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 כללי 

 שלושהלהתקשר עם  תמעוניינ( "מכבי" -)להלן  המרכז מכבי שירותי בריאות מחוז  .1.1

הכל על פי התנאים המרכז ואחזקה במחוז  ןניקיוירותי זוכים המסוגלים לספק למכבי ש

  המפורטים במכרז זה על נספחיו.

 3-מביותר אחד לא יזכה זוכה   יובהר, כי למען הסר ספק .אשכולות 6 במחוז המרכז .1.2

  .אשכולות

מתוך האשכולות דלעיל, קיים אשכול אחד שהינו נפרד ובו נכללים מרפאות מכבידנט  .1.3

( הממוקמות מחוץ למתקני מכבי, והזוכה למתן השרות ""מכבידנטבע"מ )להלן: 

 באשכול זה יחתום על הסכם ההתקשרות )נספח ב'( בנפרד מול מכבידנט. 

האשכולות בהם קיימות מרפאות מכבידנט בתוך מתקני מכבי )או חלק  5בנוסף, בגין 

ת מהם(, ייחתם הסכם ההתקשרות )נספח ב'( בנפרד בין הזוכה שזכה באותו/ם אשכול/ו

 לבין מכבידנט לגבי מרפאות מכבידנט הנ"ל.

עם אופציה, למכבי בלבד, להאריך את הסכם ההתקשרות מדי לשנתיים ההתקשרות  .1.4

בתנאים ( 2)או  ;בתנאים זהים (1) -כל אחת  שנה בנותשנה, לשלוש תקופות נוספות 

 .בתיאום עם הזוכה/ים במכרז טיביםימ

ההתקשרות )נספח ימת הסכם יום מחת 31מועד תחילת אספקת השירות, תוך  .1.5

 .בהתאם לנספח ז' ע"י שני הצדדיםב'( 

 הגדרות .1

לביטויים המפורטים להלן תהא, כל אימת שיופיעו במסמכי המכרז, המשמעות המפורטת 

בצדם, ואולם בכל מקרה שבו קיימת במסמך המהווה חלק ממסמכי המכרז הגדרה 

 ית הנזכרת באותו מסמך.ספציפית, השונה מההגדרות שלהלן, תגבר ההגדרה הספציפ

 הליך המכרז המתקיים על פי הקבוע במסמכי המכרז. - "המכרז"

 "מכבי שירותי בריאות". -"מכבי" 

 וביתר  בנספח א'המתוארים ואחזקה  ןניקיושירותי  - "השירותים"או "השירות" 
 המכרז. מסמכי  

 למסמכי המכרז. כנספח "ב"נוסח ההסכם המצורף  – "הסכם ההתקשרות"

 3-שנתיים וכן אופציה למכבי להאריך ל – "תקופת החוזה"או  קופת ההתקשרות""ת
 .לעיל 1.3, כמפורט בסעיף תקופות נוספות בנות שנה כל אחת

נציג מטעם מכבי לריכוז כלל ההתקשרות עם   -"האחראי"  או"אחראי מטעם מכבי" 
 הזוכה.

גביו דורשת מכבי כל מקום/ מבנה או כל חלק ממנו אשר ל  -"מתקנים" או"מתקן" 
 שירות.

 מספר מתקנים אשר הצעות המציעים יתייחסו אליהם כאל יחידה אחת.  -"אשכול"

 של מכבי.  מרכזמחוז ה -"המחוז"
 

 מנהלה .3

 רכישת מסמכי המכרז       .3.1 

)שלא  ₪   2,111להשתתף במכרז זכאי לרכוש, תמורת תשלום בסך   ןהמעונייכל 

"מכבי שרותי בריאות", את מסמכי המכרז  לפקודת בנקאית יוחזר(, בהמחאה

( אצל הגב' 13-5143643)טל':  14, קומה , תל אביב27במשרדי מכבי, ברח' המרד 
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מיום החל מחט, או כל מי שימונה במקומה לצורך זה על ידי מכבי,  שרה

 .11:11-14:11ה' בין השעות -בימים א' ,11.27.21 עד יום 21.27.21

 .בירורים ופניות 3.2

ת מכבי אליה יש להפנות את השאלות והבירורים בקשר למכרז זה נציג .3.2.1

 ועדת המכרזים. רכזתאו בקשר למסמכי המכרז הינה הגב' שרה מחט, 

 : כנס ספקים .3.2.2

 32.27.21 -, הד' יוםלמציעים יתקיים ב חובהמפגש  :ןניקיומפגש קבלני 

רח' מנחם בגין המרכז  לת מחוזנהבמכבי שירותי בריאות, ה 14:11בשעה 

במהלך המפגש  .גדול בחדר דיונים 19קומה רמת גן, מגדלי רוגובין  11

להעלות שאלות. כל שאלה שתתעורר אצל מציע כלשהו לפני  ניתן יהיה

להלן. יובהר כי בכל  3.2.5המפגש תתברר אך ורק בדרך הקבועה בסעיף 

ינתן שלא ימקרה מכבי לא תהיה חייבת בכל חובה בשל מצג ו/או מידע ש

 להלן. 3.2.5הקבועה בסעיף   על פי הדרך

כאמור הוא חובה, ומציע שלא ישתתף בו הצעתו תפסל על  כנס ספקים

 הסף.

בכך, יתואמו על פי לוחות זמנים  םהמעונייניסיורים במתקנים למציעים  .3.1.3

שיקבעו מראש במהלך מפגש הקבלנים. במהלך הסיורים לא יהיה מענה 

 סיורים אלה אינם חובה.על שאלות. 

תוך תאום עם מנהלי  מתקניםמוזמנים לסייר באופן עצמאי בהספקים     .3.2.4

, גודלם מתקניםהסניפים לפני מועד המפגש. בסיור יתרשמו מה

, ולא 3.2.5רק באופן מרוכז כאמור בסעיף  התיענינומורכבותם. שאלות 

, הוא לא יחייב את רשיימסובמידה  מתקניםכל מידע ע"י מנהלי ה ריימס

אינו מהווה תחליף למפגש  מתקניםעצמאי במכבי. יובהר בזה כי סיור 

 לעיל. 3.2.2החובה כאמור בסעיף 

להציג למכבי שאלות שתשלחנה בנוסף לשאלות שתשאלנה במפגש, ניתן  .3.2.5

דואר  באמצעות ,1.22.21 בכתב אך ורק לפני המפגש, ולא יאוחר מיום

)על המציע מוטלת האחריות לוודא  mahat_s@mac.org.ilאלקטרוני 

(, או על ידי שליח לכתובת: 13-5143643את דבר הגעת הפניה בטלפון 

, לידי הגב' שרה 14, ת"א, קומה 27"מכבי שירותי בריאות, רחוב המרד 

 מחט".

לעיל המפגש, לא  3.2.5פניות שתגענה לאחר המועד הקבוע בסעיף  .3.2.6

 תיענינה.

דואר ידי מכבי, באמצעות -לפונים עלתשובות לפניות האמורות תינתנה  .3.2.7

 .21.22.21 עד ליוםאלקטרוני 

 אופן ומועד הגשת ההצעות .3.3 

)ולא  במסירה ידנית בלבדאת ההצעות יש להגיש באמצעות שליח  .3.3.1

פומבי "מכרז  אך ורקבאמצעות הדואר!( במעטפה סגורה, עליה ירשם 

 ."מרכזמחוז  ןניקיומתן שירותי ,  127/2112, מס'רגיל 

mailto:mahat_s@mac.org.il


4 

 

לכל אשכול  "'שנוסחו מצ"ב כנספח "ג צעה תוגש על גבי טופס ההצעההה .3.3.2

, לאחר חתימתה, והיא תוגש ביחד עם כל מסמכי המכרז אשר בנפרד

טופס ההצעה הוא חלק מהם, וביחד עם כל המסמכים שיש לצרף 

להלן, וזאת בעותק אחד מקורי. אין לצלם או  6להצעה, כמפורט בסעיף 

רז, יש למלא ההצעה ושאר הפרטים להדפיס מחדש את מסמכי המכ

 הנדרשים על גבי הנספחים המצורפים למכרז.

לתיבת המכרזים במשרדי מכבי שירותי בריאות ברחוב ההצעות תוגשנה  .3.3.3

ועדת המכרזים,  רכזתידי הגב' שרה מחט, ל 14תל אביב, קומה  27המרד 

. 11:11-14:11ה', בין השעות -בימים א' או מי שימונה כממלא מקומה

. הצעות 21:77בשעה , 11.22.21: עד האחרון להגשת ההצעות הואהמו

 שלא תוגשנה עד למועד האמור, לא תתקבלנה!

המציעים שיגישו הצעות יוודאו, כי בטרם הכנסת המעטפה לתיבת  .3.3.4

ועדת המכרזים, או ממלא מקומה רכזת ים, תוחתם המעטפה ע"י זהמכר

 ו עליה תאריך ושעת קבלה.בכאמור, וייכת

, לדחות את מועד הבלעדי זים רשאית, לפי שיקול דעתהועדת המכר .3.3.5

ובלבד או לבטל את המכרז ההגשה של ההצעות לתקופה נוספת, 

 תפורסם. ,כאמוראו ביטול המכרז שההודעה על דחיית המועד 

כל מציע חייב לתת . יובהר בזאת כי המכרז מתייחס לכל אשכול בנפרד .3.3.6

כרז תקבע לכל אשכול במ ההזכיי ות . אשכולאחד מההצעה נפרדת לכל 

יובהר כי, זוכה לא יזכה במתן שרותי ניקיון ואחזקה  ואשכול בנפרד.

 שכולות.א 3-ביותר מ

 אור השירותית .4

של מסמכי המכרז, בהסכם  כנספח א'השירות הנדרש מתואר במפרט המצורף  .4.1

 ההתקשרות וביתר מסמכי המכרז.

תקשרות יתכנו שינויים למען הסר ספק, יובהר כי במהלך תקופת הסכם הה .4.2

ושיקול דעתה הבלעדי, המשתנים פי צרכי מכבי -הכל על –בהיקף השירות הנדרש 

מכבי תהיה רשאית לדרוש,  בהודעה  למסמכי המכרז. בנספח "ב"וכמפורט 

מראש, גמישות בשעות העבודה תוספת או הורדה בשעות עבודה בהתאם לצרכים 

 המשתנים.

כדאיות הסכם ההתקשרות ויתר מסמכי המכרז,  על המציע לבדוק בעצמו את .4.3

הזכויות המשפטיות בהסכם ההתקשרות בפרט, ובמכרז בכלל, וכל דבר אחר שיש 

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

 עם מכבי בהסכם, במידה שהצעתו תזכה.

מנוע מלעורר כל טענה  המציע יברר את כל האמור בעצמו, על חשבונו, והוא יהיה 

 כלפי מכבי או מי מטעמה. 

 ע"י המציע עצמו ולא באמצעות קבלן משנה מטעמו. ן.       השרות יינת4.4
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 תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז   .1

  –על המציע להיות מי שמתקיימים בו התנאים המצטברים הבאים  .5.1

 תאגיד רשום כחוק בישראל;יחיד או  .5.1.1

שנים ה 5-שנים, ב 5של הינם בעלי ניסיון מוכח שליטה בו האו בעלי  מציעה .5.1.2

בית חולים או  –בריאות במוסד  ןניקיובמתן שירותי  ,(2111-2117)האחרונות 

 .קופת חולים

 מנהל ספרים כדין; .5.1.3

הכנסות המציע מעבודות נשוא המכרז, לפי כללי החשבונאות המקובלים וכפי  .5.1.4

חת מהשנים שהם משתקפים בדוחות הכספיים השנתיים של המציע בכל א

 לפחות בכל שנה.₪ ליון ימ 4יקף כספי של  בה ן, הינ2119-2111

העבודה  יחוקן זכויות העובדים עפ"י יבעני מקיים את מלוא חובותיו .5.1.5

 וההסכמים הקיבוציים החלים עליו.  

מדינת ישראל משרד  –כקבלן שירות בתחום הניקיון  לפעולבתוקף רישיון  .5.1.6

 התעשייה המסחר והתעסוקה .

השנים האחרונות בעבירה  3או מי מבעלי השליטה בו לא הורשעו ב המציע  .5.1.7

 פלילית אחת לפחות הנוגעת לחוקי העבודה.

המציע או מי מבעלי השליטה בו לא נקנסו ע"י מינהל ההסדרה והאכיפה  .5.1.8

השנים  3במשרד התמ"ת שתי פעמים לפחות בגין עברות על חוקי העבודה ב 

 אותה עברה יימנו כקנסות שונים. האחרונות. יובהר כי מספר קנסות בגין

לא כולל  ₪,  37.023 -מ יפחתמחיר מינימום לשעת עבודת ניקיון )לעובד( לא  .5.1.9

והכל בכפוף להוראות  קוי, הוצאות נלוות ומע"מיהוצאות תפעול  ורווח, חומרי נ

  .תמ"תמשרד ה

 41%עובדים העוסקים בשרות נשוא המכרז, כאשר לפחות  211מעסיק לפחות  .5.1.11

 לפחות אצלו.  נתייםינם בעלי וותק של שמתוכם ה

 ובידיו קבלה המעידה על כך. רכש את מסמכי המכרז ישירות ממכבי,  .5.1.11

 .כנס ספקיםהשתתף ב .5.1.12

 הגיש הצעה לכל האשכולות המופיעים במכרז זה. .5.1.13

 .למגיש ההצעה משרד ניהול לצרכי ניקיון  .5.1.14

צעה. מציע גשת הההעמידת המציע בכל התנאים דלעיל מהווה תנאי סף הכרחי לעצם  .5.2

 הצעתו תיפסל. –שלא יעמוד בכל התנאים דלעיל 

 

 מסמכים שיש לצרף להצעה .1

  (, בנוסף לשאר מסמכי המכרז שפורטו בסעיףנספח "ג"על המציע לצרף לטופס ההצעה )

 לעיל, את המסמכים הבאים:    5 

 -כל מסמכי המכרז, לרבות  .6.1 
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וכן אישור עו"ד/רו"ח כי התאגיד  תעודת התאגדות –ם המציע הינו תאגיד א .6.1.1
הינו פעיל ומאוגד כדין לפי חוקי מדינת ישראל, פירוט מורשי החתימה בתאגיד 
וכי הינם מורשי חתימה מטעם התאגיד, וחתימתם, בצירוף חותמת התאגיד, 

ר לגביה מחייבת את התאגיד חכל דבר וענין ולצרכי הגשת הצעת המציע, אש
 .ידי האורגנים המוסמכים לכך בתאגיד-נתקבלה החלטה כדין על

 ( כשהוא מלא, וחתום.נספח "ד"טופס פרטי המציע ) .6.1.2

אישור בדבר ניהול ספרים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול  .6.1.3

 .1976 –חשבונות ותשלום חובות מס(, התשל"ו 

בהתאם לכללי  לעיל 5.1.4ף אשור רו"ח על היקף פעילות כספית כאמור בסעי .6.1.4

 ניהול חשבון מקובלים.

 איוכן על נסיון המציע או בעל השליטה בו  המעיד על עו"דחתום בפני תצהיר  .6.1.5

ן זכויות עובדים על פי חוקי העבודה, פירוט מרכיבי השכר, יקיום חובות בעני

ה ועלות השכר למעביד לשעת פירוט בדבר השכר שישולם לעובד עבור שעת עבוד

 ה עבוד

 מדינת ישראל משרד התעשייה , –רישיון לפעול כקבלן שירות בתחום הניקיון  .6.1.6

 המסחר והתעסוקה .

נהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת להרשעות ולקנסות, או אישור מטעם מ .6.1.7

 להיעדרם.

ועדת המכרזים תהא רשאית, אך לא חייבת, לאפשר למציע, אשר לא המציא עם הצעתו  .6.2

או כל מסמך אחר כנדרש על פי מכרז זה, להשלים את  ןרישיומסמך, אישור, היתר, 

המצאת הנ"ל למכבי תוך פרק זמן קצוב שיקבע על ידה, ובלבד שכל מסמך, אישור, 

או כל נייר אחר, כאמור, יהיו בעלי תוקף ותחולה נכון למועד האחרון  ןרישיוהיתר, 

 שנקבע במכרז זה להגשת הצעות.

 

 התחייבויות המציע בגין הגשת ההצעה .0

( יום מהמועד האחרון תשעים) 91המציע יאשר כי הצעתו תהיה בתוקף במשך  .7.1

להגשת ההצעות. לאחר תום תקופה זו, אם הליך בחירת הזוכים לא יסתיים, 

רשאית מכבי לבקש מהמציעים להאריך את תוקף הצעותיהם לתקופה נוספת של 

ת תוקף הצעתו )שישים( יום, ובמקרה זה יהיה כל מציע רשאי להאריך א 61עד 

בהתאם לבקשה או להודיע למכבי על ביטול הצעתו. בקשה כאמור, להארכת 

תוקף ההצעה, תשלח על ידי מכבי בכתב למספר הפקסימיליה של המציעים או 

 באמצעות הדואר.

הודעה על הסכמה להארכת תוקף ההצעות או על ביטול ההצעות, תשלח למכבי  .7.2

 2ועדת המכרזים וזאת בתוך רכזת רה מחט, על ידי המציע בכתב, לידי הגב' ש

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

בהעדר תשובה מהמציע בתוך הזמן האמור, תראה הצעתו כהצעה שבוטלה על  .7.3

 ידי המציע.

פי הדרך -לעיל או על 7.2פי הדרך הקבועה בסעיף -ביטל המציע את הצעתו על .7.4

לעיל, לא תהא למי מהצדדים במכרז )דהיינו, למכבי או  7.3עה בסעיף הקבו
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למציע שביטל את הצעתו כאמור( כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי הצד 

 האחר ו/או מי מטעמו.   

 

 בחירת הזוכה במכרז ומסגרת ההתקשרות .8

 תהא רשאית שומרת לעצמה את הזכות לבחור יותר משני זוכים כאמור לעיל.מכבי  .8.2

לחלק בין הזוכים, על פי שיקול דעתה הבלעדי ועל פי הפרמטרים שנקבעו להלן במכרז 

 זה, את האשכולות המצויים במחוז.

 אשכולות.  3-מ מציע לא יזכה במתן השירות ליותר 

מכבי אינה מתחייבת לחלק את האשכולות באופן שווה או באופן אחר כלשהו בין  

 נתון לשיקול דעתה הבלעדי של מכבי. –אם בכלל  –הזוכים, ואופן החלוקה 

   מכבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, חלק מההצעה או כל הצעה  .8.2

פי שיקול דעתה הבלעדי. כמו כן, מכבי שומרת -שהיא, הכל באופן שתמצא לנכון, על

לעיל, על פי שיקול דעתה  8.1לעצמה את הזכות לבחור במספר זוכים, כאמור בסעיף 

וכן את הזכות שלא  1-אולחלק ביניהם את האשכולות המפורטים בנספח  הבלעדי,

לבחור באף מציע לשם מתן השירות לאשכולות מסוימים בין אם הם מופיעים ברשימת 

ובין אם לאו. מכבי רשאית להפחית או להוסיף  1-אהאשכולות המפורטת בנספח 

, בהתאם לשינוי ירמתקנים לאשכולות מסוימים, ובמקרה כזה תתבצע התאמה של המח

 .ןהניקיובשעת 

 

  אמות המידה .9

לבחירת ההצעה הזוכה במכרז תהיינה בדרך של שקלול המרכיבים אמות המידה         9.1

של ועדת המכרזים, ובאופן המפורטים להלן, והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי 

 - השירותפרט כאמור במ שתבחר ההצעה המעניקה למכבי את מירב היתרונות

, למסמכי בנספח ג'למסמכי המכרז ובהתאם למפורט  בנספח א'שפורט  כפי

 וכדלקמן:  ,המכרז

 55%מחיר 

 .ט'נספח  – מצ"ב טופס אמות המידה -  45%איכות 

מכבי תהא רשאית לערוך ביקור אצל המציע ו2או במקום בו הוא מספק שירותים  .9.2

כל האמור לעיל וכל , כדי לבדוק את בדיקהו2או אצל לקוחותיו, באמצעות צוות 

 פרט רלבנטי אחר.

ועדת המכרזים תבחן את איכות השירות ויכולתו של המציע, על פי הערכה כוללת  9.3

של המציע, מומחיותו, משאביו, נסיונו וכישוריו לעמוד בדרישות המכרז, רמת 

השירות, מוניטין של היצרן ונסיון בארץ, על סמך הנתונים שצרף להצעה, על סמך 

במכבי מביצוע התקשרויות שונות קודמות עם המציע, וכן על סמך  שביעות רצון

פי כל ממצא -בדיקת המלצות לקוחותיו של המציע מהתקשרויות קודמות, וכן על

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

 .עילל 9.2כאמור בסעיף 

 איכות מזערי מציע שלא יעמוד בציון ועדת המכרזים רשאית לדחות הצעה של  .9.4

לעיל או בחלקן,  9.1במרכיב איכותו של המציע, ובאמות המידה שנקבעו בסעיף 
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והכל לפי הנתונים שהציג המציע בעת הגשת ההצעה ו/או אשר נאספו במהלך 

בדיקתה של מכבי ואשר נבדקו ע"י ועדת המכרזים, באופן שיקבע על ידה ולפי 

 שיקול דעתה הבלעדי.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ועדת המכרזים רשאית לפסול הצעה שהוגשה ע"י  

שלילית בכתב  ת דעתמציע שלגביו או לגבי מי מבעלי השליטה בו ניתנה חוו

בנושא זכויות העובדים, או דו"ח ביקורת שלילי בנושא זה ממשרד ממשלתי 

 השנים האחרונות. 3שאתו התקשר המציע ואשר נכתב  במהלך  

אך לא חייבת( לבחור, מעבר לזוכה או לזוכים )דת המכרזים תהא רשאית וע .9.5

במכרז, לכל אחד מהאשכולות, "זוכה שני" ו"זוכה שלישי" )וכן הלאה( למקרה 

 חודשים מיום תחילת הסכם ההתקשרות  6( בתוך וכן הלאה)שהזוכה הראשון, 

כרז זה, ו/או למקרה שהזוכה לא עמד בהתחייבויותיו עפ"י מ חזר בו מהצעתו

  .לרבות הסכם התקשרות

גרוע" כהגדרתו  ןניסיוהינו ספק עמו יש למכבי "במכרז  הלזכייבאם המועמד   .9.6

למציע, שהצעתו למכרז הינה  ההזכיילהלן, מכבי תהא רשאית להעניק את 

גרוע" עם מציע  ןניסיו, ובלבד שלמכבי לא היה "הלזכייהמועמדת הבאה בתור, 

 .12%-ה ביותר מיזו של המועמד המקורי לזכיזה והצעתו אינה יקרה מ

: אי שביעות רצון מאיכות ןפירושגרוע"  ןניסיולצורכי סעיף זה המילים "

של מכבי ו/או מחדלים  ןהניקיוהשירותים שניתנו במתקן אחד או יותר ממתקני 

 אחרים של ספק השירותים, העולים כדי הפרת חוזה.

ה, אשר המחיר הכלול בה נמוך או גבוה למכבי תהיה זכות שלא לקבל כל הצע  9.7

באופן בלתי סביר, בהתייחס לאומדן של מכבי או למחיר שהוצע ע"י מציעים 

 אחרים בהתקשרויות קודמות של מכבי באותו עניין, או עקב חשש סביר אחר. 

מסמך האומדן יופקדו בתיבת המכרזים עד למועד האחרון להגשת ההצעות  .9.8

 למכרז.

 

 וכה במכרזהתחייבויות הז .27

למסמכי המכרז,  כנספח "ב"הזוכה במכרז יחתום על ההסכם בנוסח המצורף  .11.1

מיום קבלת ההודעה על הזכייה במכרז. מסמכי  עבודה )שבעה( ימי 7בתוך 

 המכרז והצעת הזוכה יהוו חלק בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות שייחתם.

 ןניקיושרותי  אלא בחוזה למתן מובהר בזה כי אין בכוונת הצדדים להתקשר

אינו חוזה להעסקת,  כנספח ב'וכי ההסכם המצ"ב  – מרכזואחזקה במחוז ה

    .אדם-להקצאת, להשמת או לקבלנות כח

לצורך מתן השירות,  אך ורקפי מכרז זה תהיה -ההתקשרות עם הזוכה על .11.2

 כהגדרתו במכרז זה על כל נספחיו.

הכלול באשכול אשר הזוכה זכה הזוכה מתחייב לספק את השירות בכל מתקן  .11.3

במתן השירות בו וכן במתקנים נוספים עליהם תורה לו מכבי, בין אם הם 

, 1-אשר אינם מופיעים בנספח א' ובין למתקנים אחרים -2בנספח אמופיעים 

 באותם התנאים הקבועים במכרז זה, באופן שווה לכל מתקן ומתקן.

  לפי הסוגים  ןניקיוה של הזוכה ינהל, לצורכי בקרה, רישומי שעות עבוד .11.4

 המפורטים במפרט השרות בכל מתקן.               
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 , שעוני נוכחות אלקטרוניים בכל מתקני מכבי על חשבונוהזוכה מתחייב להתקין,               

 הנמצאים בתוך  מכבידנטובמתקני  הרלוונטיים בהם זכה, באשכולות              

מיד עם תחילת עבודתו  וזאת בתיאום  תקנים,המתקנים של מכבי ומחוץ למ  

 . בהסכם  9בסעיף הכל כמפורט  עם מכבי מראש   

 

 ביטול המכרז .22

לא יהיה בעצם פרסום המכרז, או בקבלת הצעות, או בבחינתן, התחייבות כלשהי כלפי  .11.1

 (.נספח "ב"ידי מכבי והזוכה הסכם ההתקשרות )-מציע כלשהו כל עוד לא ייחתם על

ת בכל עת לבטל את המכרז מכל סיבה שתמצא לנכון, על פי שיקול מכבי תהא זכאי .11.2

לפרסם מכרז חדש לאחר ביטול  -אך לא חייבת  -דעתה הבלעדי, וכן תהיה מכבי רשאית 

 המכרז.

 הודעה על ביטול המכרז תשלח בדואר רשום לכל המציעים אשר הגישו הצעות במכרז.  .11.3

יעים במכרז ו/או למי מרוכשי החליטה מכבי על ביטול המכרז, לא תהא למי מהמצ  .11.4

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

  

 בעלות על מסמכי המכרז .21

מסמכי המכרז הנם קניינה הרוחני של מכבי, אשר מועבר למציעים לצורך הגשת ההצעות 

ות, וחל איסור מוחלט . אין לעשות בהם שימוש שאינו לצורך הכנת ו/או הגשת ההצעבלבד

 על רוכש מסמכי המכרז להעביר אותם ו/או העתק מהם לידי אחר.

 

 סמכות שיפוט .23

סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או 

 ויפ -וסמך שמקום מושבו בתל אביב הקשורים למכרז זה תהא אך ורק לבית המשפט המ
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 נספח א'

 מפרט השירות

 רותהגד .1

שיבוצע במשך שעות הפעילות במתקן באופן שוטף, כפי  ןניקיו – )יום( ףשוט ןניקיו

-שיפורט להלן, ובהתאם לצרכים שיקבעו על ידי מנהל המתקן או מי מטעמו מעת לעת על

השוטף וסיומו יקבעו על ידי מנהל  ןהניקיופי הצרכים המשתנים במכבי. שעות התחלת 

 המתקן או מי מטעמו. 

שיבוצע לאחר סיום שעות העבודה הרגילות במתקן, בתיאום  ןניקיו –)ערב(  בועק ןניקיו

עם האחראי או מי מטעמו. העבודה כוללת את כל החומרים והפעולות המפורטים בטבלה 

 תהיה,לא  1, אך לא פחות מסך השעות שהוגדרו בנספח א'למפרט זה 9 -ו 7פים בסעי

 תוספת תשלום על חריגה מהשעות.

רפאת האחיות לניקוי, חיטוי ועיקור ציוד וסביבת הטיפול בממיועד  – ניקיון ציוד רפואי             

 ובחדרי  הטיפול בסניף.מעבדות 

 עובדי הזוכה, אלא אם נאמר מפורשות אחרת. – עובדים

מטעמו על כל קבוצת  אחד העובדים המתאימים שהזוכה ימנה כאחראי    -ראש צוות

לנהל גם יהיה ביצוע ניקיון בפועל לבנוסף , שתפקידו בדיםעו 6עובדים ועד  3עובדים בת 

נאות ולדאוג לסגירת  ןניקיואת הצוות, לדאוג לחומרים וציוד לעובדים, בסיום לבדוק 

 המערכות ונעילת המתקן.

ימנה הזוכה עובד נוסף כמנהל  –עובדים )בו זמנית(  6על כל קבוצת עובדים מעל : הערה 

 עבודה.

קבוע )בו זמנית(, ימנה הזוכה  ןבניקיועובדים  6קבוצת עובדים מעל  על כל – מנהל עבודה

 עובד נוסף שבאחריותו:

 סידור עבודת המנקים/ת ועבודתם.

 לפי המפרטים. ןניקיובדיקת 

 נעילת המתקן וכיבוי מערכות.

 החלפות עובדים. מעקב אחרי ביצוע ניקיון יסודי, -ניהול יומן עבודות

 האחרים. ןהניקיוה ועזיבה בזמן(, של עובדי מעקב אחרי שעות עבודה )הגע

 אחריות להשלמת כמות העובדים כנדרש.

 חריגים. םאירועידיווח למנהל המתקן על 

 קיום מפגש שבועי עם מנהל המתקן לקבלת הנחיות, שיפורים נדרשים ופתרון בעיות.

ד ולוודא מסירת מידע לעוב באחריותו לתדרך את עובדי הקבלן לגבי בטחון ובטיחות

וי מע' אורות, ונעילת המיתקן וכן לבצע כיב, הניקיון בדבר הסיכונים בנקודת העבודה

 ביקורות שגרתיות בנושא.
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, בין תפקידיו כולליםמתקנים ואשר עובד מטעם הזוכה שימונה על קבוצת  – מפקח אזורי

 היתר:

 על ביצוע מטלות מנהל העבודה וראשי הצוותים, כמתואר לעיל.אחריות  א.

 אחריות על סידור עבודת מנקים/ות ועבודתם.  ב.

 לפי מפרטים. ןניקיובדיקת  .ג

 עובדים. 2או  1ם עובדים הנאות בסניפים שב ןלניקיובדיקה פיזית  ד. 

 , לפחות פעם בשבוע, לקבלת הנחיות ופתרון בעיות.מתקןפגישה עם מנהל ה . ה

 .ןקיוהנימעקב אחרי שעות עבודה )הגעה ועזיבה בזמן( של עובדי  . ו

 כנדרש. והחומרים  אחריות להשלמת כמות העובדים . ז

וי מע' אורות, כיבלגבי בטחון ובטיחות,  זוכה באחריותו לתדרך את עובדי ה . ח

 ונעילת המיתקן וכן לבצע ביקורות שגרתיות בנושא.

 נציג מטעם מכבי לריכוז כלל ההתקשרות עם הזוכה. – אחראי מטעם מכבי או האחראי

ה', כל שעה במהלך היממה כולה, בשעות שיתאם הזוכה -בימים א' – רגילותשעות עבודה 

. במגזרים 18:11עד שעה  -עם האחראי או מי שימונה מטעמו. בימי שישי וערבי חג 

 המוסלמים והנוצרים ישתנו המועדים בהתאם לנהוג באותם מגזרים.

ת/חג בשעה ועד לצאת שב 18:11מערב שבת/חג בשעה  – שעות עבודה לשבתות וחגים

 במגזרים המוסלמים והנוצרים ישתנו המועדים בהתאם לנהוג באותם מגזרים.. 18:11

שרות רפואי הניתן אחרי שעות הפעילות הרגילות של המתקן, כולל  – מוקד רפואי

 בשבתות וחגים.

 

 פרטים כלליים. 1

 מפרט זה הינו מפרט כללי לכל מתקני "מכבי" במחוז. עבור כל מתקן ספציפי .2.1

מותאם מפרט על פי הדרישות המקומיות, הן מבחינת הנושאים והן מבחינת 

לכל מתקן ומתקן, לרבות שטחו של כל מתקן  םהייחודייהתדירות. המפרטים 

 למסמכי המכרז. 2-אכנספח ומתקן, מצורפים 

המתוארות להלן מיועדות להתבצע שלא בשעות הפעילות  ןהניקיוחלק מעבודות  .2.2

ן. כמו כן, במקומות שונים, עשוי להידרש ביצוע חלק הרגילות של המתק

 במהלך יום העבודה תוך כדי הפעילות במתקן. ןהניקיומעבודות 

שאינן יומיומיות תבוצענה בתדירות שתקבע על ידי מכבי, על פי  ןניקיועבודות  .2.3

 שיקול דעתה הבלעדי, בצורה שוטפת ובתאום עם האחראים במקום.

 ה גבוהה ביותר ובסטנדרטים שיהלמו מקום המעניק שירותים תהי ןהניקיורמת  .2.4

 רפואיים.              

המתקן יכלול את כל תכולת המתקן, המשטחים הפנימיים והחיצונים, את  ןניקיו .2.5

 הרחבות מסביב למתקן ואת הגינות.
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לבצע שינוי בהיקף העבודה במתקן, זאת עקב שינויים  שלהידרהזוכה עשוי   .2.6

ו בפעילות המתקן. למכבי הזכות לשנות את שעות הפעילות בשטחי הניקוי א

בהתאם לשינוי כאמור, ללא זכות ערעור לזוכה, והתשלום לזוכה יהיה על פי 

 היקף העבודה העדכני.

מיוחד, על פי דרישתה של מכבי  ןניקיווקבוע  ןניקיושוטף,  ןניקיוהשירות יכלול  .2.7

 ועל פי שיקול דעתה הבלעדי של מכבי.

מ"ר של משרדים או מרפאות או  411 -מ"ר ל 351קבוע של שטח הנע בין  ןניקיו .2.8

 מכונים וכו' )להוציא חניונים, חצרות, גינות ומחסנים( יתבצע ביסודיות, 

וכמוגדר בנספח  ןהבניי, לפי אופי שעות עבודה לפחות 3באופן שיוקדשו למלאכה 

 .1א' 

ון שוטף, בתדירות ובמספר עובדים הזוכה יעמיד במתקנים עובדים לצורך ניקי .2.9

 בהתאם לצורך ו/או כפי שתדרוש מכבי מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

, בהתאם למספר העובדים ןהענייהזוכה ימנה ראשי צוותים ומנהלי עבודה, לפי  .2.11

 הנותנים את השירות במתקנים בו זמנית.

 

 כללי -חומרים, ציוד ומכשור . 3

לניקוי רצפות,  המתאימים , כלי ניקוי ונייר, מכשור, , חומריםבונויספק על חשהזוכה 

 7)ראה סעיף , חלונות, ריהוט, שטיחי רצפה, קירות וכו'. על הזוכה, םשירותיקירות, 

 נציג מכבי . לנציג מכבי להשתמש בחומרים אלה בצורה מספקת ועל פי הנחיות להלן(, 

ול חומרים, חומרי עזר או ציוד בהם הזכות לקבוע את הסוג והטיב של החומרים ולפס

 ישתמש הזוכה.

ומתאימים לסוג העבודה הנדרש  , אסתטייםהזוכה ישתמש בכלי ניקוי וציוד עזר תקינים

)על מנת למנוע נזקים בעת הניקוי(. כלי הניקוי וציוד העזר יסופקו על ידי הזוכה 

 :)מטאטאים, מגבים וכו'( ויופרדו באמצעות סימון צבע שונה כדלקמן

 בצבע אדום. -כלי ניקוי לחדרי שירותים  .3.1

 בצבע כחול. -כלי ניקוי לשאר שטחי המתקן  .3.2

 נה בחדרי המתקן.יההפרדה נועדה לשמור על הגי

 

 אחסון ושמירה.  4

החומרים והציוד של הזוכה  יאוחסנו, אך ורק במקומות שמכבי תקצה לזוכה,  .4.1

 ויישמרו שם באחריותו.

 דווח, מידית, למנהל המתקן, על ליקוי או נזק שנגרם תוך כדי ביצוע על הזוכה ל .4.2

 עבודתו.              

כל מקומות האחסון שקיבל הזוכה ישמרו נקיים כל זמן ההתקשרות, ויוחזרו  .4.3

 ובמצב תקין. בגמר תקופת ההסכם כשהם פנויים, נקיים ושלמים
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 קבלת והעסקת עובדים.  1

ע"י הזוכה יהיו עובדי הזוכה ולא יהיו כל יחסי עובד ומעביד  העובדים שיועסקו .5.1

  ים למכבי.דבין העוב

 ,18עובדים מעל גיל  אזרחי מדינת ישראלהזוכה מתחייב להעסיק אך ורק  .5.2

המסוגלים מבחינה רפואית ואישית לבצע העבודות הכרוכות  הדוברים גם עברית

 .בביצוע מפרט הניקיון

 דים ממין זכר, אשר יועסקו מטעמו, לצורך מתן        הזוכה מתחייב, כי העוב 5.3

 השירותים נשוא הסכם זה, יהיו בעלי אישור ממשטרת ישראל, לפיו אין מניעה              

 יני מין במוסד המכוון למתן ילהעסיקם עפ"י החוק למניעת העסקה של עבר             

 . 2111-שירות לקטינים התשס"א            

 י משטרת ישראל יהיו בעלי תחולה עד שנה לפני תחילת פעילותו   ישורא  5.4

מכבי במעמד חתימת ההסכם, וכן נציגשל  הזוכה לפי הסכם זה, ויועברו לידי              

 שבוע לפני הצבת עובדים נוספים מטעם הזוכה במתקני מכבי.  

 ישורים אלה מעת לעת ובהתאם לדרישות הזוכה מתחייב כי ידאג לחדש/לעדכן א                            

 החוק. מכבי תהיה רשאית בכל עת לדרוש מהזוכה להציג בפניה אישור בר תוקף                             

 ממשטרת ישראל לפי מי מהעובדים מטעמו המוצב במתקני מכבי.                            

 יקבעו על ידי מכבי, על פי בשעות ש ו במתקני מכביעובדיזוכה יעסיק את ה  5.5

 ., וכפי שימסרו לזוכהכפי שיוגדרו מעת לעת בעתיד ,שיקול דעתה הבלעדי             

הנדרש. במקומות הזוכה מתחייב להעסיק עובדים קבועים, ככל הניתן, במספר  .5.6

מטעמו של הזוכה  כראש צוותאחד העובדים ישמש  3-6שיש מספר עובדים בין 

 ןניקיויפקח עליהם ויקפיד על ינהל יומן עבודה, ו, יתדרכם, שינהל את עובדי

 באיכות גבוהה.

במקרה בו יחליט מנהל המתקן ו/או האחראי כי מנהל העבודה ו/או מי מעובדי  .5.7

הזוכה אינם מתאימים לתפקידם, יעביר דרישה בכתב להפסקת עבודתם אצל 

 הזוכה, וזאת מבלי צורך לנמק.

כפי הנדרש, ללא דיחוי ומכבי לא תהיה חייבת לפצות  הזוכה יחליף את העובדים

 את הזוכה בגין הפסדים )אם יהיו( עקב כך.

בשעות שלא יפריעו למהלך העבודה התקין  פעלוהזוכה מתחייב שהעובדים י .5.8

, למעט אלה שיועסקו בשעות הפעילות על פי דרישה, ואשר יפעלו מתקןוהשוטף ב

 העבודה התקין והשוטף במתקן.כמיטב יכולתם מבלי להפריע למהלך 

כולל כל הביגוד ואמצעי המגן   הזוכה מתחייב לספק לעובדיו ביגוד אחיד ונקי. .5.9

הביגוד יהיה שונה מביגוד עובדי מכבי  ובכלל , 5.22עד 5.17הנדרשים בסעיפים 

ושם החברה". בנוסף, מתחייב הזוכה לספק ביגוד בגוון  ןניקיווישא תג "שרותי 

אחר שיקבע על ידי מכבי. כל ו/או מתקן ו בחדרי הניתוח ובכל מכון שונה לעובדי

 יחולו על הזוכה. , וכיו"ב ההוצאות של רכישת ביגוד, כיבוס, אחסנה וגיהוץ

המבצעים בדיקות חודרניות,  ו/או מתקנים מכוניםמעבדות,  ,בחדרי ניתוח

 .ששיידרמתחייב הזוכה שעובדיו יעבדו ברמת היגיינה גבוהה כפי 

השוטף במשך שעות העבודה הרגילות, לפי  ןהניקיוהזוכה יבצע את עבודות  .5.11

 וביתר מסמכי המכרז. זה  בנספח א'הדרישות המפורטות 
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 הניקיון , לצורכי בקרה, רישומי שעות עבודה של ביומן העבודה הזוכה ינהל . 5.11 

 מגנטי שנותן לכל עובד.ורישום מס' הכרטיס ה בכל מתקן לסוגיו                            

למען שמירה על איכות העבודה, הזוכה מתחייב לכך שאיש מעובדיו לא יועסק  .5.12

 שעות ביום עבודה. -8 על ידו, במתקני מכבי, למעלה מ

 } דכ"נ{ Bחיסון עובדי קבלני הניקיון כנגד דלקת כבד נגיפית  .5.13

 סוכנת ומדבקת, ועל מכבי , הנה מחלה מ Bגיפית( נבד כלקת דדלקת כבד נגיפית ) 

 בריאות להגן על חבריו ועובדיו, ולפעול בהתאם להנחיות משרד  כארגון 

 הבריאות. 

 , ועל Bעובדי ניקיון במוסדות בריאות הינם אוכלוסיה בסיכון לחלות בדכ"נ 

 הקבלן המעסיק אותם ועל מכבי מוטלת האחריות לוודא היותם מחוסנים.

 חלט כי כלל העובדים במתקני מכבי במסגרת מכרז כחלק מההערכות המונעת, הו  

 ה שבסיכון, ובכלל זה עובדי הניקיון. על כן הוחלט כי עובדי זה, נחשבים לאוכלוסי  

 הניקיון המוגדרים לעיל יחוסנו.  

 כללי:    5.14

 , בקרב עובדי הניקיון.(ה') נספח  יופץ דף הסבר למתחסן

 ביצוע:    5.15

חודש ימים מיום החתימה על הסכם ההתקשרות, במרפאות מכבי החיסונים יבוצעו החל מ

ע"י האחיות ועל חשבון מכבי. החיסון מורכב משלוש זריקות אשר טווח הזמן בין זריקה 

 החודשים בין שניי 5חודשים. )או  6יום, ובין ראשונה לשלישית  31 - הראשונה לשניי

  לשלישית(.

טופס חיסונים עליו תחתום האחות המבצעת את לצורך ביצוע החיסון מצורף טופס נספח ו' 

מחוזי ולמנהל הסניף  נכסים בינוי ולוגיסטיקה החיסונים. באחריות הזוכה להעביר למנהל

 הרלוונטי צילום מהטופס לאחר ביצוע כל זריקה.

 עובד ניקיון חדש יתייצב אצל מנהלת הסניף או מי מטעמה לקבלת הדרכה והפניה לחיסון .

)או מי מטעמו(, המאשרת כי  הסניףשמש גם כהפניה חתומה ע"י מנהל טופס החיסונים י
 הפונה הנו אכן עובד מטעם הזוכה במתקני מכבי, ויש לחסנו.

 
או יסרב לקבל את ו2ביצוע החיסון,  אישור עללמען הסר ספק יובהר, כי עובד שלא יציג 

 .מתקני מכביבהחיסון, לא יורשה לעבוד 

                                                                                           

 יצוע שוטף:ב   5.16

באחריות הזוכה לוודא שעובדיו החדשים שיוצבו מטעמו במתקני מכבי במהלך ההתקשרות 
עם הזוכה, יעברו תהליך התחסנות כנ"ל מיד עם תחילת מתן שירותי ניקיון על ידם במתקני 

 מכבי.

 .5.13ה לנהל מעקב כרשום בסעיף באחריות הזוכ

 :, בנוסף לדרישות שהוזכרו לעילדרישות מיוחדות לעובדי ניקיון ציוד רפואי 5.17

 דרישות מקדימות להעסקת עובדי ניקיון ציוד רפואי )על פי הנחיות משרד הבריאות(. 
 הוכחת ידע בסיסי בשפה העברית. 

 אות הציבור והיעדר כושר לקוי.אישור רפואי על היעדר מחלות העלולות לסכן את ברי
  תעודת יושר מהמשטרה.
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 תחומי ביצוע המותרים לעובד ניקיון ציוד רפואי
ניקוי, חיטוי ועיקור מכשירים כירורגיים, לרבות ניקוי וחיטוי מכונות העיקור לסוגיהם 

 )אוטוקלב(.
 ניקוי, חיטוי ועיקור מכשירים אנדוסקופיים.

 טיפול:שמירה על בטיחות סביבת יחידות ה

 ניקוי וחיטוי מיטות/כורסאות טיפול 
 ניקוי וחיטוי משטחי עבודה 

 ניקוי וחיטוי עגלות טיפול 

  ניקוי וחיטוי מכשירים רפואיים, כמו: עגלת א.ק.ג., מוניטור עוברי, מכשיר
 למדידת לחץ דם וכד'.

 .ניקוי וסידור ארונות ציוד רפואי ומחסנים 

 דור כביסה נקייהטיפול בכביסה: פינוי כביסה מלוכלכת וסי 

 .טיפול בפינוי אשפה נקייה, רפואית מזוהמת, רפואית חדה 

 .ניקוי וארגון יחידות רחצת הידיים במרפאה 
  מנהלת מרפאת האחיות תגדיר לעובד הניקיון ציוד שאינו בתחום

  אחריותה.
 

 תכני הכשרה גנרית:  1.28
 (.1נספח סקירת תחומי העבודה, הגדרת גבולות התפקיד והאחריות )בהתאם ל 
 :כללי בטיחות בעבודה 

  .אחסון חומרי ניקוי, חיטוי ועיקור בסניף 
  ,שימוש באמצעי בטיחות אישיים, כגון: כפפות, חלוק עם שרוול ארוך

 .נעליים סגורות שאינם חדירות לנוזלים משקפי מגן
 אוורור החדר בעת ביצוע עבודות הניקוי 
 י מכשור.רחיצת ידיים עם סבון אנטיספטי לאחר ביצוע ניקו 
  .הנחית התנהגות במקרי חשיפה לדם,  הפרשות גוף אחרות או דקירה 

  (.1כללי ניקוי, חיטוי מכשירים וציוד )בהתאם לנספח 
  כללי שימוש בחומרי חיטוי וניקוי, לרבות מיהול, בהתאם לסוג החומר הנמצא

 .ואיסור על ערבוב סוגי חומרי ניקוי שונים מעבר למפורט בשימוש בקופה
  התמיסות תעשה במכלים המיועדים למטרה זו שבהם יש סימון ברור של הכנת

 סוג החומר .
  כללי ביצוע עיקור באוטוקלב בהתאם לסוג הקיים בסניף: כללי בטיחות, כללי

 שימוש, שמירה, טיפול ותחזוקה. 
  :כללי ביצוע עיקור במכונת ניקוי וחיטוי אנזימתי בהתאם לסוג הקיים בסניף

 שימוש, שמירה, טיפול ותחזוקה.  כללי בטיחות, כללי
 .כללים לדיווח על תקלת מכשיר /אירוע חריג למנהלת מרפאה 
 .כללי תחזוקת ציוד רפואי שנמצא בסניף 

*בתום ההכשרה העובד יקבל תעודת הכשרה חתומה על ידי מנהלת הסיעוד בסניף ומנהל 
 הסניף.

/ת המקצועי/ת והמוסמך *למען הסר ספק עובד שאין בידו תעודת הכשרה חתומה ע"י מנהל
 לאותו תחום בסניף ומנהל הסניף לא תאושר עבודתו בתחום ניקוי הציוד הרפואי .

 
 :ניקוי ציוד ומשטחים       5.19

 מנת להבטיח -בתחנות האיסוף ובמעבדות קיים ציוד שיש לנקותו באופן שגרתי על

 עבודה תקינה ובטוחה.

 משטח הנחת הדגימות, כל מקום שבא במגע עם דגימות )לדוג' – משטח עבודה :

 שולחן עבודה וכיו"ב(.

  ציוד שבא במגע עם דגימות )לדוג': מנדף, צנטריפוגה, מעמד וכיו"ב(. –ציוד  

  כל העובדים העוסקים בניקיון בתחנת האיסוף או במעבדות יודרכו בנושא "בטיחות עם

 ף.באחריות מנהל התחום המקצועי בסניחומרים מזהמים ומסוכנים בעבודה במעבדה 
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 ניקוי משטחים מזוהמים:     5.21

 :במידה ומשטחים זוהמו בנתזי דם ו/או נוזלי גוף  

 5%המשטח המזוהם בתמיסת חומר חיטוי )חומצה היפוכלורטי  יש להציף את 
 (. 1:1ביחס  71%ואלכוהול 

  כך ניגוב המשטח תוך שימוש בכפפות למיגון. יש -דקות ואחר 31למשך יש להשהות
 ה זו בשנית.לחזור ולבצע פעול

 בתמיסה  ניתן להשתמש גם/ Decibex decon-quate - פי -יש להשתמש על

 הוראות היצרן.

  ניקיון שגרתי לציוד שאינו אנליטי:    5.21

 .הניקוי יבוצע בחבישת כפפות 
 תמיסה היפוכלוריט )אקונומיקה בשמה הנפוץ, ובשמות מסחריים הניקוי יבוצע ב

 ( . 5.2.3הוראות הכנה בסעיף ) 1.5%שונים( בריכוז סופי של   

  חסרונות החומר הם: )א( החומר הוא קורוסיבי )מאכל( ויאכל כלים ו/או מכשור

 1.1%חלד, לכן לא רצוי להשתמש בתמיסה בריכוז מעל -העשויים מפלדת אל

דקות של משך חיטוי. לאחר מכן יש לשטוף במים  31-בכלים כאלה ולא יותר מ

יפה לאור וחום ופעילות התמיסה פוחתת. לכן, יש זורמים. )ב( החומר מתפרק בחש

 להגן על התמיסה במקום סגור וחשוך ולשמור אותה עד שבוע ימים מרגע ההכנה.

 

  תמיסת היפוכלוריט הוראות הכנה       5.22

 511  ppm :1  טבליה שלClor D 800   טבליה    1לליטר מי ברז אוChlor 

Clean עד  –שעות, בכלי סגור  24 –: בכלי פתוח ליטר מי ברז.  ניתן לשימוש 2 -ל
 שבוע ימים. להימנע מחשיפת התמיסה לאור.

  נפח אחד של  5:1או מיהול של תמיסת אקונומיקה קנויה עם מים ביחס של(
 נפחים של מי ברז(. 5אקונומיקה עם 

  מתנדף במהירות, לכן בשימוש בו לחיטוי הציוד, יש לחזור ולנגב  71%אלכוהול
 חלד(.-מתאים גם לחיטוי כלים מפלדת אלמספר פעמים )

 

 ניהול העבודה על ידי הזוכה.  1

הזוכה ימנה מנהל עבודה מטעמו, שיפקח על העובדים ישירות ויהיה אחראי  .6.1

 ., כך שיבדוק את העובדים במהלך שעות עבודתם לנעשה בשטח

  בלת הוראות על הזוכה או נציגו להיות זמינים בשעות העבודה הרגילות, לצורך ק .6.2 
 יצוע.לב והנחיות                           

הזוכה יקבל ממנהל המתקן מקום, אשר ישמש לאחסון ציוד וחומרי ניקוי,  .6.3

 לצורך מילוי התחייבויותיו לפי ההסכם.

מנהל העבודה ידאג ככל האפשר שאותם עובדים, מטעמו, ינקו במתקנים  .6.4

היסודי. כמו כן, הזוכה ידאג לכך  ןהניקיו קבועים, בכדי שתהיה המשכיות של

פיזיות קשות, יבוצעו על ידי עובדים המתאימים  מטלות הכרוכות בעבודות ש

 לכך.

והחיסון  הזוכה ידריך את עובדיו בדבר דרישות הניקיון, הביטחון והבטיחות, .6.5
 יועסקו. בכל המתקנים בהם )דכ"נ(  Bכנגד דלקת כבד נגיפית 

יהיה סגור ולמנוע כניסת אנשים  אותו הם מנקים  שהמתקןעל הזוכה לדאוג  .6.6

 זרים לכל שטחי המתקן, בשעות שאין בהן פעילות רגילה.
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 הזוכה ידאג שעובדיו לא ישתמשו בטלפונים של המתקן לשיחות פרטיות. .6.7 

עובדי הניקיון ובכלל זה מפקחים/ראשי צוותים יידרשו לחתום על קבלת  .6.8

האזעקה והצהרה בדבר איסור העברת/שכפול מפתחות מפתחות המתקן + קוד 

בלבד הזוכה יקבל מפתחות "מסטר" לדלתות פנימיות המתקן וקוד האזעקה. 

ידי ראש צוות -במתקן ומפתח לדלת הכניסה למתקן  )לא מסטר( שיוחזק על

 (."המפתחות")

הזוכה ידאג לשמירת המפתחות בקופה סגורה, ולהודיע מידית למנהל המתקן על 

 דן ו/או נזק למפתחות. בסיום העבודה יוחזר מפתח המסטר למקומו.אוב

 .חל איסור מוחלט לשכפל מפתחות כל שהם

מפתח/מפתחות על ידי הזוכה או מי מעובדיו, או הרס במקרה של אובדן 

באחריות הזוכה להחליף על חשבונו את כל הצילינדרים המתאימים למפתח או 

 .מחוזיתאחזקה ת מחלקשאבדו/נהרסו בתאום עם למפתחות 

הזוכה ינהל יומן מעקב בו יפורטו פעילויות הניקיון השונות, תדירות הטיפולים  .6.9

השונים ולוחות זמנים לביצוע, כמו כן הוראות טיפול וניקוי שגרתיות למתקנים, 

 משטחים, ציוד וכו'.

שוטף של  ןלניקיועובדים אשר ידאגו  , הזוכה יקצהבשעות הפעילות של המתקן .6.11

ולובי הכניסה. כן חדרי רופאים, אחיות ותים, מסדרונות, רחבות המתנה, השיר

, נייר מגבות ידיים, סבון נוזלי לידיים, העובדים להוספת נייר טואלט, סבוןידאגו 

. כמו כן, באחריות הזוכה לדאוג לפינוי האשפה וכו' ככל שיידרשסדין למיטה 

ומשות. מטרת סעיף זה ולסלק את נייר הטואלט ומגבות הידיים המשהמצטברת 

נקי  תמידים או מרוכזים בהם אנשים רבים, יהיה דלוודא שבמקומות אשר עוב

ומסודר. על הזוכה לדאוג שעובדים אלה יהיו אחראים ולבושים בבגדי עבודה 

 שסופקו על ידי הזוכה. המסומנים בלוגו של החברה הזוכה,  נקיים,

על ידי  ןהניקיוולאחר ביצוע , תוך כדי ןניקיוהנהלת המתקן תערוך ביקורות  .6.11

עובדי הזוכה במתקן. קבע בודק מטעם מכבי כי עבודות הניקיון או חלק מהן אינן 

מתבצעות כראוי או די צורכן, תהא קביעתו סופית, ועל נותן השרות לתקן את 

 הטעון תיקון מיד, לשביעות רצון הבודק.

הפעילות, כך שלא יפריעו עבודות הניקיון הקבוע במתקן יבוצעו עם גמר שעות  .6.12

 השונים. םהשירותילשגרת היום ומתן 

בנוסף לעבודות הניקיון, יהיה הזוכה אחראי, מדי יום ביומו, בגמר עבודות  .6.13

הניקיון, לנעילת דלתות במבנה, לסגירת החלונות והתריסים, לכיבוי האורות, 

, סגירת , תנורי החימוםםהמאווררילסגירת ברזי המים, להפסקת המזגנים, 

 דלת ראשית. נעילהחניונים, חדרי שרות, שערים וכו', הפעלת מערכת האזעקה ו

עשויים להידרש על ידי מכבי גם בימי מנוחה שבועיים ובחגים ואף  ןהניקיושרותי  .6.14

 םהשירותיבשעות שאינן שעות עבודה מקובלות. הזוכה מתחייב לספק את 

ור ורישיון הדרושים לפי כל דין המוסכמים גם במועדים אלה, ולהשיג כל איש

 לשם כך.

במקרים בהם מתקנים פתוחים בשבת, למתן שרות רגיל, וסגורים ביום אחר )יום 

א' לדוגמא(, לא תשולם לזוכה תוספת כלשהי בגין מתן שירותי הניקיון בימי 

 שבת, והתחשיב יעשה כאילו השרות ניתן ביום רגיל.
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 למתקן ולהחזרתם, על חשבונו ובאחריותו,  הזוכה יהיה אחראי להסעת עובדיו .6.15

 עבודתם.  לשעות בהתאם              

 

 חומרים וציוד ניקוי. 7

לסוגי החומרים וכלי הניקוי אשר ישמשו במתן  נציג מכבי הזוכה יקבל מראש את אישור 

השירות. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל על הזוכה לקחת בחשבון שלביצוע הניקיון 

ממנו הכלים והחומרים המפורטים להלן, וכן עליו להשתמש ולספק את הציוד נדרשים 

ובכמויות הנדרשות בטיב והחומרים המפורטים להלן. את החומרים יש לספק בקביעות 

 והם כלולים במחיר שאותו הזוכה יציע.

 

 חשמלייםכלים 

 וגם מים. אבק מהשטיחים שואב אבק תעשייתי המסוגל לשאוב

 ות.מכונה לניקוי רצפ

 מכונה לניקוי פנלים.

 מכונה להברקת הרצפה )פוליש(.

 .םבסניפים רלוונטיי-מטאטא כביש מכני

 

 כלים שונים

 עה באיכות טובה.ומנירוסטה או ממתכת  צב עגלות תקינות ואסטטיות למנקים/מנקות

 .ןמהבנייעגלות להוצאת אשפה 

 .עם תו תקן סולמות למיניהם

 דליים למיניהם.

 )לחלונות גבוהים נדרשים מאריכים בהתאם(. תכלי ניקוי לחלונו

 כלי ניקוי לקירות.

 להסרת צבע מרצפה/ריהוט/קירות.כלים  

 מגבים.

 יעה לאיסוף האשפה.

 מטאטאים, מברשות.

 מטאטאי כביש.

 מברשות למיניהן.

 .םשירותימברשות לתאי 

 צינור גומי לשטיפה מסביב למתקנים.

 ציוד לניקוי שטיח קיר ורצפה.

 ה "סכנת החלקה".שלטי אזהר
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  למפרט השרות. 3בסעיף יש לצבוע את הכלים בצבעים אדום וכחול כאמור 

 חומרי ניקוי שונים

 לניקוי שוטף. םדטרגנטיחומר 

 עם ריח טוב. רצפז לניקוי הרצפה או חומר דומה

חומר לניקוי אסלות: מושב האסלה ינוקה ע"י ניגוב בתמיסה וחיטוי ולאחר מכן ע"י מים 

 COLOROX או  AJAXם האסלה ינוקה ע"י חומר המכיל חומר פעיל, כגון וסבון. פני

 '.ווכ

 חומר לניקוי דלתות ומשטחים צבועים. 

אסור להשתמש  הנירוסטסנו או או שווה ערך חומר להברקת נירוסטה מסוג סטופול 

 אקונומיקה וכו' לניקוי הנירוסטה. מלבינים, חומצות, בחומרים המכילים: כלור,

 חומר דומה. אבקת רם או

 סבון משחת כלים.

 חומר להברקת חלקי מתכת על כל סוגיה.

 משחת וקס להברקת רצפות מסוג שאינו גורם להחלקה.

 שמפו מיוחד לריפוד ולשטיחים.

 חומר ריסוס נגד חרקים מעופפים )"פליט"(.

 חומר להסרת חלודה.

 חומר להסרת אבנית. 

 מתקנים וחומר מרוכז מפיץ ריח טוב לשירותים.

 ומרי חיטוי שידרשו על ידי האחראי.ח

 חומרים לניקוי משטחי עבודה במעבדות על פי דרישת האחראי.

 מחשבים.מסכי  חומר לניקוי  

 חומר לניקוי והברקת זכוכיות וחלונות 

 ליטר 2.1על הזוכה לספק למכבי חומרי ניקיון נוזליים בבקבוקים של עד 

 נייר סניטרי

גר'  35מטר אורך, חד שכבתי משקל מרחבי  111ס"מ רוחב,  22.5נייר מגבת רשף  .1

 גלילים 6חבילה = 1  1465,עומד בתו תקן ישראל מספר  68נייר   לובן 

גרם עומד בתו תקן  35משקל:  -ס"מ   X 2124נייר מגבת ממוחזר חד שכבתי     .2

 יחידות 0444= 1  1465ישראל מספר 

גר' כל שיכבה עומד בתו  21משקל: -ס"מ   X 2421נייר מגבת טישיו דו שכבתי     .3

 יחידות  2044= 1 1465תקן ישראל מספר 

 סמ"ק 811מחסנית סבון )מילוי( למתקן   .4

 31משקל מרחבי:  -מטר אורך למתקן ג'מבו  251-ס"מ רוחב  9נייר טואלט קרפ     .5

 גלילים. 12=1.        747עומד בתו תקן ישראל מספר -גרם

 ם למתקנים הקיימים בפועל בסניפים.בונים יסופקו בהתאלמען הסר ספק הניירות והס             
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בסעיף  2-נספח אבסניף ם מופיעים במפרט של כל סניף ואומדן כמויות חומרי הנייר הנדרשי

  מודגש שהאומדנים מבוססים על צריכות חברות הניקיון והינם הערכה בלבד. 1.4.2

 שונות

 .כולל סמרטוטי רצפה -למיניהםומטליות סמרטוטים *

 "ליפות" *

 צמר פלדה, ננס* 

 "סקוטש ברייט"* 

 * חומר ניקוי לכלים 

 * סנובון לאסלות 

 חומר ריסוס להברקת עלי עציצים בתוך המבנה*  

 לין למשתנותטנפ* 

על הזוכה להחליף כל חומר, שלדעת הנהלת המתקן, אינו יעיל או פוגע במתקן או  .7.1

 י קביעת מנהל המתקן.שאינו מתאים מכל סיבה אחרת, על פ  בציוד או 

על הזוכה לספק, בכל עת, בהתאם לדרישת הנהלת המתקן או האחראי, כלים  .7.2

 וחומרים העשויים להיטיב את מצב הניקיון והתברואה במתקן.

 הזוכה יחזיק מלאי חומרים שיספיקו לפחות לשבוע ימים. .7.3

רים חל איסור על הזוכה להשתמש בחומרים צורבים, כגון: חומצות כלור וחומ

אלקליים חזקים, אלא בחומרים מתאימים. הזוכה יפצה את מכבי על כל נזק 

ברזים, מראות ודלתות, משקופים ו/או  וריהוט שיגרם מחומרים כאלה לציוד

 אותם הוא מנקה. רצפות וכו' 

 

 הוראות בטיחות .8

   על הזוכה לדאוג לשמירת הוראות הבטיחות, בהתאם להוראות כל דין ובהתאם    8.1

 , וכן לוודא שעובדיו ימלאו אחר הוראות אלה בקפידה. כמו כן, ת הסכם זהלהוראו  

  צד ג' יערוך הזוכה על חשבונו ביטוחים, כגון: חבות מעבידים, בהתאם להסכם,  

  ואחריות מקצועית.  

 הזוכה ידאג לכך שעובדיו יהיו מבוטחים כל העת בביטוחים נדרשים וכן      8.2

 .ן בתחומי המתקןושיסור עיאיהיו מתודרכים ויקפידו על    

         לגבי הסיכונים  לפני תחילת עבודתם במכבי באחריות הזוכה להדריך את כל עובדיו    8.3

 סיכוני הידבקות במחלות הנישאות בדם במכבי, כגון  הייחודיים במסגרת עבודתם          

 ס' ת.ז ושם כלל שם העובד , מיולתעד את מועד ההדרכה נושאי ההדרכה שבה י         
         המדריך מטעם החברה לצורך מעקב ובקרה ,                           

   חבישה, פסולת רפואית(, חשיפה לקרינת רנטגן, רעלים  )מחטים, מבחנות, חומרי          

 רפואיים, וכו'.         

   בארונות דרנטים וגלגלוני כיבוי של כיבוי האש הנמצאים חל איסור להשתמש בהי    8.4

  הכיבוי או מחוצה להם, למטרות רחיצה ושטיפה.   

 הזוכה אחראי לספק ציוד מגן אישי לעובדיו , על פי הסיכונים שאליהם הם נחשפים.    8.5
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 בנוסף, ידריך הזוכה את עובדיו, על ידי מוסד מוסמך, או ממונה בטיחות בעל             

 ישי, כגון: כפפות, משקפי מגן, מניעת סיכוני באופן השימוש בציוד מגן א כשרות,         

 ט אזהרה וניקוי חיצוני של המבנים, במידה וצפויות עבודות בגובה.החלקה, חובת שילו        

  כמו כן שימוש בנעלים סגורות שאינם חדירות לנוזלים ושימוש בחלוק עם שרוולים    

 .ארוכים       

לבקש מהזוכה הצגת  חצי שנהאחת ל יתמכבי שרותי בריאות או מי מנציגה רשא   8.6
  .שצויןכפי  לעובדיו ת בטיחותביצוע הדרכאישורים המעידים על  

  אין לנקות מקומות שבהם מאחסנים תרופות ורעלים, ללא נוכחות במקום של נציג     8.7

 אחראי מטעם מנהל המתקן הרפואי.   

 רי חשמל.הזוכה ידריך את עובדיו לגבי סיכוני ניקוי של ציוד ומכשי    8.8

  הדרכת עובדים מחויבת בהתאם   הזוכה ינהל רישום ותיעוד של העובדים שהודרכו.    8.9

  ל"חוק ארגון פיקוח על העבודה" וביצועה בהתאם לסמנים והדרישות שקבע החוק.

ובתאום מראש עם  הזוכה מתחייב לבצע ניקוי חיצוני של מבנים, על פי כללי הבטיחות , 8.11

פקודה או תקנים רלוונטיים, כפי ובפרט עבודה בגובה, חוק הוראות כל  מכבי בהתאם  

במקרים אלו יהיה על החברה להציג למכבי אישורים המעידים על  שיעודכנו מעת לעת.  

 הסמכת העובד והכשרתו הנדרשת לביצוע פעולות אלו ובהתאם לדרישות החוק .  

 יעמוד לרשות הזוכה כל זוכה ישתמש לביצוע עבודות הניקיון אך ורק בציוד שלו. לא ה    8.11

 .ציוד של " מכבי"    

 קיומו של סימון ושילוט נאות של כל החומרים הכימיים בהם הוא א דוהזוכה  יו     8.12

 .תמשתמש. לא יאושר להחזיק חומר/ נוזל כימי שלא במיכל/ אריזה אוריגינלי    

 .בלבד ליטר 2.1עד של על הזוכה לספק "למכבי" חומרי ניקיון נוזליים בבקבוקים      8.13

 על הזוכה לוודא שאחת לשבוע יבקר המפקח מטעמו במתקן וירענן בפני עובדי הניקיון      8.14

 את ההוראות הבאות:    

 במקום סגור בלבד. יאוחסנוחומרים ה    8.41.1

 כלים אחרים או לערבב חומרים העביר נוזלים וחומרים לאריזות/ מיסור מוחלט לא    8.14.2

 בזה.זה                

 ימוש בציוד מגן אישי.ש     8.14.3

 הצבת שלטי אזהרה במקומות שבהם מתבצעת שטיפה וניקוי של הרצפות.     8.14.4

    הזוכה יוודא שעובדיו מבצעים עבודה בגובה רק באמצעות  -מטר. 2עד  -עבודה בגובה      8.15 

 שולחן וכדומה, ) כאשר עובד חל איסור לאלתר באמצעות כיסא או רהיט,  –סולם               

  אחר תומך בסולם(.              

 ביצוע עבודה בגובה שצפויים בה התנאים הבאים:  8.15.1

 2העולה על  עומק ל  ום עבודה, שבשלה עלול עובד ליפולכל עבודה, לרבות גישה למק 

 –מטרים, ולרבות עבודה כאמור 

 קה תקני;המתבצעת מעל משטח עבודה בלא גידור או מע (1)

מעלות מעבר לגדר או  45-המצריכה הטיית גוף האדם ביותר מ (2)
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 למעקה של משטח העבודה או מדרכת המעבר, לפי הענין;

המתבצעת מתוך בימה מתרוממת ניידת, סל להרמת אדם או  (3)
 פיגום ממוכן;

   ממונה       ובתאום עם*  מחויבת תיאום וקבלת הדרכה ייעודית לביצוע העבודה      

   הבטיחות מחוזי.       

 ארונות חשמל  זוכה ידריך את עובדיו לבל יאחסנו ציוד כלשהו בחדרי תקשורת,ה     8.16

 וארונות כיבוי אש. האחסון יותר רק במקום שיאושר על ידי מנהל המתקן של מכבי.            

   עות לאחר האירוע, ש 24 -על כל אירוע תאונתי מתחייב הזוכה לדווח, לא יאוחר מ     8.17

 למנהל המתקן בו אירע האירוע.           

  החשמל  הזוכה יוודא כי עם תום עבודות הניקיון היומיות, ינתקו עובדיו את זרם   8.18

  ברזי המים, הדלתות  את ממערכות התאורה, החימום ומיזוג האוויר, יסגרו           

 החניה וחדרי שרות ויפעילו החלונות והתריסים, , הפנימיות והחיצוניות של המתקן          

  את מערכת האזעקה.         

         אין לנתק מהחשמל שום מכשיר חשמלי כגון : מקררים, ציוד רפואי , ללא אישור מנהל   8.19

 או סגנו.המתקן ו/ 
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 ניקיון כללי א' –נספח 

 חודשי שבועי יומי פירוט העבודה מס'
חצי 

 שנתי
 הערות

1 

 רצפות ומשטחים

         + כולל טאטוא ושטיפת רצפות ןא. ניקיו

       +   כולל רצפות חדרי מכונות ומחסנים ןב. ניקיו

ג. ניקוי יסודי הכולל ניקוי פינות, משטחים 
 מוסתרים   

  +     
  

 ד. רצפות, מסדרונות, כניסה ורחבות. 
+       

 ובמהלך היום

 ות ולכלוךאיסוף בדלי סיגרי    

 עם חומר נגד החלקה +       ה. ליטוש ווקס לרצפות.

 בשבילי גישה, גינות, רחבות ןו. ניקיו

+       

 אחת לחודש שטיפה

חיצוניות וחניה. פינוי לכלוך גדול ובדלי    
 סיגריות.

         + ז. ניקוי שטיחי ריצפה ושאיבת לכלוך.

 ולפי הצורך +       ח. קרצוף שטיחים.

2 

 שטיחי קיר

    +   

 כתמים לפי הצורך

יש לשאוב ולנקות מאבק את השטיחים )כתמים 
 בעת הצורך( עם חומר מתאים ושאיבת אבק.

3 

 תקרות ותקרות אקוסטיות

 יבוצע בסבב בבנין   +     א. בדיקת והסרת קורי עכביש.

 יבוצע בסבב בבנין   +     ב. ניקוי במטלית עם חומר ניקוי מתאים.

 יוניקוג. שאיבת אבק באזור מפזרי מזגנים 
   +     המפזרים.

 לפי הצורך

0 

 מדרגות וחדרי מדרגות

         + כולל טאטוא, שטיפה וניקוי מעקות ןניקיוא. 

     +     לקורי עכביש. ןניקיוב. 

 דו חודשי     +   ג. ניקוי קירות פסיפס/שיש.

0 

 לונות כולל משקופים, מסגרות סורגים, תריסים וצילוניםדלתות וח

         + א. ניקוי מאבק ולכלוך נראה.

       +   ב. ניקוי עם מטלית לחה וחומר ניקוי.

ניקוי החלונות/דלתות זכוכית/כל הזכוכיות ג. 
 בתוך המבנה בצורה יסודית

 יבוצע בסבב כל הזמן לפי הצורך       +

ונות ודלתות בהיקף המבנה פנים ניקוי חל ד. 
 וחוץ

ע"י עובד מקצועי ומיומן יבוצע    +    
ובנפרד מנקיון שוטף/קבוע )ללא 

  תוספת תשלום(

    +     ניקוי צילונים יסודי.ה. 
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 )המשך( ניקיון כללי

 
מס

 חודשי שבועי יומי פירוט העבודה '
חצי 

 שנתי
 הערות

 כלים ציוד ואביזרי סנטריה  

6 

א. ניקוי אסלות, כיורים, חרסינות, 
 מדפים מראות,

+       

הניקיון יהיה יסודי עם חומרי ניקוי 
 מתאימים

 כיורים  מגבות נייר, ,טואלטמחזיקי נייר 

 וכלי נירוסטה, ברזים וצינורות, 
 שיש וכו'  משתנות,

ב. ניקוי משטחים, כיורי נירוסטה 
       + ר מיוחדואמבטיות עם        חומ

  

 לפי הצורך       + ג. הוספת ניירות, סבונים, ריח טוב וכו'.

   +       ד. הברקת משטחי השיש עם ווקס.

מחסן, ארונות ומגירות  מקרר, קיון ינ ה.

 בתחנות איסוף.
    + + 

דו חודשי וחצי שנתי עם חומר מחטא, 
מים וסבון לחיטוי, בתיאום עם עובד 

 מכבי

 עם חומר מחטא     +   צידניות. ןניקיוו. 

7 

חשמל ותאורה )כולל גופי תאורה, נורות, מנורות רגילות, גרילרים, רשתות מגן, חבורי קיר, מנורות 
 ואביזרים(. אזהרה:לפני ביצוע הניקיון יש לוודא הפסקת המתח.

א. ניקוי מפסקים, חיבורי קיר, מנורות 
     +   ואביזרים.

  

 אחת לחודשיים   +     ושאיבת ארונות חשמל וטלפון.ב. ניקוי 

       +   ג. ניקוי מכשירי טלפון עם אפרכסות.

8 

 מתקני מיזוג אוויר

מפזרי אוויר  א. ניקוי גרילרים 
     +   בחדרים. םמאווררי

  

     +     , ונטות.םמאוורריב. ניקוי 

   +   ג. ניקוי פלטרים מזגנים מפוצלים

9 

 ליותמע

א.ניקוי רצפה ושאיבה ממסילות 
       + ודלתות. 

 אין להרטיב את המסילות במים.

         + דלתות ודפנות. ןניקיוב. 

 ג. ניקיון יסודי.
  

+ 
    

במעליות מנירוסטה מריחת חומר 
 הברקה.

14 

           מחסנים

 חדר מלאכה ומשרד יומי     +   א. ניקוי אבק וטאטוא.

ניקיון כולל של מדפים, ב. 
 קירות,תקרות,תאורה

    +   

 אחת לחודשיים

 .םושירותישטיפת רצפה    

11 

 עץ, מתכת ובד -רהיטים

         + א. ניקוי כתמים וסימני ידיים.

ב. שאיבת אבק מריפוד, הסרת 
     +   כתמים,ניגוב לח ויבש 

  

12 

 (שילוט )קיר, תלוי, שולחן, דלתות וכו'

         + א. ניגוב אבק.

       +   ב. ניגוב לח ויבש.
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 אחיות ניקיון ציוד רפואי

 חודשי שבועי יומי פירוט העבודה מס'
חצי 

 שנתי
 הערות

 מרפאת אחיות 1

 

ניקוי וחיטוי: רצפה, דלתות+ידיות, 
כיורים, ניקוי מתקני סבון והחלפת סבון 

יחי רגיל ו/או סבון רפואי לפי הנדרש, אר
חרסינה, טלפונים, מחשב, מסך, מקלדת, 
עכבר, משטחי עבודה, מדפים, יחידות 

 טיפול, מיטות/כורסאות

+       

מטלית ניקוי/סקוטש בריד עם  
 חומר ניקוי דטרגנט וכלור

 ארונות ומחסני ציוד רפואי סטרילי/נקי 

2 

ניקוי וניקוי: מדפים, משטחים, דלתות, 
      +  ידיות

תמיסת כלור מטלית טבולה ב
, 1000ppmזמין בריכוז של 

 ניגוב וייבוש

3 

 ניקוי מכשור רפואי

ניקוי וחיטוי מכשור רפואי כמו: מד לחץ 
דם, עגלת א.ק.ג., מוניטור עוברי, 

אינהלטור, סקשן, סופר טיפות, מעמד 
 עירוי וכד'.

 +      

מטלית טבולה בתמיסת כלור 
, 1000ppmזמין בריכוז של 

בין מטופל  -ניגוב וייבוש 
 למטופל

3 

 עגלות/יחידות טיפולים

ניקוי וחיטוי עגלות/עמדות המשמשות 
לטיפולים שונים: טיפול תוך וורידי, טיפול 
בפצעים, אינהלציה, החייאה וכד': 

      +  משטחים, מגירות, תאי אחסון

מטלית טבולה בתמיסת כלור 
, 1000ppmזמין בריכוז של 

בין מטופל  -ניגוב וייבוש 
 טופללמ

0. 

 יחידת המטופל

ניקוי וחיטוי: מיטה )כל חלקיה(, כורסה 
)כל חלקיה(, מזרון, כסא:, החלפת 

      +  סדין/כרית/שמיכה, נייר חד פעמי לכיסוי

מטלית טבולה בתמיסת כלור 
, 1000ppmזמין בריכוז של 

בין מטופל  -ניגוב וייבוש 
 למטופל.

0 

 קערת רחצה

פיים, רחצת קערות המשמשות להשריית ג
       + איבר וכד'

השרייה בתמיסת כלור זמין  
, שטיפה 1000ppmבריכוז של 

בין מטופל  - במי ברז וייבוש

 למטופל

0 

 מכשירים כירורגיים

ניקוי, חיטוי ועיקור של מכשור כירורגי 
וגניקולוגי: השרייה בתמיסת ניקוי, ניקוי 

מכני, שטיפה, ייבוש, סיכוך, עיטוף, עיקור 
 וקלב, סידור בארון ייעודיבאוט

 +      

יתבצע בכפוף להנחיות 
מקצועיות ייעודיות לניקוי 

חיטוי ועיקור מכשירים 
כירורגיים, ובהתאם לחומרי 
הניקוי והחיטוי המקובלים 

 במרפאת האחיות.

6 

 מכשירים להסתכלות תוך גופית

ניקוי, חיטוי ועיקור של מכשור 
או אנדוסקופי: חיטוי במכונה ייעודית 

חיטוי ידני קפדני, השרייה בתמיסת ניקוי, 
 ניקוי מכני, שטיפה, עיקור באוטוקלב

יתבצע בכפוף להנחיות         +
מקצועיות ייעודיות לניקוי 

חיטוי ועיקור מכשור 
אנדוסקופי ובהתאם לחומרי 

הניקוי והחיטוי המקובלים 
בין מטופל  -במרפאת האחיות 

 למטופל

7 

 פסולת

לה, רפואית, חדה, פינוי פסולת רגי
 מזוהמת

בהתאם להנחיות מנהלת        +
 מרפאת האחיות
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  -תחנת איסוף עבודות ניקיון ציוד ומשטחים

אחריות  שיטה חומר ניקוי תכיפות ציוד /משטח

 ביצוע

אחת  צידניות

 לשבוע

תמיסה 

 4.0%היפוכלוריט 

פנים הצידנית עם סמרטוט הטבול 

 .4.0%בתמיסה היפוכלוריט 

 יוןעובדי ניק

משטחי 

 עבודה

אחת 

ליום 

לאחר 

סיום 

 העבודה

"דקונקס" או "דקון 

 קוואט"

מריחת החומר על המשטח, 

 השהיה דקות ספורות וניגוב.

 עובדי ניקיון

מעמדים 

 )סטטיבים(

אחת 

לשבועיי

 ם

תמיסה 

 4.0%היפוכלוריט 

השריית המעמדים בכיור עם 

דקות  10אקונומיקה למשך 

 ושטיפה במים לאחר מכן.

 ניקיון עובדי

  צנטריפוגות

 )רק הבתים(

אחת 

לחודש 

או על פי 

 הצורך

תמיסה 

 4.0%היפוכלוריט 

יש לנתק את המכשיר משקע 

 החשמל לפני פעולת הניקוי.

עובדי ניקיון 

בהשגחת 

עובד 

 מעבדה

אחת  אינקובטורים

לחודש 

או על פי 

 הצורך

מים וסבון, 

או  74%אלכוהול 

-דקונקס/דקון

 קוואט.

ינקובטורים עם ניקוי המדפים בא

  74%  מים וסבון וחיטוי באלכוהול

לאחר מכן או ניגוב בתמיסת  

 קוואט .-דקונקס/דקון

 עובדי ניקיון

אחת  מקררים

 לחודש

עובדי ניקיון  סמרטוט מים וסבון.

בהשגחת 

עובד 

 מעבדה 

 

 הערות:

 עבודות מיוחדות יתואמו עם האחראי. .1

מנוף או שימוש בצים, המחייבים ניקיון של קירות מסך או קירות חיצוניים רחי .2

בנוסף כי מכבי תבחן  ,. למען הסר ספק יודגשחברה הזוכהה באחריות"סנפלינג", 

 .הצעות מחיר נוספותלהצעת המחיר שתוגש ע"י החברה הזוכה, במועד הנדרש, גם 

העבודה, ע"י הזוכה או ע"י חברה אחרת. בכל  ביצוע למכבי שמורה הזכות לאשר את

תהא באחריות אם באמצעות הזוכה או ע"י חברה אחרת ודה מקרה ביצוע העב

 ה"סנפלינג" בלבד יהיו על חשבון מכבי או עלות השכרת מנוף החברה הזוכה.

 הניקיון של הקירות כלול בהצעת המחיר. על מחיר(.בכתב  )בהסכמה מראש 

 הזוכה יבצע ניקיון מיוחד כשקיים לכלוך בלתי שיגרתי, כגון: כתמים, ניקיון לאחר .3

 יפוץ במבנה או למערכת כלשהי וכו', כל זאת ללא תוספת תשלום.ש

מכבי שירותי בריאות שומרת לעצמה את הזכות להכניס שינויים במפרט הניקיון,  .4

 והזוכה מתחייב לספק את השירות בהתאם לשינויים כאמור.

היסודי  ןהניקיוהרחבת מתקן קיים, או חדש לאשכול, מתקן במידה ומתווסף  .5

) בשנתיים הקרובות  למחיר הקבוע. צע ע"י הזוכה ללא תוספת מחירהראשון יבו

 הערכה בלבד( -מתקנים חדשים  2מתוכננים 
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 2-נספח א

 2אשכול 

 

מס' 
 סידורי

 טלפון שם המנהל כתובת שם הסניף

 13-5387214 גילי בן שחר 1אופירה  סניף אור יהודה 2.2
 13-6996396 נועה טנא 1אופירה  מכבי דנט* * 

 13-6345688 מירי עזר שניידר 1אופירה  כבי פארםמ

 13-9195449 אלי עובדיה 1נסים גאון  סניף אלעד ראשי 2.1
 13-6176577 נאוה חיים 1נסים גאון  *מכבי דנט*
 13-9188238 עלי סרחאן 1נסים גאון  מכבי פארם

 13-9195449 אלי עובדיה 94יהודה הנשיא  סניף אלעד מזרח 2.3
 13-6224888 גלרט רויטל 94יהודה הנשיא  עימכבי טב

 13-9724411 אטיאס -אורלי סופר 31עמק איילון  סניף שוהם 2.4

 13-5396212 מירה כ"ץ 56שד' העצמאות  סניף יהוד 2.1

 13-5314111 שגית טנקוס 29שד' ירושלים  קרית אונו 2.1
 03-5554343  מרינה לוריה 29שד' ירושלים  * מכבי דנט*

 13-6225188 גלרט רויטל 29שד' ירושלים  כבי טבעימ

 13-5326541 רחל אינגבר א' 11בר אילן  סניף גבעת שמואל 2.0

מכון פיזיו גני  2.8
 אור יהודה –סביון 

 מתוכנן לקום במהלך התקופה  11/12בר לב 

מכבי פרם גני  2.1
 תקוה

 13-5351572 נחום בנדל גני תקווה 1רב און 

 

 דנט ייחתמו בהסכם נפרד ובתנאים זהים.-*מרפאות מכבי
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 2נספח א' 

 2אשכול 

 

 מפרט עבור סניף אור יהודה 

 1אופירה 

 

 

 כללי. .1

 תיאור המתקן .2
 . פירוט דרישות שרותי ניקיון3
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 כללי .1

 מסמך זה כפוף לתנאים המופיעים בנספח ב' למסמכי המכרז. 1.1

 תיאור המתקן .2

 קומות. 2ובמבנה   1הרח' אופירה שוכן  אור יהודהסניף  2.1

 השירות הניתן בסניף: 2.2
 חדרי רופאים
 תחנת איסוף

 אחיות
 משרד

 טיפת חלב
 פיזיוטרפיה

 התפתחות הילד
 מש"ט

 מכבי פארם
 ההסכם עם מכבי דנט ייחתם בנפרד ובאותם תנאים. –מכבי דנט 
 שירותים

 פירוט שונות 2.3

חים במדרגות, חדרי שירותים כלל כל השטח מרוצף בטרצו, גרניט פורצלן, פרקט, שטי 2.3.1
 קרמיקה.

 קירות היקפים בניה קשיחה ומחיצות פנים גבס. 2.3.2

 גימור קירות סיד, אריטקס, תקרות אקוסטיות. 2.3.3

 דלתות עץ מצופות פורמייקה, משקופים צבע. 2.3.4

 דלת כניסה ראשית  זכוכית ומסגרת אלומיניום. 2.3.5

 מעלית. 2.3.6

 גינה. 2.3.7

 חניה. 2.3.8

 מ"ר מכבי דנט. 193פארם+  מ"ר מכבי 51מ"ר +  752 -סה"כ שטח המתקן כ 2.4

 אומדן כמויות צריכת נייר מתכלה לחודש )מהווה הערכה בלבד(. 2.4.1
 22.5נייר מגבת רשף  שם הסניף

אורך  111ס"מ רוחב 
 גלילים 6=1

נייר מגבת ממוחזר 
   21*24חד שכבתי 

1=4111 

 9נייר טואלט קרפ 

אורך  251ס"מ רוחב 

 -למתקן ג'מבו 

 31משקל מרחבי: 

 ים.גליל 12=1 גרם

 8 5 15 מכבי אור יהודה
מכבי פארם אור 

 יהודה
1.5 1 1 

מכבי דנט אור 
 יהודה

4 1.5 1.5 

 .7:11-16:11. יום ג' 7:11-19:31שעות פעילות הסניף : ימים א', ב', ד', ה'   .3

 16:11-19:11, א, ב, ד', ה' 8:11-14:11ה' -שעות פעילות מכבי פארם: א' .4

 8:11-13:11.   ו'  8:11-21:11ה' -שעות פעילות מכבי דנט : א' .5

 פירוט שעות נקיות הנדרשות: .6

 ש"ע. 5ש"ע. ביום ג'  7 –בימים א',ב',ד',ה'  –ניקיון שוטף  –סניף מכבי  6.1

 ש"ע ליום. 6 -סניף מכבי ניקיון קבוע   6.2

 ש"ע ביום. 1.5 –ניקיון שוטף  –מכבי דנט  6.3

 ש"ע ליום. 1.5ניקיון קבוע  –מכבי דנט  6.4

 ש"ע ליום. 1.5ף ניקיון שוט –מכבי פארם  6.5

 

 השירות הנ"ל יינתן לפני, במהלך ואחרי פעילות הסניף בתאום עם המנהל. .7
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הערות07:0008:0009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:0022:00ימיםעובדים

סה"כ  

יום  

א,ב,ד,

ה

סה"כ 

יום  ג'

א',ב',ד',ה'

ג'

א-ה

ו'

א-ה

ג'

א',ב',ד',ה'
4

ג'
4

א',ב',ד',ה'
5

ג'
3.5

97.5סה"כ

 

מקרא:  

שעות פעילותמכבי דנטמכבי פארםסניף מכבי

ריכוז שעות חודשיות סניף אור יהודהשטח

ימים 

א,ב,ד,

ריכוז שעות חודשיות מכבי פארםשטחיום ג'ה

1.5ניקיון יום - יומי33ניקיון יום חודשי7550ניקיון יום - שעות  יומי146נקיון יום - חודשי752

33סה"כ66ניקיון קבוע- שעות יומי132נקיון קבוע חודשי

1311סה"כ278סה"כ

ריכוז שעות חודשיות מכבי דנטשטח

0.5ניקיון יום - יומי11ניקיון יום חודש193חישוב ניקיון יום סניף מכבי: )5*4(+)7*18(= 146

27*1.5ניקיון קבוע - יומי כולל ו'40.5ניקיון קבוע חודשי

51.5סה"כ

ההסכם עם מכבי דנט יחתם בנפרד על אותו בסיס תנאיםסניף אור יהודה

עובד 

מס' 2

מכבי 

פארם

מכבי 

דנט

 קומה 

קרקע ו -א' 

סניף 

מכבי

עובד 

מס' 1
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 2נספח א' 

 2אשכול 

 

 מפרט עבור סניף אלעד מערב

 1נסים גאון 

 

 

 כללי.  .1

 תיאור המתקן  .2

 פירוט דרישות שרותי ניקיון .3
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

 

 כללי .1

 המכרז. מסמך זה כפוף לתנאים המופיעים בנספח ב' למסמכי 1.1

 תיאור המתקן .2

 בעל קומה אחת.   בתוך מרכז מסחרי ועסקים, 1שוכן ברח' נסים גאון אלעד סניף  2.1

 השירות הניתן בסניף: 2.2
 חדרי רופאים
 תחנת איסוף

 אחיות
 משרד

 ההסכם עם מכבי דנט ייחתם בנפרד ובאותם תנאים. –מכבי דנט 
 מכבי פארם הכולל בית מרקחת ומחסן תרופות.

 שירותים

 ונותפירוט ש 2.3

כלל כל השטח מרוצף בטרצו, גרניט פורצלן, פרקט, שטיחים במדרגות,  2.3.1
 חדרי שירותים קרמיקה.

 קירות היקפים בניה קשיחה ומחיצות פנים גבס. 2.3.2

 גימור קירות סיד, אריטקס, תקרות אקוסטיות. 2.3.3

 דלתות עץ מצופות פורמייקה, משקופים צבע. 2.3.4

 דלת כניסה ראשית  זכוכית/ אלומיניום/פלדלת. 2.3.5

 מ"ר מכבי פארם. 32מ"ר מכבי דנט+  91מ"ר+  528 -שטח המתקן כסה"כ  2.4

 אומדן כמויות צריכת נייר מתכלה לחודש )מהווה הערכה בלבד(. 2.4.1
 22.5נייר מגבת רשף  שם הסניף

מטר  111ס"מ רוחב 
 גלילים 6=1אורך 

נייר מגבת ממוחזר 
   21*24חד שכבתי 

1=4111 

 9נייר טואלט קרפ 
אורך  251ס"מ רוחב 
 -ג'מבו למתקן 

 31משקל מרחבי: 
 גלילים 12=1 גרם

 2 2 16 מכבי אלעד נ. גאון

 1 1 2 מכבי פארם אלעד

 1 1 3 מכבי דנט אלעד

 

 .8:11-12:11יום ו'   16:11-21:11,  7:31-13:11ה' -שעות פעילות הסניף  א' .3

 .8:11-13:11.  יום ו'  8:11-21:11ה' -שעות פעילות מכבי דנט: א' .4

 8:31-12:11ו'    16:11-21:11, 8:31-13:11ה' -י פארם: א'שעות פעילות מכב .5

 פירוט שעות נקיות הנדרשות: .6

 שעות ביום. 11ניקיון יום  –סניף מכבי  6.1

 שעות ליום ו'. 2שעות ליום +  4.5ניקיון קבוע   –סניף מכבי  6.2

 שעה ליום. 1 –ניקיון יום  –סניף מכבי פארם  6.3

 יום.שעה ל 1 –ניקיון יום ו'  –סניף מכבי פארם  6.4

 שעות ניקיון שוטף ליום. 1  -מכבי דנט  6.5

 שעות ניקיון קבוע ליום. 1.5 –מכבי דנט  6.6

 

 השירות הנ"ל יינתן לפני, במהלך ואחרי פעילות הסניף בתאום עם המנהל. .7
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יום ו'א- ההערות07:0008:0009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:0022:0023:0000:0001:00ימיםעובדים

א  - ה

ו'

א-ה

ו'

א-ה

ו'

עובד 1 א-ה
8

עובד 2 א-ה
6

עובד 1 יום ו
3

143

מקרא:

שעות פעילותמכבי דנטמכבי פארםמכבי

שעות פעילות הסניף: א-ה'   7:30-13:00,  16:00-20:00.   יום ו'  8:00-12:00

ריכוז שעות חודשיות מכבי פארםשטחריכוז שעות חודשיות סניף אלעד ראשישטח

1ניקיון יום - יומי22ניקיון יום חודשי1032ניקיון יום - שעות  יומי220נקיון יום - חודשי528

1ניקיון יום ו'4ניקיון יום ו'4.5ניקיון קבוע - יומי99נקיון קבוע חודשי

26סה"כ2ניקיון קבוע יום ו' יומי8ניקיון קבוע יום ו'

32714.5סה"כ

ריכוז שעות חודשיות מכבי דנטשטח

1ניקיון יום - יומי22ניקיון יום חודש90

27*1.5ניקיון קבוע כולל ו'40.5ניקיון לילה חודשיסניף אלעד ראשי

62.5סה"כ

ההסכם עם מכבי דנט יחתם בנפרד על אותו בסיס תנאים

מרפאת מכבי

סה"כ ללא יום ו'

מכבי פארם

מכבי דנט
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 2נספח א' 

 2אשכול 

 מפרט עבור סניף אלעד מזרח

 94יהודה הנשיא 

 

 

 כללי. .1

 תיאור המתקן .2

 פירוט דרישות שרותי ניקיון .3
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 כללי .1

 מסמך זה כפוף לתנאים המופיעים בנספח ב' למסמכי המכרז. 1.1
 

 תיאור המתקן .2

   בתוך מרכז מסחרי ועסקים,  94שוכן ברח' יהודה הנשיא  אלעד מזרחסניף  2.1
 בעל קומה אחת.

 השירות הניתן בסניף: 2.2
 חדרי רופאים
 תחנת איסוף

 אחיות
 משרד

 פיזיוטרפיה
 חדרי אולטרסאונד

 לדהתפתחות הי
 מכבי טבעי
 שירותים

 

 פירוט שונות 2.3
 

כלל כל השטח מרוצף בטרצו, גרניט פורצלן, פרקט, שטיחים  2.3.1
 במדרגות, חדרי שירותים קרמיקה.

 קירות היקפים בניה קשיחה ומחיצות פנים גבס. 2.3.2

 גימור קירות סיד, אריטקס, תקרות אקוסטיות. 2.3.3

 דלתות עץ מצופות פורמייקה, משקופים צבע. 2.3.4

 זכוכית/ אלומיניום/פלדלת.דלת כניסה ראשית   2.3.5

 קומות 3חניה  2.3.6

 

 מ"ר מכבי טבעי. 91מ"ר +  541 -סה"כ שטח המתקן כ 2.4

 אומדן כמויות צריכת נייר מתכלה לחודש )מהווה הערכה בלבד(. 2.4.1
 22.5נייר מגבת רשף  שם הסניף

מטר  111ס"מ רוחב 
 גלילים 6=1אורך 

נייר מגבת ממוחזר 
   21*24חד שכבתי 

1=4111 

 9פ נייר טואלט קר
אורך  251ס"מ רוחב 

 -למתקן ג'מבו 
 31משקל מרחבי: 

 גלילים 12=1 גרם

 מכבי אלעד י. הנשיא
 כולל מכבי טבעי

14 2 2 

 

 8:11-12:11. יום ו' 16:11-21:11, 7:31-12:11ה': -שעות פעילות הסניף : א' .3

  8:11-13:11, ו':  14:11-21:11ה': -שעות פעילות מכבי טבעי: א' .4

 ת הנדרשות:פירוט שעות נקיו .5

שעה מתוכם ישולמו ע"י מכבי  1.5שעות ביום  6ניקיון שוטף   –סניף מכבי   5.1
 שעה. 1טבעי. וביום ו' 

 שעות ליום. 4.5ניקיון קבוע   –סניף מכבי  5.2

 שעה ליום. לא נדרש ניקיון שוטף.  1.5ניקיון קבוע בלבד   –סניף מכבי טבעי  5.3

 סניף בתאום עם המנהל.השירות הנ"ל יינתן לפני, במהלך ואחרי פעילות ה .6
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הערות07:0008:0009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:0022:0023:0000:0001:00ימיםעובדים

סניף מכבי 

א-ה

סניף מכבי 

יום ו

מכבי טבעי 

א-ה

א  - ה

ו'

א-ה

ו'

עובד 

מס' 1
א  - ה

6*220.5*22

עובד 

מס' 2
ו'

1*4 = 4

סה"כ
132411

מקרא:

שעות פעילותסניף מכבי

ריכוז שעות חודשיות מכבי טבעישטחריכוז שעות חודשיות סניף אלעד מזרחשטח

ניקיון סניףמכבי  ע"ח טבעי 0.5שוטף ליום11ניקיון שוטף690ניקיון יום - שעות  יומי132נקיון יום - חודשי540

4.5130.5ניקיון קבוע  - יומי99נקיון קבוע חודשי

124ניקיון ליום ו' יומי4ניקיון ליום ו'

11.5סה"כ ליום ללא יום ו'235סה"כ

שעות עבודה: א-ה  7:30-12:00, 16:00-20:00  יום ו'  8:12:00

סניף אלעד מזרח

קומה 

קרקע

סה"כ

ניקיון קבוע ליום

ניקיון קבוע 

בלבד כולל יום ו'

מכבי 

טבעי
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 2נספח א' 

 2אשכול 

 

 מפרט עבור סניף שוהם 

    31 איילון עמק

 

 כללי. .1

 תיאור המתקן .2

 פירוט דרישות שרותי ניקיון  .3
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 כללי .1

 מסמך זה כפוף לתנאים המופיעים בנספח ב' למסמכי המכרז. 1.1
 

 תיאור המתקן .2

 

לסניף  קומה    ך מרכז מסחרי ועסקים,בתו    31 איילון שוכן ברח' עמקשוהם סניף  2.1
 אחת.

 

 השירות הניתן בסניף: 2.2
 תחנת איסוף

 אחיות
 משרד

 פיזיוטרפיה
 טיפת חלב
 שירותים

 

 פירוט שונות 2.3
 

כלל כל השטח מרוצף בטרצו, גרניט פורצלן, פרקט, שטיחים במדרגות,  2.3.1
 חדרי שירותים קרמיקה.

 קירות היקפים בניה קשיחה ומחיצות פנים גבס. 2.3.2

 ירות סיד, אריטקס, תקרות אקוסטיות.גימור ק 2.3.3

 דלתות עץ מצופות פורמייקה, משקופים צבע. 2.3.4

 דלת כניסה ראשית  זכוכית/ אלומיניום/פלדלת. 2.3.5

 

 מ"ר  618 -סה"כ שטח המתקן כ 2.4

 אומדן כמויות צריכת נייר מתכלה לחודש )מהווה הערכה בלבד(. 2.4.1
 22.5נייר מגבת רשף  שם הסניף

מטר  111ס"מ רוחב 
 ליםגלי 6=1אורך 

נייר מגבת ממוחזר 
   21*24חד שכבתי 

1=4111 

 9נייר טואלט קרפ 
אורך  251ס"מ רוחב 

 -למתקן ג'מבו 
 31משקל מרחבי: 

 גלילים 12=1 גרם

 6 3 11 מכבי שוהם

 

 16:11-18:31 ה  ,ג ,א, 7:31-12:31' ה -שעות פעילות הסניף  א .3

 

 פירוט שעות נקיות הנדרשות: .4

 שעות ביום 4 -ניקיון שוטף ימים ב' ד'  4.1

 שעות ביום. 6  -ניקיון שוטף ימים א', ג', ה'  4.2

 שעות ביום  4.5ניקיון קבוע  4.3

 

 השירות הנ"ל יינתן לפני, במהלך ואחרי פעילות הסניף בתאום עם המנהל. .5
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סה"כהערות07:0008:0009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:0022:0023:0000:0001:00ימיםעובדים

א',ג',ה'

ב', ד'

6א',ג',ה'עובד מס' 1

ב', ד'עובד מס' 1
4

84=6*3214=4*8סה"כ

 שעות 116סה"כ כללישעות  עבודה : א-ה- 7:30-12:30, א',ג',ה' 16:00-18:30

מקרא

שעות פעילות הסניףסניף מכבי

ימיםימים

א,ג,הב,דריכוז שעות חודשיות סניף שוהםשטח

46ניקיון יום - שעות  יומי116נקיון יום - חודשיות618

4.54.5ניקיון לילה - שעות יומי88נקיון לילה - חודשיות

8.510.5סה"כ יומי204סה"כ חודשי

סניף שוהם
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 2נספח א' 

 2אשכול 

 

 מפרט עבור סניף  יהוד כולל בית הרופאים

      56 העצמאות' שד

 כללי. .1

 תיאור המתקן .2

 רישות שרותי ניקיוןפירוט ד .3
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 כללי .1

 מסמך זה כפוף לתנאים המופיעים בנספח ב' למסמכי המכרז. 1.1
 

 תיאור המתקן .2

 

בקומה ב' בבניין משרדים  ,לסניף  קומה      56 העצמאות' שוכן  בשדיהוד  סניף  2.1
 אחת.

 

 השירות הניתן בסניף: 2.2
 חדרי רופאים  + בית הרופאים

 תחנת איסוף
 אחיות
 משרד

 שירותים
 

 פירוט שונות 2.3
 

כלל כל השטח מרוצף בטרצו, גרניט פורצלן, פרקט, שטיחים במדרגות,  2.3.1
 חדרי שירותים קרמיקה.

 קירות היקפים בניה קשיחה ומחיצות פנים גבס. 2.3.2

 גימור קירות סיד, אריטקס, תקרות אקוסטיות. 2.3.3

 דלתות עץ מצופות פורמייקה, משקופים צבע. 2.3.4

 ניום/פלדלת.דלת כניסה ראשית  זכוכית/ אלומי 2.3.5

 קומות 2חניה  2.3.6

 

 מ"ר. 522 -סה"כ שטח המתקן כ 2.4

 אומדן כמויות צריכת נייר מתכלה לחודש )מהווה הערכה בלבד(. 2.4.1
 22.5נייר מגבת רשף  שם הסניף

מ"ר אורך  11ס"מ 
 גלילים 6=1

נייר מגבת ממוחזר 
   21*24חד שכבתי 

1=4111 

 9נייר טואלט קרפ 
 251ס"מ רוחב 

 -למתקן ג'מבו 
 31חבי: משקל מר

 גלילים 12=1 גרם

 4 2 11 מכבי יהוד

 

 .16:11-19:11 ה בנוסף בשעות ,ג ,א ובימים  7:11-13:11 ה-:  א פעילות  הסניףשעות  .3
 8:11-13:11,   ו'  8:11-21:11' ה-א  :הרופאים בית            

 

 פירוט שעות נקיות הנדרשות: .4

 שעות עבודה ביום. 3ניקיון יומי  4.1

 שעות עבודה לימי שישי. 2ות ליום ועוד שע 4ניקיון לילה  4.2

 

 השירות הנ"ל יינתן לפני, במהלך ואחרי פעילות הסניף בתאום עם המנהל. .5
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סה"כהערות07:0008:0009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:0022:0023:0000:0001:00ימיםעובדים

א  - ה

א,ג,ה

א-ה

ו'

עובד מס' 1
א-ה

3

3סה"כ

מקרא: 

שעות פעילותסניף מכבי

שעות  עבודה בסניף: בימים  א-ה- 7:00-13:00 ובנוסף בימים א,ג',ה'16:00-19:00

שעות עבודה בבית הרופאים: בימים: א'-ה' 8:00-21:00. וביום ו' 8:00-14:00.

ריכוז שעות חודשיות סניף יהודשטח

3ניקיון יום -   יומי66נקיון יום - חודשיות522

4 שעות + 2 שעות לימי ו'ניקיון קבוע- יומי96נקיון קבוע- חודשי

7 שעות + 2 שעות לימי ו' סה"כ יומי162סה"כ חודשי

סניף יהוד 

קומה שניה

בית 

הרופאים  

קומה שניה
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 2נספח א' 

 2אשכול 

 

 מפרט עבור סניף קרית אונו

      29ירושלים ' שד

 כללי. .1

 תיאור המתקן .2

 פירוט דרישות שרותי ניקיון .3
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 כללי .1

 אים המופיעים בנספח ב' למסמכי המכרז.מסמך זה כפוף לתנ 1.1
 

 תיאור המתקן .2

 

ברכז מסחרי )קניון( הסניף נמצא  29 שוכן  ברח' ירושליםקריית אונו  סניף  2.1
 בקניון. 2,3בקומות 

 השירות הניתן בסניף: 2.2
 חדרי רופאים
 תחנת איסוף
 טיפת חלב

 פיזיוטרפיה + אולם.
 אחיות
 משרד

 מרכז לטיפול בילדים עם עודף משקל
 מש"ט

 מזכירות רפואית
 מכון ריפוי בעיסוק

 ההסכם עם מכבי דנט ייחתם בנפרד ובאותם תנאים. –מכבי דנט 
 מכבי טבעי
 חדרי צוות
 שירותים

 

 פירוט שונות 2.3

כלל כל השטח מרוצף בטרצו, גרניט פורצלן, פרקט, שטיחים  2.3.1
 במדרגות, חדרי שירותים קרמיקה.

 קירות היקפים בניה קשיחה ומחיצות פנים גבס. 2.3.2

 מור קירות סיד, אריטקס, תקרות אקוסטיות.גי 2.3.3

 דלתות עץ מצופות פורמייקה, משקופים צבע. 2.3.4

 דלת כניסה ראשית  זכוכית/ אלומיניום/פלדלת. 2.3.5

 חניה  2.3.6

2.3.7  

 מ"ר מכבי טבעי. 286מ"ר מכבי דנט+  486מ"ר+  1682 -סה"כ שטח המתקן כ 2.4

 אומדן כמויות צריכת נייר מתכלה לחודש )מהווה הערכה בלבד(. 2.4.1
 22.5נייר מגבת רשף  שם הסניף

מטר אורך  111ס"מ 
 גלילים 6=1

נייר מגבת ממוחזר 
   21*24חד שכבתי 

1=4111 

 9נייר טואלט קרפ 
אורך  251ס"מ רוחב 

 -למתקן ג'מבו 
 31משקל מרחבי: 

 גלילים 12=1 גרם

מכבי ק. אונו כולל 
 מכבי טבעי ומכבי דנט

15 6 8 
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 .7:11-21:11 ה:-:  א פעילות  הסניףשעות  .3

 8:11-13:11.   ו'  8:11-21:11ה' -שעות פעילות מכבי דנט א' .4

 8:11-21:11ה' -שעות פעילות מכבי טבעי : א' .5

 פירוט שעות נקיות הנדרשות: .6

 שעות ביום. 12.5ניקיון שוטף  –סניף מכבי  6.1

 שעות ביום. 13ניקיון קבוע  –סניף מכבי  6.2

 שעות ביום.  1.5ניקיון שוטף  -מכבי טבעי  6.3

 שעות ביום. 2ניקיון  קבוע   –מכבי טבעי  6.4

 שעות ביום. 1.5ניקיון שוטף   –מכבי דנט  6.5

 שעות ביום. 3.5 –ניקיון קבוע  –מכבי דנט  6.6

 

 השירות הנ"ל יינתן לפני, במהלך ואחרי פעילות הסניף בתאום עם המנהל. .7
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הערות07:0008:0009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:0022:0023:0000:0001:00ימיםעובדים

קומה שניה 

ושלישית

א  - ה

א-המכבי טבעי

א-ה

ו'

עובד מס' 1
8

עובד מס' 2
8

16סה"כ שעות

מקרא:  

שעות פעילותמכבי טבעימכבי דנטמכבי פארםסניף מכבי

ריכוז שעות חודשיות מכבי טבעישטחריכוז שעות חודשיות סניף קרית אונושטח

1.5ניקיון יום - יומי33ניקיון יום חודש12.5286ניקיון יום - שעות  יומי275נקיון יום - חודשיות1682

2ניקיון יום - יומי44ניקיון לילה חודש13ניקיון לילה - שעות יומי286נקיון לילה - חודשיות

25.5סה"כ יומי561סה"כ חודשי

ריכוז שעות חודשיות מכבי דנטשטח

1.5ניקיון יום - יומי33ניקיון יום חודש486שעות  עבודה : א-ה- 7:00-20:00

27*3.5ניקיון קבוע כולל ו'94.5ניקיון לילה חודשי

5סה"כ יומי127.5סה"כ חודשסניף קרית אונו

ההסכם עם מכבי דנט יחתם בנפרד על אותו בסיס תנאים

מכבי דנט
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 2נספח א' 

 2אשכול 

 

 מפרט עבור סניף גבעת שמואל 

 מגדל אילן. –א'  11בר גוריון 

 

 

 י.כלל .1

 תיאור המתקן .2

 פירוט דרישות שרותי ניקיון .3
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 כללי .1

 מסמך זה כפוף לתנאים המופיעים בנספח ב' למסמכי המכרז. 1.1
 

 תיאור המתקן .2

 

א'  במרכז מסחרי ועסקים מגדלי אילן   11שוכן בבן גוריון  מכבי גבעת שמואל  סניף  2.1
 מפלס החנויות בקומה אחת.

 

 השירות הניתן בסניף: 2.2
 ופאיםחדרי ר

 תחנת איסוף
 אחיות
 משרד

 שירותים
 

 פירוט שונות 2.3
 

כלל כל השטח מרוצף בטרצו, גרניט פורצלן, פרקט, שטיחים במדרגות,  2.3.1
 חדרי שירותים קרמיקה.

 קירות היקפים בניה קשיחה ומחיצות פנים גבס. 2.3.2

 גימור קירות סיד, אריטקס, תקרות אקוסטיות. 2.3.3

 דלתות עץ מצופות פורמייקה, משקופים צבע. 2.3.4

 ת כניסה ראשית  זכוכית /אלומיניום/פלדה.דל 2.3.5

 

 מ"ר. 325 -סה"כ שטח המתקן כ 2.4

 אומדן כמויות צריכת נייר מתכלה לחודש )מהווה הערכה בלבד(. 2.4.1
 22.5נייר מגבת רשף  שם הסניף

מטר אורך  111ס"מ 
 גלילים 6=1

נייר מגבת ממוחזר 
   21*24חד שכבתי 

1=4111 

 9נייר טואלט קרפ 
אורך  251ס"מ רוחב 

 -מתקן ג'מבו ל
 31משקל מרחבי: 

 גלילים 12=1 גרם

 4 2 11 מכבי גבעת שמואל

 

 18.11 - 16.11 ה-א בימים צ", אחה 12.11 - 7.31 ה - שעות פעילות הסניף: א .3

 

 פירוט שעות נקיות הנדרשות: .4

 שעות ביום.  4 –ניקיון שוטף  4.1

 שעות ביום 2.5  -ניקיון קבוע  4.2

 

 אחרי פעילות הסניף בתאום עם המנהל.השירות הנ"ל יינתן לפני, במהלך ו .5
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סה"כהערות07:0008:0009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:0022:0023:0000:0001:00ימיםעובדים

א  - השרותי ניקיון

עובד מס' 1

08:1512:154

4סה"כ

מקרא: 

שעות פעילות הסניףסניף מכבי

ריכוז שעות חודשיות סניף גבעת שמואלשטח

4ניקיון יום -  יומי88נקיון יום - חודשיות325

2.5ניקיון קבוע - יומי55נקיון קבוע- חודשי

6.5סה"כ יומי143סה"כ חודשי

שעות  עבודה : א-ה- 7:30-12:00, 16:00-18:00

סניף גבעת שמואל
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 2נספח א' 

 2אשכול 

 בתכנון להקמה במהלך התקופה 

 מפרט עבור מכון פיזיו גני סביון 

 11/12בר לב 

 

 

 כללי. .1

 תיאור המתקן .2

 פירוט דרישות שרותי ניקיון .3
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 כללי .1
 מסמך זה כפוף לתנאים המופיעים בנספח ב' למסמכי המכרז. 1.1
 

 ור המתקןתיא .2

 

קומות  3באור יהודה בקניון בן  11/12שוכן ברח' בר לב  מכון פיזיו גני סביון  2.1
 בקומה ראשונה.  

 

 השירות הניתן בסניף: 2.2
 מכון פיזיו

 התפתחות הילד.      
 

 פירוט שונות 2.3

כלל כל השטח מרוצף בטרצו, גרניט פורצלן, פרקט, שטיחים  2.3.1
 במדרגות, חדרי שירותים קרמיקה.

 ים בניה קשיחה ומחיצות פנים גבס.קירות היקפ 2.3.2

 גימור קירות סיד, אריטקס, תקרות אקוסטיות. 2.3.3

 דלתות עץ מצופות פורמייקה, משקופים צבע. 2.3.4

 דלת כניסה ראשית  זכוכית ומסגרת אלומיניום. 2.3.5

 גג מערכות מיזוג אויר. 2.3.6

 

 מ"ר.  411 -סה"כ שטח המתקן כ 2.4

 טרם נקבע. -שעות פעילות הסניף   3

 

 דרשות:פירוט שעות נקיות הנ 4

 טרם נקבע. 4.2

 טרם נקבע. 4.1

 

 השירות הנ"ל יינתן לפני, במהלך ואחרי פעילות הסניף בתאום עם המנהל. 5
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 2ספח א' נ

 2אשכול 

 

 מפרט עבור מכבי פארם גני תקווה

 גני תקווה 1רח' רב און 

 

 כללי. .1

 תיאור המתקן .2

 פירוט דרישות שרותי ניקיון .3
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 כללי .1

 נאים המופיעים בנספח ב' למסמכי המכרז.מסמך זה כפוף לת 1.1
 

 תיאור המתקן .2

 

 . בקומת קרקע  במרכז מסחרי. 1מכבי פארם גני תקווה  שוכן ברח' רב און  2.1
 

 השירות הניתן בסניף: 2.2
 בית מרקחת
 מחסן תרופות

 

 פירוט שונות 2.3
 

כלל כל השטח מרוצף בטרצו, גרניט פורצלן,  פרקט, שטיחים, למעט  2.3.1
 חדרי שירותים קרמיקה.

 ירות היקפים בניה קשיחה ומחיצות פנים גבס.ק 2.3.2

 גימור קירות סיד, אריטקס, תקרות אקוסטיות. 2.3.3

 דלתות עץ מצופות פורמייקה, משקופים צבע. 2.3.4

 דלת כניסה ראשית  זכוכית/אלומיניום/פלדלת. 2.3.5
 
 

 מ"ר. 61 -סה"כ שטח המתקן כ 2.4

 אומדן כמויות צריכת נייר מתכלה לחודש )מהווה הערכה בלבד(. 2.4.1
 22.5ייר מגבת רשף נ שם הסניף

מטר אורך  111ס"מ 
 גלילים 6=1

נייר מגבת ממוחזר 
   21*24חד שכבתי 

1=4111 

 9נייר טואלט קרפ 
אורך  251ס"מ רוחב 

 -למתקן ג'מבו 
 31משקל מרחבי: 

 גלילים 12=1 גרם

 2 1 2 מכביפארם גני תקווה

 

 .8:11-13:11ו':  8:11-14:11,   ב' 8:11-19:11ה': -שעות פעילות מכבי פארם: א',ג' .3

 פירוט שעות נקיות הנדרשות: .4

 שעות ביום.2ניקיון יומי  4.1

 שעות ביום. 2ניקיון יומי בימי ו'  4.2

 

 השירות הנ"ל יינתן לפני, במהלך ואחרי פעילות הסניף בתאום עם המנהל. .5
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ו'א-ההערות06:0007:0008:0009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:0022:0023:0000:0001:00ימיםעובדים

א-ה
2

ו'
2

עובד מס' 1
א-ה

עובד מס' 1
ו'

22

שעות פעילותמכבי פארםמקרא :

שעות  עבודה : א-ה 8:00-19:00. ב' 8:00-14:00 יום ו' 8:00-13:00

ריכוז שעות חודשיות בית מרקחת גני תיקווהשטח

2נקיון שוטף א- ה - ליום44נקיון שוטף א- ה חודשי61

2נקיון שוטף ו' - ליום8נקיון שוטף ו' לחודש

52סה"כ חודשי

בית מרקחת גני תקווה

שרותי ניקיון
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 2נספח א' 

 1אשכול 

מס' 

 סידורי

 טלפון שם המנהל כתובת שם הסניף

 13-5631333 אריאלה ריטן ל אביבת 11בלפור  בלפור 1.2

תל  23-25אורי צבי גרינברג  אזורי חן 1.1

 אביב

 13-6383213 דיתי שחם

 13-7687251 חיים בקר תל אביב 9קהילת סלוניקי  הדר יוסף 1.3

  שוש קוחנסקי תל אביב 27אבא אחימאיר  רמת אביב ג' 1.4

 13-5822651 יה שפירוקסנ תל אביב 25קינג' ג'ורג'  בימ"ר קינג ג'ורג' 1.1

 13-6299856 מיכל קלדרון תל אביב 2בלפור  בימ"ר בלפור 1.1

 מתוכנן לקום במהלך התקופה תל אביב 6שיטרית  מכון פיזיו הדר יוסף  1.0

 154-5219825 סטרוסלצקי נטלי תל אביב 15אבא אחימאיר  בימ"ר רא"ג 1.8
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 2נספח א'            

 1אשכול 

 

 בלפור תל אביב   מפרט עבור סניף

 תל אביב 11בלפור 

 

 

 כללי. .1

 תיאור המתקן .2

 פירוט דרישות שרותי ניקיון .3
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 כללי .1

 מסמך זה כפוף לתנאים המופיעים בנספח ב' למסמכי המכרז. 1.1
 

 תיאור המתקן .2

 

קומות  4תל אביב ובמבנה של  11שוכן ברח' בלפור בלפור תל אביב סניף  2.1
 וקומת מרתף נוספת.

 

 הניתן בסניף: השירות 2.2
 חדרי רופאים      
 תחנת איסוף      
 אחיות      
 משרד      
 פיזיוטרפיה      
 מרכז בריאות האישה     
 רנטגן     
 חדרי ניתוח    
 שירותים    
 מש"ט    
 מכון אולטרסאונד    
 

 פירוט שונות 2.3

כלל כל השטח מרוצף בטרצו, גרניט פורצלן, פרקט, שטיחים במדרגות,    2.3.1
 דרי שירותים קרמיקה.ח

 קירות היקפים בניה קשיחה ומחיצות פנים גבס.   2.3.2

 גימור קירות סיד, אריטקס, תקרות אקוסטיות.   2.3.3

 דלתות עץ מצופות פורמייקה, משקופים צבע.   2.3.4

 דלת כניסה ראשית  זכוכית ומסגרת אלומיניום.   2.3.5

 מעליות. 3   2.3.6

 גינה.   2.3.7

 חניה.   2.3.8

 מרתף   2.3.9

 ודחסן אשפה.גג מערכות מיזוג אויר, גנרטור  2.3.11

 

 מ"ר.  2111 -סה"כ שטח המתקן כ 2.4

 אומדן כמויות צריכת נייר מתכלה לחודש )מהווה הערכה בלבד(. 2.4.1
 22.5נייר מגבת רשף  שם הסניף

מטר אורך  111ס"מ 
 גלילים 6=1

נייר מגבת ממוחזר 
   21*24חד שכבתי 

1=4111 

 9נייר טואלט קרפ 
רוחב  251ס"מ רוחב 

 -למתקן ג'מבו 
 31משקל מרחבי: 

 גלילים 12=1 גרם

 31 5 87 בלפור

 

 . 7:11-15:11. ג': 7:11-19:11שעות פעילות הסניף  א', ב, ד, ה:  .3
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 פירוט שעות נקיות הנדרשות: .4

 ש"ע ליום ג' בלבד. 21.5ש"ע ליום.  29.5ניקיון יומי  לימים א,ב,ד,ה   4.1

 ש"ע ליום. 15ניקיון שוטף  4.2

 

 ות הסניף בתאום עם המנהל.השירות הנ"ל יינתן לפני, במהלך ואחרי פעיל .5
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ימי ג'סה"כהערות07:0008:0009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:0022:0023:0000:0001:00ימיםעובדים

א,ב,ד,

ה

ג'
קומה 4    אחיות 

ניתוח ו

א-ה

א,ב,ד,

7ה

5ג'

א,ב,ד,

7.5ה

5.5ג'

א,ב,ד,

7ה

ג'
5

א,ב,ד,

8ה

6ג'

29.521.5

4*18*ימים בחודש

53186סה"כ

סה"כ 

מקרא:

שעות פעילותעובד מכביסניף מכבי

8 שעות שלא ע"ח חברת הניקיון

שעות פעילות : א,ב, ד, ה - 7:00-19:00. יום ג' 7:00-15:00

ריכוז שעות חודשיות סניף בלפורשטח

ימים 

א,ב,ד,

יום ג'ה

29.521.5ניקיון יום - שעות  יומי617נקיון יום - חודשיות2000

1515ניקיון לילה - שעות יומי330נקיון לילה - חודשיות

44.536.5סה"כ יומי947סה"כ חודשי

סניף בלפור

617

קומת מרתף , 

ו- 1-3

עובד מס' 1

עובד מס' 2

עובד מס' 3

עובד מס' 4
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 2נספח א' 

 1אשכול 

 

 מפרט עבור סניף אזורי חן  תל אביב 

 מרכז מסחרי אורי צבי גרינרג תל אביב

 

 

 כללי. .1

 תיאור המתקן .2

 פירוט דרישות שרותי ניקיון .3
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 כללי .1

 מסמך זה כפוף לתנאים המופיעים בנספח ב' למסמכי המכרז. 1.1
 

 תיאור המתקן .2

 

במפלס החנויות על פני קומה    23-25 גרינברג  צבי שוכן ברח' אוריזורי חן אסניף  2.1
 אחת.

 

 השירות הניתן בסניף: 2.2
 חדרי רופאים
 תחנת איסוף

 אחיות
 משרד
 מחסן

 חדר תקשורת
 שירותים

 

 פירוט שונות 2.3
 

 כלל כל השטח מרוצף בטרצו, גרניט פורצלן,  חדרי שירותים קרמיקה. 2.3.1

 יצות פנים גבס.קירות היקפים בניה קשיחה ומח 2.3.2

 גימור קירות סיד, אריטקס, תקרות אקוסטיות. 2.3.3

 דלתות עץ מצופות פורמייקה, משקופים צבע. 2.3.4

 דלת כניסה ראשית  זכוכית. 2.3.5

 

 מ"ר.  323 -סה"כ שטח המתקן כ 2.4

 אומדן כמויות צריכת נייר מתכלה לחודש )מהווה הערכה בלבד(. 2.4.1
 22.5נייר מגבת רשף  שם הסניף

מטר אורך  111ס"מ 
 יליםגל 6=1

נייר מגבת ממוחזר 
   21*24חד שכבתי 

1=4111 

 9נייר טואלט קרפ 
אורך  251ס"מ רוחב 

 -למתקן ג'מבו 
 31משקל מרחבי: 

 גלילים 12=1 גרם

 4 5 8 אזורי חן

 

 7:11-21:11א', ג':  שעות פעילות הסניף   .3
 15:11-21:11, 7:11-12:31ב', ד', ה':                                    

 בימי ו' הסניף פעיל אחריות הניקיון של הרופאים העצמאיים.                                   

 

 פירוט שעות נקיות הנדרשות: .4

 שעות ביום. 5.5ניקיון שוטף   -  4.1

 שעות ביום. 2.5ניקיון שוטף  – 4.2

 

 השירות הנ"ל יינתן לפני, במהלך ואחרי פעילות הסניף בתאום עם המנהל. .5
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סה"כהערות06:0007:0008:0009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:0022:0023:0000:0001:00ימיםעובדים

א',ג'

ב',ד',ה'

עובד מס' 1

5.5

5.5

מקרא :

שעות פעילותעובד  מס' 1

שעות  עבודה : א,ג' 7:00-21:00. ב',ד',ה': 7:00-12:30,15:00-21:00. ביום ו' הסניף פעיל אחריות הנקיון על הרופאים העצמאיים

ריכוז שעות חודשיות סניף אזורי חןשטח

5.5ניקיון יום - שעות  יומי121נקיון יום - חודשיות323

2.5ניקיון לילה - שעות יומי55נקיון לילה - חודשיות

8סה"כ יומי176סה"כ חודשי

סניף אזורי חן

שרותי ניקיון
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 2נספח א' 

 1אשכול 

 

 מפרט עבור סניף הדר יוסף  תל אביב 

  9   סלוניקי קהילת

 

 כללי. .1

 תיאור המתקן .2

 פירוט דרישות שרותי ניקיון .3
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 כללי .1

 מסמך זה כפוף לתנאים המופיעים בנספח ב' למסמכי המכרז. 1.1
 

 תיאור המתקן .2

 

ת קרקע ,קומה בקומ   בתל אביב. 9   סלוניקי שוכן ברח' קהילתהדר יוסף  סניף  2.1
 שניה ושלישית בבניין משרדים.

 

 השירות הניתן בסניף: 2.2
 חדרי רופאים
 תחנת איסוף

 אחיות
 משרד

 מרכז בריאות האישה.
 מכון רנטגן.

 מכון קשב וריכוז.

 נשים.  USמכון 
 מש"ט

 שירותים
 

 פירוט שונות 2.3
 

 כלל כל השטח מרוצף בטרצו, גרניט פורצלן,  חדרי שירותים קרמיקה. 2.3.1

 פים בניה קשיחה ומחיצות פנים גבס.קירות היק 2.3.2

 גימור קירות סיד, אריטקס, תקרות אקוסטיות. 2.3.3

 דלתות עץ מצופות פורמייקה, משקופים צבע. 2.3.4

 דלת כניסה ראשית  זכוכית. 2.3.5

 חניה 2.3.6

 

 מ"ר.  461 -סה"כ שטח המתקן כ 2.4

 אומדן כמויות צריכת נייר מתכלה לחודש )מהווה הערכה בלבד(. 2.4.1
 22.5נייר מגבת רשף  שם הסניף

מטר אורך  111ס"מ 
 גלילים 6=1

נייר מגבת ממוחזר 
   21*24חד שכבתי 

1=4111 

 9נייר טואלט קרפ 
  251ס"מ רוחב 

 -למתקן ג'מבו אורך 
 31משקל מרחבי: 

 גלילים 12=1 גרם

 6 3 11 הדר יוסף

 .16.31-21:11ה':  -א' שעות פעילות הסניף   .3

 

 פירוט שעות ניקיון  הנדרשות: .4

 ביום. שעות 9ניקיון יומי  4.1

 שעות ביום. 3.5.-ניקיון קבוע כ 4.2

 

 השירות הנ"ל יינתן לפני, במהלך ואחרי פעילות הסניף בתאום עם המנהל. .5
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סה"כהערות06:0007:0008:0009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:0022:0023:0000:0001:00ימיםעובדים

קומת קרקע  מעבדה, 

רנטגן,  משרד

א  - ה

קומה שניה  ושלישית

א  - ה

עובד מס' 1

5.5

עובד מס' 2

3.5

9סה"כ

שעות  עבודה : א-ה- 6:30-20:00

מקרא

שעות פעילותסניף מכבי

ריכוז שעות חודשיות סניף הדר יוסףשטח

9ניקיון יום - שעות  יומי198נקיון יום - חודשיות460

3.5ניקיון לילה - שעות יומי77נקיון לילה - חודשיות

12.5סה"כ יומי275סה"כ חודשי

סניף הדר יוסף
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 2נספח א' 

 1אשכול 

 מפרט עבור סניף רמת אביב ג' תל אביב 

 תל אביב 27אבא אחימאיר 

 

 

 כללי. .1

 תיאור המתקן .2

 פירוט דרישות שרותי ניקיון  .3
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 כללי .1

 ך זה כפוף לתנאים המופיעים בנספח ב' למסמכי המכרז.מסמ 1.1
 

 תיאור המתקן .2

 

תל אביב. בקומת קרקע במפלס  27שוכן ברח' אבא אחי מאיר רמת אביב ג'  סניף  2.1
 החנויות וקומת מרתף.

 

 השירות הניתן בסניף: 2.2
 חדרי רופאים
 תחנת איסוף

 אחיות
 משרד

 

 פירוט שונות 2.3
 

 צלן,  חדרי שירותים קרמיקה.כלל כל השטח מרוצף בטרצו, גרניט פור 2.3.1

 קירות היקפים בניה קשיחה ומחיצות פנים גבס. 2.3.2

 גימור קירות סיד, אריטקס, תקרות אקוסטיות. 2.3.3

 דלתות עץ מצופות פורמייקה, משקופים צבע. 2.3.4

 דלת כניסה ראשית  זכוכית. 2.3.5

 

 מ"ר.  645 -סה"כ שטח המתקן כ 2.4

 (.אומדן כמויות צריכת נייר מתכלה לחודש )מהווה הערכה בלבד 2.4.1
 22.5נייר מגבת רשף  שם הסניף

מטר אורך  111ס"מ 
 גלילים 6=1

נייר מגבת ממוחזר 
   21*24חד שכבתי 

1=4111 

 9נייר טואלט קרפ 
אורך  251ס"מ רוחב 

 -למתקן ג'מבו 
 31משקל מרחבי: 

 גלילים 12=1 גרם

 7 3 11 רמת אביב ג'

 

 7:11-21:11ה: -א' שעות פעילות הסניף   .3

 

 הנדרשות: פירוט שעות נקיות .4

 שעות ביום. 7.5ניקיון שוטף   -  4.1

 שעות ביום.  5ניקיון שוטף  – 4.2

 

 השירות הנ"ל יינתן לפני, במהלך ואחרי פעילות הסניף בתאום עם המנהל. .5
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וא-ההערות06:0007:0008:0009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:0022:0023:0000:0001:00ימיםעובדים

קומת קרקע 

+ מרתף
א-ה

עובד מס' 1
א-ה

7.5

ו'עובד מס' 1
3.5

7.53.5מקרא :

שעות פעילותעובד  מס' 1

שעות  עבודה : א- ה' : 7:00-20:00

ריכוז שעות חודשיות סניף רמת אביב ג'שטח

7.5ניקיון יום - שעות  יומי165נקיון יום - חודשיות645

3.5ניקיון יום ו'- שעות  יומי17.5ניקיון יום ו' חודשיות

5ניקיון לילה - שעות יומי110נקיון לילה - חודשיות

16סה"כ יומי292.5סה"כ חודשי

סניף רמת אביב ג'
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 2נספח א' 

 1אשכול 

 

 מפרט עבור מכבי פארם קינג ג'ורג' תל אביב 

 תל אביב 25רח' קינג ג'ורג' 

 

 כללי. .1

 תיאור המתקן .2

 ת שרותי ניקיוןפירוט דרישו .3
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 כללי .1

 מסמך זה כפוף לתנאים המופיעים בנספח ב' למסמכי המכרז. 1.1
 

 תיאור המתקן .2

 

בתל אביב. בקומת קרקע במפלס  25מכבי פארם קינג ג'ורג' שוכן ברח' קינג ג'ורג'  2.1
 החנויות.

 

 השירות הניתן בסניף: 2.2
 בית מרקחת
 מחסן תרופות

 שירותים
 

 פירוט שונות 2.3
 

ל השטח מרוצף בטרצו, גרניט פורצלן,  פרקט, שטיחים, למעט כלל כ 2.3.1
 חדרי שירותים קרמיקה.

 קירות היקפים בניה קשיחה ומחיצות פנים גבס. 2.3.2

 גימור קירות סיד, אריטקס, תקרות אקוסטיות. 2.3.3

 דלתות עץ מצופות פורמייקה, משקופים צבע. 2.3.4

 דלת כניסה ראשית  זכוכית/אלומיניום/פלדלת. 2.3.5
 
 

 מ"ר. 111 -סה"כ שטח המתקן כ 2.4

 אומדן כמויות צריכת נייר מתכלה לחודש )מהווה הערכה בלבד(. 2.4.1
 22.5נייר מגבת רשף  שם הסניף

מטר אורך  111ס"מ 
 גלילים 6=1

נייר מגבת ממוחזר 
   21*24חד שכבתי 

1=4111 

 9נייר טואלט קרפ 
אורך  251ס"מ רוחב 

 -למתקן ג'מבו 
 31משקל מרחבי: 

 גלילים 12=1 גרם

 5 2 5 ינג ג'ורג'מכבי פארם ק

 

 .8:11-13:11,   ו': 8:11-18:31ה': -שעות פעילות מכבי פארם: א' .3

 פירוט שעות נקיות הנדרשות: .4

 שעות ביום. 3ניקיון יומי  4.1

 שעות ביום. 2ניקיון יומי בימי ו'  4.2

 

 השירות הנ"ל יינתן לפני, במהלך ואחרי פעילות הסניף בתאום עם המנהל. .5
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ו'א-ההערות06:0007:0008:0009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:0022:0023:0000:0001:00ימיםעובדים

א-ה

ו'

א-ה
שעות 3

ו'
שעות 2

שעות 2שעות 3

שעות פעילותבית מרקחתמקרא :

שעות  עבודה : א-ה 8:00-18:30.  יום ו' 8:00-13:00

ריכוז שעות חודשיות בית מרקחת קינג ג'ורג'שטח

3נקיון שוטף א- ה - ליום66נקיון שוטף א- ה חודשי110

2נקיון שוטף ו' - ליום8נקיון שוטף ו' לחודש

5סה"כ יומי74סה"כ חודשי

בית מרקחת קינג ג'ורג' 25

שרותי ניקיון

עובד מס' 1
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 2נספח א' 

 1אשכול 

 

 רט עבור מכבי פארם בלפור תל אביב מפ

 תל אביב 2רח' בלפור 

 

 כללי. .1

 תיאור המתקן .2

 פירוט דרישות שרותי ניקיון .3
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 

 

 כללי .1

 מסמך זה כפוף לתנאים המופיעים בנספח ב' למסמכי המכרז. 1.1
 

 תיאור המתקן .2

 

 .בתל אביב. בקומת קרקע במפלס החנויות  2מכבי פארם בלפור  שוכן ברח' בלפור  2.1
 

 השירות הניתן בסניף: 2.2
 בית מרקחת
 מחסן תרופות

 שירותים
 

 פירוט שונות 2.3
 

כלל כל השטח מרוצף בטרצו, גרניט פורצלן,  פרקט, שטיחים, למעט  2.3.1
 חדרי שירותים קרמיקה.

 קירות היקפים בניה קשיחה ומחיצות פנים גבס. 2.3.2

 גימור קירות סיד, אריטקס, תקרות אקוסטיות. 2.3.3

 משקופים צבע.דלתות עץ מצופות פורמייקה,  2.3.4

 דלת כניסה ראשית  זכוכית/אלומיניום/פלדלת. 2.3.5
 
 

 מ"ר. 121 -סה"כ שטח המתקן כ 2.4

 אומדן כמויות צריכת נייר מתכלה לחודש )מהווה הערכה בלבד(. 2.4.1
 22.5נייר מגבת רשף  שם הסניף

מטר אורך  111ס"מ 
 גלילים 6=1

נייר מגבת ממוחזר 
   21*24חד שכבתי 

1=4111 

 9נייר טואלט קרפ 
אורך  251רוחב  ס"מ

 -למתקן ג'מבו 
 31משקל מרחבי: 

 גלילים 12=1 גרם

 5 2 5 מכבי פארם בלפור

 

 .8:11-13:11,   ו': 8:11-18:31ה': -שעות פעילות מכבי פארם: א' .3

 פירוט שעות נקיות הנדרשות: .4

 שעות ביום. 3ניקיון יומי  4.1

 שעות ביום. 2ניקיון יומי בימי ו'  4.2

 

 הלך ואחרי פעילות הסניף בתאום עם המנהל.השירות הנ"ל יינתן לפני, במ .5
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ו'א-ההערות06:0007:0008:0009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:0022:0023:0000:0001:00ימיםעובדים

א-ה

ו'

א-ה
שעות 3

ו'
שעות 2

שעות פעילותבית מרקחתמקרא :

שעות  עבודה : א-ה 8:00-18:30.  יום ו' 8:00-13:00

ריכוז שעות חודשיות בית מרקחת בלפורשטח

3נקיון שוטף א- ה - ליום66נקיון שוטף א- ה חודשי120

2נקיון שוטף ו' - ליום8נקיון שוטף ו' - לחודש

5סה"כ יומי74סה"כ חודשי

בית מרקחת בלפור 2

שרותי ניקיון

עובד מס' 1
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 2נספח א' 

 1אשכול 

 במהלך התקופה יפתח מתקן שלהלן: 

 מפרט עבור מכון פיזיו הדר יוסף 

 תל אביב  6שיטרית 

 

 

 כללי. .6

 תיאור המתקן .7

 פירוט דרישות שרותי ניקיון .8
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 כללי .1

 למסמכי המכרז.מסמך זה כפוף לתנאים המופיעים בנספח ב'  1.1
 

 תיאור המתקן .2

 

 תל אביב ובמבנה הועד האולימפי בקומה תחתונה.  6שוכן ברח' שיטרית  מכון פיזיו הדר יוסף 2.1
 

 השירות הניתן בסניף: 2.2
 מכון פיזיו

 ריפוי ועיסוק      
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 פירוט שונות .3

 כלל כל השטח מרוצף בטרצו, גרניט פורצלן, פרקט, שטיחים במדרגות, חדרי שירותים קרמיקה. 3.1.1

 קירות היקפים בניה קשיחה ומחיצות פנים גבס. 3.1.2

 גימור קירות סיד, אריטקס, תקרות אקוסטיות. 3.1.3

 דלתות עץ מצופות פורמייקה, משקופים צבע. 3.1.4

 דלת כניסה ראשית  זכוכית ומסגרת אלומיניום. 3.1.5

 גג מערכות מיזוג אויר. 3.1.6

 

 מ"ר.  715 -סה"כ שטח המתקן כ 3.2

 טרם נקבע. -שעות פעילות הסניף   .4

 

 ות נקיות הנדרשות:פירוט שע .5

 טרם נקבע. 1.2

 טרם נקבע. 1.1

 

 השירות הנ"ל יינתן לפני, במהלך ואחרי פעילות הסניף בתאום עם המנהל. .6
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 2נספח א' 

 1אשכול 

 

 מפרט עבור מכבי פארם רא"ג תל אביב 

 תל אביב 15רח' אבא אחימאיר 

 

 כללי. .1

 תיאור המתקן .2

 פירוט דרישות שרותי ניקיון .3
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 כללי .1

 מסמך זה כפוף לתנאים המופיעים בנספח ב' למסמכי המכרז. 1.1
 

 תיאור המתקן .2

 

 בתל אביב.   15מכבי פארם רא"ג  שוכן ברח' אבא אחימאיר  2.1

 השירות הניתן בסניף: 2.2

 בית מרקחת 

 מחסן תרופות 

 שירותים 
 

 פירוט שונות 2.3
 

כלל כל השטח מרוצף בטרצו, גרניט פורצלן,  פרקט, שטיחים,  2.3.1
 רמיקה.למעט חדרי שירותים ק

 קירות היקפים בניה קשיחה ומחיצות פנים גבס. 2.3.2

 גימור קירות סיד, אריטקס, תקרות אקוסטיות. 2.3.3

 דלתות עץ מצופות פורמייקה, משקופים צבע. 2.3.4

 דלת כניסה ראשית  זכוכית/אלומיניום/פלדלת. 2.3.5
 
 

 מ"ר.  99 -סה"כ שטח המתקן כ 2.4

אומדן כמויות צריכת נייר מתכלה לחודש )מהווה הערכה  2.4.1
 בלבד(.

 22.5נייר מגבת רשף  ם הסניףש
מטר אורך  111ס"מ 

 גלילים 6=1

נייר מגבת ממוחזר 
   21*24חד שכבתי 

1=4111 

 9נייר טואלט קרפ 
אורך  251ס"מ רוחב 

 -למתקן ג'מבו 
 31משקל מרחבי: 

 גלילים 12=1 גרם

 5 2 5 מכבי פארם רא"ג

 

 .8:11-13:11,   ו': 8:11-18:31ה': -שעות פעילות מכבי פארם: א' 3

 פירוט שעות נקיות הנדרשות: 4

 שעות ביום. 3ניקיון יומי  4.1

 שעות ביום. 2ניקיון יומי בימי ו'  4.2

 

 השירות הנ"ל יינתן לפני, במהלך ואחרי פעילות הסניף בתאום עם המנהל. 5
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ו'א-ההערות06:0007:0008:0009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:0022:0023:0000:0001:00ימיםעובדים

א-ה

ו'

א-ה
שעות 3

ו'
שעות 2

שעות פעילותבית מרקחתמקרא :

שעות  עבודה : א-ה 8:00-20:00.  יום ו' 8:00-13:00

ריכוז שעות חודשיות בית מרקחת בלפורשטח

3נקיון שוטף א- ה - ליום66נקיון שוטף א- ה חודשי120

2נקיון שוטף ו' - ליום8נקיון שוטף ו' - לחודש

5סה"כ יומי74סה"כ חודשי

בית מרקחת רמת אביב ג'

שרותי ניקיון

עובד מס' 1
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 2נספח א' 

 3אשכול 

 

מס' 

 סידורי

 טלפון שם המנהל כתובת שם הסניף

 13-6751315 וינטרובאברהם  רמת גן 4אורה  אורה 3.2

 13-5726241 טליה הורקני גבעתיים 182בן גוריון  טפולי בית וטיפת חלב 3.1

 13-5771317 איזנה קפלן שורץ בני ברק 34ר' עקיבא  ר' עקיבא 3.3

 173-2814811 אורית פוזניק בני ברק 34ר' עקיבא  *מכבי דנט*

 13-5771323 גאולה ניומן בני ברק 34ר' עקיבא  מכבי פארם

 13-5771317 איזנה קפלן שורץ בני ברק 64כהנמן  כהנמן 3.4

 13-6176577 נאוה חיים בני ברק 64כהנמן  *מכבי דנט*

 13-6162613 נירה זיידמן בני ברק 64כהנמן  מכבי פארם

 13-7316481 מיכל ריכטר גבעתיים 35וייצמן  מכבי פארם וייצמן 3.1

 13-6728839 רוזנבלום מאיר רמת גן 14ביאליק  מכבי פארם ביאליק 3.1

 03-6750305 אברהם ויינטרוב רמת גן 48נגבה  סניף מרום נווה 3.0

 דנט ייחתמו בהסכם נפרד ובתנאים זהים.-*מרפאות מכבי
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 2נספח א' 

 3אשכול 

 

 מפרט עבור סניף אורה רמת גן 

 4 אורה  7 אלכסנדר' רח

 

 כללי. .1

 תיאור המתקן .2

 ות שרותי ניקיוןפירוט דריש .3
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 כללי .1

 מסמך זה כפוף לתנאים המופיעים בנספח ב' למסמכי המכרז. 1.1
 

 תיאור המתקן .2

 

קומות כולל קומת  7במבנה בן    רמת גן . 4 אורה  7 אלכסנדר' שוכן רחאורה  סניף  2.1
 הקרקע.

 

 השירות הניתן בסניף: 2.2
 חדרי רופאים
 תחנת איסוף

 אחיות
 משרד

 המכון פיזיוטרפי
 מכון רנטגן
 שירותים

 

 פירוט שונות 2.3
 

 כלל כל השטח מרוצף בטרצו, גרניט פורצלן,  חדרי שירותים קרמיקה. 2.3.1

 קירות היקפים בניה קשיחה ומחיצות פנים גבס. 2.3.2

 גימור קירות סיד, אריטקס, תקרות אקוסטיות. 2.3.3

 דלתות עץ מצופות פורמייקה, משקופים צבע. 2.3.4

 דלת כניסה ראשית  זכוכית. 2.3.5

 מעליות 2 2.3.6

 מרתף 2.3.7

 חניה וגג. 2.3.8

 

 מ"ר.  1494 -סה"כ שטח המתקן כ 2.4

 אומדן כמויות צריכת נייר מתכלה לחודש )מהווה הערכה בלבד(. 2.4.1
 22.5נייר מגבת רשף  שם הסניף

מטר אורך  111ס"מ 
 גלילים 6=1

נייר מגבת ממוחזר 
   21*24חד שכבתי 

1=4111 

 9נייר טואלט קרפ 
  251ס"מ רוחב 

 -למתקן ג'מבו אורך 
 31משקל מרחבי: 

 גלילים 12=1 גרם

 22 21 36 מכבי אורה

 7:11-19:11' ה -' א  שעות פעילות הסניף   .3

 

 פירוט שעות נקיות הנדרשות: .4

 שעות ביום. 17ניקיון שוטף  4.1

 שעות ביום 11.5ניקיון קבוע   4.2

 

 השירות הנ"ל יינתן לפני, במהלך ואחרי פעילות הסניף בתאום עם המנהל. .5
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 2נספח א' 

 3אשכול 

 

ר סניף טיפת חלב וטיפולי בית מפרט עבו
 גבעתיים 

 גבעתיים. 182בן גוריון ' רח

 

 כללי. .1

 תיאור המתקן .2

 פירוט דרישות שרותי ניקיון .3
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 כללי .1

 מסמך זה כפוף לתנאים המופיעים בנספח ב' למסמכי המכרז. 1.1
 

 תיאור המתקן .2

 

ונה ושניה, במבנה גבעתיים קומה ראש 182 גוריון בן' ברח בית וטיפולי חלב. ט  סניף 2.1
 קומות. 3משרדים  בן 

 

 השירות הניתן בסניף: 2.2
 חדרי רופאים

 משרד
 טיפת חלב
 דיאטנטית.

 עובדת סוציאלית.
 שירותים

 

 פירוט שונות 2.3
 

כלל כל השטח מרוצף בטרצו, גרניט פורצלן,  חדרי שירותים קרמיקה.  2.3.1

 .PVCבמעבדה 

 קירות היקפים בניה קשיחה ומחיצות פנים גבס. 2.3.2

 ות סיד, אריטקס, תקרות אקוסטיות.גימור קיר 2.3.3

 דלתות עץ מצופות פורמייקה, משקופים צבע. 2.3.4

 דלת כניסה ראשית  זכוכית. 2.3.5

 מחסן שלא דורש נקיון יומי. 2.3.6

 

 מ"ר.  1874 -סה"כ שטח המתקן כ 2.4

 אומדן כמויות צריכת נייר מתכלה לחודש )מהווה הערכה בלבד(. 2.4.1
 22.5נייר מגבת רשף  שם הסניף

מטר אורך  111ס"מ 
 גלילים 6=1

נייר מגבת ממוחזר 
   21*24חד שכבתי 

1=4111 

 9נייר טואלט קרפ 
אורך  251ס"מ רוחב 

 -למתקן ג'מבו 
 31משקל מרחבי: 

 גלילים 12=1 גרם

 8 4 18 מכבי בן גוריון 

 

 8:11-16:11 –.   ג, ה 8:11-19:11 -שעות פעילות הסניף : א, ב, ד   .3

 

 פירוט שעות נקיות הנדרשות: .4

 שעות ביום. 5.5וטף   ניקיון ש  - 4.1

 שעות ביום. 14ניקיון קבוע  -  4.2

 

 השירות הנ"ל  יינתן לפני, במהלך ואחרי פעילות הסניף בתאום עם המנהל. .5
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הערות06:0007:0008:0009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:0022:0023:0000:0001:00ימיםעובדים

קומה 2 טיפולי 

בית+ טיפת 

חלב+ מעוף

א,ד

קומה 2 טיפולי 

בית+ טיפת 

חלב+ מעוף

ב,ג,ה

עובד מס' 1
א-ה

5.5

5.5סה"כ

מקרא - 
שעות פעילות המתקןסניף מכבי

שעות  עבודה : א,ד - 8:00-19:00.  ב, ג,ה' -8:00-16:00

ריכוז שעות חודשיות סניף טיפולי בית וטיפת חלב גבעתייםשטח

5.5ניקיון יום - שעות  יומי121נקיון יום - חודשיות1874

14ניקיון לילה - שעות יומי308נקיון לילה - חודשיות

19.5סה"כ יומי429סה"כ חודשי

סניף טיפולי בית וטיפת חלב גבעתיים
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 2ספח א' נ

 3אשכול 

 

 מפרט עבור סניף ר' עקיבא בני ברק 

 34רבי עקיבא ' רח

 

 כללי. .1

 תיאור המתקן .2

 פירוט דרישות שרותי ניקיון .3
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 יכלל .1

 

 מסמך זה כפוף לתנאים המופיעים בנספח ב' למסמכי המכרז. 1.1
 

 תיאור המתקן .2

 קומות. 7בבני  ברק, ובמבנה של   34ברח' ר' עקיבא   שוכןרבי עקיבא   סניף 2.1
 

 השירות הניתן בסניף: 2.2
 

 חדרי רופאים
 תחנת איסוף

 אחיות
 משרד

 מכון פיזיוטרפיה
 התפתחות הילד

 מכון רנטגן
 

 מכון שמיעה
 קטנות. חדר פעולות

 מוקד לרפואה דחופה.
 ההסכם ייחתם עם מכבי    –מכבי דנט 

 דנט ובאותם התנאים                     
מכבי פארם הכולל בית מרקחת 

 ומחסן  תרופות
 שירותים                    

 פירוט שונות 2.3
 

כלל כל השטח מרוצף בטרצו, גרניט פורצלן,  חדרי שירותים קרמיקה.  2.3.1

 .PVCבמעבדה 

 ירות היקפים בניה קשיחה ומחיצות פנים גבס.ק 2.3.2

 גימור קירות סיד, אריטקס, תקרות אקוסטיות. 2.3.3

 דלתות עץ מצופות פורמייקה, משקופים צבע. 2.3.4

 דלת כניסה ראשית  זכוכית/אלוימניום. דלת פלדה מהכניסה לחניה. 2.3.5

 חניה. 2.3.6

 מרתף 2.3.7

 דחסן אשפה. 2.3.8
 

 ר מכבי פארם.מ" 117מ"ר מכבי דנט+  225מ"ר+   2176 -סה"כ שטח המתקן כ 2.4

 אומדן כמויות צריכת נייר מתכלה לחודש )מהווה הערכה בלבד(. 2.4.1
 22.5נייר מגבת רשף  שם הסניף

מטר אורך  111ס"מ 
 גלילים 6=1

נייר מגבת ממוחזר 
   21*24חד שכבתי 

1=4111 

 9נייר טואלט קרפ 
  251ס"מ רוחב 

 -למתקן ג'מבו אורך 
 31משקל מרחבי: 

 גלילים 12=1 גרם

עקיבא, כולל מכבי ר' 
מכבי פארם ומכבי 

 דנט

57 6 29 

 

 7.11-23.11ה': -א'  שעות פעילות הסניף   .3

ייחתם בהסכם נפרד  –8:11-13:11, ו' 8:11-21:11ה': -שעות פעילות מכבי דנט: א' .4
 ובאותם תנאים

 .8:11-12:11,   ו': 8:11-21:31ה': -שעות פעילות מכבי פארם: א' .5

 פירוט שעות נקיות הנדרשות: .6

 שעות ביום. 21.5ניקיון שוטף   –ף מכבי סני 6.1
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 שעות ביום. 16ניקיון קבוע  –סניף מכבי  6.2

 שעות ביום ו'. 2שעות ביום +  2ניקיון שוטף  –בית מרקחת  6.3

 ייחתם בהסכם נפרד ובאותם תנאים –שעות ביום  2ניקיון שוטף  –מכבי דנט  6.4

 אותם תנאיםייחתם בהסכם נפרד וב –שעות ביום  1.5ניקיון קבוע   –מכבי דנט  6.5

 

 השירות הנ"ל יינתן לפני, במהלך ואחרי פעילות הסניף בתאום עם המנהל. .7

 



91 

 

מכביהערות06:0007:0008:0009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:0022:0023:00ימיםעובדים

מכבי 

פארם

מכבי 

דנט

קומות:  2- , 1-

, כניסה,1, 2, 3

א'-ה'

א'-ה'

ו'

א'-ה'

ו'

עובד מס' 1

 52

עובד מס' 2

52

עובד מס' 3
5

א-ה
5.5

2ו'

20.522סה"כ

יומייומייומי

מקרא: 

שעות פעילותמכבי דנטמכבי פארםסניף מכבי

ריכוז שעות חודשיות בית מרקחתשטח

22*2ניקיון יום - יומי44ניקיון יום חודש117ריכוז שעות חודשיות סניף ר' עקיבאשטח

4*2ניקיון יום ו' יומי8ניקיון יום ו'20.5ניקיון יום - שעות  יומי451נקיון יום - חודשיות2081

52סה"כ חודשי16ניקיון לילה - שעות יומי352נקיון לילה - חודשיות

ריכוז שעות חודשיות מכבי דנט36.5סה"כ יומי803סה"כ חודשי

2ניקיון יום - יומי44ניקיון יום חודש220

27*1.5ניקיון קבוע יומי40.5קבוע חודשי כולל ו'

3.5סה"כ יומי84.5סה"כ לחודש

ייחתם בהסכם נפרד עם מכבי דנט ובאותם תנאים

שעות  עבודה : א'-ה': 7:00-23:00

סניף ר' עקיבא

מחוץ לסניף 

 מכבי פארם

קומה 4 

מכבי דאנט

עובד מס' 4
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 2נספח א' 

 3אשכול 

 

 מפרט עבור סניף כהנמן בני ברק 

 ו'. 64כהנמן ' רח

 

 כללי. .1

 תיאור המתקן .2

 פירוט דרישות שרותי ניקיון .3
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 כללי .1

 מכי המכרז.מסמך זה כפוף לתנאים המופיעים בנספח ב' למס 1.1
 

 תיאור המתקן .2
 

 קומות. 3ו'  פינת עזרא  בבני  ברק, ובמבנה של   64ברח' כהנמן   שוכןכהנמן   סניף 2.1
 

 השירות הניתן בסניף: 2.2
 חדרי רופאים
 תחנת איסוף

 אחיות
 משרד

 מרכז בריאות האישה.
 מכון הלב.

 מוקד נשים.
 מכון סוכרת.
 איםההסכם ייחתם מול מכבי דנט ובאותם התנ –מכבי דנט 

 מכבי פארם הכולל בית מרקחת ומחסן תרופות.
 שירותים

 מכבי טבעי
 

 פירוט שונות 2.3
 

כלל כל השטח מרוצף בטרצו, גרניט פורצלן,  חדרי שירותים קרמיקה.  2.3.1

 .PVCבמעבדה 

 קירות היקפים בניה קשיחה ומחיצות פנים גבס. 2.3.2

 גימור קירות סיד, אריטקס, תקרות אקוסטיות. 2.3.3

 , משקופים צבע.דלתות עץ מצופות פורמייקה 2.3.4

 דלת כניסה ראשית  זכוכית/אלומיניום.  2.3.5

 חניה וגג. 2.3.6

 מרתף מערכות מיזוג אויר וגנרטור 2.3.7

 מעלית 2.3.8
 

 מ"ר. 78מ"ר מכבי דנט+ מכבי פארם  269מ"ר+  1613 -סה"כ שטח המתקן כ 2.4

 אומדן כמויות צריכת נייר מתכלה לחודש )מהווה הערכה בלבד(. 2.4.1
 22.5נייר מגבת רשף  שם הסניף

טר אורך מ 111ס"מ 
 גלילים 6=1

נייר מגבת ממוחזר 
   21*24חד שכבתי 

1=4111 

 9נייר טואלט קרפ 
  251ס"מ רוחב 

 -למתקן ג'מבו אורך 
 31משקל מרחבי: 

 גלילים 12=1 גרם

מכבי כהנמן , כולל 
מכבי פארם ומכבי 
 דנט ומכבי טבעי

34 8 14 

 

 7.11-23.11ה': -א'  שעות פעילות הסניף   .3

 8:11-13:11.  ו' 8:11-21:11ה': -דנט: א' שעות פעילות מכבי .4

 8:11-13:11. ו' 8:11-21:11ה': -שעות פעילות מכבי פארם: א' .5

 8:11-13:11. ו': 13:11-21:11שעות פעילות מכבי טבעי: ב':  .6
 

 פירוט שעות ניקיון הנדרשות: .7
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 שעות ביום. 14סניף מכבי ניקיון שוטף  7.1

 שעות ביום.  12.5סניף מכבי ניקיון קבוע  7.2

 שעות ביום כולל יום ו'. 2ניקיון שוטף  –ת מרקחת בי 7.3

 שעות ביום. 1.5ניקיון שוטף  –מכבי דנט  7.4

 שעות ביום. 1.5ניקיון קבוע   –מכבי דנט  7.5
 

 השירות הנ"ל יינתן לפני, במהלך ואחרי פעילות הסניף בתאום עם המנהל. .8
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טבעיפארםמכביהערות06:0007:0008:0009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:0022:0023:0000:0001:00ימים

א'-ה'

א'-ה'

ו'

א'-ה'

ו'

ב'

ו'

א'-ה'
5

א'-ה'
411

51א'-ה'

22ו'

1421סה"כ

חודשיחודשייומי

שעות הפעילותמכבי טבעימכבי דנטמכבי פארםסניף מכבימקרא:

ריכוז שעות חודשיות בית מרקחתשטחריכוז שעות חודשיות סניף כהנמןשטח

שולמו ע"י מכבי טבעי308נקיון יום - חודשיות1603 2ניקיון יום - כולל ו' 52ניקיון יום חודש1478ניקיון יום - שעות  יומי8 ש"ע י

שולמו ע"י מכבי טבעי275נקיון קבוע - חודשיות 12.5ניקיון לילה - שעות יומי8 ש"ע י

ריכוז שעות חודשיות מכבי דנטשטח26.5סה"כ יומי583סה"כ חודשי

1.5ניקיון יומי33ניקיון שוטף לחודש269

27*1.5ניקיון קבוע יומי40.5קבוע חודשי כולל ושעות  עבודה : א'-ה': 7:00-23:00

3סה"כ ליום73.5סה"כ חודשי

ייחתם בהסכם נפרד עם מכבי דנט ובאותם תנאים

ריכוז שעות חודשיות מכבי טבעישטח

2ניקיון יום ב' - יומי8ניקיון יום ב לחודשסניף כהנמן

2ניקיון יום ו - יומי8ניקיון יום ו לחודש
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 2נספח א' 

 3אשכול 

 

 מפרט עבור מכבי פארם וויצמן

 גבעתיים 16ויצמן 

 

 כללי. .1

 תיאור המתקן .2

 פירוט דרישות שרותי ניקיון .3
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 כללי .1

 מסמך זה כפוף לתנאים המופיעים בנספח ב' למסמכי המכרז. 1.1
 

 תיאור המתקן .2

 

 גבעתיים, במפלס החנויות. 16מכבי פארם ויצמן. שוכן הרח' ויצמן  2.1
 

 השירות הניתן בסניף: 2.2
 בית מרקחת
 מחסן תרופות

 

 רוט שונותפי 2.3
 

כלל כל השטח מרוצף בטרצו, גרניט פורצלן,  פרקט, שטיחים, למעט חדרי  2.3.1
 שירותים קרמיקה.

 קירות היקפים בניה קשיחה ומחיצות פנים גבס. 2.3.2

 גימור קירות סיד, אריטקס, תקרות אקוסטיות. 2.3.3

 דלתות עץ מצופות פורמייקה, משקופים צבע. 2.3.4

 דלת כניסה ראשית  זכוכית/אלומיניום/פלדלת. 2.3.5
 
 

 מ"ר. 91 -סה"כ שטח המתקן כ 2.4

 אומדן כמויות צריכת נייר מתכלה לחודש )מהווה הערכה בלבד(. 2.4.1
 22.5נייר מגבת רשף  שם הסניף

מטר אורך  111ס"מ 
 גלילים 6=1

נייר מגבת ממוחזר 
   21*24חד שכבתי 

1=4111 

 9נייר טואלט קרפ 
אורך  251ס"מ רוחב 

 -למתקן ג'מבו 
 31משקל מרחבי: 

 יםגליל 12=1 גרם

 6 2 5 מכבי פארם וייצמן

 

 .8:11-13:11,  ו': 8:11-21:11ה': -שעות פעילות מכבי פארם: א' .3

 פירוט שעות נקיות הנדרשות: .4

 שעות ביום.  2.5ניקיון יומי  4.1

 שעות ביום. 2ניקיון יומי בימי ו'  4.2

 

 השירות הנ"ל יינתן לפני, במהלך ואחרי פעילות הסניף בתאום עם המנהל. .5
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ו'א-ההערות06:0007:0008:0009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:0022:0023:0000:0001:00ימיםעובדים

א-ה

ו'

עובד מס' 1
א-ה

4

ו'עובד מס' 2
2

42מקרא :

שעות פעילותמכבי פארם

שעות  עבודה : א-ה 8:00-20:00.  יום ו' 8:00-13:00

ריכוז שעות חודשיות בית מרקחת וייצמןשטח

5נקיון שוטף א- ה - ליום110נקיון שוטף א- ה חודשי110

2.5נקיון שוטף ו' - ליום10נקיון שוטף ו' לחודש

5סה"כ יומי120סה"כ חודשי

בית מרקחת וייצמן גבעתיים

שרותי ניקיון
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 2' נספח א

 3אשכול 

 

 מפרט עבור מכבי פארם ביאליק

 רמת גן 14ביאליק 

 

 כללי. .1

 תיאור המתקן .2

 פירוט דרישות שרותי ניקיון .3
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 כללי .1

 מסמך זה כפוף לתנאים המופיעים בנספח ב' למסמכי המכרז. 1.1
 

 תיאור המתקן .2

 

 רמת גן בקומת הכניסה. 14מכבי פארם ביאליק שוכן ברח' ביאליק  2.1
 

 ניתן בסניף:השירות ה 2.2
 בית מרקחת
 מחסן תרופות

 

 פירוט שונות 2.3
 

כלל כל השטח מרוצף בטרצו, גרניט פורצלן,  פרקט, שטיחים, למעט  2.3.1
 חדרי שירותים קרמיקה.

 קירות היקפים בניה קשיחה ומחיצות פנים גבס. 2.3.2

 גימור קירות סיד, אריטקס, תקרות אקוסטיות. 2.3.3

 דלתות עץ מצופות פורמייקה, משקופים צבע. 2.3.4

 יסה ראשית  זכוכית/אלומיניום/פלדלת.דלת כנ 2.3.5
 
 

 מ"ר. 122 -סה"כ שטח המתקן כ 2.4

 אומדן כמויות צריכת נייר מתכלה לחודש )מהווה הערכה בלבד(. 2.4.1
 22.5נייר מגבת רשף  שם הסניף

מטר אורך  111ס"מ 
 גלילים 6=1

נייר מגבת ממוחזר 
   21*24חד שכבתי 

1=4111 

 9נייר טואלט קרפ 
אורך  251ס"מ רוחב 

 -ן ג'מבו למתק
 31משקל מרחבי: 

 גלילים 12=1 גרם

 6 2 5 מכבי פארם ביאליק

 

 .8:11-13:11,  ו': 8:11-21:11ה': -שעות פעילות מכבי פארם: א' .3

 פירוט שעות נקיות הנדרשות: .4

 שעות ביום. 3ניקיון יומי  4.1

 שעות ביום. 2ניקיון יומי בימי ו'  4.2

 

 ניף בתאום עם המנהל.השירות הנ"ל יינתן לפני, במהלך ואחרי פעילות הס .5
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ו'א-ההערות06:0007:0008:0009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:0022:0023:0000:0001:00ימיםעובדים

א-ה

ו'

עובד מס' 1
א-ה

3

עובד מס' 1
ו'

2

32

מקרא :

שעות פעילותמכבי פארם

שעות  עבודה : א-ה 8:00-20:00 יום ו' 8:00-13:00

ריכוז שעות חודשיות בית מרקחת ביאליקשטח

3נקיון שוטף א- ה - ליום66נקיון שוטף א- ה חודשי122

2נקיון שוטף ו' - ליום8נקיון שוטף ו' לחודש

74סה"כ חודשי

בית מרקחת ביאליק

שרותי ניקיון
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 2נספח א' 

 3אשכול 

 

 מפרט עבור סניף מרום נווה 

 רמת גן. 48ברח' נגבה 

 

 

 כללי. .1

 תיאור המתקן .2

 פירוט דרישות שרותי ניקיון .3
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 כללי .1

 מסמך זה כפוף לתנאים המופיעים בנספח ב' למסמכי המכרז. 1.1
 

 תיאור המתקן .2

 

 רמת גן. בקומת קרקע במפלס החנויות. 48בה שוכן ברח' נג מרום נוה  סניף  2.1
 

 השירות הניתן בסניף: 2.2
 חדרי רופאים
 תחנת איסוף

 אחיות
 משרד

 שירותים
 

 פירוט שונות 2.3
 

כלל כל השטח מרוצף בטרצו, גרניט פורצלן, פרקט, שטיחים במדרגות,  2.3.1
 חדרי שירותים קרמיקה.

 קירות היקפים בניה קשיחה ומחיצות פנים גבס. 2.3.2

 , אריטקס, תקרות אקוסטיות.גימור קירות סיד 2.3.3

 דלתות עץ מצופות פורמייקה, משקופים צבע. 2.3.4

 דלת כניסה ראשית  זכוכית /אלומיניום/פלדה. 2.3.5

 

 מ"ר. 159 -סה"כ שטח המתקן כ 2.4

 אומדן כמויות צריכת נייר מתכלה לחודש )מהווה הערכה בלבד(. 2.4.1
 22.5נייר מגבת רשף  שם הסניף

מטר אורך  111ס"מ 
 גלילים 6=1

ממוחזר נייר מגבת 
   21*24חד שכבתי 

1=4111 

 9נייר טואלט קרפ 
אורך  251ס"מ רוחב 

 -למתקן ג'מבו 
 31משקל מרחבי: 

 גלילים 12=1 גרם

 8 6 6 מכבי מרום נווה

 

 7:11-12:31-' ה ',ב 7:11-18:31' ד ',ג ,שעות פעילות הסניף: א .3

 

 פירוט שעות ניקיון הנדרשות: .4

 שעות ביום 5ניקיון שוטף  4.1

 שעות ביום 2ע ניקיון קבו 4.2

 

 השירות הנ"ל יינתן לפני, במהלך ואחרי פעילות הסניף בתאום עם המנהל. .5
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סה"כהערות07:0008:0009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:0022:0023:0000:0001:00ימיםעובדים

א,ג,ד'

ב',ה'

עובד מס' 1

07:4512:455

5סה"כ

שעות  עבודה : א-ה- 7:00-18:30, ב',ה' 7:00-12:30

מקרא:

שעות פעילות סניף מכבי

ריכוז שעות חודשיות סניף מרום נוהשטח

5ניקיון יום - שעות  יומי110נקיון יום - חודשיות159

2ניקיון קבוע - יומי44נקיון קבוע - חודשי

7סה"כ יומי154סה"כ חודשי

סניף מרום נווה

שרותי ניקיון 

 קומה שניה
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 2נספח א' 

 4אשכול 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מס' 
 סידורי

 טלפון שם המנהל כתובת שם הסניף

 13-5726241 ציפי בלכר  45עמישב  גבעתיים 4.2

 13-6317214 ציפי מימון תל אביב 58לה גרדיה   יד אליהו 4.1

 13-6317214 ציפי מימון תל אביב 41דרך ההגנה  התקווהשכונת  4.3

 13-5122114 רבקה סולם שורץ תל אביב 36התקומה  יפו 4.4
 13-5122132 מיכל רוזנבלום תל אביב 36התקומה  מכבי פארם

 13-5425241 מירב בן עזרא תל אביב 7השל"ה  השל"ה 4.1
 13-5425254  מחמוד חליל תל אביב 7השל"ה  מכבי פארם
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 2נספח א' 

 4אשכול 

 

 מפרט עבור סניף גבעתיים

 גבעתיים. 45עמישב 

 

 כללי. .1

 תיאור המתקן .2

 פירוט דרישות שרותי ניקיון .3
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 כללי .1
 מסמך זה כפוף לתנאים המופיעים בנספח ב' למסמכי המכרז.

 

 תיאור המתקן .2

 

בעתיים, בקומת קרקע במפלס החנויות של ג 45ברח' עמישב     שוכןגבעתיים   סניף 2.1
 בניין המגורים.

 

 השירות הניתן בסניף: 2.2
 חדרי רופאים
 תחנת איסוף

 אחיות
 משרד
 מש"ט

 חדרי צוות
 פיזיוטרפיה
 שירותים

 

 פירוט שונות 2.3
 

 כלל כל השטח מרוצף בטרצו, גרניט פורצלן,  חדרי שירותים קרמיקה.  2.3.1

 .קירות היקפים בניה קשיחה ומחיצות פנים גבס 2.3.2

 גימור קירות סיד, אריטקס, תקרות אקוסטיות. 2.3.3

 דלתות עץ מצופות פורמייקה, משקופים צבע. 2.3.4

 דלת כניסה ראשית  זכוכית/אלומיניום/ פלדה. 2.3.5

 חניה וגג. 2.3.6

 מרתף מערכות מיזוג אויר וגנרטור 2.3.7

 מעלית 2.3.8

 

 מ"ר. 755 -סה"כ שטח המתקן כ 2.4

 אומדן כמויות צריכת נייר מתכלה לחודש )מהווה הערכה בלבד(. 2.4.1
 22.5נייר מגבת רשף  הסניף שם

מטר אורך  111ס"מ 
 גלילים 6=1

נייר מגבת ממוחזר 
   21*24חד שכבתי 

1=4111 

 9נייר טואלט קרפ 
אורך  251ס"מ רוחב 

 -למתקן ג'מבו 
 31משקל מרחבי: 

 גלילים 12=1 גרם

 11 3 27 עמישב גבעתיים

 .7:11-21:31, ב' ,ג': 7.11-21:31א', ד', ה:   שעות פעילות הסניף   .3

 

 פירוט שעות נקיות הנדרשות: .4

 שעות ביום. 11 -ניקיון שוטף   4.1

 שעות ביום. 6 –לילה  –ניקיון קבוע  4.2

 

 השירות הנ"ל יינתן לפני, במהלך ואחרי פעילות הסניף בתאום עם המנהל. .5
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סה"כ06:0007:0008:0009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:0022:0023:0000:0001:00ימיםעובדים

קומה א'+ב'

א-ה

עובד מס' 1
א-ה

8

עובד מס' 2
א-ה

3

11סה"כ

מקרא:

שעות פעילותסניף מכבי

ריכוז שעות חודשיות סניף גבעתייםשטח

11ניקיון יום - שעות  יומי242נקיון יום - חודשיות755

6ניקיון לילה - שעות יומי132נקיון לילה - חודשיות

17סה"כ יומי374סה"כ חודשי

שעות  עבודה : א,ד,ה: - 7:00-20:30.  ב,ג: 7:00-21:30

סניף גבעתיים
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 2נספח א' 

 4אשכול 

 

 מפרט עבור סניף יד אליהו

 תל אביב 58לה גרדיה 

 

 כללי. .1

 תיאור המתקן .2

 רישות שרותי ניקיוןפירוט ד .3
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



119 

 

 כללי .1

 מסמך זה כפוף לתנאים המופיעים בנספח ב' למסמכי המכרז. 5.1
 

 תיאור המתקן .2

 

בתל אביב, בשלוש קומות כולל קומת  58ברח' לה גרדיה   שוכןיד אליהו    סניף 2.1
 מרתף.

 

 השירות הניתן בסניף: 2.2
 חדרי רופאים       
 תחנת איסוף       
 אחיות       

 משרד       
 פיזיוטרפיה      
 שירותים      
 

 פירוט שונות 2.3

כלל כל השטח מרוצף בטרצו, גרניט פורצלן,  חדרי שירותים  2.3.1
 קרמיקה. 

 קירות היקפים בניה קשיחה ומחיצות פנים גבס. 2.3.2

 גימור קירות סיד, אריטקס, תקרות אקוסטיות. 2.3.3

 דלתות עץ מצופות פורמייקה, משקופים צבע. 2.3.4

 זכוכית/אלומיניום/ פלדה.דלת כניסה ראשית   2.3.5

 חניה וגג. 2.3.6

 מרתף מערכות מיזוג אויר וגנרטור 2.3.7

 מעלית 2.3.8

 

 מ"ר. 1191 -סה"כ שטח המתקן כ 2.4

אומדן כמויות צריכת נייר מתכלה לחודש )מהווה הערכה  2.4.1
 בלבד(.

 22.5נייר מגבת רשף  שם הסניף
מטר אורך  111ס"מ 

 גלילים 6=1

נייר מגבת ממוחזר 
   21*24חד שכבתי 

1=4111 

 9ר טואלט קרפ ניי
אורך  251ס"מ רוחב 

 -למתקן ג'מבו 
 31משקל מרחבי: 

 גלילים 12=1 גרם

 11 14 11 מכבי יד אליהו 

 

  7:11-21:11ה: -.ימים ב6:31-21:11 -א'   שעות פעילות הסניף   3
 פעם בשבועיים רופא משפחה –ו'                                     

 פירוט שעות נקיות הנדרשות: 4

 שעות ליום. 14 –קיון שוטף )יום( ני 4.1

 שעות ליום.  9ניקיון קבוע )לילה(  4.2

 

 השירות הנ"ל יינתן לפני, במהלך ואחרי פעילות הסניף בתאום עם המנהל. 5
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סה"כהערות06:0007:0008:0009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:0022:0023:0000:0001:00ימיםעובדים

קומות:  

מרתף, 

קרקע, 

ראשונה.

א  - ה

עובד מס' 1

8

עובד מס' 2

6

14

מקרא:

שעות פעילותסניף מכבי

ריכוז שעות חודשיות סניף גבעתייםשטח

14ניקיון יום - שעות  יומי308נקיון יום - חודשיות1191

9ניקיון לילה - שעות יומי198נקיון לילה - חודשיות

23סה"כ יומי506סה"כ חודשי

שעות  עבודה :א' - 6:30-21:00. ימים ב-ה: 7:00-21:00 

ו' – פעם בשבועיים רופא משפחה

סניף יד אליהו
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 2נספח א' 

 4אשכול 

 

 מפרט עבור סניף שכונת התקווה

 תל אביב 41דרך ההגנה 

 

 כללי. .1

 תיאור המתקן .2

 פירוט דרישות שרותי ניקיון .3
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



112 

 

 כללי .1

 מסמך זה כפוף לתנאים המופיעים בנספח ב' למסמכי המכרז. 1.1
 

 תיאור המתקן 2

 

תל אביב, קומת קרקע במפלס  41ברח' דרך ההגנה   שוכןשכונת התקווה    סניף 2.1
 החנויות של בנין מגורים.

 

 השירות הניתן בסניף: 2.2
 חדרי רופאים
 תחנת איסוף

 אחיות
 משרד

 קלינאית תקשורת
 ריפוי בעיסוק

 שירותים
 

 פירוט שונות 2.3
 

כלל כל השטח מרוצף בטרצו, גרניט פורצלן,  חדרי שירותים  2.3.1
 קרמיקה. 

 קירות היקפים בניה קשיחה ומחיצות פנים גבס. 2.3.2

 גימור קירות סיד, אריטקס, תקרות אקוסטיות. 2.3.3

 דלתות עץ מצופות פורמייקה, משקופים צבע. 2.3.4

 דלת כניסה ראשית  זכוכית/אלומיניום/ פלדה. 2.3.5

 .גג וחניה  2.3.6

 

 מ"ר. 495 -סה"כ שטח המתקן כ 2.4

 אומדן כמויות צריכת נייר מתכלה לחודש )מהווה הערכה בלבד(. 2.4.1
 22.5נייר מגבת רשף  שם הסניף

מטר אורך  111ס"מ 
 גלילים 6=1

נייר מגבת ממוחזר 
   21*24חד שכבתי 

1=4111 

 9נייר טואלט קרפ 
  251ס"מ רוחב 

 -למתקן ג'מבו אורך 
 31משקל מרחבי: 

 גלילים 12=1 גרם

 6 11 18 שכונת התקוה

 

 .7:11-14:11, ב, ד 16:11-18:31, 7:11-13:11ה':  -שעות פעילות המרפאה   א' 3
 8:11-13:11. )יום ד' סגור אחה"צ(. יום ו' 7:11-22:11ה -שעות פעילות בהית הרופאים: א

 פירוט שעות נקיות הנדרשות: 4

 שעות ליום. 7.5 –יום  –ניקיון שוטף  4.1

 שעות ליום.  4 –)לילה( ניקיון קבוע  4.2

 

 השירות הנ"ל יינתן לפני, במהלך ואחרי פעילות הסניף בתאום עם המנהל. 5
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סה"כ 07:0008:0009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:0022:0023:0000:0001:00ימיםעובדים

קומת קרקע 

אחיות מעבדה 

ומשרד

א, ג

קומת קרקע 

בית הרופאים

א',ב,ג,ה'

קומת קרקע 

בית הרופאים
ו'

עובד מס' 1

7.5

מקרא:

שעות פעילותסניף מכבי

ריכוז שעות חודשיות סניף גבעתייםשטח

7.5ניקיון יום - שעות  יומי165נקיון יום - חודשיות495

4ניקיון לילה - שעות יומי88נקיון לילה - חודשיות

11.5סה"כ יומי253סה"כ חודשי

א-ה 7:00-13:00, 16:00-18:30. ימים ב',ד' 7:00-14:00.שעות עבודה מרפאה: 

שעות עבודה בית הרופאים: א-ה: 7:00-22:00. )יום ד' סגור אחה"צ(. יום ו' 8:00-13:00.

סניף ההגנה - שכונת התקווה
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 2נספח א' 

 4אשכול 

 

 מפרט עבור סניף יפו

 יפו. 36התקומה 

 

 כללי. .1

 תיאור המתקן .2

 פירוט דרישות שרותי ניקיון .3
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 כללי .1

 י המכרז.מסמך זה כפוף לתנאים המופיעים בנספח ב' למסמכ 1.1
 

 תיאור המתקן .2

 

 קומות. 5יפו. במבנה בן  36ברח' התקומה   שוכןיפו     סניף 2.1
 

 השירות הניתן בסניף: 2.2
 חדרי רופאים
 תחנת איסוף

 אחיות
 משרד

 פיזיוטרפיה
 התפתחות הילד
 מיני מכון סוכרת

 מרפאה תעסוקתית
 מכבי פארם הכולל בית מרקחת ומחסן תרופות.

 שירותים
 

 פירוט שונות 2.3
 

 ל השטח מרוצף בטרצו, גרניט פורצלן,  חדרי שירותים קרמיקה. כלל כ 2.3.1

 קירות היקפים בניה קשיחה ומחיצות פנים גבס. 2.3.2

 גימור קירות סיד, אריטקס, תקרות אקוסטיות. 2.3.3

 דלתות עץ מצופות פורמייקה, משקופים צבע. 2.3.4

 דלת כניסה ראשית  זכוכית/אלומיניום/ פלדה. 2.3.5

 מעליות. 2 2.3.6

 גג מערכות מיזוג אויר. 2.3.7

 מערכות מיזוג אויר וגנרטור. חניה 2.3.8

 מרתף 2.3.9

 גינה 2.3.11

 

 מ"ר. 111מ"ר +  2551 -סה"כ שטח המתקן כ 2.4

 אומדן כמויות צריכת נייר מתכלה לחודש )מהווה הערכה בלבד(. 2.4.1
 22.5נייר מגבת רשף  שם הסניף

מטר אורך  111ס"מ 
 גלילים 6=1

נייר מגבת ממוחזר 
   21*24חד שכבתי 

1=4111 

 9נייר טואלט קרפ 
  251ס"מ רוחב 

 -למתקן ג'מבו אורך 
 31משקל מרחבי: 

 גלילים 12=1 גרם

מכבי יפו כולל מכבי 
 פארם

61 5 21 

 

  .7:11-15:31' ג יום, 7:11-19:11 ה: ,ד ,ב ,א ימים  שעות פעילות הסניף   .3
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-7:31, יום ו' 8:11-15:11' ג יום, 8:11-18:31 ה: ,ד ,ב ,א שעות פעילות מכבי פארם: ימים .4
13:11 

 עות ניקיון הנדרשות:פירוט ש .5

 שעות ביום. 28.5 –ניקיון יום שוטף כ  5.1

 שעות עבודה ביום. 19.5 -ניקיון קבוע  כ 5.2

 שעות עבודה ביום כולל יום ו'. 2 -ניקיון יום שוטף לבית המרקחת  כ 5.3

 

 השירות הנ"ל יינתן לפני, במהלך ואחרי פעילות הסניף בתאום עם המנהל. .6
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מכבי06:0007:0008:0009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:0022:0023:0000:0001:00ימיםעובדים

מכבי 

פארם

קומות 1-4
א-ה

קומת כניסה 

- מכבי פארם
א-ה

קומת כניסה 

- מכבי פארם
ו'

א-העובד מס' 1
7.5

א-העובד מס' 2
62

7.5א-העובד מס' 3

7.5א-העובד מס' 4

ו'עובד מס' 4
2

28.54סה"כ 

שעות  עבודה : א',ב',ד',ה': 7:00-19:00. ג': 7:00-15:30

מקרא:

שעות פעילותמכבי פארםסניף מכבי

ריכוז שעות חודשיות בית מרקחתריכוז שעות חודשיות סניף יפושטח

522ניקיון יום חודש28.5ניקיון יום - שעות  יומי627נקיון יום - חודשיות2550

19.5ניקיון לילה - שעות יומי429נקיון לילה - חודשיות

48סה"כ יומי1056סה"כ חודשי

סניף יפו

ניקיון יום - יומי 

כולל יום ו'
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 2נספח א' 

 4אשכול 

 

 סניף השל"ה מפרט עבור

 .7השל"ה 

 

 כללי. .1

 תיאור המתקן .2

 פירוט דרישות שרותי ניקיון .3
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 כללי .1

 מסמך זה כפוף לתנאים המופיעים בנספח ב' למסמכי המכרז. 1.1
 

 תיאור המתקן .2

 

קומות+ קומת  3תל אביב. במבנה בן  7ברח' השל"ה  שוכן מכבי השל"ה    סניף 2.1
 מרתף+ קומת גג.

 

 ף:השירות הניתן בסני 2.2
 חדרי רופאים
 תחנת איסוף

 אחיות
 משרד

 פיזיוטרפיה
 בריאות הנפש

 מכון ריפוי בעיסוק
 מש"ט

 חדר הדרכה
 מכון כושר

 מכבי פארם הכולל בית מרקחת ומחסן תרופות.
 שירותים
 

 פירוט שונות 2.3

 כלל כל השטח מרוצף בטרצו, גרניט פורצלן,  חדרי שירותים קרמיקה.  2.3.1

 ת פנים גבס.קירות היקפים בניה קשיחה ומחיצו 2.3.2

 גימור קירות סיד, אריטקס, תקרות אקוסטיות. 2.3.3

 דלתות עץ מצופות פורמייקה, משקופים צבע. 2.3.4

 דלת כניסה ראשית  זכוכית/אלומיניום/ פלדה. 2.3.5

 גג מערכות מיזוג אויר. 2.3.6

 מעליות 2 2.3.7

 חניה גנרטור. 2.3.8

 מרתף. 2.3.9

 מ"ר מכבי פארם. 96מ"ר +  1675 -סה"כ שטח המתקן כ 2.4

 כלה לחודש )מהווה הערכה בלבד(.אומדן כמויות צריכת נייר מת 2.4.1
 22.5נייר מגבת רשף  שם הסניף

מטר אורך  111ס"מ 
 גלילים 6=1

נייר מגבת ממוחזר 
   21*24חד שכבתי 

1=4111 

 9נייר טואלט קרפ 
אורך  251ס"מ רוחב 

 -למתקן ג'מבו 
 31משקל מרחבי: 

 גלילים 12=1 גרם

מכבי השל"ה  כולל 
 מכבי פארם

55 8 22 

 

 6:45-13:11יום ד':    .6:45-19:11א,ב,ג,ה:  ימים  הסניף   שעות פעילות .3

 .8:11-12:31יום ו'  .8:11-19:11ה': -א שעות פעילות מכבי פארם: ימים .4

 פירוט שעות נקיות הנדרשות: .5
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 שעות. 14שעות ליום . וביום ד'  21 –ניקיון שוטף ימים א,ב,ג,ה  –סניף מכבי  5.1

 ם.שעות ליו 13ניקיון קבוע   -סניף מכבי  5.2

 שעות. 2שעות . יום ו'  3 -ה -ניקיון שוטף : ימים א –מכבי פארם  5.3

 

 השירות הנ"ל יינתן לפני, במהלך ואחרי פעילות הסניף בתאום עם המנהל. .6
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מכבי06:0007:0008:0009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:0022:0023:0000:0001:00ימיםעובדים

מכבי 

פארם

א,ב,ג,ה

ד

א-ה

ו

עובד מס' 1
א,ב,ג,ה

8

6ד

א,ב,ג,העובד מס' 2
5

3

ד
33

ו'
2

א,ב,ג,העובד מס' 3
7

ד
5

20143

מקרא: 

שעות פעילותמכבי פארםסניף מכבי

שעות  עבודה : א,ב,ג,ה: 7:00-19:00.  יום ד' 6:45-13:00חישוב שעות יום חודשיות

20*18+14*4=416

ריכוז שעות חודשיות בית מרקחתשטחיום ד'ימים א,ב,ג,הריכוז שעות חודשיות סניף השל"השטח

3ניקיון יום - יומי66ניקיון יום חודשי201496ניקיון יום - שעות  יומי416נקיון יום - חודשיות1675

2ניקיון ו' יומי8ניקיון ו' חודשי1313ניקיון לילה - שעות יומי286נקיון לילה - חודשיות

74סה"כ חודשי 3327סה"כ יומי702סה"כ חודשי

סניף השל"ה

מכבי פארם

קומות - מרתף, 

ראשונה, 

שניה,שלישית
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 2נספח א' 

  1אשכול 

 

מס' 
 סידורי

 טלפון שם המנהל כתובת שם הסניף

 31עמק איילון  *מכבי דנט  שוהם* 1.2
 כניסה ב'

 173-2818212 עירית כהן דקל

 13-5266212 נאוה חיים תל אביב 19רח' הס  *מכבי דנט הס* 1.1

תל  43רח' ברודצקי  *מכבי דנט רא"ג* 1.3
 אביב

 13-7623212 מיכל רובין

 151-8812123 ברוך ניסן 32ביאליק  רמת גן* -*מכבי דנט  1.4

*מכבי דנט  1.1
 גבעתיים* 

 53יצחק רבין 
 גבעתיים

 173-2817112 אורית נגרין 

 

 דנט ייחתמו בהסכם נפרד ובתנאים זהים.-*מרפאות מכבי
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 2נספח א' 

 1אשכול 

 

 מפרט עבור מכבי דנט

 סניף שוהם  

 ייחתם עם מכבי דנט בנפרד באותם התנאים

 

 שוהם 31רחוב שד' עמק איילון 

 

 כללי. .1

 תיאור המתקן .2

 פירוט דרישות שרותי ניקיון  .3
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 כללי .1

 מסמך זה כפוף לתנאים המופיעים בנספח ב' למסמכי המכרז. 1.1
 

 תיאור המתקן .2

 

 . 31שוכן ברחוב שד' עמק איילון  שוהםסניף  2.1
 

 השירות הניתן בסניף מכבידנט: 2.2
 חדרי רופאים

 משרדים
 מרפסת.
 ריהוט.

 
 

 פירוט שונות 2.3
 

 כלל כל השטח מרוצף בטרצו, גרניט פורצלן. 2.3.1

 ומחיצות פנים גבס.קירות היקפים בניה קשיחה  2.3.2

 גימור קירות סיד, אריטקס, תקרות אקוסטיות. 2.3.3

 דלתות עץ מצופות פורמייקה, משקופים צבע. 2.3.4

 חזית מרפאה + דלת כניסה ראשית  מזכוכית. 2.3.5

 חדר מנהלת אדמיניסטרטיבית חזית מזכוכית. 2.3.6
 חלונות המרפאה. 2.3.7

 מ"ר מכבי דנט. 221 -סה"כ שטח המתקן כ 2.4

 אומדן כמויות צריכת נייר מתכלה לחודש )מהווה הערכה בלבד(. 2.4.1
 22.5נייר מגבת רשף  שם הסניף

מ"ר אורך  11ס"מ 
 גלילים 6=1

נייר מגבת ממוחזר 
   21*24חד שכבתי 

1=4111 

 9נייר טואלט קרפ 
 251ס"מ רוחב 

 -למתקן ג'מבו 
 31משקל מרחבי: 

 גלילים 12=1 גרם

 3 1 4 מכבי דנט שוהם

 

 8:11-13:11.   ו'  8:11-21:11ה' -עילות מכבי דנט : א'שעות פ .3

 פירוט שעות נקיון  הנדרשות: .4

 ש"ע. 1ניקיון שוטף  4.1

 ש"ע. 3ניקיון קבוע  4.2

 

 השירות הנ"ל יינתן לפני, במהלך ואחרי פעילות הסניף בתאום עם המנהל. .5
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ו'א-ההערות06:0007:0008:0009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:0022:0023:0000:0001:00ימיםעובדים

א-ה

ו'

א-ה
1

ו'
0

שעות פעילותבית מרקחתמקרא :

שעות  עבודה : א-ה 8:00-20:00.  יום ו' 8:00-13:00. 

ריכוז שעות חודשיות מכבי דנט  שוהםשטח

1נקיון שוטף א- ה - ליום22נקיון שוטף א- ה חודשי220

27*3ניקיון שוטף שישי ליום81ניקיון קבוע לחודש

4סה"כ יומי103סה"כ חודשי

מרפאה עצמאית לא בתוך סניפי מכבי - ההסכם ייחתם בנפרד ובאותם תנאים

מכבי דנט שוהם

שרותי ניקיון

עובד מס' 1
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 2נספח א' 

 1אשכול 

 

 מפרט עבור סניף מכבי דנט 

 ת"א -הס 

 בי הסכם ייחתם בנפרדנפרד מסניף מכ

 

 כללי.  .1

 תיאור המתקן .2

 פירוט דרישות שרותי ניקיון  .3
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 כללי .1

 מסמך זה כפוף לתנאים המופיעים בנספח ב' למסמכי המכרז. 1.1
 

 תיאור המתקן .2

 

 קומות. 2ובמבנה   19שוכן בר"ח הס  הס סניף  2.1
 

 השירות הניתן בסניף: 2.2
 חדרי רופאים

 מעבדה
 חדרי מנהלים
 ראשיתחדר סייעת 

 תאי שירותים 6
 חדרי צוות 2

 פירוט שונות 2.3

 ריצוף רגיל 2.3.1

 גינה 2.3.2

 גימור קירות סיד, אריטקס, תקרות אקוסטיות. 2.3.3

 דלתות עץ מצופות פורמייקה, משקופים צבע. 2.3.4

 דלת כניסה ראשית  זכוכית ומסגרת אלומיניום. 2.3.5

 מ"ר כל קומה(251מ"ר ) 511 -סה"כ שטח המתקן כ 2.4

 חודש )מהווה הערכה בלבד(.אומדן כמויות צריכת נייר מתכלה ל 2.4.1
 22.5נייר מגבת רשף  שם הסניף

מטר אורך  111ס"מ 
 גלילים 6=1

נייר מגבת ממוחזר 
   21*24חד שכבתי 

1=4111 

 9נייר טואלט קרפ 
אורך  251ס"מ רוחב 

 -למתקן ג'מבו 
 31משקל מרחבי: 

 גלילים 12=1 גרם

 8 4 11 מכבי דנט הס

 

 17.31-14.11-יום ו' 17.31-21.11ה'. -שעות פעילות הסניף : ימים א' .3

 פירוט שעות ניקיון  הנדרשות: .4

 שעות 3 –ניקיון  שוטף   4.1

 שעות. 3 –ניקיון קבוע  4.2

 

השירות הנ"ל יינתן לפני, במהלך ואחרי פעילות הסניף בתאום עם המנה .5
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הערות06:0007:0008:0009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:0022:0023:0000:0001:00ימיםעובדים

מכבי דנט    

א-ה

מכבי דנט    

ו'

מכבי דנט
א-ה'

ו'  

עובד מס' 1
א-ה'

6

עובד מס' 1
ו'  

6סה"כ

שעות פעילותמכבי דנט

ריכוז שעות מכבי דנט הסשטח

6ניקיון יום - יומי132ניקיון שוטף חודשי500

27*3קבוע כולל ו' יומי81קבוע כולל ו' חודשי

213סה"כ חודשי 

מרפאה עצמאית לא בתוך סניפי מכבי - ההסכם ייחתם בנפרד ובאותם תנאים
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 2נספח א' 

 1אשכול 

 

 מפרט עבור סניף מכבי דנט

 רמת אביב 

 ד הסכם ייחתם בנפר-נפרד מסניף מכבי 

 

 רמת אביב  43ברודצקי 

 

 כללי. .1

 תיאור המתקן .2

 פירוט דרישות שרותי ניקיון .3
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



131 

 

 כללי .1

 מסמך זה כפוף לתנאים המופיעים בנספח ב' למסמכי המכרז. 1.1
 

 תיאור המתקן .2

 

 בקומה א' רמת אביב. 43שוכן ברח' ברודצקי  רמת אביבסניף  2.1
 

 כלל כל השטח כולל חדרי טיפולים, חדרי שירותים. .א

 הדלתות בסניף כולל דלתות זכוכית בחדרי מנהלים. כל .ב

 דלת כניסה ראשית  זכוכית. .ג

 השירות הניתן בסניף: 2.2
 חדרי רופאים 2.2.1      
 מעבדה 2.2.2      
 חדרי מנהלים 2.2.3      
 חדר סייעת ראשית 2.2.4      

 פירוט שונות 2.3

 ריצוף רגיל 2.3.1

 גימור קירות סיד, אריטקס, תקרות אקוסטיות. 2.3.2

 ץ מצופות פורמייקה, משקופים צבע.דלתות ע 2.3.3

  דלת כניסה ראשית  זכוכית ומסגרת אלומיניום.  2.3.4

 מ"ר.  451 -סה"כ שטח המתקן כ 2.4

אומדן כמויות צריכת נייר מתכלה לחודש )מהווה הערכה  2.4.1
 בלבד(.

 22.5נייר מגבת רשף  שם הסניף
מטר אורך  111ס"מ 

 גלילים 6=1

נייר מגבת ממוחזר 
   21*24חד שכבתי 

1=4111 

 9נייר טואלט קרפ 
  251ס"מ רוחב 

 -למתקן ג'מבו אורך 
 31משקל מרחבי: 

 גלילים 12=1 גרם

 5 3 7 מכבי דנט רא"ג

 

  8.11-13.11יום ו' משעה  8.11-21.11ה -שעות פעילות המרפאה : ימים א 3

 פירוט שעות נקיות הנדרשות: 4

 שעות. 2ניקיון שוטף  4.1.1

 שעות כולל יום ו' 4 –ניקיון קבוע  4.1.2

 

 הנ"ל יינתן לפני, במהלך ואחרי פעילות הסניף בתאום עם המנהל. השירות 5
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הערות06:0007:0008:0009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:0022:0023:0000:0001:00ימיםעובדים

מכבי דנט    

א-ה

מכבי דנט    

ו'

מכבי דנט
א-ה'

ו'  

עובד מס' 1
א-ה'

2

עובד מס' 1
ו'  

2סה"כ

שעות פעילותמכבי דנט

ריכוז שעות מכבי דנט רמת אביב ג'שטח

2ניקיון יום - יומי44ניקיון יום חודשי450

27*4קבוע כולל יום ו'108

152סה"כ חודשי 

מרפאה עצמאית לא בתוך סניפי מכבי - ההסכם ייחתם בנפרד ובאותם תנאים

קבוע כולל ו' חודשי
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 2נספח א' 

 1אשכול 

 

 מפרט עבור מכבי דנט

 סניף רמת גן  

 ייחתם עם מכבי דנט בנפרד באותם התנאים

 32ביאליק 

 

 

 כללי. .1

 תיאור המתקן .2

 פירוט דרישות שרותי ניקיון  .3
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 כללי .1

 פיעים בנספח ב' למסמכי המכרז.מסמך זה כפוף לתנאים המו 1.1
 

 תיאור המתקן .2

 

 ובמבנה חד קומתי.  32שוכן הרח' ביאליק  רמת גן מסניף  2.1
 

 השירות הניתן בסניף: 2.2
 חדרי רופאים

 משרדים
 מחסן

 חדר  מכונות 
 חדר סטריליזציה

 חדר מעבדה 
 שירותים
 מדרגות 

 

 פירוט שונות 2.3
 

 קרמיקה. כלל כל השטח מרוצף   גרניט פורצלן,  חדרי שירותים 2.3.1
 מחיצות פנים גבס.

 גימור קירות טפט צבוע  , תקרות אקוסטיות. 2.3.2

 דלתות עץ מצופות פורמייקה, משקופים צבע. 2.3.3

 דלת כניסה ראשית  זכוכית ומסגרת אלומיניום. 2.3.4

 מעלית.   2.3.5

 מ"ר    . 551 -סה"כ שטח המתקן כ 2.4

 אומדן כמויות צריכת נייר מתכלה לחודש )מהווה הערכה בלבד(. 2.4.1
 22.5מגבת רשף  נייר שם הסניף

מטר אורך  111ס"מ 
 גלילים 6=1

נייר מגבת ממוחזר 
   21*24חד שכבתי 

1=4111 

 9נייר טואלט קרפ 
  251ס"מ רוחב 

 -למתקן ג'מבו אורך 
 31משקל מרחבי: 

 גלילים 12=1 גרם

 4 3 11 מכבי דנט רמת גן

 

 שעות פעילות :   .3

  18:11-13:11יום ו  18:11-23:11ה -א  .4

 18:11-23:11ת/ערב חג/חג:. ערב שבת /שב .5

   

 פירוט שעות נקיות הנדרשות: .6
 

 17:11-22:11,  12:31-15:11,  17:11-19:31 –ה -ימים א
 

 11:31-13:11,  17:11-19:31יום שישי/ערב חג : 
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 2נספח א' 

 1אשכול 

 

 מפרט עבור מכבי דנט

 סניף גבעתיים  

 ם ייחתם בנפרדנפרד מסניף מכבי הסכ

 

 

 

 כללי. .1

 תיאור המתקן .2

 פירוט דרישות שרותי ניקיון .3
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 כללי .1

 מסמך זה כפוף לתנאים המופיעים בנספח ב' למסמכי המכרז. 1.1
 

 תיאור המתקן .2

 

 בתוך הקניון גבעתיים  6, קומה  53סניף מכבידנט גבעתיים  שוכן ברחוב יצחק רבין  2.1

 השירות  הניתן בסניף: 2.2
 רדים עם דלתות זכוכית , מש 2.2.1      

 חדרי טיפול  ,   2.2.2      

 מטבח ,   2.2.3      

 מעבדה ,   2.2.4      

 חדר סייעת ראשית ,   2.2.5      

 מחסנים ,   2.2.6      

 שירותים ,   2.2.7      

 חדר סאקשן .   2.2.8      

 

 פירוט שונות 2.3
 

 ירותים . כלל כל השטח מרוצף בגרניט פורצלן. קרמיקה בש 2.3.1

 קירות היקפים בניה קשיחה ומחיצות פנים גבס. 2.3.2

 גימור קירות סיד, אריטקס, תקרות אקוסטיות. 2.3.3

 דלתות זכוכית ודלתות עץ בחדרי טיפולים . 2.3.4

 דלת כניסה ראשית  ודלת חירום עשויות זכוכית  2.3.5

 

 מ"ר  431סה"כ שטח המתקן  2.4

 אומדן כמויות צריכת נייר מתכלה לחודש )מהווה הערכה בלבד(. 2.4.1
 22.5נייר מגבת רשף  שם הסניף

מטר אורך  111ס"מ 
 גלילים 6=1

נייר מגבת ממוחזר 
   21*24חד שכבתי 

1=4111 

 9נייר טואלט קרפ 
אורך  251ס"מ רוחב 

 -למתקן ג'מבו 
 31משקל מרחבי: 

 גלילים 12=1 גרם

 6 3 15 מכבי דנט גבעתיים

 

  13:11 – 18:11ו' . יום  8:11-21:11ה'  -שעות פעילות מכבידנט  : ימים א' .3

 פירוט שעות נקיות הנדרשות: .4
 שעה. 1 –ניקיון שוטף    4.1
 שעות  3 -ניקיון קבוע     4.2
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הערות06:0007:0008:0009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:0022:0023:0000:0001:00ימיםעובדים

מכבי דנט    

א-ה

מכבי דנט    

ו'

מכבי דנט
א-ה'

ו'  

עובד מס' 1
א-ה'

2

עובד מס' 1
ו'  

2סה"כ

שעות פעילותמכבי דנט

ריכוז שעות מכבי דנט גבעתייםשטח

1ניקיון יום - יומי22ניקיון יום חודשי430

27*3קבוע כולל ו' יומי81

103סה"כ חודשי 

מרפאה עצמאית לא בתוך סניפי מכבי - ההסכם ייחתם בנפרד ובאותם תנאים

קבוע כולל ו' חודשי
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 2נספח א' 

 

  1אשכול 

 

 

מס' 
 סידורי

 טלפון שם המנהל כתובת שם הסניף

תל  96יגאל אלון  השלום 1.2
 אביב

 13-7614141 חיה דויטש

תל  96יגאל אלון  מכבי פארם השלום 1.1
 אביב

 13-5612448 חנה שילה
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 2נספח א' 

  1אשכול 

 

 מפרט עבור סניף השלום )אמפא סנטר( 

 69 אלון יגאל

 

 כללי. .1

 תיאור המתקן .2

 פירוט דרישות שרותי ניקיון .3
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 כללי .1

 מסמך זה כפוף לתנאים המופיעים בנספח ב' למסמכי המכרז. 1.1
 

 תיאור המתקן .2

 

   (.Bקומות )בבניין  7ובמבנה בן  96שוכן יגאל אלון ם   השלוסניף  2.1
 

 השירות הניתן בסניף: 1.1

 

 פירוט שונות 1.3
 

כלל כל השטח מרוצף בטרצו, גרניט פורצלן,  חדרי שירותים  2.3.1
 קרמיקה.

 קירות היקפים בניה קשיחה ומחיצות פנים גבס. 2.3.2

 גימור קירות סיד, אריטקס, תקרות אקוסטיות. 2.3.3

 דלתות עץ מצופות פורמייקה, משקופים צבע. 2.3.4

 דלת כניסה ראשית  זכוכית/אלומיניום/פלדה 2.3.5

 מעליות 5 2.3.6

 מרתף 2.3.7

 חניה 2.3.8

 גינה 2.3.9

 

 מ"ר  5889 -סה"כ שטח המתקן כ 2.4

 אומדן כמויות צריכת נייר מתכלה לחודש )מהווה הערכה בלבד(. 2.4.1
 22.5נייר מגבת רשף  שם הסניף

מטר אורך  111ס"מ 
 גלילים 6=1

וחזר נייר מגבת ממ
   21*24חד שכבתי 

1=4111 

 9נייר טואלט קרפ 
  251ס"מ רוחב 

 -למתקן ג'מבו אורך 
 31משקל מרחבי: 

 גלילים 12=1 גרם

 15 48 96 סניף השלום אמפא

 

 שעות פעילות הסניף  : .3

 .7:31-22:31שישי שבת  7:31-22:31שרותי מעבדה ומוקד  – 2קומה   3.1

 חדרי רופאים
 תחנת איסוף

 אחיות
 התפתחות הילד

 מכון גסטרו
 מכון רנטגן
 מכון הלב

 מוקד נשים
 

 מכון סכרת
 מכון שמיעה
 מכון ריאות

 מכון טיפולי יום
מוקד לרפואה 

 דחופה
 USמכון 
 EEG מכון

 מרפאת יציבה
 

כז לילדים עם מר
 עודף משקל

 מרפאת כף רגל
 נפרולוגיה

 מכון המטולוגיה
 רופאים עצמאיים

 חדרי ישיבות
 שירותים
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 .9:11-22:31. שישי שבת 19:11-22:31 –מוקד רפואה דחופה  – 2קומה  3.2

 .8:11-18:11מוקד יום נשים הרות  – 2קומה  3.3

 8:11-14:11  -אורטופדיה  – 2קומה  3.4

 .8:11-18:11 –אישפוז יום  - 2קומה  3.5

 .7:31-18:31 –מכון רנטגן  – 3קומה  3.6

 .9:11-22:31. יום שישי שבת 19:11-22:31  -רנטגן לרפואה דחופה  – 3קומה  3.7

 . 7:11-18:31  -אולטרסאונד – 3קומה  3.8

 .8:11-13:11. יום ו' 8:11-18:11 –התפתחות הילד  – 4קומה  3.9

 .EEG – 8:11-18:11 – 4קומה  3.11

 8:11-19:11 –מכון לב  – 5קומה  3.11

 .8:11-18:11 –מכון סוכרת  – 5קומה  3.12

 .8:11-18:11 –שמיעה ודיבור+ נפרולוגיה  – 6קומה  3.13

 .8:11-19:11  -המטולוגיה, ריאות  – 6קומה  3.14

 .8:11-15:11 –רופאים  – 6קומה  3.15

 .8:11-13:11פעמים בחודש  –, יום ו'  8:11-19:11 –גסטרו  – 7קומה  3.16

 
 . פירוט שעות ניקיון  הנדרשות:4

 שעות ליום כולל מוקד ביום ו'. 114  -ניקיון שוטף  מכבי אמפא  4.1

 שעות ליום. 43 -ניקיון קבוע מכבי אמפא   4.2

 שעות  לשישי שבת.  36  -תעריף שישי שבת  שישי שבתניקיון שוטף מוקד  4.3

 שעות לשישי שבת . 15  -תעריף שבת   שישי שבתניקיון קבוע מוקד  4.4

 

 השירות הנ"ל יינתן לפני, במהלך ואחרי פעילות הסניף בתאום עם המנהל. 5
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ימים א-ההערות06:0007:0008:0009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:0022:0023:0000:0001:00ימיםעובדים

קומה שניה שירותי 

מעבדה ולמוקד, 

מוקד יום נשים הרות, 

אישפוז יום ומוקד 

רפואה דחופה

א  - ה

קומה שלישית מכון 

רנטגן + אולטרסאונד

א  - ה

עובד מס' 1

א  - ה
8

עובד מס' 2

א  - ה
8

עובד מס' 3

א  - ה
6.5

עובד ניקיון נוסף

א-ה 
8

עובד ניקיון נוסף

א-ה 
6.5

37סה"כ שעות

מקרא: 

שעות פעילותעובד ניקיון ציוד רפואיסניף מכבי

ריכוז שעות סניף השלום אמפא קומה שניה ושלישיתשטח

49522.5נקיון יום - חודשיות2064

31914.5

34115.5נקיון לילה - חודשיות

52.5סה"כ יומי1155סה"כ חודשי

עובד ניקיון ציוד 

רפואי - חודשי

עובד ניקיון ציוד 

רפואי

ניקיון יום 

ניקיון לילה - שעות 

יומי
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ימים א-ההערות06:0007:0008:0009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:0022:0023:0000:0001:00ימיםעובדים

קומה רביעית 

התפתחות הילד , 

EEF ,שמנמנים, פיזיו

א  - ה

קומה חמישית מכון 

לב, סוכרת, חדר 

ישיבות

א -ד

8עובד מס' 1

8עובד מס' 2

עובד מס' 3 )נמצא 

2בקומות 3,4,5(.

4עובד ניקיון  נוסף

22

מקרא:

שעות פעילותעובד ניקיון ציוד רפואיסניף מכבי

ריכוז שעות סניף השלום אמפא קומה 4+5שטח

18ניקיון יום 396נקיון יום - חודשיות2064

884

34115.5נקיון לילה - חודשיות

37.5סה"כ יומי825סה"כ חודשי

עובד ניקיון ציוד 

רפואי - חודשי

עובד ניקיון ציוד 

רפואי
ניקיון לילה - שעות 

יומי
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ימים א-ההערות06:0007:0008:0009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:0022:0023:0000:0001:00ימיםעובדים

קומה שישית שמיעה 

ודיבור, נפרולוגיה, 

המטולוגיה, ריאות, 

רופאים

א-ה

א-ה

ו' פעמים 

בחודש

8עובד מס' 1

8עובד מס' 2

2.5עובד מס' 3

8עובד ניקיון  נוסף

26.5סה"כ

מקרא:

שעות פעילותסניף מכביעובד ניקיון ציוד רפואי

ריכוז שעות סניף השלום אמפא קומה 6+7שטח

18.5ניקיון יום396נקיון יום - חודשיות1581

888

34115.5נקיון לילה - חודשיות

82542סה"כ חודשי

קומה שביעית 

מכון גסטרו, כלי 

דם,

עובד ניקיון ציוד 

רפואי - חודשי

עובד ניקיון ציוד 

רפואי
ניקיון לילה - שעות 

יומי

סה"כ יומי
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מכביהערות06:0007:0008:0009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:0022:0023:0000:0001:00ימיםמקום 

קומה שניה 

מעבדה 

ורפואה 

ו'- שבת דחופה

קומה 

שלישית 

שבתמכון רנטגן

8עובד מס' 1

5.5עובד מס' 2

8כח עזר

5.5כח עזר 2

27סה"כ

שעות פעילותעובד ניקיון ציוד רפואיסניף מכבי

מקרא

ריכוז שעות סניף השלום אמפא קומה שישי-שבתשטח

2064459*5

459*5

9018*5

9018*5

15015*10

69סה"כ יומי420סה"כ חודשי

אמפא מוקד שישי שבת

ניקיון שישי תעריף 

רגיל יומי

נקיון שישי רגיל 

חודשי

ניקיון תעריף שבת 

חודשי

ניקיון תעריף שבת

עובד ניקיון ציוד 

רפואי שישי רגיל 

עובד ניקיון ציוד 

רפואי שישי רגיל יומי

עובד ניקיון צ.רפואי 

תעריף שבת  חודשי

עובד ניקיון ציוד 

רפואי  תעריף שבת
נקיון לילה תעריף 

שבת - חודשיות

ניקיון לילה תעריף 

שבת- שעות יומי

 

 



146 

 

 2נספח א' 

  1אשכול 

 

מפרט עבור מכבי פארם  השלום )אמפא 
 סנטר( 

 69 אלון יגאל

 

 כללי. 6

 קןתיאור המת 7

 פירוט דרישות שרותי ניקיון 8
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 כללי .1

 מסמך זה כפוף לתנאים המופיעים בנספח ב' למסמכי המכרז. 1.1
 

 תיאור המתקן .2

 

בתל אביב.  בקומת קרקע של מבנה   96מכבי פארם השלום שוכן ברח' יגאל אלון  2.1
 אמפא.

 

 השירות הניתן בסניף: 2.2
 בית מרקחת
 מחסן תרופות

 שירותים
 

 פירוט שונות 2.3
 

כלל כל השטח מרוצף בטרצו, גרניט פורצלן,  פרקט, שטיחים, למעט  2.3.1
 חדרי שירותים קרמיקה.

 קירות היקפים בניה קשיחה ומחיצות פנים גבס. 2.3.2

 גימור קירות סיד, אריטקס, תקרות אקוסטיות. 2.3.3

 דלתות עץ מצופות פורמייקה, משקופים צבע. 2.3.4

 דלת כניסה ראשית  זכוכית/אלומיניום/פלדלת. 2.3.5
 
 

 מ"ר. 368 -המתקן כסה"כ שטח  2.4

 אומדן כמויות צריכת נייר מתכלה לחודש )מהווה הערכה בלבד(. 2.4.1
 22.5נייר מגבת רשף  שם הסניף

מטר אורך  111ס"מ 
 גלילים 6=1

נייר מגבת ממוחזר 
   21*24חד שכבתי 

1=4111 

 9נייר טואלט קרפ 
  251ס"מ רוחב 

 -למתקן ג'מבו אורך 
 31משקל מרחבי: 

 גלילים 12=1 גרם

 3 5 11 י פארם השלוםמכב

 

 .8:11-13:11,   ו': 8:11-22:11ה': -שעות פעילות מכבי פארם: א' .3

 פירוט שעות נקיות הנדרשות: .4

 שעות ביום. 6ניקיון יומי  4.1

 שעות ביום. 2ניקיון יומי בימי ו'  4.2

 

 השירות הנ"ל יינתן לפני, במהלך ואחרי פעילות הסניף בתאום עם המנהל. .5
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הערות06:0007:0008:0009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:0022:0023:0000:0001:00ימיםעובדים 

מכבי פארם 

א-ה

מכבי פארם 

ו'

מכבי פארם
א-ה'

ו'  

עובד מס' 1
א-ה'

4

עובד מס' 1
ו'  

2

42סה"כ

שעות פעילותמכבי פארם

ריכוז שעות מכבי פארם השלוםשטח

6ניקיון יום - יומי132ניקיון יום חודשי368

2ניקיון ו' יומי8ניקיון ו' חודשי

140סה"כ חודשי 
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 נספח ב'

 הסכם
 ,21021721לפי מכרז מספר:ואחזקה במחוז  המרכז  ןניקיושירותי  מתןל

 אביב ביום __________________ -שנערך ונחתם בתל 

 

 בין

 

 בריאות" -"מכבי שירותי

 (""מכבי, )היכל הסיטי( ת"א )להלן: 27מרחוב המרד 

 

 לבין

 ___________________בע"מ

  ___________________ ח.פ.

 (זוכה"ה")להלן:  ____ מרח' ______________

 

 במחוז ואחזקה  ןניקיולמתן שירותי  ,127/2112 ומכבי פרסמה מכרז מס'   הואיל:

 (, אשר העתק ממנו על נספחיו, "המכרז"המפורטים במכרז )להלן  מרכז,             

 מצורף כנספח א' לחוזה זה ואשר מהווה חלק בלתי נפרד מחוזה זה;  

 

 למכרז; כנספח ג' (, אשר העתק ממנה מצורף "ההצעה"צעה למכרז )להלן והזוכה הגיש ה והואיל: 

 

 הזוכה זכה במכרז, בגין האשכול/ות כהגדרתו/ם להלן;  והואיל:

 

 ומכבי הינה הבעלים ו/או המחזיקה ו/או המשתמשת במתקנים שונים ברחבי   והואיל:

  ;ים כאמור בעתידהארץ וכן תהיה בעלים ו/או תחזיק ו/או תשתמש במתקנ             

 

 וזאת באופן, בתמורה  ןניקיו, שרותי ותלאשכול לספקוהזוכה מעוניין   והואיל:

 ובתנאים המפורטים להלן בחוזה זה;  

 

ומכבי מסכימה לקבל מאת הזוכה את השירותים האמורים לעיל בתמורה ובתנאים המפורטים להלן  והואיל:

 נספחיו, לרבות הצעתו של הזוכה; בחוזה זה ובהתאם לתנאים המפורטים במכרז, על

 

 והזוכה הסכים לקבל עליו את מתן השירות.  והואיל:

 

 

 

 

 

 והוסכם בין הצדדים כדלקמן:, הותנה לפיכך הוצהר
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 מבוא .2

 , מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.הנספחים המצורפיםהמבוא לחוזה זה על ההצהרות ו

 

 פרשנות .1

 זה ו/או כדי להשפיע על תוכנם. חוזהש לפירוש סעיפי אין בכותרות השוליים של סעיפי החוזה כדי לשמ

 

 הגדרות .3

 פי הפירוש המופיע לצידם, אלא אם הכתוב מחייב פירוש אחר.-לבחוזה זה יתפרשו המונחים המוגדרים להלן ע

 זה על נספחיו. חוזה המכרז האמור במבוא ל – "מסמכי המכרז"או  "המכרז" .3.1

  מכבי שירותי בריאות. – "מכבי" .3.2

הזוכה והגורם הממונה נציג מטעם מכבי לריכוז כלל ההתקשרות עם  – "האחראי"או  טעם מכבי""אחראי מ .3.3
.מטעם מכבי לשם פניות של העובדים בקשר עם פגיעה בזכויותיהם ו/או הפרת חוקי העבודה ביחס אליהם

  

 בודק שכר מוסמך כהגדרתו בחוק להגברת אכיפה של דיני העבודה. – "בודק שכר מוסמך" .3.4

דו"חות ממוחשבים המופקים על ידי מערכת שעוני הנוכחות והמשקפים את שעת  – הנוכחות" "דו"חות .3.5
 ההתחלה ושעת הסיום של כל עובד מעובדי הזוכה המועסקים במתקני מכבי בכל יום עבודה.

 נשוא המכרז. יספק למכבי את השירותאשר מציע שזכה במכרז ו – "הזוכה" .3.6

 ואחזקה המתוארים במכרז. ןיוניקשירותי  – "השירותים"או  "השירות" .3.7

 שבו ניתן השירות.כל מקום/מבנה או כל חלק ממנו  – "מתקנים"או  "מתקן" .3.8

מספר מתקנים, אשר הצעות הזוכה התייחסו אליהם כאל יחידה אחת, על פי החלוקה  – "2ות"אשכול .3.9
 אשכול/ות מס' ________.  – למסמכי המכרז 1-אהמפורטת בנספח 

 ל מכבי.מחוז המרכז ש – "המחוז" .3.11

 נספח א' למסמכי המכרז. – "המפרט הטכני"או  "המפרט" .3.11

  להסכם. 18, כמפורט בסעיף ערבות בנוסח שיהא מקובל אצל מכבי – "ערבות הביצוע" .3.12

 הודעה לעובד על פי חוק הודעה לעובד. – "הודעה לעובד" .3.13

העובד או מי מטעמו, בין  ידי-כל פנייה, תלונה, בקשה, מצד עובד, ו/או בעניינו, על – "הודעה מטעם העובד" .3.14
בכתב, ובין בעל פה, בדבר פגיעה בזכויותיו מכוח חוקי העבודה במסגרת העסקתו אצל הזוכה ו/או הפרת 

 חוקי העבודה.

 .1951-חוק חופשה שנתית, התשי"א – "חוק חופשה שנתית" .3.15

 .1953-חוק עבודת הנוער, התשי"ג – "חוק עבודת הנוער" .3.16

 .1987-מינימום, התשמ"זחוק שכר  – "חוק שכר מינימום" .3.17

 .1958-חוק הגנת השכר, התשי"ח – "חוק הגנת השכר" .3.18

 .1951-חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א – "חוק שעות עבודה ומנוחה" .3.19

 .2112-חוק הודעה לעובד )תנאי עבודה(, התשס"ב – "חוק הודעה לעובד" .3.21

-יפה של דיני העבודה, התשע"בחוק להגברת האכ – "החוק"ו/או  "חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה" .3.21
2111. 

חוקים, תקנות, צווים, הסכמים קיבוציים, צווי הרחבה, לרבות החוקים המנויים בתוספת  – "חוקי העבודה" .3.22
)ב( לחוק להגברת  25השלישית לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, לרבות צווי ההרחבה על פי סעיף 

 ( לחוק להגברת אכיפה של דיני עבודה.5) –( 1)א( )33ל פי סעיף האכיפה של דיני העבודה, ולרבות החוקים ע
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פי -עובד ו/או עובדי הזוכה המועסקים בפועל במתקני מכבי לשם מתן השירות על – "עובדים"ו/או  "עובד" .3.23
 חוזה זה.

פי תקנות -ערך שעת עבודה לפי קביעת שר התעשייה המסחר והתעסוקה ו/או על – "ערך שעת עבודה" .3.24
פי רכיבי השכר -תאם לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, כפי שיעודכן מעת לעת, עלשיותקנו בה

שייקבעו כאמור, ובהיעדר קביעה ו/או תקנות כאמור, לא יפחת ערך שעת עבודה מן הסכומים המינימליים 
 פי חוקי העבודה החלים על יחסי העבודה בין הזוכה לעובדיו, ובכל מקרה לא יפחת מן-המתחייבים על

ידי החשב הכללי באוצר בהתייחס למכרזי המדינה עם קבלני שירותים בענף -הסכומים המתפרסמים על
 השירות נשוא החוזה.

עלות שכר בגין העסקת עובדי הזוכה שלא תפחת מן הסכומים המתחייבים  – "עלות שכר מינימלית" .3.25
הסכם קיבוצי, צו הרחבה,  פי הוראות כל חוק ובכלל זה חוק שכר מינימום, הסכם,-לתשלום לעובדים על

 והיא לא תפחת מערך שעת עבודה.

 עלויות בגין העסקת עובדי הזוכה מעבר לעלות השכר  – "עלויות נוספות כולל רווח" .3.26
 המינימלית, כולל רווח של הזוכה בגין העסקת עובדיו.

 .1957-כמשמעותו בחוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז – "צו הרחבה" .3.27

שכר המרכיבים את ערך שעת העבודה לפי קביעת שר התעשייה המסחר רכיבי ה – "רכיבי השכר" .3.28
פי תקנות שיותקנו בהתאם לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, כפי שיהיו מעת -והתעסוקה ו/או על

 פי הוראות כל דין ו/או חוזה.-לעת, ובהיעדר קביעה ו/או תקנות כאמור, רכיבי השכר על

 ידי הזוכה בהתאם להוראת החוזה.-אלקטרוניים שיותקנו על שעוני הנוכחות – "שעוני נוכחות" .3.29

נספח ג' להלן  –היקף שעות העבודה רשום לכל אשכול בנפרד, בטופס ההצעה  – "אומדן שעות העבודה" .3.31
 ומהווה אומדן בלבד. 

כאמור בחוזה  פה ארוכה או קצרה ממנה, הכללרבות תקו ,הסכםל 8 כמשמעותה בסעיף  – "תקופת החוזה" .3.31
 זה.

 

 הזוכההצהרות  .4

פי יתר נספחי המכרז, -פי חוזה זה ועל-למסמכי המכרז, על בנספח א'פי הקבוע -הזוכה יספק את השירות על .4.1
 בכל אשכול בו זכה במתן השירות למכבי.

האדם המקצועי, המתאימים וכח  ןהניסיווברשותו הידע, הכישורים, המיומנות,  ,עצמאי קבלןהזוכה הינו  .4.2
  למתן השירות.

בכל המתקנים  ןניקיושרותי  וההיתרים על פי דין הדרושים והנחוצים להפעלת תהרישיונוברשות הזוכה כל  .4.3
במהלך תקופת החוזה, על פי שיקול דעתה  - אם יתווספו - הקיימים, וכן במתקנים נוספים שיתווספו בעתיד

 הבלעדי של מכבי.

ייב כי הוא מנהל ספרים כחוק וכי בידו אישור עפ"י חוק עסקאות גופים ציבוריים הזוכה מצהיר ומתח .4.4
המעיד על ניהול פנקסי חשבונות עפ"י פקודת מס הכנסה וחוק מע"מ,  1976-)אכיפת ניהול חשבונות( התשל"ו

 ידווח כל תקופת ההתקשרות לפקיד שומה על הכנסותיו ולמע"מ בהתאם לחוק.

 

 יקף שעות עבודהמתקנים נוספים ושינוי ה .1

או לגרוע  2-א'בנספח במשך תקופת החוזה תהא מכבי רשאית להוסיף לרשימת האשכולות המפורטת  .5.1
ימנה, מתקן או מתקנים, ככל שיראה לה, וכל הוראות חוזה זה יחולו גם על כל מתקן נוסף ויחדלו מ

ובלא כל פיצוי או שיפוי  –לפי שיקול דעתה הבלעדי של מכבי  –מלהתקיים לגבי מתקנים שיוצאו מן הרשימה 
(. צורף מתקן כאמור או החל 2-א'נספח השירות ) ןיינתבגין הוצאתו של מתקן מרשימת המתקנים בהם 

הזוכה לאותו מתקן את השירות על פי  ןייתהזוכה במתן שירות למתקן שלא נתן בו קודם לכן את השירות, 
בהתאם ידי מכבי -קבע עלירה לגבי אותו מתקן תועל פי יתר מסמכי המכרז ונספחיו והתמו בנספח א'הקבוע 

 לאשכול אליו יצורף המתקן ולמפתחות והפעילויות באותו סניף.

היקף העבודה המשוער שצוין במכרז זה, )נספח ג'(, מהווה כאמור אומדן בלבד. מכבי תהיה רשאית בנוסף,  .5.2
מהלך תקופת החוזה, הכל לפי להגדיל או להקטין את היקף העבודה נשוא מכרז זה לכל אשכול, וזאת גם ב

 שיקול דעתה הבלעדי.
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פי צרכי -הכל על –למען הסר ספק, יובהר כי במהלך תקופת החוזה יתכנו שינויים בהיקף השירות הנדרש  .5.3
מכבי המשתנים ושיקול דעתה הבלעדי. מכבי תהא רשאית לדרוש, בשל אירוע בלתי צפוי, בהודעה מראש, 

 ים המשתנים.גמישות בשעות העבודה, בהתאם לצרכ

 

 התמורה .1

בכפוף לביצוע מלוא התחייבויותיו של הזוכה, וכפוף לאמור בחוזה זה, הזוכה יהיה זכאי לקבל תמורה  .6.1
 לפי הנוסחא והעקרונות שיפורטו להלן. שירותהמתן בהתאם להצעתו הסופית )נספח ג'( בגין 

דוחו"ת הנוכחות של העובדים. לחודש, הזוכה ימציא למכבי את  5 -בתום כל חודש קלנדרי, ולא יאוחר מה .6.2
לאחר בדיקה, מכבי תאשר את הדו"חות ו/או תערוך בהם תיקונים ככל שיידרש והדו"חות המאושרים על ידי 

 מכבי הם אלו שיחייבו את הצדדים לצרכי התחשבנות לפי חוזה זה. 

 בהתאם העובדים מן אחד כל שעבד בפועל העבודה שעות של הנתונים יסוד על ייערך התמורה חישוב .6.3
מובהר ומוסכם, כי הזוכה לא יהיה זכאי לכל תשלום . ידה על ואושרו מכבי אל שנשלחו הנוכחות"חות לדו

בגין מתן השירות המתייחס לשעות עבודה של עובדיו שלא אושרו על ידי מכבי כאמור, ואולם אין בכך כדי 
ים להם זכאי מי מעובדיו על פי לגרוע מחובותיו כלפי עובדיו למתן מלוא הזכויות ו/או תשלום כל הסכומ

  חוקי העבודה, והוא מחויב בכך, ללא תלות בקבלת התמורה ממכבי.

 למכבי שיקול דעת מלא האם לאשר את דו"חות הנוכחות ובאיזה היקף, בהתחשב  .6.4
 בהתחייבויות הזוכה, ובכפוף לאמור בחוזה זה; 

 קף מתן השירות כאמור בחוזה זה, למכבי יש שיקול דעת לשנות ו/או לצמצם את הי .6.5
לזוכה ייגזר על פי  התמורהבמתקניה מעת לעת ולפי צרכיה, ומשכך מובהר כי הנתון המחייב לצורך חישוב 

 הקבוע בדו"חות הנוכחות המאושרים על ידי מכבי, ולא על פי שעות העבודה הנקובות באומדן שעות העבודה.  

 תחושב כך:  לזוכהה בגין כל חודש קלנדרי שעבורו מגיש הזוכה חשבונית, התמור

שלגביו נערך  הרלבנטי בחודששעבד כל עובד שמעסיק הזוכה לצורך מתן השירות  בפועל העבודהמספר שעות  .6.6
עובד ועובד בנפרד המועסק על ידי הזוכה לצורך מתן לגבי כל  החישוב, יוכפל בעלות השכר. התחשיב ייערך

  .בנפרד מתקןהשירות, ובגין כל 

 השכר מעלות תפחת לאבגין מתן השירות,  לזוכה שתשולם התמורה, קרהמ בכל כי מתחייבת מכבי .6.7
 .רווח כולל הנוספות והעלויות המינימלית

. חשבוניות לחודש, עבור החודש הקודם 5-לא יאוחר מה על הזוכה להפיק חשבונית לכל מתקן ומתקן בנפרד .6.8
ב של מכבי שירותי בריאות מכבי . במתקנים בהם קיים שילו אלו יועברו על ידי הזוכה למנהל/ת מתקן

ומכבידנט יופקו שתי חשבוניות חשבונית עבור מכבי וחשבונית עבור מכבידנט כל חשבונית תופנה למנהלי 
המתקן בהתאמה  בצירוף דו"חות הנוכחות של העובדים באותו מתקן בגין החודש הרלבנטי בגינו הוצאה 

 . חשבונית

 אריך אישור החשבונית ע"י מכבי., מתיום 31התמורה תועבר לזוכה בתנאי שוטף + .6.9

ו/או אי הופעת מפקח )כמוגדר במפרט( / שרות  ןהניקיובמידה ותהיינה הערות בגין אי שביעות רצון מרמת  .6.11
יחודש על ידי מכבי עד ברור הנושא ותשלום התמורה על פי החשבונית על ידי המנהלים במתקנים, יעוכב 

 ןניקיובכל הליקויים הנדרשים עד להבאת רמת ה יטפל הטיפול בתשלום עבור החשבונית רק לאחר שהזוכ
 . בנספח א'כנדרש ועל פי המפורט 

מובהר, כי על אף האמור בחוזה זה הזוכה לא יהיה זכאי לתשלום בגין מתן השירות במתקנים שלגביהם  .6.11
נמסרה לו הודעה בגין אי שביעות רצון מרמת הניקיון/שירות ו/או אי הופעת מפקח על ידי המנהלים 

 במתקנים, וזאת עד לתיקון הליקוי כמבוקש על ידי מכבי.  

מובהר כי עיכוב בתשלום התמורה כאמור לעיל, ו/או אי תשלום התמורה על ידי מכבי, לא תחשב כהפרת  .6.12
חוזה, ואין בה ולא יהיה בה כדי לגרוע מחובות הזוכה לקיום חוקי העבודה ביחס לעובדים, ומתן הזכויות 

זכאים מכוח חוקי העבודה, ומחובותיו לקיים את חוקי העבודה ביחס לעובדים  ו/או התשלומים להם הם
  אלו ולטפל בכל פנייה/תלונה על הפרת חוקי העבודה ו/או פגיעה בזכויותיהם.

 

 ייצוג .0

להיות ממונה מטעמה בכל הקשור לחלקה של מכבי בביצוע חוזה  מנהל האחזקה המחוזימכבי ממנה בזה את  .7.1
 כהגדרתו בחוזה זה. והוא יהיה האחראי זה 



153 

 

 מכבי רשאית להחליף את האחראי בכל עת וללא קבלת הסכמת הזוכה לכך. .7.2

 כח ולהעניק להם סמכויות בהתאם לנדרש.-כח או באי-האחראי רשאי למנות בא .7.3

 הזוכה ממנה בזה את _________ להיות ממונה מטעמו בכל הקשור לביצוע השירותים נשוא החוזה. .7.4

 

 חוזהתקופת ה .8

 מיום חתימתו של חוזה זה. לשנתייםהינה  חוזהתקופת תוקפו של הלהלן ובחוזה זה,  בכפוף לאמור .8.1

"תקופת  :)להלן ןניסיוהחודשים הראשונים של ההתקשרות יהוו תקופת  ששתעל אף האמור לעיל,  .8.2
 18-לתוארך התקופה ולפי שיקול דעתה, ( באופן שרק אם השירות יהא לשביעות רצונה של מכבי, "ןהניסיו
, רשאית מכבי להודיע לזוכה על ןהניסיו. בכל עת בתקופת נוספים בהתאם להודעה שתישלח לזוכה חודשים

הפסקת ההתקשרות, והזוכה מתחייב להמשיך ולספק את השירות למשך שלושה חודשים נוספים מרגע מתן 
רות עם להתקשוזאת על מנת שמכבי תוכל להיערך ההודעה כאמור או לתקופה קצרה יותר לפי קביעת מכבי, 
 ספק שירותים חלופי לרבות עם הזוכים האחרים במכרז. 

 תקופות נוספות בנות שנה אחת (שלוש) 3-ל חוזהלמכבי בלבד תהיה אופציה חד צדדית להאריך את תקופת ה .8.3
לבקשת מכבי ימציא הזוכה, טרם מימוש האופציה, תצהיר  ., בכפוף לתנאי חוזה זה על נספחיו, כל פעם(1)

המכרז, בעל תחולה ותוקף למועד מימוש האופציה, וכל מסמך או אישור אחר שיתבקש על נספח י' למסמכי 
 ידי מכבי לפי שיקול דעתה. 

בכל עת, גם בתקופת  לעיל, מכבי רשאית, על פי שיקול דעתה המלא והבלעדי, 8.2 על אף האמור בסעיף .8.4
ירות, וזאת על ידי מתן הודעה את היקף מתן השלשנות לצמצם הניסיון וגם לאחריה, לבטל את החוזה ו/או 

 יום מראש.  31בכתב לזוכה של 

, והזוכה לא  יהיה לביטול החוזה ו/או לצמצום היקף מתן השירותמכבי לא תהיה חייבת לנמק את הסיבה  .8.5
  זכאי לכל פיצוי עפ"י דין או חוזה בשל כך.

זוכה התקנים מסוימים, בכל עת שיקבל הזוכה דרישה ממכבי להפסיק את מתן השירות למתקן מסוים או מ .8.6
חייב להתפנות ממנו ולפנות ממנו את כל הציוד אשר פינויו נחוץ. לזוכה לא תהייה כל תביעה ו/או טענה כנגד 

 מכבי עקב כך. הפרת הוראות סעיף זה מהווה הפרה יסודית.

כל , והזוכה לא  יהיה זכאי להפסקת השירות או חלקה כאמורמכבי לא תהיה חייבת לנמק את הסיבה ל 
 פיצוי עפ"י דין או חוזה בשל כך.

 לחוזה.  19 אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מהוראות סעיף  .8.7

 

 שעוני נוכחות ודיווח על שעות עבודת העובדים  .1

 מתקן ומתקן.הזוכה ינהל, לצורכי בקרה, רישומי שעות עבודה לגבי כל אחד מהעובדים, בנפרד לגבי כל  .9.1

הזוכה מתחייב להתקין, על חשבונו, מיד עם תחילת מתן השירות, שעוני נוכחות בכל מתקני מכבי באשכולות  .9.2
 הרלוונטיים בהם זכה, וזאת בתיאום מראש עם מכבי. 

האחריות לשימושם של שעוני הנוכחות תהא על הזוכה. באחריות ועל חשבון הזוכה לתקן או להחליף כל  .9.3
 שעות ממועד התקלה או מהמועד שהתבקש לכך לפי המוקדם. 24כחות בתוך תקלה בשעון הנו

הזוכה מתחייב שכל עובד יחתים כרטיס נוכחות מגנטי בהתחלת ובגמר עבודתם בכל מתקן ולהבהיר לכל  .9.4
 עובד מעובדיו כי חל איסור מוחלט על עובד להחתים כרטיס מגנטי של עובד אחר או לחתום במקומו. 

 שעובדי הזוכה יחתמו נוכחות דרך שעון מכבי, במקרה זה  למכבי שמורה הזכות .9.5
 יונפקו לעובדים כרטיסים מגנטיים של מכבי, ויונפק ע"י מכבי דו"חות נוכחות לצורכי התחשבנות.

פי הוראות החוזה, הנספחים והוראות האחראי, -הזוכה מתחייב ליתן את השירות, בימים ובשעות, על .9.6
מלא אחר כל הוראות מכבי לעניין אופן מתן השירות ולעניין שעות לשביעות רצונה המלא של מכבי, ול

הפעילות ומספר העובדים על סוגיהם השונים, לרבות ההוראות האמורות במפרט הטכני, או הוראות אחרות 
 ידי מכבי, מעת לעת.-כפי שיינתנו לו על

עות עבודה מקסימליות הזוכה מתחייב לספק את השירות, במסגרת שעות העבודה הרגילות שלא יעלו על ש .9.7
והוא מתחייב שלא להעסיק את עובדיו לצורך ו/או לשבוע עבודה לפי חוק שעות עבודה ומנוחה,  ליום עבודה
 . להסרת ספק, על הקבלן לדאוג ששעותבשעות נוספות כהגדרתן בחוק שעות עבודה ומנוחה מתן השירות
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פי -ר את המכסה המקסימלית המותרת עלשל כל עובד המועסק אצלו לצורך מתן השירות לא יעבו העבודה
חוק )ליום עבודה ו/או שבוע עבודה(, בין אם עבד באותו יום עבודה ו/או שבוע עבודה, לפי העניין, רק במתקני 

 מכבי ובין אם בשילוב עם מקום עבודה אחר.

ה, היא של החוזה, ועל אף האמור בכל הוראה מהוראות החוז יסודית הפרה מהווהלחוזה, סעיף זה  הפרת .9.8
מהווה עילה לביטולו המידי של החוזה וללא התראה, וכן עילה לחילוט הערבות באופן מידי, והזוכה מאשר 

לא יהיו לו כל הסגות בעניין זה בקשר עם מימוש הערבות וחילוטה בנסיבות בהן יופרו התחייבויותיו כי 
ת  מכבי לפי כל דין ו/או חוזה, ו/או כאמור לעיל.  אין באמור כדי לגרוע מכל זכות ו/או סעד העומדים לרשו

 כדי למצות את טענות מכבי כלפי הזוכה.

 

 הוראות בטיחות .27

, וכן לוודא להוראות חוזה זה הזוכה לדאוג לשמירת הוראות הבטיחות, בהתאם להוראות כל דין ובהתאם על .11.1
נו ביטוחים כגון: שעובדיו ימלאו אחר הוראות אלו בקפידה. כמו כן, בהתאם לחוזה, יערוך הזוכה על חשבו

 חבות מעבידים, צד ג' ואחריות מקצועית.

סור ייהיו מתודרכים ויקפידו על א הזוכה ידאג לכך שעובדיו יהיו מבוטחים כל העת בביטוחים נדרשים וכן .11.2
 .ן בתחומי המתקןושיע

ני סיכובאחריות הזוכה להדריך את כל עובדיו לגבי הסיכונים הייחודיים במסגרת עבודתם במכבי, כגון  .11.3
הידבקות במחלות הנישאות בדם )מחטים, מבחנות, חומרי חבישה, פסולת רפואית(, חשיפה לקרינת 

 .רנטגן, רעלים רפואיים וכו'

חל איסור להשתמש בהידרנטים וגלגלוני כיבוי של כיבוי האש הנמצאים בארונות הכיבוי או מחוצה להם,  .11.4
  למטרות רחיצה ושטיפה.

בנוסף, ידריך הזוכה את  ;פי הסיכונים שאליהם הם נחשפים-י לעובדיו, עלהזוכה אחראי לספק ציוד מגן איש .11.5
עובדיו, על ידי מוסד מוסמך, או ממונה בטיחות בעל כשרות, באופן השימוש בציוד מגן אישי, כגון: כפפות, 
משקפי מגן, נעלים סגורות, חלוק עם שרוולים ארוכים מניעת סיכוני החלקה, חובת שילוט אזהרה וניקוי 

 צוני של המבנים, במידה וצפויות עבודות בגובה.חי

הזוכה מתחייב להציג בפני מכבי או מי מנציגיה אחת לחצי שנה לפי דרישתה, אישורים המעידים על ביצוע 
 הדרכת עובדיו.

אין לנקות מקומות שבהם מאחסנים תרופות ורעלים, ללא נוכחות במקום של נציג אחראי מטעם מנהל  .11.6
 המתקן הרפואי.

 ידריך את עובדיו לגבי סיכוני ניקוי של ציוד ומכשירי חשמל. הזוכה .11.7

הזוכה ינהל רישום ותיעוד של העובדים שהודרכו. הדרכת עובדים מחויבת בהתאם ל"חוק ארגון פיקוח על  .11.8
 העבודה " וביצועה בהתאם לזמנים ולדרישות שקבע החוק.

ת, הוראות כל חוק, פקודה או תקנים הזוכה מתחייב לבצע ניקוי חיצוני של מבנים, על פי כללי הבטיחו .11.9
 רלוונטיים, כפי שיעודכנו מעת לעת.

 .הזוכה ישתמש לביצוע עבודות הניקיון אך ורק בציוד שלו. לא יעמוד לרשות הזוכה כל ציוד של "מכבי" .11.11

הזוכה יוודא קיומו של סימון ושילוט נאות של כל החומרים הכימיים בהם הוא משתמש. לא יאושר להחזיק  .11.11
 וזל כימי שלא במיכל/אריזה אוריגינלי.חומר/נ

 .ליטר בלבד 2.1של עד על הזוכה לספק "למכבי" חומרי ניקיון נוזליים בבקבוקים  .11.12

 על הזוכה לוודא שאחת לשבוע יבקר המפקח מטעמו במתקן וירענן בפני עובדי הניקיון את ההוראות הבאות: .11.13

 אחסון חומרים במקום סגור בלבד. .11.13.1

 ם וחומרים לאריזות/מכלים אחרים או לערבב חומרים זה בזה.איסור מוחלט להעביר נוזלי .11.13.2

 שימוש בציוד מגן אישי. .11.13.3

 הצבת שלטי אזהרה במקומות שבהם מתבצעת שטיפה וניקוי של רצפות. .11.13.4

חל איסור  –הזוכה יוודא שעובדיו מבצעים עבודה בגובה רק באמצעות סולם  -מטר  2עד  -עבודה בגובה  .11.14
 לחן וכדומה )כאשר עובד אחר תומך בסולם(.  לאלתר באמצעות כיסא או רהיט, שו
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 :הבאים ביצוע עבודה בגובה שצפויים בה התנאים

מטרים,  1עומק העולה על ל כל עבודה, לרבות גישה למקום עבודה, שבשלה עלול עובד ליפול

 –ולרבות עבודה כאמור 

 המתבצעת מעל משטח עבודה בלא גידור או מעקה תקני;  (2)

מעלות מעבר לגדר או למעקה של משטח העבודה או  41-גוף האדם ביותר מהמצריכה הטיית   (1)
 ן;ימדרכת המעבר, לפי העני

 המתבצעת מתוך בימה מתרוממת ניידת, סל להרמת אדם או פיגום מוכן; (3)

 .  מחויב תיאום וקבלת הדרכה ייעודית לביצוע העבודה וקבלת אישור ממונה הבטיחות המחוזי * 

ארונות חשמל וארונות כיבוי אש. האחסון  דיו לבל יאחסנו ציוד כלשהו בחדרי תקשורת,זוכה ידריך את עובה .11.15
 יותר רק במקום שיאושר על ידי מנהל המתקן של מכבי.

שעות לאחר האירוע, למנהל המתקן בו אירע  24 -על כל אירוע תאונתי מתחייב הזוכה לדווח, לא יאוחר מ .11.16
 האירוע.

ממערכות התאורה,  יקיון היומיות, ינתקו עובדיו את זרם החשמלהזוכה יוודא כי עם תום עבודות הנ .11.17
החלונות ברזי המים, הדלתות הפנימיות והחיצוניות של המתקן,  את החימום ומיזוג האוויר, יסגרו 

 החניה וחדרי שרות ויפעילו את מערכת האזעקה.והתריסים, 

 .על תתי סעיפיו מהווה הפרה יסודית זה הפרת כל אחת מהוראות סעיף .11.18

 

 אחריות הזוכה בנזיקין .22

לכל נזק, אובדן או חבלה שייגרמו לצד שלישי כלשהו ו/או באופן בלעדי  הזוכה אחראימובהר ומוסכם, כי  .11.1
 לגוף כלשהו ו/או לרכושו ו/או לרכוש עובדיו.

, במישרין או בעקיפין, לעובדי מכבי ולכל מי שפועל , לרבות מבוטחי מכבי ולמלוויהםלכל נזקי גוף שייגרמו .11.2
בשמה או מטעמה או לצד שלישי, בשל מעשה או מחדל של הזוכה, של עובדיו ו/או של מי שפועל בשמו או 

או  חוזהמטעמו או עקב מתן השירות, ו/או עקב מילוי ו/או אי מילוי התחייבויות הזוכה על פי הוראות ה
 בקשר עימם.

ה במהלך מתן השירותים לרכוש מכבי , וכן אחראי הזוכ, כאמור לעיללכל נזק שייגרם, במישרין או בעקיפין .11.3
 ו/או ציוד מכבי ו/או רכוש או ציוד עובדי מכבי או מי מטעמה של מכבי.

שא באחריות כלשהי לגבי חבלה בגוף או ברכוש, פגיעה, הפסד או נזק כלשהו שייגרמו לזוכה, ימכבי לא ת .11.4
 סיבה שהיא.  לעובדיו, לבאים מכוחו או לצד שלישי כלשהו תוך כדי מתן השירות וזאת מכל

, על חוזהמבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף זה, הזוכה מתחייב לפצות את מכבי, בנוסף לכל הוראה אחרת ב .11.5
קיום או הפרה של הוראה מהוראות החוזה על ידי -כל נזק, הפסד או אובדן שייגרמו עקב או כתוצאה מאי

 מי שפועל בשמה או מטעמה.הזוכה, עובדיו או מי שפועל בשמו או מטעמו, למכבי, לעובדיה ול

הזוכה מתחייב לשפות את מכבי בכל סכום שמכבי תחויב לשלם בגין תביעה שתוגש כנגדה ואשר הזוכה  .11.6
, לרבות הוצאות ושכר טרחת עורך דין, אשר יוצאו על ידה, וכן עבור כל הוצאה חוזהאחראי לה על פי ה

  ו עם בירור התביעה שתוגש נגדה.שתיגרם למכבי, במישרין או בעקיפין, בקשר עם הליכים אלה א

הוגשה תביעה נגד מכבי והזוכה ביחד ו/או לחוד, הזוכה לא יהא רשאי להסדיר, לחלק או לשלם תביעה 
 כזאת, ללא אישורה של מכבי בכתב ומראש.

 על תתי סעיפיו מהווה הפרה יסודית. זה פרקהפרת כל אחת מהוראות  .11.7

 ביטוח  .21

זה או  חוזהזה ו/או על פי כל דין, ממועד תחילת  חוזהוכה על פי מבלי לגרוע מאחריות ומהתחייבות הז .12.1
ממועד תחילת מתן השירותים, לפי המוקדם, מתחייב הזוכה לערוך ולקיים על חשבונו, בחברת ביטוח 

 המצורף"אישור עריכת ביטוחים" במורשית כחוק לעריכת ביטוחים בישראל, את הביטוחים המפורטים 
(, וזאת למשך כל "הביטוחים"ו/או  "ביטוחי הזוכה" :בלתי נפרד ממנו )להלןומהווה חלק  לחוזהכנספח 

אחריות מקצועית למשך כל תקופה נוספת לאחר תום ביטוח ולעניין  החוזהפי -תקופת ההתקשרות על
 , אך לא פחות משלוש שנים מתום תקופת ההתקשרותתקופת ההתקשרות ועד לתום תקופת ההתיישנות.
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חר כל תנאי הביטוחים הנזכרים בסעיף זה, והוא מתחייב, בין היתר, לשלם את דמי הזוכה מתחייב למלא א .12.2
הביטוח במלואם ובמועדם, לדאוג ולוודא כי פוליסות ביטוחי הזוכה תחודשנה מעת לעת, לפי הצורך, 
ותהיינה בתוקף במשך כל תקופת ההתקשרות, לא לעשות כל מעשה שיש בו כדי לצמצם ו/או להפקיע את 

טוחים. יודגש, כי הזוכה ישא בכל מקרה בסכומי ההשתתפויות העצמיות הנקובים בביטוחי הזוכה.תוקף הבי

 חוזהיום לפני מועד תחילת  14-ללא צורך בכל דרישה מצד מכבי מתחייב הזוכה להמציא למכבי, לא יאוחר מ .12.3
ור לעיל בהתאם זה או ממועד תחילת מתן השירותים, לפי המוקדם, אישור בדבר עריכת ביטוחי הזוכה כאמ

מצהיר, כי ידוע לו, כי המצאת  זוכהה , כשהוא חתום כדין על ידי המבטח."אישור עריכת  ביטוחים"לנוסח 
אישור עריכת הביטוחים כשהוא חתום כדין על ידי המבטח הינו תנאי מתלה ומקדמי להתחלת מתן השירותים על 

.ל פי הסכם זה ו/או על פי כל דיןע זוכהידו, ואולם אי המצאתו לא תגרע מהתחייבויותיו של ה

בהקשר זה מובהר, כי אין בעריכת הביטוחים הנ"ל על ידי הזוכה כדי לצמצם או לגרוע בצורה כל שהיא  .12.4
, ולא יהיה בעריכת הביטוחים כדי לשחרר את הזוכה מחובתו לשפות ו/או לחוזהמהתחייבויותיו בהתאם 

זה ו/או על פי כל דין. חוזהאחראי לו על פי לפצות את מכבי ו/או מי מטעמה בגין כל נזק שהוא 

להפקיד בידי  זוכהתסתיים לפני תום תקופת ההתקשרות לפי הסכם זה, מתחייב ה זוכהככל שתקופת ביטוחי ה .12.5
לעיל בגין הארכת תוקפו לתקופת ביטוח נוספת ולמשך כל   12.1, אישור עריכת ביטוחים כאמור בסעיף מכבי

 תקופת ההתקשרות על פי ההסכם

 Error! Reference source notכנדרש בסעיפים  זוכהידי ה-מובהר, כי אי המצאת אישור עריכת ביטוחים על .12.6

found.  ו/אוError! Reference source not found.  את לעיל תחשב הפרה יסודית של הסכם זה, ותזכה
אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל זכות העומדת  .לפי הסכם זה זוכה, בין היתר, בעיכוב כל תשלום המגיע למכבי

.1971-למזמין לפי חוק החוזים )תרופות(, התשל"א

מכבי תהא רשאית, אך לא חייבת, לבדוק את אישור עריכת הביטוחים שיומצא על ידי הזוכה כאמור לעיל,  .12.7
כל שינוי ו/או תיקון ו/או התאמה ו/או הרחבה שיידרשו על מנת להתאים את והזוכה מתחייב לבצע 

.זה חוזההביטוחים נושא האישורלהתחייבויותיו על פי 

הזוכה מצהיר ומתחייב, כי זכויות מכבי לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל אינן מטילות על  .12.8
לגבי הביטוחים נושא אישור עריכת הביטוחים, טיבם,  מכבי ו/או מי מטעמה כל חובה ו/או כל אחריות שהיא

זה  חוזההיקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על הזוכה  על פי 
ו/או על פי כל דין, וזאת בין אם דרשו עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו, בין אם בדקו את אישור 

ן אם לאו.עריכת הביטוחים ובי

ביטוחי הזוכה  יכללו תנאי מפורש על פיו הינם קודמים לכל ביטוח אשר נערך על ידי מכבי, וכי המבטח  .12.9
מוותר על כל דרישה או טענה בדבר שיתוף בביטוחי מכבי. כמו כן, יתחייב המבטח שהפוליסות לא 

יום מראש. 31ות תצומצמנה ולא תבוטלנה אלא אם תימסר הודעה בכתב בדואר רשום לידי מכבי לפח

, לרבות אי מתן הודעה ו/או אי זוכהיכללו סעיף לפיו אי קיום בתום לב החובות המוטלות על ה זוכהביטוחי ה .12.11
הזוכה מתחייב  . לקבלת שיפוי מכבישל  ההגשת תביעה ו/או הפרה של תנאי מתנאי הפוליסות לא יפגעו בזכויותי

ם מתן השירותים נשוא חוזה זה הוא יהיה אחראי כי בהתקשרותו עם קבלני משנה במסגרת ו/או בקשר ע
לכלול בהסכמי ההתקשרות סעיף לפיו קבלני המשנה יתחייבו לערוך ולקיים את הביטוחים המפורטים 

, וזאת למשך כל תקופת התקשרותם עם ביטוחיםהאישור עריכת  בנספח, על כל תנאיהם כמפורט זהבנספח 
. לחלופין, רשאי הזוכה ביטוחיםהאישור עריכת  בנספחדר הזוכה או לתקופה מאוחרת יותר על פי המוג

לכלול את קבלני המשנה בשם המבוטח מסגרת הביטוחים הנערכים על ידו כמפורט באישור עריכת ביטוחי 
 הזוכה.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מצהיר הזוכה, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד מכבי ו/או מי  .12.11
ין כל נזק שארע לרכושו ו/או הנובע מנזק לרכושו  והוא פוטר את מכבי ו/או מי מטעמה מכל אחריות מטעמה בג

לנזק כאמור. פטור זה לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בכוונת זדון. הזוכה מתחייב כי ככל שערך ביטוח רכוש 
י מטעמה )אך למעט כלפי מי שגרם )לרבות נזק תוצאתי(  תכלולנה הפוליסות ויתור על זכויות שיבוב כלפי מכבי ומ
מוסכם בזאת במפורש, כי נוסחי נזק בכוונת זדון( והזוכה מתחייב לפעול למיצוי זכויותיו על פי הפוליסות.

הרלוונטי למועד  כביטלא יהיו נחותים מהנוסח הידוע  פוליסות הזוכה, למעט ביטוח אחריות מקצועית, 
תם.או כל נוסח אחר שיחליף או עריכת הביטוחים

 והיתרים רישיונות .23

הדרושים על פי  הרישיונותהזוכה מתחייב לקבל ולהחזיק ברשותו את כל האישורים ו/או ההיתרים ו/או  .13.1
הדין, לצורך קיום השירות והפעלתו. הזוכה מתחייב לגרום לכך שכל הנ"ל יהיו בעלי תוקף ולשאת בכל 

.החוזהתשלומים הכרוכים בהם, על חשבונו הוא, במשך כל תקופת ה

איננו מהווה רישיון ו/או היתר, לפעול שלא בהתאם להוראות דין, צו, תקנות או חוק. הפרת  חוזההאמור ב .13.2
 .חוזהכל דין, צו, תקנות או חוק על ידי הזוכה ייחשבו כהפרת 
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הפרת כל אחת מהוראות סעיפים המשנה של סעיף זה מהווה הפרה יסודית. .13.3

 לעניין מתן השירות זוכהה התחייבויות .24

ה מתחייב להעסיק במתן השירות צוות עובדים מאומנים, מיומנים ובעלי כשירויות מתאימות, שיתנו הזוכ .14.1
מובהר, כי הזוכה מתחייב לתת את השירות באמצעות עובדים ולא באמצעות קבלנים  שירות אמין.
 עצמאיים. 

 ,18מעל גיל עובדים בעלי אזרחות ישראלית בלבד,  כי לצורך מתן השירות הוא יעסיקהזוכה מתחייב  .14.2
 .עברית גם הדוברים

 הזוכה מתחייב שלא להעסיק עובדים זרים לצורך מתן השירות.  .14.3

 הזוכה מתחייב שלא להעסיק נוער, כהגדרתו בחוק עבודת הנוער, לצורך מתן השירות.  .14.4

 הזוכה מתחייב שכל העובדים יהיו בעלי הופעה נאותה ויהיו במצב בריאות תקין. .14.5

השירות במתקנים  מועסקים על ידו הכל אחד מעובדיו  להחליףהזוכה לדרוש מבכל עת  תרשאימכבי  .14.6
הוראה משנתנה על ידי מכבי הזוכה מתחייב כי וזאת מבלי צורך לנמק. , בהתאם לנסיבות ובמידת הצורך 

, ומבלי שמכבי תישא מכביכאמור, הדבר יעשה תוך תקופת הזמן הנקובה בדרישת  להחליף עובדכאמור 
 .האמורהוראה הם בגין בתשלום פיצויים כלש

 ינתנו מפעם לפעם, בכל הקשור לביצוע החוזה.יהזוכה יציית להוראות האחראי, כפי ש .14.7

בקשר לעבודה  לפעילותםהזוכה מתחייב כי כל העובדים אותם יעסיק, יעברו או עברו הדרכה מסודרת  .14.8
בודתם, וכן מעת לעת, ולבטיחות טרם תחילת עבודתם וכן מדי שנה, וכן יעברו בדיקה רפואית טרם תחילת ע

 לפי דרישת האחראי.

מתחייב לא  זוכהבמפרט. ה 5.11כרשום בנספח א' בסעיף  - B מתחייב לחסן כנגד צהבת כבד נגיפית הזוכה .14.9
  .B להעסיק עובדים שאינם מחוסנים נגד צהבת נגיפית

דיין לא חלפה עובד אשר הורשע בעבירה פלילית וע חוזההזוכה לא יעסיק בביצוע התחייבויותיו על פי ה .14.11
הזוכה לא יעסיק בביצוע  .1981 - תקופת ההתיישנות לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א

התחייבויותיו על פי החוזה עובד, אשר אין לו אישור בר תוקף ממשטרת ישראל לפיו אין מניעה להעסיקו 
 . 2111-טינים התשס"אעפ"י החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות לק

 הזוכה יודיע לאחראי על פתיחת חקירה משטרתית כאמור וכן על הרשעתו בפלילים של מי מעובדיו. .14.11

או ו/כי כל האנשים שיועסקו על ידו לצורך מתן השירות ייחשבו לכל צורך כעובדיו  ומאשרהזוכה מצהיר  .14.12
 עם לחוד/או ו ביחדבמישרין או בעקיפין, יחשבו כעובדיה או שלוחיה של מכבי, יבלעדי, ולא  באופןשלוחיו, 
לגבי מתן הזכויות והתשלומים  הבלעדית, ויועסקו על ידו, על חשבונו הוא בלבד, ועליו תחול האחריות הזוכה

  לגבי תביעותיהם הנובעות מיחסיו עימם. ו, וחוזהלגבם על פי כל דין 
כח  קבלן, לא חל עליו, כי אינו 1996-"ותשנה, כי חוק העסקת עובדים על קבלני כח אדם הזוכה מצהיר, בנוסף

 אדם ומכבי אינה "מעסיקה בפועל".

הזוכה מתחייב להיות אחראי כלפי עובדיו, שליחיו וכל מי שמועסק על ידו או מטעמו במתן השירות ו/או  .14.13
וצאה בקשר למתן השירות, בגין מוות, נזק גופני, או נזק לרכוש שייגרם להם, בין במישרין ובין בעקיפין, כת

 מתאונה או מנזק שאירע בעת מתן השירות או בעת כל פעילות הקשורה במתן השירות.

כנדרש על פי כל דין  וביטחונםהזוכה מתחייב לדאוג לתנאי בטיחות ותנאים אחרים לשמירת בריאות עובדיו  .14.14
 .'א נספחב 8והכל כמפורט בסעיף 

תחילת ההתקשרות יהיה המצאת טופס הכולל הזוכה ימציא לכל עובד הודעה לפי חוק הודעה לעובד. תנאי ל .14.15
את פרטי העובדים שקיבלו את ההודעה, וכן הצהרה כי העובד קיבל את ההודעה, קרא אותה והבין את 

 תוכנה, וזאת בצירוף נוסח ההודעה שנמסרה לעובד או נוסח ההודעה המעודכנת לעובד. 

 להעניק זה ובכלל העובדיםבינו לבין  את כל הוראות חוקי העבודה החלים ביחסים לקייםהזוכה מתחייב  .14.16
 הזוכה ,לעיל האמור מן לגרוע מבלי .כאמור העבודה חוקי פי עללשלם את כל התשלומים שהוא חייב ו זכויות
דברי החקיקה )לרבות חוקים,  פי על, מהעובדים מי של בזכויותיו לפגוע או/ו החובות את להפר שלא מתחייב

  לחוזה. "ב2" בנספח המנויים תקנות, צווים, הסכמים קיבוציים(

הזוכה מתחייב לשלם לכל אחד מן העובדים תשלום עבור ימי חג  -מבלי לגרוע מן האמור לעיל, להסרת ספק  .14.17
אם לפי סידור העבודה שקבע הזוכה, השירות היה אמור להינתן ביום החג על ידי אותו עובד, וזאת בין אם 

ני מכבי ובין אם לאו. בסמוך לפני או אחרי החג אותו עובד עבד במתק
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בנוסף, מבלי לגרוע מן האמור לעיל ומחובותיו של הזוכה לשלם לעובדים שכר שלא יפחת משכר המינימום 
הקבוע בחוקי העבודה, מובהר כי שכר עבודתו של כל עובד המועסק על ידי הקבלן במתן השירות במכבי, לא 

)גם אם בפועל עבד פחות משלוש שעות במכבי(,  יפחת משכר המינימום בגין שלוש שעות עבודה ליום עבודה
והזוכה מתחייב לשלם לכל עובד שכר שלא יפחת משכר המינימום המתחייב בגין שלוש שעות עבודה ליום 

 עבודה במתקני מכבי, גם אם עבד בפועל פחות משלוש שעות עבודה במכבי. 

ראה מהוראות החוזה, היא מהווה הפרת סעיף זה מהווה הפרה יסודית של החוזה, ועל אף האמור בכל הו
עילה לביטולו המידי של החוזה וללא התראה, ולחילוט הערבות באופן מידי, והזוכה מאשר כי לא יהיו לו כל 
הסגות בעניין זה בקשר עם מימוש הערבות וחילוטה בנסיבות בהן יופרו התחייבויותיו כאמור לעיל. אין 

ים לרשות  מכבי לפי כל דין ו/או חוזה, ו/או כדי למצות את באמור כדי לגרוע מכל זכות ו/או סעד העומד
 טענות מכבי כלפי הזוכה.

 מתחייב לקיים את כל הוראות חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, ומבלי לגרוע מן האמור לעיל: הזוכה .14.18

 . לעובדים שישלם השכר רכיבי מהם, " לתוספת2" נספח במסגרת יפרט הזוכה .14.18.1

בי השכר המרכיבים את ערך שעת העבודה, לא יהיו פחותים בכל מקרה מתחייב כי רכי הזוכה .14.18.2
 שלא עוד וכלכפי שיהיו מעת לעת, מהקבוע בתקנות לפי החוק להגברת האכיפה של דיני עבודה, 

 רכיבי שווי יפחת לא, בתוקף יהיו לא כאמור תקנות כלשהי מסיבה אם או כאמור תקנות הותקנו
 הוראות פי על המתחייבים המינימליים הסכומים מן ההעבוד שעת ערך את המרכיבים השכר
, ובכל מקרה לא יפחת מן הסכומים לעובדיו הזוכה בין העבודה יחסי על החלים העבודה חוקי

המתפרסמים על ידי החשב הכללי באוצר בהתייחס למכרזי המדינה עם קבלי שירותים בענף 
 . השירות נשוא החוזה

 מן העובדים.  כל עבור המינימלית השכר עלות מהי ה" לחוז2" נספח במסגרת יפרט הזוכה .14.18.3

 מערך פחותה אינה עבור כל אחד מן העובדים המינימלית השכר עלות כי ומתחייב מצהיר הזוכה .14.18.4
 שלא עוד וכל, עבודה דיני של האכיפה להגברת החוק לפי בתקנות שנקבעה כפי עבודה שעת

 עלות תפחת לא, בתוקף יהיו לא כאמור תקנות כלשהי מסיבה אם או כאמור תקנות הותקנו
על  החלים עבודה חוקי הוראות פי על המתחייבים המינימליים הסכומים מן המינימלית השכר

יחסי העבודה בין הזוכה לעובדיו, ובכל מקרה לא תפחת מן הסכומים המתפרסמים על ידי החשב 
  . א חוזה זה הכללי באוצר בהתייחס למכרזי המדינה עם קבלני שירותים בענף השירות נשו

זאת ועוד, אם במהלך תקופת החוזה, חל שינוי ברכיבי השכר ו/או ערך שעת עבודה ו/או עלות  .14.18.5
", כשהוא מעודכן, 2שכר מינימלית, על פי חוקי העבודה, הזוכה מתחייב לשלוח למכבי את נספח "

 והוא יחייב את הצדדים במקום הנספח הקודם. 

כולל רווח בגין כל אחד  זוכההן העלויות הנוספות של המ " לחוזה2"יפרט במסגרת נספח  הזוכה .14.18.6
 מהעובדים. 

, מטעמו שיהיה ממונה על קיום חוקי העבודה בכל הנוגע להעסקת העובדים ימנה גורם הזוכה .14.18.7
אשר במסגרת תפקידו יערוך פיקוח ובקרה פנימית על מנת לוודא כי הזוכה מקיים את חוקי 

יעדכן כל עובד  זוכהה ל ובירור בכל הודעה מטעם העובד.העבודה, ובכלל זה, יהיה מופקד על טיפו
 עובדיו של לפניות וזמינות נוחה גישה ויאפשר, אליו הפנייה ואופן, אותו גורםלגבי קיומו של 

  .גורם לאותו כאמור

סעיף המיידע את העובד  יהיהעם העובד העבודה  בחוזה/או ומתחייב כי בהודעה לעובד  הזוכה
 אליו.  הפנייהודרכי  כאמור לעיל, תפקידו, גורםלגבי קיומו של 

כל אחד מן העובדים בכל דרך שימצא לנכון כי קיים גורם האחראי אצל מתחייב ליידע את  הזוכה .14.18.8
, והוא מופקד על קבלת העובד הודעה מטעםולמסור  כל עובד יוכל לפנות בכל עת אליו מכבי

, תוך פירוט דרכי ההתקשרות עם העובד , ולבירור המידע שבהודעה מטעםהעובד ההודעה מטעם
 מכבי. אצל  הגורם האחראי

לעיל, הזוכה מתחייב לכלול סעיף בהודעה לעובד ובחוזה  האמור מן לגרוע ומבלי, בכלל זה
העבודה עם העובד, המיידע את העובד בדבר כל האמור לעיל, וישלח למכבי את העתק ההודעה 

בד, המאשר בחתימתו את דבר ידיעתו על לעובד ו/או את חוזה העבודה חתומים על ידי העו
  האמור לעיל.

מאשר כי ידוע לו שכל עובד יהיה רשאי לפנות אל האחראי מטעם מכבי, בכל עת, ולמסור  הזוכה .14.18.9
מתחייב שפנייה כזו של מי מעובדיו לא תהווה עילה לפיטורי העובד  והזוכה, מטעם העובדהודעה 

 בד. ו/או לגריעה ו/או פגיעה כלשהי בזכויות העו
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הזוכה מתחייב ליידע את מכבי לגבי כל הודעה מטעם העובד, ולמסור למכבי כל מידע ו/או מסמך  .14.18.11
רלבנטי, ומכל מקום ישלח למכבי העתק ההודעה מטעם העובד, מיד עם קבלתה, בצירוף 

 התייחסות הזוכה להודעה מטעם העובד, המועד שבו התקבלה אצל הזוכה, ואופן הטיפול בה. 

מטעם העובד נמסרה בעל פה, הזוכה ישלח למכבי בתחילת כל חודש קלנדרי, ככל שההודעה 
רשימה הכוללת את שמות העובדים שפנו אליו בחודש שחלף, עם פירוט מועד קבלת ההודעה 

 מטעם העובד, ובצירוף התייחסות הזוכה להודעה מטעם העובד ואופן הטיפול בה. 

ל, בין אם התקבלה אצלו ישירות מן העובד הזוכה מתחייב לטפל בכל הודעה מטעם העובד שיקב .14.18.11
ו/או מי מטעמו ובין אם הועברה אליו על ידי מכבי ו/או מי מטעמו ו/או על ידי בודק שכר מוסמך 
ו/או על ידי רו"ח שמונה על ידי המעסיק, ולתקן כל פגיעה ו/או הפרת של חוקי העבודה בקשר עם 

 31פן מידי, ובתוך תקופה שלא תעלה על העסקת העובד נשוא ההודעה מטעם העובד, וזאת, באו
 ימים מן המועד שבו התקבלה אצל הזוכה ההודעה מטעם העובד.

הזוכה מתחייב לקבל את אישור העובד בכתב כי הפגיעה ו/או ההפרה של חוקי העבודה עליה  .14.18.12
התלונן במסגרת ההודעה מטעם העובד, תוקנה וכי אין לו תביעות וטענות בעניין, וזאת לא יאוחר 

ימים מן המועד שבו התקבלה ההודעה מטעם העובד אצל הזוכה. האישור כאמור יישלח אל  31 מ
 הימים כאמור לעיל. 31מכבי מיד עם קבלתו, ולא יאוחר מתום התקופה של 

ימים מן המועד שבו  31בנוסף, ומבלי לגרוע מן האמור, הזוכה מתחייב להמציא למכבי תוך 
וכה, תצהיר ערוך כדין של גורם מוסמך מטעמו, כי התקבלה ההודעה מטעם העובד אצל הז

ההודעה מטעם העובד טופלה, שבו יפורט מועד קבלת ההודעה מטעם העובד, התייחסות הזוכה 
להודעה מטעם העובד, האופן שבו טופלה ההודעה מטעם העובדה, והצהרה כי ההפרה נשוא 

 ההודעה מטעם העובד תוקנה. 

 זוכהתום כדין על ידי גורם מוסמך מטעמו המאשר כי התצהיר ח הזוכה יעביר לרבעון אחת .14.18.13
/תלונות פניותאין  וכי, מכבימקיים את הוראות חוקי העבודה ביחס לעובדיו המועסקים במתקני 

 הפרת/או ומכוח חוקי העבודה תלויות ועומדות של עובדים כאמור בדבר פגיעה בזכויותיהם 
טעם העובד שהתקבלה אצלו ולא טופלה , ובכלל זה אין הודעה מאליהם ביחס העבודה חוקי

  לעיל.  14.18.12 ושבגינה לא הומצא אישור העובד בכתב כאמור בסעיף 

 העובדשל  קיימת הודעה מטעם העובד, שבגינה לא ניתן אישור התצהיר המצאת במועד אם
הרלבנטיים שמות העובדים  אתבמסגרת התצהיר יפרט  הזוכה, ללעי 14.18.12 בסעיף  כאמור
, וכן ההודעה מטעם העובד, לרבות מועד קבלתה, התייחסות הזוכה להודעה מטעם העובד ומהות

 בכל אחת מן ההודעות התלויות ועומדות כאמור לעיל. את אופן הטיפול 

עובדים ו/או פגיעה בזכויות פעולה עם כל ביקורת שתיערך בנושא זכויות העובדים  הזוכה ישתף .14.18.14
  , לרבות עם מי מרשויות המדינה. מכך הנובע/או ו הקשור וכל העבודה חוקי הפרת/או ו

מתחייב לשתף פעולה, באופן שוטף, ולמסור כל מידע ו/או  הזוכה, לעיל האמור מן לגרוע מבלי
ם מכבי ו/או רואה חשבון או כל בעל תפקיד אחר מטע לרבות) מטעמה מי/או ו מכבימסמכים, ל

גורם ניהולי ו/או , ולכל חופשית למי מהעובדים גישהלאותם גורמים , ויאפשר מוסמך שכר בודק
 מידעאדמיניסטרטיבי ו/או מקצועי אצל הזוכה או מטעמו העוסק בזכויות העובדים, ולקבלת כל 

תיק כל ולצלם ולהע לעייןלמי מאותם גורמים לעיל שיבקש זאת, , ויתיר העובדיםהנוגע להעסקת 
לתנאי העבודה של העובדים ו/או זכויותיהם על פי חוקי העבודה ו/או מסמך או מידע הנוגע 

ו/או הפרת חוקי העבודה ביחס לעובדים וכל הקשור ו/או הנובע מעניין זה, לרבות כל מידע  פגיעה
.להגברת האכיפה של דיני העבודה, התקנות והצווים מכוחו חוקשיתבקש למסור על פי הוראות 

  

שכר לבודק  כמו כן, הזוכה מתחייב לשתף פעולה, באופן שוטף, ולמסור כל מידע ו/או מסמכים
 תפקידו את לבצעכל עוד לא מונה בודק שכר מוסמך, ולאפשר לו  מכבי מוסמך, וכן לרו"ח מטעם

 . העבודה דיני של האכיפה להגברת החוק פי על

ת לרבעון, ובכל עת בין רבעון ורבעון לפי מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הזוכה ימציא למכבי, אח .14.18.15
דרישתו, אישורים בדבר תשלומים למס הכנסה, למוסד ביטוח לאומי, לקרנות פנסיה, לקופות 
גמל, לביטוח מנהלים, תלושי שכר, דוחות נוכחות ביחס לכל אחד מן העובדים, וכל מסמך רלבנטי 

 אחר שיידרש בקשר לעובדים. 

, מכבי ו/או רו"ח שמינהשיקול דעתו של בודק השכר המוסמך  /אוו מכבילפי שיקול דעת  אם .14.18.16
 הזוכה, לעובד מעובדי הזוכה/או הפרת של חוקי העבודה ביחס וסיבה שהיא, ישנה פגיעה  ומכל

יום למן היום שנדרש לכך, לרבות תשלום  31מתחייב לתקן את ההפרה בתוך תקופה של 
  רטרואקטיבי לעובד אשר זכויותיו הופרו. 

ערוך כדין על ידי גורם מוסמך מטעמו,  תצהיר מכבייום ממועד פניית  31ימציא במהלך  הזוכה
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שבו הוא מצהיר על כך שהליקויים שנמצאו תוקנו, וכי ההפרות שהיו תוקנו, ואת האופן שבו 
 טופלו. 

של החוזה, ועל אף  סודיתי הפרהזה ו/או כל אחד מסעיפי המשנה שלו מהווה  14.18 סעיף  הפרת .14.18.17
וללא התראה,  האמור בכל הוראה מהוראות החוזה, היא מהווה עילה לביטולו המידי של החוזה

 עם בקשר זה בעניין הסגות כל לו יהיו לאמאשר כי  זוכהעילה לחילוט הערבות באופן מידי, וה וכן
 .לעיל כאמור התחייבויותיו יופרו בהן בנסיבות וחילוטה הערבות מימוש

אין באמור כדי לגרוע מכל זכות ו/או סעד העומדים לרשות  מכבי לפי כל דין ו/או חוזה, ו/או כדי 
 למצות את טענות מכבי כלפי הזוכה.

 

 עצמאיקבלן הזוכה  .21

 מוסכם בזה בין הצדדים כדלקמן:

ו/או למכבי  חוזהוכל זכות שניתנת עפ"י ה חוזהכי הזוכה משמש כקבלן עצמאי בביצוע מתן השירות עפ"י ה .15.1
לאחראי ו/או לנציגיה ו/או למי שהתמנה על ידם ו/או בשמם ו/או מטעמם, לפקח ולהתערב בכל צורה במתן 

במלואן, ולא תהיינה לזוכה ולכל העובדים  חוזההשירות, אינה אלא אמצעי להבטחת ביצוע הוראות ה
יצויים או הטבות אחרות המועסקים על ידו כל זכויות של עובדי מכבי והם לא יהיו זכאים לכל תשלומים, פ

, או סיום כל חוזהאו הוראה שניתנה על פיו, או בקשר עם ביטול או סיום ה חוזהממכבי בקשר עם ביצוע ה
 , מכל סיבה שהיא.חוזההתקשרות על פי ה

כי הזוכה יהיה אחראי כלפי השלטונות, המשרדים הממשלתיים, הרשויות המקומיות ורשויות מוסמכות  .15.2
ע כל החובות המוטלות ו/או שתוטלנה על ידי הרשויות האמורות, על פי הוראות כל דין, אחרות כלשהן, לביצו

 .חוזהבקשר לביצוע מתן השירות על פי ה

לא יתפרש כמסמיך את הזוכה להופיע בשם  חוזההזוכה ייתן את השירות בשמו בלבד. שום דבר האמור ב .15.3
שהו או למטרה כלשהי.מכבי או מטעמה, או כמקנה לו מעמד של נציג מכבי בעניין כל

 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מתחייב הזוכה לפצות ו/או לשפות את מכבי בגין כל נזק ו/או הוצאה ו/או  .15.4
מעביד בין מי מעובדיו  -חיוב אחר כלשהו שיחולו עליה, אם יקבע ע"י רשות מוסמכת כי קיימים יחסי עובד

נס /ואו עיצום כספי עקב מעשה או מחדל של הזוכה. לבין מכבי ו/או מי מטעמה או אם יוטל על מכבי ק
   .העבודה דיני של אכיפה להגברת החוק לפי מכבי חבויות לגבי תחול לא כאמור הוראהכי  מובהר

 

 2111-אי תחולת חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כח אדם, התשנ"ו .21

ם על ידי קבלני כח אדם, הזוכה מצהיר בזאת, כי אינו "קבלן כח אדם" כהגדרתו בחוק העסקת עובדי .16.1
 (, וכי ידוע כי מכבי אינה "מעסיק בפועל". "קבלן כח אדם"ובדינים השונים )להלן:  1996-התשנ"ו

במידה וערכאה מוסמכת תקבע, על אף האמור לעיל, כי הזוכה הינו קבלן כח אדם, מתחייב הזוכה לשלם  .16.2
הקביעה הנ"ל על פי חוק העסקת עובדים על לעובדיו או מי הם, על חשבונו בלבד, כל סכום המגיע להם עקב 

ועל פי כל דין, ומצהיר כי לא תהיינה לו דרישות ו/או תביעות כלשהן  1996-ידי קבלני כח אדם, התשנ"ו
 ממכבי בגין תשלום סכומים כאמור.

אין בסעיף זה כדי לגרוע מהתחייבויות הזוכה לשיפוי ולפיצוי מכבי בשל כל סכום שתידרש לשלם, עקב  .16.3
מעביד כאמור לעיל, לרבות עקב קביעה כי הזוכה הינו "קבלן כח -ה או דרישה בדבר קיום יחסי עובדתביע
 אדם".

הזוכה לא יהיה רשאי להסב או להעביר לאחר או אחרים, את זכויותיו וחובותיו מהתקשרות זו, כולן או  .16.4
חובותיו הכספיות כלפי מקצתן, לרבות זכויותיו לכספים שיגיעו לו מאת מכבי עפ"י התקשרות זו, או את 

מכבי. כמו כן מתחייב הוא לא לשתף איש אחר או גוף אחר )לרבות קבלן משנה(, זולת עובדיו או שליחיו, 
 לפי חוזה זה, אלא אם קיבל על כך הסכמת מכבי בכתב מראש.  הניקיוןבביצוע עבודות 

 שמירת סודיות .20

לידיעת כל אדם, כל ידיעה בקשר עם ביצוע  הזוכה מתחייב לשמור בסוד, ולא להעביר, למסור ו/או להביא .17.1
או מתן השירות, תוך  חוזהאו השירות או ידיעה שהגיעה אליו בתוקף, או במהלך או אגב ביצוע ה חוזהה

 , לפני תחילתה או לאחר סיומה.חוזהתקופת ה

ה הזוכה מתחייב להחתים את העובדים שיועסקו על ידו בביצוע מתן השירותים על הצהרת סודיות, לפי .17.2
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יתחייבו לא להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת כל אדם כל ידיעה שתגיע אליהם בקשר עם מתן 
 , לפני תחילתה או לאחר סיומה.חוזה, תוך תקופת החוזה, במהלך או אגב ביצוע החוזההשירות, ביצוע ה

 -ק העונשין , התשל"ז הזוכה מצהיר כי ידוע לו כי הפרת ההתחייבות האמורה מהווה עבירה לפי פרק ז' לחו .17.3
1977. 

הפרת הוראת כל אחד מסעיפי המשנה בסעיף זה מהווה הפרה יסודית. .17.4

 

 ערבות בנקאית לביצוע החוזה .28

, יפקיד הזוכה בידי מכבי במעמד חתימתו של חוזה חוזהלמילוי כל התחייבויותיו של הזוכה לפי ה החוכבט .18.1
תנית, בנוסח שיהא מקובל אצל מכבי לשביעות זה, ערבות בנקאית צמודה למדד המחירים לצרכן, בלתי מו

שתוקפה החל ביום לכל אשכול, אלף ש"ח שקלים חדשים(  שבעים וחמישהש"ח ) 75,111רצונה, בסכום של 
 .חוזההחודשים לאחר תום תקופת  3בתום החתימה על החוזה וכלה 

ג להארכת תוקפה של לעיל, כי אז מתחייב הזוכה לדאו 8, עפ"י הוראות סעיף חוזהאם תוארך תקופת ה .18.2
 המוארכת. חוזהחודשים לאחר תום תקופת ה 3הערבות הבנקאית עד לתום 

או הסתיים מתן השירותים מכל  חוזהמבלי לפגוע בכלליות היקף הערבות כאמור לעיל, הסתיימה תקופת ה .18.3
 חוזהל פי הסיבה שהיא, והזוכה חייב למכבי כספים כלשהם או גרם למכבי נזק בגין אי מילוי התחייבויותיו ע

תהא מכבי רשאית לחלט את הערבות הבנקאית או לדרוש הארכתה לתקופה נוספת שתיקבע על ידה.  -
תחזיר מכבי לזוכה את כתב הערבות  -, והזוכה סיים לשלם את התשלומים כאמור חוזההסתיימה תקופת ה

 הבנקאית.

אית לממש את הערבות, כולה או , תהא מכבי רשחוזהבכל מקרה בו לא עמד הזוכה בהתחייבויותיו על פי ה .18.4
מקצתה, ולגבות את כספה, מבלי הצורך להיזקק לפניה לערכאות, לבוררות, למו"מ משפטי כלשהו, או למתן 

 הוכחה כלשהי.

השתמשה מכבי בזכותה לגבות את כספי הערבות או סכום כלשהו של הערבות, יהא הזוכה חייב לחדש את  .18.5
)שבעה( ימים מהיום בו  7ום שהיה לפני הגבייה האמורה, תוך הערבות או להשלים את סכום הערבות לסכ

 קיבל הזוכה הודעה כי מכבי גבתה את הערבות או כל סכום ממנה.

 .חוזהאין בגובה הערבות כדי לשמש כל הגבלה או תקרה להתחייבויותיו של הזוכה על פי ה .18.6

 י כל דין.או על פ חוזההאמור בסעיף זה לא יפגע בכל זכות שישנה בידי מכבי לפי ה .18.7

 הפרת כל אחד מסעיפי המשנה האמורים מהווה הפרה יסודית. .18.8

 

 חוזההפרת  .21

מבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד העומדים לרשות מכבי על פי כל דין, לרבות בנסיבות של הפרת התחייבויות הזוכה על 
 פי החוזה, מובהר ומוסכם כי: 

וזה זה, באופן מידי.בשל כל הפרה יסודית, עפ"י ח חוזהמכבי רשאית לבטל את ה .19.1

אם: חוזהבנוסף לאמור לעיל, רשאית מכבי לבטל את ה .19.2

נמצא כי הזוכה או מי ממנהליו או נושאי המשרה בו הורשעו בעבירה כלשהי, שיש עמה קלון,  .19.2.1
 .1981 -וטרם חלפה תקופת ההתיישנות לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א 

אליו שיש בהם כינוס נכסים, הסדר עם או לטובת נושים,  הוחל בהליכים על ידי הזוכה או בקשר .19.2.2
 פירוק מסוג כלשהו ו/או חיסול עסקים באופן אחר.

הפרה יסודית תהא מכבי רשאית: חוזההפר הזוכה את ה .19.3

 לבטל את החוזה לאלתר; או .19.3.1

עמוד על קיום הוראות החוזה במלואן ולדרוש מהזוכה לתקן את ההפרה ו/או ההתחייבות, תוך ל .19.3.2
מיום שתימסר ההודעה לזוכה. הזוכה מתחייב בזה למלא אחר הוראות מכבי, וכמו כן ימים  3

-לשלם לה פיצויים בגין הנזקים שנגרמו ו/או שייגרמו לה כתוצאה מההפרה האמורה ו/או אי
 הקיום כאמור.
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הפרה שאינה יסודית  חוזהלעיל ו/או הפר הזוכה את ה 19.3.2לא תיקן הזוכה את ההפרה כאמור, בסעיף  .19.4
 19.3.2ומכבי דרשה מהזוכה לתקן את ההפרה ו/או לקיים את ההוראה ו/או את ההתחייבות, כמפורט בסעיף 

, והזוכה לא תיקן את ההפרה ו/או לא מילא אחרי הוראות ו/או התחייבות, כפי שנדרש על ידי מכבי לשביעות 
ידי, וזאת, על ידי מתן מ באופןקיומו, -מחמת הפרתו או אי חוזהרצונה, תהיה מכבי זכאית לבטל את ה

לגרוע מכך ומכל זכות ו/או סעד העומדים לרשות מכבי על פי כל דין, הזוכה יהא  מבליהודעה על כך בכתב, ו
ש"ח, וזאת בגין הנזקים שנגרמו ו/או  111,111חייב לשלם למכבי פיצויים מוסכמים ומוערכים מראש בסך

ר. אין באמור בפסקה זו כדי לגרוע מזכותה של מכבי הקיום כאמו-שייגרמו למכבי כתוצאה מההפרה ו/או אי
לקבל כנגד הזוכה כל סעד או  תרופה על פי דין.

 

הצדדים מצהירים כי הפיצויים המוסכמים כאמור נקבעו מתוך אומדנה זהירה של הנזק אשר עלול להיגרם  .19.5
 והזוכה יהיה מנוע מלטעון להיפוכו של דבר. חוזהלמכבי עקב הפרתו היסודית של ה

על ידי מכבי ייעשה באמצעות הודעה בכתב לזוכה והביטול ייכנס לתקפו במועד שתקבע מכבי  חוזהיטול הב .19.6
בהודעה.

 התייצבות ואי ניקוי ציוד ותקינות מחסור, ניקוי בחומרי מחסור: כגון, הכרחיים בתנאים עמידה אי  - קנסות .19.7
כדלקמן: הזוכה את סלקנו הזכות תהא ולמכבי, מכבי מבחינת חמורה תקלה מהווה, עובדים

 .מקרה לכל ₪ 117 –/ אי תקינות ציוד ניקוי  ניקוי ציוד/  ניקוי בחומרי מחסור .19.7.1

 .מקרה לכל ₪ 177 –התייצבות עובד/עובדים כנדרש ללא מחליף  אי .19.7.2

התייצבות של מפקח אזורי במתקנים לפחות פעמיים בשבוע או אי מילוי תפקידיו של המפקח  אי .19.7.3
 .המקר לכל ₪ 2,177 –האזורי 

 .מקרה לכל ₪ 177  -לעובד כחוק ותשלום החוק בדרישות עמידה אי .19.7.4

 .מקרה לכל ₪ 17,777 לעיל תזכה את מכבי בקנס על סך של 14.21כאמור בסעיף  קבלת אישור אי .19.7.5

 ייקנס הספק על סך של, ("נדכ)  Bמסוגעמידה בהוראות חיסון נגד דלקת כבד נגיפית  איבגין  .19.7.6
 לכל מקרה.₪  2,777

 .מקרה לכל ₪ 177 , ייקנס הספק על סך שלהבטיחות מהוראות באחת דהעמי איבגין  .19.7.7

 לכל מקרה.₪  177 של , ייקנס הספק בסךבמועד החלפתו או תיקונו/או ו נוכחות שעון התקנת אי .19.7.8

המתקן ע"י האחראי בסוף יום העבודה  כמוגדר  במפרט  נעילת המתקן וכיבוי מערכותאי  .19.7.9
  לכל מקרה.₪  177 בסך של השירות בנספח א' בהגדרות ייקנס הספק

  

 ממנו ושהעתק מכבי שתערוך תחשיב פי על, מכבי ידי על שוטף באופן ייגבו 19.7כאמור לעיל בסעיף  סכומים
זה. ככל שסכום התמורה  חוזהבגין מתן השירותים לפי  הזוכה זכאי לה התמורה מן ויופחתו, לזוכה יישלח

 מן ימים 7מתחייב לשלם למכבי את יתרת הסכום, בתוך  זוכהנמוך מסכום הקנסות, לפי תחשיב מכבי, ה
יתווספו עליו הפרשי הצמדה  ומוסכם כי ייחשב כחוב למכבי ,במועד ישולם שלא וסכום, שנדרש המועד

וריבית כדין, ממועד דרישת החיוב ועד למועד התשלום בפועל. 

כות המוקנים למכבי לפי הסכם זה מכל סעד ו/או תרופה ו/או זבכדי לגרוע לעיל   19.7  באמור בסעיף אין .19.8
 ולפי כל דין.

 

 הסכםהסבת ה .17

או את החובות הנובעות  חוזההזוכה איננו רשאי למסור או להעביר לאחר או להמחות את זכויותיו על פי ה .21.1
 ממנו.

כל מסירה או העברה שיתיימר הזוכה לעשות בניגוד להוראות סעיף זה, תהא בטלה ומבוטלת וחסרת כל  .21.2
 תוקף.

 ומכוחו, כולן או מקצתן, אסורות בשעבוד כלשהו. חוזהשל הזוכה לפי ה זכויותיו .21.3

לפי שיקול דעתה הבלעדי. חוזהלמען הסר ספק, מכבי תהא רשאית להסב את ה .21.4
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 ןועיכבו זכות קיזוז .12

 בייהצדדים לחוזה מסכימים בזה כי למכבי, ולה בלבד, תהיה זכות לקזז כל חיוב כספי שהזוכה עשוי להיות ח .21.1
, מכל סכום שיגיע לזוכה ממכבי.לעיל ____ בסעיףקנסות כאמור לרבות  ,לה

 

לעיל, מכבי תהא רשאית לעכב תחת ידיה כספים המגיעים לזוכה בגין מתן  21.1 עיףמבלי לגרוע מהאמור בס .21.2
השירות בכל מקרה של הפרת החוזה כולו או מקצתו על ידי הזוכה, לרבות במקרה של אי המצאת ערבות 

מקרים של תביעות שיוגשו כנגד מכבי ו/או במקרה של נזקים שיגרמו למכבי ו/או לאדם לביצוע וכן לרבות 
זה, זאת בנוסף ומבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לרשותה של מכבי  חוזהאחר כתוצאה מההתקשרות נשוא 

דיני מובהר כי האמור לא יחול לגבי חיובים של מכבי לפי חוק להגברת האכיפה של  לפי כל דין ו/או חוזה.
העבודה.

 איסור הכנסת שינויים בתאגיד .11

הזוכה מתחייב שלא לעשות כל שינוי בתאגידו לעומת המצב כפי שמשתקף במסמכי המכרז ו/או במסמכים  .22.1
אחרים אשר נמסרו על ידו למכבי בלא מתן הודעה בכתב על כך למכבי. במקרה כזה, תהא מכבי רשאית 

 ימים מיום מתן ההודעה של מכבי כאמור. 31בתוך להודיע על רצונה להביא ההתקשרות לידי סיום 

מתחייב הזוכה  -כל מסמך אחר המתייחס לתאגידו  חוזהדרשה מכבי מהזוכה להמציא במשך תקופת ה .22.2
ימים ממועד הדרישה. 7להמציאו תוך 

 י מכבייד-לשימוש בזכות ע-אי .13

דים ולא ילמדו ממנה  במקרה מסוים לא תשמש תק חוזההסכמת מכבי לסטייה ממילוי אחר תנאי מתנאי ה .23.1
 גזירה שווה למקרה אחר.

לא השתמשה מכבי במקרה מסוים בזכויותיה על פי החוזה, לא ייחשב הדבר כויתור על זכויותיה אלה, לא  .23.2
לגבי המקרה המסוים ולא לגבי מקרים דומים שלאחר מכן.

 ויתור מכבי בכתב .14

 א בכתב.ואין ויתור על זכות מזכויות מכבי לפיו, אל חוזה אין שינוי ב

 

 כתובות הצדדים .11

 .חוזהתהיינה כפי שמופיע בכותרת ה חוזהכתובות הצדדים לצורך ה

 מתן הודעות .11

שעות מעת  72זה תישלחנה בדואר רשום, ובהישלחן כך תחשבנה כאילו הגיעו לתעודתן בחלוף  חוזהכל ההודעות עפ"י 
 מסירתן כיאות, בבית דואר בישראל, כל עוד לא הוכח היפוכו של דבר.

 מכות שיפוטס .10

זה ו/או הנובע ממנו תהיה לבית המשפט המוסמך  חוזהסמכות השיפוט הייחודית והבלעדית בכל הקשור להוראות 
 יפו.ל אביב שמקום מושבו בת

 

 

 

 

 :ולראיה באו הצדדים על החתום

 

 

 

 ___________________ ___________________ 
 הזוכה מכבי 
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 נספח להסכם

 

 אישור עריכת ביטוחים

 ודלכב

 מכבי שירותי בריאות

 אביב-תל 27מרח' המרד 

 "(מכבי)להלן: "

 

 אישור עריכת ביטוחים  הנדון:

הננו מאשרים בזאת כי ערכנו את הביטוחים המפורטים להלן בקשר עם הסכם שנערך ביניכם לבין 

מיום ________  כמוגדר בהסכם זקה _________________________)להלן "הזוכה"( בעניין מתן שירותי ניקיון  ואח

 "( וזאת לתקופה המתחילה ביום _________ ומסתיימת ביום ________.השירותים)להלן: "

 

 ביטוח חבות מעבידיםא.

כלפי עובדיו המועסקים על ידו ומטעמו על פי פקודת הנזיקין )נוסח חדש( ו/או על פי חוק  ספקביטוח חבות ה

מוות ו/או נזק גוף ו/או נזק נפשי לכל עובד כתוצאה מתאונה או , בגין 1981 -האחריות למוצרים פגומים, התש"ם 

לתקופת ₪  21,111,111 לאירוע ובסה"כ ₪  6,111,111  מחלה תוך כדי ועקב ביצוע השירותים, בגבול אחריות של

מי מעובדי  קבע כי נושאים בחובות מעביד כלפיביטוח. הביטוח יורחב לשפות את מכבי ו/או מי מטעמה במקרה ויה

 ספק.ה

 _____________________ פוליסה מספר

  ביטוח אחריות כלפי צד שלישי.ב

               

ביטוח חבות הספק על פי דין, בגין פגיעה ו/או אובדן ו/או נזק שייגרמו לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף כלשהו, 

רת מתן השירותים על ידי הספק ו/או לרבות מכבי ו/או עובדיה ו/או מי שפועל מטעמה, בקשר עם ו/או במסג

ביטוח. שם המבוטח בפוליסה יורחב הלאירוע ובסה"כ לתקופת ₪   8,111,111 הפועלים מטעמו, בגבול אחריות של

לכסות את מכבי בגין אחריותה למעשי ו/או מחדלי הספק ו/או מי מטעמו וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת, לפיו 

רכוש מכבי ו/או עובדיה ייחשבו כרכוש צד רד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפ

 .שלישי, ויבוטל כל חריג בגין רכוש באחריות או בפיקוח או בשליטת הספק

______________________  פוליסה מספר

 ביטוח אחריות מקצועית ג.

מקצועית ו/או טעות שמקורה ברשלנות, המבטח את חבות הספק בגין מעשה ו/או מחדל מקצועי ו/או הפרת חובה  

מחדל או השמטה של הספק ו/או עובדיו ו/או מנהליו וכל הפועלים מטעמו, אשר ארע תוך כדי ו/או עקב מתן השירותים 

ביטוח. הביטוח מורחב לשפות הלאירוע ובסה"כ לתקופת  ש"ח 411,111 ו/או במהלכם ו/או במסגרתם בגבול אחריות של

תה למעשי ו/או מחדלי הספק ו/או מי מטעמו וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת, לפיו ייחשב הביטוח את מכבי בגין אחריו

 .אך למעט חבות מכבי כלפי הספק כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח

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

כן יורחב  השירותים )שהינם "מקרה ביטוח"(, פגיעה במוניטין וכן חריגה מסמכות ופגיעה בפרטיות שנעשו בתום לב. 

 .בגין אי יושר עובדים ספקהביטוח לכסות את אחריותו של ה
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הפוליסה לפני חתימת ההסכם יחול הביטוח לפי  מכביל ספקהננו מאשרים בזאת, כי אם ניתנו שירותים כלשהם על ידי ה

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

. במקרה שהביטוח בחברתנו יבוטל או לא יחודש מסיבה כלשהי, מוסכם כי בפוליסות תחול תקופת גילוי ____________ 

בו פג תוקף הביטוח בחברתנו וכל אירוע שיארע בתקופת  חודשים נוספים מהמועד 6נזקים ותביעות מוארכת, למשך 

הביטוח ושעליו תימסר הודעה במהלך תקופת הגילוי המוארכת, ייחשב לכל נושא ועניין כאירוע עליו נמסרה ההודעה 

 .במהלך תקופת הביטוח

 פוליסה מספר ______________________

 

 ביטוח רכוש ד.

ערך כינון מלא לרכוש ו/או לציוד, לרבות מיכלי האיסוף והריכוז, ביטוח מסוג "אש מורחב" במלוא שווי וב

שבבעלותו של הזוכה, המצוי בשימושה ו/או המיועד לשימושה של מכבי במסגרת מתן השירותים, לרבות בעת 

 הימצאו בחצרי מכבי ו/או בעת העברתו.

ו מבוטחי מכבי ו/או בני אדם הביטוח כאמור כולל סעיף לפיו מוותר המבטח על זכותו לתחלוף כלפי מכבי ו/א

הנלווים אליהם ו/או כל הבאים מטעמה, לרבות עובדיה ומנהליה, ובלבד שהאמור בדבר הויתור על זכות התחלוף 

 לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.  

 כללי

 מפורטות לעיל. הזוכה לבדו אחראי לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות הביטוח ה ה.

בביטוחים המפורטים לעיל מצויין במפורש כי ביטוחים אלו קודמים לכל ביטוח הנערך ע"י מכבי ו/או עובדיה  ו.

  ומנהליה וכי אנו מוותרים על כל דרישה ו/או טענה בדבר שיתוף ביטוחי מכבי.

שך כל תקופת מתן השירותים אנו מאשרים כי הביטוחים דלעיל לא יבוטלו ו/או יצומצמו מכל סיבה שהיא במ ז.

 יום מראש.   31מבלי שניתנה לכם הודעה על כך בדואר רשום 

לא יהיו נחותים מהנוסח הידוע מוסכם בזאת במפורש, כי נוסחי פוליסות הזוכה, )למעט בטוח אחריות מקצועית(  ח. ז.

 ליף אותם.או כל נוסח אחר שיח במהדורתו הרלוונטית למועד עריכת הביטוח או חידושו "ביט"כ

 

 כפוף לתנאיהן ולסייגיהן של הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש על ידי האמור  ב    

 לעיל.    

 בכבוד רב,          

 חברה לביטוח בע"מ         

 

 על ידי ____________________                                                           

 שם החותם ותפקידו                               
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 נספח להסכם 

 ערבות ביצוע לשימוש הזוכה בלבד

 

 נומיתונוסח כללי של ערבות בנקאית אוט

 לכבוד

 מכבי שירותי בריאות

 227/99מאנית מס' ואגודה עות

 תל אביב 27רח' המרד 

 ,א.נ.ג.

 ערבות מס' ___________הנדון: 

כשהוא צמוד למדד ,)להלן "סכום הערבות"( לכל אשכול ₪  75,111כום עד לסך הננו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל ס

)מכח מכרז מס'  "החייב"( בקשר עם הסכם –)להלן  ____________ כמפורט להלן, המגיע או עשוי להגיע לכם מאת

 .___________למתן שירותי נקיון ואחזקה במחוז מרכז עבור אשכול /ות  מס': (,127/2112

 המונח "מדד" משמעו: –ת זו לצרכי ערבו

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 בנוי על אותם נתונים 

 ן אם לאו.עליהם בנוי המדד הקיים ובי

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

אזי, יחושב סכום  ," המדד היסודי"( –____ נקודות )להלן : היינו, המדד בגין חודש __________ שפורסם ב______

 "סכום הערבות המוגדל"(. –המדד החדש לעומת המדד היסודי )להלן  הערבות כשהוא מוגדל בשיעור זהה לשיעור עליית

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

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

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 . 

 ל לא תיענה.דרישה שתגיע אלינו לאחר המועד הנ"

        ערבות זו אינה ניתנת להעברה.

 בכבוד רב,

 __________שם הבנק:

 __________שם הסניף:
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 2 ב'נספח 

 

 חוקי עבודה וזכויות עובדים

 

 מתן חופשה שנתית לפי פרק שני לחוק חופשה שנתית; .1

 לחוק חופשה שנתית;  11 -ו 11תשלום דמי חופשה לפי סעיפים  .2

 לחוק חופשה שנתית; 13י סעיף תשלום פדיון חופשה לפ .3

  ומנוחה;  לחוק שעות עבודה 6איסור העבדה בשעות נוספות שאינה מותרת או בלא היתר לפי סעיף  .4

איסור העבדה בשעות נוספות או בימי מנוחה השבועיים שלא בהתאם להוראות היתר שניתן לפי הפרק הרביעי  .5

 לחוק שעות עבודה ומנוחה. 

 לחוק שעות עבודה ומנוחה.  9ית בלא היתר, לפי סעיף איסור העבדה במנוחה השבוע .6

  לחוק שעות עבודה ומנוחה. 16תשלום גמול שעות נוספות לפי סעיף  .7

 לחוק שעות עבודה ומנוחה. 17תשלום גמול עבודה במנוחה השבועית לפי סעיף  .8

 לחוק עבודת הנוער.  21איסור העבדת נוער מעבר לשעות העבודה הקבועות בסעיף  .9

 לחוק עבודת הנוער.  21בדת נוער במנוחה השבועית לפי סעיף איסור הע .11

 לחוק עבודת הנוער.  24איסור העבדת נוער בעבודת לילה בלא היתר לפי סעיף  .11

 לחוק עבודת הנוער.  25איסור העבדת נוער בעבודת לילה שלא בהתאם להוראות היתר לפי סעיף  .12

כשניכוי הסכומים היה ביוזמת מזמין  –הגנת השכר  לחוק 25איסור ניכוי סכומים משכרו של עובד לפי סעיף  .13

 השירות או לפי הוראותיו; 

 א לחוק הגנת השכר. 25העברת סכומים שנוכו, לפי סעיף  .14

  ( לחוק הגנת השכר. 1()1ב )ב 25איסור הלנת שכר לפי סעיף  .15

 תשלום שכר מינימום לפי חוק שכר מינימום.  .16

יד)ב( לחוק הסכמים קיבוציים  33נפי שהוכרח בצו הרחבה, לפי סעיף תשלום שכר מינימום לפי חוזה קיבוצי כללי ע .17

  .1957 –התשי"ז 

  תשלומים מכוח צווי הרחבה בעניין פנסיה. .18

 הוראות צווי הרחבה לעניין תשלום דמי הברה, החזר הוצאות נסיעה, פנסיה, דמי חגים ותוספת יוקר.  .19

 )ב( לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה; 28פי סעיף הוראות צווי הרחבה ענפיים שעניינן רכיבי שכר שקבעו ל .21

הוראות צווי הרחבה בכל עניין אחר שקבע שר התעשייה המסחר והתעסוקה, בהתייעצות עם שר האוצר וארגון  .21

 העובדים המייצג את המספר הגדול של עובדים במדינה, וארגוני מעבידים שלדעת השר הם יציגים ונוגעים בדבר. 

 הגנת השכר.  ב לחוק 25סעיף  .22

 )א( לחוק עבודת הנוער.  33סעיף  .23

 )א( לחוק חופשה שנתית  28סעיף  .24

 לחוק שכר מינימום  14סעיף  .25

 )א( לחוק שעות עבודה ומנוחה  26סעיף  .26
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 ספח ג'נ

 טופס הצעה 
 
 

        לכבוד
 ___________________תאריך:     מכבי שירותי בריאות

 
 א.ג.נ.,

 
 במחוז מרכז ןקיוניהצעה למתן שירותי  הנדון:

 מכבי שירותי בריאות, 127/2112סימוכין: מכרז מס'  
 

 המרכז.מחוז כל האשכולות בל ןניקיומוגשת בזה הצעתנו למתן שירותי   .1

 אנו מאשרים כי קראנו את כל מסמכי המכרז, למדנו אותם ואת כל הנתונים והתנאים הקשורים. .2

לבדוק לצורך הגשת הצעתנו לרבות כדאיות הסכם  כמו כן, אנו מאשרים כי בדקנו את כל שראינו לנכון .3

ההתקשרות, הזכויות המשפטיות בו וכל דבר אחר שיש לו, לדעתנו, חשיבות או משקל בהחלטתנו אם 

 להגיש הצעה ואם להתקשר עם מכבי בהסכם במידה שהצעתנו תזכה.

התשלום וההצמדה יהיו על מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אנו מאשרים את הסכמתנו לכך שהמחירים ותנאי  .4

 פי הקבוע בהסכם ההתקשרות, המהווה חלק ממסמכי המכרז.

ידוע לנו כי המחירים יהיו בשקלים חדשים בהתאם לקבוע בהסכם ההתקשרות, הסכומים כוללים עלות מלאה  .5

 וסופית, ולא יתווסף עליהם תשלום כלשהו, למעט מע"מ.

 ללים מע"מ. כו אינםאנו מאשרים ומבהירים כי הסכומים לעיל  .6

)התחייבויות המציע בגין הגשת ההצעה(,  במסמכי המכרז  7הצעתנו זו תעמוד בתוקפה עד המועד הנקוב בפרק  .7

ואתם תהיו זכאים לקבלה בכל עת עד מועד זה ועד בכלל, וכן תהיו זכאים לפנות אלינו בבקשה להארכת תוקף 

 הצעתנו כאמור באותו סעיף של מסמכי המכרז.

למסמכי  9.5 בסעיףידה ותבחרו בנו כזוכה שני או כזוכה שלישי )וכן הלאה(, בהתאם לאמור ידוע לנו כי במ .8

 למסמכי המכרז. 7המכרז, תעמוד הצעתנו זו בתוקפה עד לתום התקופה, כמוגדר בפרק 

מסמכי המכרז ל 6 -ו 5מצורפים בזה להצעתנו כל האישורים והמסמכים הנדרשים על פי תנאי המכרז, כמפורט בפרקים 

 )מסמכים שיש לצרף להצעה(.

 בכבוד רב,

 שם מלא: ________________  חתימה: _________________

 כתובת: _________________  חותמת: _________________

 תפקיד:_________________  טלפון: __________________

 מספר תאגיד: _____________  פקסימיליה:______________
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 מסמכים להצעהרשימת 

 , שהמסמכים הרשומים מטה צורפו להצעתך.X-נא וודא וסמן ב

 .)'טופס הצעה ממולא וחתום בחתימה וחותמת )נספח ג 

  אישור התאגדות –במידה והמציע הינו תאגיד 

 .אישורים עפ"י חוק עסקאות גופים ציבוריים 

 .אישור רו"ח חשבון על היקף פעילות כספית 

 לפעול כקבלן שירות בתחום הנקיון רישיון בתוקף ממשרד התמ"ת 

 תצהיר מאומת ע"י עו"ד 

 אישור מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת להרשאות ולקנסות או להיעדרם 

 .)'טופס פרטי המציע כשהוא מלא וחתום )נספח ד 

 קבלה על רכישת מסמכי המכרז. 
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 1לאשכול מס'   רכזמלמחוז ה ןניקיומוגשת בזה הצעתנו למתן שירותי 

 הכולל את:  2אשכול מס' 

  אור יהודה. - 1רח' אופירה  –סניף מכבי, מכבי דנט ומכבי פארם 

  אלעד. - 1רח' נסים גאון  –סניף מכבי, מכבי דנט ומכבי פארם 

  אלעד. – 94רח' יהודה הנשיא  –סניף מכבי, מכבי טבעי 

  שוהם. - 31עמק איילון  –סניף מכבי 

  יהוד. - 56העצמאות  שד' –סניף מכבי 

  קריית אונו. - 29שד' ירושלים  –סניף מכבי, מכבי דנט ומכבי טבעי 

  גבעת שמואל. -א'  11רח' בר אילן  –סניף מכבי 

  גני תקוה. - 1רח' רב און  –מכבי פארם 

 שעות )מפורט בטבלת החיצים  1,337.1סה"כ שעות עבודה לאשכול 

 הרלוונטי לאשכול(. 2-בנספח  א

2 1 3 4 1 

 ערך שעת עבודה 

)כולל תנאים 

 סוציאלים (

 ש"ח

עלות שכר 

 מינימלית 

 )שעת עבודה (

 ש"ח

עלויות נוספות 

 פר שעת עבודה

)כולל חומרים 

 ותקורות  (

 ש"ח

 רווח קבלני פר

 שעת עבודה 

 

 ש"ח

סה"כ תשלום 

 לקבלן בגין שעה

 (2+3+4)סעיפים 

 

 ש"ח

הצעת הקבלן  31.473

גבוה או שווה 

 1לסעיף 

 

__________ 

 

 הצעת קבלן

 

 

__________ 

 

 הצעת קבלן

 

 

__________ 

 

הצעה כוללת של 

 הקבלן

 

__________ 

 

 

 

 רכיבי  השכר המשולמים לעובד:

1...................... 

2...................... 

3...................... 

4..................... 

5..................... 

6.................... 
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 2לאשכול מס'   מרכזלמחוז ה ןניקיומוגשת בזה הצעתנו למתן שירותי 

 הכולל את: 1אשכול מס' 

  תל אביב . – 11רח' בלפור  –סניף מכבי 

  תל אביב. 23-25רח' א.צ.גרינברג  –סניף מכבי אזורי חן 

  תל אביב. – 9קהילת סלוניקי  –סניף מכבי הדר יוסף 

  'תל אביב. – 27מאיר אבא אחי –סניף רמת אביב ג 

  תל אביב. – 25קינג ג'ורג'   -מכבי פארם 

  תל אביב. – 2בלפור   -מכבי פארם 

  תל אביב. – 15אבא אחימאיר  –מכבי פארם 

 שעות )מפורט בטבלת החיצים 2,121.1סה"כ שעות עבודה לאשכול 

 הרלוונטי לאשכול(. 2-בנספח  א

2 1 3 4 1 

 ערך שעת עבודה 

)כולל תנאים 

 אלים (סוצי

 ש"ח

עלות שכר 

 מינימלית 

 )שעת עבודה (

 ש"ח

עלויות נוספות 

 פר שעת עבודה

)כולל חומרים 

 ותקורות  (

 ש"ח

 רווח קבלני פר

 שעת עבודה 

 

 ש"ח

סה"כ תשלום 

 לקבלן בגין שעה

 (2+3+4)סעיפים 

 

 ש"ח

הצעת הקבלן  31.473

גבוה או שווה 

 1לסעיף 

 

__________ 

 

 הצעת קבלן

 

 

__________ 

 

 צעת קבלןה

 

 

__________ 

 

הצעה כוללת של 

 הקבלן

 

__________ 

 

 

 רכיבי  השכר המשולמים לעובד:

1...................... 

2...................... 

3...................... 

4..................... 

5..................... 

6.................... 
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 3לאשכול מס'   מרכזלמחוז ה ןניקיותי מוגשת בזה הצעתנו למתן שירו

 הכולל את:  3אשכול מס' 

  רמת גן. – 4רח' אורה –סניף מכבי 

  גבעתיים. – 182רח' בן גוריון  –סניף טיפולי בית וטיפת חלב 

  בני ברק - 34רח' רבי עקיבא  –סניף מכבי, מכבי דנט, מכבי פארם 

  בני ברק. – 64רח' כהנמן  –סניף מכבי, מכבי דנט, מכבי פארם 

  גבעתיים.  - 16רח' וייצמן –מכבי פארם וייצמן 

  רמת גן. –4רח' ביאליק  –מכבי פארם 

  רמת גן. –מרום נוה  - 48רח' נגבה  –סניף מכבי 

 שעות )מפורט בטבלת החיצים 3714סה"כ שעות עבודה לאשכול 

 הרלוונטי לאשכול(. 2-בנספח  א

2 1 3 4 1 

 ערך שעת עבודה 

)כולל תנאים 

 יאלים (סוצ

 ש"ח

עלות שכר 

 מינימלית 

 )שעת עבודה (

 ש"ח

עלויות נוספות 

 פר שעת עבודה

)כולל חומרים 

 ותקורות  (

 ש"ח

 רווח קבלני פר

 שעת עבודה 

 

 ש"ח

סה"כ תשלום 

 לקבלן בגין שעה

 (2+3+4)סעיפים 

 

 ש"ח

הצעת הקבלן  31.473

גבוה או שווה 

 1לסעיף 

 

__________ 

 

 הצעת קבלן

 

 

__________ 

 

 הצעת קבלן

 

 

__________ 

 

הצעה כוללת של 

 הקבלן

 

__________ 

 

 

 

 רכיבי  השכר המשולמים לעובד:

1...................... 

2...................... 

3...................... 

4..................... 

5..................... 

6.................... 
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 4לאשכול מס'   מרכזלמחוז ה ןניקיוותי מוגשת בזה הצעתנו למתן שיר

 הכולל את: 4 אשכול מס'

 גבעתיים. - 45רח' עמישב  -סניף מכבי 

  תל אביב. –יד אליהו  58רח' לה גרדיה  –סניף מכבי 

  תל אביב. –שכונת התקווה  -רח' דרך ההגנה  –סניף מכבי 

  יפו. –36רח' התקומה  –סניף מכבי, מכבי פארם 

 תל אביב. – 7רח' השל"ה  –ם סניף מכבי, מכבי פאר 

 שעות )מפורט בטבלת החיצים 3720סה"כ שעות עבודה לאשכול 

 הרלוונטי לאשכול(. 2-בנספח  א

2 1 3 4 1 

 ערך שעת עבודה 

)כולל תנאים 

 סוציאלים (

 ש"ח

עלות שכר 

 מינימלית 

 )שעת עבודה (

 ש"ח

עלויות נוספות 

 פר שעת עבודה

)כולל חומרים 

 ותקורות  (

 ש"ח

 וח קבלני פררו

 שעת עבודה 

 

 ש"ח

סה"כ תשלום 

 לקבלן בגין שעה

 (2+3+4)סעיפים 

 

 ש"ח

הצעת הקבלן  31.473

גבוה או שווה 

 1לסעיף 

 

__________ 

 

 הצעת קבלן

 

 

__________ 

 

 הצעת קבלן

 

 

__________ 

 

הצעה כוללת של 

 הקבלן

 

__________ 

 

 

 

 רכיבי  השכר המשולמים לעובד:

1...................... 

2...................... 

3...................... 

4..................... 

5..................... 

6.................... 
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 5לאשכול מס'   מרכזלמחוז ה ןניקיומוגשת בזה הצעתנו למתן שירותי 

 הכולל את: 1אשכול מס' 

  ם.שוה –כניסה ב'  31עמק איילון  –מכבידנט שוהם 

  תל אביב - 19רח' הס  –מכבידנט הס 

  'תל אביב. – 43רח' ברודצקי   -מכבידנט רמת אביב ג 

  גבעתיים.  - 53יצחק רבין  –מכבידנט גבעתיים 

  רמת גן. – 32ביאליק  –מכבידנט רמת גן 

 שעות )מפורט בטבלת החיצים 823.1סה"כ שעות עבודה לאשכול 

 הרלוונטי לאשכול(. 2-בנספח  א

2 1 3 4 1 

 ערך שעת עבודה 

)כולל תנאים 

 סוציאלים (

 ש"ח

עלות שכר 

 מינימלית 

 )שעת עבודה (

 ש"ח

עלויות נוספות 

 פר שעת עבודה

)כולל חומרים 

 ותקורות  (

 ש"ח

 רווח קבלני פר

 שעת עבודה 

 

 ש"ח

סה"כ תשלום 

 לקבלן בגין שעה

 (2+3+4)סעיפים 

 

 ש"ח

הצעת הקבלן  31.473

גבוה או שווה 

 1לסעיף 

 

__________ 

 

 הצעת קבלן

 

 

__________ 

 

 הצעת קבלן

 

 

__________ 

 

הצעה כוללת של 

 הקבלן

 

__________ 

 

 

 

 רכיבי  השכר המשולמים לעובד:

1...................... 

2...................... 

3...................... 

4..................... 

5..................... 

6.................... 

 

 

 דנט ייחתמו בהסכם נפרד ובתנאים זהים.-*מרפאות מכבי
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 6לאשכול מס'   מרכזלמחוז ה ןניקיומוגשת בזה הצעתנו למתן שירותי 

 הכולל את: 6אשכול מס' 

  תל אביב.- 96רח'  יגאל אלון  –מכבי השלום  –מרכז המכונים 

  תל אביב. - 96רח' יגאל אלון  –השלום  –מכבי פארם 

 שעות )מפורט בטבלת החיצים 3311ת עבודה לאשכול סה"כ שעו

 הרלוונטי לאשכול(. 2-בנספח  א

2 1 3 4 1 

 ערך שעת עבודה 

)כולל תנאים 

 סוציאלים (

 ש"ח

עלות שכר 

 מינימלית 

 )שעת עבודה (

 ש"ח

עלויות נוספות 

 פר שעת עבודה

)כולל חומרים 

 ותקורות  (

 ש"ח

 רווח קבלני פר

 שעת עבודה 

 

 ש"ח

לום סה"כ תש

 לקבלן בגין שעה

 (2+3+4)סעיפים 

 

 ש"ח

הצעת הקבלן  31.473

גבוה או שווה 

 1לסעיף 

 

__________ 

 

 הצעת קבלן

 

 

__________ 

 

 הצעת קבלן

 

 

__________ 

 

הצעה כוללת של 

 הקבלן

 

__________ 

 

 

 

 רכיבי  השכר המשולמים לעובד:

1...................... 

2...................... 

3...................... 

4..................... 

5..................... 

6.................... 
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 נספח ד'

 טופס פרטי המציע
 

  בסופו בחתימה וחותמת. ולחתוםאת כל הפרטים להלן,  למלאהמציע נדרש  

 צרף כל חומר המציע יצרף כל מסמך או אישור הנדרשים עפ"י תנאי המכרז וכן הינו רשאי ל 

 משלים  אחר.   

 פרטי המציע .1

 שם: מס' עוסק מורשה:

 מעמד משפטי )צורת ההתאגדות(: פועל2ת משנת:

 כתובת משרדי ההנהלה:

 טלפונים:______________  ______________  _____________ פקס:______________

 אור בעלי המניות(:יהרכב הבעלות בתאגיד )ת

2 . 

1 . 

3 . 

4 . 

 

 במרכזכתובות משרדי החברה  . 2

 שם מנהל המשרד טלפון כתובת

1.   

2.   

3.   

4.   

 

 תאור כללי של המציע. 3

 :באיזור המרכז רשימת לקוחות
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 עובדי נקיון ואחזקה – אדם –כוח  .3

 פירוט התפקיד מספר העובדים 

 מנהל 

 מפקח 

 אחראי משמרת 

 שונות 

 חזקה בחברהסה"כ עובדי נקיון וא 

 מספר עובדי נקיון ואחזקה בעלי וותק של שנתיים לפחות 

 מספר עובדי נקיון ואחזקה בעלי וותק של שלוש שנים לפחות 

 מספר עובדי נקיון ואחזקה בעלי וותק של ארבע שנים לפחות 

 

 מקורות כח אדם לגיבוי בעת היעדרויות עובדים .4
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 ממליציםניסיון קודם, לקוחות ו .1

והאחזקה  ןהניקיומספר שנות ניסיון בתחום  1722 - 1770בין השנים 
 )לפחות חמש שנים רצופות שקדמו להצעה(:     

 שמות הלקוחות הפעילים בחמש  השנים האחרונות:

 

 

 שמות הלקוחות במגזר הציבורי:

 

 

 
 
 להלן רשימת לקוחות מאזור המרכז:      .6
 

 

* יש לציין 

לפחות  

שמות של 

4 

 ממליצים 

הננו 
מצהירים 
בזה שכל 
הפרטים 
דלעיל 

נכונים, וכי 
כל 

העובדים, 
הידע, 

 הכישורים,
המומחיות 

וכיו"ב 
 המפורטים לעיל עומדים לרשותנו לשם ביצוע הנדרש במכרז.

 
 חתימת המציע:____________

  
 תאריך: _____________

   חותמת: _________________

מספר 

 סידורי

תחלת שנת ה מקום עבודה

העבודה  וצפי 

 סיום

היקף שעות 

 בחודש

גודל 

המתקן 

 במ"ר

שמות 

 ממליצים

מספרי 

 פלפון/טלפון

1.       

2       

3       

4       

5       

6       
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 נספח ה'

 Bטופס חיסון דכ"נ 

 

 הריני לאשר כי מר/גב' ______________________ ת.ז./דרכון ________________  

 

 במתקן מכבי המוגדר "רפואי", מטעם חברת הניקיון ____________________ עובד/ת

 .Bויש לחסנו/ה כנגד דכ"נ 

 

 על החתום )מנהל משק מחוזי או מי מטעמו(:

 

 שם: _________________________  תפקיד: ___________________________

 

 _____________________תאריך _____________________ חתימה וחותמת אח/ות מכבי: ___

 

 

  Bחיסון דכ"נ 

 שם קבלן הניקיון ________________ מחוז ____________ סניף ______________

 שם המתחסן/ת ________________________ת.ז./דרכון ____________________

 

 חתימה וחותמת שם המחסן2ת בוצע בתאריך 

 זריקה ראשונה

 

 

   

 זריקה שניה

 

 

   

 ה שלישיתזריק
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 ו'נספח 

 תהליך התארגנות –מכרז ניקיון מחוז המרכז

 יום. 31לו"ז לביצוע תהליך ההתארגנות יהא החל ממועד קבלת ההודעה לזוכה בדבר זכייתו, לתקופה שלא תעלה על 

 על הזוכה לבצע הנדרש בהתאם להסכם לפי התאריכים המצוינים בטבלה :

תאריך  הנושא

 ביצוע

וצע 2לא ב תיאור המטלה

 בוצע

 הערות

רשימת עובדים לפי מתקנים 

הכוללת כל האישורים 

 הנדרשים לנ"ל

קבלת רשימת עובדים שתכלול  

שם העובד ת.ז אישור ר.פ 

 ממשטרת ישראל

  

הזוכה ימציא לכל עובד 

הודעה לפי חוק הודעה 

לעובד. תנאי לתחילת 

ההתקשרות יהיה המצאת 

טופס הכולל את פרטי 

ת העובדים שקיבלו א

ההודעה, וכן הצהרה כי 

העובד קיבל את ההודעה, 

קרא אותה והבין את תוכנה, 

וזאת בצירוף נוסח ההודעה 

שנמסרה לעובד או נוסח 

 ההודעה המעודכנת לעובד

קבלת טופס הכולל את פרטי   

, העובדים שקיבלו את ההודעה

כולל הצהרה של העובד על 

קבלת ההודעה קרא אותה 

 והבין את תוכנה

  

 מנהלי עבודה רשימת

 

קבלת רשימת מפקחים לטיפול  

בבעיות שם המפקח וטלפון 

 נייד .

  

רשימת ראשי צוותים בכל 

 מתקן

קבלת רשימת ראשי צוותים  

 בכל מתקן שם ות.ז

  

קבלת שם המפקח האזורי +   מפקח אזורי

 טלפון נייד .

  

מפגש היכרות בין עובדי 

 הניקיון למנהל המתקן 

עד 

 לתאריך

 

 

יכרות בין עובדי מפגש ה

הניקיון במתקן עם מנהל 

המתקן לצורך הכרת המתקן 

קבלת הנחיות לביצוע ניקיון 

 בטחון , בטיחות ,

מיקום שישמש לאחסון ציוד 

 וחומרי ניקוי

  

  שם ומספר הפלפון/טלפון של   ממונה בטיחות
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ממונה בטיחות להדרכת 

העובדים בשימוש בציוד מגן 

אישי, סיכוני ניקוי מכשירי 

 מלחש

עד  תיעוד להדרכת בטיחות

 לתאריך

 

הזוכה יעביר למנהל האחזקה 

תיעוד הכולל רשימה  –המחוזי 

שמית של עובדים שהודרכו ע"י 

 ממונה בטיחות החברה

  

 הדרכת עובדים 

לסיכונים ייחודיים במסגרת 

 עבודתם במכבי

עד 

 לתאריך

 

 

הזוכה יעביר למנהל האחזקה 

תיעוד הכולל רשימה  –המחוזי 

 ית של עובדיםשמ

 שהודרכו בנושא

  

עד  הדרכה בנושא צהבת נגיפית

 לתאריך

 

קבלת רשימת העובדים 

שתודרכו/ושחוסנו בנושא 

 Bצהבת נגיפית 

הועבר מסמך  

 הדרכה

     -החל מ תחילת חיסונים

אישור בדיקה רפואית 

 לעובדים

עד 

 לתאריך

 

 קבלת אישור בדיקה רפואית

 לעובדים

  

 התקנת שעוני נוכחות

 במתקנים

עד 

 לתאריך

 

הזוכה יתקין שעוני נוכחות 

 במתקני מכבי 

  

עד  רשימת חומרי ניקוי 

 לתאריך

 

רשימת חומרי ניקוי וציוד 

 לביצוע 

 השרות

  

אספקת חומרי ניקוי וציוד 

 למתקנים

עד 

 לתאריך

 

אספקת חומרי ניקוי וציוד 

למתקנים לצורך  ביצוע שרות 

 הניקיון

  

עד  הוראות בטיחות

 ריךלתא

 

הצגת תוכנית הדרכה שבועית 

לביצוע הדרכת עובדי הניקיון 

 כמוגדר בהסכם .
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 התייצבות עובדים   תחילת עבודה

 שמילאו את כל התנאים שלעיל

עובדים שלא עברו את כל 

 הנדרש לא יורשו 

 

  

 לפי עובדים רשימת

 כל הכוללת מתקנים

 ל"לנ הנדרשים האישורים

 עובדים רשימת קבלת 

, ז.ת ,העובד םש שתכלול

 תאריך הכולל וותק עבודה

 אישור , וכןעבודה תחילת

בדבר  ישראל ממשטרת

חוק היעדר הרשעה לפי 

למניעת העסקה של עברייני 

מין במוסדות מסוימים, 

 .2441-התשס"א

  

 

 .וםי 03 על תעלה שלא לתקופה, זכייתו בדבר לזוכה ההודעה קבלת ממועד החל יהא ההתארגנות תהליך לביצוע ז"לו

 

 

 איש הקשר לנושא מנהל מחלקת אחזקה מחוז המרכז

 717- 8877427רחמים אהרוניאן   טלפון: 
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 ז'נספח 

 תמצית זכויות לעובד

 דע זכויותיך ! 

המאפיין את משפט העבודה הן הזכויות המוענקות לעובד מכוח חוקי המגן וצווי הרחבה ואשר את 

 .תר על זכויות אלהתמציתן נביא להלן, עובד אינו רשאי לוו

 כללי .1

ם בתחום הניקיון להציג למשרדים את מרכיבי השכר המינימאליים שעל מעביד לשלם לעובדי המטרת הודעה זו, .1.1

כי שיוכלו לוודא  על מנת וכן מרכיבים נוספים שאליהם נדרשת ועדת המכרזים להתייחס בעת בדיקת ההצעות,

 המעביד מתחייב לשלם את כל מרכיבי השכר הנדרשים ללא מתן פרשנות וכי לא ייפגעו זכויות עובדים.

 משרה מלאה.  רשעות עבודה חודשיות עבו 186התחשיב לעיל בוצע לפי  .1.1

יים בתעריפים השונים במשך הזמן יהיו שינונכונות למועד פרסום ההוראה. ייתכן כי  2המופיעות בסעיף  אותהטבל .1.2

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

 עדכנית למועד עריכת המכרז.

או צו  הסכם ,מעביד חייב בכל מקרה לעמוד בהתחייבויותיו הנובעות מכל חוק, דיןלמען הסר ספק, יובהר, כי ה .1.3

או מופיעות באופן חסר, וכי במקום בו המרכיב בטבלה מטיב עם  שלהלן אותמופיעות בטבלגם אם אינן  הרחבה

 העובד לעומת הוראות הדין יש לפעול בהתאם לטבלה.

 נספח תמחירי לעובדי הניקיון .2

 

חישוב 

שנה 

 ראשונה

חישוב 

 שנה שנייה
 הערות

 ₪  22..44 ₪  22..44 שכר יסוד

עם קבלן שכר היסוד כפי שנקבע בהסכם של המשרד 

ת תכ"ם, "הגנה על הוראל 0.1.6השירותים בהתאם לסעיף 

זכויות עובדים המועסקים על ידי קבלני שירותים בתחומי 

 . 7.11.3השמירה, האבטחה והניקיון", מס' 

 .1987-חוק שכר מינימום, תשמ"ז: מקור

 חופשה

4.80  ₪ 

   

(3.81%) 

4.80  ₪ 

   

(3.81%) 

ראה פירוט זכאות  ימי חופשה בשנתיים הראשונות. 14

 .2.1.6 בסעיף לשנים הבאות 

צו ההרחבה בענף ו 1901-חוק חופשה שנתית, תשי"א: מקור

 (.7ב )", סעיף י0719-והתחזוקה, תשי"זמפעלי הניקיון 

http://www.knesset.gov.il/Laws/Data/law/2024/2024.pdf
http://www.knesset.gov.il/Laws/Data/law/2024/2024.pdf
http://hozrim.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf/ByNum/7.11.3
http://hozrim.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf/ByNum/7.11.3
http://hozrim.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf/ByNum/7.11.3
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=255262
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=18742
http://www.moit.gov.il/NR/rdonlyres/E019B8BE-7B9E-464F-8D25-65EC58492388/0/clean.pdf
http://www.moit.gov.il/NR/rdonlyres/E019B8BE-7B9E-464F-8D25-65EC58492388/0/clean.pdf
http://www.moit.gov.il/NR/rdonlyres/E019B8BE-7B9E-464F-8D25-65EC58492388/0/clean.pdf
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חישוב 

שנה 

 ראשונה

חישוב 

 שנה שנייה
 הערות

תוספת 

 ותק
------- 

4.30  ₪ 

    

 ,ילך לעבודהאתוספת ותק משולמת החל מהשנה השנייה ו

ילך התעריף אמהשנה השישית ו לכל שעת עבודה.₪  20..

תוספת זו נדרש המעסיק לשלם על אף  ₪. 4.06הינו 

 הפסיקה בנושא.

והתחזוקה, צו ההרחבה בענף מפעלי הניקיון סעיף י' ל :מקור

 .0719-תשי"ז

 חגים
4.706  ₪ 

(3.03%) 

4.706  ₪ 

 (3.03%) 

ימי חג בשנה. הזכאות לימי חג הינה  9 -העובדים זכאים ל

 במקרים בהם העובדים עבדו לפני ואחרי החג. 

הסכם עבודה קיבוצי בענף הניקיון ל (2) א"סעיף י :מקור

 .1979 בינואר 10מיום  והתחזוקה

 נסיעות 
1.18  ₪ 

 

1.18  ₪ 

 

₪  224הסכום מחושב לפי חופשי חודשי של  .על פי ביצוע

ת יש להתאים את תשלום הנסיעות על פי עלו –בחודש 

התקרה  .המתעדכנת מעת לעתהנסיעות בפועל עד לתקרה 

 ליום עבודה. ₪  20.04  הנוכחית היא

צו הרחבה בדבר השתתפות המעביד בהוצאות נסיעה : מקור

 .1907-עבודה וממנה לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז

 פנסיה
1.323  ₪ 

(6%) 

1.323  ₪ 

(6%) 

 דרתהלקצבה לפנסיה, כהג משלמת גמל הפרשה לקופת

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

, על שם העובד, תעשה החל מהיום הראשון להעסקתו 2005

וזאת למרות האמור בסעיף ה' לצו לצורך ביצוע ההתקשרות 

צו ההרחבה בענף מפעלי הניקיון : מקורההרחבה. 

 "הגדלת בדבר ההרחבה צוו 1907-והתחזוקה, תשי"ז

 .1989-פנסיית יסוד", תשמ"ט

 פיצויים
1.836  ₪ 

(8.33%) 

1.836  ₪ 

(8.33%) 

 על הפיקוח הפרשה לקופת גמל לפיצויים, כהגדרתה בחוק

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

העובד לצורך הסכם זה תעשה החל מהיום הראשון מהיום 

הראשון להעסקתו לצורך ביצוע ההתקשרות וזאת למרות 

 האמור בסעיף ה' לצו ההרחבה.

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

 .1907-מפעלי הניקיון והתחזוקה, תשי"ז

http://www.moit.gov.il/NR/rdonlyres/E019B8BE-7B9E-464F-8D25-65EC58492388/0/clean.pdf
http://www.moit.gov.il/NR/rdonlyres/E019B8BE-7B9E-464F-8D25-65EC58492388/0/clean.pdf
http://www.moit.gov.il/NR/rdonlyres/E019B8BE-7B9E-464F-8D25-65EC58492388/0/clean.pdf
http://www.moit.gov.il/NR/rdonlyres/E019B8BE-7B9E-464F-8D25-65EC58492388/0/clean.pdf
http://www.moit.gov.il/NR/rdonlyres/E019B8BE-7B9E-464F-8D25-65EC58492388/0/clean.pdf
http://www.moit.gov.il/NR/rdonlyres/E019B8BE-7B9E-464F-8D25-65EC58492388/0/clean.pdf
http://www.moit.gov.il/NR/rdonlyres/E019B8BE-7B9E-464F-8D25-65EC58492388/0/clean.pdf
http://www.moit.gov.il/NR/rdonlyres/E019B8BE-7B9E-464F-8D25-65EC58492388/0/clean.pdf
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=130433
http://www.moit.gov.il/NR/rdonlyres/E019B8BE-7B9E-464F-8D25-65EC58492388/0/clean.pdf
http://www.moit.gov.il/NR/rdonlyres/E019B8BE-7B9E-464F-8D25-65EC58492388/0/clean.pdf
http://www.moit.gov.il/NR/rdonlyres/E019B8BE-7B9E-464F-8D25-65EC58492388/0/clean.pdf
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חישוב 

שנה 

 ראשונה

חישוב 

 שנה שנייה
 הערות

ביטוח 

 לאומי

4.803  ₪ 

(3.00%) 

4.803  ₪ 

(3.00%) 

ביטוח  3.00%מהשכר הממוצע משולם  64%עד לשכר של 

זו בחרנו  בטבלה .0.9%מעבר לשכר זה משולם  ;לאומי

בדה שמרבית העובדים ולהשתמש בתעריף הנמוך בשל הע

אינם מגיעים לתעריף הגבוה. ביטוח לאומי משולם על 

נוספים מעבר לשכר היסוד כגון: חופשה, ותק,  םמרכיבי

 חגים, נסיעות, והבראה. 

 .1990-יטוח הלאומי )נוסח משולב(, תשנ"החוק הב: מקור

  48.2.2₪ 22₪...4 סה"כ

 

 מחלה
4.001  ₪ 

(2.0%) 

4.001  ₪ 

(2.0%) 

הפרשה לדמי מחלה מבוצעת על ידי המעביד לקופותיו 

. תשלום זה ומשמשת את המעביד לתשלום בגין ימי מחלה

יעשה על ידי המשרד כנגד קבלת אישור רו"ח על ביצוע 

יובהר כי תשלום זה יעשה  על אחת לחודש.התשלומים  בפו

בחברה בתקופת בהתאם לצבירת ימי המחלה של העובד 

 .ההתקשרות עם המשרד הממשלתי

צו ההרחבה בענף ו 1976-תשל"והחוק דמי מחלה, : מקור

 .1907-מפעלי הניקיון והתחזוקה, תשי"ז

 הבראה

ראה 

 הערות

4.981  ₪ 

 

. 2.1.7 הזכאות לימי הבראה הינה בהתאם לרשום בסעיף 

ויב רק עם סיום שנת התשלום בגין השנה הראשונה מח

יום הבראה  ף. תעריבאופן רטרואקטיביהעבודה הראשונה, 

תשלום זה יעשה על ידי המשרד כנגד קבלת ₪.  360 הינו

אישור רו"ח על ביצוע התשלומים בפועל לעובד. יובהר, 

משרד ממשלתי לא ישלם לקבלן השירותים דמי הבראה 

 ביחס לעובד שעזב את המשרד הממשלתי.

 אשר מתעדכן תעריף יום הבראה.יש לעדכן כ

-צו ההרחבה בענף מפעלי הניקיון והתחזוקה, תשי"ז: מקור

1907. 

 

http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=323153
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=255181
http://www.moit.gov.il/NR/rdonlyres/E019B8BE-7B9E-464F-8D25-65EC58492388/0/clean.pdf
http://www.moit.gov.il/NR/rdonlyres/E019B8BE-7B9E-464F-8D25-65EC58492388/0/clean.pdf
http://www.moit.gov.il/NR/rdonlyres/E019B8BE-7B9E-464F-8D25-65EC58492388/0/clean.pdf
http://www.moit.gov.il/NR/rdonlyres/E019B8BE-7B9E-464F-8D25-65EC58492388/0/clean.pdf
http://www.moit.gov.il/NR/rdonlyres/E019B8BE-7B9E-464F-8D25-65EC58492388/0/clean.pdf
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 וימים:ישנן מספר תוספות נוספות אשר משולמות לעובדי הניקיון בהתקיים תנאים מס

לשעת ₪  4.09משולמת לעובד נשוי שאשתו אינה עובדת. עלות מרכיב זה הינה  –תוספת משפחה  .2.1.1

  .7190-צו ההרחבה בענף מפעלי הניקיון והתחזוקה, תשי"זל( 2)' עבודה. סעיף י

ניתנת לעובדי ניקיון אשר מועסקים לפחות בשני מקומות  –תוספת עבור עבודות מיוחדות ופיצול שעות  .2.1.2

צו ההרחבה בענף מפעלי הניקיון ( ל3' )לשכר היסוד, על פי סעיף ח 14%שונים ביום. שיעור התוספת הוא 

 .1907-והתחזוקה, תשי"ז

צו ההרחבה בענף מפעלי ל 'יש לשלם לעובד תוספת יוקר בעת ביצועה בפועל, סעיף ט –תוספת יוקר  .2.1.3

 .1907-ה, תשי"זהניקיון והתחזוק

 יש לשלם שעות נוספות על פי החוק במידה והעובד ביצע שעות נוספות בפועל.  – שעות נוספות .2.1.0

בתקופת אבל  .המעסיק ל חשבוןימי חופשה ע 3-בחופשת נישואין זכאי העובד ל –חופשת נישואין/ימי אבל  .2.1.0

 זכאי העובד לשבעה ימי היעדרות מבלי לגרוע מחופשתו או לנכות משכרו. 

 , כמפורט להלן:בשכר כל עובד זכאי לחופשה שנתית –וחופשה שנתית  הבראה, ימי ימי חופשה .2.1.6

 תקופת העבודה )בשנים(

 אורך שבוע העבודה

 ימים 0 ימים 6

 ימי עבודה 14 ימי עבודה 12 1 - 2

 ימי עבודה 11 ימי עבודה 13 3 - 0

 ימי עבודה 12 ימי עבודה 10 0

 עבודה ימי 17 ימי עבודה 19 6 - 8

 ימי עבודה 23 ימי עבודה 26 ואילך 9

 כל עובד זכאי לדמי הבראה, כמפורט להלן:  –הבראה  .2.1.7

 מספר ימי ההבראה תקופת העבודה )בשנים(

 ימי הבראה 0 1

 ימי הבראה 6 2 – 3

 ימי הבראה 7 14 – 0

 ימי הבראה 8 11 – 10

 ימי הבראה 9 16 – 19

 ימי הבראה 14 ואילך 24

http://www.moit.gov.il/NR/rdonlyres/E019B8BE-7B9E-464F-8D25-65EC58492388/0/clean.pdf
http://www.moit.gov.il/NR/rdonlyres/E019B8BE-7B9E-464F-8D25-65EC58492388/0/clean.pdf
http://www.moit.gov.il/NR/rdonlyres/E019B8BE-7B9E-464F-8D25-65EC58492388/0/clean.pdf
http://www.moit.gov.il/NR/rdonlyres/E019B8BE-7B9E-464F-8D25-65EC58492388/0/clean.pdf
http://www.moit.gov.il/NR/rdonlyres/E019B8BE-7B9E-464F-8D25-65EC58492388/0/clean.pdf
http://www.moit.gov.il/NR/rdonlyres/E019B8BE-7B9E-464F-8D25-65EC58492388/0/clean.pdf
http://www.moit.gov.il/NR/rdonlyres/E019B8BE-7B9E-464F-8D25-65EC58492388/0/clean.pdf
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 ות נוספיםמרכיבי על .3

בנוסף לאמור לעיל בעת ניתוח ההצעות, על ועדת המכרזים לבחון מרכיבי עלות נוספים, והכל בהתאם לדרישות המכרז 

 כגון: ביגוד, ציוד הניקיון. זאת על מנת לוודא כי אין מדובר בהצעה הפסדית וכי לא ייפגעו זכויות עובדים.

 נספחים .0

 .טבלת שינויים שבוצעו בהודעה –נספח א  .0.1

 

 ]טבלת שינויים שבוצעו בהודעה[ –נספח א 

 

 :הסבר

אין בטבלה 

זו בכדי 
למצות את 

מכלול 

הזכויות 
להן זכאי 

העובד 

מתוקף צווי 
הרחבה 

הסכמים 

קיבוציים 
 או כל דין אחר ועל העובד לוודא כי הוא מקבל את מלוא הזכויות להן הוא זכאי.

והאחזקה בישראל, שאז יתכן וחלים עליו הסכמים  ןם המעסיק הוא חבר בארגון מפעלי הניקיומומלץ לעובד לבדוק הא
 קיבוציים המחייבים אותו להעניק זכויות נוספות לעובדיו.

  

 עבודה נעימה !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מהדורה 

 חדשה 

 תאריך 

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

40 14.11.11  

 עדכון הנספח התמחירי.

 הודעות נפרדות: 2-פיצול ההודעה ל

בהודעה זו מפורט הנספח התמחירי 

 7.11.3.3עה ה.לעובדי הניקיון ובהוד

מפורט הנספח התמחירי לעובדי 

 שמירה ואבטחה. 
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 ח'נספח 

 ר  י  ה  צ  ת

וכי אהיה  את האמת מרוכי עלי ל לאחר שהוזהרתי ___________ת.ז. _______________________________אני הח"מ _

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

 

 "(."המכרזלן: למתן שירותי נקיון ואחזקה במחוז המרכז  )לה 11021311כחלק בלתי נפרד ממכרז תצהירי זה ניתן  .1

__________ )להלן: "החברה"( ומוסמך ליתן משמש בתפקיד _________________ בחברת ______________הנני  .1

 תצהיר זה בשמה.

 החברה מקיימת את מלוא חובותיה בענין זכויות העובדים עפ"י חוקי העבודה וההסכמים הקיבוציים החלים עליה, לרבות: .0

 

 .1191-חוק שירות התעסוקה, תשי"ט -

 .1191-חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א -

 .1101-תשל"ו חוק דמי מחלה, -

 .1191-חוק חופשה שנתית, תשי"א -

 .1191-חוק עבודת נשים, תשי"ד -

 .1111-"ונולעובד, תש תחוק שכר שווה לעובד -

 .1190-חוק עבודת הנוער, תשי"ג -

 .1190-חוק החניכות, תשי"ג -

 .1111-"טתש ,חוק חיילים משוחררים )החזרה לעבודה( -

 .1191-חוק הגנת השכר, תשי"ח -

 .1110-, תשכ"גפיטורים חוק פיצויי -

 .1119-חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב(, תשנ"ה -

 .1110-חוק שכר מינימום, התשמ"ז -

 .1331-חוק הודעה לעובד )תנאי עבודה(, התשס"ב -

http://www.btl.gov.il/NR/exeres/D5CE1CB2-BE5D-4434-86E0-BB504446211A.htm?lawid=291586
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/DB32620A-EAD8-4B73-BC90-A5AEE373AEEF,frameless.htm
http://www.btl.gov.il/NR/exeres/D5CE1CB2-BE5D-4434-86E0-BB504446211A.htm?lawid=255181
http://www.btl.gov.il/NR/exeres/D5CE1CB2-BE5D-4434-86E0-BB504446211A.htm?lawid=18742
http://www.btl.gov.il/NR/exeres/D5CE1CB2-BE5D-4434-86E0-BB504446211A.htm?lawid=288908
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/1B65A05E-A17B-4BB2-8C05-C4D736DE5F0D.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/30C02A20-3BA3-49CF-8768-F93A9860AD46,frameless.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/25D81D9F-DE2C-473A-9FD2-F5F68352BB8A.htm
http://www.btl.gov.il/NR/exeres/D5CE1CB2-BE5D-4434-86E0-BB504446211A.htm?lawid=18835
http://www.btl.gov.il/NR/exeres/D5CE1CB2-BE5D-4434-86E0-BB504446211A.htm?lawid=7875
http://www.btl.gov.il/NR/exeres/D5CE1CB2-BE5D-4434-86E0-BB504446211A.htm?lawid=130433
http://www.btl.gov.il/NR/exeres/D5CE1CB2-BE5D-4434-86E0-BB504446211A.htm?lawid=304149
http://www.btl.gov.il/NR/exeres/D5CE1CB2-BE5D-4434-86E0-BB504446211A.htm?lawid=255262
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/41B7D460-C8B8-447C-B9C8-CFAEA1E367D4.htm
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 עלי השליטה בו לא הורשעו בשלוש השנים האחרונות בעבירה פלילית הנוגעת לחוקי העבודה.החברה או מי מב .1

החברה או מי מבעלי השליטה בה לא נקנסו ע"י מנהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת יותר משתי פעמים בגין עברות על  .9

 נסות שונים(.חוקי העבודה בשלוש השנים האחרונות.  )מספר קנסות בגין אותה עבירה ימנו כק

 כראייה לאמור לעיל, מצורף בזה אישור מטעם מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת להרשעות ולקנסות או להיעדרם. .1

 פירוט מרכיבי השכר לעובדים מצ"ב בנספח תמחירי.        .0

שעה. עלות השכר למעביד ל₪ השכר שישולם על ידי החברה לעובד עבור שעת עבודה ביום חול רגיל לא יפחת מ _______  .1

 לשעה.₪ לשעת עבודה כולל כל המרכיבים המפורטים בנספח התמחירי שצירפנו, לא תפחת מ _______ 

מתוכם הינם בעלי וותק של שנתיים  13%עובדים העוסקים בשרות נשוא המכרז, כאשר לפחות  133מעסיק לפחות .     1

 לפחות אצלו. 

 

 שירותי בריאות  על כל הרשעה שתורשע בגין העבירות האמורות.   החברה מתחייבת כי תדווח למכבי. 13

 (;1331-1311 השנים האחרונות שקדמו ליום פרסום המכרז  )שנים 0 -הניסיון הוא ב . 11

 2או של בעל השליטה בו ולא באמצעות קבלן משנה2אחר;המציעהניסיון הוא של   .11

 ירי לעיל אמת.הנני מצהיר כי זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצה .10

 

 

            ____________________ 

   חתימה          

 

 

____ במשרדי ברחוב ____________הופיע בפני עורך דין _ __________הנני מאשר בזה כי ביום 

 ואחרי שהזהרתיו כי מספר _________זהות  ידי תעודת עצמו על ________ שזהה  מרגב'2________________________, 

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

             

       ______________________ 

 חתימה וחותמת                     
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הגיש הצעהש  "________________ֹ" הספק לבחירת מידה אמות בחינת טופס   

למכבי  ואחזקה ניקיון שירותי לאספקת 127/2012 מספר למכרז
 המרכז – בריאות שירותי

 

  

     

  הסופי הציון בשקלול 55% יהווה המחיר
  45% יהוו  האיכותיים והמדדים                             

   

 
 :כדלקמן הפירוט פי על הסופי הציון בשקלול

  

     

  ציון % -ב שקלול  מדדים קבוצת  ראשי מדד

  10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 4  בזמן הגעה, הופעה אדם-כח

  10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 5  הסף לדרישות מעבר עובדים כמות 

 והדרכת תובטיח הוראות על הקפדה 

 עובדים

3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 ח"דו קבלת ) עובדים תחלופת תדירות 

  ( נהמש פחות שעובדים עובדים

9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

   21  אדם-כח כ"סה

  10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 10 ושרותים פנימי ניקיון איכות הניקיון איכות

 מעבר רפואיים מוסדות בניקיון ניסיון 
  סף  תנאי לדרישות

10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

   20  הניקיון לאיכות כ"סה

  10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 10 ותםובאיכ חומרים באספקת עמידה חומרים

  10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 7 החומרים כמות 

  10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 7 חוסרים להשלמת הענות 

   24  לחומרים כ"סה

  10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 5 הפיקוח ותדירות זמינות פיקוח

  10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 5 הפקוח מעורבות 

  10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 5 בבעיות טפול אופן 

   15  לפיקוח כ"סה

  10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 10  השרות מרמת הרצון שביעות מידת  כללית רצון שביעות

 לא לעבודות וההענות הגמישות מידת לקוחות

  עובדים זכויות שמירת ,שגרתיות

10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

   20 לקוחות כללית רצון שביעות כ"סה

   100  כ"סה

     

_______________ ____________________  __________________  

  תאריך  חתימה הוועדה חבר שם

     

_______________ ____________________  __________________  

  תאריך  חתימה הוועדה חבר שם

     

_______________ ____________________  __________________  

 


