יעניק לעובד שי בטובין במועדים שבה .2.7.16.3.1

המדינה )כגון: סלסלת שי לט"ו בשבט, משלוח מנות בפורים וכו'( 

בשווי השתתפות המשרד שניתנה לעובד המדינה. הקבלן יזוכה 

 במלוא סכום שווי המתנה שקבע המשרד.

בטובין לחג )כגון: סלסלת  שיהמשרד יעביר לקבלן דרישה לרכישת  .2.7.16.3.2

 '(.שי לט"ו בשבט, משלוח מנות בפורים וכו

שווי ההשתתפות בתשלום לקבלן יהיה שווה לסכום השתתפות  .2.7.16.3.3

המשרד בשי המחולק לעובדי המדינה ללא סכום ההשתתפות של 

 ועדי העובדים, אם ישנה השתתפות כאמור.

והצהרת  יעשה כנגד הצגת חשבוניתיהתשלום לקבלן עבור השי  .2.7.16.3.4

 .הקבלן כי השי בטובין ניתן לכלל העובדים

.2.8 החשב הכללי תשלום ייחודי בהנחיית 
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הנחייה זו מטרתה לחזק את ההגנה על השתכרותם של עובדי הקבלן בתחום האבטחה,   2.8.1.

השמירה והניקיון, בקיומן של נסיבות מיוחדות עקב סופת שלגים או הקדמת מועד הבחירות 

לכנסת ישראל )להלן: "נסיבות מיוחדות"(, אשר מונעות מן העובד להתייצב לעבודתו או 

את שעות עבודתו. הגנה זו מוענקת נוכח מאפייניה הייחודיים של אוכלוסייה לחילופין להשלים 

 זו ותנאי העסקה הייחודים שלה.

בעת קיומן של נסיבות מיוחדות אשר בעטיין נמנע מעובד הקבלן מלהתייצב במקום   2.8.1.1.

העבודה או מלהשלים את שעות עבודתו, בסמכותו של החשב הכללי, על פי שיקול 

כי ישולם לעובד הקבלן במשרדי הממשלה תשלום בגין  דעתו הבלעדי, להנחות

 כולן או מקצתן. -שעות עבודה שנמנע מלבצע או להשלים 

פי שיקול דעתו -השעות בגינן ישולם התשלום הייחודי יקבעו בהתאם לנסיבות ועל  2.8.1.2.

 הבלעדי של החשב הכללי.

. 2.8.1.1 2.8.1.3החשבים במשרדי הממשלה ישלמו לקבלן בגין העלות האמורה בסעיף  

 בכפוף לבדיקה ובקרה אחר ביצוע התשלומים כאמור. לעיל, 

הנחיית החשב הכללי בדבר מתן התשלום האמור, הינה על פי שיקול דעתו, ואין   2.8.1.4.

ר עובדי המדינה לעניין זה. ואולם, כל תחולה להוראות נציבות שירות המדינה בדב

יובהר כי ככל שיינתן תשלום כאמור, ברי כי לא יחרוג תשלום שעות זה מההנחיה 

 שניתנה בעניין זה לגבי עובדי מדינה.

.2.9 תהשבועי במנוחה עבודהשעות  גמול 
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.2.9.1 בגין, ככלל. תמנוחה השבועיבאת נושא גמול שעות העבודה  להבהיר מטרתה זו הנחייה 

 קבלן ישופה, הרלוונטיים הגורמים להוראת בהתאם שמתבצעת ,השבועית במנוחה עבודה

 .50% של נוסף גמול כולל השעתי בערך השירותים

שעות  36 -לזכאי יהיה עובד ה ,1951-"אהתשיחוק שעות עבודה ומנוחה, ל 7בהתאם לסעיף   2.9.2.

או  , שבתיום שישי) בגין יום המנוחה הדתי שעות 25 ובכללן, מנוחה רצופות בכל שבוע

קובע  ,1951-"אהתשיחוק שעות עבודה ומנוחה, ל 17סעיף  .ולבחירתו בהתאם לדתו (,ראשון

משעת  150% של כי עובד אשר התבקש לעבוד ביום המנוחה, יהא זכאי לגמול בשיעור

במספר ובזמן שנקבע בהיתר  ,, וכן יהא זכאי לשעות מנוחה חלופיותהפחות לכלעבודתו, 

 ההעסקה. 

לעיל, על ועדת המכרזים לפעול למניעת מצב של מכרז  2.9.2 -ו 2.9.1 פיםבסעי האמור לאור  2.9.3.

תאפשר  המוצעאדם המצבת כוח כי  במסגרת מסמכי המכרז צייןלהמשרד  באחריות .הפסד

 שעות גמול עבורקבלן השירותים  שיפויאו לחלופין  ,ת לעובדושעות מנוחה שבועי 36מתן 

 . שבועיתה במנוחה עבודה

.2.10 ניהול ההתקשרות מול הקבלן הזוכה 

לית ואת אהמשרד ישלם לקבלן בפועל סכום שישקף לכל הפחות את עלות השכר המינימ  2.10.1.

העלויות הנוספות כולל רווח בהתאם להצעת הקבלן במועד הגשת ההצעות במכרז ובכפוף 

 לזכויות המזמין כמפורט בהסכם.

גף החשב הכללי תערוך אחת לתשעה חודשים ביקורת על התקשרויות יחידת הביקורת בא  2.10.2.

רשימת חוקי  –נספח ב המפורטים במשרדי הממשלה עם קבלני שירותים לקיום דיני העבודה 

מטרת הביקורת היא בדיקת היעדר הפרות בדיני עבודה במסגרת ביצוע  .העבודה

עשו בהתאם להוראות תכ"ם שייקבעו ויחליפו את הבדיקות ההתקשרות. הביקורות כאמור יי

 שבוצעו על ידי המשרדים.

ימסור בסיום הביקורת חוות דעת בנוגע להצהרת  ,אשר ביצע את הביקורת ,רואה החשבון  2.10.3.

נספח ה בהתאם ל ,ההנהלה בדבר היעדר הפרות בדיני העבודה במסגרת ביצוע ההתקשרות

. עדר הפרות בדיני עבודה, וחוות דעת רואה חשבוןיבדבר תשלום שכר מינימום וה הצהרה –

ימסור רואה החשבון דוח המפרט את ממצאי הביקורת. יחידת הביקורת תעביר את  ,כמו כן

 הממצאים לחשב המשרד הרלוונטי, לתיקון הליקויים ולהתייחסות.

לא פעל לתיקונן באופן מידי, במקרים שבהם נמצאו בביקורת הפרות אשר קבלן השירותים   2.10.4.

ייערך שימוע על ידי יחידת הביקורת בנוכחות קבלן השירותים, הלשכה המשפטית של 

המשרד, חשב המשרד ונציגים רלוונטיים מהמשרד, ובמהלכו יידונו תוצאות הדוח וההפרות 

 הדורשות תיקון. 

אי תיקון ההפרות תוך פרק זמן סביר יגרום לחשיפה לאחריות אזרחית ו/או פלילית כמתואר   2.10.5.

להלן. על כן לאחר השימוע, יוודאו הגורמים המקצועיים במשרד האחראים  2.112.11בסעיף 
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לביצוע ההתקשרות כי ההפרות תוקנו על ידי קבלן השירותים בשיתוף פעולה עם חשב 

המשרד, הלשכה המשפטית במשרדו ובאמצעות רואי החשבון מטעם המערך המרכזי. חשב 

 רת אודות תיקון ההפרות. המשרד ידווח ליחידת הביקו

במקרה של אי תיקון ההפרות תוך פרק זמן סביר שהוגדר בשימוע, יפעלו הגורמים   2.10.6.

המקצועיים האחראים על ביצוע ההתקשרות בשיתוף החשב לחילוט הערבות של קבלן 

הגברת האכיפה של לחוק השירותים ו/או תפעל ועדת המכרזים לביטול החוזה עמו, בהתאם ל

 חשב המשרד יעדכן בהתאם את יחידת הביקורת. .2011-דיני העבודה, תשע"ב

אחת לשנה יוודא חשב המשרד כי הקבלן אשר זכה במכרז של המשרד הממשלתי נושא   2.10.7.

לביצוע מעקב  .1996-חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, תשנ"ובברישיון כקבוע 

של כאמור ראה רשימת קבלני שירות המפורסמת על ידי משרד הכלכלה באתר האינטרנט 

 המשרד.

בהסכם מחייבים אישור בכתב  כל שינוי בתנאי הסכם ההתקשרות או כל פרשנות של סעיף  2.10.8.

 של היועץ המשפטי ושל חשב המשרד )או מי מטעמם(.

, ולצורך דווח יעיל במקום העבודה למסירת הודעה על לעיל 2.7.12 בהתאם לאמור בסעיף   2.10.9.

עובדים, הסמנכ"ל הבכיר למינהל ומשאבי אנוש יתקין במקום בולט וגלוי תיבה  פגיעה בזכויות

לקבלת תלונות מאת עובדי הקבלן )להלן: "תיבת תלונות"(. הודעה בדבר מיקום התיבה 

תועבר לקבלן השירות במועד חתימת ההסכם. בנוסף, ייתלה בלוח המודעות של המשרד 

 נוסח הודעה במשרד על תיבת התלונות. –בנספח ו נוסח הודעה המפורט 

הסמנכ"ל הבכיר למינהל ומשאבי אנוש יהיה אחראי על מינוי עובד לריקון תיבת התלונות   2.10.10.

אחת לשבוע. במקרה שנמצאו תלונות בתיבה, יעבירם באופן מידי לגורמים הרלוונטיים 

עץ המשפטי ויחידת במשרד, ובכלל זה, המנהל הכללי של המשרד, חשב המשרד, היו

 הביקורת של החשב הכללי במשרד האוצר, וזאת לשם בירור המידע שצוין בתלונה.

.2.10.11 םרשאי ויהי , שמירה ואבטחהניקיון יהסמנכ"ל הבכיר למינהל ומשאבי אנוש יוודא כי עובד 

לרכוש ארוחה  בכל משרד שקיים בו מזנון מסובסד, תמורת סכום זהה לסכום שמשלם עובד 

 ק באותו מקום עבודה, תמורת אותה ארוחה.המדינה המועס

הסמנכ"ל הבכיר למינהל ומשאבי אנוש ידאג להקצאת מקום בטוח לעובדים לאיחסון חפציהם   2.10.12.

 האישיים בזמן העבודה וכן למקום ראוי וסביר שבו יוכלו לנוח ולהתרענן בהפסקה.

.2.11 הגברת אכיפת חוקי עבודה 

קובע כללי אכיפה מינהלית, אחריות  ,2011-בהגברת האכיפה של דיני העבודה, תשע"לחוק   2.11.1.

אזרחית ופלילית נגד מזמין שירות, קרי משרדי הממשלה, בתחומים שפורטו לעיל. משרדי 

מקרים של הפרת זכויות עובדים על ידי קבלני  הממשלה יעשו כל  שביכולתם על מנת למנוע

יקנה  לעיל, 2.6.1 לרבות כריתת חוזה בהתאם למפורט בסעיף  ,שירותים. יישום הוראה זו

 לילי. למשרד ולמנהל הכללי שלו הגנות בדין אזרחי ופ
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ההוראות הקבועות בסעיפים שלהלן נועדו להנחות את המשרד בהתמודדות עם  סוגיות   2.11.2.

שונות בהתקשרויות לרכישת שירותי ניקיון, אבטחה ושמירה הנובעות מהוראות חוק הגברת 

 האכיפה. להלן דרכי הפעולה שעל המשרד לנקוט במקרים השונים:

.2.11.3 הטלת עיצום כספי על מזמין שירות 

לה הודעה מאת הממונה על דרישת תשלום שנמסרה לקבלן או במקרה שהתקב  2.11.3.1.

התראה מאת הממונה  על הפרת חובות הקבלן לפי דיני העבודה המפורטים 

חוק להגברת ב רשימת החוקים המפורטים בתוספת השלישית – גנספח ב

ידרוש הגורם האחראי במשרד בכתב באופן מידי  ,האכיפה של דיני העבודה

תיקון ההפרה מהווה עילה לביטול ההתקשרות. הגורם -מהקבלן ויתרה בו כי אי

האחראי במשרד יידע את המנהל הכללי של המשרד, יושב ראש ועדת המכרזים 

 ויחידת הביקורת בחשב הכללי  על אודות ההודעה כאמור.

.2.11.3.2 21בלן לשביעות רצון מזמין השירות בתוך במקרה שההפרה לא תוקנה על ידי הק 

יום ממועד קבלת הודעת הממונה, הגורם האחראי במשרד יפעל לביטול החוזה 

ביצוע האמור יכול להביא להטלת עיצומים -תוך חילוט הערובה שנתן הקבלן. אי

כספיים על המשרד או להטלת אחריות פלילית על המנהל הכללי של המשרד, 

 בגין הפרת זכויות עובדים.לעיל  2.11.5כאמור בסעיף 

.2.11.4 אחריות אזרחית על מזמין שרות 

הטלת אחריות אזרחית על המשרד בשל הפרת חובת הקבלן בגין הפרת חוקי   2.11.4.1.

רשימת החוקים המפורטים בתוספת השלישית  – גנספח עבודה המפורטים ב

 –ד נספח וצווי הרחבה המפורטים בבחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה 

עובדי  4רות ניתן במשרד באמצעות יכלפי עובדו תחול אם הש רשימת צווי הרחבה

לאו(  במהלך תקופה רצופה שמועסקים על ידי אותו קבלן ובין שקבלן לפחות )בין 

 חודשים באופן קבוע ורציף. 6של 

במקרה שהתקבלה במשרד הודעה על העברת דרישה לקבלן למילוי חובותיו   2.11.4.2.

כמעסיק מאת העובד או ארגון העובדים היציג באותו מקום עבודה או ארגון 

העובדים שהעובד חבר בו, ובאין ארגון כאמור על ידי ארגון העוסק בקידום 

הקבלן לא  זכויותיהם של עובדים או הודעה ממפקח העבודה כי יש לו מידע ולפיו

מילא את החובה כלפי עובדו )להלן: "ההודעה"(, ידרוש הגורם האחראי במשרד 

יום את התייחסותו  21בכתב באופן מידי מהקבלן לתקן את ההפרה ולקבל בתוך 

להודעה. הגורם האחראי במשרד יידע את המנהל הכללי, , יושב ראש ועדת 

הפונה  על אודות קבלת  המכרזים ויחידת הביקורת בחשב הכללי וכן את הגורם

 הודעה והטיפול בה. 
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יום מקבלת הודעת הדרישה יפעל הגורם האחראי במשרד לבדיקה  14בתוך   2.11.4.3.

 וביקורת באשר להודעת הדרישה ותיקון ההפרה אם ישנה.

יום מיום קבלת הודעת הדרישה,  אם התברר כי אכן קיימת הפרה  21בתוך   2.11.4.4.

ה, תעביר ועדת המכרזים הודעה כאמור בהודעת הדרישה, והקבלן טרם תיקן אות

ימים לשביעות רצון מזמין השירות, יחל  7לקבלן כי אם ההפרה לא תתוקן תוך 

המזמין בהליכי ביטול החוזה תוך חילוט הערבות שנתן הקבלן ופרסום מכרז חדש. 

 ביצוע האמור עשוי להביא להטלת אחריות אזרחית על המשרד. -אי

.2.11.5 משרדאחריות פלילית על מנהל כללי של ה 

רשימת החוקים המפורטים  –בנספח ג הפר קבלן את חוקי העבודה המנויים   2.11.5.1.

, רשאי הממונה בתוספת השלישית בחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה

לשלוח למנהל הכללי של המשרד מזמין השירות התראה ולפיה עליו לפעול לתיקון 

ם לב לביטול החוזה של המשרד עם הקבלן ההפרה בידי הקבלן או לפעול בתו

 ולחילוט הערובה שנתן הקבלן, בפרק הזמן הנקוב בהתראה.

לא תוקנה ההפרה בידי הקבלן או לא פעל המשרד בתום לב לביטול החוזה עם   2.11.5.2.

הקבלן ולחילוט ערובה שנתן הקבלן כאמור בהתראה, תחול אחריות פלילית על 

ח כי עשה כל שניתן בנסיבות העניין המנהל הכללי של המשרד, אלא אם כן הוכי

 לקיום חובתו.

המנהל הכללי של המשרד חייב לפקח ולעשות כל שניתן למניעת חתימה על חוזה   2.11.5.3.

בידי המשרד. הפרת חובה זו דינה  2.7.1.1  -ו 2.2.2.5 שלא כלולים בו הסעיפים 

קנס. למרות האמור לעיל, נחתם חוזה כאמור בידי המשרד, תחול אחריות פלילית 

נוע את על המנהל הכללי של המשרד, אלא אם כן הוכיח שעשה כל שניתן כדי למ

 העברה.

 

.2.11.6 ביקורת בהתקשרויות עקיפות 

על מנת לחזק את ההגנה על השתכרותם של עובדי שירותים מתחומי השמירה, האבטחה 

והניקיון, במקרים בהם המשרד הממשלתי אינו מתקשר באופן ישיר עם ספקי השירותים, 

לפעול  אלא ההתקשרות נעשית באמצעות גורם שלישי מתווך )להלן : "חברת ניהול"(, יש

 כדלקמן:

בכל הסכם התקשרות של המדינה עם חברת ניהול, תתחייב חברת הניהול לבצע   2.11.6.1.

ביקורת במטרה לוודא שנשמרות זכויותיהם של עובדי ספקי השירותים כאמור 

פי כל דין, הסכם קיבוצי ו/או צווי הרחבה בענף השמירה, האבטחה -לעיל על

 והניקיון ו/או הנחיות החשב הכללי. 
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-חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, תשע"בל תתבצע בהתאםהביקורת   2.11.6.2.

 ותקנותיו. ,2011

בתום כל שנה קלנדרית ממועד החתימה על ההסכם, תבצע חברת הניהול ביקורת   2.11.6.3.

כלפי העובדים  ,2011-חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, תשע"בל בהתאם

 המועסקים על ידה ו/או באמצעות ספק השירותים.

הארכת התקשרות בין המדינה לחברת ניהול, מתוקף אופציה הקיימת בהסכם או   2.11.6.4.

לפי כל דין, תמומש רק לאחר שחברת הניהול תמציא למשרד הממשלתי בתום כל 

נה קלנדרית, הצהרה חתומה בידי מורשה חתימה מטעם חברת הניהול ועל ידי ש

עורך דין, לפיה חברת הניהול ביצעה ביקורת בעניין מתן השירותים לקיום דיני 

 העבודה. 

ימים ממועד  30חברת הניהול תעביר למשרד העתק של דוח הביקורת הסופי תוך   2.11.6.5.

 חתימה על ההסכם.  השלמתו ולא יאוחר מתום כל שנה קלנדרית ממועד

המשרד הממשלתי יעביר את דוחות הביקורת ליחידת הביקורת באגף החשב   2.11.6.6.

הכללי. יחידת הביקורת תהא רשאית לבחון את דוחות הביקורת. ככל שיימצא 

 ליקוי בדוח הביקורת, תיידע יחידת הביקורת את הגורם האחראי במשרד.

. ככל שיימצא ליקוי באחריות הגורם האחראי במשרד לבחון את דוח הביקורת  2.11.6.7.

בדוח הביקורת, יטפל הגורם האחראי במשרד בממצאים מול חברת הניהול, 

 שתעשה כל שביכולתה לתיקון ההפרה בידי ספק השירותים. 

אי תיקון ההפרות תוך פרק זמן סביר יאפשר לגורם האחראי במשרד  .2.11.6.7.1

להשתמש בעת הצורך בכלים המשפטיים העומדים לרשותו מכוח 

 ומכוח החוק. הסכם ההתקשרות

 מסמכים ישימים .3

.3.1 .1981-חוק הבנקאות )רישוי(, תשמ"א 

.3.2 .2011-הגברת האכיפה של דיני העבודה, תשע"בלחוק  

.3.3 .2005-חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל(, תשס"ה 

.3.4 .2005-תשס"ה(, יםפנסיוני , שיווק ומערכת סליקהחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ייעוץ 

.3.5 .1992-חוק חובת המכרזים, תשנ"ב 

.3.6 .1996-חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, תשנ"ו 

.3.7 .1958-חוק הגנת השכר, תשי"ח 

.3.8 .1976-חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 

.3.9 .1963-י פיטורים, תשכ"גיחוק פיצו 

.3.10 .1968-חוק ניירות ערך, תשכ"ח 

.3.11 .1987-ק שכר מינימום, תשמ"זחו 
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.3.12 .2002-חוק הודעה לעובד ולמועמד לעבודה )תנאי עבודה והליכי מיון וקבלה לעבודה(, תשס"ב 

.3.13 .1951-"אהתשיחוק שעות עבודה ומנוחה,  

.3.14 .1993-תקנות חובת המכרזים תשנ"ג 

.3.15 .1971-, תשל"א[חדש נוסח]פקודת הראיות  

.3.16 .2011לפנסיה חובה  ]נוסח משולב[ צו הרחבה 

.3.17 .10.7. הוראת תכ"ם ,"הגדרות בנושא התקשרויות ורכישות", מס' 

בתחומי  ם המועסקים על ידי קבלני שירותיםהוראת תכ"ם, מערך מרכזי לביקורת על זכויות עובדי  3.18.

 .5.1.4 מס' ,הניקיון וההסעדההשמירה, האבטחה, 

.3.19 .611.7. הוראת תכ"ם, "עידוד העסקת עובדים ישראלים במסגרת התקשרויות הממשלה", מס' 

.3.20 .3.2.7 ", מס'בהתקשרויות , "כללי הצמדהת תכ''םהורא 

תקשי"ר, "סכומי השתתפות המשרדים ויחידות הסמך בשי לחגים ובפעולות חברה ותרבות לעובדים   3.21.

 .06.41פעילים וגמלאים", פרק 

.3.22 ."הודעה, "נוהל קבלת אישור בדבר הרשעות וקנסות בגין הפרת חוקי העבודה 

.3.23 ."לכל שעת עבודה בתחום הניקיון סיקהודעה, "עלות שכר למע 

.3.24 .אבטחה"שמירה והלכל שעת עבודה בתחום ה סיקהודעה, "עלות שכר למע 

.3.25 ."הודעה, "אמות מידה להענקת מענק מצוינות לעובדי קבלן בתחומי השמירה, האבטחה והניקיון 

.3.26      .עבודה הרווחה והשירותים החברתייםאתר האינטרנט של מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד ה 

 נספחים .4

.4.1 הגדרות. –נספח א  

.4.2 שימת חוקי העבודה.ר –נספח ב  

.4.3 רשימת החוקים המפורטים בתוספת השלישית בחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה. –נספח ג  

.4.4 רשימת צווי הרחבה. –ד  נספח 

.4.5  וחוות דעת רואה חשבון. ,בדיני עבודהעדר הפרות יהצהרה בדבר תשלום שכר מינימום וה –נספח ה  

.4.6 נוסח הודעה במשרד על תיבת התלונות. –נספח ו  

.4.7 עלות השכר למעביד. –נספח ז  

.4.8 .טבלת שינויים שבוצעו בהוראה –נספח ח  
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 הוראת תכ"ם:
הגנה על זכויות עובדים המועסקים על ידי קבלני שירותים בתחומי השמירה, 

 האבטחה והניקיון

 

 משרד האוצר
 אגף החשב הכללי

נותני שירותים חיצוניים ועובדי  –תכ"ם 
  קבלן

 נותני שירותים חיצוניים ועובדי קבלן :ראשי פרק

 העסקת עובדי קבלן :משני פרק

 8.2.1 מספר הוראה:

   14 מהדורה:

 

 

  26מתוך  18עמוד  01.11.2019 בתוקף מיום:

 לחשב הכללי סגן בכיר תפקיד: יוסי איצקוביץ שם המאשר:

 takam@mof.gov.ilלפניות ושאלות:  לחץ כאןלקבלת עדכונים במערכת:  קישור לאתר אתר הוראות תכ"ם:

 

 נספח א

 הגדרות

 

 .1968-ח"תשכ ערך, ניירות חוקכמשמעותו ב –בעל עניין  .1

 . 1976-חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"וב ל2כהגדרתו בסעיף   –בעל זיקה  .2

 .סמנכ"ל בכיר למינהל ומשאבי אנוש במשרד  -במשרד הגורם האחראי  .3

 מפקח עבודה בכיר שמינה שר התעשייה המסחר והתעסוקה.  –הממונה  .4

 .2011-הגברת האכיפה של דיני העבודה, תשע"בלחוק  –חוק להגברת האכיפה  .5

חוק הפיקוח של  13תכנית ביטוח שניתן לגביהן אישור קופת גמל לפי הוראות סעיף קרן או  –קופת גמל  .6

  .2005-ירותים פיננסיים )קופות גמל(, תשס"העל ש

 שירותי שמירה, אבטחה וניקיון.  –שירותים  .7

 .1971-, תשל"א[נוסח חדש]פקודת הראיות לפרק ב' לכמשמעותו בסימן א'  –תצהיר בכתב  .8

 .10.7. הוראת תכ"ם, "הגדרות בנושא התקשרויות ורכישות", מס'ראה הגדרות נוספות ב .9

  

https://takam.mof.gov.il/
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https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/500_608.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/999_470.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/999_470.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/999_470.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/055_204.htm
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 הוראת תכ"ם:
הגנה על זכויות עובדים המועסקים על ידי קבלני שירותים בתחומי השמירה, 

 האבטחה והניקיון

 

 משרד האוצר
 אגף החשב הכללי

נותני שירותים חיצוניים ועובדי  –תכ"ם 
  קבלן

 נותני שירותים חיצוניים ועובדי קבלן :ראשי פרק

 העסקת עובדי קבלן :משני פרק

 8.2.1 מספר הוראה:

   14 מהדורה:

 

 

  26מתוך  19עמוד  01.11.2019 בתוקף מיום:

 לחשב הכללי סגן בכיר תפקיד: יוסי איצקוביץ שם המאשר:

 takam@mof.gov.ilלפניות ושאלות:  לחץ כאןלקבלת עדכונים במערכת:  קישור לאתר אתר הוראות תכ"ם:

 

 נספח ב

 שימת חוקי העבודהר

 

 קבלן יתחייב בכתב לקיים בתקופת הסכם ההתקשרות את האמור בחוקים הבאים:

 .1945פקודת תאונות ומחלות משלוח יד )הודעה(,  -

 .1946פקודת הבטיחות בעבודה,  -

 .1949 -חוק החיילים המשוחררים )החזרה לעבודה(, תש"ט -

 .1951-חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א -

 .1951-חופשה שנתית, תשי"אחוק  -

 .1953-חוק החניכות, תשי"ג -

 .1953-חוק עבודת הנוער, תשי"ג -

 .1954-חוק עבודת נשים, תשי"ד -

 .1954-חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד -

 .1958-חוק הגנת השכר, תשי"ח -

 .1959-חוק שירות התעסוקה, תשי"ט -

 .1967-חוק שירות עבודה בשעת חירום, תשכ"ז -

 .1995-חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, תשנ"ה -

 .1957-חוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז -

 .1987-חוק שכר מינימום, תשמ"ז -

 .1988-חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, תשמ"ח -

 .1991-חוק עובדים זרים )העסקה שלא כדין(, תשנ"א -

 .1996-חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, תשנ"ו -

 .1998-פרק ד' לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח -

 .1998-לחוק למניעת הטרדה מינית, תשנ"ח 8סעיף  -

 . 1957-חוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז -

 .2001-חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, תשס"א -

 .2000-לחוק מידע גנטי, תשס"א 29סעיף  -

 .2002-י עבודה(, תשס"בחוק הודעה לעובד )תנא -

 .2006-חוק הגנה על עובדים בשעת חירום, תשס"ו -

-א לחוק הגנה על עובדים )חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין(, תשנ"ז5סעיף  -

1997. 

  

https://takam.mof.gov.il/
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 הוראת תכ"ם:
הגנה על זכויות עובדים המועסקים על ידי קבלני שירותים בתחומי השמירה, 

 האבטחה והניקיון

 

 משרד האוצר
 אגף החשב הכללי

נותני שירותים חיצוניים ועובדי  –תכ"ם 
  קבלן

 נותני שירותים חיצוניים ועובדי קבלן :ראשי פרק

 העסקת עובדי קבלן :משני פרק

 8.2.1 מספר הוראה:

   14 מהדורה:

 

 

  26מתוך  20עמוד  01.11.2019 בתוקף מיום:

 לחשב הכללי סגן בכיר תפקיד: יוסי איצקוביץ שם המאשר:

 takam@mof.gov.ilלפניות ושאלות:  לחץ כאןלקבלת עדכונים במערכת:  קישור לאתר אתר הוראות תכ"ם:

 

 נספח ג

 העבודה דיני של האכיפה להגברת חוקל שלישית בתוספת המפורטים החוקים רשימת

 

 :2011-"בתשע, העבודה דיני של האכיפה להגברת חוקל שלישית בתוספת המפורטים החוקים רשימת להלן

 מתן חופשה שנתית לפי פרק שני לחוק חופשה שנתית. •

 לחוק חופשה שנתית. 11-ו 10תשלום דמי חופשה לפי סעיפים  •

 לחוק חופשה שנתית. 13פשה לפי סעיף תשלום פדיון חו •

 לחוק שעות עבודה ומנוחה. 6בשעות נוספות שאינה מותרת או בלא היתר לפי סעיף  סקהאיסור הע •

הפרק  ם להוראות היתר שניתן לפי הוראותבשעות נוספות או במנוחה השבועית שלא בהתא סקהאיסור הע •

 הרביעי לחוק שעות עבודה ומנוחה.

 לחוק שעות עבודה ומנוחה. 9במנוחה שבועית בלא היתר, לפי סעיף  סקהאיסור הע •

 לחוק שעות עבודה ומנוחה. 16תשלום גמול שעות נוספות לפי סעיף  •

 לחוק שעות עבודה ומנוחה. 17תשלום גמול עבודה במנוחה השבועית לפי סעיף  •

 לחוק עבודת הנוער. 20נער מעבר לשעות העבודה הקבועות בסעיף  סקהאיסור הע •

 לחוק עבודת הנוער. 21נער במנוחה השבועית לפי סעיף  סקהאיסור הע •

 לחוק עבודת הנוער. 24נער בעבודת לילה בלא היתר לפי סעיף  סקהאיסור הע •

 לחוק עבודת הנוער. 25נער בעבודת לילה שלא בהתאם להוראות היתר לפי סעיף  סקהאיסור הע •

כשניכוי הסכומים היה ביזמת  –וק הגנת השכר לח 25איסור ניכוי סכומים משכרו של עובד לפי סעיף  •

 המזמין או לפי הוראותיו.

 א לחוק הגנת השכר.25העברת סכומים שנוכו ליעדם, לפי סעיף  •

 ( לחוק הגנת השכר.1()1ב)ב25איסור הלנת שכר לפי סעיף  •

 .1987חוק שכר מינימום, תשמ"ז תשלום שכר מינימום לפי  •

יד)ב( לחוק הסכמים 33תשלום שכר מינימום לפי הסכם קיבוצי כללי ענפי שהורחב בצו הרחבה, לפי סעיף  •

 .1957-קיבוציים, התשי"ז

 תשלומים מכוח צווי הרחבה בעניין פנסיה. •

https://takam.mof.gov.il/
https://takam.mof.gov.il/mail-registration
mailto:takam@mof.gov.il
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 הוראת תכ"ם:
הגנה על זכויות עובדים המועסקים על ידי קבלני שירותים בתחומי השמירה, 

 האבטחה והניקיון

 

 משרד האוצר
 אגף החשב הכללי

נותני שירותים חיצוניים ועובדי  –תכ"ם 
  קבלן

 נותני שירותים חיצוניים ועובדי קבלן :ראשי פרק

 העסקת עובדי קבלן :משני פרק

 8.2.1 מספר הוראה:

   14 מהדורה:

 

 

  26מתוך  21עמוד  01.11.2019 בתוקף מיום:

 לחשב הכללי סגן בכיר תפקיד: יוסי איצקוביץ שם המאשר:

 takam@mof.gov.ilלפניות ושאלות:  לחץ כאןלקבלת עדכונים במערכת:  קישור לאתר אתר הוראות תכ"ם:

 

 נספח ד

 רשימת צווי הרחבה

 

 צו הרחבה בדבר תשלום דמי הבראה. •

 לעניין השתתפות המעביד בהוצאות נסיעה לעבודה וממנה.צו הרחבה  •

 צו הרחבה לפנסיה חובה. •

 צו הרחבה לעניין דמי חג. •

 צו הרחבה בדבר תשלום תוספת יוקר. •

 .1979צו הרחבה בענף הניקיון ואחזקה  •

 .2009צו הרחבה בענף השמירה  •

  

https://takam.mof.gov.il/
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 הוראת תכ"ם:
הגנה על זכויות עובדים המועסקים על ידי קבלני שירותים בתחומי השמירה, 

 האבטחה והניקיון

 

 משרד האוצר
 אגף החשב הכללי

נותני שירותים חיצוניים ועובדי  –תכ"ם 
  קבלן

 נותני שירותים חיצוניים ועובדי קבלן :ראשי פרק

 העסקת עובדי קבלן :משני פרק

 8.2.1 מספר הוראה:

   14 מהדורה:

 

 

  26מתוך  22עמוד  01.11.2019 בתוקף מיום:

 לחשב הכללי סגן בכיר תפקיד: יוסי איצקוביץ שם המאשר:

 takam@mof.gov.ilלפניות ושאלות:  לחץ כאןלקבלת עדכונים במערכת:  קישור לאתר אתר הוראות תכ"ם:

 

 ה נספח

 דעת רואה חשבון וחוות ,עבודה בדיני הפרות והיעדר מינימום שכר תשלום בדבר הצהרה

 

 XX/MM/YYתאריך:  

 לכבוד 

 משרד ממשלתי

_____________ 

 

 א.ג.נ.,

 

הצהרה בדבר תשלום שכר מינימום והיעדר הפרות בדיני עבודה במסגרת ההתקשרות עם משרד הנדון: 

XXX  

 

סמנכ"ל הכספים של חברת                                       -ומנכ"ל                               אני הח"מ

 "( החברה___________ )להלן : "

 מצהירים בזאת כדלקמן:

החברה ח.פ. מספר __________ שילמה בקביעות לכל עובדיה המועסקים  במסגרת ההתקשרות  .א

ותקנותיו וכן  1987-התשמ"זשבנדון, שכר שאינו נמוך משכר המינימום לפי חוק שכר מינימום 

 הבראה, גמל ופיצויים/פנסיה  בהתאם להסכם ההתקשרות שבנדון.

 במסגרת ההתקשרות. 1953-בנוסף, החברה לא הפרה את חוק חובת עבודת הנוער, התשי"ג .ב

 

 

 על החתום:

 

 

 .                                       מנכ"ל:

 :                         .סמנכ"ל כספים

 .                                       תאריך:

  

 XX/MM/YY תאריך: 

  

https://takam.mof.gov.il/
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 הוראת תכ"ם:
הגנה על זכויות עובדים המועסקים על ידי קבלני שירותים בתחומי השמירה, 

 האבטחה והניקיון

 

 משרד האוצר
 אגף החשב הכללי

נותני שירותים חיצוניים ועובדי  –תכ"ם 
  קבלן

 נותני שירותים חיצוניים ועובדי קבלן :ראשי פרק

 העסקת עובדי קבלן :משני פרק

 8.2.1 מספר הוראה:

   14 מהדורה:

 

 

  26מתוך  23עמוד  01.11.2019 בתוקף מיום:

 לחשב הכללי סגן בכיר תפקיד: יוסי איצקוביץ שם המאשר:

 takam@mof.gov.ilלפניות ושאלות:  לחץ כאןלקבלת עדכונים במערכת:  קישור לאתר אתר הוראות תכ"ם:

 

 לכבוד

___________ 

 א.ג.נ.,

 

 הנדון: חברת _________ חוות דעת רו"ח ____________

 XX/MM/YYבהתייחס להצהרה מיום 

 

, בדקנו את האמור בהצהרה הנ"ל שהוצגה במכתב XXXXלבקשתכם וכרואי החשבון מטעם חשבות משרד

 XXXמיום בדבר "תשלום שכר מינימום והיעדר הפרות בדיני עבודה במסגרת ההתקשרות עם משרד 

 והמצורפת בזאת ומסומנת בחותמת משרדנו לשם זיהוי בלבד.

ס על הצהרה זו היא באחריות הנהלת ________. אחריותנו היא לחוות דעה על ההצהרה הנ"ל בהתבס

 ביקורתנו.

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לנוהל הביקורת שגובש לנושא זה על ידי לשכת רו"ח ויחידת הביקורת בחשכ"ל 

. על פי נוהל הביקורת, נדרש מאתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה על בסיס הנוהל האמור  כדי 1/2/10מיום 

 טעה מהותית.להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין באמור בהצהרה הנ"ל הצגה מ

של ראיות התומכות במידע שבהצהרה הנ"ל. אנו סבורים  –כמפורט בנוהל  –הביקורת כוללת בדיקה מדגמית 

 שביקורתנו מספקת בסיס סביר לחוות דעתנו.

לדעתנו, בהתבסס על ביקורתנו, האמור בהצהרה הנ"ל משקף באופן נאות מכל הבחינות המהותיות את 

 המפורט בה.

  

 בכבוד רב

 XXXXמשרד רו"ח 

  

https://takam.mof.gov.il/
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 הוראת תכ"ם:
הגנה על זכויות עובדים המועסקים על ידי קבלני שירותים בתחומי השמירה, 

 האבטחה והניקיון

 

 משרד האוצר
 אגף החשב הכללי

נותני שירותים חיצוניים ועובדי  –תכ"ם 
  קבלן

 נותני שירותים חיצוניים ועובדי קבלן :ראשי פרק

 העסקת עובדי קבלן :משני פרק

 8.2.1 מספר הוראה:

   14 מהדורה:

 

 

  26מתוך  24עמוד  01.11.2019 בתוקף מיום:

 לחשב הכללי סגן בכיר תפקיד: יוסי איצקוביץ שם המאשר:

 takam@mof.gov.ilלפניות ושאלות:  לחץ כאןלקבלת עדכונים במערכת:  קישור לאתר אתר הוראות תכ"ם:

 

 נספח ו

 נוסח הודעה במשרד על תיבת התלונות

 
 -אל ציבור עובדי חברות השמירה, הניקיון וההסעדה

 
 הודעה בדבר קיום תיבת תלונות

 
הנכם רשאים להגיש תלונה בתיבה זו אם לדעתכם נפגעות זכויותיכם ו/או תנאי 

 העסקתכם.
 

אי תשלום שעות נוספות, אי הפרשה לפנסיה, אי  דוגמאות לאי שמירת זכויות:
 תשלום ימי חופשה, ניכויים אסורים, אי תשלום תוספת ותק, הלנת שכר וכדומה.

 
 :כמו כן, ניתן להתלונן בדרכים הבאות

 :המוקד הטלפוני של משרד הכלכלה, שמספרו 
 )השירות ניתן בשפות עברית, ערבית, רוסית ואנגלית(. 1-800-354-354

  :054-75-999-98מוקד יחידת הביקורת בחשב הכללי במשרד האוצר, שמספרו, 
 בימי ג' בין השעות

09:00-15:00. 

  :054-75-999-98מוקד יחידת הביקורת בחשב הכללי במשרד האוצר, שמספרו ,
 בימי ג' בין השעות

09:00-15:00. 

 :טופס תלונה   טופס תלונה באתר. 
  

https://takam.mof.gov.il/
https://takam.mof.gov.il/mail-registration
mailto:takam@mof.gov.il
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 הוראת תכ"ם:
הגנה על זכויות עובדים המועסקים על ידי קבלני שירותים בתחומי השמירה, 

 האבטחה והניקיון

 

 משרד האוצר
 אגף החשב הכללי

נותני שירותים חיצוניים ועובדי  –תכ"ם 
  קבלן

 נותני שירותים חיצוניים ועובדי קבלן :ראשי פרק

 העסקת עובדי קבלן :משני פרק

 8.2.1 מספר הוראה:

   14 מהדורה:

 

 

  26מתוך  25עמוד  01.11.2019 בתוקף מיום:

 לחשב הכללי סגן בכיר תפקיד: יוסי איצקוביץ שם המאשר:

 takam@mof.gov.ilלפניות ושאלות:  לחץ כאןלקבלת עדכונים במערכת:  קישור לאתר אתר הוראות תכ"ם:

 

 נספח ז

 עלות השכר למעביד

 הצהרת המעביד
_______ שקלים חדשים  -השכר שישולם על ידינו לעובד עבור שעת עבודה ביום חול רגיל לא יפחת מ .1

 לשעה. 

רכיבים המפורטים בנספח התמחיר שצירפנו, לא תפחת עלות השכר למעביד לשעת עבודה, כולל כל המ .2

 _______ שקלים חדשים לשעה. -מ

 עלות השכר תעודכן בהתאם לשינויים מכוח הוראות חוק או צו הרחבה או כל הסכם שחתמה המדינה.

 
 פרטי המעביד:_____________________________

 
 תאריך:__________________________________

 
  חתימה:_________________________________

https://takam.mof.gov.il/
https://takam.mof.gov.il/mail-registration
mailto:takam@mof.gov.il


 הוראת תכ"ם:
הגנה על זכויות עובדים המועסקים על ידי קבלני שירותים בתחומי השמירה, 

 האבטחה והניקיון

 

 משרד האוצר
 אגף החשב הכללי

נותני שירותים חיצוניים ועובדי  –תכ"ם 
  קבלן

 נותני שירותים חיצוניים ועובדי קבלן :ראשי פרק

 העסקת עובדי קבלן :משני פרק

 8.2.1 מספר הוראה:

   14 מהדורה:

 

 

  26מתוך  26עמוד  01.11.2019 בתוקף מיום:

 לחשב הכללי סגן בכיר תפקיד: יוסי איצקוביץ שם המאשר:

 takam@mof.gov.ilלפניות ושאלות:  לחץ כאןלקבלת עדכונים במערכת:  קישור לאתר אתר הוראות תכ"ם:

 

 נספח ח 

 טבלת שינויים שבוצעו בהוראה

 

 מהדורה 

 חדשה 

 תאריך 

 ביצוע עדכון
 תיאור עדכון/נימוקים סעיף/ים מושפע/ים

13 22.11.2016 

4.5 
הוספת סעיף בדבר ציון סף 

 להתמודדות במכרזים

4.6 
עדכון סעיף בנושא אמות מידה 

 לבחירת הצעה

4.10.6 
הוספת סעיף בדבר ביקורת 

 בהתקשרויות עקיפות

 שכתוב מרבית סעיפי ההוראה כל ההוראה

14 01.11.2019 2.9 
 שעות גמולהוספת הנחיות בעניין 

 השבועי המנוחה ביום עבודה

 

 

 

https://takam.mof.gov.il/
https://takam.mof.gov.il/mail-registration
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 לכל שעת עבודה בתחום השמירה והאבטחה מעסיקעלות שכר ל הודעה:

 

 משרד האוצר
 אגף החשב הכללי

נותני שירותים חיצוניים ועובדי  –תכ"ם 
 קבלן

 נותני שירותים חיצוניים ועובדי קבלן י:ראשפרק 

 העסקת נותני שירותים חיצוניים :משני פרק

 8.2.1 הוראה מקשרת:

 8.2.1.3ה. מספר הודעה:

                                     21 מהדורה:

  10מתוך  1עמוד  01.09.2022 בתוקף מיום:

 סגן בכיר לחשב הכללי תפקיד: אלי ביתן שם המאשר:

 takam@mof.gov.ilלפניות ושאלות:  לחץ כאןלקבלת עדכונים במערכת:  קישור לאתר אתר הוראות תכ"ם:

 

 מבוא .1

לשלם לעובדים בתחום  מעסיקהלמשרדים את מרכיבי השכר המינימאליים שעל  הודעה זו מציגה  1.1.

 זאת. אליהם נדרשת ועדת המכרזים להתייחס בעת בדיקת ההצעות ,השמירה וכן מרכיבים נוספים

מתחייב לשלם את כל מרכיבי השכר הנדרשים  מעסיקתוכל לוודא כי ה יםת המכרזוועדעל מנת ש

 ללא מתן פרשנות וכי לא ייפגעו זכויות עובדים.

.1.2 שעות עבודה חודשיות עבור משרה מלאה.  182בוצע לפי  שלהלןהתחשיב  

.1.3 ,שינויים בתעריפים השונים תכנוינכונות למועד פרסום ההוראה.  2 המופיעות בסעיףהטבלאות  

הנובעים משינוי שכר המינימום ומשינוי חוקים והוראות שונות בתחום. על המשרד לוודא כי טבלת 

עדכנית למועד עריכת המכרז. במקרה שבו נקבע במכרז תעריף הגבוה מהתעריף  השכר כיביר

 יש לעדכן את רכיבי השכר האחרים בהתאם. ,הלןל המחושב ליאהמינימ

חייב בכל מקרה לעמוד בהתחייבויותיו הנובעות מכל חוק, דין,  מעסיקסר ספק, יובהר, כי הלמען ה  1.4.

במקום  ,כן כמו. גם אם אינן מופיעות בטבלאות שלהלן או מופיעות באופן חסר ,הסכם או צו הרחבה

 יש לפעול בהתאם לטבלה. ,בו המרכיב בטבלה מטיב עם העובד לעומת הוראות הדין

 שמירהנספח תמחירי לעובדי ה .2

.2.1 4 הסכם הקיבוצי המיוחד מיוםבהתאם ל ,2022בספטמבר  1 הנספח התמחירי שלהלן הינו מיום 

 22 מיום ,2014 באוקטובר 2 מיוםבענף השמירה והאבטחה הרחבה ה ויצולו 2012בדצמבר 

הנספח שלהלן מתייחס למאבטח שלפי הכשרתו זכאי לשכר  .2202 אפרילב 7 מיוםו 2016בדצמבר 

 עודכןימי עבודה בשבוע. מאבטחים אשר שכרם  5-בחישוב ותק של שנה ראשונה ו ,מינימאלי בענף

שכר מאבטחים בהתאם  –א נספח כמפורט ב ,זכאים לשכר מינימאלי שונה ,בשל תקופת הכשרתם

 .לסוג ההכשרה

 
חישוב שנה 

 ראשונה
 הערות

 שכר יסוד

 מאבטח כללי
32.03  ₪ 

ולאחראי על עובדי השמירה,  שכר היסוד החודשי לעובד שמירה

₪ 5,829יעמוד על  המוגדר בחוזה שבין המדינה לקבלן השמירה,

 לשעת עבודה.₪  32.03לחודש עבור משרה מלאה, קרי 

 .7.4.2022 מיוםוהאבטחה צו הרחבה בענף השמירה  :מקור

 .1987-חוק שכר מינימום, התשמ"ז

https://takam.mof.gov.il/
https://takam.mof.gov.il/mail-registration
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https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/P222K11_001.htm


 לכל שעת עבודה בתחום השמירה והאבטחה מעסיקעלות שכר ל הודעה:

 

 משרד האוצר
 אגף החשב הכללי

נותני שירותים חיצוניים ועובדי  –תכ"ם 
 קבלן

 נותני שירותים חיצוניים ועובדי קבלן י:ראשפרק 

 העסקת נותני שירותים חיצוניים :משני פרק

 8.2.1 הוראה מקשרת:

 8.2.1.3ה. מספר הודעה:

                                     21 מהדורה:

  10מתוך  2עמוד  01.09.2022 בתוקף מיום:

 סגן בכיר לחשב הכללי תפקיד: אלי ביתן שם המאשר:

 takam@mof.gov.ilלפניות ושאלות:  לחץ כאןלקבלת עדכונים במערכת:  קישור לאתר אתר הוראות תכ"ם:

 

 
חישוב שנה 

 ראשונה
 הערות

 חופשה
1.48  ₪ 

(4.62%) 

 הראשונות, הכול בהתאםהשנים  4-בימי חופשה בתשלום  12

  .1951-התשי"אחוק חופשה שנתית, ל

 .3.5ראה פירוט זכאות לשנים הבאות בסעיף 

 .1951-תשי"אחוק חופשה שנתית, : מקור

 .15, סעיף 02.10.2014מיום  והאבטחה צו הרחבה בענף השמירה

לפי מדיניות החשב הכללי, חישוב זה הינו חישוב מיטיב, החישוב 

 5, כמפורט בסעיף למעסיקמופיע בסימולטור לחישוב עלות השכר 

 להלן.  

 חגים
1.11  ₪ 

(3.46%) 

ימי חג בשנה. הזכאות לימי חג הינה במקרים  9-העובדים זכאים ל

אלא אם נעדרו  ,בהם העובדים עבדו יום לפני ויום אחרי החג

 בהסכמת המעסיק. 

, 02.10.2014 מיוםוהאבטחה  צו ההרחבה בענף השמירה מקור:

 .19סעיף 

 הבראה
1.57 ₪  

 

 ליום. ₪  449עומד על  2022 ביוני 1 החל מיוםערך יום הבראה 

. דמי ההבראה הראשון הזכאות לדמי הבראה הינה מיום העבודה

 ישולם לצד שכר השעה.אשר  ,לעובד כרכיב נפרדישולמו 

כולל בתוכו תשלום הבראה גם עבור ימי החג, החופשה תעריף זה 

  והמחלה.

יובהר כי רכיב השעה של דמי ההבראה לא ישולם עבור העסקה 

 מעבר להיקף משרה מלאה. 

 .3.6 ראה פירוט הזכאות לימי הבראה בסעיף

 .02.10.2014מיום והאבטחה צו הרחבה בענף השמירה : מקור

 .04.12.2012הסכם קיבוצי מיוחד מיום 

 .13.3.1, מס' ’’הוראת תכ"ם, ''תשלום קצובת הבראה ונופש
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 לכל שעת עבודה בתחום השמירה והאבטחה מעסיקעלות שכר ל הודעה:

 

 משרד האוצר
 אגף החשב הכללי

נותני שירותים חיצוניים ועובדי  –תכ"ם 
 קבלן

 נותני שירותים חיצוניים ועובדי קבלן י:ראשפרק 

 העסקת נותני שירותים חיצוניים :משני פרק

 8.2.1 הוראה מקשרת:

 8.2.1.3ה. מספר הודעה:

                                     21 מהדורה:

  10מתוך  3עמוד  01.09.2022 בתוקף מיום:

 סגן בכיר לחשב הכללי תפקיד: אלי ביתן שם המאשר:

 takam@mof.gov.ilלפניות ושאלות:  לחץ כאןלקבלת עדכונים במערכת:  קישור לאתר אתר הוראות תכ"ם:

 

 
חישוב שנה 

 ראשונה
 הערות

 פנסיה
2.71 ₪ 

(7.5%) 

 לקצבה לפנסיה, כהגדרתה המשולמת גמל, לקופתהפרשה 

-ה"גמל(, התשס פיננסיים )קופות שירותים על הפיקוח חוקב

להעסקתו  מהיום הראשון, החל על שם העובדתעשה  ,2005

לגבי בהתאם לכללים הנהוגים זאת  ,לצורך ביצוע ההתקשרות

עובדי מדינה, בכלל הדירוגים המיוצגים על ידי ההסתדרות 

 הכללית.

ימי חג,  ההפרשה תתבצע על שכר יסוד בתוספת דמי הבראה,

 דמי חופשה, ימי מחלה, תשלום עבור ימי מילואים ודמי לידה.

העובד עבד שעות נוספות או שעבד ביום המנוחה בו במקרה ש

 יש להפריש גם בגין תמורת עבודה זו.

 .לביטוח פנסיוני מקיף במשקצו ההרחבה : מקור

 .04.12.2014הסכם קיבוצי מיוחד מיום 

 .02.10.2014מיום  והאבטחה השמירה בענףצו הרחבה 

 פיצויים
3.01  ₪ 

(8.33%) 

 על הפיקוח חוקהפרשה לקופת גמל לפיצויים, כהגדרתה ב

תעשה על  2005,-ה"גמל(, התשס פיננסיים )קופות שירותים

החל מהיום הראשון להעסקתו לצורך ביצוע  ,שם העובד

צו ההרחבה ה ל6סעיף בההתקשרות. זאת למרות האמור 

 .]נוסח משולב[ לפנסיה חובה

ההפרשה תתבצע על שכר היסוד בתוספת דמי הבראה, ימי 

חג, דמי חופשה, ימי מחלה, תשלום עבור ימי מילואים ודמי 

 לידה. 

במקרה שהעובד עבד שעות נוספות יש להפריש בגין עבודה זו 

זה יהיה בעד העבודה . יובהר כי שיעור הפרשה 6%בלבד 

 , לפי העניין(.150%או  125%הנוספת שבוצעה )

בגין שכר היסוד יש  - במקרה שהעובד עבד ביום המנוחה

לעבודה בשבת יש להפריש  התוספתובגין  8.33%להפריש 

6% . 

 .1963-תשכ"גהחוק פיצויי פיטורין,  :מקור

  .04.12.2012הסכם קיבוצי מיוחד מיום 

  .02.10.2014מיום  והאבטחה בענף השמירהצו הרחבה 
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https://takam.mof.gov.il/mail-registration
mailto:takam@mof.gov.il
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/999_470.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/999_470.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law19/%D7%A6%D7%95%20%D7%94%D7%A8%D7%97%D7%91%D7%94%20%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97%20%D7%A4%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99%20%D7%9E%D7%A7%D7%99%D7%A3%20%D7%91%D7%9E%D7%A9%D7%A7.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law19/%D7%A6%D7%95%20%D7%94%D7%A8%D7%97%D7%91%D7%94%20%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97%20%D7%A4%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99%20%D7%9E%D7%A7%D7%99%D7%A3%20%D7%91%D7%9E%D7%A9%D7%A7.htm
http://apps.moital.gov.il/Agreements/AgreementShow.aspx?id=20120305
https://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/ExtesionsOrders/H053.pdf
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/999_470.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/999_470.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law100/%D7%A6%D7%95%20%D7%94%D7%A8%D7%97%D7%91%D7%94%20%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%91%20%D7%9C%D7%A4%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%94%20%D7%97%D7%95%D7%91%D7%94%202011.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law100/%D7%A6%D7%95%20%D7%94%D7%A8%D7%97%D7%91%D7%94%20%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%91%20%D7%9C%D7%A4%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%94%20%D7%97%D7%95%D7%91%D7%94%202011.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law100/%D7%A6%D7%95%20%D7%94%D7%A8%D7%97%D7%91%D7%94%20%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%91%20%D7%9C%D7%A4%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%94%20%D7%97%D7%95%D7%91%D7%94%202011.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/p189_001.htm
http://apps.moital.gov.il/Agreements/AgreementShow.aspx?id=20120305
https://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/ExtesionsOrders/H053.pdf


 לכל שעת עבודה בתחום השמירה והאבטחה מעסיקעלות שכר ל הודעה:

 

 משרד האוצר
 אגף החשב הכללי

נותני שירותים חיצוניים ועובדי  –תכ"ם 
 קבלן

 נותני שירותים חיצוניים ועובדי קבלן י:ראשפרק 

 העסקת נותני שירותים חיצוניים :משני פרק

 8.2.1 הוראה מקשרת:

 8.2.1.3ה. מספר הודעה:

                                     21 מהדורה:

  10מתוך  4עמוד  01.09.2022 בתוקף מיום:

 סגן בכיר לחשב הכללי תפקיד: אלי ביתן שם המאשר:

 takam@mof.gov.ilלפניות ושאלות:  לחץ כאןלקבלת עדכונים במערכת:  קישור לאתר אתר הוראות תכ"ם:

 

 
חישוב שנה 

 ראשונה
 הערות

 ביטוח לאומי
1.34  ₪ 

(3.55%) 

ביטוח לאומי.  3.55%משולם  ,מהשכר הממוצע 60%עד לשכר של 

 . 7.6%מעבר לשכר זה משולם 

יודגש כי בחישוב רכיבי השכר בטבלה זו נלקח בחשבון התעריף 

 60%הנמוך, וזאת בשל העובדה שמרבית העובדים משתכרים עד 

 מהשכר הממוצע במשק. 

חוק הביטוח כמפורט ב ,ביטוח לאומי משולם על מרכיבים נוספים

: כגון ,מעבר לשכר היסוד ,1995-תשנ''הה, [נוסח משולב] הלאומי

 חופשה, ותק, חגים, נסיעות, הבראה, מתנות לחגים, סבסוד ארוחות.

 .1995-תשנ"ה[, נוסח משולב]חוק הביטוח הלאומי : מקור

 קרן השתלמות
2.48  ₪ 

(7.5%) 

 

הקבלן מחויב לבצע הפרשה לקרן  2014 בנובמבר 1 החל מיום

החל מהיום הראשון להעסקת  ,השתלמות לטובת העובד

 ,העובד אצל קבלן השירותים. תשלום זה יבוצע עבור עובדים

 גם אם לא הודיעו לקבלן על זהות קרן ההשתלמות.

 

ההפרשה תתבצע על רכיב שכר היסוד החודשי הנקוב 

בהודעה זו )גם עבור עובדים ששכרם גבוה מהשכר לעיל( 

חופשה,  בתוספת דמי הבראה. ההפרשה תתבצע גם על ימי

 חג ומחלה. 

 

יובהר כי ההפרשה לא תבוצע עבור עבודה בשעות נוספות או 

עבור עבודה ביום המנוחה. כלומר, המשולם עבור הגמול 

תתבצע הפרשה רק עבור השכר הרגיל המשולם בגין עבודה 

 ביום המנוחה.  

לביצוע  רואה חשבוןאחת לשנה הקבלן ימציא אישור 

 ים.ההפקדות לקרן השתלמות לעובד

 4.12.20120הסכם קיבוצי מיוחד מיום : מקור

 .02.10.2014מיום  והאבטחה בענף השמירהצו הרחבה  

  ₪ 45.73 סה"כ

 

 

 

 

https://takam.mof.gov.il/
https://takam.mof.gov.il/mail-registration
mailto:takam@mof.gov.il
https://www.btl.gov.il/Laws1/00_0001_000000.pdf
https://www.btl.gov.il/Laws1/00_0001_000000.pdf
https://www.btl.gov.il/Laws1/00_0001_000000.pdf
https://www.btl.gov.il/Laws1/00_0001_000000.pdf
http://apps.moital.gov.il/Agreements/AgreementShow.aspx?id=20120305
https://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/ExtesionsOrders/H053.pdf


 לכל שעת עבודה בתחום השמירה והאבטחה מעסיקעלות שכר ל הודעה:

 

 משרד האוצר
 אגף החשב הכללי

נותני שירותים חיצוניים ועובדי  –תכ"ם 
 קבלן

 נותני שירותים חיצוניים ועובדי קבלן י:ראשפרק 

 העסקת נותני שירותים חיצוניים :משני פרק

 8.2.1 הוראה מקשרת:

 8.2.1.3ה. מספר הודעה:

                                     21 מהדורה:

  10מתוך  5עמוד  01.09.2022 בתוקף מיום:

 סגן בכיר לחשב הכללי תפקיד: אלי ביתן שם המאשר:

 takam@mof.gov.ilלפניות ושאלות:  לחץ כאןלקבלת עדכונים במערכת:  קישור לאתר אתר הוראות תכ"ם:

 

 

 להלן רכיבי שכר נוספים אשר ישולמו על פי הביצוע:

  נסיעות 

יש להתאים את תשלום הנסיעות על פי עלות הנסיעות 

עד לתקרה המתעדכנת מעת לעת בצו  ,לעובד בפועל

 ליום עבודה. ₪  22.6ההרחבה. התקרה הנוכחית היא 

המשרד ישלם  ,הסעותבמקרה בו הקבלן מספק שירותי 

לקבלן עלות תעריף חופשי חודשי באזור קבלת 

 אלא אם נקבע אחרת בתנאי המכרז. ,השירותים

בהוצאות  עסיקהמצו הרחבה בדבר השתתפות : מקור

 עבודה וממנה.לנסיעה 

לגמל בגין הפרשות 

 החזר הוצאות
 (5%) 

הפרשות לגמל יעשו על החזרי הוצאות נסיעה בלבד 

לקופה אישית על שם העובד החל מהיום הראשון 

 .להעסקתו

בו הקבלן מספק שירותי שרכיב זה לא ישולם במקרה 

 הסעות לעובדים.

  4.12.20120הסכם קיבוצי מיוחד מיום  מקור:

 .02.10.2014מיום והאבטחה בענף השמירה צו הרחבה 

https://takam.mof.gov.il/
https://takam.mof.gov.il/mail-registration
mailto:takam@mof.gov.il
http://www.workagreements.economy.gov.il/Extensions/20167006-103.pdf
http://www.workagreements.economy.gov.il/Extensions/20167006-103.pdf
http://apps.moital.gov.il/Agreements/AgreementShow.aspx?id=20120305
https://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/ExtesionsOrders/H053.pdf


 לכל שעת עבודה בתחום השמירה והאבטחה מעסיקעלות שכר ל הודעה:

 

 משרד האוצר
 אגף החשב הכללי

נותני שירותים חיצוניים ועובדי  –תכ"ם 
 קבלן

 נותני שירותים חיצוניים ועובדי קבלן י:ראשפרק 

 העסקת נותני שירותים חיצוניים :משני פרק

 8.2.1 הוראה מקשרת:

 8.2.1.3ה. מספר הודעה:

                                     21 מהדורה:

  10מתוך  6עמוד  01.09.2022 בתוקף מיום:

 סגן בכיר לחשב הכללי תפקיד: אלי ביתן שם המאשר:

 takam@mof.gov.ilלפניות ושאלות:  לחץ כאןלקבלת עדכונים במערכת:  קישור לאתר אתר הוראות תכ"ם:

 

  מחלה

תשלום זה יבוצע על ידי המשרד כנגד קבלת אישור 

אחת לחודש.  ,על ביצוע התשלומים בפועל רואה חשבון

יובהר כי המזמין ישלם לקבלן לפי צבירת ימי המחלה של 

בתקופת ההתקשרות עם המשרד העובד בחברה 

או לפי צבירת ימי המחלה של העובד  ,הממשלתי

. אין באמור כדי בתקופת עבודתו במשרד הממשלתי

 כלפי העובד. הקבלןלגרוע מחובותיו החוקיות של 

 דמי חוקהתשלום לדמי מחלה יבוצע בהתאם להוראות 

 ,אולם על אף האמור בחוק זה ,1976-"והתשל מחלה

תקופת הזכאות לדמי מחלה תהייה יומיים לכל חודש 

 -או באותו מקום עבודה  מעסיקשהעובד עבד אצל אותו 

יום, בניכוי  130 -אך לא יותר מימי מחלה  24ובסה"כ 

התקופה שבעדה קיבל העובד דמי מחלה על פי חוק דמי 

 מחלה.

הסוציאליים בגין רכיב זה ישולמו כל רכיבי השכר 

ביטוח  מעסיק)פנסיה, פיצויים, קרן השתלמות ועלויות 

 לאומי(.

 .1976-חוק דמי מחלה, התשל"ו: מקור

 .02.10.2014מיום והאבטחה צו ההרחבה בענף השמירה 

 שמירה ואבטחהתוספות נוספות המשולמות לפי העניין לעובדי  .3

שעות נוספות על פי החוק  יש לשלם, העובד ביצע שעות נוספות בפועלבו במקרה ש - שעות נוספות  3.1.

  .והאבטחה וצו ההרחבה בענף השמירה

.3.2 ,ה בתשלוםחופשחודשי עבודה ומעלה זכאי ל 6כל עובד המועסק  - חופשה מסיבות משפחתיות 

 כדלקמן: 3.5בנוסף לימי החופשה בתשלום להם זכאי לפי סעיף 

.3.2.1 .ימי חופשה 3 -נישואין זכאי העובד ללרגל   

.3.2.2 .יום חופשה 1 -נישואי בנו/בתו זכאי העובד ללרגל   

.3.2.3 .יום חופשה 1 -לידת בן/בת זכאי העובד ללרגל   

.3.3 ,פעולות איבהעובד שבן משפחתו נהרג במהלך שירותו הצבאי ו/או בעקבות  - היעדרות ביום הזיכרון 

יהיה זכאי להיעדר מעבודתו ביום הזיכרון ולקבל תשלום בגין יום עבודה מלא מבלי לגרוע מחופשתו 

 זוג/אחיו/אחותו/סבו/סבתו. בנו/בתו/אביו/ אמו/בן או בת -או לנכות משכרו. לעניין זה "בן משפחתו" 

ימים ויהיה זכאי  7ל להעדר מעבודתו לתקופה שלא תעלה עבתקופת אבל זכאי העובד  - אבל ימי  3.4.

  .מבלי לגרוע מחופשתו או לנכות משכרו ,לשכר מלא בגין ימי היעדרותו מהעבודה

https://takam.mof.gov.il/
https://takam.mof.gov.il/mail-registration
mailto:takam@mof.gov.il
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/074_001.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/074_001.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/074_001.htm
https://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/ExtesionsOrders/H053.pdf


 לכל שעת עבודה בתחום השמירה והאבטחה מעסיקעלות שכר ל הודעה:

 

 משרד האוצר
 אגף החשב הכללי

נותני שירותים חיצוניים ועובדי  –תכ"ם 
 קבלן

 נותני שירותים חיצוניים ועובדי קבלן י:ראשפרק 

 העסקת נותני שירותים חיצוניים :משני פרק

 8.2.1 הוראה מקשרת:

 8.2.1.3ה. מספר הודעה:

                                     21 מהדורה:

  10מתוך  7עמוד  01.09.2022 בתוקף מיום:

 סגן בכיר לחשב הכללי תפקיד: אלי ביתן שם המאשר:

 takam@mof.gov.ilלפניות ושאלות:  לחץ כאןלקבלת עדכונים במערכת:  קישור לאתר אתר הוראות תכ"ם:

 

וסף לימי החופשה השנתית להם בנ, הינם 3.4 - 3.2בסעיפים המפורטים  ,ימי החופשה ,יובהר כי

 העובד.זכאי 

.3.5 כמפורט להלן:זכאי לחופשה שנתית בשכר,  כל עובד - ימי חופשה 

אצל המעסיק עבודה מספר שנות 

 או במקום העבודה
 מספר ימי חופשה

 ימי עבודה 12 1 - 4

 ימי עבודה 13 5

 ימי עבודה 18 6

 ימי עבודה 19 7 - 8

 ימי עבודה 23 ואילך 9

 

העובד יהיה זכאי לדמי הבראה, בהתאם לוותק שצבר אצל הקבלן או אצל קבלנים  - ימי הבראה  3.6.

אחרים בממשלה. הכרה בוותק אצל קבלנים אחרים בממשלה, תעשה בכפוף להמצאת אישור 

 הלן: להעסקה מאת קבלן השירותים על תקופת עבודתו של העובד במשרד, בהתאם לאמור 

 מספר ימי ההבראה תקופת העבודה )בשנים(

 7 שנים 3עד 

10 - 4 9 

15 - 11  10 

19 - 16 11 

24 - 20 12 

 13 ואילך 25 -מהשנה ה

 

על ביצוע התשלום לעובדי ניקיון ואחראי ניקיון  רואה חשבוןישולם כנגד אישור  - מצוינות ענקמ  3.7.

, "אמות מידה להענקת מענק ההודעאמות מידה שנקבעו על ידי המדינה ב בסיסעל  ,מצטיינים

  ."תחומי השמירה, האבטחה והניקיוןב מצוינות לעובדי קבלן

המפורסם  : שכר היסודסך הרכיבים הבאים המשולמים לקבלןמ 1%גובה המענק יהיה   3.7.1.

, גמול בעד עבודה קוב לעיל(בהודעה זו )גם עבור עובדים ששכרם גבוה מהשכר הנ

 ( וקצובת הנסיעה. ולבשעות נוספות או ביום מנוחה )ככל שהעובד זכאי 

המענק ישולם לא יאוחר ממשכורת חודש אפריל שלאחר תום התקופה בעדה משולם   3.7.2.

 המענק. 

המענק שישולם אינו מהווה שכר לכל דבר ועניין, לא יובא בחשבון לעניין פיצויי פיטורים או   3.7.3.

ובכלל  ערך שעה, ולא יבצעו בגינו הפרשות כלשהן )לרבות הפרשות לקופת גמל לחישוב

 זה קרן פנסיה וקרן השתלמות(.

https://takam.mof.gov.il/
https://takam.mof.gov.il/mail-registration
mailto:takam@mof.gov.il
https://takam.mof.gov.il/document/H.8.2.1
https://takam.mof.gov.il/document/H.8.2.1


 לכל שעת עבודה בתחום השמירה והאבטחה מעסיקעלות שכר ל הודעה:

 

 משרד האוצר
 אגף החשב הכללי

נותני שירותים חיצוניים ועובדי  –תכ"ם 
 קבלן

 נותני שירותים חיצוניים ועובדי קבלן י:ראשפרק 

 העסקת נותני שירותים חיצוניים :משני פרק

 8.2.1 הוראה מקשרת:

 8.2.1.3ה. מספר הודעה:

                                     21 מהדורה:

  10מתוך  8עמוד  01.09.2022 בתוקף מיום:

 סגן בכיר לחשב הכללי תפקיד: אלי ביתן שם המאשר:

 takam@mof.gov.ilלפניות ושאלות:  לחץ כאןלקבלת עדכונים במערכת:  קישור לאתר אתר הוראות תכ"ם:

 

בהתאם לשיעור  ,בגין תשלום זה יש לשלם לקבלן תוספת בגין הפרשות לביטוח לאומי  3.7.4.

 ההפרשה שלו כמעסיק.

המעודכן יעודכן על פי התעריף  גובה השי לרגל כל אחד מהחגים )ראש השנה וחג הפסח( - שי לחג  3.8.

השי לא יוענק בטובין  ₪. 300השי לחג יעמוד על גובה , 2022 בינואר 1 ליום נכון בשירות המדינה.

הוראת ע בגובה השי וכללי הזכאות לשי יעודכנו בהתאם לקבו או בשווה כסף )כגון תלושי קנייה(.

התכ''ם, ''הגנה על זכויות עובדים המועסקים על ידי קבלני שירותים בתחומי השמירה, האבטחה 

  .8.2.1והניקיון'', מס' 

.3.8.1 על ביצוע התשלום לעובדים. רואה חשבוןכאמור יבוצע לאחר הצגת אישור  תשלום 

בהתאם לשיעור  בגין תשלום זה יש לשלם לקבלן תוספת בגין הפרשות לביטוח לאומי  3.8.2.

 שלו כמעסיק. ההפרשה 

 מרכיבי עלות נוספים .4

בעת ניתוח ההצעות, על ועדת המכרזים לבחון מרכיבי עלות נוספים כגון ביגוד,  ,נוסף לאמור לעיל  4.1.

הפסד וכי לא ייפגעו זכויות  תוהכל בהתאם לדרישות המכרז. זאת על מנת לוודא כי אין מדובר בהצע

 עובדים. 

 ות שכר למעסיקסימולטור לחישוב על .5

קובץ מצורף, ה רא ,שכר למעסיק לכל שעת עבודה בתחום השמירה והאבטחההעלות  חישובל  5.1.

 .שמירה ואבטחה'' –לחישוב עלות שכר למעסיק  סימולטור''

 

 

 

 

 

 נספחים .6

.6.1  מאבטחים בהתאם לסוג ההכשרה.שכר  -נספח א  

.6.2 טבלת שינויים שבוצעו בהודעה. - בנספח  
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 לכל שעת עבודה בתחום השמירה והאבטחה מעסיקעלות שכר ל הודעה:

 

 משרד האוצר
 אגף החשב הכללי

נותני שירותים חיצוניים ועובדי  –תכ"ם 
 קבלן

 נותני שירותים חיצוניים ועובדי קבלן י:ראשפרק 

 העסקת נותני שירותים חיצוניים :משני פרק

 8.2.1 הוראה מקשרת:

 8.2.1.3ה. מספר הודעה:

                                     21 מהדורה:

  10מתוך  9עמוד  01.09.2022 בתוקף מיום:

 סגן בכיר לחשב הכללי תפקיד: אלי ביתן שם המאשר:

 takam@mof.gov.ilלפניות ושאלות:  לחץ כאןלקבלת עדכונים במערכת:  קישור לאתר אתר הוראות תכ"ם:

 

 נספח א

 שכר מאבטחים בהתאם לסוג ההכשרה

 
)שכר זה מתבסס על ותק שנה ראשונה להלן פירוט בגין השכר השעתי של סוגי המאבטחים המפורטים להלן 

 ימי עבודה בשבוע(:  5עבור 

 

        מאבטחסוג     

 
 רכיב

 מאבטח כללי /
 בודק בטחוני

מאבטח בסיסי / 
סדרן באירועי 
 תרבות וספורט

מאבטח 
 מתקדם ב

 

מאבטח 
 מתקדם א

 מאבטח
עוטף ירושלים/ 
 מאבטח בכיר ב

 שכר יסוד

מעל שכר  10%
 המינימום

מעל שכר  15%
 המינימום

מעל שכר  30%
 המינימום

מעל  40%
שכר 

 המינימום

מעל שכר  60%
 המינימום

32.03 ₪ 33.49 ₪ 37.86 ₪ 40.77 ₪ 46.59 ₪ 

 ₪ 2.15 ₪ 1.88 ₪ 1.75 ₪ 1.55 ₪ 1.48 חופשה

 ₪ 1.31 ₪ 1.16 ₪ 1.11 חגים
 
1.41 ₪ 

 

 
1.61 ₪ 

 

 ₪ 1.57 ₪ 1.57 ₪ 1.57 ₪ 1.57 ₪ 1.57 הבראה

 ₪ 3.89 ₪ 3.42 ₪ 3.19 ₪ 2.83 ₪ 2.71 פנסיה

 ₪ 4.32 ₪ 3.80 ₪ 3.54 ₪ 3.15 ₪ 3.01 פיצויים

 ₪ 2.54 ₪ 2.06 ₪ 1.82 ₪ 1.46 ₪ 1.34 ביטוח לאומי

 ₪ 2.48 ₪ 2.48 ₪ 2.48 ₪ 2.48 ₪ 2.48 קרן השתלמות

 ₪ 65.15 ₪ 57.39 ₪ 53.51 ₪ 47.68 ₪ 45.73 סה"כ

 
 ,ימים בשבוע 6עבור עובד העובד עובד בעל ותק שונה )לרבות ותק של שנה, כמפורט לעיל( או לחישוב עבור 
 שמירה ואבטחה''. –''סימולטור לחישוב עלות שכר למעסיק יש להיעזר ב
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 לכל שעת עבודה בתחום השמירה והאבטחה מעסיקעלות שכר ל הודעה:

 

 משרד האוצר
 אגף החשב הכללי

נותני שירותים חיצוניים ועובדי  –תכ"ם 
 קבלן

 נותני שירותים חיצוניים ועובדי קבלן י:ראשפרק 

 העסקת נותני שירותים חיצוניים :משני פרק

 8.2.1 הוראה מקשרת:

 8.2.1.3ה. מספר הודעה:

                                     21 מהדורה:

  10מתוך  10עמוד  01.09.2022 בתוקף מיום:

 סגן בכיר לחשב הכללי תפקיד: אלי ביתן שם המאשר:

 takam@mof.gov.ilלפניות ושאלות:  לחץ כאןלקבלת עדכונים במערכת:  קישור לאתר אתר הוראות תכ"ם:

 

 נספח ב

 טבלת שינויים שבוצעו בהודעה

 

 טבלת שינויים

 תיאור השינוי / נימוקים סעיף/ים מושפע/ים פרסום תאריך מהדורה

11 30.06.2016 

 תמחירינספח 
עדכון נספח תמחירי בהתאם להעלאת שכר המינימום 

 במשק.

3.2 
 הבהרה לעניין חופשה מסיבות משפחתיות.

 הבהרה בגין תשלום מחלה.
 עדכון שיעור הפרשות ביטוח לאומי.

3.5 .עדכון טבלת זכאות לימי חופשה 

3.8 .הבהרה לעניין שי לחג 

12 01.01.2017 
 נספח תמחירי

עדכון נספח תמחירי בהתאם לצו הרחבה בענף השמירה 
 .22.12.2016והאבטחה מיום 

3.5 .עדכון טבלת זכאות לימי חופשה 

 .עדכון תעריף דמי הבראה נספח תמחירי 29.11.2017 13

14 09.04.2018 2  - נספח תמחירי 
לצו הרחבה בדבר קיצור שבוע עדכון נספח תמחירי בהתאם 

 .העבודה במשק

15 01.11.2019 2.1 - נספח תמחירי 
 עדכון תעריף ימי הבראה.

 עדכון שיעור הפרשות ביטוח לאומי.

16 06.09.2020 2.1 - עדכון תעריף דמי הבראה. נספח תמחירי 

17 27.04.2021 2.1 - עדכון גובה ההחזר בגין נסיעות. נספח תמחירי 

18 24.05.2021 5 סימולטור לחישוב עלות השכר למעסיק הוספת. 

19 07.07.2021 2.1 - עדכון תעריף דמי הבראה. נספח תמחירי 

20 14.06.2022 

2.1 - עדכון תעריפי דמי הבראה, פנסיה, פיצויים וקרן השתלמות.  נספח תמחירי 

3.8 .עדכון גובה שי לחג 

5 .עדכון הסימולטור לחישוב עלות השכר למעסיק 

21 04.09.2022 

2.1 - עדכון שכר שעתי מינימאלי. נספח תמחירי 

5 .עדכון הסימולטור לחישוב עלות השכר למעסיק 

 הוספת פירוט בגין שכר מאבטחים בהתאם לסוג ההכשרה. נספח א
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