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 כללי .1

 לספק למכבי המסוגלאחד ספק להתקשר עם  תמעוניינ( "מכבי" :)להלןמכבי שירותי בריאות  .1.1
  על נספחיו. ,ל על פי התנאים המפורטים במכרז זהוהכ במעבדה הארצית ברחובות, ןניקיושירותי 

 ההתקשרות. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת שנתייםההתקשרות היא לתקופה של  .1.2
בתיאום  ,טיביםימבתנאים ( 2)או  ;בתנאים זהים (1) -כל אחת  שנה בנותתקופות נוספות  בשלוש

 .במכרז עם הזוכה

י שני יד-לעההתקשרות )נספח ב'( יום מחתימת הסכם  31תוך  הינו מועד תחילת אספקת השירות .1.3
 להסכם ההתקשרות. 3ב'לנספח  בהתאם הצדדים

 
  הגדרות .2

בכל לביטויים המפורטים להלן תהא, כל אימת שיופיעו במסמכי המכרז, המשמעות המפורטת בצדם, ואולם 
מקרה שבו קיימת במסמך המהווה חלק ממסמכי המכרז הגדרה ספציפית, השונה מההגדרות שלהלן, תגבר 

 ההגדרה הספציפית הנזכרת באותו מסמך.

 מכי המכרז.המתקיים על פי הקבוע במס הליך המכרז - "המכרז" .2.1

 ."מכבי שירותי בריאות" -"מכבי"  .2.2

קומות  4 – 1מעבדה ארצית, הממוקמת ברחובות, בשני בניינים : בניין  – או "המתקן" "מגהלאב" .2.3
 מ"ר(. 1,111קומה אחת ) – 2מ"ר( ובניין  5,111)

 המכרז. וביתר מסמכי בנספח א'המתוארים  ןניקיושירותי  - "השירותים"או "השירות"  .2.4

 למסמכי המכרז. כנספח "ב"נוסח ההסכם המצורף  - "ההתקשרות "הסכם .2.5

)שלוש(  3-בשנתיים וכן אופציה למכבי להאריך  - "תקופת החוזה"או  "תקופת ההתקשרות" .2.6
 .לעיל 1.2, כמפורט בסעיף תקופות נוספות בנות שנה כל אחת

 .נציג מטעם מכבי לריכוז כלל ההתקשרות עם הזוכה  -"האחראי"  או"אחראי מטעם מכבי"  .2.7
 

 מנהלה .3

 רכישת מסמכי המכרז .3.1

במשרדי "מכבי שירותי בריאות", ברח' המרד  המעוניין להשתתף במכרז, זכאי לרכוש את מסמכיו
בין השעות  ,ה'-א', אצל גב' ענת מנדל, או כל מי שימונה מטעמה,  בימים 14אביב, קומה -תלב 27

בתמורה )לא כולל ערבי חגים ומועדים(  24.9.15 ליום ועד 8.9.15זאת, החל מיום  כל. 11:11-14:11
במזומן או באמצעות המחאה לפקודת מכבי שירותי )שלא יוחזר(, ש"ח  1,511של   לתשלום סך

  בריאות.
 

 בירורים ופניות .3.2

בשעה  12.11.15עד ליום מסמכיו ניתן יהיה להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז או  .3.2.1
 ., כאמור לעילועדת המכרזים רכזת, ענת מנדלמכבי: גב'  נציגת, אל 12:11

: באמצעות דואר אלקטרוני, 'יכנספח בנוסח ובמבנה המצ"ב  Wordזאת אך ורק בקובץ 
mandel_an@mac.org.il פנייתו. על המציע מוטלת האחריות לוודא את דבר הגעת 

 .13-5143643בטלפון מס': 

 :כנס ספקים .3.2.2

לת נההבמשרדי  15:00 בשעה 7.10.15 יוםיתקיים בולמציעים  חובה ןניקיומפגש קבלני 
במהלך המפגש ניתן  .תמר פלדמן אצל ,פארק המדע, רחובות, 9המדע רח' , המגהלאב

תקבל המפגש או אחרי יהיה להעלות שאלות. כל שאלה שתתעורר אצל מציע כלשהו לפני 
להלן. יובהר כי בכל מקרה מכבי לא תהיה חייבת בכל חובה  3.2.4בסעיף  מענה ככתוב

 להלן. 3.2.4בסעיף   הקבועינתן שלא על פי יבשל מצג ו/או מידע ש

א חובה, ומציע שלא ישתתף בו הצעתו תפסל על יכאמור ה כנס ספקיםהשתתפות המציעים ב
 .הסף

 לעיל, לא תיענינה. 3.2.1פניות שתגענה לאחר המועד הקבוע בסעיף  .3.2.3

עד  ,דואר אלקטרוניידי מכבי, באמצעות -תשובות לפניות האמורות תינתנה לפונים על .3.2.4
 .21.10.15 ליום
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 אופן ומועד הגשת ההצעות .3.3

את ההצעה יש להגיש במסירה ידנית בלבד )ולא באמצעות הדואר!( במעטפה סגורה,  .3.3.1
רכזת ועדת  -לידי גב' ענת מנדל ,  132/2115מספר רגיל  פומביעליה ירשם אך ורק "מכרז 

 " .14, תל אביב, קומה 27המכרזים, ברח' המרד 

להגשת ההצעות  . המועד האחרון11:11-14:11ה', בין השעות -ההצעות תוגשנה בימים א' .3.3.2
 . הצעות שלא תוגשנה עד למועד האמור, לא תתקבלנה!12:11בשעה  27.11.15הוא יום 

 לאחר  ,ג'כנספח ההצעה תוגש על גבי טופס ההצעה שנוסחו מצ"ב  .3.3.3
 כלהוא חלק מהם, וביחד עם  מסמכי המכרז אשר טופס ההצעה כלחתימתה, ביחד עם 

, וכמפורט עפ"י הנדרש בטופס ההצעה 3סעיף , כמפורט בהמסמכים שיש לצרף להצעה
 במכרז, וזאת בעותק אחד.

היא  .נרכשו ממכבישכפי מען הסר ספק, מובהר כי ההצעה תוגש על גבי מסמכי המכרז ל .3.3.4
מסמכי המכרז ואת המסמכים המצורפים כנדרש, וכן תכלול את כל  תכלול את כל

 ואת החתימות כנדרש.הפרטים הנדרשים 

דאו, כי בטרם הכנסת המעטפה לתיבת המכרזים, תוחתם המציעים שיגישו הצעות יוו .3.3.5
ועדת המכרזים, או ממלא מקומה כאמור, וייכתבו עליה תאריך רכזת המעטפה ע"י 
 ושעת קבלה.

הצעות לתקופה השל  ועדת המכרזים רשאית, לפי שיקול דעתה, לדחות את מועד ההגשה .3.3.6
לכל רוכשי המכרז  תשלח – נוספת, ובלבד שההודעה על דחיית המועד כאמור תפורסם

 לפי העניין.

התקשרות, הזכויות המשפטיות בו וכל דבר הל המציע לבדוק בעצמו את כדאיות הסכם ע .3.3.7
אחר שיש לו, לדעת המציע, חשיבות או משקל בהחלטתו אם להגיש הצעה ואם להתקשר 

האמור בעצמו, על  שהצעתו תזכה. המציע יברר את כלאם וככל  ,עם מכבי בהסכם
 יהיה מנוע מלעורר כל טענה כלפי מכבי ו/או מי מטעמה, עקב כך. חשבונו, והוא

 
 אור השירותית .4

)נספח ב'( מסמכי המכרז, בהסכם ההתקשרות ל כנספח א'השירות הנדרש מתואר במפרט המצורף  .4.1
 וביתר מסמכי המכרז.

למען הסר ספק, יובהר כי במהלך תקופת הסכם ההתקשרות יתכנו שינויים בהיקף השירות הנדרש  .4.2
 למסמכי המכרז. 'בנספח בוכמפורט  ושיקול דעתה הבלעדי,המשתנים פי צרכי מכבי -ל עלוהכ -

בשעות הפחתה מכבי תהיה רשאית לדרוש, בהודעה מראש, גמישות בשעות העבודה תוספת או 
 עבודה בהתאם לצרכים המשתנים.

המשפטיות  על המציע לבדוק בעצמו את כדאיות הסכם ההתקשרות ויתר מסמכי המכרז, הזכויות .4.3
בהסכם ההתקשרות בפרט, ובמכרז בכלל, וכל דבר אחר שיש לו, לדעת המציע, חשיבות או משקל 

 בהחלטתו אם להגיש הצעה ואם להתקשר עם מכבי בהסכם, במידה שהצעתו תזכה.

, והוא יהיה מנוע מלעורר כל טענה כלפי ועל אחריותו המציע יברר את כל האמור בעצמו, על חשבונו .4.4
 מטעמה.  מכבי או מי

ניקיון בנינים צמו ולא באמצעות קבלן משנה מטעמו, למעט שירותי המציע ע ידי-על ןהשרות יינת .4.5
כמפורט בנספח א ובנספח  ב ) לוודא שרשום שם דרישות עבודה לפי הוראות  סנפלינגבאמצעות 

 .בטיחות ועל אחריות הזוכה(
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 תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז .5

  –הבאים  המצטבריםעל המציע להיות מי שמתקיימים בו התנאים  .5.1

 .תאגיד רשום כחוק בישראל .5.1.1
 .1976-בידו אישור ניהול ספרים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו .5.1.2
במתן האחרונות, שנים ה 4-בכל אחת מ הינם בעלי ניסיון מוכח הזיקה אליואו בעלי  הוא .5.1.3

במתקן רפואי שהינו אחד מאלה בלבד: מעבדות ו/או בתי חולים ו/או  ןניקיושירותי 
 מרפאות קופות חולים. 

מקיים את מלוא חובותיו בעניין זכויות העובדים עפ"י חוקי העבודה וההסכמים  .5.1.4
 הקיבוציים החלים עליו.  

מאת משרד הכלכלה )לשעבר  -בעל רישיון בתוקף לפעול כקבלן שירות בתחום הניקיון  .5.1.5
 ה המסחר והתעסוקה(.התעשיי

השנים  שקדמו למועד האחרון להגשת  3-המציע או מי מבעלי הזיקה אליו,  לא הורשע ב .5.1.6
 , הכל בכפוף לחוק..בשל הפרת דיני העבודהההצעות במכרז זה 

המציע או מי מבעלי הזיקה אליו , לא נקנסו ע"י מפקח עבודה  שמונה על פי החוק, בשנה  .5.1.7
שקדמה למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז זה ביותר משני קנסות בשל הפרת דיני 
העבודה, הכל על פי החוק. יובהר כי מספר קנסות גם בגין אותה עברה יימנו כקנסות 

 שונים.

בטבלה המפורטת  1לל תנאים סוציאליים(, כמפורט בעמודה ערך שעת עבודה לעובד )כו .5.1.8
לא כולל הוצאות תפעול ורווח, ₪,  38.85-', לא יפחת מגנספח  –בטופס ההצעה  2בסעיף 

חומרי ניקוי, הוצאות נלוות ומע"מ והכל בכפוף לחוק ולהוראות משרד הכלכלה )לשעבר 
 משרד התמ"ת(. 

עובדים  81נשוא מכרז זה, מתוכם לפחות עובדים העוסקים בשרות  211מעסיק לפחות  .5.1.9
 עם וותק של שנתיים ומעלה כל אחד, אצל המציע.

בהתאם לאמור ₪,  51,111של  ימציא ערבות בנקאית להבטחת קיום ההצעה על סך 01.1.51
 1להלן 6  בסעיף

 .המופיעים במפרט להלןעמד בכל התנאים ההכרחיים  .5.1.11
 המעידה על כך.ובידיו קבלה רכש את מסמכי המכרז ישירות ממכבי,  .5.1.12
 .כנס ספקיםהשתתף ב .5.1.13

גשת ההצעה. מציע שלא יעמוד ההכרחי לעצם סף מהווה תנאי דלעיל עמידת המציע בכל התנאים  .5.2
 .תיפסלהצעתו  – בכל התנאים דלעיל

ועדת המכרזים תהא רשאית, אך לא חייבת, לאפשר למציע, אשר לא המציא עם הצעתו מסמך,  .5.3
מכרז זה, להשלים את המצאת הנ"ל למכבי  על פיר כנדרש אח מסמךאו כל  ןרישיואישור, היתר, 

 ,או כל נייר אחר ןרישיועל ידה, ובלבד שכל מסמך, אישור, היתר,  שיקבעתוך פרק זמן קצוב 
 הצעות.כאמור, יהיו בעלי תוקף ותחולה נכון למועד האחרון שנקבע במכרז זה להגשת 

 הגשה ערבות .6

אלף שקלים חמישים ) ₪ 51,111 שלבנקאית אוטונומית על סך כולל  הצעה יש לצרף כתב ערבותל .6.1
 או בנוסח שאינו שונה ממנו באופן מהותי למסמכי המכרז ה' פי הנוסח המצורף כנספח-(, עלחדשים
 ,. הערבות תציין במפורש)עשרה( ימים ממועד הדרישה 11, אשר תשולם בתוך ("הערבות")להלן: 

 . מכבי שירותי בריאותהוצאה לבקשת המציע והיא תהא על שם  כי

 61ות נוספות בנות צדדי את הערבות לתקופ-נוסף, תהא נתונה למכבי הזכות להאריך באופן חדב .6.2
לעיל, ותהיה בתוקף  8 סעיף פי -, וזאת בכפוף לכך שהצעת המציע תוארך עלכל אחת )ששים( יום
 זו. נוספתלתקופה 

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, ועדת המכרזים תהיה רשאית להורות על חילוט הערבות של  .6.3
מציע, כולה או חלקה, כפיצוי מוסכם קבוע ומוערך מראש, וזאת מבלי לפגוע ביתר זכויות מכבי 

סעדים אחרים, לרבות ביטול קבלת ההצעה וקבלת הצעה אחרת, כל זאת אחרי שנתנה למציע ל
 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 הוא, במכרז כזוכה שנבחר לאחר .6.3.4

 הזוכה. עםמכבי  ההתקשרות של ליצירת מוקדם

 .תיפסל על הסף –הצעה שלא תצורף לה ערבות כאמור  .6.4
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 אישור עריכת ביטוחים .7

"אישור עריכת עריכת ביטוחים מצורף למסמכי המכרז כנספח להסכם ההתקשרות )להלן:  אישור .7.1
 על חתומה הביטוחים(. המציע נדרש להגיש, כחלק מהצעתו, טיוטא של אישור עריכת "הביטוחים

 .במכרז לזכייתו בכפוף, ביטוח חברת ידי

בסכומי הפוליסות או שינויים מהותיים  שינוייםהחתומה שתוגש  בטיוטא, כי לא יתקבלו יובהר .7.2
 תהא, הנדרשות מהפוליסות איזו של קיומה אי לרבות, זה מסוג שינויים של במקרהנוספים. 
 .המציע הצעת את לפסול המכרזים ועדת רשאית

 את לתקן מהמציע לדרוש רשאית המכרזים ועדת תהא, כאמור במקרים, לעיל האמור למרות .7.3
 .במכרז הזוכה על ההכרזה שלב עד הביטוחים עריכת אישור

 של הבלעדי דעתהיהיו נתונים לשיקול  ל"הנ הטיוטהגבי -עלשייעשו  מהותיים שאינם נוסח שינויי .7.4
 .כאמור ההכרזה למועדמכבי, שהתא רשאית לקבלם או לדרוש הסרתם עד 

 לעיל. 3.2 בקשר לאישור עריכת הביטוחים ניתן לבצע בהתאם להוראות סעיף  ובירורים שאלות .7.5

את אישור  ,ההתקשרות הסכם על החתימה מועד לפני יום, למכבי להמציא מתחייב במכרז הזוכה .7.6
 .הביטוח חברת ידי על ומאושר חתום, הביטוחיםעריכת 

 

 המציע בגין הגשת ההצעההתחייבויות  .8

( יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות. תשעים) 91המציע יאשר כי הצעתו תהיה בתוקף במשך  .8.1
להאריך  מהמציעיםלא יסתיים, רשאית מכבי לבקש  הזוכים לאחר תום תקופה זו, אם הליך בחירת

יע רשאי )שישים( יום, ובמקרה זה יהיה כל מצ 61את תוקף הצעותיהם לתקופה נוספת של עד 
להאריך את תוקף הצעתו בהתאם לבקשה או להודיע למכבי על ביטול הצעתו. בקשה כאמור, 
להארכת תוקף ההצעה, תשלח על ידי מכבי בכתב למספר הפקסימיליה של המציעים או באמצעות 

 הדואר.

הודעה על הסכמה להארכת תוקף ההצעות או על ביטול ההצעות, תשלח למכבי על ידי המציע  .8.2
ימי עבודה מהרגע שבו נתבקש  2ועדת המכרזים וזאת בתוך רכזת , ענת מנדללידי הגב' בכתב, 

 המציע להאריך את תוקף הצעתו או לבטלה.

 על ידי המציע. כהצעה שבוטלהבהעדר תשובה מהמציע בתוך הזמן האמור, תראה הצעתו  .8.3

 8.3בועה בסעיף פי הדרך הק-לעיל או על 7.2פי הדרך הקבועה בסעיף -ביטל המציע את הצעתו על .8.4
לעיל, לא תהא למי מהצדדים במכרז )דהיינו, למכבי או למציע שביטל את הצעתו כאמור( כל 

    תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי הצד האחר ו/או מי מטעמו.

 

 בחירת הזוכה במכרז ומסגרת ההתקשרות .9

ל ו, הכשהיא או כל הצעה לה ביותר, חלק מההצעהמכבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזו .9.1
וכן את הזכות שלא לבחור באף מציע לשם מתן , פי שיקול דעתה הבלעדי-על באופן שתמצא לנכון,

  .השירות

שימונה יהא  הצוות ועדת המכרזים תהא רשאית למנות צוות מטעמה לבדיקת ההצעות והמציעים. .9.2
המוצע  או לשירותרשאי, אך לא חייב, לבחון את המציע וכן לבקש או לקבל כל מידע ביחס למציע ו/

אם תהא סבורה שמגיש ההצעה לא שיתף פעולה  ,על ידו. ועדת המכרזים תהא רשאית לפסול הצעה
 עם ועדת המכרזים או לא מסר מידע כנדרש.

 אמות המידה  .9.3

לבחירת ההצעה הזוכה במכרז תהיינה בדרך של שקלול המרכיבים אמות המידה  .9.3.1
של ועדת המכרזים, ובאופן שתבחר המפורטים להלן, והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי 

בנספח כפי שפורט  - השירותכאמור במפרט  ההצעה המעניקה למכבי את מירב היתרונות
 כדלקמן:  ,למסמכי המכרז בנספח ג'למסמכי המכרז ובהתאם למפורט  א'

  .מהציון המשוקלל 45% - איכותמהציון המשוקלל,  55% - מחיר
 :המחיר ציון .9.3.2

בטבלה  5כל מציע, כפי שתפורט בעמודה של  כוללתתו הצעפי ה-ציון המחיר ייקבע על
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לטופס ההצעה )נספח ג'(, כך שהעלות הנמוכה ביותר תקבל את  2המופיעה בסעיף 
 . יקוד יחסיהניקוד הגבוה ביותר והאחרות תקבלנה נ

 : ציון האיכות .9.3.3

 .'ט נספחבהמפורטות אמות המידה ציון האיכות ייקבע בהתאם ל

ועדת המכרזים תבחן את איכות השירות ויכולתו של המציע, על פי הערכה כוללת של  .9.3.4
וכישוריו לעמוד בדרישות המכרז, רמת השירות, על  וניסיונהמציע, מומחיותו, משאביו, 

סמך הנתונים שצרף להצעה, על סמך שביעות רצון במכבי מביצוע התקשרויות שונות 
קודמות עם המציע, וכן על סמך בדיקת המלצות לקוחותיו של המציע מהתקשרויות 

יקה פי כל ממצא אחר שייאסף ע"י ועדת המכרזים או ע"י צוות בד-קודמות, וכן על
 .עילל 9.2שימונה מטעמה, אם ימונה, כאמור בסעיף 

כמפורט מזערי כולל איכות הצעה של מציע שלא יעמוד בציון  תדחהועדת המכרזים  .9.3.5
, והכל לפי הנתונים שהציג המציע בעת הגשת ההצעה ו/או אשר נאספו במהלך בנספח ט'

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

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ועדת המכרזים רשאית לפסול הצעה שהוגשה ע"י מציע שלגביו או לגבי  .9.4
שלילית בכתב בנושא זכויות העובדים, או דו"ח ביקורת  ת דעתמי מבעלי השליטה בו ניתנה חוו

 השנים האחרונות. 3במהלך  שלילי בנושא זה ממשרד ממשלתי שאתו התקשר המציע ואשר נכתב  

" זוכה שניבמכרז, " לזוכה או לזוכים, מעבר אך לא חייבת( לבחור)ועדת המכרזים תהא רשאית  .9.5
חודשים מיום תחילת  6בתוך (, וכן הלאה)הראשון  שהזוכהלמקרה  (וכן הלאה)" שלישי ו"זוכה

ו עפ"י מכרז זה, ו/או למקרה שהזוכה לא עמד בהתחייבויותי חזר בו מהצעתו, הסכם ההתקשרות
  .לרבות הסכם התקשרות

גרוע" כהגדרתו להלן, מכבי תהא  ןניסיוהינו ספק עמו יש למכבי "במכרז  הלזכייבאם המועמד  .9.6
, ובלבד הלזכיילמציע, שהצעתו למכרז הינה המועמדת הבאה בתור,  ההזכיירשאית להעניק את 
 גרוע" עם מציע זה. ןניסיושלמכבי לא היה "

: אי שביעות רצון מאיכות השירותים שניתנו במתקן ןפירושגרוע"  ןניסיוהמילים "לצורכי סעיף זה 
ו/או מחדלים אחרים של ספק השירותים, העולים כדי מכבי  של ןהניקיואחד או יותר ממתקני 

 .הפרת חוזה

למכבי תהיה זכות שלא לקבל כל הצעה, אשר המחיר הכלול בה נמוך או גבוה באופן בלתי סביר,  .9.7
לאומדן של מכבי או למחיר שהוצע ע"י מציעים אחרים בהתקשרויות קודמות של מכבי בהתייחס 

 באותו עניין, או עקב חשש סביר אחר. 

 

 התחייבויות הזוכה במכרז .10

 ימי )שבעה( 7למסמכי המכרז, בתוך  'כנספח בהמצורף  ההסכם בנוסחהזוכה במכרז יחתום על  .11.1
מסמכי המכרז והצעת הזוכה יהוו חלק בלתי נפרד  מיום קבלת ההודעה על הזכייה במכרז. עבודה

  מהסכם ההתקשרות שייחתם.

וכי  במגה לאב –ניקיוןאלא בחוזה למתן שרותי  כי אין בכוונת הצדדים להתקשר ,מובהר בזה .11.2
   .אדם-אינו חוזה להעסקת, להקצאת, להשמת או לקבלנות כח כנספח ב'ההסכם המצ"ב 

לצורך מתן השירות, כהגדרתו במכרז זה על  אך ורקיה פי מכרז זה תה-ההתקשרות עם הזוכה על .11.3
 .כל נספחיו

השרות המפורטים במפרט  לפי הסוגים ןהזוכה ינהל, לצורכי בקרה, רישומי שעות עבודה של ניקיו .11.4
 בכל מתקן. 

, מיד עם תחילת עבודתו במגהלאבשעוני נוכחות אלקטרוניים  ,על חשבונו ,הזוכה מתחייב להתקין .11.5
 בהסכם. 9, הכל כמפורש בסעיף מראש עם מכבי וזאת בתיאום

 .מכבייורשה הזוכה לפרק את המערכת לצרכיו בתאום עם  עם סיום המכרז .11.6

ערבות בנקאית אוטונומית  מכבי, ימסור המציע הזוכה לההתקשרות במעמד החתימה על הסכם .11.7
 נוסח המצ"ב.פי ה-לביצוע התחייבויותיו על
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 ביטול המכרז .11

בעצם פרסום המכרז או בקבלת הצעות או בבחינתן התחייבות כלשהי כלפי מציע כלשהו  איהלא  .11.1
 (.'נספח בהסכם ההתקשרות ) והזוכהידי מכבי -כל עוד לא ייחתם על

מכבי תהא זכאית בכל עת לבטל את המכרז מכל סיבה שתמצא לנכון, על פי שיקול דעתה הבלעדי,  .11.2
 לפרסם מכרז חדש לאחר ביטול המכרז. -אך לא חייבת  -וכן תהיה מכבי רשאית 

 לכל המציעים אשר הגישו הצעות במכרז. רשוםבדואר  תשלחהודעה על ביטול המכרז  .11.3

מסמכי המכרז  כשיומרבמכרז ו/או למי  מהמציעיםהחליטה מכבי על ביטול המכרז, לא תהא למי  .11.4
   כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלפי מכבי ו/או כלפי מי מטעמה.

 
 המכרז מסמכיב עיון .12

 תוצאות פרסום לאחר, 1993-, התשנ"גהמכרזים חובת לתקנות)ו( 21 תקנה להוראות בהתאם .12.1
תיאום  לאחר, כמפורט בתקנה האמורה, ייעשה המכרז במסמכי במכרז משתתף של עיון, המכרז

למכבי  או חלק ממנהלשעה  ₪ 511של  סךבתשלום מראש עם רכזת ועדת המכרזים ויהיה מותנה 
 העלות הכרוכה במתן זכות העיון כאמור.לכיסוי 

עיון במסמכי המכרז כמפורט לעיל נועד אך ורק לבדיקת המשתתף בדבר מיצוי זכויותיו במסגרת  .12.2
הליך המכרז. אין לפרסם תוצאות אלה לציבור הרחב, כולן או מקצתן, ללא קבלת אישור מראש 

 ובכתב ממכבי. 

 

 בעלות על מסמכי המכרז .13

. אין לעשות בלבדקניינה הרוחני של מכבי, אשר מועבר למציעים לצורך הגשת ההצעות  הנםמסמכי המכרז 
שימוש שאינו לצורך הכנת ו/או הגשת ההצעות, וחל איסור מוחלט על רוכש מסמכי המכרז להעביר  בהם

 אותם ו/או העתק מהם לידי אחר.

 
 סמכות שיפוט .14

בכל הקשור לנושאים ולעניינים הנובעים או הקשורים למכרז זה תהא  הייחודית והבלעדיתסמכות השיפוט 
 .ויפ -בתל אביב וסמך שמקום מושבו אך ורק לבית המשפט המ



 נספח א'

 השירות מפרט
 

 הגדרות .1

 "(המתקןבמגהלאב )להלן " העבודה הרגילותשיבוצע במשך שעות  ןניקיו – (/שעות רגילות)יום ןניקיו .א

שיבוצע לאחר סיום שעות  ןניקיו –( /שעות לא רגילות)ערב ןניקיובאופן שוטף, כפי שיפורט להלן, 

 במתקן, בתיאום עם האחראי או מי מטעמו.  העבודה הרגילות 

פי -או מי מטעמו מעת לעת על בהתאם לצרכים שיקבעו על ידי מנהל המתקןמובהר שהניקיון יבוצע 

הצרכים המשתנים במכבי. שעות התחלת הניקיון השוטף וסיומו יקבעו על ידי מנהל המתקן או מי 

 מטעמו.

  .למפרט זה 9 -ו 7כולל את כל החומרים והפעולות המפורטים בטבלה בסעיפים  הניקיון

 .העבודה לא תהיה תוספת תשלום על חריגה משעות

 . עבודה במתקן ומשטחי חיטוי ציודוניקוי  – ניקיון ציוד רפואי .ב

 , אלא אם נאמר מפורשות אחרת.במתקן עובדי הזוכה – עובדים .ג

המפקח יהיה חלק מצוות הניקיון במתקן /מנהל עבודה מפקחימנה הזוכה  – מנהל עבודה/מפקח .ד

בעל ניסיון של שנתיים לפחות  וישהה בו במהלך יום העבודה, במסגרת שעות של משרה מלאה.

 :השאר בין, שבאחריותו, נקיוןבפיקוח וניהול צוות 

 סידור עבודת המנקים/ת ועבודתם.      

 לרבות בשעות ניקיון יום וניקיון ערב לפי המפרטים. ניקיוןבדיקת       

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

  הניקיוןמעקב אחרי שעות עבודה )הגעה ועזיבה בזמן(, של עובדי        

 אחריות להשלמת כמות העובדים כנדרש.       

 חריגים. אירועיםעל מי מטעמו  אודיווח למנהל המתקן        

 לקבלת הנחיות, שיפורים נדרשים ופתרון בעיות.מי מטעמו  אוקיום מפגש שבועי עם מנהל המתקן        

          ולוודא מסירת מידע לעובד הניקיון בדבר  ובטחון בטיחותבאחריותו לתדרך את עובדי הקבלן לגבי        

לפני תחילת ביצוע העבודה ובמהלכה ,לתעד את כלל ההדרכות בחתימת  הסיכונים בנקודת העבודה

 , וכן לבצע ביקורות שגרתיות בנושא.המודרכים

אחד העובדים המתאימים עבודה, ימונה על ידי הזוכה בהיעדרות פיזית של המפקח ה -ראש צוות .ה

שתפקידו בנוסף לביצוע ניקיון בפועל יהיה גם לנהל את הצוות, לדאוג לחומרים וציוד  ,מטעמו כאחראי  

 של המתקן.נאות  ןלעובדים, בסיום לבדוק ניקיו

 מנהל אחזקה של המתקן.  – אחראי מטעם מכבי או האחראי .ו

ה', כל שעה במהלך היממה כולה, בשעות שיתאם הזוכה עם האחראי -בימים א' – שעות עבודה רגילות .ז

-17:11. שירות הניקיון יידרש בשעות 22:11עד  17:11 –שעות פעילות המתקן או מי שימונה מטעמו. 

21:11. 

 .17:11-14:11 -בימי שישי וערבי חג 
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 פרטים כלליים. 2

 

המתוארות להלן מיועדות להתבצע שלא בשעות הפעילות הרגילות של  ןהניקיוחלק מעבודות  .2.1

במהלך יום העבודה  ןהניקיוהמתקן. כמו כן, במקומות שונים, עשוי להידרש ביצוע חלק מעבודות 

 תוך כדי הפעילות במתקן.

שאינן יומיומיות תבוצענה בתדירות שתקבע על ידי מכבי, על פי שיקול דעתה  ןניקיועבודות  .2.2

 לעדי, בצורה שוטפת ובתאום עם האחראים במקום.הב

 רפואיים.תהיה גבוהה ביותר ובסטנדרטים שיהלמו מקום המעניק שירותים  ןהניקיורמת  .2.3

את הרחבות והמתקן יכלול את כל תכולת המתקן, המשטחים הפנימיים והחיצונים  ןניקיו  2.4

 .מסביב למתקן 

עבודה במתקן, זאת עקב שינויים בשטחי הניקוי או לבצע שינוי בהיקף ה שלהידרהזוכה עשוי   .2.5

בפעילות המתקן. למכבי הזכות לשנות את שעות הפעילות בהתאם לשינוי כאמור, ללא זכות ערעור 

 לזוכה, והתשלום לזוכה יהיה על פי היקף העבודה העדכני.

ועל פי שיקול דעתה , על פי דרישתה של מכבי מיוחד ניקיוןו ,בהתאם לנדרש ןניקיוהשירות יכלול  .2.6

 הבלעדי של מכבי.

 של משרדים או מרפאות או מכונים וכו' )להוציא חניונים, חצרות, גינות ומחסנים( ןניקיו .2.7

וכמוגדר  ן, לפי אופי הבניישעות העבודה הרשומותתבצע ביסודיות, באופן שיוקדשו למלאכה י

 .1בנספח א' 

ון שוטף, בתדירות ובמספר עובדים בהתאם לצורך ו/או הזוכה יעמיד במתקנים עובדים לצורך ניקי .2.8

 כפי שתדרוש מכבי מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

 

 כללי -חומרים, ציוד ומכשור . 3

 , כלי ניקוי, מכשור, חומרים נייר לניגוב ידיים, גלילי , נייר צץ רץ נייר טואלט, , יספק על חשבונוהזוכה 

'. על הזוכה וכוקירות , PVCרצפת , חלונות, ריהוט, שטיחי רצפה, םשירותילניקוי רצפות, קירות,  המתאימים

הזכות  נציג מכבי . לנציג מכבי להשתמש בחומרים אלה בצורה מספקת ועל פי הנחיות להלן(,  7)ראה סעיף 

 לקבוע את הסוג והטיב של החומרים ולפסול חומרים, חומרי עזר או ציוד בהם ישתמש הזוכה.

ומתאימים לסוג העבודה הנדרש )על מנת למנוע נזקים  , אסתטייםהזוכה ישתמש בכלי ניקוי וציוד עזר תקינים

בעת הניקוי(. כלי הניקוי וציוד העזר יסופקו על ידי הזוכה )מטאטאים, מגבים וכו'( ויופרדו באמצעות סימון צבע 

 שונה כדלקמן:

 בצבע אדום. -כלי ניקוי לחדרי שירותים  .3.1

 בצבע כחול. -כלי ניקוי לשאר שטחי המתקן  .3.2

 בחדרי המתקן. ההיגייננועדה לשמור על  ההפרדה

 

 אחסון ושמירה.  4

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

 עבודתו.על הזוכה לדווח, מידית, למנהל המתקן, על ליקוי או נזק שנגרם תוך כדי ביצוע  .4.2
 כל מקומות האחסון שקיבל הזוכה ישמרו נקיים כל זמן ההתקשרות, ויוחזרו בגמר תקופת  . 4.3

 ובמצב תקין ההסכם כשהם פנויים, נקיים ושלמים
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 קבלת והעסקת עובדים.  5

ים דהעובדים שיועסקו ע"י הזוכה יהיו עובדי הזוכה ולא יהיו כל יחסי עובד ומעביד בין העוב .5.1
  למכבי.

עובדים מעל גיל  להובעלי תעודת זהות כח אזרחי מדינת ישראלהזוכה מתחייב להעסיק אך ורק  .5.2
המסוגלים מבחינה רפואית ואישית לבצע העבודות הכרוכות בביצוע מפרט  הדוברים גם עברית ,18

 .הניקיון
נשוא הסכם הזוכה מתחייב, כי העובדים ממין זכר, אשר יועסקו מטעמו, לצורך מתן השירותים           5.3

זה, יהיו בעלי אישור ממשטרת ישראל, לפיו אין מניעה להעסיקם עפ"י החוק למניעת העסקה של 
 . 2111-יני מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים התשס"איעבר

של  הזוכה לפי הסכם זה, ו ישורי משטרת ישראל יהיו בעלי תחולה עד שנה לפני תחילת פעילותא   5.4
שבוע לפני הצבת עובדים נוספים מטעם  כבי במעמד חתימת ההסכם, וכןמ נציגויועברו לידי 

 .במשך כל תקופת ההסכם הזוכה במתקני מכבי
הזוכה מתחייב כי ידאג לחדש/לעדכן אישורים אלה מעת לעת ובהתאם לדרישות החוק. מכבי                 

ת ישראל לפי מי תהיה רשאית בכל עת לדרוש מהזוכה להציג בפניה אישור בר תוקף ממשטר
 מהעובדים מטעמו המוצב במתקני מכבי.

 ,שיקול דעתה הבלעדי בשעות שיקבעו על ידי מכבי, על פי  ו במתקני מכביעובדיזוכה יעסיק את ה   5.5
 ., וכפי שימסרו לזוכהכפי שיוגדרו מעת לעת בעתיד

 הנדרש. הזוכה מתחייב להעסיק עובדים קבועים, ככל הניתן, במספר    5.6
יחליט מנהל המתקן ו/או האחראי כי מנהל העבודה ו/או מי מעובדי הזוכה אינם במקרה בו    5.7

 מתאימים לתפקידם, יעביר דרישה בכתב להפסקת עבודתם אצל הזוכה, וזאת מבלי צורך לנמק.

הזוכה יחליף את העובדים כפי הנדרש, ללא דיחוי ומכבי לא תהיה חייבת לפצות את הזוכה בגין    5.8
 יהיו( עקב כך.וככל שהפסדים )אם 

, מתקןוהשוטף בבשעות שלא יפריעו למהלך העבודה התקין  פעלוהזוכה מתחייב שהעובדים י   5.9
למעט אלה שיועסקו בשעות הפעילות על פי דרישה, ואשר יפעלו כמיטב יכולתם מבלי להפריע 

 .למהלך העבודה התקין והשוטף במתקן
 ל הביגוד ואמצעי המגן  הנדרשים בסעיפים כולל כ הזוכה מתחייב לספק לעובדיו ביגוד אחיד ונקי. 5.11

 ןניקיותג "שרותי  אויישהביגוד יהיה שונה מביגוד עובדי מכבי  ,8וכן סעיף ובכלל  5.19עד  5.16
ושם החברה". בנוסף, מתחייב הזוכה לספק ביגוד בגוון שונה לעובדיו בחדרי הניתוח ובכל מכון 

 , וכיו"ב של רכישת ביגוד, כיבוס, אחסנה וגיהוץ אחר שיקבע על ידי מכבי. כל ההוצאותו/או מתקן 
 יחולו על הזוכה.

  בנספח א'השוטף במשך שעות העבודה , לפי הדרישות המפורטות  ןהניקיוהזוכה יבצע את עבודות   5.11
 וביתר מסמכי המכרז. זה

 בכל מתקן הניקיון לסוגיו , לצורכי בקרה, רישומי שעות עבודה של ביומן העבודה הזוכה ינהל 5.12
 ורישום מס' הכרטיס המגנטי שנותן לכל עובד.

למען שמירה על איכות העבודה, הזוכה מתחייב לכך שאיש מעובדיו לא יועסק על ידו, במתקני  5.13
שעות, הזוכה יעסיק  8-במתקן בו נדרשת עבודה למעלה מ שעות ביום עבודה. 8-מכבי, למעלה מ

עיל, רשאית מכבי לאשר שעות נוספות למרות האמור ל מספר עובדים כמתחייב לעמוד בדרישה זו.
 המתקן.בכתב של מנהל/ת תפעול  לזוכה, וזאת באישור

 

 } דכ"נ{ Bחיסון עובדי קבלני הניקיון כנגד דלקת כבד נגיפית  5.14

, הנה מחלה מסוכנת ומדבקת, ועל מכבי כארגון בריאות  Bגיפית( נבד כלקת דדלקת כבד נגיפית ) 
 להגן על חבריו ועובדיו, ולפעול בהתאם להנחיות משרד הבריאות. 

, ועל הקבלן המעסיק Bבסיכון לחלות בדכ"נ  האוכלוסייעובדי ניקיון במוסדות בריאות הינם 
 אותם ועל מכבי מוטלת האחריות לוודא היותם מחוסנים.

זה, נחשבים  המונעת, הוחלט כי כלל העובדים במתקני מכבי במסגרת מכרז  כחלק מההערכות   
מטעם הניקיון המוגדרים לעיל  עובדי  שבסיכון, ובכלל זה עובדי הניקיון. על כן  הלאוכלוסיי

 .באחריותו של הזוכה  יחוסנוהזוכה 
 כללי:  5.15

 (.'חנספח לכל עובד ניקיון יהיה טופס חיסונים חתום  )  

 ביצוע: 5.16

חודש ימים מיום החתימה על הסכם ההתקשרות, במרפאות מכבי ע"י במהלך החיסונים יבוצעו 
האחיות ועל חשבון מכבי. החיסון מורכב משלוש זריקות אשר טווח הזמן בין זריקה ראשונה 

 לשלישית(.  החודשים בין שניי 5חודשים )  6יום, ובין ראשונה לשלישית  31 - הלשניי



 

11 
 

טופס חיסונים עליו תחתום האחות המבצעת את  'חמצורף טופס נספח לצורך ביצוע החיסון 
צילום מהטופס לאחר ביצוע כל האחזקה במתקן החיסונים. באחריות הזוכה להעביר למנהל 

 זריקה.
לקבלת הדרכה והפניה לחיסון טופס  מנהל האחזקה במתקןעובד ניקיון חדש יתייצב אצל 

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

או יסרב לקבל את החיסון, ו/ביצוע החיסון,  אישור עללמען הסר ספק יובהר, כי עובד שלא יציג 
   .מתקני מכביבלא יורשה לעבוד 

 
 יצוע שוטף:ב 5.17

שיוצבו מטעמו במתקני מכבי במהלך ההתקשרות עם באחריות הזוכה לוודא שעובדיו החדשים 
 במתקני מכבי.עבודתם הזוכה, יעברו תהליך התחסנות כנ"ל מיד עם תחילת

 .5.17סעיף 5.14באחריות הזוכה לנהל מעקב כרשום בסעיף 
 

 תכני הכשרה גנרית: 5.18

  (.'א)בהתאם לנספח סקירת תחומי העבודה, הגדרת גבולות התפקיד והאחריות 
  בעבודה:כללי בטיחות 

   במעבדה.הבטיחות  תקנותבמתקן בהתאם לאחסון חומרי ניקוי, חיטוי ועיקור 
 נעליים מגן משקפי, ארוך שרוול עם חלוק, כפפות: כגון, בציוד מגן אישי  שימוש 

 אוורור החלקה למניעת מחורצת סוליה ובעלות לנוזלים חדירות שאינם סגורות
 הניקוי עבודות ביצוע בעת החדר

  ידיים עם סבון אנטיספטי לאחר ביצוע ניקוי מכשור.רחיצת 
  .הנחית התנהגות במקרי חשיפה לדם,  הפרשות גוף אחרות או דקירה 

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

 .גי חומרי ניקוי שונים מעבר למפורטואיסור על ערבוב סו בקופה
 . הכנת התמיסות תעשה במכלים המיועדים למטרה זו שבהם יש סימון ברור של סוג החומר 

 :תכולת עבודת הניקיון הנדרשת 5.19

 משטח הנחת הדגימות, שולחן מאכל מקום שבא במגע עם דגימות )לדוג – משטח עבודה :

  עבודה וכיו"ב(.

  למבחנות, מקררים  ים: מנדף, צנטריפוגה, מעמדלרבותציוד שבא במגע עם דגימות  –ציוד

  וכיו"ב(., עגלות ,  ציידניותמעבדתיים, חדרי קירור, אינקובטורים 

 11בסעיף על ידי  הזוכה, כמפורט יודרכו  במתקןכל העובדים העוסקים בניקיון  -הדרכות ובטיחות  

 ניקיון ייעודית, לעובדישנתית מרוכזת לכלל עובדי הניקיון והדרכה  . בנוסף, תינתן הדרכה שלהלן

   .מעבדה המרכזית או מי מטעמובטיחות של ההממונה  ע"י חדשים

  6  .ניהול העבודה על ידי הזוכה 

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

 .שיבדוק את העובדים במהלך שעות עבודתם 

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

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

 לפי ההסכם.

ידאג ככל האפשר שאותם עובדים, מטעמו, ינקו במתקנים קבועים, בכדי הזוכה מטעם מנהל העבודה  .6.4

פיזיות  מטלות הכרוכות בעבודות היסודי. כמו כן, הזוכה ידאג לכך ש ןהניקיושתהיה המשכיות של 

 קשות, יבוצעו על ידי עובדים המתאימים לכך.

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

 הזוכה ידאג שעובדיו לא ישתמשו בטלפונים של המתקן לשיחות פרטיות. .6.6
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יידרש לחתום על קבלת מפתחות המתקן והצהרה בדבר איסור עבודה  עובדי הניקיון ובכלל זה מפקח .6.7

במתקן ומפתח בלבד ל מפתחות "מסטר" לדלתות פנימיות הזוכה יקב .העברת/שכפול מפתחות המתקן

 (."המפתחות") המפקח/מנהל העבודהידי -לדלת הכניסה למתקן  )לא מסטר( שיוחזק על

 .חל איסור מוחלט לשכפל מפתחות כל שהם

בו יפורטו פעילויות הניקיון השונות, תדירות הטיפולים השונים ולוחות זמנים  יומן מעקבהזוכה ינהל  .6.8

 , הזוכה יקצה, בשעות הפעילות של המתקןןלביצוע, כמו כן הוראות טיפול וניקוי שגרתיות למתק

השירותים, מסדרונות, רחבות המתנה,  המעבדות , משרדים , שוטף של ןלניקיועובדים אשר ידאגו 

וכו' , נייר מגבות ידיים, סבון נוזלי לידיים, העובדים להוספת נייר טואלט, סבוןכן ידאגו ולובי הכניסה. 

ולסלק את נייר הטואלט ומגבות הידיים .באחריות הזוכה לדאוג לפינוי האשפה המצטברת ככל שיידרש

ים או מרוכזים בהם אנשים רבים, יהיה דהמשומשות. מטרת סעיף זה לוודא שבמקומות אשר עוב

 נקי ומסודר. על הזוכה לדאוג שעובדים אלה יהיו אחראים ולבושים בבגדי עבודה נקיים, תמיד

 שסופקו על ידי הזוכה. המסומנים בלוגו של החברה הזוכה, 

על ידי עובדי הזוכה  ןהניקיו, תוך כדי ולאחר ביצוע ןניקיוהנהלת המתקן תערוך ביקורות  6.9

הניקיון או חלק מהן אינן מתבצעות כראוי או די קבע בודק מטעם מכבי כי עבודות יבמתקן. 

צורכן, תהא קביעתו סופית, ועל נותן השרות לתקן את הטעון תיקון מיד, לשביעות רצון 

 הבודק.

 במהלך שעות היום והערב, כפי שיוגדר על ידי מכבי.עבודות הניקיון במתקן יבוצעו  .6.11

בימי מנוחה שבועיים גם בשעות לא רגילות כגון: גם עשויים להידרש על ידי מכבי  ןהניקיושרותי  .6.11

המוסכמים גם במועדים אלה,  םהשירותי. הזוכה מתחייב לספק את  בימי חול המועדובחגים 

  ולהשיג כל אישור ורישיון הדרושים לפי כל דין לשם כך.

א מועדים החלים בימי עבודה ובהם המתקן סגור, לבימי חול הלהסרת ספק יובהר כי בחגים ו

 '.גתשולם תוספת כלשהי, והתשלום בגין ימים אלה משוקלל ונכלל בהצעת הקבלן ובנספח 

 הזוכה יהיה אחראי להסעת עובדיו למתקן ולהחזרתם, על חשבונו ובאחריותו,  .6.12

לא תשולם תוספת בגין הסעת עובדים בשעות עבודה  –למען הסר ספק עבודתם.  לשעות בהתאם 

 שונות לאורך כל שעות היממה והשבוע.

 

 

  חומרים וציוד ניקוי. 7

וכלי הניקוי אשר ישמשו במתן השירות. מבלי  , הציודסוגי החומריםכל ל נציג מכבי הזוכה יקבל מראש את אישור 

לגרוע מכלליות האמור לעיל על הזוכה לקחת בחשבון שלביצוע הניקיון נדרשים ממנו הכלים והחומרים המפורטים 

והחומרים המפורטים להלן את  , כלי הניקויאת הציוד על אחריותו ועל חשבונו  להלן, וכן עליו להשתמש ולספק

 ובכמויות הנדרשות והם כלולים במחיר שאותו הזוכה יציע. ישראלי התקן בהתאם ליעות החומרים יש לספק בקב

 חשמלייםכלים 

 וגם מים. אבק מהשטיחים שואב אבק תעשייתי המסוגל לשאוב

 מכונה לניקוי רצפות.

 מכונה לניקוי פנלים.

 .)לינוליאום( PVCוהברקת  מכונה להברקת הרצפה )פוליש(
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 כלים שונים

 עה באיכות טובה.ומנירוסטה או ממתכת  צב תקינות ואסטטיות למנקים/מנקותעגלות 
 .ןמהבנייעגלות להוצאת אשפה 

 .עם תו תקן סולמות למיניהם
 דליים למיניהם.

 )לחלונות גבוהים נדרשים מאריכים בהתאם(. כלי ניקוי לחלונות
 כלי ניקוי לקירות.

 להסרת צבע מרצפה/ריהוט/קירות.כלים  
 מגבים.

 לאיסוף האשפה. יעה 
 מטאטאים, מברשות.

 מטאטאי כביש.
 מברשות למיניהן.
 .םשירותימברשות לתאי 

 צינור גומי לשטיפה מסביב למתקנים.
 ציוד לניקוי שטיח קיר ורצפה.
 שלטי אזהרה "סכנת החלקה".

  למפרט השרות. 3בסעיף יש לצבוע את הכלים בצבעים אדום וכחול כאמור 

 חומרי ניקוי שונים

 כמויות חודשיות : אומדן צריכת להלן 

 חודשי צריכה אומדן בחבילה  כמות טכני מפרט  תיאור

 ידיים צץ רץ בניגונייר 
  24*21נייר מגבת צץ רץ טישיו דו שכבתי 

גר' כל שיכבה עומד  21משקל: -ס"מ 
 1465בתו תקן ישראל מספר 

 חבילות 61 דפים 2,511

 נייר איירפלקס רחב
ס"מ,  19.5מטר, רוחב  183אורך 

 גרם.  41-42מ.מרחבי 
 חבילות  61 גלילים 6

 'מבוגנייר טואלט 

 9נייר טואלט מדיום טישו דו שכבתי 
מטר אורך למתקן  05.-ס"מ רוחב 

גרם כל  32משקל מרחבי:  -ג'מבו 
עומד בתו תקן ישראל -גר'  6.שכבה 
 ק"ג 012במשקל  747מספר 

 חבילות 31 גלילים 12

 כליםימ 25  18%ליטר ריכוז  1 נוזל כלים
 כליםימ 11  ליטר 4 מיכל ידיים לשטיפת נוזלי סבון

 אשפה שקיות
 13בעובי  HDאשפתון פוליאתילן 

 ללא הדפסה כחול 91*75מיקרון  
 תפר כוכב

 חבילות 181 שקיות 51

 אשפה שקיות

 8בעובי  H.Dאשפתון פוליאתילן שקוף 
 ס"מ שטוח,  51*  51מיקרון 

 ללא הדפסה,
 תפר כוכב

 חבילות 111 שקיות 51

 המאושרים לשימוש על ידי משרד הבריאות. לניקוי שוטף םדטרגנטיחומר 

 הכולל מקדם למניעת החלקהרצפז לניקוי הרצפה 

המכיל חומר פעיל, כגון חיטוי  ע"י חומר   ו ויחוטאוינוק  האסלה ופנים  לניקוי אסלות: מושבחומר 
AJAX  או COLOROX ולאחר מכן ע"י מים וסבון.  ('ווכ 

 חומר לניקוי דלתות ומשטחים צבועים. 

אסור להשתמש בחומרים המכילים:  הנירוסטסנו או או שווה ערך חומר להברקת נירוסטה מסוג סטופול 
 אקונומיקה וכו' לניקוי הנירוסטה. מלבינים, חומצות, כלור,

 רם  חול אבקת

 . סוגיהעל כל  ,חומר להברקת חלקי מתכת

 משחת וקס להברקת רצפות מסוג שאינו גורם להחלקה.



 

14 
 

או חלופה שתאושר על ידי מנהל   TRAXבמתקן(. מסוג חומר למניעת החלקה )עבור אזורים ייעודים

 האחזקה במתקן.

 שמפו מיוחד לריפוד ולשטיחים

  חומר ריסוס נגד חרקים מעופפים )"פליט"(.

  חומר להסרת חלודה.

  אבנית.חומר להסרת  

 לשירותים. מתקנים וחומר מרוכז מפיץ ריח טוב

  חומר לניקוי והברקת זכוכיות וחלונות 

 .ליטר 1.5של עד מקוריים לספק למכבי חומרי ניקיון נוזליים בבקבוקים על הזוכה 

 

  שונות

 .כולל סמרטוטי רצפה -למיניהםומטליות סמרטוטים *

 "ליפות"* 

 צמר פלדה, ננס* 

 "סקוטש ברייט"* 

 * חומר ניקוי לכלים 

 * סנובון לאסלות 

 .לין למשתנותטנפ* 

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

 מתאים מכל סיבה אחרת, על פי קביעת מנהל המתקן.

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

 להיטיב את מצב הניקיון והתברואה במתקן.

 הזוכה יחזיק מלאי חומרים שיספיקו לפחות לשבוע ימים. .7.3

חל איסור על הזוכה להשתמש בחומרים צורבים, כגון: חומצות כלור וחומרים אלקליים חזקים, 

 וריהוט אלה לציודאלא בחומרים מתאימים. הזוכה יפצה את מכבי על כל נזק שיגרם מחומרים כ

 אותם הוא מנקה. ברזים, מראות ודלתות, משקופים רצפות וכו' ו/או 

 

  ניקיון. דרישות 8

יודגש כי ניקוי מכשירים חשמליים מכל סוג שהוא מחייב ניתוק מזרם החשמל טרם תחילת עבודת 

 הניקיון 
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 ניקיון כללי

 חודשי שבועי יומי פירוט העבודה מס'
חצי 
 שנתי

 הערות

1 

 רצפות , משטחים ואביזרים

, ניקוי רצפות,שטיפת כולל טאטוא  ןניקיו א.
משטחי עבודה, כיורים, דלתות, ידיות, 

טלפונים, מחשב, מדפים, אריחי חרסינה, 
 כסאות, 

 כוללשטיפת רצפות  – 1בניין  4 בקומהב. 
 החלקה מונע חומר

+       

  

       +   כולל רצפות  ן. ניקיוג

. ניקוי יסודי הכולל ניקוי פינות, משטחים ד
       +   מוסתרים   

 . רצפות, מסדרונות, כניסה ורחבות. ה
+       

 במהלך היוםו

 איסוף בדלי סיגריות ולכלוך

 עם חומר נגד החלקה +       . ליטוש ווקס לרצפות.ו

 בשבילי גישה, , רחבות ן. ניקיוז

+       

 שטיפהאחת לחודש 

חיצוניות וחניה. פינוי לכלוך גדול ובדלי 
 סיגריות.

         + . ניקוי שטיחי ריצפה ושאיבת לכלוך.ח

  +    . ניקיון גג ט

 ולפי הצורך   +     י. קרצוף שטיחים. 

 לפי הצורך     יא. חדרי חשמל וחדרים טכניים 

2 

 תקרות ותקרות אקוסטיות

 יבוצע בסבב בבנין   +     קורי עכביש.א. בדיקת והסרת 

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

3 

 מדרגות וחדרי מדרגות

        +  כולל טאטוא, שטיפה וניקוי מעקות ןא. ניקיו

     +     לקורי עכביש. ןב. ניקיו

 דו חודשי     +   ג. ניקוי קירות פסיפס/שיש.

4 

 דלתות וחלונות כולל משקופים, מסגרות סורגים, תריסים וצלונים

         + א. ניקוי מאבק ולכלוך נראה.

       +   ב. ניקוי עם מטלית לחה וחומר ניקוי.

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

 יבוצע בסבב כל הזמן לפי הצורך       +

 המבנה בהיקף ודלתות חלונות ניקוי.  ד
 וחוץ פנים

יבוצע ע"י עובד מקצועי ומיומן  +      
כולל מנוף  )ללא תוספת תשלום(

/ במת הרמה או כל פתרון אחר 
שיוצע ע"י הזוכה ויאושר ע"י 

 מכבי .

 

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

 פירוט העבודה מס'
יומ
 י

 חודשי שבועי
חצי 
 שנתי

 הערות

 כלים ציוד ואביזרי סנטריה  

5 

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

+       

הניקיון יהיה יסודי עם חומרי 
 ניקוי וחיטוי מתאימים

 מחזיקי נייר טואלט, מגבות נייר, כיורים 
וכלי נירוסטה, ברזים וצינורות, משתנות,  

 שיש וכו' 

משטחים,כיורי נירוסטה  ניקוי ב.
       + ואמבטיות עם        חומר מיוחד

  

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

   +       ד. הברקת משטחי השיש עם ווקס.

 בהתאם לצורך עם חומר מחטא     +   צידניות. ן. ניקיוה

6 
 טיפול בכביסה : פינוי כביסה מלוכלכת וסידור כביסה נקייה

 פעמיים בשבוע -תדירות 

7 

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

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

  

 אחת לחודשיים   +     ב. ניקוי ושאיבת ארונות חשמל וטלפון.

       +   ג. ניקוי מכשירי טלפון עם אפרכסות.

8 

 מתקני מיזוג אוויר

 םמפזרי אוויר מאוורריוניקוי גרילרים  
  +      בחדרים.

 . והצורך ולפי 
 בעבודה מדובר - 1 בקומה

 עובד ידי על לביצוע נדרש. בגובה

 לתקנות בהתאם הסמכה בעל

 עבודה) בעבודה הבטיחות

 כולל, 2007 ז"התשס( בגובה

ובתאום עם  הכרחי נלווה ציוד
ממונה הבטיחות של המעבדה 

 המרכזית או מי מטעמו 

      

9 

 מעליות

ניקוי רצפה ושאיבה ממסילות  א.
       + ודלתות. 

 אין להרטיב את המסילות במים.

         + דלתות, משקופים ודפנות. ןב. ניקיו

 ג. ניקיון יסודי.
  

+ 
    

במעליות מנירוסטה מריחת חומר 
 הברקה.

11 

           מחסנים

       +  א. ניקוי אבק וטאטוא.

ב. ניקיון כולל של מדפים, קירות , 
 קרות, תאורה, שטיפת רצפה ת

     +    

 

 

11 

 עץ, מתכת ובד -רהיטים

         + א. ניקוי כתמים וסימני ידיים.

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

  

ג. הזזת שידות , שידות מגירות וריהוט 
   +  םלצורך ניקוי הרצפה מאחוריה

בהתאם להנחיות ובאישור 
 המשתמשים

12 

 )קיר, תלוי, שולחן, דלתות וכו'(שילוט 

         + א. ניגוב אבק.

       +   ב. ניגוב לח ויבש.
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13 

 מכלי אשפה ,חדר אשפה, דחסנית
א. ריקון פחי האשפה בכל החדרים 

   + והשירותים איסוף אשפה למקום

    

 לפי הצורך

 מרכזי והחלפת שקיות ניילון.

 )בתדירותב. שטיפת מכלי האשפה 

+   

    

 לפי הצורך

 גבוהה יותר אם צריך(, טאטוא   

 ושטיפת רצפת חדר אשפה.
פינוי מבחנות  –ד. פסולת רפואית/ביולוגית 

משומשות כמפורט בסעיף "ניקון ציוד 
   + מעבדתי" להלן, איסוף שקיות,

    

 פחים בצבע אדום/כתום
 –תדירות שטיפת החדר 

 שבועית.
קשירה ופינויים לפחים מיוחדים, שטיפת 

 החדר וטיהורו עם ריחות.

     + ה. ניקוי אזור הדחסנית בחצר 

14 

 מדפים וארונות אחסון במבנה 

       + א. ניגוב אבק ללא הסרת ציוד.
  

 ב. ניגוב אבק וניגוב עם סמרטוט 

  +     

  

 לח/יבש, הסרת ציוד והחזרתו.

 -מקררים עם ציוד רפואי   +     ניקוי מקרים יסודי חיצוני/פנימי.ג. 
 הניקוי יתואם עם מנהל המתקן

 ד. ניקוי מקררים יסודי חיצוני/פנימי

 הכולל הוצאת התכולה והחזרתה נקיי   +    

 
  +   ה. ניקיון מדפים/ארונות/משטחים בגובה

בהתאם לצורך. יתבצע על ידי 
שהוכשר לעבודה עובד מיומן 

 בגובה.

15 

 עציצים ואדניות
א. איסוף פסולת, ניגוב לח ויבש של 

       + העציץ/אדנית.

  

 וריסוס עם חומר הברקת עלים   +     ב. ניקוי צמחים מלאכותית במטלית לחה.

16 

      וחדרי קור מעבדתיים קרריםמ

    +   חיצוני -א. ניקוי מקררים מעבדתיים 

 +     ניקוי מקררים מעבדתיים יסודי פנימי.ב. 
 -מקררים עם ציוד רפואי
 הניקוי יתואם עם מנהל המתקן

 בתיאום עם מנהל המתקן     ג. ניקוי חדרי קור 

17 

 תמונות ולוחות

     +   א. ניגוב אבק.
  

 ב. ניגוב והברקת זכוכית עם חומר מתאים.

    +   

יש לשים לב לא למרוח את 
 הקירות בלכלוך

18 

     מחשבים ומדפסות
 

ב.ניקוי מחשבים, מסכים, מקלדות 
     +   ומדפסות עם חומר מתאים.

  

19 
     חדרי ישיבות

 

    + סידור חדרי ישיבות לסדנאות וכנסים
 לפי דרישה

21 
     נייר גריסת

 

    + גריסת נייר במגרסה 
 ע"פ צורך

21 

     מטבחים
 

   +  מקרריםא. ניקוי 
יש להוציא תכולה בסוף יום 

 חמישי
ב. ניקוי שוטף לרבות משטחים, מיקרו, 
תנור, טוסטר, מילוי סבון ומגבות נייר 

    + לניקוי ידיים

לפחות אחת לשעתיים ובהתאם 
 לצורך.
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  מעבדתיניקיון ציוד 

 חודשי שבועי יומי פירוט העבודה מס'
חצי 
 שנתי

 הערות

1 
 עגלות

עבודה לרבות ניקוי וחיטוי עגלות/עמדות 
      +  משטחים, מגירות, תאי אחסון

 

 2 

 פינוי פסולת ביולוגית
 

הוצאה מסטטיב  – פינוי מבחנות משומשות
לפח פסולת ביולוגית ופינוי הפחים לחדרי 

      +  אשפה

מספר פעמים ביום, בהתאם 
 מנהל המתקן תלהנחיו

3 

 ניקוי מנדפים ואינקובטורים 
 

ניקוי וחיטוי משטח עבודה  - מנדפים א. 
 בלבד
 פנים וחוץ ניקוי וחיטוי -אינקובטורים ב. 
  +   

 
 הנדרש שהאזורלוודא  יש

 .מתוכן ריק לניקוי

4  

 )סטטיבים(למבחנות מעמדים  
 

השריית המעמדים בכיור עם אקונומיקה למשך 
 מים לאחר מכן.דטרגנט ודקות ושטיפה ב 15
  +   

 
 1.5%תמיסת היפוכלוריט 

5 
 פסולת

ממונה בהתאם להנחיות        + פינוי פסולת רגילה, רפואית, חדה, מזוהמת
 בטיחות במתקן

 שימוש בחומרי חיטוי 

 הערות ריכוז/ הכנה חומר חיטוי מס'

 "דקונקס" .1

QUAT 100-DECON 

 לניקוי משטחים/ציוד

%1.5 

 1-מ"ל ל 15

 מים.ליטר 

דקות על  10השהייה של 

 האזור המנוקה. 

 סכנת כוויות. -אזהרה 

סודיום  -"אקונומיקה" .2

 היפוכלוריט.

Sodium Hypochlorite 

  לניקוי משטחים/ציוד

%0.25 

מיהול במים 

 בלבד.

 

 הכנה שבועית.

 סכנת כוויות,  -אזהרה 

חומר מחמצן, נדרש 

 אוורור.

סודיום  -"אקונומיקה" .3

 .היפוכלוריט

Sodium Hypochlorite 

 לניקוי שפך ביולוגי

%1 

מיהול במים 

 בלבד

 הכנה שבועית.

 סכנת כוויות,  -אזהרה 

חומר מחמצן, נדרש 

 אוורור.

 %70כוהל אתילי )אתנול(  .4

 לניקוי משטחים/ציוד

%70 

לא נדרש 

 מיהול

 חומר דליק! -אזהרה 
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 הערות:

 מפרט השירות ו' 1 בהתאם לסעיף  האחראי.עם עבודות מיוחדות יתואמו  .1

 הזוכה יבצע ניקיון מיוחד כשקיים לכלוך בלתי שיגרתי, כגון: כתמים, ניקיון לאחר שיפוץ במבנה או למערכת כלשהי .2

 .והכל במסגרת שעות העבודה שהוגדרו 

את השירות מכבי שירותי בריאות שומרת לעצמה את הזכות להכניס שינויים במפרט הניקיון, והזוכה מתחייב לספק  .3

 בהתאם לשינויים כאמור.

 על פי הצעת מחיר לניקוי אותו מתקן, היסודי הראשון יבוצע ע"י הזוכה  ןמתקן קיים, הניקיול  שטחבמידה ומתווסף  .4

היסודי הראשוני ע"י ספק אחר.  ןהניקיוכבי תהיה רשאית לפנות לספקים נוספים לקבלת הצעת מחיר ולביצוע מ
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 נספח ב'

 הסכם
 132/2015 לפי מכרז מספר מגהלאב -במעבדה הארצית  ןניקיומתן שירותי ל

 אביב ביום __________________ -שנערך ונחתם בתל 

 

 בין

 בריאות מכבי שירותי

 (589902279)מס' מזהה  227/99אגודה עותמנית מס'  

 אביב-לתהיכל הסיטי, , 27מרח' המרד  

                                                        בריאות" "מכבי שירותיאו  "מכבי" :קרא להלןיאשר ת 

 

 לבין

 

 בע"מ__________________________        

  ___________________________ ח.פ.   

 (זוכה"ה")להלן:              __________ _________מרח' ________                

 

במעבדה הארצית  ןניקיושירותי  לאספקת ,132/2115 ס'מ רגיל פומבי ומכבי פרסמה מכרז :הואיל

לחוזה זה ואשר מהווה  כנספח א'(, אשר העתק ממנו על נספחיו,  מצורף "המכרז" )להלן( מגהלאב)

 חלק בלתי נפרד מחוזה זה;

 

 למכרז; כנספח ג' (, אשר העתק ממנה מצורף "ההצעה"והזוכה הגיש הצעה למכרז )להלן  : והואיל

 

 וכן תהיה במגהלאבמכבי הינה הבעלים ו/או המחזיקה ו/או המשתמשת ו הזוכה זכה במכרז,   והואיל:

  ;בעלים ו/או תחזיק ו/או תשתמש במתקנים בעתיד

 

וזאת באופן, בתמורה ובתנאים המפורטים להלן  ןניקיושרותי  למגהלאב לספקוהזוכה מעוניין   והואיל:

 בחוזה זה;

 

האמורים לעיל בתמורה ובתנאים המפורטים  את השירותיםלקבל מאת הזוכה ומכבי מסכימה  והואיל:

 להלן בחוזה זה ובהתאם לתנאים המפורטים במכרז, על נספחיו, לרבות הצעתו של הזוכה;

 

 והזוכה הסכים לקבל עליו את מתן השירות.  :והואיל

 

 :והוסכם בין הצדדים כדלקמן, הותנה לפיכך הוצהר

 מבוא .1

 .ממנומהווים חלק בלתי נפרד , הנספחים המצורפיםוזה על ההצהרות  לחוזההמבוא 
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 פרשנות .2

 ו/או כדי להשפיע על תוכנם.זה  חוזהלפירוש סעיפי כדי לשמש  החוזהסעיפי השוליים של אין בכותרות 

 הגדרות .3

, אלא אם הכתוב מחייב פירוש דםהמופיע לצהפירוש פי -לעהמוגדרים להלן  יתפרשו המונחיםזה  בחוזה
 .אחר

  זה על נספחיו. חוזההמכרז האמור במבוא ל – "מסמכי המכרז"או  המכרז"" .3.1

  מכבי שירותי בריאות. – מכבי"" .3.2

מ"ר(  5,111קומות ) 4 – 1מעבדה ארצית, הממוקמת ברחובות, בשני בניינים : בניין   –"מגהלאב"  .3.3
 מ"ר(. 1,111קומה אחת ) – 2ובניין 

הזוכה והגורם נציג מטעם מכבי לריכוז כלל ההתקשרות עם  – "האחראי"או  "אחראי מטעם מכבי" .3.4
הממונה מטעם מכבי לשם פניות של העובדים בקשר עם פגיעה בזכויותיהם ו/או הפרת חוקי העבודה 

  .ביחס אליהם

 בודק שכר מוסמך כהגדרתו בחוק להגברת אכיפה של דיני העבודה. – "בודק שכר מוסמך" .3.5

דו"חות ממוחשבים המופקים על ידי מערכת שעוני הנוכחות והמשקפים את  – "דו"חות הנוכחות" .3.6
 שעת ההתחלה ושעת הסיום של כל עובד מעובדי הזוכה המועסקים במתקני מכבי בכל יום עבודה.

 נשוא המכרז. יספק למכבי את השירותאשר מציע שזכה במכרז ו – "הזוכה" .3.7

 ם במכרז.המתוארי ןניקיושירותי  – "השירותים"או  "השירות" .3.8

 שבו ניתן השירות.כל מקום/מבנה או כל חלק ממנו  – "מתקנים"או  "מתקן" .3.9

 נספח א' למסמכי המכרז. – "המפרט הטכני"או  "המפרט" .3.11

  .להסכם 18, כמפורט בסעיף ערבות בנוסח שיהא מקובל אצל מכבי – "ערבות הביצוע" .3.11

 הודעה לעובד על פי חוק הודעה לעובד. – "הודעה לעובד" .3.12

ידי העובד או מי -כל פנייה, תלונה, בקשה, מצד עובד, ו/או בעניינו, על – מטעם העובד""הודעה  .3.13
מטעמו, בין בכתב, ובין בעל פה, בדבר פגיעה בזכויותיו מכוח חוקי העבודה במסגרת העסקתו אצל 

 הזוכה ו/או הפרת חוקי העבודה.

 .1951-חוק חופשה שנתית, התשי"א – "חוק חופשה שנתית" .3.14

 .1953-חוק עבודת הנוער, התשי"ג – הנוער""חוק עבודת  .3.15

 .1987-חוק שכר מינימום, התשמ"ז – "חוק שכר מינימום" .3.16

 .1958-חוק הגנת השכר, התשי"ח – "חוק הגנת השכר" .3.17

 .1951-חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א – "חוק שעות עבודה ומנוחה" .3.18

 .2112-חוק הודעה לעובד )תנאי עבודה(, התשס"ב – "חוק הודעה לעובד" .3.19

חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה,  – "החוק"ו/או  "חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה" .3.21
 .2111-התשע"ב

חוקים, תקנות, צווים, הסכמים קיבוציים, צווי הרחבה, לרבות החוקים המנויים  – "חוקי העבודה" .3.21
)ב(  25ל פי סעיף בתוספת השלישית לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, לרבות צווי ההרחבה ע

( לחוק להגברת 5) –( 1)א( )33לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, ולרבות החוקים על פי סעיף 
 אכיפה של דיני עבודה.

עובד ו/או עובדי הזוכה המועסקים בפועל במתקני מכבי לשם מתן השירות  – "עובדים"ו/או  "עובד" .3.22
 פי חוזה זה.-על

פי -ודה לפי קביעת שר התעשייה המסחר והתעסוקה ו/או עלערך שעת עב – "ערך שעת עבודה" .3.23
פי -תקנות שיותקנו בהתאם לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, כפי שיעודכן מעת לעת, על

רכיבי השכר שייקבעו כאמור, ובהיעדר קביעה ו/או תקנות כאמור, לא יפחת ערך שעת עבודה מן 
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העבודה החלים על יחסי העבודה בין הזוכה לעובדיו, פי חוקי -הסכומים המינימליים המתחייבים על
ידי החשב הכללי באוצר בהתייחס למכרזי -ובכל מקרה לא יפחת מן הסכומים המתפרסמים על
 המדינה עם קבלני שירותים בענף השירות נשוא החוזה.

 עלות שכר בגין העסקת עובדי הזוכה שלא תפחת מן הסכומים המתחייבים – "עלות שכר מינימלית" .3.24
פי הוראות כל חוק ובכלל זה חוק שכר מינימום, הסכם, הסכם קיבוצי, צו -לתשלום לעובדים על

 הרחבה, והיא לא תפחת מערך שעת עבודה.

 עלויות בגין העסקת עובדי הזוכה מעבר לעלות השכר  – "עלויות נוספות כולל רווח" .3.25
 המינימלית, כולל רווח של הזוכה בגין העסקת עובדיו.

 .1957-כמשמעותו בחוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז – "צו הרחבה" .3.26

רכיבי השכר המרכיבים את ערך שעת העבודה לפי קביעת שר התעשייה המסחר  – "רכיבי השכר" .3.27
פי תקנות שיותקנו בהתאם לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, כפי שיהיו -והתעסוקה ו/או על

 פי הוראות כל דין ו/או חוזה.-מעת לעת, ובהיעדר קביעה ו/או תקנות כאמור, רכיבי השכר על

 ידי הזוכה בהתאם להוראת החוזה.-הנוכחות אלקטרוניים שיותקנו על שעוני – "שעוני נוכחות" .3.28

להלן ומהווה אומדן נספח ג'  –היקף שעות העבודה רשום בטופס ההצעה  – "אומדן שעות העבודה" .3.29
 בלבד. 

 כאמור ארוכה או קצרה ממנה, הכללרבות תקופה  ,הסכםל 8 כמשמעותה בסעיף  – החוזה""תקופת  .3.31
 .בחוזה זה

 

 הזוכההצהרות  .4

פי יתר נספחי -חוזה זה ועלפי -על למסמכי המכרז, בנספח א'הקבוע פי -עליספק את השירות הזוכה  .4.1
 .המכרז

וכח האדם המקצועי,  ןהניסיווברשותו הידע, הכישורים, המיומנות,  ,עצמאי קבלןהזוכה הינו  .4.2
  המתאימים למתן השירות.

בכל  ןניקיושרותי  וההיתרים על פי דין הדרושים והנחוצים להפעלת תהרישיונוברשות הזוכה כל  .4.3
במהלך תקופת החוזה,  - אם יתווספו - המתקנים הקיימים, וכן במתקנים נוספים שיתווספו בעתיד

 פי שיקול דעתה הבלעדי של מכבי. על

הזוכה מצהיר ומתחייב כי הוא מנהל ספרים כחוק וכי בידו אישור עפ"י חוק עסקאות גופים  .4.4
המעיד על ניהול פנקסי חשבונות עפ"י פקודת מס  1976-ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות( התשל"ו

 ותיו ולמע"מ בהתאם לחוק.הכנסה וחוק מע"מ, ידווח כל תקופת ההתקשרות לפקיד שומה על הכנס

 מתקנים נוספים ושינוי היקף שעות עבודה .5

, ככל שיראה לה, וכל הוראות שטחים או לגרועבמשך תקופת החוזה תהא מכבי רשאית להוסיף  .5.1
 –שיוצאו מן הרשימה  שטח/מתקןמתקן נוסף ויחדלו מלהתקיים לגבי שטח/חוזה זה יחולו גם על כל 

 מתקן שטח/ובלא כל פיצוי או שיפוי בגין הוצאתו של  –לפי שיקול דעתה הבלעדי של מכבי 
 /שטחכאמור או החל הזוכה במתן שירות למתקן /שטחצורף מתקן. השירות  ןיינתבהם ממקומות 

בנספח את השירות על פי הקבוע  /שטחהזוכה לאותו מתקן ןייתשלא נתן בו קודם לכן את השירות, 
 .בהתאם ידי מכבי -קבע עלית /שטחיתר מסמכי המכרז ונספחיו והתמורה לגבי אותו מתקן ועל פי א'

היקף העבודה המשוער שצוין במכרז זה, )נספח ג'(, מהווה כאמור אומדן בלבד. מכבי תהיה רשאית  .5.2
בנוסף, להגדיל או להקטין את היקף העבודה נשוא מכרז זה, וזאת גם במהלך תקופת החוזה, הכל 

 ל דעתה הבלעדי.לפי שיקו

פי -הכל על –למען הסר ספק, יובהר כי במהלך תקופת החוזה יתכנו שינויים בהיקף השירות הנדרש  .5.3
צרכי מכבי המשתנים ושיקול דעתה הבלעדי. מכבי תהא רשאית לדרוש, בשל אירוע בלתי צפוי, 

 בהודעה מראש, גמישות בשעות העבודה, בהתאם לצרכים המשתנים.

 התמורה .6

ע מלוא התחייבויותיו של הזוכה, וכפוף לאמור בחוזה זה, הזוכה יהיה זכאי לקבל בכפוף לביצו .6.1
 והעקרונות שיפורטו להלן. הנוסחהלפי  שירותהמתן תמורה בהתאם להצעתו הסופית )נספח ג'( בגין 
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הנוכחות של  דו"חותלחודש, הזוכה ימציא למכבי את  5 -, ולא יאוחר מהינדרקלבתום כל חודש  .6.2
והדו"חות העובדים. לאחר בדיקה, מכבי תאשר את הדו"חות ו/או תערוך בהם תיקונים ככל שיידרש 

 המאושרים על ידי מכבי הם אלו שיחייבו את הצדדים לצרכי התחשבנות לפי חוזה זה. 

 בהתאם העובדים מן אחד כל שעבד בפועל העבודה שעות של הנתונים יסוד על ייערך התמורה חישוב .6.3
מובהר ומוסכם, כי הזוכה לא יהיה זכאי לכל . ידה על ואושרו מכבי אל שנשלחו הנוכחות"חות לדו

תשלום בגין מתן השירות המתייחס לשעות עבודה של עובדיו שלא אושרו על ידי מכבי כאמור, 
 ואולם אין בכך כדי לגרוע מחובותיו כלפי עובדיו למתן מלוא הזכויות ו/או תשלום כל הסכומים להם

  זכאי מי מעובדיו על פי חוקי העבודה, והוא מחויב בכך, ללא תלות בקבלת התמורה ממכבי.

בהתחייבויות  דעת מלא האם לאשר את דו"חות הנוכחות ובאיזה היקף, בהתחשב  למכבי שיקול .6.4
 הזוכה, ובכפוף לאמור בחוזה זה; 

כאמור בחוזה זה, למכבי יש שיקול דעת לשנות ו/או לצמצם את היקף מתן השירות במתקניה מעת לעת  .6.5
לזוכה ייגזר על פי הקבוע בדו"חות  התמורהולפי צרכיה, ומשכך מובהר כי הנתון המחייב לצורך חישוב 

 .  הנוכחות המאושרים על ידי מכבי, ולא על פי שעות העבודה הנקובות באומדן שעות העבודה

 : "(התמורה)להלן: " תחושב כך לזוכהעבורו מגיש הזוכה חשבונית, התמורה בגין כל חודש קלנדרי  .6.6

 הרלבנטי בחודששעבד כל עובד שמעסיק הזוכה לצורך מתן השירות  בפועל העבודהמספר שעות 
בטבלה  5בהצעתו הכוללת של הקבלן בגין שעת עבודה )עמודה שלגביו נערך החישוב, יוכפל 

עובד ועובד בנפרד המועסק על ידי לגבי כל  התחשיב ייערך ית שבטופס ההצעה נספח ג'(.הרלבנט
סך התחשיב לגבי כלל העובדים יהווה את  .בנפרד מתקןהזוכה לצורך מתן השירות, ובגין כל 

 התמורה.

 השכר מעלות פחתי לאבגין מתן השירות,  לזוכה שולםהסכום שי, מקרה בכל כי מתחייבת מכבי .6.7
 .רווח כולל הנוספות והעלויות המינימלית

לחודש, עבור החודש הקודם. חשבוניות אלו יועברו על  5-על הזוכה להפיק חשבונית לא יאוחר מה .6.8
ידי הזוכה למנהל/ת מתקן מכבי . בצירוף דו"חות הנוכחות של העובדים באותו מתקן בגין החודש 

 הרלבנטי בגינו הוצאה חשבונית. 

או המס;  מתאריך אישור חשבונית ,יום 31שוטף + תשלום של בתנאי התמורה תועבר לזוכה .6.9
, ובמקרה כאמור, על בסיס מזומן לפי החוק והתקנות אם הספק מאושר לעבוד  -עסקה החשבונית 

   .לאחר התשלום יעביר למכבי חשבונית מס בהתאמה

ו/או אי הופעת מפקח )כמוגדר / שרות  ןהניקיובמידה ותהיינה הערות בגין אי שביעות רצון מרמת  .6.11
על ידי מכבי עד ברור תשלום התמורה על פי החשבונית על ידי המנהלים במתקנים, יעוכב במפרט( 
בכל הליקויים הנדרשים עד יחודש הטיפול בתשלום עבור החשבונית רק לאחר שהזוכה יטפל הנושא ו

מקרים כאמור יקימו למכבי י מובהר בזאת כ. בנספח א'כנדרש ועל פי המפורט  ןניקיולהבאת רמת 
 להלן. 19.7זכות להטיל קנס בהתאם לסעיף 

מובהר, כי על אף האמור בחוזה זה הזוכה לא יהיה זכאי לתשלום בגין מתן השירות  .6.11
שלגביהם נמסרה לו הודעה בגין אי שביעות רצון מרמת הניקיון/שירות ו/או אי  /שטחים במתקנים

 וזאת עד לתיקון הליקוי כמבוקש על ידי מכבי.   הופעת מפקח על ידי המנהלים במתקנים,

מובהר כי עיכוב בתשלום התמורה כאמור לעיל, ו/או אי תשלום התמורה על ידי מכבי, לא תחשב  .6.12
כהפרת חוזה, ואין בה ולא יהיה בה כדי לגרוע מחובות הזוכה לקיום חוקי העבודה ביחס לעובדים, 

כוח חוקי העבודה, ומחובותיו לקיים את חוקי ומתן הזכויות ו/או התשלומים להם הם זכאים מ
העבודה ביחס לעובדים אלו ולטפל בכל פנייה/תלונה על הפרת חוקי העבודה ו/או פגיעה בזכויותיהם.

  

 ייצוג .7

להיות ממונה מטעמה בכל הקשור לחלקה של מכבי  ___________________מכבי ממנה בזה את  .7.1
 והוא יהיה האחראי כהגדרתו בחוזה זה. בביצוע חוזה זה 

 מכבי רשאית להחליף את האחראי בכל עת וללא קבלת הסכמת הזוכה לכך. .7.2

 כח ולהעניק להם סמכויות בהתאם לנדרש.-כח או באי-האחראי רשאי למנות בא .7.3

נשוא השירותים  ______ להיות ממונה מטעמו בכל הקשור לביצוע_____הזוכה ממנה בזה את ___ .7.4
 החוזה.
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 חוזהתקופת ה .8

. תקופת ההתקשרות תחל מיום חתימתוהסכם זה הינו תוקפו של בכפוף לאמור להלן ובחוזה זה,  .8.1
תקופת ביום ___________ ותסתיים בתום שנתיים, ביום ______________ )להלן: "

 "(.ההתקשרות

 רגנותאהימים הראשונים של תקופת ההתקשרות ייחשבו כתקופת הת 31למרות האמור לעיל,  .8.2
, במהלכה יהיה על הזוכה לעמוד בדרישות ובלוחות הזמנים ("תקופת ההתארגנות")להלן: 

 להסכם זה. 3המפורטים בנספח ב'

ככל שהזוכה לא יעמוד בדרישות ובמועדים הנ"ל בתום תקופת ההתארגנות, תהא מכבי רשאית 
להלן( ולהתקשר עם  18 לבטל הסכם זה, לחלט את ערבות הבנקאית לביצוע החוזה )כמפורט בסעיף 

 המועמד הבא לזכיה במכרז.

יהוו  )כולל תקופת ההתארגנות( החודשים הראשונים של ההתקשרות ששתעל אף האמור לעיל,  .8.3
( באופן שרק אם השירות יהא לשביעות רצונה של מכבי, "ןהניסיו"תקופת  :)להלן ןניסיותקופת 

. בכל עת חודשים נוספים בהתאם להודעה שתישלח לזוכה 18-לתוארך התקופה ולפי שיקול דעתה, 
, רשאית מכבי להודיע לזוכה על הפסקת ההתקשרות, והזוכה מתחייב להמשיך ןהניסיובתקופת 

ע מתן ההודעה כאמור או לתקופה קצרה ולספק את השירות למשך שלושה חודשים נוספים מרג
להתקשרות עם ספק שירותים חלופי וזאת על מנת שמכבי תוכל להיערך יותר לפי קביעת מכבי, 

 לרבות עם הזוכים האחרים במכרז. 

למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות בשלוש תקופות נוספות בנות שנה כל אחת,  .8.4
ותנאי  הוראות יתרתוך שמירה על כל והכל  בתיאום עם הזוכה,  ,בים( מיטי2( זהים; או )1בתנאים )
לבקשת מכבי ימציא הזוכה, טרם מימוש האופציה, תצהיר (. "תקופות האופציה")להלן:  ההסכם

נספח י' למסמכי המכרז, בעל תחולה ותוקף למועד מימוש האופציה, וכל מסמך או אישור אחר 
 . שיתבקש על ידי מכבי לפי שיקול דעתה

בכל עת, גם  לעיל, מכבי רשאית, על פי שיקול דעתה המלא והבלעדי, 8.4 על אף האמור בסעיף .8.5
את היקף מתן השירות, וזאת על לשנות לצמצם בתקופת הניסיון וגם לאחריה, לבטל את החוזה ו/או 

 יום מראש.  31ידי מתן הודעה בכתב לזוכה של 

, והזוכה לא  החוזה ו/או לצמצום היקף מתן השירותלביטול מכבי לא תהיה חייבת לנמק את הסיבה  .8.6
  יהיה זכאי לכל פיצוי עפ"י דין או חוזה בשל כך.

בכל עת שיקבל הזוכה דרישה ממכבי להפסיק את מתן השירות למתקן מסוים או מתקנים מסוימים,  .8.7
ל תביעה זוכה חייב להתפנות ממנו ולפנות ממנו את כל הציוד אשר פינויו נחוץ. לזוכה לא תהייה כה

 ו/או טענה כנגד מכבי עקב כך. הפרת הוראות סעיף זה מהווה הפרה יסודית.

, והזוכה לא  יהיה זכאי הפסקת השירות או חלקה כאמורמכבי לא תהיה חייבת לנמק את הסיבה ל 
 לכל פיצוי עפ"י דין או חוזה בשל כך.

 לחוזה.  19 אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מהוראות סעיף  .8.8

 

 שעוני נוכחות ודיווח על שעות עבודת העובדים  .9

 לגבי כל אחד מהעובדיםהזוכה ינהל, לצורכי בקרה, רישומי שעות עבודה  .9.1

 נוכחות לדיווח על שעון נוכחותהזוכה מתחייב להתקין, על חשבונו, מיד עם תחילת מתן השירות,  .9.2
 וזאת בתיאום מראש עם מכבי.  במתקן

באחריות ועל חשבון לדיווח הנוכחות תהא על הזוכה.  שעון הנוכחותהאחריות לשמישות ותקינות  .9.3
ות ממועד התקלה או מהמועד שע 24בתוך  הנוכחות בשעוןהזוכה לתקן או להחליף כל תקלה 

 שהתבקש לכך לפי המוקדם.

בכל מתקן ולהבהיר עבודתם בהתחלת ובגמר מגנטי נוכחות  יחתים כרטיס הזוכה מתחייב שכל עובד .9.4
של עובד אחר או לחתום להחתים כרטיס מגנטי לכל עובד מעובדיו כי חל איסור מוחלט על עובד 

   במקומו.

 פי הוראות החוזה, הנספחים והוראות האחראי, -השירות, בימים ובשעות, על תןמלהזוכה מתחייב  9.5
לשביעות רצונה המלא של מכבי, ולמלא אחר כל הוראות מכבי לעניין אופן מתן השירות ולעניין 
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שעות הפעילות ומספר העובדים על סוגיהם השונים, לרבות ההוראות האמורות במפרט הטכני, או 
 ידי מכבי, מעת לעת.-תנו לו עלהוראות אחרות כפי שיינ

 עבודה שעותהזוכה מתחייב לספק את השירות, במסגרת שעות העבודה הרגילות שלא יעלו על  9.6
והוא מתחייב שלא ו/או לשבוע עבודה לפי חוק שעות עבודה ומנוחה,  עבודה ליום מקסימליות

. להסרת ודה ומנוחהבשעות נוספות כהגדרתן בחוק שעות עב מתן השירותלהעסיק את עובדיו לצורך 
של כל עובד המועסק אצלו לצורך מתן השירות לא יעבור את  העבודה ספק, על הקבלן לדאוג ששעות

פי חוק )ליום עבודה ו/או שבוע עבודה(, בין אם עבד באותו יום -המכסה המקסימלית המותרת על
 קום עבודה אחר.עבודה ו/או שבוע עבודה, לפי העניין, רק במתקני מכבי ובין אם בשילוב עם מ

של החוזה, ועל אף האמור בכל הוראה מהוראות החוזה,  יסודית הפרה מהווהלחוזה, סעיף זה  הפרת 9.7
היא מהווה עילה לביטולו המידי של החוזה וללא התראה, וכן עילה לחילוט הערבות באופן מידי, 

וחילוטה בנסיבות בהן לא יהיו לו כל הסגות בעניין זה בקשר עם מימוש הערבות והזוכה מאשר כי 
יופרו התחייבויותיו כאמור לעיל.  אין באמור כדי לגרוע מכל זכות ו/או סעד העומדים לרשות  מכבי 

 לפי כל דין ו/או חוזה, ו/או כדי למצות את טענות מכבי כלפי הזוכה.

 

 וגהות הוראות בטיחות .10

הדרכות בטיחות על פי החוק תקנות והפקודות ולכל באחריות הזוכה להדריך את כל עובדיו לגבי  .11.1
הסיכונים הייחודיים במסגרת עבודתם במכבי, כגון הפחות הדרכה  אחת לשנה לכל עובד לגבי כל 

במחלות הנישאות בדם )מחטים, מבחנות, חומרי חבישה, פסולת רפואית(, חשיפה  סיכוני הידבקות
  .דרכות אלה בכתביש לתעד ה לקרינת רנטגן, רעלים רפואיים וכו'.

לנקות מקומות שבהם מאחסנים תרופות ורעלים, ללא נוכחות במקום של נציג אחראי מטעם  אין .11.2
 .רפואיה המגה לאב מנהל המתקן

הזוכה יוודא שעובדיו מבצעים  -ליפול יכול העובד ממנומטר  2עד  עבודה של – גבוה במפלס עבודה .11.2.1
 שולחן, רהיט או כיסא באמצעות אלתרלחל איסור  –באמצעות סולם  רקגבוה  במפלסעבודה 
 (.בסולם תומך אחר עובד)כאשר  וכדומה

 :הבאים התנאים בה שצפויים בגובה עבודה ביצוע   

מטרים,  2כל עבודה, לרבות גישה למקום עבודה, שבשלה עלול עובד ליפול לעומק העולה על 
 –ולרבות עבודה כאמור 

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

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

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

 העבודה לביצוע ייעודית הדרכה וקבלת מראש תיאוםל מחויבייעשה על פי הנאמר בחוק בכפוף ו * 
 .  המחוזי הבטיחות ממונה אישור וקבלת

על הזוכה לדאוג לשמירת הוראות הבטיחות, בהתאם להוראות כל דין ובהתאם להוראות הסכם זה,  .11.3
וכן   לוודא שעובדיו ימלאו אחר הוראות אלה בקפידה. כמו כן, בהתאם להסכם, יערוך הזוכה על 

 וחים כגון : חבות מעבידים, צד ג' ואחריות מקצועית.   חשבונו , ביט

מתודרכים ויקפידו על  יהיוהזוכה ידאג לכך שעובדיו יהיו מבוטחים כל העת בביטוחים נדרשים וכן  .11.4
 ן בתחומי המתקן.ושיאיסור ע

ניוד  ובעת במתקן עבודתם תחילת לפני מכבי מטעם נציג"י ע יודרכו שעובדיו לוודאבאחריות הזוכה  .11.5
, כגון סיכוני הידבקות מתקןסיכונים הייחודיים במסגרת עבודתם  בל בנוגעלמתחם עובד/ת חדש/ה 

במחלות הנישאות  בדם, חומרים מסוכנים, סיכוני החלקה , סיכוני עבודה עם מכשירים המחוברים 
ד את למקור אנרגיה, סיכוני חשמל, שימוש במשולש הזהרה, שימוש באמצעי בטיחות אישיים ,ולתע

מועד ההדרכה נושאי ההדרכה שבה ייכלל שם העובד , מס' ת.ז ושם המדריך מטעם החברה לצורך 
רדיו אקטיבית ,  המעקב ובקרה )מחטים, מבחנות, חומרי חבישה, פסולת רפואית(, חשיפה לקרינ

'. טופס סיכום ההדרכה יועבר במרוכז לממונה הבטיחות במתקן עם תחילת וכורעלים רפואיים, 
 ת החברה במתקן )בעת החלפת עובד יבוצע תדרוך חדש לעובד ויועבר טופס עדכון(.עבוד

וגלגלוני כיבוי של כיבוי האש הנמצאים בארונות הכיבוי או מחוצה  בהידרנטיםאיסור להשתמש  חל .11.6
 להם, למטרות רחיצה ושטיפה. 

. רמת להיחשף םעשוייאחראי לספק ציוד מגן אישי לעובדיו , על פי הסיכונים שאליהם הם  הזוכה .11.7
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, בנוסף .מטעמו מי או המרכזית במעבדהע"פ חוק וכפי שאושרה ע"י ממונה הבטיחות    –המיגון 
    השימוש באופן, כשרות  בעל בטיחות ממונה או, מוסמך מוסד ידי על, עובדיו את הזוכה ידריך
 חיצוני וניקוי אזהרה שילוט חובת, החלקה סיכוני מניעת, מגן משקפי, כפפות: כגון, אישי מגן בציוד
 לנוזלים חדירות שאינם סגורות בנעלים שימוש כן כמו. בגובה עבודות וצפויות במידה, המבנים של

 .ארוכים שרוולים עם בחלוק ושימוש

 המעידים אישורים הצגת מהזוכה לבקש שנה לחצי אחת רשאית מנציגה מי או בריאות שרותי מכבי .11.8
  .שצוין כפי לעובדיו בטיחות הדרכת ביצוע  על

 .חשמל ומכשירי ציוד של ניקוי סיכוני לגבי עובדיו את ידריך הזוכה .11.9

 ארגון"חוק ל   בהתאם מחויבת עובדים הדרכת.  שהודרכו העובדים של ותיעוד רישום ינהל הזוכה .11.11
 .החוק שקבע והדרישות לסמנים בהתאם וביצועה" העבודה על פיקוח

, ובתאום מראש עם מכבי הבטיחות תקנותל פי מתחייב לבצע ניקוי חיצוני של מבנים, ע הזוכה .11.11
בהתאם הוראות כל חוק ובפרט עבודה בגובה, פקודה או תקנים רלוונטיים, כפי שיעודכנו מעת לעת. 

 והכשרתו העובד הסמכת במקרים אלו יהיה על החברה להציג למכבי אישורים המעידים על 
 .החוק לדרישות ובהתאם אלו פעולות לביצוע הנדרשת

 תקני ציוד יהיה שימוש בו שיעשה הציוד. שלו בציוד ורק אך הניקיון עבודות לביצוע ישתמש הזוכה .11.12
 מכבי של ציוד  כל הזוכה לרשות יעמוד לא. פגמים וללא שמיש

 יאושר לא. משתמש הוא בהם הכימיים החומרים כל של נאות ושילוט סימון של קיומו יוודא  הזוכה .11.13
 .אוריגינלית אריזה/ במיכל שלא כימי נוזל/ חומר להחזיק

 .בלבד ליטר 1.5 עד של מקוריים בבקבוקים נוזליים ניקיון חומרי למכבי לספק הזוכה על .11.14

 ההוראות בפני עובדי הניקיון  רענוןהזוכה לוודא שהמפקח מטעמו במתקן מקפיד על  על .11.15
 :כמפורט

 .בלבד סגור במקום יאוחסנו החומרים .11.15.1

 .בזה זה חומריםות/ מכלים אחרים או לערבב מוחלט להעביר נוזלים וחומרים לאריז איסור .11.15.2

 .אישי מגן בציוד שימוש .11.15.3

 .הרצפות של וניקוי שטיפה מתבצעת שבהם במקומות אזהרה שלטי הצבת .11.15.4

 .במתקןמחויבת תיאום וקבלת הדרכה ייעודית לביצוע העבודה ובתאום עם ממונה הבטיחות  .11.15.5

הזוכה ידריך את עובדיו לבל יאחסנו ציוד כלשהו בחדרי תקשורת, ארונות חשמל   וארונות כיבוי   .11.16
 אש. האחסון יותר רק במקום שיאושר על ידי מנהל המתקן של מכבי.

  שעות לאחר האירוע, למנהל המתקן בו  24 -על כל אירוע תאונתי מתחייב הזוכה לדווח, לא יאוחר מ  .11.17
 אירע האירוע.

  ק מהחשמל שום מכשיר חשמלי כגון : מקררים, ציוד רפואי , ללא אישור מנהל המתקן לנת אין .11.18
 .התחום מנהל/או ו

 

 
 הזוכה בנזיקין אחריות .11

 שייגרמו לצד שלישי כלשהו או חבלהאובדן  ,לכל נזק באופן בלעדי הזוכה אחראימובהר ומוסכם, כי  11.1
 ו/או לגוף כלשהו ו/או לרכושו ו/או לרכוש עובדיו.

 , במישרין או בעקיפין, לעובדי מכבי ולכל מי, לרבות מבוטחי מכבי ולמלוויהםנזקי גוף שייגרמולכל  11.2
   שפועל בשמה או מטעמה או לצד שלישי, בשל מעשה או מחדל של הזוכה, של עובדיו ו/או של מי 

    ה על מתן השירות, ו/או עקב מילוי ו/או אי מילוי התחייבויות הזוכעקב  שפועל בשמו או מטעמו או 
 או בקשר עימם. חוזהפי הוראות ה 

רכוש ל, וכן אחראי הזוכה במהלך מתן השירותים , כאמור לעיללכל נזק שייגרם, במישרין או בעקיפין 11.3
 רכוש או ציוד עובדי מכבי או מי מטעמה של מכבי.ו/או יוד מכבי צ מכבי ו/או

שא באחריות כלשהי לגבי חבלה בגוף או ברכוש, פגיעה, הפסד או נזק כלשהו שייגרמו ימכבי לא ת 11.4
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 לזוכה, לעובדיו, לבאים מכוחו או לצד שלישי כלשהו תוך כדי מתן השירות וזאת מכל סיבה שהיא. 

את מכבי, בנוסף לכל הוראה אחרת הזוכה מתחייב לפצות מבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף זה,  11.5
קיום או הפרה של הוראה -כל נזק, הפסד או אובדן שייגרמו עקב או כתוצאה מאי, על חוזהב

מהוראות החוזה על ידי הזוכה, עובדיו או מי שפועל בשמו או מטעמו, למכבי, לעובדיה ולמי שפועל 
 בשמה או מטעמה.

  בכל סכום שמכבי תחויב לשלם בגין תביעה שתוגש כנגדה ואשר לשפות את מכביהזוכה מתחייב  11.6
עורך דין, אשר יוצאו על ידה, וכן עבור כל , לרבות הוצאות ושכר טרחת חוזהעל פי ה זוכה אחראי להה

  שתיגרם למכבי, במישרין או בעקיפין, בקשר עם הליכים אלה או עם בירור התביעה הוצאה  
  שתוגש נגדה.

לק או לשלם הוגשה תביעה נגד מכבי והזוכה ביחד ו/או לחוד, הזוכה לא יהא רשאי להסדיר, לח 11.7
 תביעה כזאת, ללא אישורה של מכבי בכתב ומראש.

 על תתי סעיפיו מהווה הפרה יסודית. זה פרקהפרת כל אחת מהוראות  11.8

 

  ביטוח .12

זה  חוזהממועד תחילת , פי כל דין זה ו/או על חוזהפי  עלומהתחייבות הזוכה מבלי לגרוע מאחריות  12.1
בחברת  ,ולערוך ולקיים על חשבונהזוכה המוקדם, מתחייב  לפי, או ממועד תחילת מתן השירותים

המפורטים ב"אישור עריכת את הביטוחים  ,ביטוח מורשית כחוק לעריכת ביטוחים בישראל
" ו/או הזוכהביטוחי " :)להלן ממנוומהווה חלק בלתי נפרד  לחוזהכנספח  המצורףביטוחים" 
ביטוח אחריות מקצועית ולעניין  החוזהפי -עלההתקשרות משך כל תקופת לוזאת , "("הביטוחים

תום תקופת ההתקשרות ועד לתום תקופת ההתיישנות, אך לא פחות  אחרלתקופה נוספת כל למשך 
שנים מתום תקופת ההתקשרות. משלוש

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

מתחייב, בין היתר, לשלם  והואזה,  בסעיף יםהנזכר הביטוחיםמתחייב למלא אחר כל תנאי  הזוכה 12.2
תחודשנה מעת לעת,  הזוכהאת דמי הביטוח במלואם ובמועדם, לדאוג ולוודא כי פוליסות ביטוחי 

 לצמצם כדי בו שיש מעשה כל לעשות לא, ההתקשרותלפי הצורך, ותהיינה בתוקף במשך כל תקופת 
ות ויההשתתפ מיבכל מקרה בסכו שאיי הזוכה כי, יודגש. הביטוחים תוקף את להפקיע/או ו

.הזוכה יבביטוח הנקוביםת והעצמי

ללא צורך בכל דרישה מצד מכבי מתחייב הזוכה להמציא למכבי, לא יאוחר מיום אחד לפני מועד  12.3
, אישור בדבר עריכת ביטוחי הזוכה או ממועד תחילת מתן השירותים, לפי המוקדם זה חוזהחתימת 

כשהוא חתום כדין על ידי המבטח. הזוכה םביטוחי  כאמור לעיל בהתאם לנוסח "אישור עריכת
מצהיר, כי ידוע לו, כי המצאת אישור עריכת הביטוחים כשהוא חתום כדין על ידי המבטח הינו תנאי 

חלת מתן השירותים על ידו, ואולם אי המצאתו לא תגרע מהתחייבויותיו של מתלה ומקדמי להת
פי כל דין. פי הסכם זה ו/או על הזוכה על

כדי לצמצם או לגרוע בצורה כל  הזוכהידי  בהקשר זה מובהר, כי אין בעריכת הביטוחים הנ"ל על 12.4
 ומחובת הזוכה את לשחרר כדי הביטוחים בעריכת יהיה, ולא לחוזהבהתאם  יוותוישהיא מהתחייב

פי  זה ו/או על חוזהפי  אחראי לו על שהואו/או מי מטעמה בגין כל נזק  מכביו/או לפצות את  לשפות
כל דין.

ככל שתקופת ביטוחי הזוכה תסתיים לפני תום תקופת ההתקשרות לפי הסכם זה, מתחייב הזוכה  12.5
לעיל בגין הארכת תוקפו לתקופת ביטוח   12.1אישור עריכת ביטוחים כאמור בסעיף  ,להפקיד בידי מכבי

. פי ההסכם נוספת ולמשך כל תקופת ההתקשרות על

להתאימם לערך הנקוב בש"ח בהתאם לשער  הספקוסכומי הביטוח הינם בדולרים, על  היהכי  ,מובהר
הידוע ביום חידוש עריכת הביטוח.

לעיל תחשב  12.5, 12.3עיפים ידי הזוכה כנדרש בס-מובהר, כי אי המצאת אישור עריכת ביטוחים על 12.6
 הפרה יסודית של הסכם זה, ותזכה את מכבי, בין היתר, בעיכוב כל תשלום המגיע לזוכה לפי הסכם זה.

 .1971-לפי חוק החוזים )תרופות(, התשל"א למזמיןאין באמור לעיל כדי לגרוע מכל זכות העומדת 

כאמור  הזוכהידי  שיומצא על יםהביטוח עריכת, לבדוק את אישור חייבת לא אך, תתהא רשאי מכבי 12.7
על מנת  ו/או התאמה ו/או הרחבה שיידרשו/או תיקון ומתחייב לבצע כל שינוי  והזוכהלעיל, 

.זה חוזהפי  על ולהתחייבויותי האישור נושאהביטוחים  אתלהתאים 

לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל אינן  מכבימצהיר ומתחייב, כי זכויות  הזוכה 12.8
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אישור  נושא הביטוחיםלגבי שהיא כל חובה ו/או כל אחריות  ה/או מי מטעמו מכבימטילות על 
, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא יםהביטוח עריכת

עריכת שינויים כמפורט  דרשו, וזאת בין אם דין כל פי על/או וזה  חוזהפי  על  הזוכההמוטלת על 
עריכת הביטוחים ובין אם לאו. אישור אתבדקו לעיל ובין אם לאו, בין אם 

, וכי מכביידי  יכללו תנאי מפורש על פיו הינם קודמים לכל ביטוח אשר נערך על  הזוכהביטוחי  12.9
. כמו כן, יתחייב המבטח ימכב בביטוחיהמבטח מוותר על כל דרישה או טענה בדבר שיתוף 
 מכבימסר הודעה בכתב בדואר רשום לידי ישהפוליסות לא תצומצמנה ולא תבוטלנה אלא אם ת

יום מראש. 31לפחות 

ביטוחי הזוכה יכללו סעיף לפיו אי קיום בתום לב החובות המוטלות על הזוכה, לרבות אי מתן הודעה  12.11
.וליסות לא יפגעו בזכויותיה של מכבי לקבלת שיפויו/או אי הגשת תביעה ו/או הפרה של תנאי מתנאי הפ

שוא חוזה נ השירותים מתןעם קבלני משנה במסגרת ו/או בקשר עם  ומתחייב כי בהתקשרות הזוכה 12.11
אחראי לכלול בהסכמי ההתקשרות סעיף לפיו קבלני המשנה יתחייבו לערוך ולקיים  יהיהזה הוא 

, וזאת אישור עריכת הביטוחים, על כל תנאיהם כמפורט בנספח זה בנספחאת הביטוחים המפורטים 
אישור  או לתקופה מאוחרת יותר על פי המוגדר בנספח הזוכהלמשך כל תקופת התקשרותם עם 

לכלול את קבלני המשנה בשם המבוטח מסגרת הביטוחים  הזוכה רשאי, לחלופין. עריכת הביטוחים
 .זוכהחי ההנערכים על ידו כמפורט באישור עריכת ביטו

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מצהיר הזוכה, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד מכבי  12.12
והוא פוטר את מכבי ו/או מי   ו/או מי מטעמה בגין כל נזק שארע לרכושו ו/או הנובע מנזק לרכושו

מתחייב  הזוכהכוונת זדון. מטעמה מכל אחריות לנזק כאמור. פטור זה לא יחול לטובת מי שגרם לנזק ב
תכלולנה הפוליסות ויתור על זכויות שיבוב כלפי מכבי  ( כי ככל שערך ביטוח רכוש )לרבות נזק תוצאתי

פי  והזוכה מתחייב לפעול למיצוי זכויותיו על (ומי מטעמה )אך למעט כלפי מי שגרם נזק בכוונת זדון
 לא , מקצועית, למעט ביטוח אחריות וכההז פוליסות נוסחי כי, במפורש בזאת מוסכם .הפוליסות

או כל נוסח אחר שיחליף  הרלוונטי למועד עריכת הביטוחים כביטיהיו נחותים מהנוסח הידוע 
.אותם

, למעט ביטוח אחריות מקצועית לא יהיו נחותים הספקמוסכם בזאת במפורש, כי נוסחי פוליסות  12.13
כל נוסח אחר שיחליף אותם.מהנוסח הידוע כביט הרלוונטי למועד עריכת הביטוח או 



 והיתרים רישיונות .13

  הדרושים על הרישיונותולהחזיק ברשותו את כל האישורים ו/או ההיתרים ו/או  לקבלהזוכה מתחייב  13.1
     הדין, לצורך קיום השירות והפעלתו. הזוכה מתחייב לגרום לכך שכל הנ"ל יהיו בעלי תוקף ולשאת פי  

 .חוזההתשלומים הכרוכים בהם, על חשבונו הוא, במשך כל תקופת ה  בכל

        איננו מהווה רישיון ו/או היתר, לפעול שלא בהתאם להוראות דין, צו, תקנות או  חוזההאמור ב 13.2

 .חוזהכל דין, צו, תקנות או חוק על ידי הזוכה ייחשבו כהפרת חוק. הפרת  
הפרה יסודית. מהווהיף זה סעהפרת כל אחת מהוראות סעיפים המשנה של  13.3

 

 לעניין מתן השירות זוכהה התחייבויות .14

הזוכה מתחייב להעסיק במתן השירות צוות עובדים מאומנים, מיומנים ובעלי כשירויות מתאימות,  14.1

 מובהר, כי הזוכה מתחייב לתת את השירות באמצעות עובדים ולא באמצעות  שירות אמין.שיתנו  
 עצמאיים. קבלנים  

 ,18עובדים בעלי אזרחות ישראלית בלבד, מעל גיל  כי לצורך מתן השירות הוא יעסיקהזוכה מתחייב  14.2
 .עברית גם הדוברים

 הזוכה מתחייב שלא להעסיק עובדים זרים לצורך מתן השירות.  14.3
 הזוכה מתחייב שלא להעסיק נוער, כהגדרתו בחוק עבודת הנוער, לצורך מתן השירות.  14.4
 העובדים יהיו בעלי הופעה נאותה ויהיו במצב בריאות תקין.הזוכה מתחייב שכל  14.5
השירות במתקנים  מועסקים על ידו הכל אחד מעובדיו  להחליףלדרוש מהזוכה בכל עת  תרשאימכבי  14.6

משנתנה על ידי מכבי הזוכה מתחייב כי וזאת מבלי צורך לנמק. , בהתאם לנסיבות ובמידת הצורך 
, ומבלי מכבידבר יעשה תוך תקופת הזמן הנקובה בדרישת כאמור, ה להחליף עובדהוראה כאמור 

 .האמורהוראה שמכבי תישא בתשלום פיצויים כלשהם בגין 
 ינתנו מפעם לפעם, בכל הקשור לביצוע החוזה.יהזוכה יציית להוראות האחראי, כפי ש 14.7
בקשר  לפעילותםהזוכה מתחייב כי כל העובדים אותם יעסיק, יעברו או עברו הדרכה מסודרת  14.8
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עבודה ולבטיחות טרם תחילת עבודתם וכן מדי שנה, וכן יעברו בדיקה רפואית טרם תחילת ל
 עבודתם, וכן מעת לעת, לפי דרישת האחראי.

 זוכהבמפרט. ה 5.11כרשום בנספח א' בסעיף  - B מתחייב לחסן כנגד צהבת כבד נגיפית הזוכה 14.9
  .B מתחייב לא להעסיק עובדים שאינם מחוסנים נגד צהבת נגיפית

הזוכה לא יעסיק בביצוע התחייבויותיו על פי החוזה עובד, אשר אין לו אישור בר תוקף ממשטרת  14.11
ישראל לפיו אין מניעה להעסיקו עפ"י החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן 

 . 2111-שירות לקטינים התשס"א

 הרשעתו בפלילים של מי מעובדיו.הזוכה יודיע לאחראי על פתיחת חקירה משטרתית כאמור וכן על  14.11

כי כל האנשים שיועסקו על ידו לצורך מתן השירות ייחשבו לכל צורך כעובדיו  ומאשרהזוכה מצהיר  14.12
 ביחדיחשבו כעובדיה או שלוחיה של מכבי, במישרין או בעקיפין, יולא בלעדי,  באופןאו שלוחיו, ו/
לגבי  הבלעדיתויועסקו על ידו, על חשבונו הוא בלבד, ועליו תחול האחריות , הזוכה עם לחוד/או ו

   תביעותיהם הנובעות מיחסיו עימם.לגבי ו, וחוזהמתן הזכויות והתשלומים לגבם על פי כל דין 
, לא חל עליו, כי אינו 1996-"והתשנ, כי חוק העסקת עובדים על קבלני כח אדם הזוכה מצהיר, בנוסף
 מכבי אינה "מעסיקה בפועל".כח אדם ו קבלן

אחראי כלפי עובדיו, שליחיו וכל מי שמועסק על ידו או מטעמו במתן השירות  להיותהזוכה מתחייב  14.13
, בין במישרין ובין נזק גופני, או נזק לרכוש שייגרם להםמוות, ו/או בקשר למתן השירות, בגין 

 במתןפעילות הקשורה  עת כלבבעת מתן השירות או  בעקיפין, כתוצאה מתאונה או מנזק שאירע
 השירות.

כנדרש על  וביטחונםהזוכה מתחייב לדאוג לתנאי בטיחות ותנאים אחרים לשמירת בריאות עובדיו  14.14
 לעיל. 11בסעיף פי כל דין והכל כמפורט 

הזוכה ימציא לכל עובד הודעה לפי חוק הודעה לעובד. תנאי לתחילת ההתקשרות יהיה המצאת  14.15
טופס הכולל את פרטי העובדים שקיבלו את ההודעה, וכן הצהרה כי העובד קיבל את ההודעה, קרא 
אותה והבין את תוכנה, וזאת בצירוף נוסח ההודעה שנמסרה לעובד או נוסח ההודעה המעודכנת 

 לעובד. 

 זה ובכלל העובדיםאת כל הוראות חוקי העבודה החלים ביחסים בינו לבין  לקייםוכה מתחייב הז 14.16
 מן לגרוע מבלי .כאמור העבודה חוקי פי עללשלם את כל התשלומים שהוא חייב ו זכויות להעניק
 פי על, מהעובדים מי של בזכויותיו לפגוע או/ו החובות את להפר שלא מתחייב הזוכה ,לעיל האמור

 14בסעיף  המנויים כולל אלה דברי החקיקה )לרבות חוקים, תקנות, צווים, הסכמים קיבוציים(
 לחוזה.

הזוכה מתחייב לשלם לכל אחד מן העובדים תשלום עבור  -מבלי לגרוע מן האמור לעיל, להסרת ספק  14.17
ותו עובד, ימי חג אם לפי סידור העבודה שקבע הזוכה, השירות היה אמור להינתן ביום החג על ידי א

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

בנוסף, מבלי לגרוע מן האמור לעיל ומחובותיו של הזוכה לשלם לעובדים שכר שלא יפחת משכר 
המינימום הקבוע בחוקי העבודה, מובהר כי שכר עבודתו של כל עובד המועסק על ידי הקבלן במתן 

ות במכבי, לא יפחת משכר המינימום בגין שלוש שעות עבודה ליום עבודה )גם אם בפועל עבד השיר
פחות משלוש שעות במכבי(, והזוכה מתחייב לשלם לכל עובד שכר שלא יפחת משכר המינימום 
המתחייב בגין שלוש שעות עבודה ליום עבודה במתקני מכבי, גם אם עבד בפועל פחות משלוש שעות 

 . עבודה במכבי

הפרת סעיף זה מהווה הפרה יסודית של החוזה, ועל אף האמור בכל הוראה מהוראות החוזה, היא 
מהווה עילה לביטולו המידי של החוזה וללא התראה, ולחילוט הערבות באופן מידי, והזוכה מאשר 
כי לא יהיו לו כל הסגות בעניין זה בקשר עם מימוש הערבות וחילוטה בנסיבות בהן יופרו 

בויותיו כאמור לעיל. אין באמור כדי לגרוע מכל זכות ו/או סעד העומדים לרשות  מכבי לפי כל התחיי
 דין ו/או חוזה, ו/או כדי למצות את טענות מכבי כלפי הזוכה.

מתחייב לקיים את כל הוראות חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, ומבלי לגרוע מן האמור  הזוכה 14.18
 לעיל:

 . לעובדים שישלם השכר רכיבי מהם ,ג' לתוספת נספח במסגרת יפרט הזוכה 14.18.1

מתחייב כי רכיבי השכר המרכיבים את ערך שעת העבודה, לא יהיו פחותים בכל  הזוכה 14.18.2
כפי שיהיו מעת לעת, מקרה מהקבוע בתקנות לפי החוק להגברת האכיפה של דיני עבודה, 

, בתוקף יהיו לא כאמור תקנות כלשהי מסיבה אם או כאמור תקנות הותקנו שלא עוד וכל
 המינימליים הסכומים מן העבודה שעת ערך את המרכיבים השכר רכיבי שווי יפחת לא
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, לעובדיו הזוכה בין העבודה יחסי על החלים העבודה חוקי הוראות פי על המתחייבים
ובכל מקרה לא יפחת מן הסכומים המתפרסמים על ידי החשב הכללי באוצר בהתייחס 

 . שירותים בענף השירות נשוא החוזהלמכרזי המדינה עם קבלי 

 מן העובדים.  כל עבור המינימלית השכר עלות מהי לחוזהג'  נספח במסגרת יפרט הזוכה 14.18.3

 אינה עבור כל אחד מן העובדים המינימלית השכר עלות כי ומתחייב מצהיר הזוכה 14.18.4
 דיני של האכיפה להגברת החוק לפי בתקנות שנקבעה כפי עבודה שעת מערך פחותה
 יהיו לא כאמור תקנות כלשהי מסיבה אם או כאמור תקנות הותקנו שלא עוד וכל, עבודה
 פי על המתחייבים המינימליים הסכומים מן המינימלית השכר עלות תפחת לא, בתוקף
על יחסי העבודה בין הזוכה לעובדיו, ובכל מקרה לא תפחת  החלים עבודה חוקי הוראות

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

זאת ועוד, אם במהלך תקופת החוזה, חל שינוי ברכיבי השכר ו/או ערך שעת עבודה ו/או  14.18.5
", געלות שכר מינימלית, על פי חוקי העבודה, הזוכה מתחייב לשלוח למכבי את נספח "

 ת הצדדים במקום הנספח הקודם. כשהוא מעודכן, והוא יחייב א

כולל רווח בגין  זוכהשל ה מהן העלויות הנוספות "ג" לחוזהיפרט במסגרת נספח  הזוכה 14.18.6
 כל אחד מהעובדים. 

עובדים על ידי קבלני שירות  העסקת צופי על  מענק מצוינותהזוכה מתחייב לשלם  14.18.7
מסך  1%יעמוד על , אשר   2113-בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים התשע"ג

להסרת  לקבלן: שכר יסוד, עבודה נוספת, ונסיעות.  משולמיםהרכיבים הבאים אשר 
ספק מובהר כי התמורה שתשולם לזוכה על פי הצעתו הסופית )נספח ג'( כוללת בתוכה 
תשלום בגין מענק המצוינות ומכבי לא תדרש לשלם תשלום נוסף בעת הענקת המענק 

 למי מעובדיו.

מטעמו שיהיה ממונה על קיום חוקי העבודה בכל הנוגע להעסקת  גורם ימנה הזוכה 14.18.8
, אשר במסגרת תפקידו יערוך פיקוח ובקרה פנימית על מנת לוודא כי הזוכה העובדים

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

סעיף המיידע את  יהיהעם העובד העבודה  בחוזה/או ומתחייב כי בהודעה לעובד  הזוכה
 אליו.  הפנייהודרכי  גורם כאמור לעיל, תפקידו,העובד לגבי קיומו של 

כל אחד מן העובדים בכל דרך שימצא לנכון כי קיים גורם מתחייב ליידע את  הזוכה 14.18.9
, והוא העובד הודעה מטעםולמסור  כל עובד יוכל לפנות בכל עת אליו מכביהאחראי אצל 

, תוך העובד , ולבירור המידע שבהודעה מטעםהעובד מופקד על קבלת ההודעה מטעם
 מכבי. אצל  פירוט דרכי ההתקשרות עם הגורם האחראי

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

  את דבר ידיעתו על האמור לעיל.

דוע לו שכל עובד יהיה רשאי לפנות אל האחראי מטעם מכבי, בכל עת, מאשר כי י הזוכה 14.18.11
מתחייב שפנייה כזו של מי מעובדיו לא תהווה  והזוכה, מטעם העובדולמסור הודעה 

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

ר למכבי כל מידע הזוכה מתחייב ליידע את מכבי לגבי כל הודעה מטעם העובד, ולמסו 14.18.11
ו/או מסמך רלבנטי, ומכל מקום ישלח למכבי העתק ההודעה מטעם העובד, מיד עם 
קבלתה, בצירוף התייחסות הזוכה להודעה מטעם העובד, המועד שבו התקבלה אצל 

 הזוכה, ואופן הטיפול בה. 

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

קבלת ההודעה מטעם העובד, ובצירוף התייחסות הזוכה להודעה מטעם העובד ואופן 
 הטיפול בה. 

הזוכה מתחייב לטפל בכל הודעה מטעם העובד שיקבל, בין אם התקבלה אצלו ישירות מן  14.18.12
העובד ו/או מי מטעמו ובין אם הועברה אליו על ידי מכבי ו/או מי מטעמו ו/או על ידי 
בודק שכר מוסמך ו/או על ידי רו"ח שמונה על ידי המעסיק, ולתקן כל פגיעה ו/או הפרת 
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סקת העובד נשוא ההודעה מטעם העובד, וזאת, באופן של חוקי העבודה בקשר עם הע
ימים מן המועד שבו התקבלה אצל הזוכה ההודעה  31מידי, ובתוך תקופה שלא תעלה על 

 מטעם העובד.

הזוכה מתחייב לקבל את אישור העובד בכתב כי הפגיעה ו/או ההפרה של חוקי העבודה  14.18.13
ין לו תביעות וטענות בעניין, עליה התלונן במסגרת ההודעה מטעם העובד, תוקנה וכי א

ימים מן המועד שבו התקבלה ההודעה מטעם העובד אצל הזוכה.  31וזאת לא יאוחר מ 
הימים  31האישור כאמור יישלח אל מכבי מיד עם קבלתו, ולא יאוחר מתום התקופה של 

 כאמור לעיל.

ן המועד ימים מ 31בנוסף, ומבלי לגרוע מן האמור, הזוכה מתחייב להמציא למכבי תוך 
שבו התקבלה ההודעה מטעם העובד אצל הזוכה, תצהיר ערוך כדין של גורם מוסמך 
מטעמו, כי ההודעה מטעם העובד טופלה, שבו יפורט מועד קבלת ההודעה מטעם העובד, 
התייחסות הזוכה להודעה מטעם העובד, האופן שבו טופלה ההודעה מטעם העובדה, 

 עובד תוקנה. והצהרה כי ההפרה נשוא ההודעה מטעם ה

תצהיר חתום כדין על ידי גורם מוסמך מטעמו המאשר כי  הזוכה יעביר לרבעון אחת 14.18.14
 וכי, מכבימקיים את הוראות חוקי העבודה ביחס לעובדיו המועסקים במתקני  זוכהה

מכוח /תלונות תלויות ועומדות של עובדים כאמור בדבר פגיעה בזכויותיהם פניותאין 
, ובכלל זה אין הודעה מטעם העובד אליהם ביחס העבודה וקיח הפרת/או וחוקי העבודה 

שהתקבלה אצלו ולא טופלה ושבגינה לא הומצא אישור העובד בכתב כאמור בסעיף 
  לעיל.  14.18.13 

של  קיימת הודעה מטעם העובד, שבגינה לא ניתן אישור התצהיר המצאת במועד אם
שמות העובדים  אתבמסגרת התצהיר יפרט  הזוכה, לעיל 14.18.13 בסעיף  כאמור העובד

מועד קבלתה, התייחסות הזוכה  ההודעה מטעם העובד, לרבות ומהותהרלבנטיים 
בכל אחת מן ההודעות התלויות ועומדות , וכן את אופן הטיפול להודעה מטעם העובד

 כאמור לעיל. 

פעולה עם כל ביקורת שתיערך בנושא זכויות העובדים ו/או פגיעה בזכויות  הזוכה ישתף 14.18.15
י מרשויות , לרבות עם ממכך הנובע/או ו הקשור וכל העבודה חוקי הפרת/או ועובדים 
  המדינה. 

מתחייב לשתף פעולה, באופן שוטף, ולמסור כל מידע  הזוכה, לעיל האמור מן לגרוע מבלי
רואה חשבון או כל בעל תפקיד אחר  לרבות) מטעמה מי/או ו מכביו/או מסמכים, ל

חופשית למי  גישהלאותם גורמים , ויאפשר מוסמך שכר בודקמטעם מכבי ו/או 
גורם ניהולי ו/או אדמיניסטרטיבי ו/או מקצועי אצל הזוכה או מטעמו , ולכל מהעובדים

למי מאותם , ויתיר העובדיםהנוגע להעסקת  מידעהעוסק בזכויות העובדים, ולקבלת כל 
לתנאי ולצלם ולהעתיק כל מסמך או מידע הנוגע  לעייןגורמים לעיל שיבקש זאת, 

ו/או הפרת חוקי  ודה ו/או פגיעההעבודה של העובדים ו/או זכויותיהם על פי חוקי העב
העבודה ביחס לעובדים וכל הקשור ו/או הנובע מעניין זה, לרבות כל מידע שיתבקש 

.להגברת האכיפה של דיני העבודה, התקנות והצווים מכוחו חוקלמסור על פי הוראות 
  

 כמו כן, הזוכה מתחייב לשתף פעולה, באופן שוטף, ולמסור כל מידע ו/או מסמכים
כל עוד לא מונה בודק שכר מוסמך, ולאפשר  מכבי שכר מוסמך, וכן לרו"ח מטעם לבודק

 . העבודה דיני של האכיפה להגברת החוק פי על תפקידו את לבצעלו 

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הזוכה ימציא למכבי, אחת לרבעון, ובכל עת בין רבעון  14.18.16
למוסד ביטוח לאומי, ורבעון לפי דרישתו, אישורים בדבר תשלומים למס הכנסה, 

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

 ו/או רו"ח שמינה/או שיקול דעתו של בודק השכר המוסמך ו מכבילפי שיקול דעת  אם 14.18.17
לעובד מעובדי /או הפרת של חוקי העבודה ביחס וסיבה שהיא, ישנה פגיעה  ומכל, מכבי
יום למן היום שנדרש לכך,  31מתחייב לתקן את ההפרה בתוך תקופה של  הזוכה, הזוכה

  לרבות תשלום רטרואקטיבי לעובד אשר זכויותיו הופרו. 

גורם מוסמך  ערוך כדין על ידי תצהיר מכבייום ממועד פניית  31ימציא במהלך  הזוכה
מטעמו, שבו הוא מצהיר על כך שהליקויים שנמצאו תוקנו, וכי ההפרות שהיו תוקנו, 

 ואת האופן שבו טופלו. 

של החוזה,  יסודית פרההזה ו/או כל אחד מסעיפי המשנה שלו מהווה  14.18 סעיף  הפרת 14.18.18
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 ועל אף האמור בכל הוראה מהוראות החוזה, היא מהווה עילה לביטולו המידי של החוזה
 כל לו יהיו לאמאשר כי  זוכהעילה לחילוט הערבות באופן מידי, וה וכןוללא התראה, 

 התחייבויותיו יופרו בהן בנסיבות וחילוטה הערבות מימוש עם בקשר זה בעניין הסגות
 .לעיל כאמור

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

 מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, הזוכה מתחייב: 14.19

להכין רשימה של כל עובדי הקבלן העובדים במתקניה של מכבי, לרבות כאלו אשר  14.19.1
 ופת ההתקשרות.הוחלפו במהלך כל תק

במידת הצורך, להסדיר את יחסי העבודה בינו לבין העובדים המועסקים על ידו לצורך  14.19.2
 חוזה זה בהסכם העסקה התואם את דרישות חוזה זה.

אם נמנע עובד מלאסוף את  .ל 24למסור לכל עובד תלוש שכר חודשי בהתאם לתיקון מס'  14.19.3
 תלוש השכר שלו, ישלח לו אותו הקבלן בדואר.

א לכל עובדיו הודעה לפי . לעובד שאינו קורא עברית תומצא הודעה לעיון בשפה להמצי 14.19.4
המובנת לו. תנאי לתחילת ההתקשרות יהיה המצאת טופס הכולל את פרטי העובדים 
שקיבלו את ההודעה, וכן הצהרה כי העובד קיבל את ההודעה, קרא אותה והבין את 

או נוסח ההודעה המעודכנת לעובד. תוכנה, וזאת בצירוף נוסח ההודעה שנמסרה לעובד 
 כמו כן יש לשמור כל עדכון השינוי שחל בהודעה זו ע"י חתימת העובד והקבלן.

צו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף לבטח את עובדיו בביטוח פנסיוני התואם את הקבוע ב 14.19.5
 .1957 -במשק לפי חוק הסכמים קיבוציים , תשי"ז 

מזמיני שירות נוספים, על הזוכה להמציא את כל אם עובד כלשהו של הזוכה עובד אצל  14.19.6
המסמכים הקשורים להעסקתו גם על ידי מזמיני השירותים הנוספים, וזאת מבלי שיהא 
בכך כדי להטיל על מכבי אחריות כלשהי בקשר לפעילותו של הזוכה אצל אותם מזמיני 

 שירותים נוספים.

 

 עצמאיקבלן הזוכה  15

 מוסכם בזה בין הצדדים כדלקמן:

    חוזהעפ"י הזכות שניתנת וכל  חוזהעפ"י המשמש כקבלן עצמאי בביצוע מתן השירות  הזוכה כי 15.1

למכבי ו/או              

ו/או לנציגיה ו/או למי שהתמנה על ידם ו/או בשמם ו/או מטעמם, לפקח ולהתערב בכל  לאחראי
, ולא תהיינה לזוכה במלואן חוזההצורה במתן השירות, אינה אלא אמצעי להבטחת ביצוע הוראות 

תשלומים, העובדים המועסקים על ידו כל זכויות של עובדי מכבי והם לא יהיו זכאים לכל  ולכל
או הוראה שניתנה על פיו, או בקשר עם  חוזההממכבי בקשר עם ביצוע  הטבות אחרותאו  פיצויים

 , מכל סיבה שהיא.חוזההפי  , או סיום כל התקשרות עלחוזההביטול או סיום 

יהיה אחראי כלפי השלטונות, המשרדים הממשלתיים, הרשויות המקומיות ורשויות הזוכה כי  15.2
מוסמכות אחרות כלשהן, לביצוע כל החובות המוטלות ו/או שתוטלנה על ידי הרשויות האמורות, על 

 .חוזהפי הוראות כל דין, בקשר לביצוע מתן השירות על פי ה

לא יתפרש כמסמיך את הזוכה להופיע  חוזהבבר האמור ייתן את השירות בשמו בלבד. שום ד הזוכה 15.3
בשם מכבי או מטעמה, או כמקנה לו מעמד של נציג מכבי בעניין כלשהו או למטרה כלשהי.

לפצות ו/או לשפות את מכבי בגין כל נזק ו/או הזוכה מתחייב מכלליות האמור לעיל, מבלי לגרוע  15.4
 -קיימים יחסי עובדרשות מוסמכת כי  ע ע"ייקב, אם ו/או חיוב אחר כלשהו שיחולו עליההוצאה 

מעביד בין מי מעובדיו לבין מכבי ו/או מי מטעמה או אם יוטל על מכבי קנס /ואו עיצום כספי עקב 
 להגברת החוק לפי מכבי חבויות לגבי תחול לא כאמור הוראהכי  מובהרמעשה או מחדל של הזוכה. 

   .העבודה דיני של אכיפה
 

 1996-אי תחולת חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כח אדם, התשנ"ו 16

הזוכה מצהיר בזאת, כי אינו "קבלן כח אדם" כהגדרתו בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כח אדם,  16.1
 (, וכי ידוע כי מכבי אינה "מעסיק בפועל". "קבלן כח אדם"ובדינים השונים )להלן:  1996-התשנ"ו
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בע, על אף האמור לעיל, כי הזוכה הינו קבלן כח אדם, מתחייב הזוכה במידה וערכאה מוסמכת תק 16.2
לשלם לעובדיו או מי הם, על חשבונו בלבד, כל סכום המגיע להם עקב הקביעה הנ"ל על פי חוק 

ועל פי כל דין, ומצהיר כי לא תהיינה לו  1996-העסקת עובדים על ידי קבלני כח אדם, התשנ"ו
 כבי בגין תשלום סכומים כאמור.דרישות ו/או תביעות כלשהן ממ

אין בסעיף זה כדי לגרוע מהתחייבויות הזוכה לשיפוי ולפיצוי מכבי בשל כל סכום שתידרש לשלם,  16.3
מעביד כאמור לעיל, לרבות עקב קביעה כי הזוכה הינו -עקב תביעה או דרישה בדבר קיום יחסי עובד

 "קבלן כח אדם".

או אחרים, את זכויותיו וחובותיו מהתקשרות זו, כולן הזוכה לא יהיה רשאי להסב או להעביר לאחר  16.4
או מקצתן, לרבות זכויותיו לכספים שיגיעו לו מאת מכבי עפ"י התקשרות זו, או את חובותיו 
הכספיות כלפי מכבי. כמו כן מתחייב הוא לא לשתף איש אחר או גוף אחר )לרבות קבלן משנה(, זולת 

לפי חוזה זה, אלא אם קיבל על כך הסכמת מכבי בכתב  וןהניקיעובדיו או שליחיו, בביצוע עבודות 
מראש. 

 

 שמירת סודיות 17

הזוכה מתחייב לשמור בסוד, ולא להעביר, למסור ו/או להביא לידיעת כל אדם, כל ידיעה בקשר עם  17.1
או מתן  חוזההאו במהלך או אגב ביצוע  ,או השירות או ידיעה שהגיעה אליו בתוקף חוזההביצוע 

 , לפני תחילתה או לאחר סיומה.חוזהההשירות, תוך תקופת 

הזוכה מתחייב להחתים את העובדים שיועסקו על ידו בביצוע מתן השירותים על הצהרת סודיות,  17.2
לפיה יתחייבו לא להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת כל אדם כל ידיעה שתגיע אליהם בקשר 

, לפני תחילתה או חוזה, תוך תקופת החוזה, במהלך או אגב ביצוע החוזהעם מתן השירות, ביצוע ה
 לאחר סיומה.

,  לחוק העונשין פרק ז'ההתחייבות האמורה מהווה עבירה לפי  כי הפרתהזוכה מצהיר כי ידוע לו  17.3
 .1977 - התשל"ז

מהווה הפרה יסודית.בסעיף זה המשנה  הוראת כל אחד מסעיפיהפרת  17.4

 

 זההחוערבות בנקאית לביצוע  18

במעמד חתימתו של , יפקיד הזוכה בידי מכבי החוזהלמילוי כל התחייבויותיו של הזוכה לפי  כבטוחה 18.1
כמפורט בנספח בלתי מותנית, בנוסח ערבות בנקאית צמודה למדד המחירים לצרכן, חוזה זה, 
שתוקפה החל ביום החתימה ( שקלים חדשים ש"ח )שבעים וחמישה אלף 75,111, בסכום של המצורף

.החוזהחודשים לאחר תום תקופת  3וכלה בתום  החוזהעל 

או הסתיים מתן  חוזההכאמור לעיל, הסתיימה תקופת  הערבותמבלי לפגוע בכלליות היקף  18.2
גרם למכבי נזק בגין אי מילוי חייב למכבי כספים כלשהם או מכל סיבה שהיא, והזוכה  השירותים

 הארכתהאו לדרוש  הערבות הבנקאיתתהא מכבי רשאית לחלט את  - חוזההפי  התחייבויותיו על
 התשלומיםאת  לשלםוהזוכה סיים  ,חוזהההסתיימה תקופת  .על ידה שתיקבענוספת לתקופה 
 .הערבות הבנקאיתתחזיר מכבי לזוכה את כתב  - כאמור

, ערבותה, תהא מכבי רשאית לממש את חוזההפי  בכל מקרה בו לא עמד הזוכה בהתחייבויותיו על 18.3
משפטי  למו"מכולה או מקצתה, ולגבות את כספה, מבלי הצורך להיזקק לפניה לערכאות, לבוררות, 

 או למתן הוכחה כלשהי. ,כלשהו

, יהא הזוכה חייב סכום כלשהו של הערבותאו  הערבותהשתמשה מכבי בזכותה לגבות את כספי  18.4
)שבעה(  7הגבייה האמורה, תוך לסכום שהיה לפני  הערבותאו להשלים את סכום  הערבותלחדש את 

 .ממנהאו כל סכום  הערבותאת  גבתהימים מהיום בו קיבל הזוכה הודעה כי מכבי 

 .חוזההפי  כדי לשמש כל הגבלה או תקרה להתחייבויותיו של הזוכה על הערבותאין בגובה  18.5

 פי כל דין. או על חוזהההאמור בסעיף זה לא יפגע בכל זכות שישנה בידי מכבי לפי  18.6

 הפרת כל אחד מסעיפי המשנה האמורים מהווה הפרה יסודית. 18.7



 

34 
 

 

 חוזההפרת  19

, לרבות בנסיבות של הפרת התחייבויות פי כל דיןמבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד העומדים לרשות מכבי על 
 הזוכה על פי החוזה, מובהר ומוסכם כי: 

.אופן מידי, עפ"י חוזה זה, בכל הפרה יסודיתבשל  חוזהמכבי רשאית לבטל את ה 19.1

אם: חוזהבנוסף לאמור לעיל, רשאית מכבי לבטל את ה 19.2

נמצא כי הזוכה או מי ממנהליו או נושאי המשרה בו הורשעו בעבירה כלשהי, שיש עמה  19.2.1
קלון, וטרם חלפה תקופת ההתיישנות לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א 

- 1981. 
בהם כינוס נכסים, הסדר עם או לטובת  הוחל בהליכים על ידי הזוכה או בקשר אליו שיש 19.2.2

 נושים, פירוק מסוג כלשהו ו/או חיסול עסקים באופן אחר.

:הפרה יסודית תהא מכבי רשאית חוזההפר הזוכה את ה 19.3

 לאלתר; או החוזהלבטל את  19.3.1

במלואן ולדרוש מהזוכה לתקן את ההפרה ו/או  החוזהעמוד על קיום הוראות ל 19.3.2
סר ההודעה לזוכה. הזוכה מתחייב בזה למלא אחר ימים מיום שתימ 3תוך  ,ההתחייבות

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

הפרה שאינה  חוזההלעיל ו/או הפר הזוכה את  19.3.2בסעיף  ,לא תיקן הזוכה את ההפרה כאמור 19.4
, התחייבותה מהזוכה לתקן את ההפרה ו/או לקיים את ההוראה ו/או את היסודית ומכבי דרש

, התחייבותו/או  הוראותוהזוכה לא תיקן את ההפרה ו/או לא מילא אחרי  19.3.2כמפורט בסעיף 
-מחמת הפרתו או אי חוזההכפי שנדרש על ידי מכבי לשביעות רצונה, תהיה מכבי זכאית לבטל את 

לגרוע מכך ומכל זכות ו/או סעד  מבלימידי, וזאת, על ידי מתן הודעה על כך בכתב, ו באופןקיומו, 
ומוערכים יהא חייב לשלם למכבי פיצויים מוסכמים העומדים לרשות מכבי על פי כל דין, הזוכה 

למכבי כתוצאה מההפרה ו/או  שייגרמווזאת בגין הנזקים שנגרמו ו/או  ,ש"ח 111,111 בסךמראש 
 כל סעד או  כנגד הזוכהמור. אין באמור בפסקה זו כדי לגרוע מזכותה של מכבי לקבל הקיום כא-אי

תרופה על פי דין.

הצדדים מצהירים כי הפיצויים המוסכמים כאמור נקבעו מתוך אומדנה זהירה של הנזק אשר עלול  19.5
 יהיה מנוע מלטעון להיפוכו של דבר.והזוכה  חוזההלהיגרם למכבי עקב הפרתו היסודית של 

על ידי מכבי ייעשה באמצעות הודעה בכתב לזוכה והביטול ייכנס לתקפו במועד  חוזההביטול  19.6
שתקבע מכבי בהודעה.

 ואי ניקוי ציוד ותקינות מחסור, ניקוי בחומרי מחסור: כגון, הכרחיים בתנאים עמידה אי  - קנסות 19.7
 הזוכה את לקנוס הזכות תהא ולמכבי, מכבי מבחינת חמורה תקלה מהווה, עובדים התייצבות
כדלקמן:

 .מקרה לכל ₪ 250 –/ אי תקינות ציוד ניקוי  ניקוי ציוד/  ניקוי בחומרי מחסור 19.7.1
 .מקרה לכל ₪ 500 –התייצבות עובד/עובדים כנדרש ללא מחליף  אי 19.7.2
 .מקרה לכל ₪ 500  -לעובד כחוק ותשלום החוק בדרישות עמידה אי 19.7.3

 ₪ 20,000 את מכבי בקנס על סך של לעיל תזכה 14.18.15כאמור בסעיף  קבלת אישור אי 19.7.4
 .מקרה לכל

ייקנס הספק על סך , ("נדכ)  Bמסוגעמידה בהוראות חיסון נגד דלקת כבד נגיפית  איבגין  19.7.5
 לכל מקרה.₪  1,000 של

 .מקרה לכל ₪ 500 , ייקנס הספק על סך שלהבטיחות מהוראות באחת עמידה איבגין  19.7.6

       , ייקנס   במועד החלפתו או התיקונ /אוו נוכחותמערכת טלפונית לדיווח  התקנת אי 19.7.7
 לכל מקרה.₪  500 של ספק בסךה

המתקן ע"י האחראי בסוף יום העבודה  כמוגדר   נעילת המתקן וכיבוי מערכותאי  19.7.8
 לכל מקרה.₪  500 במפרט השירות בנספח א' בהגדרות ייקנס הספק בסך של

 מקרהלכל ₪  500 -ליטר 1.5הימצאות חומרי ניקוי בכלים מעל  19.7.9

 לכל מקרה₪  1,500 – מתקןאיבוד מפתחות דלתות חדרים/כניסה ב 19.7.11

 .לכל מקרה₪  2,000 בכל מקרה של העסקת עובד זר  19.7.11
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 ₪ 250 –פעמים ברבעון  3, באופן חוזר של או חלק ממנו המתקןניקוי של -במקרה של אי 19.7.12
 לכל מקרה. התלונה תלווה בתיעוד מתאים.

 מכבי שתערוך תחשיב פי על, מכבי ידי על שוטף באופן ייגבו 19.7כאמור לעיל בסעיף  סכומים
זה.  חוזהבגין מתן השירותים לפי  הזוכה זכאי לה התמורה מן ויופחתו, לזוכה יישלח ממנו ושהעתק

מתחייב לשלם למכבי את  זוכהככל שסכום התמורה נמוך מסכום הקנסות, לפי תחשיב מכבי, ה
 ייחשב כחוב למכבי ,במועד ישולם שלא וסכום, שנדרש המועד מן ימים 7יתרת הסכום, בתוך 

יתווספו עליו הפרשי הצמדה וריבית כדין, ממועד דרישת החיוב ועד למועד התשלום  ומוסכם כי
בפועל. 

 המוקנים למכבי לפיזכות סעד ו/או תרופה ו/או מכל לגרוע  בכדילעיל   19.7  בסעיףבאמור  אין 19.8
.דיןכל  זה ולפי הסכם

 

 איסור הסבת ההסכם 21

פי ההסכם או את -הזוכה איננו רשאי למסור או להעביר לאחר או להמחות לאחר את זכויותיו על 21.1
החובות הנובעות ממנו, אלא בכפוף לאישור מראש ובכתב של מכבי.

כל מסירה או העברה שיתיימר הזוכה לעשות בניגוד להוראות סעיף זה תהא בטלה ומבוטלת וחסרת כל  21.2
תוקף.

ההסכם ומכוחו, כולן או מקצתן, אסורות בשעבוד כלשהו.זכויותיו של הזוכה לפי  21.3

פי הסכם זה ו/או חלקן, לכל גוף -מכבי תהא רשאית להסב הסכם זה ו/או להעביר את זכויותיה על 21.4
עניין" בו כהגדרתו של -הינה "בעל שמכבימשפטי המהווה חברה בת ו/או חברת סמך של מכבי ו/או 

 פי הסכם זה לא תיפגענה.-, ובלבד שזכויות הזוכה על1968 – "חתשכעניין" בחוק ניירות ערך, -"בעל

פרט לאמור לעיל ובכפוף לכך, הצדדים לא יהיו רשאים להסב הסכם זה לגוף אחר כלשהו. 21.5

בכל מקרה של סיום ההתקשרות בין הצדדים, מכל סיבה שהיא, מתחייב הזוכה להעביר לרשות מכבי  21.6
ו/או למחוק את המידע שהגיע לידיו עקב השירותים שסיפק במסגרת הסכם זה. 

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

 

 תהעדר בלעדיו 21

אינה הרשאה  השירותאת  לספקידי מכבי -תנה לו עליהזוכה מצהיר בזה, כי הוא מסכים לכך שההרשאה שנ
 ם שירות דומה ו/או מקביל עבור מכבי.מיקיימו יםפעילישנם זוכים נוספים במכרז המבלעדית, וכי 

 

 ןועיכבו זכות קיזוז 22

  הצדדים לחוזה מסכימים בזה כי למכבי, ולה בלבד, תהיה זכות לקזז כל חיוב כספי שהזוכה עשוי  22.1
 , מכל סכום שיגיע לזוכה ממכבי.לעיל 19.7 בסעיףלרבות קנסות כאמור  ,לה ביילהיות ח

לעיל, מכבי תהא רשאית לעכב תחת ידיה כספים המגיעים לזוכה בגין  21.1 עיףמבלי לגרוע מהאמור בס 22.2
ן השירות בכל מקרה של הפרת החוזה כולו או מקצתו על ידי הזוכה, לרבות במקרה של אי המצאת מת

ערבות לביצוע וכן לרבות מקרים של תביעות שיוגשו כנגד מכבי ו/או במקרה של נזקים שיגרמו למכבי 
ד זה, זאת בנוסף ומבלי לגרוע מכל סעד אחר העומ חוזהו/או לאדם אחר כתוצאה מההתקשרות נשוא 

מובהר כי האמור לא יחול לגבי חיובים של מכבי לפי חוק  לרשותה של מכבי לפי כל דין ו/או חוזה.
 להגברת האכיפה של דיני העבודה.

 איסור הכנסת שינויים בתאגיד 23

הזוכה מתחייב שלא לעשות כל שינוי בתאגידו לעומת המצב כפי שמשתקף במסמכי המכרז ו/או  23.1
ידו למכבי בלא מתן הודעה בכתב על כך למכבי. במקרה כזה, תהא אחרים אשר נמסרו על  במסמכים

ימים מיום מתן ההודעה של  31מכבי רשאית להודיע על רצונה להביא ההתקשרות לידי סיום בתוך 
 מכבי כאמור.

מתחייב הזוכה  -כל מסמך אחר המתייחס לתאגידו  חוזהדרשה מכבי מהזוכה להמציא במשך תקופת ה 23.2
ממועד הדרישה.ימים  7להמציאו תוך 
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 י מכבייד-לשימוש בזכות ע-אי 24

במקרה מסוים לא תשמש תקדים ולא ילמדו  חוזההלסטייה ממילוי אחר תנאי מתנאי  מכביהסכמת  24.1
 זירה שווה למקרה אחר.ג ממנה 

, זכויותיה אלהעל  רכוויתולא ייחשב הדבר  החוזה,פי  על מסוים בזכויותיהבמקרה  השתמשה מכבילא  24.2
.שלאחר מכןלא לגבי המקרה המסוים ולא לגבי מקרים דומים 

 

 ויתור מכבי בכתב 25

 ואין ויתור על זכות מזכויות מכבי לפיו, אלא בכתב. חוזה אין שינוי ב

 

 כתובות הצדדים 26

 .חוזהתהיינה כפי שמופיע בכותרת ה חוזהכתובות הצדדים לצורך ה

 

 מתן הודעות 27

 72זה תישלחנה בדואר רשום, ובהישלחן כך תחשבנה כאילו הגיעו לתעודתן בחלוף  חוזהכל ההודעות עפ"י 
 שעות מעת מסירתן כיאות, בבית דואר בישראל, כל עוד לא הוכח היפוכו של דבר.

 

 סמכות שיפוט 28

זה ו/או הנובע ממנו תהיה לבית המשפט  חוזהבכל הקשור להוראות  הייחודית והבלעדיתסמכות השיפוט 
 .יפואביב  לבתהמוסמך שמקום מושבו 

 

 

 

 :ולראיה באו הצדדים על החתום

 

 

 

 ___________________ ___________________ 
 הזוכה מכבי 
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 נספח להסכם

 ערבות ביצוע לשימוש הזוכה בלבד

 נומיתונוסח כללי של ערבות בנקאית אוט

 לכבוד

 בריאותמכבי שירותי 

 227/99מאנית מס' ואגודה עות

 תל אביב 27רח' המרד 

 ,.א.נג.

 ערבות מס' ___________הנדון: 

שקלים  אלף במילים _________ש"ח ) ___________של ך סכום עד לסהננו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל 

 להגיע לכם מאתלמדד כמפורט להלן, המגיע או עשוי כשהוא צמוד  ,"("סכום הערבות )להלן חדשים(

במעבדה ניקיון שירותי "למתן  132/2115מכרז מס'  מכח ( בקשר עם הסכם"החייב" – )להלן _______________

 ."(מגהלאבהארצית )

 המונח "מדד" משמעו: –לצרכי ערבות זו 

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

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

 על אותם נתונים עליהם בנוי המדד הקיים ובין אם לאו.

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

יחושב סכום הערבות  ,אזי ,"(המדד היסודי"  – )להלן לעומת המדד בגין חודש __________ שפורסם ב______

 (."סכום הערבות המוגדל" – כשהוא מוגדל בשיעור זהה לשיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי )להלן

 , לא יחול כל שינוי בסכום הערבות. די או נמוך הימנולמניעת ספק, אם יתברר כי המדד החדש שווה למדד היסו

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

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

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

  _________ ועד בכלל .שאר בתוקפה עד ליום ערבות זו תי

 דרישה שתגיע אלינו לאחר המועד הנ"ל לא תיענה.

        ערבות זו אינה ניתנת להעברה.

 בכבוד רב,

 __________שם הבנק:

 __________שם הסניף:
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 1-בנספח 

 חוקי עבודה וזכויות עובדים

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

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

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

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

איסור העבדה בשעות נוספות או בימי מנוחה השבועיים שלא בהתאם להוראות היתר שניתן לפי הפרק  .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. 17תשלום גמול עבודה במנוחה השבועית לפי סעיף  .8

 לחוק עבודת הנוער.  21איסור העבדת נוער מעבר לשעות העבודה הקבועות בסעיף  .9

 לחוק עבודת הנוער.  21איסור העבדת נוער במנוחה השבועית לפי סעיף  .11

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

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

כשניכוי הסכומים היה ביוזמת  –לחוק הגנת השכר  25איסור ניכוי סכומים משכרו של עובד לפי סעיף  .13

 מזמין השירות או לפי הוראותיו; 

 א לחוק הגנת השכר. 25העברת סכומים שנוכו, לפי סעיף  .14

  ( לחוק הגנת השכר. 1()1ב )ב 25איסור הלנת שכר לפי סעיף  .15

 תשלום שכר מינימום לפי חוק שכר מינימום.  .16

יד)ב( לחוק הסכמים  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

 ה, החזר הוצאות נסיעה, פנסיה, דמי חגים ותוספת יוקר. אהוראות צווי הרחבה לעניין תשלום דמי הבר .19

)ב( לחוק להגברת האכיפה של דיני  28הוראות צווי הרחבה ענפיים שעניינן רכיבי שכר שקבעו לפי סעיף  .21

 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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 2-נספח ב

 לעובד זכויות תמצית

01.07.2015 

 דע זכויותיך ! 

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

 .רשאי לוותר על זכויות אלהאת תמציתן נביא להלן, עובד אינו 

 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 

על מנת שיוכלו לוודא כי המעביד מתחייב לשלם את כל מרכיבי השכר הנדרשים ללא  ההצעות,

 מתן פרשנות וכי לא ייפגעו זכויות עובדים1

 שעות עבודה חודשיות עבור משרה מלאה1  86.התחשיב לעיל בוצע לפי  .1.1

נכונות למועד פרסום ההוראה1 ייתכן כי במשך הזמן יהיו שינויים  2ות בסעיף הטבלאות המופיע 121.

בתעריפים השונים הנובעים משינוי שכר המינימום ומשינוי חוקים והוראות שונות בתחום1 על 

 המשרד לוודא כי טבלת המרכיבים עדכנית למועד עריכת המכרז1

ד בהתחייבויותיו הנובעות מכל חוק, למען הסר ספק, יובהר, כי המעביד חייב בכל מקרה לעמו 131.

דין, 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 לטבלה1

 נספח תמחירי לעובדי הניקיון 21

 

חישוב 

שנה 

 ראשונה

חישוב 

שנה 

 שנייה

 הערות

שכר 

 יסוד
25   ₪ 25 ₪ 

שכר היסוד כפי שנקבע בהסכם של המשרד עם קבלן 

הוראת תכ"ם, "הגנה ל 41.16השירותים בהתאם לסעיף 

על זכויות עובדים המועסקים על ידי קבלני שירותים 

 1 13..71האבטחה והניקיון", מס' בתחומי השמירה, 

 14.12.121הסכם קיבוצי מיום : מקור

http://www.knesset.gov.il/Laws/Data/law/2024/2024.pdf
http://www.knesset.gov.il/Laws/Data/law/2024/2024.pdf
http://hozrim.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf/ByNum/7.11.3
http://hozrim.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf/ByNum/7.11.3
http://hozrim.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf/ByNum/7.11.3
http://hozrim.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf/ByNum/7.11.3
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חישוב 

שנה 

 ראשונה

חישוב 

שנה 

 שנייה

 הערות

 חופשה

5196  ₪ 

   

(318.%) 

5198  ₪ 

   

(318.%) 

ימי חופשה בשנתיים הראשונות1 ראה פירוט זכאות  5.

 Error! Reference source notלשנים הבאות בסעיף 

found.1 

צו ההרחבה , .90.-חוק חופשה שנתית, תשי"א: מקור

, סעיף 907.-בענף מפעלי הניקיון והתחזוקה, תשי"ז

 14.12.121והסכם קיבוצי מיום  (7י"ב )

תוספת 

 ותק
------- 

5130  ₪ 

    

תוספת ותק משולמת החל מהשנה השנייה ואילך 

מהשנה השישית  לכל שעת עבודה.₪  0.35לעבודה, 

תוספת זו נדרש המעסיק 1₪  5146ואילך התעריף הינו 

 לשלם על אף הפסיקה בנושא1

צו ההרחבה בענף מפעלי הניקיון סעיף י' ל: מקור

 9071.-והתחזוקה, תשי"ז

 יםחג
5187  ₪ 

(3143%) 

5188  ₪ 

 (3143%) 

ימי חג בשנה1 הזכאות לימי חג  9 -העובדים זכאים ל

 הינה במקרים בהם העובדים עבדו לפני ואחרי החג1 

עבודה קיבוצי בענף הניקיון הסכם ( ל2: סעיף י"א )מקור

הסכם קיבוצי מיום  9791.בינואר  0.והתחזוקה מיום 

14.12.121 

 נסיעות 
.139  ₪ 

 

.139  ₪ 

 

 225על פי ביצוע1 הסכום מחושב לפי חופשי חודשי של 

יש להתאים את תשלום הנסיעות על פי  –בחודש ₪ 

עלות הנסיעות בפועל עד לתקרה המתעדכנת מעת 

 ליום עבודה1 ₪  24145  לעת1 התקרה הנוכחית היא

צו הרחבה בדבר השתתפות המעביד בהוצאות : מקור

וציים, נסיעה עבודה וממנה לפי חוק הסכמים קיב

 9071.-התשי"ז

http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=18742
http://www.moit.gov.il/NR/rdonlyres/E019B8BE-7B9E-464F-8D25-65EC58492388/0/clean.pdf
http://www.moit.gov.il/NR/rdonlyres/E019B8BE-7B9E-464F-8D25-65EC58492388/0/clean.pdf
http://www.moit.gov.il/NR/rdonlyres/E019B8BE-7B9E-464F-8D25-65EC58492388/0/clean.pdf
http://www.moit.gov.il/NR/rdonlyres/E019B8BE-7B9E-464F-8D25-65EC58492388/0/clean.pdf
http://www.moit.gov.il/NR/rdonlyres/E019B8BE-7B9E-464F-8D25-65EC58492388/0/clean.pdf
http://www.moit.gov.il/NR/rdonlyres/E019B8BE-7B9E-464F-8D25-65EC58492388/0/clean.pdf
http://www.moit.gov.il/NR/rdonlyres/E019B8BE-7B9E-464F-8D25-65EC58492388/0/clean.pdf
http://www.moit.gov.il/NR/rdonlyres/E019B8BE-7B9E-464F-8D25-65EC58492388/0/clean.pdf
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חישוב 

שנה 

 ראשונה

חישוב 

שנה 

 שנייה

 הערות

 פנסיה
21.6  ₪ 

(710%) 

21.9  ₪ 

(710%) 

לקצבה לפנסיה,  משלמת גמל הפרשה לקופת

 פיננסיים )קופות שירותים על הפיקוח בחוק כהגדרתה

, על שם העובד, תעשה החל 2005-ה"גמל(, התשס

מהיום הראשון להעסקתו לצורך ביצוע ההתקשרות 

: מקורוזאת למרות האמור בסעיף ה' לצו ההרחבה1 

 14.12.121הסכם קיבוצי מיום 

 פיצויים
2145  ₪ 

(8133%) 

2143  ₪ 

(8133%) 

 הפיקוח הפרשה לקופת גמל לפיצויים, כהגדרתה בחוק

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

על שם העובד לצורך הסכם זה תעשה החל מהיום 

הראשון מהיום הראשון להעסקתו לצורך ביצוע 

ההתקשרות וזאת למרות האמור בסעיף ה' לצו 

 ההרחבה1

 14.12.121הסכם קיבוצי מיום : מקור

ביטוח 

 לאומי

.150  ₪ 

(3140%) 

.157  ₪ 

(3140%) 

 3140%מהשכר הממוצע משולם  65%עד לשכר של 

1 בטבלה זו 019%ביטוח לאומי; מעבר לשכר זה משולם 

בחרנו להשתמש בתעריף הנמוך בשל העובדה 

שמרבית העובדים אינם מגיעים לתעריף הגבוה1 ביטוח 

לאומי משולם על מרכיבים נוספים מעבר לשכר היסוד 

  כגון: חופשה, ותק, חגים, נסיעות, והבראה1

-חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב(, תשנ"ה: מקור

.9901 

http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=323153
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=323153
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חישוב 

שנה 

 ראשונה

חישוב 

שנה 

 שנייה

 הערות

 מחלה
 (210%) 

5163 ₪ 

 (210% )

5163  ₪ 

הפרשה לדמי מחלה מבוצעת על ידי המעביד לקופותיו 

ומשמשת את המעביד לתשלום בגין ימי מחלה1 תשלום 

זה יעשה על ידי המשרד כנגד קבלת אישור רו"ח על 

ביצוע התשלומים  בפועל אחת לחודש1 יובהר כי תשלום 

זה יעשה בהתאם לצבירת ימי המחלה של העובד 

 1ממשלתיבחברה בתקופת ההתקשרות עם המשרד ה

 14.12.121הסכם קיבוצי מיום : מקור

 הבראה

.133  ₪ .133  ₪ 

 

הזכאות לימי הבראה הינה בהתאם לרשום בסעיף 

Error! Reference source not found. 1 התשלום בגין

השנה הראשונה מחויב רק עם סיום שנת העבודה 

1 תעריף יום הבראה הינו באופן רטרואקטיביהראשונה, 

תשלום זה יעשה על ידי המשרד כנגד קבלת 1₪  360

הר, אישור רו"ח על ביצוע התשלומים בפועל לעובד1 יוב

משרד ממשלתי לא ישלם לקבלן השירותים דמי הבראה 

 ביחס לעובד שעזב את המשרד הממשלתי1

 יש לעדכן כאשר מתעדכן תעריף יום הבראה1

 14.12.121הסכם קיבוצי מיום : מקור

קרן 

 השתלמות

2.16  ₪ 2.16  ₪ 
 14.12.121הסכם קיבוצי מיום : מקור

מענק 

 מצוינות

0.26 

 ש"ח

0.26 

 ש"ח
 

  ₪  0.19 ₪  0.19 שי לחג

  ₪  38.85 ₪  38.39 סה"כ
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 ישנן מספר תוספות נוספות אשר משולמות לעובדי הניקיון בהתקיים תנאים מסוימים: 21.1

 5149משולמת לעובד נשוי שאשתו אינה עובדת1 עלות מרכיב זה הינה  –תוספת משפחה  21.1.1

 1 907.-צו ההרחבה בענף מפעלי הניקיון והתחזוקה, תשי"ז( ל2לשעת עבודה1 סעיף י' )₪ 

ניתנת לעובדי ניקיון אשר מועסקים לפחות  –תוספת עבור עבודות מיוחדות ופיצול שעות  21.121

צו ( ל3לשכר היסוד, על פי סעיף ח' ) 5%.ור התוספת הוא בשני מקומות שונים ביום1 שיע

 9071.-ההרחבה בענף מפעלי הניקיון והתחזוקה, תשי"ז

צו ההרחבה סעיף ט' ל יש לשלם לעובד תוספת יוקר בעת ביצועה בפועל, –תוספת יוקר  21.131

 9071.-בענף מפעלי הניקיון והתחזוקה, תשי"ז

יש לשלם שעות נוספות על פי החוק במידה והעובד ביצע שעות נוספות  –שעות נוספות  21.141

 בפועל1 

ימי חופשה על חשבון  3-בחופשת נישואין זכאי העובד ל –ין/ימי אבל חופשת נישוא 21.101

המעסיק1 בתקופת אבל זכאי העובד לשבעה ימי היעדרות מבלי לגרוע מחופשתו או לנכות 

 משכרו1 

כל עובד זכאי לחופשה שנתית בשכר, כמפורט  –ימי חופשה, ימי הבראה וחופשה שנתית  21.161

 להלן:

 

תקופת 

העבודה 

 )בשנים(

 ניקיון שמירה

 ימי עבודה 5
ימי  6

 עבודה

ימי  5

 עבודה

ימי  6

 עבודה

.-2 .5 .2 .5 .2 

3-4 .. .3 .. .3 

0 .3 .0 .2 .4 

6 .8 25 .7 .9 

7 .9 2. .7 .9 

8 .9 2. .7 .9 

 26 23 26 23 ואילך 9

http://www.moit.gov.il/NR/rdonlyres/E019B8BE-7B9E-464F-8D25-65EC58492388/0/clean.pdf
http://www.moit.gov.il/NR/rdonlyres/E019B8BE-7B9E-464F-8D25-65EC58492388/0/clean.pdf
http://www.moit.gov.il/NR/rdonlyres/E019B8BE-7B9E-464F-8D25-65EC58492388/0/clean.pdf
http://www.moit.gov.il/NR/rdonlyres/E019B8BE-7B9E-464F-8D25-65EC58492388/0/clean.pdf
http://www.moit.gov.il/NR/rdonlyres/E019B8BE-7B9E-464F-8D25-65EC58492388/0/clean.pdf
http://www.moit.gov.il/NR/rdonlyres/E019B8BE-7B9E-464F-8D25-65EC58492388/0/clean.pdf
http://www.moit.gov.il/NR/rdonlyres/E019B8BE-7B9E-464F-8D25-65EC58492388/0/clean.pdf
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 כל עובד זכאי לדמי הבראה, כמפורט להלן:  –הבראה  21.171

 ההבראהמספר ימי  תקופת העבודה )בשנים(

 ימי הבראה 7 שנים 3עד 

 ימי הבראה 9 5.-4

 ימי הבראה 5. .. – 0.

 ימי הבראה .. 6. – 9.

 ימי הבראה 2. 25-24

 ימי הבראה 3.  20מעל 

 מרכיבי עלות נוספים 31

בנוסף לאמור לעיל בעת ניתוח ההצעות, על ועדת המכרזים לבחון מרכיבי עלות נוספים, והכל בהתאם 

לדרישות המכרז כגון: ביגוד, ציוד הניקיון1 זאת על מנת לוודא כי אין מדובר בהצעה הפסדית וכי לא 

 ייפגעו זכויות עובדים1

 נספחים 41

 1טבלת שינויים שבוצעו בהודעה –נספח א  41.1

 

 שינויים שבוצעו בהודעה[]טבלת  –נספח א 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מהדורה 

 חדשה 

 תאריך 

 ביצוע עדכון

 תיאור עדכון/נימוקים סעיף/ים מושפע/ים

54 .51..1..  

 עדכון הנספח התמחירי1

 הודעות נפרדות: 2-פיצול ההודעה ל

בהודעה זו מפורט הנספח התמחירי 

 1313..71לעובדי הניקיון ובהודעה ה1

לעובדי  מפורט הנספח התמחירי

 שמירה ואבטחה1 

     

file:///C:/Users/mandel_an/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/7JBGROA7/01%2004%202015%20תמצית%20זכויות%20לעובד%20מעודכו%20על%20ידי%20חברת%20פאהן%20קנה%20(3).docx%23_נספח_א_–
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 :הסבר

אין בטבלה זו בכדי למצות את מכלול הזכויות להן זכאי העובד מתוקף צווי הרחבה הסכמים קיבוציים או כל דין 
 אחר ועל העובד לוודא כי הוא מקבל את מלוא הזכויות להן הוא זכאי.

מפעלי הניקיון והאחזקה בישראל, שאז יתכן וחלים עליו מומלץ לעובד לבדוק האם המעסיק הוא חבר בארגון 
  הסכמים קיבוציים המחייבים אותו להעניק זכויות נוספות לעובדיו.

 עבודה נעימה !
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 3-ב נספח

 תהליך התארגנות  -לוח זמנים 

על הזוכה לבצע  יום1 35, לתקופה שלא תעלה על חתימת החוזהלו"ז לביצוע תהליך ההתארגנות יחל ממועד 

 :כלהלןהנדרש בהתאם להסכם לפי התאריכים המצוינים בטבלה 

תאריך  הנושא
 ביצוע

 בוצע / תיאור המטלה
לא 
 בוצע

 הערות

רשימת עובדים לפי מתקנים הכוללת כל 
 האישורים הנדרשים לנ"ל

קבלת רשימת עובדים שתכלול שם העובד  
 ת.ז אישור ר.פ ממשטרת ישראל

  

עובד הודעה לפי חוק הזוכה ימציא לכל 
הודעה לעובד. תנאי לתחילת ההתקשרות 
יהיה המצאת טופס הכולל את פרטי 

העובדים שקיבלו את ההודעה, וכן הצהרה 
כי העובד קיבל את ההודעה, קרא אותה 
והבין את תוכנה, וזאת בצירוף נוסח 

ההודעה שנמסרה לעובד או נוסח ההודעה 
 המעודכנת לעובד

פרטי העובדים  קבלת טופס הכולל את  
שקיבלו את ההודעה, כולל הצהרה של 

העובד על קבלת ההודעה קרא אותה והבין 
 את תוכנה

  

קבלת רשימת מפקחים לטיפול בבעיות שם   רשימת מנהלי עבודה
 המפקח וטלפון נייד .

  

קבלת רשימת ראשי צוותים בכל מתקן שם   רשימת ראשי צוותים בכל מתקן
 ות.ז

  

בעל לפחות שנתיים ניסיון  –מפקח אזורי 
 בתפקיד מפקח בחברת ניקיון.

   קבלת שם המפקח האזורי + טלפון נייד . 

מפגש היכרות בין עובדי הניקיון למנהל 
 המתקן 

עד 
 לתאריך
 
 

מפגש היכרות בין עובדי הניקיון במתקן עם 
מנהל המתקן לצורך הכרת המתקן קבלת 

הנחיות לביצוע ניקיון בטחון , 
בטיחות,מיקום שישמש לאחסון ציוד 

 וחומרי ניקוי

  

שם ומספר הפלאפון/טלפון של ממונה   ממונה בטיחות
בטיחות להדרכת העובדים בשימוש בציוד 
 מגן אישי, סיכוני ניקוי מכשירי חשמל

  

עד  תיעוד להדרכת בטיחות
 לתאריך
 

 –הזוכה יעביר למנהל האחזקה המחוזי 
תיעוד הכולל רשימה שמית של עובדים 
 שהודרכו ע"י ממונה בטיחות החברה

  

 הדרכת עובדים 
 לסיכונים ייחודיים במסגרת עבודתם במכבי

עד 
 לתאריך

 –הזוכה יעביר למנהל האחזקה המחוזי 
תיעוד הכולל רשימה שמית של עובדים 

 שהודרכו בנושא

  

עד  הדרכה בנושא צהבת נגיפית
 לתאריך
 

קבלת רשימת העובדים שתודרכו/ושחוסנו 
 Bבנושא צהבת נגיפית 

הועבר מסמך  
 הדרכה

     -החל מ תחילת חיסונים
 אישור בדיקה רפואית לעובדים

 
עד 

 לתאריך
 

 קבלת אישור בדיקה רפואית
 לעובדים

  

התקנת מערכות דיווח טלפוניות לנוכחות 
 במתקנים

עד 
 לתאריך
 

הזוכה יתקין מערכות טלפוניות לדיווח 
 נוכחות במתקני מכבי 

  

עד  רשימת חומרי ניקוי 
 לתאריך
 

 רשימת חומרי ניקוי וציוד לביצוע 
 השרות

  

עד  אספקת חומרי ניקוי וציוד למתקנים
 לתאריך
 

אספקת חומרי ניקוי וציוד למתקנים לצורך  
 ביצוע שרות הניקיון

  

עד  הוראות בטיחות
 לתאריך
 

הצגת תוכנית הדרכה שבועית לביצוע הדרכת 
 עובדי הניקיון כמוגדר בהסכם .
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 4-בנספח 

 ניקיון  הצהרות והתחייבויות עובד/ת חברת

 ____________________________________   -  חברה /תעובד                              מס' .ת.ז     מ"אני, הח 
  :בזה כדלקמןמתחייב/ת  ה"()להלן: "חבר 

לידי עקב פעילות במכבי  לשמור על סודיות רפואית ואחרת הקשורה במסמכים ו/או באינפורמציה כלשהי המגיעה
ו/או בעקיפין, למכבי ו/או למבוטחיה ו/או  מטעם החברה ו/או בדרך אחרת והקשורה בכל צורה שהיא במישרין

מכבי ואשר  כל מידע המצוי במאגרי המידע של תעמה בכל דרך ובכל צורה שהיא, לרבו לכל הגורמים הקשורים
 .יגיע לידיעתי במישרין או בעקיפין

  :למגבלות הבאות לפעול במערכת הממוחשבת של מכבי במסגרת פעילותי בה מטעם החברה כפוף .1
  .במסגרת תפקידי ולצורך התפקיד בלבדא. 
  .בלבד   בתחום הנושאים והפעילויות שהוגדרו ע"י מכבי ו/או כל מי שהוסמך לכך על ידה ב. 
  .עפ"י הוראות כל דין ונוהלי מכביג. 
  .אך ורק באמצעות הסיסמה שנמסרה ליד. 

  .נזקים ידוע לי כי הגישה למערכת הממוחשבת של מכבי על ידי מי שלא הוסמך לכך עלולה להסב .2
 :ב/תאי לכך הריני מתחיי

  .לשמור על הסיסמה מפני כל שימוש לרעה על ידי אדם אחרא. 
    שהיא את הסיסמה לאדם אחר ולמנוע העברת הסיסמה לאדם   לא להעביר בכל דרך ב.       

  .חרא          
  .לא לאפשר לכל אדם אחר להשתמש בסיסמה שליג.        
    של מערך האבטחה שביחידת המחשב על כל חשד  הביטחוןלהודיע ללא דיחוי לקצין ד.        

  .שימוש בסיסמה שלי על ידי אדם אחר של           

ועוולה אזרחית  הובא לידיעתי, כי הפרת ההתחייבויות הנ"ל או אי קיומן במלואן מהווה עבירה פלילית .3
  .עפ"י חוק על כל המשתמע מכך

 .החברה פעילותי במכבי מטעםהתחייבויותיי אלה תעמודנה בתוקפן גם לאחר סיום 
 לצורך פעילותי שקיבלתי ("רכוש מכבי" :להלן וכיו"בהריני מתחייב/ת לשמור על ציוד, עזרי עבודה, 

 .(במכבי ועקב פעילותי זו

 ,התשלום שתעביר מכבי לחברה בגין שכרי לנכות מן -יפויי כוח והרשאה  -הנני נותן/ת לכם הוראה בלתי חוזרת 
לעיל, בהתאם למפורט בכתב שאחתום עליו עם  שקיבלתי ושהתחייבתי לשמור עליו כאמור בעד כל אובדן רכוש

 .קבלתו

 :החתום ולראיה באתי על

 שם העובד: __________________                        חתימה: __________________ 

 

 תאריך:____________________עובד בסניף: _________________                         
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 ספח ג'נ

 תאריך : ______________

                               132/2015למכרז  טופס הצעה
 

        לכבוד
        מכבי שירותי בריאות

 
 א.ג.נ.,

 
 : ________________________________________  התאגיד המציע

 
 

 במעבדה הארצית )המגהלאב(. ןניקיומוגשת בזה הצעתנו למתן שירותי   .1

 

 אנו מאשרים כי קראנו את כל מסמכי המכרז, למדנו אותם ואת כל הנתונים והתנאים הקשורים. .1.1

כמו כן, אנו מאשרים כי בדקנו את כל שראינו לנכון לבדוק לצורך הגשת הצעתנו לרבות כדאיות  .1.2
עתנו, חשיבות או משקל הסכם ההתקשרות, הזכויות המשפטיות בו וכל דבר אחר שיש לו, לד

 בהחלטתנו אם להגיש הצעה ואם להתקשר עם מכבי בהסכם במידה שהצעתנו תזכה.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אנו מאשרים את הסכמתנו לכך שהמחירים ותנאי התשלום  .1.3
 וההצמדה יהיו על פי הקבוע בהסכם ההתקשרות, המהווה חלק ממסמכי המכרז.

יו בשקלים חדשים בהתאם לקבוע בהסכם ההתקשרות, הסכומים כוללים ידוע לנו כי המחירים יה .1.4
 עלות מלאה וסופית, ולא יתווסף עליהם תשלום כלשהו, למעט מע"מ.

 אנו מאשרים ומבהירים כי הסכומים לעיל אינם כוללים מע"מ.  .1.5

)התחייבויות המציע בגין  במסמכי המכרז 7הצעתנו זו תעמוד בתוקפה עד המועד הנקוב בפרק  .1.6
שת ההצעה(, ואתם תהיו זכאים לקבלה בכל עת עד מועד זה ועד בכלל, וכן תהיו זכאים לפנות הג

 אלינו בבקשה להארכת תוקף הצעתנו כאמור באותו סעיף של מסמכי המכרז.

 11.5בסעיף ידוע לנו כי במידה ותבחרו בנו כזוכה שני או כזוכה שלישי )וכן הלאה(, בהתאם לאמור  .1.7
 המכרז. למסמכי 8למסמכי המכרז, תעמוד הצעתנו זו בתוקפה עד לתום התקופה, כמוגדר בפרק 

 

 להלן הצעתנו: .2
 

 חובה למלא את כל הסעיפים

 
    

שעות לחודש 2300 –תקרת שעות נקיון חודשיות במגהלאב   

1 2 3 4 5 

ערך שעת 
         לעובד עבודה

)כולל תנאים 
 סוציאלים(

עלות שכר 
  תמינימלי
)שעת  לעובד
  עבודה (

עלויות נוספות פר שעת 
עבודה )כולל חומרים 

ושכר מפקחים  ותקורות
 (וראשי צוותים

שעת  רווח קבלני פר
  עבודה

סה"כ תשלום לקבלן 
 ת עבודהשעעלות בגין 

 (2+3+4)סעיפים 

 "חש 38.85

 הצעה כוללת של הקבלן הצעת קבלן הצעת קבלן הצעת הקבלן *

 ש"ח _________ ח"ש __________ ש"ח _________ ש"ח ________

 
.1לא יפחת מהסכום בעמודה  2* מובהר, כי הסכום בעמודה 
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 :להצעה שיש לצרף  רשימת מסמכים
 .שהמסמכים הרשומים מטה צורפו להצעתך ,X-נא וודא וסמן ב

  התאגדותתעודת / אישור. 

  אישור עורך דין / רואה חשבון בדבר היות התאגיד מאוגד כדין ופעיל, ואשר יפרט את מורשי

 החתימה בתאגיד, וכי חתימתם, בצירוף חותמת התאגיד, מחייבת את התאגיד לכל דבר ועניין.

 חודשים לפני מועד ההגשה. 3אישור זה יישא תאריך של עד 

 ים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות אישור בדבר ניהול ספרים לפי חוק עסקאות גופ

 .1976-מס(, התשל"ו

  במתן שירותי (, 2114 - 2111האחרונות )שנים ה 4-בכל אחת מ ניסיון מוכחחשבוניות המעידות על

 .קופות חולים בתי חולים או מרפאות -במתקן רפואי שהינו אחד מאלה בלבד  ןניקיו

, עם אותו שם מתקן רפואי 2114 מדצמברוחשבונית מס  2111  מינוארהעתק חשבונית מס   הסבר:

בו ניתן שירות על ידי החברה. או לחילופין, באם הניסיון הוא עם מתקנים רפואיים שונים, שתי 

שנות ניסיון  4חשבוניות מס המעידות על תחילת וסיום עבודה בכל מתקן, ובסך הכל יהוו הוכחה על 

 במתקן רפואי. 

 מאת משרד התעשייה המסחר והתעסוקה –ול כקבלן שירות בתחום הניקיון רישיון בתוקף לפע.  

  היעדרםאו קנסות וות עהרשההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת בדבר  מנהלאישור. 

  עובדים להם ותק בחברה של שנתיים לפחות, בתצורה הבאה:  מס' סידורי,  81רשימה של לפחות

 שם העובד, מס' ת.ז. ותאריך תחילת עבודה.

 בחתימה וחותמת )נספח ג'(. פס הצעה מלא וחתוםטו 

  (.נספח ד'כשהוא מלא וחתום )טופס פרטי המציע 

 נספח ה'(. תצהיר מאומת ע"י עו"ד( 

  (.נספח ו')ערבות הגשה 

  טיוטה )נספח ז'(. –אישור עריכת ביטוחים 

 קבלה על רכישת מסמכי המכרז. 

 

 

 

 בכבוד רב,

 

 ________________שם מלא:   חתימה: _________________

 כתובת: _________________  חותמת: _________________

 תפקיד:_________________  טלפון: __________________

 מספר תאגיד: _____________  פקסימיליה:______________
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 נספח ד'

 המציע טופס פרטי
 

  בסופו בחתימה וחותמת. ולחתוםאת כל הפרטים להלן,  למלאהמציע נדרש  

 .המציע יצרף כל מסמך או אישור הנדרשים עפ"י תנאי המכרז וכן הינו רשאי לצרף כל חומר משלים  אחר 

 פרטי המציע .1

 שם: :תיק במע"ממס' 

 מעמד משפטי )צורת ההתאגדות(: פועל/ת משנת:

 כתובת משרדי ההנהלה:

 

  __________________________ פקס:_______ _________ _______  ________טלפונים:__________

 

 _________________________________________דוא"ל :_____________

 אור בעלי המניות(:יהרכב הבעלות בתאגיד )ת

1 . 

2 . 

3 . 

4 . 

 

 כתובות משרדי החברה  . 2

 שם מנהל המשרד טלפון כתובת

1.   

2.   

3.   

 

 כללי של המציע רתיאו. 3

 :כולל מתקנים רפואיים רשימת לקוחות
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  ןניקיועובדי  – אדם כוח .3

 
 

 ח אדם לגיבוי בעת היעדרויות עובדיםומקורות כ .4

 

 

 

 

 

 ניסיון קודם, לקוחות וממליצים .5

 : ןהניקיומספר שנות ניסיון בתחום  

בין השנים ,  שנים רצופות שקדמו להצעה 4)לפחות 
2111 - 2114  ) 

 השנים האחרונות:  בארבעשמות הלקוחות הפעילים 

 

 

 

 

 :במתקנים רפואייםשמות הלקוחות 

 

 

 
 
 

 פירוט התפקיד מספר העובדים 

 מנהל 

 שנתיים בתפקיד מפקח בחברות ניקיוןניסיון של לפחות בעל -מפקח 

 שונות 

 קיון בחברהיסה"כ עובדי נ 

 פחות משנהקיון בעלי וותק של ימספר עובדי נ 

 קיון בעלי וותק של שנתיים לפחותימספר עובדי נ 

 קיון בעלי וותק של שלוש שנים לפחותימספר עובדי נ 

 ומעלהקיון בעלי וותק של ארבע שנים ימספר עובדי נ 
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 להלן רשימת לקוחות:      .6

 : לפחות ממליץ אחד ממתקן רפואימתוכם  - ממליצים 4לפחות  יש לציין שמות של

 

, וכי כל העובדים, הידע, הכישורים, המומחיות וכיו"ב המפורטים הננו מצהירים בזה שכל הפרטים דלעיל נכונים

 .עומדים לרשותנו לשם ביצוע הנדרש במכרזלעיל 

 
 חתימת המציע:____________

 

  
 תאריך: _____________

   חותמת: _________________

מספר 

 סידורי

התחלת  מקום עבודה

 העבודה  

 וצפי סיום

היקף שעות 

 בחודש

גודל 

המתקן 

 במ"ר

 פון/טלפוןאמספרי פל שמות ממליצים

1.       

2       

3       

4       

5       
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 נספח ה'

 ת  צ  ה  י  ר

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

 (."המכרז" :)להלן במגהלאבשירותי ניקיון ל 132/2115תצהירי זה ניתן כחלק בלתי נפרד ממכרז  .1

( "החברה"הנני משמש בתפקיד _________________ בחברת ________________________ )להלן:  .2
 ומוסמך ליתן תצהיר זה בשמה.

ת את מלוא חובותיה בעניין זכויות העובדים עפ"י חוקי העבודה וההסכמים הקיבוציים החלים החברה מקיימ .3
 עליה, לרבות:

 ; 1951-חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א; 1959-חוק שירות התעסוקה, תשי"ט

 ; 1951-חוק חופשה שנתית, תשי"א;   1976-חוק דמי מחלה, תשל"ו

 ; 1996-חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, תשנ"ו;   1954-, תשי"דחוק עבודת נשים

 ; 1953-חוק החניכות, תשי"ג;   1953-דת הנוער, תשי"גחוק עבו

 ; 1958-חוק הגנת השכר, תשי"ח;   1949-חררים )החזרה לעבודה(, תש"טחוק חיילים משו

 ; 1995-חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב(, תשנ"ה;   1963-חוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג

 .2112-חוק הודעה לעובד )תנאי עבודה(, התשס"ב;   1987-חוק שכר מינימום, התשמ"ז

במתקן  ןניקיובמתן שירותי האחרונות, שנים ה 4-בכל אחת מ הינם בעלי ניסיון מוכח הזיקה אליואו בעלי  החברה .4
 רפואי שהינו אחד מאלה בלבד: מעבדות ו/או בתי חולים ו/או מרפאות קופות חולים. 

השנים  שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז זה בשל  3-הזיקה אליה, לא הורשעו בהחברה או מי מבעלי  .5
 ק.הפרת דיני העבודה, הכל בכפוף לחו

הזיקה אליה, לא נקנסו ע"י מפקח עבודה  שמונה על פי החוק, בשנה שקדמה למועד האחרון החברה או מי מבעלי  .6
להגשת ההצעות במכרז זה ביותר משני קנסות בשל הפרת דיני העבודה, הכל על פי החוק.  יובהר כי מספר קנסות 

 גם בגין אותה עברה יימנו כקנסות שונים.

 –בטופס ההצעה  2בטבלה המפורטת בסעיף  1)כולל תנאים סוציאליים(, כמפורט בעמודה ערך שעת עבודה לעובד  .7
לא כולל הוצאות תפעול ורווח, חומרי ניקוי, הוצאות נלוות ומע"מ והכל בכפוף ₪,  38.85-', לא יפחת מגנספח 

 לחוק ולהוראות משרד הכלכלה )לשעבר משרד התמ"ת(. 

בעלי וותק של שנתיים  81העוסקים בשרות נשוא המכרז, מתוכם לפחות עובדים  211החברה מעסיקה לפחות  .8
 ומעלה, אצל החברה.

 .קבלן משנה/אחרשל או של בעל השליטה בה ולא  החברההניסיון הוא של  .9

 הנני מצהיר כי זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי לעיל אמת. .11

 
                    
           ____________________ 

  חתימה                        
  

 
הופיע בפני עורך דין _________________ במשרדי ברחוב  __________הנני מאשר בזה כי ביום 

זהות מספר _________ ואחרי  ידי תעודת עצמו על ________ שזהה ________________________, גב'/מר 
ם הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשי

 הצהרתו הנ"ל וחתם עליה.
     

 
             _____________________                          

 חתימה וחותמת                                       

http://www.btl.gov.il/NR/exeres/D5CE1CB2-BE5D-4434-86E0-BB504446211A.htm?lawid=291586
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/DB32620A-EAD8-4B73-BC90-A5AEE373AEEF,frameless.htm
http://www.btl.gov.il/NR/exeres/D5CE1CB2-BE5D-4434-86E0-BB504446211A.htm?lawid=255181
http://www.btl.gov.il/NR/exeres/D5CE1CB2-BE5D-4434-86E0-BB504446211A.htm?lawid=18742
http://www.btl.gov.il/NR/exeres/D5CE1CB2-BE5D-4434-86E0-BB504446211A.htm?lawid=288908
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/1B65A05E-A17B-4BB2-8C05-C4D736DE5F0D.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/30C02A20-3BA3-49CF-8768-F93A9860AD46,frameless.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/25D81D9F-DE2C-473A-9FD2-F5F68352BB8A.htm
http://www.btl.gov.il/NR/exeres/D5CE1CB2-BE5D-4434-86E0-BB504446211A.htm?lawid=18835
http://www.btl.gov.il/NR/exeres/D5CE1CB2-BE5D-4434-86E0-BB504446211A.htm?lawid=7875
http://www.btl.gov.il/NR/exeres/D5CE1CB2-BE5D-4434-86E0-BB504446211A.htm?lawid=130433
http://www.btl.gov.il/NR/exeres/D5CE1CB2-BE5D-4434-86E0-BB504446211A.htm?lawid=304149
http://www.btl.gov.il/NR/exeres/D5CE1CB2-BE5D-4434-86E0-BB504446211A.htm?lawid=255262
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/41B7D460-C8B8-447C-B9C8-CFAEA1E367D4.htm
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 נספח ו'

 אין לסטות מן הנוסח המפורט
 

 כתב ערבות הגשה
 

 לכבוד 
 בריאות מכבי שירותי
 27רחוב המרד 

 תל אביב
 

               כתב ערבות מספר __________  הנדון: 
 
 

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

שירותי ניקיון לאספקת  132/2115אשר תדרשו מאת המבקש, בקשר עם מכרז מס' ₪,  51,111עד לסך של 

 .במגהלאב

 

)עשרה( ימים מתאריך דרישתכם הראשונה בכתב, מבלי שתהיו  11אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 

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

 המבקש.

 

 ועד בכלל. 28.1.2116ערבות זו תישאר בתוקפה עד תאריך 

 
 

 זו יש להפנות לסניף הבנק שכתובתו: דרישה על פי ערבות
 
 

 _______________ _____________________ ______________________ 
 כתובת הבנק  שם הבנק מספר הסניף 

 
 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה.

 
 
 

  _____________  ___________________ __________________________ 
 חתימה וחותמת  שם מלא תאריך 
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 נספח ז'

 יש להגיש כמסמך טיוטה עם הגשת ההצעה
 םאישור עריכת ביטוחי

 לכבוד
 מכבי שירותי בריאות

 אביב-תל 27מרח' המרד 
 "(מכבי)להלן: "

 ,אחריות כלפי צד שלישי, ביטוח חבות מעבידיםביטוח אישור עריכת  הנדון:
 ביטוח אחריות מוצר, ביטוח אחריות מקצועית וביטוח רכוש

ערכנו את הביטוחים המפורטים להלן בקשר עם הסכם שנערך ביניכם לבין  ימאשרים בזאת כהננו 
מיום  (132/2115)מכוח מכרז  מתן שירותי ניקיון  כמוגדר בהסכם "( בענייןהספק)להלן "_________________________

 ________.ומסתיימת ביום _________ ביום  וזאת לתקופה המתחילה"( השירותים________ )להלן: "
 
 ביטוח חבות מעבידים.א

ביטוח חבות הספק כלפי עובדיו המועסקים על ידו ומטעמו על פי פקודת הנזיקין )נוסח חדש( ו/או על פי חוק האחריות 
, בגין מוות ו/או נזק גוף ו/או נזק נפשי לכל עובד כתוצאה מתאונה או מחלה תוך כדי 1981 - למוצרים פגומים, התש"ם

לתקופת הביטוח. הביטוח ₪  21,111,111לאירוע ובסה"כ  ₪  6,111,111ועקב ביצוע השירותים, בגבול אחריות של  
 פי מי מעובדי הספק.יורחב לשפות את מכבי עובדיה ומנהלי במקרה ויקבע כי נושאים בחובות מעביד כל

  ביטוח אחריות כלפי צד שלישי.ב
ביטוח חבות הספק על פי דין, בגין פגיעה ו/או אובדן ו/או נזק שייגרמו לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף כלשהו, 

הפועלים לרבות מכבי ו/או עובדיה ו/או מי שפועל מטעמה, בקשר עם ו/או במסגרת מתן השירותים על ידי הספק ו/או 
לאירוע ובסה"כ לתקופת הביטוח. הפוליסה תורחב לשפות את מכבי בגין ₪   6,111,111מטעמו, בגבול אחריות של 

אחריותה למעשי ו/או מחדלי הספק ו/או מי מטעמו וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת, לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך 
ו עובדיה ייחשבו כרכוש צד שלישי, ויבוטל כל חריג בגין רכוש מכבי בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. רכוש מכבי ו/א

 באחריות או בפיקוח או בשליטת הספק.
 ביטוח אחריות מקצועית ג.

המבטח את חבות הספק בגין מעשה ו/או מחדל מקצועי ו/או הפרת חובה מקצועית ו/או טעות שמקורה ברשלנות, מחדל 
הליו וכל הפועלים מטעמו, אשר ארע תוך כדי ו/או עקב מתן השירותים ו/או או השמטה של הספק ו/או עובדיו ו/או מנ
ש"ח לאירוע ובסה"כ לתקופת הביטוח. הביטוח מורחב לשפות את  411,111במהלכם ו/או במסגרתם בגבול אחריות של 

ייחשב הביטוח מכבי בגין אחריותה למעשי ו/או מחדלי הספק ו/או מי מטעמו וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת, לפיו 
 כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח אך למעט חבות מכבי כלפי הספק.

הביטוח הניתן בסעיף זה חופשי מכל סייג ואו מגבלה בדבר: אובדן מסמכים, אבדן שימוש, איחור או עיכוב בביצוע 
בפרטיות שנעשו בתום לב.  כן יורחב השירותים )שהינם "מקרה ביטוח"(, פגיעה במוניטין וכן חריגה מסמכות ופגיעה 

 הביטוח לכסות את אחריותו של הספק בגין אי יושר עובדים.
הננו מאשרים בזאת, כי אם ניתנו שירותים כלשהם על ידי הספק למכבי לפני חתימת ההסכם יחול הביטוח לפי הפוליסה 

עד תחילת הפוליסה, אך לא לפני הנ"ל למפרע ממועד תחילת מתן השירותים כאמור, אף אם חל מועד זה לפני מו
____________ . במקרה שהביטוח בחברתנו יבוטל או לא יחודש מסיבה כלשהי, מוסכם כי בפוליסות תחול תקופת 

חודשים נוספים מהמועד בו פג תוקף הביטוח בחברתנו וכל אירוע שיארע  6גילוי נזקים ותביעות מוארכת, למשך 
במהלך תקופת הגילוי המוארכת, ייחשב לכל נושא ועניין כאירוע עליו נמסרה  בתקופת הביטוח ושעליו תימסר הודעה

 ההודעה במהלך תקופת הביטוח.
 ביטוח רכוש ד.

מסוג "אש מורחב" במלוא שווי ובערך כינון מלא לרכוש ו/או לציוד, לרבות מכלי האיסוף והריכוז, שבבעלותו של ביטוח 
בחצרי מכבי  ושל מכבי במסגרת מתן השירותים, לרבות בעת הימצא הזוכה, המצוי בשימושה ו/או המיועד לשימושה

 ו/או בעת העברתו.
מכבי ו/או מבוטחי מכבי ו/או בני אדם הנלווים לל סעיף לפיו מוותר המבטח על זכותו לתחלוף כלפי והביטוח כאמור כ

זכות התחלוף לא יחול לטובת אליהם ו/או כל הבאים מטעמה, לרבות עובדיה ומנהליה, ובלבד שהאמור בדבר הויתור על 
  אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון. 

 כללי
 לבדו אחראי לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות הביטוח המפורטות לעיל.  הספק  ה.
מכבי ו/או עובדיה במפורש כי ביטוחים אלו קודמים לכל ביטוח הנערך ע"י מצויין בביטוחים המפורטים לעיל  ו.

  מכבי. וכי אנו מוותרים על כל דרישה ו/או טענה בדבר שיתוף ביטוחיומנהליה 
מבלי מכל סיבה שהיא במשך כל תקופת מתן השירותים אנו מאשרים כי הביטוחים דלעיל לא יבוטלו ו/או יצומצמו  ז.

  יום מראש.  31על כך בדואר רשום שניתנה לכם הודעה 
פורש, כי נוסחי פוליסות הזוכה, )למעט בטוח אחריות מקצועית( לא יהיו נחותים מהנוסח הידוע מוסכם בזאת במ ח. .

 כ"ביט" במהדורתו הרלוונטית למועד עריכת הביטוח או חידושו או כל נוסח אחר שיחליף אותם.

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

 רב, בכבוד       

                                                             ________________                           ______________________ 

 חברת הביטוחחתימה וחותמת                          שם ותפקיד החותם                                                                    
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 'חנספח 

 Bטופס חיסון דכ"נ 

 

 הריני לאשר כי מר/גב' ______________________ ת.ז./דרכון ________________  

 

 עובד/ת במתקן מכבי המוגדר "רפואי", מטעם חברת הניקיון ____________________

 .Bויש לחסנו/ה כנגד דכ"נ 

 

 מי מטעמו(: על החתום )מנהל משק מחוזי או

 

 שם: _________________________  תפקיד: ___________________________

 

 תאריך _____________________ חתימה וחותמת אח/ות מכבי: ________________________

 

 

  Bחיסון דכ"נ 

 מתקן _____________________________שם קבלן הניקיון ________________ 

 ______________________ת.ז./דרכון ____________________שם המתחסן/ת __

 

 חתימה וחותמת שם המחסן/ת בוצע בתאריך 

 זריקה ראשונה

 

 

   

 זריקה שניה

 

 

   

 זריקה שלישית
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 'ט נספח

 

 טופס בחינת אמות מידה
 ת הספק "  ________________" שהגיש הצעהנלבחי

 למעבדה הארצית )מגהלאב(לאספקת שירותי ניקיון  132/2015 למכרז מספר

 בשקלול הציון הסופי  45%בשקלול הציון הסופי וציון האיכות יהווה  55%ציון המחיר יהווה 

 קבוצת מדדים  מדד ראשי 
שקלול 

 % -ב
 ציון 
 11עד  1-מ

  3 הופעה אדם-כח

  3 הגעה בזמן  

  3 הדרכת עובדים  

  9 תחלופת עובדים  
  18   אדם-סה"כ כח

  10 ניקיון פנימי ושרותים איכות הניקיון

  
כל  – )מעבר לדרישות הסף ניסיון בניקיון מוסדות רפואיים

  10 (נקודה 1שנה = 

  
 1)כל שנה =  ניסיון בניקיון במעבדה רפואית/ביולוגית

  10 נקודה(
סה"כ לאיכות 

  30   הניקיון

  10 איכות החומרים חומרים

  7 כמות החומרים  

  7 הענות להשלמת חוסרים  
  24   סה"כ לחומרים

  5 זמינות ותדירות הפיקוח פיקוח

  4 מעורבות הפקוח  

  5 אופן טפול בבעיות  
   14   סה"כ לפיקוח
שביעות רצון 

 כללית 
  7 מידת שביעות הרצון מרמת השרות 

  7 לעבודות לא שגרתיות מידת הגמישות וההענות לקוחות

סה"כ שביעות 
רצון כללית 

   14   לקוחות

   100   סה"כ
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 'ינספח  

  

 שאלותלהצגת טופס מבנה                        
 

 מס"ד
מס' 
 שאלה סעיף

 מנהלה
  1     

2     

3     

4     

 מפרט
  1     

2     

3     

4     

 הסכם
  1     

2     

3     

4     

5     

אישור עריכת 
 ביטוחים

 1     

2     

3     

4     

 טופס הצעה
 1     

2     

3     

4      

 ערבות
  1     

2     

3     

4      

 תצהיר
  1     

2     
 

   

 

 


