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 מנהלה

 כללי .1

 למכבי, לספק /יםהמסוגל /יםעם ספק להתקשר( מעונינת "מכבי" - כבי שירותי בריאות )להלןמ .1.1

 ('נספח אסדרנות במתקניה )כמפורט במפרט אבטחה שמירה/שירותי 

, בהתאם להיקף הפריסה המוצע על לכל אחד מהמחוזות או לכולם מחיר המציע רשאי להגיש הצעות.  .1.1

 ידו.

 רז.המכשל מסמכי  ג'נספח  –יש להגיש על גבי טופס ההצעה  את הצעות המחיר .1.1

שתי בשנים. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם  שלוש ההתקשרות היא לתקופה של .1.1

 ם זהים.בכל פעם, בתנאישנה אחת  תקופות נוספות בנות

       או כל הצעה שהיא.  , חלק מההצעהמכבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר .1.1

 פי שיקול דעתה הבלעדי.-רשאית לקבל חלק מההצעה בלבד או את כולה, הכל על מכבי 

מכבי זכאית לפצל את ההתקשרות בין המציעים השונים, ובכלל זה היא תהא זכאית לבחור במספר  .1.1

 יותר לאספקת כלל השירותים במחוזת זוכות, וכתוצאה מכך להתקשר עם ספק אחד או הצעות כהצעו

ביותר משלושה סדרנות שמירה/לתת שירותי אחד או במספר מחוזות. בכל מקרה, לא יזכה ספק אחד 

 מחוזות והכל על פי שיקול דעתה המוחלט של מכבי.

, הגופים הנוספים כהגדרתם בהסכםעל  מכרז זה והסכם ההתקשרות שיחתם בין מכבי לבין הזוכה יחולו .1.1

          בכך.ירצו וככל שגופים אלה אם 

 

   הגדרות .1

ממסמכי המכרז הגדרה ספציפית, השונה מההגדרות שלהלן, תגבר  בכל מקרה שבו קיימת במסמך המהווה חלק

 ההגדרה הספציפית הנזכרת באותו מסמך.

 פי הקבוע במסמכי המכרז.המתקיים על   ,111/1411מספר פומבי  מכרז – "המכרז"

 מסמך זה על נספחיו. - "מסמכי המכרז"

 "מכבי שירותי בריאות". – "מכבי"

אסותא מרכזים רפואיים בע"מ, קרן מכבי, מכבידנט בע"מ, קבוצת מכבי אחזקות בע"מ,  – "הגופים הנוספים"

מכבי קאר בע"מ, בית בלב בע"מ,  ( בע"מ,1991נ.ב.ט. ניסוי, ביצוע וטכנולוגיה בע"מ, נרקיס ערד שירותי בריאות )

אגודה שיתופית לביטוח הדדי נגד מחלות בע"מ, מכבי מקיף בע"מ, שפע מועדון לקוחות מכבי לבריאות  –מכבי מגן 

 פי שיקול דעתם של הגופים. -הכל על ואיכות חיים בע"מ,

 למסמכי המכרז. ב'נספח  -הגדרות נוספות כהגדרתן בהסכם  

 

 מנהלה .3

 רזרכישת מסמכי המכ .3.3

 בתמורה לתשלום 31.33.33 עד ליום 11.31.33החל מיום , המעונין להשתתף במכרז זכאי לרכוש

שלא יוחזר(, את מסמכי המכרז ש"ח ) 1,444 שלבאמצעות המחאה לפקודת מכבי שירותי בריאות, 

חט, או כל מי מ, אצל הגב' שרה 11אביב, קומה -, תל11במשרדי "מכבי שירותי בריאות", ברח' המרד 

  . 14:44-11:44ה' בין השעות -בימים א' די מכבי, יימונה במקומה לצורך זה על ש
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 בירורים ופניות  .3.1

מכבי אליה  נציגת ניתן יהיה להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז או בקשר למסמכי  המכרז. .1.1.1

 ועדת המכרזים. רכזתיש להפנות את השאלות והבירורים הינה: הגב' שרה מחט, 

דואר אלקטרוני      וזאת בכתב בלבד, באמצעות  31.33.33 ליוםהפניות תעשנה עד  .1.1.1

mahat_s@mac.org.il  .על המציע מוטלת האחריות לוודא את דבר הגעת הפניה בטלפון      

1111111- 41. 

 .תענינה לא  1.1.1פניות שתגענה לאחר המועד הקבוע בסעיף  .3./.3

תשלחנה התשובות כתובת הדואר האלקטרוני שאליה לציין במכתב הפנייה את על הפונים  .1.1.1

 ,  וכן פרטי נציג הקשר לרבות מספר טלפון.ממכבי

  דואר אלקטרוניידי מכבי, באמצעות -תשובות לפניות האמורות תינתנה לפונים על .1.1.1

 .31.33.33 עד ליום

 

 אופן ומועד הגשת ההצעות .1.1

 באמצעות  מסירה ידנית בלבד )ולאיש להגיש באמצעות שליח ב ההצעה את .1.1.1

,  לידי גב' 111 /1411מספר פומבי "מכרז   במעטפה סגורה, עליה ירשם אך ורק הדואר!( 

, תל 11ועדת המכרזים, או מי שימונה כממלא מקומה במכבי, ברח' המרד  רכזת -שרה מחט 

 . 11אביב, קומה 

ההצעות הוא להגשת ועד האחרון . המ14:44-11:44ה', בין השעות -ההצעות תוגשנה בימים א' ./.3.3

 . הצעות שלא תוגשנה עד למועד האמור, לא תתקבלנה!31:11בשעה  ,13.33.33 -, הב' יום

 ", לאחר גההצעה תוגש על גבי טופס ההצעה שנוסחו מצ"ב כנספח " .1.1.1

 חתימתה, והיא תוגש ביחד עם כל מסמכי המכרז אשר טופס ההצעה 

להלן, וכמפורט  1ש לצרף להצעה, כמפורט בפרק הוא חלק מהם, וביחד עם כל המסמכים שי

 עפ"י הנדרש במכרז, וזאת בעותק אחד.

 תמקוריבכריכתם המען הסר ספק, מובהר כי ההצעה תוגש אך ורק על גבי מסמכי המכרז ל .1.1.1

 נרכשו ממכבי, ולא על גבי צילום או מסמך מודפס, וכי ההצעה תכלול את כל ש

דרש, וכן תכלול את כל הפרטים הנדרשים ואת מסמכי המכרז ואת המסמכים המצורפים כנ

 החתימות כנדרש.

המציעים שיגישו הצעות יוודאו, כי בטרם הכנסת המעטפה לתיבת המכרזים, תוחתם המעטפה  .1.1.1

 ועדת המכרזים, או ממלא מקומה כאמור, וייכתבו עליה תאריך ושעת קבלה.רכזת ע"י 

נוספת,   הצעות לתקופה השל  ההגשה ועדת המכרזים רשאית, לפי שיקול דעתה, לדחות את מועד .3.3.6

 .ובלבד שההודעה על דחיית המועד כאמור תפורסם

התקשרות, הזכויות המשפטיות בו וכל דבר אחר הל המציע לבדוק בעצמו את כדאיות הסכם ע .1.1.1

שיש לו, לדעת המציע, חשיבות או משקל בהחלטתו אם להגיש הצעה ואם להתקשר עם מכבי 

האמור בעצמו, על חשבונו, והוא יהיה מנוע  מציע יברר את כלבהסכם במידה שהצעתו תזכה. ה

 מלעורר כל טענה כלפי מכבי ו/או מי מטעמה, עקב כך.

 

 תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז  .4

 :יענה על כל הדרישות שלהלן רשאי להגיש הצעות ספק אשר1.1

 ₪. 11.11 - לא יפחת מ אבטחהמחיר מינימום לשעת  1.1.1

mailto:mahat_s@mac.org.il
mailto:mahat_s@mac.org.il
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 ₪. 11.11 – רנות לא יפחת ממחיר מינימום לשעת שמירה/סד 1.1.1

 תאגיד רשום כחוק בישראל. 1.1.1

למעט סניף  נשוא המכרזאת השירותים  ולא ע"י קבלן משנה/אחר, מסוגל לספק למכבי בעצמו 1.1.1

  .אילת על מתקניו, המסונף למחוז המרכז

 מנהל ספרים כדין. 1.1.1

 בעל רשיון בר תוקף לפי חוק חוקרים פרטיים ושירותי אבטחה. 1.1.1

 מטעם משרד הפנים למפעל ראוי.בעל רשיון בר תוקף  1.1.1

 התמ"ת לפעול כקבלן שרות בתחום שמירה ואבטחה. דבעל רשיון בר תוקף מטעם משר 1.1.1

לפי כללי חשבונאות מקובלים, וכפי שהם ( 1449-1414)האחרונות  תייםבשנ  הכנסותיו 1.1.9

 .לפחות לשנה ₪מיליון   1  משתקפים  בדו"חות הכספיים השנתיים שלו, הן

אבטחה שירותי באספקת  פחות,לשנים חמש  בישראל שליון מוכח נסידע ובעל  הינו 1.1.14

  וכל השירותים הכרוכים בכך.סדרנות שמירה/

 ההצעות להגשת האחרון למועד שקדמו בשלוש השנים לא הורשע בו השליטה מבעלי מי או מציעה 1.1.11

 העבודה.  דיני הפרת במכרז בשל

 לחוק 5 סעיף לפי שמונה דהמפקח עבו ידי על לא נקנסו בו השליטה מבעלי מי או מציע

 להגשת ההצעות האחרון למועד שקדמה בשנה  -1985 ו"התשמ ,המינהליות העבירות

 -שליטה"  בעל" , סעיף זה לעניין ;דיני העבודה הפרת בשל קנסות משני ביותר במכרז

 .-1981 א"התשמ הבנקאות)רישוי( בחוק כמשמעותו

 מיוחדים מטעמים מכרזים להחליט ועדת רשאית לעיל,בסעיף קטן זה על אף האמור 

 ;כאמור התנאים אחד לגביה התקיים אם במכרז אף הצעה לדחות שלא שיירשמו

 בדרך ,המציע של בהתנהלותו ,השאר בין להתחשב הוועדה כאמור רשאית בהחלטה

 המציע פעילות היקף שבין ביחס וכן עובדים זכויות לשמירת הקשור בכל ,כלל

 הכולל. פעילותו היקף לבין דיני העבודה פרתה בשל נקנס או הורשע שבשלה

 להלן. 1 בהתאם לאמור בסעיף ₪,  144,444 ימציא ערבות בנקאית להבטחת קיום ההצעה על סך 1.1.11

 רכש את מסמכי המכרז ממכבי, ובידו קבלה המעידה על כך. 1.1.11

 

באחד יעמוד  שלא עמידת המציע בכל התנאים מהווה תנאי הכרחי לעצם הגשת ההצעה. מציע  1.1

 . הצעתו תפסל –איםהתנמ

 

ועדת המכרזים תהא רשאית, אך לא חייבת, לאפשר למציע, אשר לא המציא עם הצעתו מסמך,  1.1

אישור, היתר, רשיון או כל נייר אחר כנדרש עפ"י מכרז זה, להשלים את המצאת הנ"ל למכבי תוך 

חר, כאמור, פרק זמן קצוב שיקבע על ידה, ובלבד שכל מסמך, אישור, היתר, רשיון או כל נייר א

 יהיו בעלי תוקף ותחולה נכון למועד האחרון שנקבע במכרז זה להגשת ההצעות.     

 

 התחייבויות המציע בגין הגשת ההצעה 1

)תשעים( יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות.  94המציע יאשר כי הצעתו תהיה בתוקף במשך  1.1

בי לבקש מהמציעים להאריך מכ לאחר תום תקופה זו, אם הליך בחירת הזוכה לא יסתיים, רשאית

ובמקרה זה יהיה כל    כל אחת, )ששים( יום 14של עד  תונוספ ות את תוקף הצעותיהם לתקופ

הצעתו.   רשאי להאריך את תוקף הצעתו בהתאם לבקשה או להודיע למכבי על ביטול   מציע
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 בקשה כאמור תשלח על ידי מכבי בכתב .

ל ביטול ההצעות, תשלח למכבי על ידי המציע הודעה על הסכמה להארכת תוקף ההצעות או ע 1.1

ימי  1זאת בתוך ו, באמצעות דואר אלקטרונית ועדת המכרזים רכזבכתב, לידי הגב' שרה מחט, 

 מהרגע שבו נתבקש המציע להאריך את תוקף הצעתו או לבטלה. עבודה

 על ידי המציע. כהצעה שבוטלההעדר תשובה מהמציע בתוך הזמן האמור, תראה הצעתו ב 1.1

לעיל,  1.1לעיל או על פי הדרך הקבועה בסעיף  1.1יטל המציע את הצעתו על פי האמור בסעיף ב 1.1

 לא תהא לו כל טענה או תביעה כלפי מכבי.

 

 הגשה ערבות 1

אלף מאתיים  ) ש"ח 144,444  הצעה יש לצרף כתב ערבות בנקאית אוטונומית על סך כולל שלל 1.1

למסמכי המכרז או בנוסח שאינו שונה ממנו  ה' כנספחפי הנוסח המצורף -(, עלשקלים חדשים

. הערבות תציין ימים ממועד הדרישה 14, אשר תשולם בתוך ("הערבות"באופן מהותי )להלן: 

 . ניצעהוצאה לבקשת המציע והיא תהא על שם ה במפורש כי

 14ות נוספות בנות צדדי את הערבות לתקופ-נוסף, תהא נתונה למכבי הזכות להאריך באופן חדב 1.1

לעיל, ותהיה בתוקף  1רק פפי -, וזאת בכפוף לכך שהצעת המציע תוארך עלכל אחת ם( יום)ששי

 זו. נוספתלתקופה 

 של הערבויות חילוט על להורות רשאית תהיה המכרזים מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, ועדת 1.1

מכבי כפיצוי מוסכם קבוע ומוערך מראש, וזאת מבלי לפגוע ביתר זכויות  ,חלקן או כולן מציע

 למציע  שנתנה לסעדים אחרים, לרבות ביטול קבלת ההצעה וקבלת הצעה אחרת, כל זאת אחרי

 :מאלה אחד בו התקיים אם, טענותיו את הזדמנות להשמיע

 ;כפיים ניקיון או בחוסר בערמה, בתכסיסנות המכרז במהלך נהג הוא  (1)

 ;מדויק בלתי מידע מהותי או מטעה מידע המכרזים לוועדת מסר הוא (2) 

 ;במכרז ההצעות להגשת האחרון חלוף המועד לאחר למכרז שהגיש מההצעה בו חזר הוא  (3)

  מוקדם תנאי שהן במכרז ההוראות הקבועות לפי פעל לא הוא במכרז כזוכה שנבחר לאחר  (4)

 הזוכה. עם המזמינות ההתקשרות של ליצירת       

 תיפסל על הסף. –הצעה שלא תצורף לה ערבות כאמור  1.1

 

 בחירת הזוכה במכרז ומסגרת ההתקשרות 1

או כל הצעה שהיא. מכבי  חלק מההצעה, כבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותרמ 1.1

 פי שיקול דעתה הבלעדי.-או את כולה, הכל על חלק מההצעה בלבדרשאית לקבל 

פי שיקול  התייחסות מכבי ובחינת ההצעות תעשה לגבי כל הצעה ביחס לכל מחוז בנפרד,  הכל על 1.1

 דעתה של "מכבי שרותי בריאות" ובאופן המעניק לה, על פי שיקול דעתה, את מירב היתרונות.

 מד בכל התנאים ההכרחיים המופיעים במפרט ובציון האיכות המזערי הנדרש.ועיבחר ספק ה 1.1

: מפורטים להלןה אמות המידה לבחירת ההצעה הזוכה במכרז תהיינה בדרך של שקלול הרכיבים 1.1

 14%מחיר 

  כלהלן: 14%איכות 

 14%כח אדם:    
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   14%איכות השירות:    

 14%איכות הפיקוח:    

 14%מוקד מבצעי:    

 14%המלצת לקוחות:    

הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים, ובאופן שתבחר ההצעה המעניקה למכבי את 

 .מירב היתרונות

המציע,  ו של המציע, על פי הערכה כוללת שלאת איכות השירות ויכולת ועדת המכרזים תבחן 1.1

 מוניטין ונסיון בארץ,מומחיותו, משאביו, נסיונו וכישוריו לעמוד בדרישות המכרז, רמת השירות, 

, על סמך שביעות רצון במכבי מביצוע התקשרויות שונות קודמות מך הנתונים שצרף להצעהס על

המציע מהתקשרויות קודמות, וכן עפ"י כל לקוחותיו של  וכן על סמך בדיקת המלצות עם המציע 

ממצא אחר שייאסף ע"י ועדת המכרזים או ע"י צוות בדיקה שימונה מטעמה, אם ימונה, כאמור 

 להלן. 1.9בסעיף  

 ברכיבים איכות מזעריועדת המכרזים תהא רשאית לדחות הצעה של מציע שלא יעמוד בציון  1.1

ונים שהציג בעת הגשת ההצעה, ו/או אשר נאספו לעיל, והכל על פי הנתדהכלולים בסעיפי האיכות 

במהלך בדיקת ההצעות אשר נבדקו על ידי ועדת המכרזים באופן שיקבע על ידה ולפי שיקול 

 דעתה הבלעדי. 

באם המועמד לזכייה במכרז הינו ספק עימו יש למכבי "נסיון גרוע" כהגדרתו להלן, מכבי תהא  1.1

כרז הינה המועמדת הבאה בתור לזכייה, ובלבד רשאית להעניק את הזכייה למציע שהצעתו למ

שלמכבי לא היה "נסיון גרוע" עם מציע זה והצעתו אינה יקרה מזו של המועמד המקורי לזכייה 

 .14%-ביותר מ

לצורכי סעיף זה המילים "נסיון גרוע" פירושן: אי שביעות רצון מאיכות השירותים ו/או מחדלים 

 זה.אחרים של הספק, העולים כדי הפרת חו

רשאית לדרוש מהמציעים פרטים נוספים ו/או הבהרות נוספות, על פי שיקול  ועדת המכרזים תהא 1.1

המציע והצעתו  דעתה ובכל דרך שתמצא לנכון, למלוא שביעות רצונה, על  מנת לבחון את 

 במסגרת שיקוליה.

נה יהא שימו  הצוות ועדת המכרזים תהא רשאית למנות צוות מטעמה לבדיקת ההצעות והמציעים. 1.9

רשאי, אך לא חייב, לבחון את המציע וכן לבקש או לקבל כל מידע ביחס למציע ו/או לשירות 

המוצע על ידו. ועדת המכרזים תהא רשאית לפסול הצעה אם תהא סבורה שמגיש ההצעה לא 

 שיתף פעולה עם ועדת המכרזים או לא מסר מידע כנדרש.

 ניכר מאומדן שווי ההתקשרות, כלפי  מכבי תהא רשאית שלא לבחור בהצעה הסוטה בשיעור 1.14

 מעלה או כלפי מטה, אם הסטיה אינה סבירה, לדעת מכבי.

 ועדת המכרזים תהא רשאית )אך לא חייבת( לבחור זוכה שני וזוכה שלישי וכן הלאה, למקרה  1.11

    הפועל,  שהסכם ההתקשרות עם הזוכה הראשון או השני וכן הלאה לא ייצא אל 

 חודשים מיום תחילתו. 1 בוטל ע"י מכבי בתוךשהיא, או י מכל סיבה 

 מסמך אמות המידה והאומדן יופקדו בתיבת המכרזים עד למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז. 1.11

 

 התחייבויות המציע הזוכה במכרז 1

)שבעה( ימים מיום  1למסמכי המכרז, בתוך  כנספח "ב"הזוכה במכרז יחתום על ההסכם המצורף  1.1

 במכרז.קבלת ההודעה על הזכייה 
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הזוכה מתחייב להמציא למכבי, יום לפני מועד החתימה על ההסכם, אישור עריכת ביטוחים חתום ומאושר 

 ע"י חברת הביטוח, ללא כל הסתייגויות.

ידוע ומוסכם על הזוכה, כי לא יתקבלו כל שינויים/הסתייגויות בנוסח ההסכם כמופיע 

 בנספח ב' למכרז.

 לק בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות  שייחתם.המכרז והצעת הזוכה יהוו ח  מסמכי 1.1

ביצוע לערבות בנקאית אוטונומית  מכביבמעמד החתימה על ההסכם, ימסור המציע הזוכה ל 1.1

 נוסח המצ"ב.התחייבויותיו עפ"י ה

 ביטול המכרז 9

מציע  לא יהיה בעצם פרסום המכרז, או בקבלת הצעות, או בבחינתן, התחייבות כלשהי כלפי 9.1

שירותי אבטחה  ידי מכבי והמציע/ים הזוכה/ים הסכם לאספקת-תם עלכלשהו, כל עוד לא ייח

 (.נספח "ב"והכל כמפורט בהסכם ההתקשרות )  ,מתקני מכביבסדרנות שמירה/

מכבי תהא זכאית בכל עת לבטל את המכרז מכל סיבה שתמצא לנכון, על פי שיקול דעתה הבלעדי,  9.1

 דש לאחר ביטול המכרז.לפרסם מכרז ח -אך לא חייבת  -וכן תהיה מכבי רשאית 

 כל המציעים אשר הגישו הצעות במכרז.אלקטרוני ל הודעה על ביטול המכרז תשלח בדואר 9.1

רוכשי מסמכי המכרז מהחליטה מכבי על ביטול המכרז, לא תהא למי מהמציעים במכרז ו/או למי  9.1

 כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי מכבי ו/או כלפי מי מטעמה. 

 

 מכרזעיון במסמכי ה   14

, לאחר פרסום תוצאות המכרז, עיון של  1991)ו( לתקנות חובת המכרזים התשנ"ג 11בהתאם להוראות תקנה 

לשעה. יודגש כי  ₪ 411משתתף במכרז במסמכי המכרז כמפורט בתקנה האמורה, ייעשה תמורת תשלום בסך של 

 סכום זה ייגבה החל מהשעה השנייה ואילך, לרבות צילומי מסמכים.

סמכי המכרז כמפורט לעיל, נועד אך ורק לבדיקת המשתתף בדבר מצוי זכויותיו במסגרת הליך עיון במ 

 המכרז. אין לפרסם תוצאות אלה לציבור הרחב, כולו או מקצתו ללא קבלת אישור מראש ובכתב ממכבי.

  

 בעלות על מסמכי המכרז 11

. אין לעשות בלבדגשת ההצעות מסמכי המכרז הנם קניינה הרוחני של מכבי, אשר מועבר למציעים לצורך ה

במסמכי המכרז שימוש שאינו לצורך הכנת ו/או הגשת ההצעות, וחל איסור מוחלט על רוכש מסמכי המכרז להעביר 

 אותם ו/או העתק מהם לידי אחר.

 

 מכות שיפוטס 11

אך ורק  בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או הקשורים למכרז זה תהא הייחודית והבלעדיתסמכות השיפוט 

 . יפו -בתל אביב לבית המשפט המוסמך שמקום מושבו 
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 נספח א'

 מפרט

 כל הדרישות במפרט הינן דרישות הכרחיות
 

 הגדרת השרות .1
 אבטחה .א

מפני פיגוע חבלני באמצעות מאבטח חמוש תוך והבאים בשעריו חברת האבטחה תאבטח את המתקן 
 ביצוע פעולות לשם מניעה, גילוי והרתעה.

הנכנסים, כבודתם ואבטחת השוהים בו, בעמדה  בידוקח יוצב בכניסה הראשית למתקן ויבצע המאבט
 סריקות מסביב למתקן ובתוכו. . כמו כן, על המאבטח לבצעקבועה

 בצען כאמור במכרז זה.לכל המטלות תבוצענה על ידי עובד מיומן שקיבל הכשרה 
 

 סדרנותשמירה/ .ב
 .ניעת אלימות, הפרת סדר ושמירה על רכוש מכביפעולות סדרנות לשם מ ןהחברה תבצע במתק

 הסדרן יפקח על המתקן וציודו במטרה למנוע חבלה וגניבת רכוש וציוד.
הסדרן יוצב בתוך כותלי המתקן, יקיים סריקות שוטפות לגילוי חפצים חשודים וחריגים וימנע פגיעה 

 ובאי המתקן.ברכוש המתקן ובמניעת אלימות מילולית 2 פיזית כנגד צוות העובדים 
 בצען כאמור במכרז זה.לכל המטלות תבוצענה על ידי עובד מיומן שקיבל הכשרה 

         
 פריסת השרות .2

 ההצעה תתייחס לפריסה הבאה, בכל המחוזות או באחדים מהם:
 

 :גבולות הגזרה -מחוז הצפון 
 זכרון יעקב, אום אל פאחם, בית שאן.      - דרום   
 ., מעלותקרית שמונה        - ןצפו                 
 טבריה, בית שאן, צפת.       - מזרח    
 זכרון יעקב, חיפה, נהריה.     - מערב                  

 
  :גבולות הגזרה –מחוז השרון 

 ., רמת השרוןפתח תקוה, ראש העין      - דרום
 פרדס חנה, אור עקיבא.        - צפון

 .צור יגאל, אריאל      - מזרח
 חדרה, הרצליה.      - ערבמ
 

  :גבולות הגזרה –מחוז המרכז 
 יפו, אור יהודה, שוהם.       - דרום
 ., רמת אביבבני ברק, גבעת שמואל       -צפון 
 שוהם, אלעד.       - מזרח
 .כולל העיר אילת*  קו החוף יפו, תל ברוך, אזורי חן )תל אביב(תל אביב,        - מערב

 
  :רושלים  גבולות הגזרהי -מחוז השפלה

 נס ציונה, רמלה, בית שמש.       - דרום
 ., גבעת זאבחולון, בת ים, אזור         - צפון

 מעלה אדומים, ירושלים, אפרת.       - מזרח
 בת ים, ראשל"צ, חולון.       - מערב

 
 

  :גבולות הגזרה –מחוז הדרום 
 מצפה רמון.        - דרום
 .יבנה רחובותת בתיה, מזכר         - צפון

 ., ירוחם, דימונהערד       - מזרח
 אשקלון, אשדוד, יבנה.        - מערב
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 לאבטחהושעות רשימת מתקנים 

הינו הערכה בלבד ול"מכבי  שרותי בריאות" הזכות להפחית ו2או להוסיף על השעות הנ"ל. היקף השעות 

 ף או לגרוע מרשימת המתקנים הנ"ל.כמו כן, ל"מכבי שירותי בריאות" שמורה הזכות להוסי

 :מחוז הצפון

 המתקן

 

 

 

מספר    

שעות 

אבטחה 

 יומיות

מספר 

מאבטחים 

 נדרש

ימי 

 פעילות

סה"כ 

שעות 

 לחודש 

 הערות

 -חיפה

 הדר

  644 ו' -א' / 7/

 /1 כרמיאל

 

  84/ ו' -א' 1

מגדל 

 העמק

 מפוצל 44/ ה' -א' 1 9.5

 מפוצל 44/ ה' -א' 1 9.5 נהריה

  84/ ו' -א' 1 9 נצרת

  04/ ה' -א' 1 11 עכו

קריית 

 מוצקין

 -א' 1 15

 שבת

074  

קריית 

 שמונה

  64/ ה' -א' 1 /1

 

 סה"כ שעות אבטחה חודשיות למחוז

 

2352 
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 :ם והשפלה-מחוז י

 

 המתקן

 

 

 

מספר    

שעות 

אבטחה 

 יומיות

מספר 

מאבטחים 

 נדרש

ימי 

 פעילות

סה"כ 

שעות 

 לחודש 

 הערות

 -ירושלים

 רוטר

  354 ה' -א' 1 16

 -ירושלים

פסגת 

 זאב

  3/5 ה' -א' 1 15

 -ירושלים

 רמות

  34/ ה' -א' 1 14

 -ירושלים

הדסה 

 הקטנה

  64/ ה' -א' 1 /1

 -ירושלים

בימ"ר 

 רוטר

  314 ו' -א' 1 11

 -מודיעין

 תלתן

  1)נדרש  3 07

 בלילה(

 -א'

 שבת

1054 /0 

שעות 

ביממה,  

ימים   7

 בשבוע

 -בת ים

 צנלסוןכ

  84/ ה' -א' 1 13

 -בת ים

קדושי 

 קהיר

 מפוצל 44/ ה' -א' 1 9



 1/ 

 -חולון

 50אילת 

 -א' / 4/

 שבת

634  

 -חולון

בימ"ר 

 50אילת 

  64/ ו' -א' 1 14

 -חולון

נאות 

 שושנים

 מפוצל 05/ ו' -א' 1 9.5

 מפוצל 14/ ו' -א' 1 8 לוד

 -א' 1 11 רמלה

 שבת

334  

מעלה 

 אדומים

  14/ ו' -א' 1 8

ראשל"צ  

 זד"ל -

  365 ו'-א' 1 /1

 

 סה"כ שעות אבטחה חודשיות למחוז

 

3533 
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 :מחוז השרון

 

 

 המתקן

 

 

 

מספר    

שעות 

אבטחה 

 יומיות

מספר 

מאבטחים 

 נדרש

ימי 

 פעילות

סה"כ 

שעות 

 לחודש 

 הערות

כפר 

 סבא

  044 ו' -א' 1 15

רמת 

 השרון

 -א' 1 18

 שבת

504  

 -נתניה

 מרכז

  844 ו' -א' / 34

  014 ו' -א' 1 16 רעננה

 

 סה"כ שעות אבטחה חודשיות למחוז

 

2132 
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 :מחוז הדרום

 

 

 המתקן

 

 

 

מספר    

שעות 

אבטחה 

 יומיות

מספר 

מאבטחים 

 נדרש

ימי 

 פעילות

סה"כ 

שעות 

 לחודש 

 הערות

  74/ ה' -א' 1 5./1 אשדוד ד'

  54/ ה' -א' 1 11.5 אשקלון

 -רחובות

 סמילנסקי

  15/ ה' -א' 1 14

 

 סה"כ שעות אבטחה חודשיות למחוז

 

553 
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 :מחוז המרכז

 

 המתקן

 

 

 

מספר    

שעות 

אבטחה 

 יומיות

מספר 

מאבטחים 

 נדרש

ימי 

 פעילות

סה"כ 

שעות 

 לחודש 

 הערות

 -אילת

שדרות 

 התמרים

  84/ ו' -א' 1 11

  84/ ו' -א' 1 11 בני ברק

  544 ה' -א' / 3/ יפו

 -גןרמת 

 אורה

 מפוצל 175 ה' -א' 1 8

 -ת"א

 בלפור

 מפוצל 64/ ה' -א' 1 /1

 -ת"א

 השל"ה

  84/ ו' -א' 1 11

 -ת"א 

 אמפא

)בלילה  / /0

 (1נדרש 

 -א'

 שבת

1/75 /0 

שעות 

ביממה,  

ימים  7

 בשבוע

 -ת"א

שכונת 

 התקוה

  4// ה' -א' 1 14

 

 סה"כ שעות אבטחה חודשיות למחוז

 

5252 
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 לסדרנותרשימת מתקנים 

 

הינו הערכה בלבד ול"מכבי  שרותי בריאות" הזכות להפחית ו2או להוסיף על השעות הנ"ל. היקף השעות 

 כמו כן, ל"מכבי שירותי בריאות" שמורה הזכות להוסיף או לגרוע מרשימת המתקנים הנ"ל.

 

 :מחוז הצפון

 

 המתקן

 

 

 

מספר    

שעות 

סדרנות 

 יומיות

מספר 

סדרנים 

 נדרש

ימי 

 פעילות

סה"כ 

שעות 

 לחודש 

 הערות

 -חיפה

הנהלת 

 המחוז+

מרכז 

 המכונים

  195 ה' -א' 1 9

טירת 

 הכרמל

 מפוצל 194 ו' -א' 1 7

  84 ה' -א' 1 3.5 משגב

קריית 

 אתא

 מפוצל 195 ה' -א' 1 9

צפת 

 )קניון(

  64/ ה' -א' 1 /1

 מפוצל 175 ה' -א' 1 8 נשר

 מפוצל 195 ה' -א' 1 9 קריית ים

 

 חודשיות למחוז סדרנותות סה"כ שע

        

1222 
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 :ם והשפלה-מחוז י

 

 המתקן

 

 

 

מספר    

שעות 

סדרנות 

 יומיות

מספר 

 סדרנים

 נדרש

ימי 

 פעילות

סה"כ 

שעות 

 לחודש 

 הערות

רמת  -בת ים

 יוסף

  185 ה' -א' 1 8.5

אילת  -חולון

 )מוקד( 50

 -א' 1 /1

 שבת

 מפוצל 374

 -חולון

משרדים 

 )בזק(

 מפוצל 154 ה' -א' 1 7

 -ראשל"צ

זד"ל גן 

 העיר

 -א' 1 13

 שבת

044  

מזרח 

 ירושלים

  85 ה' -א' 1 0

 

 חודשיות למחוז סדרנותסה"כ שעות 

 

1122 
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 :מחוז השרון

 

 

 המתקן

 

 

 

מספר    

שעות 

סדרנות 

 יומיות

מספר 

 סדרנים

 נדרש

ימי 

 פעילות

סה"כ 

שעות 

 לחודש 

 הערות

 -פ"ת

 שפיגל

 -א' 1 8

 שבת

/54  

 

 חודשיות למחוז סדרנותסה"כ שעות 

        

232  
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 :מחוז הדרום

 

 

 המתקן

 

 

 

מספר    

שעות 

סדרנות 

 יומיות

מספר 

 סדרנים

 נדרש

ימי 

 פעילות

סה"כ 

שעות 

 לחודש 

 הערות

באר 

 -שבע

מר"ן + 

 מוקד

 -א' / 34

 שבת

944  

באר 

 ט' -שבע

  5/ ו' 1 6

  05 ה' -א' 1 / ג' -אשדוד

  114 ה' -א' 1 5 ו' -דאשדו

  104 ה' -א' 1 6.5 אשדוד ז'

  134 ה' -א' 1 6 אשקלון

  84 ה' -א' 1 0 לקייה

  104 ה' -א' 1 6.5 רהט

 

 חודשיות למחוז סדרנותסה"כ שעות 

      

1352  
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 דרישות מבצעיות/ ארגוניות מהמציע .5
זורי הפיקוח בכל יהיו רכבי פיקוח2ניידות סיור מאולחטים בא חברהברשות ה .א

שעות פעילות המתקנים, רכב הפיקוח יסומן בסימון בולט של חב' האבטחה 
 וימצאו בו הפריטים המפורטים במפרט זה.

 
יכולת להגיב בעת ארוע על ידי סיוע של ניידת פיקוח שתגיע בזמן שאינו עולה  .ב

דקות, ממועד הקריאה לסיוע, בשעות העומס של התנועה. חוסר יכולת  15על 
יים תנאי זה תהווה הפרה יסודית של החוזה ועלול, בין היתר, לגרום לק

 .העבודהלהפסקה מיידית של 
 

שעות ביממה, בכל ימות השנה ובכלל  0/בעל מוקד מבצעי פעיל במשך  החברה .ג
 שקדמו למועד הגשת ההצעה. חודשים 0/זה פעל במתכונת זו במשך 

נה המשמש כמשרדי החברה, ומשמש אותו בלעדית מוקם במבחייב שיהא מהמוקד המבצעי              
  .בכל שעות היממה

 
כל  , עובדיו ולקוחותיועצמו את המציע אלאמשמש גופים אחרים  אינוהמוקד  .ד

)למעט יום  , כולל שבתות, חגיםשעות ביממה 0/ימים בשבוע  7 ימות השנה,
 , מצב חרום, מצב מלחמה ובזמן שביתה.הכפורים(

 

 ציע בשנתיים האחרונות שקדמו ליום פרסום המכרז,המ חייב שיהיה בבעלות .ה
נמצא , הסניף ביצוע פעיל בו ממוקמים משרדי החברה )ראשי או איזורי(

, הפועל במשך במחוז ק"מ מאחד המתקנים של מכבי 5/במרחק שלא יעלה על 
 כל שעות העבודה המקובלות במתקני "מכבי שרותי בריאות". 

 
רשאי לדרוש מהזוכה להחליף מאבטח2  קצין הבטחון המחוזי של מכבי יהא .ו

סדרן כלשהו  לאלתר, ללא הנמקה כלשהי והזוכה חייב יהא לבצע את החלפתו 
 ללא דיחוי, והכל עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של מכבי.

 
במהלכן שעות,  8קבלת מאבטח חדש לעבודה תחוייב במשמרת אחת של  .ז

פיפה יוחלט על ידי חפיפה ולימוד העבודה על חשבון המציע, בסיום החתבוצע 
 קצין הבטחון המחוזי על התאמתו של המאבטח לעבודה הנדרשת.

 
בכל מתקן ינוהל טופס פיקוח יומי )כדוגמת המצ"ב( בו יחתום המפקח בכל  .ח

ביקורת )אופן מילוי הטופס ושיטת הדיווח על המצאות ליקויים יתואם עם 
 קצין הבטחון במקום(.

 
להם , יסופקו 2ים סדרן2יםמאבטחים בבמתקני מכבי ובכל המקומות בהם מוצ .ט

 על חשבון המציע מכשירי קשר מירס או טלפון נייד וגלאי מתכות.
 

המועסקים במתן  2סדרניםמוטלת על המציע האחריות לוודא שהמאבטחים .י
ברציפות תקופה העולה  ועסקובמתקנים לא י 2סדרנותשמירה שרותי האבטחה

 8 -ון תותר משמרת ארוכה משעות. על פי שיקול דעתו של קצין הבטח 8על 
 שעות לתקופה קצרה וקצובה מראש.

 

על המציע מוטלת החובה להתקין על חשבונו, בתיאום עם קצין הביטחון  .יא
שעון נוכחות אלקטרוני, לבקרה  – 2סדרןהמחוזי, בכל מתקן בו יציב מאבטח

 ופיקוח על השעות בהן הוענקו שרותי אבטחה.
 ם הדו"ח החודשי.יחד עהנוכחות דו"ח המציע יגיש את 

 

 ביצוע פיקוח יומי לאבטחה ופיקוח שבועי לסדרנות: .יב

 .   אמצעי הפיקוח, שעות הפיקוח ודרכי הבקורת על הפיקוח ייקבעו בכל מקרה1
 על ידי קצין הבטחון המחוזי מטעם מכבי, ובלבד שלא יהיה הפיקוח פחות      



 /1 

חשב כביקורת מפעם אחת ביום עבודה ובשעות משתנות, והחלפת משמרות לא ת
 פיקוח.

 
 לנהל במוקד ובנקודות האבטחה יומני ארועים ונוכחות, בהם יפורט כל מאורע.    /

 הבטחון המחוזי מטעם מכבי, קציןיוצא דופן וכל ארוע אחר כפי שייקבע על ידי        
 מעת לעת.       

 
 , המחוזי וןהבטח קציןבזמני כוננות שייקבעו על ידי ממונה הבטחון הארצי ו2או .    3

 יונחה המציע ויחוייב לבצע יותר בקורות, וזאת על חשבון המציע וללא תוספת        
 תשלום.         

 
 .     המפקח יחתום מידי יום בתיק יומן האירועים על ביצוע הבקרה וממצאיה.0
 

   

  יספק על חשבונו למאבטחים /סדרנים מדים אחידים בעת ביצוע מציעה .יג
 השירות:  

 
 (          שני זוגות מכנסיים חורפיים דגם דגמ"ח.1מדים:         א.                 

שתי חולצות חורפיות + סמל החברה על דש כיס שמאל, כאשר על כיס זה  (/
 יודפס "אבטחה".

 אפודה + סמל החברה בצד שמאל למעלה. (3
 מעיל טייסים בחורף ובלייזר + סמל החברה על הצד באיזור הכתף. (0
 .חגורה (5
 שני זוגות מכנסיים קיציים דגם דגמ"ח. (6
 שלוש חולצות קייציות בהירות + סמל אבטחה על דש כיס שמאל. (7
 תג עובד + תמונה + שם. (8
 חליפת סערה בחודשי החורף. (9

 כובע לעבודה בשיגרה, עפ"י תקן משטרת ישראל בצבע צהוב. (14
 

ים2סדרנים, ויקיים נאה, מסודרת ונקייה של המאבטחמכובדת הזוכה יקפיד בכל עת על הופעה  .ב
תנאי בטיחות נאותים לעובדיו המועסקים בביצוע השירות. הזוכה יקפיד כמו כן על התנהגותם 

האדיבה של המאבטחים כלפי הבאים למכבי וזאת מבלי לגרוע מחובתם  לקיים את השרות 
 עצמו באופן יעיל וקפדני ברמה גבוהה, להשגת מטרות ההסכם.

 
 

 :הדרכה ורענון .4
ספק, המציע מתחייב להדריך ולרענן את כל המאבטחים2 סדרנים  למען הסר .א

שלו באמצעות חברת הדרכה בלבד, ללא יוצא מן הכלל )לרבות מאבטחים 
שעבדו ו2או עובדים כיום במערכת הבריאות ו2או מאבטחים2 סדרנים שעברו 

 ., על חשבונוהכשרה מסוג אחר(
 

ני תחילת הקורס המציע יתחייב לדאוג להסעת המאבטחים )למטווח, לפ .ב
 ובסיום הקורס הדרכה + רענון(, על חשבונו.

 
 :אימון מאבטחים .ג

, במידה ואין קורס זמין יעבור כשרההמציע מתחייב לאמן את מאבטחיו באמצעות חברת הה
כדור כמפורט בטופס אימון של מאבטחים, יתודרך על ידי קב"ט   154המאבטח אימון ירי של 

יעבור המאבטח  אימון הירימ יע מתחייב  שבתום שבועייםמחוזי ויבצע חפיפה במתקן. המצ
תופסק הצבתו בכל מתקני מכבי עד השלמת  -ולא  כשרהאצל חברת ההמאבטחים קורס 

 הקורס המבוקש.
 



 // 

אישורים בדבר השתתפות המאבטחים ומעבר  כשרההמציע שיזכה מתחייב להמציא מחברת הה ד.
 נספח ג'(.-הקורס בהצלחה )מצ"ב דוגמת אישור

 
 חובת רענון למאבטחים .ה

מאבטחים על כל התבצע החברה רענון למהמועד האחרון בו הודרך, ( אחת לשלושה חודשים 1
. בתום הרענון תפיץ חברת האבטחה לקצין כשרהחשבונה, באמצעות חברת ההאחריותה ועל 

 רענוןהדרכה והאת אימון הבהצלחה הביטחון של מכבי רשימה שמית של מאבטחים אשר עברו 
 .דםומוע

( יבוצע ממועד ההדרכה הראשונה לאותה שנה אחת לשנהולא יאוחר מ( אחת לארבע אימוני רענון )/
 טקטיבול. -בנוסף אימון הדמיה2 סימולציה ברובי צבע

     
מכבי לא תישא בעלות כלשהי בכל הקשור להדרכה ולשעות ימי העבודה במהלך הקורס, הרענון,  .ו

 המטווח ואימון הירי.
התמורה שתשלם מכבי למציע בעבור מתן תמורה להדרכה הינה כחלק מתשלום מובהר בזאת שה
 .שירותי האבטחה

 
 מאבטח / מפקח אשר לא יעבור קורס או רענון, עפ"י דרישות המכרז, תופסק  -
 עבודתו לאלתר.                

 
 
 תכנית הכשרת וריענון המאבטחים.   3

 טרהמ

המוצב לאבטחה במתקני מכבי שירותי בריאות,  זה לקבוע את הסטנדרט למאבטח מסמךמטרת 

הסטנדרט מתיחס לתהליך הקליטה, ההכשרה, האימון והתרגול, כל זאת על מנת שמאבטח המוצב 

 במתקן יהיה בעל מיומנות וכישורים להתמודד עם דפ"אות פח"ע.

 השיטה

 תנאי קבלה לעבודה במתקני  מכבי )קליטת מאבטח(. - שלב א'
 קורס מאבטחים ואימוני רענון. –טח הכשרת המאב - שלב ב'

 
 

 :תנאי קבלה -שלב א' 
  ומעלה. 43שרות צבאי מלא, יוצא יחידת שדה, שמ"פ , רובאי 
 .ללא עבר פלילי 

 .)מצב בריאות תקין )מסוגל לבצע קורס מאבטחים הכרוך במאמץ 

  אישור משטרת ישראל עפ"י החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסויימים 
 .441/-ס"אהתש

 .ראיון עם מפקח החברה 

 להתרשמות ראשונית ותאום ציפיות.של מכבי ראיון עם קב"ט מחוזי , 
 
 

 )ישמר בחברת האבטחה. הצגה על פי דרישה.( :עריכת  תיק אישי

 .צילום תעודת זהות 

 .צילום תעודת שחרור 
 .קורות חיים 
 .השכלה 

 אבטחים()מסוגל להשתתף בקורס מ אישור רופא על מצב בריאות תקין. 

  סודיות.הצהרה לשמירת טופס חתימה על 

 קצין הביטחון המחוזי. טופס ראיון עם 

 .שאלון אישי של חברת האבטחה 
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 הכשרת המאבטח: – ב'שלב 

  ימים. 6ביצוע קורס להכשרת מאבטחים, )בתנאי פנימיה(, בן 
 (.                                להלן 1ראה נספח  –) לו"ז ותכני הקורס 

 (.להלן 1חדשים. ) נספח  שלושהיצוע אימון רענון אחת לב 
 
 
 

 בקרה וביקורת:
 .מאבטח שלא יסיים בהצלחה קורס בסיסי להכשרת מאבטחים, לא ישולב בעבודה 
  עד ביצוע אימון הרענון.לאלתר תופסק עבודתו  –מאבטח שלא יבצע את אימון הרענון במועד 

  עד מעבר אימון רענון נוסף בהצלחה. תופסק עבודתו –מאבטח שנכשל באימון הרענון 

  ידווחו והמציעה מפקח החברה המציע ובאישור בקרה על הקורסים ואימוני הרענון יבוצעו  באחריות
 .של מכבי קצין הביטחון המחוזילבכתב על ידי המציע 

 
 

 נשק ותחמושת:
 מ"מ 9אקדח  -חימוש המאבטח  

 מלאות שתי מחסניות -                       
 (Full metal jaket)כדורים בעלי עטוף נחושת מלא  -                       

 רענון הכדורים אחת לשנתיים -                       
                              

 
 )מאושר על ידי משטרת ישראל(: מתקן האימונים

 מטווח:

 .מטווח פתוח או מקורה 
 ח אספלט לאימוני תנועה.שתי חומות ירי, לפחות אחת מהן עם משט 

  מ'.4/מ',  רוחב 54קו יורים עד מטרות:   –אורך 
 .)אפשרות תנועה וירי לאורך המטווח )תרגילי לחימה 

 .אפשרות במתקן לרכישת תחמושת, השכרת אקדחים וכספת להפקדת נשק 
 .'ציוד הדרוש לאימונים: אטמים, משקפי מגן, מטרות, שדריות, מחסות וכו 

 

 מדריכי ירי:

 יוצא יחידה ממלכתית. –מד"ר   -
 מדריכי ירי מוסמכים בעלי אישורים מתאימים מטעם משרד הפנים ומשטרת  -

 ישראל, יוצאי גוף ממלכתי ) שב"כ, ימ"מ(.     
 שנים בהדרכת גופים מאובטחים. 3מדריכים יוצאי גוף אזרחי,  בעלי נסיון  של   -

 

 קרב מגע:

  מ"ר. 144אולם קרב מגע בגודל 
 מזרונים. - מונים והגנה:ציוד אי 

 כריות אימון. -                                         
 סכינים, אלות, ונשק לתרגול. –עזרי אימון  -                                         
 מגיני גוף, אמה, ברכיות, אשכים, שיניים וכו'. -                                         

 
 י קרב מגע:מדריכ

 מדריכי קרב מגע מוסמכים מאחת האגודות )קמ"י, אמ"י, דניס( או הכשרה -
 צבאית.

 בעלי תיעוד מתאים המוכר ע"י מכון וינגייט.      -      
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 : קורס הכשרת מאבטחים לו"ז ותכנים.1 –נספח 

 
 
 

 יום א'
 

 אימון שעה

 קליטה 8:44-9:44

 בוחן כושר 9:44-14:44

 פתיחה  שיחת 14:44-14:34

 מבוא לאבטחה 14:34-11:34

פרוק והרכבה, תקינות -+הכרת הנשק 34:/11:34-1
 ובטיחות

 ארוחת צהריים 34-13:34:/1

13:34-17:44 
 

 1יבש אקדח

17:44-18:44 
18:44-18:34 

 

 הוראות פ. באש + נוהל שימוש  בנשק
 אימון מגנומטר. 

/4:44-18:44 
 

 סמכויות -הרצאת משפטן

19:34 
 

 ארוחת ערב

 
 

 יום ב'
 

 אימון שעה

 אימון כושר 7:44-7:34

7:34-8:44 
 

 ארוחת בוקר

8:44-11:44 
 

 Iק. מגע 

 עבודת המאבטח+ נוהל לחימה בתקרית 11:44-13:44

 ארוחת צהריים  13:44-10:44

10:44-19:34 
 

 /מטווח יבש 
 

 1מטווח טכני 
19:34 

 
 ארוחת ערב
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 יום ג'
 

 אימון שעה

 אימון כושר 7:44-7:34

7:34-8:44 
 

 ארוחת בוקר

8:44-14:44 
 

 מעצורים 3יבש אקדח 

 IIמטווח  34:/14:44-1
 

1/:34-13:34 
 

 ארוחת צהריים

 בני ערובה 13:34-10:34

 חפץ חשוד2מטען חבלה 10:34-15:44

 סמח"ים אדם+ רכב 15:44-16:44

 IIק.מגע  16:44-19:44

19:44 
 

 וחת ערבאר

 
 

 יום ד'
 

 אימון שעה

 אימון כושר 7:44-7:34

7:34-8:44 
 

 ארוחת בוקר

8:44-11:44 
 

 ק. מגע מסכם

 נוהל מחבל מתאבד 34:/11:44-1
 

1/:34-13:44 
 

 נוהל אמבולנס

 ארוחת צהריים 13:44-10:44

 0יבש אקדח  10:44-16:44
 תנועה ומחסות

 IIIמטווח  4:44/-16:44
 לילה תנועה + ירי

 ארוחת ערב 4:44/
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 יום ה'
 

 אימון שעה

 אימון כושר 7:44-7:34

7:34-8:44 
 

 ארוחת בוקר

8:44-1/:34 
 

 תרגילי לחימה +
 + תרגול מחבל מתאבד IIIIמטווח 

 
 ארוחת צהריים 34-13:34:/1

 

13:34-17:44 
 

 תרגילי סימולציות

17:44-18:34 
 

 מבחן מסכם

 
 יום ו'

 
 ןאימו שעה

 אימון כושר 7:44-7:34

7:34-8:44 
 

 ארוחת בוקר

8:44-1/:44 
 

 תקשורת בין אישית
 והתמודדות עם אלימות

 
 ארוחת צהריים 44-13:44:/1

 

13:44-15:44 
 

 המשך תקשורת בין אישית
 

 והתמודדות עם אלימות
15:44 

 
 שיחת סיכום

 
 

 כדורים למתאמן 322
 

 יקוי נשק.במהלך ובתום הקורס יוקצה זמן לנ
 
 

 .מאבטח שנכשל בקורס מאבטחים לא יוזמן לקורס נוסף לנסיון שני 
  ,) קיימת אפשרות למעבר הקורס תוך השלמת יום אימון נוסף, ) לחיזוק 

 ע"פ החלטת מדריך הירי.      
 
 

 אימון רענון; לו"ז ותכנים
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 אימון רענון )חד יומי(:

 
חודשים עפ"י תכנית שנתית קבועה מראש ובמהלכם יתפעלו פעמים בשנה כל שלושה  0אימוני רענון יתבצעו 

 המאבטחים את הנשקים שהם נושאים עליהם, בעת ביצוע האבטחה.
 באימון הרענון יתורגלו כל הנושאים שנלמדו בקורס.

 
ירי.  בנוסף  יושם דגש על נושא תורתי מסוים מתוך כלל הנושאים  –בכל אימוני הרענון יועבר פרק של נשק 

 מפקח מטעם משרד הבריאות  ויוקדש לו יותר זמן בתיאוריה ובתרגול.שיקבע ה
 רשימת האמצעים לרענון תואמת את רשימת האמצעים בקורס המאבטחים.

 
 שעות. 2אימון הרענון יהיה בן 

 
אחת לארבע אימוני  רענון ) פעם בשנה ( יבוצע בנוסף לתכני הרענון ע"פ התוכנית  אימון הדמיה    )סימולציה( 

 בי צבע 2 טקטיקבול  וכו.ברו
 
 

 לו"ז אימון רענון:
 

47:34-48:15  
 

 ורישום התייצבות +כיבוד

48:15-49:44 
 

 בוחן כושר
 )בדיקת תקינות כלי נשק ואימות(

1/:44 – 9:44 
 

 אימון קרב מגע 

 ארוחת צהריים 44:/1 – 13:44
 

 הרצאה2 ניתוח אירוע על פי נושא תקופתי 13:44 – 13:34
 

 אימון לחימה –מטווח אקדח  13:34 – 18:44
 

 כדור למתאמן. 132 –מס הכדורים  באימון הרענון יהיה לא פחות מ 
 

  בתכנית קבועה מראש. –אימון רענון מבוצע אחת לארבעה חדשים 

 .איחור במועד האימון לא ישנה את מועד האימון הבא 
 

 יקול דעתו של הממונה על תכנית נושאי הדרכות הרענון ישתנו מידי פעם על פי ש * הערה: 
 הבטחון במכבי.                             
 בתום הדרכת הרענון ימולא טופס הערכת חניך ויועבר למפקח החברה לתיוק                              
 בתיקו האישי של המאבטח.                              
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 הכשרת  סדרנים  2-נספח
 

 מטרה
 

זה לקבוע את הסטנדרט לסדרן המוצב במתקני מכבי שירותי בריאות, הסטנדרט מתייחס לתהליך מסמך ת מטר
הקליטה, ההכשרה, על מנת שהסדרן המוצב במתקן יהיה בעל מיומנות וכישורים להתמודד עם המשימות 

 המוטלות עליו.
 
 

 השיטה
 

 תנאי קבלה לעבודה -שלב א'
 

 ההכשרה -שלב ב'
 

 ה:תנאי קבל -שלב א'
 

 .אזרח2 תושב קבע בישראל 
  שנה לפחות. 1/מלאו לו 

  שנות לימוד או אישור משרד החינוך על השכלה שוות ערך. /1בעל 

 .שולט בשפה העברית קרוא וכתוב 

  קורס מאבטחי מועדונים לא חמושים(ב השתתףמצב בריאותי תקין )מסוגל לאישור רופא על 

 441/-ל עברייני מין במוסדות מסויימים התשס"אאישור משטרת ישראל עפ"י החוק למניעת העסקה ש. 

 .ראיון עם מפקח החברה 

  התרשמות ראשונית ותאום ציפיות(.של מכבי ראיון עם קב"ט המחוז( 

 
 

 קורס הכשרת סדרנים )זהה במתכונתו לקורס מאבטחי מועדונים לא חמושים( :
 
 

  קורס הכשרת סדרנים לו"ז ותכנים
 

  הגנה עצמית –יום א' 
 

 הערות שעות האימון
  4.5 בטיחות וחימום

 
הנושא יועבר ע"י 
מדריך קמ"ג מאושר 
 מ"י

 5./ 364מכות ידיים, רגליים והגנות 
 1 הגנה מפני אמל"ח קר
 1 חיפוש גופני
 1.5 השתלטות על חשוד
 1.5 השתחררות מתפיסות וחביקות
 1 אימון מסכם

 
 סה"כ

 
 שעות 2

 

 
  היבטים משפטיים –יום ב' 

 
 הערות שעות הרצאות
  5./ סמכויות

הנושא יועבר ע"י 
 עו"ד מאושר מ"י

 0.5 היבטים משפטיים 
 1 מבחן סמכויות

 
 סה"כ

 
 שעות 8
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 אבטחה מונעת –יום ג' 
 

 הערות שעות הרצאות
  / פח"ע

 
הנושא יועבר ע"י 
מדריך אבטחה 
 מונעת  מאושר מ"י

 1 נוהל פתיחה באש ושימוש בכח
 1.5 דים וסמ"חיםאיתור חשו

 1.5 נוהל מחבל מתאבד
 1 תשאול
 1 סריקות נגד חבלה
 1 חפץ חשוד

 
 סה"כ

 
 שעות 2

 

 
 בין אישית תקשורת –יום ד' 

 
 הערות שעות האימון
 סוג2 מאפייני אוכלוסייה
 מצב פסיכולוגי למבקר

 
1.5 

 
 
הנושא יועבר ע"י 
מדריך קמ"ג מאושר 
 מ"י

 נקודות רגישות
 ין תרבותייםהבדלים ב

 
1.5 

 איתור מסוכנות ואלימות
 סימני שכרות2 מסוממים

 
/ 

אוטומטיות  -תגובות מסלימות
 ומבוקרות

 
3 

 
 סה"כ

 
 שעות 8

 

 
 .במהלך הקורס יוגש כיבוד וארוחת צהריים 

 
 
 לתפקיד מאבטח יוצב עובד שייענה על הקריטריונים הבאים: .5
 

 ומעלה. 43רובאי שרות צבאי מלא, יוצא יחידת שדה, שמ"פ ,  .א
 .בעל כושר גופני ומצב בריאותי תקין .ב
אישור משטרת ישראל עפ"י החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות  .ג

 .441/-מסויימים התשס"א
 .עבר פליליללא  .ד

 שולט היטב בשפה העברית בקריאה, כתיבה ודיבור. .ה
 .מאושר ע"י משטרת ישראלימים  6 בןעבר קורס מאבטחים  .ו

 ר תוקף, בכתב, לנשיאת נשק מטעם משרד הפנים.בעל רשיון ב .ז
 תעודת הסמכה מטעם החברה המדריכה. .ח

 ראיון עם מפקח החברה. .ט

 , להתרשמות ראשונית ותאום ציפיות.של מכבי ראיון עם קב"ט מחוזי .י
 
 

 סדרן יוצב עובד שייענה על הקריטריונים הבאים:שומר/לתפקיד 
 

 אזרח2 תושב קבע בישראל.א.                
 שנה לפחות. 1/מלאו לו .    ב

 שנות לימוד או אישור משרד החינוך על השכלה שוות ערך. /1בעל ג.     
 שולט בשפה העברית קרוא וכתוב.ד.     
 מצב בריאותי תקין )מסוגל לבצע קורס מאבטחי מועדונים לא חמושים(ה.     

 מין במוסדותו.      אישור משטרת ישראל עפ"י החוק למניעת העסקה של עברייני 
 .441/-מסויימים התשס"א        
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 ז.      בוגר קורס הכשרת סדרנים )מאבטח לא חמוש(.
 ח.     ראיון עם מפקח החברה.
 )התרשמות ראשונית ותאום ציפיות(.של מכבי ט.     ראיון עם קב"ט המחוז 

 
 
 
 :לתפקיד מפקח יוצב מאבטח מוסמך אשר יענה על הקריטריונים הבאים.   5
 

 ים שרות צבאי מלא בתפקיד פיקודי.סי .א

 בוגר קורס מאבטחים.  .ב

 בעל כושר גופני ומצב בריאותי תקין. .ג
אישור משטרת ישראל עפ"י החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות  .ד

 .441/-מסויימים התשס"א
 ללא עבר פלילי. .ה

 בעל רשיון לנשיאת נשק. .ו
 ינים.בעל כושר ניהול מוכח בצוות עובדים, יחסי עבודה תק .ז
 בעל נסיון של שנה לפחות בעבודות אבטחה. .ח

 

  בטרם קבלת אחריות על המתקן עליו הוא של מכבי על ידי קצין הביטחון המחוזי המפקח יעבור תדרוך
 מופקד לביצוע פיקוח, וזאת על מנת לסייע למאבטחים2סדרנים בעת הצורך.

 
 ץ לבצע תפקיד מאבטח באופן זמני המפקח יהיה מצויד כפי הנדרש וישא נשק מטעם החברה במידה ויאל

 )יעבור אימון מאבטחים מלא ויעבור רענון פעם בשנה(.
 
  מפקח ישא זימונית2מירס וטלפון סלולרי על מנת לאפשר תקשורת מהירה וזמינה עימו בכל עת, מספר

הטלפון ומספר הזימונית יפורסמו על ידי המציע, וזאת בנוסף לאמצעי קשר שיאפשרו קשר בינו לבין 
 ניף הביצוע או המוקד בכל עת.ס
 

 .למפקח תהיה ניידות מלאה ברכב החברה לכיסוי מהיר של מספר מתקנים שבשטח אחריותו 
 
 

 :ברכב הפיקוח יחזיק המפקח גם
 

 סט של חליפת מדים. .א

 ערכת עזרה ראשונה. .ב
 מכשיר קשר חליפי. .ג
 פנס רנאור. .ד

 
 האמור לעיל בא לסייע למאבטחים שבמתקנים בעת הצורך.

 
 

 ברשות המאבטח נשק ואמצעים .12
 

מ"מ  9בקוטר  אקדח בבעלות החברההמציע יצייד כל מאבטח בכל משמרת, ב .א
כדורים )כדורים בעלי עיטוף  /1 -מחסניות מלאות ב /חצי אוטומטי, עם 

בתאריך תקף )כל הציוד יושא  פלפל(, ומתז גז full metal jacketנחושת מלא 
 בחגור מתאים(.

 
 ומאובטח בשרוך תקני חגורת המאבטח האקדח יהיה בפונדה ב .ב

 על מנת למנוע חטיפתו. .ג
 

 .מחסנית בהכנסהמאבטח ישא את הנשק כשמצבו יהא  .ד
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לא תותר העברת כלי נשק בין המאבטחים, לכל מאבטח ינתן נשק אישי איתו  .ה
 יגיע למתקן ואשר ישאר ברשותו גם כאשר יסיים את משמרתו.

 
 .לעיל כמפורט יהיה לבוש במדים נקיים ומסודרים .ו

 
המציע יצייד, על חשבונו, את המאבטח במכשיר מגנומטר תקין וכשיר  .ז

 להפעלה.
 

המאבטח יצויד במכשיר קשר מסוג מירס או פלפון הפועל מול המוקד  .ח
 המבצעי.

 

המציע יצייד, על חשבונו, את המאבטח בכובע זיהוי בצבע צהוב שעליו כתוב  .ט
 'בטחון'.

 
יצוידו ע"י ועל חשבון המציע, מאבטחי משמרת ערב2לילה באם תהיינה,  .י

 בפנסים אישיים נטענים.
 

 
 ראיונות התאמה  .11

החברה תנהל ותשמור את תיקי העובדים במשרדה, כאשר בהם יהיו כל האישורים הדרושים, ותציגם              
 לפי דרישת מכבי.

 

 דוגמאות טפסים .12
 "מכבי שרותי בריאות"  מועמד לאבטחה במתקנישל הצהרת בריאות טופס    -  ז'נספח 
 טופס שמירת סודיות.  -  ח'נספח 

 
 

 נהלי עבודה.      15
 על המציע הזוכה לכתוב נהלי עבודה אופרטיביים בשתי רמות:    
 

 נהלי עבודה כלליים כגון: רשימת סמ"ח, נוהלי סיור, בדיקת כבודה, רשימת תיוג *
 אלימות פיזית מילולית וכו'.במקרה של חפץ חשוד, פעולות בשיגרה וחרום וכנגד   
 נהלי עבודה ספציפיים לאתר כגון: מיקום פיתחי חרום, דרכי התקשרות בשיגרה *
 וחרום וכו'. 
 לאישורו. –יום מיום הודעה על הזכיה ויוגשו לממונה הבטחון הארצי של מכבי  34הנהלים ייכתבו תוך  
פתיחה באש לפי הנחיות משטרת ישראל, נהלי עבודה אלה יכללו פרק מיוחד ומודגש בנושא הוראות  

 והנחיות ואמצעים לבטיחות בשימוש בכלי יריה.
 על החברה הזוכה. –האחריות הבלעדית למימושם  

 
 
 
 
 

 הערה:
 בכל מקום בו נכתב : 

 הכוונה היא גם ל: מאבטחת. –מאבטח 
 הכוונה היא גם ל: סדרנית. –סדרן 

 הכוונה היא גם ל: מפקחת. –מפקח 
  טחון.יב קצינתהכוונה היא גם ל:  –ן טחויב קצין
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 ב'נספח 
 
 
 

 ה ס כ ם
 411/אביב ביום ____  בחודש _________  -שנערך ונחתם בתל  

 

 ב י ן

 בריאות-מכבי שירותי                       
 7299//אגודה עותמנית מס' 

 היכל הסיטי –, ת"א 7/מרח' המרד                        

                                                        "מכבי שירותי בריאות"או  "מכבי" –תקרא להלן  אשר         
 

                  
 , מצד אחד        

 

 ל ב י ן                                        

___________________________________ 

____________________________________ 

 

 

 כתובת                                                                             
 

 _____________ח.פ.____________
        ____________________________ 

 

 ,"הזוכה" –אשר יקרא להלן                        
 , מצד שני                                                                                                                      

 

 

 
סדרנות שמירה2שירותי אבטחה אספקת ל ,1102/411 ושמספרפומבי ומכבי פרסמה מכרז   הואיל

 במתקניה.
להסכם זה, ואשר מהווה   כנספח "א"(, אשר העתק ממנו על נספחיו מצורף  "המכרז" -)להלן  

 ;תי נפרד מהסכם זהחלק בל
 

(, אשר "ההצעה" –)להלן _____________________ למחוזוהזוכה הגיש הצעה למכרז  והואיל
 ;ואשר מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה  מכרזל "ג'כנספח "העתק ממנה מצורף 

 
 ;וועדת המכרזים במכבי החליטה לקבל את ההצעה ולהכריז על הזוכה כזוכה במכרז והואיל

 
 ובכל נספחיו; זוכה הסכים להעניק את השירותים בהתאם לתנאים המפורטים בהסכם זהוה והואיל
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 לפיכך, הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן :

 
 המבוא והנספחים .1

המבוא להסכם זה על ההצהרות הכלולות בו, וכן הנספחים להסכם, מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם 
 וייקראו ביחד עמו.

 
 פרשנות ./

 בכותרות של סעיפי ההסכם כדי לשמש פירוש לסעיפי ההסכם ו2או כדי להשפיע על תוכנם. אין
 
 

 הגדרות .3

 –בהסכם זה יהיו למונחים המוגדרים להלן הפירוש שבצדם, אלא אם הכתוב מחייב פירוש אחר 
 

 סכם זה, על נספחיו.ה  - "ההסכם"
 

 .מכרזל "ג'נספח " –ההצעה האמורה במבוא להסכם   - "ההצעה"
 

הכל כמוגדר  סדרנות במתקני מכבישמירה2של שירותי אבטחה  אספקה  – "השירות/השירותים"
 בהסכם זה על נספחיו.ולפי המפורט במפרט ומכרז מסמכי   הב

 

 גבר2 אשה שסיים2ה שירות צבאי מלא או שהינו2ה בוגר2ת אחד מקורסי   - "מאבטח"
 . א' -בנספחהאבטחה למשרדי הממשלה, העונה על הקרטריונים הנדרשים במפרט                             

 
 .נספח א'במפרט גבר2 אשה בעל אזרחות ישראלית ועונה על הקרטריונים הנדרשים    –"סדרן"  

 
 נדרשיםהטריונים הקריל מאבטח שסיים שרות צבאי מלא, בתפקיד פיקודי, העונה ע    -"מפקח" 

 .א'-נספחבמפרט                     
 
 המנהל הממונה מטעם מכבי בכל הקשור לביצוע הסכם זה.    -" ממונה בטחון ארצי של מכבי"
 
נציג מטעמו של ממונה הבטחון הארצי במכבי לטיפול שוטף בהסכם     -" קצין בטחון מחוזי של מכבי"

 סדרנות.שמירה2במחוזו, בנושאי האבטחה 
 

 והוכרה על ידי משטרת ישראללמאבטחי החברה ה אשר תבצע הכשרה וריענון חבר  – "חברת הכשרה"            
 מאבטחים וסדרנים בגופים שונים וברמות אבטחה שונות. כמוסד המכשיר                                             

                        

   שעות עבודה. 1   - "משמרת"              

    

 להארכה עלשלוש שנים מיום חתימתו של הסכם ההתקשרות עם אופציה    – "תקופת ההתקשרות"               

 .לשתי תקופות נוספות בנות שנה כל אחת בלבד ידי  מכבי                                                           
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 אנשי קשר .4
 

נהל הממונה מטעמה בכל הקשור לביצוע להיות המממונה הביטחון הארצי מכבי ממנה בזה את  0.1
 הסכם זה.

רשאי למנות נציג2ים מטעמו ולהעניק להם כל אחת מסמכויותיו הממונה מטעם מכבי המנהל  /.0
 על פי ההסכם.

 
 להיות נציג הזוכה בכל הקשור לביצוע הסכם זה. ____________הזוכה ממנה בזה את  0.3

 
לשירות, יהיה זמין לכל פניה מצד מכבי נציג הזוכה יהא כתובתה של מכבי בכל שאלה הנוגעת  0.0

 וישתתף בישיבות התיאום עם נציגי מכבי )והמנהל(, אם ידרש לכך ע"י מכבי.

 
 עמו פעולה בכל הנוגע  הזוכה מתחייב לקיים קשר שוטף ויעיל עם המנהל ולשתף 0.5

 להסכם ולביצועו. 

 
מידע  כל  מנוקבל מולשל הזוכה יצועו המנהל יהא רשאי, בכל עת במהלך ההסכם, לבדוק את ב 0.6

 והסבר כפי שיידרש ע"י המנהל לצורך ההסכם וביצועו.

 
להם ו של המנהל ולפעול בהתאם הזוכה מתחייב לקבל את חוות דעתו, הנחיותיו והערותי 0.7

 בביצוע התחייבויותיו עפ"י ההסכם.

 
המלאה  לפטור את הזוכה מאחריותו  להסרת ספק מובהר כי אין באמור לעיל כדי לגרוע ו2או 0.8

 לביצוע הנאות של מלוא התחייבויותיו עפ"י הסכם זה.
 

 
 התקשרותתקופת ה .3
 

תקופת תוקפו של ההסכם הינה לשלוש שנים שתחילתה ביום ___2___2___, וסופה ביום     5.1
 (. "תקופת ההתקשרות" –___2___2___ )להלן 

למכבי מוקנית האופציה להארכת ההתקשרות לשתי תקופות נוספות בנות שנה כל אחת, 
 באותם התנאים או בתנאים המיטיבים עם מכבי, כפי שיסוכמו בין הצדדים.

 

 לעיל, מכבי רשאית, על פי שיקול דעתה המלא והבלעדי, לבטל  5.1על אף האמור בסעיף    /.5

 את ההרשאה שנתנה לזוכה למתן השירות, ולהפסיק את תוקפו של ההסכם ו2או לבטלו         

 מתן השירות, בכל עת, בתקופת ההתקשרות, וזאת על ידי מתן  ו2או לצמצם את היקף        

 יום. אין האמור בסעיף קטן זה כפוף להוראות סעיף  34הודעה בכתב לזוכה של לפחות        

 להסכם. 15להסכם, ואין בו כדי לגרוע מהוראות סעיף  17        

 לנמק  את הסיבה  כבי חייבתעשתה מכבי שימוש בזכותה לפי סעיף זה, לא תהא מ               

 י דין או הסכם פ-לסיום ההתקשרות עם הזוכה, והזוכה לא  יהיה זכאי לכל פיצוי על               

 בשל כך.               
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 הזוכה לעניין מתן השירותוהצהרות התחייבויות  .5
 

 הזוכה יספק למכבי את השירות, בתנאים, בציוד, בכוח האדם, בתקופות    6.1.1

 הכל כמפורט במכרז. -ובזמנים הנדרשים            

, היקפים2סדרנות, באתרים, בשמירה הזוכה יספק שירותי אבטחה /.6.1

 במועדים ובשאר התנאים כמפורט בהסכם זה ובנספחיו.

הזוכה יחתים כל עובד מעובדיו על הטפסים המצורפים להסכם: הצהרת  6.1.3

 נספח ב'. -נספח א', שמירת סודיות-בריאות

 יום מיום החתימה על ההסכם. 34-של הזוכה תחל לא יאוחר מ פעילותו  6.1.0

 הזוכה יספק את השירות, בצמוד ללוח הזמנים הנדרש, כפי שתקבע לו      6.1.7

 מכבי מעת לעת.               

הזוכה יספק את השירות בהתאם להסכם זה, בשיטות עבודה בטוחות, עם   6.1.8

 ד תקין. צוות עובדים אדיב, מקצועי ומיומן ובעל ציו

בנוסף, קצין הבטחון המחוזי של מכבי יהיה רשאי לדרוש מהזוכה להחליף 

מאבטח לאלתר, ללא הנמקה כלשהי והזוכה יהא חייב לבצע את החלפתו 

 ללא דיחוי, והכל עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של מכבי.

-נספחהזוכה מצהיר בזה, כי התעריפים המפורטים על ידו בטופס ההצעה  6.1.9

בגין מכלול שירותי האבטחה  מלאה וסופיתוים תמורה למכרז, מהו ג'

2סדרנות, שיסופקו על ידו, כי הם כוללים בתוכם את כלל מרכיבי שמירה

השירות, ואת כלל הוצאותיו של הספק, לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות 

, הסעות והובלה, הדרכת לרבות תנ"ס האמור לעיל, עלות ציוד, שכר עבודה

תקורות וכיו"ב וכי לא תהיינה לו כל ביטוח, ם, מאבטחים ו2או סדרני

 דרישות ממכבי לתשלום נוסף בגין שירותים אלה.

 
 התחייבות מכבי לעניין התמורה .7

 

 מכבי תשלם לזוכה את התמורה בגין השירות, בהתאם למחירים הקבועים בהצעה,          7.1

 ן.ולפי תנאי התשלום הקבועים להל למכרז,  נספח ג'              

, לרבות ידי נציגי מכבי-לכל חשבונית יצורפו כל האסמכתאות הרלוונטיות כשהן חתומות על  1./.7
 .דו"ח נוכחות

התשלום לזוכה בגין התחייבויותיו עפ"י הסכם זה, בגין שירותי האבטחה שיסופקו לפי 
דרישת מכבי במהלך כל תקופת ההסכם, יהא כאמור בהסכם זה והזוכה לא יהא זכאי, לקבל, 

רוש ולא יגבה כל תשלום ו2או עמלה נוספים בגין השירותים אותם הוא מספק עפ"י לא יד
 ההסכם, מעבר לתשלום כנקוב בהסכם זה.

     05מכבי תשלם לזוכה את התמורה בגין השירות כאמור לעיל, בתנאים של שוטף +   
 יום  מיום הגשת החשבונית למכבי, ובכפוף לאישור החשבונית ע"י מכבי.  
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 ה ותנאי התשלוםהתמור .8

 
 ימים שלאחריו, יעביר הזוכה את   החשבונות  5 -בתום חודש עבודה קלנדרי, אך לא יאוחר מ       8.1

 מחוזות השונים, בעבור התשלום  לחודש שחלף, אליהן תצורפנה כל סניפים בלהנהלות ה             
 .האסמכתאות הרלוונטיות             

 , את דו"חות הכשרה וריענון למאבטחיםמתחילת ההעסקה שלושה חודשיםבכל כבי, הזוכה ימציא למ       /.8

 במידה והדו"חות לא יוגשו אזי ידחה התשלום עד למועד הגשתם. ההכשרה לסדרנים. ואת דו"חות             

 התשלום לזוכה בגין התחייבויותיו עפ"י הסכם זה, בגין שירותי האבטחה שיסופקו לפי     8.3
 דרישת מכבי במהלך כל תקופת ההסכם, יהא כאמור בהסכם זה והזוכה לא יהא זכאי,              

 לקבל, לא ידרוש ולא יגבה כל תשלום ו2או עמלה נוספים בגין השירותים אותם הוא              
 מספק עפ"י ההסכם, מעבר לתשלום כנקוב בהסכם זה.            

 
 יום  05ה בגין השירות כאמור לעיל, בתנאים של שוטף + מכבי תשלם לזוכה את התמור    8.0

 .והחשבון ע"י מכבי היקף העבודהאישור להמצאת חשבונית מס כדין ולאחר בכפוף            
 

 במידה ולא יוגש במועד כאמור לעיל, ידחה התשלום בהתאם למועד התשלום הבא.        8.5
 

 .ףנשעתי בע לשכר מינימוםתהא צמודה  ות והסדרנ התמורה בגין שרותי האבטחה       8.6
 
 

 אחריות הזוכה בנזיקין .2
 

 –הזוכה אחראי בלעדית           9.1
 

 לכל נזק, אובדן או חבלה שייגרמו לצד שלישי כלשהו ו2או לגוף כלשהו ו2או         /.9
או בשל מעשה או מחדל של הזוכה, של עובדיו ו2, לרכושו ו2או לרכוש עובדיו בכל מקום שהוא

של מי שפועל בשמו או מטעמו במסגרת השירות ו2או עקב מתן השירות, ו2או עקב מילוי ו2או 
 אי מילוי התחייבויות הזוכה על פי הוראות ההסכם או בקשר עמן.

 
 לכל נזקי גוף שייגרמו, במישרין או בעקיפין, לעובדי מכבי ולכל מי שפועל בשמה או מטעמה 9.3

 בשל מעשה או מחדל של הזוכה, של עובדיו ו2או של מי שפועל בשמו או מטעמואו לצד שלישי,              
 במסגרת השירות ו2או עקב מתן השירות, ו2או עקב מילוי ו2או אי מילוי התחייבויות הזוכה על            

 פי הוראות ההסכם או בקשר עמן.             
 

 ו ציוד מכבי ו2או רכוש שלו המותקן ברכבים,לכל נזק שייגרם, במישרין או בעקיפין, לרכוש ו2א 9.0
 רכוש עובדיה, רכוש מי שפועל בשמה או מטעמה, או רכוש צד שלישי, בשל מעשה או מחדל של             
 הזוכה, של עובדיו ושל מי הפועל בשמו או מטעמו במסגרת השירות ו2או עקב מתן השירות, או             
 אי מילוי התחייבויות הזוכה, על פי הוראות ההסכם או בקשר עמן. עקב מילוי ו2או             

 
 מכבי לא תישא באחריות כלשהי לגבי חבלה בגוף או ברכוש, פגיעה, הפסד או נזק כלשהו 9.5

 שייגרמו לזוכה, לעובדיו, לבאים מכוחו או לצד שלישי כלשהו תוך כדי מתן השירות וזאת  מכל             
 שהיא. סיבה             

 
 בהסכם, מבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף זה, הזוכה יפצה את מכבי, בנוסף לכל הוראה  אחרת  9.6

 קיום או הפרה של הוראה מהוראות-על כל נזק, הפסד או אובדן שייגרמו עקב או כתוצאה מאי             
 , למכבי, לעובדיה ולמי שפועל בשמהההסכם על ידי הזוכה, עובדיו או מי שפועל בשמו או מטעמו             
 או מטעמה.             
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 הזוכה ישפה את מכבי בכל סכום שמכבי תחויב לשלם בגין תביעה שתוגש נגדה ואשר הזוכה   9.7

 אחראי לה על פי ההסכם, לרבות הוצאות ושכר טרחת עורך דין אשר יוצאו על ידה, וכן עבור               
 וצאה שתיגרם למכבי, במישרין או בעקיפין, בקשר עם הליכים אלה או עם בירור התביעהכל ה               
 שתוגש נגדה.               

 
 הוגשה תביעה נגד מכבי והזוכה ביחד ו2או לחוד, הזוכה לא יהיה רשאי להסדיר, לחלק או  9.8

 לשלם תביעה כזאת, ללא אישורה של מכבי בכתב ומראש.                
 

 הפרת כל אחת מהוראות סעיף זה מהווה הפרה יסודית.  
 

 אחריות 12
 

מבלי לגרוע מן האמור בהסכם זה, הזוכה לבדו אחראי לכל נזק ו2או אובדן ו2או פגיעה ו2או  14.1
הפסד, לגוף ו2או לרכוש, מכל סוג וללא יוצא מן הכלל, שיגרמו למכבי ו2או למי מטעמה ו2או 

2 שמירה שירותי אבטחה אספקת2או בקשר עם למבוטחיה ו2או לצד שלישי כלשהו עקב ו
 (. "השירותים"כמפורט ומוגדר בהסכם זה )להלן:  ,סדרנות



הזוכה מתחייב לפצות ו2או לשפות את מכבי, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק ו2או  14.1
הוצאה, לרבות הוצאות ושכ"ט עו"ד בגין תביעה שתוגש כנגד מכבי, שייגרמו למכבי כתוצאה 

שהינו באחריותו של הזוכה  ו2או מי מטעמו ו2או בשמו, על פי הסכם זה או על פי כל  מאירוע
 דין.

 

כדי לצמצם או לגרוע הזוכה על ידי כמפורט להלן כי אין בעריכת הביטוחים  ,בהקשר זה מובהר 14.1
יהיה בעריכת הביטוחים כדי לשחרר את , ולא להסכםבהתאם  יוותויבצורה כל שהיא מהתחייב

אחראי לו על  שהואבגין כל נזק מכבי ו2או מי מטעמה לפצות את לשפות ו2או  ותמחובהזוכה  
 פי הסכם זה ו2או על פי כל דין.

הזוכה מתחייב לשמור ולקיים באופן קפדני ומדוקדק את כל החוקים, התקנות, הצווים,  14.1
ההוראות והתקנים המתייחסים לשירותים הניתנים על ידו על פי ההסכם. למעלה מן הצורך 

נוסח משולב,  החוק לביטוח לאומי למלא אחר כל דרישות והוראות מתחייב ובהר, כי הזוכה י
אך מבלי לפגוע בכלליות  ,, ובעיקרשהותקנו על פיותקנות וה הצווים ואחר כל 1995 –תשנ"ה 

 וו2או קבלני המשנה של ו ו2או שליחיו ו2או משמשיוכל עובדישהזוכה, האמור לעיל, באופן 
, לרבות אלה שיעסקו בעבודות האמורות באופן מקרי או במתן השירותיםסקו ועובדיהם שיוע

 .זכאים לכל הזכויות שעל פי החוק הנ"לההתקשרות יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת  ,זמני
 

לפי הזוכה אינן באות לגרוע מכל התחייבות של  סעיף זה, על כל סעיפי המשנה שבו,וראות ה 14.1
מאחריות כלשהי בגין את הזוכה הן כדי לשחרר ואין בו2או על פי כל דין ההסכם 

 בביטוחי הזוכה.נזק2אובדן2הפסד וכד' המכוסה או שאינו מכוסה 

 
  ביטוח 11

 
מבלי לגרוע מן האמור בהסכם זה הספק יהא אחראי לכל נזק ו2או אובדן ו2או פגיעה ו2או  11.1

עובדיו ו2או הפסד, לגוף ו2או לרכוש, מכל סוג וללא יוצא מן הכלל, שיגרמו למזמין ו2או ל
ללקוחותיו ו2או למי מטעמו ו2או לצד שלישי כלשהו עקב ו2או בקשר עם מתן שירותי 
___________________ )להלן:"השירותים" או "המוצרים"( ו2או במסגרתם, כמפורט 

 ומוגדר בהסכם זה.
הספק מתחייב לפצות ו2או לשפות את המזמין, מיד עם דרישתו הראשונה, בגין כל נזק ו2או  11.1

וצאה ו2או אובדן ו2או הפסד ו2או תשלום שייגרמו למזמין, לרבות הוצאות ושכ"ט עו"ד בגין ה
תביעה שתוגש נגד המזמין, כתוצאה מאירוע, שהינו באחריות הספק, על פי ההסכם ו2או על פי 
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כל דין, והכל מבלי לגרוע מזכויות המזמין על פי הסכם זה ו2או על פי כל דין לכל תרופה ו2או 
רים ובלבד שניתנה לספק הזדמנות להתגונן בפני כל דרישה ו2או הוצאה ו2או תביעה סעד אח
 כאמור.

מבלי לגרוע מאחריות ומהתחייבות הספק על פי הסכם זה ו2או על פי כל דין, ממועד תחילת  11.1
הסכם זה או ממועד תחילת מתן השירותים, לפי המוקדם, מתחייב הספק לערוך ולקיים על 

מורשית כחוק לעריכת ביטוחים בישראל, את הביטוחים המפורטים  חשבונו בחברת ביטוח
ב"אישור עריכת ביטוחים" המסומן כנספח ___ להסכם ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו )להלן 
"ביטוחי הספק" ו2או "הביטוחים"(, וזאת למשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם, לרבות 

 ת למשך כל תקופה נוספת לאחר תום תקופתכל הארכה שלו, ולעניין ביטוח אחריות מקצועי
ההתקשרות ועד לתום תקופת ההתיישנות, אך לא פחות משלוש שנים מתום תקופת 

 ההתקשרות.

מובהר כי סכומי הביטוח הנקובים בנספח הינם בש"ח וניתן להמירם לסכומים בדולר ארה"ב 
 חוזה.בתנאי שלא יפחתו מהערך הנקוב בש"ח בהתאם לשער הידוע ביום עריכת ה

הספק מתחייב למלא אחר כל תנאי הביטוחים הנזכרים בנספח זה, והוא מתחייב, בין היתר,  11.1
לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, לדאוג ולוודא כי פוליסות ביטוחי הספק תחודשנה 
מעת לעת, לפי הצורך, ותהיינה בתוקף במשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם, לא לעשות 

ו כדי לצמצם ו2או להפקיע את תוקף הביטוחים. יודגש, כי הספק יישא בכל כל מעשה שיש ב
 מקרה בסכומי ההשתתפויות העצמיות הנקובים בביטוחי הספק.

יום לפני  10 -ללא צורך בכל דרישה מצד המזמין מתחייב הספק להמציא למזמין, לא יאוחר מ 11.1
יטוחי הספק כאמור לעיל מועד תחילת מתן השירותים על פי הסכם זה אישור בדבר עריכת ב

בהתאם לנוסח "אישור עריכת ביטוחים", כשהוא חתום כדין על ידי המבטח. הספק מצהיר, כי 
ידוע לו, כי המצאת אישור עריכת הביטוחים כשהוא חתום כדין על ידי המבטח הינו תנאי 

ו מתלה ומקדמי להתחלת מתן השירותים על ידו, ואולם אי המצאתו לא תגרע מהתחייבויותי
 של הספק על פי הסכם זה ו2או על פי כל דין.

בהקשר זה מובהר, כי אין בעריכת הביטוחים הנ"ל על ידי הספק כדי לצמצם או לגרוע בצורה  11.1
כל שהיא מהתחייבויותיו בהתאם להסכם, ולא יהיה בעריכת הביטוחים כדי לשחרר את הספק 

ל נזק שהספק אחראי לו על פי מחובתו לשפות ו2או לפצות את המזמין ו2או מי מטעמו בגין כ
 הסכם זה ו2או על פי כל דין.

במועד תום תקופת ביטוחי הספק, מתחייב הספק להפקיד בידי המזמין, אישור עריכת ביטוחים  11.1
לעיל בגין הארכת תוקפו לתקופת ביטוח נוספת ולמשך כל תקופת  11.3כאמור בסעיף 

 ההתקשרות על פי ההסכם.

ינם בדולרים, על הספק להתאימם לערך הנקוב בש"ח בהתאם מובהר והיה וסכומי הביטוח ה
 לשער הידוע ביום חידוש עריכת הביטוח.

לעיל  11.7-ו 11.5 ידי הספק כנדרש בסעיפים-מובהר, כי אי המצאת אישור עריכת ביטוחים על 11.1
תחשב הפרה יסודית של הסכם זה, ותזכה את המזמין, בין היתר, בעיכוב כל תשלום המגיע לספק 

באמור לעיל כדי לגרוע מכל זכות העומדת למזמין לפי חוק החוזים )תרופות(, הסכם זה.  לפי
 .1974-התשל"א

המזמין יהא רשאי,  אך לא חייב, לבדוק את אישור עריכת הביטוחים שיומצא על ידי הספק   11.9
כאמור לעיל, והספק מתחייב לבצע כל שינוי ו2או תיקון ו2או התאמה ו2או הרחבה שיידרשו על 

ת להתאים את הביטוחים נשוא האישור להתחייבויותיו על פי נספח זה. הספק מצהיר מנ
ומתחייב כי זכויות המזמין לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל אינן מטילות על 
המזמין ו2או מי מטעמו כל חובה ו2או כל אחריות לגבי הביטוחים נושא אישור עריכת 

וקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא הביטוחים, טיבם, היקפם, ות
המוטלת על הספק על פי הסכם זה ו2או על פי כל דין, וזאת בין אם נדרשה עריכת שינויים 

 כמפורט לעיל ובין אם לאו, בין אם נבדקו אישורי עריכת הביטוחים ובין אם לאו.

כל ביטוח אשר נערך על ידי המזמין, ביטוחי הספק יכללו תנאי מפורש על פיו הינם קודמים ל 11.14
וכי המבטח מוותר על כל דרישה או טענה בדבר שיתוף ביטוחי המזמין. כמו כן, יתחייב המבטח 
שהפוליסות לא תצומצמנה ולא תבוטלנה אלא אם  תימסר הודעה בכתב בדואר רשום לידי 

 יום מראש. 64המזמין לפחות 
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ם לב החובות המוטלות על הספק, לרבות אי מתן ביטוחי הספק יכללו סעיף לפיו אי קיום בתו 11.11
הודעה ו2או אי הגשת תביעה ו2או הפרה של תנאי מתנאי הפוליסות לא יפגעו בזכויותיו של 

 המזמין לקבלת שיפוי. 

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מצהיר הספק, כי לא תהיה לו כל טענה ו2או דרישה ו2או תביעה  11.11
כל נזק שהוא זכאי לשיפוי על פי ביטוח הרכוש שהתחייב כנגד המזמין ו2או מי מטעמו בגין 

לאישור עריכת ביטוחי הספק, או שהיה זכאי לשיפוי אלמלא  1לערוך כמפורט בסעיף 
ההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות, והוא פוטר את המזמין ו2או מי מטעמו כל אחריות 

 סות.לנזק כאמור ומתחייב לפעול למיצוי זכויותיו על פי הפולי

הספק מתחייב כי בהתקשרותו עם קבלני משנה במסגרת ו2או בקשר עם מתן השירותים נשוא  11.11
חוזה זה הוא יהא אחראי לכלול בהסכמי ההתקשרות סעיף לפיו קבלני המשנה יתחייבו לערוך 
ולקיים את הביטוחים המפורטים בנספח זה, על כל תנאיהם כמפורט בנספח זה, וזאת למשך 

ם עם הספק או לתקופה מאוחרת יותר על פי המוגדר בנספח זה. לחלופין, כל תקופת התקשרות
רשאי הספק לכלול את קבלני המשנה בשם המבוטח בביטוחים אשר התחייב לערוך כמפורט 

 לעיל. 

לא יהיו ,מוסכם בזאת במפורש, כי נוסחי פוליסות הספק, למעט ביטוח אחריות מקצועית 11.11
 או כל נוסח אחר שיחליף אותם. למועד עריכת הביטוחהרלוונטי נחותים מהנוסח הידוע כביט 

 
 רישיונות והיתרים 12

 

  הרשיונות    הזוכה מתחייב לקבל ולהחזיק ברשותו את כל האישורים ו2או ההיתרים ו2או 
 הדרושים על פי הדין, לצורך קיום השירות והפעלתו, לרבות רשיון מפעל ראוי, רשיון עפ"י חוק  
      .. הזוכה יגרום לכך שכל הנ"ל יהיו בעלי תוקף/197-אבטחה התשל"בחוקרים פרטיים ושירותי  

         

 מועסקי הזוכה 15

 
הזוכה מתחייב להעסיק במתן השירות צוות עובדים מאומנים, מיומנים ובעלי כשירויות  .13.1

   מתאימות שיעניקו שירות אמין ואיכותי.

  
על ידו לצורך מתן השירות ייחשבו לכל צורך הזוכה מצהיר בזה, כי כל האנשים שיועסקו  ./.13

כעובדיו או שלוחיו ולא יחשבו כעובדיה או שלוחיה של מכבי, במישרין או בעקיפין, ויועסקו על 
 ידו, על חשבונו הוא בלבד, ועליו תחול האחריות לגבי תביעותיהם הנובעות מיחסיו עימם.

 
מעביד בהתאם לכל דין ו2או הסכם  הזוכה מתחייב לשלם לעובדיו את כל התשלומים החלים על .13.3

 החלים עליו.
 

הזוכה אחראי כלפי עובדיו, שליחיו וכל מי שמועסק על ידו או מטעמו במתן השירות ו2או בקשר  .13.0
למתן השירות, בגין נזק גופני, מוות או נזק לרכוש שיגרם להם בעת מתן השירות או בכל 

 פעילות הקשורה למתן השירות. 
 
פי ההסכם, וכי כל זכות -א משמש כקבלן עצמאי בביצוע מתן השירות עלכן מצהיר הזוכה כי הו .13.5

פי ההסכם למכבי ו2או למנהל ו2או לנציגיה ו2או למי שהתמנה על ידם ו2או בשמם -שניתנת על
ו2או מטעמם, לפקח ולהתערב בכל צורה במתן השירות, אינה אלא אמצעי להבטחת ביצוע 

ו2או לכל העובדים המועסקים על ידו כל זכויות  הוראות ההסכם במלואן, ולא תהיינה לזוכה
של עובדי מכבי והם לא יהיו זכאים לכל תשלום, פיצוי או הטבה אחרת ממכבי בקשר עם ביצוע 
ההסכם או הוראה שניתנה על פיו, או בקשר עם ביטול או סיום ההסכם, או סיום כל התקשרות 

 על פי ההסכם, מכל סיבה שהיא.
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את השירות בשמו בלבד. שום דבר האמור בהסכם לא יתפרש כמסמיך  הזוכה מתחייב כי ייתן .13.6
את הזוכה להופיע בשם מכבי או מטעמה, או כמקנה לו מעמד של נציג מכבי בעניין כלשהו או 

 למטרה כלשהי.
 

מבלי לגרוע מכל זכות ו2או סעד הנתונים למכבי, הזוכה מתחייב לפצות ו2או לשפות את מכבי,  .13.7
אה שיגרמו לה, אם יקבע על ידי רשות מוסמכת, כי המצב המשפטי ו2או בגין כל נזק ו2או הוצ

                                                                          העובדתי שונים מהמוצהר בהוראות פרק זה.
עיף זה, על כל סעיפי המשנה לו, הינו סעיף עיקרי בהסכם, אשר הפרתו מהווה הפרה יסודית ס
 ל ההסכם.ש

 
  לפחות  שכר מאבטח: שכר בעבור שעת עבודה למאבטח המוצב במתקני מכבי יהיה .13.8

 . 5%./1לשעה, בתוספת  הענפיבגובה שכר המינימום            
בגובה שכר לפחות  שכר בעבור שעת עבודה לסדרן המוצב במתקני מכבי יהיה שכר סדרן:          

 .                                        5%./לשעה, בתוספת  הענפי   המינימום 

 בהתאם לדרישת מכבי.וסדרן, הזוכה מתחייב להציג תלושי שכר של מאבטח                 

 אין תשלום על שעות פיצול או שעות נוספות. .13.9

  כחוק. 32%בגין כל שעת עבודה בשבת/חג, תשולם תוספת של  .13.14

 ועסק על ידו או מטעמו במתן הזוכה אחראי כלפי עובדיו, שליחיו וכל מי שמ .13.11

 השירות ו2או בקשר למתן השירות, בגין מוות, נזק גופני, או נזק לרכוש שייגרם            

 להם, בין במישרין ובין בעקיפין, כתוצאה מתאונה או מנזק שאירע בעת מתן            

 השירות או בעת כל פעילות הקשורה  במתן השירות.           

 כנדרש על  -לתנאי בטיחות ולתנאים אחרים לשמירת בריאות עובדיו  הזוכה ידאג ./13.1

 פי כל דין            

הרחבת הוראות , לרבות הצו להרחבה בענף השמירה ויהזוכה מתחייב לפעול בהתאם לצו .13.13

 . 11.48./מיום  74012/448ההסכם הקיבוצי הכללי שמספרו 

 

 שמירת סודיות .14
 

 דיעה בקשריביר, למסור ו2או להביא לידיעת כל אדם, כל זוכה מתחייב לשמור בסוד, ולא להעה 10.1
או אגב ביצוע במהלך, עם ביצוע ההסכם או השירות או ידיעה שהגיעה אליו בתוקף,  או 

 או לאחר סיומה. ההסכם או מתן השירות, תוך תקופת ההסכם, לפני תחילתה 
 

לחוק  118י סעיף הזוכה מצהיר, כי ידוע לו שהפרת ההתחייבות האמורה מהווה עבירה לפ /.10

 .1977 –העונשין, התשל"ז 
 

סעיף זה, על כל סעיפי המשנה לו, הינו סעיף עיקרי בהסכם, אשר הפרתו מהווה הפרה יסודית 
 של ההסכם.

 
 ערבות בנקאית לביצוע ההסכם .13
 

כבטחון למילוי כל התחייבויותיו של הזוכה לפי ההסכם, יפקיד הזוכה  בידי מכבי, ערבות  15.1
כמפורט בנספח "ערבות ביצוע" המצורף צמודה למדד המחירים לצרכן, ת אוטונומיבנקאית 



 01 

שתוקפה החל למחוז   )שקלים חדשים( 144,444בגובה של , ("ערבות הביצוע"להסכם זה )להלן: 
 .התקשרותיום לאחר תום תקופת ה 1/4ביום החתימה על ההסכם וכלה בתום  

 
או הסתיים  יימה תקופת ההתקשרותמבלי לפגוע בכלליות היקף הערבות כאמור לעיל, הסת /.15

 מתן השירות מכל סיבה שהיא, והזוכה גרם למכבי נזק בגין אי מילוי התחייבויותיו על פי

תהא מכבי רשאית לחלט את הערבות הבנקאית או לדרוש הארכה נוספת של  –ההסכם 
 והזוכה סיים לפצות את מכבי כאמור הערבות לתקופה שתיקבע. הסתיימה תקופת ההתקשרות

 תחזיר מכבי לזוכה את כתב הערבות הבנקאית.
 

בכל מקרה בו לא עמד הזוכה בהתחייבויותיו על פי ההסכם, תהא מכבי רשאית לממש את  15.3
הערבות, כולה או מקצתה, ולגבות את כספה, מבלי הצורך להיזקק לפניה לערכאות, לבוררות, 

 למו"מ משפטי כלשהו, או למתן הוכחה כלשהי.
 

ה לגבות את כספי הערבות או סכום כלשהו של הערבות, יהא הזוכה חייב השתמשה מכבי בזכות 15.0
 7לחדש את הערבות או להשלים את סכום הערבות לסכום שהיה לפני הגבייה האמורה, תוך 

 )שבעה( ימים מהיום בו קיבל הזוכה הודעה כי מכבי גבתה את הערבות או כל סכום ממנה.
 

 תקרה להתחייבויותיו של הזוכה על פי ההסכם. אין בגובה הערבות כדי לשמש כל הגבלה או15.5
 

 פי כל דין.-האמור בסעיף זה לא יפגע בכל זכות שישנה בידי מכבי לפי ההסכם או על 15.6
 

סעיף זה, על כל סעיפי המשנה לו, הינו סעיף עיקרי בהסכם, אשר הפרתו מהווה הפרה יסודית 
 של ההסכם.

 
 הפרת הסכם .15

 
 .פי כל דין או ההסכם-פרה יסודית, עלמכבי רשאית לבטל את ההסכם בשל כל ה 16.1

 
בנוסף לאמור לעיל, רשאית מכבי לבטל את ההסכם אם הוחל בהליכים נגד הזוכה  או מי  /.16

יסול עסקים באופן אחר, והליכים חמטעמו שיש בהם פירוק, כינוס נכסים, הסדר נושים ו2או 
 יום. 34אלו לא בוטלו תוך 

 

 –בי רשאית הפר הזוכה את ההסכם הפרה יסודית תהא מכ 16.3
 

 לבטל את ההסכם לאלתר; או 16.3.1
 

לעמוד על קיום הוראות ההסכם במלואן ולדרוש מהזוכה לתקן את ההפרה ו2או  /.16.3
ימים מיום שתימסר ההודעה לזוכה. הזוכה מתחייב בזה למלא  3ההתחייבות תוך 

ייגרמו נגרמו ו2או שאחר הוראות מכבי, וכמו כן לשלם לה פיצויים בגין הנזקים ש
 .הקיום כאמור-אה מההפרה האמורה ו2או איכתוצ מכביל

 
 2 שומר2סדרןבעבור כל משמרת בה הוצב מאבטח₪  544לקנוס את הזוכה בסכום של  16.3.3

 שלא עונה לקרטריונים שנקבעו.

 
כנגד כל שעת איחור או חלק ממנה בהתייצבות ₪  144לקנוס את הזוכה בסכום של  16.3.0

 המאבטח2 הסדרן בשעה הייעודה.

 
כנגד כל יום בו לא בוצע פיקוח כמתחייב במפרט. ₪  54/ם של לקנוס את הזוכה בסכו 16.3.5

 ייחשב כאי ביצוע הפיקוח. -גם במקרה בו המפקח הגיע אך לא חתם ביומן



 0/ 

 
 לכל משמרת. –בגין ציוד חסר2 לא תקין ₪  344לקנוס את הזוכה בסכום של  16.3.6

 
ח למשמרת, בגין תשלום, שכר שעת עבודה למאבט₪  344לקנוס את הזוכה בסכום של  16.3.7

 לעיל. 13.14 -ו 13.8  -ולסדרן המוצב במתקני מכבי הנמוך מכפי שנקבע בסעיף
 

הזוכה למכבי פיצויים לעיל, ישלם  16.3.1בנסיבות המתוארות בסעיף ביטלה מכבי את ההסכם  16.0
ש"ח, וזאת בגין הנזקים שנגרמו ו2או שייגרמו למכבי כתוצאה  144,444מוסכמים בסך 

אך מבלי שתידרש מכבי להוכיח נזקים אלה. אין באמור  מההפרה ו2או אי הקיום כאמור,
בפיסקה זו כדי לגרוע מזכותה של מכבי לקבל מהזוכה כל סעד או תרופה אחרים ו2או נוספים 

 על פי כל דין.
 

הפר הזוכה את ההסכם הפרה לעיל ו2או  /.16.3לא תיקן הזוכה את ההפרה, כאמור בסעיף  16.5
ן את ההפרה ו2או לקיים את ההוראה ו2או את שאינה יסודית ומכבי דרשה מהזוכה לתק

ההתחייבות והזוכה לא תיקן את ההפרה ו2או לא מילא אחרי ההוראות ו2או ההתחייבות, כפי 
לשביעות רצונה ובתוך המועד שנדרש על ידה, תהיה מכבי זכאית לבטל את  ,שנדרש על ידי מכבי

ל כך בכתב, והזוכה יהא חייב ידי מתן הודעה ע-קיומו, וזאת על-ההסכם מחמת הפרתו או אי
וזאת בגין הנזקים שנגרמו ו2או שיגרמו ש"ח  144,444 לשלם למכבי פיצויים מוסכמים בסך

 אין למכבי כתוצאה מההפרה ו2או אי הקיום כאמור ומבלי שתידרש מכבי להוכיח נזקים אלה.
רים ו2או באמור בפסקה זו כדי לגרוע מזכותה של מכבי לקבל מהזוכה כל סעד או תרופה אח

 נוספים על פי כל דין.
 

הצדדים מצהירים, כי הפיצויים המוסכמים כאמור נקבעו מתוך אומדנה זהירה של הנזק אשר  16.6
עלול להיגרם למכבי עקב הפרתו ו2או הפרתו היסודית של ההסכם, כמפורט לעיל, וכי הזוכה 

 יהיה מנוע מלטעון להיפוכו של דבר.
 

מצעות הודעה בכתב לזוכה, והביטול ייכנס לתקפו במועד ביטול ההסכם על ידי מכבי ייעשה בא 16.7
 שתקבע מכבי בהודעה.

 
 

 הסבת ההסכםאיסור  .15
 

כויותיו על פי ההסכם או זהזוכה איננו רשאי למסור, או להעביר לאחר, או להמחות לאחר את  17.1
 ,  אלא בכפוף לאישור מראש ובכתב של מכבי.את החובות הנובעות ממנו

 
ימר הזוכה לעשות בניגוד להוראות סעיף זה, תהא בטלה ומבוטלת כל מסירה או העברה שיתי /.17

 וחסרת כל תוקף.
 

 זכויותיו של הזוכה לפי ההסכם ומכוחו, כולן או מקצתן, אסורות בשעבוד כלשהו. 17.3
 

פי הסכם זה ו2או חלקן, לכל -מכבי תהא רשאית להסב הסכם זה ו2או להעביר את זכויותיה על 17.0
עניין" בו -חברת סמך של מכבי ו2או מכבי הינה "בעל גוף משפטי המהווה חברה בת ו2או

 . 1968 –עניין" בחוק ניירות ערך, תשכ"ח -כהגדרתו של "בעל
 פרט לאמור לעיל ובכפוף לכך, הצדדים לא יהיו רשאים להסב הסכם זה לגוף אחר כלשהו.
סודית סעיף זה, על כל סעיפי המשנה לו, הינו סעיף עיקרי בהסכם, אשר הפרתו מהווה הפרה י

 של ההסכם.
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 זכות קיזוז .18
 

, תהיה זכות לקזז כל חיוב כספי שהזוכה עשוי ולה בלבדהצדדים להסכם מסכימים בזה, כי למכבי, 
 מכל סכום שיגיע לזוכה ממכבי. ,להיות חב לה מתוך העסקה נשוא ההסכם או מעסקה אחרת

תשלומו ובין אם לאחריו, טעויות, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, היה ויתגלו בחשבון, בין אם לפני 
אי דיוקים ו2או ליקויים כלשהם, תהא מכבי רשאית לקזז הסכומים שיתגלו בעקבות האמור לעיל, מכל 

 סכום המגיע ו2או שיגיע לזוכה ממכבי.
לזוכה  המכל סכום שיגיע ממנ להם היא זכאית לפי סעיף זה בכללותו,לנכות סכומים  תרשאי מכבי תהא

 בכל דרך אחרת.מהזוכה  לגבותם  תרשאי תהאוריבית על פי חוק, בכל זמן שהוא, וכן בצירוף הצמדה 
 

 העדר בלעדיות .12
 

אינה השירות ידי מכבי לספק את  -תנה לו עליהזוכה מצהיר בזה, כי הוא מסכים לכך שההרשאה שנ
ה ו2או הרשאה בלעדית, וכי מכבי תהא רשאית, בכל עת, להתיר גם לאחרים להפעיל ולקיים שירות דומ

 מקביל עבור מכבי. 
הזוכה מצהיר, כי במקרים בהם, מכל סיבה שהיא, תיאלץ מכבי לבחור חברת אבטחה חלופית לאחד 

 .מחוזות 3-המחוזות, הרי שתהא רשאית לבחור חברת אבטחה אשר כבר מעניקה שירותים ל
 

 ויתור בכתב .22
 

 א בכתב.לפיו, אל הצדדיםאין שינוי בהסכם, ואין ויתור על זכות מזכויות  4.1/
 

הסכמת מי מהצדדים לסטייה ממילוי אחר תנאי מתנאי ההסכם במקרה מסוים לא תשמש  /.4/
 תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.

 
לא ייחשב הדבר כויתור  –פי ההסכם -לא השתמש מי מהצדדים במקרה מסויים בזכויותיו על 4.3/

 ם בהמשך.על זכויותיו, לא לגבי המקרה המסוים ולא לגבי מקרים דומי
 

 סמכות שיפוט .1/
 

בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או הקשורים להסכם  הייחודית והבלעדיתסמכות השיפוט 
 . יפו -אביב-בתלו2או למכרז, תהא אך ורק לבית המשפט המוסמך שמקום מושבו 

 
 

 ומתן הודעות כתובות הצדדים .//
 

 להסכם. כתובות הצדדים לצורך ההסכם תהיינה כפי שמופיעות במבוא
שבמבוא להסכם, ובהישלחן כך תחשבנה כאילו למען  פי הסכם זה תישלחנה בדואר-כל ההודעות על

 שליחתן . שעות מעת /7הגיעו לתעודתן בחלוף 
 
 

 
 : ולראיה באו הצדדים על החתום

 
 
 

           ____________                                               _________________________ 
 

 ה ז ו כ ה                                                                              מ כ ב י
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 תאריך:_____________ 

 לכבוד

 שלוביםו2או חברות בנות ו2או חברות קשורות ו2ו תאגידים  מכבי שירותי בריאות

 "(מכבי" )להלן ביחד ולחוד:

 הנדון: אישור עריכת ביטוחים

"(  הספק)להלן: "ננו מאשרים בזאת כי ערכנו את הביטוחים המפורטים להלן על שם ________________ ה

וכן כל השירותים הנלווים כמפורט וכמוגדר בהסכם בקשר עם מתן שירותי _______________________ 

ה ביום "( וזאת לתקופה המתחילההסכם" -" והשירותים)להלן בהתאמה: " ספקשנערך ביניכם לבין ה

 "(.תקופת הביטוח)להלן: "ת ביום _______ _______ ומסתיימ

 

כלפי עובדיו המועסקים על ידו ומטעמו על פי פקודת הנזיקין  ספקביטוח חבות ה -ביטוח חבות מעבידים .1
, בגין מוות ו2או נזק גוף ו2או נזק 1984 -)נוסח חדש( ו2או על פי חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם 

 4,444,444/  ל עובד כתוצאה מתאונה או מחלה תוך כדי ועקב ביצוע השירותים, בגבול אחריות שלנפשי לכ
קבע כי במקרה וי עובדיה ומנהליהביטוח. הביטוח יורחב לשפות את מכבי ו2או הלאירוע ובסה"כ לתקופת ₪ 

 .ספקמי מעובדי ה נושאים בחובות מעביד כלפי

 

חבות הספק על פי דין, בגין פגיעה ו2או אובדן ו2או נזק שייגרמו ביטוח  - ביטוח אחריות כלפי צד שלישי ./
מי שפועל מטעמה, ו מנהליהלגופו ו2או לרכושו של כל אדם ו2או גוף כלשהו, לרבות מכבי ו2או עובדיה ו

  0,444,444 בקשר עם ו2או במסגרת מתן השירותים על ידי הספק ו2או הפועלים מטעמו, בגבול אחריות של
ביטוח. שם המבוטח בפוליסה יורחב לכסות את מכבי בגין אחריותה למעשי הבסה"כ לתקופת לאירוע ו ₪  

ו2או מחדלי הספק ו2או מי מטעמו וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת, לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך 
חריג רכוש מכבי ו2או עובדיה ייחשבו כרכוש צד שלישי, ויבוטל כל בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. 

 .בגין רכוש באחריות או בפיקוח או בשליטת הספק

 

המבטח את חבות הספק בגין מעשה ו2או מחדל מקצועי ו2או הפרת חובה  -ביטוח אחריות מקצועית .3
מקצועית ו2או טעות שמקורה ברשלנות, מחדל או השמטה של הספק ו2או עובדיו ו2או מנהליו וכל הפועלים 

 מתן השירותים ו2או במהלכם ו2או במסגרתם בגבול אחריות של מטעמו, אשר ארע תוך כדי ו2או עקב
ביטוח. הביטוח מורחב לשפות את מכבי בגין אחריותה למעשי הלאירוע ובסה"כ לתקופת  ₪   8,444,444

ו2או מחדלי הספק ו2או מי מטעמו וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת, לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך 
 די המבוטח. בנפרד עבור כל אחד מיחי

עיכוב  או איחוראבדן שימוש, הביטוח הניתן בסעיף זה חופשי מכל סייג ואו מגבלה בדבר: אובדן מסמכים,  

בביצוע השירותים )שהינם "מקרה ביטוח"(, פגיעה במוניטין וכן חריגה מסמכות ופגיעה בפרטיות שנעשו 

 .יושר עובדים בגין אי ספקכן יורחב הביטוח לכסות את אחריותו של ה בתום לב. 

לפני חתימת ההסכם יחול הביטוח  מכביל ספקהננו מאשרים בזאת, כי אם ניתנו שירותים כלשהם על ידי ה

לפי הפוליסה הנ"ל למפרע ממועד תחילת מתן השירותים כאמור, אף אם חל מועד זה לפני מועד תחילת 

או לא יחודש מסיבה כלשהי, . במקרה שהביטוח בחברתנו יבוטל , אך לא לפני ____________ הפוליסה

חודשים נוספים מהמועד בו פג  6מוסכם כי בפוליסות תחול תקופת גילוי נזקים ותביעות מוארכת, למשך 

תוקף הביטוח בחברתנו וכל אירוע שיארע בתקופת הביטוח ושעליו תימסר הודעה במהלך תקופת הגילוי 

 דעה במהלך תקופת הביטוח.המוארכת, ייחשב לכל נושא ועניין כאירוע עליו נמסרה ההו
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 כללי 

 לבדו אחראי לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות הביטוח המפורטות לעיל.  ספקה .0

עובדיה ו2או  מכביבביטוחים המפורטים לעיל מצוין במפורש כי ביטוחים אלו קודמים לכל ביטוח הנערך ע"י  .5
 .עובדיה ומנהליהו2או  מכביו2או טענה בדבר שיתוף ביטוחי  וכי אנו מוותרים על כל דרישה ומנהליה 

מכל סיבה שהיא במשך כל תקופת הביטוח ישונו לרעה אנו מאשרים כי הביטוחים דלעיל לא יבוטלו ו2או  .6
 ום מראש. י 64 הודעה על כך בדואר רשום  מכבימבלי שניתנה ל

לא יהיו נחותים מהנוסח ריות מקצועית( )למעט בטוח אח, ספקמוסכם בזאת במפורש, כי נוסחי פוליסות ה .7
 או כל נוסח אחר שיחליף אותם. במהדורתו הרלוונטית למועד עריכת הביטוח או חידושו "ביט"הידוע כ

 

 בכפוף לתנאים ולהסתייגויות של הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש על ידי האמור לעיל.
 
 

         

 בכבוד רב        

 רה לביטוח בע"מ___________חב

 על ידי ____________________

 )שם החותם ותפקידו(       
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 נספח להסכם

 ערבות ביצוע לשימוש הזוכה בלבד

 

 נוסח כללי של ערבות בנקאית אוטנומית

 

 לכבוד

 7299//מכבי שירותי בריאות אגודה עותמאנית מס' 

 תל אביב 7/רח' המרד 

 ___________ הנדון: ערבות מס'

 א.נ.

)להלן "סכום הערבות"( כשהוא למחוז ₪ )מאה אלף(  144,444הננו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך 

 צמוד למדד כמפורט להלן, המגיע או עשוי להגיע לכם מאת____________

 .ה2סדרנותשירותי אבטחה שמיראספקת ל ,1102/411)מכח מכרז מס'  "החייב"( בקשר עם הסכם –)להלן 

 המונח "מדד" משמעו: –לצרכי ערבות זו 

מדד המחירים לצרכן הכולל ירקות ופירות המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי , 

כולל אותו מדד אף אם יתפרסם ע"י מוסד ממשלתי אחר וכן כולל כל מדד רשמי שיבוא במקומו, בין אם יהיה 

 ם בנוי המדד הקיים ובין אם לאו.בנוי על אותם נתונים עליה

"המדד החדש"( כי המדד החדש  –אם יתברר מהמדד שיתפרסם לאחרונה לפני התשלום על פי ערבות זו )להלן 

 עלה לעומת המדד בגין חודש __________ שפורסם ב______

ור זהה לשיעור " המדד היסודי"(  אזי, יחושב סכום הערבות כשהוא מוגדל בשיע –היינו ____ נקודות )להלן 

 "סכום הערבות המוגדל"(. –עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי )להלן 

 למניעת ספק, אם יתברר כי המדד החדש שווה למדד היסודי או נמוך הימנו , לא יחול כל שינוי בסכום הערבות.

 

, כל סכום בגבול ימים לאחר יום קבלת דרישתכם הראשונה בכתב 7אנו נשלם לכם מפעם לפעם, בכל מקרה תוך 

סכום הערבות המוגדל, מבלי להטיל עליכם לבסס את דרישתכם או לדרוש תחילה תשלום מהחייב, ובלבד 

 שהסכום הכולל שיהיה עלינו לשלמו על פי כל דרישותיכם גם יחד לא יעלה על סכום הערבות המוגדל.

 

  ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום  _________ ועד בכלל .

 

 יע אלינו לאחר המועד הנ"ל לא תיענה.דרישה שתג

 

        ערבות זו אינה ניתנת להעברה.

 בכבוד רב,

 

 __________שם הבנק:

 __________שם הסניף:
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 נספח ג'

 לכבוד: מכבי שרותי בריאות

 
  אספקת שירותי אבטחה שמירה2סדרנותל, 114/2211 טופס הצעה למכרז מס' הנדון:

 
 _____________התאגיד המציע: 

 
 ____________________ למחוז:

 
 למחוזות:    ____________________  

 
                                  

 כתב הצהרה והתחייבות המציע .1

אנו הח"מ, הרשאים להתחייב ולחתום בשם ______________________מצהירים ומתחייבים 
 כדלקמן:

 
כימים לכל האמור בהם ולכל תנאי ההתקשרות קראנו והבינונו כל האמור במסמכי המכרז, אנו מס 

 ובהתאם לכך אנו מגישים את הצעתנו למכרז וחותמים על כתב הצהרה והתחייבות זו.
 

 אנו מצהירים כי אנו עומדים בכל תנאי הסף ובתנאי המפרט הנדרשים במכרז. 1.1
 

ו חתימתנו על כתב הצהרה והתחייבות זה מהווה התחייבותנו לבצע את השירותים שבהצעתנ /.1
 בתנאים המפורטים בכל תנאי המכרז, והכל אם נהיה הזוכים במכרז, לרבות חתימה על ההסכם

 המצורף כלשונו.

 
 ידוע לנו כי מכבי אינה מחויבת בקבלת כל הצעה שתוגש, כולה או חלקה, מכל סיבה שהיא. 1.3

 
 הננו מתחייבים לשמירת סודיות הנתונים והמידע אליהם נחשף באופן ישיר או עקיף במהלך 1.0

 הכנת ההצעה ולאחריה, לרבות במהלך תקופת ההתקשרות, אם תהא, בינינו לבין מכבי.

 
אנו מתחייבים להשאיר את הצעתנו ואת התחייבויותינו בכתב ההצהרה והתחייבות זה בתוקפן,  1.5

ימים מהמועד האחרון  94לא לבטלן, לא לשנותן, לא לתקנן ולא לחזור בנו מהן לפני שיעברו 
במשך כל תקופת ההתקשרות לפי  –ת במכרז זה, ואם נהיה הזוכים במכרז שנקבע להגשת ההצעו

  ההסכם.

 
הננו מבינים ומוסכם עלינו כי מתוקף הליכי המכרז יתכן והצעתנו זו תיחשף למתמודדים אחרים  1.6

 במכרז.
 

 לא כולל מע"מ₪.  -המחירים בהצעה נקובים ב 1.7
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 להלן הצעתנו : .2
 

 סדרנות    מחיר בש"ח לשעת 
 לימי חול -לא כולל מע"מ( )

מחיר בש"ח לשעת אבטחה 
 לימי חול -)לא כולל מע"מ( 

 פריסה גאוגרפית

 מחוז הצפון  
 

 מחוז השרון  
 

כולל -מחוז מרכז   
 אילת

 

-מחוז שפלה   
 ירושלים

 

 מחוז הדרום  
 

 
 

 יש למלא את המחירים המתייחסים אך ורק למחוז/מחוזות המוצעים ע"י המציע.
 לכל שעת אבטחה בתוספת מע"מ. 32%ר שבת/חג, תשולם תוספת * עבו
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 :רשימת מסמכים שיש לצרף להצעה  .3

 שהמסמכים הרשומים מטה צורפו להצעתך  X-נא וודא וסמן ביש לצרף להצעה את המסמכים הבאים. 

 אישור תאגיד. ]   [  

 פעילות כספית.אישור רו"ח על היקף  ]   [            

 משטרת ישראל בדבר היות חברת ההכשרה חברה מאושרת לביצוע קורס הכשרת סדרניםאישור  ]   [

 ומאבטחים בגופים שונים וברמות אבטחה שונות.                

 רשיון בר תוקף לפי חוק חוקרים פרטיים ושירותי אבטחה.          ]   [            

     רשיון בר תוקף מטעם משרד הפנים למפעל ראוי.           ]   [            

 רשיון בר תוקף מטעם משרת התמ"ת לפעול כקבלן שרות בתחום              ]   [          

 שמירה ואבטחה.                             

ותשלום  אישור בדבר ניהול ספרים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ]   [ 

 .1976 –חובות מס(, תשל"ו 

 .נספח ו'  – דתצהיר העשוי בפני עו"  ]   [

 .נספח ה' – ערבות בנקאית ]   [   

 אישור עו"ד2רו"ח בדבר מורשי חתימה בחברה. ]   [ 

 

 קבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז ממכבי. ]   [ 

 .נספח ד' טופס פרטי המציע כשהוא מלא וחתום ]   [   

 
 המלא:__________________חתימה:_________________ השם

 
 תפקיד:__________________חותמת: _________________

 
 כתובת:__________________טלפון:__________________

 
 :__________________דואר אלקטרוניתאגיד:__________________ 'מס
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  ד'נספח 

 

 טופס פרטי המציע

 בסוף הטופס. ולחתוםאת כל הפרטים להלן,  למלארש המציע נד 

 .המציע רשאי לצרף כל חומר משלים 
 
 
 
 פרטי המציע. 1
 
 

 מס' עוסק מורשה
 

 שם
 
 

 
 פועל/ת משנת:

 
 מעמד משפטי )צורת התאגדות(:

 

 
 

 
 כתובת משרדי ההנהלה:

 

 
 דוא"ל:

 
 טלפונים:

 
 

 הרכב הבעלות בתאגיד:
 
1. 

 
2. 

 
5. 

 
4. 
 

 
 ללי של המציעתאור כ. 2
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 אדם -כח  .5
 

 קבוצה  מספר עובדים
 

  
 יםמאבטחים2סדרנ

  
 מפקחים 

 
 
 נסיון קודם, לקוחות וממליצים  .4
 

 
 מספר שנות נסיון של המציע במתן שירותי אבטחה:

 

 
 

 מספר כולל של לקוחות פעילים בשלוש השנים האחרונות:
 

 
 

 שמות לקוחות:
 

 
לקוחותינו הגדולים ביותר להם סיפקנו בארבע השנים האחרונות 2 להם אנו מספקים באופן סדיר  להלן פירוט

 שירותי אבטחה, כולל אנשי קשר:
 

 שם הלקוח: .1

 

 
 שם איש הקשר:

 

 
 תפקידו:

 

 
 טלפון:

 

 
 תקופת מתן השרות:

 
 

 שם הלקוח: .2
 
 

 
 שם איש הקשר:

 

 
 תפקידו:

 

 
 טלפון:



 5/ 

 

 
 תקופת מתן השרות:

 

 
 שם הלקוח: .5
 

 
 שם איש הקשר:

 

 
 תפקידו:

 

 
 טלפון:

 

 
 תקופת מתן השרות:

 
 

 
 שם הלקוח: :4
 
 

 
 שם איש הקשר:

 

 
 תפקידו:

 

 
 טלפון:

 

 
 תקופת מתן השרות:

 
 

 
הננו מצהירים בזה שכל הפרטים דלעיל נכונים, וכי כל העובדים, הציוד וכיו"ב המפורטים לעיל עומדים לרשותנו 

 רש במכרז.לשם ביצוע הנד
 
 

 תאריך: ______________
   חתימת המציע:_____________       
  
 חותמת: _________________       
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 ה'נספח 
 הגשה כתב ערבות
 

  לכבוד

 מכבי שירותי בריאות       

 72רחוב המרד        

 תל אביב       

 
               כתב ערבות מספר __________  הנדון: 

 
 

  קשת _________________________  )להלן: "המבקש"(לב
 
 ₪.נו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך__________________ א
 

  .אספקת שירותי אבטחה שמירה2סדרנותל, 1102/411 אשר תדרשו מאת המבקש, בקשר עם מכרז פומבי מס'
 

תכם הראשונה בכתב, מבלי שתהיו חייבים לנמק אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך עשרה ימים מתאריך דריש
 את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת המבקש.

 
 ועד בכלל. /41/./.19ערבות זו תישאר בתוקפה עד תאריך 

 
 

 דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק שכתובתו:
 
 

__________________________________________________________ 
 מספר הסניף                    שם הבנק                                  כתובת הבנק       

 
 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה

 
 
 

__________________________________________________________ 
  חתימה וחותמת                           תאריך                                שם מלא    
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 ו'ספח נ

 

 ר  י  ה  צ  ת
 
 

 את האמת לאחר שהוזהרתי כי עלי לאמר ___________ת.ז. __________________________ הח"מ _ אני

 וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזה בכתב כדלקמן:

 פומבי  חלק בלתי נפרד מהצעת חברת ___________________ )להלן: "החברה"( למכרזכתצהירי זה ניתן 
 .אספקת שירותי אבטחה שמירה2סדרנותל, 1102/411

 
 משמש בתפקיד _________________ בחברה ומוסמך ליתן תצהיר זה בשמה.הנני  .1

 

 . למעט באילת א המכרז, ולא ע"י קבלן משנה2אחר את השירותים נשוהלספק למכבי בעצמ תמסוגלהחברה  ./

וכל סדרנות שמירה2ושירותי אבטחה באספקת  פחות,בישראל של חמש לנסיון מוכח  תבעל החברה הינה .3
  השירותים הכרוכים בכך.

שעות ביממה, בכל ימות השנה ובכלל זה פעל במתכונת זו  0/החברה בעלת מוקד מבצעי פעיל במשך  .0
 חודשים שקדמו למועד הגשת ההצעה.  0/במשך 

 המוקד המבצעי ממוקם במבנה המשמש כמשרדי החברה, ומשמש אותה בלעדית בכל שעות היממה.              
 

ימים בשבוע  7המוקד אינו משמש גופים אחרים אלא את החברה, עובדיה ולקוחותיה כל ימות השנה,  .5
 שביתה. , כולל שבתות, חגים )למעט יום הכפורים(, מצב חרום, מצב מלחמה ובזמןשעות ביממה 0/

 

בבעלות החברה בשנתיים האחרונות שקדמו ליום פרסום המכרז, סניף ביצוע פעיל בו ממוקמים משרדי  .6
ק"מ מאחד המתקנים של מכבי במחוז,  5/החברה )ראשי או איזורי(, הנמצא במרחק שלא יעלה על 

 הפועל במשך כל שעות העבודה המקובלות במתקני "מכבי שרותי בריאות". 
 

במכרז  ההצעות להגשת האחרון למועד שקדמו בשלוש השנים לא הורשע הב השליטה מבעלי מי או החברה .7
 העבודה.  דיני הפרת בשל

 העבירות לחוק 5 סעיף לפי שמונה מפקח עבודה ידי על לא נקנסו הב השליטה מבעלי מי או חברהה .8

 קנסות משני ביותר במכרז להגשת ההצעות האחרון למועד שקדמה בשנה  -1985 ו"התשמ ,המינהליות

 .-1981 א"התשמ הבנקאות)רישוי( בחוק כמשמעותו -שליטה"  בעל" , סעיף לעניין העבודהדיני  הפרת בשל

 
  מצהיר כי זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי לעיל אמת. .9

 
        ______________________ 

 חתימה                                                                                                                           

 

____ במשרדי ברחוב ____________הופיע בפני עורך דין _ __________הנני מאשר בזה כי ביום 
מספר זהות  ידי תעודת עצמו על ההי_____ שז__________  _____________________, מר

עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא ואחרי שהזהרתיו כי  ______________
 .בפני יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו הנ"ל וחתם עליה

 

______________________ 

 חתימה וחותמת                                                                                                                                     
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 ז' -נספח  

 הצהרת בריאות

 
 
 
 
 

 הנני מצהיר כי מצב בריאותי תקין, למיטב ידיעתי איני סובל מכל סוג שהוא של מחלות כרוניות 
 
 

 או מחלות אחרות, אין לי כל מגבלה גופנית למלא את כל הקשור בתפקידי האבטחה במתקני 
 
 

 "מכבי שרותי בריאות".
 
 
 
 
 

 _______________ תאריך
 
 

 חתימה: __________________  שם המאבטח: _____________________
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 ח' –נספח 

 

 

 הצהרה לשמירת סודיות

 

אני הח"מ, מתחייב בזאת לשמור בסוד ולא להעביר לאחר שלא במסגרת מילוי תפקידי, כל מידע, ידיעה, מסמך או 

עתי במסגרת עבודתי כמאבטח2 סדרן במכבי שירותי בריאות.                                                                      תוכן שיחה הקשורים בעבודתי, ו2או הביאו לידי

 .1977 -לחוק העונשין  תשל"ז 118הובא לידיעתי כי אי מילוי התחייבותי זו, עלול להוות עבירה על סעיף 

 

 

 תאריך: _______________

 

 __________       ת.ז: ______________שם המאבטח: ___

 

 

 

 חתימה: ______________

 

 

 

 

 


