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 ג'ן-המועצה המקומית בית
 32/2019מכרז פומבי מס' 

 מוסדות החינוךל אבטחת יום שמירה ולמתן שירותי 
 

ג'ן מזמינה בזה הצעות מחיר לאספקת שירותי שמירה ואבטחת -המועצה  המקומית בית
, כמפורט במסמכי המכרז בעיקר  ג'ן-בכפר בית דות המועצה ומוס יום  למוסדות החינוך

 הרצ"ב.  
 
בחדר הישיבות   10:00שעה  27/11/2019ד'  , יתקיים ביוםחובה פגש מציעים וסיור מ .1

 במועצה המקומית.
 

 רשאים לגשת למכרז כל אדם או תאגיד העומדים בתנאים שלהלן: .2
שיון תקף לניהול משרד לשירותי שמירה לפי חוק חוקרים פרטיים ושירותי יבעל ר .א

 ו.יש לצרף העתק הרישיון., בתוקף במועד הגשת הצעת1972שמירה התשל"ב 

שנים במתן שירותי אבטחה למוסדות חינוך בתחומי  3סיון קודם מוכח לפחות יבעל נ .ב
 רשויות מקומיות, בסדר גודל ובהיקף כספי בדומה לעבודה נשוא מכרז זה.

 עוסק מורשה המנהל ספרים כחוק. .ג

 –תש"ט ג' לחוק כלי ירייה ה10בעל רישיון בר תוקף לאחזקת כלי ירייה לפי סעיף  .ד
 , בתוקף במועד הגשת הצעתו.יש לצרף העתק הרישיון.1949

שיון קבלן שירות מאושר ובתוקף ממשרד התמ"ת מכח חוק העסקת עובדים יבעל ר .ה
 .1996על ידי קבלני כח אדם התשנ"ו 

חודשים רצופים  10עסיק בכח אדם בשלוש השנים האחרונות במשך מציע אשר ה .ו
בטחה, ולכל העובדים שלו שולם לפחות שכר עובדים בעבודות שמירה/א 10לפוחת, 

המינימום הקבוע בחוק ושאר התשלומים בקשר לענף השמירה, וכן הוא או מי מבעלי 
השליטה לא הורשעו בשלוש השנים האחרונות בעבירה אחת או יותר מבין העבירות 

 ' שבמסמכי המכרז.טבנספח המנויות בחוקי העבודה המפורטים 

ת מין ויש בידו ונים האחרונות הוא או מעובדיו בעבירלא הורשע בעשר השמציע ש .ז
אישור משטרה בהתאם לחוק מניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים 

 על תקנותיו לו ולכל עובדיו. 2001התשס"א 
 
,  את כאמור בסעיפים לעיל תוהרישיונובנוסף למסמכים על המציע לצרף להצעתו,  .3

 :בדף תנאים כלליים, לרבות  4סעיף המפורטים במסמכי המכרז בהמסמכים 

' במסמכי דבנספח -₪  50000אוטונומית, בלתי מותנית, על סך  ערבות בנקאית, .א
 המכרז.

  י"אנספחים א עד  .ב
   

₪ )שלא יוחזרו( בימים א' עד ה' בין  2000את מסמכי המכרז ניתן לרכוש תמורה סך של  .4
 .  15:00עד  8:30השעות 

 

הדרושים והמסמכים של חוברת המכרז יש להגיש  את ההצעה בצירוף כל המסמכים .5
, לתיבת המכרזים 32/2019במסירה ידנית במעטפה סגורה עם ציון מס' המכרז 

, בימים  0041:עד השעה   12/2019/5 הנמצאת במשרד מזכיר המועצה לא יאוחר מיום 
 .16:00עד  8:30א' עד ה' משעה 

 
 jann.muni.il-www.beit ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר המועצה  .6
 
 בכבוד  רב          

 
 עו''ד ראדי נגם         

              ראש המועצה המקומית                                   
 
 
 

http://www.beit-jann.muni.il/
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 ג'ן-המועצה המקומית בית

 32/2019מכרז פומבי מס' 
 ואבטחת יום למוסדות החינוך  למתן שירותי שמירה                   

 תנאים כלליים 
 

אבטחת יום  שמירה וג'ן מזמינה בזה הצעות מחיר לאספקת שירותי -המועצה  המקומית בית
 כמפורט במסמכי המכרז הרצ"ב.    ג'ן-בית בכפרומוסדות המועצה למוסדות החינוך 

 
(, כאשר למועצה תהיה 2020/2019) תש"פתקופת ההתקשרות הינה עד סוף שנת הלימודים  .1

י המכרז. מועד תחילת העבודה מיד עם הודעה כל אופציה להארכת החוזה כמפורט במסמכ
 זכיה במכרז וחתימת הסכם עם הזוכה.

 
עם קביעת הזוכה/ים במכרז ייחתם בין המועצה לבין הזוכה/ים חוזה/ים על פי נוסח  .2

 רז )להלן: "החוזה"(. החוזה, שהעתקו רצ"ב כחלק בלתי נפרד ממסמכי המכ

 

בחדר הישיבות במועצה   0001:שעה  27/11/2019, יתקיים ביום חובה  וסיור מפגש מציעים .3
 המקומית.

 
 תנאים להשתתפות במכרז, המהווים חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז:. 4

 רשאים לגשת למכרז כל אדם או תאגיד העומדים בתנאים שלהלן:    
לשירותי שמירה לפי חוק חוקרים פרטיים ושירותי שיון תקף לניהול משרד יבעל ר .א

 יש לצרף העתק הרישיון.ו., בתוקף במועד הגשת הצעת1972שמירה התשל"ב 

שנים במתן שירותי אבטחה למוסדות חינוך בתחומי  3סיון קודם מוכח לפחות יבעל נ .ב
 רשויות מקומיות, בסדר גודל ובהיקף כספי בדומה לעבודה נשוא מכרז זה.

 המנהל ספרים כחוק.עוסק מורשה  .ג

 –ג' לחוק כלי ירייה התש"ט 10בעל רישיון בר תוקף לאחזקת כלי ירייה לפי סעיף  .ד
 , בתוקף במועד הגשת הצעתו.יש לצרף העתק הרישיון.1949

שיון קבלן שירות מאושר ובתוקף ממשרד התמ"ת מכח חוק העסקת עובדים על יבעל ר .ה
 .1996ידי קבלני כח אדם התשנ"ו 

 10חודשים רצופים לפוחת,  10בשלוש השנים האחרונות במשך העסיק בכח אדם  .ו
עובדים בעבודות שמירה/אבטחה, ולכל העובדים שלו שולם לפחות שכר המינימום 

הוא או מי מבעלי השליטה הקבוע בחוק ושאר התשלומים בקשר לענף השמירה, וכן 
 מנויותלא הורשעו בשלוש השנים האחרונות בעבירה אחת או יותר מבין העבירות ה

 ' שבמסמכי המכרז.טבחוקי העבודה המפורטים בנספח 

ת מין ויש בידו אישור ולא הורשע בעשר השנים האחרונות הוא או מעובדיו בעביר .ז
משטרה בהתאם לחוק מניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים התשס"א 

 על תקנותיו לו ולכל עובדיו. 2001
 
,  את שיונות כאמור בסעיפים לעיליכים והרבנוסף למסמעל המציע לצרף להצעתו,  .4

 המסמכים שלהלן, וזאת כחלק בלתי נפרד מתנאי המכרז:
₪ לפקודת המועצה  50000על סך  , אוטונומית, בלתי מותנית,ערבות בנקאית .א

' במסמכי דלפי הנוסח המפורט בנספח  6/3/2020עד ליום ג'ן, בתוקף -המקומית בית
 .המכרז

 קף.אישור ניכוי מס במקור בתו .ב

אישור ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת  .ג
 . 1976 –ניהול חשבונות( תשל"ו 

 קבלה בדבר רכישת מסמכי המכרז.  .ד

  י"אנספחים א עד  .ה

 סיון נדרש והמלצות.יהוכחות על נ .ו
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ר, או כל המועצה שומרת לעצמה את הזכות לקבל כל הצעה ולאו דווקא ההצעה הזולה ביות .6
הצעה שהיא כזוכה, בין היתר שומרת לעצמה את הזכות לשקול ולבדוק את מידת מהימנות 

סיון העבר מול אותו מציע יו/או רצינות ו/או יכולת המצע, באספקלריה של שביעות רצון ונ
 וזאת לצורך קביעת הזוכה במכרז.

 הרשות רשאית לפצל את הזכייה בין מספר משתתפים.  
 
יועסקו על ידי המציע לעמוד בכל הדרישות המפורטות במסמכי המכרז, על המאבטחים ש .7

לרבות היעדר רישום פלילי. על המציע לצרף להצעתו אישורים מתאימים עבור כל אחד 
 מהמאבטחים שיועסקו על ידיו, ולפיהם הם עומדים בתנאי ודרישות המכרז. 

  

 שוב.  תינתן עדיפות להצעה להעסקת מאבטחים המתגוררים בתחומי הי .8
 

 ההצעה 
מקום המיועד לכך  על כל מסמכי המכרז בשולי כל דף, ולחתום בכל *על המציע לחתום .9

חתימתו על מסמכי ההליך והשת ההצעה מהווה אישור של המציע כי קרא .בחוזהלרבות 
את מסמכי המכרז כולם על נספחיו, לרבות הסכם ההתקשרות והוא מסכים לתנאים 

 המופיעים בהם.
 המשתתף יחיד יחתום הוא תוך ציון שמו המלא ויצרף את חותמתו.היה *      
היה המשתתף תאגיד יחתמו על כל מסמכי המכרז מורשי החתימה בשם התאגיד בצירוף  *     

   חותמת התאגיד.
 

הצעה יש לפרט בטבלת השירותים המצורפת כחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז הת א .10
ע לא יהיה זכאי לתמורה נוספת כלשהי עבור ולחתום על ההצהרה הנלווית אליה. המצי

 השירותים, מעבר לסכום אשר יקבע בהצעתו. 

 

לחוברת המכרז  16שבעמוד לחוזה  15עיף ס–המציע לרשום את הצעתו בטבלה  עלא.   .11
 17מעמ' בנפרד  וכן יצרף עוד עותקהמכרז  ' לחוברתב'ובנספח , במטבע ישראלי בלבד

  .המכרז חוברתמהודק ב שלא יהיה חתוםונספח ב' 
לול את כל ההוצאות הדרושות לביצוע העבודות בהתאם לאמור הצעת המשתתף תכ .ג

במסמכי המכרז, ותהווה תמורה מלאה וסופית בגין מלוא העלויות, התקורות, ובכלל 
זה כל הציוד, האמצעים, כח האדם, הניוד וההפעלה של מכלול האמצעים הדרושים 

, האישורים ו/או כל תשלום אחר אותו חייב שיונותילביצוע העבודות, האגרות, הר
 לשלם המציע, בין בגין המכרז ובין בגין פעילותו הקשורה למכרז ולרבות רווח קבלני.

מובהר בזאת כי התשלום המקסימאלי )ההצעה( לשעה עבור שמירה/אבטחה, לא  .ד
 ₪ .  27.54  -לא יפחת מש כולל מע"מ

  הסף.תיפסל על  –הצעה שאינה עומדת בדרישות הנ"ל 
 

יום  120לתיבת המכרזים ועד לתקופה של  ההצעה תהא בתוקף החל ממועד הכנסת .12
 מהמועד האחרון להגשת ההצעות בהליך זה. 

לזוכה בהליך תימסר על כך הודעה בפקסימיליה ו/או במכתב שישלח לכתובת שנמסרה על  .13
 ידו במסמכי ההליך.

ות תוחזר אליו בתיאום משתתף שהצעתו לא תתקבל, יקבל על כך הודעה בכתב והערב .14
 איתו על אופן ההחזרה והזמן. 

 
 מחויבות הזוכה:

ימים ממועד קבלת ההודעה על זכייתו, אישור על  7על הזוכה יהא להמציא למועצה תוך  .15
 , כשהוא חתום על ידי חברת ביטוח מטעמו. ו'נספח   –קיום ביטוחים, בנוסח המצ"ב 

ד המחירים דלהלן: ערבות הביצוע( צמודה למעל הזוכה יהיה להגיש למועצה ערבות ביצוע ) .16
₪ )חמישים אלף ₪ ( בנוסח  50,000לצרכן, להבטחת קיום תנאי חוזה ההתקשרות, בסך 

 7יום מהיום שנקבע לתום ביצוע העבודות וזאת תוך  60שתוקפה עד  כנספח ה'המצורף 
וחזר לזוכה ימים מיום שיודע לו על זכייתו.   )עם מסירת ערבות הביצוע לידי המועצה ת

 ערבות המשתתף, שצירף להצעתו( 

א. משתתף שלא יעמוד בהתחייבויותיו על פי מסמכי המכרז, תהא המועצה רשאית לבטל  .17
 לאלתר את זכייתו בהודעה בכתב.



 32/2019מכרז מס' –ג'ן -ביתמועצה מקומית   

 

 חתימה וחותמת ]
 _______________                        תאריך _____________  

 4עמוד   
 

ב. בוטלה הזכייה במכרז מכל סיבה שיהא הקשורה בזוכה, רשאית המועצה להגיש את 
יצוע העבודות למי שייקבע על ידה הערבות הבנקאית שבידה לגביה וכן למסור את ב

 והמשתתף שבוטלה זכייתו יפצה את המועצה על כל הפסד שיגרם לה בגין כך.
א יעמוד בוע ומוסכם מראש, במידה והמשתתף לג. סכום  הערבות ישמש פיצוי ק

סעד שיעמדו לרשות  בהתחייבויות שנטל על עצמו ואין באמור כדי לפגוע בגל זכות או
 ה עקב הפרת ההתחייבויות שנטל על עצמו עם הגשת הצעתו למכרז.כוזהמועצה כנגד ה

 
 פרופיל שומר/מאבטח, דרישות תפקיד וביצוע:

שירותי האבטחה והשמירה יינתנו ע"י עובדי הקבלן בלבד, וחל איסור מוחלט על שימוש  .18
בקבלני משנה. השירותי יינתנו באמצעות שומר/מאבטח העומד בדרישות משטרת ישראל 

בצעיות ומנהלתיות והדרישות המופיעות בנהלי משטרת ישראל/אבטחה/מדור )דרישות מ
מוס"ח ( ו/או עבר רענון והכשרה בהתאם לדרישות משטרת ישראל. אין באמור בחוברת 
מכרז זו כדי לגרוע מכך. כל האמור ונדרש בחוברת מכרז זו בא להוסיף על האמור ולא 

 לגרוע ממנו.

טח, דרישות, ביצוע ופיקוח  כפי שמופיעים בחוזה יתר התנאים של פרופיל שומר /מאב .19
 .3סעיף  א'נספח  –ההתקשרות 

 

₪ )שלא יוחזרו( בימים א' עד ה' בין  2000כרז ניתן לרכוש תמורה סך של את מסמכי המ .20
 .  15:00עד  8:30השעות 

  
את ההצעה בצירוף כל המסמכים הדרושים והמסמכים של חוברת המכרז יש להגיש  .21

, לתיבת המכרזים הנמצאת 32/2019במעטפה סגורה עם ציון מס' המכרז במסירה ידנית 
, בימים א' עד ה'  0041:עד השעה   5/12/2019במשרד מזכיר המועצה לא יאוחר מיום 

 .16:00עד  8:30משעה 
 

 בכל מקרה של סתירה בין האמור במסמך זה לבין החוזה, יגברו הוראות החוזה.  .22
 

צעות מחיר זולות זהות, יבוצע הליך תחרותי נוסף בו במידה ויימצא כי התקבלו שתי ה .23
מציעים אלה יתנו במועד שתקבע אותו הוועדה, הצעה סופית ביחס למחיר הצעתם בתנאים 
מיטיבים לעומת הצעתם המקורית, לא הגיש המציע הצעה נוספת כנדרש תהיה הצעתו 

 הראשונה הצעה סופית. 
 

 בלבד במייל לכתובתשאלות הבהרה לגבי המכרז ניתן לשלוח בכתב  .24

   jann.muni.il-mankal@beit  תשובות   1/12/2019, לא יאוחר מיום 049802240או לפקס .
 בכתב ישלחו אל כל רוכשי מסמכי המכרז.

 
ל ידי כל הבהרה ו/או תיקון ו/או תוספת ו/או עדכון למסמכי המכרז , אם וככל שיעשו ע .25

המועצה, יעשו בכתב, יובאו לידיעתם של כל רוכשי חוברת המכרז ויהוו חלק בלתי נפרד 
ממסמכי המכרז ויחייבו את כלל המציעים. כל פירוש ו/או הבהרה ו/או הסבר שניתנו בעל 

 פה לא יחייבו את המועצה. 
 

ום אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת, כאשר סכ .26
ההצעה אינו מהווה מרכיב עיקרי במכלול השיקולים ואינו מחייב את המועצה, כמו כן 
המועצה שומרת לעצמה את הזכות לבדוק בין היתר את היכולת הכספית של המציע, 

סיונו בעבודות קודמות ומומחיותו המקצועית, ויכולתו של המציע באספקלריה של ינ
 ע, וזאת לצורך קביעת הזוכה במכרז.סיון העבר מול אותו מציישביעות רצון ונ

 
  

 בכבוד  רב         
 

 עו"ד–ראדי נג'ם                 
 ראש המועצה המקומית                     

 
 חוזה התקשרות 

mailto:mankal@beit-jann.muni.il
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 , של המועצה המקומית בית ג'ןבמוסדות חינוך יום ת לשירותי אבטח 

  9201/23במסגרת מכרז 

 

  2019    _________ שנתשנערך ונחתם ביום ______ לחודש _

 

 :ב י ן  -

 

 ג'ן-מועצה מקומית בית

 500204805ח.פ.  

 המועצה והחשב המלווהגזבר ה המועצה,באמצעות ראש 

 "הרשות המזמינה"( –)להלן 

 מצד אחד         

 :ל ב י ן  -

 

 ___________________שם : שם מלא:

 

 _________________ת.ז./ח.פ.  ___

 

  ____________________כתובת: 

 

 _____________ פקס ________________טלפון 

  ("הקבלן"  -להלן ) 

 מצד שני         

 

 ג'ן מעוניינת בקבלת שירותי אבטחת יום/שמירה בבתי -והמועצה המקומית בית      ה ו א י ל

   לתי בהתאם למפרט המצורף בזאת כחלק בבעיקר ובמחלקת רווחה הספר בישוב                   

 , וכן לכל צורך שעולה לשמירה ואבטחת בין היתר אירועים  נפרד מההסכם                  

 )להלן:"השירותים"( .   שמארגנת המועצה, קייטנות, טיולים וכיוצ"ב                   

 

    כפי המפורט במסמכי המכרז, ורווחה והמועצה הינה המחזיקה של מוסדות חינוך    ו ה ו א י ל

 לשם קבלת שירותי אבטחת יום  32/2019והיא פרסמה מכרז פומבי מס'                   

 אלה אשר בו השתתף הקבלן. במוסדות                   

 

   וברצון הרשות המקומית  להזמין  מהקבלן שירותי אבטחת  יום במוסדות חינוך    ו ה ו א י ל

 , ניין לספק לרשות המזמינה שירותיםי המכרז,  והקבלן מעובהתאם לתנאורווחה                    

 כאמור והכל בתנאים המפורטים במסמכי המכרז .   

 

 והקבלן הוכרז כמציע הזוכה בהתאם לישיבת ועדת המכרזים מיום _________     ו ה ו א י ל

 המכרז , אשר המליצה לקבל את הצעת הקבלן כהצעה הזוכה והעונה על תנאי                  

 והמלצה זו אושרה ע"י ראש המועצה .                 

 

 והקבלן מצהיר כי הינו קבלן עצמאי ובעל הידע, הניסיון, היכולת האמצעים וכוח     ו ה ו א י ל

 האדם לספק השירותים האמורים על הצד הטוב ביותר ולשביעות רצונה המלא                    

  במוסדות  השירותיסור לקבלן את ביצוע ועצה, והמועצה מסכימה למהמ של                  

 .. אבטחה ושמירהי חוזה זה למתן שירותי אהכל בכפוף לתנהחינוך,                  
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  והקבלן מצהיר כי הינו קבלן מורשה מטעם משרד התמ"ת, וכי הוא מנהל ספרי     ו ה ו א י ל

  סיון מתאים ואמצעים הדרושים לביצוע נאות של יי הוא בעל נחשבונות כחוק, וכ                  

 העבודה נשוא חוזה זה.                   

 

 והצדדים מעוניינים להסדיר את היחסים ביניהם עפ"י ובהתאם ובכפוף לתנאי     ו ה ו א י ל

 חוזה זה.                      

 

 לפיכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן: 

 

הרשות המקומית מזמינה בזאת מהקבלן , את השירותים המפורטים בחוזה זה להלן , על פי   .1

 מסמכי המכרז ותנאי ההתקשרות הרצ"ב כחלק בלתי נפרד מחוזה זה . 

 

הקבלן  מתחייב לספק לרשות המזמינה את השירותים בהתאם למפורט בחוזה זה ועל פי   .2

 מסמכי ותנאי המכרז .  

 

ינה מצהירה כי להזמנת השירותים על ידה קיימת הקצבה מתאימה בתקציבה הרשות המזמ      .3

המאושר וכי נתקיימו בהתקשרות זו כל התנאים וכי ניתנו לגביה כל האישורים הדרושים על פי 

 כל נוהל ודין.

 

עו"ד עאדל עלי יועמ"ש המועצה  טלפון: נו ינציג הרשות המקומית לצורך חוזה זה ה      .4

049080640. 

 

 כללי –אי התקשרות נת .1

 דין המבוא והצהרות הכלולות בו כדין הוראות החוזה .  1.1 

 בחוזה זה תהא למונחים הבאים המשמעות כמוגדר להלן:  1.2

 . יםלרבות נציגיו, עובדיו, שליחיו ומורשיו המוסמכ         "הקבלן" 

הגוף המקצועי הקובע את אופן האבטחה במוס"ח  "משטרת ישראל" 

עה והגוף המנחה מקצועית ומפקח על ביצו

 ומבצעית לנושא אבטחת טיולים . 

 הגוף המפעיל את הטיולים לבתי הספר והאחראי "משרד החינוך" 

 על ביצוע הנחיות משטרת ישראל . 

השירותים שהזמינה הרשות המזמינה מהקבלן  "השירותים" 

והמפורטים בחוזה זה לרבות הפיקוח על ביצוע 

  השירותים על ידי הקבלן .

הרשות המזמינה או מי מוסדות חינוך של קב"ט  "נציג הרשות המזמינה" 

שימונה על ידו בקשר עם ביצוע השירותים על ידי  

 הקבלן במסגרת חוזה זה . 

 

 

 

 המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה: א' עד ' -נספחים מה 1.3

 חוזה התקשרות  -נספח א'  -

              הקבלן המחיר של הצעת  –' נספח ב -

  הצהרת הקבלן  –' גנספח  -

 נוסח ערבות מכרז  –' נספח ד -

 נוסח עברות ביצוע –' נספח ה -

 ביטוחים  –' נספח ו -
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 פרטי קבלן אישור רו"ח ו –' נספח ז -

  הצהרת הגנה על זכויות עובדים  -נספח ח  -

 הצהרת העסקה על פי רשימת חוקים ודיני עבודה  -ט'  נספח  -

 ר שעת עבודה והסבריםטבלת תמחו   –' נספח י -

 סיכום ראיון אישי למועמד לתפקיד מאבטח -נספח י"א  -

 ". מכרזכל המסמכים המפורטים לעיל, לרבות חוזה זה , יכונו לעיל ולהלן "מסמכי ה 

 

גילה הקבלן סתירה או אי התאמה בין מסמכי החוזה יפנה הקבלן, בכתב לרשות  1.4 

 נהוג. המקומית  שתיתן לו הוראות בכתב כיצד עליו ל

 

תנאי ומסמכי המכרז והחוזה , כי כל כי קרא את למכרז(  'גנספח )הקבלן מצהיר  1.5 

וברורים לו התנאים והדרישות שבחוזה זה וכי יש ביכולתו לקיימם ולבצע את  ידועים 

טים בהם ובמועדים כל הדרוש לביצוע השירותים על פי הדרישות והתנאים המפור

 . שנקבעו לביצועם

 

ר ומתחייב כי הוא ועובדיו ימלאו את הוראות כל דין המתייחס במישרין  הקבלן מצהי 1.6 

או בעקיפין לכל הקשור לביצוע השירותים במסגרת חוזה זה כי כל פעולה הקשורה 

בביצוע השירותים ואשר ביצועה מחייב קבלת רישיון ו/או היתר  ו/או אישור  ו/או 

ו רישיון /היתר /אישור/ מילוי מילוי תנאי אחר על פי דין תבוצע רק לאחר קבלת אות

 אותו תנאי על ידי הקבלן  ו/או מי מעובדיו. 

 

הקבלן מצהיר ומתחייב כי לא הוא ולא עובדיו לא הורשעו בעבירות לפי סימן ה' לפרק  1.7 

והוא מתחייב שלא להעסיק עובד שהורשע , כאמור  1977 -י' בחוק העונשין, התשל"ז

אחר הוראות החוק למניעת העסקה של עברייני מין וכי ימלא לגבי כל המועסקים על ידו 

. הקבלן מתחייב כי ימציא אחת  2001 –במוסד במכוון למתן שירות לקטינים, התשס"א 

לשנה, על פי דרישת נציג הרשות המזמינה , תעודת יושר תקפה או אישור תקף על 

 זה .  העדר רישום פלילי, לגבי עובדיו המועסקים בביצוע השירותים במסגרת חוזה

 

, 2000הקבלן מצהיר ומתחייב כי ברשותו מערכת מחשב הכוללת תוכנת חלונות  1.8 

וכי מערכת כאמור תהיה  USBוחיבור   explorer 5.5חיבור לרשת האינטרנט , דפדפן 

ברשותו ובשימושו במשך כל תקופת תוקפו של חוזה זה וכי ידוע לו כי השימוש 

התשלומים מהגורמים המתקצבים לרשות במערכת כאמור הינו תנאי הכרחי להעברת 

 המזמינה . 

ימים ממועד חתימת חוזה זה , את הכתובת/ות  7הקבלן יעביר לרשות המקומית, תוך     

של משרדי הקבלן, מספרי הטלפון במשרדים , כאמור כתובת דואר אלקטרוני של 

 .  ערביתהנציג מטעם הקבלן בעברית ובהקבלן ופרטי 

 

טחים עברו הליך הכשרה על פי חוק, והוא מתחייב לשאת בכל הקבלן מצהיר שהמאב 1.9 

עלויות ההכשרה והרענונים, אם בעקבות שינוי חקיקה או בעקבות הוראות של 

משטרת ישראל או מוסדות הביטחון, יוחמרו דרישות הביטחון מעבר לנהוג במועד 

 החתימה על חוזה זה. 

 

 אופן ביצוע השירותים    .2

ת השירותים המפורטים בחוזה זה בימים ובשעות כמפורט הקבלן מתחייב לבצע א 2.1 

ן מתחייב אופן ביצוע השירותים יתואם עם נציג הרשות המקומית והקבל ,בחוזה זה
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  /לפעול בהתאם להוראותיו

 

, נויים במספר המאבטחים , השומריםנציג הרשות המקומית רשאי לערוך שי 2.2 

ירותים במועדים ב לספק את השבמועדי וזמני האבטחה או השמירה והקבלן יהא חיי

. הודעה בדבר שינוי מספר המאבטחים , מועדי וזמני האבטחה ו/או ובזמנים החלופיים

 48, בכתב, לפחות המנהלת ע"י נציג הרשות המקומית השמירה תימסר לקבלן ולחברה

 2.5שומרים  תהא בכפוף לאמור בסעיף  שעות מראש . דרישה לתגבור מאבטחים ו/או

 שלהלן. 

    

, , מפעם לפעםנציג הרשות המקומיתלעיל רשאי  2.2מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  2.3 

, ליתן לקבלן הודעה על הפסקת שירותי האבטחה שעות מראש 48בהודעה בכתב של 

 . שמירה לתקופה קצובה שתקבע בהודעהו/או ה

 

מכל מקרה יהיה זכאי הקבלן לתשלום אך ורק עבור שירותים אשר ניתנו על ידו  2.4

 ., ובמהלך שעות הפעילות של בתי הספר להם ניתנים השירותים על פי חוזה זהלבפוע

, ימי העבודה של עובדי הקבלן יהיה בשים לב לימי החג והשבתון של העדה הדרוזית

  .בהם לא מתקיימים לימודיםשביתות, 

 

נם עובדיו , יהקבלן מתחייב כי לשם ביצוע השירותים יעסיק מאבטחים שה 2.5 

ויצרף שאלון לכל מועמד שיועסק ע"י באבטחת  הדרישות כמפורט להלןהעומדים בכל 

 . אכנספח י'ג'ן המצ"ב -מוסדות חינוך בבית

 

הקבלן מתחייב להבטיח התייצבות סדירה ותקינה של המאבטחים/שומרים בבתי  2.6

 , ובנוסף לכך : 4את תפקידם בהתאם להוראות הסכם פרק  הספר, אשר ימלאו

תו/עמדתו, עד לסיום תפקידו ו/או החלפתו ע"י מאבטח המאבטח לא יפקיר את משמר .א

 אחר מטעם הקבלן.

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי לא יתקיימו יחסי עובד מעביד בין המזמינה לבין  .ב

 המאבטחים. כן מובהר כי המאבטחים הינם עובדיו של הקבלן.

 

זמנה   הקבלן מתחייב להעמיד שומרים/מאבטחים לפי צרכי המועצה ועל פי ה    2.7

ותיאום מראש ע"י נציג המועצה, כאשר תעריף השעה יהיה התעריף שבו הוא זכה 

ללא שום תוספת , דוגמא לאבטחת קייטנת קיץ ו/או טיולים , וכל אירוע אחר 

 שהמועצה תדרוש עבורו אבטחה. 

  

 מאבטח חמוש במוסד חינוך תנאי העסקת פרופיל ו .3

או   חודשים ברציפות  18ה של לפחות שירת בצה"ל או במשטרת ישראל במשך תקופ - 

לפחות לאחר שירות סדיר מלא או עולה חדש ששירת בצבא  2בעל הסמכה של רובאי 

 בארץ מוצאו וברשותו אישור על כך .

, תקין ובעל כושר גופני תקין המאפשר ביצוע משימות ו, פיזי ונפשימצב בריאות - 

 אבטחה. 

ש להמציא אישור על מצב בריאותו מרופא יידר 60מובהר בזאת כי מועמד עד גיל     

יידרש להמציא אישור על מצב בריאות תקין מרופא  60משפחה, מועמד מעל גיל 

 תעסוקתי . 

 . ולא הורשע בעבירות מין ללא עבר פלילי -

 שנה. 25מעל גיל  -
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 שנות לימוד לפחות .  10השכלה של  -

בור , ברמה שתאפשר עברית , הכוללת קריאה , כתיבה ודיערבית וידיעה טובה בשפה  -

 בדיקת תעודות רישום נכנסים ויוצאים ודיווח על אירועים . 

 –, התשל"ב וק חוקרים פרטיים ושירותי שמירהמשרד המשפטים עפ"י חמבעל רישיון שומר  - 

1972  . 

, והתקנות על פיו, לשאת נשק שבבעלות  1949 –מורשה לפי חוק כלי הירייה , תש"ט  - 

 הקבלן. 

 )בבעלות הקבלן(. נושא אקדח  - 

סיים בהצלחה הכשרה בסיסית ייעודית, בת שלושה ימים, למאבטחי מוסדות חינוך כפי  - 

 שתאושר ע"י משטרת ישראל . 

מצב בריאותי , פיזי ונפשי תקין ובעל כושר גופני תקין המאפשר ביצוע משימות  -

 ה (אבטחה. )השומר מתבקש להמציא אישור רופאי על כשירותו לבצע עבודות שמיר

לבוש במדים בהתאם לאמור בחוזה מצויד באמצעי קשר המקושר למפקח של חברת  - 

 השמירה ו/או לנציג הרשות . 

 

 

 שק פרטי או צבאי ו/או  באקדח גז.מובהר בזאת שחל איסור על שימוש בנ -

 המאבטחים עבודת  .4 

כשהם בעלי הופעה נאותה, מוסדות החינוך המאבטחים יופיעו ויבצעו את אבטחת  .4.1 

או גבוהות עם שרוכים,  י, נועלים נעלים מתאימות )חצלובשים את פריטי הלבוש

המתאימות לריצה(, נושאים פנקס כיס למאבטח שיסופק על ידי החברה המנהלת, 

מ"מ או נשק ארוך קנה  9רישיון לנשק, מכשיר קשר ו/או טלפון סלולארי ונשק 

מחסנית אחת תמצא  כאשרעם שתי מחסניות ,  בהתאם לדרישת הרשות המקומית,

 בפונדה המתאימה, המחוברת לחגורה ומחסנית נוסת במצב הכנס.  

תפקידי המאבטח יכללו: סריקות בוקר בכל תחום מוסד החינוך לרבות הסביבה  .4.2 

הקרובה למוסד, בדיקת מבנים סגורים ופתוחים, בדיקת מקלטים, פתיחת ונעילת 

ת בתחומים שבהם יידרש סיוע דלתות , סורגים ושערים לפי הצורך וסיוע למוסדו

 . המוסד החינוכיואורחי , בדיקת כל באי בטחוני

המאבטח יפעל על פי הנחיות נציג הרשות המקומית ויבצע רישום מדויק של אנשים  .4.3 

החינוך , יבדוק את חפציהם, וימנע כניסת  דוכלי רכב זרים הנכסים לתחומי מוס

רת שתוגדר על ידי נציג הרשות אנשים וחפצים לא רצויים וכל פעילות חריגה אח 

 המזמינה. 

 על ידי הקבלן ובאחריותו, במתכונתכל העזרים וניירות הרישום יסופקו למאבטח          

 שתיקבע על ידי נציג הרשות המזמינה . 

דות החינוך /  ובסיבותיהם, המאבטח יפקח מבחינה ביטחונית על הנעשה בחצר מוס .4.4 

רכב החונים ליד שערי מוסדות החינוך ולאורך  נות הסעה לתלמידים וכליח תכולל 

 גדרותיהם. 

הקבלן מתחייב כי המאבטחים יבצעו את השירותים באופן שיבטיח נוכחות קבועה  .4.5 

 ורצופה של מאבטחים במקומות האבטחה בשעות האבטחה . 

  

  למאבטחים אימון והדרכה   .5

גרת חוזה זה, סהקבלן מתחייב כי כל אחד מהמאבטחים המועסקים על ידו במ .5.1 

, רשות המזמינה , בטופס ראיון אישי, יאושר על ידי נציג הבטרם יוצב לתפקידו

ימים בחברות אשר  3יעבור הדרכה בסיסית למאבטחי מוסדות חינוך בת ו' ינספח 

מאושרות להכשרת מאבטחים על ידי משטרת ישראל וזכו במכרז שפורסם על ידי 

 חודשים .  6בע"מ ויום רענון בכל החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי 
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ימים למאבטחים שלא עברו הכשרת  3הכשרת מאבטח טיולים תעשה במשך  .5.2

מאבטחי מוסדות חינוך . מאבטח טיולים שעבר הכשרת מאבטחים במוסדות חינוך 

 יעבור הכשרה נוספת בת יום אחד בלבד. 

תייצבו , הקבלן מתחייב כי כל המאבטחים העוסקים באבטחה במוסדות חינוך, י  .5.3

אחת לשישה חודשים, במהלך חופשות שנת הלימודים או במועד אחר, ובלבד 

שלא יפגע מתן שירותי האבטחה במוסד החינוך , לימי רענון במתכונת שתקבע על 

 ידי משטרת ישראל .

חודשים מסיום  7לא שלח הקבלן מאבטח לרענון במשך תקופה העולה על  .5.4

שלושה ימים והמאבטח הנ"ל לא ההכשרה יחויב אותו מאבטח בהכשרה בת 

 יאושר לבצוע שירותי שמירה /אבטחה עד להשלמת ההכשרה הנדרשת .

שא נשק מאותו סוג נשק ביצוע הכשרה יהקבלן מתחייב שכל מאבטח /שומר י .5.5

 ויבצע ניסוי כלים בנשק אותו הוא נושא טרם הצבתו ברשות המזמינה . 

לבצע יום רענון על אותו  ף את כלי הנשק שלו , על המאבטח יככל שהמאבטח החל .5.6

 כלי נשק. 

הקבלן מתחייב כי כל המועמדים אותם בקש להעביר הדרכה/רענון יתייצבו   .5.7

שעות  לפני תחילת   48במועד ובמקום שנקבעו לכך. המועד האחרון לביטול הנו 

 ההדרכה/רענון בהודעה בבכתב לחברת ההכשרה .  

על כך הקבלן הודעה לפחות מי מהמועמדים לאימון הכשרה מבלי שמסר  לא הגיע  .5.8

, יחויב הקבלן בתשלום חצי או איחר להגיע לאימון או התייצב שעות מראש 48

 מעלות האימון . 

לא הגיע מי מהמועמדים לאימון רענון מבלי שמסר על כך הקבלן הודעה לפחות  .5.9

שעות מראש או איחר להגיע לאימון או התייצב שלא בהתאם לסעיפים, יחויב  48

 ם חצי מעלות האימון .הקבלן בתשלו

 

 פיקוח    .6

חוזה זה יעשה על פי הפיקוח המקצועי על ביצוע שירותי אבטחה במוסדות חינוך,   .6.1 

 על ידי נציגי משטרת ישראל , נציגי משרד החינוך , ונציגי הרשות המקומית  .  

 נציגי משטרת ישראל , נציגי משרד החינוך , ונציגי הרשות המקומית  יהיו זכאים: .6.2 

לבדוק את כשירות המאבטחים, בקיאותם בנוהלי השמירה , תקינות כלי הנשק  .6.2.1 

 ותקינות המוקד. 

 לבדוק את רישיונות הנשק של המאבטחים ואת תעודות ההסמכה שלהם.  6.2.2

לבדוק את הקבלן מפרש כהלכה את החוזה ואת הוראות והנחיות קצין הביטחון של  6.2.3

 ן ממלא כיאות את התחייבויותיו על פי החוזה.ובאם הקבל הרשות המזמינה 

לאשר ולראיין מראש את המאבטח שבכוונת הקבלן ולהציב במתקנים שנמצאות  .6.2.4     

 באחריותו, טרם הצבתו על ידי הקבלן .

 

 

 . 2.13לדרוש את החלפת המאבטח /מפקח כאמור בסעיף   .6.2.5

נציגי משרד   משטרת ישראל,ת האבטחה של קהקבלן ישתף פעולה עם נציגי מחל .6.3 

 , נציגי צה"ל , קב"ט הרשות המזמינה ,  ויסייע בידם בביצוע הפיקוח . החינוך

אין בסמכויות הפיקוח המוקנות כאמור לעיל, וכל שימוש שיעשה בהן, כדי  .6.4 

לשחרר את הקבלן מאחריותו ומהתחייבויותיו על פי חוזה זה או לצמצמן , או כדי 

ל משטרת ישראל ו/או על הרשות המזמינה ו/או על החברה להטיל אחריות כלשהי ע

המנהלת כלפי הקבלן ו/או אחרים בגין תביעות שיוגשו על ידי הקבלן ו/או תביעות 

 שיוגשו על ידי צד שלישי .  
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 איסור הסבת זכויות     .7

ו להעביר חוזה זה , כולו או הקבלן אינו רשאי להסב ו/או להמחות ו/או לשעבד ו/א .7.1 

, או כל זכות או טובת הנאה על פיו לאחר , בין בתמורה ובין שלא בתמורה , חלקו

ו/או לשעבד ו/או להעביר ו/או להמחות ו/או להסב את זכויותיו על פי חוזה זה , 

 כולן או חלקן. 

קבלן, בין אם ההעברה נעשתה בבת אחת ובין אם מהשליטה ל 25%העברת  .7.2 

 לעיל .   5.1אמור בסעיף נעשתה בחלקים , תחשב כהעברה המנוגדת ל

הקבלן אינו רשאי למסור לאחר את ביצוע השירותים , כולם או חלקם , או למסור  .7.3 

לאחר כל חלק מהפעולות הקשורות בביצוע השירותים , אלא באישור הרשות 

, בין ששכרם משתלם לפי זמן העבודה . העסקת עובדיםזמינה מראש ובכתבהמ

משום מסירת  , אין בה כשלעצמה ,ודהין ששכרם משתלם לפי שיעור העבוב

 . ביצוע השירותים לאחר

בכל מקרה לא תאושר העסקת קבלני משנה אלא אם קבלני המשנה יעמדו  .7.4 

 בקריטריונים שנקבעו כתנאים להשתתפות במכרז וזאת בשינויים המחויבים .  

  

 אחריות וביטוח   .8

, ונה, חבלה, או נזקתאהקבלן יהא אחראי אחריות מלאה ומוחלטת לכל ובגין כל  .8.1 

, בלי יוצא מן הכלל שייגרמו לרשות המזמינה ו/או לחברה המנהלת איזה שהוא

לאדם אחר כלשהו, לגוף ו/או לעובדיהם ו/או שלוחיהם ו/או למי שבא מטעמם ו/או 

כל מי , בשל מעשה או מחדל של הקבלן ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או ו/או לרכוש

, במישרין או בעקיפין, מביצוע השירותים ו/או ובעשבא מטעמו בקשר ובכל הנ

ממעשה או מחדל של הקבלן ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או מי שבא מטעמו 

. התחייבויות הקבלן על פי חוזה זה והקשורים, במישרין או בעקיפין בביצוע

ת ו/או את הניזוק )ים( לפי הקבלן יפצה את הרשות המזמינה ו/או החברה המנהל

. הקבלן משחרר לחלוטין ומראש את לו)ה()הם(בכל דמי הנזק שיגיע , המקרה

, שלוחיהם ואת מי שבא מטעמם מכל , עובדיםהמזמינה, החברה המנהלתהרשות 

ל שאירעו כתוצאה מהרישא , חבלה או נזק כנ"אחריות וחבות לכל ובגין כל תאונה

 , בכל עילה שהיא . לסעיף זה, לכל אדם, לגוף ו/או לרכוש

מתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים על פי פסק דין לעובד או לכל  הקבלן .8.2 

ירותים אדם הנמצא בשרותו כתוצאה מתאונה או נזק כל שהוא תוך כדי ביצוע הש

, במישרין או בעקיפין , בביצוע התחייבויות הקבלן ו/או ממעשה או מחדל הקשור

 על פי חוזה זה . 

, ת והחברה המנהלת אחריות בלעדיתמקומיהקבלן יהיה אחראי כלפי הרשות ה .8.3 

מלאה ומוחלטת לכל ובגין כל תאונה חבלה או נזק איזה שהוא שיגרמו לשומרים 

 ו/או למאבטחים ו/או לעובדיו בזמן ו/או בקשר לביצוע השירותים על פי חוזה זה . 

על כל נזק וכנגד כל  מועצהת ולשפות בשלמות את ההקבלן מתחייב בזה לפצו .8.4 

, נגדן ו/או נגד מי שתוגש על ידי אדם כלשהו דרישה, מכל עליה שהיא עה אותבי

לכל , חבלה או נזק ו/או שלוחיהן ו/או מי שבא מטעמן, בגין כל תאונה מעובדיהן

, לרבות ההוצאות המשפטיות שיגרמו להן . לקבלן תינתן , לגוף ו/או לרכושאדם

 הודעה על כל תביעה ו/או דרישה כאמור .  

מהתחייבויות הקבלן על פי מסמכי החוזה ומאחריותו לנזקים להם הוא  מבלי לגרוע .8.5 

, מתחייב הקבלן לערוך על חשבונו את , ומבלי לגרוע מהוראות כל דיןאחראי

 . בתוקף כל תקופת תוקפו של חוזה זההביטוחים המפורטים להלן, אשר יהיו 

יות שלא יפחתו בות חוקית כלפי הציבור על פי כל דין , בגבולות אחרח ביטוח ל   • 

 מסך: 



 32/2019מכרז מס' –ג'ן -ביתמועצה מקומית   

 

 חתימה וחותמת ]
 _______________                        תאריך _____________  

 12עמוד   
 

 $ 1,000,000תובע                                               

 $ 1,000,000חודשים        12מקרה ותקופה )כל         

ביטוח חבות מעבידים בגין עובדים, קבלני משנה ועובדיהם המועסקים על ידו    • 

בפני כל תאונה או נזק  במישרין או בעקיפין , בביצוע השירותים נשוא חוזה זה

 שיגרם להם . 

בביטוח צד ג' יקבע כי לא יחול חריג אחריות מקצועית בכל הנוגע לנזקי גוף לצד    • 

ג' כלשהו, לחילופין יערוך הקבלן ביטוח אחריות מקצועית בגבולות אחריות 

 $ למקרה ולתקופה .  500,000שלא יפחתו מ 

ג'ן ומדינת ישראל -ועצה המקומית ביתלמען הסר ספק , פוליסת הביטוח יכללו המ  •

 כמוטבים מהפוליסות.

 

 : בפוליסות יכללו התנאים הבאים .8.6 

תבוטל זכות השיבוב ו/או החזרה בתביעה של המבטח כלפי הרשות המזמינה ו/או  .1 

 החברה המנהלת . 

 פוליסת חבות המעבידים תכלול גם כיסוי לגבי קבלני המשנה ועובדיהם .   .2 

 –ת יהא הקבלן , הרשות המקומית. לעניין סעיף זה רשות מקומיתהמבוטח בפוליסו .3 

 לרבות כל גוף ו/או תאגיד ו/או חברה שלובה ו/או כל עובד או שליחה של הנ"ל .   

 ייכלל סעיף אחריות צולבת .   .4 

, בין על פי בקשת הקבלן ובין על פי רצון המבטח  סעיף הקובע כי ביטול ביטוחייכלל  .5 

ת לפני מועד  יום לפחו 60דמת שתימסר גם לחברה המנהלת , יעשה בהודעה מוק

 . ביטול הביטוח המבוקש

המבטח מוותר על זכות השתתפות בביטוחי הרשות המזמינה ו/או החברה המנהלת  .6 

 והביטוחים יהיו "ביטוחים ראשוניים".  

אי קיום תנאי הפוליסות על ידי הקבלן לא יפגע בזכויות הרשות המזמינה והחברה   .7 

 לת . המנה

תחייב הקבלן להמציא  להבטחת התחייבויותיו של הקבלן לביצוע הביטוחים דלעיל מ .8 

, על פי  ימים ממועד חתימת חוזה זה, אישור על קיום ביטוחים 7תוך  ,לחברה המנהלת

, כשהוא חתום על ידי חברת ביטוח על ביצוע  למסמכי המכרזכנספח ה' הנוסח הרצ"ב 

 הביטוחים כנדרש בחוזה זה .  

, כולם לעיל 8.6עליו לבצע בהתאם לסעיף  היה  והקבלן לא יבצע את הבטוחים אשר .9 

או חלקם , הרי מבלי להטיל על הרשות המזמינה חבות כלשהי בקשר לכך, תהא 

הרשות המזמינה רשאית לבצע את הביטוחים , כולם או חלקם , תחתיו, לשלם את 

תשלום המגיע לקבלן ו/או  דמי הבטוח , לרבות הפרמיות השוטפות , ולנכותם מכל 

 לגבותם בכל דרך חוקית אחרת .  

  

 תשלומים   .9
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תמורת קיום כל התחייבויותיו של הקבלן על פי חוזה זה יהא הקבלן זכאי לתשלום  .9.1 

 .  'זבנספח , לפי הנתונים  32/2019 כמפורט בחוזה זה ועל פי הצעתו במכרז 

אופן המחייב תשלום שעות הקבלן מתחייב כי בכל מקרה לא יועסקו המאבטחים ב .9.2

 נוספות בגין העסקתם .

ל דין לא בהתאם לכהעדה הדרוזית אמועדי בכמו כן לא תבוצע כל עבודה בשבת ו .9.3

דרושים על פי דין וכי בגין ביצוע שירותי אבטחה ובכפוף לקבלת כל האישורים ה

ושמירה בלבד, בכפוף לאמור לעיל, יהא הקבלן זכאי לתוספת תשלום בשיעור של 

 , לשעת מאבטח בלבד. יר שהוצע על ידו בנוהל הצעת מחירלמח  50%

ה שבוצעו בפועל וזאת גם הקבלן יהא זכאי לתשלום רק בגין שעות אבטחה / שמיר .9.4 

 לעיל .  2.3 -ו 2.2הודעות לפי סעיפים  במקרה של

, הדרכה הבסיסית למאבטחים ולשומריםהקבלן ישא בתשלומים בגין קורסי ה .9.5 

שומרים הדרושים לתגבור כמו כן ישא הקבלן בתשלום בגין לרבות המאבטחים וה

ימי רענון לשומרים ומאבטחים ממשיכים )מובהר בזאת שהכוונה לימי רענון 

 במקום הכשרה(. 

מובהר בזאת כי הקבלן לא יהא זכאי לתשלום בגין המאבטחים והשומרים  .9.6

ום בגין שישתתפו בימי הרענון במהלך השנה , כמו כן לא יהא הקבלן זכאי לתשל

המאבטחים והשומרים שישתתפו בקורסי ההדרכה הבסיסית למאבטחים 

ולשומרים וכן לא יהא זכאי לתשלום , כאמור , בגין ימי הרענון בהם חייבים 

 המאבטחים והשומרים הממשיכים . 

לעיל ,  9.4התשלום בגין ביצוע ההכשרות למאבטחים /שומרים , כאמור בסעיף  .9.7

 ישולם על ידי הקבלן .

חמושים במוסדות חינוך לא יפחת משכר קבלן מתחייב כי שכר היסוד של המאבטחים הה .9.8 

 . , ועל פי כל דיןלשעהמינימום 

השכר האמור הנו שכר יסוד )לפני מס הכנסה , מס בריאות וביטוח לאומי בלבד  .9.9

, זה לא ינוכו סכומים כלשהם לרבות שינוכו על פי הוראות הדין בעניין( . משכר

ללית האמור לעיל , סכומים בגין : ביגוד , טלפון , נסיעות , עלות מבלי לגרוע מכ

 קורס הכשרה בסיסית ועלות ימי רענון . 

בכל חודש יגיש הקבלן לרשות המקומית  חשבון  10 -ל 1-אחת לחודש , בין ה .9.10 

ל ידו בחודש החולף לרשות מפורט בגין שירותי אבטחת מוסדות חינוך שניתנו ע

מאושרים וחתומים על ידי נציג הרשות המקומית. , כשחשבונות המקומית

לאחר או \ו תיום ממועד אישורם ע"י הרשו 30החשבונות ישולמו לקבלן תוך 

 ביניהם. מחר והמאהעברת התקציב ממשטרת ישראל, 

, בכל חודש 10 -ל 1-לחודש , בין ה כמו כן יעביר הקבלן לרשות המקומית , אחת .9.11 

על ידו בחודש החולף ברשות המזמינה .  דו"ח שעות בגין השירותים שבוצעו

הדו"ח יועבר באופן ממוחשב באמצעות האינטרנט למרכז מידע של משטרת 

 ישראל . 

לכל תשלום שיש לשלם לקבלן לפי חוזה זה יתווסף מע"מ בשיעור שיהא בתוקף  .9.12 

 בעת התשלום כל תשלום יעשה כנגד המצאת חשבונית מס כדין .

כאי לתשלומים מעבר לתשלומים המפורטים  בפרק מובהר בזאת כי הקבלן אינו ז .9.13

זה לעיל בגין ביצוע מלא ומושלם של כל ההתחייבויות המוטלות עליו על פי חוזה 

 זה. 
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כמו כן, מובהר בזאת כי במידה והקבלן לא ישלם בזמן את שכר  .9.14

הזכות לעכב השומרים/מאבטחים כפי שמוסכם לעיל, המועצה שומרת לעצמה את 

, מינימום בגובה השכר המעוכב, וזאת עד לביצוע תשלום שכר תחת ידיה כל סכום

 בפועל.

 

 ערבות ביצוע  .10 

, תוך זה , ימציא הקבלן לרשות המקומיתלהבטחת מילוי התחייבויותיו על פי חוזה  .10.1 

 'הבנספח עפ"י הנוסח אוטונומית  ד חתימת חוזה זה , ערבות בנקאיתימים ממוע 7

"( . ערבות הביצוע ערבות הביצועהלן: ")ל ₪ 50,000בסך של , למסמכי המכרז

תהיה ערבות בנקאית אוטונומית , לטובת הרשות המקומית, ותוקפה יהא עד לתום 

, על חשבונו והוצאותיו יום, הקבלן יאריך את הערבות 30ת תקופת החוזה בתוספ

 , ככל שיידרש , כך שהערבות תהא בתוקף עד למועד האמור . 

הוראות מסמכי  לקיום ולמילוי מדויק של כל ערבות הביצוע תשמש כבטחון .10.2 

כל  ל תשמש הערבות להבטחת ולכיסוי של. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיהחוזה

נזק או הפסד העלול להיגרם לרשות המקומית עקב או בקשר עם כל הפרה או אי מילוי 

כל ההוצאות והתשלומים הקשורים לקבלן שהרשות ותנאי כלשהו מתנאי חוזה זה .

 ומית עלולות להוציא או לשלם או להתחייב בהם  בקשר עם חוזה זה .  המק
בכל מקרה כאמור תהא הרשות המקומית רשאית לגבות את הסכום הערבות , כולו או  

מקצתו , בפעם אחת במספר פעמים , ולהיפרע מתוכה לגבי הנזקים , ההפסדים , ההוצאות  

 .    והתשלומים כאמור

וע תשמש גם להבטחת התשלומים על ידי הקבלן בגין מובהר בזאת כי ערבות הביצ .10.3 

ע מתוכה גם בגין תשלומים שלא שולמו על ידי והכשרת עובדיו וניתן יהיה לפר

לעיל, זאת מבלי לגרוע מכל זכות  5.3הקבלן עבור הכשרת עובדיו, כאמור בסעיף 

שלטון המקומי ו/או סעד ו/או תרופה אחרת העומדים לחברה למשק וכלכלה של ה

 על פי דין .  מ לפי חוזה זה בע"

הקבלן מתחייב להאריך , מפעם לפעם , את ערבות הביצוע לא עשה כן הקבלן  .10.4 

ידה את הסכום הערבות רשאית החברה המנהלת לממש את הערבות ולהחזיק ב

 ומילוי מדויק של כל הוראות החוזה .  םכבטחון לקיו

 

 דו"חות . 11 

ישות, על פי שיקול ות המקומית, על פי דרהקבלן מתחייב להעביר לנציג הרש   11.1 

ועסקו על ידו הרוט שמם של המאבטחים / השומרים שו"ח ובו פיד, דעתו הבלעדי

 באבטחה ו/או שמירה במוסדות חינוך במסגרת חוזה זה ומקומות העסקתם . 

חודשים, אישור רו"ח של הקבלן לפיו  6 -כמו כן על פי דרישת הרשות אחת ל    11.2

קים על ידו במסגרת חוזה זה קיבלו שכר שאינו נמוך מהשכר על פי העובדים המועס

תנאי חוזה זה, לכל סוג של שומר , וכי סכום זה עודכן על פי העדכונים שבחוק  ועל 

פי תנאי חוזה זה, כי מסכם זה נוכו מס הכנסה, ביטוח בריאות וביטוח לאומי בלבד , 

לי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כי לא נוכו משכר זה סכומים כלשהם לרבות , אך מב

 , עלות הכשרה בסיסית , ועלות ימי רענון . , טלפוןבגין נסיעות , ביגוד

 

  הפרות וסעדים .  12 
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 9.2, 9.1, 7.4, 7.3, 5.4, 5.1,  2.2,  2.4, 1.8, 1.7, 1.6מוסכם בין הצדדים כי הסעיפים   12.1 

כל אחד מהם תחשב כהפרה יסודית  הנם תנאים עיקרים ויסודיים של חוזה זה והפרת  9.3 -ו

₪  50,000בפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בסך של של החוזה המזכה את הרשות 

כשהם צמודים למדד מהמדד הידוע במועד חתימת חוזה זה ועד למדד שיהא ידוע בעת 

ה על התשלום בפועל וזאת מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים המוקנים לרשות המזמינ 

 . זה או על פי כל דיןפי חוזה 

לעיל ומכל סעד או תרופה אחרים המוקנים לרשות  12.1מבלי לגרוע מהאמור בסעיף     12.2

המזמינה ו/או לחברה המנהלת על פי חוזה זה או על פי כל דין, מוסכם בין הצדדים כי בגין 

ההפרות המפורטות להלן, תהא הרשות המזמינה זכאית לפיצויים מוסכמים מקסימאליים  

 :  ורט בצידןכמפ

  

פיצויים  ההפרה  נושא  

 מוסכמים 

 ₪ למקרה  3000 תשלום למאבטח שכר נמוך מהשכר הקבוע בחוזה  שכר 

 ₪ למקרה   300 טופס נוכחות מאבטח שאינו חתום כנדרש  דוחות   

 ₪ לשעה  200 איחור  איחור   

 ₪ לשעה   150 יוד  צאיחור בהעמדת  

 ₪ לשעה   500 היעדרות   היעדרות   

 ₪ למקרה   600 נטישת משמרת   

 ₪ ליום   200 אי קיום סריקות   רשלנות   

 ₪ למקרה   100 אי מילוי יומנים כנדרש   

 ₪ למקרה   200 הופעה מרושלת   

 ₪ למקרה   400 שער לא נעול   

 ₪ ליום   100 ללא מכשיר קשר  

 ₪  150 ערנות   

 ₪ לשעה  200 מאבטח לא בעמדה 

 ₪ ליום   100 ה מחסור בפונד נשק  

 ₪ למקרה   100 מחסנית אחת    

 ₪ ליום   400 ללא נשק  

 ₪ למקרה   400 נשק לא תקין  

 ₪ למקרה   1000 משחק בנשק  

המאבטח נושא נשק שאינו מסוג כלי נשק בו ביצע ניסוי  

 כלים על פי דרישות הרישוי של משרד הפנים 
 ₪ למקרה   500

 ם  ₪ ליו 100 מחסור בשרוך אבטחה   

 ₪ ליום   400 ללא הכשרה  הכשרות   

 ₪ ליום   100 ללא פנקס כיס ותעודה   

 ₪ ליום   300 אי קיום רענון כנדרש  

 ₪ למקרה   600 אי קיום פיקוח ע"י מפקח שמירה  פיקוח   

 ₪ למקרה   600 אי קיום הוראות קב"ט   

 ₪ למקרה   1000 דווח לא אמין  דיווחים /מוקד  

 ₪ למקרה   200 מי אי העברת דו"ח יו  

 ₪ למקרה   100 איחור בהעברת דיווח   

 ₪ ליום   400 אי הפעלת מוקד  

 ₪ למקרה   200 המשפטים   אי נשיאת רישיון שומר מטעם משרד אישורים  

 ₪ לפנקס   100 השחתה או אובדן של פנקס כיס   
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לעיל,  12.2 -ו 12.1הרשות תנכה את סכום הפיצויים המוסכמים הנוקבים בסעיפים   12.3 

לקביעת קב"ט הרשות ובהתאם להנחיות משטרת ישראל בגין קנסות  בהתאם 

באבטחת מוסדות חינוך, וזאת מכל תשלום שיגיע לקבלן על פי חוזה זה או תגבה את 

הפיצויים, כאמור מהערבות או בכל דרך חוקית אחרת, הכל לפי שיקול דעתה 

 הבלעדי . 

ומים המגיעים לקבלן או חילוטם מהערבות לא ניכוי הפיצויים המוסכמים מהתשל 12.4 

 ישחררו את הקבלן מהתחייבויותיו על פי חוזה זה . 

לעיל, מוסכם בין הצדדים כי גם  12.2 -ו 12.1מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים  12.5 

האירועים הבאים יחשבו כהפרה יסודית של חוזה זה ויזכו את הרשות בכל 

 זה זה ועל פי כל דין: הסעדים והתרופות המוקנים לה על פי חו

 ניתנו לקבלן שתי התראות בכתב על ליקויים שנתגלו בביצוע השירותים ואלה לא תוקנו.  12.5.1 

הוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכסי הקבלן,   12.5.2

  ימים  14כולם או חלקם , והעיקול או הפעלה האמורה לא הופסקו או הוסרו לחלוטין תוך 

 ממועד ביצעם .  

 מונה לנכסי הקבלן , כולם או חלקם , כונס נכסים זמני או קבוע או מפרק זמני או קבוע. 12.5.3

ניתן נגד הקבלן צו כינוס נכסים לגבי נכסיו, כולם או חלקם , או נתקבלה ידו החלטה על    12.5.4

פירוק מרצון או שהוגשה נגדו בקשה לפירוק או ניתן נגדו צו פירוק או שהוא הגיע 

רה או סידור עם נושיו כולם, או חלקם , או שהוא פנה לנושיו למען קבל ארכה או לפש

 . 1983 -ות החברות )נוסח חדש(תשמ"גלפקוד 233פשרה למען הסדר איתם על פי סעיף 

 הוכח להנחת דעתה של הרשות כי הקבלן הסתלק מביצוע החוזה .      12.5.5

או אדם אחר מטעמו נתן או כשיש בידי הרשות הוכחות , להנחת דעתה , כי הקבלן     12.5.6

 הציע שוחד , מענק , מתנה או טובת הנאה כלשהי בקשר עם חוזה זה או ביצעו.

תברר כי הצהרה כלשהי של הקבלן שניתנה בקשר עם חתימת חוזה זה  אינה ה       12.5.7

נכונה, או שהקבלן לא גילה לרשות המזמינה עובדה מהותית אשר, לדעת הרשות 

 יע על ההתקשרות עמו. המקומית, היה בה כדי להשפ

 התברר כי הקבלן ביצע שינוי כלשהו בפנקס הכיס.     12.5.8

 התברר כי הקבלן הציב ברשות מאבטח שאינו בעל רישיון ממשרד המשפטים.       12.5.9

  מהווים רשומה מוסדית על פי דין .ספרי הרשות המקומית וחשבונותיה  12.6 

יטול החוזה על ידה לא יראו בשימוש הרשות בזכויותיה על פי מסמכי החוזה כב 12.7 

אלא אם הודיעה כך על כך לקבלן במפורש ובכתב , והקבלן יהיה חייב לעמוד בכל 

 התחייבויותיו על פי חוזה זה , כל עוד לא ניתנה לו הודעה על ביטול החוזה .  

 14מוסכם בין הצדדים כי איחור בתשלום שיש לשלם לקבלן, ואשר לא יעלה על  12.8 

ה זה והקבלן לא יהא זכאי לכל סעד או תרופה , יום לא יהווה הפרה של חוז

 כספיים או אחרים , בגין איחור , כאמור . 

  

 תקופת החוזה  -  31פרק  

חוזה זה יהא בתוקף לתקופה של שנת לימודים אחת מיום __________ ועד ליום     13.1 

 "(.תקופת החוזה)להלן: " עם אופציה להארכה  ,____________

ה )אופציה( להאריך, לפי שיקול דעתה הבלעדי, את ות ברירזכ תהיהבלבד לרשות   13.2

לימוד נוספות, בכל פעם  שנות שלושתקופת תוקפו של חוזה זה לתקופה של 

יום  60לתקופה של שנת לימודים נוספת בלבד, ובלבד שתיתן על כך הודעה לקבלן 

 מראש.    

, תהא הרשות  לעיל 12ומבלי לגרוע מהוראות פרק  13.1על אף האמור בסעיף   13.3

להביא התקשרות זו , כולה או המקומית רשאית , בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי, 

יום לקבלן ולקבלן לא תהיינה כל  30, לידי סיום בהודעה בכתב ומראש של חלקה
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טענות ו/או תביעות בגין הפסקת ההתקשרות כאמור , למעט זכותו לקבל את התמורה 

 צעו , על ידו בפועל עד למועד ההפסקה , כאמור  בגין השירותים שבוצעו , אם בו

 

 שונות  –41פרק  

בכל הקשור למערכת היחסים בין הרשות המקומית לבין הקבלן יחשב הקבלן  14.1 

כקבלן עצמאי ולא כעובד. בכל מקרה בו יקבע אחרת יפצה הקבלן את הרשות בכל 

ט ובשכ"ט וכן בהוצאות המשפ סכום בו הן תחויבנה כתוצאה מתביעה , כאמור,

 .עוה"ד

הקבלן מצהיר ומאשר בזה כי העובדים שיבצעו מטעמו את התחייבויותיו על פי  14.2

חוזה זה הנם עובדיו בלבד וכי הם יהיו נתונים להוראותיו, פיקוחו והשגחתו 

, לרבות וצאות והתשלומים הכרוכים בהעסקתםשא בכל ההיהמלאים, והוא י

 קתם.בתשלום הניכויים על פי כל דין הכרוכים בהעס

הקבלן מתחייב למלא, כלפי כל עובדיו את כל הוראות חוקי העבודה והתקנות על  14.3

, לרבות ה אם יהיוצווי הרחב ,כאלה שיהיוקיימות כיום וכל פיהם, הוראות החוק ה

 .  , ט'  'ח  יםבנספח כל החוק והתקנות המופיעים וההצהרה 

ממנו , בין על  הרשות זכאית לקזז מהכספים המגיעים לקבלן כל סכום המגיע לה 14.4

 פי חוזה זה ובין מכל עילה אחרת שהיא .

מוסכם בין הצדדים כי הוראות חוזה זה משקפות נכונה את המוסכם והמותנה   14.5

ביניהם במלואו, וכי הרשות לא תהיה קשורה בכל הבטחות , פרסומים, הצהרות, 

שאר מצגים, הסכמים והתחייבויות , בכתב או בעל פה , שאינם נכללים בחוזה זה ו

 נעשו, אם נעשו , קודם לחתימתו . 

או הסכמה או שינוי מהוראות חוזה זה לא יהא לו כל תוקף אלא אם  כל ויתור 14.6

נעשה בכתב ובחתימת שני הצדדים , והקבלן יהא מנוע מלהעלות כל טענה בעניין 

 שלא נעשה בדרך האמורה. 

אישית או כל הודעה שצד אחד צריך ליתן למשהו לפי חוזה זה  תינתן במסירה  14.7

 במכתב רשום לפי הכתובת המצוינת במבוא לחוזה זה . 

מבית  תהח ישעות לאחר של 72הודעה שנשלחה בדואר רשום תיחשב כשנתקבלה  14.8

 הדואר בישראל  .

מכות השיפוט הבלעדית לגבי כל עניין הנובע מחוזה זה תהיה לבתי המשפט ס 14.9

 המוסמכים במחוז חיפה בלבד.

  

 . פירוט השירותים  51 
 

 כמות סוג השירות
 מאבטחים

 שהדרו

מחיר מוצע  מיקום/הצבה
לשעה לא כולל 

  מע"מ

 סה"כ מחיר עבור 
 המאבטחים 6כל 

מאבטח יום 
 חמוש 
  מוס"ח

 או אחר

 בי"ס יסודי א - 6
 בי"ס יסודי ב'-
 בי"ס יסודי ג'-
 בי"ס חט"ב -
 בי"ס תיכון -
 רווחהמחלקת   -
 

עבור מאבטח 
בודד כולל 

אמצעי קשר 
אי כולל גל
 מתכת 

 ש"ח _______
 במלים: 

 
 

 
 
 

₪ ________ 
 

 השירותים ייתנו על ידי הקבלן החל מיום __________________  -
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  1/11/2019נכון ליום   טבלת תמחור עלות שכר שעת עובד שמירה
 

שמירה יין לעובדי להלן טבלת מרכיבי השכר והתוספות הנוספות המשולמות לפי הענ
, חוק  2014-באוצר , בהתאם לצו ההרחבה בענף השמירה מ ואבטחה של החשב הכללי

 .קיון בגופים ציבורייםיהשמירה והנ העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי
 
 
 
 

שעות  186ש"ש ) 43ימים בשבוע  5טבלת התמחור מבוססת על העסקת עובד  -
 חודשיות(, בהתאם לצו ההרחבה בענף השמירה.

 
יובהר, כי אין באמור בטבלה שלהלן כדי לגרוע מכל חובה שהיא החלה על הקבלן על  -

 עסקת עובדים ע"יוחוק ה 2014פי  הדין, לרבות צו ההרחבה בענף השמירה לשנת 
 .2013התשע"ג  ןקיויקבלני שירות בתחומי השמירה והנ

 
כרז זה, נלקחו בחשבון כל הרינו לאשר כי בהצעת המחיר מטעמנו כמפורט במסמכי מ

 המפורטות לעיל וכן כל העבודות אשר פורטו במכרז .  תהעלויו
רז ובהתאם נשוא המכ הרינו מתחייבים לפעול על פי האמור בטבלה לעיל , בהתקשרות

 . להוראות הדין

ת פהתוס מרכיבי השכר 
לשכר 

 באחוזים 

סכום 
 בשקלים 

ס בסי
 החישוב

 שוב אופן החי

   29.12  שכר מינימום לשעה

 1.57 4.62% חופשה 
שעות בממוצע  8.4פול כ 12ימי חופשה חלקי  12 3.99

 דשיות שעות חו  182חלקי ביום 

 0.30 1% מענק מצוינות 
 ם, שכר יסוד + נסיעות צו העסקת עובדילפי  30.29

 1.17  נסיעות 
  ₪ 213לפי כרטיס נסיעה חודשי חופשי בסך  

 ש'.    182חלקי 

 2.83 8.33% פנסיה  קופת 
לפי צו העסקת עובדים וצו הרחבה בענף השמירה  33.99

2.10.2014 

 2.55 7.50% קרן השתלמות 
לפי צו העסקת עובדים וצו הרחבה בענף השמירה  33.99

2.10.2014 

 2.55 7.50% תגמולים 
לפי צו העסקת עובדים וצו הרחבה בענף השמירה  33.99

2.10.2014 

 1.18 3.46% חגים 
שעות ביום   8.4כפול  12 תשעה ימי חג חלקי, 33.99

 חודשיות שעות    182חלקי 

 0.76 2.50% מחלה
לפי פרמיית ביטוח, וכן לפי מסמך אכיפה שבין   30.49

 3/2018ההסתדרות לארגון חברות השמירה 

 1.36 3.78% ביטוח לאומי 

יים  חל על כל הרכיבים למעט על הפרשות לפנסיה, פיצו 35.86

לשכר המחושב  בתוספת הפרש    3.55%בשיעור וקה"ל 
   7.6%לפי  

 1.385  הבראה 
( ה שניה)שנ  7( כפול 1.6.19)נכון ל  ₪ 432לפי  

שעות 182חלקי   12חלקי   

  ל הפרשה סוציאלית ע 
 0.04  ימי מילואים 

סתדרות לבין ארגון ך אכיפה שבין ההלפי מסמ 

 חברות השמירה

 0.20 0.69% תוספת בגין ימי אבל 
סתדרות לבין ארגון ך אכיפה שבין ההלפי מסמ 

 חברות השמירה

סיה בגין נפהפרשה 
 0.06 5% נסיעות

עסקת עובדים, וצו הרחבה בענף השמירה לפי צו ה 

2/10/2014 

 0.19  מתנה לחג 
עסקת עובדים, וצו הרחבה בענף השמירה לפי צו ה 

2/10/2014 

עלות  כ מחיר  "סה
  מעביד  

45.27    
  ₪ 
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  . חשב מלווה16

הקבלן מצהיר בזה כי ידוע לו שלמועצה מונה חשב מלווה מטעם משרד הפנים אשר 

 תג לפקודת העיריות, לרבו 142הסמכויות בכוח הוראות סעיף  הוענקו לו מלוא

סמכות המחייבת חתימה על חוזים, וכי כל חוזה או התחייבות כספית שאינם חתומים ה

 ר  גם ע"י החשב המלווה בטלים ואינם מחייבים את המועצה כלל ועיק

 
  הודעות. 17

כתובת הצדדים לצורכי הסכם זה הן כמפורט במבוא וכל הודעה שתישלח בדואר רשום ע"י 

שעות מעת שיגורה ואם  72צד למשנהו או בפקס תחשב כאילו נמסרה לצד השני עם תום 

  לפני מסירתה  נמסרה ביד

 

 באו הצדדים על החתום .ולראיה 

 

 

-------------------------_   ---------------------------------------

   _____________    _______________________  

 חתימת המועצה וחותמת     חתימה וחותמת הקבלן

 )ראש המועצה, גזבר , חשב מלווה(                    

  

 

 אישור עו"ד / יועמ"ש                                    

 

 ת מאשר בזאת את חתימת ה"ה : אני הח"מ המשמש כיועץ המשפטי של הרשות המקומי

------------------ו האדי סעד  ת.ז. מס'  -----------------------ת.ז. מס'  עו"ד ראדי נג'ם

 אשר יש בחתימתם בתוספת חותמת המועצה  , -----------------------ת.ז. מס'   בשארה חאיקו

 כדי לחייב את המועצה לכל דבר ועניין. 

 שרות זו וכי היא נעשית בהתאם לכל דין.הח"מ מאשר בחתימתו כי נתן את דעתו על התק

 

 

___________________ 

 חתימה וחותמת             

                      

                    ------------------------- 
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 ' בנספח      

       

       

 מחיר לקבלת שירותי אבטחה/שמירה במוסדות חינוך הצעת 

 ג'ן -מקומית בית ומוסדות המועצה

 

בנתי את הנדרש ממני במכרז זה לאחר שעיינתי במסמכי המכרז לרבות החוזה על נספחיו, וה

 הריני מגיש את הצעתי כדלהלן: -ובכפוף להצהרתי המצ"ב 

 

כולל  לשעת עבודה אחתה זה סה"כ התמורה הנדרשת על ידי לביצוע העבודה נשוא חוז

 אמצעי קשר וכולל גלאי מתכת :

 

 כולל מע"מ לא ₪ _---------------------------------------__ 

 

 

 מ ₪  כולל מע"_---------------------------------------__

 

סכום ההצעה כולל כל התשלומים שאנו מתחייבים לשלם לשומרים/מאבטחים שיועסקו  •

 ע"י במשך תקופת ההתקשרות.

אנו מתחייבים ומצהירים כי , לא יקוזזו משכר השומר/המאבטח הוצאות בגין הכשרתו  •

 ף השמירה. ה וצווי הרחבה בענו/או לבוש או כל הוצאה אחרת בניגוד לדיני עבוד

ים ומצהירים כי, סכום ההצעה כולל כל הוצאה ו/או תשלום שיחויב בגלל אנו מתחייב •

שינוי בדרישות ו/או הנחיות משטרת ישראל, ככל שיהיו שינויים אלו, ולצורכי ההתאמות 

הנדרשות ומתחייבות מכך, בין לגבי פרופיל ונתוני כח אדם, בין לגבי שכר, בין לגבי ציוד 

כל תקופת תוקפו של ההסכם בין הצדדים, לרבות ובין בגין כל דבר אחר, וזאת במשך 

 בתקופת האופציה. 

 

 

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

________________    ___________________ 

 חתימה וחותמת הקבלן   תאריך                               

       

 אישור עו"ד*

 

אני עו"ד _________________ מאשר חתימת גב/מר ______________ ת.ז 

מורשה חתימה כדין של חב' ________________, וכי _______________ בפני, 

 חתימתו בצירוף חותמת החברה מחייבת את החברה לכל דבר ועניין.

 

____------------------     ----------------------     ________

      _______________ 

 חתימה        תאריך              
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 *)אישור עוה"ד נדרש כאשר מדובר במציע שהינו חברה ו/או שותפות רשומה(

 

 

 'גנספח          

 

 32/19 מכרז

 אבטחת יום במוסדות החינוךלמתן שירותי 

   

 קבלןההצהרת 

 

רז, ההסכם הרצ"ב וכל אני החתום מטה מצהיר בזה כי קיבלתי וקראתי את מסמכי המכ

הדרישות המקצועיות והטכניות ברורות וידועות לי, וכי העבודות המוצעות  נספחיו, וכי

 והיקפן ברורות לי.

מסכים לכך, כי כל מסמכי המכרז על נספחיו מהווים חלק בלתי הנני מצהיר כי ידוע לי ואני 

 נפרד מההסכם ומחייבים כמותו.

 

 ימים על הסכם עבודה, אם אקבל הודעה כי זכיתי במכרז,  6הנני מתחייב בזה לחתום תוך 

 כמפורט בתנאי המכרז וכי קיבלתי את כל המסמכים המצורפים לתנאי המכרז.

 ערבותתימתי על ההסכם את הערבות שצרפתי להצעתי, ל"כן הנני מתחייב להחליף בעת ח 

" בנוסח ובסכום המפורט במסמכי המכרז. ערבות זו תהיה בתוקף במשך כל תקופת ביצוע

ביצוע ההסכם. מובהר בזה במפורש כי שחרור הערבות יבוצע רק לאחר מילוי כל 

תימת הקבלן על התחייבויותיו של הקבלן בגין חוזה זה, אישור המנהל לשחרור הערבות וח 

 נספח " הצהרת העדר תביעות".

 התנאים האמורים הינם תנאים מצטברים. 

 

למען הסר ספק ומבלי לגרוע מכל התחייבות אחרת שלי עפ"י ההסכם הנני מצהיר ומתחייב 

בזה כי לא אבצע כל הגדלה או שינוי בעבודה,  אלא אם קיבלתי מראש ובכתב את הסכמת 

 והחשב המלווה.גזבר המועצה , ראש המועצה 

הנני מצהיר בזאת כי ככל ואזכה במכרז זה, אני מתחייב לעמוד בכל החובות והתשלומים 

הנדרשים ממעביד כלפי עובדיו לפי הסכמים קיבוצים ו/או צווי הרחבה ו/או חוקי העבודה 

לרבות תשלום שכר והפרשות לקרנות ו/או קופות גמל במועד, וברור וידוע לי כי אי עמידה 

הקבועים במסגרות חוקיות אלה כדי להוות הפרה יסודית של החוזה עליו אני חתום  בתנאים

המאפשרת לרשות המקומית לבטלו לאלתר וזאת בנוסף לכל סעד העומד לרשותה על פי כל  

 דין.

אני מצהיר בזאת כי השכר שישולם על ידי לעובד עבור שעת עבודה ביום חול רגיל לא יפחת 

 מ _______₪ לשעה.

 

 ₪ לשעה.--------------שכר מעביד לשעת עבודה, כולל כל המרכיבים לא תפחת מעלות 

 

 ולראיה באתי על החתום :

 

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

כתובת המציע : מס' עוסק מורשה : ____________שם המציע : ____________   

____________ 
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---------------------תאריך : _____---------------------חתימת המציע : 

____________________ 

 

 

 'דנספח         

 32/19מכרז 

 אבטחת יום במוסדות החינוךמתן שירותי ל

          

 

 )"ערבות מכרז"(  נוסח ערבות בנקאית אוטונומית לא צמודה

 

 לכבוד

 מועצה מקומית 

 ג'ן  –בית 

 

 

 ערבות מס' _______________

 

הננו ערבים כלפיכם ערבות מוחלטת ובלתי מותנית בכל תנאי לסילוק כל סכום שתדרשו 

להלן המגיע או העשוי  (אלף שקלים חדשים )ארבעים₪  50000מאתנו עד לסך כולל של 

בקשר עם מכרז  ("החייב" -להלן )_______שייקרא להגיע לכם מאת : ___________

ימים  48. אנו נשלם לכם תוך  אבטחת יום במוסדות חינוךשירותי  –בדבר  32/2019מס' 

יצוין בפירוט הסכום הנדרש כמפורט להלן וזאת  לאחר קבלת דרישתכם הראשונה בכתב שבה

מבלי שתהיו חייבים לבסס דרישתכם או לדרוש תחילה מאת החייב, בתנאי שהסכום הכולל 

שיהא עלינו לשלם על פי ערבותנו זו לא יעלה על סך ___________ ש"ח. ערבות זו 

להגיע  תישאר בתוקפה עד תאריך ____________ ועד בכלל וכל דרישה לפיה תצטרך

בכתב לידינו עד לתאריך האמור לעיל ועד בכלל. דרישה שתגיע לסניפינו באמצאות 

פקסימיליה, מברק או דואר אלקטרוני לא תחשב כדרישה על פי ערבות זו, ולא תענה. כאשר 

מועד פירעונה של הערבות חל ביום שאינו יום עסקים, יוקדם הפירעון או הסיום ליום 

 העסקים האחרון שלפניו.

 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה בכל צורה שהיא.

 

 

____________________ 

 ------------------------------------:חתימה  וחותמת   
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 'הנספח 

          

 ערבות ביצוע"  -ערבות בנקאית אוטונומית צמודה"נוסח 

 
 לכבוד 

 ג'ן   –מועצה מקומית בית 

 

 א.ג. נ.,

 ________ כתב ערבות בנקאית אוטונומית מס' _הנדון:   

 

על פי בקשת ______________ )המציע( להלן: "המבקש" , אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל 

)להלן:  (אלף שקלים חדשים חמישיםבמילים:   )₪   50,000סכום, לפי דרישתכם, עד לסכום של 

"סכום הקרן"(, בתוספת הפרשי הצמדה למדד לפי חישובינו כמפורט להלן )להלן: "הפרשי 

אבטחת מוסדות חנוך  שירותי –בדבר   32/2019(, בקשר להזמנה להציע הצעות למכרז מס הצמדה"

 ג'ן  )להלן: "ההזמנה"(-מועצה המקומית ביתב

 

 אופן חישוב הפרשי ההצמדה: 

 מדד המחירים לצרכן המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי. -"המדד" 

ת ____, האחרון הידוע במועד הגשת ההצעות למכרז, דהיינו:  המדד לחודש ____ שנ  -"מדד הבסיס" 

 _____ נקודות. 

המדד שפורסם לאחרונה לפני התשלום בפועל על פי כתב ערבות זה, ולא פחות  -"המדד החדש" 

 מאשר מדד הבסיס. 

 

אם יתברר במועד התשלום בפועל על פי כתב ערבות זה, כי המדד החדש גבוה ממדד הבסיס, כי אז 

"הפרשי ההצמדה למדד" סכום השווה להכפלת ההפרש שבין המדד החדש למדד הבסיס בסכום  יהיו 

 הערבות המחולק למדד הבסיס. סכום הקרן בתוספת הפרשי ההצמדה למדד, להלן: "סכום הערבות". 

( ימים ממועד קבלת 48אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום עד לסכום הערבות, לא יאוחר מעשרה )

כתובתנו המצוינת בראש כתב ערבות זה )להלן: "מכתב הדרישה"(, מבלי שיהא דרישתכם בכתב ל

 עליכם להוכיח או לבסס את דרישתכם או לדרוש תחילה את התשלום מאת המבקש. 

 

למען הסר ספק מובהר בזה, כי ערבות זו ניתנת למימוש לשיעורין, והתשלום יבוצע בהתאם לנקוב 

 מכוח הערבות לא יעלה על סכום הערבות. במכתב הדרישה, ובלבד שסך כל התשלומים

 

הרינו מאשרים, כי לא יהא בשינוי תנאי ההזמנה מעת לעת כדי לגרוע מהתחייבויותינו בקשר עם 

 ערבות זו.     ערבות זו איננה ניתנת להעברה או להסבה ללא הסכמתנו.

__ )יש ערבות זו תיכנס לתוקף בתאריך הנקוב בראשה, ותישאר בתוקפה עד ליום _______

ימים לאחר מועד סיום החוזה( ועד בכלל כל דרישה לפיה  68-להשלים את התאריך בהתאם ל

תצטרך להגיע בכתב לידינו עד לתאריך האמור לעיל ועד בכלל. דרישה שתגיע לסניפינו באמצאות 

פקסימיליה, מברק או דואר אלקטרוני לא תחשב כדרישה על פי ערבות זו, ולא תענה. כאשר מועד 

עונה של הערבות חל ביום שאינו יום עסקים, יוקדם הפירעון או הסיום ליום העסקים האחרון פיר

 שלפניו.

 

 בכבוד רב,

 

 בנק _______________
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 כתובת: _____________________ טלפון: __________ פקס: __________  

 'ונספח 

                                        

 שירותי אבטחה ושמירה עם קבלן  יטוח בהסכםסעיף ב            

 . ביטוח1

מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי הסכם זה ועל פי כל דין, מתחייב הקבלן כי לפני  1.1

 תחילת 

ביצוע עבודתו ובמשך כל תקופת ההסכם יהיו בידיו פוליסות ביטוח תקפות שהוצאו על       

קבלן שרותי ניקיון" המצורף  -ת ביטוח חשבונו, על שמו , הכל כמפורט ב"אישור עריכ

 להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו ומסומן להלן: אישור עריכת הביטוח.

  ללא צורך בכל דרישה מצד המועצה, מתחייב הקבלן להמציא לידיה, לפני תחילת עבודתו,   1.2

  את  אישור עריכת הביטוח כשהוא חתום על ידי המבטח.       

ן מצהיר כי ידוע לו שהמצאת אישור עריכת הביטוח כאמור הינה תנאי מתלה הקבל       

ומקדמי לתחילת קשריו עם המועצה והמועצה תהיה רשאית למנוע ממנו להתחיל בביצוע 

 עוד האישור האמור לא הומצא לה במועד. ההסכם כל 

  1.2סעיף למען הסר ספק מובהר כי אי המצאת אישור עריכת הביטוח במועד, כאמור ב  1.3

 פי הסכם זה, לרבות בכל הנוגע לתשלום פיצויים  -לעיל, לא תפגע בהתחייבויות הקבלן על       

 בגין אי  עמידה בתנאי ההסכם.       

 1.2המועצה רשאית לבדוק את אישור עריכת הביטוח שיומצא ע"י הקבלן כאמור בסעיף   1.4

תיקון שיידרש על מנת להתאימו  לעיל  והקבלן מתחייב לפעול לביצוע כל שינוי או

להתחייבויותיו. הקבלן מצהיר כי זכות הביקורת של המועצה ביחס לאישור הביטוח כאמור 

וזכותה של המועצה להורות על תיקון ביטוחי הקבלן כמפורט לעיל, אינה מטילה על 

העירייה או מי מטעמה כל חובה וכל אחריות שהיא בכל הקשור לאישור הביטוח כאמור, 

יבו, היקפו ותקפו, או לגבי העדר ביטוח, ואין בו כדי לגרוע מכל חבות שהיא המוטלת על ט

 הקבלן על פי הסכם זה.

 הקבלן מתחייב למלא אחר תנאי פוליסות הביטוח הנערכות על ידו, לשלם את דמי הביטוח  1.5

יהיו בתוקף במלואם ובמועדם, לדאוג ולוודא כי ביטוחיו יחודשו מעת לעת לפי הצורך ו      

 במשך כל תקופת ההסכם.

בוטלו הביטוחים בטרם פג תוקף הסכם זה מסיבה כלשהיא והקבלן לא המציא אישור       

עריכת ביטוח אחר, או לא חידש ביטוחים שהסתיימו בטרם פג הסכם זה, תהיה המועצה 

רשאית לבצע את הביטוחים תחתיו ולשלם את דמי הביטוח אם לא ישלמם לדרישתה. 

עצה תהיה רשאית לנכות תשלומים אלו מכל סכום שיגיע ממנה לקבלן בכל זמן שהוא המו

 או לגבותם מהקבלן בכל דרך אחרת.

 הקבלן מתחייב לקיים את נהלי הבטיחות אשר יקבעו מעת לעת על ידי המועצה ו/או על ידי  1.6

מעשה או  המבטחים. כן מתחייב הקבלן שלא לעשות ו/או לא להתיר לאחר לעשות כל      

 מחדל אשר יש בהם כדי לסכן חיי אדם ו/או לגרום נזק לרכוש.

 לאישור   2-ו 1למען הסר ספק, מוסכם בזאת כי קביעת גבול האחריות כמפורט בסעיפים   1.7

עריכת הביטוח הינה בבחינת דרישה מזערית המוטלת על הקבלן ועליו לבחון את החשיפה        

ריות בהתאם. הקבלן מצהיר ומאשר כי הוא יהיה מנוע לחבות ולקבוע את גבולות האח 

מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי המועצה ו/או מי מטעמה בכל הקשור לגבולות 

 האחריות המזעריים כאמור.
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 שמירה ואבטחהקבלן שרותי  -עריכת ביטוח  אישור

 

 תאריך: ________

 לכבוד

 ג'ן   –מועצה מקומית בית 

 )להלן : "המועצה"(

 

 ג.נ.,א.

  

 אישור קיום פוליסות ביטוחהנדון:                 

 

אבטחת יום מתן שירותי ל  הסכם שנחתם ביניכם ובין ___________  )להלן: הקבלן"(

   מיום _______________במוסדות חינוך 

 

הננו מתכבדים לאשר בזאת כי חברתנו הוציאה פוליסות ביטוח על שם הקבלן לתקופה מיום 

 _ עד ליום ___________. _________

אנו מאשרים שהיקף הכיסוי הניתן על פי הפוליסות בכפוף לאמור להלן אינו נופל מהכיסוי 

או נוסח מאוחר יותר המחליף את תנאי  2014הניתן על פי נוסח הפוליסות הידוע כביט/

 .2014ביט/

 

כל דין  ביטוח אחריות מעבידים )פוליסה מס' ___________(, לכיסוי חבות על פי  .1

 כלפי כל העובדים הנשלחים ע"י הקבלן לעבוד במוסדות המועצה.

 ____________  ₪  לתובע, לאירוע ובסה"כ    -גבול האחריות המכוסה אינו נמוך מ

 לתקופת הביטוח.הפוליסה מורחבת לכלול את המועצה כמבוטח נוסף לקבלן היה ותחשב  

 למעביד של מי מעובדי המבוטח.

וליסה אינו כולל כל הגבלה ביחס לאמצעים שעל המבוטח לנקוט כתנאי הביטוח על פי הפ

לקיום הכיסוי, ואינו כולל כל הגבלה ביחס לימי ו/או לשעות עבודה, שימוש בחומרי נקיון 

 ו/או ברעלים, העסקת נוער או כל מגבלה אחרת ביחס לאופי ו/או לסוג ו/או לתנאי העבודה.

 

סה מס' ___________( על פי כל דין בגבול ביטוח אחריות כלפי צד שלישי )פולי .2

 _____________ ₪   )       ( למקרה ולתקופת הביטוח.  -אחריות שלא יפחת מ

 הביטוח על פי הפוליסה אינו כולל כל התנאה ביחס לאמצעים שעל המבוטח לנקוט      

 צצות, כתנאי לקיום הכיסוי, ואינו כולל כל הגבלה ביחס לחבות הנובעת מאש, התפו    

 בהלה, נזק שנגרם לרכוש בחזקתו ו/או בפיקוחו ו/או בשליטתו של המבוטח ונזק לרכוש     

 שהמבוטח או כל איש בשרותו פועלים בו בעת קרות מקרה הביטוח, פריקה, טעינה,      

מתקנים סניטריים פגומים, הרעלה, כל דבר מזיק במאכל או במשקה, שביתה והשבתה     

המוסד לביטוח לאומי.הכיסוי עפ"י פוליסה זו יכלול כל חבות של וכן תביעות מצד 

העירייה כלפי העובדים המועסקים באמצעות הקבלן, אשר אינה מכוסה על פי הפוליסה 

לעיל( וכן תביעות שיבוב כלפי המועצה מצד  1לביטוח אחריות המעבידים  )סעיף 

  המוסד לביטוח לאומי. 

   

 צה כמבוטח נוסף בכפוף לסעיף אחריות צולבת.הפוליסה מורחבת לכלול את המוע
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 הערות כלליות לכל הפוליסות:

  "י הקבלן אינה מהווה עילה לדחייתהפרה כלשהיא בתום לב של תנאי מתנאי הפוליסות הנ"ל ע

 חבות כלפי המועצה.

הפוליסות תכלולנה תנאי מפורש על פיו הינן קודמות לכל ביטוח אשר נערך על ידי המועצה 

 ואנו 

 וותרים על כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי המועצה. מ

הרינו מאשרים כי הקבלן הינו האחראי הבלעדי כלפינו לתשלום הפרמיות וההשתתפויות 

 פי הפוליסות.-העצמיות על

 כמו כן אנו מתחייבים שהכיסוי על פי הפוליסות לא יצומצם ולא יבוטל, אלא אם תשלח הודעה 

 יום מראש. 68ידי העירייה לפחות כתובה בדואר רשום ל

 

 שם סוכן הביטוח: ________________  כתובתו: _________________ 

 

 טלפון: ________________

   

 

 _______________     _________________ 

 חותמת המבטח ותאירך              חתימת המבטח     

 

              _________________  ____________ _____ 

 תפקיד החותם       שם החותם   
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 'זנספח          

 לכבוד 

 ג'ן-המועצה המקומית בית

 

 א.נ.

 

 פרטי הקבלן בהנהלת חשבונות.אישור רואה חשבון או עו"ד והנדון:   

 

 אני __________________ מאשר את הפרטים הבאים לגבי הגוף המציע ומכרז זה,  

 עו"ד /רו"ח )שם מלא(        

 שם הגוף המציע כפי שהוא רשום במרשם רשמי : ___________________  .1

 סוג התאגדות:  _________________ .2

 תאריך הרישום : ___________________  .3

 מספר מזהה: _____________________  .4

ת כמו שמות המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם המציע ומספרי ת.ז. שלהם ודרישות נוספו .5

 תוספת חותמת, אם יהיו :

 ________________________________________________ 

 ________________________________________________ 

 ________________________________________________ 

מצ"ב אישור תקף של ניהול פנקסי חשבונות, מע"מ ורשימות על פי חוק עסקאות גופים  .6

וכן אישור על ניכוי מס במקור כפי  1976 -בוריים )אכיפת ניהול חשבונות(, תשל"וצי

 שניתן ע"י שלטונות מס הכנסה ומע"מ. 

 

את הזיכוי על כספים שיגיעו לו מאתכם הקבלן קבל יבנק שבו ה ןלהלן הפרטים של חשבו .7

 : 32/19זכה במכרז מס' יבמידה ו

 

 _____ שם הסניף ___________ שם הבנק: _________________ מס' בנק ____

 

 מס' הסניף __________________  שם החברה/הקבלן  _________________ 

 

 מס' חשבון ____________________ 

 

 כתובת למשלוח הודעה על ביצוע התשלום  : ________________________________ 

 

 טלפון לבירורים _________________ 

 

 בכבוד  רב    

 

_____ _____________  _______________     ______________         _______ 
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       תאריך   וחותמת חתימה    מס' עוסק מורשה  שם מלא 

 'ח ספח 

 32/2019מכרז 

 אבטחת יום במוסדות החינוךלמתן שירותי 

           

 

 הגנה על זכויות עובדים המועסקים בידי קבלני שירותים

 

 7/2007וחוזר מנכ"ל משרד הפנים מס'   4/2/2007מתאריך  1134לה מס' על פי החלטת ממש

 הנני מצהיר ומתחייב כי:

 

 א. לא הורשעתי בדין פלילי בשלוש השנים האחרונות מהמועד האחרון להגשת הצעות למכרז 

 זה.    

 ב. לא נתבעתי ו/או נקנסתי ו/או שילמתי סכום כלשהו בגין הפרה של חוק מן החוקים 

 פורטים להלן בנספח זה בשלוש השנים האחרונות.המ    

 

 הנני מתחייב ומצהיר : 

חודשים, אישור חתום על ידו ומאושר על ידי רואה חשבון על  6 –להעביר, אחת ל מתחייב ג.  

כי עמדתי בכל החובות והתשלומים החלים עלינו על פי חוקי העבודה והסכם ההתקשרות 

 ו המוצבים באתרי המועצה. כלפי העובדים נותני השירותי מטעמנ

 ד. ידוע לי כי אי קיום חובותיי בעניין זכויות עובדים על פי חוקי העבודה כמפורט להלן, צווי 

 ההרחבה וההסכמים הקיבוציים הרלוונטיים לענף והסכם ההתקשרות יהווה הפרה יסודית     

 של ההסכם.    

 מומש רק לאחר שהקבלן ה. הארכת ההתקשרות במסגרת אופציה הקיימת בהסכם זה ת

 תצהיר כאמור בסעיף ג' לעיל, ביחס לתקופה שממועד הגשת ההצעה  ג'ן-למועצת ביתימציא     

 למכרז ועד למועד ההארכה. היו לקבלן הרשעות או קנסות כמפורט בסעיפים א', ב' לעיל,     

 לא תמומש האופציה להארכת ההסכם.    

 מתחייב לשתף פעולה באופן מלא עם ביקורות שיבוצעו  הקבלן -ו.  שיתוף פעולה עם ביקורות 

 או 0על ידי יחידת הביקורת במינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת, משרדי ממשלה ו    

 עם כל גורם מקצועי אחר. במסגרת הביקורת יידרש הקבלן להמציא, בין היתר, אישורים    

 סיה גמל ועוד, תלושי שכר של על תשלומים למס הכנסה, לביטוח הלאומי, לקרנות פנ   

 עובדים המועסקים על ידו וכל מסמך אחר הרלוונטי לביקורת.     

 נמצאה בביקורת הפרה של זכויות עובדים, יועברו כל הממצאים  –ז. טיפול בממצאי ביקורת 

 30בכתב לקבלן עם העתקים למוסד בו התבצעה העבודה. הקבלן מתחייב להמציא בתוך     

 היר בכתב בחתימת רואה חשבון, המפרט את תיקון הממצאים במלואם. התשלום ימים תצ    

 הבא לקבלן יושהה עד למילוי תנאי זה. מובהר בזאת כי בהפסקת ההתקשרות לא יהיה     

 משום ויתור כלשהו על טענה או תביעה למיצוי כל זכויות המועצה על פי תנאי ההתקשרות     

 וכל דין.     

 

 

______________________ 

 חתימה וחותמת הקבלן 
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 'טנספח         

 

 32/2019מכרז 

 אבטחת יום במוסדות החינוךלמתן שירותי                                  

 לכבוד 

 המועצה המקומית

 ג'ן -בית

 

 א.ג.נ.

 

 הצהרה בדבר העסקת עובדים בהתאם לדרישות הדין.הנדון:        

 

אגיד אשר אנוכי מייצג ו/או כל בעל זיקה לתאגיד אותו ו/או התהנני מצהיר בזאת כי אני  .1

אני מייצג, המשתתף במכרז זה, מקיימים ונמשיך לקיים את חובותינו לפי צווי ההרחבה 

וההסכמים הקיבוציים הרלוונטיים ולפי חוקי העבודה )להלן: חוק העבודה( המפורטים 

 ג'ן :-יתלהלן במשך כל תקופת ההתקשרות עם המועצה המקומית ב

 .1945פקודת תאונות ומחלות משלוח יד )הודעה(,  -

 . 1946פקודת הבטיחות בעבודה,  -

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

 ;1959-חוק שירות התעסוקה, תשי"ט -

 ;1951-חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א -

 ;1976 -חוק דמי מחלה, תשל"ו -

 ;1950-חוק חופשה שנתית, תשי"א -

 ;1954 -חוק עבודת נשים, תשי"ד -

 ;  1965-חוק שכר שווה לעובד ולעובדת, תשכ"ו -

 ; 1953 -חוק עבודת הנוער, תשי"ג -

 ; 1953  -חוק החניכות, תשי"ג -

 ;1951-חוק חיילים משוחררים )החזרה לעבודה(, תשי"א -

 ; 1958 -חוק הגנת השכר, תשי"ח  -

 ;1963 -חוק פיצויי פיטורין, תשכ"ג -

 ; 1995-חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), תשנ"ה -

 ; 1987  -חוק שכר מינימום, התשמ"ז -

 .2001 –חוק מניעת העסקת עברייני מין במוסדות מסוימים התשס"א  -

 .  2002  -חוק הודעה לעובד )תנאי עבודה(, התשס"ב -

 2011 -חוק הגברת האכיפה של דיני העבודה התשע"ב  -

  2013 –ובדים על ידי קבלני שירות , התשע"ג חוק העסקת ע  -

  1988חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח  -

 2014צו הרחבה להסכם קיבוצי בענף השמירה והאבטחה  -

 1957חוק הסכמים קיבוציים , התשי"ז  -

 

י מתחייב לעמוד בתנאי כל דין ברור לי כי אין באמור לעיל כדי להוות רשימה סגורה ואנ

 אם נרשם ובין אם לא נרשם. בין

 

______________________ 
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 חתימה וחותמת הקבלן           

 'ינספח           
 טבלת תמחור עלות שכר שעת עובד שמירה

 /11/20191נכון ליום 
 

את  מרכיבי השכר המינימליים שעל הקבלן לשלם לעובדיו או להפריש בגינם  גנספח זה מטרתו להצי
ובהתאם לצו ההרחבה בענף השמירה  מחלה וכו.. מרכיבי השכר מוצגים בשני אופניםלקופות פיצויים ו

 : , חוק העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי השמירה והנקיון בגופים ציבוריים 2014-מ
 כאחוז משכר היסוד שנקבע בהסכם הקיבוצי. .א

   כעלות מעביד בשקלים של הקבלן לכל שעת עבודה של העובד .ב
 בטבלה שלהלן כדי לגרוע מכל חובה שהיא החלה על הקבלן על פי  הדין.  אין באמור 

 (שעות חודשיות  186)מחושב לפי  1/4/2018עלות שכר מינימלית לשעת עובד שמירה החל מיום 

 
 -ש"ש , החישוב הותאם ל 43שבוע ימים ב 5לצו, שבוע העבודה הוא בן  6בהתאם לסעיף א.  :הסברים

 שעות חודשיות.  186
 : את השכר הרגיל לפי חוק(, מוסמכים בטבלה שלהלן כל רכיבי חלף שכר ) המהוויםב.

 סכום רכיב 
 29.12 שכר יסוד

 1.23 חופשה 
 1.01 חגים

 0.73 מחלה
 32.09 סך שכר מבוטח

 1.32 דמי הבראה
 33.41סה"כ שכר מבוטח + 

ת פהתוס מרכיבי השכר 
לשכר 

 באחוזים

סכום 
 בשקלים

ס בסי
 החישוב

 שובאופן החי

 29.12  שכר מינימום לשעה
  

 1.57 4.62% חופשה
שעות בממוצע  8.4פול כ 12ימי חופשה חלקי  12 3.99

 דשיות שעות חו  182חלקי ביום 

 0.30 1% מענק מצוינות
 ם, שכר יסוד + נסיעות צו העסקת עובדילפי  30.29

 1.17  נסיעות
חלקי   ₪ 213לפי כרטיס נסיעה חודשי חופשי בסך  

 ש'.   182

 2.83 8.33% פנסיה קופת
לפי צו העסקת עובדים וצו הרחבה בענף השמירה  33.99

2.10.2014 

 2.55 7.50% קרן השתלמות
לפי צו העסקת עובדים וצו הרחבה בענף השמירה  33.99

2.10.2014 

 2.55 7.50% תגמולים
לפי צו העסקת עובדים וצו הרחבה בענף השמירה  33.99

2.10.2014 

 1.18 3.46% חגים
שעות ביום חלקי   8.4כפול  12 תשעה ימי חג חלקי, 33.99

 חודשיות שעות  182

 0.76 2.50% מחלה
לפי פרמיית ביטוח, וכן לפי מסמך אכיפה שבין  30.49

 3/2018ההסתדרות לארגון חברות השמירה 

 1.36 3.78% ביטוח לאומי

יים  חל על כל הרכיבים למעט על הפרשות לפנסיה, פיצו 35.86

לשכר המחושב לפי   בתוספת הפרש    3.55%בשיעור וקה"ל 

7.6%   

 1.385  הבראה
( ה שניה)שנ  7( כפול 1.6.19)נכון ל  ₪ 432לפי  

שעות 182חלקי   12חלקי   

הפרשה סוציאלית על ימי 
 0.04  מילואים

סתדרות לבין ארגון חברות  ך אכיפה שבין ההלפי מסמ 

 השמירה

 0.20 0.69% תוספת בגין ימי אבל
סתדרות לבין ארגון חברות  ך אכיפה שבין ההלפי מסמ 

 השמירה

 0.06 5% סיה בגין נסיעותנפהפרשה 
עסקת עובדים, וצו הרחבה בענף השמירה לפי צו ה 

2/10/2014 

 0.19  מתנה לחג
עסקת עובדים, וצו הרחבה בענף השמירה לפי צו ה 

2/10/2014 

 ₪    45.27  עלות מעביד כ מחיר " סה
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 דמי הבראה

 

 תוספות תלויות תנאים:

 ים תנאים מסויימים :ישנן מספר תוספות נוספות אשר משולמות לעובדי השמירה בהתקי

 משולמת לעובד נשוי שאשתו אינה עובדת. –תוספת משפחה  .1

משולמת במידה והמעביד אינו מספק אוכל לעובדיו במהלך העבודה  –תוספת אש"ל  .2

 או לחילופין אינו מספק תלושי אוכל.

 יש לשלם לעובד תוספת יוקר בעת ביצועה בפועל .  -תוספת יוקר  .3

ות נוספות על פי החוק במידה והעובד ביצע שעות יש לשלם שע –שעות נוספות  .4

 נוספות בפועל.

ימי חופשה על  3  -בחופשת הנישואים זכאי העובד ל –חופשת נישואים/ימי אבל  .5

חשבון המעסיק. בתקופת אבל זכאי העובד לשבעה ימי היעדרות על פי זכאות, מבלי 

 לגרוע מחופשתו או לנכות משכרו.

 חופשה שנתית בשכר, כמפורט להלן :כל עובד זכאי ל –ימי חופשה  .6

 מס' ימי חופשה  תקופת העבודה )בשנים(

 ימי עבודה 10  1  - 2    

 ימי עבודה 11 3  - 4   

 ימי עבודה 13 5   

 ימי עבודה 18 6   

 ימי עבודה 19  7  -  8   

 ימי עבודה  23 ואילך 9   

 

 : כל עובד זכאי לדמי הבראה, כמפורט להלן  -הבראה   .7

 מס' ימי חופשה  תקופת העבודה )בשנים(

 ימי הבראה 7 שנים ראשונות  3   

 ימי הבראה 9 10 -עד ה 4 -מהשנה ה  
 ימי הבראה 10 15 -עד ה 11 -מהשנה ה  
 ימי הבראה 11 19 -עד ה 16 -מהשנה ה  
 ימי הבראה 12  24 -עד ה 20 -מהשנה ה   
 ימי עבודה  13 ואילך 25 -מהשנה ה  

 
הרינו לאשר כי בהצעת המחיר מטעמנו כמפורט במסמכי מכרז זה, נלקחו בחשבון כל 

 העלויות המפורטות לעיל וכן כל העבודות אשר פורטו במכרז . 
 

הקבלן מתחייב לפעול על פי האמור בטבלה לעיל , בהתקשרות נשוא המכרז ובהתאם 
 .להוראות הדין

 כמו כן הקבלן מתחייב כי :
כם זה, עבור שעת סידו לכל עובד אשר יועסק על ידו במסגרת ה השכר אשר ישולם על -

 ₪ לשעה. 29.12 -עבודה ביום חול רגיל, לא יפחת מ

 -עלות השכר לקבלן לשעת עבודה, כולל כל המרכיבים המפורטים לעיל לא תפחת מ -
 ₪ לשעה._____

 יעמוד בכל תשלומי החובה כמצוין לעיל. -
 

יו שכר בהתאם למפורט בנספח זה, תהווה הפרה הפרת התחייבותו של הקבלן לשלם לעובד
 יסודית של ההסכם.

          ______________ 

 חתימת הקבלן וחותמת         
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 חתימה וחותמת ]
 _______________                        תאריך _____________  

 32עמוד   
 

 נספח  י"א         

 סיכום ראיון אישי למועמד לתפקיד מאבטח/שומר במוסדות חינוך

 למועמד ______________________ 

 

 ל הרשות:חלק זה ימולא ע"י קב"ט מוס"ח ש –חלק א' 

 

הרשות המזמינה _________________  שם קב"ט מוס"ח : _______________ הנני שם 

 מאשר /לא מאשר ת הנ"ל לתפקיד שומר חמוש /מאבטח חמוש במוסדות החינוך ברשות המקומית. 

 

אישור זה מותנה במעבר בהצלחה של הכשרת מוסדות חינוך מתאימה, אישור משטרת ישראל ומשרד  

 אישור זה גורע מסמכות קב"ט מוס"ח לדרוש החלפת המאבטח/שומר בכל עת. הפנים. אין

 

 תאריך הראיון _____________      חתימת הקב"ט __________________ 

 

 חלק זה ימולא ע"י המועמד להכשרה:  -חלק ב'  

 

 מס' ת.ז. __________  שם משפחה : ____________ שם פרטי: ________________

 : ____________ מקום לידה _______________ גיל: _____________  תאריך לידה

    3/  2שרות צבאי/משטרתי סדיר :  כן / לא       מס' שנים: ________רובאי 

 / לא תקין .  מצב בריאותי : תקין

 הערות למצב בריאותי )אם לא תקין( ________________________________ 

 השכלה : __________   מס' שנות לימוד ______  ______ה בעברית וערבית :  __ שליט

 

הצהרה: הנני מצהיר בזאת שכל פרטי ונתוני נכונים, ידוע לי שאם ימצא שהפרטים שמסרתי אינם 

 נכונים לא אוכל למלא תפקיד שומר/מאבטח במוסדות חינוך.

 

 __  שם החניך : ________________ ת.ז. ___________   חתימה : ____________

 

 ===================================================== 

 חלק זה ימולא על ידי הקבלן  –חלק ג' 

 נסיון קודם בעבודה )פרט מהות התפקיד שמילא/ה המועמד/ת )סוג ההכשרות(: 

 

 ______________________________________________________ 

 חי/שומרי מוסדות חינוך מלא את הטבלה הבאה: במידה והמועמד עבר קורס/ רענון למאבט

 

 סוג ההכשרה: _______________ מקום ההכשרה: ___________ תאריך: ________ 

 

 סוג ההכשרה: _______________ מקום ההכשרה: ___________ תאריך:_________

 

ם רלוונטי :  בעל רשיון לנשק בעבר: אם כן באיזה מסגרות : ____________  אם לא ציין סיבה א

___________________________________________________ 

 

  שם החברה/ הקבלן :  ________________ שם המזמין : ______________

 

 חתימה וחותמת: ________________      
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 חתימה וחותמת ]
 _______________                        תאריך _____________  

 33עמוד   
 

 

 נספח י"ב

 

 ד מטעם חברת _________________ מעמו

 תאריך : ___________        

  

 שאלון למועמד לאבטחת מוסדות חינוך

 

 : נתונים אישיים .1

 שם פרטי : ____________ שם משפחה __________ ת.ז. __________ 

 כתובת מגורים נוכחית : ______________________טלפון: __________ 

 מין : זכר/נקבה ,  מצב משפחתי : רווק /נשוי/גרוש/ אלמן  

 __________ תאריך לידה : ____

 

 שרות צבאי : .2

 תאריך גיוס : __________ תאריך : ____________ שרות מלא: כן/לא 

 תפקיד בשירות סדיר: _____________ דרגת שחרור: ___________ 

 דרגה נוכחית : ____________   

 שרות קבע : כן/לא ,  תפקיד בקבע : _________ תקופת שרות בקבע : ________ 

 

 את תפקידיך העיקריים בצבא: תאר בקצרה

 ____________________________________________________ 

 ____________________________________________________ 

 ____________________________________________________ 

 

 אם לא שירת בצה"ל או עשית שירות חלקי, נא לפרט את הסיבה:

___________ ________________________________________ 

 ___________________________________________________ 

 

 באיזה רמת רובאי השתחררת מהצבא:  __________________  

 

   השכלה: .3

 על תיכונית     תיכנוית                

 המוסד: ______________           __________________ 

 ______________           __________________  מגמה :

 תעודה: ______________           __________________ 
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 חתימה וחותמת ]
 _______________                        תאריך _____________  

 34עמוד   
 

 

 תעודת יושר:  .4

האם ידוע לך על רישום פלילי שלך ?  כן/לא : אם כן נא לפרט 

_______________________________   _______________ 

______________________________________ ________ 

  נשק : .5

 כן/לא    אם כן : סוג הנשק ____________  האם ברשותך נשק אישי? 

 רשיון בתוקף עד _______________

 

 : עבר רפואי כללי .6

 האם פנית לטיפול נפשי ? כן /לא  , פרט : ____________________________ 

________________________________________________________  

 

 אקדאמיות )כולל קורסים צבאיים רלוונטים(: –השתלמויות חוץ  .7

 

סוג 

 הלימודים/תעודה

 תעודה שם מוסד משך הלימודים

    

    

    

    

 

 : ידיעת שפות  .8

 רמה טובה מאוד רמה טובה רמה סבירה השפה

    ערבית

    עברית

    אנגלית

 

 : נסיון כמאבטח  .9

מקום 

 עבודה/חברה

עד  מתאריך תפקיד

 תאריך

 סיבת העזיבה

    

    

    

    

 

 פרטי החברה: _________________________________________
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 חתימה וחותמת ]
 _______________                        תאריך _____________  

 35עמוד   
 

 :נסיון תעסוקתי קודם .10

מקום 

 העבודה

שם המוסד 

 ומיקומו

תאור 

 התפקיד

תקופת 

 עבודה

סיבת 

 העזיבה

 הערות

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 פעילות נוספת: .11

יבוריות, התנדבותיות וכיו"ב( בהן היית מעורב בעבר ציין בטבלה פעילויות נוספות )צ

 או עדין מעורב. 

 התפקיד המסגרת התקופה תיאור הפעילות

    

    

    

 

הסבר את הסיבות /המניעים להגשת מועמדות לתפקיד שומר/מאבטח..ופרט מה הם  .12

 ציפיותיך ממקום העבודה המיועד:

__________________________________________ ___________ 

 _____________________________________________________ 

 _____________________________________________________ 

 

האם נראה לך חשוב שנדע עליך דברים נוספים? או שברצונך להסב את תשומת לבנו  .13

 לנקודות מסוימות בשאלון?

_____________________________________ ______________ 

 ___________________________________________________ 

 ___________________________________________________ 

 

 

 הצהרה:

 נים לעיל, נכונים.יאני הח"מ , מאשר שכל הפרטים המצו

 

 שם פרטי: ______________שם משפחה _____________  ת.ז. ______________ 

 

  : _________________  חתימה


