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 המועצה האזורית משגב
 09/21מכרז מס' 

 ומוסדות ואתרים ציבוריים אחרים במשגב אבטחת מוסדות חינוך
 שרותי אבטחה, סיור ומוקד

 
 1מסמך  -הזמנה להציע הצעות

 מסמכי המכרז

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

 הזמנה להציע הצעות  -1מסמך 

  רשימת מוסדות חינוך ומוסדות ציבור -א'נספח  

  מפרט נוהלי שמירה ואבטחה -'בנספח  

 הנחיות משטרת ישראל לאבטחת מוסדות חינוך -נספח ג'

 טופס הצעת מחיר -2מסמך 

  יות ורווח קבלניטבלת עלו -נספח ד'

הכללי בדבר עלות שכר למעסיק לכל שעת עבודה בתחום הודעת החשב  -(1נספח ד)
  השמירה והאבטחה

ולפי חוק העסקת עובדים  1976 -לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו תצהיר  -נספח ה'
 1996-על ידי קבלני כוח אדם, תשנ"ו 

 ערבות משתתף -נספח ו'

 לצההמבקשה ל -נספח ז' 

 הסכם  -3מסמך 

 אישור קיום ביטוחים -נספח ח' 

 תצהיר העדר קרבה משפחתית ואיסור ניגוד עניינים -נספח ט' 

  ערבות ביצוע -נספח י' 

כל מסמך הבהרה, או נספח לחוזה, או שינוי, או תוספת, שישלח למציעים עד   -  מסמכים נוספים
 כים שצירף המציע להצעתו.                                  למועד הגשת הצעות למכרז וכן,  כל האישורים והמסמ

בהגשת הצעה, מאשר המציע כי כל מסמכי המכרז מצויים ברשותו והוא מאשר כי הם מובנים לו  
 והוא מסכים לכל האמור  בהם. 
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 תנאים כלליים והוראות למשתתפים במכרז 

 

זה הצעות מחיר למתן שירותי אבטחת ( מזמינה במועצה""ה -המועצה האזורית משגב )להלן 

 ,כנספח א'מוסדות חינוך ומוסדות ואתרים ציבוריים אחרים במשגב כמפורט ברשימה המצורפת 

ובכלל זה באמור במפרט נוהלי השמירה והאבטחה  למפורט להלן במסמכי המכרז,הכל בהתאם 

 "(המפרט" למסמך זה )להלן: 'בכנספח במוסדות החינוך במועצה אזורית משגב המצורף 

 'גכנספח ובהתאם לאמור במסמך הנחיות משטרת ישראל לאבטחת מוסדות חינוך המצורף 

 "(.ת ישראלמשטר מסמך הנחיות למסמך זה כפי שיעודכנו מעת לעת )להלן "

 כללי .1

 ."(האבטחה שירותי)להלן: " ומוקדשמירה סיור  יםמתן שרותי האבטחה כולל .א

ציבוריים אחרים בתחום המועצה  יבוצעו במוסדות ובאתריםשירותי האבטחה 

 (.מוסדות משגב" -)להלן  )נספח א'( המפורטים ברשימת המוסדות

מובהר כי הצעת המציע תתייחס הן לאבטחת מוסדות חינוך )להלן גם:  .ב

 ,"( והן לאבטחת המוסדות והאתרים האחרים, הכלולים במוסדות משגבמוס"ח"

ל המאבטחים לא יפלו ואולם בכל מקרה כל דרישות ההכשרה והכישורים לכ

 "(.מאבטחהמאלה הנדרשות ממאבטחי מוס"ח )להלן: "

על בסיס מתן שירות עם המציע שהצעתו תקבע כזו תיערך מובהר כי ההתקשרות  .ג

קבלני, ולא יהיו יחסי עובד ומעביד בין הזוכה במכרז ו/או בין מי מעובדיו 

 לבין המועצה. ,ו/או בכלל ,בפועל י האבטחהשיעסוק במתן שירות

 תנאי ההתקשרות .2

 פרטי ההתקשרות והתנאים מפורטים בנוסח ההסכם ונספחיו המצורפים  .א

למסמכי המכרז, והמהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז )להלן:  3כמסמך 

 (."ההסכם"

בכל מקרה של סתירה או שוני בין הוראות מסמך זה לבין הוראותיו של ההסכם  .ב

 ההסכם ושל נספחיו.ו/או של איזה מנספחיו יגברו הוראותיו של 

 תקופת ההתקשרות המוצעת .3

 12תקופת ההתקשרות עם המציע שהצעתו תקבע כהצעה הזוכה תהיה למשך  .א

 )שנים עשר( חודשים.

למועצה הזכות להאריך את ההתקשרות לשנה נוספת וחוזר חלילה מדי שנה עד  .ב

תיקרא כל הארכה בת שנה  )להלן( שנות הארכה ארבע) 4לתקופה מצטברת של 

על למציע אשר יזכה במכרז,  הודיעה מועצהוהכל בתנאי שה ,("ת הארכהתקופ"
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 מועד לפני תום  ) ארבעים וחמישה( ימים  45לפחות  רצונה להאריך את ההסכם 

  תקופת ההתקשרות, או תקופת ההארכה ובהתאמה. 

 תנאים להשתתפות במכרז  .4

נאים המצטברים "( העונה על התהמציעלהשתתף במכרז יחיד או תאגיד )להלן: "רשאי 

 הבאים:

לקיום וארגון משרד לשירותי שמירה לפי מציע, על שם הבתוקף, שיון יבעל רהינו  .א

על תקף, שיון יבעל ר, ויהיה 1972-חוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה תשל''ב 

לקיום וארגון משרד לשירותי שמירה לפי חוק חוקרים פרטיים מציע, שם ה

ועד  למועד הגשת ההצעות  0182לפחות משנת  ,1972-ושירותי שמירה תשל''ב 

 ברציפות.במכרז 

 ג' לחוק כלי ירייה 10בלבד, לפי סעיף  מציעעל שם התקף  בעל רשיון מיוחד,הינו  .ב

 .1949-תש''ט 

עובדים קבועים בכל אחת מהשנים  500ונות לפחות השנים האחר 3-העסיק ב .ג

העובדים המועסקים הנ"ל בעבודות שמירה, אבטחה, סיור, שירותי מוקד, ולכל 

על ידו שולם לפחות שכר המינימום הקבוע בחוק וכן כל התשלומים וההפרשות 

כמתחייב מהוראות חוקי העבודה, צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים 

 הרלוונטיים לענף השמירה.

על מספר  100%הוא בעל יכולת תגבור מערך האבטחה במוסדות חינוך בתוספת  .ד

 24מאבטחים בהתראה של  60וכן תגבור נוסף של המאבטחים שיעבדו בשגרה 

שעות. כלל המאבטחים יהיו בעלי הכשרה זהה )או גבוהה יותר( לשאר 

 המאבטחים שיעבדו בשגרה.

במועצה  עבודות אבטחת מוסדות חינוךקודם מוכח בביצוע הינו בעל ניסיון  .ה

ונות )עשר( השנים האחר  10)חמש( שנים ברציפות, במשך  5בתקופה של  אזורית 

 קודם למועד פרסום מכרז זה.מידי שנה עמדות אבטחה  15בלפחות 

חמישה )₪   5,000,000 -הינו בעל מחזור הכנסות שנתי, בהיקף שאינו פחות מ .ו

 2020עד  2017מהשנים  בכל אחת, שקלים חדשים( )לא כולל מע"מ(מליון 

ירות הינו בעל רישיון בתוקף על שם המציע מטעם משרד התמ"ת לפעול כקבלן ש .ז

בתחום השמירה והאבטחה, והיה בעל רישיון בתוקף על שם המציע מטעם משרד 

ועד  2015לפחות משנת התמ"ת לפעול כקבלן שירות בתחום השמירה והאבטחה 

 .ברציפותלמועד הגשת ההצעות במכרז 
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המציע ו/או בעל זיקה אליו לא הורשעו ביותר משתי עבירות על הפרת חוקי  .ח
במועד האחרון –הורשעו ביותר משתי עבירות  ואם ',בנספח ההעבודה כמפורט 

 להגשת ההצעות למכרז חלפו שלוש שנים לפחות ממועד ההרשעה האחרונה;

בשלוש השנים שקדמו למועד הגשת ההצעה לא הוטלו על המציע ו/או או על בעל  .ט
זיקה אליו עיצומים כספיים בשל יותר משש הפרות המהוות עבירה, כמפורט 

 ;בנספח ה'

 חים המאבט .5

 כל המאבטחים שיועסקו במוסדות משגב יעמדו בקריטריונים הבאים: .א

מצב בריאות, פיזי ונפשי תקין ובעל כושר גופני תקין המאפשר ביצוע  (1)

 פעולות אבטחה.

 18שירת בצה"ל שירות סדיר מלא או שירת במשטרת ישראל לפחות  (2)

 חודשים.

פרק י' בחוק ללא עבר פלילי ו/או הרשעה בגין עברות מין לפי סימן ה' ל (3)

 .1977 –העונשין, התשל"ז 

 שנות לימוד. 12בעלי השכלה של לפחות  (4)

חוק הלפי  םממשטרת ישראל כי אין מניעה להעסקתבעלי אישור  (5)

 .2001-למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א

 מורשה לנשיאת כלי ירייה ארגוני . (6)

לדרישות משטרת  נושא אקדח בבעלות הקבלן )לא אקדח פרטי(בהתאם (7)

 ישראל והמשרד לביטחון פנים.

בעלי ידיעה טובה של השפה העברית כולל קריאה דיבור וכתיבה ברמה  (8)

 שתאפשר בדיקת תעודות רישום נכנסים ודיווח על אירועים

 סיים בהצלחה הכשרה/רענון בהתאם להנחיות משטרת ישראל. (9)

 Bקף מדרגה מאבטחים שיועסקו כסיירי גנים יהיו בעלי רישיון נהיגה ת (10)

שנים לכל הפחות, ואשר רישיונם לא  5ו/או דרגה גבוהה יותר, במשך 

)א( 5ונות, וזאת בנוסף לתנאים המפורטים בס"ק השנים האחר 5-נשלל ב

 לעיל.

 המחלקה לשירותים חברתיים (11)

 חרף האמור לעיל ולהלן במסמכי המכרז:
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מאבטח שיוצב במחלקה לשירותים חברתיים יידרש בנוסף  (א)

א' לעיל, להוסיף לקורס אבטחה 5פורטים בסעיף לתנאים המ

יום הכשרה ייעודי למאפייני אבטחת  ,ימים 6בסיסי של 

מחלקת רווחה, ויחזיק בתעודת הסמכה לפי חוק סמכויות 

א' 6עיף ס, כולל 2005 -שמירה על בטחון הציבור, תשס"ה

 למניעת אלימות בעת ביצוע תפקידו.

שירותים חברתיים בודק בטחוני לא חמוש שיוצב במחלקה ל (ב)

ימים עם תוספת יום ייעודי  4יידרש לקורס אבטחה בסיסי של 

למאפייני אבטחת מחלקת רווחה, ויחזיק בתעודת הסמכה לפי 

, כולל 2005 -חוק סמכויות שמירה על בטחון הציבור, תשס"ה

 א' למניעת אלימות בעת ביצוע תפקידו.6סעיף 

(, 7(, )6עיל, למעט ס"ק )א ל 5בנוסף יידרש הבודק לעמוד בתנאי סעיף 

(9.) 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המאבטחים שיועסקו במוסדות החינוך יעמדו  .ב

בקריטריונים של משטרת ישראל, לרבות על פי נספח ג' למסמך דרישות משטרת 

ישראל בעניין דרישות מינימום למאבטח, וכן יעברו תהליך של מיון והכשרה כפי 

ורמים מוסמכים אחרים, והכל על חשבונו של גידי המועצה ו/או -שיידרשו על

 המציע.

בכל מקרה של סתירה בין האמור בסעיפים א' ו/או ב' דלעיל לבין מסמך דרישות  .ג

 משטרת ישראל, יגבר האמור בסעיף המחמיר יותר.

 תנאי העסקתם של עובדי המציע .6

חוק תו בעל המציע להביא בחשבון במסגרת הצעתו כי המועצה הינה "גוף ציבורי", כהגדר

, העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים

והצעתו תתקבל, אזי עובדי המציע שיבצעו את  "(, וכי היההחוק)להלן: " 2013 –התשע"ג 

עבודתם אצל המועצה יהיו זכאים לתנאי עבודה שלא יפחתו מהתנאים הקבועים בחוק, 

 ידי קבלני שירות בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים,ו/או בצו העסקת עובדים על 

 פי שיתעדכנו מעת לעת., וכ2013 -התשע"ג

 אבטחההמחיר לשעת  .7

( הזוכה במכרז"" -התמורה שתשולם לקבלן אשר יקבע כזוכה במכרז )להלן  .א

תחושב בעיקרה לפי מכפלה של שעות העבודה בפועל של המאבטחים שיועסקו 

 האבטחה כפול המחיר לשעת אבטחה כמפורט להלן.במסגרת מתן שירותי 
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בהצעותיהם ינקבו המציעים בשיעור, באחוזים, של ההנחה המוצעת על ידם  .ב

 -)להלן  ₪(... )סך של  בתוספת מע"מ ממחיר שעת אבטחה לפי תעריף המשטרה

(, ובלבד ששיעור ההנחה המוצעת לא יעלה בכל מקרה "המחיר לשעת אבטחה"

( ממחיר שעת אבטחה לפי תעריף המשטרה, בתוספת )עשרה אחוזים 10%על 

 מע"מ.

 התמורה לעובדים שיוצבו במחלקה לשירותים חברתיים .ג

לעובד שיוצב כמאבטח במחלקה לשירותים  השכר השעתי שישולם (1)

לעובד  השכר השעתי שישולםלשעה. ₪  35.64 -לא יפחת מחברתיים 

 33.56 -מלא יפחת שיוצב כבודק בטחוני במחלקה לשירותים חברתיים 

 לשעה.₪ 

בתמורה המוצעת על ידו למחיר שעת מאבטח בהצעתו ינקוב המציע  (2)

 ולמחיר שעת בודק בטחוני.

יצוין כי במועד פרסום מכרז זה מוצב במחלקה לשירותים חברתיים  (3)

 בודק בטחוני אחד. 

המחיר המוצע יכלול בחובו את שכר העבודה שישולם לעובדים שיועסקו בביצוע  .ד

התוספות הסוציאליות הנלוות כמתחייב מהוראות החוק, העבודה, ואת כל 

וכן כל תוספת אחרת, והסכמי העבודה הקיבוציים החלים על המועסקים בענף 

 .תקורות ורווח קבלני לרבות

 הצעת המחיר לשעת עבודה תחשב כמכסה גם את הרכיבים כדלקמן: .ה

 לכל מאבטח בעת ביצוע העבודה. pocמכשיר  (1)

, בכל יום במסמכי המכרזת סיור כהגדרתה שבע שעות של פעילות נייד (2)

עבודה של מאבטחי מוסדות החינוך, במסגרת שעות העבודה של 

 המאבטחים ובתיאום עם נציג אגף הביטחון הרלוונטי של המועצה.

הדרכות, השתלמויות והכשרות שעל כל אחד מן המאבטחים שיועסקו  (3)

בהתאם במסגרת מתן שירותי האבטחה לעבור כחלק מכשירותו בכל עת 

שני לרבות  ,להנחיות משטרת ישראל ולדרישות אגף הביטחון במועצה

ימי עיון ותדריכים שהמועצה תקיים מעבר לנדרש על פי הנחיות 

 המשטרה ומשרד החינוך.

  טופס ההצעה  .8
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 כילמסמ 2כמסמך ההצעות תוגשנה על גבי טופס הצעת המחירים, המצורף  .א

תו לכל הרכיבים המפורטים בהצע , ועל המציע להתייחסעותקים 2 -,  ב המכרז

 .בטופס ההצעה

בסכום כספי יהיו נקובים בשקלים חדשים, והמציע יהיה  רכיבי ההצעה הנקובים .ב

 רשאי לנקוב בחלקי השקל.

 רכיבי ההצעה הנקובים בסכום כספי יוצעו כשהם נקובים ללא מע"מ. .ג

שיש  הצעות המחיר תכלולנה ביצוע מלא ומושלם של כל הפעולות וההתחייבויות .ד

 פי מסמכי המכרז.-לבצע על

אם יימנע מציע מלהתייחס בהצעתו לרכיב כלשהו מן הרכיבים המפורטים  .ה

בטופס ההצעה, כי אז המועצה תוכל להתייחס להצעתו של המציע כאילו המחיר 

, בהתאמה, או לפסול את אחוז 0, או ש"ח 0שננקב בה לגבי אותו רכיב הוא 

 ל ועדת המכרזים של המועצה.ההצעה, על פי שיקול דעתה הבלעדי ש

, על 2011 -בהתאם להוראות חוק הגברת האכיפה של דיני העבודה התשע"ב  .ו
שם יפרט את עלות שכר המינימלי  דנספח המציע לצרף לטופס ההצעה את 

לשעת עבודה ואת סכום העלויות האחרות ואת שיעור הרווח הקבלני שעמדו 
 (.בלני"רווח קו"טבלת עלויות  -בבסיס הצעתו )להלן 

טבלת עלויות ורווח קבלני תהיה בבחינת חלק בלתי נפרד מטופס  (1)
ההצעה, הגם שהסכומים הנקובים בה אינם מהווים נתונים לחישוב 

 ההצעה.

הימנעות מציע מלנקוב בטבלת עלויות ורווח קבלני במחיר ביחס לאיזה  (2)
מן הרכיבים המפורטים שם, או במחיר הנמוך מן המתחייב, עלולה 

ילה של ההצעה, אלא אם תימצא ועדת המכרזים כי יש לגרום לפס
במחיר המוצע לשעת עבודה כדי לאפשר למציע לשלם למועסקיו את 
התשלום המגיע להם על פי הדין בגין רכיב זה, מתוך המחיר  לשעת 

 עבודה כפי שהוצע על ידי בהצעתו.

שהוא, עבור יודגש כי המשתתף שיזכה במכרז לא יהא זכאי לכל תשלום, מכל מין וסוג  .9

 שירותי האבטחה, מעבר למחירים שננקבו על ידו. 

 ערבות בנקאית .10

להשתתף במכרז יצרף להצעתו ערבות בנקאית שהוצאה לבקשת  ןמציע המעוניי .א

בנוסח "כתב ערבות בנקאית  המציע והערוכה למועצה אזורית משגב,

וזאת להבטחת קיום תנאי  'וכנספח ", המצורף למסמך זה, להשתתפות במכרז

 המכרז.

אלף שקלים חדשים(, שלושים ) ש"ח30,000סך של   עלהערבות למכרז תהיה  .ב

שם המבקש בכתב הערבות יהיה תואם וכאשר 10/10/2021 בתוקף עד ליום  תהא 

  לשם המציע. 
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 המועצה לא תתייחס להצעה שלא תהיה מלווה בערבות בנקאית בנוסחה כאמור. .ג

כל אימת שהמשתתף לא יעמוד  המועצה תהא רשאית להגיש את הערבות לגבייה .ד

 בהתחייבויותיו על פי תנאי המכרז.

 סכום הערבות יחולט במידה ומציע שהצעתו התקבלה יחזור בו מהצעתו. .ה

 .הצעתו לא תתקבל תושב לו הערבות הבנקאית אשר נמסרה על ידושמציע  .ו

 חתימת המציע .11

 חתימת המציע תיעשה על פי ההוראות המפורטות כדלקמן:

היה חתומה על ידי יחיד, יחתום המציע תוך ציון שמו המלא במקרה וההצעה ת .א

וכתובתו. במקרה וההצעה תוגש על ידי שותפות, יחתום אחד השותפים בשם 

השותפות בצרוף יפוי כח או הוכחה אחרת על זכותו לחתום בשם השותפים 

 וירשום בגוף ההצעה את שמות וכתובות יתר השותפים.

רשומה, יחתום אחד המנהלים בצרוף  במקרה וההצעה תוגש על ידי חברה .ב

חותמת ויצרף אישור עו"ד או רו"ח  על רשותו לחתום בשם החברה וכן בצרוף 

 הוכחה של רישום החברה והרשימה המאושרת של המנהלים.

במקרה וההצעה תוגש על ידי שותפות של חברות או קבלנים יחידים, אשר נוצרה  .ג

של כל אחד משותפים בצרוף  לשם ביצוע העבודה הנדונה, יחתום נציג אחד

הוכחה מתאימה על קיום שותפות הנ"ל כחוק, על מידת האחריות של כל שותף 

 .לגבי ההצעה המוגשת, ועל זכות החתימה של נציג השותפים

 הגשת ההצעה ומסמכי המכרז  .12

כל הצעה תוגש במעטפה סגורה וחתומה, שעל גביה יהיה רשום מספר המכרז  .א

 עת המציע על גבי טופס הצעה חתום ע"י המציע., אשר תכלול את הצותיאורו

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

 מסמכים שיש לצרף להצעה .ג

 המסמכים והאישורים הבאים:המציע יצרף להצעתו את  

, לרבות תצהיר העדר ע"י המציעעל כל נספחיו כשהם חתומים  ההסכם (1)

 .כשהוא ממולא וחתום עניינים )נספח ט'(קרבה משפחתית ואיסור ניגוד 

 דלעיל. 10ערבות בנקאית כאמור בסעיף  (2)
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מציע, על שם הבתוקף נכון למועד הגשת ההצעה, שיון ירהעתק של  (3)

יים ושירותי לקיום וארגון משרד לשירותי שמירה לפי חוק חוקרים פרט

 .1972-שמירה תשל''ב 

רד לשירותי שמירה לקיום וארגון משמציע, על שם ה, שיוןירהעתק של   (4)

לכל אחת  9721-יים ושירותי שמירה תשל''ב לפי חוק חוקרים פרט

 2020-2017מהשנים 

ג' לחוק כלי  10העתק רישיון מיוחד תקף על שם המציע בלבד לפי סעיף  (5)

 .1949 -ירייה תש"ט 

ג' לחוק כלי ירייה  10העתק רישיון מיוחד על שם המציע בלבד לפי סעיף  (6)

 .2017-2020ת מהשנים לכל אח 1949 -תש"ט 

העתק רישיון בתוקף מטעם משרד התמ"ת לפעול כקבלן שירות בתחום  (7)

 השמירה והאבטחה.

העתק רישיון בתוקף מטעם משרד התמ"ת לפעול כקבלן שירות בתחום  (8)

 2017-2020השמירה והאבטחה לכל אחת מהשנים 

שירותי אבטחת מוסדות ניסיון קודם בביצוע  והמלצות בדבראישורים  (9)

האישורים גורמים שונים(,  5, )מלפחות בצירוף הפרטים הבאים, ךחינו

בקשה להמלצה  די הגורם הממליץ על גבי טופסי-וההמלצות ימולאו על

 :'זכנספח בנוסח המצורף למסמכי המכרז 

  מועד ביצוע שירותי האבטחה ומשך תקופת ביצועה. (א)

שם הרשות שבתחומה ממוקמים מוסדות החינוך נשוא  (ב)

 האבטחה.

 של מוסדות החינוך נשוא האבטחה. פירוט (ג)

 להתקשרות. טלפון ומספר הממליץ )רצוי הקב"ט( הגורם שם (ד)

 חוות דעת מקצין האבטחה המרחבי שבתחומו פועלת החברה (10)

 בכל אחתאישור רו"ח המאשר כי מחזור ההכנסות השנתי של המציע  (11)

 חמישה מליון₪  ) 5,000,000אינו קטן מסך של   2017-2020מהשנים 

 שים( )לא כולל מע"מ(. שקלים חד

פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות  אישור תקף על ניהול (12)

 . 1976 -גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות( תשל"ו 
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 אישור תקף על ניכוי מס הכנסה במקור.  (13)

אישור עו"ד המפרט את פרטיהם של כל  בעלי השליטה במציע כאשר  (14)

וק כמשמעותו בח -, "בעל שליטה" הסעיף זלעניין המציע הינו תאגיד. 

 .1981 -הבנקאות )רישוי(, התשמ"א 

, או של מנהל התאגיד כאשר המציע הוא תצהיר בכתב של המציע (15)

ולפי חוק  1976 –לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו  תאגיד,

; לענין זה, 1996 -העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, תשנ"ו 

ן א' לפרק ב' לפקודת הראיות ]נוסח ותו בסימכמשמע -"תצהיר בכתב" 

 .; 1971 -חדש[, התשל"א

 .14העתק קבלה בדבר רכישת מסמכי המכרז כאמור להלן בסעיף  (16)

מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת במסמך זה, הצעה שלא יצורפו אליה המסמכים הנ"ל, תהיה 

 .המועצה רשאית שלא להתחשב בה

  תוקף ההצעה  .13

יום מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז. במידה  90ה של ההצעה  תהא בתוקף לתקופ

 והמועד האחרון יידחה, תוארך בהתאמה גם תקפות ההצעה.

 הוצאות המכרז  .14

כרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, ה .א

 במכרז תחולנה על המשתתף. 

ההסכם עליו יידרש את מסמכי המכרז והמסמכים הנלווים אליו, לרבות נוסח  .ב

אמצעות אתר המועצה או באמצעות הזוכה במכרז לחתום, ניתן לרכוש ב

במועצה  04-9902026בטלפון  כספיםמשרדי אגף האשראי/העברה בנקאית/צ'ק ב

 תשלוש)₪  3000, תמורת תשלום בסך של 15:30עד  9:00', בשעות ה-בימים א'

 .שקלים חדשים( שלא יוחזרו למציע אלפים

 תף במכרז רק מציע אשר רכש את מסמכי המכרז.יוכל להשת .ג

  הבהרות ושינויים  .15

, חדר ישיבות ג'ב 11:00ייערך מפגש מציעים. נקודת המפגש בשעה  24/6/21ביום  .א

 המועצה האזורית משגב. ןבבניי
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ובכל מקרה לא תישמע כל טענה ממציע , חובההשתתפות במפגש המציעים הינה  .ב
שירותים הנדרשים במכרז. יובהר שאי בנוגע לחוסר ידיעה ו/או הבנה של ה

 התייצבות לסיור יפסול מציע על הסף.

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

 sigal1@misgav.org.il לדואר האלקטרוני האלקטרוני. לשם כך יפנה המציע 
תקפה בה יהיה זמין בקביעות לקבלת ההודעות.  יוימסור כתובת דואר אלקטרונ

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

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

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

 ה.דעתה הבלעדי. הודעה על כך תפורסם באתר האינטרנט של המועצ

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

שאלות ובקשות להבהרות,  יועברו  למועצה  על  ידי המציעים בכתב מודפס  .ו

       .liav@misgav.org.ilלדוא"ל  12:00בשעה  6.202130.בלבד לא  יאוחר מ 

על המציע חלה האחריות לוודא קבלת שאלות ההבהרה על ידי הנמען במייל או בטלפון 

 .. כל שאלה שתגיע למועצה לאחר מועד זה לא תיענה5699020-04

 .לכל רוכשי מסמכי המכרזבדוא"ל נה תשובות לשאלות והבהרות תשלח .ז

המועצה רשאית, בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת המכרז להכניס שינויים  .ח

ותיקונים במסמכי המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים  

והתיקונים, כאמור, יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו, בכתב, לידיעתם 

המכרז בדואר רשום ו/או בדואר אלקטרוני עם אישור  של כל רוכשי מסמכי

 מסירה לפי הכתובות שנמסרו על ידי רוכשי המכרז. 

בכל מקרה של סתירה ו/או שגיאה ו/או אי התאמה בין מסמכי המכרז ו/או בכל  .ט

 -מקרה של בקשת הבהרה, על המציע להודיע על כך בכתב למועצה לא יאוחר מ 

 שת ההצעות. ימים לפני המועד האחרון להג 5

 שמירת זכויות .16

כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות למועצה. המשתתפים לא יהיו רשאים לעשות כל 

 שימוש במסמכי המכרז אלא לצורך הכנת והגשת הצעה במכרז זה. 

 הגשת ההצעה .17

ב' ליום יש להכניס את מעטפות ההצעה בתיבת המכרזים במועצה עד  .א

נמצאת במוקד המוניציפלי בכניסה התיבה בדיוק.  12:00שעה ב 08.07.2021

 . לבניין המועצה האזורית משגב

mailto:sigal1@misgav.org.il
mailto:sigal1@misgav.org.il
mailto:liav@misgav.org.il
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בפני ועדת  לא תובא לדיוןתימסר עד למועד הנקוב לעיל כלל כל הצעה אשר לא  .ב

 .המכרזים

  בחינת ההצעות  .18

אי הגשת הצעת מחיר ו/או אי השלמת מקום הטעון מילוי ו/או כל שינוי, תוספת  .א

עשו בגוף המסמכים ובין אם במכתב או הסתייגות למסמכי המכרז, בין אם נ

 לוואי, עלולים לגרום לפסילת ההצעה. 

לדיון הצעה אשר איננה עונה על תנאי המועצה תהיה רשאית שלא להביא  .ב

המכרז, או הצעה המכילה כל הסתייגות שהיא כלפי כל פרט שהוא של מסמכי 

 המכרז. 

ירה, המועצה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל מח .ג

תנאיה או בשל חוסר התייחסות לתנאי המכרז באופן שלדעת המועצה מונע 

 הערכת ההצעה כדבעי.

להצעת מועצה תתייחס בבואה לבחון את ההצעות השונות ועדת המכרזים של ה .ד

 ולותיו של המציע לבצע את מטלותיו, יכלהמלצות על סיונו הקודם וילנחיר, המ

והל עריכת השקלול כמפורט בסעיף ותתן להם את השקלול המתאים בהתאם לנ

 להלן. 19

הצעות או יותר שוות בשקלולן  2במידה וועדת המכרזים תסבור כי ישנן  .ה

המצטבר, היא תהיה רשאית לשקול שיקולים רלוונטיים אחרים ביחס למציעים 

 (.מציעים הזהים""ה -שהצעתם היתה זהה )להלן 

מקרב המציעים הזהים מצאה ועדת המכרזים שאין עילה להעדיף מציע כלשהו  .ו

כי אז תהיה הוועדה רשאית לפנות אל כל אחד מהמציעים הזהים ותאפשר להם 

להגיש, בנוהל שיקבע על ידי ועדת המכרזים, הצעה מעודכנת, והועדה תמליץ על 

המציע שהצעתו המעודכנת תהיה הטובה ביותר, לפי שיקול דעתה של ועדת 

 המכרזים.

ת זהות, תשוב הועדה ותקיים נוהל קבלת היו בין ההצעות המעודכנות הצעו .ז

הצעות מעודכנות כאמור, עד לקבלת הצעה אחת שתהיה הטובה ביותר לשיטתה 

 של הועדה.

אינה חייבת לקבוע את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא כהצעת  מועצהה .ח

 הזוכה. 
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 שקלול ההצעות .19

טים בטבלה המשקל לצורך השוואת ההצעות השונות יינתן לכל אחד מן הרכיבים המפור

 כפי המצוין בצידו של כל רכיב כלהלן :

 
 המשקל לשיקלול הרכיב 
 40% לשעת אבטחה הצעת מחיר .1
 22% סיון קודם והמלצותינ .2
   
 30% הוכחת יכולת תגבור נפח פעילות באזור ו .4
 2.5% מחיר שעת ניידת סיור .5
מחיר לשעת מוקדן במוקד המועצה  .6

 ערך האבטחהלסיוע בניהול מ
2.5% 

הצעת מחיר לשעת אבטחה במחלקה  
 לשירותים חברתיים 

1.5% 

הצעת מחיר לשעת בודק בטחוני  
 במחלקה לשירותים חברתיים 

1.5% 

20.  

המציע שהצעתו למחיר שעת אבטחה תהיה הנמוכה ביותר, יזכה לניקוד המירבי  .א

 ברכיב זה, ויתר המציעים יזכו לניקוד יחסי.

בעל ההצעה הנמוכה יותר למחיר שעת יקבל המציע היחסי,  לצורך חישוב הניקוד .ב

המתקבל מחלוקת סכום ההצעה הנמוכה היחס , חלק יחסי שיחושב לפי אבטחה

 וכן הלאה. 40כפול מציע, אותו ביותר בסכום הצעתו של 

21.  

לצורך שיקלול רכיב ניסיון קודם והמלצות, על המציע לצרף להצעתו המלצות  .א

ים ציבוריים אחרים הנדרשים לפעולות אבטחה בהיקף ממוסדות חינוך ו/או מגופ

דומה לנדרש על פי מכרז זה, אשר יינתנו כמענה לטופס בקשה להמלצה בנוסח 

 המצורף למסמכי המכרז כנספח ז'.

 או המלצות חיוביות 5-הועדה תתרשם כי הוא מחזיק ביובהר כי כל מציע אשר  .ב

יעים יזכו לניקוד יחסי, לפי יותר יזכה לניקוד המירבי בפרמטר הנ"ל, ויתר המצ

 .19המשקל לשקלול כמפורט בטבלה כמפורט בסעיף 

22.  

 100%להוכחת נפח פעילות באזור יידרש המציע להוכיח יכולת תיגבור של  .א

 24מאבטחים בהתראה של  60מכמות המאבטחים באופן מיידי, ותגבור נוסף של 

 שעות.

המקצועיים המלווים  הניקוד למציעים ברכיב זה יקבע לפי התרשמות הגורמים .ב

 את המועצה.
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 סיורניידת  .23

 בהצעתו ינקוב המציע את שעורו של התמורה לשעת ניידת סיור. .א

(, ויתר 2.5%המציע שהצעתו תהיה הנמוכה ביותר יזכה לניקוד המירבי ) .ב

 המציעים יזכו לניקוד יחסי.

יובהר, כי כניידת הסיור ישמש רכב תקין אשר יכלול ציוד לכיבוי שריפה לרבות  .ג

ק"ג כל  3 -מטפים במשקל של לא פחות מ 2ק"ג לפחות או  6מטף, במשקל של 

אחד, וכן מכשיר קשר קבוע, תקין ואמין המחובר למוקד ולקב"ט המועצה. 

ובו קליטה  pocבנוסף כל ניידת סיור תהיה מצוידת במכשיר טלפון נייד ומכשיר 

בנקל את קבועה ברשת הסלולרית. הרכב יסומן באופן שניתן יהיה לזהות 

תפקידו לפי דרישות המועצה וכן ישא מערכת כריזה ופנס מהבהב. אין באמור 

 כדי לגרוע מהוראות המפרט.

 המוקדן .24

 בהצעתו ינקוב המציע את שעורה של התמורה לשעת מוקדן. .א

(, ויתר 2.5%המציע שהצעתו תהיה הנמוכה ביותר יזכה לניקוד המירבי ) .ב

 המציעים יזכו לניקוד יחסי.

דן לסייע בניהול שירותי האבטחה, בויסות ובמתן מענה לצרכים תפקיד המוק .ג

שנות לימוד לפחות,  12ולדרישות פעילות האבטחה. המוקדן יהא בעל השכלה של 

בוגר הכשרה מקצועית למטרת התפקיד, בעל שליטה מלאה בעברית, במצב 

בריאותי תקין, בעל כישורים הדרושים לתפקיד, לרבות שליטה בהפעלת מערכות 

אין  ר ותקשורת לסוגיהן, ללא עבר פלילי או הרשעה בגין עבירות מין לפי דין.קש

 באמור כדי לגרוע מהוראות המפרט.

 מאבטח במחלקה לשירותים חברתיים .25

בהצעתו ינקוב המציע את שעורה של התמורה לשעת מאבטח במחלקה  .א

 לשירותים חברתיים.

(, ויתר 1.5%)המציע שהצעתו תהיה הנמוכה ביותר יזכה לניקוד המירבי  .ב

 המציעים יזכו לניקוד יחסי.

 בודק בטחוני במחלקה לשירותים חברתיים .26

בהצעתו ינקוב המציע את שעורה של התמורה לשעת בודק בטחוני במחלקה  .א

 לשירותים חברתיים.
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(, ויתר 1.5%המציע שהצעתו תהיה הנמוכה ביותר יזכה לניקוד המירבי ) .ב

 המציעים יזכו לניקוד יחסי.

, מוקדן, מאבטח ובודק בטחוני במחלקה לשירותים הסכומים הנקובים כשעת ניידת סיור .27

יחייבו את המציע, וייחשבו כחלק מהתחייבויותיו החוזיות אם ייקבע כזוכה  חברתיים

 במכרז.

 הודעה לזוכה והתקשרות  .28

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

דרש להמציא למועצה ערבות יהמועצה י המציע אשר הצעתו תתקבל על ידי .ב

בנקאית מבוילת בסכום כמפורט בחוזה דלהלן מבנק מקובל על המועצה שתהווה 

ימים מקבלת ההודעה מאת  7וזאת תוך )נספח י'( "ערבות לקיום החוזה" 

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

פוליסות ביטוח ואישור עריכת הביטוח הכל ידרש המציע להמציא למועצה יכן  .ג

 .נספח ח' – כמפורט בחוזה ובנספח אליו

כל האמור לעיל, על תוקף חתימת המציע, יחול גם על חתימת החוזה. אם המציע  .ד

לא יחתום על החוזה ולא ימציא את הערבות לחוזה תוך הזמן הנ"ל  ולא את 

למציע אחר אשר אישור הביטוח תהיה המועצה רשאית למסור את העבודה 

 .מתאימהכהצעתו נראית לה כנוחה ביותר או 

 כללי .29

למועצה הזכות הבלעדית לקבוע כי  השירותים יבוצעו רק בחלק ממוסדות משגב,  .א

או לפצל את ביצוע העבודה במוסדות השונים בין מספר קבלנים, או כי היקף 

ידי  שירותי האבטחה יורחב לעוד מוסדות ציבור ואתרים אחרים המנוהלים על

 המועצה )לרבות כאלו שאינם מוסדות חינוך(, בכל עת, על פי צרכי המועצה.

המועצה תהיה רשאית לקבוע כי הוראות המכרז יחולו גם על שירותי אבטחה  .ב

שיוענקו על ידי הקבלן עבור יישובי המועצה ו/או עבור תאגידים עירוניים 

ומיים או הקשורים עם המועצה, שאז ייחתם הסכם ישיר עם הועדים המק

התאגיד העירוני בהתאמה, ויחולו כל ההוראות והתנאים של המכרז על 

 התקשרויות ישירות אלה.

המועצה רשאית להוציא לפועל חלק מן השירותים בלבד או שלא להוציא לפועל  .ג

. לפצל ו/או לחלק את השירותים בין מספר מציעיםו/או  את השירותים כלל

 פיצוי בגין הקטנת היקף השירותים.המציע לא יהיה זכאי לכל תמורה או 



 

2440/1098- 3- 326406 

16 

המועצה רשאית )אך לא חייבת( להוציא לפועל חלק מן השירותים על ידי מציע  .ד

 אחד ובה בעת למסור את הביצוע של חלק אחר מהשירותים למציע אחר.

המועצה רשאית לבטל את המכרז בכל עת ו/או לבטל חלק ממנו ו/או לא לקבל  .ה

 י שיקול דעתה הבלעדי.הצעה כלשהי והכל מנימוק סביר כפ

 כל מציע רשאי להגיש הצעה אחת בלבד. .ו

אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא, והדבר  .ז

 נתון ומסור לשיקול דעתה ולהחלטתה הבלעדית.

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

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

כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות  .י

 במכרז תחולנה על המציע. 

המועצה תהיה רשאית לבקש הבהרות לגבי ההצעה, וזאת לפי שיקול דעתה  .יא

 הבלעדי.

ם, וזאת המועצה תהיה רשאית להזמין לראיון נציגים של מציעים אלה או אחרי .יב

 לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 לבחור בכל מציע. המועצה תהיה רשאית שלא .יג

  .יד

המועצה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להכריז כזוכה על מציע,  (1)
"(, זאת במידה ותחליט הזוכה שנישהצעתו תדורג במקום השני )להלן: "

המועצה להפסיק את ההתקשרות עם הזוכה במכרז, בשל אי שביעות רצון 
פקודו במהלך ששת החודשים הראשונים להתקשרות עימו )תקופת מת

הניסיון(. היה ותחליט המועצה לעשות כן, מתחייב הזוכה השני לחתום על 
 יום ממועד ההודעה שנמסרה לו ע"י המועצה. 20הסכם ההתקשרות תוך 

כל הכללים והתנאים שבמכרז זה המחייבים את הזוכה, יחייבו גם את  (2)
ויידרש לחתום על ההסכם, לרבות הפקדת ערבות הזוכה השני במידה 

 ביצוע כנדרש, עריכת ביטוחים וכיו"ב.

מובהר בזה, כי מציע שהוכרז כזוכה לא יבוא בתביעות ו/או בטענות ו/או  .טו

בדרישות כלפי המועצה, בגין כל עיכוב ו/או הפסקת הליכי המכרז זמנית או 

שיינקטו על ידי צדדים לחלוטין אשר יגרמו, אם יגרמו, כתוצאה מהליכי משפט 

 שלישיים כלשהם.
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כל מציע ו/או זוכה מצהיר בזה כי לקח אפשרות של עיכובים ו/או הפסקת  .טז

הליכים כגון אלה בחשבון והוא מוותר על  כל טענה  ו/או דרישה ו/או תביעה 

 כלפי המועצה עקב כך.

א, בוטל המכרז או שונה היקפו או נדחה ביצועו ו/או חלק ממנו, מכל סיבה שהי .יז

לא תהיה 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. .יח

אין להעתיק את מסמכי המכרז או להשתמש בהם לשום מטרה אחרת, אלא  .יט

 לצורך הגשת הצעה למכרז זה בלבד.

ידוע לו והוא מאשר, כי קיימת זכות עיון בהצעתו בתנאים המציע מצהיר כי  .כ

ידי -הקבועים בדין והוא מוותר על כל טענה בקשר עם מתן זכות עיון כזו על

 המועצה לצד שלישי.

תנאי המכרז כפופים לתוספת השנייה של צו המועצות המקומיות )מועצות  .כא

ה לבין הוראות , ובכל מקרה של סתירה בין תנאים אל1958 -אזוריות(, תשי"ח 

 התוספת השנייה, יגברו ויקבעו הוראות התוספת השנייה.

 

 

 
 דני עברי

 ראש המועצה האזורית משגב

 
 צהרה והתחייבותה

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

 "( 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 

 מזמין.אחר התנאים והדרישות לשביעות רצונו המלאה של ה
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: ____________________
 

 
 ד/ רו"ח אישור עו"
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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: _____________________
 
 

___________________             ___________________   
  חתימת המועצה    חותמת וחתימת "המציע"
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 2מסמך 

 המועצה האזורית משגב
 09/21מכרז מס' 

 אבטחת מוסדות חינוך ומוסדות ואתרים ציבוריים אחרים במשגב
 שרותי אבטחה, סיור ומוקד

 מחירהצעת טופס 
 
 
 

 לכבוד: 
 מועצה אזורית משגב

 
"( מצהיר/ים הקבלן)להלן: "    ח.פ./ע.מ     אני/נו  .1

בזאת כי, לאחר שקראתי/נו והבנתי/נו את כל התנאים במסמכי המכרז, וכל המסמכים 
והנספחים הנלווים לו, הנני/ו מציע/ים בזאת להעניק למועצה האזורית משגב )להלן: 

וסדות "( במשירותי האבטחה"( שירותי אבטחה, שמירה סיור ומוקד )להלן: "המועצה"
"(, כמפורט מוסדות משגבהחינוך ובמוסדות ואתרים ציבוריים אחרים במשגב )להלן: "

ברשימה שצורפה כנספח א' למכרז, על כל הכרוך בכך, והכול כמפורט בהסכם ובמחיר 
 הנקוב בטופס זה.

הנני/ו מצהיר/ים כי הבנתי/נו את כל מסמכי המכרז, כל הגורמים האחרים המשפיעים על  .2
האבטחה, ומתן האחריות והשירות כמתחייב, ידועים ומוכרים לי, וכי  מתן שירותי

 בהתאם לכך קבעתי/נו את הצעתי/נו.

 

 אני/ו  מצהיר/ים כי יש לי/לנו המומחיות, הידע, הרישיונות, האישורים, הביטוחים, כוח .3
האדם והניסיון הדרושים לשם מתן השירות נשוא המכרז, וכי הצעתי/נו זאת הינה בגדר 

יות, הכוחות והמטרות שלי/שלנו על פי מסמכי היסוד שלנו, וכי הגשתה אושרה על הסמכו
 ידי הגופים המוסמכים אצלנו. 

 

אם הצעה זו תתקבל, אני/ו מתחייב/ים בזאת לחתום על החוזה עם המועצה  בתוך שבעה  .4
ימים מיום קבלת דרישתכם הראשונה ו/או תוך פרק זמן אחר שייקבע על ידי המועצה, 

 בידיכם כל המסמכים כנדרש במסמכי המכרז. ולמסור
 

5.  

שיסופקו על ידינו,  שירותי האבטחהשתשולם לנו עבור כלל  התמורהידוע לנו כי  .א
 תחושב לפי שעות עבודה בפועל. 

ידוע לנו כי התמורה הנקובה לשעת עבודה בפועל כאמור להלן הינה סופית  .ב
עבור  המועצהמאת להם אנו זכאים וכוללת את מלוא התשלומים ומוחלטת 
 , ובכלל זה גם את:ללא יוצא מן הכללשירותי האבטחה ביצוע כל 

 

 שכר עובדי אבטחה תנאים סוציאליים. (1)

 לכל מאבטח בעת ביצוע העבודה. pocמכשיר  (2)

שבע שעות של פעילות ניידת סיור, בכל יום עבודה של מאבטחי מוסדות  (3)
 החינוך, במסגרת שעות העבודה של המאבטחים.

 .והכשרות לעובדים ויותהדרכות, השתלמ (4)

 נסיעות והסעות.  (5)

 ביגוד על פי שיקול דעת הקבלן.  (6)
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ביטוחים )חבות מעבידים, צד ג', לרבות המזמין, עובדיו ומוזמניו,  (7)
 אחריות מקצועית, רשלנות לכל סוגיה, הרחבות לשימוש בנשק וכו'(. 

 כל סכום אחר הכולל תקורות, הוצאות ורווח קבלני. (8)

6.   

ים הרלוונטיים הננו מצרפים לטופס הצעה זה, כחלק בהתאם להוראות החוק .א
טבלת עלויות " -בלתי נפרד ממנו טבלה המפרטת עלויות ורווח קבלני )להלן 

 (. ורווח קבלני"

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

 כנדרש.

 

 התמורה המוצעת לשעת עבודה .7

 
בתמורה למתן שירותי האבטחה למוסדות משגב, אנו מבקשים כי המועצה תשלם לנו את 

 הסכומים הבאים:
 
 

מחיר שעת אבטחה לפי תעריף המשטרה בתוספת מע"מ עומד על סך של  .א
.₪ ...................   

 
ה לפי תעריף שיעור אחוז ההנחה המוצעת על ידי ממחיר שעת אבטח (1)

מסמך ההזמנה להציע הצעות, הוא בהמשטרה בתוספת מע"מ, כהגדרתו 
 _______ אחוזים.

 

כולל ₪ הואיל וכך, מסתכמת ההצעה לשעת אבטחה לסך של _______  (2)
 לפני מע"מ(.₪ מע"מ  )סך של _______ 

 

סך של עומדת על לשעת אבטחה במחלקה לשירותים חברתיים הצעתי  .ב
 .1לפני מע"מ(₪ )סך של ______  כולל מע"מ________ ₪ 

 

הצעתי לשעת בודק בטחוני במחלקה לשירותים חברתיים עומדת על סך של  .ג
 .2לפני מע"מ(₪ כולל מע"מ )סך של ______ ________ ₪ 

 

 

לפני מע"מ( עבור כל שעת ₪ כולל מע"מ  )סך של _______ ₪ סך של _______  .ד
 מוקדן.

 

לפני מע"מ( עבור כל שעת ₪ _____ כולל מע"מ  )סך של __₪ סך של _______  .ה
 ניידת סיור )סייר + רכב סיור(.

 

 

אני מתחייב להתחיל במתן שירותי האבטחה במועד הנקוב בחוזה כמועד התחלת  .8
 העבודה. 

 
                                                                                                                    _   ________________ 
 תימת המציעח                                                                                                                          

 פרטי המציע: 

                                                      
 ₪  35.64 -לא יפחת מב במחלקה לשירותים חברתיים למאבטח שיוצ שאשלםהשכר השעתי  1

 
 ₪. 3.563 -לא יפחת מ לבודק בטחוני שיוצב במחלקה לשירותים חברתיים שאשלםהשכר השעתי  2
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 השם: _______________  כתובת: ____________________
 

 _______________ פקס': ______________  מספר הרישום: _____________ מס' טלפון:

 
 
 
 
 
 



 

2440/1098- 3- 326406 

22 

 נספח ד

 

 מועצה אזורית משגב
 09/21מכרז 

אבטחת מוסדות חינוך ומוסדות ואתרים ציבוריים אחרים 

 רותי אבטחה, סיור ומוקדש -במשגב

 
 טבלת עלויות ורווח קבלני 

 
 

י להצהיר את אני הח"מ ________________ ת.ז. ______________ לאחר שהוזהרתי כי על
 האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזה בכתב כדלקמן:

 
(, ומוסמך לתת תצהיר תפקיד ושם המציעהנני משמש כ____________________________ )

 זה מטעם המציע.  
 

בלני שירות ידוע לי כי המועצה הינה "גוף ציבורי" כהגדרתו בחוק להעסקת עובדים על ידי ק
ל מי שיועסקו על ידי במתן , וכי ע2013 -בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים, התשע"ג 

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

 
ת, בהתאם למפורט בהוראת ומרכיביו יהיה, לכל הפחו 3הנני מצהיר כי גובה השכר שישולם לעובד

. יחד עם זאת, ועל אף האמור, ידוע לנו כי רכיבי השכר ומרכיביו (1כנספח ד) החשב הכללי, המצ"ב
אינם סופיים, ואנו מצהירים בזאת כי נעמוד בכל התחייבויותינו הנובעות מכל חוק, דין או הסכם, 

 גם אינן מופיעות בטבלה שלהלן, ולרבות )אך לא בלבד(:
, ראות צו העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים( הו1) 

  2013-תשע"ג 
 ( צווי הרחבה לעניין תשלום דמי הבראה, נסיעות, פנסיה, דמי חגים, תוספת יוקר2)
 יני)ב( לחוק הגברת האכיפה של ד 28( צווי הרחבה ענפיים שעניינם רכיבי שכר שנקבעו לפי סעיף 3)

 2011 -העבודה, תשע"ב 
)ב( לחוק הגברת  25( הוראות צווי הרחבה בכל עניין אחר שקבע שר התמ"ת, כקבוע בסעיף 4)

 .2011 -האכיפה של דיני העבודה, תשע"ב 
 

 עלויות ורווח קבלני
 

ת להלן פירוט בדבר עלויות חודשיות ורווח קבלני חודשי )צפוי(, בשים לב למכלול המטלות הנדרשו
 התקשרות:במסגרת ה

 
 ₪4השכר שישולם על ידינו לעובד עבור שעת עבודה הינו ________________  .1

 

 ₪5  -עלות מעביד ממוצעת לשעת עבודה של מאבטח מוערכת ב _________ .2
 

 לחודש₪ תוספת מענק הצטיינות ________  .3

 

 לחודש₪ הוצאות משרדיות ___________  .4
 

                                                      
 למעט מאבטח ובודק בטחוני שיוצבו במחלקה לשירותים חברתיים 3
 לשעת עבודה₪  29.12-לא פחות מ 4
ה )כולל כל רכיבי השכר המפורטים בהוראות החשב הכללי, בהתאם לתמהיל יש לנקוב בעלות מעביד ממוצעת לשעת עבוד 5

 ותק העובדים בתחילת תקופת ההתקשרות
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 לחודש₪ ניידת סיור___________  .5
 

 לחודש₪ __________ כלי רכב __ .6
 

 לחודש₪ מנהל עבודה ___________  .7
 

 לחודש₪ שונות _________________  .8
 

 לחודש₪ אחר ________________  .9
 
 

 לחודש₪ אחר ________________  .10
 
 
 

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

 
 

 ורשי חתימה: חתימת המציע באמצעות מ
 

 _____________ _______________________ 
 חתימה וחותמת  שם מלא

 
 

 _____________ _______________________ 
 חתימה וחותמת  שם מלא

 
 

 אימות חתימה
 

מאשר כי ביום ____ הופיעו בפני __________________ ת.ז.  אני הח"מ ___________ עו"ד
ת.ז. _________________ ולאחר שהוזהרו כי  __________________ -______________ ו

עליהם להצהיר את האמת וכי יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשו כן, אישרו בפני 
 את תוכן תצהירם לעיל וחתמו עליו בפני.

 הנני מאשר כי הנ"ל מוסמכים מטעם המציע ליתן הצהרה זו.
 
 

_____________ 
 עו"ד
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 נספח ה'
 

 תצהיר מציע 

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

 1996 -אדם, תשנ"ו 

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

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

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

"(. אני מכהן כ_______________ והנני מוסמך/ת לתת המציעבמסגרת מכרז זה )להלן: "

 תצהיר זה בשם המציע. 

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

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

 הקיבוציים החלים על המציע לצורך אספקת שירותי ניקיון.

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

 הרלוונטי(:

 ים זרים תשנ"א על חוק עובדבעבירה אליו לא הורשעו   6המציע 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 

 (.7הנוחות, חיקוקים אלה מופיעים בתחתית מסמך זה

                                                      
  כל אחד מאלה: –"בעל זיקה"   במסמך זה, 6

 ני אדם שנשלט על ידי המציע;בחבר    (1)

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

 בעל השליטה בו;   )א(

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

 לתחומי פעילותו של המציע;

 י שאחראי מטעם המציע על תשלום שכר העבודה;מ    )ג(
 
 ניספת השלישית בחוק להגברת האכיפה של דירשימת החוקים המפורטים בתוחוק עובדים זרים. חוק שכר מינימום.  7

מתן  • .ספח זהנ דון, יראו אותו כחל בהתאמה גם על תוכןנוי בתוספת השלישית לחוק שבנכל ש 2011-העבודה, תשע"ב

תשלום  • .שנתית לחוק חופשה 11-ו 10תשלום דמי חופשה לפי סעיפים  • .תיתני לחוק חופשה שנתית לפי פרק שנחופשה ש

 6מותרת או בלא היתר לפי סעיף נוספות שאינה  איסור העסקה בשעות • .יתנתלחוק חופשה ש 13ה לפי סעיף פדיון חופש

תן לפי ניוחה השבועית שלא בהתאם להוראות היתר שנוספות או במנ איסור העסקה בשעות • .וחהנלחוק שעות עבודה ומ

לחוק שעות  9חה שבועית בלא היתר, לפי סעיף ונאיסור העסקה במ • .חהנוהוראות הפרק הרביעי לחוק שעות עבודה ומ

חה נותשלום גמול עבודה במ • .הנוחלחוק שעות עבודה ומ 16לפי סעיף  נוספות תשלום גמול שעות • .חהנועבודה ומ

לחוק  20מעבר לשעות העבודה הקבועות בסעיף  נער איסור העסקה • .חהנולחוק שעות עבודה ומ 17השבועית לפי סעיף 

ר בעבודת לילה נע איסור העסקה • .וערנלחוק עבודת ה 21וחה השבועית לפי סעיף נר במנע  איסור העסקה • .ערנועבודת ה

 25ר בעבודת לילה שלא בהתאם להוראות היתר לפי סעיף נע  איסור העסקה • .ערנולחוק עבודת ה 24בלא היתר לפי סעיף 

כוי הסכומים היה ביזמת ניכש –ת השכר נלחוק הג 25י סעיף כוי סכומים משכרו של עובד לפני איסור • .ערנולחוק עבודת ה

שכר לפי סעיף  לנתאיסור ה • .ת השכרנא לחוק הג25כו ליעדם, לפי סעיף נוהעברת סכומים ש • .המזמין או לפי הוראותיו
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  עובדים זרים משתי עבירות על חוק 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 

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

2011. 

 להלן פירוט העבירות ומועדי ההרשעה:

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

  על חוק עובדים זרים הורשעו ביותר משתי עבירות המציע ו/או בעל זיקה אליו

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

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

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

 ההרשעה האחרונה.

 :להלן פירוט העבירות ומועדי ההרשעה

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 :הריני להצהיר בזאת כי בשלוש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז .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 -א חוק עובדים זרים תשנ"עבירה לפי 

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

 2011 -העבודה, תשע"ב 

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

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

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

 8 2011 -האכיפה על דיני העבודה, תשע"ב 

 הם:ומועדי העיצומיםלהלן פירוט 

                                                                                                                                                        
ום לפי ימנתשלום שכר מי • . 1987מום, תשמ"ז נימום לפי חוק שכר מיניתשלום שכר מי • .שכרנת ה)לחוק הג 1()1ב)ב25

תשלומים מכוח  • . 1957-יד)ב( לחוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז33י שהורחב בצו הרחבה, לפי סעיף נפהסכם קיבוצי כללי ע

 .סיהנין פנצווי הרחבה בע
יראו מספר הפרות שבשלהן הוטל עיצום כספי כהפרה אחת, אם ניתן אישור מנהל מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד  8

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

_________________________________________________________________

_______________________________________________ 

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

 ( 1חלופה)-  1998-מוגבלות, התשנ"ח לחוק שוויון זכויות לאנשים עם 9הוראות סעיף 

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

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

o עובדים 100-המציע מעסיק פחות מ. 

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

הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת 

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

 .הנחיות בקשר ליישומן

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

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,  9עיף ס

 יש לצרף מסמכים מתאימים.

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

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

 יש לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין הבאים: .7

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

 .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 –קבלני כוח אדם, תשנ"ו 

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

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

 שיארע למועצה בשל הפרת התחייבותי זו.

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. 
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_____________________ 

 המצהיר

 

 אישור

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

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

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

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

 בפני על התצהיר דלעיל. 

 
___________               ______________________         ___________ 

  
 חתימת עו"ד          חותמת ומספר רישיון עורך דין   תאריך       
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  -ונספח 

 משתתףנוסח ערבות 

 

 

 תאריך:____________________

 לכבוד

 מועצה  אזורית משגב

       

 א.ג.נ.,

 ערבות בנקאית מספר __________________ הנדון:

 

אנו  9"(המבקש" -פי בקשת: _______________________________________ )להלן -על
)הסכום במילים:  ש"ח  __30000__ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסכום כולל של 

מאת המגיע או עשוי להגיע לכם "(, הסכום הנ"ל" -ם( )להלן שקלים חדשי _שלושים אלף__
אבטחת מוסדות חינוך ומוסדות ואתרים ציבוריים ל __09/21_המבקש בקשר עם מכרז מס' 

 .שירותי אבטחה, סיור ומוקד -אחרים במשגב

כפי שמתפרסם הידוע במועד חתימת כתב ערבות זה המחירים לצרכן הסכום הנ"ל צמוד למדד 
 שכה המרכזית לסטטיסטיקה, באופן הבא: ידי הל-על

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

 עת התשלום.בהמדד הידוע -המדד החדש .ב

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

יתברר בעת התשלום כי המדד החדש נמוך מהמדד היסודי, יחושב היסודי. אם 
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.

ימים מתאריך קבלת דרישתכם על  )שבעה( 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 
חובה להוכיח את דרישתכם ו/או לנמק את דרישתכם, ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום 

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

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

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

בלבד, ולאחר תאריך זה תהיה בטלה  )כולל( 10/10/2021זו תישאר בתוקפה עד ליום ערבות 
שה על פי ערבות זו צריכה להתקבל על ידינו בכתב לא ידנו; כל דרי-ומבוטלת אלא אם הוארכה על

 יאוחר מהתאריך ברישא לסעיף זה. 

להסבה או להעברה  ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה, אינה ניתנת לביטול ואינה ניתנת
 בכל צורה שהיא.

       

 בכבוד רב,          
 
 
 

                                                      
 )שם המציע מבקש הערבות(.  9
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 נספח ז'

 
 

 לכבוד
_____________ 
_____________ 

 )ימולא על ידי המשתתף(
 

 מכרז למתן שירותי אבטחה במועצה האזורית משגבהנדון: 
 בקשה להמלצה

 
חה, סיור הנני מתכוון להשתתף במכרז של המועצה האזורית משגב למתן שירותי אבט .1

 ומוקד במוסדות חינוך ומוסדות ואתרים ציבוריים אחרים במשגב.

 

)ימולא על בשנים ____________ הענקתי שירותי אבטחה ל __________________ .2
 .ידי המשתתף(

 
 אבקש את המלצתכם בקשר עם שרותי האבטחה שהענקתי לכם. .3

 
 קתי לכם:נא סמנו על גבי מכתב זה את טיב ואיכות שירותי האבטחה שהענ .4

 
 מצוין .א
 
 טוב מאוד .ב
 
 טוב .ג

 
 טעון שיפור .ד
 

 האם הוטלו קנסות על החברה/מאבטחים ? __________________ .5
 
 חוות דעת מילולית : _______________________________________ .6

 
 
 
 
 
 

 
 

 שם :__________
 
 

 תפקיד:____________
 

 תחתימה:______________
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  הסכם

 אבטחת מוסדות חינוך ומוסדות ואתרים ציבוריים אחרים במשגב
 שרותי אבטחה, סיור ומוקד

 
 

 שנערך ונחתם ב_______________ ביום ________________ __
 
 
 

 מועצה אזורית משגב  בין:
  _____________ 
 או "המועצה"( )להלן: "המזמין"  

 מצד אחד 

 

 
 _______________  לבין:

 _______________ 
 )להלן: "הקבלן"( 

 מצד שני
 
 

והמועצה האזורית משגב מעוניינת לקיים שמירה ואבטחה במוסדות חינוך  הואיל
 ובמוסדות ציבור אחרים בתחום שיפוטה;

להעניק  והמועצה ערכה מכרז לקבלת הצעות מחברות שמירה המעוניינות והואיל
בידוק למועצה, כנותנות שירות קבלני, שירותי שמירה ואבטחה, כולל שירותי 

סיור ומוקד, במוסדות חינוך ובמוסדות ציבור אחרים הכל בכפוף בטחוני, 
 (;"שירותי האבטחה" -ובהתאם לתנאי המכרז ולתנאיו של הסכם זה )להלן 

 
יסיון, רישיונות, היתרים, והקבלן הציג עצמו כמי שיש לו ידע, כישורים, נ והואיל

אמצעים וכח האדם הדרוש  לביצוע שרותי האבטחה המבוקשים, והגיש הצעתו 
 למכרז;

 
והמועצה קיבלה את הצעתו של הקבלן והחליטה להתקשר עם הקבלן ולהפקיד  והואיל

בידיו, למשך תקופת ההתקשרות, את ביצוע שרותי האבטחה במוסדות החינוך 
 (;"מוסדות משגב" -כפי המפורט בנספח א' )להלן  ובמוסדות הציבור האחרים

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

 
 

 לפיכך הוסכם, הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן:
 

 מבוא  .1

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

ך הנוחיות בלבד ואין לפרש תנאי מתנאי הסכם זה כותרות הסעיפים באות לצור .ב
 לפיהן.
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 נספחים .2

 להסכם זה מצורפים הנספחים הבאים:

  רשימת מוסדות חינוך ומוסדות ציבור -נספח א' 

  מפרט נוהלי שמירה ואבטחה -נספח ב' 

 הנחיות משטרת ישראל לאבטחת מוסדות חינוך -נספח ג'

 טופס הצעת מחיר -2מסמך 

  עלויות ורווח קבלניטבלת  -נספח ד'

הודעת החשב הכללי בדבר עלות שכר למעסיק לכל שעת עבודה בתחום  -(1נספח ד)
  השמירה והאבטחה

 הסכם  -3מסמך 

 אישור קיום ביטוחים -נספח ח' 

 תצהיר העדר קרבה משפחתית ואיסור ניגוד עניינים -נספח ט' 

  ערבות ביצוע -נספח י' 

לבין הוראותיו של ההסכם ו/או של  מסמכי המכרזהוראות בכל מקרה של סתירה או שוני בין 
 איזה מנספחיו יגברו הוראותיו של ההסכם ושל נספחיו.

 שירותי האבטחה .3

המועצה מפקידה בידי הקבלן, והקבלן מקבל על עצמו בזאת כלפי המועצה לבצע  .א
שירותי אבטחה במוסדות החינוך ובמוסדות ואתרים ציבוריים אחרים בתחום 

רט בנספח א', שיבוצעו בהתאם לנוהל השמירה והאבטחה במוסדות משגב, כמפו
"( נוהל השמירה והאבטחהלהסכם זה )להלן: " כנספח ב'משגב, המצורף 

ובהתאם לאמור במסמך הנחיות משטרת ישראל לאבטחת מוסדות חינוך 
מסמך הנחיות  למסמך זה כפי שיעודכנו מעת לעת )להלן " כנספח ג'המצורף 

או בהתאם להודעות ו/או הזמנות כפי שתמסור המועצה /ו "(משטרת ישראל
 לקבלן בכפוף להוראות הסכם זה.

למרות האמור יובהר כי למועצה הזכות הבלעדית לקבוע כי  השירותים יבוצעו  .ב
רק בחלק ממוסדות משגב, או לפצל את ביצוע העבודה במוסדות השונים בין 

וד מוסדות ציבור ואתרים מספר קבלנים, או כי היקף שירותי האבטחה יורחב לע
אחרים המנוהלים על ידי המועצה )לרבות כאלו שאינם מוסדות חינוך(, בכל עת, 

 על פי צרכי המועצה.

  .ג

המועצה תהיה רשאית לקבוע כי הוראות המכרז יחולו גם על שירותי  (1)
אבטחה שיוענקו על ידי הקבלן עבור איזה מבין יישובי המועצה ו/או 

 עירוניים הקשורים עם המועצה. עבור מי מבין התאגידים ה

 

אם תקבע זאת המועצה, כי אז ייחתם הסכם ישיר עם הועד המקומי או  (2)
עם התאגיד העירוני בהתאמה, אשר ייערך בהתאם להסכם זה על 
נספחיו, ויחולו על הצדדים וההתקשרות הישירה שביניהם כל התנאים 

 וההוראות החלים על הצדדים בשינויים המתחייבים.
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רשאי לשנות את נוהל השמירה והאבטחה, בכל עת ובהתאם לשיקול הקב"ט  .ד
דעתו, בהודעה בכתב לקבלן יום אחד מראש, והקבלן מתחייב לבצע את 
השירותים בהתאם להוראות הקב"ט והוראות משטרת ישראל, ובכפוף לאמור 

 בכל דין.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מוסכם בין הצדדים כי אין באמור במפרט  .ה
ספח ב' ו/או בהנחיות המועצה ו/או הקב"ט שימסרו לקבלן, כדי לגרוע נ

 מאחריותו המלאה של הקבלן לפי הסכם זה ו/או על פי כל דין.

הקבלן מתחייב להתריע בפני הקב"ט כל אימת שיראה לו, בהתאם לשיקול דעתו  .ו
המקצועי, ובהתאם לנסיבות כפי שייווצרו מעת לעת,  כי יש מקום לערוך שינוי 

פרט השמירה כאמור בנספח ב' וזאת כדי לאפשר למועצה להיערך כיאות במ
 לנסיבות כפי שייווצרו, מעת לעת  במוסדות המועצה.

  .ז

, להזמין מהקבלן , לפי שיקול דעתה הבלעדי,למועצה שמורה האופציה (1)
שירותיו של סייר + רכב סיור ו/או  בנוסף לשירותי השמירה השוטפים,

יור, בהזמנה שתישלח מהמועצה לקבלן שירותיו של שומר ללא רכב ס
שעות מראש, ובתמורה לסכומים הנקובים בהצעת הקבלן  12לפחות 
 להסכם זה. 2במסמך כאמור 

הקב"ט והקבלן יסכמו בניהם את אופן ביצוע השירותים של הסייר ו/או  (2)
 השומר.

 התחייבויות הקבלן והצהרותיו .4
לו כהלכה הפעילות הקבלן מצהיר כי הוא ביקר במוסדות המועצה, הוסברה  .א

הנדרשת לשם ביצוע שירותי האבטחה, וכי הוא הבין ומכיר היטב את כל הקשור 
 בביצוע שירותי האבטחה.

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

 וכמפורט בהסכם זה.

לן מצהיר כי בידו כל האישורים והרישיונות הנדרשים על פי הדין ועל פי הקב .ג
 תנאי המכרז לביצוע השירותים עבור המועצה על פי הוראות הסכם זה.

הקבלן מתחייב כי כל עוד יספק שירותי אבטחה למועצה על פי הסכם זה, יחזיק  .ד
 רישיונות בתוקף, על שמו, כמפורט להלן:

ד לשירותי שמירה לפי חוק חוקרים פרטיים רישיון לקיום וארגון משר (1)
 ;1972-ושירותי שמירה, תשל"ב 

 ;1949-ג' לחוק כלי יריה, תש"ט  10רישיון מיוחד לפי סעיף  (2)

רישיון מטעם משרד התמ"ת לפעול כקבלן שירות בתחום השמירה  (3)
 והאבטחה.

הקבלן מתחייב כי כל עוד יספק שירותי אבטחה למועצה על פי הסכם זה, יהא  .ה
על מספר  100%כולת לתגבר את מערך האבטחה במוסדות החינוך בתוספת בעל י

 24מאבטחים בהתראה של  60המאבטחים שיעבדו בשגרה, וכן תגבור נוסף של 
שעות. כלל המאבטחים יהיו בעלי הכשרה זהה )או גבוהה יותר( לשאר 

 המאבטחים שיעבדו בשגרה.

ו/או אחרת להתקשרותו  הקבלן מצהיר כי אין כל מניעה על פי דין ו/או הסכם .ו
 בהסכם זה.
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הקבלן מתחייב כי לא יבצע שינוי כלשהוא במערכות ו/או במתקנים ו/או בציוד  .ז
המצוי במוסדות המועצה ושנמסרו לשימושו ו/או לאבטחתו, אלא אם קיבל 

 אישור בכתב ומראש מהקב"ט.

הקבלן מתחייב להעסיק במסגרת מתן השירותים אך ורק שומרים העונים על כל  .ח
 תנאים המצטברים הבאים:ה

מצב בריאות, פיזי ונפשי תקין ובעל כושר גופני תקין המאפשר ביצוע  (1)
 פעולות אבטחה.

 חודשים במשטרת ישראל. 18בוגרי שירות מלא בצה"ל או  (2)

 שנות לימוד. 12בעלי השכלה של  (3)

ללא עבר פלילי ו/או הרשעה בגין עברות מין לפי סימן ה' לפרק י' בחוק  (4)
 .1977 – העונשין, התשל"ז

בעלי אישור ממשטרת ישראל כי אין מניעה להעסקתם על פי החוק  (5)
 2001 -למניעת העסקה של עבריני מין במוסדות מסוימים, תשס"א 

 בעלי רישיון לנשיאת נשק בתוקף. (6)

נושא אקדח בבעלות הקבלן )לא אקדח פרטי(בהתאם לדרישות משטרת  (7)

 ישראל והמשרד לביטחון פנים.

 וקף.בעלי רישיון נהיגה בת (8)

בוגרי קורס מאבטחים. בהתאם לרמה הנדרשת  על פי הנחיות משטרת  (9)
 ישראל 

המאבטחים שיועסקו כסיירי גנים, יהיו בעל רישיון נהיגה תקף מדרגה  (10)
B  שנים לכל הפחות, ואשר רישיונם לא  5ו/או דרגה גבוהה יותר, במשך

 )ח(4השנים האחרונות, וזאת בנוסף לתנאים המפורטים בס"ק  5-נשלל ב
 לעיל. 

  .ט

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המאבטחים שיועסקו במוסדות החינוך  (1)
יעמדו גם בקריטריונים של משטרת ישראל, לרבות על פי נספח ג' 
למסמך דרישות משטרת ישראל בעניין דרישת מינימום למאבטח, וכן 
יעברו תהליך מיון והכשרה כפי שיידרשו על ידי המועצה ו/או גורמים 

 מוסמכים אחרים.

בכל מקרה של סתירה בין האמור בס"ק ח' לעיל לבין מסמך דרישות  (2)
 משטרת ישראל, יגבר האמור בסעיף המחמיר יותר.

 המחלקה לשירותים חברתיים (3)

 :בהסכם זהחרף האמור לעיל ולהלן 

מאבטח שיוצב במחלקה לשירותים חברתיים יידרש בנוסף  (א)

 לעיל, להוסיף לקורס אבטחה )ח(4 לתנאים המפורטים בסעיף

ימים, יום הכשרה ייעודי למאפייני אבטחת  6בסיסי של 
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מחלקת רווחה, ויחזיק בתעודת הסמכה לפי חוק סמכויות 

א' 6, כולל סעיף 2005 -שמירה על בטחון הציבור, תשס"ה

 למניעת אלימות בעת ביצוע תפקידו.

בודק בטחוני לא חמוש שיוצב במחלקה לשירותים חברתיים  (ב)

ימים עם תוספת יום ייעודי  4ל יידרש לקורס אבטחה בסיסי ש

למאפייני אבטחת מחלקת רווחה, ויחזיק בתעודת הסמכה לפי 

, כולל 2005 -חוק סמכויות שמירה על בטחון הציבור, תשס"ה

 א' למניעת אלימות בעת ביצוע תפקידו.6סעיף 

(, 7(, )6לעיל, למעט ס"ק ) )ח(4בנוסף יידרש הבודק לעמוד בתנאי סעיף 

(9) 

  פיקוח .5

ה ממנה בזה את מר אור זרחי להיות ממונה מטעמה בכל הקשור לביצוע המועצ .א
 (."הקב"ט" -הסכם זה )להלן 

המועצה תהיה רשאית להחליף את הקב"ט בכל עת ו/או להוסיף אחראים  .ב
נוספים מטעמה ובלא צורך בהסכמת הקבלן לכך, ובלבד שהודיעה על כך לקבלן 

 בכתב.

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

 העובד בלא תנאי ולמנות תחתיו עובד  אחר באופן מיידי.

 התמורה .6

תמורת ביצוע התחייבויות הקבלן עפ"י הסכם זה תשלם המועצה את התמורה  .א
והמצורף  במכרזמהצעת הקבלן  המפורטת, בטופס הצעת המחיר המהווה חלק

 "(.התמורה החודשיתלהסכם זה )להלן: " 2כמסמך 

ככל שהקבלן יתבקש לבצע שרותי שמירה ואבטחה שאינם חלק משרותי  .ב
)ז( דלעיל, תשלם המועצה את התמורה  3השמירה השוטפים, כאמור בס"ק 

הנוספת עבור שרותי הסייר + רכב סיור ו/או שירותי השומר, בהתאם למחיר 
 "(.התמורה הנוספתהנקוב בהצעת הקבלן)להלן: "

 ".התמורההתמורה החודשית והתמורה הנוספת יכונו לעיל ולהלן גם כ " .ג

יעודכנו ממועד הגשת ההצעה למכרז, בשיעור העדכון של  כל המחירים בחוזה זה .ד
וצווי בשיעור עדכון השכר על פי ההסכם הקיבוצי או  שכר המינימום במשק

. שכר העובדים שיוצבו לעתכפי שיעודכן מעת  ,רההשמישל ענף ההרחבה 
במחלקה לשירותים חברתים יעודכן בהתאם לשיעור עדכון השכר כפי שייקבע על 

 .ידי המשרד לשירותים חברתיים

תשלום התמורה יבוצע לפי חשבונות שיוגשו ע"י הקבלן לקב"ט וכפי שיאושרו על  .ה
 הקב"ט.

 חשבון  כל מוסד בנפרדר הקבלן לבכל חודש, יעבי 5 -ל 1 -אחת לחודש, בין ה .ו
הכולל פירוט של שעות עבודה רגילות של העובדים באותו אתר, עבודות נוספות 

באותו בגין השירותים שניתנו על ידו בחודש החולף שהתבקשו וכל חיוב אחר, 
 .אתר לנציג המאושר ע"י מפקח המועצה
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 ד שבחוזה זהלחשבון, כאמור, יצורף פרוט ביצוע עבודה חודשי בגין כל מוס .ז
, אשר ייחתם על ידי נציג המוסד או המפקח ועל פירוט החתמת השעון הביומטרי

 ידי נציג הקבלן. 

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

כוללת את כל ההוצאות הינה סופית והקבלן מצהיר כי התמורה כאמור לעיל  .ט
היטלים והתייקרויות העלולות להידרש לביצוע העבודה בכל הכלליות מסים, 

היקפה ושלמותה, וכי בשום מקרה המועצה לא תהיה חייבת בתשלומים נוספים 
 כלשהם לקבלן ו/או לעובדיו ו/או למי מטעמו בגין הסכם זה.

הקבלן מצהיר ומתחייב בזאת כי התמורה כאמור לעיל היא מלאה וסופית  .י
ם להם זכאי הקבלן מאת המועצה עבור ביצוע כל וכוללת את מלוא התשלומי

שכר השומרים והעובדים  ובכלל זה גם אתהשירותים ללא יוצא מן הכלל,  
, וכן תנאים סוציאליים כנדרש על פי המועסקים על ידו לצורך ביצוע השירותים

ביטוחים )חבות מעבידים, צד ג', לרבות המועצה,  ;ביגוד, נסיעות והסעות, דין
וזמניה, אחריות מקצועית, רשלנות לכל סוגיה, הרחבות לשימוש בנשק עובדיה ומ

ושאר אמצעים  מכשירי קשר ;שעוני ביקורת ;אימון וחימוש שומרים; וכו'(
כלי נשק וכל האמצעים האחרים הדרושים  ;שימוש ברכב ;הדרושים לשמירה

שבע שעות של ; לכל מאבטח בעת ביצוע העבודה pocמכשיר  ;לביצוע העבודה
ילות ניידת סיור כהגדרתה במסמכי המכרז, בכל יום עבודה של מאבטחי פע

מוסדות החינוך, במסגרת שעות העבודה של המאבטחים ובתיאום עם נציג אגף 
הדרכות, השתלמויות והכשרות שעל כל אחד מן ; הביטחון הרלוונטי של המועצה

ו המאבטחים שיועסקו במסגרת מתן שירותי האבטחה לעבור כחלק מכשירות
בכל עת בהתאם להנחיות משטרת ישראל ולדרישות אגף הביטחון במועצה, 
לרבות שני ימי עיון ותדריכים שהמועצה תקיים מעבר לנדרש על פי הנחיות 

 המשטרה ומשרד החינוך.

בכל מקרה שהקבלן לא יבצע התחייבויותיו בהתאם לאמור בהסכם זה ובנספחיו ו/או לא  .7
ט תוך פרק זמן שנקבע בהודעות, תהיה המועצה ימלא אחר הודעות בכתב מטעם הקב"

רשאית לבצע את השירותים ו/או איזה חלק מהם בעצמה ו/או באמצעות מי מטעמה, 
וזאת  על חשבונו של הקבלן. המועצה תנכה את הסכום ששולם על ידה בהקשר לכך 
ובצירוף הוצאותיה מהכספים שיגיעו ממנה לקבלן. אין האמור בסעיף זה בא לגרוע 

 ויות המועצה עפ"י החוק ועפ"י שאר סעיפי החוזה הנ"ל.מזכ

 אי תחולת יחסי עובד מעביד .8

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

ו לפי כל דין ו/או הסכם ו/או נוהג לתשלום הקבלן ישא בכל האחריות המוטלת עלי .ב
 שכרם ו/או תקבוליהם של המועסקים על ידו בביצוע הסכם זה.

להטבות כלשהן, מלבד לזכויות ו/או מובהר כי הקבלן ו/או מי מטעמו אינם זכאים  .ג
, לרבות לא הטבות ותנאים לעיל 6כאמור בסעיף התמורה, עבור ביצוע הסכם זה 

 ים בכל דין ו/או נוהג ו/או הסכם קיבוצי.סוציאליים כלשהם הקבוע

הקבלן מתחייב בזאת כי לא יטען ולא יעלה טענות בפורום ובמועד כלשהם שיהא  .ד
 -בהם כדי לשנות את מעמדו כקבלן עצמאי כלפי המועצה ואת העדר יחסי עובד 

 מעביד בינו לבין המועצה.

אה שיגרמו הקבלן מתחייב לשפות ולפצות את המועצה בגין כל נזק ו/או הוצ .ה
למועצה עקב תביעה ו/או דרישה המתבססת על כך שבין המועצה לבין הקבלן ו/או 

מעביד ו/או הנובעת  -שבין המועצה לבין מי מעובדי הקבלן שררו יחסי עובד 
 מביצוע השירותים וזאת מיד עם דרישתה הראשונה של המועצה.
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ת ו/או שליחות וכי מובהר כי בין הקבלן לבין המועצה אין ולא יהיו יחסי סוכנו .ו
 הקבלן אינו ולא יהא סוכן של המועצה. 

הקבלן מצהיר כי האחריות המלאה, הבלעדית והמוחלטת תחול עליו בכל מקרה  .ז
של פציעה, פגיעה, נכות, מוות או נזק אחר שיגרמו לקבלן ו/או למי מטעמו תוך כדי 

 ביצוע ו/או בעקבות ביצוע השירותים.

ביצוע השירותים, לרבות תשלום לעובדי הקבלן, כל הוצאותיו של הקבלן בקשר ל .ח
תשלומי מיסים וכל הוצאה אחרת בקשר לביצוע השירותים יחולו על הקבלן ועליו 

 בלבד, ישולמו על ידו והמועצה לא תחוב בכל דרך שהיא בגינם.

9.  

, 1974 -הסכם זה הוא הסכם קבלני כמשמעו בחוק חוזה הקבלנים תשל"ד  .א
כי גובה התמורה המוסכמת בחוזה זה, נקבע אך ורק הקבלן מצהיר כי ידוע לו 

 בהתחשב בעובדה כי הוא קבלן.

כמו כן מוסכם בין הצדדים כי התמורה האמורה כוללת את כל הסכומים  .ב
, לרבות כל תגמול שהוא, ו/או מי מעובדיו המגיעים או עשויים להגיע לקבלן

, נסיעות י פיטוריםתשלום בגין זכויות סוציאליות, הפרשות או הפרשים וכן פיצוי
ביטוחים )חבות מעבידים, צד ג', לרבות  והסעות ביגוד על פי שיקול דעת הקבלן, 

, שעוני המזמין, עובדיו ומוזמניו, אחריות מקצועית, רשלנות לכל סוגיה, וכו'(
אם אי פעם יקבע כי הינו זכאי להם בניגוד לאמור בהסכם, ומכל סיבה . ביקורת

י להנות מכל זכות מזכויות עובדי המועצה. הקבלן שהיא. הקבלן לא יהיה זכא
יהיה מנוע מלטעון כי מגיעים לו סכומים נוספים כלשהם מכל עילה שהיא בגין 

 העסקתו עפ"י הסכם זה.

10.  

הקבלן מאשר כי הובא לידיעתו שהמועצה הינה "גוף ציבורי" כהגדרתו בחוק  .א
גופים ציבוריים העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחום השמירה והנקיון ב

(, וכי עובדי קבלן חוק ההעסקה בגופים ציבוריים"" -)להלן  2013 -התשע"ג 
שיבצעו עבודתם אצל המועצה יהיו זכאים לתנאי עבודה שלא יפחתו מהתנאים 
הקבועים בחוק ו/או בצו שיפורסם על ידי שר האוצר בקשר עם החוק, וכפי 

  שיתעדכנו מעת לעת.

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

 .בגופים ציבוריים על ההתקשרות נשוא הסכם זה

 תנאי העסקתם של עובדי הקבלן .11

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 מתחייב למלא, כלפי כל עובדיו את כל הוראות חוקי העבודה והתקנות על  .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
ודת נשים , חוק עב1950-פשה שנתית תשי"א, חוק חו1976-מחלה תשל"ו

נת השכר , חוק הג1964-ר שווה לעובדת ולעובד תשכ"ד, חוק שכ1954-התשי"ד
, חוק הביטוח הלאומי )נוסח 1983-, חוק פיצויי פיטורין תשכ"ג1958-תשי"ח
להגברת האכיפה של  חוק, 1994-חוק ביטוח בריאות ממלכתי התשנ"ד(, משולב

 2011-דיני העבודה, התשע"ב

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

 במועדים הרלבנטיים לביצוע השירותים.
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בוע בחוק ויעניק להם כל הקבלן מצהיר, כי ישלם את שכר העובדים במועד הק .ד
קיים כלפי עובדיו את הנחיית , ובכלל זה יזכות ו/או הטבה המגיעה להם עפ"י דין

נספח , שמירההחשב הכללי בעניין מרכיבי השכר והתוספות המשולמות לעובדי 
 למסמכי המכרז, כפי שתעודכן מעת לעת. 1ד'

שכר שעתי  הקבלן מתחייב לשלם למאבטח שיוצב במחלקה לשירותים חברתיים .ה
ודק בטחוני שיוצב במחלקה לשירותים חברתיים לא ולב₪,  35.64-שלא יפחת מ

ורה השעתית תעודכן בהתאם לשיעור עדכון השכר התמ₪.  33.56-פחות מ
להם כל . כן מתחייב הקבלן להעניק שייקבע על ידי המשרד לשירותים חברתיים

את הנחיית  הםכלפי קיים, ובכלל זה יזכות ו/או הטבה המגיעה להם עפ"י דין
נספח , שמירההחשב הכללי בעניין מרכיבי השכר והתוספות המשולמות לעובדי 

 למסמכי המכרז, כפי שתעודכן מעת לעת. 1ד'

מהממונה כהגדרתו בחוק קבלן דרישת תשלום בשל הפרת חובה לנמסרה  .ו
הקבלן למלא אחר  , מתחייב2011-להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב

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

 מכוח הדין.

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

 המועסקים בביצוע השירותים במסגרת חוזה זה.

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.

בביקורת כאמור הפרה של זכויות העובדים, מתחייב הקבלן להמציא,  נמצאה .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.

ן כספים המגיעים לו וזאת החל ממועד מסירת רשאית לעכב לקבל 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 

ים עליו לפי חוקי העבודה וחוזה זה כלפי העובדים החובות והתשלומים החל
, שכרהלפחות  מוהמועסקים במסגרת חוזה זה לפיו לעובדים כאמור, שול

כמתחייב  מהוראות חוקי העבודה, , ו1כמפורט במסמך דהתשלומים וההפרשות 
 .השמירהצווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים הרלוונטיים לענף 

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

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

 דומות באזור הצפון. 

חייב לדאוג להסעה לעובדיו, באופן סדיר, הן למקום ביצוע השמירה, הקבלן מת .יג
והן ממקום ביצוע השמירה לאחר תום השמירה ו/או לשלם לעובדיו הוצאות 

 נסיעה כמתחייב על פי כל דין. 

הקבלן ידאג להדרכת כל עובד המועסק על ידו בענין דרישות בטיחות ויהא אחראי לרענן  .12
 על פי כל דין ויבטיח את קיומן על ידי עובדיו. את הוראות הבטיחות הנדרשות
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לקבלן ידוע, כי עליו להסדיר בעצמו ועל חשבונו, את כל התשלומים החייבים למוסד  .13
לביטוח לאומי, כמו כן ידוע לו, כי עליו להסדיר בעצמו ועל חשבונו את כל התשלומים 

 לפי דין. החייבים למס הכנסה, לבד מניכויים שחובת ביצועם מוטלת על המועצה

 תקופת ההתקשרות .14

עד  01/09/21)שנים עשר(חודשים  החל מתאריך  21-תוקפו של הסכם זה הינו ל  .א
 ./2231/08לתאריך 

מוסכם בין הצדדים כי למועצה שמורה הזכות להאריך את ההסכם  לשנה נוספת  .ב
( הארכות בנות שנה כל )ארבע 4וחוזר חלילה מדי שנה, עד לתקופה מצטברת של 

ד סיום ההסכם כאמור בס"ק )א( לעיל )להלן תיקרא כל הארכה בת אחת, ממוע
"( והכל בתנאי שהמועצה הודיעה לקבלן על רצונה להאריך תקופת הארכהשנה "

ימים לפני תום מועד תקפו של ההסכם או תוקפה של כל  45את ההסכם  לפחות 
 תקופת הארכה.

 הפסקה מוקדמת של ההתקשרות   .15

-ה לידי סיומו בכל עת, ובלא צורך בהנמקה, עלהמועצה רשאית להביא הסכם ז .א
)שישים( יום לפחות קודם  60ידי משלוח הודעה מוקדמת על כך בכתב לקבלן, 

 התאריך הנקוב כמועד הסיום.

הסתיים ההסכם כאמור, לא יהיה הקבלן זכאי לכל תשלום ו/או פיצוי בגין סיום  .ב
 ההסכם.

החוזה לידי גמר וללא  על אף האמור לעיל, תהיה המועצה רשאית להביא את .ג
 הודעה מוקדמת בכל אחד מהמקרים הבאים:

 הקבלן הורשע בעבירה פלילית שיש עמה קלון; (1)

 הקבלן מעל באמון ו/או פעל בחוסר יושר; (2)

הקבלן גרם במזיד ו/או סייע לאחרים לגרום במזיד נזק למועצה ו/או  (3)
 הפר את חובת הנאמנות כלפיה;

המועצה, אישור עדכני ביחס  ימים מדרישת 15הקבלן לא המציא, תוך  (4)
למי מעובדיו לפי החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות 

 .2001 –התשס"א  מסוימים,

הוגשה כנגד הקבלן בקשה לפשיטת רגל ו/או כינוס נכסים ו/או כל מצב  (5)
 אחר  של חדלות פירעון.

 ערבות .16

ימים  10 י הסכם זה יפקיד הקבלן תוךפ-להבטחת מילוי התחייבויות הקבלן על .א
מתאריך חתימת הסכם זה, ערבות בנקאית לטובת המועצה, בהתאם לנוסח כתב 

שתהיה בתוקף למשך  ₪, 70000להסכם זה, על סך   כנספח י'ב הערבות המצ"
תקופת ההסכם, לרבות כל תקופות ההארכה, אם תבחר המועצה לממש את 

 "(.ערבות ביצועזכותה להארכת ההסכם )להלן: "

ית לדרוש חילוטה של ערבות הביצוע, במלואה או חלק המועצה תהיה רשא .א
ממנה, וזאת בכל מקרה שהקבלן יפר את התחייבויותיו על פי הסכם זה, או איזה 
חלק מהן, והכספים שיתקבלו מחילוט ערבות הביצוע יחשבו על חשבון הפיצוי 

 המגיע למועצה בשל הפרת ההסכם מצידו של הקבלן. 



 

2440/1098- 8- 326537 

10 

הביצוע בתום תקופת ההסכם לרבות כל  המועצה תחזיר לקבלן את ערבות .ב
 תקופות ההארכה, אם וככל שלא חולטה עד אז. 

 קיזוז  .17

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

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

במידה וכל הסכומים שיגיעו לקבלן לא יכסו את הסכומים שהמועצה תהיה  .ב
רבות ידי חילוט הע-זכאית להם, תהיה המועצה רשאית לגבות את ההפרש על

הבנקאית שימציא לה הקבלן, בהתאם להתחייבותו בחוזה, ואת יתרת הסכום 
 כים משפטיים, הכל לפי שיקול הדעת של נציגי המועצה. לתבוע באמצעות הלי

 אחריות וביטוח .18

הקבלן יהא אחראי אחריות מלאה ומוחלטת לכל ובגין כל תאונה, חבלה, או נזק,  .א
איזה שהוא בלי יוצא מן הכלל שייגרמו למזמין ו/או לעובדיו ו/או לרכוש, בשל 

ו/או כל מישהו מטעמו  מעשה או מחדל רשלני של הקבלן ו/או עובדיו ו/או שלוחיו
בקשר, ובכל הנוגע במישרין או בעקיפין, לעבודות המבוצעות ע"י הקבלן בכפיפות 
להסכם זה ו/או מעשה או מחדל רשלני של הקבלן ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או 
מישהו מטעמו והקשור במישרין או בעקיפין בביצוע התחייבויות הקבלן על פי 

 ההסכם כאמור.

ויפצה את המועצה ו/או את הניזוק/ים לפי המקרה, בכל דמי הנזק הקבלן ישפה  .ב
 שיגיעו לו )ה( )הם(, כולל נזקים אשר ייגרמו ע"י הקבלן ו/או מי מטעמו לגופו )ם(

ו/או לרכושו )ם( של כל אדם, חברה, תאגיד, רשות מקומית, רשות ממשלתית, 
תוך ועקב ביצוע  רשות ציבורית, קואופרטיב, או שותפות, ולרכוש השייך למדינה

 העבודות כמוגדר בהסכם. 
הקבלן ישפה ויפצה את המועצה ו/או הניזוק )ים( לפי המקרה בכל דמי הנזק שיגיע 
לו )ה( )הם(. הקבלן משחרר לחלוטין ומראש את המועצה, עובדיה, שלוחיה ומי 
מטעמה מכל אחריות וחבות בגין כל תאונה, חבלה, או נזק שנגרם עקב ותוך מתן 

י האבטחה, לכל אדם, לגוף ו/או לרכוש בכל עילה שהיא. הקבלן מתחייב שירות
לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים על פי פסק דין או פשרה לעובד או לכל אדם 
הנמצא בשרותו כתוצאה מתאונה או נזק כלשהו, תוך כדי ועקב העבודות 

בעקיפין המבוצעות על ידו ו/או ממעשה או מחדל רשלני הקשור, במישרין או 
 בביצוע התחייבויות הקבלן על פי ההסכם.

הקבלן אחראי כלפי כל צד שלישי לרבות כלפי כל עובד או אדם אחר המועסק  .ג
בשרותו לנזקים שייגרמו להם, תוך ועקב מתן השירות על פי הסכם זה, וכן לנזקים 
שיגרמו ממעשה או מחדל רשלני של הקבלן ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או מישהו 

טעמם והקשורים במישרין או בעקיפין בביצוע התחייבויותיו של הקבלן על פי מ
ההסכם, אם תתבע המועצה, שלוחיה ו/או מישהו מטעמה, על נזק שנגרם כתוצאה 
מן האמור לעיל, יהיה על הקבלן לסלק את התביעה כנגדה או לשלם כל סכום 

 -או ע"י בורר  שיפסק לחובתה ו/או לחובת מי מהם על ידי בית משפט, בפשרה,
הכל על פי העניין, לרבות כל ההוצאות שהוציאה המועצה, כולל הוצאות משפט 

 ושכ"ט עו"ד.

מבלי לגרוע מהתחייבות הקבלן על פי האמור לעיל ועל פי ההסכם מתחייב הקבלן  .ד
לערוך על חשבונו את הביטוחים המפורטים באישור על קיום ביטוחי הקבלן 

  המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה.להסכם זה  ו כנספח ח'הרצ"ב 

בנוסף, אף מוסכם במפורש כי המועצה תהא זכאית לעכב כל תשלום לקבלן, על פי  .ה
 שיקול דעתה הבלעדי, באם לא יומצא האישור על קיום ביטוחים כאמור.
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הקבלן מתחייב כי הן ביטוחיו והן האישור על קיום ביטוחים אותו המציא למועצה  .ו
 ופת ביצוע העבודות.יהיו בתוקף משך כל תק

  סודיות .19

 הקבלן מתחייב כי הוא בעצמו ולוודא כי גם עובדיו לא יגלו, לא יעבירו, לא יעשו שימוש
ללא הסכמה מראש ובכתב של המועצה ולא ימסרו בכל דרך שהיא ובשום זמן שהוא, הן 
במשך תקופת הסכם זה  והן לאחר מכן, כל מידע, ידיעה, מסמך ו/או כל חומר שהוא, 

שור במועצה ו/או במוסדותיה ובכלל זה  מידע מסחרי ו/או בטחוני ו/או כל עניין הק
 מקצועי אחר שיגיעו לידיעת הקבלן או למי מעובדיו, אגב מתן השירותים. 

 הסבת ההסכם .20

הקבלן מתחייב בזה לא להסב ו/או להמחות לצד שלישי כלשהו את זכויותיו ו/או  .א
וכן מתחייב הקבלן לא לשתף צד שלישי חובותיו לפי הסכם זה, כולן או מקצתן, 

כלשהו, זולת עובדיו, בביצוע השירותים, אלא במידה וקיבל לכך את הסכמת 
 המועצה בכתב ומראש.

המועצה תהיה זכאית בכל עת להעביר או להמחות את זכויותיה  על פי הסכם זה  .ב
"( בתנאי שמקבל הזכויות מקבל הזכויותלתאגיד עירוני הקשור עמה )להלן: "

ליו הועברו או הומחו הזכויות על פי הסכם זה, מקבל על עצמו, בהודעה בכתב א
 שתימסר לקבלן, את כל התחייבויות המועצה על פי הסכם זה.

 הפרת הסכם  .21

 20, 19,  18, 16, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6)ג(, 5, 4המבוא להסכם זה וכן סעיפים  .א
תם ו/או הפרת כל אחד מהם שלו הינם עיקריים ויסודיים לצורך ביצועו, והפר

 תהווה הפרה יסודית של הסכם זה.

בשל ₪  10000צד שיפר הסכם זה יהיה חייב לשלם לצד הנפגע פיצויים בסך של  .ב
כאמור,  ידי הצד המפר-הנזקים שיגרמו לצד הנפגע מחמת הפרה של ההסכם על

כם וזאת מבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד ו/או תרופה שיעמדו לצד הנפגע לפי הס
 זה ו/או לפי כל דין ובנוסף לכל זכות ו/או סעד ו/או תרופה כאמור. 

 סמכות שיפוט ייחודית .22

כל סכסוך או מחלוקת בקשר להסכם זה, ביצועו, פירושו, וכל תביעה בקשר להסכם זה 
של מדינת ישראל לפי סמכותם  חיפהתובא להכרעת בתי המשפט אך ורק במחוז 

 העניינית.

 שונות .23
ת תנאי ההתקשרות בין הצדדים ומבטל את כל המסמכים, חוזה זה ממצה א .א

ההבנות וההסכמות, בכתב ו/או בע"פ, באופן מפורש או משתמע, שהיו בין 
 הצדדים ערב חתימתו.

מתאריך חתימתו ואילך, ינהגו הצדדים בהתאם לחוזה זה בלבד, בכפוף להוראות  .ב
 כל דין.

היו ברי תוקף, אלא אם כל שינוי ו/או ביטול של סעיף מסעיפי הסכם זה, לא י .ג
 נעשו במסמך בכתב ובחתימת שני הצדדים.

שעות מתאריך מסירה  72הודעה אשר תשלח מצד אחד למשנהו תחשב כאילו נתקבלה  .24
 למשלוח בדואר רשום.

 מעני הצדדים להסכם זה:  .25

  20179מועצה, ד.נ. משגב  .א
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 הקבלן ________________________ .ב
 
 
 

 או הצדדים על החתום:ולראיה לנכונות כל האמור לעיל ב
 
 

_____________________ ___________________ 
 הקבלן המועצה האזורית משגב

 



 

 

 'בנספח    

 

 

 המועצה האזורית משגב
 

 09/21מכרז מס' 

 ומוסדות ואתרים ציבוריים אחרים במשגב אבטחת מוסדות חינוך

 שרותי אבטחה, סיור ומוקד

 

 שמירה ואבטחה נהלי

 

 להנחיות משטרת ישראל ומשרד החינוך. בנוסף מפרט זה הינו 

ו/או המשטרה, יחול הנוהל המחמיר במקרה של סתירה בין נהלים אלה לבין  נהלי משרד החינוך 
 יותר.

הקבלן מתחייב כי לשם ביצוע השירותים יעסיק בעלי תפקידים שהינם עובדיו וניידות  .1

סיור, העומדים בכל הדרישות והמפרטים של משטרת ישראל לרבות עמידה בתנאי סף  

וחה ,משרד הרוולציידם על פי הנחיות משטרת ישראל לקבלה לעבודה, הכשרות ורענונים 

 משרד החינוך והרשות.,

ומשרד החינוך כפי ,משרד הרווחה המאבטח ימלא אחר כל הנחיות משטרת ישראל   .2

שמופיעים בנהלים ובחוזרי מנכ"ל וכפי שיפורסמו מעת לעת לרבות צורת ההופעה , סוג 

הלבוש, מצב כלי הנשק, אופן ביצוע רישום דוחות וכ"ו  , באחריות נציג המועצה לעדכן 

 השירות של החברה בנהלים/הנחיות חדשות שיפורסמו.את מנהל 

על חשבונו את הציוד הנדרש לעבודתם ובכלל זה הקבלן מתחייב לספק לכל העובדים  .3

 מדים, נעלים סגורות מותאמות לריצה, ביגוד חורף כולל מעיל וחליפה נגד גשם.

 POCהקבלן מתחייב לספק לכל העובדים, למוקד משגב ולקב"ט על חשבונו מכשיר קשר  .4

הקבלן מתחייב לספק לכל עובדיו החמושים על חשבונו כספת תקנית על פי מפרט  .5

משטרת ישראל לצורך להתקנה בביתו של העובד לצורך אחסנת כלי הירייה מעבר לשעות 

 משרד לביטחון פנים.העבודה כנדרש על פי הנחיות משטרת ישראל וה

שתוכל להפיק  איזיארד הקבלן מתחייב לבצע פיקוח ובקרה לעובדיו במערכת ממוחשבת .6

 דוח מיקומים של המאבטחים בזמן הביקורת. 



 

 

הקבלן מתחייב כי המאבטחים המועסקים על ידו יגיעו תרם תחילת עבודתם לראיון  .7

ל הכשרה צבאית, אישי אצל הקב"ט כאשר ברשותם אישור על רמת השכלה, אישור ע

 ואישור בדבר העדר עבירות מין.

הקבלן מתחייב להציב במוסדות השונים את אותם מאבטחים במשך כל תקופת החוזה   .8

 למעט מיקרים בהם המאבטח נעדר בשל מילואים, מחלה, התפטרות ונסיבות כיוצא בזה.

 זה. הקבלן יפעיל סניף כולל חדר נשק על פי הנחיות המשרד לביטחון פנים בנושא .9

 ניידת הפיקוח/ סיור תיתן מענה מידי לקריאות שיתקבלו ממוסדות החינוך ברשות. .10

 הקבלן יעדכן ויתאם את יציאת המאבטחים לקורסים ולרענונים עם הקב"ט.  .11

 הקבלן או מי מטעמו יהיה נוכח בקליטתם של המאבטחים במתקן ההכשרה לימי הרענון. .12

ו בכל הנוגע לנהלי אבטחה, ביטחון הקבלן מתחייב לתדרך באופן פרטני  את עובדי .13

 ובטיחות טרם תחילת עבודתם בכל עמדה ועמדה.

המאבטחים יופיעו לעבודה במדי הקבלן ) חולצה עם סמל הקבלן על הזרוע, לפחות כיס  .14

קדמי אחד  מכנסי דגמ"ח נעלים שחורות, , עניבה ומעיל על פי הצורך. כשהם מגולחים 

 .מסופרים ללא עגילים 

 שתאושר אחרת תוצרת כל אויריחו /גלוק מסוג"מ מ 9  באקדח מצויד יהיה המאבטח .15

 הנחיות פי על תיקני אבטחה לבבכ מאובטח יהיה האקדח"ט. הקב ידי על מראש

 .מחסניות 2 לפחות יהיו מאבטח לכל .המשטרה

 אבטחה ושרוך חיצוני חגורה נרתיק בתוך ונימצא גלוי כשהוא תהיה הירייה כלי נשיאת .16

 . המכנס לחגורת מחובר כשהוא תיקני

 לא יחולו לגבי בודק בטחוני. 16,ו15סעיף  .17

 המאבטח יהיה מצויד בכובע זיהוי תקני . .18

המאבטח יגיע בשעה היעודה )לכל מוסד שעת התחלה אחרת שתקבע על ידי הקב"ט לפני  .19

 פתיחת השנה(

של  107למוקד   התייצבותוהממוחשבת וידווח על  ההתייצבותהמאבטח יתייצב במערכת  .20

 המועצה

 המאבטח יבצע סריקת בוקר יסודית של המוסד . .21

 המאבטח יקפיד על ביצוע רישום הסריקות בטופס המיועד לכך. .22

למוסד וימנע הכנסת נשק או אמצעי לחימה  מכל סוג  הנכנסהמאבטח יקפיד לבדוק כל  .23

 שהוא  )קר או חם(.

זר המבקש להיכנס לשטח המאבטח יבקש את אישור הנהלת המוסד להכניס כל אדם  .24

 המוסד.

כל זר המעוניין להיכנס למוסד ואושר על ידי ההנהלה  , תיבדק תכולת הכבודה שלו והוא  .25

 ירשם בצורה מסודרת  בטופס כניסת זרים.

 .וסביבתו הקרובה עמדת השמירה /המאבטח יקפיד  על הסדר והניקיון של ביתן השמירה .26

 קב"ט מוסדות חינוך/בכל תקלה/ אירוע ידווח מיידית למוקד משג .27



 

 

בכל  שעות שבעהקבלן יבצע פיקוח ובקרה על השומרים בעזרת מפקח וניידת סיור במשך  .28

 יום ועל חשבונו ללא תמורה נוספת.

יעבור הכשרה של מאבטח מוסדות חינוך לפחות ויעבור קורס מנבטי"ם תוך שנה המפקח  .29

 מתחילת עבודתו.

המאבטחים לפקח על ביצוע השירותים על המפקח יהיה אחראי לקיים קשר רציף עם  .30

ידם לפקוד את המאבטחים לפחות בפעמיים בשבוע ולדאוג להחלפתם בהתאם לצורך. 

 המפקח יחתום ביומן המוסד ויציין את ממצאי הביקורת אשר בוצעו על ידו.

 המפקח ימלא דו"ח ביקורת וישלח העתק לקב"ט לפחות אחת לשבוע. .31

עת וללא צורך במתן הסברים או נימוקים כל שהם הקב"ט רשאי לדרוש מהקבלן בכל  .32

הקצות להחליף עובד מעובדי הקבלן לרבות מאבטחים ו/או מפקחים.הקבלן מתחייב ל

 דרש ללא שהות.מאבטחים/מפקחים חלופיים כנ

שהוחלפו לבקשת הקב"ט לא יועסקו על ידו חים/מפקחים י מאבטהקבלן מתחייב כ .33

 חוזה זה.במסגרת 

 .לקב"ט באופן מידי על כל שינוי זמני או קבוע במצבת העובדים  הקבלן מתחייב להודיע .34

הקבלן יערך כך שככל שיהיו חסרים עובדים הוא יפעל לשם החלפתם המידית של  .35

הנעדרים מכל סיבה שהיא. לשם כל מתחייב הקבלן לדאוג לקיום עתודה של עובדים 

דים בכל הציוד כדין ומצוישעברו בהצלחה את ההכשרה, עברו ראיון קב"ט, חמושים 

 הנדרש 

מועצה  – ת מוסדות חינוך"אבטח -ניידת הפיקוח תהיה משולטת בכיתוב גדול וברור   .36

 אזורית משגב"

התרגול יתואם  –המאבטחים לפחות פעם  בשלושה חודשים.  כל  הקבלן יבצע תרגול  של .37

 עם הקב"ט.

 שעות לקב"ט. 12דו"ח שיועבר תוך  ייכתבלכל אירוע חריג  / תרגיל / ביקורת  .38

הקבלן יכין תיק עמדה הכולל את כל ההנחיות של המשטרה והמועצה בנושא וכן פק"מ  .39

 .אבטחה לכל עמדה על פי הנחיות המשטרה 

 

 

 

 















































 לכל שעת עבודה בתחום השמירה והאבטחה מעסיקעלות שכר ל הודעה:

 

 משרד האוצר
 אגף החשב הכללי

 תקשרויות ורכישותה –תכ"ם 

 סוגי מכרזים והתקשרויות פרק משני:

 התקשרויות מיוחדות תת פרק:

 7.3.9.2 הוראה מקשרת:

 7.3.9.2.3ה. מספר הודעה:

 01תת מהדורה:                                       18 מהדורה:

  8מתוך  1עמוד  24.05.2021 בתוקף מיום:

 הכלליסגן בכיר לחשב  תפקיד: אלי ביתן שם המאשר:

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

 

 מבוא  .1

לשלם לעובדים בתחום  מעסיקהלמשרדים את מרכיבי השכר המינימאליים שעל  הודעה זו מציגה 

על  . זאתאליהם נדרשת ועדת המכרזים להתייחס בעת בדיקת ההצעות ,השמירה וכן מרכיבים נוספים

מתחייב לשלם את כל מרכיבי השכר הנדרשים ללא מתן  מעסיקלוודא כי ה וכלת ת המכרזיםוועדמנת ש

 פרשנות וכי לא ייפגעו זכויות עובדים.

 שעות עבודה חודשיות עבור משרה מלאה.  182בוצע לפי  שלהלןהתחשיב  

הנובעים  ,שינויים בתעריפים השונים תכנוינכונות למועד פרסום ההוראה.  2 ופיעות בסעיףהטבלאות המ 

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

לי אמינקבע במכרז תעריף הגבוה מהתעריף המינמקרה שבו ב עדכנית למועד עריכת המכרז.

 יש לעדכן את רכיבי השכר האחרים בהתאם. ,הלןהמחושב ל

חייב בכל מקרה לעמוד בהתחייבויותיו הנובעות מכל חוק, דין, הסכם  מעסיקלמען הסר ספק, יובהר, כי ה 

במקום בו המרכיב  ן,. כמו כגם אם אינן מופיעות בטבלאות שלהלן או מופיעות באופן חסר ,או צו הרחבה

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

 שמירהנספח תמחירי לעובדי ה .2

 4 המיוחד מיוםהסכם הקיבוצי בהתאם ל ,2020 ספטמברב 6 הנספח התמחירי שלהלן הינו מיום 

בדצמבר  22 מיוםו 2014 באוקטובר 2 מיוםבענף השמירה והאבטחה הרחבה ה ויוצו 2012בדצמבר 

2016: 

 הערות  

 שכר יסוד

 עובד שמירה
29.12  ₪ 

ולאחראי על עובדי השמירה,  שכר היסוד החודשי לעובד שמירה

₪  5,300יעמוד על  המוגדר בחוזה שבין המדינה לקבלן השמירה,

 לשעת עבודה.₪  29.12לחודש עבור משרה מלאה, קרי 

 .22.12.2016 מיוםוהאבטחה צו הרחבה בענף השמירה  :מקור

 .1987-חוק שכר מינימום, התשמ"ז

 חופשה
1.34  ₪ 

(4.62%) 

 הראשונות, הכול בהתאםהשנים  4-בימי חופשה בתשלום  12

  .1951-חוק חופשה שנתית, התשי"אל

 .3.5ראה פירוט זכאות לשנים הבאות בסעיף 

 .1951-חוק חופשה שנתית, תשי"א: מקור

 .15, סעיף 02.10.2014מיום  והאבטחה צו הרחבה בענף השמירה
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 לכל שעת עבודה בתחום השמירה והאבטחה מעסיקעלות שכר ל הודעה:

 

 משרד האוצר
 אגף החשב הכללי

 תקשרויות ורכישותה –תכ"ם 

 סוגי מכרזים והתקשרויות פרק משני:

 התקשרויות מיוחדות תת פרק:

 7.3.9.2 הוראה מקשרת:

 7.3.9.2.3ה. מספר הודעה:

 01תת מהדורה:                                       18 מהדורה:

  8מתוך  2עמוד  24.05.2021 בתוקף מיום:

 הכלליסגן בכיר לחשב  תפקיד: אלי ביתן שם המאשר:

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

 

 הערות  

 חגים
1.01  ₪ 

(3.46%) 

ה. הזכאות לימי חג הינה במקרים בהם ימי חג בשנ 9-העובדים זכאים ל

אלא אם נעדרו בהסכמת  ,החגהעובדים עבדו יום לפני ויום אחרי 

 המעסיק. 

, 02.10.2014 מיוםוהאבטחה  צו ההרחבה בענף השמירה מקור:

 .19סעיף 

 הבראה
1.38 ₪  

 

 ליום. ₪  429עומד על  2020ערך יום הבראה לשנת 

. דמי ההבראה הזכאות לדמי הבראה הינה מיום העבודה הראשון

 ישולם לצד שכר השעה.אשר  ,לעובד כרכיב נפרדישולמו 

כולל בתוכו תשלום הבראה גם עבור ימי החג, החופשה תעריף זה 

  והמחלה.

יובהר כי רכיב השעה של דמי ההבראה לא ישולם עבור העסקה מעבר 

 להיקף משרה מלאה. 

 .3.6 הזכאות לימי הבראה בסעיףראה פירוט 

 .02.10.2014מיום והאבטחה צו הרחבה בענף השמירה : מקור

 .04.12.2012הסכם קיבוצי מיוחד מיום 

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

 פנסיה
2.46 ₪ 

(7.5%) 

 לקצבה לפנסיה, כהגדרתה המשולמת גמל, הפרשה לקופת

-ה"גמל(, התשס פיננסיים )קופות שירותים על הפיקוח חוקב

להעסקתו  מהיום הראשון, החל על שם העובדתעשה  ,2005

לכללים הנהוגים לגבי בהתאם זאת  ,לצורך ביצוע ההתקשרות

עובדי מדינה, בכלל הדירוגים המיוצגים על ידי ההסתדרות 

 הכללית.

ימי חג,  ההפרשה תתבצע על שכר יסוד בתוספת דמי הבראה,

 דמי חופשה, ימי מחלה, תשלום עבור ימי מילואים ודמי לידה.

העובד עבד שעות נוספות או שעבד ביום המנוחה בו במקרה ש

 תמורת עבודה זו.יש להפריש גם בגין 

 .צו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק: מקור

 .04.12.2014הסכם קיבוצי מיוחד מיום 

 .02.10.2014מיום  והאבטחה בענף השמירהצו הרחבה 
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 לכל שעת עבודה בתחום השמירה והאבטחה מעסיקעלות שכר ל הודעה:

 

 משרד האוצר
 אגף החשב הכללי

 תקשרויות ורכישותה –תכ"ם 

 סוגי מכרזים והתקשרויות פרק משני:

 התקשרויות מיוחדות תת פרק:

 7.3.9.2 הוראה מקשרת:

 7.3.9.2.3ה. מספר הודעה:

 01תת מהדורה:                                       18 מהדורה:

  8מתוך  3עמוד  24.05.2021 בתוקף מיום:

 הכלליסגן בכיר לחשב  תפקיד: אלי ביתן שם המאשר:

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

 

 הערות  

 פיצויים
2.74  ₪ 

(8.33%) 

 על הפיקוח חוקהפרשה לקופת גמל לפיצויים, כהגדרתה ב

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

החל מהיום הראשון להעסקתו לצורך ביצוע  ,שם העובד

צו ההרחבה ה ל6סעיף בההתקשרות. זאת למרות האמור 

 .]נוסח משולב[ לפנסיה חובה

ההפרשה תתבצע על שכר היסוד בתוספת דמי הבראה, ימי חג, 

 דמי חופשה, ימי מחלה, תשלום עבור ימי מילואים ודמי לידה. 

במקרה שהעובד עבד שעות נוספות יש להפריש בגין עבודה זו 

. יובהר כי שיעור הפרשה זה יהיה בעד העבודה 6%בלבד 

 , לפי העניין(.150%או  125%הנוספת שבוצעה )

בגין שכר היסוד יש  - ה שהעובד עבד ביום המנוחהבמקר

לעבודה בשבת יש להפריש  התוספתובגין  8.33%להפריש 

6% . 

 .1963-תשכ"גהחוק פיצויי פיטורין,  :מקור

  .04.12.2012הסכם קיבוצי מיוחד מיום 

  .02.10.2014מיום  והאבטחה בענף השמירהצו הרחבה 

 ביטוח לאומי
1.17  ₪ 

(3.55%) 

ביטוח לאומי.  3.55%משולם  ,מהשכר הממוצע 60%עד לשכר של 

 . 7.6%מעבר לשכר זה משולם 

יודגש כי בחישוב רכיבי השכר בטבלה זו נלקח בחשבון התעריף הנמוך, 

מהשכר  60%וזאת בשל העובדה שמרבית העובדים משתכרים עד 

 הממוצע במשק. 

חוק הביטוח כמפורט ב ,לאומי משולם על מרכיבים נוספיםביטוח 

: כגון ,מעבר לשכר היסוד ,1995-תשנ''הה, [נוסח משולב] הלאומי

 חופשה, ותק, חגים, נסיעות, הבראה, מתנות לחגים, סבסוד ארוחות.

 .1995-תשנ"ה[, נוסח משולב]חוק הביטוח הלאומי : מקור
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 לכל שעת עבודה בתחום השמירה והאבטחה מעסיקעלות שכר ל הודעה:

 

 משרד האוצר
 אגף החשב הכללי

 תקשרויות ורכישותה –תכ"ם 

 סוגי מכרזים והתקשרויות פרק משני:

 התקשרויות מיוחדות תת פרק:

 7.3.9.2 הוראה מקשרת:

 7.3.9.2.3ה. מספר הודעה:

 01תת מהדורה:                                       18 מהדורה:

  8מתוך  4עמוד  24.05.2021 בתוקף מיום:

 הכלליסגן בכיר לחשב  תפקיד: אלי ביתן שם המאשר:

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

 

 הערות  

 קרן השתלמות
2.46  ₪ 

(7.5%) 

 

הקבלן מחויב לבצע הפרשה לקרן  2014 בנובמבר 1 החל מיום

החל מהיום הראשון להעסקת העובד  ,השתלמות לטובת העובד

גם אם לא  ,אצל קבלן השירותים. תשלום זה יבוצע עבור עובדים

 הודיעו לקבלן על זהות קרן ההשתלמות.

 

ההפרשה תתבצע על רכיב שכר היסוד החודשי הנקוב 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 עבודה ביום המנוחה. כלומר, המשולם עבור הגמול 

בצע הפרשה רק עבור השכר הרגיל המשולם בגין עבודה תת

 ביום המנוחה.  

לביצוע ההפקדות  רואה חשבוןאחת לשנה הקבלן ימציא אישור 

 לקרן השתלמות לעובדים.

 4.12.20120הסכם קיבוצי מיוחד מיום : מקור

 .02.10.2014מיום  והאבטחה בענף השמירהצו הרחבה  

   41.68₪ סה"כ

 

 להלן רכיבי שכר נוספים אשר ישולמו על פי הביצוע:

  נסיעות 

פי עלות הנסיעות יש להתאים את תשלום הנסיעות על 

עד לתקרה המתעדכנת מעת לעת בצו  ,לעובד בפועל

 ליום עבודה. ₪  22.6ההרחבה. התקרה הנוכחית היא 

המשרד ישלם  ,במקרה בו הקבלן מספק שירותי הסעות

לקבלן עלות תעריף חופשי חודשי באזור קבלת 

 אלא אם נקבע אחרת בתנאי המכרז. ,השירותים

בהוצאות  עסיקהמצו הרחבה בדבר השתתפות : מקור

 עבודה וממנה.לנסיעה 
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 לכל שעת עבודה בתחום השמירה והאבטחה מעסיקעלות שכר ל הודעה:

 

 משרד האוצר
 אגף החשב הכללי

 תקשרויות ורכישותה –תכ"ם 

 סוגי מכרזים והתקשרויות פרק משני:

 התקשרויות מיוחדות תת פרק:

 7.3.9.2 הוראה מקשרת:

 7.3.9.2.3ה. מספר הודעה:
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הפרשות לגמל בגין 

 החזר הוצאות
 (5%) 

הפרשות לגמל יעשו על החזרי הוצאות נסיעה בלבד 

לקופה אישית על שם העובד החל מהיום הראשון 

 .להעסקתו

בו הקבלן מספק שירותי שרכיב זה לא ישולם במקרה 

 הסעות לעובדים.

  4.12.20120הסכם קיבוצי מיוחד מיום  מקור:

 .02.10.2014מיום והאבטחה בענף השמירה צו הרחבה 

  מחלה

רואה תשלום זה יבוצע על ידי המשרד כנגד קבלת אישור 

אחת לחודש. יובהר  ,על ביצוע התשלומים בפועל חשבון

כי המזמין ישלם לקבלן לפי צבירת ימי המחלה של העובד 

או  ,בתקופת ההתקשרות עם המשרד הממשלתיבחברה 

לפי צבירת ימי המחלה של העובד בתקופת עבודתו 

. אין באמור כדי לגרוע מחובותיו במשרד הממשלתי

 כלפי העובד. הקבלןהחוקיות של 

 דמי חוקלהוראות התשלום לדמי מחלה יבוצע בהתאם 

 ,אולם על אף האמור בחוק זה ,1976-"והתשל מחלה

תקופת הזכאות לדמי מחלה תהייה יומיים לכל חודש 

 -או באותו מקום עבודה  מעסיקשהעובד עבד אצל אותו 

יום, בניכוי  130 -אך לא יותר מימי מחלה  24ובסה"כ 

התקופה שבעדה קיבל העובד דמי מחלה על פי חוק דמי 

 מחלה.

בגין רכיב זה ישולמו כל רכיבי השכר הסוציאליים )פנסיה, 

 ביטוח לאומי(. מעסיקפיצויים, קרן השתלמות ועלויות 

 .1976-התשל"וחוק דמי מחלה, : מקור

 .02.10.2014מיום והאבטחה צו ההרחבה בענף השמירה 

 שמירה ואבטחהתוספות נוספות המשולמות לפי העניין לעובדי  .3

יש לשלם שעות נוספות על פי החוק וצו , בפועל העובד ביצע שעות נוספותבו במקרה ש - שעות נוספות 

  .והאבטחה ההרחבה בענף השמירה

בנוסף  ,ה בתשלוםחופשחודשי עבודה ומעלה זכאי ל 6כל עובד המועסק  - חופשה מסיבות משפחתיות 

 כדלקמן: 3.5לימי החופשה בתשלום להם זכאי לפי סעיף 

 .ימי חופשה 3 -נישואין זכאי העובד ללרגל   

 .יום חופשה 1 -נישואי בנו/בתו זכאי העובד ללרגל   

 .יום חופשה 1 -לידת בן/בת זכאי העובד ללרגל   
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 ,שירותו הצבאי ו/או בעקבות פעולות איבהעובד שבן משפחתו נהרג במהלך  - היעדרות ביום הזיכרון 

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

 סבתו. סבו/ אחותו/ אחיו/ זוג/ בנו/ בתו/ אביו/ אמו/ בן או בת -לנכות משכרו. לעניין זה "בן משפחתו" 

ימים ויהיה זכאי לשכר  7להעדר מעבודתו לתקופה שלא תעלה על בתקופת אבל זכאי העובד  - אבל ימי 

  .מבלי לגרוע מחופשתו או לנכות משכרו ,מלא בגין ימי היעדרותו מהעבודה

וסף לימי החופשה השנתית להם זכאי בנ, הינם 3.2 - 3.4בסעיפים המפורטים  ,ימי החופשה ,יובהר כי

 העובד.

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

אצל המעסיק עבודה מספר שנות 

 או במקום העבודה
 מספר ימי חופשה

 ימי עבודה 12 1 - 4

 ימי עבודה 13 5

 ימי עבודה 18 6

 ימי עבודה 19 7 - 8

 ימי עבודה 23 ואילך 9

 

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

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

 הלן: לקבלן השירותים על תקופת עבודתו של העובד במשרד, בהתאם לאמור 

 מספר ימי ההבראה תקופת העבודה )בשנים(

 7 שנים 3עד 

10 - 4 9 

15 - 11  10 

19 - 16 11 

24 - 20 12 

 13 ואילך 25 -מהשנה ה

 

 ,על ביצוע התשלום לעובדי ניקיון ואחראי ניקיון מצטיינים רואה חשבוןישולם כנגד אישור  - מצוינות ענקמ 

 , "אמות מידה להענקת מענק מצוינות לעובדי קבלןההודעאמות מידה שנקבעו על ידי המדינה ב בסיסעל 

  ."תחומי השמירה, האבטחה והניקיוןב

המפורסם בהודעה  : שכר היסודסך הרכיבים הבאים המשולמים לקבלןמ 1%גובה המענק יהיה  

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

 ( וקצובת הנסיעה. ולביום מנוחה )ככל שהעובד זכאי 

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

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

 קרן פנסיה וקרן השתלמות(.

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

 שלו כמעסיק.

המעודכן יעודכן על פי התעריף  הפסח( גובה השי לרגל כל אחד מהחגים )ראש השנה וחג - שי לחג 

השי לא יוענק בטובין  ₪. 212.5השי לחג יעמוד על גובה ליום פרסום הודעה זו,  נכון בשירות המדינה.

הוראת התכ''ם, ע בגובה השי וכללי הזכאות לשי יעודכנו בהתאם לקבו או בשווה כסף )כגון תלושי קנייה(.

''הגנה על זכויות עובדים המועסקים על ידי קבלני שירותים בתחומי השמירה, האבטחה והניקיון'', מס' 

7.3.9.2.  

 על ביצוע התשלום לעובדים. רואה חשבוןכאמור יבוצע לאחר הצגת אישור  תשלום 

 בהתאם לשיעור ההפרשה  לביטוח לאומיבגין תשלום זה יש לשלם לקבלן תוספת בגין הפרשות  

 שלו כמעסיק.

 מרכיבי עלות נוספים .4

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

 הפסד וכי לא ייפגעו זכויות עובדים.  תבהתאם לדרישות המכרז. זאת על מנת לוודא כי אין מדובר בהצע

 ור לחישוב עלות שכר למעסיקסימולט .5

 סימולטורקובץ מצורף, ''ה רא ,שכר למעסיק לכל שעת עבודה בתחום השמירה והאבטחההעלות  חישובל 

 .שמירה ואבטחה'' –לחישוב עלות שכר למעסיק 

 נספחים .6

 .טבלת שינויים שבוצעו בהודעה -נספח א  
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 נספח א

 טבלת שינויים שבוצעו בהודעה

 

 טבלת שינויים

 תיאור השינוי / נימוקים סעיף/ים מושפע/ים תאריך מהדורה

11 30.06.2016 

 נספח תמחירי
עדכון נספח תמחירי בהתאם להעלאת שכר המינימום 

 במשק.

3.2 

 הבהרה לעניין חופשה מסיבות משפחתיות.

 הבהרה בגין תשלום מחלה.

 עדכון שיעור הפרשות ביטוח לאומי.

3.5 
 עדכון טבלת זכאות לימי חופשה.

 

 הבהרה לעניין שי לחג. 3.8

12 01.01.2017 

 נספח תמחירי
עדכון נספח תמחירי בהתאם לצו הרחבה בענף השמירה 

 .22.12.2016והאבטחה מיום 

 

 עדכון טבלת זכאות לימי חופשה. 3.5

 .עדכון תעריף דמי הבראה נספח תמחירי 29.11.2017 13

 נספח תמחירי -  2 09.04.2018 14
לצו הרחבה בדבר קיצור עדכון נספח תמחירי בהתאם 

 .שבוע העבודה במשק

 נספח תמחירי - 2.1 01.11.2019 15
 עדכון תעריף ימי הבראה.

 עדכון שיעור הפרשות ביטוח לאומי.

 עדכון תעריף דמי הבראה. נספח תמחירי - 2.1 06.09.2020 16

 עדכון גובה ההחזר בגין נסיעות. נספח תמחירי - 2.1 27.04.2021 17

 .סימולטור לחישוב עלות השכר למעסיק הוספת 5 24.05.2021 18
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 נספח ג'

 ______________ האזורית משגב לביןהמועצה הסכם בין באישורי ביטוח 

ת הקטנת סכומי ביטוח תפסול מידית א)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☐
 

 חברת אבטחה

 
 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
 2017900ד.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'

         302   309  311   
312   313   328   
332  

 חודשים( 6) 
         
         
         

 5,000,000     צד ג'
למקרה 

 ולתקופה

  312  309  302   שח
321  315  329 
328  

 6,000,000     אחריות מעבידים
 למקרה 

17,000,000 
 לתקופהו

 

    שח
319   

          

          
          

 

 (:ג')בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות המתאים כפי המצוין בנספח פירוט השירותים 
 

 אבטחת מוסדות חינוךמול חברת אבטחה ל הסכם המועצה
 001    שרותי אבטחה, סיור ומוקד, ומוסדות ואתרים ציבוריים אחרים במשגב 

 
 

 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



 

 

 חתימת האישור
 המבטח:

 

 



 
 
 

1 
 

 ט' נספח
 עניינים ניגוד ואיסור משפחתית קרבה העדר תצהיר

 לכבוד 
 "המועצה"(  -)להלן משגבאזורית  מועצה

 .נ.,אג.

במסגרת  1(המציע -זו מוגשת על ידי __________________________ )להלן הצהרה .1
למתן שירותי אבטחת מוסדות חינוך ומוסדות ואתרים ציבוריים  09/21 הצעתי במכרז מס'

 מהצעתי נפרד בלתי חלק ומהווה המועצה ידי על שפורסם ,משגבמועצה האזורית אחרים ב
 .במכרז

 ביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים:המועצה ההנני מצהיר בזאת כי  .2

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

, בן או בת, זוג, הורה ןב -וב״ יהיה צד לחוזה או לעסקה עם המועצה, לעניין זה, ״קר
 אח או אחות״.

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

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

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

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

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

 בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי:  .3

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

 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 3המפורטים בסעיף  לי איזה מבין סוגי הקרבה יש .4

            

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

            

תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל, או אם  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



2 
 

 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

 
 



 
 

 

 
  נספח י'

 
 

  
 

 תאריך:____________________

 לכבוד

 אזורית משגב מועצה 

       

 א.ג.נ.,

 ערבות בנקאית מספר __________________ הנדון:

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

שקלים חדשים )הסכום  000,70של ל ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסכום כול

מאת  המגיע או עשוי להגיע לכם"(, הסכום הנ"ל" -שקלים חדשים( )להלן   שבעים אלףבמילים: 

למתן שירותי אבטחת מוסדות חינוך ומוסדות ואתרים ציבוריים אחרים חוזה המבקש בקשר עם 

 .מבקשכם לבין השנחתם ביני במשגב

כפי שמתפרסם  ע במועד חתימת כתב ערבות זההידוהמחירים לצרכן הסכום הנ"ל צמוד למדד 
 די הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, באופן הבא: י-על

 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
הה לשיעור עליית המדד החדש לעומת המדד הערבות כשהוא מוגדל בשיעור ז

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 מימ
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

 


