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 מנהלה

 כללי .1

לספק  יםהמסוגלשה ספקים יעד חמ( מעונינת להתקשר עם "מכבי"מכבי שירותי בריאות )להלן:  .1.1

 -כמפורט במפרט ) בפריסה בכל רחבי הארץתי אבטחה, שמירה וסדרנות במתקניה שירו למכבי

 (.נספח א'

בהתאם להיקף הפריסה  המחוזות במכבי, או לכולם, 5מבין  3-לפחות לגיש הצעות מחיר יהמציע  .1.2

 מחוזות(. 2 -יוכל לזכות ביותר מ אך לאעל ידו ) המוצע

 2-בשנים. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם  3ההתקשרות היא לתקופה של  .1.3

 בתיאום עם הזוכה.( מיטיבים, 2( זהים; או )1בכל פעם, בתנאים )שנה כל אחת תקופות נוספות בנות 

כל הצעה שהיא. מכבי   מכבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, חלק מההצעה או .1.4

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

ובכלל זה תהא זכאית לבחור במספר הצעות פצל את ההתקשרות בין המציעים השונים תמכבי  .1.5

 מחוזות בשניאו ו/ וכתוצאה מכך להתקשר עם ספק לאספקת השירותים במחוז אחדכהצעות זוכות 

סדרנות ביותר משני ושמירה  ,. בכל מקרה, לא יזכה ספק אחד לתת שירותי אבטחהלכל היותר

 מחוזות והכל על פי שיקול דעתה המוחלט של מכבי.

ים הנוספים כהגדרתם מכרז זה והסכם ההתקשרות שיחתם בין מכבי לבין הזוכה יחולו על הגופ .1.6

להלן, אם ירצו בכך, ובמקרה כאמור ייחתם בנפרד הסכם ההתקשרות )נספח ב'(, בשינויים 

 המתחייבים, בין הזוכה לבין הגוף הנוסף. 

 

 הגדרות .2

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

 ת באותו מסמך.תגבר ההגדרה הספציפית הנזכר

 המתקיים על פי הקבוע במסמכי המכרז. 112/2017רגיל מספר  – "המכרז"

 מרכז. ,ם והשפלה, שרון-צפון, דרום, י: כל אחד מחמש מחוזות מכבי -" "מחוז                    

וניהול מכבי יזמות , אסותא מרכזים רפואיים בע"מ, קרן מכבי )ע"ר(, מכבידנט בע"מ – "הגופים הנוספים"

 של הגופים.  פי שיקול דעתם-בע"מ, בית בלב בע"מ, הכל על

 למסמכי המכרז. נספח ב' -הגדרות נוספות כהגדרתן בהסכם ההתקשרות 

 

 מנהלה .3

  מסמכי המכרזקבלת  .3.1

אביב, -תלב 27בי שירותי בריאות", ברח' המרד במשרדי "מכיתייצב המעוניין להשתתף במכרז, 

 , החל10:00-14:00בין השעות  ,ה'-, בימים א'מטעמה, או כל מי שימונה ענת מנדלגב' , אצל 14קומה 

ויהא זכאי לקבל את מסמכי המכרז כנגד מסירת פרטי הגוף  ,12.2.17 ליום ועד 30.1.17מיום 

חוברת מסירת  במועד המעוניין, איש קשר מטעמו ופרטי התקשרות )דואר אלקטרוני + טלפון(.

ידי רכזת ועדת המכרזים בחותמת המעידה על מועד -תוחתם על , יש לוודא כי היאהמכרז מסמכי

 מסירתה לידי נציג המציע.
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 בירורים ופניות .3.2

בשעה  19.2.17עד ליום ניתן יהיה להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז או מסמכיו  .3.2.1

 אל נציגת מכבי: גב' ענת מנדל, רכזת ועדת המכרזים, כאמור לעיל., 12:00

, באמצעות דואר אלקטרוני: כנספח ז'בנוסח ובמבנה המצ"ב  Wordזאת אך ורק בקובץ 

Mandel_An@mac.org.il על המציע מוטלת האחריות לוודא את דבר הגעת פנייתו .

 .03-5143643בטלפון מס': 

 פניות שתגענה לאחר המועד הקבוע בסעיף לעיל לא תענינה. .3.2.2

יה תישלחנה על הפונים לציין במכתב הפנייה את כתובת הדואר האלקטרוני שאל .3.2.3

 התשובות ממכבי, וכן פרטי נציג הקשר, לרבות מספר טלפון.

 ידי מכבי, באמצעות דואר אלקטרוני -תשובות לפניות האמורות תינתנה לפונים על .3.2.4

 .26.2.17עד ליום 

 אופן ומועד הגשת ההצעות .3.3

ההצעה תוגש במסירה ידנית בלבד )ולא באמצעות הדואר!( במעטפה סגורה, עליה ירשם  .3.3.1

רכזת ועדת המכרזים,  -, לידי גב' ענת מנדל 112/2017פומבי רגיל מספר אך ורק "מכרז 

 ".14, תל אביב, קומה 27ברח' המרד 

. המועד האחרון להגשת ההצעות 10:00-14:00ה', בין השעות -ההצעות תוגשנה בימים א' .3.3.2

 הצעות שתוגשנה לאחר המועד האמור לעיל, לא תתקבלנה! .12:00בשעה  6.3.17יום הוא 

 , לאחר כנספח ג'ההצעה תוגש על גבי טופס ההצעה שנוסחו מצ"ב  .3.3.3

וא חלק מהם, וביחד עם כל חתימתה, ביחד עם כל מסמכי המכרז אשר טופס ההצעה ה

בטופס ההצעה, וכמפורט עפ"י הנדרש  3המסמכים שיש לצרף להצעה, כמפורט בסעיף 

 במכרז, וזאת בעותק אחד.

עם המקורית המכרז חוברת ההצעה תוגש על גבי מען הסר ספק, מובהר כי ל .3.3.4

מסמכי המכרז ואת המסמכים המצורפים  תכלול את כלהיא  .חותמת המעידה על כך

 ואת החתימות כנדרש., וכן תכלול את כל הפרטים הנדרשים כנדרש

המציעים שיגישו הצעות יוודאו, כי בטרם הכנסת המעטפה לתיבת המכרזים, תוחתם  .3.3.5

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

 קבלה.

הצעות לתקופה השל  ההגשהועדת המכרזים רשאית, לפי שיקול דעתה, לדחות את מועד  .3.3.6

תישלח לכל רוכשי/משתתפי  – נוספת, ובלבד שההודעה על דחיית המועד כאמור תפורסם

 המכרז )לפי העניין(.

התקשרות, הזכויות המשפטיות בו וכל דבר הל המציע לבדוק בעצמו את כדאיות הסכם ע .3.3.7

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

האמור בעצמו, על  שהצעתו תזכה. המציע יברר את כלאם וככל  ,עם מכבי בהסכם

 חשבונו, והוא יהיה מנוע מלעורר כל טענה כלפי מכבי ו/או מי מטעמה, עקב כך.
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 תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז  .4

 :רשאי להגיש הצעות ספק אשר יענה על כל הדרישות שלהלן .4.1

 בישראל.תאגיד מורשה כחוק יחיד או  .4.1.1

 .1976-בידו אישור ניהול ספרים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו .4.1.2

 ,שמירהחוק חוקרים פרטיים ושירותי ל 18סעיף לפי למועד הגשת המכרז בעל רשיון בר תוקף  .4.1.3
 לקיום משרד למתן שירותי אבטחה.  1972-התשל"ב

 פנים למפעל ראוי.המשרד לבטחון העם מטלמועד הגשת המכרז בעל רישיון בר תוקף  .4.1.4

לפי  שמירה ואבטחה בתחום" קבלן שרות"לפעול כבר תוקף למועד הגשת המכרז רישיון בעל  .4.1.5
והוא מקיים  ,1996-התשנ"ו ,י קבלני כוח אדםל ידא' לחוק העסקת עובדים ע10הוראות סעיף 

  .את כל הוראות הרישיון ותנאיו

 שמירה וסדרנות  שירותי אבטחה, שנים לפחות, באספקת 5הינו בעל נסיון מוכח בישראל של  .4.1.6
 וכל השירותים הכרוכים בכך. 

קדמו למועד הגשת ההצעה, המציע סיפק שירותי שמירה ו/או שאחרונות ה( שנים 3בשלוש ) .4.1.7
 ו/אומאבטחים  10לפחות באמצעות  ,מוסדות/ארגונים/חברות 3-לו/או סדרנות אבטחה 
בודקים בטחוניים אשר הועסקו במישרין באותה העת על ידי המציע לצורך מתן  ו/אושומרים 

 לפחות תקופה רצופה של -השנים הנ"ל  3כאשר מתוך  ,חברה/השירותים לאותו מוסד/ארגון
 .למכרז זה ההצעהעד מועד הגשת עוקבים הקלנדאריים החודשים ה 18

שומרים בעלי וותק של או /ו יםטחאבשהינם מעובדים  150לפחות  ,באופן ישיר ,אצלומעסיק  .4.1.8
 שנתיים ומעלה אצל המציע.

 להגשת האחרון למועד שקדמו בשלוש השנים לא הורשע אליו הזיקה מבעלי מי או המציע .4.1.9
כהגדרתו בסעיף  -" הזיקה , "בעלסעיף זהלעניין העבודה.  דיני הפרת בשלזה במכרז  ההצעות

  ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים.2

 לחוק  5 סעיף לפי שמונה מפקח עבודה ידי על לא נקנסו הזיקה אליו מבעלי מי או המציע .4.1.10

 במכרז להגשת ההצעות האחרון למועד שקדמה בשנה 1985-המינהליות, התשמ"ו העבירות
כהגדרתו  -" הזיקה , "בעלסעיף זהדיני העבודה; לעניין  הפרת בשל קנסות משני ביותרזה 

 .ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים2בסעיף 

המצאת תצהיר בכתב של המציע  -חובת המכרזים  ( לתקנות4)א()6ימציא תצהיר לפי סעיף  .4.1.11
ושל בעלי הזיקה אליו, בדבר קיום חובותיו של המציע בעניין שמירת זכויות עובדים, לפי דיני 

קת העבודה, צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים החלים על המציע כמעסיק לצורך אספ
ב לחוק עסקאות גופים 2כהגדרתו בסעיף  -" הזיקה , "בעללענין זה העבודה או השירותים;

 ציבוריים.

 6בסעיף  בהתאם לאמור₪,  50,000סך של ימציא ערבות בנקאית להבטחת קיום ההצעה על  .4.1.12
 .להלן

 בציון האיכות המזערי הנדרש. בכל התנאים ההכרחיים המופיעים במפרט להלן ועמד  .4.1.13

 מקורית עם חותמת המעידה על כך. מכרז נרשם וקיבל ממכבי חוברת  .4.1.14

 

צעה. מציע שלא יעמוד באחד עמידת המציע בכל התנאים מהווה תנאי הכרחי לעצם הגשת הה .4.2

 .הצעתו תפסל –מהתנאים 

ועדת המכרזים תהא רשאית, אך לא חייבת, לאפשר למציע, אשר לא המציא עם הצעתו מסמך,  .4.3

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

שור, היתר, רשיון או כל נייר אחר כאמור, יהיו פרק זמן קצוב שייקבע על ידה, ובלבד שכל מסמך, אי

 בעלי תוקף ותחולה נכון למועד האחרון שנקבע במכרז זה להגשת ההצעות.     
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 התחייבויות המציע בגין הגשת ההצעה .5

)תשעים( יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות.  90המציע יאשר, כי הצעתו תהיה בתוקף במשך  .5.1

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

)ששים( יום כל אחת, ובמקרה זה יהיה כל מציע  60את תוקף הצעותיהם לתקופות נוספות של עד 

רשאי להאריך את תוקף הצעתו בהתאם לבקשה או להודיע למכבי על ביטול הצעתו. בקשה כאמור 

 תישלח על ידי מכבי בכתב.

ה להארכת תוקף ההצעות או על ביטול ההצעות, תישלח למכבי על ידי המציע הודעה על הסכמ .5.2

ימי  2בכתב, לידי הגב' ענת מנדל, רכזת ועדת המכרזים באמצעות דואר אלקטרוני, וזאת בתוך 

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

 על ידי המציע. הצעה שבוטלהכבהעדר תשובה מהמציע בתוך הזמן האמור, תראה הצעתו  .5.3

לעיל, לא  5.3לעיל או על פי הדרך הקבועה בסעיף  5.2ביטל המציע את הצעתו על פי האמור בסעיף  .5.4

 תהא לו כל טענה או תביעה כלפי מכבי.

 

 כתב ערבות הגשה .6

אלף שקלים  חמישים)₪  50,000בנקאית אוטונומית על סך כולל של להצעה יש לצרף כתב ערבות  .6.1

 10תשולם בתוך  (, אשר"הערבות"למסמכי המכרז )להלן:  כנספח ה'פי הנוסח המצורף -חדשים(, על

)עשרה( ימים ממועד הדרישה. הערבות תציין במפורש, כי הוצאה לבקשת המציע והיא תהא על שם 

 מכבי שירותי בריאות. 

 60צדדי את הערבות לתקופות נוספות בנות -בנוסף, תהא נתונה למכבי הזכות להאריך באופן חד .6.2

לעיל, ותהיה בתוקף  5פי סעיף -)ששים( יום כל אחת, וזאת בכפוף לכך שהצעת המציע תוארך על

 זו. נוספתלתקופה 

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, ועדת המכרזים תהיה רשאית להורות על חילוט הערבות של מציע,  .6.3

יות מכבי לסעדים כולה או חלקה, כפיצוי מוסכם קבוע ומוערך מראש, וזאת מבלי לפגוע ביתר זכו

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

 להשמיע את טענותיו, אם התקיים בו אחד מאלה:

 כפיים; ניקיון או בחוסר בערמה, בתכסיסנות המכרז במהלך נהג הוא .6.3.1

 מדויק; בלתי מידע מהותי או מטעה מידע המכרזים לוועדת מסר הוא .6.3.2

 במכרז; ההצעות להגשת האחרון חלוף המועד לאחר למכרז שהגיש מההצעה בו חזר הוא .6.3.3

 תנאי שהן במכרז ההוראות הקבועות לפי פעל לא במכרז, הוא כזוכה שנבחר לאחר .6.3.4

 הזוכה. ההתקשרות של מכבי עם ליצירת מוקדם

 .תיפסל על הסף –הצעה שלא תצורף לה ערבות כאמור  .6.4

 

 אישור עריכת ביטוחים  .7

"אישור עריכת אישור עריכת ביטוחים מצורף למסמכי המכרז כנספח להסכם ההתקשרות )להלן:  .7.1

(. המציע נדרש להגיש, כחלק מהצעתו, טיוטא של אישור עריכת הביטוחים,  חתומה על הביטוחים"

 ידי חברת הביטוח.

מהותיים יובהר, כי לא יתקבלו בטיוטא החתומה שתוגש שינויים בסכומי הפוליסות או שינויים  .7.2
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נוספים. במקרה של שינויים מסוג זה, לרבות אי קיומה של איזו מהפוליסות הנדרשות, תיפסל הצעת 

 המציע.

למרות האמור לעיל, במקרים כאמור, תהא ועדת המכרזים רשאית לדרוש מהמציע לתקן את אישור 

 עריכת הביטוחים עד שלב ההכרזה על הזוכה במכרז.

גבי הטיוטה הנ"ל יהיו נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של -שייעשו עלשינויי נוסח שאינם מהותיים 

 מכבי, שהתא רשאית לקבלם או לדרוש הסרתם עד למועד ההכרזה כאמור.

 לעיל. 3שאלות ובירורים בקשר לאישור עריכת הביטוחים ניתן לבצע בהתאם להוראות סעיף  .7.3

הסכם ההתקשרות את אישור  הזוכה במכרז מתחייב להמציא למכבי, יום לפני מועד החתימה על .7.4

 עריכת הביטוחים, חתום ומאושר על ידי חברת הביטוח.

 

 בחירת הזוכה במכרז ומסגרת ההתקשרות .8

, חלק מההצעה או כל הצעה שהיא. מכבי מכבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר .8.1

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

בין הזוכים, על פי שיקול דעתה הבלעדי ועל פי פרמטרים את השירות מכבי תהא רשאית לחלק  .8.2

 2-מציע לא יזכה במתן שירות ליותר מ .המוגדרים במכרז זה המחוזותולפי  במכרז זה, שנקבעו

 .מחוזות

והכל על פי שיקול  להלן,בדרך של שקלול המרכיבים המפורטים  תעשהבחירת ההצעה הזוכה במכרז  .8.3

 :המעניקה למכבי את מירב היתרונות דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים, ובאופן שתבחר ההצעה

  . 30% -, איכות 70% -מחיר 

לכל מחוז בנפרד ייבחר זוכה אחד  לכל אחד מהמחוזות תיבחר בנפרד ההצעה המיטבית ביותר.

 המשוקלל הגבוה ביותרבעל הציון שהציון המשוקלל שלו הינו הגבוה ביותר. ככל שמציע אחד יהיה 

הינה הכדאית ביותר עבור מכבי, ביותר משני מחוזות, תינתן לו הזכייה בשני המחוזות בהם הצעתו 

)סה"כ כללי( של כל  השעותציון המשוקלל של אותו מציע בכמות שני המחוזות בהם מכפלת ה –קרי 

 המפורטת באומדן הינה הגבוהה ביותר. מחוז

 ציון המחיר .8.4
)בש"ח( לשעת  המוצעים המחירים הסופייםסיכום מכפלת פי -על בנפרד לכל מחוז, בעציון המחיר ייק

באומדן טופס ההצעה )נספח ג'(, ב שיפורטוכפי של כל מציע  עבודה )כולל הוצאות תפעול ורווח(

כך שהעלות הנמוכה ביותר תקבל את הניקוד הגבוה  ,(1)נספח ג'הצעה טופס הב המתאיםהכמויות 

  .אליה יחסי באופן האחרות תקבלנה ניקודההצעות ביותר ו

 ציון האיכות:  .8.5

 .ח'כנספח ציון האיכות ייקבע בהתאם לאמות המידה המצ"ב  .8.5.1

ועדת המכרזים תבחן את איכות השירות ויכולתו של המציע, על פי הערכה כוללת של  .8.5.2

על  , המציע, מומחיותו, משאביו, נסיונו וכישוריו לעמוד בדרישות המכרז, רמת השירות

סמך הנתונים שצרף להצעה, על סמך שביעות רצון במכבי מביצוע התקשרויות שונות 

קודמות עם המציע, וכן על סמך בדיקת המלצות לקוחותיו של המציע מהתקשרויות 

פי כל ממצא אחר שייאסף ע"י ועדת המכרזים או ע"י צוות בדיקה -קודמות, וכן על

 להלן. 8.5.3שימונה מטעמה, אם ימונה, כאמור בסעיף 

ועדת המכרזים תהא רשאית למנות צוות מטעמה לבדיקת ההצעות והמציעים. הצוות  .8.5.3

שימונה יהא רשאי, אך לא חייב, לבחון את המציע, וכן לבקש או לקבל כל מידע ביחס 
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המוצע על ידו. ועדת המכרזים תהא רשאית לפסול הצעה, אם תהא  או לשירות/למציע ו

 סבורה שמגיש ההצעה לא שיתף פעולה עם ועדת המכרזים או לא מסר מידע כנדרש.

 לעיל, 4בתנאים המוקדמים שבסעיף יודגש כי הציון המשוקלל יינתן אך ורק לגבי הצעות שעמדו  .8.6

 ט.בציוני האיכות המזעריים ובדרישות ההכרחיות במפר

ועדת המכרזים תדחה הצעה של מציע שלא יעמוד בציון איכות מזערי ברכיבים הכלולים בסעיפי  .8.7

לעיל. הכל על פי  4ובתנאים המוקדמים שבסעיף  , בדרישות ההכרחיות במפרטהאיכות דלעיל

הנתונים שהציג בעת הגשת ההצעה, ו/או אשר נאספו במהלך בדיקת ההצעות אשר נבדקו על ידי 

 ם באופן שייקבע על ידה ולפי שיקול דעתה הבלעדי. ועדת המכרזי

באם המועמד לזכייה במכרז הינו ספק עמו יש למכבי "ניסיון גרוע", כהגדרתו להלן, מכבי תהא  .8.8

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

 שלמכבי לא היה "ניסיון גרוע" עם מציע זה.

 לצורכי סעיף זה, המילים "ניסיון גרוע" פירושן: 

 אי שביעות רצון מאיכות המוצרים ו/או השירותים; .א

 מחדלים אחרים של הספק, העולים כדי הפרת חוזה. .ב

ועדת המכרזים תהא רשאית לדרוש מהמציע פרטים נוספים ו/או הבהרות נוספות, על פי שיקול  .8.9

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

 שיקוליה.

מכבי תהא רשאית שלא לבחור בהצעה הסוטה בשיעור ניכר מאומדן שווי ההתקשרות, כלפי  מעלה  .8.10

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

רה  ועדת המכרזים תהא רשאית )אך לא חייבת( לבחור זוכה שני וזוכה שלישי וכן הלאה, למק .8.11

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

 )שלושה( חודשים מיום תחילתו. 3ידי מכבי בתוך -יבוטל על

 התחייבויות המציע הזוכה במכרז .9

ימי  )שבעה( 7בתוך למסמכי המכרז,  כנספח ב'הזוכה במכרז יחתום על הסכם ההתקשרות המצורף  .9.1

 ודה מיום קבלת ההודעה על הזכייה במכרז.עב

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

 .בנספח ב' למכרז

הזוכה מתחייב להמציא למכבי, לפחות עד יום לפני מועד החתימה על ההסכם, אישור עריכת  .9.2

 ביטוחים חתום ומאושר ע"י חברת הביטוח.

 מסמכי המכרז והצעת הזוכה יהוו חלק בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות שייחתם. .9.3

במעמד החתימה על הסכם ההתקשרות, ימסור המציע הזוכה למכבי ערבות בנקאית אוטונומית  .9.4

 פי הנוסח המצ"ב.-לביצוע התחייבויותיו על

  

 ביטול המכרז .10

כלשהי כלפי מציע כלשהו,  לא יהיה בעצם פרסום המכרז או בקבלת הצעות או בבחינתן התחייבות .10.1

 (.נספח ב'הסכם ההתקשרות )ידי מכבי והמציע/ים הזוכה/ים -עוד לא ייחתם עלכל 

מכבי תהא זכאית, בכל עת, לבטל את המכרז מכל סיבה שתמצא לנכון, על פי שיקול דעתה הבלעדי,  .10.2

 לפרסם מכרז חדש לאחר ביטול המכרז כאמור. -אך לא חייבת  -וכן תהיה מכבי רשאית 
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הודעה על ביטול המכרז תישלח בדואר אלקטרוני לכל רוכשי המכרז/המציעים אשר הגישו הצעות  .10.3

 במכרז.

החליטה מכבי על ביטול המכרז, לא תהא למי מהמציעים במכרז ו/או למי מרוכשי מסמכי המכרז כל  .10.4

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

 

 עיון במסמכי המכרז .11

, לאחר פרסום תוצאות 1993-)ו( לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג21להוראות תקנה בהתאם  .11.1

המכרז, עיון של משתתף במכרז במסמכי המכרז, כמפורט בתקנה האמורה, ייעשה לאחר תיאום 

לשעה או חלק ממנה למכבי  ₪ 500מראש עם רכזת ועדת המכרזים ויהיה מותנה בתשלום סך של 

 כות העיון כאמור.לכיסוי העלות הכרוכה במתן ז

עיון במסמכי המכרז כמפורט לעיל נועד אך ורק לבדיקת המשתתף בדבר מיצוי זכויותיו במסגרת  .11.2

הליך המכרז. אין לפרסם תוצאות אלה לציבור הרחב, כולן או מקצתן, ללא קבלת אישור מראש 

 ובכתב ממכבי. 

 

 בעלות על מסמכי המכרז .12

אשר מועבר למציעים לצורך הגשת ההצעות בלבד. אין לעשות  מסמכי המכרז הינם קניינה הרוחני של מכבי,

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

 להעביר אותם ו/או העתק מהם לידי אחר.

 

 סמכות שיפוט .13

ים או הקשורים למכרז זה תהא בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובע הייחודית והבלעדיתסמכות השיפוט 

 . יפו -בתל אביב אך ורק לבית המשפט המוסמך שמקום מושבו 



 'אנספח 

 מפרט

 לשלב ההסכם וביצוע העבודה )אלא אם צוין אחרת( כל הדרישות במפרט הינן דרישות הכרחיות

 
 הגדרת השרות .1
 

 אבטחה 1.1
ו/או בודק ביטחוני לא אבטח את המתקן והבאים בשעריו מפני פיגוע חבלני באמצעות מאבטח חמוש י הספק
 תוך ביצוע פעולות לשם מניעה, גילוי והרתעה.חמוש 

ויבצע ו/או החניון בכניסה הראשית למתקן  בעמדה קבועהיוצב   "(מאבטח"בודק בטחוני ) להלן: /המאבטח
ואבטחת השוהים בו,. כמו כן, על המאבטח לבצע סריקות מסביב למתקן , כבודתם רכבים  /בידוק הנכנסים

 ובתוכו.
 מיומן שקיבל הכשרה לבצען כאמור במכרז זה. מאבטחכל המטלות תבוצענה על ידי 

למניעת אלימות  ויסות הנכנסים  ,בעת הצורך יפעל המאבטח למניעת הפרות סדר ושמירה על רכוש מכבי
 ןכיו"ב.במטרה למנוע חבלה וגניבת רכוש וציוד  והקהל ויפקח על המתקן וציודו

 שמירה/סדרנות 1.2
הפרת סדר  ויסות הנכנסים והקהל , מניעת לשם מניעת אלימות, סדרנות/שמירהבצע במתקן פעולות י הספק

 ושמירה על רכוש מכבי.

 . יפקח על המתקן וציודו במטרה למנוע חבלה וגניבת רכוש וציוד) להלן : " סדרן"(  סדרןהשומר/
הסדרן יוצב בתוך כותלי המתקן, יקיים סריקות שוטפות לגילוי חפצים חשודים וחריגים וימנע פגיעה ברכוש 

 המתקן ובמניעת אלימות מילולית / פיזית כנגד צוות העובדים ובאי המתקן.
 אמור במכרז זה.הלבצע  הדרכה /מיומן שקיבל הכשרה סדרןכל המטלות תבוצענה על ידי 

         
 השרותפריסת  .2

 ההצעה תתייחס לפריסה הבאה, בכל המחוזות או באחדים מהם:
 

 :גבולות הגזרה -מחוז הצפון 
 זכרון יעקב, אום אל פאחם, בית שאן.       -דרום 
 קרית שמונה, מעלות.        -צפון 

 .קרית שמונהטבריה, בית שאן,      -מזרח 
 זכרון יעקב, חיפה, נהריה.      -מערב 

  :גבולות הגזרה –מחוז השרון 
 פתח תקוה, ראש העין, רמת השרון.      -דרום 
 ., חריש פרדס חנה, אור עקיבא        -צפון 

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

  :גבולות הגזרה – * מחוז המרכז
 יפו, אור יהודה, שוהם.       -דרום 
 רמת אביב.בני ברק, גבעת שמואל,        -צפון 

 שוהם, אלעד.     -מזרח 
 תל אביב, קו החוף יפו, תל ברוך, אזורי חן )תל אביב(       -מערב 

 .כולל העיר אילת*  
  :ירושלים  גבולות הגזרה -מחוז השפלה

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

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

  :גבולות הגזרה –מחוז הדרום 
 , ירוחם,  מצפה רמון        -דרום 
 מזכרת בתיה, רחובות יבנה.         -צפון 

 ערד, ירוחם, דימונה.       -מזרח 
 אשקלון, אשדוד, יבנה.        -מערב 
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   בודק בטחוני לא חמוש רשימת מתקנים ושעות . 3

 כמוו בכל עת שעות להוסיףו/או  להפחית, לשנות ו/או הזכותעומדת  ולמכביהשעות הינו הערכה בלבד  היקף

 "ל.הנ המתקנים מרשימת לגרוע אוו/ להוסיףלשנות ו/או  כן, 

 

  דרום מחוז : 3.1

בודקים מס'  המתקןשם 

בטחוניים לא 

 חמושים במשמרת 

סה"כ  ימי פעילות

שעות 

 לחודש

 שעות פעילות 

  07:00-19:00            256 ה -א 2 מר"ן ב"ש

 

 מוקד ב"ש

  )מר"ן (

  19:00-23:30    ה-א 240  ש-א 1
  09:00-23:00       ו' 

  23:00-10:00   שבת
   07:00-12:30           276 ה-א 1 אשקלון 

          19:30-16:00  
 נווה זאב

 ב"ש

      08:00-12:00 110 ה -א 1

  19:00-23:00 80 ה -א 1 אשדוד ז' 

 שעות ביום משתנה 4 80  ה-, גא 1 ב"ששכ' ט' 

סה"כ שעות   

 חודשיות 

1042  

 

 

 שפלה  -ירושלים מחוז : 3.2

בודקים מס'  המתקןשם 

ביטחונים לא 

 חמושים במשמרת

סה"כ שעות  ימי פעילות

 לחודש

 שעות פעילות 

 

 ה-א 1 לוד

 ו

 

  07:30-12:30ה    -א 200
           16:00-19:00   

 07:30-13:30ו         

  07:00-21:00ה    -א 344 שבתו'+-א 1 רמלה
  08:00-14:00ו'     

17:00-21:00   
  10:00-14:00שבת   
        15:00-21:00    

 

 כצנלסון 

 בת ים

  08:00-20:00ה     -א 260 'ו-א 1
 08:00-13:00ו          

רמת יוסף 

 בת ים

  07:00-12:00א,ג,ה    161 ה-א 1
            16:00-19:00  
  07:00-12:00ב,ד       

נאות שושנים 

 חולון

  07:00-12:30ה    -א 248 ו'-א 1
           15:30-21:00  
  08:00-13:00ו          

חולון 

 משרדים

  08:00-12:00א,ד      135 ה'-א 1
  08:00-12:00   ב,ג,ה

           16:00-19:00    
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אילת  חולון 

 אחיות - 54

  06:00-13:00ה     -א 356 שבת-א 1
           19:00-23:30  
  08:30-22:30ו          
  08:30-23:00שבת    

- ראשל"צ

 רמות

 גן העיר 

  06:00-11:00ה     -א 370 שבת-א 1
           16:00-23:30  
  08:00-22:30ו          
 08:00-22:30שבת    

מודיעין 

 תלתן

  06:00-22:30ה    -א 694 ו'-א 2
  06:00-14:00ו         

אגריפס 

 ירושלים

  06:00-22:00ה    -א 344 ו-א 1
  07:00-13:00ו         

הדסה 

 הקטנה 

 ם-י ק. יובל

  07:00-11:30             180 ה-א 1
            16:00-21:00  

מזרח 

 ירושלים

  16:00-22:00             120 ה-א 1

סה"כ שעות   

 חודשיות 

3412  

 

 

 עבדה מרכזית )מגה לאב( פארק המדע רחובות מ 3.3

בודקים מס'  המתקןשם 

בטחוניים לא 

 חמושים במשמרת

סה"כ שעות  ימי פעילות

 לחודש

 שעות פעילות

מעבדה 

 מרכזית 

 –מגה לאב 

מוקדן כניסה 

 ראשית 

  24/7 720 ש-א 1

מעבדה 

 מרכזית 

 –מגה לאב 

 דלת ספקים 

 07:00-19:00 260 ה-א 1

סה"כ שעות   

 חודשיות 

980  

 
 

 הצפון מחוז : 3.4

בודקים מס'  המתקןשם 

בטחוניים לא 

 חמושים במשמרת

סה"כ שעות  ימי פעילות

 לחודש

 שעות פעילות 

 

  07:00-12:30           180 ה-א 1 עכו
          16:00-19:00   

  07:00-19:00ה   -א 300 ו-א  1 כרמיאל
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  08:00-13:00ו         
 16:00-19:00           70 ה-א  1 צפת

  07:00-13:00ה   -א 250 ו-א  1 נצרת עלית
          16:00-19:00  
  07:00-13:00ו        

  16:30-19:00           50 ה-א  1 משגב

  12:00-19:00ה   -א 110 ו-א  1 נהריה
 08:00-13:00ו        

  07:00-08:00           90 ה-א  1 טירת הכרמל 
          16:00-19:00  

  07:00-09:30           130 ה-א  1 נשר
          15:00-18:30 

סה"כ שעות   

 חודשיות

1180  

 

 השרוןמחוז : 3.5

בודקים מס'  המתקןשם 

בטחוניים לא 

 חמושים במשמרת

סה"כ שעות  ימי פעילות

 לחודש

 שעות פעילות 

הרצליה 

 השרון 

 07:45-18:30             225 ה-א 1

  06:30-22:00ה       -א 365 ו-א 1 רעננה
       06:30-13:00ו'           

  06:30-24:30ה       -א 539 שבת-א 1 רמה"ש

 07:30-24:30  ו+שבת

  08:00-23:30שבת  -א 472 שבת-א 1 פ"ת

בשישי , שבת עובר  246 שבת-א 1 נתניה 
 לחניון המתקן.

  11:00-19:00ה    -א
 14:45-23:00ו+שבת 

סה"כ שעות   

 חודשיות

1847  

 

    בסיסי רמה א  – רשימת מתקנים ושעות מאבטח חמוש .4

 כמוו בכל עת שעות להוסיףו/או  להפחית, לשנות ו/או הזכותעומדת  ולמכביהשעות הינו הערכה בלבד  היקף

 "ל.הנ המתקנים מרשימת לגרוע אוו/ להוסיףלשנות ו/או כן,  

 

 השרון מחוז : 4.1

 מס' מאבטחים המתקןשם 

 במשמרת

סה"כ שעות  ימי פעילות

 לחודש

 שעות פעילות 

  06:15-24:30       ה-א 498 שבת-א 1 נתניה גבע
  07:15-23:00ו            
 14:45-23:00שבת      

סה"כ שעות   

 חודשיות 

498  

 

 ירושלים והשפלה  מחוז : 4.2
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 מס' מאבטחים המתקןשם 

 במשמרת 

סה"כ שעות  ימי פעילות

 לחודש

 הערות 

 

   06:30-21:00ה      -א 318 ו-א 1 פסגת זאב
 07:00-14:00ו            

סה"כ שעות   

  חודשיות

318  

 

 הצפון מחוז : 4.3

 מס' מאבטחים המתקןשם 

 במשמרת

סה"כ שעות  ימי פעילות

 לחודש

 הערות 

 

  06:30-22:00 550 ה-א במשמרת 2 הדר חיפה 

קריית 

 מוצקין

  06:30-23:00    ה -א 450 ש-א במשמרת 1
  08:00-12:00ו           
            17:00-23:00  
  09:00-13:00שבת     
             17:00-23:00  

סה"כ שעות   

 חודשיות 

1000  

 

 מחוז : מרכז 4.4

 מס' מאבטחים המתקןשם 

 במשמרת

סה"כ  ימי פעילות

שעות 

 לחודש

 שעות פעילות

 300 ה-א 1 ת"א  בלפור

 

    06:30-14:30א,ד        
              16:00-20:00  
   06:30-21:30ב,ג,ה      

  07:00-13:00ה       -א 220 ה-א 1 יד אליהו ת"א 
              15:00-20:00  
              

  07:00-21:00ה      -א 285 ו-א 1 ת"א  התקווה
 07:30-12:00ו            

  24/7           900 24/7 בערב 2ביום/  1 ת"א  השלום

 רבי עקיבא

 בני ברק

ה        מיום א החל -א   515 ו-א 1
 מהשעה  

 בבוקר  06:00                 
                 24/7  

ו              עד השעה     
14:00    

             
  06:30-18:30א,ד,ה         220 ה-א 1 אורה -רמת גן 

  06:30-12:00ב               
                  14:00-18:30 
  06:30-14:30ג                

  07:00-19:00                  220 ה-א 1 ת"א  השל"ה

  07:00-20:00ה          -א 280 ו-א 1 אילת

  08:00-13:00ו               

 06:15-18:15                  260 ה-א 1 יפו

סה"כ שעות   

 חודשיות 

3200  

 ()מועדונים רשימת מתקנים ושעות מאבטח " מיוחד" .5
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 כמוו בכל עת שעות להוסיףו/או  להפחית, לשנות ו/או הזכותעומדת  ולמכביהשעות הינו הערכה בלבד  היקף

 "ל.הנ המתקנים מרשימת לגרוע אוו/ להוסיףלשנות ו/או כן,  

 

 מחוז מרכז  5.1

 מס' מאבטחים המתקןשם 

 במשמרת

סה"כ  ימי פעילות

שעות 

 לחודש

 שעות פעילות 

  07:30-19:30 א,ב,ד,ה 180 ו-א 2 יפו
  07:30-15:30ג            
  07:30-13:15ו            

 

סה"כ שעות   

 חודשיות
180  

 

 

  מחוז ירושלים והשפלה 5.2

 מס' מאבטחים המתקןשם 

 במשמרת

סה"כ  ימי פעילות

שעות 

 לחודש

 שעות פעילות 

קדושי קהיר 

 בת ים

  07:00-20:00ה          -א 268 ו-א 2
  07:30-13:30ו                

סה"כ שעות   

 חודשיות
268  

 

 סה"כ ריכוז שעות פעילות  .6

 מחוז 
 -מאבטח חמוש בסיסי

 רמה א
בודק בטחוני לא        

 מאבטח מיוחד )מועדנים( חמוש                     
סה"כ 

 כללי

  
         

  

   סה"כ שבת חול סה"כ שבת חול סה"כ שבת חול  

 צפון
                
935  

               
65  

    
1,000  

            
1,180    

    
1,180      

            
-         2,180  

 שרון
                
433  

               
65  

       
498  

            
1,652  

                  
195  

    
1,847      

            
-         2,345  

 מרכז
             
3,136  

               
64  

    
3,200  

                  
-    

                     
-             -      180    

         
180       3,380  

 לאב שפלה+מגהוה ם-י
                
318  

                
-    

       
318  

            
4,132  

                  
260  

    
4,392    268    

         
268       4,978  

 דרום
                   
-    

                
-    

          
-    

               
977  

                    
65  

    
1,042      

            
-         1,042  

 סה"כ שעות
             
4,822  

             
194  

    
5,016  

            
7,941  

                  
520  

    
8,461    448       -    

         
448     13,925  

 

  



 

 

    15 

 הכרחי לשלב הגשת ההצעה - ארגוניות מהמציע / דרישות מבצעיות .7
רכבי פיקוח/ניידות סיור מאולחטים בכל מחוז שהגיש לגביו  2ברשותו לפחות  7.1

הצעה באזורי הפיקוח בכל שעות פעילות המתקנים, רכב הפיקוח יסומן בסימון 

 בולט של חב' האבטחה וימצאו בו הפריטים המפורטים במפרט זה. 

או  ראשי)שרד מבשנתיים האחרונות שקדמו ליום פרסום המכרז, מפעיל המציע  7.2

ק"מ מאחד המתקנים של מכבי במחוז  25איזורי(, הנמצא במרחק שלא יעלה על 

"מכבי  במתקני המקובלות העבודה שעות כל במשך הפועללגביו הוגשה ההצעה , 

 .07:00-23:30 - "בריאות שרותי

 

 פיקוח יומי לאבטחה בקרה וביצוע  .8

     ייקבעו בכל ידי מפקח מטעם הזוכה על הבקרה והפיקוח אמצעי הפיקוח, שעות הפיקוח ודרכי  8.1

מפעם אחת  על ידי קצין הבטחון המחוזי מטעם מכבי, ובלבד שלא יהיה הפיקוח פחות  מקרה 8.2

 פיקוח.כבקרה וביום עבודה ובשעות משתנות, והחלפת משמרות לא תחשב 

  יוצא דופן  כל מאורעלנהל במוקד ובנקודות האבטחה יומני ארועים ונוכחות, בהם יפורט                     

 מעת לעת. הבטחון המחוזי מטעם מכבי, קציןוכל ארוע אחר כפי שייקבע על ידי                     

   הבטחון קציןבזמני כוננות שייקבעו על ידי ממונה הבטחון הארצי ו/או  8.3

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

 תשלום.                    

על בתיק יומן האירועים, שיכלול פירוט דו"ח ביקורת שיימצא על המפקח יחתום מידי יום  8.4

יום / דוח ביקורת  –ההתקשרות להסכם  6לנספח וממצאיה בהתאם  , פיקוחביצוע הבקרה

 .לילה

 אחידים בעת ביצועיצוגיים מאבטחים /סדרנים מדים כל אחד מההמציע יספק על חשבונו ל 8.5

 השירות:   ומילוי תפקידו

 ביגוד קיץ  5.18.                               
 

 שלושה זוגות מכנסיים קיציים דגם דגמ"ח.     8.5.1.1

 וסמל   "אבטחה" כיתוב שרוול קצר  -פולו או כפתורים  חולצות שלוש     8.5.1.2                        

 הספק , בד איכותי  "ונושם".                                

 בחזית כיתוב קטן ובגב כיתוב בולט בלייזר  עם כיתוב "אבטחה":     8.5.1.3                

 צהוב בצבע ישראל משטרת תקן"י עפ, בשיגרה לעבודה כובע     8.5.1.4   

 ביגוד חורף   5.28.                              

 וסמל   "אבטחה" כיתוב שרוול ארוך  -פולו או כפתורים שלוש חולצות       8.5.2.1             

 הספק , בד איכותי  "ונושם".                                 

 חגורה.מעיל טייסים בחורף ובלייזר + סמל החברה על   צד איזור   8.5.2.2

 תג עובד + תמונה + שם.  8.5.2.3

 חליפת סערה, מעילי גשם  בחודשי החורף לעמדות חיצוניות .  8.5.2.4

  כובע לעבודה בשיגרה, עפ"י תקן משטרת ישראל בצבע צהוב.  8.5.2.5

 . קרים באזורים רמונית בחורף למאבטחים בעמדות חשופות ח  8.5.2.6
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הופעה כך שכל המאבטחים/סדרנים עם בכל עת על ןיוודא הזוכה יקפיד      8.5.2.7

תנאי בטיחות נאותים כולל קיום מכובדת נאה, מסודרת ונקייה, 

התנהגות אדיבה ויוודא כי הזוכה יקפיד  ביצוע השירות.למועסקיו בעת

מכבי וזאת מבלי לגרוע והשוהים בשל המאבטחים כלפי הבאים 

ברמה  יעיל וקפדני מקצועי, עצמו באופןמחובתם  לקיים את השרות 

 .גבוהה

 :הדרכה ורענון .9
  רענן את כל המאבטחים/ סדרנים/ בודקים הזוכה  ידריך וילמען הסר ספק,    9.1

בעלות רישיון  בטחוניים לא חמושים /סיירים שלו באמצעות חברת הדרכה בלבד

במערכת , ללא יוצא מן הכלל )לרבות מאבטחים שעבדו ו/או עובדים כיום לכך

 הבריאות ו/או מאבטחים/ סדרנים שעברו הכשרה מסוג אחר(.

  דאוג להסעת המאבטחים )למטווח, לפני תחילת הקורס ובסיום הקורס הזוכהי   9.2

 הדרכה + רענון(, על חשבונו.  

 :אימון מאבטחים .10

 המאבטח המציע מתחייב לאמן את מאבטחיו באמצעות חברת ההכשרה, במידה ואין קורס זמין יעבור 

כדור כמפורט בטופס אימון של מאבטחים, יתודרך על ידי קב"ט  מחוזי ויבצע חפיפה  150אימון ירי של 

במתקן. המציע מתחייב  שבתום שבועיים מאימון הירי יעבור המאבטח קורס מאבטחים אצל חברת 

 תופסק הצבתו בכל מתקני מכבי עד השלמת הקורס המבוקש. -ההכשרה ולא 

להמציא מחברת ההכשרה אישורים בדבר השתתפות המציע שיזכה מתחייב  10.1
 נספח ג'(.-הקורס בהצלחה )מצ"ב דוגמת אישור המאבטחים ומעבר 

 

 חובת רענון למאבטחים 10.2

אחת לשלושה חודשים מהמועד האחרון בו הודרך, תבצע החברה רענון לכל  10.2.1

אחריותה ועל חשבונה, באמצעות חברת ההכשרה. בתום הרענון  המאבטחים על 

חברת האבטחה לקצין הביטחון של מכבי רשימה שמית של מאבטחים אשר תפיץ 

 עברו בהצלחה את אימון ההדרכה והרענון ומועדם.

אחת לארבע אימוני רענון )ולא יאוחר מאחת לשנה ממועד ההדרכה הראשונה  10.2.2

 טקטיבול. -בנוסף אימון הדמיה/ סימולציה ברובי צבע לאותה שנה( יבוצע 

 א בעלות כלשהי בכל הקשור להדרכה ולשעות ימי העבודה במהלך מכבי לא תיש    10.2.3

 הקורס, הרענון, המטווח ואימון הירי.

מובהר בזאת שהתמורה להדרכה הינה כחלק מתשלום התמורה שתשלם מכבי 

 למציע בעבור מתן שירותי האבטחה.

 
מפקח אשר לא יעבור קורס או רענון, עפ"י דרישות המכרז,  בודק בטחוני /סייר מאבטח /

 תופסק עבודתו לאלתר.
 

 
 תכנית הכשרת וריענון  10.3

 מטרה  10.3.1                        

 בודק בטחוני לא חמוש /מטרת מסמך זה לקבוע את הסטנדרט למאבטח
המוצב במתקני מכבי הסטנדרט מתיחס לתהליך הקליטה, ההכשרה, 

המוצב במתקן יהיה בעל  בעל התפקידרגול, כל זאת על מנת שהאימון והת
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, אלימות , סדר ציבורי  מיומנות וכישורים להתמודד עם דפ"אות פח"ע
 .ומניעת גניבות 

 השיטה  10.3.2                               

 מכבי )קליטת מאבטח(.תנאי קבלה לעבודה במתקני  - שלב א'

 קורס מאבטחים ואימוני רענון. –הכשרת המאבטח  - שלב ב'

 

  מוסדות בריאות ( –ימי הכשרה  8תנאי הקבלה למאבטח חמוש מתקדם  ב' )   10.3.2.1    
 

  אזרח או תושב קבע בישראל 

  שנה לפחות. 21מלאו לו 

  שולט בשפה העברית ובעל יכולת קריאה כתיבה ודיבור השפה העברית 

  שנות לימוד 12בוגר 

  ומעלה. 03יחידת שדה, שמ"פ , רובאי שרות צבאי מלא, יוצא 

 .ללא עבר פלילי 

 לבצע קורס מאבטחים הכרוך במאמץ(  מצב בריאות תקין )מסוגל    
 למלא .   והמציא אישור מאת רופא בדבר כשירותו הרפואית לתפקיד אותו אמור          

  אישור משטרת ישראל עפ"י החוק למניעת העסקה של עברייני מין  
 .2001-התשס"א  במוסדות מסויימים                                                      

 .ראיון עם מפקח החברה 

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

 ירייה(  בעל רישיון או אישור נשיאת כלי נשק ) רישיון / אישור נשיאת כלי 

 שאו או שווה ערך  ים למוסדות בריאותעבר בהצלחה קורס מאבטח 
 ע"י משטרת ישראל         

 
 כשרה ( :הימי  6חמוש רמה א' ) בסיסי חמוש תנאי קבלה למאבטח   10.3.2.2                                          

 
  אזרח או תושב קבע בישראל 

  שנה לפחות. 21מלאו לו 

  שולט בשפה העברית ובעל יכולת קריאה כתיבה ודיבור השפה העברית 

  שנות לימוד 12בוגר 

  למעט  ומעלה 03שרות צבאי מלא, יוצא יחידת שדה, שמ"פ , רובאי (  
 .מקרים חריגים באישור קב"ט מחוזי (         

 .ללא עבר פלילי 

  )מצב בריאות תקין )מסוגל לבצע קורס מאבטחים הכרוך במאמץ  
  והמציא אישור מאת רופא בדבר כשירותו הרפואית לתפקיד אותו         

 למלא .   אמור        

  אישור משטרת ישראל עפ"י החוק למניעת העסקה של עברייני מין  
 .2001-במוסדות מסויימים התשס"א        

 .ראיון עם מפקח החברה 

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

  אישור נשיאת כלי נשק ) רישיון / אישור נשיאת כלי רייה( בעל רישיון או 

  (  'שאושר ע"י  6עבר בהצלחה קורס מאבטחים רמה א )ימי הכשרה 
 משטרת ישראל              

 
 (בחברת האבטחה. הצגה על פי דרישה )ישמר:עריכת  תיק אישי  10.3.2.3

 .צילום תעודת זהות 

  שחרור.צילום תעודת 
 .קורות חיים 

 .השכלה 
 .)אישור רופא על מצב בריאות תקין )מסוגל להשתתף בקורס מאבטחים 
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 .טופס חתימה על הצהרה לשמירת סודיות 

 .טופס ראיון עם קצין הביטחון המחוזי 

 .שאלון אישי של חברת האבטחה 

 
 :חמוש בסיסי חמוש רמה א' הכשרת מאבטח – שלב ב'  10.4

  רמה א'  – ימים 6מאבטחים, )בתנאי פנימיה(, בן ביצוע קורס להכשרת. 
 (.                                מדור הכשרות–בהתאם להנחיות משטרת ישראל  – העדכניים ) לו"ז ותכני הקורס          

 הכשרות  מדור ו/או עפ"י הנחיית משטרת ישראל  ביצוע אימון רענון אחת לשלושה חדשים. 
 

 :וביקורתבקרה    10.4.1

 שלא יסיים בהצלחה קורס בסיסי להכשרת מאבטחים, לא ישולב  חמוש  מאבטח  
 בעבודה.           

  תופסק עבודתו לאלתר עד ביצוע אימון  –מאבטח שלא יבצע את אימון הרענון במועד  
 הרענון.           

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

  בקרה על הקורסים ואימוני הרענון יבוצעו  באחריות המציע ובאישור מפקח החברה   
 המציעה וידווחו בכתב על ידי המציע לקצין הביטחון המחוזי של מכבי.           

 
 נשק ותחמושת:   10.4.2
 מ"מ 9אקדח  -חימוש המאבטח                                

 מלאות שתי מחסניות -                               
 (Full metal jaket)כדורים בעלי עטוף נחושת מלא  -                               
 רענון הכדורים אחת לשנתיים -                               

                          
 )מאושר על ידי משטרת ישראל( :מתקן האימונים   10.4.3

 מטווח:   10.4.4

 .מטווח פתוח או מקורה 

 .שתי חומות ירי, לפחות אחת מהן עם משטח אספלט לאימוני תנועה 
  מ'.20מ',  רוחב 50קו יורים עד מטרות:   –אורך 

 .)אפשרות תנועה וירי לאורך המטווח )תרגילי לחימה 

 .אפשרות במתקן לרכישת תחמושת, השכרת אקדחים וכספת להפקדת נשק 

  לאימונים: אטמים, משקפי מגן, מטרות, שדריות, מחסות וכו'.ציוד הדרוש 

 מדריכי ירי:  10.4.5

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

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

 קרב מגע: 10.4.6

  מ"ר. 100אולם קרב מגע בגודל 
 :ציוד אימונים והגנה  

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

 מדריכי קרב מגע: 10.4.7
 מדריכי קרב מגע מוסמכים מאחת האגודות )קמ"י, אמ"י, דניס( או הכשרה -

 צבאית.
 בעלי תיעוד מתאים המוכר ע"י מכון וינגייט. -
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 .מאבטח שנכשל בקורס מאבטחים לא יוזמן לקורס נוסף לנסיון שני 
  ,) קיימת אפשרות למעבר הקורס תוך השלמת יום אימון נוסף, ) לחיזוק 

 ע"פ החלטת מדריך הירי.      
 

  בהתאם להנחיות משטרת ישראל חטיבת אבטחה – אימון רענון; לו"ז ותכנים
 

 תכנית נושאי הדרכות הרענון ישתנו מידי פעם על פי שיקול דעתו של הממונה על  * הערה: 

 הבטחון במכבי.                             

 בתום הדרכת הרענון ימולא טופס הערכת חניך ויועבר למפקח החברה לתיוק                              

 בתיקו האישי של המאבטח.                              

( לא מועדוניםמאבטחים מיוחדים )ו/או ( ימי הכשרה  4) הכשרת  בודקים ביטחוניים לא חמושים     10.5
 מעת לעת  המתעדכנותמשטרת ישראל   עפ"י הכשרה  בהתאם להנחיות חמושים

 
 מטרה   10.5.1

 
המוצב בודק בטחוני מועדונים  /בודק בטחוני לא חמוש מטרת פירוט זה לקבוע את הסטנדרט 

בודק בטחוני /שהמאבטח , הסטנדרט מתייחס לתהליך הקליטה, ההכשרה, על מנת  במתקני מכבי

 המוצב במתקן יהיה בעל מיומנות וכישורים להתמודד עם המשימות המוטלות עליו. לא חמוש 

 השיטה  10.5.2
 

 תנאי קבלה לעבודה -שלב א'
 

 ההכשרה -שלב ב'
 

 תנאי קבלה: -שלב א'
 .אזרח/ תושב קבע בישראל 

  שנה לפחות. 21מלאו לו 

  שנות לימוד או אישור משרד החינוך על השכלה שוות ערך. 12בעל 

  בשפה העברית קרוא וכתוב.שולט 

 )אישור רופא על מצב בריאותי תקין )מסוגל להשתתף בקורס מאבטחי מועדונים לא חמושים 

  אישור משטרת ישראל עפ"י החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסויימים
 .2001-התשס"א

 .ראיון עם מפקח החברה 

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

  ומעלה  02שרות צבאי מלא רובאי 

 .ללא עבר פלילי 

 מועדונים  בודק בטחוני הכשרה ייעודית לאו /עבר בהצלחה הכשרה לרמת בודק ביטחוני ו
ובכפוף לדרישת מכבי בהתאם לצורך בהתאם להנחיות חטיבת אבטחה של משטרת ישראל 

 עי צהמב
  תנאי קבלה לתפקיד סדרן.    10.6       

 .אזרח/ תושב קבע בישראל 
  שנה לפחות. 21מלאו לו 

  שנות לימוד או אישור משרד החינוך על השכלה שוות ערך. 12בעל 

 .שולט בשפה העברית קרוא וכתוב 

  אישור רופא על מצב בריאותי תקין 

 אישור משטרת ישראל עפ"י החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסויימים התשס"א-
2001. 

  עם מפקח החברה.ראיון 

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

  ומעלה  02שרות צבאי מלא רובאי 
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 .ללא עבר פלילי 

  עבר תדרוך מקדים של מפקח החברה 

  עבר תדרוך מקדים של קב"ט המחוזי ו/או מי מטעמו 

  לתפקיד זה לא נדרשת הכשרה ייעודית 

 
 :אשר יענה על הקריטריונים הבאיםמתקדם ב' לתפקיד מפקח יוצב מאבטח מוסמך   . 10.7
 

 סיים שרות צבאי מלא בתפקיד פיקודי. .א

 בוגר קורס מאבטחים.  .ב

 בעל כושר גופני ומצב בריאותי תקין. .ג
אישור קיום בדיקה של משטרת ישראל עפ"י החוק למניעת העסקה של  .ד

 .2001-עברייני מין במוסדות מסויימים התשס"א
 ללא עבר פלילי. .ה

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

 

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

  המפקח יהיה מצויד כפי הנדרש וישא נשק מטעם החברה במידה ויאלץ לבצע תפקיד מאבטח באופן
 זמני )יעבור אימון מאבטחים מלא ויעבור רענון פעם בשנה(.

  מפקח ישא זימונית/מירס וטלפון סלולרי על מנת לאפשר תקשורת מהירה וזמינה עימו בכל עת, מספר
ן ומספר הזימונית יפורסמו על ידי המציע, וזאת בנוסף לאמצעי קשר שיאפשרו קשר בינו לבין הטלפו

 סניף הביצוע או המוקד בכל עת.

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

 :ברכב הפיקוח יחזיק המפקח גם
 סט של חליפת מדים. .א

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

 
 האמור לעיל בא לסייע למאבטחים שבמתקנים בעת הצורך.

 
 נשק ואמצעים ברשות המאבטח     .11

 
אוטומטי,  מ"מ חצי  9בקוטר  אקדח בבעלות החברההמציע יצייד כל מאבטח בכל משמרת, ב     11.1

(, full metal jacketכדורים )כדורים בעלי עיטוף נחושת מלא  12 -מחסניות מלאות ב 2עם 

 אים(.מתומתז גז פלפל בתאריך תקף )כל הציוד יושא בחגור 

 האקדח יהיה בפונדה בחגורת המאבטח ומאובטח בשרוך תקני   11.2

 על מנת למנוע חטיפתו. 11.3

 .מחסנית בהכנסהמאבטח ישא את הנשק כשמצבו יהא  11.4

  נשק אישי איתו  לא תותר העברת כלי נשק בין המאבטחים, לכל מאבטח ינתן  11.5

 יגיע למתקן ואשר ישאר ברשותו גם כאשר יסיים את משמרתו.              

 יהיה לבוש במדים נקיים ומסודרים כמפורט לעיל. 11.6

 המציע יצייד, על חשבונו, את המאבטח במכשיר מגנומטר תקין וכשיר להפעלה. 11.7

 בצעי.המאבטח יצויד במכשיר קשר מסוג מירס או פלפון הפועל מול המוקד המ 11.8

 'בטחון'. המציע יצייד, על חשבונו, את המאבטח בכובע זיהוי בצבע צהוב שעליו כתוב  11.9
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מאבטחי משמרת ערב/לילה באם תהיינה, יצוידו ע"י ועל חשבון המציע, בפנסים  11.10
 אישיים נטענים.

 
 ראיונות התאמה  .12

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

 דרישת מכבי.

 דוגמאות טפסים .13

 ריאות" מועמד לאבטחה במתקני "מכבי שרותי בשל טופס הצהרת בריאות    -  ז'נספח 

 טופס שמירת סודיות.  -ח'  נספח 

 נהלי עבודה.      14

 על המציע הזוכה לכתוב נהלי עבודה אופרטיביים בשתי רמות:             

 נהלי עבודה כלליים כגון: רשימת סמ"ח, נוהלי סיור, בדיקת כבודה, רשימת תיוג   14.1

 כנגד אלימות פיזית מילולית וכו'.במקרה של חפץ חשוד, פעולות בשיגרה וחרום ו  14.2

 נהלי עבודה ספציפיים לאתר כגון: מיקום פיתחי חרום, דרכי התקשרות בשיגרה וחרום וכו'. 14.3

 –מיום הודעה על הזכיה ויוגשו לממונה הבטחון הארצי של מכבי יום  30הנהלים ייכתבו תוך  

 לאישורו.

נהלי עבודה אלה יכללו פרק מיוחד ומודגש בנושא הוראות פתיחה באש לפי הנחיות משטרת  

 ישראל, והנחיות ואמצעים לבטיחות בשימוש בכלי יריה.

 על החברה הזוכה. –האחריות הבלעדית למימושם  

 הערה:
 בכל מקום בו נכתב : 

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

 לבודקת ביטחונית לא חמושה  גם בודק ביטחוני לא חמוש הכוונה
 הכוונה היא גם ל: מפקחת. –מפקח 

  טחון.יב קצינתהכוונה היא גם ל:  –טחון יב קצין



 'בנספח  
 

 הסכם ההתקשרות
 2017אביב, ביום ____  בחודש _________, -שנערך ונחתם בתל

 

 ב י ן

 
 מכבי שירותי בריאות 
 (589902279)מס' מזהה  227/99אגודה עותמנית מס'  
 אביב-, היכל הסיטי, תל27מרח' המרד  
                                                        "מכבי שירותי בריאות"או  "מכבי"אשר תיקרא להלן:  

 ;מצד אחד
 

 ל ב י ן

 

 ____________________________ בע"מ 

 ח.פ. ____________________________ 

 מרח' _________________________________ 

 "הזוכה"אשר ייקרא להלן:  
 ;מצד שני

 

שירותי אבטחה, שמירה וסדרנות לאספקת  112/2017שמספרו  פומבי רגילומכבי פרסמה מכרז   הואיל
להסכם זה, ואשר מהווה חלק   כנספח א'אשר העתק ממנו על נספחיו מצורף  (,"המכרז" )להלן:

 בלתי נפרד הימנו;
 

למכרז, ואשר  כנספח ג'(, אשר העתק ממנה מצורף "ההצעה"והזוכה הגיש הצעה למכרז )להלן:  והואיל
לתנאים  לספק את השירותים בהתאםפרד מהסכם זה, ובכך הסכים מהווה חלק בלתי נ

 המפורטים בהסכם זה ובכל נספחיו;
 

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

 :לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן
 

 כללי  .1

וכן הנספחים להסכם, מהווים חלק בלתי נפרד  המבוא להסכם זה, על ההצהרות הכלולות בו, .1.1
 מההסכם וייקראו ביחד עמו.

 אין בכותרות סעיפי ההסכם כדי לשמש פירוש לסעיפי ההסכם ו/או כדי להשפיע על תוכנם. .1.2

 בהסכם זה יהיו למונחים המוגדרים להלן הפירוש שבצידם, אלא אם הכתוב מחייב פירוש אחר: .1.3

 הסכם זה, על נספחיו. - "ההסכם" .1.3.1

 למכרז. נספח ג' -ההצעה האמורה במבוא להסכם  - "ההצעה" .1.3.2

סדרנות במתקני  / אספקה של שירותי אבטחה שמירה   -" השירות/השירותים" .1.3.3
מכבי הכל כמוגדר במסמכי המכרז ולפי המפורט במפרט 

 בהסכם זה על נספחיו.ו

גבר/ אשה שסיים/ה שירות צבאי מלא שהינו/ה בוגר/ת   -" חמוש לא בטחוני בודק"  .1.3.4
אחד מקורסי ההכשרה המאושרים ע"י משטרת ישראל 

 נספח א')כבודק בטחוני לא חמוש הנדרשים במפרט 
 למסמכי המכרז(.

 ת/בוגר ה/שהינוגבר /אישה שסיים שירות צבאי מלא  - "מועדוניםמיוחד  מאבטח" .1.3.5
אחד מקורסי ההכשרה המאושרים ע"י משטרת ישראל 
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נספח )הנדרשים במפרט )לא חמוש( כמאבטח מועדונים 
 למסמכי המכרז(. א'

גבר/ אשה שסיים/ה שירות צבאי מלא או שהינו/ה    - "מאבטח" .1.3.6
הקרטריונים  בוגר/ת אחד מקורסי האבטחה העונה על

מאבטח כלמסמכי המכרז(  נספח א')הנדרשים במפרט 
או  'מאבטח חמוש בסיסי רמה אכמתקדם ב' או  חמוש

 .(בודק ביטחוני לא חמוש/מאבטח מיוחד )מועדוניםכ

טריונים הנדרשים במפרט יעונה על הקרהגבר/אשה   - "סדרן" .1.3.7
 .למסמכי המכרז( נספח א')

מאבטח שסיים שרות צבאי מלא, בתפקיד פיקודי, העונה      -" מפקח" .1.3.8
למסמכי  א' נספח)במפרט  נדרשיםהטריונים הקרי לע

 .המכרז(

 מטעם הממונה   בטיחות  / ביטחון מחלקת   מנהל     - ארצי בטחון ממונה" .1.3.9
 מכבי בכל הקשור לביצוע הסכם זה.  "מכבי של 

 במכבי  הארצי  הבטחון   ממונה  של  מטעמו  נציג      - מחוזי בטחון קצין" .1.3.10
לטיפול שוטף בהסכם במחוז, בנושאי האבטחה   "מכבי של

 שמירה/סדרנות.

   שעות עבודה. 8  - "משמרת" .1.3.11

 נותןכלל ההתקשרות עם  נציג מטעם מכבי לריכוז   -" אחראי מטעם מכבי" .1.3.12
השירותים והגורם הממונה מטעם מכבי לשם פניות של   "האחראיאו "

העובדים בקשר עם פגיעה בזכויותיהם ו/או הפרת חוקי 
 .העבודה ביחס אליהם

שכר מוסמך כהגדרתו בחוק להגברת אכיפה של  בודק  -" בודק שכר מוסמך" .1.3.13
 דיני העבודה.

ידי מערכת שעוני -דו"חות ממוחשבים המופקים על  -" דו"חות הנוכחות" .1.3.14
הנוכחות והמשקפים את שעת ההתחלה ושעת הסיום של 
כל עובד מעובדי נותן השירותים המועסקים במתקני 

 מכבי בכל יום עבודה.

 .השירותים ניתנים שבוכל מקום/מבנה או כל חלק ממנו   -" מתקנים" או "מתקן" .1.3.15

 למסמכי המכרז. נספח א'  -" המפרט" .1.3.16

 .לעובד הודעה חוקפי -על לעובד הודעה  -" לעובד הודעה" .1.3.17

ידי -על, בעניינואו /ו, עובד מצד, בקשה, תלונה, פנייה כל  -" העובד מטעם הודעה" .1.3.18
 בדבר, פה בעל ובין, בכתב בין, מטעמו מי או העובד
 העסקתו במסגרת העבודה חוקי מכוח בזכויותיו פגיעה

 .העבודה חוקי הפרתאו /ו השירותים נותן אצל

 .1951-"אהתשי, שנתית חופשה חוק  -" שנתית חופשה חוק" .1.3.19

 .1953-"גהתשי, הנוער עבודת חוק  -" הנוער עבודת חוק" .1.3.20

 .1987-"זהתשמ, מינימום שכר חוק  -" מינימום שכר חוק" .1.3.21

 .1958-"חהתשי, השכר הגנת חוק  -" השכר הגנת חוק" .1.3.22

 .1951-"אהתשי, ומנוחה עבודה שעות חוק -" ומנוחה עבודה שעות חוק" .1.3.23

 .2002-"בהתשס(, עבודה)תנאי  לעובד הודעה חוק -" לעובד הודעה חוק" .1.3.24

 -"בהתשע, העבודה דיני של האכיפה להגברת חוק  -להגברת האכיפה של  חוק" .1.3.25
 .2011 "החוק" ו/או "דיני העבודה

הסכמים קיבוציים, צווי הרחבה, , תקנות, צווים, חוקים  -" העבודה חוקי" .1.3.26
לחוק  לרבות החוקים המנויים בתוספת השלישית

להגברת האכיפה של דיני העבודה, לרבות צווי ההרחבה 
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)ב( לחוק להגברת האכיפה של דיני  25על פי סעיף 
( 5) –( 1)א( )33העבודה, ולרבות החוקים על פי סעיף 

 הגברת אכיפה של דיני עבודה.לחוק ל

 בפועל המועסקים השירותים נותן עובדיאו /ו עובד -" עובדיםאו "/ו" עובד" .1.3.27
 .זה חוזהפי -על השירות מתן לשם מכבי במתקני

 המסחר התעשייה שר קביעת לפי עבודה שעת ערך  -" עבודה שעת ערך" .1.3.28
 לחוק בהתאם שיותקנו תקנותפי -עלאו /ו והתעסוקה

 מעת שיעודכן כפי, העבודה דיני של האכיפה להגברת
 ובהיעדר, כאמור שייקבעו השכר רכיביפי -על, לעת

 מן עבודה שעת ערך יפחת לא, כאמור תקנותאו /ו קביעה
 העבודה חוקיפי -על המתחייבים המינימליים הסכומים

, לעובדיו השירותים נותן בין העבודה יחסי על החלים
ידי -על המתפרסמים הסכומים מן יפחת לא מקרה ובכל

 עם המדינה למכרזי בהתייחס באוצר הכללי החשב
 .החוזה נשוא השירות בענף שירותים קבלני

 שלא השירותים נותן עובדי העסקת בגין שכר עלות  -" מינימלית שכר עלות" .1.3.29
פי -על לעובדים לתשלום המתחייבים הסכומים מן תפחת

, הסכם, מינימום שכר חוק זה ובכלל חוק כל הוראות
 שעת מערך תפחת לא והיא, הרחבה צו, קיבוצי הסכם
 .עבודה

 לעלות מעבר השירותים נותן עובדי העסקת בגין עלויות -" רווח כולל נוספות עלויות" .1.3.30
 בגין השירותים נותן של רווח כולל, המינימלית השכר

 .עובדיו העסקת

 .1957-"זהתשי, קיבוציים הסכמים בחוק כמשמעותו -" הרחבה צו" .1.3.31

 לפי העבודה שעת ערך את המרכיבים השכר רכיבי -" השכר רכיבי" .1.3.32
פי -עלאו /ו והתעסוקה המסחר התעשייה שר קביעת
 דיני של האכיפה להגברת לחוק בהתאם שיותקנו תקנות

או /ו קביעה ובהיעדר, לעת מעת שיהיו כפי, העבודה
או /ו דין כל הוראותפי -על השכר רכיבי, כאמור תקנות

 .חוזה

 נותןידי -על שיותקנו אלקטרוניים הנוכחות שעוני - "נוכחות שעוני" .1.3.33
 .החוזה להוראת בהתאם השירותים

נספח ג'  –שעות העבודה רשום בטופס ההצעה  היקף -" העבודה שעות אומדן" .1.3.34
 להלן ומהווה אומדן בלבד. 

, לרבות תקופה ארוכה הסכםל 14.1כמשמעותה בסעיף  -"תקופת החוזה"  .1.3.35
 או קצרה ממנה, הכל כאמור בחוזה זה.

 

 אנשי קשר .2

 המנהל הממונה מטעמה בכל הקשור לביצוע הסכם זה.האחראי מטעם מכבי יהיה  .2.1

 בכל הקשור לביצוע הסכם זה._______ להיות נציג הזוכה _______הזוכה ממנה בזה את ___ .2.2

יהיה זמין לכל פניה מצד מכבי  נציג הזוכה יהא כתובתה של מכבי בכל שאלה הנוגעת לשירות .2.3
 ידי מכבי.-וישתתף בישיבות התיאום עם נציגי מכבי )והמנהל(, אם יידרש לכך על

 

 העובדים עבודת שעות על ודיווח נוכחות שעוני .3

 ות עבודה לגבי כל אחד מהעובדים.הזוכה ינהל, לצורכי בקרה, רישומי שע .3.1

הזוכה מתחייב להתקין, על חשבונו, מיד עם תחילת מתן השירות, שעוני נוכחות בכל מתקני מכבי  .3.2
 בהם הוא מספק שירותים, וזאת בתיאום מראש עם מכבי.
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האחריות לשמישות ותקינות שעון הנוכחות לדיווח הנוכחות תהא על הזוכה. באחריות ועל חשבון  .3.3
שעות ממועד התקלה או מהמועד  24בתוך  הנוכחות בשעוןקן או להחליף כל תקלה הזוכה לת

 לפי המוקדם. ,שהתבקש לכך

כן בכל מתקן ועבודתו מתחייב שכל עובד יחתים כרטיס נוכחות מגנטי בהתחלת ובגמר הזוכה  .3.4
להבהיר לכל עובד מעובדיו כי חל איסור מוחלט על עובד להחתים כרטיס מגנטי של הוא מתחייב 

 עובד אחר או לחתום במקומו.  

פי הוראות החוזה, הנספחים והוראות -מתחייב למתן השירות, בימים ובשעות, עלהזוכה  .3.5
האחראי, לשביעות רצונה המלא של מכבי, ולמלא אחר כל הוראות מכבי לעניין אופן מתן 

רות ולעניין שעות הפעילות ומספר העובדים על סוגיהם השונים, לרבות ההוראות האמורות השי
 ידי מכבי, מעת לעת.-במפרט, או הוראות אחרות כפי שיינתנו לו על

 עבודה שעותמתחייב לספק את השירות, במסגרת שעות העבודה הרגילות שלא יעלו על הזוכה  .3.6
לפי חוק שעות עבודה ומנוחה, והוא מתחייב שלא ו/או לשבוע עבודה  עבודה ליום מקסימליות

להעסיק את עובדיו לצורך מתן השירות בשעות נוספות כהגדרתן בחוק שעות עבודה ומנוחה. 
של כל עובד המועסק אצלו לצורך מתן השירות  העבודה לדאוג ששעותהזוכה להסרת ספק, על 

ודה ו/או שבוע עבודה(, בין פי חוק )ליום עב-את המכסה המקסימלית המותרת על נהעבורתלא 
אם עבד באותו יום עבודה ו/או שבוע עבודה, לפי העניין, רק במתקני מכבי ובין אם בשילוב עם 

 מקום עבודה אחר.

של החוזה, ועל אף האמור בכל הוראה מהוראות  יסודית הפרה מהווהלחוזה סעיף זה  הפרת .3.7
מאשר כי לא יהיו לו הזוכה תראה, והחוזה, היא מהווה עילה לביטולו המידי של החוזה וללא ה

כל השגות בעניין זה. אין באמור כדי לגרוע מכל זכות ו/או סעד העומדים לרשות מכבי לפי כל דין 
 .הזוכהו/או חוזה ו/או כדי למצות את טענות מכבי כלפי 

 

 התחייבויות והצהרות הזוכה לעניין מתן השירות .4

כבי את השירות בהתאם למפורט בהסכם זה, הזוכה מתחייב, בכל תקופת ההתקשרות, לספק למ .4.1
התעריפים ולוחות הזמנים כנדרש בהסכם זה ההכשרות , הציוד ובמפרט ובהצעתו, ולעמוד בכל 

 ובמסמכי המכרז. 

הזוכה יספק שירותי אבטחה שמירה וסדרנות באתרים, בהיקפים במועדים ובשאר התנאים  .4.2
 כמפורט בהסכם זה.

: להסכם זה( 5-ו 4 נספחים)זה עובדיו על הטפסים המצורפים להסכם מהזוכה יחתים כל אחד  .4.3
 .הצהרת בריאות ושמירה על סודיות

 הזוכה יספק את השירות בצמוד ללוח הזמנים הנדרש, כפי שתקבע לו מכבי מעת לעת.  .4.4

הזוכה מתחייב להמשיך לספק השירות גם בשעת חרום, למעט במקרה של נסיבות שלזוכה אין  .4.5
 שליטה לגביהן.

הזוכה יספק את השירות בהתאם להסכם זה בשיטות עבודה בטוחות, עם צוות עובדים אדיב,  .4.6
 מקצועי ומיומן ובעל ציוד תקין .

בודק  קצין הביטחון המחוזי של מכבי יהיה רשאי לדרוש מהזוכה להחליף מאבטח / ,בנוסף
והזוכה יהא חייב לבצע את החלפתו ללא דיחוי,  ,סדרן ללא הנמקה כל שהיא / בטחוני לא חמוש

 והכל עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של מכבי. 

 במשמרתהזוכה בהצבת המאבטח  את תחייב לעבודה חדש בטחוניבודק  / סדרן / מאבטח קבלת
 בסיום. המציע חשבון על העבודה ולימוד חפיפה, הדרכה תבוצע במהלכן, שעות 8 של אחת

 .הנדרשת לעבודה המאבטח של התאמתו על המחוזי הבטחון קצין ידי על יוחלט החפיפה

עובדים בעלי אזרחות ישראלית בלבד, מעל גיל  כי לצורך מתן השירות הוא יעסיקמתחייב הזוכה  .4.7
 .עברית גם הדוברים ,18

 הזוכה מתחייב שלא להעסיק עובדים זרים לצורך מתן השירות.  .4.8

 מתחייב שלא להעסיק נוער, כהגדרתו בחוק עבודת הנוער, לצורך מתן השירות. הזוכה  .4.9

 מתחייב שכל העובדים יהיו בעלי הופעה נאותה ויהיו במצב בריאות תקין.הזוכה  .4.10

במתן השירות מועסקים על ידו הכל אחד מעובדיו  להחליףהזוכה לדרוש מבכל עת  תרשאימכבי  .4.11
כי  ,מתחייבהזוכה וזאת מבלי צורך לנמק. , ורךבהתאם לנסיבות ובמידת הצבמתקני מכבי 
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יעשה תוך תקופת הזמן יכאמור, הדבר  להחליף עובדהוראה כאמור תנה על ידי מכבי ימשנ
 .האמורהוראה , ומבלי שמכבי תישא בתשלום פיצויים כלשהם בגין מכביהנקובה בדרישת 

 לביצוע החוזה. ינתנו מפעם לפעם, בכל הקשורייציית להוראות האחראי, כפי שהזוכה  .4.12

בקשר  לפעילותםמתחייב כי כל העובדים אותם יעסיק, יעברו או עברו הדרכה מסודרת הזוכה  .4.13
לעבודה ולבטיחות טרם תחילת עבודתם וכן מדי שנה, וכן יעברו בדיקה רפואית טרם תחילת 

 עבודתם, וכן מעת לעת, לפי דרישת האחראי.

חשבונו, כנגד מחלות מסוכנות ומדבקות  עלעל אחריותו ואת עובדיו,  מתחייב לחסןהזוכה  .4.14
בהתאם להוראות ונוהלי מכבי ומשרד הבריאות ובהתאם לדרישות כל דין. מכבי תהא רשאית 

למכבי  הזוכהובמקרה כאמור ישלם הזוכה להחליט כי החיסונים ייערכו על ידי מכבי ועל חשבון 
וקבלת אישור מתאים מאת רופא . מובהר כי ביצוע החיסונים בפועל בגין החיסוניםהעלות את 

תנאי לתחילת עבודתו של כל עובד  ותעסוקתי שזהותו תאושר על ידי מכבי מראש ובכתב יהי
ציג למכבי אישור על ביצוע החיסונים חתום על ידי הרופא בטרם תחילת הזוכה. הזוכה ימטעם 
 . של כל עובד עבודתו

וכן על הרשעתו בפלילים של מי יודיע לאחראי על פתיחת חקירה משטרתית כאמור  הזוכה .4.15
 מעובדיו.

מתחייב להיות אחראי כלפי עובדיו, שליחיו וכל מי שמועסק על ידו או מטעמו במתן  הזוכה .4.16
השירות ו/או בקשר למתן השירות, בגין מוות, נזק גופני, או נזק לרכוש שייגרם להם, בין 

השירות או בעת כל פעילות במישרין ובין בעקיפין, כתוצאה מתאונה או מנזק שאירע בעת מתן 
 הקשורה במתן השירות.

כנדרש  וביטחונםמתחייב לדאוג לתנאי בטיחות ותנאים אחרים לשמירת בריאות עובדיו  הזוכה .4.17
 .על פי כל דין

ימציא לכל עובד הודעה לפי חוק הודעה לעובד. תנאי לתחילת ההתקשרות יהיה המצאת  הזוכה .4.18
ההודעה, וכן הצהרה כי העובד קיבל את ההודעה, טופס הכולל את פרטי העובדים שקיבלו את 

קרא אותה והבין את תוכנה, וזאת בצירוף נוסח ההודעה שנמסרה לעובד או נוסח ההודעה 
 המעודכנת לעובד. 

 זה ובכלל ,העובדיםאת כל הוראות חוקי העבודה החלים ביחסים בינו לבין  לקייםמתחייב  הזוכה .4.19
 מן לגרוע מבלי .כאמור העבודה חוקי פי עלשהוא חייב  לשלם את כל התשלומיםו זכויות להעניק
 על, מהעובדים מי של בזכויותיו לפגוע או/ו החובות את להפר שלא מתחייב הזוכה ,לעיל האמור

פורטים המ דברי החקיקה )לרבות חוקים, תקנות, צווים, הסכמים קיבוציים( כולל אלה פי
 להסכם זה. 1 בנספח

מתחייב לשלם לכל אחד מן העובדים תשלום  הזוכה -מבלי לגרוע מן האמור לעיל, להסרת ספק  .4.20
ידי -רות היה אמור להינתן ביום החג עלהשי הזוכהאם לפי סידור העבודה שקבע  ,עבור ימי חג

 אותו עובד, וזאת בין אם בסמוך לפני או אחרי החג אותו עובד עבד במתקני מכבי ובין אם לאו. 

לשלם לעובדים שכר שלא יפחת משכר  הזוכהבנוסף, מבלי לגרוע מן האמור לעיל ומחובותיו של  .4.21
 הזוכהידי -שכר עבודתו של כל עובד המועסק עלכי  ,מובהר ,המינימום הקבוע בחוקי העבודה

במתן השירות במכבי, לא יפחת משכר המינימום בגין שלוש שעות עבודה ליום עבודה )גם אם 
מתחייב לשלם לכל עובד שכר שלא יפחת משכר  הזוכהת משלוש שעות במכבי(, ובפועל עבד פחו

המינימום המתחייב בגין שלוש שעות עבודה ליום עבודה במתקני מכבי, גם אם עבד בפועל פחות 
 משלוש שעות עבודה במכבי. 

מתחייב לקיים את כל הוראות חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, ומבלי לגרוע מן  הזוכה .4.22
 האמור לעיל:

ו שיספקו למכבי את השירות נשוא הסכם עובדימאחד  כללהזוכה  שישלםרכיבי השכר  .4.22.1
 .להסכם זה 2 בנספחמפורטים זה 

רכיבי השכר המרכיבים את ערך שעת העבודה, לא יהיו בכל מקרה כי  ,מתחייב הזוכה .4.22.2
שיהיו מעת  כפיפחותים מהקבוע בתקנות לפי החוק להגברת האכיפה של דיני עבודה, 

 יהיו לא כאמור תקנות כלשהי מסיבה אם או כאמור תקנות הותקנו שלא עוד וכללעת, 
 הסכומים מן העבודה שעת ערך את המרכיבים השכר רכיבי שווי יפחת לא, בתוקף

 בין העבודה יחסי על החלים העבודה חוקי הוראות פי על המתחייבים המינימליים
 הכללי החשב ידי על המתפרסמים הסכומים מן יפחת לאלעובדיו, ובכל מקרה  הזוכה
 . החוזה נשוא השירות בענף שירותים ינקבל עם המדינה למכרזי בהתייחס באוצר
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הזוכה שיספקו למכבי את השירות נשוא  עובדימאחד  כל עבור המינימלית השכר עלות .4.22.3
  להסכם זה. 2 בנספחהסכם זה מפורטת אף היא 

 אינהעבור כל אחד מן העובדים  המינימלית השכר עלות כי ,ומתחייב מצהיר הזוכה .4.22.4
 דיני של האכיפה להגברת החוק לפי בתקנות שנקבעה כפי עבודה שעת מערך פחותה
 לא כאמור תקנות כלשהי מסיבה אם או כאמור תקנות הותקנו שלא עוד וכל, עבודה

 המתחייבים המינימליים הסכומים מן המינימלית השכר עלות תפחת לא, בתוקף יהיו
 לא מקרה ובכל, לעובדיו הזוכה בין העבודה יחסי על החלים עבודה חוקי הוראות פי על

המתפרסמים על ידי החשב הכללי באוצר בהתייחס למכרזי  הסכומים מן תפחת
  המדינה עם קבלני שירותים בענף השירות נשוא חוזה זה. 

שעת עבודה ו/או ועוד, אם במהלך תקופת החוזה חל שינוי ברכיבי השכר ו/או ערך  זאת .4.22.5
)הצעתו נספח ג' להסכם ו 2נספח  נועודכיעלות שכר מינימלית, על פי חוקי העבודה, 

 ם. מיהקוד יםאת הצדדים במקום הנספח ויחייב םוהבהתאמה, הסופית של הזוכה( 

לשלם מענק מצוינות על פי צו העסקת עובדים על ידי קבלני שירות  מתחייב הזוכה .4.22.6
מסך  1%, אשר יעמוד על 2013-"גהתשע, ציבוריים בגופים והניקיון מירהבתחומי הש

 להסרת: שכר יסוד, עבודה נוספת, ונסיעות. זוכהל משולמיםהרכיבים הבאים אשר 
 ,כי התמורה שתשולם לזוכה כוללת בתוכה תשלום בגין מענק המצוינות ,מובהר ספק

 .זוכהשל ה ומכבי לא תידרש לשלם תשלום נוסף בעת הענקת המענק למי מעובדיו

מטעמו שיהיה ממונה על קיום חוקי העבודה בכל הנוגע להעסקת  גורם ימנה הזוכה .4.22.7
 הזוכההעובדים, אשר במסגרת תפקידו יערוך פיקוח ובקרה פנימית על מנת לוודא כי 

 מטעם הודעה בכל ובירור טיפול על מופקד יהיה, זה ובכלל, העבודה חוקי את מקיים
 ויאפשר, אליו הפנייה ואופן, גורם אותויעדכן כל עובד לגבי קיומו של  הזוכה. העובד
 .גורם לאותו כאמור עובדיו של לפניות וזמינות נוחה גישה

סעיף המיידע  יהיההעובד  עםהעבודה  בחוזהאו /וכי בהודעה לעובד  ,מתחייב הזוכה .4.22.8
 ו. אלי הפנייה, ודרכי תפקידו, לעיל כאמור גורםאת העובד לגבי קיומו של 

אחד מן העובדים בכל דרך שימצא לנכון כי קיים גורם  כלמתחייב ליידע את  הזוכה .4.22.9
העובד,  מטעם הודעהולמסור  עת בכל לפנות יוכל עובד כל אליו מכביהאחראי אצל 

העובד,  מטעם שבהודעה המידע ולבירורהעובד,  מטעם ההודעה קבלת על מופקד והוא
 . מכביאצל  האחראי הגורם עם ההתקשרות דרכי פירוט תוך

 לעובד בהודעה סעיף לכלול מתחייב הזוכהלעיל,  האמור מן לגרוע ומבלי, זה בכלל .4.22.10
 את למכבי וישלח, לעיל האמור כל בדבר העובד את המיידע, העובד עם העבודה ובחוזה
 בחתימתו המאשר, העובד ידי על חתומים העבודה חוזה אתאו /ו לעובד ההודעה העתק

  .לעיל האמור על ידיעתו דבר את

כי ידוע לו שכל עובד יהיה רשאי לפנות אל האחראי מטעם מכבי, בכל  ,מאשר הזוכה .4.22.11
מתחייב שפניה כזו של מי מעובדיו לא תהווה  הזוכהו, העובד מטעםעת, ולמסור הודעה 

 עילה לפיטורי העובד ו/או לגריעה ו/או פגיעה כלשהי בזכויות העובד. 

ליידע את מכבי לגבי כל הודעה מטעם העובד, ולמסור למכבי כל מידע  מתחייב הזוכה .4.22.12
ו/או מסמך רלבנטי, ומכל מקום ישלח למכבי העתק ההודעה מטעם העובד, מיד עם 

מטעם העובד, המועד שבו התקבלה אצל  להודעה הזוכהקבלתה, בצירוף התייחסות 
 , ואופן הטיפול בה. הזוכה

למכבי בתחילת כל חודש  ישלח הזוכהעל פה, שההודעה מטעם העובד נמסרה ב ככל .4.22.13
קלנדרי, רשימה הכוללת את שמות העובדים שפנו אליו בחודש שחלף, עם פירוט מועד 

מטעם העובד ואופן  להודעה הזוכהקבלת ההודעה מטעם העובד, ובצירוף התייחסות 
 הטיפול בה. 

לטפל בכל הודעה מטעם העובד שיקבל, בין אם התקבלה אצלו ישירות  מתחייב הזוכה .4.22.14
מן העובד ו/או מי מטעמו ובין אם הועברה אליו על ידי מכבי ו/או מי מטעמו ו/או על 

, ולתקן כל פגיעה ו/או מכביידי בודק שכר מוסמך ו/או על ידי רו"ח שמונה על ידי 
ההודעה מטעם העובד, וזאת,  הפרת של חוקי העבודה בקשר עם העסקת העובד נשוא

 הזוכהימים מן המועד שבו התקבלה אצל  30באופן מידי, ובתוך תקופה שלא תעלה על 
 .העובד מטעם ההודעה

 חוקי של ההפרהאו /ו הפגיעה כי בכתב העובד אישור את לקבל מתחייב הזוכה .4.22.15
 וכי אין לו תביעות ,תוקנה העובד מטעם ההודעה במסגרת התלונן עליה,העבודה

ימים מן המועד שבו התקבלה ההודעה מטעם  30-טענות בעניין, וזאת לא יאוחר מו
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 מתום יאוחר ולא, קבלתו עם מיד מכבי אל יישלח כאמור האישור. הזוכההעובד אצל 
 .לעיל כאמור הימים 30 של התקופה

ימים מהמועד  30להמציא למכבי תוך  מתחייב הזוכה, ומבלי לגרוע מן האמור, בנוסף .4.22.16
, תצהיר ערוך כדין של גורם מוסמך הזוכהשבו התקבלה ההודעה מטעם העובד אצל 

מטעמו, כי ההודעה מטעם העובד טופלה, שבו יפורט מועד קבלת ההודעה מטעם 
מטעם העובד, האופן שבו טופלה ההודעה מטעם  להודעה הזוכההעובד, התייחסות 
 ההפרה נשוא ההודעה מטעם העובד תוקנה.  העובדה, והצהרה כי

תצהיר חתום כדין על ידי גורם מוסמך מטעמו המאשר כי  הזוכה יעביר לרבעון אחת .4.22.17
 וכי, מכבימקיים את הוראות חוקי העבודה ביחס לעובדיו המועסקים במתקני  הזוכה

 חמכותלונות תלויות ועומדות של עובדים כאמור בדבר פגיעה בזכויותיהם /פניותאין 
, ובכלל זה אין הודעה מטעם אליהם ביחס העבודה חוקי הפרתאו /וחוקי העבודה 

העובד שהתקבלה אצלו ולא טופלה ושבגינה לא הומצא אישור העובד בכתב כאמור 
 לעיל.  4.22.15בסעיף 

קיימת הודעה מטעם העובד, שבגינה לא ניתן אישור של  התצהיר המצאת במועד אם .4.22.18
שמות העובדים  אתהתצהיר  במסגרתיפרט  הזוכהלעיל,  4.22.15כאמור בסעיף  העובד

 הזוכהמטעם העובד, לרבות מועד קבלתה, התייחסות  ההודעה ומהות הרלבנטיים
אחת מן ההודעות התלויות ועומדות  בכל, וכן את אופן הטיפול העובד מטעם להודעה

 כאמור לעיל. 

פעולה עם כל ביקורת שתיערך בנושא זכויות העובדים ו/או פגיעה בזכויות  ישתף הזוכה .4.22.19
 מרשויות מי עם לרבות, מכך הנובעאו /ו הקשור וכל העבודה חוקי הפרתאו /ו עובדים
 .המדינה

מתחייב לשתף פעולה, באופן שוטף, ולמסור כל  הזוכה, לעיל האמור מן לגרוע מבלי .4.22.20
חשבון או כל בעל תפקיד  רואה לרבות) מטעמה מיאו /ו מכבימידע ו/או מסמכים, ל

 למי חופשית גישהגורמים  לאותם, ויאפשר מוסמך שכר בודקאחר מטעם מכבי ו/או 
מטעמו  או הזוכהניהולי ו/או אדמיניסטרטיבי ו/או מקצועי אצל  גורם, ולכל מהעובדים

 ילמ, ויתיר העובדיםהנוגע להעסקת  מידעהעוסק בזכויות העובדים, ולקבלת כל 
ולצלם ולהעתיק כל מסמך או מידע הנוגע  לעייןמאותם גורמים לעיל שיבקש זאת, 

ו/או הפרת  פגיעהאו /ו העבודה חוקי פי על זכויותיהםאו /ו העובדים של העבודה לתנאי
חוקי העבודה ביחס לעובדים וכל הקשור ו/או הנובע מעניין זה, לרבות כל מידע 

רת האכיפה של דיני העבודה, התקנות להגב חוקשיתבקש למסור על פי הוראות 
 והצווים מכוחו.

 מסמכיםאו /ו מידע כל ולמסור, שוטף באופן, פעולה לשתף מתחייב הזוכהכן,  כמו .4.22.21
עוד לא מונה בודק שכר מוסמך,  כל מכביוכן לרו"ח מטעם  ,מוסמך שכרלבודק 

 . העבודה דיני של האכיפה להגברת החוק פי על תפקידו את לבצעולאפשר לו 

למכבי, אחת לרבעון, ובכל עת בין רבעון  ימציא הזוכהלגרוע מן האמור לעיל,  מבלי .4.22.22
לאומי,  ביטוחלורבעון לפי דרישתו, אישורים בדבר תשלומים למס הכנסה, למוסד 

לקרנות פנסיה, לקופות גמל, לביטוח מנהלים, תלושי שכר, דוחות נוכחות ביחס לכל 
 שיידרש בקשר לעובדים. אחד מן העובדים, וכל מסמך רלבנטי אחר 

"ח רואו /ואו שיקול דעתו של בודק השכר המוסמך /ו מכבילפי שיקול דעת  אם .4.22.23
או הפרת של חוקי העבודה ביחס /וסיבה שהיא, ישנה פגיעה  ומכל, מכבי התשמינ

יום למן  30מתחייב לתקן את ההפרה בתוך תקופה של  הזוכה, הזוכהמעובדי  לעובד
 היום שנדרש לכך, לרבות תשלום רטרואקטיבי לעובד אשר זכויותיו הופרו. 

ערוך כדין על ידי גורם מוסמך  תצהיר ,מכבייום ממועד פניית  30במהלך  ,ימציא הזוכה .4.22.24
תוקנו,  מטעמו, שבו הוא מצהיר על כך שהליקויים שנמצאו תוקנו, וכי ההפרות שהיו

 ואת האופן שבו טופלו. 

באמור כדי לגרוע מכל זכות ו/או סעד העומדים לרשות מכבי לפי כל דין ו/או חוזה,  אין .4.22.25
 .הזוכהו/או כדי למצות את טענות מכבי כלפי 

 מתחייב: הזוכהמבלי לגרוע מכל האמור לעיל,  .4.23

 אשר כאלו לרבות, מכבי של במתקניה העובדים הזוכהרשימה של כל עובדי  להכין .4.23.1
 .ההתקשרות תקופת כל במהלך הוחלפו
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 לצורך ידו על המועסקים העובדים לבין בינו העבודה יחסי את להסדיר, הצורך במידת .4.23.2
 .זה חוזה דרישות את התואם העסקה בהסכם זה חוזה

. אם נמנע השכר הגנת לחוק 24' מס לתיקון בהתאם חודשי שכר תלוש עובד לכל למסור .4.23.3
 .בדואר הזוכהעובד מלאסוף את תלוש השכר שלו, ישלח לו אותו 

לכל עובדיו הודעה לפי חוק הודעה לעובד. לעובד שאינו קורא עברית תומצא  להמציא .4.23.4
 יהיהנשוא הסכם זה הודעה לעיון בשפה המובנת לו. תנאי לתחילת ההתקשרות 

 העובד כי הצהרה וכן, ההודעה את שקיבלו העובדים פרטי את הכולל טופס המצאת
 שנמסרה ההודעה נוסח בצירוף וזאת, תוכנה את והבין אותה קרא, ההודעה את קיבל

יש לשמור כל עדכון השינוי שחל  ,כן כמו. לעובד המעודכנת ההודעה נוסח או לעובד
 .הזוכהידי חתימת העובד ו-בהודעה זו על

 פנסיוני לביטוח ההרחבה בצו הקבוע את התואם פנסיוני בביטוח עובדיו את לבטח .4.23.5
 .1957-"זהתשי, קיבוציים הסכמים חוק לפי במשק מקיף

את כל  להמציא הזוכהאצל מזמיני שירות נוספים, על  עובד הזוכהעובד כלשהו של  אם .4.23.6
המסמכים הקשורים להעסקתו גם על ידי מזמיני השירותים הנוספים, וזאת מבלי 

 אותם אצל הזוכהשיהא בכך כדי להטיל על מכבי אחריות כלשהי בקשר לפעילותו של 
 .נוספים שירותים מזמיני

מהווה הפרה יסודית של החוזה, ועל אף האמור בכל , על כל אחד מתתי סעיפיו, זה 4הפרת סעיף  .4.24
הוראה מהוראות החוזה, היא מהווה עילה לביטולו המידי של החוזה וללא התראה, ולחילוט 

מאשר כי לא יהיו לו כל הסגות בעניין זה בקשר עם מימוש הערבות  הזוכההערבות באופן מידי, ו
וחילוטה בנסיבות בהן יופרו התחייבויותיו כאמור לעיל. אין באמור כדי לגרוע מכל זכות ו/או 

 .הזוכהסעד העומדים לרשות מכבי לפי כל דין ו/או חוזה ו/או כדי למצות את טענות מכבי כלפי 

 

 1996-על ידי קבלני כח אדם, התשנ"ו אי תחולת חוק העסקת עובדים .5

מצהיר בזאת, כי אינו "קבלן כח אדם" כהגדרתו בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כח  הזוכה .5.1
"(, וכי ידוע כי מכבי אינה "מעסיק קבלן כח אדםובדינים השונים )להלן: " 1996-אדם, התשנ"ו

 בפועל". 

 הזוכההינו קבלן כח אדם, מתחייב  וכההזערכאה מוסמכת תקבע, על אף האמור לעיל, כי ככל ש .5.2
לשלם לעובדיו או מי הם, על חשבונו בלבד, כל סכום המגיע להם עקב הקביעה הנ"ל על פי חוק 

מצהיר כי לא תהיינה הוא ועל פי כל דין, ו 1996-העסקת עובדים על ידי קבלני כח אדם, התשנ"ו
 אמור.לו דרישות ו/או תביעות כלשהן ממכבי בגין תשלום סכומים כ

לשיפוי ולפיצוי מכבי בשל כל סכום שתידרש  הזוכהאין בסעיף זה כדי לגרוע מהתחייבויות  .5.3
מעביד כאמור לעיל, לרבות עקב קביעה כי -לשלם, עקב תביעה או דרישה בדבר קיום יחסי עובד

 הינו "קבלן כח אדם". הזוכה

או להעביר לאחר או  לא יהיה רשאי להסב מבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה לעיל ולהלן, הזוכה .5.4
אחרים את זכויותיו וחובותיו מהתקשרות זו, כולן או מקצתן, לרבות זכויותיו לכספים שיגיעו לו 

פי התקשרות זו, או את חובותיו הכספיות כלפי מכבי. כמו כן מתחייב הוא לא -למאת מכבי ע
לפי מתן השירותים לשתף איש אחר או גוף אחר )לרבות קבלן משנה(, זולת עובדיו או שליחיו, ב

 חוזה זה, אלא אם קיבל על כך הסכמת מכבי בכתב מראש. 

 

 התחייבויות מכבי  .6

מסמכי נספח ג' ל)מכבי תשלם לזוכה את התמורה בגין השירות בהתאם למחירים הקבועים בהצעה 
 בהסכם זה.פי תנאי התשלום הקבועים על ו (מכרזה
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 התמורה ותנאי תשלום .7

 לשעת עבודהפי מכפלת התעריף -הצעתו הסופית שאושרה, ועלמכבי תשלם לזוכה בהתאם ל .7.1
ידי נציג מכבי, בתוספת מע"מ כדין, -ושאושרה על בכל חודש קלנדי שניתנה בפועל שעותבכמות ה

ידי מכבי לזוכה כנגד הוצאת חשבונית מס כחוק; או חשבונית עסקה אם הספק -שתשולם על
ובמקרה כאמור, לאחר התשלום יעביר למכבי  מאושר לעבוד על בסיס מזומן לפי החוק והתקנות,

 "(.התמורה)להלן: "  חשבונית מס בהתאמה

מובהר, כי התמורה הינה סופית ומוחלטת, וכוללת את כל התשלומים, ההוצאות, המיסים,  .7.2
והזוכה לא יהא זכאי לכל תמורה נוספת  במתן/אספקת השירותים,ההיטלים והאגרות הכרוכים 

 מעבר לתמורה.

' ג נספחמצהיר, כי התעריפים המפורטים על ידו בטופס ההצעה ) הזוכהלגרוע מהאמור,  מבלי .7.3
סדרנות השמירה והמכרז( מהווים תמורה מלאה וסופית בגין מכלול שירותי האבטחה, ה מסמכיל

, זוכהשיסופקו על ידו, כי הם כוללים בתוכם את כלל מרכיבי השירות ואת כלל הוצאותיו של ה
גרוע מכלליות האמור לעיל עלות הציוד, שכר עבודה לרבות תנ"ס, הסעות, לרבות אך מבלי ל

הובלה והדרכת מאבטחים ו/או שומרים /סדרנים, ביטוח, תקורות וכיו"ב, וכי לא תהיינה לו כל 
 דרישות ממכבי לתשלום נוסף בגין שירותים אלה.

 הצמדה .7.4

   .ףהתמורה בגין השירותים המוצעים תוצמד לשכר המינימום השעתי בענ

 תנאי תשלום .7.5

 65)שישים וחמישה( יום )תום חודש +  65התשלום יבוצע בתנאי תשלום של שוטף +  .7.5.1
יקף העבודה והחשבון ע"י נציג בכפוף להמצאת חשבונית מס כדין ולאחר אישור ה יום(

 מכבי.

)עשרה( ימים מתום חודש הפעילות. אם תוגש לאחר  10-החשבונית תוגש לא יאוחר מ .7.5.2
 שלום יידחה למועד התשלום הבא.מועד זה, אזי הת

חשבון חודשי, ובו פירוט כל הסכומים המגיעים הספק יגיש למכבי  -הגשת החשבונית  .7.5.3
 לו. הספק יצרף דוח מפורט של שעות העבודה )דוח נוכחות מאושר שבוצע בפועל(

 שבוצעו באותו אתר במהלך החודש הרלוונטי, הכולל אסמכתאות, לאימות החיובים. 

מכבי תבדוק חשבונית זו והדו"ח המצורף אליה, ולאחר בדיקתם יהוו החשבונית  .7.5.4
 והדו"ח אסמכתא לתשלום על ידי מכבי.  

היה ויתגלו בחשבונית )לרבות בדו"ח(, בין אם לפני התשלום או לאחריו, טעויות, אי  .7.5.5
דיוקים ו/או ליקויים כלשהם, לרבות חריגות  מן המוסכם, תהא מכבי רשאית לקזז 

ומים שיתגלו בעקבות האמור לעיל מכל סכום המגיע ו/או שיגיע לזוכה בכל עת, הסכ
 .ימים מראש 14ממכבי, ובכפוף למתן הודעה בכתב בת 

 

 אחריות .8

פי דין לכל נזק ו/או אובדן ו/או פגיעה -מבלי לגרוע מן האמור בהסכם זה, הזוכה לבדו אחראי על .8.1
ו/או הפסד, לגוף ו/או לרכוש, מכל סוג וללא יוצא מן הכלל, שייגרמו למכבי ו/או למי מטעמה 

כמפורט ומוגדר  םשירותיהו/או למבוטחיה ו/או לצד שלישי כלשהו, עקב ו/או בקשר עם אספקת 
 כם זה. בהס

הזוכה מתחייב לפצות ו/או לשפות את מכבי, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק ו/או  .8.2
הוצאה, לרבות הוצאות ושכר טרחת עורכי דין בגין תביעה שתוגש כנגד מכבי, שייגרמו למכבי 
כתוצאה מאירוע שהינו באחריותו של הזוכה ו/או מי מטעמו ו/או בשמו, על פי הסכם זה או על פי 

 ל דין.כ

חובת הפיצוי והשיפוי כפופה לפסק דין חלוט, למתן הודעה מיידית ובכתב לזוכה אודות התביעה, 
למתן האפשרות לזוכה לנהל את התביעה הנידונה ולכך שמכבי לא תתפשר בתביעה ללא הסכמת 

 הזוכה.

גרוע ידי הזוכה כדי לצמצם או ל-בהקשר זה מובהר, כי אין בעריכת הביטוחים כמפורט להלן על .8.3
בצורה כל שהיא מהתחייבויותיו בהתאם להסכם, ולא יהיה בעריכת הביטוחים כדי לשחרר את 
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פי -הזוכה מחובתו לשפות ו/או לפצות את מכבי ו/או מי מטעמה בגין כל נזק שהוא אחראי לו על
 פי כל דין.-הסכם זה ו/או על

, מכל סכום שיגיע ממנה מכבי תהא רשאית לנכות סכומים להם היא זכאית לפי סעיף זה בכללותו .8.4
פי חוק, בכל זמן שהוא, וכן תהא רשאית לגבותם מהזוכה  בכל -לזוכה, בצירוף הצמדה וריבית על

 דרך אחרת.

הזוכה מתחייב לשמור ולקיים באופן קפדני ומדוקדק את כל החוקים, התקנות, הצווים,  .8.5
למעלה מן הצורך פי ההסכם. -ההוראות והתקנים המתייחסים לשירותים הניתנים על ידו על

יובהר, כי הזוכה מתחייב למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי )נוסח משולב(, 
ואחר כל הצווים והתקנות שהותקנו על פיו, ובעיקר, אך מבלי לפגוע בכלליות  1995-התשנ"ה

לו האמור לעיל, באופן שהזוכה, כל עובדיו ו/או שליחיו ו/או משמשיו ו/או קבלני המשנה ש
אלה שיעסקו בעבודות האמורות באופן מקרי או  ועובדיהם שיועסקו במתן השירותים, לרבות

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

הוראות סעיף זה, על כל סעיפי המשנה שבו, אינן באות לגרוע מכל התחייבות של הזוכה לפי  .8.6
י כל דין, ואין בהן כדי לשחרר את הזוכה מאחריות כלשהי בגין פ-ההסכם ו/או על

 נזק/אובדן/הפסד וכד' המכוסה או שאינו מכוסה בביטוחי הזוכה, כהגדרתם להלן.

 

 ביטוח  .9

פי כל דין, ממועד תחילת -פי הסכם זה ו/או על-מבלי לגרוע מאחריות ומהתחייבות הזוכה על .9.1
לפי המוקדם, מתחייב הזוכה לערוך ולקיים על  מתן השירותים,הסכם זה או ממועד תחילת 

חשבונו בחברת ביטוח מורשית כחוק לעריכת ביטוחים בישראל, את הביטוחים המפורטים 
להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו )להלן:  3 כנספחב"אישור עריכת ביטוחים" המסומן 

פי ההסכם, לרבות -ת על(, וזאת למשך כל תקופת ההתקשרו"הביטוחים"ו/או  "ביטוחי הספק"
כל הארכה שלו, ולעניין ביטוח אחריות מקצועית למשך כל תקופה נוספת לאחר תום תקופת 

)שלוש( שנים מתום תקופת  3-ההתקשרות ועד לתום תקופת ההתיישנות, אך לא פחות מ
 ההתקשרות.

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

, והוא מתחייב, בין היתר, הנ"ל 3הזוכה מתחייב למלא אחר כל תנאי הביטוחים הנזכרים בנספח  .9.2
לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, לדאוג ולוודא כי פוליסות ביטוחי הזוכה תחודשנה 

הצורך, ותהיינה בתוקף במשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם, לא לעשות מעת לעת, לפי 
כל מעשה שיש בו כדי לצמצם ו/או להפקיע את תוקף הביטוחים. יודגש, כי הזוכה יישא בכל 

 מקרה בסכומי ההשתתפויות העצמיות הנקובים בביטוחי הזוכה.

לא יאוחר מיום אחד לפני מועד ללא צורך בכל דרישה מצד מכבי, מתחייב הזוכה להמציא למכבי,  .9.3
חתימת הסכם זה, אישור בדבר עריכת ביטוחי הזוכה כאמור לעיל בהתאם לנוסח "אישור עריכת 
ביטוחים", כשהוא חתום כדין על ידי המבטח. הזוכה מצהיר, כי ידוע לו, כי המצאת אישור 

התחלת מתן עריכת הביטוחים כשהוא חתום כדין על ידי המבטח הינו תנאי מתלה ומקדמי ל
פי הסכם זה ו/או -השירותים על ידו, ואולם אי המצאתו לא תגרע מהתחייבויותיו של הזוכה על

 פי כל דין.-על

ידי הזוכה כדי לצמצם או לגרוע בצורה כל -בהקשר זה מובהר, כי אין בעריכת הביטוחים הנ"ל על .9.4
רר את הזוכה שהיא מהתחייבויותיו בהתאם להסכם, ולא יהיה בעריכת הביטוחים כדי לשח

פי -מחובתו לשפות ו/או לפצות את מכבי ו/או מי מטעמה בגין כל נזק שהזוכה אחראי לו על
 פי כל דין.-הסכם זה ו/או על

ככל שתקופת ביטוחי הזוכה תסתיים לפני תום תקופת ההתקשרות לפי הסכם זה, מתחייב הזוכה  .9.5
לעיל בגין הארכת תוקפו לתקופת  9.3להפקיד בידי מכבי אישור עריכת ביטוחים כאמור בסעיף 

 .פי ההסכם-ביטוח נוספת ולמשך כל תקופת ההתקשרות על

בש"ח בהתאם מובהר, כי היה וסכומי הביטוח הינם בדולרים, על הזוכה להתאימם לערך הנקוב 
 לשער הידוע ביום חידוש עריכת הביטוח.

לעיל  9.5ו/או  9.3ידי הזוכה כנדרש בסעיפים -מובהר, כי אי המצאת אישור עריכת ביטוחים על .9.6
ל תשלום המגיע לזוכה תחשב הפרה יסודית של הסכם זה, ותזכה את מכבי, בין היתר, בעיכוב כ

 לפי הסכם זה.

 .1970-ות(, התשל"אאין באמור לעיל כדי לגרוע מכל זכות העומדת למכבי לפי חוק החוזים )תרופ .9.7
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ידי הזוכה -מכבי תהא רשאית, אך לא חייבת, לבדוק את אישור עריכת הביטוחים שיומצא על .9.8
כאמור לעיל, והזוכה מתחייב לבצע כל שינוי ו/או תיקון ו/או התאמה ו/או הרחבה שיידרשו על 

זה. הזוכה מצהיר  9פי סעיף -מנת להתאים את הביטוחים נשוא האישור להתחייבויותיו על
ומתחייב, כי זכויות מכבי לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל אינן מטילות על 
מכבי ו/או מי מטעמה כל חובה ו/או כל אחריות לגבי הביטוחים נשוא אישור עריכת הביטוחים, 

ת על הזוכה טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטל
פי כל דין, וזאת בין אם נדרשה עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם -פי הסכם זה ו/או על-על

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

ידי מכבי, וכי -ביטוחי הזוכה יכללו תנאי מפורש, על פיו הינם קודמים לכל ביטוח אשר נערך על .9.9
שה או טענה בדבר שיתוף ביטוחי מכבי. כמו כן, יתחייב המבטח המבטח מוותר על כל דרי

שהפוליסות לא תצומצמנה ולא תבוטלנה, אלא אם תימסר הודעה בכתב בדואר רשום לידי מכבי 
 )שלושים( יום מראש. 30לפחות 

ביטוחי הזוכה יכללו סעיף, לפיו אי קיום בתום לב החובות המוטלות על הזוכה, לרבות אי מתן  .9.10
או אי הגשת תביעה ו/או הפרה של תנאי מתנאי הפוליסות, לא יפגעו בזכויותיה של מכבי הודעה ו/

 לקבלת שיפוי. 

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מצהיר הזוכה, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה  .9.11
את  כנגד מכבי ו/או מי מטעמה בגין כל נזק שארע לרכושו ו/או הנובע מנזק לרכושו, והוא פוטר

מכבי ו/או מי מטעמה מכל אחריות לנזק כאמור. פטור זה לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בכוונת 
זדון. הספק מתחייב, כי ככל שערך ביטוח רכוש )לרבות נזק תוצאתי(, תכלולנה הפוליסות ויתור 
על זכויות שיבוב כלפי מכבי ומי מטעמה )אך למעט כלפי מי שגרם נזק בכוונת זדון(, והזוכה 

 פי הפוליסות.-מתחייב לפעול למיצוי זכויותיו על

נשוא  עם מתן השירותיםהזוכה מתחייב, כי בהתקשרותו עם קבלני משנה במסגרת ו/או בקשר  .9.12
חוזה זה, הוא יהא אחראי לכלול בהסכמי ההתקשרות סעיף לפיו קבלני המשנה יתחייבו לערוך 

זה, על כל תנאיהם, וזאת למשך כל תקופת  9ולקיים את הביטוחים המפורטים בסעיף 
זה. לחלופין, רשאי  9פי המוגדר בסעיף -התקשרותם עם הזוכה או לתקופה מאוחרת יותר על

 הזוכה לכלול את קבלני המשנה בשם המבוטח בביטוחים אשר התחייב לערוך כמפורט לעיל. 

מוסכם בזאת במפורש, כי נוסחי פוליסות הזוכה, למעט ביטוח אחריות מקצועית, לא יהיו  .9.13
 מועד עריכת הביטוח או כל נוסח אחר שיחליף אותם.נחותים מהנוסח הידוע כביט הרלוונטי ל

 

 רישיונות והיתרים .10

הזוכה מתחייב למלא אחר הוראות כל דין ולקבל ולהחזיק ברשותו את כל האישורים ו/או  .10.1
פי הדין לרבות רישיון מפעל ראוי , רישיון עפ"י חוק -ההיתרים ו/או הרשיונות הדרושים על

, לצורך קיום השירות והפעלתו. הזוכה מתחייב  1972התשל"ב חוקרים פרטיים ושירותי אבטחה 
לגרום לכך שכל הנ"ל יהיו בעלי תוקף ולשאת בכל התשלומים הכרוכים בהם, על חשבונו הוא, 

 במשך כל תקופת ההתקשרות.

 הפרת סעיף זה תהווה הפרה יסודית. .10.2

 

 מועסקי הזוכה .11

ייחשבו לכל צורך כעובדיו  מתן השירותהזוכה מצהיר בזה, כי כל האנשים שיועסקו על ידו לצורך  .11.1
או שלוחיו, ולא ייחשבו כעובדיה או שלוחיה של מכבי, במישרין או בעקיפין, ויועסקו על ידו, על 

 חשבונו הוא בלבד, ועליו תחול האחריות לגבי תביעותיהם הנובעות מיחסיו עימם.

לכל דין ו/או הסכם  הזוכה מתחייב לשלם לעובדיו את כל התשלומים החלים על מעביד בהתאם .11.2
 החלים עליו.

הזוכה אחראי כלפי עובדיו, שליחיו וכל מי שמועסק על ידו או מטעמו במתן השירות ו/או בקשר  .11.3
למתן השירות, בגין נזק גופני, מוות או נזק לרכוש שייגרם להם בעת מתן השירות או בכל פעילות 

 הקשורה למתן השירות. 

פי ההסכם, וכי כל זכות -עצמאי בביצוע מתן השירות על כן מצהיר הזוכה, כי הוא משמש כקבלן .11.4
פי ההסכם למכבי ו/או למנהל ו/או לנציגיה ו/או למי שהתמנה על ידם ו/או בשמם -שניתנת על

ו/או מטעמם, לפקח ולהתערב בכל צורה במתן השירות, אינה אלא אמצעי להבטחת ביצוע 
ובדים המועסקים על ידו כל זכויות של הוראות ההסכם במלואן, ולא תהיינה לזוכה ו/או לכל הע
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עובדי מכבי, והם לא יהיו זכאים לכל תשלום, פיצוי או הטבה אחרת ממכבי בקשר עם ביצוע 
ההסכם או הוראה שניתנה על פיו, או בקשר עם ביטול או סיום ההסכם, או סיום כל התקשרות 

 פי ההסכם, מכל סיבה שהיא.-על

בשמו בלבד. שום דבר האמור בהסכם לא יתפרש כמסמיך  הזוכה מתחייב, כי ייתן את השירות .11.5
את הזוכה להופיע בשם מכבי או מטעמה, או כמקנה לו מעמד של נציג מכבי בעניין כלשהו או 

 למטרה כלשהי.

מבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד הנתונים למכבי, הזוכה מתחייב לפצות ו/או לשפות את מכבי  .11.6
ידי רשות מוסמכת, כי המצב המשפטי ו/או -, אם ייקבע עלבגין כל נזק ו/או הוצאה שייגרמו לה

 העובדתי שונים מהמוצהר בהוראות פרק זה.

 בשבת/חג תשולם תוספת כחוק.בגין כל שעת עבודה  .11.7

אחראי כלפי עובדיו, שליחיו וכל מי שמועסק על ידו או מטעמו במתן השירות ו/או בקשר  הזוכה .11.8
למתן השירות, בגין מוות, נזק גופני, או נזק לרכוש שייגרם להם בין במישרין ובין בעקיפין 

 כתוצאה מתאונה או מנזק שאירע בעת מתן השירות או בעת כל פעילות הקשורה במתן השירות 

 .אי בטיחות ולתנאים לשמירת בריאות עובדיו כנדרש על פי כל דיןהזוכה ידאג לתנ .11.9

 

 פרסום, שמירת סודיות ואבטחת מידע  .12

בקשר  הזוכה מתחייב לשמור בסוד, ולא להעביר, למסור ו/או להביא לידיעת כל אדם, כל ידיעה  .12.1
או  עם ביצוע ההסכם או השירות או ידיעה שהגיעה אליו בתוקף או במהלך או אגב ביצוע ההסכם

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

לחוק  118הזוכה מצהיר, כי ידוע לו שהפרת ההתחייבות האמורה מהווה עבירה לפי סעיף  .12.2
 .1977-העונשין, התשל"ז

כל פרסום בקשר להסכם זה ו/או שימוש בשמה של מכבי, לרבות בסימני המסחר שלה, כפופים  .12.3
 אש ובכתב של מכבי.לקבלת אישורה מר

 :דרישות לסודיות .12.4

 הזוכה מצהיר ומתחייב כדלקמן:

לשמור על סודיות מוחלטת ביחס לכל המידע שנכלל במסמכי ההסכם וכן ביחס לכל  .12.4.1
מידע על ושל מכבי, עובדיה, מבוטחיה, שיטות עבודתה, נתוניה הכספיים, מידע על 
ספקיה, מידע רפואי, מידע ניהולי, מידע עסקי, מידע פיננסי וכיו"ב נתונים, אשר יגיעו 

פי האמור במסמכי הסכם זה )להלן: -זוכה עללידיעתו במסגרת ביצוע התחייבויות ה
 (."המידע"

למנוע כל פרסום ו/או גילוי של המידע בכל דרך שהיא ובכל זמן שהוא, אלא אם קיבל  .12.4.2
 אישור ספציפי, לכל נושא בנפרד, בכתב, מאת מכבי ובהתאם לאישור שניתן.

לעשות את כל הסידורים הדרושים לשמירת המידע, להגביל את הגישה למידע אך ורק  .12.4.3
לעובדי הזוכה המורשים לכך, ולדאוג לכך שכל עובדי הזוכה, נותני שירותים 

פי ההסכם יחתמו על כתב -והמועסקים על ידו ומטעמו לצורך ביצוע התחייבויותיו על
ל עת(, בנוסח המחייב אותם לעמוד התחייבות אישי לשמירת סודיות כלפי הזוכה )בכ

בהתחייבויות הזוכה לשמירת סודיות המפורטות בהסכם זה, וכן כלפי מכבי )בהתאם 
 ידי מכבי(. -לדרישה מפורשת ולנוסח שיומצא על

ידי -מובהר בזאת, למען הסר ספק, כי הזוכה יהא אחראי כלפי מכבי למילוי האמור על .12.4.4
 עובדיו ו/או הפועלים מטעמו או עבורו.

 חובת שמירת הסודיות המפורטת לעיל לא תחול על: .12.4.5

מידע שהיה בידי הזוכה ו/או בידי עובדיו ו/או נותני השירות מטעמו טרם  10.1.1.1
 ההתקשרות בהסכם זה שלא עקב הפרת התחייבות לשמירת סודיות;

מידע שנתקבל מצד ג' באופן עצמאי שלא עקב הפרת התחייבות לשמירת  10.1.1.2
 סודיות;

הכלל שלא בגין הפרת התחייבות לסודיות של מידע שהוא או הפך נחלת  10.1.1.3
 הזוכה.
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פי צו מרשות שיפוטית מוסמכת, -פי דין או על-מידע שחובה לגלותו על 10.1.1.4
ובלבד שהזוכה הודיע למכבי ללא דיחוי אודות צו כאמור, ואפשר לה 

 להתגונן מפניו.

 כי ידוע לו והוא מסכים שכל המידע הוא בבעלותה הבלעדית של מכבי, וכי הזוכה לא .12.4.6
 יהא רשאי לעשות בו כל שימוש שאינו לצורך ביצוע ההסכם.

כי ידוע לו שייתכן והוא ייחשף גם למידע רגיש ביותר, לרבות מידע אשר קיימת לגביו  .12.4.7
התחייבות מפורשת או משתמעת של מכבי כלפי צדדים שלישיים לשמור עליו בסודיות, 

עלול לגרום למכבי נזקים ואשר גילויו לאחרים או שימוש בו שלא לצורך ביצוע ההסכם 
והפסדים ולהפרת התחייבות לשמירת המידע בסודיות, וכי הזוכה מודע לכך שהמידע 

 הינו חלק מנכסיה של מכבי.

כי ידועות לו הוראות הדין הקובעות את חובת שמירת הסודיות, והוא מודע לסנקציות  .12.4.8
י אם הוא או מי האזרחיות והפליליות )בנוסף לצעדים בגין הפרת ההסכם( להן הוא צפו

מעובדיו מי מטעמו יפר הוראות אלו, לרבות )אך לא רק( הוראות חוק הגנת הפרטיות, 
 רלבנטי נוסף., וכל דין 1996-ותקנותיו, חוק זכויות החולה, התשנ"ו 1981-התשמ"א

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

 

 ערבות בנקאית לביצוע ההסכם .13

כבטחון למילוי כל התחייבויותיו של הזוכה לפי ההסכם, יפקיד הזוכה בידי מכבי ערבות בנקאית  .13.1
המצורף להסכם  ("ערבות ביצוע") 6 בנספחלצרכן, כמפורט אוטונומית צמודה למדד המחירים 

בו  לכל מחוז חדשים(שקלים )מאתיים אלף ₪  200,000(, בסך של "ערבות הביצוע"זה )להלן: 
חודשים לאחר תום  4החל ביום החתימה על ההסכם וכלה בתום  , שתוקפהזכה הזוכה במכרז

 תקופת ההתקשרות.

מבלי לפגוע בכלליות היקף ערבות הביצוע כאמור לעיל, הסתיימה תקופת ההתקשרות או  .13.2
ק בגין אי הסתיים מתן השירות / אספקת המוצר/ים מכל סיבה שהיא, והזוכה גרם למכבי נז

תהא מכבי רשאית לחלט את ערבות הביצוע או לדרוש  -פי ההסכם -מילוי התחייבויותיו על
הארכה נוספת שלה לתקופה שתיקבע. הסתיימה תקופת ההתקשרות והזוכה סיים לפצות את 

 מכבי כאמור, תחזיר מכבי לזוכה את כתב ערבות הביצוע.

י ההסכם, תהא מכבי רשאית לממש את ערבות פ-בכל מקרה בו לא עמד הזוכה בהתחייבויותיו על .13.3
הביצוע, כולה או מקצתה, ולגבות את כספה, מבלי הצורך להיזקק לפניה לערכאות, לבוררות, 

 למשא ומתן משפטי כלשהו או למתן הוכחה כלשהי.

השתמשה מכבי בזכותה לגבות את כספי ערבות הביצוע או חלק מהם, יהא הזוכה חייב לחדש את  .13.4
 7או להשלים את סכום ערבות הביצוע לסכום שהיה לפני הגבייה האמורה, תוך ערבות הביצוע 

)שבעה( ימים מהיום בו קיבל הזוכה הודעה כי מכבי מימשה את ערבות הביצוע או כל סכום 
 מתוכה.

פי -אין בגובה ערבות הביצוע כדי לשמש כל הגבלה או תקרה להתחייבויותיו של הזוכה על .13.5
 ההסכם.

 פי כל דין.-יפגע בכל זכות שישנה בידי מכבי לפי ההסכם או על האמור בסעיף זה לא .13.6

סעיף זה, על כל סעיפי המשנה לו, הינו סעיף עיקרי בהסכם, אשר הפרתו מהווה הפרה יסודית של 
 ההסכם.
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  תקופת ההתקשרות וסיום ההסכם .14

 _____________שתחילתה ביום )שלוש( שנים  3 שלהינה למשך תקופה ההתקשרות עם הזוכה  .14.1
 "(. תקופת ההתקשרות" ו/או "תקופת ההסכם)להלן: "

תקופות נוספות בנות שנה אחת כל  2-למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות ב .14.2
( מיטיבים בתיאום עם הזוכה, והכל תוך שמירה על כל יתר 2( זהים; או )1אחת, בתנאים )

 (.ציה""תקופות האופהוראות ותנאי ההסכם )להלן: 

לעיל, מכבי תהא רשאית, בכל עת, להביא הסכם זה, כולו או  14.1-ו 14.1על אף האמור בסעיפים  .14.3
פי שיקול דעתה הבלעדי ומכל סיבה שהיא, ובלבד -ביחס לשירותים מסויימים, לסיומו, על

 חודשים מראש. 6שהודיעה על כך לזוכה בכתב לפחות 

א תהא לזוכה כל טענה ו/או עילה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי מכבי בקשר עם במקרה כאמור, ל
 סיום ההסכם.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל אחד מהמקרים המנויים להלן, תהא מכבי רשאית לבטל את  .14.4
ההסכם ולסיים את ההתקשרות עם הזוכה באופן מיידי, וזאת מבלי שלזוכה תהא טענה ו/או 

 ך:דרישה כלשהי בקשר לכ

 אם הזוכה הפר הוראה יסודית כלשהי מהוראות הסכם זה; .14.4.1

ו/או צו אם הוגשה כנגד הזוכה ו/או על ידו בקשת פירוק ו/או אם ניתן כנגדו צו פירוק  .14.4.2
, והליכים להקפאת הליכים או מונה כונס נכסים לנכסי הזוכה, לרבות כונס נכסים זמני

 ימים;  60כאמור לא בוטלו בתוך 

זוכה תתגלה כלא נכונה או כלא מלאה ו/או הפכה ללא נכונה אם הצהרה מהצהרות ה .14.4.3
 או ללא מלאה במהלך תקופת ההתקשרות;

 –מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הפר הזוכה את ההסכם הפרה יסודית תהא מכבי רשאית  .14.5

 לבטל את ההסכם לאלתר כאמור לעיל; או .14.5.1

ו/או לעמוד על קיום הוראות ההסכם במלואן ולדרוש מהזוכה לתקן את ההפרה  .14.5.2
ימים מיום שתימסר ההודעה לזוכה. הזוכה מתחייב בזה למלא אחר  3ההתחייבות תוך 

הוראות מכבי, וכמו כן לשלם לה פיצויים בגין הנזקים שנגרמו ו/או שייגרמו למכבי 
 הקיום כאמור.-כתוצאה מההפרה האמורה ו/או אי

לעיל, ישלם הזוכה למכבי פיצויים  14.4ביטלה מכבי את ההסכם בנסיבות המתוארות בסעיף  .14.6
וזאת בגין הנזקים שנגרמו ו/או שייגרמו למכבי כתוצאה מההפרה , ₪ 100,000מוסכמים בסך 

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

לעיל ו/או הפר הזוכה את ההסכם הפרה  14.5.2לא תיקן הזוכה את ההפרה, כאמור בסעיף  .14.7
שאינה יסודית ומכבי דרשה מהזוכה לתקן את ההפרה ו/או לקיים את ההוראה ו/או את 
ההתחייבות והזוכה לא תיקן את ההפרה ו/או לא מילא אחרי ההוראות ו/או ההתחייבות, כפי 

דה, תהיה מכבי זכאית לבטל את שנדרש על ידי מכבי, לשביעות רצונה ובתוך המועד שנדרש על י
קיומו, והזוכה יהא חייב לשלם למכבי פיצויים מוסכמים בסך -ההסכם מחמת הפרתו או אי

וזאת בגין הנזקים שנגרמו ו/או שיגרמו למכבי כתוצאה מההפרה ו/או אי הקיום  ₪, 100,000
ע מזכותה של ומבלי שתידרש מכבי להוכיח נזקים אלה. אין באמור בפסקה זו כדי לגרו ,כאמור

 מכבי לקבל מהזוכה כל סעד או תרופה אחרים ו/או נוספים על פי כל דין.

הצדדים מצהירים, כי הפיצויים המוסכמים כאמור נקבעו מתוך אומדנה זהירה של הנזק אשר  .14.8
ה עלול להיגרם למכבי עקב הפרתו ו/או הפרתו היסודית של ההסכם, כמפורט לעיל, וכי הזוכ

 פוכו של דבר.יהיה מנוע מלטעון להי

ביטול ההסכם על ידי מכבי ייעשה באמצעות הודעה בכתב לזוכה, והביטול ייכנס לתקפו במועד  .14.9
 שתקבע מכבי בהודעה.

אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל זכות הקיימת לצדדים בהתאם לחוק החוזים )תרופות בשל הפרת  .14.10
פי הוראות -יסודית על, לרבות סיומו המיידי של ההסכם בשל הפרתו ה1970-הסכם(, התשל"א

 פי דין. -ההסכם או על

 



 

 

    36 

 איסור הסבת ההסכם .15

פי ההסכם או את -הזוכה איננו רשאי למסור או להעביר לאחר או להמחות לאחר את זכויותיו על .15.1
החובות הנובעות ממנו, אלא בכפוף לאישור מראש ובכתב של מכבי, שלא תסרב לתיתו אלא 

 מנימוקים סבירים.

שיתיימר הזוכה לעשות בניגוד להוראות סעיף זה תהא בטלה ומבוטלת כל מסירה או העברה  .15.2
 וחסרת כל תוקף.

 זכויותיו של הזוכה לפי ההסכם ומכוחו, כולן או מקצתן, אסורות בשעבוד כלשהו. .15.3

פי הסכם זה ו/או חלקן, לכל -מכבי תהא רשאית להסב הסכם זה ו/או להעביר את זכויותיה על .15.4
עניין" בו -ו חברת סמך של מכבי ו/או שמכבי הינה "בעלגוף משפטי המהווה חברה בת ו/א

, ו/או לכל גוף מקבוצת מכבי ובלבד 1968 –עניין" בחוק ניירות ערך, תשכ"ח -כהגדרתו של "בעל
 שזכויות הזוכה על פי הסכם זה לא תיפגענה.

 פרט לאמור לעיל ובכפוף לכך, הצדדים לא יהיו רשאים להסב הסכם זה לגוף אחר כלשהו. .15.5

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

 

 בלעדיות העדר .16

ידי מכבי לספק את השירות אינה -מצהיר בזה, כי הוא מסכים לכך שההרשאה שניתנה לו על הזוכה
 עבור מקבילאו /ו דומה שירות םמיקיימו יםפעילישנם זוכים נוספים במכרז המהרשאה בלעדית, וכי 

  .מכבי

 

 זכות קיזוז .17

 הצדדים להסכם מסכימים בזה, כי למכבי, ולה בלבד, תהיה זכות לקזז כל חיוב כספי שהזוכה .17.1
 עשוי להיות חב לה מתוך העסקה נשוא ההסכם או מעסקה אחרת, מכל סכום שיגיע לזוכה

 ממכבי.

 לפני תשלומו ובין אםמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, היה ויתגלו בחשבון, בין אם  .17.2
 לאחריו, טעויות, אי דיוקים ו/או ליקויים כלשהם, תהא מכבי רשאית לקזז הסכומים

 שיתגלו בעקבות האמור לעיל, מכל סכום המגיע ו/או שיגיע לספק ממכבי.

 

 ויתור בכתב .18

 אין שינוי בהסכם, ואין ויתור על זכות מזכויות הצדדים לפיו, אלא בכתב. .18.1

לסטייה ממילוי אחר תנאי מתנאי ההסכם במקרה מסוים לא תשמש הסכמת מי מהצדדים  .18.2
 תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.

לא ייחשב הדבר כויתור על  –פי ההסכם -לא השתמש מי מהצדדים במקרה מסויים בזכויותיו על .18.3
 זכויותיו, לא לגבי המקרה המסוים ולא לגבי מקרים דומים בהמשך.

 

 סמכות שיפוט .19

בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או הקשורים להסכם ו/או  הייחודית והבלעדיתהשיפוט  סמכות
 . יפו -אביב-בתללמכרז, תהא אך ורק לבית המשפט המוסמך שמקום מושבו 
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 כתובות הצדדים ומתן הודעות .20

 כתובות הצדדים לצורך ההסכם תהיינה כפי שמופיעות במבוא להסכם.

ם זה תישלחנה בדואר אלקטרוני למען שבמבוא להסכם, ובהישלחן כך תחשבנה פי הסכ-כל ההודעות על
 )עשרים( שעות מעת שליחתן. 24כאילו הגיעו לתעודתן בחלוף 

 
 
 

 :ולראיה באו הצדדים על החתום
 
 
 

 ___________________ ___________________ 
 הזוכה מכבי 
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 להסכם 1 נספח

  חוקי עבודה וזכויות עובדים

 חופשה שנתית לפי פרק שני לחוק חופשה שנתית;מתן  .1

 לחוק חופשה שנתית;  11 -ו 10תשלום דמי חופשה לפי סעיפים  .2

 לחוק חופשה שנתית; 13תשלום פדיון חופשה לפי סעיף  .3

  לחוק שעות עבודה  ומנוחה; 6איסור העבדה בשעות נוספות שאינה מותרת או בלא היתר לפי סעיף  .4

או בימי מנוחה השבועיים שלא בהתאם להוראות היתר שניתן לפי הפרק איסור העבדה בשעות נוספות  .5

 הרביעי לחוק שעות עבודה ומנוחה. 

 לחוק שעות עבודה ומנוחה.  9איסור העבדה במנוחה השבועית בלא היתר, לפי סעיף  .6

  לחוק שעות עבודה ומנוחה. 16תשלום גמול שעות נוספות לפי סעיף  .7

 לחוק שעות עבודה ומנוחה. 17ת לפי סעיף תשלום גמול עבודה במנוחה השבועי .8

 לחוק עבודת הנוער.   20איסור העבדת נוער מעבר לשעות העבודה הקבועות בסעיף  .9

 לחוק עבודת הנוער.  21איסור העבדת נוער במנוחה השבועית לפי סעיף  .10

 לחוק עבודת הנוער.  24איסור העבדת נוער בעבודת לילה בלא היתר לפי סעיף  .11

 לחוק עבודת הנוער.  25ער בעבודת לילה שלא בהתאם להוראות היתר לפי סעיף איסור העבדת נו .12

כשניכוי הסכומים היה ביוזמת מזמין  –לחוק הגנת השכר  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 25י סעיף איסור הלנת שכר לפ .15

 תשלום שכר מינימום לפי חוק שכר מינימום.  .16

יד)ב( לחוק הסכמים  33תשלום שכר מינימום לפי חוזה קיבוצי כללי ענפי שהוכרח בצו הרחבה, לפי סעיף  .17

  .1957 –קיבוציים התשי"ז 

  תשלומים מכוח צווי הרחבה בעניין פנסיה. .18

 ין תשלום דמי הבראה, החזר הוצאות נסיעה, פנסיה, דמי חגים ותוספת יוקר. הוראות צווי הרחבה לעני .19

)ב( לחוק להגברת האכיפה של דיני  28הוראות צווי הרחבה ענפיים שעניינן רכיבי שכר שקבעו לפי סעיף  .20

 העבודה;

הוראות צווי הרחבה בכל עניין אחר שקבע שר התעשייה המסחר והתעסוקה, בהתייעצות עם שר האוצר  .21

וארגון העובדים המייצג את המספר הגדול של עובדים במדינה, וארגוני מעבידים שלדעת השר הם יציגים 

 ונוגעים בדבר. 

 ב לחוק הגנת השכר.  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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 להסכם 2 נספח

 תמצית זכויות לעובד
01.07.2016 

 דע זכויותיך ! 

המאפיין את משפט העבודה הן הזכויות המוענקות לעובד מכוח חוקי המגן וצווי הרחבה ואשר את תמציתן 

 אינו רשאי לוותר על זכויות אלה. נביא להלן, עובד

 כללי .1

הודעה זו, מטרתה להציג למשרדים את מרכיבי השכר המינימאליים שעל מעביד לשלם לעובדים  .1.1

 בתחום הניקיון וכן מרכיבים נוספים שאליהם נדרשת ועדת המכרזים להתייחס בעת בדיקת ההצעות,

על מנת שיוכלו לוודא כי המעביד מתחייב לשלם את כל מרכיבי השכר הנדרשים ללא מתן פרשנות וכי 

 לא ייפגעו זכויות עובדים.

 שעות עבודה חודשיות עבור משרה מלאה.  186התחשיב לעיל בוצע לפי  .1.1

נכונות למועד פרסום ההוראה. ייתכן כי במשך הזמן יהיו שינויים  2הטבלאות המופיעות בסעיף  .1.2

בתעריפים השונים הנובעים משינוי שכר המינימום ומשינוי חוקים והוראות שונות בתחום. על המשרד 

 לוודא כי טבלת המרכיבים עדכנית למועד עריכת המכרז.

יותיו הנובעות מכל חוק, דין, למען הסר ספק, יובהר, כי המעביד חייב בכל מקרה לעמוד בהתחייבו .1.3

הסכם או צו הרחבה גם אם אינן מופיעות בטבלאות שלהלן או מופיעות באופן חסר, וכי במקום בו 

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

 1.1.17שמירה במגזר הציבורי נכון ליום  נספח תמחירי לעובדי .2

 מינימום ענפי למועד זה , יש לבצע התאמה בהתאם לתעריף המוצע בהתאם בסיס החישוב הינו שכר

 .הם יתעדכנו בהתאם ,באם יחולו שינויים 

 

http://www.knesset.gov.il/Laws/Data/law/2024/2024.pdf
http://www.knesset.gov.il/Laws/Data/law/2024/2024.pdf
http://www.knesset.gov.il/Laws/Data/law/2024/2024.pdf
http://www.knesset.gov.il/Laws/Data/law/2024/2024.pdf
http://www.knesset.gov.il/Laws/Data/law/2024/2024.pdf
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 ימי חופשה לעובד .3

תקופת העבודה 
 )בשנים(

 שמירה

 ימי עבודה 6 ימי עבודה 5

1-2 10 12 

3-4 11 13 

5 13 15 

6 18 20 

7 19 21 

8 19 21 

 26 23 ואילך 9
 

 לעובדהבראה  ימי .4

 כל עובד זכאי לדמי הבראה, כמפורט להלן: 

 מספר ימי ההבראה תקופת העבודה )בשנים(

 ימי הבראה 7 שנים 3עד 

 ימי הבראה 9 4-10

 ימי הבראה 10 11 – 15

 ימי הבראה 11 16 – 19

 ימי הבראה 12 20-24

 ימי הבראה 13  25מעל 

 

 :הסבר

הזכויות להן זכאי העובד מתוקף צווי הרחבה הסכמים קיבוציים או כל דין אחר אין בטבלה זו בכדי למצות את מכלול 

 ועל העובד לוודא כי הוא מקבל את מלוא הזכויות להן הוא זכאי.
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 להסכם 3נספח  

 יש להגיש טיוטה חתומה עם הגשת ההצעה

 

 תאריך:_____________

 לכבוד

 שלוביםו/או חברות בנות ו/או חברות קשורות ו/ו תאגידים  מכבי שירותי בריאות

 "(מכבי" )להלן ביחד ולחוד:

 הנדון: אישור עריכת ביטוחים

נותן )להלן: "הננו מאשרים בזאת כי ערכנו את הביטוחים המפורטים להלן על שם ________________ 

נותן וכמוגדר בהסכם שנערך ביניכם לבין  112/2017השירותים נשוא מכרז "(  בקשר עם מתן השירתים

ת "( וזאת לתקופה המתחילה ביום _______ ומסתיימההסכם" -" והשירותים)להלן בהתאמה: "השירותים 

 "(.תקופת הביטוח)להלן: "ביום _______ 

כלפי עובדיו המועסקים על ידו ומטעמו על פי פקודת נותן השירותים ביטוח חבות  - ביטוח חבות מעבידים .1
, בגין מוות ו/או נזק גוף ו/או 1980-האחריות למוצרים פגומים, התש"םהנזיקין )נוסח חדש( ו/או על פי חוק 

 20,000,000 בגבול אחריות שללה תוך כדי ועקב ביצוע השירות נזק נפשי לכל עובד כתוצאה מתאונה או מח
חבותו של המבוטח  הנובעת  הפוליסה כוללת הרחבה לכיסוי ביטוח. הלעובד, לאירוע ובסה"כ לתקופת ₪ 

יורחב לשפות את מכבי ו/או מי מטעמה  מאחזקה ושימוש  בכלי נשק  על ידו ו/או על ידי עובדיו. הביטוח 
 .נותן שירותיםמי מעובדי  קבע כי נושאים בחובות מעביד כלפיבמקרה וי

 ___________________________   פוליסה מס'       

ביטוח חבות נותן השירותים על פי דין, בגין פגיעה ו/או אובדן ו/או נזק  - יביטוח אחריות כלפי צד שליש .2
שייגרמו לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף כלשהו, לרבות מכבי ו/או עובדיה ו/או מי שפועל מטעמה, 
בקשר עם ו/או במסגרת מתן השירותים לרבות  אחריות הנובעת  מאחזקה ושימוש בכלי נשק  של  נותן 

לאירוע ובסה"כ ₪( ליון י)שמונה מ₪  8,000,000שירותים ו/או הפועלים מטעמו, בגבול אחריות של ה
 לתקופת הביטוח. 

שם המבוטח בפוליסה יורחב לכסות את מכבי בגין אחריותה למעשי ו/או מחדלי נותן השירותים ו/או מי 
נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי מטעמו וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת, לפיו ייחשב הביטוח כאילו 

המבוטח. רכוש מכבי ו/או עובדיה ייחשבו כרכוש צד שלישי, ויבוטל כל חריג בגין רכוש באחריות או בפיקוח 
 או בשליטת נותן השירותים.

 פוליסה מס' ___________________________

מחדל מקצועי ו/או הפרת בגין מעשה ו/או נותן השירותים המבטח את חבות  - ביטוח אחריות מקצועית .3
ו/או עובדיו ו/או נותן השירותים חובה מקצועית ו/או טעות שמקורה ברשלנות, מחדל או השמטה של 

מנהליו וכל הפועלים מטעמו, אשר ארע תוך כדי ו/או עקב מתן השירותים ו/או במהלכם ו/או במסגרתם 
ביטוח. הביטוח מורחב לשפות את מכבי בגין הלאירוע ובסה"כ לתקופת ₪  4,000,000ל בגבול אחריות ש

ו/או מי מטעמו וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת, לפיו נותן השירותים אחריותה למעשי ו/או מחדלי 
 ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. 

יצוע השירותים )שהינם בבעיכוב  או הביטוח הניתן בסעיף זה חופשי מכל סייג ואו מגבלה בדבר: איחור
  "מקרה ביטוח"(, פגיעה במוניטין וכן חריגה מסמכות ופגיעה בפרטיות שנעשו בתום לב. 

לפני חתימת ההסכם יחול  מכבילנותן השירותים הננו מאשרים בזאת, כי אם ניתנו שירותים כלשהם על ידי 
ף אם חל מועד זה לפני מועד הביטוח לפי הפוליסה הנ"ל למפרע ממועד תחילת מתן השירותים כאמור, א

. במקרה שהביטוח בחברתנו יבוטל או לא יחודש מסיבה , אך לא לפני ____________תחילת הפוליסה
חודשים נוספים מהמועד  6כלשהי, מוסכם כי בפוליסות תחול תקופת גילוי נזקים ותביעות מוארכת, למשך 

טוח ושעליו תימסר הודעה במהלך תקופת בו פג תוקף הביטוח בחברתנו וכל אירוע שיארע בתקופת הבי
 הגילוי המוארכת, ייחשב לכל נושא ועניין כאירוע עליו נמסרה ההודעה במהלך תקופת הביטוח.

 

 כללי

לבדו אחראי לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות הביטוח נותן השירותים  .4
 המפורטות לעיל. 

ו/או מי  מכביורש כי ביטוחים אלו קודמים לכל ביטוח הנערך ע"י בביטוחים המפורטים לעיל מצוין במפ .5
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 .הו/או מי מטעמ מכביוכי אנו מוותרים על כל דרישה ו/או טענה בדבר שיתוף ביטוחי  המטעמ

מכל סיבה שהיא במשך כל תקופת הביטוח ישונו לרעה אנו מאשרים כי הביטוחים דלעיל לא יבוטלו ו/או  .6
 יום מראש. 30ל כך בדואר רשום הודעה ע מכבימבלי שניתנה ל

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

 

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

       

 בכבוד רב,

 

 

 ________________ ______________________ 
 חתימה וחותמת חברת הביטוח שם ותפקיד החותם 
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 להסכם  4נספח 

 

 

 הצהרת בריאות

 
 
 
 

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

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

 "מכבי שרותי בריאות".
 
 
 
 
 

 תאריך _______________
 
 

 חתימה: __________________  שם המאבטח: _____________________
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 להסכם 5ספח נ

 

 הצהרה לשמירת סודיות

 

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

 סדרן במכבי.  / באו לידיעתי במסגרת עבודתי כמאבטחוהשאו תוכן שיחה הקשורים בעבודתי, ו/או 

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

 

 

 תאריך: _______________

 

 שם המאבטח: _____________       ת.ז: ______________

 

 

 

 חתימה: ______________
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 להסכם  6נספח 

 

 יום/לילה קורתידו"ח ב
 )דוגמא(

 
 שם המתקן:___________

 
 

 תאריך: _______________________
 

 שעה:_________________________
 
 

  הערות

 פנס יד

 

תקינות 

מכשיר 

 מגנומטר

 

תקינות 

מכשיר 

 קשר

 

 מתז גז

 

נשק 

ומספרו 

מחסנית 

 (2נוספת )

 

 

 הופעה

 

 מיקומו

 

שם 

/המאבטח

סדרן/בודק 

בטחוני לא 

 חמוש

 

         

         

         

         

 
 

 הערות:
 
 
 
 
 
 
 
 

 שם המפקח: ___________________________
 
 

 חתימה: ______________________________
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 להסכם 7נספח 

 לשימוש הזוכה במכרז -ערבות ביצוע  -נוסח ערבות בנקאית אוטונומית

 

 לכבוד

 227/99מכבי שירותי בריאות אגודה עותומאנית מס' 

 תל אביב 27רח' המרד 

 א.נ.

 ערבות מס' ___________הנדון: 

 

(, כשהוא צמוד "סכום הערבות")להלן: ₪  של _________הננו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך 

 ( בקשר עם הסכם )מכח"החייב"____________ )להלן:  למדד כמפורט להלן, המגיע או עשוי להגיע לכם מאת

   .( לאספקת שירותי  אבטחה, שמירה וסדרנות112/2017מכרז מס' 

 המונח "מדד" משמעו: –לצרכי ערבות זו 

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

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

 בנוי על אותם נתונים עליהם בנוי המדד הקיים ובין אם לאו.

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

כום (  אזי יחושב ס"המדד היסודי"עלה לעומת המדד בגין חודש __________ שפורסם ב______ )להלן: 

"סכום הערבות הערבות כשהוא מוגדל בשיעור זהה לשיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי )להלן: 

 (.המוגדל"

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

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

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

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

 

 _ ועד בכלל . ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום  ________

 

 דרישה שתגיע אלינו לאחר המועד הנ"ל לא תיענה.

 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה.

  

 בכבוד רב,

 

 שם הבנק:__________

 שם הסניף:__________

 

 

 

 
 נספח ג'
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 לכבוד

 מכבי שרותי בריאות
 

  112/2017טופס הצעה למכרז מספר  הנדון: 
 
 

 ________________________________התאגיד המציע: 
 
 

  ________________________________: ____________________למחוזות 
 

 (לפחות, אחרת ההצעה תיפסל מחוזות 3-לאת כל השירותים  להציע)חובה 

 
 

 כתב הצהרה והתחייבות המציע .1

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

קראנו והבינונו כל האמור במסמכי המכרז, אנו מסכימים לכל האמור בהם ולכל תנאי ההתקשרות,  
 ובהתאם לכך אנו מגישים את הצעתנו למכרז וחותמים על כתב הצהרה והתחייבות זו.

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

שבהצעתנו  התחייבותנו לבצע את השירותיםחתימתנו על כתב הצהרה והתחייבות זה מהווה  1.2
בתנאים המפורטים בכל תנאי המכרז, והכל אם נהיה הזוכים במכרז, לרבות חתימה על הסכם 

 ההתקשרות המצורף כלשונו.

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

הננו מתחייבים לשמירת סודיות הנתונים והמידע אליהם נחשף באופן ישיר או עקיף במהלך  1.4
 הכנת ההצעה ולאחריה, לרבות במהלך תקופת ההתקשרות, אם תהא, בינינו לבין מכבי.

אנו מתחייבים להשאיר את הצעתנו ואת התחייבויותינו בכתב הצהרה והתחייבות זה בתוקפן,  1.5
)תשעים( ימים מהמועד  90תן, לא לתקנן ולא לחזור בנו מהן לפני שיעברו לא לבטלן, לא לשנו

במשך כל תקופת  –האחרון שנקבע להגשת ההצעות במכרז זה, ואם נהיה הזוכים במכרז 
 ההתקשרות לפי ההסכם. 

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

 ש"ח, לא כולל מע"מ.  -ירים בהצעה נקובים בהמח 1.7

במקרה ותצוינה בהצעה יותר משתי  ניתן להגיש הצעה למחיר עד שתי ספרות אחרי הנקודה. 1.8
  ספרות אחרי הנקודה, הן תימחקנה ולא תילקחנה בחשבון.

 ישולם על פי חוק. –מחיר לשעת עבודה בשבת  1.9
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 :להלן הצעתנו .2
. ניתן מחוזות, בכל העמודות )אחרת ההצעה תיפסל( 3-פחות ללהגיש הצעות מחיר חובה ל

  להציע מחיר לכל המחוזות.
 

 

 מחיר ההצעה לשעה לא יפחת מהסכומים המפורטים להלן: *

 
 ( 6מאבטח חמוש רמה א   :)ימי הכשרה 

להסכם ההתקשרות,  2בנספח תהיה לפחות כמפורט  - עלות השכר הכוללת למעביד לשעת עבודה

 .₪ 47.40 – (ומע"מ וצאות תפעול ורווחלשכר המינימום הענפי )לא כולל ה 8.5% בתוספת

במפרט )נספח א'( אשר ישמשו לצורך חישוב הצעת  6ראו טבלת אומדן כמות שעות עבודה בסעיף 

 הספק וקביעת ציון המחיר.

 

 ( 4בודק בטחוני לא חמוש )ימי הכשרה 

להסכם ההתקשרות,  2בנספח תהיה לפחות כמפורט  - עלות השכר הכוללת למעביד לשעת עבודה

 .₪ 45.09 -( ומע"מ וצאות תפעול ורווחלשכר המינימום הענפי )לא כולל ה 3.5% בתוספת

במפרט )נספח א'( אשר ישמשו לצורך חישוב הצעת  6ראו טבלת אומדן כמות שעות עבודה בסעיף 

 הספק וקביעת ציון המחיר.

 

מאבטח 

חמוש - 

רמה א

 בודק 

בטחוני 

לא חמוש

מאבטח 

מיוחד 

)מועדנים(

מאבטח 

חמוש - 

רמה ב

סדרן

47.4045.0953.4953.4943.56 עלות שכר כוללת מינימלית למעביד לשעת עבודה )בש"ח(

מחוז צפון

0    1,180    1,000כמות שעות חודשית  )כולל שבת(

 עלות שכר כוללת מוצעת למעביד לשעת עבודה )בש"ח(

 מחיר סופי מוצע )בש"ח( לשעת עבודה )כולל הוצאות תפעול ורווח(

מחוז שרון

0    1,847       498כמות שעות חודשית  )כולל שבת(

 עלות שכר כוללת מוצעת למעביד לשעת עבודה )בש"ח(

 מחיר סופי מוצע )בש"ח( לשעת עבודה )כולל הוצאות תפעול ורווח(

מחוז מרכז

180        -    3,200כמות שעות חודשית  )כולל שבת(

 עלות שכר כוללת מוצעת למעביד לשעת עבודה )בש"ח(

 מחיר סופי מוצע )בש"ח( לשעת עבודה )כולל הוצאות תפעול ורווח(

מחוז ירושלים והשפלה

268    4,392       318כמות שעות חודשית  )כולל שבת(

 עלות שכר כוללת מוצעת למעביד לשעת עבודה )בש"ח(

 מחיר סופי מוצע )בש"ח( לשעת עבודה )כולל הוצאות תפעול ורווח(

מחוז דרום

0    1,042        -כמות שעות חודשית  )כולל שבת(

 עלות שכר כוללת מוצעת למעביד לשעת עבודה )בש"ח(

 מחיר סופי מוצע )בש"ח( לשעת עבודה )כולל הוצאות תפעול ורווח(

לא לשקלול

* 
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 ( לא חמוש )ימי הכשרה(:  4מאבטח מיוחד )מועדונים 

להסכם ההתקשרות,  2בנספח תהיה לפחות כמפורט  - עלות השכר הכוללת למעביד לשעת עבודה

 .₪ 53.49 - (ומע"מ וצאות תפעול ורווחלשכר המינימום הענפי )לא כולל ה 22.8% בתוספת

במפרט )נספח א'( אשר ישמשו לצורך חישוב הצעת  6ראו טבלת אומדן כמות שעות עבודה בסעיף 

 הספק וקביעת ציון המחיר.

 

 ( '8מאבטח חמוש מתקדם ב  :)ימי הכשרה 

להסכם ההתקשרות,  2בנספח תהיה לפחות כמפורט  - עלות השכר הכוללת למעביד לשעת עבודה

 .₪ 53.49 - (ומע"מ וצאות תפעול ורווחלשכר המינימום הענפי )לא כולל ה 22.8% בתוספת

ככל שהעלות המוצעת לשירות זה תסטה סטייה ניכרת מהאומדן, תהא מכבי רשאית לפי שיקול 

 דעתה להזמין שירות זה מספק אחר.

 

  :)סדרן )ללא הכשרה 

 להסכם ההתקשרות 2ת כמפורט בנספח תהיה לפחו - עלות השכר הכוללת למעביד לשעת עבודה

 .₪ 43.56 - (ומע"מ וצאות תפעול ורווח)לא כולל ה

ככל שהעלות המוצעת לשירות זה תסטה סטייה ניכרת מהאומדן, תהא מכבי רשאית לפי שיקול 

 דעתה להזמין שירות זה מספק אחר.

 

 : רשימת מסמכים שיש לצרף להצעה .3

 שהמסמכים הרשומים מטה אכן צורפו להצעתך:  X-נא וודא וסמן ב

  תעודת התאגדות. -אם המציע הינו תאגיד 

  אישור עורך דין / רואה חשבון בדבר היות התאגיד מאוגד כדין ופעיל,  -אם המציע הינו תאגיד
ואשר יפרט את מורשי החתימה בתאגיד, וכי חתימתם, בצירוף חותמת התאגיד, מחייבת את 

 חודשים לפני מועד ההגשה. 3התאגיד לכל דבר ועניין. אישור זה יישא תאריך של עד 

  ספרים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום אישור בדבר ניהול
 .1976-חובות מס(, התשל"ו

  הכנסותאישור רואה חשבון על היקף. 

 לפי חוק חוקרים פרטיים ושירותי אבטחה. למועד הגשת המכרזבר תוקף  ןרישיו 

 אישור מנהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת בדבר הרשעות וקנסות או היעדרם. 

 הפנים למפעל ראוי.    לבטחון משרדהמטעם  למועד הגשת המכרזבר תוקף  ןרישיו 

 שמירה  התמ"ת לפעול כקבלן שרות בתחום דמטעם משר למועד הגשת המכרזבר תוקף  ןרישיו
 ואבטחה.

  של  ותקלהם י סווג מקצועי, לפ )סדרן/בודק/מאבטח( אבטחה עובדי 150רשימה של לפחות
 בחתימת מורשה חתימה בחברה.  -המציע אצל מתאריך קליטתם שנתיים 

  כשהוא מלא וחתום. –נספח ג'  –טופס הצעה 

  כשהוא מלא וחתום. -נספח ד'  -טופס פרטי המציע 

  נספח ה' למכרז.  –כתב ערבות הגשה 

  נספח ו' למסמכי המכרז. -תצהיר עשוי בפני עורך דין 

  ביטוחטיוטה של אישור עריכת ביטוחים חתומה על ידי חברת. 

  המציע.של על ידי לקוח/ות שלושה אישורים החתומים   –נספח ט'  –אישור לקוח 
 

 

 
 חתימה: ____________________ השם המלא: ____________________ 

 
 חותמת: ____________________ תפקיד: ________________________



 ד'נספח  
 

     112/2017מכרז מספר  -טופס פרטי המציע 

 
  בסוף הטופס. ולחתוםאת כל הפרטים להלן,  למלאהמציע נדרש 
 .המציע רשאי לצרף כל חומר משלים 
 
  פרטי המציע .1
 

 שם
 
 

 מספר תאגיד

 מעמד משפטי )צורת התאגדות(:
 
 

 פועל / ת משנת:

 כתובת משרדי ההנהלה:
 
 

 

 טלפון נייד:
 

 טלפון נייח:
 

 דואר אלקטרוני:

 הרכב הבעלות בתאגיד:
1.  
2.  

 

 
 תיאור כללי של המציע  .2
 

 

 

 

 
 העסק של המציעגודל  .3
 

 √(-יש לסמן )ב הסבר הגדרה

 עסק זעיר
שמחזור העסקאות השנתי שלו  אומעסיק עד חמישה עובדים 

 מיליון שקלים חדשים. 2אינו עולה על 
 

 עסק קטן

שמחזור העסקאות השנתי  אועובדים  20-מעסיק בין שישה ל
מיליון  20מיליון שקלים חדשים אך אינו עולה על  2שלו עולה על 

שקלים חדשים, ולא מתקיים לגביו אחד התנאים שבהגדרה 
 "עסק זעיר".

 

 עסק בינוני

שמחזור העסקאות השנתי שלו  אועובדים  100-ל 21מעסיק בין 
מיליון  100מיליון שקלים חדשים אך אינו עולה על  20עולה על 

שקלים חדשים, ולא מתקיים לגביו אחד התנאים שבהגדרה 
 "עסק זעיר" או "עסק קטן".

 

  כל אחד אחר מהאמור לעיל עסק גדול
 

 ג)ג( לחוק חובת המכרזים.2הוראת סעיף  . למידע בלבד מכחלא לשקלול
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 כוח אדם  .4
 

 על ידי המציע: המאבטחים /שומרים /בודקים ביטחוניים א. מספרם הכולל של 
 

 המועסקים על ידי המציע: המפקחים ב. מספר 
 

 
 אמצעים לניהול ופיקוח .5

 

רכבים אלו , בכל מחוז שלגביו הוגשה ההצעה רכבי פיקוח/ניידות סיור מאולחטים כמהציין  .א
האבטחה  יהיו פעילים בכל שעות הפעילות של מתקני מכבי ומסומנים בסימן בולט של חברת

 :מפורטים במפרטהונמצאים בהם כל הפריטים 
 
 
 
 
 
 

 

הפועל לפחות שנתיים מיום פרסום המכרז ונמצא במרחק שלא  משרד ראשי/אזורי כתובתציין  .ב
הוגשה ההצעה והמשרד פועל במשך כל  ק"מ מאחד ממתקני מכבי במחוז אליו 25יעלה על 

    :שעות העבודה המקובלות במתקני מכבי
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 ניסיון קודם ולקוחות  .6

 

 :במתן שירותי אבטחה מספר שנות ניסיון של המציע 
 
 

 :מספר כולל של לקוחות פעילים בשלוש שנים אחרונות 
 
 

 :לקוחותשמות 
 
1         ___________________________ .        2____________________________ . 
 
3                 ___________________________ .4____________________________ . 
 
5                   __________________________ .6____________________________ . 
 

  שונים בנוסח המפורט בנספח ט' להלן (  לקוחות   3מאת חתומים אישורים 3 לפחות להצעה לצרף יש(
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 4 -בממליצים מבין לקוחותינו הגדולים ביותר להם סיפקנו / להם אנו מספקים  3להלן פירוט  .7
 אבטחהשמירה/ שירותי  שנים האחרונות באופן סדיר

 

 שם הלקוח:
 

 שם האיש הקשר:
 

 תפקידו:
 

 טלפון נייד ונייח:
 

 תיאור השירות שניתן:
 

 השירות: תקופת מתן
 

 

 שם הלקוח:
 

 שם האיש הקשר:
 

 תפקידו:
 

 טלפון נייד ונייח:
 

 תיאור השירות שניתן:
 

 תקופת מתן השירות:
 

 

 שם הלקוח:
 

 שם האיש הקשר:
 

 תפקידו:
 

 טלפון נייד ונייח:
 

 תיאור השירות שניתן:
 

 תקופת מתן השירות:
 

 
 הננו מצהירים בזה שכל הפרטים דלעיל נכונים.

 
 

 שם מגיש ההצעה : __________________   חותמת: ________________________        

 

 חתימת המציע: ____________________    תאריך: ________________________        



 'הנספח  
 

 כתב ערבות הגשה
 

 לכבוד 
 מכבי שירותי בריאות

 27רחוב המרד 
 אביבתל 

 

               כתב ערבות מספר __________  הנדון: 
 
 

( אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום "המבקש"לבקשת _________________________ )להלן: 

שירותי  לאספקת 112/2017אשר תדרשו מאת המבקש, בקשר עם מכרז מס' ₪,  50,000עד לסך של 

 .אבטחה, שמירה וסדרנות 

 

)עשרה( ימים מתאריך דרישתכם הראשונה בכתב, מבלי שתהיו  10לכם את הסכום הנ"ל תוך אנו נשלם 

 חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת המבקש.

 

 ועד בכלל. 8.6.17ערבות זו תישאר בתוקפה עד תאריך 

 
 

 הבנק שכתובתו:דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף 
 
 

 _______________ _____________________ ______________________ 
 כתובת הבנק  שם הבנק מספר הסניף 

 
 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה.

 
 
 

  _____________  ___________________ __________________________ 
 חתימה וחותמת  שם מלא תאריך 

 



 'ונספח  
 

 ת  צ  ה  י  ר
 

עלי לומר את  אני הח"מ, _____________________, ת.ז. מס' _________________, לאחר שהוזהרתי כי
 וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזה בכתב כדלקמן: האמת

 
למכרז  ("הספק"________________________ )להלן:  הספקתצהירי זה ניתן כחלק בלתי נפרד מהצעת  .1

 שירותי אבטחה, שמירה וסדרנות.לאספקת  112/2017

 הנני משמש בתפקיד _________________ אצל הספק, ומוסמך ליתן תצהיר זה בשמו. .2

לפי הוראות  שמירה ואבטחה בתחוםקבלן שרות" "כבר תוקף למועד הגשת המכרז לפעול הספק בעל רישיון  .3
, והוא מקיים את כל הוראות 1996-א' לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו10יף סע

 הרישיון ותנאיו. 

שנים לפחות, באספקת שירותי אבטחה, שמירה וסדרנות וכל  5מוכח בישראל של  ןניסיוהספק בעל  .4
 השירותים הכרוכים בכך. 

( השנים האחרונות שקדמו למועד הגשת ההצעה, הספק סיפק שירותי שמירה ו/או אבטחה ו/או 3בשלוש ) .5
מאבטחים ו/או שומרים ו/או בודקים בטחוניים  10מוסדות/ארגונים/חברות, באמצעות לפחות  3-סדרנות ל

חברה, כאשר /אשר הועסקו במישרין באותה העת על ידי המציע לצורך מתן השירותים לאותו מוסד/ארגון
 הצעההחודשים הקלנדאריים העוקבים עד מועד הגשת  18תקופה רצופה של לפחות  -השנים הנ"ל  3מתוך 

 למכרז זה.

 במכרז ההצעות להגשת האחרון למועד שקדמו בשלוש השנים לא הורשע אליו הזיקה מבעלי מי או הספק .6
ב לחוק עסקאות גופים 2כהגדרתו בסעיף  -הזיקה"  העבודה. לעניין סעיף זה, "בעל דיני הפרת בשל זה

 ציבוריים. 

 העבירות לחוק 5 סעיף לפי שמונה מפקח עבודה ידי על לא נקנסו הזיקה אליו מבעלי מי או הספק .7
 קנסות משני ביותר זה במכרז להגשת ההצעות האחרון למועד שקדמה בשנה 1985-המינהליות, התשמ"ו

ב לחוק עסקאות גופים 2כהגדרתו בסעיף  -הזיקה"  סעיף זה, "בעלדיני העבודה; לעניין  הפרת בשל
 ציבוריים.

רכבי פיקוח/ניידות סיור מאולחטים בכל מחוז שלגביו הוגשה ההצעה, רכבים  2ברשותו של הספק לפחות  .8
אלו פעילים בכל שעות הפעילות של מתקני מכבי ומסומנים בסימן בולט של חברת האבטחה ונמצאים בהם 

 ם במפורטים במפרט. כל הפריטי

 25בשנתיים שקדמו ליום פרסום המכרז, משרד ראשי/אזורי הנמצא במרחק שלא יעלה על  ,הספק מפעיל .9
ק"מ מאחד ממתקני מכבי במחוז אליו הוגשה ההצעה והמשרד פועל במשך כל שעות העבודה המקובלות 

 .07:00-23:30 -כבי מבמתקני 

  ת.זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי לעיל אמ .10
 

 ____________________ 

 חתימה 
 

 אישור
 

עו"ד, במשרדי ברחוב  _____________,______ ,בפני ה/הופיע_________  הנני מאשר בזה, כי ביום

זהות  ידי תעודת על ה/עצמותה /_______________, שזיהה גב' /_________________, מר____________

לעונשים  ה/יהיה צפוית/להצהיר את האמת וכי  ה/כי עליו ה/מספר ______________, ואחרי שהזהרתיו

 עליה בפני. מה/הנ"ל וחתם ה/את נכונות הצהרתו ה/אישר –יעשה כן ת/הקבועים בחוק אם לא 

 
 
 

 ______________________ 
 עורך דין 
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 1נספח ו'

 

 תצהיר בעל שליטה / אחראי על תשלום שכר עבודה
 
 
 

עלי לומר את  _____________________, ת.ז. מס' _________________, לאחר שהוזהרתי כיאני הח"מ, 
 וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזה בכתב כדלקמן: האמת

 
 
למכרז  ________________________ )להלן: "הספק"( הספקתצהירי זה ניתן כחלק בלתי נפרד מהצעת  .1

 שירותי אבטחה, שמירה וסדרנות .לאספקת  112/2017

 . ]נא למחוק את המיותר[אצל הספק בעל שליטה / אחראי על תשלום שכר עבודה הנני .2

וותק של שנתיים עובדים שהינם מאבטחים ו/או שומרים בעלי  150הספק מעסיק אצלו, באופן ישיר, לפחות  .3
 ומעלה אצל המציע. מצורפת רשימה בחתימתי.

ותיו בעניין שמירת זכויות עובדים, לפי דיני העבודה, צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים חובמקיים הספק  .4
 ם.לצורך אספקת העבודה או השירותיהחלים על המציע כמעסיק 

 זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי לעיל אמת.  .5

____________________ 

 חתימה                                                                                                                          

 
 אישור

 
עו"ד, במשרדי ברחוב  _____________,______ ,בפני ה/הופיע_________  הנני מאשר בזה, כי ביום

זהות  ידי תעודת על ה/עצמותה /_______________, שזיהה גב' /_________________, מר____________

לעונשים  ה/יהיה צפוית/להצהיר את האמת וכי  ה/כי עליו ה/מספר ______________, ואחרי שהזהרתיו

 עליה בפני. מה/הנ"ל וחתם ה/את נכונות הצהרתו ה/אישר –יעשה כן ת/הקבועים בחוק אם לא 

 
 
 

 ______________________ 
 עורך דין 
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 להצגת שאלותמבנה טופס 

 מס"ד
מס' 

 שאלה סעיף

 מנהלה
  1     

2     

3     

4     

 מפרט
  1     

2     

3     

4     

5     

 הסכם
  1     

2     

3     

4     

5     

אישור עריכת 
 ביטוחים

 1     

2     

3     

 טופס הצעה
 1     

2     

3     

4      

 ערבות
  1     

2     

 תצהיר
  1     

2     

3     

4      
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 נספח ח'
 אמות מידה

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

קבוצת מדדיםמדד ראשי

משקל ציון 

 ב- %

ציון : 

מ 0 עד 10

ציון איכות 

מזערי

הופעה של המאבטחים /בודקים בטחוניים /סדרנים )בדיקה מדגמית בשני אתרים אקראיים  בהם 

פועלת החברה( לבוש  , הופעה חיצונית , מדי החברה וכו'
4%

כל 50 עובדים מעל 150 עובדים בעלי וותק מעל שנתיים שהחברה הצהירה כתנאי סף )שווה 2 נקודות( -

 עד סך הכל 10 נקודות.
6%

10%6סה"כ כוח אדם

 בקרה ומעקב של המציע על ציוד מבצעי - המצאות רשימות מעקב ובקרה בידי הנהלת החברה על 

אספקת ציוד למאבטחים כגון : ביגוד קיץ וחורף ,ציוד מבצעי ) נשק , מגנומטר , גז מדמיע ( , טלפונים וכו'
10%

בקרה ומעקב המציע על הכשרת מאבטחים -המצאות רשימות מעקב ובקרה בידי הנהלת החברה על 

הכשרות ורענונים של המאבטחים
10%

20%14סה"כ איכות השירות 

בקרה ומעקב להכשרת מפקחים - המצאות רשימות מעקב ובקרה בידי הנהלת החברה על הכשרות 

ורענונים של המפקחים
6%

בקרה ומעקב של הנהלת החברה על זמינות הפיקוח - היכולת של המפקחים לתת מענה למערך 

האבטחה המוגדר בהתאם לכמות כ"א והלקוחות שתחת פיקוחו
8%

בקרה ומעקב על תדירות הפיקוח - היכולת של המפקחים לסייר בקרב עמדות האבטחה והשמירה 

שתחת פיקוחו בתדירות גבוה מהנדרש במפרט ) מס' עמדות אבטחה שתחת פיקוחו , מס' לקוחות וכו' (
6%

20%14סה"כ לפיקוח  

10%איוש המוקד - מס' המוקדנים המאיישים את המוקד בכל עת

בקרה ושליטה - היכולת המבצעית והתקשורת בין מערך הפיקוח /סיור ועמדות האבטחה ) מערך 

ממוחשב , מס' עמדות ,סוג  תקשורת וכו'  (
10%

20%14סה"כ מוקד מבצעי  

היענות החברה לדרישות הלקוח לדרישות חריגות -) תגבור אבטחה מיידית , מתן מענה לפרויקטים 

זמניים , תגבור אבטחה קבועה( היכולת של החברה לתת מענה מיידי לדרישות העולות מעת לעת
5%

6%איכות השירות הכולל ) זמינות מנהלים , טיפול בתלונות ופתרונן , מתן מענה לסוגיות שוטפות (

5%עמידה בלו"ז ) הכשרות , רענונים , תחלופת מאבטחים (

5%איכות מאבטחים ) שפה , איכותיות , היכולת לשמר עובדים קבועים ואיכותיים (

4%תחלופת עובדים - תדירות תחלופת עובדים גבוה /נמוכה

5%תדירות הגעת המפקח וזמינותו

30%21סה"כ המלצת לקוחות  

100%סה"כ ציון איכות כולל

המלצת לקוחות 

על החברה/ניסיון 

החברה במכבי

כוח אדם

איכות שירות

פיקוח

מוקד מבצעי 

)ביקור אצל 

המציע(



 'טנספח 

 

    58 

 לקוח אישור

 

 

 מאשר __________________________ ,בשם  לחתום המוסמך ,____________________ ,מ"הח אנו

שירותי שמירה ו/או  לנו סיפק ,______, חברת __________________112/2017במכרז  המציע כי בזה

מאבטחים ו/או שומרים ו/או  10מוסדות/ארגונים/חברות, באמצעות לפחות  3-אבטחה ו/או סדרנות ל

אשר הועסקו במישרין באותה העת על ידי המציע לצורך מתן השירותים עבורנו,  םביטחונייבודקים 

החודשים הקלנדאריים העוקבים עד מועד  18תקופה רצופה של לפחות  -השנים הנ"ל  3כאשר מתוך 

 .הגשת ההצעות למכרז האמור

 

 

 

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

 תפקיד                                 חותמת            שם החותם

 

 

 

 
 
 
 
 
 


