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 מסמך א'
 
 

 משגבמועצה אזורית 
 21/03מכרז 

 רייםושל מוסדות ציבו של מוסדות חינוך ניקיוןעבודות 
 

 הזמנה להציע הצעות
 

(, מזמינה בזה הצעות לביצוע עבודות ניקיון במוסדות "המועצה" -מועצה אזורית משגב )להלן 
 החינוך ומוסדות ציבוריים של המועצה על בסיס מתן שירות קבלני.

 מכי המכרזמס .1

המסמכים המפורטים מטה, יקראו להלן יחד ולחוד "מסמכי המכרז" ויהוו חלק בלתי 
 נפרד מההסכם שיחתם עם הקבלן הזוכה:

 מסמך ההזמנה לקבלת הצעות:

 הזמנה להציע הצעות  -    'מסמך א

  נוסח ערבות – 1נספח  

 טופס הצעה והצהרת הקבלן    -          מסמך ב'
ולפי  1976 -לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו יר תצה  -  1מסמך ב'

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

 רשימת מוסדות חינוך ומוסדות ציבור – 2נספח  

 עלויות ורווח קבלניטבלת  – 3נספח  

 מפרט שירותי הניקיון    -    '              גמסמך 

 קבלנות ונספחיו הסכם -            'דמסמך 

 אישור קיום ביטוחים – 4נספח  

 .עניינים ניגוד ואיסור משפחתית קרבה העדר תצהיר -5נספח         

 תנאי העבודה הכללים.         -     'המסמך 

 לביצוע החוזהנוסח ערבות  -      'ומסמך 

 הוראת החשב הכללי        -   'זמסמך 

 לי עבודת קבלניםהוראות בטיחות ונוה   -  מסמך ח' 
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כל מסמך הבהרה, או נספח לחוזה, או שינוי, או תוספת, שישלח    -  מסמכים נוספים
למציעים עד למועד הגשת הצעות למכרז וכן,  כל האישורים והמסמכים 

 שצירף המציע להצעתו.                                  

שותו והוא מאשר כי הם מובנים בהגשת הצעה, מאשר המציע כי כל מסמכי המכרז מצויים בר
 לו  והוא מסכים לכל האמור  בהם. 

2.  

המפורטים ברשימת  ומוסדות הציבור העבודה תבוצע בכל מוסדות החינוך .א
 (."טופס ההצעה" -למסמכי המכרז )להלן  2בנספח המוסדות כמתואר 

' למסמכי גהעבודה תבוצע על פי האמור במפרט שירותי הניקיון המצורף כמסמך  .ב
 "(.מפרט שירותי הניקיון" -)להלן המכרז

 

  במכרז השתתפותלתנאי  .3

סיון קודם מוכח כמוגדר להלן יבעל נ יחיד או תאגיד רשאים להשתתף במכרז .א
 ( והעונה על כל התנאים המפורטים להלן:1א' ) 3בס"ק 

השנים האחרונות שקדמו  5שנים במהלך  3בעלי ניסיון קודם מוכח של  (1)
במוסדות ציבור ובמוסדות חינוך  ניקיוןלהגשת ההצעה בעבודות 

 אחרים.

כמשמעותו בחוק המציע הינו בעל רישיון לעסוק כקבלן שירות ניקיון  (2)
 .1996 - נ"ותש ,י כוח אדםנהעסקת עובדים על ידי קבל

על הפרת  המציע ו/או בעל זיקה אליו לא הורשעו ביותר משתי עבירות (3)
–שתי עבירות הורשעו ביותר מ ואם ,1ב'במסמך חוקי העבודה כמפורט 

חלפו שלוש שנים לפחות ממועד  האחרון להגשת ההצעות למכרזבמועד 
 ההרשעה האחרונה;

 המציע ו/אולא הוטלו על  גשת ההצעהבשלוש השנים שקדמו למועד ה (4)
או על בעל זיקה אליו עיצומים כספיים בשל יותר משש הפרות המהוות 

 ;1ב' במסמך, כמפורט עבירה

לעניין מס ערך מוסף ולנהל פנקס  על המציע להיות עוסק מורשה (5)
חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים  ציבוריים  )אכיפת ניהול 

 . 1976 –חשבונות ותשלום חובות מס(  התשל"ו 

₪  10,000,000הינו בעל מחזור הכנסות שנתי, בהיקף שאינו פחות מ   (6)
 .2020-2019 בכל אחת מהשנים לא כולל מע"מ ₪( )עשרה מליון 

 תקופת ההתקשרות המוצעתתיאור  .4

תקופת ההתקשרות עם הקבלן שהצעתו תקבע כהצעה הזוכה תהיה  (1)
(, בהתאם "השירותים")להלן:  חודשים(  שנים עשר) שנה אחתלמשך 

ובכלל "ההסכם"(, לאמור בהסכם המהווה חלק ממסמכי מכרז )להלן: 
 מסמך ג' כ זה לאמור במפרט עבודות האחזקה והניקיון המצורף

 להסכם. 
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למועצה זכות להאריך את ההתקשרות לשנה נוספת וחוזר חלילה מדי   (2)
תקופת ) להלן: " ( שנות הארכהארבע) 4שנה עד לתקופה מצטברת של 

שהמועצה הודיעה לקבלן על רצונה להאריך את והכל בתנאי ( , הארכה"
 יום לפני תום מועד תקפו של ההסכם. 30ההסכם לפחות 

 
ותחושב בהתאם לשעות האחזקה  התמורה תשולם מדי חודש קלנדרי, (3)

באותו חודש קלנדרי שבגינו מוגש החשבון כפול  שבוצעו בפועלוהניקיון 
 המחיר לשעת עבודה.

 
יתר פרטי ההתקשרות והתנאים מפורטים בנוסח ההסכם המצורף  (4)

 כמסמך ד'למסמכי המכרז 
 

 תנאי העסקתם של עובדי המציע .5
 

חוק הינה "גוף ציבורי", כהגדרתו בצה המועעל המציע להביא בחשבון במסגרת הצעתו כי 
, העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים

"(, וכי היה והצעתו תתקבל, אזי עובדי המציע שיבצעו את החוק)להלן: " 2013 –התשע"ג 
, יהיו זכאים לתנאי עבודה שלא יפחתו מהתנאים הקבועים בחוקהמועצה עבודתם אצל 

ו/או בצו העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי השמירה והניקיון בגופים 
 , וכפי שיתעדכנו מעת לעת.2013 -ציבוריים, התשע"ג

 ההצעה .6

במסגרת המכרז יתבקשו המציעים להציע את שיעורה של התמורה שהם  .א
מוסדות מבקשים לקבל עבור הענקת שירותי האחזקה והניקיון השוטפים ב

בהתאם לאמור בהסכם ובכלל זה לאמור במפרט  וסדות הציבורהחינוך ובמ
"התמורה לשעת  -להסכם )להלן  ג'נספח עבודות האחזקה והניקיון המצורף כ

 (.עבודה"

המציע יהיה חייב להגיש הצעתו ביחס לכל מוסדות החינוך ומוסדות הציבור  .ב
ע המפורטים בטופס ההצעה. למועצה הזכות הבלעדית לקבוע כי העבודה תבוצ

ו/או מוסדות הציבור, או לפצל את העבודה במוסדות  רק בחלק ממוסדות החינוך
השונים בין מספר קבלנים, או להפחית במהלך ביצוע החוזה את כמות העבודות 

 והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.

  .ג

הצעות המחירים תוגשנה על גבי טופס הצעת המחירים, המצורף  (1)
  למסמך זה. ב'מסמך כ

צעתו מחיר לשעת עבודה בפועל כאשר המחיר המוצע המציע ינקוב בה (2)
יכלול בחובו את שכר העבודה שישולם לעובדים שיועסקו בביצוע 

כמתחייב מהוראות  הנלוותהעבודה, ואת כל התוספות הסוציאליות 
החוק, והסכמי העבודה הקיבוציים החלים על המועסקים בענף ואת כל 

 התוספות הכוללות תקורות ורווח קבלני.

 מוסף.  מס ערך ירים יהיו נקובים בשקלים חדשים, לא כוללהמח (3)

המחיר המוצע על ידי המציע ייחשב כתמורה המלאה המגיעה לו עבור  (4)
ביצוע מלא ומושלם של כל הפעולות וההתחייבויות שיש לבצע על פי 
מסמכי המכרז, ולא תישמע כל טענה כאילו בעת גיבוש המחיר המוצע 
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בחשבון עלות או הוצאה מכל סוג שהוא לשעת עבודה בפועל לא נלקחה 
 החלה על המציע כנותן השירות וכמעסיק.

המשתתף שיזכה במכרז לא יהא זכאי לכל תשלום, מכל מין וסוג שהוא, עבור  .ד
 קבו על ידו. נהשירותים השוטפים כהגדרתם בהסכם מעבר למחירים שנ

   .ה

מובהר כי בהתאם להוראות חוק הגברת האכיפה של דיני העבודה  (1)
יפרט  שם 3 נספח את , על המציע לצרף לטופס ההצעה2011 -ע"ב התש

את עלות שכר המינימלי לשעת עבודה ואת סכום העלויות האחרות ואת 
עלויות ורווח "טבלת  -שיעור הרווח הקבלני שעמדו בבסיס הצעתו )להלן 

 (."קבלני

תהיה בבחינת חלק בלתי נפרד מטופס  עלויות ורווח קבלניטבלת  (2)
שהסכומים הנקובים בה אינם מהווים נתונים לחישוב ההצעה, הגם 

 ההצעה.

במחיר ביחס לאיזה  עלויות ורווח קבלניהימנעות מציע מלנקוב בטבלת  (3)
, או במחיר הנמוך מן המתחייב, עלולה שםמן הרכיבים המפורטים 

לגרום לפסילה של ההצעה, אלא אם תימצא ועדת המכרזים כי יש 
פשר למציע לשלם למועסקיו את במחיר המוצע לשעת עבודה כדי לא

התשלום המגיע להם על פי הדין בגין רכיב זה, מתוך המחיר  לשעת 
 עבודה כפי שהוצע על ידי בהצעתו.

ישמש לחישוב  עבודהיצוין כי המחיר אותו ינקוב המציע כנדרש על ידו עבור שעת  .ו
 וכן ישמש לצורך ,הצעתו הכוללת למתן שירותי הניקיון כנדרש בס"ק א' לעיל

ביצוע התחשבנות במידה והמועצה תורה על ביצוע שינויי/הורדות/תוספות ביחס 
 לעבודות הניקיון הנדרשות.

יובהר כי התשלום החודשי יתבצע לפי ביצוע בפועל של העבודה, כך, במידה  .ז
ובמוסד מסוים נדרשו ובוצעו שעות שמירת רצף ניקיון בכמות פחותה מהכמות 

ה, תופחת מהתמורה החודשית שתשולם המקסימלית המצוינת בטופס ההצע
לקבלן,  המכפלה של כמות שעות שמירת הרצף החודשית שלא בוצעה במחיר 

 הנדרש לשעת רצף אותו המציע נדרש למלא כאמור בס"ק ב' לעיל.

במוסדות חינוך או  המציעים נדרשים לצרף המלצות ופירוט ניסיון קודם .ח
 אנשי קשר במוסדות כאמור במוסדות ציבור אחרים ויצרפו להצעתם פרטים של

 . 4ס"ק )א(  3וכן אישור רו"ח לסעיף 

 ובמקום המיועד לכך. כל דף תחתיתביש לחתום על כל מסמכי המכרז,  .ט

 מסמכי המכרז .7

את מסמכי המכרז והמסמכים הנלווים אליו, לרבות נוסח ההסכם עליו יידרש הזוכה 
אשראי/העברה  אמצעות אתר המועצה או באמצעותבמכרז לחתום, ניתן לרכוש ב

ה', בשעות -במועצה בימים א' 04-9902026בטלפון  כספיםמשרדי אגף הבנקאית/צ'ק ב
שקלים חדשים( שלא  אלפים תשלוש) ₪ 0030, תמורת תשלום בסך של 15:30עד  9:00

 .יוחזרו למציע

 כל הצעה תוגש במעטפה סגורה וחתומה, שעל גביה יהיה רשום מספר המכרז ותיאורו. .8
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 ציא את המסמכים הבאים:על המציע להמ .9

 הם.על רכיבי יםם ומלאמיחתוותצהירי מציע כשהם טופס ההצעה  .א

 קבלן מטעם משרד התעשייה המסחר. ןרישיוהעתק  .ב

 חוזה על כל נספחיו כשהם חתומים ע"י המציע. .ג

 אישור ניהול ספרים כחוק. .ד

 אישור עוסק מורשה לצורך מע"מ. .ה

 אישור על ניכוי מס במקור. .ו

על ידי תאגיד תצורף תמצית מרשם החברות/רשם  במקרה שההצעה מוגשת .ז
השותפויות וכן אישור עו"ד/רו"ח בדבר שמות  מורשי החתימה שבסמכותם 

 לחייב את התאגיד בחתימתם.

מהשנים  בכל אחת ,אישור רו"ח המאשר כי מחזור ההכנסות השנתי של המציע .ח
א כולל )ל( ₪ עשרה מליון )₪   10,000,000אינו קטן מסך של  2019 -ו 2020

 מע"מ(. 

מנהליו ובעלי  –אישור על כך שהמציע, ובמקרה שההצעה מוגשת על ידי תאגיד  .ט
 . הכלכלהמניותיו, נעדרי הרשעות בהליכים פליליים שננקטו על ידי משרד 

 )א( דלעיל. 10ערבות בנקאית כאמור בס"ק  .י

אישורים והמלצות בדבר ניסיון קודם בביצוע עבודות אחזקה וניקיון כולל  .יא
 בצירוף הפרטים הבאים:דלעיל,  3בסעיף דה בתנאי הסף כאמור עמי

 העבודה. ביצוע מקום (1)

  מועד ביצוע העבודה ומשך תקופת ביצועה. (2)

 .עמו להתקשרות טלפון ומספר המעסיק/הממליץ הגורם שם (3)

 העתק הקבלה בדבר התשלום עבור רכישת מסמכי המכרז. .יב

 כל מסמכי המכרז חתומים. .יג

 ערבות בנקאית .10

 ₪ 30,000ערבות בנקאית בסך של להשתתף במכרז יצרף להצעתו  ןהמעוניימציע  .א
  1נספח ערוכה על פי הנוסח המצ"ב ים אלף שקלים חדשים( שלוש)במילים: 

. הערבות הבנקאית תהיה ערוכה לפקודת המועצה האזורית משגב זה ךלמסמ
 .30.09.2021ותהא תקפה עד ליום 

  המציע. שם המבקש בנוסח הערבות יהיה תואם לשם של  .ב
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 סכום הערבות יחולט במידה ומציע שהצעתו התקבלה יחזור בו מהצעתו. .ג

 מציע אשר הצעתו לא תתקבל תושב לו הערבות הבנקאית אשר נמסרה על ידו. .ד

המועצה לא תתייחס להצעה שלא תהיה מלווה בערבות בנקאית בנוסחה כאמור  .ה
 .מועצהאף אם יש בה כדי להיטיב לכאורה עם 

 

11.   

 . ייערך סיור קבלנים ומפגש הבהרות למכרז 2021.06.10' הביום  .א

 .המועצה האזורית משגבבכניסה לבניין  14.00נקודת המפגש בשעה  .ב

משתתף המבקש לקחת חלק בסיור נדרש להקדים ולמסור בדואר אלקטרוני את  .ג
דבר התעניינותו במכרז, ובקשתו לקבל פרטים על כל שינוי באמצעות הדואר 

  misgav.org.il@liav לדואר האלקטרוני יע האלקטרוני. לשם כך יפנה המצ
י תקפה בה יהיה זמין בקביעות לקבלת ההודעות. וימסור כתובת דואר אלקטרונ

לגרוע מחובת המשתתף לעקוב אחר הודעות המועצה באתר  אין באמור כדי
 האינטרנט שלה.

בשל משבר הקורונה ונוכח הכללים למניעת התקהלויות, שומרת המועצה לעצמה  .ד
הקבלנים, או לערוך תחתיו מפגש קבלנים במתווה  את הזכות לבטל את סיור

ו/או פיצול הסיור (,ZOOMכגון שונה, לרבות בדרך של היוועדות חזותית )
למספר מפגשים שיתועדו גם בווידיאו ויימסרו למציעים אחרים לפי שיקול 

 .דעתה הבלעדי. הודעה על כך תפורסם באתר האינטרנט של המועצה

 הודעות המועצה ביחס למכרז זה. באחריות המשתתף לעקוב אחר .ה

, ובכל מקרה לא תישמע כל טענה ממציע ינה חובהההשתתפות בסיור הקבלנים  .ו
יובהר שאי  בנוגע לחוסר ידיעה ו/או הבנה של השירותים הנדרשים במכרז.

 לסיור יפסול מציע על הסף. תהתייצבו

תים המציע מתחייב ומאשר כי הוא מגיש את הצעתו לאחר שבחן את כל השירו .ז
כל וכי הבין את כל מסמכי המכרז ואת הנדרשים ממנו במסגרת הצעתו למכרז 

מתן השירות כמתחייב ממסמכי האחרים המשפיעים על והמשתנים הגורמים 
  המכרז ובהתאם לכך קבע את הצעתו.

שאלות ובקשות להבהרות,  יועברו  למועצה  על  ידי המציעים בכתב מודפס  .ח
 .liav@misgav.org.ilלדוא"ל  12:00שעה ב .20216.15בלבד לא  יאוחר מ 

 לכל רוכשי מסמכי המכרז.בדוא"ל תשובות לשאלות והבהרות תשלחנה  .ט

12.   

' בליום יש להכניס את מעטפות ההצעה בתיבת המכרזים במועצה עד  .א
יסה במוקד מוניציפלי בכנהתיבה נמצאת בדיוק.  12:00שעה ב 2021.06.21

 .למועצה האזורית משגב

mailto:liav@misgav.org.il
mailto:liav@misgav.org.il
mailto:liav@misgav.org.il
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כל הצעה אשר לא תימסר באופן האמור, או עד למועד הנקוב לעיל כלל לא תובא  .ב
 לדיון בפני ועדת המכרזים.

13.   
למועצה הזכות שלא להביא לדיון הצעה אשר איננה עונה על תנאי המכרז, או  .א

 הצעה המכילה כל הסתייגות שהיא כלפי כל פרט שהוא של מסמכי המכרז. 

 בא לדיון הצעה שלא תהיה חתומה ע"י המציע.לא תו .ב

14.  
במקרה וההצעה תהיה חתומה על ידי יחיד, יחתום המציע תוך ציון שמו המלא  .א

וכתובתו. במקרה וההצעה תוגש על ידי שותפות, יחתום אחד השותפים בשם 
השותפות בצרוף יפוי כח או הוכחה אחרת על זכותו לחתום בשם השותפים 

 שמות וכתובות יתר השותפים.וירשום בגוף ההצעה את 

רשומה, יחתום אחד המנהלים בצרוף  מועצהבמקרה וההצעה תוגש על ידי  .ב
וכן בצרוף  מועצהחותמת ויצרף אישור עו"ד או רו"ח  על רשותו לחתום בשם ה

 והרשימה המאושרת של המנהלים. מועצההוכחה של רישום ה

תוגש על ידי שותפות של חברות או קבלנים יחידים, אשר נוצרה במקרה וההצעה  .ג
לשם ביצוע העבודה הנדונה, יחתום נציג אחד של כל אחד משותפים בצרוף 
הוכחה מתאימה על קיום שותפות הנ"ל כחוק, על מידת האחריות של כל שותף 

 לגבי ההצעה המוגשת , ועל זכות החתימה של נציג השותפים.

 העדפת מציע מקומי .15

"מציע המועצה תהיה רשאית להעדיף את הצעתו של מציע שהוא בבחינת  .א
, כהגדרתו להלן בס"ק ב', על פני מציע שאינו "מציע מקומי", ובתנאי מקומי"

 מהצעתו של המציע שאיננו מציע מקומי 5% -שהצעתו לא תהיה יקרה בלמעלה מ
כה ובכפוף להתחייבותו של המציע המקומי להשוות את הצעתו להצעה הנמו

 ביותר.

מציע אשר בשנתיים האחרונות שקדמו למועד האחרון  -"מציע מקומי" לענין זה  .ב
להגשת הצעות למכרז מענו הרשום בספרי מרשם האוכלוסין הינו במועצה 
האזורית משגב, ואם הוא תאגיד אם בשנתיים האחרונות לפחות שקדמו למועד 

תחום המועצה האחרון להגשת הצעות למכרז כתובת משרדו הרשום הינה ב
 האזורית משגב, ושולמה על ידו ארנונה למועצה האזורית משגב.

16.  
המציע אשר הצעתו תתקבל על ידי המועצה ידרש להמציא למועצה ערבות  .א

בנקאית בסכום כמפורט בחוזה דלהלן מבנק מקובל על המועצה שתהווה "ערבות 
 ימים מקבלת ההודעה מאת המועצה שהצעתו 7לקיום החוזה" וזאת תוך 

 נתקבלה, או תוך זמן אחר אשר ייקבע על ידי המועצה.

אישור עריכת הביטוח הכל כמפורט בחוזה את כן ידרש המציע להמציא למועצה  .ב
 ובנספח אליו.

מובהר כי המציע שהצעתו תימצא כהצעה הזוכה יידרש להמציא אישור קב"ט  .ג
המועצה, ואישור משטרת ישראל לפי חוק למניעת העסקה של עברייני מין 
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ביחס לכל אחד מן המועסקים על ידו בבתי  2001 -במוסדות מסוימים תשס"א 
 ספר של המועצה, ולא יהיה רשאי להעסיק בבית ספר עובד שלא יאושר כאמור.

כל האמור לעיל, על תוקף חתימת המציע, יחול גם על חתימת החוזה. אם המציע  .ד
א ימציא אישור ו/או ללא ימציא את הערבות לחוזה או /לא יחתום על החוזה ו

תהיה המועצה רשאית למסור את העבודה למציע אחר  ,תוך הזמן הנ"לביטוח 
 אשר הצעתו נראית לה כנוחה ביותר או מתאימה.

 בחינת ההצעות .17

במסגרת שיקוליה בבחירת ההצעה הזוכה תיתן ועדת המכרזים של המועצה  .א
 ם אלו:משקל לרכיבים המפורטים להלן לפי המשקלות כמצוין לצידם של רכיבי

 80% מחיר המוצעה (1)

 15% נסיון קודם והמלצות -איכות (2)

 5%שיקול דעת ועדת המכרזים           (3)

 לעניין רכיב האיכות יבדקו, בין היתר, ההמלצות אותן יצרף המציע להצעתו. .ב

 חישוב רכיב הצעת המחיר ייעשה בהתאם לנוסחה הבאה: .ג

ותר מציע שהמחיר החודשי המוצע שהוא מציע לקבל הינו הנמוך בי (1)
 נקודות(. 80(, יקבל את מלוא הניקוד בגין רכיב זה )Z)הצעה 

(, הינו Yהמוצע שהוא מציע לקבל )הצעה החודשי המציע שהמחיר  (2)
מבחינת גובה ההצעה, יקבל ניקוד שיחושב  Zהמחיר הבא אחרי ההצעה 

 נקודות, לפי הנוסחה הבאה: 80 -כחלק יחסי מ

 Y =YX  80ניקוד הצעה 

                      Z  

 .מועצהלבחינת רכיב האיכות נתון בידי ה הבלעדישיקול הדעת  .ד

רכיב האיכות ייבחן ביחס לפרמטרים שונים כגון ניסיון קודם, המלצות,  .ה
 , ועוד.מועצהמקצועיות, שירותיות, זמינות, גמישות ביחס לדרישות ה

המועצה תהיה רשאית לפנות לממליצים שהמלצתם צורפה ו/או למזמיני עבודה  .ו
 וספים שפרטיהם לא צורפו ו/או לא צורפה המלצתם בכתב(. נ

ידי המציע -ניקוד רכיבי האיכות יערך על יסוד מסמכים ומידע שיובאו על .ז
ידי המועצה ו/או באמצעות עריכת -להצעתו ו/או באמצעות בדיקה שתיערך על

 ראיון למציעים ו/או לאנשי המקצוע מטעמם.

נת הצעות המציעים והמלצה על ניקוד לשם קביעת רכיבי המחיר והאיכות, בחי .ח
 המציעים, רשאית המועצה להיעזר ביועץ ו/או בצוות מקצועי לפי שיקול דעתה.

לא תיבחן  -נקודות לפחות  10מציע שלא יקבל ברכיב האיכות ציון כולל של  .ט
 הצעתו הכספית.
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אם תוצאת השקלול תהיה זהה ביחס לשני מציעים או יותר, ואם לא תמצא  .י
ים של המועצה סיבה מוצדקת להעדיף מי מבין המציעים הללו, כי ועדת המכרז

 אז תהיה ועדת המכרזים רשאית לערוך התמחרות בין מציעים אלו.

מובהר כי למועצה הזכות שלא לקבוע את ההצעה הזולה ביותר כזוכה אם היא  .יא
גבוהה במידה משמעותית מן האומדן, או לחילופין אם יתעורר חשש כי הינה 

ה הפסדית שאין בה כדי לאפשר למציע זה לעמוד בהתחייבויות בבחינת הצע
 הסוציאליות החלות עליו כלפי עובדיו.

המועצה איננה מתחייבת למסור את העבודה למציע שהצעתו הינה הנמוכה  .יב
 או לכל מציע שהוא.או למציע שקבל את הניקוד המשוקלל הגבוה ביותר, ביותר, 

שאינם מהותיים שב בפגמים המועצה שומרת לעצמה את הזכות לא להתח .יג
באיזו הצעה שהיא במידה שויתור כזה לא יגרום נזק למועצה, לדחות כל  שיתגלו

לבעל  ,או רק חלק ממנה ,הצעה או את ההצעות כולן, למסור את כל העבודה
ההצעה הנראית לה כדאית ביותר בשבילה, ואפילו אם היא איננה ההצעה 

 .הנמוכה ביותר

ו אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי, תוספת אי הגשת הצעת מחיר ו/א .יד
או הסתייגות למסמכי המכרז, בין אם נעשו בגוף המסמכים ובין אם במכתב 

 לוואי, עלולים לגרום לפסילת ההצעה. 

המועצה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל מחירה,  .טו
מונע  מועצהדעת התנאיה או בשל חוסר התייחסות לתנאי המכרז באופן של

 הערכת ההצעה כדבעי. 

 הודעה לזוכה והתקשרות עמו  .18

 תודיע לזוכה, במכתב רשום על הזכייה במכרז.  מועצהה .א

את כל המסמכים  מועצהימי עבודה ממועד הודעה, ימציא הזוכה ל 3תוך  .ב
 והאישורים שעליו להמציא בהתאם למסמכי המכרז, לרבות ערבות הביצוע.

על ההסכם שבין  מועצהוקפה רק לאחר חתימת ההזכייה במכרז תכנס לת .ג
 הצדדים.

 כללי

רשאית להוציא לפועל חלק מן השירותים בלבד או שלא להוציא לפועל את  מועצהה .19
להוציא לפועל חלק מהשירותים בלבד לפני בחינת  מועצההשירותים כלל. החליטה ה

ו חלק בלבד. )אך לא חייבת( לבחון את ההצעה לגבי אות מועצהההצעה, תהיה רשאית ה
 המציע לא יהיה זכאי לכל תמורה או פיצוי בגין הקטנת היקף השירותים.

רשאית )אך לא חייבת( להוציא לפועל חלק מן השירותים על ידי מציע אחד ובה  מועצהה .20
 בעת למסור את הביצוע של חלק אחר מהשירותים למציע אחר.

ים בין מספר מציעים שומרת לעצמה את הזכות לפצל ו/או לחלק את השירות מועצהה .21
כאשר ההצעות לכל חלק וחלק מהשירותים, כאמור, ייבחנו  מועצהבאופן שייראה ל

כהצעות עצמאיות בפני עצמן. המציע לא יהיה זכאי לכל תמורה או פיצוי עבור הקטנת 
 היקף השירותים כאמור.

רשאית לבטל את המכרז בכל עת ו/או לבטל חלק ממנו ו/או לא לקבל הצעה  מועצהה .22
 כלשהי והכל מנימוק סביר כפי שיקול דעתה הבלעדי.
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 כל מציע רשאי להגיש הצעה אחת בלבד. .23

מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא, והדבר נתון  מועצהאין ה .24
 ומסור לשיקול דעתה ולהחלטתה הבלעדית.

 הגשת הצעה מטעם המציע מהווה הסכמה מראש לכל תנאי ומסמכי המכרז.  .25

 רשאית לפסול כל הצעה אשר לא תענה בקפדנות על תנאי מכרז אלו. המועצה .26

כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז  .27
 תחולנה על המציע. 

 תהיה רשאית לבקש הבהרות לגבי ההצעה, וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי. מועצהה .28

גים של מציעים אלה או אחרים, וזאת לפי תהיה רשאית להזמין לראיון נצי מועצהה .29
 שיקול דעתה הבלעדי.

 תהיה רשאית שלא לבחור בכל מציע. מועצהה .30

31.  

רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להכריז כזוכה על מציע, שהצעתו  מועצהה .א
להפסיק  מועצה"(, זאת במידה ותחליט ההזוכה שניתדורג במקום השני )להלן: "

רז, בשל אי שביעות רצון מתפקודו במהלך ששת את ההתקשרות עם הזוכה במכ
 מועצההחודשים הראשונים להתקשרות עימו )תקופת הניסיון(. היה ותחליט ה

יום ממועד  20לעשות כן, מתחייב הזוכה השני לחתום על הסכם ההתקשרות תוך 
 .מועצהההודעה שנמסרה לו ע"י ה

ו גם את הזוכה כל הכללים והתנאים שבמכרז זה המחייבים את הזוכה, יחייב .ב
השני במידה ויידרש לחתום על ההסכם, לרבות הפקדת ערבות ביצוע כנדרש, 

 עריכת ביטוחים וכיו"ב.

מובהר בזה, כי מציע שהוכרז כזוכה לא יבוא בתביעות ו/או בטענות ו/או בדרישות כלפי  .32
, בגין כל עיכוב ו/או הפסקת הליכי המכרז זמנית או לחלוטין אשר יגרמו, אם מועצהה
 גרמו, כתוצאה מהליכי משפט שיינקטו על ידי צדדים שלישיים כלשהם.י

כל מציע ו/או זוכה מצהיר בזה כי לקח אפשרות של עיכובים ו/או הפסקת הליכים כגון  .33
 עקב כך. מועצהאלה בחשבון והוא מוותר על  כל טענה  ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי ה

או חלק ממנו, מכל סיבה שהיא, לא תהיה בוטל המכרז או שונה היקפו או נדחה ביצועו ו/ .34
 למציע ו/או לזוכה כל תביעה ו/או טענה, והוא לא יהיה זכאי לפיצוי מכל מין וסוג.

 כל האמור בכתב זה בלשון זכר משמעו, לכל דבר וענין גם בלשון נקבה. .35

אין להעתיק את מסמכי המכרז או להשתמש בהם לשום מטרה אחרת, אלא לצורך הגשת  .36
 זה בלבד. הצעה למכרז

המציע מצהיר כי ידוע לו והוא מאשר, כי קיימת זכות עיון בהצעתו בתנאים הקבועים  .37
 לצד שלישי. מועצהידי ה-בדין והוא מוותר על כל טענה בקשר עם מתן זכות עיון כזו על

תנאי המכרז כפופים לתוספת השנייה של צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(,  .38
קרה של סתירה בין תנאים אלה לבין הוראות התוספת השנייה, , ובכל מ1958 -תשי"ח 

 יגברו ויקבעו הוראות התוספת השנייה.

 דני עברי

 ראש המועצה האזורית משגב
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 הצהרה והתחייבות

אנו החתומים מטה ___________________, ת.ז. _______________, _______________ 
__, מצהיר/ים כי אני/ו מוסמך/ים לחייב את ___________________, ת.ז. _____________

 "( בחתימתי/נו.המציע)להלן: "    המציע 
אני/ו מאשר/ים שקראתי/נו את מסמכי המכרז, ההסכם והנספחים המצורפים למסמך זה, 
ומציעים את שירותי המציע לביצוע השירותים נשוא מכרז זה וכי המציע מתחייב בזאת למלא 

 עות רצונו המלאה של המזמין.אחר התנאים והדרישות לשבי
הריני/ו לאשר כי כל הפרטים המופיעים בהצעת המציע הינם אמת וכי המציע מסכים לכל 

 התנאים והפרטים המפורטים בתנאי המכרז על כל נספחיו.
 

 תאריך: ___________________________
 שם החותם: ________________________

 ________חתימה וחותמת המציע: ____________
 

 
 אישור עו"ד/ רו"ח 

אני הח"מ, עו"ד/ רו"ח ____________________, מרח' _____________________, מאשר 
בזה כי החותם בשמו של המציע מוסמך לחייב את המציע בחתימתו על פי מסמכי היסוד של 

 המציע.
 תאריך: ___________________________

 ___חתימה וחותמת: __________________
 
 

___________________             ___________________   
  מועצהחתימת ה    חותמת וחתימת "המציע"
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 למכרזנוסח ערבות  -1נספח 

 

 

 תאריך:____________________

 לכבוד

 אזורית משגב מועצה 

       

 א.ג.נ.,

 ערבות בנקאית מספר __________________ הנדון:

 

אנו  1"(המבקש" -___________________________________ )להלן פי בקשת: ____-על
שקלים חדשים )הסכום   30,000של ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסכום כולל 

מאת  המגיע או עשוי להגיע לכם"(, הסכום הנ"ל" -שקלים חדשים( )להלן  שלושים אלףבמילים: 
 .ושל מוסדות ציבוריים קיון של מוסדות חינוךעבודות ניל 21/03המבקש בקשר עם מכרז מס' 

ידי הלשכה -כפי שמתפרסם על הידוע במועד חתימת כתב ערבות זההסכום הנ"ל צמוד למדד 
 המרכזית לסטטיסטיקה, באופן הבא: 

 המדד הידוע במועד חתימת כתב ערבות זה.-המדד היסודי .א

 המדד הידוע בעת התשלום.-המדד החדש .ב

המדד החדש גבוה מהמדד היסודי, יחושב סכום אם יתברר בעת התשלום כי  .ג
הערבות כשהוא מוגדל בשיעור זהה לשיעור עליית המדד החדש לעומת המדד 
היסודי. אם יתברר בעת התשלום כי המדד החדש נמוך מהמדד היסודי, יחושב 
סכום הערבות כשהוא מוקטן בשיעור זהה לשיעור ירידת המדד החדש לעומת 

ום כי המדד החדש שווה למדד היסודי, בעת התשל אם יתברר  המדד היסודי.
 תשולם קרן הערבות בלבד.

ם מתאריך קבלת דרישתכם על )שבעה( ימי 7-מיד עם דרישתכם הראשונה בכתב, ולא יאוחר מ
ידינו, אנו נשלם כל סכום עד לסכום הנ"ל, בתוספת הפרשי התנודות במדד, מבלי להטיל עליכם 

נמק את דרישתכם, ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום חובה להוכיח את דרישתכם ו/או ל
ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקש בקשר תחילה מאת המבקש, 

 .לחיוב כלשהו כלפיכם

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, 
, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסכום הנ"ל הנ"למהסכום שכל אחת מהן מתייחסת לחלק 

 )לפי שיעורו העדכני בהתאם להפרשי תנודות המדד במועד כל דרישה(.

בלבד, ולאחר תאריך זה תהיה  כולל() 2021 ספטמברלחודש  30ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום 
ערבות זו צריכה להתקבל על ידינו דנו; כל דרישה על פי י-בטלה ומבוטלת אלא אם הוארכה על

 בכתב לא יאוחר מהתאריך ברישא לסעיף זה. 

 העברההסבה או לאינה ניתנת לו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה, אינה ניתנת לביטול ערבות זו
 .בכל צורה שהיא

       

 בכבוד רב,          
 

                                                      
 )שם המציע מבקש הערבות(.  1
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 מסמך ב'

  לכבוד 

 מועצה אזורית משגב
 

 א.ג.נ., 

 12/03מכרז פומבי מס' 

 לביצוע עבודות ניקיון של מוסדות חינוך ושל מוסדות ציבור

 
 הצהרת המשתתף והצעת מחירים 

 

אנו הח"מ, מצהירים בזה כי קראנו והבנו את מסמכי המכרז, כי אנו מכירים את  .1
הובהרו לנו דרישותיכם ביחס לביצוע המקומות שבהם יש לבצע את השירותים, כי 

(, המועצה"" -השירותים במסגרת המכרז שהוצא על ידי המועצה אזורית משגב )להלן 
וכי לאחר שאספנו ולמדנו את כל המידע והפרטים הדרושים ו/או העשויים להשפיע על 

 הצעתנו, הגשנו הצעה זו. 

 רז זה.הננו מצהירים כי אנו עומדים בכל תנאי הסף להשתתפות במכ .2

בנוסח כתב הערבות ערבות בנקאית, להבטחת קיום תנאי המכרז הרינו מצרפים בזאת  .3
. ידוע לנו כי (שלושים אלף שקלים חדשים)במילים  ₪ 30,000על סך  , שבמסמכי המכרז

הצעתנו תיקבע כזוכה במכרז, ואם לא נמלא אחר הוראות המכרז ותנאיו תהא אם 
ולגבות את סכומה כפיצויים הערבות הבנקאית המועצה זכאית לדרוש את חילוטה של 

 ומוסכמים מראש. קבועים

 התמורה המוצעת לשעת עבודה .4

שיסופקו על  השירותים השוטפיםשתשולם לנו עבור כלל התמורה ידוע לנו כי  .א
השירותים ידינו, כהגדרתם בהסכם המהווה חלק ממסמכי המכרז )להלן: "

 "(,  תחושב לפי שעת עבודה בפועל, השוטפים

להלן הינה  6ידוע לנו כי התמורה הנקובה לשעת עבודה בפועל כאמור בסעיף  .ב
מאת  להם אנו זכאים לקבלוכוללת את מלוא התשלומים סופית ומוחלטת 

, ובכלל זה גם ללא יוצא מן הכללהשוטפים עבור ביצוע כל השירותים  המועצה
 את:

 שכר עובדי האחזקה והניקיון.  (1)

 מלוא התנאים הסוציאליים.  (2)

 עות והסעות. נסי (3)

 ביגוד על פי שיקול דעת הקבלן.  (4)

ביטוחים )חבות מעבידים, צד ג', לרבות המזמין, עובדיו ומוזמניו,  (5)
 אחריות מקצועית, רשלנות לכל סוגיה, הרחבות לשימוש בנשק וכו'(. 

 כלי ניקוי. (6)

 .ורווח קבלני , הוצאותכל סכום אחר הכולל תקורות (7)

5.   



 

 

2 

הננו מצרפים לטופס הצעה זה, כחלק בהתאם להוראות החוקים הרלוונטיים  .א
עלויות בלת "ט -)להלן  עלויות ורווח קבלניבלתי נפרד ממנו טבלה המפרטת 

 (. "ורווח קבלני

 המועצהידוע לנו כי חלה חובה לנקוב בסכומים ביחס לכל הרכיבים שבטבלה וכי  .ב
כשהיא ממולאת העלויות תהיה רשאית לפסול הצעה שלא כללה את טבלת 

 כנדרש.

6.  

₪ מציעים כי התמורה עבור שעת עבודה בפועל תהיה בסך של __________  אנו
 "(.התמורה לשעת עבודהלשעת עבודה, לא כולל מע"מ )להלן: "

 
 

 ולראייה באתי על החתום :
 
 

 _______________________ מס' ת. ז / ח .פ:___     ___________________ :מציעשם ה

 ___________  _________  :המציעחותמת וחתימת       ___________          תאריך : 
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 'ג מסמך

 
 מפרט לביצוע שירותי ניקיון

 
 רמות הביצוע .1

 רמות ביצוע, כדלקמן :  4-עבודות הניקיון יבוצעו ב .א

 יומיות. –עבודות ניקיון  (1

 שבועיות. –עבודות ניקיון  (2

 בפגרות. –עבודות ניקיון  (3

 במוסדות חינוך בלבד. –הכנה לפתיחת שנת הלימודים  –עבודות ניקיון  (4

כל העבודות המפורטות להלן יבוצעו גם במוסדות המועצה, למעט עבודות ניקיון לפתיחת  .ב
שנת הלימודים אשר יבוצעו אך ורק במוסדות החינוך ולא יבוצעו במוסדות ציבוריים של 

 המועצה.

 מטעם המציע הזוכהנהל עבודה מ .2

קשר בין הזוכה  כאנשיבין היתר  וישמש ם, והשני מנהלי עבודהמטעמו המציע הזוכה יעמיד  .א
בכל הקשור לביצוע  "(האחראי מטעם המוסד)להלן: " מנהלן המוסד ו/או נציג מטעמולבין 

 ."(המפקח" –)להלן  השירותים
 יהיה אחראי על פעילות צוותי הניקיון בעת ביצוע עבודות הניקיון. מנהל העבודה .ב
ינהל את , יבדוק ויבקר, באופן שוטף, את ביצוע עבודתם של עובדי הניקיון מנהל העבודה .ג

מצבת כוח האדם מדי יום, יוודא את נוכחותם של עובדי הניקיון וידאג לאיתור מחליפים 
 במידת הצורך.  

 הם, ויהיה זמין לפניותים מטעם המוסדותיהיה בקשר יום יומי עם האחראי מנהל העבודה .ד
 רי. באמצעות טלפון סלול

3.  

הקבלן מתחייב  .כל מוסד ומוסדבשעות שמירת רצף ניקיון  המגדיר את  2נספח מצורף  (1
לבצע ניקוי של חדרי השירותים באופן שאלו יהיו ברמת ניקיון גבוהה בכל עת והכל לפי 

המוסד, כאשר דו"ח מעקב אחר ביצוע ניקיון השירותים ישמש האחראי מטעם הנחיית 
 ביצוע הניקיון בתאי השירותים.לצורך מעקב אחר תדירות 

 .ביצוע עבודות אלואופן לגבי  ינחה את הקבלן מראש האחראי מטעם המוסד (2

יודגש כי בשעות שמירת רצף ניקיון העובד האמון על שמירת רצף הניקיון יעסוק אך  (3
 האחראי מטעם המוסדורק בעבודות ניקיון בשירותים ו/או לפי הוראות שניתנו על ידי 

 ידי בניקיון אחר.בדבר צורך מי

חל איסור כי העובדים האמונים על שמירת רצף הניקיון יעסקו בשעות שהוגדרו   (4
פרט בלעיל. (  3)3ס"ק וב ( 1)3אינן נכללות כאמור בס"ק שכשעות שמירת רצף  בעבודות 

חל איסור על ביצוע שאר המטלות הקבועות החלות על הקבלן כפי המתוארות במפרט 
 זה.

המוסד את צוות המורים והתלמידים להרים את הכיסאות  ןינחה מנהלבמוסדות החינוך,  .ב
 בסיום יום הלימודים.

מסך הכיסאות  10%מובהר בזאת, כי ככל שכמות הכיסאות שלא הורמו אינה עולה על  .ג
 בכיתה/מעבדה, יורמו הכיסאות על ידי עובד הניקיון ועבודות הניקיון תבוצענה בשלמותן.

סך הכיסאות מ 50%-ונמוכה מ 10%ככל שכמות הכיסאות שלא הורמו עולה על  .ד
 בכיתה/מעבדה יבוצע ניקיון חלקי בלבד בשטח בו יתאפשר ביצוע עבודות הניקיון.



 

 

מסך הכיסאות בכיתה/מעבדה לא יבוצעו  50%ככל שכמות הכיסאות שלא הורמו עולה על  .ה
 עבודות ניקיון מלבד ריקון פח האשפה.

 קיון היומיות כוללות:עבודות הני .4

כיתות, פרוזדורים, חדרי מדרגות, חדרי  ושטיפת הרצפות לרבות משרדים,אוט טי .א
 , שטיפת כלים במטבחונים ושטיפת ריצפת המטבחוניםתכליתיים שירותים, מקלטים דו

 .ושטחים מרוצפים אחרים שאינם מצויים בחצר המוסד

השטיפה תבוצע לאחר הזזת הרהיטים ולאחר טיאוט הרצפה. השטיפה תבוצע עם מים  .ב
בנוסף, על העובדות  סימנים על הרצפה. ויישארנקיים בתוספת חומרי ניקיון כך שלא 

 להחזיר את הריהוט למקומו בסוף הניקיון.

, רשאית לדרוש מהקבלן לשטוף את כיתות הלימוד בתדירות שונה מהמפורט לעיל המועצה .ג
 בהתאם לתנאי המכרז.

  .ד

כיורים, אסלות, משטחי חרסינה, אביזרי אינסטלציה, מראות. : ניקוי חדרי השירותים (1
 הכנסת נייר טואלט ואספקת סבון או נוזל לרחיצת ידיים. 

 .כיוריםו ניקוי יסודי כולל חיטוי של אסלות (2

 על גבי דלת הכניסה לשירותים תתלה רשימת מעקב אחר ביצוע ניקיון של חדר (3
 השירותים. עובד הניקיון ימלא את שעת ביצוע הניקיון על ידו ויחתום בחתימתו.

הקבלן ידאג לביצוע שמירת רצף ניקיון בשעות כפי שיוגדרו לו ע"י המפקח ו/או מנהלן  (4
 המוסד.

 שאיבת אבק מהשטיחים. .ה

 ניקוי מתקני מים וברזיות. .ו

 ניקוי רחבות הכניסה ודלתות הכניסה. .ז

 איסוף אשפה מחצרות. .ח

 יקון וניקוי מאפרות ופחי אשפה )כולל החלפת שקיות(.ר .ט

 איסוף כוסות ושטיפתן. .י

 :עבודות הניקיון השבועיות כוללות .5

 לעיל ובנוסף :  2ביצוע כל עבודות הניקיון, כמפורט בסעיף  .א

 ניקוי יסודי כולל חיטוי משטחי חרסינה, אביזרי אינסטלציה ומראות. (1

 לשתיית מים/ברזיות כולל הברקתם בחומר מיוחד. םניקוי יסודי של מתקני (2

ניגוב וניקוי אבק לרבות ממדפים, חפצי נוי, מוצגים, תמונות, ריהוט, ארונות,  (3
 ויטרינות, לוחות, מחשבים, פקסים, טלפונים, ומכונות צילום.

 שטיפת כל הפחים (4



 

 

 ניקוי דלתות כניסה למפלסים (5

 ניגוב וניקוי יסודי של מושבים באולמות ספורט. (6

 ניקוי קורי עכביש. (7

 ניקוי מקררים וארונות מטבח. (8

 :  ון בפגרות כוללותיעבודות הניק .6

 כדלקמן: העבודות יבוצעו .א

חופשות אביב וחורף בישובים  במוסדות החינוך חנוכההפסח ובחופשת ה בחופשת  (1
 .הבדואיים

 ובחופשת הסוכות במוסדות ציבוריים של המועצה. הפסח בחופשת (2

 לעיל ובנוסף: 3 -ו 2ל עבודות הניקון, כמפורט בסעיפים ביצוע כ העבודות יכללו .ב

 התריסים, הדלתות והמשקופים.  ,של החלונות חריצי המסילותחלונות ו (1

 ניקוי מתגי החשמל. (2

 שטיפת פחי אשפה. (3

 ניקוי יסודי של חדרי מדרגות והורדת כתמים מקירות, דלתות ורצפות. (4

ת. במוסדות חינוך בהם בכיתות, משרדים ובמעבדו והכיסאות ניקוי יסודי של שולחנות (5
מתקיימת פעילות במסגרת מפעל ההזנה, ינוקו השולחנות מידי יום.  במקרה כאמור 

 תשולם לקבלן תוספת כמפורט במסמכי המכרז.

קירצוף רצפות ברחבות, בחדרי המדרגות ובפרוזדורים, כולל מריחת וקס לא מחליק,  (6
 ל ידי הקבלן.כל מכונות מיוחדות, לרבות מכונות קירצוף אשר יסופקו ע

הניקוי . ניקוי מיוחד של השטיחים בכל המקומות והחדרים בהם הם מצויים (7
 יכלול:שאיבה, ניקוי, קירצוף השטיחים והורדת כתמים על ידי רחיצה עם שמפו.

 הסרת אבק יסודית ממדפים ומספרים בספריות ציבוריות. (8

בכל המבנים,  ניקוי גגות מלכלוך ושאריות צמחיה, למניעת סתימת מרזבים, יבוצע (9
המוסד ו/או האחראי  מנהלןכהכנה לקראת החורף, על פי הנדרש בשטח בתיאום עם 

 מטעם המוסד במקום העבודה.

 : במוסדות חינוך בלבד-ניקיון יסודי לפני פתיחת שנת הלימודים .7

העבודות יבוצעו במהלך חודש אוגוסט והן כוללות ביצוע כל עבודות הניקיון, כמפורט  .א
 :4 -, ו3, 2 בסעיפים

 במקרה בו בוצעו שיפוצים במוסד, תבוצענה עבודות הניקון לאחר השלמת שיפוצים. (1

לחודש אוגוסט לכל המאוחר  15-לסיים את עבודות השיפוצים עד ה המועצהבאחריות  (2
ולמסור את המבנה כשהוא נקי משאריות צבע וחומרי בניין ושהרהיטים הושבו 

 למקומם.



 

 

 :אמצעים לביצוע הניקיון .ב

 חשבונו.ועל הקבלן ניקיון יסופקו על ידי ביצוע כל האמצעים ל (1

מים וחשמל לצורך ביצוע העבודות  ,)סבון, נוזל לשטיפת רצפות וכיוצ"ב( חומרי הניקיון (2
 ועל חשבונה. המועצהיסופקו על ידי 

 האמצעים לביצוע הניקיון יכללו: .ג

ה יניחו העובדים את עליעם מקום לדלי, מגב, יעה ומטאטא ולפינוי זבל, עגלת שירות  (1
מודגש שהעגלה תוכל לנוע  חומרי וכלי הניקוי לשימוש שוטף במהלך יום העבודה.

 בחופשיות בתוך המבנה ומחוצה לו ויהיו בעלי אפשרות ניוד מהפנים והחוץ.

שלטי אזהרה למניעת החלקה עם כיתוב בעברית "זהירות רצפה רטובה" ואיור גרפי  (2
 תואם.

 לי תו תקן של מכון התקנים הישראלי.סולם/סולמות תקניים, בע (3

הקבלן יציב באופן קבוע שואב אבק תיקני בעל תו תקן של מכון התקנים הישראלי.   (4
שואב אבק אחד לפחות בכל מוסד בו מצויים שטיחים אשר נדרש שואב אבק לצורך 

 .2רשימת המוסדות בהם נדרש שואב אבק מפורטים בנספח  ניקויים.

 בפגרות, במסגרת עבודות הניקיון המיוחדות. -מכונה לשטיפת שטיחים (5

 דליים לשטיפה. (6

  מטאטאים למשטחי אספלט. (7

  מטאטאים לניקוי רצפת החדרים (8

שיוחלפו בתדירות של לפחות אחת לשבועיים או על פי  מגבים לניקוי רצפות החדרים. (9
 .דרישת המנהלנית/ נציג

 רזים ועוד.מברשות לניקוי מוצרי ואביזרי אינסטלציה, כיורים, אסלות, ב (10

 מטאטאים לניקוי חדרי שירותים. (11

 מגבים לניקוי חדרי שירותים. (12

שהעובדים סוגרים חלונות ונועלים דלתות בסוף העבודה.  אלוודעל הקבלן חלה האחריות  .ד
 שהעובדים יסגרו את כל המזגנים בסיום העבודה. אלוודכמו כן באחריות הקבלן 
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 מסמך ד'
 
 

 הסכם
 
 
 

   שנת     לחודש    חוזה זה נערך ונחתם במשגב ביום 
 
 

 מועצה אזורית משגב בין:
 

 "המועצה" -להלן 
 מצד              אחד

 
 

     שם  לבין:

    כתובת 
 

 "הקבלן" -להלן 
 מצד              שני

 
 

 
 

לתנאי המכרז,  והמועצה מעוניינת להזמין מהקבלן שירותי ניקיון בהתאם הואיל
והקבלן מעוניין לספק למועצה שירותי ניקיון, כאמור, והכל כמפורט בתנאים 

 המפורטים במסמכי המכרז;
 

, רישיונות, היתרים, סיוןינ, כישוריםידע, והקבלן הציג עצמו כמי שיש לו  והואיל
 ;, והגיש הצעתו למכרזהניקיון עבודותלביצוע אמצעים וכח האדם הדרוש 

 
הצעתו   במסגרת   ועצה קיבלה את הצעתו של הקבלן מיום והמ והואיל

 לביצוע העבודה; 03/21למכרז  
 

 וברצון הצדדים להעלות על הכתב את התחייבויות הצדדים על פי חוזה זה; והואיל
 
 
 

 לפיכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלהלן:
 
 

 מבוא

 יו.המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו ומחייב כיתר תנא .א

כותרות הסעיפים באות לצורך הנוחיות בלבד ואין לפרש תנאי מתנאי הסכם זה  .ב
 לפיהן.
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 כללי 
 

 : להלן כמוגדר המשמעות תהא הבאים למונחים
 

 .המוסמכים ומורשיו שליחיו, עובדיו, הקבלן של נציגיו לרבות   "הקבלן"
 
 .משגב אזורית מועצה  "המועצה"

 
  חינוך במוסדות נקיון שירותי למתן המועצה ידי על שפורסם המכרז " המכרז"

 ובמוסדות ציבור בתחומי המועצה.
 

 . המכרז של הכלליים התנאים  "המכרז תנאי"
 

 ידי על השירותים מתן עם בקשר המזמינה הרשות ידי על שימונה מי   "המפקח"
 .זה חוזה במסגרת הקבלן

 
 .זה בחוזה מהקבלן שהוזמנו הניקיון שירותי   "השירותים"

 
 

 ניקיון שירותי מהקבלן הוזמנו לגביהם זה בחוזה המפורטים ים/המבנה "מוסד"
 .  המזמינה הרשות  ידי על

 

 המסמכים דלהלן יהוו חלק בלתי נפרד מחוזה זה גם אם לא צורפו בפועל לחוזה זה : .1

 כל מסמכי המכרז כמפורט בהזמנה להציע הצעות למכרז. .א

 .מסמך ו' -נוסח ערבות ביצוע .ב

 מסמך ז' –חשב הכללי הוראות ה .ג

 מסמך ח' –הוראות בטיחות ונוהלי עבודת קבלנים  .ד

 .4נספח  -אישור עריכת ביטוח .ה

2.  

הקבלן מצהיר כי יש לו הידע והמיומנות, וכן כח עבודה מיומן ובעל הכשרה  .א
 מקצועית מתאימה, הציוד והכישורים לביצוע העבודה.

כי אלו ידועים  הקבלן מצהיר כי קרא את מסמכי המכרז והחוזה ונספחיהם, .ב
 וברורים לו לאשורם וכי יש ביכולתו לקיים אחר כל התנאים והדרישות שבהם.

)לעיל ולהלן: שוטפים  ניקיון לבצע שירותי המועצה,הקבלן מתחייב בזאת כלפי  .ג
 מפורט במפרט שירותי, שיבוצעו בהתאם ובכפוף ל("השוטפים "השירותים

"( ו/או הנקיוןנוהלי )להלן: " להסכם זה כמסמך ג', המצורף האחזקה והניקיון
לקבלן בכפוף להוראות  הודעות ו/או הזמנות כפי שתמסור המועצהבהתאם ל
 הסכם זה.

 בכל מוסדות החינוך ומוסדות הציבור של המועצההוא ביקר הקבלן מצהיר כי  .ד
 הוסברה לו כהלכה הפעילות הנדרשת לשם ביצוע השירותים, נשוא מכרז זה

 מכיר היטב את כל הקשור בביצוע השירותיםוכי הוא הבין ו ,השוטפים
 .השוטפים

הקבלן מצהיר ומתחייב כי לא הוא ולא עובדיו לא הורשעו בעבירות לפי סימן ה'  .ה
 והוא מתחייב שלא להעסיק עובד שהורשע 1977-לפרק י' בחוק העונשין, התשל"ז

וכי ימלא לגבי כל המועסקים על ידו אחר הוראות החוק למניעת העסקה  ,כאמור
הקבלן מתחייב כי ימציא . 2001-של עברייני מין במוסדות מסויימים, התשס"א

אחת לשנה, על פי דרישת נציג המועצה, תעודת יושר תקפה או אישור תקף על 
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וכן תעודה על פי החוק למניעת העסק עברייני מין במוסדות  העדר רישום פלילי
 ת חוזה זה., לגבי עובדיו המועסקים בביצוע השירותים במסגרמסוימים

הקבלן מתחייב כי לא תועבר השליטה בקבלן, בתקופת תוקפו של חוזה זה, ללא  .ו
 הסכמה מראש ובכתב של המועצה.

הקבלן מצהיר ומתחייב כי המחירים המפורטים בחוזה זה מאפשרים לו לבצע  .ז
באופן מלא ומושלם את כל ההתחייבויות המוטלות עליו על פי חוזה זה וכן למלא 

מועסקים במסגרת חוזה זה, את כל הוראות חוקי העבודה כלפי עובדיו ה
והתקנות על פיהם וכן את כל התשלומים וההפרשות כמתחייב מהוראות חוקי 
העבודה, צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים הרלוונטיים וכן לפי האמור 

והתוספות המשולמות  עלויות ורווח קבלני,טבלת  למכרז 3ונספח  'זבמסמך 
 ., וכפי שיעודכנו מעת לעתוןהניקילעובדי 

ידוע לקבלן כי נכונות המועצה להתקשר עם הקבלן בהסכם זה, ולהפקיד בידיו  .ח
 את העבודה נשוא ההסכם, מבוססת על הצהרותיו ומצגיו האמורים.

 תקופת החוזה .3

שנים חודשים )במילים:  12  תקופת ההתקשרות מכוחו של הסכם זה הינו למשך .א
"תקופת  -)להלן   _________עד לתאריך  _________ -חודשים( מ עשר

 (.ההתקשרות"

וחוזר  מוסכם כי למועצה הזכות להאריך את תוקפו של ההסכם בשנה נוספת .ב
 -( שנות הארכה )להלן ארבע) 4חלילה מדי שנה עד לתקופה מצטברת של 

יום  30והכל בתנאי שהמועצה הודיעה לקבלן, לפחות  ("התקופה המוארכת"
 .להאריך את ההסכםאו התקופה המוארכת, על כוונתה לפני תום התקופה ו/

לך התקופה, המוארכת, מההוראות הסכם זה יחולו על הצדדים ויחייבו אותם ב .ג
 ככל שהמועצה תבחר להאריך את תקפו של ההסכם, בשינויים המתחייבים. 

4.  
על אף האמור בהסכם זה תהיה המועצה רשאית להביא הסכם זה לידי סיומו  .א

יום לפחות )שלושים(  30ח הודעה מוקדמת על כך בכתב לקבלן, בכל עת ע"י משלו
 קודם התאריך הנקוב כמועד הסיום.

 המועצה לא תהיה חייבת לנמק את הסיבה לסיום ההסכם. .ב

הסתיים ההסכם כאמור, לא יהיה הקבלן זכאי לכל תשלום ו/או פיצוי בגין סיום  .ג
עד למועד סיום  ההסכם, למעט התשלום המגיע לו עבור עבודה שבוצעה על ידו

 ההתקשרות.

 המפקח .5
של המועצה להיות  חו, מנהל הרכש והביטליאב לוי המועצה ממנה בזה את .א

 (."המפקח" -ממונה מטעמה בכל הקשור לביצוע הסכם זה )להלן 

המועצה תהיה רשאית להחליף את המפקח בכל עת ובלא צורך בהסכמת הקבלן  .ב
 לכך.

כאשר הוראות המפקח הקבלן מתחייב לפעול בהתאם לקביעת המפקח  .ג
 וקביעותיו יירשמו ויועברו לידיעת הקבלן.

כל מחלוקת ו/או אי הסכמה עם קביעת המפקח לא תהווה עילה לאי המשך  .ד
 ביצוע העבודה ו/או ביצוע העבודה הנוספת כפי שהורה המפקח.
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המפקח יהיה המוסמך לפסוק בכל מקרה של מחלוקת בין הצדדים בכל הנוגע  .ה
עריכת המדידה ותוצאותיה, מחירי עבודות נוספות אשר לא לטיב העבודה, אופן 

פורטו בהצעת הקבלן, ארכות בגין עבודות נוספות או מסיבות מוצדקות אחרות, 
 בדיקת החשבונות וכל הנושא אשר יתגלה במהלך ביצוע העבודה.

המפקח יהא רשאי לקבוע אחראי מטעמו של המוסד אשר יהא מוסמך לבדוק כי  .ו
באותו המוסד מתבצעים לפי הוראות החוזה ו/או המפרט  השירותים הניתנים

ו/או לפי הוראות המפקח, וכן לחתום באופן יומי על אישור כי השירותים ניתנו 
 בהתאם להוראות ההסכם ומסמכי המכרז.

רשאי, בכל עת,  לדרוש את החלפתו של  מי מעובדי הקבלן שיועסקו על  המפקח .ז
הבלעדי, והקבלן מתחייב להחליף את ידו במתן השירותים, לפי שיקול דעתו 

 העובד בלא תנאי ולמנות תחתיו עובד  אחר.

ובכלל זה את כמות העובדים , האחזקה והניקיון ירשאי לשנות את נוהל המפקח .ח
בכל עת ובהתאם לשיקול דעתו, בהודעה בכתב לקבלן והיקף העבודה הנדרשים, 

להוראות  בהתאם את השירותיםהקבלן מתחייב לבצע מראש, ו שעות 24
 ., ובכפוף לאמור בכל דיןהמפקח

 התחייבויות הקבלן  .6

וכוח האדם , הניסיון, האמצעים הקבלן מצהיר כי הנו בעל הידע, הכישורים .א
בהצלחה על פי דרישות והגדרות השוטפים הנדרשים לשם ביצוע השירותים 

 וכמפורט בהסכם זה. המועצה

ועל פי  רשים על פי הדיןשיונות הנדיהקבלן מצהיר כי בידו כל האישורים והר .ב
על פי הוראות הסכם  המועצהעבור השוטפים לביצוע השירותים  תנאי המכרז

 ., ובכלל זה רישיון לעסוק כקבלן שירות ניקיוןזה

הקבלן מצהיר כי אין כל מניעה על פי דין ו/או הסכם ו/או אחרת להתקשרותו  .ג
 בהסכם זה.

, שיירשמו ובכפוף הקבלן מתחייב לבצע העבודה בהתאם להוראות המפקח .ד
 לאמור בכל דין.

הקבלן מתחייב להתחיל בביצוע השירותים במועד שיקבע ע"י המועצה במתן צו  .ה
 לתחילת העבודות.

הקבלן מתחייב לבצע את השירותים שהוזמנו במלואם ובהתאם לאמור במפרט  .ו
. הקבלן יהא אחראי על איכותם, היקפם וטיבם של מסמך ג' עבודות הניקיון

 בוצעו על ידו.השירותים שי

בכל מוסדות החינוך ביומטרי יתקין על חשבונו שעון נוכחות  הקבלן מתחייב כי .ז
בבנין המועצה ובכל אתר אחר שתבקש המועצה על חשבונו ועובד הניקיון מטעמו 

בכל יום בו יתייצב לעבודתו  (התייצבות ועזיבה של המוסד) נוכחותיחתים 
 .בטביעת אצבע במוסד

 ייועבר למועצה ולמפקח. מנהל םעבודה מטעמו ששמ ילמנהשני הקבלן ימנה  .ח
הקשר מול המועצה  נשיכא ובמכשיר טלפון סלולרי וברכב וישמש והעבודה יצויד

בכל עת בכל הקשור למתן השירותים ם והמפקח  על מנת שניתן יהיה להשיג
 נשוא חוזה זה.
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השירותים על ביצוע  וקשר שוטף עם עובדי הקבלן, יפקח מוהעבודה יקיי ימנהל .ט
, והעבודה יפקד ילמילוי מקום במקרים של חוסר בעובדים. מנהל ועל ידם וידאג

 ועל הופעתם, יוודא ו, יקפידםלפחות פעם ביום, את העובדים שבאחריות
את העובדים על פי תוכנית  כושברשותם אמצעים לביצוע השירותים, יתדר

 .התייצבותם לעבודה והחלפתם בהתאם לצורך והעבודה ויוודא

המועצה רשאית לדרוש מהקבלן להעמיד מנהל/י עבודה נוספים למוסדות  .י
 המפורטים בחוזה זה, בהתאם לתנאי המכרז.

הקבלן מתחייב כי לצורך ביצוע העבודות יעסיק צוות עובדים ומנהלי עבודה  .יא
מיומנים וכשירים, במספר מספיק לביצוע שירותי הנקיון על הצד הטוב ביותר 

 ובתחלופה מינימאלית.

הקבלן מתחייב להחזיק עתודות כח אדם שבמקרה שעובד נעדר ממקום העבודה  .יב
 בשל מחלה או חופשה, יוצב במקומו עובד אחר.

הקבלן מתחייב כי לצורך ביצוע השירותים ישתמש בכלים ומכשירים המיועדים  .יג
לכך וכי יספק על חשבונו את כלי הניקוי לרבות אמצעי העזר כגון: מכונת 

ת וכיוצ"ב. המועצה ו/או המפקח יהיו רשאים ובה, סולמשטיפה, קרצוף ושאי
לדרוש מהקבלן להחליף כלי ניקוי כלשהם והקבלן יבצע זאת באופן מיידי מבלי 

 ..שדרישה כאמור תהיה עילה לתביעה או דרישה לתשלום כלשהו

האמצעים לביצוע השירותים יהיו מאיכות מעולה ובהתאם לדרישות המופיעות  .יד
מפרט שירותי הניקיון, ויהיו בטוחים לעבודה  -מכי המכרזלמס 'גמסמך  -במפרט

על פי כל דין. ולמפקח ו/או למנהלן המוסד ו/או האחראי מטעם המוסד תהא 
 הזכות לבודקם בכל עת

הקבלן מתחייב לדאוג שכלי הניקוי ימצאו ויאוחסנו אך ורק במקומות שיוקצו  .טו
מסודרים ונקיים בכל קומות יהיו נקיים, מלהם לשם כך ע"י המוסד וכי אותם ה

 עת.

 הקבלן מתחייב להימנע מגרימת לכלוך או נזק כלשהו למוסדות ו/או לסביבתם, .טז
הפרעות בעת ביצוע העבודות למינימום הכרחי ה את את עובדיו לצמצם ולהנחות

 ולנהוג בנימוס ובאדיבות כלפי המצויים במוסדות.

השהות  עת הקבלן מתחייב להנחות את כל עובדיו לשאת תעודת זהות בכל .יז
 במועצה ולהציגה פני מפקח המועצה או מי מטעמו על פי דרישה.

חל איסור מוחלט על עובדי הקבלן להכניס כל אדם לשטחי בתי הספר או שאר  .יח
 המוסדות, לרבות קרבי משפחה, חברים, מכרים בני זוג וכ"ו.

חל איסור מוחלט על עובדי הקבלן לעשות שימוש בציוד ואביזרים שנמצאים  .יט
מוסדות המועצה או בתי הספר, כגון מכונות צילום, מכשירי פקס,  בשטחי

 קיון וחומרי הניקוי המאושרים.ימחשבים, טלפונים וכ"ו, למעט ציוד הנ

  .כ

בכל מקרה שיעלה צורך בתיקון העבודות כהגדרתן במפרט בכל הנוגע  (1)
לביצוע לקוי ו/או חסר של העבודות על פי הודעה מהמפקח ו/או נציג 

ן יבוצע ו/או החסר יושלם בתוך לא יותר משעתיים המוסד, התיקו
 ועל חשבונו של הקבלן. ,מאותה הודעה

 7בכל מקרה כאמור הקבלן ישיב בכתב מהו הגורם לליקוי הנטען בתוך  (2)
ימים ויפרט את האמצעים שננקטו על ידו למניעת הישנות של הליקויים 

 כאמור.
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ו עובדים שהינם עובדי הקבלן מתחייב כי בביצוע השירותים לא יועסקו על יד .כא
העובדים שיועסקו על ידו בביצוע השירותים הינם מגיל  הרשות המזמינה וכי כל 

-תשי"ט, תעסוקהה שירות ומעלה ויתקבלו אך ורק בהתאם להוראות חוק  18
.  כמו כן מתחייב הקבלן , כי לצורך ביצוע השירותים נשוא חוזה זה, לא 1959

תנית בקבלת היתר, וזאת בין במישרין ובין עובדים זרים שהעסקתם מו יועסקו 
 בעקיפין, בין אם על ידו ובין באמצעות כל גורם אחר עמו יתקשר הקבלן.

המועצה ו/או המפקח יהיו רשאים לדרוש מהקבלן, בכל עת, ולפי שיקול דעתם  .כב
הבלעדי את החלפתו של עובד מעובדי הקבלן ו/או מנהל עבודה מטעמו 

נשוא חוזה זה, הקבלן מתחייב לבצע את דרישתם המועסקים בביצוע השירותים 
כמו כן, כל שינוי בכח האדם, ידווח מבעוד מועד ויקבל את אישור  ללא שיהוי.

 המועצה. ללא אישור מקדים לא יכנס עובד לשטח המוסדות או בתי הספר.

, כוח במקרה של הפסקה לא צפויה של פעילות במוסד )כגון עקב שביתה והשבתה .כג
קורונה, שביתה ו/או השבתה של פעילות במשק ו/או של האזור  עליון, מגיפה,

את הקבלן לגבי המשך מתן  המועצה( תנחה הגאוגרפי הרלוונטי וכיוצ"ב
השירותים לאותו מוסד והיא רשאית גם להורות על הפסקת מתן השירותים 

שעות מראש.  במקרה כאמור, לא תהיינה לקבלן כל  24הודעה של בלאותו מוסד 
 .המועצהאו תביעות כלפי טענות ו/

רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, להרחיב ו/או לצמצם את היקף  המועצהנציג  .כד
השירותים שהוזמנו מהקבלן, על ידי גריעת מוסדות או על ידי הוספת מוסדות או 
על ידי צמצום או הרחבה של היקף השירותים והכל לתקופה קצובה או ללא 

וזאת אף אם  ,ההיקף הכספיהרחבה של  צמצום או הגבלת זמן, וכפועל יוצא
בוצעו השירותים לשביעות רצונו, ובלבד שבמקרה של הגדלה, לא יעלה שיעור 

ר, תיחתם על ידי אמוהגדלה כ משווי חוזה זה במועד חתימתו. 15%ההגדלה על 
 המועצה.מורשי החתימה של 

מראש יום  30לעיל, תימסר לקבלן לפחות  כב' 6הודעה על שינוי כאמור בס"ק  .כה
 לפני תחילת השינוי. ובכתב

ערך המחיר כל עוד לא נקבע אחרת בחוזה זה, יקבע ערך השינוי בחוזה זה לפי  .כו
 . של הקבלן מחיר מטעמוהבהצעת לשעה כמפורט 

הקבלן ימלא אחר דרישות המועצה ולא תהיינה לו תביעות ו/או טענות כלשהן  .כז
לא , והקבלן "ק לעילסכספיות או אחרות, בגין שינוי היקף השירותים כאמור ב

 יהיה זכאי בגין כך לאיזה פיצוי או תשלום או הגדלת תמורה.

ובכפוף לקבלת  לא תבוצע כל עבודה בשבת ובמועדי ישראל אלא בהתאם לכל דין .כח
 פי דין. כל האישורים הדרושים על 

הקבלן ידאג להדרכת כל עובד המועסק על ידו בענין דרישות בטיחות ויהא  .כט
וראות הבטיחות הנדרשות על פי כל דין ויבטיח את קיומן על אחראי לרענן את ה

" )להלן הוראות בטיחות ונוהל עבודות קבלנים" –נספח ח' על פי  ידי עובדיו
 הוראות בטיחות(.

בנוסף מתחייב הקבלן לנקוט בכל האמצעים הדרושים כדי לשמור על תנאי  .ל
חות בעבודה הבטיחות של עובדיו כנדרש על פי כל דין לרבות בתקנות הבטי

 . 2007 –)עבודה בגובה(, תשס"ז 

 הסבת זכויות .7

הקבלן אינו רשאי להסב ו/או להמחות ו/או לשעבד ו/או להעביר את החוזה, כולו  .א
או חלקו, או כל טובת הנאה על פיו לאחר, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, ו/או 

זה זה, כולן על פי חו לשעבד ו/או להמחות ו/או להסב ו/או להעביר את זכויותיו 
 או חלקן.
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מהשליטה בקבלן, בין אם ההעברה נעשתה בבת אחת ובין אם  25%העברת  .ב
 לעיל. א' 7נעשתה בחלקים, יראו אותה כהעברה המנוגדת לאמור בסעיף 

הקבלן אינו רשאי למסור לאחר את ביצוע השירותים, כולם או חלקם, ואולם  .ג
בין ששכרם משתלם לפי העסקת עובדים, בין ששכרם משתלם לפי זמן העבודה ו

שיעור העבודה, אין בה, כשלעצמה, משום מסירת ביצועה של העבודה או חלק 
 ממנה לאחר.

להעסקתו של קבלן  המועצההקבלן מתחייב לקבל מראש הסכמה בכתב של  .ד
 והסכמתה תוכל להינתן בסייגים שהקבלן יתחייב במפורש למלאם. משנה

אם קבלן המשנה יעמוד בכל מקרה לא תאושר העסקת קבלן משנה אלא  .ה
 לתנאים להשתתפות במכרז וזאת בשינויים המחויבים. בקריטריונים שנקבעו

למסירת כל חלק של השירותים לקבלן משנה או הפסקת  המועצההסכמת  .ו
עבודתו כאמור בסעיף זה להלן, לא תפטור את הקבלן ולא תגרע מאחריותו 

זה, כאילו נעשתה המלאה של הקבלן לביצוע השירותים לפי כל תנאי חוזה 
העבודה שבוצעה על ידי קבלן המשנה, על ידי הקבלן עצמו.  הקבלן מתחייב 
בזאת להפסיק את עבודת קבלן המשנה בביצוע כל חלק מהשירותים מיד לאחר 

והקבלן לא יהיה רשאי לבוא בכל תביעה ו/או המועצה שידרש לכך בכתב על ידי 
שעמד בהם בקשר להפסקת  כתוצאה מכל נזק או הוצאה המועצהטענה כלפי 

 עבודתו של קבלן המשנה כאמור.

לעיל, איננה מטילה חבות כלשהיא  ו' 7בהתאם לאמור בסעיף  המועצההסכמת  .ז
ואין היא פוטרת את הקבלן מאחריותו והתחייבויותיו לפי החוזה המועצה על 

עי מבצ שללכל מעשה או מחדל  ישא באחריות מלאה  ולפי כל דין והקבלן
 .י כוחם ועובדיהםהעבודה, בא

 תמורה .8

זה התחייבויות הקבלן עפ"י הסכם השירותים השוטפים ויתר תמורת ביצוע  .א
תשלם המועצה לקבלן את התמורה, אשר תחושב לפי מכפלה של כמות שעות 
העבודה שבוצעה בפועל בחודש הקלנדרי בגינו מוגש החשבון כפול הסכום הנקוב 

דהיינו סך של ________ ש"ח, בהצעת הקבלן כתמורה לשעות עבודה בפועל, 
 (. "המחיר לשעת עבודה" -לשעת עבודה בפועל )להלן 

יעודכנו ממועד הגשת ההצעה למכרז, בשיעור העדכון של  כל המחירים בחוזה זה .ב
שכר המינימום במשק, כפי שיעודכן מעת לעת ובשיעור עדכון השכר על פי 

 . ההסכם הקיבוצי של ענף הניקיון, כפי שיעודכן מעת לעת

 חשבון  כל מוסד בנפרדבכל חודש, יעביר הקבלן ל 5 -ל 1 -אחת לחודש, בין ה .ג
של העובדים באותו אתר, עבודות נוספות רגילות הכולל פירוט של שעות עבודה 

בגין השירותים שניתנו על ידו שהתבקשו וכל חיוב אחר, כל אחד בשורה שלו, 
 .עצהבאותו אתר לנציג המאושר ע"י מפקח המובחודש החולף 

 לחשבון, כאמור, יצורף פרוט ביצוע עבודה חודשי בגין כל מוסד שבחוזה זה .ד
, אשר ייחתם על ידי נציג המוסד או המפקח ועל פירוט החתמת השעון הביומטרי

 ידי נציג הקבלן. 

ככל שהוזמנו מהקבלן במסגרת חוזה זה עובדים לביצוע רצף ניקיון או מילוי  .ה
אלקטרוניים, נוכחות  ותלאמור לעיל, דו"ח מקום, יצרף הקבלן לחשבון, בנוסף

על ידי נציג המוסד בו בוצעו  יםם ומאושרמיחתו םשל אותם עובדים כשה
השירותים והדו"ח הנ"ל ישמש אסמכתא לתשלום לו יהיה זכאי הקבלן בגין 

 .שירותים אלו
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התשלום יתבצע רק לאחר קבלת אישור כל הגורמים המאשרים במועצה בתנאים  .ו
 .45של שוטף + 

החשבון ישולם על פי התמורה שנדרשה ע"י הקבלן בהצעתו למכרז כתמורה  .ז
ביצוע מלא ד, בכפוף לעבור ביצוע כל עבודת הניקיון לגבי כל מוסד בנפר שעתית

 'גמסמך  -ומושלם של כל העבודות הנדרשות במסגרת מפרט שירותי הניקיון
 למסמכי המכרז.

תשלום על פי שיקול דעתו  המפקח יבדוק את החשבון ויהיה רשאי שלא לאשר .ח
 הבלעדי.

לכל תשלום שישולם לקבלן יתווסף מע"מ בשיעור החוקי שיהא בתוקף בעת  .ט
 התשלום. 

הינה סופית ולא תחול כל תוספת בגין התייקרויות  א' 8התמורה הנקובה בס"ק   .י
 8ו/או הפרשי שער ו/או העלאות במס ו/או בשכר העבודה למעט האמור בס"ק 

 ב'.

' לעיל א 8לן כי ידוע לו, והוא מסכים שהתמורה כאמור בסעיף עוד מאשר הקב .יא
 כוללת את שכר הפועלים המועסקים על ידו לצורך ביצוע העבודה.

הקבלן מצהיר כי התמורה כוללת את כל ההוצאות הכלליות, לרבות מסים,  .יב
היטלים והתייקרויות העלולות להידרש לביצוע העבודה בכל היקפה ושלמותה, 

 המועצה לא תהיה חייבת לשלם לו יותר מהתמורה כאמור. וכי בשום מקרה

9.  
, הקבלן 1974-הסכם זה הוא הסכם קבלני כמשמעו בחוק חוזה הקבלנים תשל"ד .א

מצהיר כי ידוע לו כי גובה התמורה המוסכמת בחוזה זה, נקבע אך ורק בהתחשב 
 בעובדה כי הוא קבלן.

כל הסכומים כמו כן מוסכם בין הצדדים כי התמורה האמורה כוללת את  .ב
המגיעים או עשויים להגיע לקבלן, לרבות כל תגמול שהוא, תשלום בגין זכויות 

, נסיעות והסעות ביגוד על סוציאליות, הפרשות או הפרשים וכן פיצויי פיטורים
ביטוחים )חבות מעבידים, צד ג', לרבות המזמין, עובדיו  פי שיקול דעת הקבלן, 

אם אי . , שעוני ביקורתלכל סוגיה, וכו'( ומוזמניו, אחריות מקצועית, רשלנות
פעם יקבע כי הינו זכאי להם בניגוד לאמור בהסכם, ומכל סיבה שהיא. הקבלן לא 
יהיה זכאי להנות מכל זכות מזכויות עובדי המועצה. הקבלן יהיה מנוע מלטעון 
כי מגיעים לו סכומים נוספים כלשהם מכל עילה שהיא בגין העסקתו עפ"י הסכם 

 זה.

10.  

הינה "גוף ציבורי" כהגדרתו בחוק שהמועצה בלן מאשר כי הובא לידיעתו הק .א
העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחום השמירה והנקיון בגופים ציבוריים 

(, וכי עובדי קבלן "חוק ההעסקה בגופים ציבוריים" -)להלן  2013 -התשע"ג 
תו מהתנאים יהיו זכאים לתנאי עבודה שלא יפחהמועצה שיבצעו עבודתם אצל 

הקבועים בחוק ו/או בצו שיפורסם על ידי שר האוצר בקשר עם החוק, וכפי 
  שיתעדכנו מעת לעת.

הקבלן מאשר כי המחיר לשעת עבודה כפי שהוצע על ידו, והמהווה בסיס לחישוב  .ב
התמורה על פי הסכם זה, נקבע על בסיס ידיעתו את תחולת חוק ההעסקה 

 .וא הסכם זהבגופים ציבוריים על ההתקשרות נש

 יחסי הצדדים .11
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מובהר כי היחסים בין הצדדים להסכם זה הם יחסי קבלן עצמאי ואין ולא יהיו  .א
לבין הקבלן ו/או העובדים מטעם הקבלן בביצוע  המועצהמעביד בין  -יחסי עובד 
 הסכם זה.

הקבלן ישא בכל האחריות המוטלת עליו לפי כל דין ו/או הסכם ו/או נוהג לתשלום  .ג
כמו כן, מוצהר  שכרם ו/או תקבוליהם של המועסקים על ידו בביצוע הסכם זה.

"המועסקים"( בכל  -ומוסכם בין הצדדים כי כל המועסקים ע"י הקבלן )להלן 
יו של הקבלן וכי בין תפקיד שהוא ייחשבו לכל דבר וענין כעובדיו ו/או שליח

 .המועסקים הללו לבין המועצה לא ישררו בשום פנים ואופן כל יחסי עובד ומעביד

בכל מקרה בו יקבע אחרת לגבי הקבלן ו/או מי מעובדיו או בכל מקרה בו תחויב  .ב
המועצה בתשלום כלשהוא למי מעובדי הקבלן, יפצה וישפה הקבלן את  המועצה

מתביעה כאמור וכן בהוצאות המשפט ובשכ"ט  בכל סכום בו הם יחויבו כתוצאה
 עו"ד.

הקבלן מצהיר ומאשר בזה כי העובדים שיבצעו מטעמו את התחייבויותיו הינם  .ג
נתונים להוראותיו, פיקוחו והשגחתו המלאים והוא  יהיו  עובדיו בלבד וכי הם

ישא בכל ההוצאות והתשלומים הכרוכים בהעסקתם, לרבות בתשלום הניכויים י
 נאים המפורטים במכרז ועל פי כל דין, הכרוכים בהעסקתם.על פי הת

 תנאי העסקתם של עובדי הקבלן .12

מובהר כי היחסים בין הצדדים להסכם זה הם יחסי קבלן עצמאי ואין ולא יהיו  .א
לבין הקבלן ו/או העובדים מטעם הקבלן בביצוע  המועצהמעביד בין  -יחסי עובד 
 הסכם זה.

ובדיו את כל הוראות חוקי העבודה והתקנות על הקבלן מתחייב למלא, כלפי כל ע .ב
פיהם, הוראות החוק הקיימות כיום וכל הוראת חוק שתחוקק, לרבות חוק שכר 

, חוק דמי 1951-, חוק שעות עבודה ומנוחה התשי"א1987-מינימום התשמ"ז
, חוק עבודת נשים 1950-, חוק חופשה שנתית תשי"א1976-מחלה תשל"ו

, חוק הגנת השכר 1964-וה לעובדת ולעובד תשכ"ד, חוק שכר שו1954-התשי"ד
, חוק הביטוח הלאומי )נוסח 1983-, חוק פיצויי פיטורין תשכ"ג1958-תשי"ח
חוק להגברת האכיפה של , 1994-חוק ביטוח בריאות ממלכתי התשנ"ד(, משולב

 2011-דיני העבודה, התשע"ב

חוזה את כל הקבלן מתחייב לקיים כלפי העובדים המועסקים על ידו במסגרת  .ג
ההסכמים הקיבוציים וצווי ההרחבה שיחולו על הקבלן ועובדיו, ככל שיחולו, 

 במועדים הרלבנטיים לביצוע השירותים.

מרכיבי  בענייןהקבלן מתחייב לקיים כלפי עובדיו את הנחיית החשב הכללי  .ד
, כפי למסמכי המכרז ז'מסמך הניקיון, השכר והתוספות המשולמות לעובדי 

 .לעת שתעודכן מעת

מהממונה כהגדרתו בחוק קבלן דרישת תשלום בשל הפרת חובה לנמסרה  .ה
, מתחייב הקבלן למלא אחר 2011-להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב

דרישת התשלום, שאם לא כן, המועצה תהא רשאית לבטל את ההסכם ולחלט 
או  את ערבות הביצוע מבלי לגרוע מכל זכות או סעד המוקנים לה מכוח ההסכם

 מכוח הדין.

בנוסף לאמור לעיל מתחייב הקבלן לשלם לעובדיו שכר גם בגין ההפסקות  .ו
 המגיעות לעובדים על פי דין במסגרת ביצוע השירותים.

דעתם  , על פי דרישתם, על פי שיקולהמועצהו/או לנציג  למועצההקבלן מתחייב  .ז
דים הבלעדי, דו"ח ובו פירוט שמם של העובדים וכן תלושי שכר של העוב

 המועסקים בביצוע השירותים במסגרת חוזה זה.
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הקבלן מתחייב לשתף פעולה באופן מלא עם ביקורת בכל הנוגע לתשלום  .ח
ולהמציא, בין היתר, אישורים על תשלומים  הדין  לעובדים בהתאם להוראות

למס הכנסה, לביטוח לאומי, לקרנות פנסיה וגמל וכל מסמך אחר רלוונטי 
 לביקורת.

רת כאמור הפרה של זכויות העובדים, מתחייב הקבלן להמציא, נמצאה בביקו .ט
יום מיום שנמסרו לו הממצאים בדבר ההפרה, תצהיר בכתב, בחתימת  30תוך 

תשלום  רואה חשבון, המפרט את תיקון הממצאים במלואם, לרבות
 רטרואקטיבי בגין הפרת זכויות עובדים בעבר, במידת הצורך.

ם המגיעים לו וזאת החל ממועד מסירת רשאית לעכב לקבלן כספי המועצה .י
 ממצאי הביקורת בדבר הפרת זכויות העובדים ועד לתיקון הליקויים, כאמור.

, אישור לשנהאחת  המועצהולנציג  למועצהבנוסף לאמור לעיל יעביר הקבלן  .יא
רו"ח של הקבלן, חתום בידי מורשה חתימה של הקבלן, בדבר עמידתו בכל 

ו לפי חוקי העבודה וחוזה זה כלפי העובדים החובות והתשלומים החלים עלי
, שכרהלפחות  מוהמועסקים במסגרת חוזה זה לפיו לעובדים כאמור, שול

כמתחייב  מהוראות חוקי העבודה, כמפורט במסמך ז', והתשלומים וההפרשות 
 קיון.יצווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים הרלוונטיים לענף הנ

, במועד חתימת חוזה זה, את פרטי  צהלמועכמו כן, מתחייב הקבלן להעביר  .יב
סוכן/ני הביטוח באמצעותו/ם מעביר הקבלן את התשלומים החלים עליו לפי 

 חוקי העבודה וחוזה זה כלפי העובדים המועסקים על ידו לקופות, קרנות וכו'.

הקבלן מתחייב כי ישלם לעובדים את שכרם בהתאם למגיע להם עפ"י החוק  .יג
הקבלן מצהיר, כי ישלם את שכר העובדים במועד ובכללו תנאים סוציאליים. 

 הקבוע בחוק ויעניק להם כל זכות ו/או הטבה המגיעה להם עפ"י דין. 

 -הקבלן יעסיק את העובדים בהתאם להוראת חוק שירות התעסוקה תש"ט  .יד
, ויקוימו לגביהם תנאי העבודה הקבועים בדין כאמור בס"ק א' ובהתאם 1959

בהתאם לקבוע על ידי האיגוד  -כם קיבוצי להסכם הקיבוצי, ובהעדר הס
המקצועי המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים במדינה לגבי עבודות 

 דומות באזור הצפון. 

הקבלן מצהיר כי האחריות המלאה, הבלעדית והמוחלטת תחול עליו בכל מקרה של פציעה,  .13
מי מטעמו ל ידו ו/או לכל מועסקים עפגיעה, נכות, מוות או נזק אחר שיגרמו לקבלן ו/או ל

 תוך כדי ביצוע ו/או בעקבות ביצוע השירותים.
 

14.  
הקבלן מתחייב לאפשר למפקח ו/או מי מטעמו ו/או לנציג המוסד לבדוק בכל עת  .א

 טיב עבודתו והאם הוא מבצע הוראות הסכם זה.

"היומן", וירשום בו מידי יום פרטים  -הקבלן ינהל דו"ח עבודה חודשי להלן  .ב
 בדבר:

 ות בטיב העבודה וקצב ביצועה.הער (1)

 הערות והוראות שניתנו לקבלן ע"י המפקח. (2)

היומן יחתם כל שבוע ע"י המפקח ו/או על ידי נציג המוסד והעתק ממנו יועבר  .ג
 מידי חודש יחד עם חשבון הקבלן לתשלום.

ימים מיום העברת  7לא הודיעו הצדדים על הסתייגות מהרישום ביומן תוך  .ד
ון לתשלום, רואים אותם כאילו אישרו את נכונות העתק הרישום עם החשב
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הפרטים הרשומים ביומן והם ישמשו כראיה בין הצדדים על העובדות הכלולות 
 בהם.

בכל מקרה שהקבלן לא יבצע התחייבויותיו בהתאם לחוזה זה ו/או לא ימלא  .ה
אחר הודעות בכתב מטעם המפקח תוך פרק זמן שנקבע בהודעות, תהיה המועצה 

ע את העבודות על חשבונו של הקבלן. המועצה תנכה את הסכום רשאית לבצ
ששולם על ידה בהקשר לכך ובצירוף הוצאותיה מהכספים שיגיעו ממנה לקבלן. 
אין האמור בסעיף זה בא לגרוע מזכויות המועצה עפ"י החוק ועפ"י שאר סעיפי 

 החוזה הנ"ל. 

15.  
תשלומים החייבים לקבלן ידוע, כי עליו להסדיר בעצמו ועל חשבונו, את כל ה .א

למוסד לביטוח לאומי, כמו כן ידוע לו, כי עליו להסדיר בעצמו ועל חשבונו את כל 
התשלומים החייבים למס הכנסה, לבד מניכויים שחובת ביצועם מוטלת על 

 המועצה לפי דין.

 הקבלן מתחייב להמציא למועצה את האישורים הבאים: .ב

 אישור עוסק מורשה. (1)

 אישור ניהול ספרים כחוק. (2)

 אישור על ניכוי מס במקור. (3)

 אחריות וביטוח .16

, לכל נזק ו/או תקלה ו/או אבדן ו/או קלקול מועצההקבלן יהא אחראי כלפי ה .א
ו/או עובדיה ו/או צד ג'  מועצהאשר יגרמו לגוף ו/או לרכוש ו/או לציוד של ה

בגין ו/או בקשר עם ו/או לעובדי הקבלן ו/או למי מטעמו של הקבלן כלשהו 
עקב מעשה או מחדל של הקבלן לכל אובדן ו/או נזק ו/או קלקול ו ו/א שירותיםה

או בקשר  שירותיםו/או עובדיו ו/או כל מי שפועל מטעמו, תוך כדי ביצוע ה
 .םאליה

מכל סוג ותיאור הנמצא  דאי לכל אבדן, נזק או קלקול  לציוהקבלן יהיה אחר .ב
 . שירותיםצוע הבקשר עם בי ו/או שהובא על ידו ו/א על ידי מי מטעמו בשימושו

מאחריות לנזקים שהם באחריותו של הקבלן כאמור   מועצההקבלן פוטר את ה .ג
כל הפועל ו מתחייב לשפות ולפצות את המועצהבהסכם זה ו/או על פי כל דין, ו

בגין כל אחריות שתוטל עליהם, ו/או כל סכום שיחוייבו לשלם בגין  המטעמ
אמור לעיל, לרבות הוצאות מקרה שהאחריות לגביו מוטלת על הקבלן מכוח ה

 משפט ושכ"ט עוד.          

להבטחת אחריותו של הקבלן כאמור לעיל ועל פי כל דין ומבלי לגרוע  .ד
מהתחייבותו וחובותיו, מתחייב הקבלן לערוך ולקיים על חשבונו במשך כל 
תקופת ההסכם וכל עוד קיימת אחריות שבדין כלפיו ביטוחים מתאימים 

לפי שיקול דעתו, ובלבד שלא יפחתו מהביטוחים  להבטחת אחריות כאמור
והתנאים המפורטים בטופס האישור על קיום ביטוחים, המהווה חלק בלתי נפרד 

 מהסכם זה )להלן: "טופס האישור על קיום ביטוחים"(.  

במועד חתימת חוזה זה ימציא הקבלן את טופס האישור על קיום ביטוחים,  .ה
ורשית בישראל. המצאת טופס האישור על ידי חברת הביטוח מ-כשהוא חתום על

קיום ביטוחים בהתאם לאמור בסעיף זה מהווה תנאי מהותי בחוזה. הקבלן 
ישוב ויציג, מידי תום תקופת ביטוח, במשך חלותו של חוזה זה את טופס האישור 

 .מועצהעל קיום ביטוחים, וזאת ללא צורך בקבלת דרישה כלשהי מה

 ערבות ביצוע .17
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ימים מתאריך  10ייבות הקבלן עפ"י הסכם זה יפקיד הקבלן תוך להבטחת מילוי התח
 ש"ח 105,000חתימת הסכם זה, ערבות בנקאית, אוטונומית, לטובת המועצה, בשיעור של

ערבות הביצוע תיערך בנוסח (. "ערבות הביצוע" -)להלן ( ₪מאה וחמשה אלף )במילים: 
+ חודש  תקופת ההתקשרות ותהיה תקפה למשך כל -להסכם 'ו מסמך - הערבות הביצוע

 .חודשים( 13)דהיינו  אחד נוסף

הפקדת ערבות הביצוע הינו תנאי עיקרי מתנאי ההסכם שהפרתו תחשב כהפרה  .א
של יסודית ואי המצאת ערבות כאמור תחשב כהפרה  יסודית של הסכם זה.

החוזה והמועצה תהיה זכאית לבטל את החוזה לאלתר ולתבוע מהקבלן פיצויים 
 .וזהעל הפרת הח

ערבות הביצוע תשמש כבטחון לקיום ומילוי מדויק של כל הוראות מסמכי  .ב
 החוזה. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל תשמש הערבות להבטחת ולכיסוי של :

כל נזק או הפסד העלול להיגרם למועצה עקב או בקשר עם כל הפרה או  (1)
 אי מילוי תנאי כלשהו מתנאי חוזה זה.

שורים לקבלן שהמועצה עלולה להוציא או כל ההוצאות והתשלומים הק (2)
 לשלם או להתחייב בהם בקשר עם חוזה זה.

הוראת חיקוק המנויה בתוספת  כל דרישת תשלום בגין כל הפרת (3)
 הקבלן.על ידי לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה השלישית 

בכל מקרה כאמור תהא המועצה רשאית לגבות את סכום הערבות, כולו  (4)
אחת או במספר פעמים, ולהיפרע מתוכה לגבי  או מקצתו, בפעם

 הנזקים, ההפסדים, ההוצאות והתשלומים כאמור.

הקבלן מתחייב להאריך, מפעם לפעם, את ערבות הביצוע. לא עשה כן  (5)
הקבלן רשאית המועצה לממש את הערבות ולהחזיק בידה את סכום 

 הערבות כבטחון לקיום ומילוי מדויק של כל הוראות החוזה.  

  וסעדים   הפרות .18

הקבלן מצהיר כי ידוע לו כי איחור בביצוע השירותים, כולם או חלקם, יזכה את  .א
לכל יום של איחור או ₪  1,000המועצה בפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בסך 

 חלק ממנו. 

א' לעיל, בכל מקרה בו לא יבצע הקבלן את  18מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  .ב
בהתאם לדרישות המועצה, כפי שהוגדרו  השירותים באיכות וברמת ניקיון 

 בחוזה זה, תהא המועצה רשאית לקזז לקבלן תשלום יחסי בהתאם. 

ב' לעיל מוסכם בין הצדדים כי סעיפים -א' 18מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים  .ג
הינם תנאים עיקריים ויסודיים והפרת כל אחד מהם  7,8,9,10,11,12,13,14,15

ת המזכה את הרשות המזמינה בפיצויים תחשב כהפרה יסודית של ההתקשרו
 ₪.  50,000מוסכמים וקבועים מראש בסך 

ג' לעיל ומכל סעד או תרופה אחרים -א' 18מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים  .ד
המוקנים למועצה על פי חוזה זה או על פי כל דין מוסכם בין הצדדים כי בגין 

מוסכמים הפרות החוזה המפורטות להלן תהא המועצה זכאית לפיצויים 
 כמפורט בצידם:

 
  מוסכם פיצוי ההפרה

 או בחלקו היומיות העבודות מפרט ביצוע אי
 בשלמותו

 ולמוסד למקרה ₪   200

 ולמוסד למקרה ₪   300 או בחלקו השבועיות העבודות מפרט ביצוע אי
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 בשלמותו
 או בחלקו בפגרות העבודות מפרט בביצוע איחור

  בשלמותו
 איחור יום לכל ₪ 1000

 ולמוסד למקרה ₪ 2000 ל"שנה לפתיחת הכנה ניקיון עבודות ביצוע יא
 חות"דו 2- ב בעבודה ליקויים בדבר חוזרת הערה

 מוסד באותו לקבלן עוקבים ביקורת
 למוסד ₪   500

 לשעה ₪    60  יומי עובד הצבת אי/איחור
, לונותת ו/או נעילת חסגיר לרבות, המוסד נעילת אי

 והפעלת אורות, זגניםמ כיבוי ברזים, דלתות
 הצורך במידת אזעקה

  למקרה ₪ 300 עד

 לקבלן ו/שנמסר ות/מפתח של השבה אי או/ו איבוד
 המזמינה הרשות ידי על

100  ₪  

 לקבלן ו/שנמסר ות/מפתח של השבה אי או/ו איבוד
  מנעול החלפת שמחייב המזמינה הרשות ידי על

600  ₪  

 למקרה למוסד ₪ 300 אי החתמה של עובד בשעון הביומטרי
 למקרה למוסד ₪ 500 החלפת עובד ללא ידוע המפקח/ נציג מוסד

המועצה זכאית לנכות את הפיצויים המוסמכים הנקובים לעיל מכל תשלום  .ה
שיגיע לקבלן או לגבות בכל דרך חוקית אחרת, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של 

 המועצה.

לקבלן לא ישחררו את הקבלן  ניכוי הפיצויים המוסמכים מהתשלומים המגיעים .ו
 .מהתחייבויותיו

ד' לעיל מוסכם בין הצדדים כי האירועים -א' 21מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים  .ז
כהפרה יסודית של חוזה זה ויזכו את המועצה בכל הזכויות  הבאים יחשבו 

 :פי חוזה זה ועל פי כל דין המוקנות לה במקרה של הפרה יסודית על 

יום מהיום שבו היה על הקבלן  14מלואם תוך השירותים לא סופקו ב (1)
 .לספקם

הוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל  (2)
לגבי נכסי הקבלן, כולם או חלקם, והעיקול או הפעולה האמורה לא 

 .יום ממועד ביצועם 14הופסקו או הוסרו לחלוטין תוך 

כולם או חלקים, או  ניתן נגד הקבלן צו כינוס נכסים לגבי נכסיו, (3)
מרצון או שהוגשה נגדו בקשה לפירוק נתקבלה על ידו החלטה על פירוק 

או ניתן נגדו צו פירוק או שהוא הגיע לפשרה או סידור עם נושיו כולם, 
או חלקם, או שהוא פנה לנושיו למען קבל ארכה או פשרה למען הסדר 

 .1983 – לפקודת החברות)נוסח חדש( תשע"ג 233איתם על פי סעיף 

מונה לנכסי הקבלן, כולם או חלקם, מנהל מיוחד או נאמן או כונס  (4)
 .נכסים זמני או קבוע או מפרק זמני או קבוע

 . הוכח להנחת דעתה של המועצה כי הקבלן הסתלק מביצוע החוזה (5)

כשיש בידי המועצה הוכחות, להנחת דעתה, כי הקבלן או אדם אחר  (6)
ן או טובת הנאה כלשהי בקשר מטעמו נתן או הציע שוחד, מענק, דורו

 .עם חוזה זה או ביצועו

התברר כי הצהרה כלשהי של קבלן שניתנה בקשר עם חתימת חוזה זה  (7)
אינה נכונה, או שהקבלן לא גילה עובדה מהותית אשר, לדעת המועצה, 

 .היה בה כדי להשפיע על ההתקשרות עימו

לגרוע  הפר הקבלן חוזה זה הפרה יסודית, תהא המועצה זכאית, מבלי (8)
מכל סעד או תרופה המוקנים לה על פי חוזה זה או על פי חוק החוזים 
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או על פי כל דין, לבטל את  1970 –)תרופות בשל הפרת חוזה( תשל"א 
ההתקשרות עם הקבלן ו/או לתבוע פיצויים על הפרת החוזה ו/או לחלט 

 .את ערבות הביצוע ולהשלים את ביצוע השירותים על ידי קבלן אחר

גרוע מהאמור לעיל, בכל מקרה בו הקבלן לא ביצע את השירותים מבלי ל (9)
המועצה תהא המועצה רשאית  מועדים ו/או בהתאם לדרישות ב

להכניס מיידית קבלן אחר להשלמת ביצוע השירותים והוצאות השלמת 
הוצאות ותקורה, יחולו על הקבלן, וינוכו מכל  12%השירותים בתוספת 

 .בכל דרך אחרת תשלום המגיע לו או יגבו ממנו

לא יראו בשימוש המועצה בזכויותיה לביטול ההתקשרות אלא אם  (10)
הודיעה על כך לקבלן במפורש ובכתב, והקבלן יהיה חייב לעמוד בכל 

 .התחייבויותיו, כל עוד לא נתנה לו הודעה על ביטול ההתקשרות

יום,  14מוסכם בין הצדדים כי איחור בתשלום לקבלן אשר לא יעלה על  (11)
ה הפרה של חוזה זה והקבלן לא יהא זכאי לכל פיצוי, כספי או לא יהוו

 .אחר, בגין איחור, כאמור

 קיזוז  .19

המועצה רשאית לקזז מכל סכום או תמורה שהמועצה תהיה חייבת לקבלן עפ"י  .א
חוזה זה, כל סכום אשר הקבלן יהיה חייב למועצה אם בגין חוזה זה ואם מכל 

שפטית או לפסק דין  נגד הקבלן או סיבה אחרת וזאת מבלי להזדקק לתביעה מ
 למו"מ משפטי כלשהו. 

במידה וכל הסכומים שיגיעו לקבלן לא יכסו את הסכומים שהמועצה תהיה  .ב
זכאית להם, תהיה המועצה רשאית לגבות את ההפרש ע"י חילוט הערבות 
הבנקאית שימציא לה הקבלן, בהתאם להתחיבותו בחוזה, ואת יתרת הסכום 

 כים משפטיים, הכל לפי שיקול הדעת של נציגי המועצה.לתבוע באמצעות הלי

20.  

מצהיר כי הוא ו/או מי מטעמו ידאגו שלא להימצא במצב של ניגוד  הקבלן .א
 במועצה ציבור לנבחראו /ו מועצה לעובדעניינים לרבות בשל קרבה משפחתית 

וישמרו אמונים למועצה במשך כל תקופת ההסכם ולאחריה בקשר עם העבודות 
 רות.נשוא ההתקש

 ובדרך לב בתום לפעול מתחייבים, מטעמו מיאו /ו, מעובדיו מיאו /ו הקבלן .ב
 .דין כל לפי המצופה וכפי המקובלת

 .כך על מלא גילוי למועצה הקבלן ימסור, עניינים לניגוד חשש של מקרה בכל .ג

 להפסיק רשאית המועצה תהיה, עניינים בניגוד להימצא עלול הקבלן כי נמצא .ד
 .ההסכם הפרת חשבשיי מבלי ההתקשרות

 כל מקבלת יימנעו מטעמו מיאו /ו מעובדיו מיאו /ו הוא כי הקבלן מתחייב עוד .ה
 .זה הסכם עם בקשר הנאה טובת

 המצורףיחתום על תצהיר העדר קרבה משפחתית ואיסור ניגוד עניינים  הקבלן .ו
וידאג לעדכן את הצהרותיו מיד עם כל שינוי שיחול בהן,  ,5 כנספחלהסכם זה 

 בהודעה בכתב למועצה. ,ולככל שיח

 



 

15 
 

 שונות .21

מוסכם בין הצדדים כי תנאי ההתקשרות משקפים נכונה את המוסכם והמותנה  .א
ביניהם במלואו, וכי המועצה לא תהיה קשורה בכל הבטחות, פרסומים, 
הצהרות, מצגים, הסכמים והתחייבויות, בכתב או בעל פה, שאינם נכללים בחוזה 

לחתימתו. כל ויתור או הסכמה או שינוי זה ואשר נעשו, אם נעשו, קודם 
מהוראות חוזה זה לא יהא לו כל תוקף אלא אם נעשה בכתב ובחתימת שני 

 .הצדדים והקבלן יהא מנוע מלהעלות כל טענה בעניין שלא נעשה בדרך האמורה

כל סכסוך או מחלוקת בקשר להסכם זה, ביצועו, פירושו, וכל תביעה בקשר  .ב
המשפט במחוז הצפון של מדינת ישראל לפי  להסכם זה תובא להכרעת בתי

 סמכותם העניינית.

הצדדים מסכימים לסמכות השפוט של בתי משפט אלו ובוחרים לדיון בהם בכל  .ג
 עניין כאמור.

שעות מתאריך  72הודעה אשר תשלח מצד אחד למשנהו תחשב כאילו נתקבלה  .ד
 מסירה למשלוח בדואר רשום.

 מעני הצדדים להסכם זה: .ה

 ת משגב .המועצה אזורי

 הקבלן ________________________.
 
 
 

 ולראיה באו הצדדים על החתום
 
 
 
 

___________________ ___________________ 
 הקבלן המועצה
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 5 נספח
 עניינים ניגוד ואיסור משפחתית קרבה העדר תצהיר

 לכבוד 
 "המועצה"(  -)להלן משגבאזורית  מועצה

 .נ.,אג.

במסגרת  1(המציע -_________________________ )להלןזו מוגשת על ידי _ הצהרה .1
לביצוע עבודות ניקיון של מוסדות חינוך ומוסדות ציבוריים במועצה   הצעתי במכרז מס'

 .במכרז מהצעתי נפרד בלתי חלק ומהווה המועצה ידי על שפורסם, אזורית משגב

 ים:ביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאהמועצה ההנני מצהיר בזאת כי  .2

 1958 -המועצות המקומיות )המועצות האזוריות(, תשי"ח  צו)א( לב 89סעיף  .2.1
 הקובע  כדלקמן :

"חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה 
על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא 

זוג, הורה, בן או  ןב -ועצה, לעניין זה, ״קרוב״ יהיה צד לחוזה או לעסקה עם המ
 בת, אח או אחות״.

)א( של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור  12 כלל .2.2
 ברשויות  המקומיות הקובע:

״חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית. לעניין זה, 
 יטה בו.לו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שאו קרוב חבר מועצה  -״חבר מועצה״ 

 הקובע כי: 1958-המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, תשי"ח לצו 59סעיף  .2.3

זוגו, -א על ידי בןולעצמו בבעקיפין,  ולאבמישרין  לא, מועצה לעובד"לא יהיה 
עסק שנעשה עם המועצה  אוסוכנו או שותפו,  כל חלק או טובת הנאה בכל חוזה 

 הכללי בהסכם או שלו העבודה בהסכם לעובד שיש  לעניין פרט, בשמה וא למענה
 שהמועצה מהשירותים שירות קבלת בדבר לחוזה ופרט המועצה עובדי של

 ״.מספקת

 בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי:  .3

, "( אין לי: בן זוג, הורה, בן או בתהמועצה)" משגבמועצה אזורית  מליאתבין חברי  .3.1
 ת ואף לא מי שאני לו  סוכן או שותף.אח או אחו

 עשרהמועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על  חבראין  .3.2
אחוזים בהונו או ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם 

 מנהל או עובד אחראי בו.

 .במועצהאין לי בן זוג, שותף או מי שאני סוכנו, העובד  .3.3

 הקרבה את פרט: לעיל 3יזה מבין סוגי הקרבה המפורטים בסעיף לי א יש .4

            

נמנה על סוגי  שאינולי קרבה לחברי מליאת המועצה ו/או לעובד המועצה מסוג  יש .5
 לעיל: פרט את הקרבה 3הקרבה המפורטים בסעיף 

            

ר לעיל, או אם תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמו המועצהידוע לי כי  .6
 מסרתי הצהרה לא נכונה.

 וינהכי הפרטים שמסרתי לעיל הם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו  בזאתאני מצהיר  .7

                                                      
 .בה השליטה ובעלי החברה מנהלי כלידי -על בנפרד תינתן זו הצהרה, תאגיד שהינו מציע של במקרה 1



 

17 
 

 אמת.
 

 _______________ תאריך:
 

    חתימה של המציע  מורשיחתימת 
 

 (תאגיד מציע של"ד )במקרה עו אישור

 .זו הצהרה על בפניי חתמו החתימה מורשי כי מאשר אני
 "ד : ________________עו אישור
   : תאריך

 



 
 
 

1 
 

 מסמך ה'
 
 

 משגבמועצה אזורית 
 21/03מכרז 

 רייםושל מוסדות ציבו של מוסדות חינוך ניקיוןעבודות 

 כללי -תנאי עבודה 

 
 כללי

 
בית הספר ו/או עם מי שיוסמך  מנהל תפעול של / על הקבלן לעמוד יום יום בקשר עם מנהלן .1

, ואחת על מנת לתאם השעות בהן תבוצענה עבודות הניקיון"( האחראי)להלן: "על ידו 
דיווח שוטף על פעילותו עבור המועצה על  לנפקח מטעם המועצהימסור הקבלן לשבועיים 

 .פי הסכם זה

הספר נקי  ו/או מי שיוסמך על ידו יהיה האחראי הבלעדי לקבלת בית מנהלן בית הספר .2
 בנוכחות הקבלן. 07:30ויבש מידי בוקר בשעה 

נציגי הקבלן, מנהל  -אחת לרבעון, על הקבלן לערוך ישיבת תאום בכל מוסד ומוסד בנוכחות  .3
והמפקח מטעם המועצה. הישיבות יתואמו עם כל  המוסד, אב הבית, מנהלן/ית המוסד

 הגורמים ויהוו חלק מהעבודה השוטפת של הקבלן מול המוסד.
 

על הקבלן להופיע ולבצע העבודות כרגיל בחופשות מלימודים אך ורק במקומות בהם  .4
 מתקיימת פעילות בימי החופש.  

 

עבודות הניקיון לא תבוצענה בשום אופן בזמן הפעילות החינוכית של ביה"ס או בזמן  .5
פעילות חינוכית ו/או תרבותית המתקיימת בשטח בית הספר ושאינה מטעם בית הספר. 

 .או אם סוכם אחרת ע"י המזמין עובד הרצף לניקיון השרותים למעט
 
כל פעילות המתקיימת בשטח בית הספר ושאיננה נכללת במסגרת  –"פעילות חריגה"  .6

 הפעילות היומית השגרתית כגון: אספות, כנסים, מסיבות וכו'.
זכאי  כל עבודות הניקיון כתוצאה מפעילות זו היא עבודה במסגרת החוזה והקבלן לא יהיה

 לכל תשלום נוסף בגינה.
 
לעיל יבצע הקבלן עבודות ניקיון  6בסעיף " כאמור פעילות חריגה"בכל מקרה שתתקיים  .7

בבוקר  07:00במקום בתום הפעילות ויהיה אחראי לוודא ניקיון המקום הנ"ל עד לשעה 
 שלמחרת. 

 
 של הקבלן. אין לקחת לצורך העבודה מטאטאים, יעים או כל ציוד אחר מהכיתות לשימושו .8

 
 
פגרת הקיץ המועצה  , במהלך25.8 -1.7אריכים הינה בין התבבתי ספר שבהם פגרת הקיץ  .9

 רשאית להורות לקבלן לבצע שרותי ניקיון חלקיים ו/או שירותי ניקיון ספציפיים
עבור מתן שירותי ניקיון אלו אשר נדרשו בהזמנה מטעם המפקח ו/או מנהלן  ומצומצמים.

ג על ידו המוסד, יקבל הקבלן תמורה לפי שעות עבודה בפועל וע"פ חשבון מפורט שיוצ
 ג' להסכם, כאשר התמורה תשולם ע"פ ערך שעת רצף ניקיון. 9כאמור בס"ק 

 
 

10.  



 

 

פגרת הקיץ  , במהלך25.8 -1.8בין התאריכים בבתי ספר שבהם פגרת הקיץ הינה  .א
להורות לקבלן לבצע שרותי ניקיון חלקיים ו/או שירותי ניקיון  המפקח רשאי

עבור מתן שירותי ניקיון נוספים אשר נדרשו בהזמנה  ומצומצמים. ספציפיים
וע"פ חשבון  מטעם המפקח בלבד, יקבל הקבלן תמורה לפי שעות עבודה בפועל

ג' להסכם, כאשר התמורה תשולם ע"פ ערך  9כאמור בס"ק  מפורט שיוצג על ידו
 שעת רצף ניקיון.

דה והמפקח בבתי ספר אלו, כל עבודת ניקיון במהלך חודש יולי תבוצע רק במי .ב
 אישר אותה מראש.

 

להסכם, לסעיף זה יהוו תמורה מלאה  9מוסכם בזה כי כל התשלומים כמפורט לעיל ובסעיף  .11
עבור ביצוע שרותי הניקיון במשך כל תקופת ההסכם כולל במהלך פגרת הקיץ שבה בוצעו 

 שרותי הניקיון היסודי כפי שנדרש מהקבלן.

כל סעד שזכאית לו המועצה בהתאם להסכם ו/או מבלי לגרוע מהאמור לעיל ומבלי לגרוע מ .12
הדין, בכל מקרה של הפסקה , מלאה או חלקית, של שירותי הניקיון מאיזו סיבה שהיא, 

מגיפה, קורונה, כל שביתה ו/או השבתה של פעילות במשק ו/או באזור לרבות כוח עליון, 
ול דעתה הבלעדי הגאוגרפי הרלוונטי מכל סיבה שהיא, תהא המועצה רשאית, בכפוף לשיק

את קבלת השירותים או לבטלם או להורות על ביצוע חלקם בלבד ו/או צמצם והמוחלט ל
תהא המועצה פטורה במקרים אלה  לקבוע כל הוראה אחרת באשר להמשך מתן השירותים.

 מתשלום מלא או חלקי לקבלן, הכל לפי העניין.
 

 
 
 

                                                                                    ___________________ 
 חתימת הקבלן                                                                                       

 
 
 
 



 
 

 

 
 ' ו מסמך

 
 

  
 

 תאריך:____________________

 לכבוד

 אזורית משגב מועצה 

       

 א.ג.נ.,

 ערבות בנקאית מספר __________________ הנדון:

 
אנו  1"(המבקש" -פי בקשת: _______________________________________ )להלן -על

שקלים חדשים )הסכום  000105,של ל ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסכום כול

 המגיע או עשוי להגיע לכם"(, הסכום הנ"ל" -שקלים חדשים( )להלן  מאה וחמישה אלף במילים: 

לביצוע מתן שירותי ניקיון במוסדות חינוך ובמוסדות ציבור חוזה מאת המבקש בקשר עם 

 .מבקשכם לבין הבמועצה האזורית משגב שנחתם ביני

ידי הלשכה -כפי שמתפרסם על במועד חתימת כתב ערבות זה הידועהסכום הנ"ל צמוד למדד 
 המרכזית לסטטיסטיקה, באופן הבא: 

 המדד הידוע במועד חתימת כתב ערבות זה.-המדד היסודי .א

 המדד הידוע בעת התשלום.-המדד החדש .ב

אם יתברר בעת התשלום כי המדד החדש גבוה מהמדד היסודי, יחושב סכום  .ג
ה לשיעור עליית המדד החדש לעומת המדד הערבות כשהוא מוגדל בשיעור זה

היסודי. אם יתברר בעת התשלום כי המדד החדש נמוך מהמדד היסודי, יחושב 
סכום הערבות כשהוא מוקטן בשיעור זהה לשיעור ירידת המדד החדש לעומת 

אם יתברר בעת התשלום כי המדד החדש שווה למדד היסודי,   המדד היסודי.
 תשולם קרן הערבות בלבד.

ם מתאריך קבלת דרישתכם על )שבעה( ימי 7-ד עם דרישתכם הראשונה בכתב, ולא יאוחר ממי
ידינו, אנו נשלם כל סכום עד לסכום הנ"ל, בתוספת הפרשי התנודות במדד, מבלי להטיל עליכם 
חובה להוכיח את דרישתכם ו/או לנמק את דרישתכם, ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום 

ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקש בקשר תחילה מאת המבקש, 
 .לחיוב כלשהו כלפיכם

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, 
, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסכום הנ"ל מהסכום הנ"לשכל אחת מהן מתייחסת לחלק 

 התאם להפרשי תנודות המדד במועד כל דרישה(.)לפי שיעורו העדכני ב

בלבד, ולאחר תאריך זה  )כולל( 2022שנה  ספטמברלחודש  29ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום 
שה על פי ערבות זו צריכה להתקבל על ידנו; כל דרי-תהיה בטלה ומבוטלת אלא אם הוארכה על

 ידינו בכתב לא יאוחר מהתאריך ברישא לסעיף זה. 

 העברההסבה או לאינה ניתנת לו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה, אינה ניתנת לביטול זוערבות 
       .בכל צורה שהיא

 בכבוד רב,          

                                                      
 )שם המציע מבקש הערבות(.  1

       נוסח ערבות בנקאית 
 לביצוע החוזה

 



 עלות שכר למעביד לכל שעת עבודה בתחום הניקיון :הודעה

 

 משרד האוצר
 אגף החשב הכללי

 תקשרויות ורכישותה –תכ"ם 

 סוגי מכרזים והתקשרויות :משניפרק 

 התקשרויות מיוחדות :פרקתת 

 7.3.9.2 הוראה מקשרת:

 7.3.9.2.2ה. מספר הודעה:

 01תת מהדורה:                                  22 מהדורה:

 

  10מתוך  1עמוד  27.04.2021 בתוקף מיום:

 סגן בכיר לחשב הכללי תפקיד: אלי ביתן שם המאשר:

 takam@mof.gov.ilלפניות ושאלות:  לחץ כאןלקבלת עדכונים במערכת:  קישור לאתר הוראות תכ"ם:אתר 

 

 מבוא .1

הודעה זו מציגה למשרדים את מרכיבי השכר המינימאליים שעל המעביד לשלם לעובדים בתחום הניקיון  

 . זאתאליהם נדרשת ועדת המכרזים להתייחס בעת פרסום מכרז ובדיקת ההצעות, וכן מרכיבים נוספים

תוכל לוודא כי המעביד מתחייב לשלם את כל מרכיבי השכר הנדרשים ללא  שוועדת המכרזיםעל מנת 

 זכויות עובדים. כי לא ייפגעומתן פרשנות ו

 שעות עבודה חודשיות עבור משרה מלאה.  182בוצע לפי שלהלן התחשיב  

 ,תכנו שינויים בתעריפים השוניםינכונות למועד פרסום הודעה זו. ילהלן  2הטבלאות המופיעות בסעיף  

על המשרד לוודא כי טבלת רכיבי בתחום.  הנובעים משינוי שכר המינימום ומשינוי חוקים והוראות שונות

לי אנקבע במכרז תעריף הגבוה מהתעריף המינימבו השכר עדכנית למועד עריכת המכרז. במקרה ש

 יש לעדכן את רכיבי השכר האחרים בהתאם. ,המחושב לעיל

הסכם למען הסר ספק, יובהר כי המעביד חייב בכל מקרה לעמוד בהתחייבויותיו הנובעות מכל חוק, דין,  

במקום בו  . כמו כן,קיבוצי או צו הרחבה, גם אם אינן מופיעות בטבלאות שלהלן או מופיעות באופן חסר

 יש לפעול בהתאם לטבלה. ,המרכיב בטבלה מטיב עם העובד לעומת הוראות הדין

 נספח תמחירי לעובדי הניקיון .2

 בדצמבר 4 מיוחד מיום בהתאם להסכם קיבוצי ,2020ר ספטמבב 6 הנספח התמחירי שלהלן הינו מיום 

 :2014בפברואר  5 מיוםבענף הניקיון, צו ההרחבה ו 2012

 

 
חישוב שנה 

 ראשונה

חישוב שנה 

 שנייה
 הערות

 שכר יסוד

 עובד ניקיון
29.12 ₪ 29.12 ₪ 

שכר היסוד החודשי לעובד ניקיון ולאחראי על עובדי הניקיון, 

 5,300המוגדר בחוזה שבין המדינה לקבלן הניקיון, יעמוד על 

 לשעת עבודה.₪  29.12לחודש עבור משרה מלאה, קרי ₪ 

סעיפים  ,2014-צו ההרחבה בענף הניקיון, התשע"ד :מקור

 .1987-חוק שכר מינימום, התשמ"ז .6, 5

 חופשה

 
 

1.34  ₪

(4.62%) 

 

1.36  ₪

(4.62%) 

 

ימי חופשה בתשלום בשנתיים  14ימי חופשה בתשלום או  12

 הראשונות, לפי אורך שבוע העבודה של העובד. 

 .3.5ראו פירוט זכאות לשנים הבאות בסעיף 

צו ההרחבה בענף ו 1951-חוק חופשה שנתית, תשי"א: מקור

 .15סעיף  ,2014-הניקיון, התשע"ד
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חישוב שנה 

 ראשונה

חישוב שנה 

 שנייה
 הערות

 ₪ 0.35 ------- תוספת ותק

תוספת ותק משולמת החל מהשנה השנייה ואילך לעבודה, 

ריף הינו ואילך התע 6 -מהשנה ה לכל שעת עבודה.₪  0.35

 לכל שעת עבודה. ₪  0.46

חודשים, שתחילתו באחד  12שנה מוגדרת כפרק זמן של 

 בינואר.

חישוב הוותק ייעשה לפי ותק אצל הקבלן או אצל קבלנים 

קבלנים אחרים אחרים בממשלה. הכרה בוותק אצל 

בממשלה, תעשה בכפוף להמצאת אישור העסקה מאת קבלן 

 השירותים על תקופת עבודתו של העובד במשרד.

במקרה של חילופי קבלנים, הקבלן היוצא יעביר דוח לקבלן 

הנכנס ולמשרד, בגין שנות הוותק המוכרות שנצברו עבור כל 

 עובד.

 .7סעיף  ,2014-צו ההרחבה בענף הניקיון, התשע"ד: מקור

 חגים
1.01  ₪

(3.46%) 

1.02  ₪

(3.46%) 

חודשי עבודה.  3לאחר חג בשנה  ימי 9-עובדים זכאים ל

הזכאות לימי חג הינה במקרים בהם העובדים לא נעדרו יום 

 לפני ו/או יום אחרי החג, אלא בהסכמת הקבלן.

 19סעיף  ,2014-צו ההרחבה בענף הניקיון, התשע"ד: מקור

 )א'(.
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חישוב שנה 

 ראשונה

חישוב שנה 

 שנייה
 הערות

 ₪ 1.38 ₪ 1.38 הבראה

ליום. תעריף ₪  429עומד על  2020ערך יום הבראה לשנת 

יום הבראה יעודכן על פי שיעור השינוי שבין מדד חודש אפריל 

של השנה בה משולמים דמי ההבראה, לבין מדד חודש 

 -, או על פי התעריף המעודכן בשירות המדינה 2013אפריל 

 לפי הגבוה ביניהם.

הראשון. דמי הזכאות לדמי הבראה הינה מיום העבודה 

ההבראה ישולמו לעובד כרכיב נפרד, אשר ישולם לצד שכר 

השעה. תעריף זה כולל בתוכו תשלום הבראה גם עבור ימי 

 החג, החופשה והמחלה.

יובהר כי רכיב השעה של דמי ההבראה לא ישולם עבור 

 העסקה מעבר להיקף משרה מלאה.

 .3.6ראה פירוט הזכאות לימי הבראה בסעיף 

 .11סעיף  ,2014-צו ההרחבה בענף הניקיון, התשע"ד: מקור

, מס' ’’קצובת הבראה ונופש''תשלום  ,הוראת תכ"ם

13.3.0.1.  

 פנסיה
2.46  ₪

(7.5%) 

2.49  ₪

(7.5% ) 

המשולמת לקצבה לפנסיה,  גמל, הפרשה לקופת

חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות ב כהגדרתה

, החל על שם העובדתעשה  ,2005-גמל(, התשס"ה

להעסקתו לצורך ביצוע ההתקשרות.  מהיום הראשון

צו ההרחבה ]נוסח משולב[ ה' ל6זאת למרות סעיף 

  לפנסיה חובה.

ההפרשה תתבצע על שכר יסוד בתוספת וותק, דמי 

דמי חופשה, ימי מחלה, תשלום עבור  הבראה, ימי חג,

 ימי מילואים ודמי לידה. 

במקרה שבו העובד עבד שעות נוספות או שעבד ביום 

 המנוחה, יש להפריש גם תמורת עבודה זו. 

 ,2014-צו ההרחבה בענף הניקיון, התשע"ד: מקור

יסוד",  פנסיית "הגדלת בדבר ההרחבה וצו ,9סעיף 

 .1989-התשמ"ט
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חישוב שנה 

 ראשונה

חישוב שנה 

 שנייה
 הערות

 פיצויים
2.74₪ 

(8.33%) 

2.77  ₪

(8.33%) 

חוק הפיקוח על הפרשה לקופת גמל לפיצויים, כהגדרתה ב

על , תעשה 2005-שירותים פיננסיים )קופות גמל(, התשס"ה

להעסקתו לצורך ביצוע  מהיום הראשוןהחל  שם העובד

צו ההרחבה ה' ל6ההתקשרות. זאת למרות האמור בסעיף 

 ]נוסח משולב[ לפנסיה חובה.

ההפרשה תתבצע על שכר היסוד בתוספת וותק, דמי 

הבראה, ימי חג, דמי חופשה, ימי מחלה, תשלום עבור 

 ימי מילואים ודמי לידה. 

במקרה שהעובד עבד שעות נוספות יש להפריש בגין 

. יובהר כי שיעור הפרשה זה יהיה 6%עבודה זו בלבד 

, 150%או  125%בעד העבודה הנוספת שבוצעה )

 לפי העניין(. 

סוד בגין שכר הי -במקרה שהעובד עבד ביום המנוחה 

ובגין התוספת לעבודה בשבת יש  8.33%יש להפריש 

 . 6%להפריש 

צו ההרחבה ו ,1963-חוק פיצויי פיטורין, התשכ"ג :מקור

 .9בסעיף  ,2014-בענף הניקיון, התשע"ד

ביטוח 

 לאומי

 1.17   ₪

(3.55%) 

1.18   ₪

(3.55%) 

ביטוח  3.55%מהשכר הממוצע משולם  60%עד לשכר של 

 . 7.6%לאומי. מעבר לשכר זה משולם 

יודגש כי בחישוב רכיבי השכר בטבלה זו נלקח בחשבון 

התעריף הנמוך וזאת בשל העובדה שמרבית העובדים 

 מהשכר הממוצע במשק.  60%משתכרים עד 

בחוק ביטוח לאומי משולם על מרכיבים נוספים, כמפורט 

, מעבר לשכר 1995-וסח משולב[, התשנ''ההביטוח הלאומי ]נ

: חופשה, ותק, חגים, נסיעות, הבראה, מתנות כגוןהיסוד, 

 לחגים, סבסוד ארוחות.

 .1995-חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ"ה: מקור
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חישוב שנה 

 ראשונה

חישוב שנה 

 שנייה
 הערות

קרן 

 השתלמות

2.46  ₪

(7.5%) 

2.47  ₪

(7.5%) 

הקבלן מחויב לבצע  2014באוקטובר  1החל מיום 

הפרשות לעובד לקרן השתלמות. תשלום זה יבוצע 

עבור עובדים גם אם לא הודיעו לקבלן על זהות קרן 

ההשתלמות ויופקדו בקרן שתיבחר מעת לעת על ידי 

 ההסתדרות וארגוני הניקיון ותהווה קרן ברירת מחדל.

החודשי הנקוב  ההפרשה תתבצע על שכר היסוד

בהודעה זו )גם עבור עובדים ששכרם גבוה מהשכר 

לעיל( בתוספת דמי הבראה. ההפרשה תתבצע גם על 

 ימי חופשה, חג ומחלה.

יובהר כי ההפרשה לא תבוצע עבור עבודה בשעות 

נוספות או עבור הגמול המשולם עבור עבודה ביום 

המנוחה. כלומר, תתבצע הפרשה רק עבור השכר 

 ולם בגין עבודה ביום המנוחה. הרגיל המש

אחת לשנה ימציא הקבלן אישור רואה חשבון לביצוע 

 ההפקדות לעובדים לקרן השתלמות.

 .10סעיף  ,2014-צו ההרחבה בענף הניקיון, התשע"ד מקור:

   ₪ 42.13 ₪  41.68 סה"כ
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 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  ,בפועל

 ליום עבודה.₪  22.6 ההרחבה. התקרה הנוכחית היא

המשרד  ,במקרה בו הקבלן מספק שירותי הסעות

חודשי באזור קבלת ישלם לקבלן עלות תעריף חופשי 

 השירותים.

צו הרחבה בדבר השתתפות המעביד בהוצאות  מקור:

 .נסיעה לעבודה

הפרשות 

לגמל עבור 

החזר 

הוצאות 

 נסיעה

(5%) (5%) 

הפרשות לגמל יעשו לקרן פנסיה אישית על שם 

החל מהיום הראשון להעסקתו על החזרי  ,העובד

 . הוצאות נסיעה של העובד בלבד

 ,2014-צו ההרחבה בענף הניקיון, התשע"ד :מקור

 (.3)ב() 9סעיף 

   מחלה

חוק דמי על ידי המשרד בהתאם ל תשלום זה יבוצע

כנגד קבלת אישור רואה  ,1976-מחלה ההתשל"ו

חשבון על ביצוע התשלומים בפועל אחת לחודש. 

יובהר כי המזמין ישלם לקבלן לפי זכאות ימי המחלה 

המשרד  בתקופת ההתקשרות עםשל העובד בחברה 

. אין באמור כדי לגרוע מחובותיו החוקיות הממשלתי

 של הקבלן כלפי העובד.

בגין רכיב זה ישולמו כל רכיבי השכר הסוציאליים 

)פנסיה, פיצויים, קרן השתלמות ועלויות מעביד ביטוח 

 לאומי(.

צו ההרחבה בענף ו, 1976-חוק דמי מחלה, התשל"ו :מקור

 .41סעיף  ,2014-הניקיון, התשע"ד

 הניקיוןתוספות נוספות המשולמות לפי העניין לעובדי  .3

  9 -יש לשלם לעובד בגין השעה ה ,במקרה שהעובד ביצע שעות נוספות בפועל - שעות נוספות 

 11 -ה. בגין השעה ותקוהותוספת  משכר היסוד 1.25באותו יום עבודה )יום חול(, שכר עבודה של  10-ו

 .תקוותוספת הו משכר היסוד 1.5לשלם לעובד שכר של באותו יום עבודה )יום חול(, יש 

ימי חופשה על חשבון  3 -חודשי עבודה ומעלה ל 6בחופשת נישואין זכאי עובד המועסק  - חופשת נישואין 

 מבלי לגרוע מחופשתו או לנכות משכרו.  ,הקבלן
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היה זכאי לשכר ימים וי 7בתקופת אבל זכאי העובד להעדר מעבודתו לתקופה שלא תעלה על  -ימי אבל  

 מבלי לגרוע מחופשתו או לנכות משכרו.  ,מלא בגין היעדרותו

 ,עובד שבן משפחתו נהרג במהלך שירותו הצבאי ו/או בעקבות פעולות איבה -היעדרות ביום הזיכרון  

מבלי לגרוע מחופשתו או  ,יהיה זכאי להיעדר מעבודתו ביום הזיכרון ולקבל תשלום בגין יום עבודה מלא

 שכרו.לנכות מ

 כל עובד זכאי לחופשה שנתית בשכר, כמפורט להלן: - ימי חופשה 

אצל  עבודהמספר שנות 
 המעסיק או במקום העבודה

 אורך שבוע העבודה

 ימים 5 ימים 6

 ימי עבודה 12 ימי עבודה 14 1 - 4

 ימי עבודה 13 ימי עבודה 15 5

 ימי עבודה 18 ימי עבודה 20 6

 עבודה ימי 19 ימי עבודה 21 7 - 8

 ימי עבודה 23 ימי עבודה 26 ואילך 9

העובד יהיה זכאי לדמי הבראה, בהתאם לוותק שצבר אצל הקבלן או אצל קבלנים אחרים  - ימי הבראה 

בממשלה. הכרה בוותק אצל קבלנים אחרים בממשלה, תעשה בכפוף להמצאת אישור העסקה מאת 

  להלן: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

 

 ,ישולם כנגד אישור רואה חשבון על ביצוע התשלום לעובדי ניקיון ואחראי ניקיון מצטיינים - מענק מצוינות 

, "אמות מידה להענקת מענק מצוינות לעובדי ההודעב ,על בסיס אמות מידה שנקבעו על ידי המדינה

  ".בתחומי השמירה, האבטחה והניקיון קבלן

מסך הרכיבים הבאים המשולמים לקבלן: שכר היסוד המפורסם בהודעה  1%גובה המענק יהיה  

זו )גם עבור עובדים ששכרם גבוה מהשכר הנקוב לעיל(, גמול בעד עבודה בשעות נוספות או 

 ביום מנוחה )ככל שהעובד זכאי להם( וקצובת הנסיעה. 

 התקופה בעדה משולם המענק.  המענק ישולם לא יאוחר ממשכורת חודש אפריל שלאחר תום 
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המענק שישולם אינו מהווה שכר לכל דבר ועניין, לא יובא בחשבון לעניין פיצויי פיטורים או  

לחישוב ערך שעה, ולא יבצעו בגינו הפרשות כלשהן )לרבות הפרשות לקופת גמל ובכלל זה 

 קרן פנסיה וקרן השתלמות(.

בהתאם לשיעור ההפרשה  ,שות לביטוח לאומיבגין תשלום זה יש לשלם לקבלן תוספת בגין הפר 

 שלו כמעסיק.

גובה השי לרגל כל אחד מהחגים )ראש השנה וחג הפסח(, יעודכן על פי שיעור השינוי שבין  - שי לחג 

)יש להצמיד  2013לבין מדד חודש ינואר  ,מדד חודש ינואר של השנה הקלנדארית בה משולם השי לחג

לפי הגבוה ביניהם. נכון ליום  - תעריף המעודכן בשירות המדינהאו על פי ה₪(,  212.5את התעריף 

השי לא יוענק בטובין או בשווה כסף )כגון תלושי . ₪ 215.86פרסום הודעה זו, גובה השי לחג יעמוד על 

 (:קנייה

 3 -שעות בחודש בממוצע ב 93משרה או שעבד לפחות  50% -עובד המועסק לפחות ב 

נמוך מהאמור הזכאי לשי לחג. עובד המועסק בהיקף משרה יהיה  ,החודשים אשר קדמו לחג

 החודשים שקדמו למתן השי. 3 -לעיל יהיה זכאי לשי לחג בהתאם לחלקיות משרתו ב

 תשלום כאמור יבוצע לאחר הצגת אישור רואה חשבון על ביצוע התשלום לעובדים. 

ם לשיעור ההפרשה בהתא ,בגין תשלום זה יש לשלם לקבלן תוספת בגין הפרשות לביטוח לאומי 

 שלו כמעסיק.

 מרכיבי עלות נוספים .4

כגון: ביגוד, ציוד  ,נוסף לאמור לעיל, בעת ניתוח ההצעות על ועדת המכרזים לבחון מרכיבי עלות נוספים 

וכי לא  בהצעת הפסד, והכל בהתאם לדרישות המכרז. זאת על מנת לוודא כי אין מדובר וכדומה הניקיון

 ייפגעו זכויות עובדים.

 נספחים .5

 טבלת שינויים שבוצעו בהודעה. -נספח א  
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 א נספח

 טבלת שינויים שבוצעו בהודעה

 

מהדורה 

 חדשה 

 תאריך

 ביצוע עדכון
 תיאור עדכון/נימוקים סעיף/ים מושפע/ים

04 10.11.2011  

דות: הודעות נפר 2-ופיצול הודעה ל עדכון הנספח התמחירי

בהודעה זו מפורט הנספח התמחירי לעובדי הניקיון ובהודעה 

 מפורט הנספח התמחירי לעובדי שמירה ואבטחה. 7.11.3.3

05 13.12.2012  
 -עד ל 1.5.2012עדכון הנספח התמחירי לתקופת העסקה שבין 

31.12.2012. 

06 01.01.2013  

ועד  1.1.2013לתקופת העסקה שבין  עדכון הנספח התמחירי

בהתאם להסכם הקיבוצי המיוחד שנחתם בין המדינה  30.6.2013

 להסתדרות.

07 20.06.2013 
 נספח תמחירי - 2

הבהרה בעניין גובה הזכאות להפרשה לקרן השתלמות והרכיבים 

 שבגינם מבוצעת ההפרשה.

 תיקון זכאות לתשלום ימי מחלה.

 התמחירי.עדכונים נוספים בנספח 

 .ושי לחג מצוינותהבהרות לעניין תשלום מענק  3.8,3.9

 .4.12.12עדכון ערך השעה בהתאם להסכם קיבוצי מיוחד מיום  נספח תמחירי 24.06.2013 08

 נספח תמחירי 08.09.2013 09

הוספת חובת הפרשה לקרן השתלמות בניצול ימי מחלה )בתוקף 

 (. 01.07.2013מיום 

 לעניין חובת הפרשה לפיצויים בגין עבודה בשבת.חידוד ההנחיות 

10 14.09.2014 
 נספח תמחירי 

 3סעיף 

עדכון נספח תמחירי בהתאם לצו הרחבה במשק. לרבות עדכון 

 שיעורי הפרשה לביטוח לאומי.

 .עדכון מרבית תתי הסעיפים

 נספח תמחירי 01.04.2015 11
במשק, עדכון נספח תמחירי בהתאם להעלאת שכר המינימום 

 לרבות עדכון שיעורי הפרשה לביטוח לאומי.

 .תשלום ייחודי בהנחיית החשבת הכללית 5הוספת סעיף  11.05.2015 12

 נספח תמחירי 01.07.2015 13
הבהרה בדבר משמעות המונח גמול שבת לעניין הפרשת קרן 

 .השתלמות

 נספח תמחירי 01.07.2015 14

 .01.07.2015מיום עדכון שיעור הפרשת מעסיק לפנסיה החל 

 הבהרות לעניין הפרשות בגין פיצויים.

הבהרה בדבר משמעות המונח גמול שבת לעניין הפרשת קרן 

 השתלמות.
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 עלות שכר למעביד לכל שעת עבודה בתחום הניקיון :הודעה

 

 משרד האוצר
 אגף החשב הכללי

 תקשרויות ורכישותה –תכ"ם 

 סוגי מכרזים והתקשרויות :משניפרק 

 התקשרויות מיוחדות :פרקתת 

 7.3.9.2 הוראה מקשרת:

 7.3.9.2.2ה. מספר הודעה:

 01תת מהדורה:                                  22 מהדורה:

 

  10מתוך  10עמוד  27.04.2021 בתוקף מיום:

 סגן בכיר לחשב הכללי תפקיד: אלי ביתן שם המאשר:

 takam@mof.gov.ilלפניות ושאלות:  לחץ כאןלקבלת עדכונים במערכת:  קישור לאתר הוראות תכ"ם:אתר 

 

מהדורה 

 חדשה 

 תאריך

 ביצוע עדכון
 תיאור עדכון/נימוקים סעיף/ים מושפע/ים

15 30.06.2016 

 נספח תמחירי

 עדכון נספח תמחירי בהתאם להעלאת שכר המינימום במשק.

 הבהרה בגין תשלום מחלה.

 עדכון שיעור הפרשות ביטוח לאומי.

 טבלת זכאות לימי חופשה.עדכון  3.5

 הבהרה לעניין שי לחג. 3.8

16 01.01.2017 

 

 נספח תמחירי

 

 עדכון נספח תמחירי בהתאם להעלאת שכר המינימום במשק.

 .עדכון טבלאות זכאות לימי חופש 3.5

17 29.11.2017 

 נספח תמחירי
בהתאם להעלאת שכר המינימום במשק  עדכון נספח תמחירי

 ותעריף דמי הבראה.

 עדכון גובה שי לחג. 3.8

 נספח תמחירי - 2 09.04.2018 18
לצו הרחבה בדבר קיצור שבוע עדכון נספח תמחירי בהתאם 

 .העבודה במשק

19 01.11.2019 

 תמחירינספח  - 2.1
 .עדכון תעריף דמי הבראה

 עדכון שיעור הפרשות ביטוח לאומי.

 .עדכון גובה שי לחג 3.8

 עדכון תעריף דמי הבראה. נספח תמחירי - 2.1 06.09.2020 20

 גובה שי לחג.עדכון  3.8 10.03.2021 21

 נסיעות.גובה ההחזר בגין עדכון  נספח תמחירי - 2.1 27.04.2021 22
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                       מכרז שירותי ניקיון  1נספח ב'
  03/21 מס'

 
 תצהיר מציע 

ולפי חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח  1976 –לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 

 1996 -אדם, תשנ"ו 

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

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

הנני נותן תצהיר זה בשם _________________ שהוא הגוף המבקש להתקשר עם המזמין  .1

ני מוסמך/ת לתת "(. אני מכהן כ_______________ והנהמציעבמסגרת מכרז זה )להלן: "

 תצהיר זה בשם המציע. 

מקיימים  1981 –המציע ובעלי השליטה בו כמשמעותם בחוק הבנקאות )רישוי(, תשמ"א  .2

חובותיהם בעניין זכויות עובדים, על פי כל דיני העבודה, צווי ההרחבה וההסכמים 

 הקיבוציים החלים על המציע לצורך אספקת שירותי ניקיון.

הסעיף )יש לסמן את  במועד האחרון להגשת ההצעות במכרז הריני להצהיר בזאת כי .3

 :(הרלוונטי

 על חוק עובדים זרים תשנ"א בעבירה לא הורשעו אליו   1המציע ו/או בעל זיקה- 

ו/או רשימת החוקים המפורטים  1987 -ו/או חוק שכר מינימום, תשמ"ז  1991

)לשם  2011 –בתוספת השלישית בחוק הגברת האכיפה על דיני העבודה, תשע"ב 

 (.2הנוחות, חיקוקים אלה מופיעים בתחתית מסמך זה

                                                      
  כל אחד מאלה: –"בעל זיקה"   במסמך זה, 1

 ני אדם שנשלט על ידי המציע;בחבר    (1)

 ם המציע הוא חבר בני אדם, אחד מאלה:א   (2)

 בעל השליטה בו;   )א(

בר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו, לפי הענין, דומה במהותו ח   )ב(
ותחומי פעילותו של חבר בני האדם דומים במהותם להרכב כאמור של המציע, 

 לתחומי פעילותו של המציע;

 י שאחראי מטעם המציע על תשלום שכר העבודה;מ    )ג(
 
רשימת החוקים המפורטים בתוספת השלישית בחוק להגברת האכיפה של חוק עובדים זרים. חוק שכר מינימום.  2

 .ספח זהנ דון, יראו אותו כחל בהתאמה גם על תוכןנישית לחוק שבוי בתוספת השלנכל ש 2011-העבודה, תשע"ב נידי

 לחוק חופשה 11-ו 10תשלום דמי חופשה לפי סעיפים  • .תיתני לחוק חופשה שנתית לפי פרק שנמתן חופשה ש •
מותרת או נוספות שאינה  איסור העסקה בשעות • .יתנתלחוק חופשה ש 13תשלום פדיון חופשה לפי סעיף  • .שנתית

וחה השבועית שלא בהתאם נוספות או במנ איסור העסקה בשעות • .וחהנלחוק שעות עבודה ומ 6א היתר לפי סעיף בל
חה שבועית בלא נואיסור העסקה במ • .חהנותן לפי הוראות הפרק הרביעי לחוק שעות עבודה ומנילהוראות היתר ש

 • .הנוחלחוק שעות עבודה ומ 16לפי סעיף  ספותנו תשלום גמול שעות • .חהנולחוק שעות עבודה ומ 9היתר, לפי סעיף 

מעבר לשעות  נער איסור העסקה • .חהנולחוק שעות עבודה ומ 17חה השבועית לפי סעיף נותשלום גמול עבודה במ
לחוק עבודת  21וחה השבועית לפי סעיף נר במנע  איסור העסקה • .ערנולחוק עבודת ה 20העבודה הקבועות בסעיף 

ר בעבודת נע  איסור העסקה • .ערנולחוק עבודת ה 24ר בעבודת לילה בלא היתר לפי סעיף נע סקהאיסור הע • .וערנה
כוי סכומים משכרו של עובד לפי סעיף ני איסור • .ערנולחוק עבודת ה 25לילה שלא בהתאם להוראות היתר לפי סעיף 
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  על חוק עובדים זרים משתי עבירות המציע ו/או בעל זיקה אליו לא הורשעו ביותר

שימת החוקים ו/או ר 1987 -וק שכר מינימום, תשמ"ז ו/או ח 1991 -תשנ"א 

 –"ב המפורטים בתוספת השלישית בחוק הגברת האכיפה על דיני העבודה, תשע

2011. 

 להלן פירוט העבירות ומועדי ההרשעה:

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

  על חוק עובדים זרים יותר משתי עבירות הורשעו בהמציע ו/או בעל זיקה אליו

שימת החוקים ו/או ר 1987 -וק שכר מינימום, תשמ"ז ו/או ח 1991 -תשנ"א 

 -המפורטים בתוספת השלישית בחוק הגברת האכיפה על דיני העבודה, תשע"ב 

חלפו שלוש שנים לפחות ממועד האחרון להגשת הצעות במכרז במועד . 2011

 ההרשעה האחרונה.

 :וט העבירות ומועדי ההרשעהלהלן פיר

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 :להגשת הצעות במכרזהריני להצהיר בזאת כי בשלוש השנים שקדמו למועד האחרון  .4

  לא הוטלו על המציע ו/או בעל זיקה אליו עיצומים כספיים בשל הפרה המהווה

 1987 -וק שכר מינימום, תשמ"ז ו/או ח 1991 -חוק עובדים זרים תשנ"א עבירה לפי 

ו/או רשימת החוקים המפורטים בתוספת השלישית בחוק הגברת האכיפה על דיני 

 2011 -העבודה, תשע"ב 

 לו על המציע ו/או בעל זיקה אליו עיצומים כספיים בשל יותר משש הפרות לא הוט

ו/או חוק שכר מינימום,  1991 -חוק עובדים זרים תשנ"א המהוות עבירה לפי 

ו/או רשימת החוקים המפורטים בתוספת השלישית בחוק הגברת  1987 -תשמ"ז 

 3 2011 -האכיפה על דיני העבודה, תשע"ב 

 הם:ומועדי העיצומיםלהלן פירוט 

                                                                                                                                                        
כו ליעדם, לפי נוהעברת סכומים ש • .כוי הסכומים היה ביזמת המזמין או לפי הוראותיוניכש –ת השכר נלחוק הג 25

מום לפי ניתשלום שכר מי • .שכרנת ה)לחוק הג 1()1ב)ב25שכר לפי סעיף  לנתאיסור ה • .ת השכרנא לחוק הג25סעיף 
י שהורחב בצו הרחבה, לפי נפום לפי הסכם קיבוצי כללי ענימתשלום שכר מי • . 1987מום, תשמ"ז ניחוק שכר מי

 .סיהנין פנתשלומים מכוח צווי הרחבה בע • . 1957-ם קיבוציים, התשי"זיד)ב( לחוק הסכמי33סעיף 
יראו מספר הפרות שבשלהן הוטל עיצום כספי כהפרה אחת, אם ניתן אישור מנהל מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד  3

 התעשייה המסחר והתעסוקה כי ההפרות בוצעו כלפי עובד אחד בתקופה אחת שעל בסיסה משתלם לו שכר.
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_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 הריני להצהיר בזאת כי )יש לסמן את האפשרות הנכונה(: .5

 ( 1חלופה)-  1998-תשנ"חלחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, ה 9הוראות סעיף 

 .המציע חוק שוויון זכויות( לא חלות על -)להלן 

 ( 2חלופה)-  ציע, והוא מקיים אותם.חלות על המלחוק שוויון זכויות  9הוראות סעיף 

o עובדים 100-המציע מעסיק פחות מ. 

o  למנהל עובדים לפחות, ומצהיר על התחייבותו לפנות  100המציע מעסיק

ירותים החברתיים לשם בחינת הכללי של משרד העבודה הרווחה והש

לשם קבלת  -לחוק שוויון זכויות, ובמידת הצורך  9יישום חובותיו לפי סעיף 

 .הנחיות בקשר ליישומן

 למנהל הכללי של משרד התחייב בעבר לפנות עובדים לפחות,  100מעסיק  המציע

ונעשתה אתו התקשרות שלגביה התחייב , העבודה הרווחה והשירותים החברתיים

פנה כנדרש ממנו, קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי  . הנני מצהיר כי המציעכאמור

 ופעל ליישומן.לחוק שוויון זכויות,  9סעיף 

 יש לצרף מסמכים מתאימים.

למנהל הכללי של מתחייב להעביר העתק תצהיר זה (  2את חלופה ) 4מציע שסימן בסעיף  .6

 .ימים ממועד ההתקשרות 30החברתיים, בתוך משרד העבודה הרווחה והשירותים 

 יש לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין הבאים: .7

  לחוק העסקת עובדים על ידי  1המציע אינו קבלן כוח אדם כהגדרת מונח זה בסעיף

 .1996 -קבלני כוח אדם, תשנ"ו 

  על אף היות המציע בעל רישיון קבלן כוח אדם על פי חוק העסקת עובדים על ידי

, הריני מתחייב כי במידה והמציע יזכה במכרז, 1996 –וח אדם, תשנ"ו קבלני כ

 השירות מושא המכרז לא יבוצע בשום פנים ואופן בכובע המציע כקבלן כוח אדם.

הריני מתחייב בשמי ובשם המציע לשפות את המועצה באופן מלא בגין כל נזק 

 שיארע למועצה בשל הפרת התחייבותי זו.

 ותוכן תצהירי דלעיל אמת. זה שמי, להלן חתימתי 

_____________________ 

 המצהיר
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 אישור

אני הח"מ, ________________, עו"ד, מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני 

במשרדי ברחוב ___________ בישוב/עיר ______________ מר/גב' _____________ 

לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז._____________ /המוכר/ת 

כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה 

 בפני על התצהיר דלעיל. 

 
___________               ______________________         ___________ 

  
 חתימת עו"ד          חותמת ומספר רישיון עורך דין   תאריך       

 
 

 
 
 



 
 
 

 

 

 3נספח 

 

 מועצה אזורית משגב
 21/03מכרז 

 ושל מוסדות ציבוריים עבודות ניקיון של מוסדות חינוך

 
  עלויות ורווח קבלניטבלת 

 
 

אני הח"מ ________________ ת.ז. ______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את 
 ה בכתב כדלקמן:ם לא אעשה כן, מצהיר בזהקבועים בחוק אנשים היה צפוי לעוהאמת וכי א

 
, ומוסמך לתת תצהיר (תפקיד ושם המציעהנני משמש כ____________________________ )

  ם המציע. זה מטע
 

"גוף ציבורי" כהגדרתו בחוק להעסקת עובדים על ידי קבלני שירות  המועצה הינהידוע לי כי 
שיועסקו על ידי במתן  , וכי על מי2013 -בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים, התשע"ג 

יחולו תנאי ההעסקה כפי שנקבעו בצו שפורסם מכוחו של החוק הנ"ל, וכפי למועצה השירות 
 שיעודכנו מעת לעת. 

 
הפחות, בהתאם למפורט בנספח ז'  לו יהיה, לכמרכיבימצהיר כי גובה השכר שישולם לעובד והנני 

השכר ומרכיביו אינם כי רכיבי  לנוידוע , ועל אף האמור, זאת יחד עם )הוראת החשב הכללי(.
 גםתינו הנובעות מכל חוק, דין או הסכם, ואנו מצהירים בזאת כי נעמוד בכל התחייבויוסופיים, 

 :(מופיעות בטבלה שלהלן, ולרבות )אך לא בלבדאינן 
, השמירה והניקיון בגופים ציבורייםהוראות צו העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי ( 1) 

  2013-ג תשע"
 קרפת יוים, תוסנסיעות, פנסיה, דמי חגצווי הרחבה לעניין תשלום דמי הבראה, ( 2)
 נישל דילחוק הגברת האכיפה )ב(  28( צווי הרחבה ענפיים שעניינם רכיבי שכר שנקבעו לפי סעיף 3)

 2011 -העבודה, תשע"ב 
ברת )ב( לחוק הג 25 "ת, כקבוע בסעיףבכל עניין אחר שקבע שר התמצווי הרחבה ( הוראות 4)

 .2011 -של דיני העבודה, תשע"ב  האכיפה
 

 ורווח קבלניעלויות 
 

 תלהלן פירוט בדבר עלויות חודשיות ורווח קבלני חודשי )צפוי(, בשים לב למכלול המטלות הנדרשו
 שרות:במסגרת ההתק

 
 ₪1השכר שישולם על ידינו לעובד עבור שעת עבודה הינו ________________  .1

 

 2 ₪ -ב _________ מוערכת מוצעת לשעת עבודה של עובד ניקיוןעלות מעביד מ .2
 

 לחודש ₪____ ___הצטיינות _תוספת מענק  .3

 

 לחודש ₪רכב ________________  כלי .4

 

 לחודש ₪הוצאות משרדיות ___________  .5
 

                                                      
 לשעת עבודה ₪ 29.12-לא פחות מ 1
 הוראות החשב הכללי, -מסמך ז'ים ברטל רכיבי השכר המפויש לנקוב בעלות מעביד ממוצעת לשעת עבודה )כולל כ 2

 פת ההתקשרותבהתאם לתמהיל ותק העובדים בתחילת תקו



 

2440/86326149601 

2 

 לחודש ₪כלי רכב ____________  .6
 

 לחודש ₪מנהל עבודה ___________  .7
 

 לחודש ₪______ ___________שונות  .8
 

 לחודש ₪____ אחר ____________ .9
 
 

 לחודש ₪אחר ________________  .10
 
 
 

המהווים ________ אחוזים מסך  ,₪ ______________לפי הצעתי רווח קבלני חודשי צפוי 
 הצעתי.

 
 

 חתימת המציע באמצעות מורשי חתימה: 
 

_____________  _______________________ 
 ותמתחתימה וח  שם מלא

 
 

_____________  _______________________ 
 חתימה וחותמת  שם מלא

 
 

 אימות חתימה
 

ופיעו בפני __________________ ת.ז. מאשר כי ביום ____ ה ___________ עו"דאני הח"מ 
__________________ ת.ז. _________________ ולאחר שהוזהרו כי  -______________ ו
עים בחוק אם לא יעשו כן, אישרו בפני ים הקבונשוו צפויים לעאמת וכי יהיעליהם להצהיר את ה

 את תוכן תצהירם לעיל וחתמו עליו בפני.
 .הנ"ל מוסמכים מטעם המציע ליתן הצהרה זוי י מאשר כנהנ
 
 

_____________ 
 עו"ד



 
 
 

1 
 

 'חנספח 
 

 מועצה אזורית משגב
 21/03מכרז 

 ושל מוסדות ציבוריים עבודות ניקיון של מוסדות חינוך
 
 

 
 הוראות בטיחות ונוהל עבודות קבלנים

 
לרבות בעניין תנאי הקבלן מתחייב לקיים הוראות כל דין בכל הקשור לביצוע העבודה,  .1

הבטיחות והגהות , לשם שמירה על שלומם של העובדים ושל כל אדם אחר במהלך ביצוע 
 העבודות ולשם שמירה על רכושו ורכוש אחרים.

מצהיר בזה, כי הוא מכיר את הוראת הדין, לרבות חוק ארגון הפיקוח של העבודה הקבלן  .2
, תקנות הבטיחות בעבודה 1970ש"ל פקודות הבטיחות בעבודה )נוסח חדש( ת 1954התשי"ד 

, תקנות הבטיחות בעבודה )עזרה ראשונה במקומות עבודה ( 1997)ציוד מגן אישי( התשנ"ז 
, תקנות הבטיחות וכן על כל תקנות והצווים שפורסמו , לפיהם הוא מתחייב 1988התשמ"ח 

כנגדו/או לנהוג על פיהם בקפדנות רבה וכי עליו מוטלת כל האחריות לכל תביעה שתוגש 
 כנגד המועצה וכל מי שמטעמה, עקב הפרת כל הוראה מהוראות הדין ומהוראות אלה.

מובהר כי דרישות הבטיחות מחייבות את הקבלן, את עובדיו, את קבלני המשנה שלו וכן  .3
 את הספקים וכל אדם אחר מטעמו.

פדנות את בנוסף ובלי לגרוע מהאמור לעיל, יקיימו הקבלן, עובדיו וכל הבאים מטעמו, בק .4
משרד העבודה והרווחה,  תמוסמכת. לרבוכל ההוראות וההנחיות שניתנו ע"י כל רשות 

משרד התחבורה, המשרד לאיכות הסביבה, המשטרה והמועצה. הקבלן יבצע את העבודות 
תוך מילוי מדויק של כל הוראות הדין, התקנות וההוראות של הרשויות המוסמכות ותוך 

 ום ביצוע העבודות הרלוונטיות להסכם עליו הינו חתום.עמידה בתקנים ישראלים בתח

הקבלן מתחייב בזה להעסיק בביצוע העבודות אך ורק עובדים מקצועיים ומיומנים בלבד  .5
שעברו הדרכות בבטיחות כללית והם בקיאים במלאכתם ואחראים לעבודתם. כמו כן 

הבטיחות ורק  הקבלן יעסיק רק קבלני משנה שעברו הדרכות, ואשר מכירים את נוהלי
ובכפוף לכך, שחתמו על הצהרה לפיה עברו את ההדרכה והבינו אותה.                                

הקבלן לא יהיה רשאי בשום אופן להעסיק בעבודה עובדים שאינם מתאימים ושאינם 
מקצועיים וזאת מבלי לגרוע מכל חובה מחובות הקבלן ומאחריותו על פי הדין ובהתאם 

המועצה רשאית לאשר או לסרב או להתנות את אישורו של קבלן המשנה בתנאים,  להסכם.
 לפי שיקול דעתה המוחלט. 

הקבלן מצהיר ומתחייב בזה כי העבודות תבוצענה בהתאם לכל האישורים והרישיונות  .6
הדרושים וכי כל רישיונות הקבלן שבידו תקינים ותקפים וכי הכלים שבהם הוא עובד 

לי הרמה, כלי שינוע, מכשירי יד מכנים או חשמליים וכיוצ"ב, תקינים לרבות כלי רכב, כ
וכי כל כלי או מכשיר הנדרש עבורו בדיקות של בודק מוסמך תקופתי נבדק במועד ונמצא 
תקין והוא מצהיר ומתחייב שהמשתמשים בכלים אלו הינם עובדים מיומנים ומקצועיים 

 אשר עברו הסמכה כחוק.

שלוחיו וכל הפועלים מטעמו, כל ציוד מגן וציוד בטיחותי הדרוש, הקבלן יספק לעובדיו, ל .7
בהתאם להוראות הדין והנוהג, אשר נהוג להשתמש בו לשם ביצוע עבודות מסוג העבודה 
נשוא ההסכם, )לרבות נעלי עבודה, בגדי עבודה, כפפות , אוזניות, כובעי מגן, וכדו' ( ויוודא 

 ה.כי נעשה שימוש על ידי העובדים בציוד ז

 

 



 

 

הקבלן מתחייב בביצוע העבודה לקיים סדרי עבודה תקינים וסדרי ביטוח נגד תאונות  .8
פגיעות ונזקים אחרים לנפש ולרכוש, כן יהיה עליו לדאוג לאחסון נכון ולמיקום נכון של 
החומרים, הציוד, המכשירים, המכונות וכלי העבודה שלו. כמו כן, ידאג הקבלן להצבת 

 מקום העבודה.ציוד כיבוי אש מתאים ב

הקבלן מתחייב כי בכל מקום בו עבודת הנקיון מבוצעת בשעות בהן איזור הניקוי פתוח  .9
 למעבר עוברים ושבים יוצב שלט אזהרה צהוב בדבר הסכנה.

 הקבלן מתחייב שלא להעסיק תושבי הרשות הפלסטינית. .10

 .ששיידרתעודת זהות ולהציגה לעובדי אגף הביטחון בכל זמן  עמועל כל עובד לשאת  .11

 

 
 הצהרת הקבלן 

 
אני החתום מטה, מצהיר בזה שקראתי את הוראות הבטיחות ונוהל עבודת הקבלנים, הבנתי 

           אותם ואני מתחייב לנהוג ולעבוד על פיהם.                                                                                       
להביא לידיעת עובדי  את תוכן המסמך המפורט לעיל, ואוודא שהם הבינו את כמו כן אני מתחייב 

          כל הכתוב בו ינהגו ויעבדו לפיו.                                                                                               
די מוטלת עליי וכל האחריות אני מצהיר שכל האחריות לבטיחותם, שלמותם ובריאותם של עוב

לשלמותו ותקינותו של הציוד וכלי הרכב מוטלת עליי.                                                                   
הנני משחרר את המועצה מכל אחריות כלפי עובדי וכלי הציוד או כלפי צד ג'.                               

 יי ואני אשא בתוצאות ובהוצאות. משפטית כלשהי תופנה כלפ כל תביעה או פעולה
 יו/או מי מעובדייבמידה והמועצה תתבע בגין נזק אשר נגרם כתוצאה מעבודת מוצהר בזאת כי

מתחייב הקבלן לשפות את המועצה בגין כל חיוב אשר תחוייב כתוצאה אני י ו/או מי מטעמ
 ממועד הצגת הדרישה לקבלן.ימי עסקים  21מגרימת הנזק האמור וכל זאת תוך 

אני מצהיר כי כל עובדי, הציוד שלי וצד ג' מכוסים בביטוח הנדרש לעבודה זאת בהתאם להוראות 
           ההסכם.

 
 
 

 שם הקבלן _____________________  חותמת וחתימת הקבלן____________________
 
 

 
 
 
 



 

 

 4 נספח

 ן_________________________לבי משגב האזוריתהסכם בין המועצה באישורי ביטוח 

הקטנת סכומי ביטוח תפסול מידית את )אין לבצע בנספח שינויים או תוספות או מחיקות שעלולים לפגום בתקינותו ולגרום לפסילתו, 

 ,נא להחזירו אלינו מלא וחתום על ידי חברת ביטוח, באיכות נקיה ובסריקת מקור, לא יתקבל נספח אחר מלבד הנספח הזה(,  הנספח

 (DD/MM/YYYY)הנפקת האישורתאריך  אישור קיום ביטוחים

, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו בתוקף פוליסת ביטוחאישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה 
במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, 

 הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.
 האישור מבקש מעמדמ העסקה אופי מבוטחה מבקש האישורמ

 :שם
 מועצה אזורית משגב

  שם
 

 
 נדל"ן☐
 שירותים ☒
 אספקת מוצרים☐

 שרותי ניקיון

 
 המזמין       משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☒

 מזמין מוצרים☐

 אזורית וועדים מקומייםמועצה  ☒
 והגופים המשתייכים אליה 

  שבבעלותה תאגידיםו

 ת.ז./ח.פ.
500224563 

 ת.ז./ח.פ.
 

 : מען
 ד.נ משגב

 

 

 כיסויים

 סוג הביטוח
 

 גבולותלפי  חלוקה
 סכומיאחריות או 

 ביטוח

מספר 
 הפוליסה

נוסח 
ומהדורת 

 ההפוליס

גבול האחריות/  תאריך סיום תאריך תחילה
 סכום ביטוח

 השתתפות
 עצמית

 נוספים כיסויים
 בתוקף

מ סכום מטבע סכום
טב
 ע

יש לציין קוד כיסוי 
 בהתאם לנספח ד'

 כלי ניקיון   
 ציוד מתכלה

    20,000    302  309  311  
 312   313  328   

332  (6 
 חודשים(

         
         
         

 1,000,000     צד ג'
למקרה 

 ולתקופה

  312  309  302   שח
321  315  329 
328  

 6,000,000     אחריות מעבידים
 למקרה 

17,000,000 
 לתקופהו

 

    שח
319   

  אחריות מקצועית
 
 
 

    1,000,000 
למקרה  

 ולתקופה
 

    שח
301  302  303 

 

          
          

 

 (:ג')בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות המתאים כפי המצוין בנספח פירוט השירותים 
 
 בישובי המועצה 057  מוסדות ציבורייםבו ,חינוךהמוסדות בעבודות ניקיון  03/21מכרז  מועצה אזורית משגב 

 

 ביטול/שינוי הפוליסה 
בדבר  האישור למבקשהודעה  משלוח לאחר יום 60ייכנס לתוקף אלא  לא ,מבקש האישור, למעט שינוי לטובת ביטוח פוליסת שלביטול  או שינוי

 השינוי או הביטול.
 



 

 

 חתימת האישור
 המבטח:

 

 



נספח  2 - אתרי הניקיון

 בתי ספר יסודיים א. 

נדרש שואב מספר עובדים/ ותהיקף שעות ליוםמ"ר  אתר 
אבק

הערות / דרישות מיוחדות

123Vסה"כ 12 שעות ליום מחולקות בין 3 עובדים
51Vסה"כ 5 שעות - עובדת בוקר אחת

ראשון עד חמישי 6 שעות יום שישי 4 שעות1,70061Vמורשת
בוקר- עובדת אחת - 3 שעות, אחה"צ - 3 עובדות - 3.33 שעות כ"א2,300163Vיסודי משגב

שעות נקיון בוקר-3, שעות נקיון צהריים-8, ללא שישי3,100163Vהר שכניה

בוקר- עובדת אחת - 1.5 שעות, אחה"צ - 2 עובדות - 4.5 שעות כ"א1,60010.52Vיסודי כמאנה
בוקר- עובדת אחת- 4.5 שעות, אחה"צ - 3 עובודת - 3.5 שעות כ"א2,200132Vיסודי סלאמה
אחת מתחילה מ 7 עד 14:00, ושלוש מ 10:00 עד 16:00, ואחת מ 10:00 עד 3,130305V15:00מקיף סלאמה

פעמיים או שלוש בשבוע, בסוף היום. ייתכן שנעדיף לנקות בעבודת תלמידים והצוות.40031Vחט"ב עודד
בוקר - עובדת אחת - 5 שעות, אחה"צ 2 עובדות, עובדת 5 שעות והשניה 4 שעות143Vיסודי הרכס

אתרי סמך למועצהב. 

נדרש שואב מספר עובדים/ ותשעות לאתרמ"ראתר
אבק

הערות / דרישות מיוחדות

כולל חדר הנצחה6702Vספריה

חממה פדגוגית

2

V
חמישה ימים בשבוע. ניקיון הרצפה בכל האזורים הנכללים בתוכו. המטבחון - זבל + שטיפת כלים. אבק, לפחות פעם אחת 

בשבוע.נקיון שולחנות יומי

HUB
2

V.חמישה ימים בשבוע. ניקיון הרצפה בכל האזורים הנכללים בתוכו. ניקוי חדרים- שולחנות חדרים. אבק, לפחות פעם אחת בשבוע
חמישה ימים בשבוע. ניקיון יסודי+חלונות  בימי חופשות תלמידים1בנין מח' התחבורה

ניקיון בימי א',ג' וה' בשעות הבוקר0.5V כ- 85שפ"י
פעם בשבוע1קידום נוער2

שלוש פעמים בשבוע1שרותי בית העלמין
שלוש פעמים בשבוע1בנין ושירותי גן הקיימות
סה"כ שעות לעבודה 

שבועית של עובדת אחת
81

חמישה ימים בשבוע כולל: קומה עליונה וקומה תחתונה+חדר טיפולים נוסף, מועדונית ניצנים, 2 שירותים, 3 מטבחים, חדר אוכל 18071רווחה3
צוות.

בנין המועצהג. 

הערותמספר עובדים/ ותהיקף שעותמ"ר  אתר

קומה עליונה
טאטוא ושטיפה יומי, שירותים 4-5 פעמים ביום, נקיון מטבח, נקיון יסודי לכל חדר פעמיים בשבוע חשוב שהלשכות יראו ייצוגיים

טאטואה ושטיפה יומי, שירותים פעמיים ביום, נקיון מטבח, נקיון יסודי לכל חדר פעמיים בשבועקומת ביניים
טאטואה ושטיפה יומי, שירותים פעמיים ביום, נקיון מטבח, נקיון יסודי לכל חדר פעמיים בשבועקומה תחתונה

איזורים נוספים ודרישות 
חדר אוכל עובדים - נקיון כללי, ניגוב השולחנות והמקרוגלים. חדרי ישיבות.מיוחדות

שעתיים עבודה בשעות הצהרים בזמן ששתי המנקות הקבועות אינןשירותים קומת ביניים ועליונה
שתי עובדות בשעות הבוקר+עובדת אחת החל מהשעה 78018315:00סה"כ  

בית ספר על יסודי משגבד. 

מספר היקף שעות כולל ליוםמספר כיתותמ"ר  אתר
עובדים/ות

הערות / דרישות מיוחדות

42מבנה ארגמן+ אולם קטן
83016כיתות

301חדרי ספח
501חדר מורים 

41חטג"ר + מנהלה טורקיז
3709כיתות 

101חדר מורים
151חדרי ספח

8012משרדים
501כיתות

701מחסן ספרים
401חדר מורים

62אמבר
75016כתות 

1504חדרי ספח 
חדר אדמה מחולק לשישה חדרים קטנים וממוקם מחוץ למבנה1502חדר מורים 

62לבנדר
70014כתות 
כוללים שני חדרי מחשבים גדולים מאוד4008ספח 

51חדר מורים 
1מעבדות

2505כתות

82אביב
96016כתות
1603ספח

1003חדר מורים
1501קומת מרתף

62תל חי
50010כתות
שלושה מקלטים מתוכם ממד יב גדול2005ספח

1003חדר מורים

500מסדרונות בית ספר 

162עובדת בוקר
8.51אשכול פיס

662059.514סה"כ 

מבנה ציבורי בישובים ושייך למועצה 
הערותמס' עובדיםשעות לאתרמ"ראתר

 פעמיים בשבוע - ימים א',ד' כל פעם למשך שעתיים.  נקיון כל המבנה (מקלחות שירותים )ושטיפה8041מקווה במורשת

 פעם בשבוע לפי בחירת הבלנית ..נקיון כל המבנה כולל מקלחות,שירותים ושטיפה6521מקווה אשחר

2,400הר גילון


