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 כללי .1
לאספקת מבקשת לקבל הצעות מחיר ) "המכללה" –(להלן  המכללה האקדמית אחוה 1.1

אבטחה ושמירה באירועים ושירותי אבטחה  ,במתקני המכללה שמירה ואבטחהשירותי 
בהתאם לתנאים, לדרישות ולהנחיות המפורטות במסמכי מכרז זה בכלל, ובהתאם  נוספים

") (להלן" שירותיםה") (להלן : "החוזהלהוראות החוזה המצורף על נספחיו (להלן : "
 "). המכרז"

 )"תקופת ההתקשרותלהלן: "(חודשים  12תקופת הסכם זה היא לתקופה של  1.2
 12למזמין נתונה האפשרות להארכת תוקפו של הסכם זה לארבע תקופות נוספות של 

תקופת הסכם " או "תקופה מוארכתלהלן: "(חודשים כל אחת, סה"כ עד חמש שנים 
  .)"מוארכת

 ., הסכם ההתקשרות ונספחיםחוברת זו מכילה את מסמכי המכרז 1.3
לרוכש לשם הכנת הצעתו  נמסריםהינם רכושה של המכללה. המסמכים  מכרזכל מסמכי ה 1.4

רשאי להעתיק אותם, כולם או רוכש המסמכים והגשתה ולא למטרה אחרת כלשהי. אין 
 .מקצתם ו/או להשתמש בהם לכל מטרה אחרת

ו/או אי בהירות לגבי האמור בהם, תהיה המכללה  מכרזאם תמצא סתירה בין מסמכי ה 1.5
נכון ו/או את הפירוש העדיף רשאית לבחור, לפי שיקול דעתה המלא והמוחלט, את הניסוח ה

, ולמציע לא תהא כל טענה ו/או תביעה הנובעת מהסתירה ו/או מאי מכרזשל מסמכי ה
 .  הבהירות כאמור ו/או מהפירוש שנבחר על ידי המכללה

השונים ו/או בין הוראות שונות בתוך אותו  מכרזכל סתירה ו/או אי התאמה בין מסמכי ה 1.6
  .או את זכויות המכללהו/חובות המציע מסמך, יפורשו באופן המרחיב את 

בדרך זו, או שלא  הצעה שתוגש. כל מיליהיאין להגיש הצעה באמצעות הדואר או בפקס 1.7
  .על הסף תיפסלבמדויק בדרך המפורטת במכרז זה, 

למעט במקומות המיועדים לכך וכאשר נדרש על ידי תנאי המכרז, אין להוסיף כל הערה ו/או  1.8
  מכי המכרז ולתנאיו. תוספת ו/או הסתייגות למס

 מכללהאו הסתייגות מהאמור במסמכי המכרז מקנים ל , השמטהשינוירישום, כל תוספת,  1.9
או לחילופין, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמלא, לקבל את  את הזכות לפסול את ההצעה

 . כאמור תוספת, שינוי או הסתייגותההצעה תוך התעלמות מכל 
במידה והצעת המציע תוכרז  מכללהמובהר שההצעה אשר תחייב את ה ספקלמען הסר  1.10

  כהצעה הזוכה תהיה ההצעה ללא התוספות ו/או השינויים ו/או ההסתייגויות.

, את כוללת את מסמכי המכרזשתי מעטפות, מעטפה אחת האת ההצעות יש להגיש במקור, ב 1.11
 .)המקור(ערבות המכרז  הסכם ההתקשרות ואת כתב

ת את ונושאו ותוסגור ותחתומעל המעטפות להיות . כוללת את הצעת המחירמעטפה שניה הו
הנמצא  , במחלקת החשבותלתיבת המכרזים  נהבלבד, ואשר תוכנסומס' השלב מספר המכרז 

   .12:00בשעה  16/11/2020 -ה  עד ליוםבקראון במחלקת החשבות 

מסמכי כל את  ותהמכיל ותמובהר ומודגש כי האחריות להכנסת המעטפ ספקלמען הסר  1.12
להוריד ניתן המכרז את מסמכי לתיבת המכרזים מוטלת על המציע בלבד.  במלואם המכרז

. באחריות המציע להגיש את כל המסמכים "מכרזים" מאתר המכללה תחת הקישור
 ככל והוצאו המופיעים באתר, כולל עדכונים/הבהרות/פרוטוקולים, מענה לשאלות מציעים

 . וכיוצ"ב
 התנאים, ההוראות לכל המציע מצד הסכמה ,ענייןדבר ו לכל תהווה המציע "יע ההצעה הגשת 1.13

 אם זולת, המכרז ממסמכי חלק המהווה, אחר מסמך ובכל זה במסמך המופיעים, והתניות
 תנאיאו /ו הוראה כי סבור הוא לפיה ומפורשת מפורטת הודעה, בכתב, למכללה מסר המציע

 האחרון מהמועד יאוחר לא עד והכל החוק בדרישות עומדים אינם, המכרז במסמכי הכלולים
 סבור לגביהם התניהאו /ו התנאיאו /ו ההוראה יפורטו בהודעה. ההבהרה שאלות להגשת
 הסתייגות המציע מסר לא. הערתו של מהותה וכן החוק בדרישות עומדים אינם הם כי המציע
כל טענה ו/או דרישה ו/או הסתייגות לאחר מכן  מלהעלות מנוע יהיה, במועד כאמור בכתב

 ספק הסר למען. כן לעשות יבקש אם כפיים ניקיון ובחוסר תום בחוסר שפועל כמי וייחשב
 .המכרז במסמכי הנקוב מועד כל להאריך כדי זה סעיף בהוראות אין כי מובהר
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  :  מובהר בזה כדלקמן

  תשומת לב המציעים כי מדובר במכרז עתיר כוח אדם אשר חלים עליו דינים, אשר אינם
מאפשרים למכללה לקבל הצעות, העשויות לפגוע בזכויות עובדים, וההצעות במכרז ייבחנו גם 

  וראות דינים אלו. הלאור 

  המציע הזוכה יעמיד לרשות המכללה עובדים העומדים בכל דרישות המכללה ובהתאם
מוסמך אחר, בהיקף, במספר, בשעות  םות משטרת ישראל, משרד החינוך או כל גורלהנחי

ובקריטריונים שייקבעו על ידי המכללה והכל בהתאם לאמור בכל מסמכי המכרז והחוזה 
רה, מספר העובדים ושעות העבודה שיוזמנו מהספק הזוכה קובהתאם לנספחי המכרז. בכל מ

פי צרכיה ובהתאם למגבלות תקציבה ועפ"י הזמנות נתונים לשיקול דעת המכללה בלבד, על 
 עבודה מאושרות וחתומות על ידי מורשי החתימה של המכללה. 

  עמדות בהן היא נדרשת להציב עובדי שמירה  3במכללה  קיימותנכון למועד פרסום המכרז
ואבטחה. אין באמור כדי להוות התחייבות מצד המכללה למספר האתרים, ומספר האתרים 

 יקבע על פי צרכי המכללה מעת לעת. 

  השירותים יבוצעו ויסופקו על ידי הקבלן בהתאם להוראות כל דין, הוראות הרשויות
 סמכי המכרז. המוסמכות, ובהתאם להוראות מ

  השירותים יסופקו על ידי הקבלן במישרין, ולא באמצעות זכיין ו/או קבלן משנה. הקבלן יהיה
לא יהיה הוא להעסיק באופן ישיר את כל העובדים שישתתפו באספקת השירותים, ומחויב 

את השירותים באמצעות עובדיו של צד שלישי כלשהו, לרבות לא באמצעות  קבלןרשאי ל
עסקים על ידי קבלן כוח אדם ו/או קבלן שירות אחר, כהגדרתם בחוק העסקת עובדים המו

 . 1996 -עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו 
  

   תנאי סף .2
בהם, במועד האחרון להגשת  רשאים להשתתף במכרז ולהגיש הצעות אך ורק מי שמתקיימים 2.1

  למכרז, כל התנאים המצטברים המפורטים להלן: ההצעות 

 הינו גוף משפטי מאוגד כדין הרשום במרשם רשמי בישראל.  המציע 2.1.1
 אינו מציע וכי תאגידים למספר משותפת הצעה להגיש ניתן לא כי, בזאת מובהר

או /ו ניסיון: כגון, אחר תאגיד של נתונים הצעתו במסגרת לעצמו לייחס יכול
  .אחר פרט כלאו /ו כספי מחזור

, לקיום לפחות 2010, ברציפות, משנת בתוקףשל משרד המשפטים שיון יבעל ר 2.1.2
 . 1972 –תשל"ב  שירותי שמירה לפי חוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה

לפעול כקבלן שירות בעל רישיון קבלן שירות בענף האבטחה, והמציע הינו  2.1.3
 -העסקת עובדים ע"י קבלני כוח אדם, התשנ"ו מתוקף חוק  האבטחהבתחום 

1996 . 
 . וקף למסמכי המכרזיש לצרף העתק רישיון בת

ג' לחוק כלי 10המציע הינו בעל רישיון מיוחד תקף להחזקת כלי ירייה לפי סעיף  2.1.4
 ;1949-, התש"טההיריי

המציע מפעיל סניף פעיל, הכולל שירותי משרד, מזכירה וטלפוניה במרחק שלא  2.1.5
 ק"מ (קו אווירי) ממתחם המכללה.  25יעלה על 

מאבטחים לפחות (בו זמנית),  100, 2015-2019שנים בכל אחת מההעסיק המציע  2.1.6
ולכל העובדים שהועסקו על ידו שולם לפחות שכר המינימום הקבוע בחוק וכן 
כל התשלומים וההפרשות כמתחייב מהוראות חוקי העבודה, צווי ההרחבה, 

 הוראות החשב הכללי, וההסכמים הקיבוציים הרלבנטיים לענף השמירה.
בעדיפות ציבוריים גופים  3 - ל שמירה ואבטחהי שירותאו סיפק מספק מציע ה 2.1.7

השנים האחרונות  5 - בלפחות, ) מוסדות להשכלה גבוההרשויות מקומיות/ל
ובהיקף כספי מצטבר שלא  למועד האחרון להגשת ההצעותשקדמו  )2015-2019(

  .(כולל מע"מ) בחודש₪  1,000,000 -יפחת מ 
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רשויות מקומיות, משרדי ממשלה, תאגידים  - " לעניין סעיף זהגופים ציבוריים"

ממשלתיים, תאגידים עירוניים, תאגידי מים וביוב וכל גוף המחויב בעריכת 
 מכרז על פי דין.

" ובו תיאור מבנה המציע, תחומי "פרופיל חברהעל המציע לצרף להצעתו 
, מס' התמחותו, שנות וותק, כמות ותחומי התמחות עובדיו, תיאור לקוחותיו

  . וכו'ם בכל גוף העובדי

 , בסך של לפחותשמירה ואבטחהעסקי בתחום שירותי למציע מחזור  2.1.8
בכל אחת לשנה כולל מע"מ,  מיליון שקלים )עשרה -םשתי(₪  12,000,000

וכן לא רשומה הערת "עסק חי" לגבי  2019,2018, 2017, 2016, 2015מהשנים 
  .המציע

  .למסמכי המכרז ט'המופיע כנספח יש לצרף אישור רו"ח בנוסח 

על המציע להמציא אישור על רישום במרשם המתנהל על פי כל דין לגבי תאגידים  2.1.9
על היות  רו"ח/וכן אישור עו"ד ,המפרט את בעלי המניות במציע ומנהליו ,מסוגו

התאגיד קיים ועל היות החותמים בשמו על מסמכי המכרז מוסמכים לחייב את 
  ).ז' כנספחהמציע בחתימתם (בנוסח המופיע 

הנדרשים על פי חוק עסקאות גופים  על המציע להמציא את כל האישורים 2.1.10
ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס, שכר מינימום והעסקת 

כדין בנוסח  יםומאומת מיםחתו יםוכן תצהיר, 1976-עובדים זרים), התשל"ו
     .י'כנספח  חוזההמצורף ל

או של מנהלו, מאומת בפני עורך דין, כי לא  על המציע לצרף להצעתו תצהיר שלו 2.1.11
הוא אינו , וכי לפגוע בתפקודו ככל שיזכה במכרז ותעלולה תביעותנגדו מתנהלות 

  זהנמצא בהליכי פשיטת רגל ו/או פירוק (בנוסח המצורף למכרז 
   ).יא' כנספח

 על המציע לצרף להצעתו אישור על ניהול ספרים וניכוי מס במקור כחוק. 2.1.12
  

תנאי הסף המפורטים לעיל הינם מצטברים, הצעתו של מציע אשר לא תעמוד באחד , יובהר
 מהתנאים, תיפסל על הסף. 

  
  

 ערבות 2.2
או מחברת ביטוח ישראלית ישראלי הצעתו ערבות מבנק לעל המציע לצרף  2.2.1

 -שברשותה רישיון לעסוק בביטוח לפי חוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ"א 
  , חתומה על ידי החברה עצמה (ולא על ידי סוכן שלה). 1981

על הערבות להיות אוטונומית, בלתי מותנית, צמודה למדד ובנוסח המצורף  2.2.2
המכללה לפקודת ₪),  מאה אלף(₪  100,000 '. הערבות תהיה בסך שלזכנספח 

 .15/02/2021  -ה  ובתוקף עד ליוםהאקדמית אחוה 
  

לחלט ערבות זו, כולה או חלקה, אחרי שנתנה למציע  תהיה רשאיתהמכללה  2.2.3
   בפניה בכתב אם התקיים בו אחד מאלה: הזדמנות להשמיע את טענותיו

המציע נהג במהלך המכרז בעורמה, בתכסיסנות או בחוסר ניקיון  2.2.3.1
 כפיים. 

  המציע מסר לוועדת המכרזים מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק. 2.2.3.2

יש למכרז לאחר חלוף המועד האחרון המציע חזר בו מההצעה שהג 2.2.3.3
  להגשת ההצעות במכרז. 

אחרי שנבחר המציע כזוכה במכרז הוא לא פעל לפי ההוראות הקבועות  2.2.3.4
עם הזוכה  מכללהת ההתקשרות של הרבמכרז שהן תנאי מוקדם ליצי

, לרבות, אך בלי לגרוע מכלליות האמור, הוא לא חתם על החוזה במכרז
 שר עליו להפקיד על פי החוזה.ו/או לא הפקיד את הערבות א
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על הערבות לשאת את שמו המלא של המציע באופן מדויק. אי דיוק בשמו של  2.2.4
   המציע או רישום השם באופן חלקי יגרמו לפסילת ההצעה על הסף.

מועד מאוחר עד ל מכללהאת תוקף הערבות לפי בקשת ה המציע מתחייב להאריך 2.2.5
, שיפורט בבקשת המכללה, רזקבלת החלטה סופית בדבר המציע הזוכה במכל

 . אי הארכת תוקף הערבותימים ממועד קבלת בקשת המכללה 5וזאת בתוך 
 יביא לפסילת הצעת המציע על הסף. במועד כאמור,  ,כאמור

סכום הערבות הינו סכום פיצוי מוסכם ומוערך מראש של הנזקים שייגרמו  2.2.6
ללא צורך כתוצאה מהתנהלות המציע, שהובילה לחילוט הערבות,  מכללהל

  בהוכחת נזק כלשהו.  

בכל זמן להוכיח כי  תהיה רשאית מכללהמבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, ה 2.2.7
ולתובעו מהמציע. אין בחילוט הערבות כדי  ,גבוה יותר מסכום הערבותה נזק

כנגד המציע, להעלות כל טענה את הזכות  הו/או כדי לשלול ממנ מכללהלמנוע מה
 על פי כל דין. ה העומד לולדרוש ממנו כל סעד 

  

  שאלות הבהרה .3
, וינקוט בכל האמצעים הנראים לו כנחוצים, מכרזהמציע יקרא בעיון ויבדוק את כל מסמכי ה 3.1

שידרשו  ככלעל מנת להבין את תנאי ההתקשרות עם המכללה .ידיעות והסברים נוספים 
נים באופן המפורט ייפיו, יימסרו למעונ עלולאספקת השירותים  זה מכרזהנוגע ל למציע בכל

 להלן בהוראות אלו.
ו/או יהיה לו ספק  מכרזהתאמות במסמכי ה-אם ימצא המציע סתירות, שגיאות ו/או אי 3.2

 בשאלת למכללה פנותכלשהו בקשר למובן המדויק של תנאי או פרט הכלולים בהם, עליו ל
 .בלבד להלן המפורטת בדרך הבהרה

מנהלת מחלקת  - דורית דאלי בקרלעו"ד  מכללהבשאלות הבהרה ניתן לפנות בכתב בלבד ל 3.3

  .achva.ac.ildorit_d@באימייל  רכש חוזים והתקשרויות 

. שאלות 10:00בשעה  04/11/2020  -ה  וםאת שאלות ההבהרה יש להפנות בכתב בלבד, עד לי 3.4
  כללה לאחר תאריך זה, או שיופנו בדרך אחרת, לא ייענו.  למהבהרה שיגיעו 

תהיה אפשרות לקבל מידע או לברר פרטים כלשהם בהקשר למכרז זה לאחר המועד  לא 3.5
 האחרון למשלוח השאלות. 

, התשובות לשאלות וההבהרות שתינתנה על ידי המכללה, יפורסמו באתר השאלות 3.6

  .מהמכרז נפרד בלתי חלק תהוונה והן, www.achva.ac.ilהאינטרנט של המכללה: 

 אם גם וזאתבאתר האינטרנט של המכללה תחייבנה את המכללה,  שפורסמורק תשובות  3.7
  . המכללה מטעם מי ידי על אחרת בדרך או פה על תשובות תינתנה

 סותרת דעתו לעניות אשר תשובה מציע קיבל. המחייב הוא המכללה שבאתר התשובה נוסח 3.8
 בבקשה למכללה לפנות באחריותו, המכללה של האינטרנט באתר מהמפורסם שונה או

 .הבהרות לקבלת
תשובה אשר לא קיבלה את ביטויה במסגרת המסמך שיפורסם באתר המכללה לא תחייב  כל 3.9

 את המכללה. 
סמכי מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מוסמכת המכללה ליתן מיוזמתה הבהרות לאמור במ 3.10

 של האינטרנט באתר פורסםבהודעה בכתב שת וזאתו/או לתקן טעויות שנפלו בהם,  מכרזה
 .המכללה

 כאמור לעיל שפורסמוכל מציע חייב לצרף להצעתו את עותק של התשובות וההבהרות  3.11
  על ידו, ומסמך זה יהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי ההצעה. םחתו ואכשה
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 קבלנים סיור .4

  חמישי,  יוםבתקיים י ,מתן הבהרות ותשובות לשאלותול קמפוס המכללההכרת סיור קבלנים ל
 .3בניין רחבת הכניסה לב 10:30 בשעה 29/10/2020
  . למכרז הצעתו אתבסיור הינה חובה. מציע שלא ישתתף בסיור לא יוכל להגיש  ההשתתפות

 על וכי הרלוונטיים והגורמים הבריאות משרד להנחיות בהתאם ייערך הסיור כי, בזאת מובהר
  משבר עם בקשר הבריאות משרד להוראות בהתאם ורק אך לפעול, בסיור המשתתפים
  . "הקורונה"

 

 הגשת ההצעות .5
 שתי מעטפות, מעטפה אחת הכוללת את מסמכי המכרזאת ההצעות יש להגיש במקור, ב 5.1

 .המחיר הצעת את תכלול אשר שנייה ומעטפה הערבות וכתב ההתקשרות הסכם
 : כדלקמן יוגשו המעטפות  5.2

 אשר תכיל את המסמכים כמפורט להלן:מעטפה אחת  5.2.1
 על ידי המציע.  םחתוממולא והמכרז חוברת עותק של  5.2.1.1
 פרופיל המציע. 5.2.1.2
 . המכרז לתנאי בהתאם, מלצותהניסיון  5.2.1.3
 .השמירהבתחום  שירותקבלן  רישיון 5.2.1.4
 .אישור על ניכוי מס במקור כפי שניתן ע"י שלטונות מס הכנסה ומע"מ 5.2.1.5
המס על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק  רשויותאישור  5.2.1.6

 . 1976 -גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות), התשל"ו  עסקאות
 תעודת עוסק מורשה. 5.2.1.7
 תעודת התאגדות של התאגיד. 5.2.1.8
 הצהרת סודיות.  5.2.1.9

 כמפורט בנספחי המכרז. - תצהירים מאומתים על ידי עורכי דין  5.2.1.10
 .ערבות הצעה  5.2.1.11
 מחזור כספי.אישור רו"ח על   5.2.1.12
 אישור עו"ד/רו"ח בדבר זהות מורשי החתימה של התאגיד המציע.   5.2.1.13
  . ככל ופורסם מסמך התשובות וההבהרות חתום ע"י המציע  5.2.1.14

                                                                              אם המציע בשליטת אישה, על המציע להמציא את האישור והתצהיר   5.2.1.15
  . 1992 -"ב התשנבהתאם לחוק חובת המכרזים,  הנדרשים  

    . מעטפה שניה הכוללת את הצעת המחיר 5.2.2
  

אין . בלבדומס' השלב ת את מספר המכרז ונושאו ותוסגור ותחתומעל המעטפות להיות 
  . על גבי המעטפות של המציע אחרלציין כל פרט מזהה 

  

  -  שני ליוםעד משרדי קראון החשבות לתיבת המכרזים הנמצאת ב את ההצעות יש להכניס 5.3
  .12:00בשעה  16/11/2020

 . בשלמותה על המציע להגיש את חוברת מסמכי מכרז זו 5.4
 , לצרף'דבהצעת המחיר נספח לרבות על המציע להשלים בעט את מלוא הפרטים הנדרשים  5.5

כל ולחתום בעצמו על  ,המסמכים הנדרשים בהתאם להוראות המכרזמלוא להצעתו את 
תהיה  חתימת המציע .)ה(לרבות נספחי החוזהטיוטת מעמודי חוברת המכרז, לרבות על עמוד 

 לכך. יםהמיועד מותבמקו מאומתת על ידי עו"ד
את הזכות להחליט על   מכללהכל פרט אשר יתברר כלא מדויק ו/או שאינו נכון ייתן ל 5.6

 הצעת המציע.המידית של פסילתה 
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ניתן אותם יש לצרף להצעת המכרז, הרי ר אחרת לגבי מסמך/אישור מסוים אלא אם נאמ 5.7
להגיש את המקור של אותו המסמך או העתק נאמן למקור ממנו הנושא אישור של עורך דין 

  על היותו נאמן למקור.

סף להתקיים במציע עצמו. קיום תנאי סף בתאגיד קשור, באורגן של היובהר כי על תנאי  5.8
 ם אחר, לא יחשב כעמידה בתנאי הסף.המציע, או בכל גור

ו/או  ועל כל שינוי שיחול באיזה מהנתונים המפורטים בהצעת מכללהלהודיע ל מחויב המציע 5.9
ועד למועד  ו, וזאת מהמועד שלאחר הגשת הצעתהבאיזה מהנתונים הדרושים לבחינת

 ;המכללה"י ע המציע בחירת
ו/או באיזה  ההמפורטים בהצע בנתוניםשיחול שינוי  במקרה הצעה פסולל רשאית המכללה

 מהמציע ההשינוי נודע ל דבר, בין אם מהותי לה, אשר ייראה המהנתונים הדרושים לבחינת
  .ובין אם בדרך אחרת

או אי המצאת מסמך כלשהו  עילאי קיומו של תנאי כלשהו מהתנאים המפורטים ל 5.10
את הזכות להחליט  המכללייתן ל ,במכרז זה , באופן הנדרשעילמהמסמכים המפורטים ל

 תמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המכללה שומרשל ההצעה.  המידיתעל פסילתה 
לאחר  אףהבלעדי, לדרוש מכל אחד מהמציעים  האת הזכות, לפי שיקול דעת הלעצמ

או להציג המלצות ו/או אישורים,  וזאת, בין /וההצעות למכרז, להשלים מידע חסר  פתיחת
 של רצונה לשביעות, יוכיח שהמציע ובלבדשל המציע בתנאי הסף,  היתר, לצורך עמידתו

 והאמור, תוקף בעלי הינם, כאמור אחר מסמך כל או רישיון, היתר, אישור שכל המכללה
 . ההצעות להגשת זה במכרז שנקבע האחרון למועד נכון בהם

 
 מילוי כתב ההצעה  -הצעת המחיר  .6

את הסכום המבוקש על ידו  הצעת המחיר, - הבנספח על המציע לרשום בדיו בכתב יד ברור  6.1
 -(להלן  המדויקותלהוראותיו  בהתאםוהמפורטים בנספח  האבטחהתמורת ביצוע שירותי 

 "המחיר לשעת עבודה") 
לקבלן בהתאם למספר שעות העבודה שידרשו  ולםתש האבטחההתמורה עבור ביצוע שירותי  6.2

 בפועל בכל חודש קלנדרי בתקופת החוזה. 
 לכתב הצעתו, יכלול את הרכבים הבאים :  6המחיר לשעת עבודה, שינקוב המציע בסעיף  6.3

בהתאם להוראות כל דין, הסכם  אבטחהעלויות העסקת עובדיו בביצוע שירותי  6.3.1
 קיבוצי וצו הרחבה החלים על העסקתם. 

, האבטחהביצוע שירותי ות בהעלויות הנוספות מכל מין וסוג שהוא, הכרוכ 6.3.2
גרוע מכללליות האמור לעיל : עלויות הציוד, הכלים, האמצעים, לרבות ומבלי ל

, טלפון, (למעט מע"מ)הוצאות הנהלה וכלליות, תשלומי חובה  הכשרות,
 , תקורה וכיוצ"ב;תקשורת

כאמור בנספח  אבטחהמהמחיר לשעת שירותי  4% -רווח קבלני אשר לא יפחת מ  6.3.3
 הצעת המחיר.  -ה 

  לכתב  ההכל בהתאם להצהרותיו של המציע ולתחשיב המפורט שיגיש בנספח
  הצעתו. 

 . ללא מס ערך מוסףכל המחירים אשר על המציע לנקוב בכתב ההצעה יהיו  6.4
לכתב הצעתו, יהיה מחיר כולל, קבוע וסופי,  בנספח ההמחיר לשעת עבודה, שינקוב המציע  6.5

 לחוזה.  9.9ולא ישתנה מכל סיבה שהיא אלא בהתאם להוראות סעיף 
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  בדיקת ההצעות ובחירת ההצעה הזוכה  הליך .7
 המכרזים וועדת ידי על פתיחתן לאחר ההצעות בדיקת שלבי יפורטו להלן 7.1
שמונה על ידה לכך, את עמידת בתחילה תבחן ועדת המכרזים או מי  –עמידה בתנאי סף  7.2

המציעים בכל תנאי ודרישות הסף שלעיל. הצעה שלא תעמוד בדרישות תנאי הסף כאמור 
תפסל על הסף ולא תיבחן לצורך מתן ציון כולל של איכות ומחיר ו/או להשוואה עם מציעים 

  אחרים.
ה  שעמדה כל הצע -ביצוע חישוב משוקלל ומתן ציון כולל למרכיבי ההצעה, איכות ומחיר 7.3

בתנאי הסף למכרז ייקבע לגביה ציון משוקלל כולל (מחיר + איכות). שקלול ההצעות ייקבע 
 לפי משקולות יחסיות כדלקמן:

  60% -משקל מחיר  7.3.1
  40% –משקל איכות  7.3.2

הזוכה במכרז, ייקבע בהתאם לציון המשוקלל הגבוה ביותר וזאת מבלי לגרוע מזכותה של  7.4
  מחמת חוסר סבירות ו/או כל נימוק סביר אחר.ועדת המכרזים לפסול כל הצעה 

 . 'ד במסמךייערך בהתאם למפורט   אופן חישוב ושקלול ההצעות  7.5

לאחר חיבור הניקוד בגין המחיר  ביותרזוכה תהא זו אשר קיבלה את הציון הגבוה ההצעה ה 7.6
 וניקוד האיכות.

שלא לקבל את ההצעה שתזכה לציון הגבוה  העל זכות תהמכללה שומרעל אף האמור לעיל,  7.7
  תקנות חובת המכרזים. דין ובבכפוף להוראות הקבועות לעניין זה ב ,ביותר

  בהצעות שוויון 7.8
"עסק בשליטת אישה", רק במידה הצעת במקרה של שוויון בהצעות תינתן עדיפות ל

ה חשבון אישור רואלה  צורפו ושב' לחוק חובת המכרזים, 2מתקיים בה האמור בסעיף ש
   חוק.הותצהיר כנדרש עפ"י 

במקרה ולא תוגש הצעה מטעם "עסק בשליטת אישה", נתון שיקול הדעת המוחלט והבלעדי  7.9

 & Best, לקבוע, במקרה של שוויון בהצעות, האם לערוך הליך התמחרות נוסף (מכללהל
Finalמכללה), או האם לנקוט באופן אחר על מנת להשיג את מירב היתרונות ל. 

 תודיע למציעים את החלטותיה.  מכללההמכרזים של ה ועדת 7.10
המציע רשאי לבטל את  יהיה 15/02/2021 -ה  ליוםהסתיימו הליכי בחירת הזוכה עד  לא 7.11

הצעתו אלא אם כן נקבעה כבר הצעתו כזוכה לפני קבלת הודעת הביטול בפועל על ידי 
 המכללה. במקרה שכזה לא יהא רשאי לחזור מהצעתו. 

למזכירת מנכ"ל המכללה או  בדואר רשום או במסירה בידהיה ע"י הודעה ביטול ההצעה י 7.12
יראו את ההודעה כנמסרה עם קבלתה בפועל בידי המכללה  ליועצת המשפטית של המכללה.

  כאמור לעיל.

מטעם ההצעות תהיינה בתוקף, עד למועד בחירת ההצעה הזוכה או עד קבלת הודעת ביטול  7.13
 לפי המוקדם. המציע 

להתקשר עם המציע הזוכה, או  מכללהשבו, מכל טעם שהוא, לא יעלה בידי ה במקרה 7.14
רשאית לקבל את הצעת המציע הבא בדרוג,  מכללהעם המציע הזוכה יבוטל, תהא ה חוזהשה

 וכן הלאה, בהתאם לדרוג שנקבע בשלב מיון ההצעות.
ת הזכות לפנות שומרת לעצמה א מכללהמבלי לגרוע מזכויותיה על פי כל דין ו/או מכרז זה, ה 7.15

, וזאת גם לאחר שהוכרז על זוכה אחר במכרז, כל מקום בא על פי הדירוגאל המציע ה
בא על פי שבוטלה זכייתו של הזוכה או בוטל החוזה עמו, זאת אף אם הצעתו של המציע ה

  כאמור כבר אינה בתוקף. הדירוג

ו, להודיע לה לה אליהמכלמיום פניית  עסקים ימי 5תהא שהות של  בא על פי הדירוגלמציע ה 7.16
 .יעתו כזוכה על פי הצעתועל קבלת הסכמתו לקב
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  החוזה  .8
למסמכי  ,ף, על כל נספחיולבין הזוכה במכרז מצור מכללהאשר ייחתם בין ה החוזהנוסח  8.1

  מכרז זה.

תודיע למציע אשר הצעתו זכתה במכרז על קבלת הצעתו, וכן תודיע לזוכה בדבר  המכללה 8.2
המועד והמקום לחתימה על מסמכי ההתקשרות. הזוכה במכרז מתחייב להופיע במועד 

  כאמור לעיל, לחתימה על החוזה. מכללהובמקום הנקובים בהודעת ה

 לקיום בנקאית בותער הזוכה ימציא הזכייה על ההודעה קבלת ממועד ימים שבעה בתוך 8.3
יום לאחר תום תקופת החוזה כמפורט  60בתוקף למשך  שתהיהו החוזיות התחייבויותיו

 יחשב זה סעיף מילוי אי. המכללה של דעתה להנחת וזאת, )"ביצוע"ערבות בחוזה (להלן: 
  .החוזה של יסודית כהפרה

ידי המכללה במקרה שהמציע הזוכה לא יחתום על מסמכי ההתקשרות במועד שייקבע על  8.4
ו/או במועד כאמור לעיל, ערבות בנקאית לביצוע התחייבויותיו  לא ימציא לידי המכללה ו/או

במועד חתימת מסמכי , חוזהאישור על עריכת ביטוח כנדרש ב מכללהלא ימציא לידי ה
רשאית לראות את ההצעה כבטלה מעיקרה ולבטל לאלתר את  מכללהתהא ה ההתקשרות,

  זכייתו.
  

  ותמורה מחיר .9
המחיר המוצע על ידי המציע במכרז חייב לכלול את התמורה הכוללת המלאה והסופית בגין  9.1

בנספחיהם בגין השירותים, לרבות, אך לא רק: העבודה ו/או וכל הנדרש במסמכי המכרז 
השירותים ו/או המוצרים ו/או המוצרים ו/או התפוקות ו/או העזרים ו/או התוכנות ו/או 

או יסופקו ו/או ימכרו וכן כל שכר עבודה ו/או סוציאליות ו/או פיקוח החומרות שניתנו ו/
ו/או ציוד ו/או אמצעים ו/או ביטוח ו/או האחריות, ביגוד וכן המיסים המכסים, האגרות 
וההיטלים הישירים והעקיפים אשר בתוקף במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, בנוסף, 

ה או עקיפה הקשורה להספקת השירותים נשוא חומרים, חומרי עזר וכל הוצאה אחרת ישיר
על פי דין, אף אם  מציע,המכרז וכן בנוסף, כל מס, אגרה, היטל, או תשלום אשר יחולו על ה

הוטלו במועד מאוחר למועד עריכת המכרז ו/או ההתקשרות מכוחו והכל אלא אם צוין 
  . במפורש ובכתב אחרת

בכל תקופת  ותהיה למציע זכות לשנותולא  ימחיר כולל קבוע וסופ היהי המוצעהמחיר  9.2
לרבות הצמדות, העלאות מחירים וכיוצ"ב, למעט שינויים שאושרו  ,החוזה, מכל סיבה שהיא

 . על ידי המכללהמראש ובכתב 
  
  

  למכרז מועדים ריכוז טבלת .10

  פעילות  תאריכים  

  מכרז פרסום   23/10/2020  .1

2.  29/10/2020  

  10:30 השעה עד

  קבלנים  סיור

   3 לבניין הכניסה רחבת

3.  04/11/2020  

  10:00 השעה עד

  אחרון למשלוח שאלות  ועדמ

4.  16/11/2020   

  12:00 השעה עד

   ת ההצעותאחרון להגש מועד
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 זכות עיון בהצעה הזוכה ובמסמכי וועדת המכרזים  .11
ימים ממועד מסירת ההודעה למציעים בדבר החלטת וועדת המכרזים על הזוכה  30בתוך  11.1

יהיה כל מציע רשאי לעיין בפרוטוקול וועדת המכרזים, בהתכתבויותיה עם המציעים, במכרז, 
  ובהצעתו של הזוכה במכרז, על נספחיה. , אם יוכנו, וכנו לבקשתהיוות דעת מקצועיות שבח

ככל שלדעת המציע קיימים חלקים בהצעתו אשר העיון בהם עלול לחשוף סוד מסחרי או סוד  11.2
ואת הנימוקים לאיסור העיון  ,ו נספח המפרט את החלקים כאמורמקצועי, יצרף המציע להצעת

  בהם. 

, האם לחשוף את הצעת הזוכה על פי שיקול דעתה הבלעדיתחליט,  מכללהל השועדת המכרזים  11.3
  ו/או חלקים ממנה. 

וועדת המכרזים או של הצעת פרוטוקולי לא תחול על חלקים של לעיל זכות העיון כאמור  11.4
לדעת וועדת המכרזים עלול לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי או  הזוכה, אשר העיון בהם

 לפגוע בביטחון המדינה, ביחסי החוץ שלה, בכלכלתה או בביטחון הציבור. 
ת כמו כן, זכות העיון לא תחול על חוות דעת משפטית שנערכה במסגרת ייעוץ משפטי לוועד 11.5

והערכת  ,של וועדת המכרזים, לרבות בחינת חלופות אפשריות לפעולה או להחלטה המכרזים
 סיכויים וסיכונים הנובעים מקבלת החלטות כאמור בהליכים משפטיים עתידיים. 

  

 את הזכות הלעצמ תהמכללה שומר .12
 בעקבות מכרז זה ו/או לבטל את המכרז או חלקים נהוגשתלא לקבל אף אחת מההצעות ש 12.1

 עת.בכל   ממנו
המכרז בכל דרך שתמצא לנכון, מבלי לדחות את קבלת ההחלטות במכרז ו/או לפצל את  12.2

  שלמציעים תהיה טענה בשל כך.

לפסול הצעה חסרה, מוטעית או מבוססת על הנחה בלתי נכונה או על הבנה מוטעית של נושא  12.3
  וכן הצעה שעולה ממנה שבקיום ההתקשרות ייפגעו זכויות עובדים.המכרז, 

 תר, בכפוף להוראות הדין.שלא לבחור את ההצעה אשר קיבלה את ציון הניקוד הגבוה ביו 12.4
לא להתחשב בכל הצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת מהות ההצעה ותנאיה, או  12.5

שאינה עונה על אחת מדרישות המכרז המוגדרות כדרישות סף, או בשל חוסר התייחסות 
  לסעיף מסעיפי המכרז שלדעת המבקש מונעת החלטה ו/או הערכה כדבעי.

 שר לא צורפו לה כל המסמכים הנדרשים.לא להתחשב כלל בהצעה א 12.6
לפנות במהלך הבדיקה וההערכה אל המציע, כדי לקבל הבהרות להצעתו או כדי להסיר אי  12.7

 בהירות המתעוררת בעת בדיקת ההצעה, בכפוף לחוק חובת המכרזים ותקנותיו.
פגומה, לתקן או להשלים את הצעתו, הכל לפי שיקול  לאפשר למציע שהצעתו חסרה ו/או 12.8

  בכפוף לחוק חובת המכרזים ותקנותיו., בלעדיה הדעת

 לבחור כשיר ראשון וכשיר שני. 12.9
 לחלק את השירותים בין מספר מציעים כראות עיניה ולפי שיקול דעתה. 12.10
לנהל מו"מ עם מציעים העומדים בתנאי המכרז ושהצעותיהם מתאימות לדרישות המכללה  12.11

 או לחילופין לנהל מו"מ עם המציע הזוכה.
על פי שיקול דעתה  שהיאשהוגשו,  ותהצעבמי מבין ה םפורמאליילא להתחשב בפגמים  12.12

 בכפוף לחוק חובת המכרזים ותקנותיו., הבלעדי
או הסתייגות מהאמור במסמכי  , השמטהשינוירישום, תוספת,  לפסול הצעה שבה נכללו 12.13

התעלמות או לחילופין, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמלא, לקבל את ההצעה תוך  ,המכרז
 כאמור. או הסתייגות , השמטהשינוירישום, תוספת, מכל 

המכללה ומי מטעמה אינם נושאים בכל אחריות להוצאה או לנזק שיגרמו למציע בקשר עם  12.14
 הצעתו.

המכללה לא תחזיר ולא תשתתף בשום צורה בהוצאות כלשהן, לרבות הבדיקות המוקדמות,  12.15
ביול החוזה והערבויות או הוצאות אחרות כלשהן הכרוכות  מכרז,דמי קניית מסמכי ה

 .יחולו על המציע בלבד ואלו בהגשת ההצעות ו/או הנובעות הימנה
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המציע יישא באחריות לכל נזק שיגרם למכללה, אם יגרם, כתוצאה מהכללת פרט  12.16
 שאינו נכון ו/או אינו מדויק ו/או מטעה בהצעתו.

ים שאינם בשליטת המכללה, כגון מימון קיומו של הליך המכרז מותנה בגורמ 12.17
ותקציב. אין המכללה מתחייבת לבחור זוכה. כמו כן רשאית המכללה להרחיב או 
לצמצם את היקף ההתקשרות מכל סיבה שהיא, לרבות מסיבות תקציביות, 

 ארגוניות, מנהליות, רשויות וכד'. 
  

  חלקו או המכרז ביטול .13
לצמצם את היקף המכרז או לבטל חלקים בכפוף להוראות הדין, המכללה רשאית  13.1

  ממנו, או לצאת למכרז חדש מכל סיבה שהיא.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר ומודגש כי המכללה תהא רשאית לבטל  13.2
  את המכרז גם בכל אחד מהמקרים האלה:

ההצעות שהוגשו הן במחיר נמוך או גבוה באופן מהותי או בלתי סביר מהמחירים  13.2.1
 ללה כהוגנים וסבירים. שנראים למכ

יש בסיס סביר להניח שהמציעים, כולם או חלקם, תיאמו הצעות מחירים ו/או  13.2.2
 פעלו בניסיון ליצור הסדר כובל.

 אירע שיבוש בלתי צפוי בלוחות הזמנים.  13.2.3
 המכללה לא תשלם בשום מקרה פיצוי כל שהוא בעקבות ביטול המכרז.  13.3
הפקס ו/או כתובת המייל, כפי  הודעה על ביטול המכרז תועבר למציעים למספר 13.4

 שנמסרו על ידם עם רכישת מסמכי המכרז.
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  מציעה הרתהצ

  
  לכבוד

  המכללה האקדמית אחוה
  (להלן: "אחוה " ו/או "המכללה")

  79800ד.נ שיקמים 
  
  
  

  
  מכללה אקדמית אחוהברחבי ה שמירה ואבטחהת שירותי לאספק 2020/3מכרז פומבי  הנדון: 

  

_______________ מצהיר/ה   שיתופית שותפות/אגודה/חברה"מ, ___________________ הח אני

  ומתחייב/ת בזה כדלקמן: 

  אנו מצהירים, מאשרים ומתחייבים בזה כלהלן: . 1

לרבות מסמכי החוזה המוצע  מכרזהצעתנו מוגשת לאחר שקראנו ועיינו היטב בכל מסמכי   .א

   .על נספחיו ותנאיו, והבנו אותם היטב

כל הפרטים העשויים להיות רלבנטיים להגשת את  חנו, בבמכללה האקדמית אחוהסיירנו   .ב

, קיבלנו את ההסברים הדרושים לביצוע ההתחייבויות, ולמדנו את התנאים הצעתינו

 ובהתאם לכך בססנו את הצעתנו. םשירותיהביצוע אספקת ולהנדרשים ל

 בדקנו ושקלנו את כלל  תנאי החוזה.  .ג

 המכרז.ים ויש ברשותנו כל המסמכים המהווים חלק ממסמכי אנו יודעים, מכיר  .ד

עפ"י מסמכי ת לבצע את ההתחייבויות והדרישות יש לנו ידע המקצועי, הניסיון והיכול  .ה

אספקת הדרוש ל המקצועיכח האדם , ויש ברשותנו כל הכלים, הציוד, האמצעים ומכרזה

 . השירותים

  הערבויות הנדרשות כולן:אנו מאשרים כי אנו מודעים היטב לנושא   .ו

  המוגשת לפי כתב ההזמנה.הבנקאית הערבות  . 1

 בנקאית לביצוע ולקיום תנאי החוזה.הערבות ה . 2

 אנו מצרפים את הצעת המחיר שלנו. לאחר ששקלנו את כל האמור לעיל,  . 2

אנו מאשרים כי המחירים הכלולים בהצעתנו כוללים את כל ההוצאות, בין המיוחדות, בין הכלליות   . 3

המכרז בהתאם לדרישות מסמכי  וביצוע השירותיםבאספקת האחרות, מכל מין וסוג, הכרוכות ובין 

לפיהן, וכי לא נציג שום תביעה או טענה בשל  הקבלןביצוע כל התחייבויות בהמצורפים להצעתנו זו, ו

אי הבנה או אי ידיעה שהיא של תנאי החוזה או של כל אחד מהנספחים הקשורים לחוזה או של 

 .מכרזמסמכי ה

ידוע לנו, כי אין אתם מתחייבים לקבל את ההצעה הזולה ביותר ו/או כל הצעה שהיא וכי תהיו   . 4

ביצוע יתר השירותים ואספקת תכם ולמסור את רשאים, לפי שיקול דעתכם, לבטל את הזמנ

 בשלמות או באופן חלקי למי שתמצאו לנכון ובכל אופן  ההתחייבויות כמפורט במסמכי המכרז

  שתמצאו לנכון, וכן לנהל מו"מ עם המציעים או עם כל חלק מהם ואנו מסכימים לכך.

        המכרז ב לעיל ו/או במסמכייחס לכל הכתוהננו מצהירים שאין לנו כל הסתייגויות או אי הבנות ב . 5

 ואנו מסכימים לתוכנם.
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את  ציא, ולהממסמכי המכרזכמפורט בלפעול אם הצעתנו תתקבל על ידכם אנו מתחייבים בזה  . 6

 מכרז.טחונות והאישורים ולערוך את הביטוחים כנדרש במסמכי היהערבויות, הב

  כם.ילהוראות , בהתאםהמכרזבמסמכי אנו מתחייבים להתחיל בביצוע ההתחייבויות כאמור  . 7

מסמכי   עפ"י והתחייבויותינאנו מאשרים בזה את הסכמתנו לכך, שאם לא נעמוד או לא נקיים את   . 8

, ולחלט את מסמכי המכרזם לממש את הערבות כפי שקבוע ב, כולן או מקצתן, תהיו רשאימכרזה

כדי לגבות את הערבות  תנקטוסכום הערבות ואנו מוותרים בזה על כל זכות להתנגד לכל צעד ש

  .הנ"ל

 יםמוותר אנולכל האמור במסמכי המכרז ו נוהסכמת אנו נותניםבמסגרת המכרז  נועם הגשת הצעת . 9

במכרז ו/או נו הצעתעל כל טענה/דרישה הקשורה בהגשת  ובלתי מסויג ויתור סופי, מוחלט

 על פי החוזה ו/או במתן השירותים.  נויבהתקשרות בחוזה ו/או בקיום התחייבויות

  זו היא בלתי חוזרת, אינה ניתנת לביטול, שינוי או תיקון על ידנו. נוהצעת .10

  כתובתנו למסירת הודעות לצורך הצעה זו היא: .11

  
  כתובת: ________________________________________________________

  
  ______________________ :__________________ לפנות למר/גב':(משרד) טלפון

  
  __________________________________פקסימיליה: ___________________

  
  דוא"ל _________________________________________________________

  
  ______ כנ"ל.______נציגינו המוסמך לצורך דיון/פניה בעניין הצעה זו הוא מר/גב' ___

          

  

___________________  

  חתימת המציע         

  

  אישור עו"ד 

  

אני הח"מ, עו"ד/ רו"ח ____________________, מרח' _____________________, מאשר בזה כי 
ה______________ חתם בפני  על כתב הצעה זה, לאחר שהצהיר/ה  בפני כי הבין  את האמור בהם במלואו 

  וכי חתימתו/ה מחייבת לכל דבר ועניין. 

  

 _______   שם:  ____________________תאריך: ____________חתימה וחותמת: ___________
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  ב מסמך

 הסכם ההתקשרות

  2020שנערך ונחתם במכללת אחוה ביום ______ בחודש ______ 

  

 המכללה האקדמית אחוה (ע"ר)  בין:

  7980400ד.נ. שקמים 

  ")המזמין(להלן: "

  

 

  

  

  

  מצד אחד                      

  

   לבין:

 
 

 

   

   

  ")קבלןה(להלן: " 

  מצד שני               

 

 כנספח א'אשר העתק ממנו מצורף להסכם זה  3/2020והמזמין פרסם מכרז פומבי מס'   הואיל: 

מכללה האקדמית אחוה (להלן: ה שמירה ואבטחה ברחבילקבלת הצעות למתן שירותי 

  );המכרז""

  ") אשר העתק ממנה מצורף להסכם זה ההצעההגיש הצעה למכרז (להלן: " קבלןוה  והואיל: 

  ; כנספח ב'

כהצעה הזוכה במכרז, בהסתמך על נכונות הצהרותיו של  קבלןוהמזמין בחר בהצעת ה   והואיל:

בכפוף למותנה בהסכם זה, בנספחיו וביתר  ועל  הנתונים כפי שפורטו בהצעתו, קבלןה

  ;מסמכי המכרז

ק וכי ניתנה בידו הזדמנות נאותה לבדוק, את כל מצהיר ומאשר בזאת כי ראה ובד קבלןוה  והואיל: 

הנתונים העובדתיים והמשפטיים בקשר עם חתימת הסכם זה וקבלת כל התחייבויותיו על 

בטענה כי קיימת מניעה משפטית או פיו, וכי הוא לא יטען או יתגונן נגד תביעה בטענה כי 

  ;ן ובמועדןעובדתית כלשהי למילוי כל התחייבויותיו על פי הסכם זה במלוא

מצהיר בזאת כי הוא בעל מקצוע מיומן ומנוסה, בעל יכולת, ידע, ציוד מתאים  קבלןוה   והואיל:

ואמצעים כספיים, המתאימים מכל הבחינות לעמוד בכל תנאי הסכם זה, תוך מילוי 

הוראות המזמין, שמירת המועדים הנקובים בהסכם זה ושמירה על רמת ביצוע נאותה 

  כמפורט בהסכם זה;
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מצהיר כי  בידיו האישורים הנדרשים עפ"י חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת  קבלןוה  והואיל:

 -ניהול חשבונות, תשלום חובות מס, שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין), תשל"ו 

1976;  

ובהסכם זה  במסמך א'כמפורט  השמירה והאבטחהוהמזמין מעוניין לקבל את שירותי   והואיל:

    ");השירותים(להלן "

ברצון  קבלןמעוניין לספק למזמין את השירותים, ובהסתמך על ההצעה והצהרות ה קבלןוה  והואיל:

  לאספקת השירותים, הכל כאמור בהסכם זה להלן; קבלןהמזמין לקבל את הצעת ה

  כפי שיפורט להלן;והצדדים מעוניינים להעלות על הכתב את זכויותיהם וחובותיהם, והכל   והואיל:

  

  לפיכך הוצהר הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

  כללי .1

  המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו. . 1.1

  הנספחים המצורפים להסכם זה ונספחי המשנה להם, מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה: . 1.2

 המכרז  תנאי -מסמך א' 

 הצהרת המציע -מסמך ב' 

  הזוכההליך בחירת  -ג'    מסמך

  אופן הגשת הצעת המחיר -מסמך ד 

  טבלת הצעת המחיר של המציע - ה מסמך

  פירוט הצעת המחיר - ו' מסמך

  תצהיר שמירת סודיות וניגוד עניינים - מסמך ז'

  וותק וניסיון המציע - ח' מסמך

  נוסח ערבות בנקאית - ט' מסמך

 אישור רו"ח על מחזור כספי - י' מסמך

  תצהיר העסקת עובדים זרים ותשלום שכר מינימום -' יא מסמך

  תצהיר חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות  -מסמך יב' 

  תצהיר פשיטת רגל -' יג מסמך

  הצהרת סודיות - מסמך יד'

  הוראות ודרישות הביטוח - מסמך טו'
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  פרשנות .2

יחול על  1973 -(ד) לחוק החוזים (חלק כללי), בתשל"ג 25להלן, סעיף  2.2בכפוף לאמור בסעיף   .2.1

הסכם זה בשינויים המחויבים, אם אין הוראה אחרת לעניין הנדון ואם אין בעניין הנדון או 

  בהקשרו דבר שאינו מתיישב עם תחולה כאמור. 

  בהסכם זה יהיו למונחים המפורטים להלן הפירוש המופיע לצדן אלא אם נאמר אחרת:  .2.2

 המכללה האקדמית אחוה  "המזמין"

הקמפוס האקדמי אחוה לרבות כל המבנים והחלקים המצויים בו ומשרתים  "הנכס"

 את השירותים נשוא הסכם זה.  קבלןאותו, בהם יספק ה

 הסכם זה על נספחיו "ההסכם"

 , עובדיו, שלוחיו, יורשיו ומורשיו המוסמכים.קבלןלרבות נציגיו של ה "קבלן"ה

חוק חובת המכרזים, תקנותיו הכלליות ותקנות חובת המכרזים (התקשרויות  "דיני מכרזים" 

 של מוסד להשכלה גבוהה) 

להגברת "החוק 

בדיני האכיפה 

 -עבודה התשע"ב 

2011" 

לרבות התקנות והצווים הבאים מכוחו,  חוק העסקת עובדים על ידי קבלני 

, התקנות 2013- שירות בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים, תשע"ג

והצווים הבאים מכוחו וכל הנחיה עתידית שתוצא על ידי רשויות החוק הנוגעות 

 לשירות הניתן במסגרת הסכם זה

 לבצע על פי הסכם זה. קבלןהפעולות ו/או כל חלק מהן אשר מתחייב ה "השירותים"

שכר "מדד 

 מינימום"
רכיבי הוצאות  התמורה תעודכן בהתאם לשיעור עליית שכר מינימום רק לגבי

ורק לגבי עובדים להם משולם בפועל שכר  קבלןהשכר ששולמו בפועל על ידי ה

המינימום. התמורה תעודכן בהתאם לשיעורי תוספת היוקר שתשולם לשכירים 

חובה לשלם לעובדיו את תוספת היוקר על פי  קבלןבמשק ובתנאי כי חלה על ה

דין. עדכון התמורה יתבצע רק לאחר קבלת דוחות/תלושי שכר עפ"י דרישת 

  המזמין. 

  

  

  

  

  

  

  

  אישור קיום ביטוחים - 1מסמך טו'

  מפרט שירותים לאירועים - מסמך טז'

 נהלים והוראות ביצוע לעבודות - מסמך יח'

 התחייבות לעניין העסקת עברייני מין - מסמך יט'

  עלות שכר למעביד -  טבלת חשכ"ל - מסמך כ
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  תקופת ההסכם .3

חודשים, החל מיום __________ ועד ליום  12תקופת הסכם זה היא לתקופה של   . 3.1

  _________ (להלן: "תקופת ההתקשרות"). 

חודשים  12תקופות נוספות של ארבע לזה למזמין נתונה האפשרות להארכת תוקפו של הסכם   . 3.2

  עד חמש שנים  (להלן: "תקופה מוארכת" או "תקופת הסכם מוארכת").כל אחת סה"כ 

לעיל עפ"י זכותו האמורה בס"ק  3.1רצה המזמין להאריך את תקופת ההסכם האמורה בס"ק   . 3.3

יום לפני תום תקופת ההתקשרות  30 -בכתב, לא יאוחר מ  קבלןמזמין ללעיל, יודיע על כך ה 3.2

  או תקופת ההסכם המוארכת לפי העניין.

  הוראות הסכם זה יחולו במלואן גם על כל תקופת הסכם מוארכת.  .3.4

המזמין רשאי בכל עת וללא כל חובה לנמק את החלטתו, להביא הסכם זה לידי סיום על ידי   . 3.5

יום לפני המועד בו מעוניין המזמין לסיים את תוקף  30 -לא יאוחר מ  קבלןבכתב למתן הודעה 

  ההסכם.

לעיל, תסתיים תקופת הסכם זה במועד הנקוב בהודעה האמורה  3.5ניתנה הודעה כאמור בס"ק   . 3.6

  לכל דבר ועניין.

רותים אשר רק עבור אותם השי קבלןלעיל, ישלם המזמין ל 3.5ניתנה הודעה כאמור בס"ק   . 3.7

בפועל למזמין, וזאת על פי רישומי המזמין. רישומי המזמין יהוו ראייה לכאורה  קבלןסיפק ה

  למזמין.  קבלןלהיקף השירותים שסיפק בפועל ה

או למי מעובדיו או למי  קבלןלעיל, לא ישלם המזמין ל 3.7למעט התמורה האמורה בס"ק   . 3.8

  קיצור תקופת הסכם זה.מטעמו כל תשלום או הטבה או פיצוי בקשר ל

  קבלןהצהרות והתחייבויות ה .4

 מצהיר, מאשר ומתחייב בחתימתו על הסכם זה כדלקמן: קבלןה  

יש לו את הידע, היכולת, המשאבים הכספיים, הכישורים, המיומנות, הציוד, וכל יתר הדרוש  . 4.1

ועית על פי הסכם זה ו/או המכרז על נספחיו ו/או הדין לספק למזמין את השירות ברמה מקצ

גבוהה בכל תקופת ההתקשרות  וכן לבצע את כל  הדרוש על מנת לספק למזמין את השירות 

  בהתאם להסכם זה, מסמכי המכרז ועל פי כל דין. קבלןויתר התחייבויות ה

כי הינו בעל כל ההיתרים ו/או הרישיונות ו/או האישורים מכל מין וסוג הדרושים לקיום מלוא  . 4.2

זה (להלן: "ההיתרים"), והוא מתחייב להחזיק בהיתרים תקפים התחייבויותיו כאמור בהסכם 

  במשך כל תקופת ההתקשרות.

נהירים לו כל תנאי ההסכם, וכי בדק ובחן את כל התנאים והנסיבות הקשורים בביצוע  . 4.3

התחייבויותיו כאמור בהסכם זה, וכי יש ביכולתו לקיים התחייבויותיו אלה בהתאם לכל 

 הסכם.הדרישות והתנאים הקבועים ב

הוא קיבל מהמזמין, לשביעות רצונו המלאה, כל מידע שביקש והנובע ו/או הקשור בביצוע  . 4.4

  התחייבויותיו עפ"י הסכם זה, ואין ולא תהיה לו כל טענה כלפי המזמין בקשר אתם.
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הוא לא יהיה רשאי לבסס שום תביעות כספיות ו/או אחרות כלפי המזמין עקב אי ידיעת ו/או  . 4.5

או נסיבה כלשהם הקשורים באספקת השירותים שבהסכם זה ו/או הנובעים אי הכרת תנאי ו/

  מהם, במשך כל תקופת ההתקשרות והוא מוותר בזה על כל טענה כאמור.

הוא מצהיר כי קיבל מהמזמין את כל הנתונים, הפרטים והמידע הדרושים לו לצורך ביצוע  . 4.6

מצהיר כי הוא ביקר בקמפוס המזמין ובדק את מצבו,  קבלןהתחייבויותיו על פי הסכם זה. ה

סביבתו, דרכי הגישה אליו, וכל שאר תנאי העבודה העלולים להשפיע על מתן השירות וכי 

  מצאם מתאימים על מנת לאפשר לו לבצע את כל התחייבויותיו על פי ההסכם.

  המזמין. הוא מצהיר כי אין כל מניעה חוזית ו/או חוקית ו/או אחרת להתקשרותו עם . 4.7

הוא מאשר ומצהיר כי הוא בעל אישורים כדין על ניהול פנקסי חשבונות על פי פקודת מס  . 4.8

 -"ז הכנסה, חוק מס ערך מוסף וחוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות) תשמ

בידיו, ובהתאם לדרישת המזמין, אף בידי המזמין, בכל עת מתחייב כי יהיו  קבלן. ה1987

  פים כאמור.אישורים תק

הוא מתחייב לספק למזמין במלואן את כל התחייבויותיו כאמור בהסכם זה, במקצועיות,  . 4.9

במיומנות, בדייקנות וביעילות בהתאם להוראות מסמכי ההסכם ונספחיו ולשביעות רצונו 

המוחלט של הממונה ו/או המזמין, ולקיים את כל ההוראות שיינתנו  לו על ידי הממונה ו/או 

  הקשור בביצוע הסכם זה תוך שיתוף פעולה מלא. המזמין בכל

הוא מתחייב לבצע את התחייבויותיו עפ"י הסכם זה בכפיפות מלאה לכל דין ולהוראות כל  . 4.10

רשות מוסמכת לרבות הוראות שהותקנו בקשר לביצוע עבודות ובטיחות עובדים, וכי האחריות 

  .לןקבהמלאה לתוצאת כל הפרה של התחייבותו זו תחול אך ורק על ה

(לרבות הדרכות הוא מתחייב לספק את השירותים תוך שמירה על כללי בטיחות וגיהות  . 4.11

באמצעות ציוד תקין ובטיחותי, העומד בכל התקנים הנדרשים לעובדיו הנדרשות על פי דין) 

  ועפ"י הוראות כל דין.

יו הוא מקבל על עצמו את האחריות לכל נזק ואבדן שייגרמו לרכוש המזמין ו/או למי מעובד . 4.12

ו/או לרכושם עקב מעשה ו/או מחדל שלו והוא מתחייב לפצות ולשפות את המזמין בגין כל 

  טענה כלפיו עקב כך, לרבות בכל הנוגע להוצאות שיוציא כתוצאה מכך.

הוא מתחייב להעניק למזמין את השירותים המפורטים בנספח ג' להסכם זה, המהווה חלק  . 4.13

חשבונו את כל הציוד ואת כל החומרים האביזרים מתחייב לספק על  קבלןבלתי נפרד ממנו. ה

והמתקנים, אשר ישמשו אותו לצורך מתן השירות, לשם השלמתו המלאה ועל הצד הטוב 

  ביותר (להלן: "החומרים").

הוא מתחייב לספק את החומרים באיכות גבוהה, ובכמות מספקת, לשם ביצוע התחייבויותיו  . 4.14

 -ם שקיים לגביהם תקני מכון התקנים הישראליברמה המקצועית הגבוהה ביותר. כל החומרי

  יתאימו במלואם לתקנים הנ"ל.

שבסעיף זה לעיל הינן מעיקרי ההסכם והפרת איזו מהן תהווה הפרה  קבלןהתחייבויות ה  
  יסודית שלו.
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  ידי הספק-השירותים שיינתנו על .5

לבצע עבור  המכללה תמציא לספק צו התחלת עבודה אשר בו יפורטו השירותים שיידרש הספק . 5.1

המכללה והיקפם. המכללה רשאית להזמין מהספק, במהלך כל תקופת ההתקשרות, שירותים 

נוספים כמפורט בהצעתו במכרז. כיוצא בזה, רשאית המכללה הורות לספק, בהודעה מוקדמת 

יום, לצמצם את היקף השירותים כולם ו/או חלקם ולספק לא תהא כל טענה כלפי  30של 

  ה.המכללה   בעניין ז

הספק מתחייב לספק את השירותים המפורטים בהסכם, במכרז ובהצעה, בהתאם לדרישות  . 5.2

המכללה ולהוראות הסכם זה על נספחיו וצרופותיו כאמור, בכלל זה בהתאם למפרט 

  .'טו במסמךיד' ובהתאם לנהלים והוראות לביצוע העבודות ש במסמךהשירותים לאירועים ש

ללוחות הזמנים הקבועים במכרז ובהצעה וככל  השירותים המבוקשים, יסופקו בהתאם . 5.3

  שייקבעו על ידי נציג המכללה   מעת לעת, במשך כל תקופת ההתקשרות בין הצדדים.

מוסכם ומוצהר בזאת, כי המכללה   תהיה רשאית לשנות, ללא צורך בהתייעצות או בהסכמת  . 5.4

האופי או את  הספק, את השירותים הנדרשים ובלבד שהשינוי לא ישנה באופן משמעותי את

  העלות הכלכלית של השירותים שעל אספקתם הסכימו הצדדים בהסכם זה.

המכללה רשאית במהלך תקופת ההסכם, להורות לספק על שינוי בהיקף הסכם זה ולערוך  . 5.5

שינויים במספר המאבטחים ואו המפקחים ואו המוקדנים ואו הסיירים ואו מי מעובדי הספק 

ה במכללה  , וכן במועדי וזמני השירותים הכלולים בהסכם המועסקים על ידו במסגרת הסכם ז

  זה.

הספק מצהיר כי הוא חייב לספק את השירותים הקבועים בהסכם זה או השירותים שיוזמנו  . 5.6

  ממנו במהלך תקופת ההתקשרות, באופן מידי ובצורה מיטבית והכל בהתאם למסמכי המכרז.

על ידי הספק במסגרת הסכם זה, המכללה רשאית להגדיל את היקף השירותים המסופקים  . 5.7

מהיקף השירותים. מובהר בזה, כי אישור הגדלת  50%ובתנאי ששיעור ההגדלה לא יעלה על 

  והינו כפוף לכל דין. תם על ידי מורשי החתימה במכללההשירותים, יאושר וייח

לעיל ומבלי לגרוע ממנו, המכללה  רשאית להזמין שירותי אבטחה  4.7בכפוף לאמור בסעיף  . 5.8

וספים אשר לא נכללו במסגרת מסמכי המכרז וזאת לצורך השלמת ביצוע עבודות אבטחה נ

בלבד במכללה  . ככל ושירותים אלו אשר יידרשו על ידי המכללה   לא הופיעו במסמכי המכרז, 

רשאית המכללה  לפנות לספק לקבלת הצעות מחיר ובתנאי ששיעור הזמנת השירותים כאמור, 

  הכספי של הסכם זה. משוויו 25%לא יעלה על 

הספק מצהיר ומתחייב, כי ימלא אחר דרישות המכללה   באופן מלא, ולא תהיינה לו כל טענות  . 5.9

לעיל  4.8ו  4.7ואו תביעות כספיות או אחרות, בגין הגדלת היקף השירותים כאמור בסעיפים 

  והוזמנו.וכי הוא לא יהא זכאי לכל פיצוי או תשלום נוסף בגין אספקת שירותים אלו ככל 
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   ציוד . 6

כל הציוד, הכלים והחומרים, הדרושים לשם אספקת השירותים, יירכשו ויסופקו על ידי הספק  . 6.1

  ועל חשבונו בלבד.

כל הציוד, הכלים והחומרים בהם יעשה הספק שימוש לצורך מתן השירותים, יהיו מהסוג  . 6.2

  נציג המכללה .המתאים ללא סייג למתן השירותים בהתאם להסכם זה ובהתאם לדרישות 

  העסקת עובדים וקבלני משנה .7

הספק מתחייב, כי לשם אספקת השירותים נשוא המכרז והסכם זה, להעסיק כוח אדם במספר,  . 7.1

בהיקף ובעל כישורים, ניסיון והכשרות כנדרש במסמכי המכרז, ההצעה, ההסכם ובהתאם לכל 

  הכללים והוראות הדין בעניין.

רוע מזכות המכללה   לכל תרופה או סעד עפ"י כל דין בגין מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ומבלי לג . 7.2

הפרה זו, המכללה תהיה רשאית לקזז מהתמורה המגיעה לספק עקב מתן השירותים, סכומים 

יחסיים, אם יתברר כי הספק אינו מקיים את התחייבויותיו לעניין מצבת כוח האדם או איכותו 

  או חלקו. בהתאם לדרישות המכללה   והוראות הסכם זה כולו

, לצורך 1959-הספק מתחייב שלא  להעסיק עובד זר כהגדרתו בחוק שירות התעסוקה, התשי"ט . 7.3

  ביצוע הסכם זה, בין כעובד ובין כספק משנה.

הספק יישא לבדו ובאופן מלא בכל התשלומים או ההוצאות לעובדיו מכל סוג ומין שהוא.  . 7.4

המועסקים, או מי מהם בגין כל הספק יהיה האחראי היחידי והבלעדי כלפי העובדים, או 

לרבות, בתשלומים  –אחריות, חובה או חבות שמעביד חב או עשוי לחוב בהם כלפי עובדיו 

לביטוח לאומי, ניכויי מס הכנסה או מסים או היטלים אחרים מכל סוג שהוא, שכר עבודה , 

שעות עבודה  פיצויי פיטורין, חוק שכר מינימום, תשלומים בגין חופשה שנתית או על פי חוק

ומנוחה, וכן יהיה אחראי לקיום שלם ומלא של צווי הרחבה להסכמים קיבוציים החלים על 

העובדים וכן, תשלומים והפרשות לקופות גמל או קרנות ביטוח כלשהן, וכל תשלומים והטבות 

 סוציאליות מכל מין וסוג שהוא על פי כל דין, חוזה והסכם קיבוצי, וכל תשלומים על פי חלפיהם

  זה:   של החוקים האמורים וכל דין שיבוא בנוסף להם או במקומם ובכלל

חוק שירות תעסוקה, חוק שעות עבודה ומנוחה, חוק דמי מחלה, חוק חופשה שנתית, חוק 

עבודת נשים, חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, חוק עבודת הנוער, חוק חיילים משוחררים 

(החזרה לעבודה), חוק הגנת השכר, חוק פיצויי פיטורין, חוק הביטוח הלאומי, חוק שכר 

  .(תנאי עבודה)מינימום וחוק הודעה לעובד 

כמו כן מובהר כי המכללה   תהיה רשאית להורות לספק להפסיק את עבודתו של מי מהעובדים   . 7.5

המועסקים בחצרה. מוסכם בין הצדדים, כי התנהגות של אחד או יותר מן העובדים שלא 

בהתאם להוראות חוק או להוראות המקצועיות המקובלות לגביו או באופן שיש בו לדעת 

ום פגיעה במכללה   ו או במי מעובדיה ואו בצביונם הייחודי של העיר  ותושביה המכללה   מש

ו או בצד ג' כלשהו,  התנהגות זו תחשב כהפרת הסכם זה על ידי הספק. סעיף זה מהווה סעיף 

  עיקרי להתקשרות הצדדים והפרתו תחשב הפרה יסודית של הסכם זה.

  גרת הסכם זה כספק עצמאי בלבד. מוצהר ומוסכם בזה על הצדדים כי הספק פועל במס  . 7.6
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בשום מקרה לא יתקיימו יחסי עובד ומעביד בין המכללה לבין הספק או מי מעובדיו או מי   . 7.7

  מטעמו.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל מוצהר ומוסכם בזה, כי היה וייקבע על ידי ערכאה מוסמכת, כי על  . 7.8

מי מעובדי הספק ו/או לבא מעביד בין המכללה   לבין -אף האמור לעיל התקיימו יחסי עובד

לרבות ( מטעמו בקשר לחוזה זה, ישפה הקבלן את המכללה   בעד כל הוצאה בה תידרש לשאת

  .)הוצאות משפט

לחוק להגברת האכיפה  25הספק מתחייב בזאת, כי במידה ותתקבל במכללה הודעה לפי סעיף   . 7.9

עליו לתקן את  (להלן: "החוק להגברת האכיפה"), יהיה 2011-של דיני העבודה התשע"ב

הליקויים המנויים בהודעה באופן מידי, מעת שיידרש לכך על ידי המכללה  . תיקון הליקויים 

 (א) לחוק להגברת האכיפה.  26יעשה  בהתאם להוראות סעיף 

הספק מסכים כי למכללה שמורה הזכות לדרוש ממנו פיצויים בגין כל נזק שיגרם למכללה    . 7.10

ובדיו. סעיף זה מהווה סעיף עיקרי להתקשרות הצדדים כתוצאה מהתנהלות הספק כלפי ע

  והפרתו תחשב הפרה יסודית של הסכם זה.

הספק יקיים את האבטחה תוך תיאום ושיתוף פעולה עם עובדי מחלקת הביטחון ואגפים  . 7.11

  כל גורם אחר שיפעל בקשר עם שירותי האבטחה מטעם המכללה . נוספים במכללה  ועם

בזאת, כי שירותי האבטחה במכללה מבוצעים בכל ימות השנה כולל בימי שבת, חג  מובהר . 7.12

 ומועד וכן ביום הכיפורים. 

מובהר בזה, כי בכוונת המכללה להעסיק מטעמה עובדים או אחרים, אשר בין היתר יפקחו על  . 7.13

אספקת שירותי האבטחה במכללה  המסופקים על ידי הספק וכן על כלל  השירותים הקבועים 

פי המכרז והסכם ההתקשרות. הספק הזוכה מתחייב לפעול בשיתוף פעולה מלא עם נציגי -לע

המכללה ולהישמע להוראותיהם ולהעביר לידיהם כל מידע וכל מסמך הדרוש להם לצורך 

ביצוע הפיקוח האמור. כמו כן, מתחייב הספק הזוכה לדאוג לכך, כי כלל העובדים המועסקים 

  לאמור לעיל וישמעו להוראות אנשי האבטחה של המכללה. על ידו ינהגו אף הם בהתאם

הספק הזוכה יציב במתקני המכללה עובדים בהתאם להנחיות נציג המכללה ובהתאם לדרישות  . 7.14

המכרז וחוזה ההתקשרות ובכלל זה, עובדים אשר עומדים בכל התבחינים המפורטים להלן 

  הוראות כל דין בעניין.והכל בהתאם להוראות משטרת ישראל, הוראות נציג המכללה ו

צוות העובדים שיסופק על ידי הספק יכלול בין היתר: מאבטחי מוסדות חינוך, בודקים  . 7.15

  ביטחוניים, , סיירים, מאבטחים באירועים, , מאבטחי טיולים וכיוצ"ב. 

תפקידי המאבטח בכל עמדה יכללו: סריקות בוקר בכל תחומי וחצרות המתקן, כולל מבנים  . 7.16

מקלטים, פתיחת ונעילת דלתות, סריקת כל היקף גדר המוסד משני צדיה, סגורים ופתוחים, 

נעילת סורגים ושערים לפי הצורך, איתור חפצים חשודים ובדיקתם בהתאם להוראות, סריקות 

נוספות לפני ואחרי ההפסקות ובסיום יום הלימודים וכן סיוע למוסד בתחומים שבהם יידרש 

, מניעת כניסת עבריינים, המכללההחדרת סמים לתחום בטיחותי, כגון: מניעת -סיוע בטחוני

 מניעת אלימות וכדומה.

המאבטח יפקח על כניסתם של אנשים וכלי רכב לתחומי המכללה, יבדוק את חפציהם וימנע  . 7.17

כניסת אנשים וחפצים לא רצויים. כמו כן, יבדקו רישיונות נשיאת נשק של מבקרים הבאים 

 זיהוי שבידיהם.עם נשקם, ויושוו הפרטים לתעודות ה
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 חום בדיקות המאבטח יבצע, המכללה ונציג הבריאות משרד להנחיות ובהתאם ויידרש ככל . 7.18

 הגורמים להנחיות בהתאם והכל בריאות הצהרת מילוי יבדוק וכן במכללה המבקרים לכלל

 .לצורך ובהתאם לעת מעת שיפורסמו הרלוונטיים

במבנים במכללה, בחצרות, חניות המאבטח יפקח מבחינה ביטחונית ובטיחותית על הנעשה  . 7.19

ובסביבת המכללה כולה, כולל כלי רכב החונים ליד שערי המוסד והתנכלויות מכל סוג למתחם 

 והשוהים בו..

 להנחיות ובהתאם יזומים, קבועים סיורים: רק לא אך היתר בין יכללו במכללה הסייר תפקידי . 7.20

 ובכלל המכללה רחבי בכל בטיחותיותו ביטחוניות ובקרות ביקורות יבצע הסייר.  המכללה נציג

יפקח וידווח לנציג המכללה , על כל בעיה/  הסייר .הלהמכל את המקיפה בגדר סיור, זאת

"ב בכל הנושאים הקשורים בהפעלתו התקינה של המתקן ובכלל זאת, וכיוצתקלה/ צפי לתקלה 

במכללה ובכלל זאת, ידווח על כל מפגע או גורם המפריע או עשוי להפריע, לאורח החיים התקין 

דיווח על מפגע ביטחוני, בטיחותי, הפרעות בזמן הלימודים, רוכלות בסביבת המכללה, עבירות 

תנועה וחנייה, אלימות, סכנות בדרך, אורות דולקים בחדרי לימוד/ משרדים בשעות הלילה, 

 התקהלויות חשודות, ובכל חשש לעבירה המתבצעת במכללה ובסביבתה הקרובה.

ף פעולה עם כל גורמי המכללה וכן יפעל בהתאם להנחיות הגורמים המוסמכים כפי ישת הסייר . 7.21

"ה, מד"א, המועצה כבשיוגדרו לו על ידי נציג המכללה  ובכללם גורמי משטרת ישראל, 

 "ב.וכיוצהאזורית 

הסייר ידווח באופן מידי וללא כל שהות, לנציג המכללה על כל אירוע חריג ויפעל בכל דרך, על  . 7.22

יע ולטפל באירוע וזאת עד להגעת הגורמים המוסמכים. הסייר יפעל "להעברת מקל" מנת לסי

באופן מסודר למי מהגורמים ויעזוב את מקום האירוע, רק לאחר קבלת אישור מנציג המכללה  

 על סיום האירוע.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מיקום המאבטחים במקום/ות האבטחה, והזמן המהווה  . 7.23

 בטח, יקבעו בתיאום עם המנהל והספק מתחייב לפעול בהתאם להוראותיו.משמרת של מא

למען הסר ספק, מודגש כי הוראות אלה יחולו על כל סוגי המאבטחים. הן במתקני המכללה    . 7.24

  והן באירועים השונים ככל ויהיו וזאת בשינויים המחויבים.

-מספר העובדים שיעסקו בעבודות האבטחה השונות במכללה ושיוצבו על ידי הספק, יקבע על . 7.25

ידי נציג המכללה   מעת לעת ובהתאם לצורך. נציג המכללה יהיה זכאי לשנות את מספר אנשי 

"ת המכללה בלבד. כל עוד לא נקבע אחרת, מתחייב הספק מנכליצוות האבטחה בכפוף לאישור 

האבטחה כפי שיידרש ממנו בהזמנת העבודה שתוצא עם חתימת  להציב את מספר אנשי

 ההסכם.

 להלן התבחינים לבעלי התפקידים השונים נשוא המכרז והסכם זה .8

 :"מאבטח מוסדות חינוך / בודק בטחוני/ סייר חמוש" על פי הגדרות משטרת ישראל . 8.1

  מי שעברו ללא דופי והוא אזרח או תושב קבע בישראל. . 8.1.1

  המכללה   לביצוע העבודה. מובהר כי נדרש אישור בכתב.קיבל את אישור נציג  . 8.1.2

  חודשים לפחות במשטרת ישראל. 18שירת שירות צבאי מלא בצה"ל או שירות של  . 8.1.3

  בעל כושר גופני ומצב בריאותי תקין ע"פ תבחיני משטרת ישראל. . 8.1.4
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  שנות לימוד לפחות. 10בוגר  . 8.1.5

  בעל ידע ושליטה בשפה העברית.  . 8.1.6

  הספק. בעל רישיון לאחזקת נשק מטעם . 8.1.7

בעל תעודת הסמכה למאבטח בתוקף לפי הנחיות משטרת ישראל ובהתאם להוראות  . 8.1.8

  הדין. 

משטרת ישראל אישרה כי אין מניעה להסמיכו לעבודה מטעמים של שלום הציבור או  . 8.1.9

 בטחונו לרבות מפאת עברו הפלילי. 

  המציא אישור על היעדר רישום עבירות מין ממשטרת ישראל. . 8.1.10

הכשרה מתאימה בתחום האבטחה ובתחום הסמכויות המסורות קיבל ועבר בהצלחה  . 8.1.11

לו על פי חוק, בשים לב לסוג המקום שבו יעשה שימוש בסמכויותיו בהתאם להכשרתו 

  והסמכתו ולרבות השימוש בסמכויות שהוקנו לו.

או  1972(ב) לחוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה התשל"ב  18בעל רישיון לפי סעיף  . 8.1.12

(ב) לחוק האמור, או שהוא בעל רישיון או תעודת הרשאה  19יף בעל אישור לפי סע

  לחוק כלי ירייה. 4לנשיאת כלי ירייה כאמור בסעיף 

ומעלה, או סיים שירות צבאי בצבא זר (שאינו במדינה  02בעל תעודת לוחם רובאי  . 8.1.13

המוגדרת מדינת אויב לישראל), ובכפוף להגשת בקשה למשטרת ישראל באמצעות 

והמצאת מסמכים מקוריים על דבר שירותו בצבא זר כאמור קב"ט המכללה   

  ובחתימת נוטריון בעל רישיון לעסוק כנוטריון בישראל בלבד.

 :"מאבטח מתקדם ב'", בהתאם להגדרות משטרת ישראל . 8.2

מי שעומד בכל התנאים של מאבטח מוס"ח / בודק בטחוני/ סייר חמוש/  כאמור בסעיף  . 8.2.1

  לעיל ובתנאים שלהלן: 8.1

חודש  18"ל שירות צבאי מלא, או שירת במשטרת ישראל לתקופה של שירת בצה . 8.2.2

  לכל הפחות.  03לפחות, בעל הכשרה של רובאי 

בעל תעודת מאבטח מוסמך קורס מתקדם ב' או כל תעודה מקבילה לדרגה זו, בהתאם  . 8.2.3

  לכל דין ולפי הקריטריונים שנקבעו על ידי חטיבת האבטחה של משטרת ישראל.

  ה ב' בתוקף לפי כל דין. בעל תעודת מאבטח רמ . 8.2.4

  :מפקח   . 8.3

  לעיל ובנוסף ובמצטבר בסעיפים שלהלן: 8.1מי שממלא אחר כל התבחינים המפורטים בסעיף 

מי שנמצא ונקבע ע"י נציג המכללה   על הביטחון מטעם נציג המכללה   כבעל כישורים  . 8.3.1

  מתאימים לתפקידי פיקוח ניהול וארגון, בתחום הביטחון.

 שנה לפחות בניהול צוות עובדים.בעל ניסיון מוכח של  . 8.3.2

  בוגר קורס פיקודי של צה"ל או של המשטרה. . 8.3.3

  עבר ללא דופי. . 8.3.4

  שנות לימוד לפחות. 12בעל  . 8.3.5
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  בעל רישיון נהיגה לרכב פרטי רגיל. . 8.3.6

  בעל רישיון לאחזקת נשק מטעם הספק.  . 8.3.7

  בעל רישיון מפקח שמירה (מארגן שמירה) מהמשרד לביטחון פנים. . 8.3.8

בעל הסמכת בוגר קורס מנב"טים על פי תבחיני משטרת ישראל (ניתן להשלים בשנה  . 8.3.9

הראשונה לתפקיד, כמו גם הרענונים השנתיים הנדרשים לאחר סיום קורס זה ע"ח 

  הספק. 

  :סדרן לאירועי ספורט ותרבות . 8.4

  שנים, עברו ללא דופי והוא אזרח או תושב קבע בישראל. 21מי שמלאו לו  . 8.4.1

לעסוק  כסדרן ספורט בהתאם לחוק ובהתאם להוראות משטרת הוכשר והוסמך  . 8.4.2

  ישראל.

סיים לימוד חובה בישראל במוסד חינוך מוכר או המציא אישור ממשרד החינוך על  . 8.4.3

  השכלה כללית או שוות ערך לכך.

נושא תעודת סדרן ספורט בתוקף כולל פנקס כשירות חתום כנדרש בהתאם להוראות  . 8.4.4

  משטרת ישראל.

 מועדונים מאבטח . 8.5

  שנים, עברו ללא דופי והוא אזרח או תושב קבע בישראל. 21מי שמלאו לו  . 8.5.1

הוכשר והוסמך לעסוק  כסדרן ספורט בהתאם לחוק ובהתאם להוראות משטרת  . 8.5.2

  ישראל.

סיים לימוד חובה בישראל במוסד חינוך מוכר או המציא אישור ממשרד החינוך על  . 8.5.3

  השכלה כללית או שוות ערך לכך.

עדונים בתוקף כולל פנקס כשירות חתום כנדרש בהתאם נושא תעודת  סדרן במו . 8.5.4

 להוראות משטרת ישראל.

  :"טמנב   . 8.6

  לעיל ובנוסף ובמצטבר בסעיפים שלהלן: 8.1מי שממלא אחר כל התבחינים המפורטים בסעיף 

  מי שנמצא ונקבע ע"י נציגי המכללה   כבעל כישורים מתאימים לתפקיד מנב"ט.   . 8.6.1

  כמנב"טבעל ניסיון מוכח של שנה לפחות  . 8.6.2

  בוגר קורס מנבטים ובידו תעודה המעידה על הכשרתו ובתוקף. . 8.6.3

  עבר ללא דופי. . 8.6.4

  שנות לימוד לפחות. 12בעל  . 8.6.5

  בעל רישיון נהיגה לרכב פרטי רגיל. . 8.6.6

  בעל רישיון לאחזקת נשק מטעם הספק.  . 8.6.7
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  הכשרות הדרכות ואימונים  . 9

הספק מתחייב, כי כלל המועמדים שבכוונתו להעסיק במכללה  , יעברו ראיון אישי אצל נציג  . 9.1

המכללה או מי שהוסמך לכך מטעמו. עוד יובהר, כי ככל והספק מבקש להעסיק עובדים ותיקים 

בעלי תעודות הסמכה לביצוע העבודות נשוא הסכם זה ואשר הועסקו בעבר בעבודות דומות 

חרים, מתחייב הספק, כי עובדים אלו יעברו ראיון אישי אצל נציג המכללה   ברשויות ובגופים א

או אצל מי שהוסמך מטעמו. מובהר כי לא תתאפשר העסקת עובד אבטחה במכללה  , ללא מעבר 

  ראיון אישי ואישור העובד אצל נציג המכללה   או מי שהוסמך לכך מטעמו. 

במסגרת הסכם זה, בהכשרה ההולמת את  הספק יכשיר על חשבונו, כל עובד מטעמו המועסק . 9.2

  תפקידו, ומותאמת להנחיות והוראות משטרת ישראל ונציג המכללה, כפי שייקבעו מעת לעת. 

  ההכשרה תבוצע במוסדות מאושרים על ידי משטרת ישראל בלבד. . 9.3

ההכשרה תתבצע בטרם יועסק עובד האבטחה במכללה ותעמוד בכל הדרישות הקבועות במכרז,  . 9.4

  יות הגורמים הרלוונטיים לכל תפקיד.בהסכם ובהנח

הספק מתחייב לשלוח את עובדיו לרענון בהתאם להוראות והנחיות משטרת ישראל ונציג  . 9.5

המכללה ובתנאי שיציאת עובד לריענון, נעשתה בתיאום עם נציג המכללה ואינה פוגעת במערך 

בשל יציאה  האבטחה במכללה. עוד מתחייב הספק, כי בכל מקרה, לא תאושר היעדרות עובד

לאימון, ללא הימצאות ממלא מקום העומד בכל התבחינים והקריטריונים הנדרשים לשם ביצוע 

  העבודה.

הספק מתחייב, כי כלל המועמדים שיגיעו להכשרות וריענונים, נבחנו על ידו ונמצאו מתאימים  . 9.6

לי הביטחון לביצוע העבודה. כמו כן מתחייב הספק, כי תדרך את עובדיו בכל כללי הבטיחות ונוה

בקשר עם ביצוע האימונים כפי שמפורסמים מעת לעת על ידי הגורמים המוסמכים לכך וכן כפי 

  שיידרשו ממנו על ידי נציג המכללה .

פעמיים בשנה, יתקיימו כנסים מקצועיים לכלל עובדי הספק המועסקים על ידו במסגרת הסכם  . 9.7

שבין  הבכל שנה וכן בסמוך לחופשזה. הכנסים יתקיימו מספר ימים לפני תחילת הלימודים 

סמסטר א' לסמסטר ב'. הכנסים יועברו על ידי נציג המכללה   ומי שהוסמך מטעמו לכך. הספק 

מתחייב לשלוח את כל עובדיו לכנסים אלו. כמו כן, מתחייב הספק כי ישלם לעובדיו שכר מלא 

ם לפחות ולא יותר בגין ביצוע הדרכות אלו. מספר שעות ההדרכה בכל כנס יעמוד על שעתיי

מארבע שעות. קרי מספר שעות ההדרכה בשנה לא יפחת מארבע ולא יהיה יותר משמונה שעות 

 בשנה בסך הכל.

הספק מתחייב לדאוג להסעת עובדיו ועל חשבונו לכלל ההכשרות, האימונים וההדרכות שהוזכרו  . 9.8

  לעיל.

את ההכשרות / אימונים/  ויידרשו מאבטחים נושאי נשק, הספק מתחייב, כי עובדיו יבצעו ככל . 9.9

  הדרכות במטווחים, באותו סוג נשק עמו הם עובדים במכללה 

הספק מתחייב, כי עובד אשר נכשל בהכשרה או בריענון, לא יועסק על ידו במכללה, עד אשר  . 9.10

  ישלים את הכשרתו והכל בהתאם להוראות והכללים הנקבעים על ידי משטרת ישראל מעת לעת.

נציג המכללה, בכל בעיה הקשורה בביצוע ההכשרות והאימונים  הספק מתחייב לעדכן את  . 9.11

  ואשר בגינה עשויה פעילות האבטחה במכללה להשתבש.
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הספק הזוכה ישלם לעובדיו בעבור כל שעות ההכשרה, האימונים וההדרכות באופן מלא  . 9.12

ובהתאם לביצוע שעות העבודה שבוצעו על ידם בפועל והכל בהתאם למכרז, להסכם זה ועל פי 

  ין. ד

  שירותי פיקוח המבוצעים על ידי הספק .10

  הספק מתחייב להציב מפקח במכללה בהתאם להצעת המחיר שהוגשה על ידו במכרז.  . 10.1

שעות פיקוח בשבוע.  3שעות עבודת המפקח יתואמו עם נציג המכללה  ובתנאי שלא יפחתו מ  . 10.2

שעות הפיקוח יבוצעו מובהר בזה, כי שעות וימי הפיקוח, ייקבעו על ידי נציג המכללה  ויכול כי 

 בשעות היום או הלילה והכל בהתאם להחלטת נציג המכללה  כאמור לעיל.

המפקח יעמוד בכל הדרישות והקריטריונים הקבועים בהסכם זה ויעמוד בקשר רציף עם נציג  . 10.3

  המכללה  .

  הספק מתחייב לספק למפקח את כל הציוד הנדרש לשם ביצוע עבודתו. . 10.4

רציף עם כלל העובדים המועסקים במכללה  במסגרת הסכם  המפקח יהיה אחראי לקיים קשר . 10.5

זה ולבחון את עמידתם בכל התנאים והדרישות הקבועים במכרז, בהסכם ובהוראות הגופים 

  המנחים המפורסמות מעת לעת.

המפקח מתחייב לדווח לנציג המכללה על כל חריגה, הפרת הוראה, אירוע חריג וכיוצ"ב בכל  . 10.6

  עת וככל שיידרש.

תחייב לפעול בשיתוף פעולה מלא מול נציג המכללה ומול כלל הגורמים המוסמכים, המפקח מ . 10.7

  כפי שייקבעו על ידי נציג המכללה   ומי שהוסמך מטעמו לכך.

המפקח יתדרך את המאבטחים ויקפיד על עמידתם בכל המשימות שנקבעו להם במסגרת  . 10.8

  וסמכים לכך.הסכם זה ובכל שינוי שיידרש על ידי נציג המכללה או הגורמים המ

המפקח יפעל בהתאם לתכנית עבודה מאושרת על ידי נציג המכללה וימלא דוחות יומיים,  . 10.9

  .ם והכל בהתאם לדרישת נציג המכללהחודשיים, רבעוניים, חציוניים ושנתיי

הספק מתחייב, כי ככל ויידרש על ידי נציג המכללה   להחליף את המפקח, יפעל לעשות כן  . 10.10

ת ולספק לא תהיינה כל טענות או דרישות מן המכללה בגין פעולה שעו 48ללא דיחוי ובתוך 

  זו.

הספק והמפקח מטעמו, מתחייבים לקיים ולשמור באופן קפדני, על כל ההוראות, ההנחיות  . 10.11

והדרישות המקצועיות, שיועברו אליהם מנציג המכללה או מי שהוסמך על ידו לכך, נציגי 

  כל העבודות נשוא הסכם זה.משטרת ישראל ונציגי הגורמים הרלוונטיים ל

הספק והמפקח מתחייבים כי כל העובדים שהוזמנו במסגרת הסכם זה, יועסקו ויפעלו  . 10.12

בהתאם להוראות המכרז, ההסכם, הנחיות משטרת ישראל והוראות נציג המכללה כפי 

  שיועברו לו מעת לעת ובהתאם להוראות כל דין.

מכללה במסגרת הסכם זה. התדרוך המפקח מתחייב לתדרך כל עובד חדש שהוצב על ידו ב . 10.13

יכלול את כל ההוראות וההנחיות הדרשות לשם ביצוע מלא ואפקטיבי של העבודות והכל 

  בהתאם להוראות המכרז, ההסכם והנחיות הגורמים הרלוונטיים בעניין ובהתאם לכל דין.
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  ציוד וביגוד .11

הסכם זה, את הציוד הספק מתחייב לספק לכל העובדים שיועסקו על ידו במכללה במסגרת  . 11.1

  ופריטי הלבוש המפורטים להלן:

פנקס כיס הכולל את נוהלי האבטחה והבטיחות ואשר מעיד על הכשרתו ותוקפה.  . 11.1.1

מובהר כי  הפנקס מונפק על ידי מוסדות ההכשרה המאושרים לכך ועליו להיות חתום 

 כנדרש ובתוקף.

  מאבטח.כובע זיהוי צהוב וכתובית זוהרת נושאת את המילה ביטחון או  . 11.1.2

  תג שם המאבטח, כתוב בעברית אשר ימצא מעל כיס שמאל בחולצה. . 11.1.3

חולצות חורף. החולצות יהיו בעלות  4חולצות קיץ ו  4ביגוד חורף וקיץ הכוללים  . 11.1.4

 כפתורים וסמל  הספק מוטבע בהן.

 סווצ'רטים לחורף. 2 . 11.1.5

 .חאקי בצבע ספארי ווסט . 11.1.6

  קוצ' בצבע שחור.מכנסי דגמ"ח בצבע אפור או שחור דגם יס"מ וחגורת ס 4 . 11.1.7

או שווה ערך. מובהר כי יש להחליף זוג  בלנסטוןנעליים סגורות בצבע שחור מסוג  . 11.1.8

  נעליים בכל שנתיים. 

הביגוד יותאם לכל עובד על פי מידותיו ובהתאם לעונות השנה. במידה ויש צורך בשינוי  . 11.2

ת מקבלת שעו 48והתאמה נקודתית לעובד, הספק מתחייב לבצע זאת באופן מידי ותוך ועד 

  הודעה.

  : אמצעי קשר .12

הספק מתחייב לספק לכל עובדיו המועסקים על ידו במסגרת הסכם זה, אמצעי  קשר תקין  . 12.1

בעל יכולת שידור וקליטה רציפים ברחבי המכללה. אמצעי הקשר יהיה בעל יכולת ליצור קשר 

לקריאה  עם נציגי המכללה  וגורמי החילוץ וההצלה. כמו כן, אמצעי הקשר יהיה בעל אפשרות

) לכלל העובדים ולגורמי המכללה. מובהר בזה, כי היכולת לקריאה PTTפרטית וקבוצתית (

  קבוצתית כאמור, תינתן אך ורק לאמצעי הקשר שברשות המכללה .

  הספק מתחייב לספק מטענים וסוללות נוספות לכלל אמצעי הקשר שיסופקו על ידו. . 12.2

ק הפעלה ויומן סריקות ואירועים הספק מתחייב לספק לכל מאבטח המועסק על ידו תי . 12.3

בכריכה קשה, מאושר על ידי קב"ט המכללה  . מובהר בזה, כי עד היום החמישי לכל חודש, 

  יעביר הספק הזוכה, את יומני הסריקות של החודש שחלף לקב"ט המכללה  לבדיקה ותיוק.

י, מגנומטר הספק מתחייב כי בנוסף לציוד האמור לעיל, יספק לעובדיו באירועים: וסט ספאר . 12.4

  ונומראטור בכל שער כניסה לאירוע.

שעות עבודה, מזון ושתייה. יובהר, כי על  4הספק מתחייב לספק לעובדיו באירועים שמעל  . 12.5

הספק לדאוג לשתייה חמה וקרה וכן לארוחה או סנדוויצ'ים, באופן מספק ובהתאם למשך 

  האירוע ובהתאם לשעות העבודה והתקופה בשנה.
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" (או מערכת דומה), לביצוע בקרות במספר שלא יפחת סיורית" מערכת לספק מתחייב הספק . 12.6

 נקודות ביקורת במתחם המכללה.  20מ 

 ידוע כי ומצהיר המכללה נציג להנחיית בהתאם הביקורת נקודות את להציב מתחייב הספק . 12.7

 טענות כל תהיינה לא ולספק, לעת מעת הביקורת נקודות את לשנות רשאי המכללה נציג כי, לו

 .המנהל החלטת גדכנ

 נוסף וציוד ירייה כלי .13

 ותחמושת נשק, לעובדיו לספק מתחייב הספק, חמושים מאבטחים לספק יידרש והספק ככל . 13.1

 .ישראל ומשטרת הפנים לביטחון המשרד להנחיות בהתאם

הירייה שיסופקו למאבטחים, יהיו מאות הסוג והדגם אתם עברו את אימוני ההכשרה   כלי . 13.2

 .והריענונים

 בין, למכללה הכניסה שער בעמדת" חמה"העברה  לבצע יידרש והספק ככל כי, בזאת מובהר . 13.3

 של בלבד ובפיקוחו אחריותו, בניהולו הנה, כאמור"ההעברה"  לביצוע האחריות, מאבטחיו

 .הקבלן

 חימוש בנושא הקשור כל וכי  המכללה במתחם ירייה כלי אחסנת תתאפשר לא כי, יובהר עוד . 13.4

 .הספק של הבלעדית באחריותו הנו, שברשותם והאמצעים הירייה בכל והטיפול המאבטחים

  סיור ממונע במכללה .14

  :להלן כמפורט חשמליים אופניים, המכללה לסייר לספק מתחייב הספק   

  .בחוק הקבועים והרישיונות האישורים כל ובעל תקין במצב האופניים . 14.1

 באמצעות"ל הנ השירותים את לספק אפשרות אין כי, יובהר. הספק בבעלות הנו האופניים . 14.2

  .הספק של מעובדיו מי שבבעלות חשמליים אופניים

האופניים תודבק מדבקה/ שילוט קבוע ובצבע שייקבע בתיאום עם נציג המכללה  :  על . 14.3

 "אבטחה מכללת אחווה".  

לשם בקרה על ביצוע סיורים במכללה  , יספק הספק מערכת סיורית ממוחשבת הכוללת  . 14.4

ע"י נציג המכללה  . המערכת תאושר ע"י נציג המכללה  בטרם תסופק  תוכנה להורדת הנתונים

  לסייר.

 הספק מתחייב לבטח את האופניים והרוכב בכל הביטוחים הרלוונטיים ובהתאם לכל דין. . 14.5

 ומשתמשי הרגל להולכי סכנה מהווה שאינו ובאופן המרבית בזהירות לרכב מתחייב הסייר . 14.6

 .במכללה הדרך

  .לרוכב תקנית ראש קסדת לספק מתחייב הספק . 14.7
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  פיקוח ובקרה .15

הספק מתחייב לאפשר למכללה ואו למי שמונה מטעמה ואו לנציג המכללה ואו מי שמונה על  . 15.1

ידו ו או מי שבא מטעמו ו או לנציגי משטרת ישראל ו או לנציגי משרד החינוך, לבקר את 

  וההסכם. פעולותיו, לפקח ולבחון אחר ביצוע השירותים כולם או חלקם,  נשוא המכרז

המכללה תיידע את הספק מי הם הגורמים המפקחים מטעמה והספק ישתף פעולה עם  . 15.2

הגורמים המפקחים בכל עת ובכל עניין. הספק יעמיד לרשות המכללה ואו למי שמונה על ידה, 

את כל המידע והנתונים הנדרשים, מעת לעת ובהתאם לדרישתם והספק מתחייב לפעול על פי 

  שיינתנו על ידם.הנחיותיהם וההוראות 

הספק מתחייב לפעול באופן קבוע בהתאם להסכם זה ולצורך זה יעמיד הספק את כל המידע,  . 15.3

  החומרים והנתונים שברשותו לרשות המכללה  ומי שמונה על ידה ו או לנציגה.

עורכי הביקורת, יהיו רשאים לבחון ולבדוק בכל עת, את אופן ביצוע עבודת עובדי הספק  . 15.4

  ר לעבודתם המקצועית.במכללה בכל הקשו

  פיקוח, בקרה ודוחות -שמירה על זכויות עובדים .16

ככלל, הספק מתחייב לפעול ולקיים כלפי עובדיו את כל החוקים, הכללים, התקנות והצווים  . 16.1

בהתאם למכרז, להסכם, להסכמים הקיבוציים ולצווי ההרחבה בענף השמירה ובהתאם לכל 

ן מלא ומושלם ובמשך כל תקופת ההתקשרות ההנחיות וההוראות הבאים בעקבותיהם, באופ

  בין הצדדים.

הספק ישתף פעולה באופן מלא עם ביקורות שיערכו מטעם המכללה או מי שמונה על ידה, או  . 16.2

מטעם נציגי מנהל ההסדרה והאכיפה במשרד הרווחה, נציג המכללה , וכל גורם מקצועי אשר 

  ימונה לצורך שמירה על זכויות עובדים. 

רת כאמור, מתחייב הספק להמציא בין היתר, אישורים על תשלומים למס במסגרת הביקו . 16.3

הכנסה, למוסד לביטוח לאומי, לקרנות פנסיה ולקופות גמל, תלושי שכר, דוחות נוכחות של 

  העובדים המועסקים במשרדי המכללה   וכן כל מסמך אחר הרלוונטי לשם ביצוע הביקורת. 

ים, יועברו כל הממצאים בכתב לספק והעתק במקרים בהם תימצא הפרה של זכויות עובד . 16.4

ימים תצהיר בכתב בחתימת  30למורשי החתימה במכללה והספק יתחייב להמציא בתוך 

רואה חשבון המפרט תיקון מלא של ההפרות, כולל התחייבותו לביצוע תשלום רטרואקטיבי 

ל ביצוע לעובדים שזכויותיהם הופרו ולאחר מכן דוח חתום על ידי רואה חשבון והספק ע

  בפועל של התשלומים. 

ימים ולא יאוחר מתלוש  45מובהר בזה, כי בדיקת תיקון ההפרות כאמור לעיל, תיעשה בתוך  . 16.5

  השכר הבא שלאר משלוח ההודעה בכתב לספק, כי נתגלו הפרות של זכויות עובדים.

משיעור תשלום  5%ככל והתגלתה הפרה כאמור, תהא המכללה רשאית לעכב לספק  . 16.6

העוקבת אשר תועבר לידיה. מובהר בזאת, כי ככל והמכללה   תבחר לעכב החשבונית 

תשלומים כאמור, לא ייחשב הדבר משום ויתור כלשהו על טענה או על תביעה למיצוי מלוא 

  זכויות המכללה   והעובדים על פי תנאי ההתקשרות וכל דין.
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ה או מאחד מעובדיו ימים על כל תלונה שתועבר אליו מהמכלל 30הספק ישיב בכתב בתוך  . 16.7

המתקשר בדבר פגיעה בזכויות העובדים המועסקים על ידו במסגרת הסכם זה. בתשובתו 

  יפרט הספק את הליך בדיקת התלונה ואת האופן שבו טופלה. 

מוסכם בין הצדדים, כי כל זכות הניתנת על פי הסכם זה למכללה  לפקח, להדריך או להורות  . 16.8

  וראות ההסכם והוראות החוק במלואן.  לספק, הנם אמצעי להבטיח ביצוע ה

הספק מתחייב, כי ככל ומשרד הרווחה, הטיל  עליו "עיצומים כספיים" או נמסרה לו "התראה  . 16.9

מנהלית" או "כוונת חיוב", להודיע על כך לנציג המכללה   באופן מידי וללא דיחוי. מובהר 

ההודעות שפורטו לעיל, בזה, כי גם במקרים בהם בכוונת הספק להגיש ערעור בגין אחת מן 

יהא עליו לפעול להעברת הודעה בכתב למכללה   אשר בה יפורטו העיצומים או ההתראות 

  כאמור.

הספק מתחייב להעביר לעובדיו הודעה בדבר קיום "תיבת תלונות" או טלפון לקבלת תלונות  . 16.10

כך שבכל עובדים, וכפי שיימסר לו על ידי נציג המכללה. הספק מתחייב לפעול באופן קבוע, 

  עת עובדיו יהיו מודעים לקיום התיבה או המוקד כאמור והכל בהתאם לחוק ולכל דין.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מתחייב הספק, להעביר למכללה   או למי שמונה על ידה,  . 16.11

חודשים, תצהיר של מורשי החתימה ואישור רו"ח שלו, כי הספק שילם לכל עובדיו  6בכל 

דו במסגרת הסכם זה, את השכר וכל התנאים הנוספים הקבועים במכרז, אשר הועסקו על י

  בהסכם ובהתאם לכל חוקי העבודה הרלוונטיים. 

למען הסר ספק, מצהיר ומתחייב הספק, כי ידוע לו כי עליו לשתף פעולה באופן מלא עם גופי         . 16.12

"ב, הנם בבחינת הביקורת כמפורט לעיל וכי כל שיהוי, דחייה, משלוח מסמכים חלקי וכיוצ

סעיפים עיקריים להסכם זה והפרתם תחשב הפרה יסודית של הסכם זה והמכללה   תהיה 

רשאית להודיע לספק על סיום ההתקשרות באופן מידי ולספק לא תהיינה כל טענות ותביעות 

  כספיות ואחרות, בגין סיום ההתקשרות כאמור.

ת עובדים ואשר כתוצאה ממנה, תחויב הספק מצהיר, כי בכל מקרה של הפרה או פגיעה בזכויו . 16.13

המכללה   בביצוע ביקורת חוזרת, יישא הספק בעלות ביצוע הביקורת כאמור. הספק מצהיר, 

בתוספת מע"מ, לכל תלוש ולספק ₪  350כי ידוע לו כי עלות בדיקת תלוש שכר הנה בסך של 

שר לביצוע לא תהיינה כל טענות או תביעות כלשהן מהמכללה או מי שמונה על ידה, בק

  התשלום כאמור.

עוד יובהר, כי המכללה תהיה רשאית לנכות את סכום התשלום בגין ביצוע ביקורות נוספות  . 16.14

  כאמור לעיל, מן התשלומים המגיעים לספק במסגרת העבודות שיבוצעו על ידו בהסכם זה.
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  תשלומים וזכויות עובדים .17

מטעמו, בקשר לביצועו של הסכם  הספק מתחייב לשלם לעובדים המועסקים על ידו או למי . 17.1

זה, כל תשלום או זכות המגיעים להם על פי כל דין, הסכם קיבוצי או צו הרחבה החלים עליהם 

  וכן על פי הוראות הסכם זה.

שכר היסוד לשעה  אשר ישולם על ידי הספק לעובדיו, לא יפחת מעלות השכר כפי שהתחייב  . 17.2

שכר זה לא יפחת מעלות השכר המינימלית  עליה במועד הגשת ההצעות למכרז, ובכל מקרה,

 הנקבעת על ידי שר הרווחה וכפי שתעודכן מעת לעת. 

 הפרת סעיף זה היא הפרה יסודית של תנאי ההסכם עם המכללה ומהווה עילה לביטולו

  המידי.

הספק מתחייב במקרה הצורך, להסדיר את יחסי העבודה בינו לבין העובדים המועסקים על  . 17.3

  זה בהסכם העסקה התואם את דרישות החוזה. ידו לצורך חוזה 

הספק מצהיר, כי ככל והוא יבקש להיטיב עם עובדיו יותר מהקבוע בהסכם זה, הוא רשאי  . 17.4

לעשות כן על פי שיקול דעתו בלבד ובלבד שיישא בכל עלות נוספת שתידרש ולא תהיינה לו 

  כל דרישות או תביעות כספיות מהמכללה  בעניין.

חוק הגנת ל 24בד על פי חוזה זה תלוש שכר חודשי בהתאם לתיקון מס' הספק ימסור לכל עו . 17.5

  1958 - השכר, תשי"ח

  . 2002-חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה), תשס"בהספק ימציא לכל עובדיו הודעה לפי  . 17.6

אחת לחצי שנה, ימציא הספק למכללה הצהרה שהוא עומד בכל החובות והתשלומים  . 17.7

החלים עליו לפי חוקי העבודה ולפי הסכם ההתקשרות כלפי עובדיו המוצבים באתרי 

ם הספק ועל ידי העבודה השונים. על ההצהרה להיות חתומה בידי מורשה חתימה מטע

  רו"ח.

הספק יבטח את עובדיו בביטוח פנסיוני התואם את הקבוע בחוק, בהסכמים הקיבוציים  . 17.8

  ובצווי ההרחבה והכל בהתאם להוראות הדין בעניין.

לחוק פיצוי פיטורים,  14על ההפרשה הפנסיונית לעמוד בכל התנאים המוגדרים בסעיף  . 17.9

  1963-התשכ"ג 

עובד המועסק על ידי הספק לצורך ביצוע חוזה זה יהיה זכאי לביטוח הפנסיוני ולביצוע  . 17.10

ההפרשות בשיעורים הקבועים בצו ההרחבה החל מיום העסקת העובד לצורך ביצוע 

  ההתקשרות. 

ההפקדות ותשלומי המעביד עבור פיצויי פיטורים לא ניתנים להחזרה למעביד גם במקרה  . 17.11

  דתו מרצונו. שבו העובד הפסיק את עבו

חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים ל 23למען הסר ספק, מובהר כי למרות הוראות סעיף  . 17.12

, לא יהיה הספק רשאי למשוך את כספי התגמולים שנצברו 2005-(קופות גמל), תשס"ה

  יק.בקופה, לרבות תגמולי המעס

על הספק חל איסור לבצע את ההסדר הפנסיוני באמצעות סוכנות שהוא בעל עניין בה או  . 17.13

  שבעל עניין בספק הוא בעל עניין בסוכנות.
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הספק מתחייב להחתים כל עובד מבין עובדיו במועד תחילת העסקתו על טופס בקשה  . 17.14

  להפקדה  לקרן השתלמות. 

ימה על ההסכם, להעביר ל"גוף מוסדי" יום מיום החת 60-הספק מתחייב, כי לא יאוחר מ . 17.15

חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ו"למוצר הפנסיוני" (כמשמעותם ב

מים ) (אחד או יותר), שאליו מפקיד הספק את התשלו2005-ובשיווק פנסיוני), תשס"ה

  "הקופה") רשימה הכוללת את הפרטים הבאים:  –הפנסיוניים עבור העובד (בסעיף זה 

שם פרטי, שם משפחה, מען העובד, מספר תעודת זהות, תאריך תחילת עבודה של העובד  . 17.16

 המועסק על ידו לצורך ביצוע חוזה זה, ושבגינו מפריש הספק תשלומים פנסיוניים לקופה. 

העובד החל מיום החתימה על החוזה או החל מיום קליטתו של פירוט שכרו החודשי של   . 17.17

  העובד או החל מהיום שהעובד התחיל לעבוד מכוח חוזה זה, לפי העניין.

  רישום חסר או כוזב של הדיווח יהיה הפרה יסודית של הסכם זה ועילה לביטולו. . 17.18

מקום הספק מתחייב להפעיל מנגנון מסודר וקבוע המתעד את זמני נוכחות העובדים ב . 17.19

העבודה. מובהר כי המאבטחים במוסדות חינוך, ימלאו את דוחות הנוכחות להם, באמצעות 

  המערכת הממוחשבת המאושרת על ידי משטרת ישראל.

עוד יובהר, כי לשם התחברות למערכת כאמור, הספק מתחייב לספק לכל המאבטחים  . 17.20

, או כל ok2goווח במוסדות החינוך, אמצעי קשר בעל אפשרות להתחברות לאפליקציית הדי

 מערכת דיווח אחרת, כפי שתיקבע על ידי משטרת ישראל.

שלפי מכרז והחוזה  רות עם המכללההפרת סעיף זה היא הפרה יסודית של תנאי ההתקש . 17.21

  שמכוחו ומהווה עילה לביטולו המידי.

 לשנה אחת, לשלם הספק מתחייב, העובדים בקרב מצוינות לעודד מנת על - מצוינות מענק . 17.22

 מבסיס 1% בגובה מצטיינים לעובדים מצוינות מענק, שנה בכל אפריל מחודש וחריא ולא

 על שייקבעו מידה אמות פי ועל לעיל כמפורט שנה באותה הספק עובדי של המצרפי השכר

  .זה להסכם המכללה נציג ידי

יובהר כי הספק מתחייב לשלם לעובדיו בהתאם לאמור לעיל, את מענק המצוינות בכל שנה  . 17.23

  בתקופת הסכם זה.ושנה 

שכר הבסיס לחישוב מצוינות בעבודה יהיה הסך הכולל של רכיבי שכר היסוד המשולם  . 17.24

לעובד, בתוספת גמול בעד עבודה בשעות נוספות או ביום מנוחה, ככל שהעובד זכאי להם, 

  וקצובת נסיעה בתקופה אשר בעדה משולם המענק. 

א יובא בחשבון לעניין פיצויי פיטורים המענק שישולם, אינו מהווה שכר לכל דבר ועניין, ל . 17.25

או לחישוב ערך שעה, ולא יבוצעו בגינו הפרשות כלשהן (לרבות הפרשות לקופת גמל, ובכלל 

  זה קרן פנסיה וקרן השתלמות). 

מובהר בזה, כי הקבלן יהא זכאי לקבל את תשלום סכום מענק המצוינות כאמור לעיל וזאת  . 17.26

ק שולם בהתאם להוראות הסכם זה ובהתאם לאחר אישור נציג המכללה  , כי המענ

להוראות נציג המכללה  . המכללה   תשלם לספק את המענק כאמור , לאחר הגשת חשבונית 

  ואישורה על ידי נציג המכללה   וגזבר המכללה  .
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  הספק יעניק לעובדיו שי לחג לרגל ראש השנה וחג הפסח. -שי לחג  . 17.27

  סמים מעת לעת.סכום השי לחג ייקבע בהתאם לעדכונים המפור . 17.28

הספק יעניק שי לחג לכל עובדיו וזאת החל מהיום הראשון לעבודתם. קרי עובד אשר התחיל  . 17.29

לעבוד אצל הספק בתחילת שנת הלימודים, יהא זכאי לתשלום שי לחג באופן מלא. (גם 

בראש השנה). מובהר בזה, כי השי לא יוענק בטובין או בשווה כסף כגון תלושי קנייה, אלא 

  זיכוי בתלוש השכר.באמצעות 

  עובד המועסק בחלקיות משרה יהיה זכאי לשי לחג בהתאם לחלקיות משרתו.  . 17.30

הספק מתחייב, כי במסגרת הסכם העבודה שיחתום עם עובדיו במכללה  , יתווסף סעיף  . 17.31

הקובע כי העובד מצהיר כי ידוע לו שהוא אינו עובד המכללה   וכי למכללה אין כל 

ל תביעות או טענות כלפי ולא בעקיפין וכי לעובד לא תהיינה כהתקשרות עמו לא במישרין 

  במסגרת הסכם זה.בקשר עם ביצוע עבודתו במכללה  המכללה

 דרישות נוספות .18

לה באופן ההולם את צביונה הספק מתחייב כי עובדיו יעבדו וינהגו במסגרת עבודתם במכל . 18.1

ושם של עובדיו והכל בהתאם יפעל באופן אחראי ושקול בכל הקשור להתנהגותם ומלבכן ו

  ולכל דין.לחוק 

ידו בשירותי האבטחה להיכנס לכל אותם -כל רשות שתינתן לספק או למועסקים על . 18.2

המקומות בהם יהיה צורך לספק שירותי אבטחה, כניסתם ושימושם במתקני המכללה, לא 

 תתפרש בצורה כלשהי כמקנה זכות חזקה כלשהי לגבי המקום אליו הותר לכל אחד מהם

  להיכנס בהתאם להוראות סעיף זה.

הספק ישתמש במבנים אשר אליהם הורשה להיכנס לצורך ביצוע הסכם זה בלבד ואך ורק  . 18.3

  לצורך ביצוע שירותי אבטחה בהתאם להוראות הסכם זה ולא לכל מטרה אחרת.

  בטיחות .19

על הספק במסגרת התחייבויותיו נשוא מכרז זה לפעול בהתאם לכל חוקי הבטיחות בעבודה  . 19.1

(להלן: "חוק ארגון הפיקוח")  1954רבות על פי חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד ל

(להלן: "פקודת הבטיחות") והתקנות  1970 -ופקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], תש"ל

 על פיהם.

על הספק לפעול במילוי התחייבויותיו נשוא מכרז זה באופן בטיחותי, לשמירת רווחתם  . 19.2

עובדיו, עובדי המכללה   וכל אדם ו/או גוף שהוא, לקיים את כל  שלומם ובריאותם של

ו/או המפקח הוראות ונהלי הבטיחות הנדרשים לשם כך ובהתאם להוראות המנהל 

  .במכללה

הספק יאתר ויוודא מהם הסיכונים הקיימים במקום ביצוע העבודה וסביבתה עקב ביצוע  . 19.3

התהליכים, המבנים, הציוד והחומרים אשר העבודות, בין היתר בהקשר לטיב העבודות, 

הנם בשימוש, ידאג לנקיטת אמצעי הבטיחות המתחייבים לשמירת שלום הציבור וידריך 

  את עובדיו בהתאם לפני תחילת העבודה.

על הספק לפעול בהתאם לתכנית בטיחות אשר תוכן ע"י מי מטעמו האמון על כך ובהתאם  . 19.4

  למצבי חרום.לדרישות הדין, הכוללת נוהלי בטיחות 
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הספק מתחייב לוודא ולנקוט בכל האמצעים הדרושים על מנת שהציוד וכלי העבודה  . 19.5

המצויים בשימוש במסגרת הסכם זה יהיו באיכות טובה, במצב טוב ותקין, ללא פגמים או 

  ליקויים העלולים לסכן מאן דהוא, וכי ישמשו אך ורק למטרה לשמה הם מיועדים.

של אמצעי גישה נאותים ובטוחים לכל מקום שאדם צריך  הספק מתחייב לדאוג לקיומם . 19.6

  להימצא בו במסגרת ביצוע העבודות נשוא הסכם זה.

במקרה בו התרחשה תאונה ו/או מפגע אשר גרם ו/או עלול היה לגרום לפגיעה בגופו ו/או  . 19.7

ברכושו של מאן דהוא מתחייב הספק לדווח על המקרה באופן מידי למנהל ו/או למפקח 

  ולמפקח מטעם משרד העבודה (במידה והדבר נדרש על פי כל דין). במכללה  , 

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל על הספק להגיש דווח מלא של האירוע המנהל ו/או  . 19.8

שעות ממועד האירוע לרבות הסקת מסקנות והמלצות למניעת  72המפקח במכללה תוך 

  קרות אירועים דומים בעתיד.

ח במכללה בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי כי הספק מפר במידה וימצא המנהל ו/או המפק . 19.9

התחייבות כלשהיא מהתחייבויותיו נשוא הנספח דנן, תוכל המכללה באמצעות המנהל ו/או 

המפקח ליתן התראה בנוגע לאמור לנותן השירות. היה והספק לא תיקן ההפרה כנדרש תוך 

או המפקח, להפסיק ימים ממועד קבלת ההתראה, תוכל המכללה   באמצעות המנהל ו/ 7

את התקשרותה עם הספק על פי הסכם זה, ומועד סיום ההתקשרות יהיה מועד קבלת 

 ההודעה.

הסר ספק, יובהר כי הוראות סעיף זה באות להוסיף ולא לגרוע משאר הסעדים  למען . 19.10

  והתרופות העומדים לרשות המכללה   במסגרת הסכם זה וע"פ הוראות הדין.

אין בהוראות נספח זה, ובתדריך הממונה על הבטיחות  למען הסר כל ספק יובהר כי . 19.11

במכללה   כדי להוות רשימה סופית ומוחלטת של כל דרישות הבטיחות והגהות החלים על 

  הספק במסגרת מילוי התחייבויותיו נשוא הסכם זה.

כמו כן, יודגש כי פעולת הספק בהתאם לדרישות הנ"ל אינה משחררת ו/או פוטרת אותו מן  . 19.12

לות עליו על פי כל דין וכן על פי הדרישות הספציפיות החלות על החברה הזוכה החובות הח

  במכרז זה והארגונים להם היא כפופה.

  

  איסור הסבת זכויות .20

הספק אינו רשאי להסב ו או להמחות ו או לשעבד ו או להעביר הסכם זה כולו או חלקו או  . 20.1

בתמורה, ו או להעביר ו או כל זכות א טובת הנאה על פיו לאחר, בין בתמורה ובין שלא 

  להמחות ו או להסב את זכויותיו על פי הסכם זה כולן או חלקן.

מהשליטה במניות הספק בין אם ההעברה נעשתה בפעם אחת ובין אם  25%העברת  . 20.2

  בחלקים, תחשב כהעברה המפרה את ההסכם.

הספק אינו רשאי למסור לאחר את ביצוע השירותים כולם או חלקם או למסור למן דהוא  . 20.3

  כל עבודה הקשורה בהסכם או בביצוע השירותים הכלולים בו. 
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לעיל, "הפעלת ספק משנה" לא תתאפשר, אלא אם  20.3מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  . 20.4

. בכל מקרה, הפעלת ספק משנה, כן, קיבל הספק אישור לכך בכתב מנציג המכללה   בלבד

תתאפשר לאחר קבלת אישור נציג המכללה   כאמור, ובלבד שספק המשנה עומד בכל 

  הקריטריונים שנקבעו במכרז נשוא הסכם זה.

  ועובדיו קבלןמעמד ה .21

מתחייב לספק, על חשבונו, את כוח האדם הנדרש לצורך אספקת השירותים, את  קבלןה . 21.1

  אחר הכרוך בכך. ההשגחה על כוח האדם  וכל דבר

להעסיק  קבלןבעבודה שלצורך ביצועה יש צורך ברישום, רישיון או היתר לפי כל דין, על ה . 21.2

עובדים אשר נרשמו במרשם המתנהל על פי דין, או עובדים בעלי רישיון או היתר כאמור לפי 

  העניין. 

ן מזמין מוצהר ומוסכם בזה בין הצדדים כי היחסים ביניהם לפי הסכם זה יוצרים יחס בי . 21.3

או  קבלןהמספק שירותים בלבד, והם אינם יוצרים יחסי עובד ומעביד בין ה קבלןשירות לבין 

  המועסקים מטעמו ובין המזמין. 

או למי  קבלןאין לראות בכל זכות הניתנת על פי הסכם זה למזמין לפקח, להדריך או להורות ל . 21.4

  מעובדיו או למי מטעמו אלא אמצעי להבטיח ביצוע הוראות הסכם זה במלואן.

מצהיר כי בביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה הינו פועל כקבלן עצמאי, כי לא  קבלןה . 21.5

מעביד, וכי הוא לבדו אחראי -מתקיימים בינו ו/או בין מי מטעמו לבין המזמין יחסי עובד

  טעמו, לרבות קבלני משנה, בביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה.להעסקת עובדיו ו/או מי מ

למען הסר ספק, מובהר, כי ההתקשרות בהסכם זה הינה על בסיס הסכמת הצדדים והבנתם  . 21.6

ו/או עובדיו  קבלןלבין המזמין לא קיימים יחסי עובד מעביד, וה קבלןאת הוראות הדין, כי בין ה

כר ו/או זכויות סוציאליות ו/או כל זכות שהיא ו/או מי מטעמו לא יהיה זכאי לתשלום ש

המוקנית ו/או יכולה להיות מוקנית לעובד כלפי מעבידו מכוח כל דין ו/או נוהג ו/או הסכם 

  קיבוצי, וכי זכויות הצדדים וחובותיהם על פי הסכם זה נקבעו בהסתמך על הבנה זאת. 

מצהיר בזה כי הוא הודיע והבהיר וכי הוא מתחייב להודיע ולהבהיר לכל המועסקים על  קבלןה . 21.7

  מעביד. -ידיו לצורך ביצוע הסכם זה כי בינם ובין המזמין לא יתקיימו יחסי עובד 

המזמין לא ישלם כל תשלום לביטוח לאומי ויתר הזכויות הסוציאליות בקשר למועסקים על  . 21.8

  . קבלןידי ה

שלם עבורו ועבור המועסקים מטעמו בביצוע הסכם זה את כל התשלומים מתחייב ל קבלןה . 21.9

שחובת תשלומם מוטלת עליו על פי כל דין או על פי הוראות ההסכמים הקיבוציים הכללים 

שבין לשכת התיאום של הארגונים הכללים לבין ההסתדרות או כל הסכם קיבוצי שהוא בר 

ו לרבות צווי הרחבה שיוצאו על פי הסכמים תוקף בענף המתאים או כפי שהסכמים אלה יתוקנ

אלה, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, את תשלום מס הכנסה, ביטוח לאומי, מע"מ, 

תשלומים על פי חוק שעות עבודה ומנוחה, דמי מחלה, דמי חופשה שנתית, שכר  מינימום, 

  קרנות עובדים, תשלומי פנסיה וכיוצ"ב. 
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 קבלןבהסכם זה הוא כי ה קבלןיסודי להסכמת המזמין להתקשר עם המובהר בזאת כי תנאי  . 21.10

ימלא אחר כל דרישות כל דין ו/או הסכם קיבוצי, כלפי עובדיו וישלם להם את כל המגיע להם 

ממנו מכל מקור שהוא, בגין ביצוע עבודתם במסגרת ביצוע השירותים על פי הסכם זה. לכן, 

ין על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, בכל מקרה בו מבלי לגרוע מכל זכות אחרת הנתונה למזמ

לא יסופקו אישורים לשביעות רצון המזמין כאמור, יהיה המזמין רשאי לבטל הסכם זה באופן 

אין ולא תהיינה כל טענה ו/או תביעה בקשר עם  קבלן, ולקבלןוללא כל הודעה מוקדמת ל מידי

  כך. 

גין נזק או פיצויים או כל תשלום אחר המגיע בלבד יהיה אחראי לכל תשלום לשיפוי ב קבלןה . 21.11

ממנו על פי כל  דין  לאנשים המועסקים על ידו, או לכל אדם אחר, בשל פעולות שביצע. חויב 

המזמין או מי מטעמו לשלם סכום כלשהו מהסכומים האמורים לעיל בגין מי מהמועסקים על 

את המזמין עם דרישתו  קבלןמשנה, ישפה ה קבלןבביצוע הסכם זה, לרבות  קבלןידי ה

מוותר על כל טענה ו/או דרישה כל שהיא  קבלןהראשונה בגין כל סכום שחויב לשלם כאמור. ה

  מהמזמין בנוגע לסכומים כאמור לעיל. 

להמציא למזמין אישור רואה חשבון בדבר קיום החקיקה, בתחום  קבלןאחת לשנה, מתחייב ה . 21.12

', ואישור רואה חשבון בדבר ביצוע תשלומים לעובדים בנוסח טוהעסקת עובדים בנוסח נספח 

  במזמין, והכל בנוסח לשביעות רצון המזמין.   קבלן' בגין ביצוע עבודתם עבור הטזנספח 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל מועד אחר שבו ידרוש זאת המזמין לפי שיקול דעתו, לרבות  . 21.13

 קבלן, ימציא הקבלןחוקי העבודה על ידי העל הפרת  קבלןלצורך בדיקת תלונות של עובדי ה

שילם לעובדיו,  קבלןלמזמין אישור רואה חשבון, בנוסח לשביעות רצון המזמין, המאשר כי ה

לרבות העובדים המעורבים בביצוע השירותים, תוך ציון שמות העובדים הספציפיים, את כל 

  התשלומים והזכויות המגיעים להם מכוח הוראות דיני העבודה.

, יהא המזמין רשאי קבלןשתתקבל אצל המזמין תלונה על הפרת חוקי העבודה על ידי ה ככל . 21.14

כלפי העובד מכוח דיני העבודה,  קבלןלקיים כל בירור שיידרש בכל הנוגע למילוי התחייבויות ה

ימסור לידיו כל מידע שיידרש על ידי המזמין  קבלןוהכל לפי שיקול דעתו הבלעדי של המזמין, וה

  .קבלןואשר עניינו תנאי העבודה של עובדי הלצורך זה, 

הפר חוקי העבודה כלפי העובדים המועסקים על ידו במזמין,  קבלןככל שהמזמין ימצא כי ה . 21.15

יום מהמועד בו קיבל הודעה מהמזמין על הפרה כאמור,   21לא תיקן את ההפרה בתוך  קבלןוה

סכם זה לאלתר ו/או יהווה הדבר הפרה יסודית של ההסכם והמזמין יהיה רשאי לבטל ה

אין ולא תהיה כל תביעה ו/או דרישה כלפי  קבלןבהודעה מוקדמת על פי שיקול דעת המזמין, ול

 המזמין בקשר עם ביטול כאמור.

המזמין להמציא אישורים ו/או דו"חות ו/או מסמכים אחרים בקשר  שיידרככל שעל פי דין  . 21.16

 את האישורים והדו"חות הנדרשים מיד עם דרישה. קבלן, יספק הקבלןלעובדי ה

במסגרת הסכם זה ועל פי כל דין, ומבלי לגרוע מכל זכות וסעד  קבלןמבלי לגרוע מהתחייבויות ה . 21.17

הודעה על כוונה לחיוב ו/או  קבלןהעומדים למזמין על פי כל דין, במקרה בו תתקבל אצל ה

מרשות מוסמכת כלשהי, ובכלל זה על דרישת תשלום ו/או התראה מנהלית ו/או אישום פלילי 

פי חוק להגברת האכיפה, בנוגע לעובדיו, הוא יעדכן בדבר באופן מידי את המזמין ויעביר לו 

 עותק מההודעה וכל מסמך רלבנטי אליה.
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מתחייב לחתום עם כל עובד אשר יועסק על ידו במתן השירותים הסכם עבודה, בו יכללו  קבלןה . 21.18

כל תנאי עבודתו ושכרו של העובד, בהתאם לדרישות כל דין, לרבות צווי הרחבה והסכמים 

קיבוציים רלבנטיים. ככל שיחול שינוי בתנאי העסקתו של העובד במהלך תקופת עבודתו, 

 ואף ימסור בידו הודעה בכתב בדבר השינוי על פי דרישות הדין. יודיע לעובד כנדרש  קבלןה

לספק לכל עובד שיועסק במתן השירות בחברה הודעה בהתאם להוראות  קבלןעוד מתחייב ה . 21.19

, לרבות במקרה של עדכון תנאי שכרו 2002 -חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה) התשס"ב 

 סוציאליות עבורו. כמתחייב מאותו החוק, לרבות הודעה בנוגע להפרשות ה

מצהיר ומתחייב בזאת, כי הוא ממלא וימשיך למלא אחר כל הוראות חוקי העבודה  קבלןה . 21.20

 בישראל בקפידה מלאה כלפיו עובדיו הנותנים שירותים על פי ההסכם.       

  הפרת הוראות סעיף זה, על כל תניותיו, מהווה הפרה יסודית של ההסכם.  . 21.21

 עבודההדיני של החוק להגברת האכיפה  .22

 צהיר לעניין חוק עסקאות גופים ציבורייםת . 22.1

' להסכם זה (בהתאם י'כנספח ימציא למזמין תצהיר חתום בנוסח המצורף  קבלןה . 22.1.1

), בכל עת בו ידרוש זאת המזמין 1976-לדרישת חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 

  ולא פחות מאחת לשישה חודשים. 

', יבתצהיר נספח  קבלןוצהר על ידי הבכל מקרה שבו יחול שינוי כלשהו ביחס למ . 22.1.2

ובכתב, לרבות בכל מקרה שבו  מידילהודיע על כך למזמין באופן  קבלןמתחייב ה

בעבירה כלשהי מתחום דיני העבודה ו/או הושת עליו קנס בגין עבירה  קבלןהורשע ה

כלשהי מתחום דיני העבודה, לרבות מקום בו אלו אינם מתייחסים לעובדים המבצעים 

  רותים במסגרת ההתקשרות עם המזמין. את השי

  צהיר תקופתי על עמידה בתנאי דיני העבודהת . 22.2

למזמין תצהיר חתום בפני עורך דין בנוסח שייקבע על ידי   קבלןאחת לרבעון ימציא ה . 22.2.1

כי לא הורשע בעבירה כלשהי מתחום דיני העבודה ו/או כי  קבלןהמזמין לפיו יצהיר ה

לא מתנהלים כנגדו הליכים בתחום דיני העבודה על ידי הרשויות המוסמכות, וכן כי 

לא הוטלו עליו עיצומים כספיים מכוחו של החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, 

גדו הליכים על ידי ו/או נקרא לחקירה  ו/או נפתחו כנ  קבלן. הורשע ה2011-תשע"ב 

להודיע על כך למזמין   קבלןהרשויות המוסמכות בתחום דיני העבודה, מתחייב ה

  ובכתב.  מידיבאופן 
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 ישור תקופתי של רואה חשבון ו/או בודק שכר מוסמך א . 22.3

ם ו/או בכל מועד תכוף שייקבע על פי כל ילא פחות מאחת לכל תשעה חודשים קלנדר . 22.3.1

סמכת, תבוצע בדיקה על ידי רואה חשבון בלתי תלוי ו/או דין ו/או הוראת רשות מו

בודק שכר, וימסור למזמין אישור גורמים אלו, לשביעות רצון המזמין ו/או בנוסח כפי 

 קבלןמעובדי ה 10% -שיקבע בהוראות הדין כי בוצעה בדיקה של לא פחות מ 

ור אחר שלא בביצוע השירותים עבור המזמין, ו/או כל שיע קבלןהמועסקים על ידי ה

יפחת מהשיעור המינימלי הקבוע בדין ו/או לפי הוראת רשות מוסמכת, המאשר כי 

שילם לעובדיו לרבות העובדים המעורבים בביצוע השירותים, תוך ציון שמות  קבלןה

העובדים הספציפיים את כל התשלומים והזכויות המגיעים להם מכוח הוראות דיני 

 העבודה. 

שכר מוסמכים על ידי משרד התמ"ת, כהגדרתם בחוק  מיד עם הכשרתם של בודקי . 22.3.2

האישורים האמורים בסעיף  ויינתנ 2011 –להגברת האכיפה של דיני העבודה, תשע"ב 

 זה על ידי בודק שכר מוסמך ולא על ידי רואה חשבון. 

  מתחייב לשתף פעולה עם רואה חשבון ו/או בודק שכר לצורך ביצוע הבדיקה.  קבלןה . 22.3.3

 התשלומים לעובדים ועמידה בחוקי העבודה לפי דרישת המזמין אישור בדבר ביצוע . 22.4

לעיל, בכל מועד אחר שבו ידרוש זאת המזמין לפי  6.3מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  . 22.4.1

למזמין  קבלן, ימציא הקבלןשיקול דעתו, לרבות לצורך בדיקת תלונות של עובדי ה

שילם לעובדיו  לןקבאישור רואה חשבון, בנוסח לשביעות רצון המזמין, המאשר כי ה

לרבות העובדים המעורבים בביצוע השירותים, תוך ציון שמות העובדים הספציפיים, 

  את כל התשלומים והזכויות המגיעים להם מכוח הוראות דיני העבודה. 

כל אישור ו/או מידע אחר שיידרש על ידי המזמין  קבלןעל פי דרישת המזמין ימציא ה . 22.4.2

סמכתאות לביצוע התשלומים לעובדים וכו', לרבות בקשר עם כך, לרבות תלושי שכר, א

הבדיקות התקופתיות הנדרשות מרואה חשבון ו/או בודק שכר מוסמך מכוח החוק 

 . 2011-להגברת האכיפה של דיני העבודה, תשע"ב 

העבודה, הרווחה והשירותים עם הכשרתם של בודקי שכר מוסמכים על ידי משרד  . 22.4.3

יינתנו  2011-כיפה של דיני העבודה, תשע"ב , כהגדרתם בחוק להגברת האהחברתיים

  האישורים האמורים בסעיף זה על ידי בודק שכר מוסמך ולא על ידי רואה חשבון. 

 הקבלןנגנון תלונות לעובדי מ . 22.5

במסגרת הוראות הסכם זה, בחצרי המזמין, יקבל טרם  קבלןכל עובד המועסק על ידי ה . 22.5.1

' להסכם יטוסח המצורף כנספח תחילת עבודתו את פרטי איש הקשר אצל המזמין בנ

זה, בו יקבע כי אותו גורם הינו הכתובת לכל תלונה בדבר הפרת חוקי העבודה כלפי 

יחתים כל עובד על אישור כי קיבל את נוסח ההודעה   קבלן. הקבלןהעובד על ידי ה

 ויעביר עותק למזמין. 

הנוגע למילוי בכל  קבלןהמזמין יהא רשאי לקיים כל בירור שיידרש עם מי מעובדי ה . 22.5.2

כלפי העובד מכוח דיני העבודה, והכל לפי שיקול דעתו הבלעדי של  קבלןהתחייבויות ה

  המזמין. 
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למזמין, תוך פרק  קבלן, ימציא הקבלןבכל מקרה בו הועברה תלונה על ידי המזמין ל . 22.5.3

, תשובה מרואה החשבון קבלןיום ממועד קבלת התלונה על ידי ה 15זמן שלא יעלה על 

בודק שכר מוסמך, בדבר תוצאות בדיקתו ביחס לתלונה, האם התלונה מוצדקת ו/או 

אם לאו, באופן פרטני ביחס לכל אחד מרכיבי התלונה. כמו כן יהיה רשאי המזמין 

ישתף פעולה  קבלן. הקבלןלדרוש קבלת תשובות ו/או מידע ו/או מסמכים נוספים מה

לרשות  מידיהמסמכים באופן  באופן מלא ויעמיד את כל התשובות ו/או המידע ו/או

  המזמין. 

לתקן הפרות שבוצעו על  קבלןאם יימצא על ידי בודק השכר / רואה החשבון כי על ה . 22.5.4

ידו בקשר לדיני העבודה, אזי מבלי לגרוע מכל זכות אחרת של המזמין, יתקן אותן 

ימים ממועד הודעת המזמין בכתב וימציא למזמין אישור רואה חשבון  25תוך  קבלןה

הימים  25או בודק שכר מוסמך, בהתאם לדרישת המזמין, על תיקון ההפרה עד לתום ו/

יום ממועד קבלת התלונה אצל  25האמורים. לא תוקנה ההפרה כאמור עד לתום 

לעיל, יהווה  6.5.3עד למועד האמור בסעיף  קבלןהמזמין ו/או לא נתקבלה תשובת ה

טל את ההסכם לאלתר ו/או הדבר הפרה יסודית של ההסכם והזמין יהא רשאי לב

לא תהיה כל תביעה ו/או דרישה  קבלןבהודעה מוקדמת על פי שיקול דעת המזמין ול

  כלפי המזמין בקשר עם הביטול כאמור. 

 קבלןשעות עבודה של עובדי ה ישורא . 22.6

 קבלןהימלא אחר כל הוראות המזמין בכל הנוגע למעקב וניטור שעות העבודה של עובדי  קבלןה

  אצל המזמין ועבורו. 

  ישום נוכחות ר . 22.7

שימוש בשעון נוכחות או באמצעי טכנולוגי מתאים מעסיק יתקין על חשבונו ויערוך  . 22.7.1

אחר, אשר יבטיחו רישום מלא, מדויק ונכון של שעות העבודה בפועל של עובדיו אצל 

  מזמין השירות ותשלום מלא בגינן, באופן הניתן לבקרה ופיקוח שוטפים. 

בצע החתמה אישית בשעון הנוכחות או באמצעות האמצעי הטכנולוגי על העובד ל . 22.7.2

האחר ועליו לדווח דיווחי שעות עבודה אמתיים המשקפים נכונה את שעות עבודתו 

  בפועל. 

 אחריות  .23

נזק ממון ו/או לכל נזק "/"הקבלן" אחראי לכל נזק שהוא, בין לנזק גוף בין לנזק רכוש, בין לספק"ה

העבודה ובין לאחר מכן, שייגרם ל"מזמינה" ו/או לכל צד שלישי ו/או לכל אחר, בין במהלך ביצוע 

בין אם נגרם על ידו בין אם נגרם ע"י עובדיו ו/או שלוחיו ו/או   -עובד, כתוצאה ממעשה או מחדל שלו

  בין במישרין ובין בעקיפין, הנובע או הקשור לביצוע העבודה נשוא הסכם זה. -כל הנתון למרותו 
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  הוראות כלליות  .24

ימלא כל דרישה מטעם המזמין להפסיק את העסקתו של כל אדם המועסק על ידו  קבלןה . 24.1

בביצוע השירותים מושא הסכם זה, אם לדעת המזמין, התנהג אותו אדם באופן בלתי הולם או 

שאותו אדם אינו מוכשר למלא תפקידיו או שהוא נוהג ברשלנות בביצוע תפקידיו או שלא ניתן 

 קבלןלא יחזור ה -אישור קצין הביטחון של המזמין. אדם שהורחק לפי דרישה כאמור לגביו 

לא תהיה כל  קבלןלהעסיקו, בין במישרין ובין בעקיפין, לשם אספקת השירותים למזמין. ל

  טענה ו/או דרישה בעניין.

של מתחייב להתייצב ולהורות למי מעובדיו ו/או מטעמו להתייצב, בפני קצין הביטחון  קבלןה . 24.2

  המזמין, עם דרישתו של קצין הביטחון, ולמסור לו כל מידע שיידרש.

  תשלומים .25

תמורת קיום כל התחייבויותיו של הספק על פי הסכם זה ועל פי הצעתו במכרז, יהא זכאי  . 25.1

  הספק לקבלת תשלומים בהתאם להצעת המחיר שהגיש במסגרת המכרז וכמפורט להלן.

להצעתו במכרז ויהיו נקובים בשקלים חדשים ויכללו התשלומים שישולמו לספק יהיו בהתאם  . 25.2

את כל המיסים כולל מע"מ. המחירים יהיו סופיים ויכללו את כל הוצאות הספק ובכלל זאת, 

שירותי משרד, ציוד ואמצעים, הכשרות וכל הוצאות ישירות ועקיפות אחרות של הספק, לרבות 

  רווח קבלני.

עה שהוגשה על ידו במסגרת המכרז,  לא יהיה יובהר כי למעט תשלום התמורה הנקובה בהצ . 25.3

הספק זכאי לכל תשלום או הטבה בגין ביצוע השירותים לרבות תשלומים בגין הוצאות 

  טלפונים, דואר, הדפסות, כלכלה וכיו"ב.

התמורה תשולם על פי מספר שעות העבודה שבוצעו על ידי הספק ועובדיו בפועל ובכפוף להגשת  . 25.4

  תשלום.דו"ח שעות עבודה ודרישת 

  .בפועל לביצוע בהתאם ייעשה, אירועים אבטחת בגין התשלום כי, בזאת מובהר . 25.5

כמו כן, מתחייב הספק, כי ככל ושכר היסוד אשר ייקבע לפי צו העסקת עובדים, או בצו  . 25.6

ההרחבה בענף השמירה, או שכר המינימום במשק, יעמוד על שכר גבוה משכר היסוד שנקבע 

ן, שכר היסוד של העובדים יעמוד על השכר הגבוה מבין אלו שלהל 25.2במכרז כאמור בסעיף 

  הנזכרים לעיל.

מובהר בזה, כי הספק אינו רשאי לנכות כל סכום משכרו של העובד, גם אם העובד הסכים לכך.  . 25.7

  בכלל זה, לא ינוכו סכומים בגין הכשרות, ריענונים, אחזקת טלפון, קנסות  וכיוצ"ב.

שכרם במועדו ובכל מקרה לא יאוחר מהמועד הקבוע חוק הספק מתחייב לשלם לעובדיו את  . 25.8

  .1958 -הגנת השכר, תשי"ח

הספק מתחייב, כי ככל ויקלוט עובדים אשר הועסקו על ידי הספק הקודם להעסקתו במכללה    . 25.9

ולחלופין יקלוט עובדים בעלי וותק, יבטיח הספק לשמור על כל זכויותיהם של עובדיו, לרבות 

  צף זכויות והכל בהתאם לכל דין.שמירה על רצף העסקה ור

  

  



42  
  

  

תשלום שעות שבת וחג וכן תשלום בגין ימי שבתון (בחירות, יום העצמאות) ייעשו בהתאם  . 25.10

לחוק שעות עבודה ומנוחה ובאופן אשר ישפה את העובד בהתאם לחוק. מובהר בזה, כי בכל 

על בסיס שכר מקרה, התמורה שתשולם לספק בגין עבודה בימי שבת/ שבתון ומועדים, תחושב 

  היסוד של העובד ולא על התעריף המקסימאלי שהגיש הספק במסגרת המכרז נשוא הסכם זה.

  ן הגשת חשבון וחשבוניתאופ .26

בו, יגיש הספק לנציג המכללה חשבון מפורט בגין השירותים שסופקו  5אחת לחודש, עד ליום ה  . 26.1

כאמור, יצורף דוח על ידו אשר בתחום המכללה  במסגרת הסכם זה לחודש שחלף. לחשבון 

 שעות מלא של כל עובדיו.

 נציג ידי על וחתום מאושר מפורט שעות דוח הספק יגיש,  השירותים בגין כי, בזאת מובהר . 26.2

  .המכללה

 יידחה, חודש בכל 15 ה היום לאחר  למכללה שיוגשו חשבונות בגין התשלום כי, בזאת מובהר . 26.3

  .נוספים ימים 30 -ב בגינם התשלום

החשבון על ידי נציג המכללה כאמור, יפיק הספק חשבונית מס כדין לפקודת לאחר אישור  . 26.4

המכללה והכל בהתאם להנחיות והוראות נציג המכללה וזאת בכפוף להצגת אישורים תקפים 

  על ניכוי מס במקור וניהול ספרים כדין.

לאחר אישור החשבונית בגזברות המכללה וככל והחשבוניות יוגשו כדין ובמועד, תשולם  . 26.5

  ימים מאישור החשבונית על ידי גזברות המכללה  . 45התמורה המגיעה לספק בתוך 

המכללה תהיה רשאית לדרוש מהספק, להגיש את החשבוניות באופן ממוחשב והספק יהיה  . 26.6

  חייב לפעול בהתאם להוראה זו.

לכל תשלום המגיע לספק החייב במע"מ, יתווסף מע"מ כדין ובשיעור המע"מ התקף במועד  . 26.7

  חשבונית.הפקת ה

  תעריפים ועדכון יסוד שכר .27

הספק מצהיר כי ידוע לו שעדכון תעריפים להצעות המחיר שהוגשו על ידו במכרז, ייעשה  . 27.1

  בהתאם להוראות סעיף זה בלבד.

 יפחת לא במכללה למאבטחים היסוד שכר, המכרז פרסום במועד כי לו ידוע כי, מצהיר הספק . 27.2

 .לשעה ₪ 31 מ יפחת לא לסייר היסוד שכר  וכי לשעה ₪ 30 מ

 של היסוד שכר עדכון של מקרה בכל או יעלה במשק המינימום ושכר ככל כי, בזה מובהר . 27.3

, המעודכן היסוד שכר מגובה גבוהה   המכללה ידי על שנקבע היסוד שכר עוד וכל המאבטחים

 נתון, כאמור ועדכון המאבטחים של היסוד שכר את לעדכן חייבת אינה אך רשאית   המכללה

  .זה בהקשר   המכללה כלפי טענות כל תהיינה לא ולקבלן הבלעדי דעתה לשיקול
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בכל מקרה בו  –עדכון בעקבות שינוי בשכר המינימום, או הסכמים קיבוציים או צווי הרחבה  . 27.4

יחול עדכון אשר מכוחו יידרש הספק לעדכן את שכר העובדים, ובמקרים בהם שכר היסוד 

שנקבע במכרז במועד פרסומו, יעודכן התעריף לספק באותו המעודכן יעלה על שכר היסוד 

  השיעור באחוזים שיחול על שכר היסוד של העובד.

הספק מצהיר, כי ידוע לו שככל שיחול עדכון כפול או עדכון של רכיב זהה באחד מן הסעיפים  . 27.5

  הנזכרים לעיל, יעודכן התעריף בעדכון הגבוהה מבין העדכונים ולא יבוצע עדכון כפול.

  שינויים ועדכוני שכר .28

ידוע לספק, כי במקרים חריגים בלבד וכתוצאה ממחסור חמור בכוח אדם או לחילופין במצבי  . 28.1

חירום או ב"עת מלחמה" ולפי שיקול דעתה הבלעדי של המכללה  , רשאית המכללה   להוסיף 

למחיר שהוצע על ידו במסגרת  15%לספק תשלום נוסף בשיעור שלא יעלה על תוספת של 

  רז.המכ

לעיל, הנה למטרת תשלום שכר יסוד גבוה יותר  26.1מובהר בזה, כי התוספת כמפורט בסעיף  . 28.2

לעובדים והתשלום לספק,  יעודכן באופן יחסי ורק בגין הפרשי השכר שישולמו לעובד בפועל, 

  בתוספת התנאים הסוציאליים המשולמים בעקבות עדכון השכר כאמור.

וספות נוספות לספק אשר יגדילו את שיעור הרווח כפי לא תוסיף תעוד יובהר, כי המכללה  . 28.3

  שהציגו במסגרת הצעתו במכרז.

במקרים בהם נציג המכללה יאשר לספק להעסיק את עובדיו בשעות נוספות,   –שעות נוספות  . 28.4

  ישלם הספק את תשלום השעות הנוספות על פי החוק וצווי ההרחבה בענף השמירה. 

ובד בשעות נוספות, תהא בגובה התוספת לעלות שכר התמורה שתשולם לספק בגין העסקת ע . 28.5

  העובד החלה על הספק בפועל.  

הספק מתחייב שלא להעסיק עובד ביום המנוחה השבועי. בלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,  . 28.6

יהא הספק זכאי לתשלום תוספת בגין עבודה ביום המנוחה השבועי רק לאחר קבלת אישור 

  עובד ביום המנוחה השבועי. מראש של נציג המכללה   להעסקת 

העסקת עובד ביום המנוחה השבועי, תזכה את הספק, לתוספת תשלום בגובה התוספת לעלות  . 28.7

שכר העובד החלה על הספק בלבד. קרי. התוספת לתמורה תחושב בהתאם לשכר המשולם 

  לעובד בפועל והתוספת לא תחול על סך התעריף הכולל שהגיש הספק בהצעתו במכרז.

  טוח ביהוראות  .29

  .להסכם זה 1מסמך טו וטוהוראות הביטוח ואישור קיום ביטוחים כמפורט ב
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 ערבויות  .30

למזמין ערבות  קבלןעל פי הסכם זה, ימסור ה קבלןכבטחון למילוי מלוא התחייבויות ה . 30.1

בנקאית או ערבות של חברת ביטוח שברשותה רישיון לעסוק בביטוח בהתאם לחוק הפיקוח 

, חתומה על ידי החברה עצמה ולא על ידי סוכן ביטוח (להלן: 1981-על עסקי ביטוח, התשמ"א

"הערבות"). הערבות תהיה אוטונומית, בלתי מותנית, צמודה למדד המחירים לצרכן בנוסח 

₪ (_____________ ₪) להסכם לפקודת המזמין בסך של __________  ח'בנספח המופיע 

שתהא לפקודת המזמין. מובהר בזאת כי הפקדת הערבות כאמור הינה תנאי להתקשרות 

  . על הערבות לשאת את שמו המלא של המציע באופן מדויק.קבלןבהסכם זה עם ה

ם או תקופת ההסכם המוארכת יום לאחר תום תקופת ההסכ 90הערבות תהא בתוקף לפחות  . 30.2

  לפי העניין.  

הוראה מהוראות הסכם זה, רשאית המזמין לחלט את הערבות לאחר מתן  קבלןלא קיים ה . 30.3

יהיה רשאי  קבלןימים מראש. ה 7על כוונתה לעשות כן, לפחות  קבלןהודעה מראש בכתב ל

לשלם למזמין את סכום הערבות על מנת למנוע את חילוטה, ואולם אין בתשלום סכום הערבות 

  כל זכות להשבת סכום הערבות. קבלןבכדי לחייב את המזמין או בכדי להעניק ל

מהווה הפרה יסודית של הסכם זה, והמזמין יהיה רשאי  קבלןאי מסירת הערבות על ידי ה . 30.4

  .מידילבטלו באופן 

הערבות תהיה ניתנת למימוש בבת אחת או לשיעורין. חולטה הערבות ולא בוטל ההסכם על  . 30.5

להפקיד ערבות נוספת כך שבידי המזמין תהא ערבות בגובה  קבלןידי המזמין, יהיה על ה

  לעיל.  11.1הסכום הנדרש כמפורט בסעיף 

הערבות בכל , מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי המזמין יהא רשאי לחלט את ספקלמען הסר  . 30.6

  מקרה בו תקום לה זכות לפיצויים מוסכמים בהתאם להוראות הסכם זה. 

מבלי לפגוע באמור לעיל, המזמין יהיה רשאי בכל זמן להוכיח כי נזקו גבוה יותר ולתובעו  . 30.7

ואין בחילוט הערבות הבנקאית כדי למנוע מהמזמין ו/או לשלול ממנו מלהעלות כל  קבלןמה

על כל   קבלןנה לו עפ"י כל דין. בחתימתו על הסכם זה מוותר הטענה ולדרוש כל סעד המוק

  טענה באשר לגובה הפיצוי ו/או סבירותו.

בכל  מידימבלי לגרוע מהאמור לעיל ובנוסף, המזמין יהיה רשאי להציג את הערבות לפירעון  . 30.8

  להלן.  31מקרה של הפסקת ההתקשרות בהתאם לסעיף 

  מהווה הפרה יסודית של ההסכם. הפרת הוראות סעיף זה, על כל תניותיו,  . 30.9
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  הפרות, סעדים ותרופות .31

מוסכם בין הצדדים, כי כלל הסעיפים והתנאים המופיעים בהסכם זה כולל הסעיפים הקטנים,  . 31.1

הנם סעיפים ותנאים יסודיים של ההסכם והפרת כל אחד מהם תחשב כהפרה יסודית של 

  הסכם זה.

מסעיפי ההסכם, תזכה את המכללה בפיצוי קבוע  הספק מצהיר, כי ידוע לו שהפרת כל אחד . 31.2

  ₪ . 100,000ולא יעלה על ₪  50,000ומוסכם בראש, בסך שלא יפחת מ 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ובמידה והספק לא יעמוד ברמת השירות המוגדרת במכרז  . 31.3

בלת ובהסכם זה,  הוא ישלם פיצוי מוסכם על פי מידת החריגה מהרמה המוגדרת ובהתאם ל"ט

הפיצויים המוסכמים" המפורטת להלן. יובהר כי אין בטבלה שלהלן, כדי למצות את קשת 

הסעדים השמורה למכללה   בהתאם למסמכי המכרז וההסכם ולמכללה   שמורה הזכות 

לעיל או כחלף לפיצויים  28.2להפעיל סעדים אחרים, בנוסף לפיצויים שנקבעו בסעיף 

  המוסכמים שלהלן:

  

  הערות  המוסכם יצויהפ גובה  המקרה
 עומד אינו השירותים נותן

  שנקבע העובדים בתקן
 יעמוד לא השירותים ונותן ככל  ליום ₪  1,000

 או ברציפות ימים 7 בתקן
  הערבות תחולט במצטבר

 עומד אינו השירותים נותן
  השונות למשימות הציוד בתקן

ונותן השירותים לא ישלים  ככל  ליום ₪  500
 3את אספקת הציוד בתוך 

₪  1,000ימים יעמוד הפיצוי על 
  לכל יום. 

 שעהעד -למשימה המאחר עובד
  ממנה חלק או איחור

 לחלק או שעה לכל ₪ 100
  ממנה

, לעובד איחורים 3 צבירת
 דרישה בעקבותיה תגרור

  העובד להחלפת
 למשימה עובד התייצבות אי

  משמרת נטישת כולל
    מקרה לכל ₪ 1,000

עובד שלא עומד בתנאי  הצבת
שמירת הכשירות אי ביצוע 

  הכשרה או ריענון כנדרש 

לעמידה בתנאי שמירת  עד  למקרה ₪ 1,000
הכשירות לא יוצב המאבטח 
ויש להציב מאבטח מוכשר 

  מיידיבאופן 
עובד שלא עומד  הצבת

בקריטריונים הדרושים 
להעסקתו, בין אם עפ"י דין ובין 

בהתאם לקבוע במכרז או אם 
שלא אושר ע"י משטרת ישראל 

  או נציג המכללה 

לעמידה בתנאי שמירת  עד  למקרה ₪ 1,000
הכשירות לא יוצב העובד ויש 
להציב עובד מוכשר באופן 

  מיידי

 מבצעית בכשירות עמידה אי
 נשק, ותחמושת נשק תקן: כולל

, במחסניות חוסר, תקין לא
מחסנית /נשק, ברישיונות חוסר

, פרטי נשק עם עבודה, פגומים
 ביצוע אי, מבצעי בתרגיל כשל

  "בוכיו"ט קב הנחיית

לעמידה בתנאי שמירת  עד  למקרה ₪ 500
הכשירות לא יוצב המאבטח ויש 
להציב מאבטח כולל ציוד תקין 

  מיידיבאופן 

עמידה בתקן ביגוד וציוד  אי
ב: ביגוד, כובע  חוסריםכולל 

זיהוי, תג שם, אמצעי קשר, 
נעליים, תרסיס פלפל, פונדה 
למחסניות, נרתיק אקדח, יומן 
אירועים, פנקס כיס, תעודת 
סמכויות, רישיון נשיאת אקדח 

  וכיו"ב

 רישיונות נשיאת אי כי מובהר  למקרה ₪ 250
 ועלולות לחוק בניגוד הינן

 ובחינת לבדיקה להוביל
  ישראל משטרת ידי על המקרה
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 מילוי אי, דיווחים העברת אי
 ביצוע דיווח, נוכחות"חות דו

  כוזב שעות

 להוביל עלול, כוזב דיווח  למקרה ₪ 500
  ישראל במשטרת תלונה להגשת

  
תשלום בחודש כלשהו   אי

במהלך תקופת ההתקשרות 
ותקופת ההתקשרות הנוספת, 
ככל שנוספה, של מלוא השכר 
למאבטח, לרבות הפרשות 

  וזכויות סוציאליות 

, הסעיף באותו חוזרת הפרה  הפרה לכל ₪ 1,000
 כפול פיצוי בעקבותיה תגרור

  הפרה לכל

 אי, שכר בודק עם"פ שת חוסר
, כנדרש מסמכים העברת
 במועד שלא שכר תלושי העברת
 אחד כל של הפרה, בחוק הקבוע
 המנויים העבודה מחוקי

  בהסכם

 יתקן לא השירותים ונותן ככל  למקרה ₪ 2,500
, ימים 60 בתוך ההפרות את

  הערבות תחולט

 אישור ללא משנה ספק הפעלת
  המכללה נציג

 תזכה, זה בסעיף חוזרת הפרה  למקרה ₪ 2,000
  כפול בפיצוי המכללה את

 ערבות או ביטוח חידוש אי
  בתוקף שאינם

 לא, המוסכם לפיצוי בנוסף  ליום ₪  5,000
 עד תשלומים לספק יועברו

  האישורים לחידוש
 או בדיקה פתיחת על דיווח אי

 על רישיון התליית או חקירה
 משטרת או הרווחה משרד ידי

  שעות 24 בתוך ישראל

כי חובת הדיווח הינה  מובהר  ליום ₪ 5,000
, השני מהיום החל, מידית
  יוכפל הפיצוי סכום

 

מובהר בזה, כי נציג המכללה רשאי אך אינו חייב, להפחית את סכום הפיצוי המוסכם ובתנאי  . 31.4

  מהסכום הנקוב בטבלה שלעיל. 50%שסך ההפחתה לא יעלה על שיעור של 

מוסכם. הספק יגיש עוד יובהר, כי לספק ניתנת זכות ערעור עם קבלת הודעה על דרישה לפיצוי  . 31.5

ימים מיום קבלת ההודעה לדרישת הפיצוי  7את הערעור בכתב לנציג המכללה וזאת בתוך 

  כאמור.

  ימים מיום הגשת הערעור. 7נציג המכללה  , ימסור את החלטתו לספק בתוך ועד  . 31.6

ימים מיום קבלת  7ככל והספק יבקש לערער פעם נוספת, יוגש הערעור בכתב בלבד ובתוך  . 31.7

  דחיית הערעור, למנכ"ל המכללה בלבד. ההודעה על

ימים, לביצוע  7 - עם קבלת תגובת מנכ"ל המכללה, יפעל הספק באופן מידי ולא יאוחר מ . 31.8

  .החלטת המנכ"ל כאמור

  

 אי הסבה .32

לא יהיה רשאי להעביר ו/או להסב ו/או לשעבד את זכויותיו ו/או חובותיו ו/או  קבלןה . 32.1

התחייבויותיו לפי הסכם זה, ו/או להקנות בהן כל זכות ו/או טובת הנאה לכל צד שלישי, אלא 

בהסכמת המזמין בכתב. העסקת עובדים בין ששכרם משתלם לפי זמן עבודה ובין ששכרם 

בה כשלעצמה, משום מסירת אספקת השירותים או של כל  משתלם לפי שיעור העבודה, אין

  חלק ממנה, לאחר.

כאמור לעיל על פי שיקול דעתי הבלעדי ואין הוא חייב  קבלןהמזמין רשאי לסרב לבקשת ה . 32.2

  לפרט את סיבותיו.
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 קבלן, לא יהיה בכך כדי לפטור את הקבלןנתן המזמין את הסכמתו במפורש לבקשת ה . 32.3

לפי הסכם זה. המזמין רשאי לבטל את הסכמתו על פי שיקול דעתו מאחריותו והתחייבויותיו 

  ואין הוא חייב לפרט את סיבותיו. קבלןהבלעדי במסירת הודעה בכתב ל

  קיזוז  .33

בהתאם  קבלןכל סכום אשר חייב לו ה קבלןהמזמין יהיה רשאי לקזז מכל תשלום המגיע ממנו ל . 33.1

  להוראות הסכם זה. 

או תשלום שהוא חייב למזמין והנובע מהסכם זה ושעליו  לא יהיה רשאי לקזז כל סכום קבלןה . 33.2

מוותר בזאת על כל זכות שיכול ותהיה לו לקיזוז סכום כלשהו  קבלןלשלם על פי הסכם זה. ה

  אמור לעיל.כ

  ביצוע עבודות בשעת חירום וביצוע עבודות ביום הבחירות לכנסת או בשלטון המקומי .34

הספק מצהיר ומתחייב, כי בכל מצב המוגדר כשעת חירום, בין אם הוכרז על ידי ממשלת  . 34.1

ישראל ובין אם הוכרז על ידי המכללה, ביצוע העבודות ומתן השירותים הניתנים למכללה   

 במסגרת הסכם זה, יימשך כבשגרה. 

המכללה, שלא עוד מתחייב הספק, כי כל זמן שלא לא ניתנה לו הנחיה מפורשת ובכתב מנציג  . 34.2

  לספק את השירותים, יסופקו השירותים כמתחייב מהסכם זה כאמור.

ניתנה הנחיה להפסקת העבודה, התשלום ככל שישנו, ישולם על העבודות שבוצעו על ידי הספק  . 34.3

  בפועל ובהתאם למפורט בהסכם זה.

ירותקו הספק מתחייב, כי בשעת חירום כאמור, הציוד והעובדים המופעלים על ידו בהסכם זה,  . 34.4

לטובת המשך העבודות במכללה. המכללה תוכל לעשות שימוש בציוד ובעובדים אף כדי לבצע 

עבודות ו/או לתן שירות נוסף, שאינו כלול בעבודות נשוא ההסכם, ואולם ביצועם הכרחי במצב 

של שעת חירום. יובהר כי ביצוע העבודות בשעת חירום, יתואם עם הספק והודעה על ביצוע 

ורגות", יאושר בכתב על ידי נציג המכללה  . הספק מתחייב, לספק את כלל עבודות "ח

  שעות ממועד קבלת ההודעה מנציג המכללה  . 4השירותים הנדרשים בשעת חירום, בתוך ועד 

ככל ויתקיימו בחירות לכנסת או לשלטון המקומי במהלך תקופת ההתקשרות, מתחייב הספק  . 34.5

  י אבטחה אחרים, בהתאם לדרישת נציג המכללה.לספק מאבטחים ו או סדרנים ו או עובד

מובהר כי הדרישה לביצוע העבודה ביום הבחירות כאמור, תועבר לספק בכתב על ידי נציג  . 34.6

  המכללה ותאושר על ידי גזבר המכללה.

מובהר בזה, כי התעריף שישולם לקבלן בגין שעת עבודה ביום הבחירות כאמור, יהא בהתאם  . 34.7

  . .מאבטח להצעה שהוגשה על ידו לשעת

עוד יובהר, כי ככל ויום הבחירות יוכרז כיום שבתון, הקבלן ישלם לעובדיו את שכרם בהתאם  . 34.8

  לחוק.

ככל ויום הבחירות יוכרז כיום שבתון, תשולם התמורה לקבלן בהתאם להצעתו במכרז,  . 34.9

  והכל בהתאם לכל הוראות הדין בעניין. 50%בתוספת 
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  שונות .35

נעות או שיהוי מצדה של המכללה במימוש זכות מזכויותיה כל ויתור או ארכה או הנחה או הימ . 35.1

על פי ההסכם, לא תהא בתוקף או בעלת משמעות אלא אם כן נעשתה ונחתמה בכתב כדין על 

  ידי מורשי החתימה מטעם המכללה. 

ויתרה המכללה על הפרת הוראה מהוראות הסכם זה, לא יראה הוויתור כוויתור על כל הפרה  . 35.2

הוראה או הוראות אחרות זולת אם נעשה הוויתור בהתאם לאמור שלאחר מכן של אותה 

  בסעיף קטן זה. 

לא יהיה תוקף לכל שינוי או תיקון להסכם זה או לחלק ממנו, לרבות המועדים בהסכם זה,  . 35.3

  אלא אם נעשה בכתב ונחתם כדין על ידי מורשי החתימה המוסמכים של הצדדים להסכם זה. 

המצאת אישורים: כתנאי מוקדם לביצוע תשלומים לספק על ידי המכללה לפי הסכם זה,  . 35.4

ימציא הספק למכללה את כל האישורים הנדרשים כמפורט במסמכי המכרז וההסכם וכן את 

  כל האישורים הנדרשים לפי כל דין וזאת למשך כל תקופת ההתקשרות בין הצדדים. 

  ובין הספק, יחשב הספק כספק עצמאי ולא כעובד.  הקשור למערכת היחסים בין המכללה  בכל . 35.5

הספק מצהיר כי העובדים שיבצעו את העבודות במכללה מטעמו, הנם עובדיו בלבד וכי הם  . 35.6

נתונים להוראותיו והנחיותיו והוא מפקח ומבקר אותם באופן קבוע והוא נושא בכל ההוצאות 

  הכרוכות בהעסקתם אצלו. 

העבודות כולן, כך שבמקרה של חוסר בעובדים, הוא יפעל  הספק מצהיר, כי הוא ערוך לביצוע . 35.7

להשלמתם באופן מידי וזאת בשל חוסר בעובדים מפאת מחלה, חופשה, שירות מילואים, ימי 

אבל/ שמחה וכיוצ"ב. עוד מתחייב הספק, כי לשם כך, קיימת אצלו עתודה של עובדים 

שלא יפחת מעובד אחד  מתאימים העומדים בכל התבחינים והאישורים הנדרשים, במספר

לפחות. הספק מתחייב להודיע לנציג המכללה  באופן מידי ובכתב, על צפי של מחסור בעובדים 

  ולא יאוחר משעה אחת טרם מועד ביצוע העבודה הנדרשת.

 שינוי ההסכם וויתור .36

הסכם זה מכיל, מגלם ומבטא את כל ההסכמות אליהן הגיעו הצדדים. כל ההבטחות,  . 36.1

המצגים, וההסכמים, בכתב או בעל פה, שניתנו או נעשו ע"י הצדדים לפני ההתחייבויות, 

החתימה על הסכם זה ואשר לא באו לידי ביטוי מפורש בו, בטלים ומבוטלים ולא יהיו בהם 

כדי להוסיף על התחייבויות ו/או זכויות הצדדים עפ"י הסכם זה ו/או עפ"י דין, לגרוע מהם או 

  לשנותם.

שנה או יחדש, יוסיף או יגרע מתנאי כלשהו בהסכם זה, אלא אם כן שום הסכם שיעשה לא י . 36.2

הסכם כזה יהיה בכתב, ייחתם בידי הצדדים ויאמר במפורש שהוא מחדש או משנה או מוסיף 

 על הסכם זה. 

אי עמידתו של המזמין על ביצוע מדויק של תנאי מתנאי הסכם זה, או אי דרישה לתרופות להן  . 36.3

  לא תיחשב כוויתור בעתיד על תנאי הסכם זה או על תרופה זו. פי הסכם זה, -הוא זכאי על
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כל שינוי, ביטול, או ויתור על תנאי מתנאיו של הסכם זה או תוספת להסכם זה, לא יהיה להם  . 36.4

 תוקף אלא אם כן נעשו בכתב ונחתמו על ידי המזמין.

בו, אישור  בכל מקום שנדרש אישור של המזמין לכל עניין שהוא הנובע מהסכם זה או הקשור . 36.5

 ידי המזמין.-כזה על מנת שיהיה תקף, יהיה בכתב וחתום על

מצדו של המזמין  כל ויתור או אורכה או הנחה או הימנעות או שיהוי או עיכוב (להלן: "ויתור") . 36.6

 מצדוו/או כמניעה  רכוויתובמימוש כל זכות מזכויותיו על פי הסכם זה, לא יראו אותם 

יהיה רשאי להשתמש בזכויותיו כולן או מקצתן בכל עת להשתמש בזכויותיו בעתיד והוא 

שימצא לנכון, אלא אם כן נעשה במפורש ונחתם בכתב כדין על ידי מורשי החתימה מטעם 

 המזמין. 

שתיקה ו/או הסכמה של המזמין לסטייה מהוראות ההסכם במקרה מסוים ו/או בסדרת  . 36.7

 אחר. מקרים, לא יהוו תקדים, ולא ילמדו מהם גזירה שווה למקרה

על כל הפרה לאחר מכן של אותה זכות או  רכוויתולמניעת ספק ויתור כאמור לא ייחשב גם  . 36.8

 זכות אחרת. 

  שמירת סודיות  .37

מתחייב לשמור בסודיות את כל המידע הקשור במזמין, ניהולו, ופרויקטים בתחומי  קבלןה . 37.1

ם ביצוע ההסכם פעילותו, ולא לגלות ו/או להשתמש במידע שנמסר לו, או שהגיע אליו בקשר ע

ו/או במהלך ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה או אגב ביצוע ההסכם, בין בתקופת ההסכם 

ובין לאחר מכן כמתחייב על פי כל דין למעט לגבי מידע אשר נדרש לשם מסירתו לרשויות 

  מוסמכות וכן למעט מידע שהפך לנחלת הכלל (ללא מעשה או מחדל של מייסד).

פירושו כל מידע המזוהה בדרך כלשהי כמידע של המזמין  –"מידע סודי"  –לעניין סעיף זה  . 37.2

פה ו/או בכל -שהושג מאת המזמין, במישרין או בעקיפין, בעבר, בהווה ובעתיד, בכתב, בעל

צורה אחרת, לרבות מידע המתייחס לפעילויות מסחריות ועסקיות של המזמין ו/או של צדדים 

בדרך כלשהי במזמין, מידע מקצועי, פיננסי ושיווקי, רשימת לקוחות ו/או שלישיים הקשורים 

, שיטות עבודה, מערך שיווק נהלים, סודות מסחריים וטכניים, מוצרים קיימים ספקים

ומוצרים שבפיתוח, רעיונות טכנולוגיים, לקוחות, ספקים, תכנון כלכלי ופיננסי, מלאי, 

ים והצעות ו/או כל רשימה אחרת שתשמש את שירותים, אמצאות וחידושים, תמחור מכרז

  פעולתו השוטפת של המזמין.

מתחייב לחתום ולהחתים את עובדיו המועסקים על ידו ו/או כל מי מטעמו על הצהרת  קבלןה . 37.3

  סודיות. 

, עובדיו וכל מי מטעמו יצהירו כי ידוע להם כי אי מילוי ההתחייבויות על פי סעיף זה קבלןה . 37.4

ב 23,  וסעיף 1977 -לחוק העונשין, התשל"ז  119 -ו 118על פי סעיף  מהווה עבירה ובין היתר

  . 1981 -לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 

  סמכות השיפוט  .38

סמכות השיפוט בכל הקשור לנושאים והעניינים הנובעים או הקשורים בהסכם זה תהא לבתי המשפט 

  המוסמכים במחוז תל אביב או במחוז מרכז בלבד.
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  והודעותכתובת הצדדים  .39

כל הודעה של צד בקשר עם הסכם זה, תשלח בדואר רשום למשרדו של הצד השני לפי הכתובות  . 39.1

  המצוינות במבוא להסכם זה או תימסר ביד במשרדו של הצד השני.

שעות ממועד מסירתה  72הודעה שנשלחה בדואר רשום תחשב כהודעה שנמסרה ביד כעבור  . 39.2

  כדין בדואר.

  

  :םולראיה באו הצדדים על החתו

  

    

 המזמין

  

 קבלןה 

 חתימה וחותמת  חתימה וחותמת
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   ג מסמך

  הליך בחירת הזוכה במכרז

  הליך בחירת הזוכה במכרז זה יתבצע במספר שלבים ועל פי אמות המידה שיפורטו להלן:

  אמות המידה לבחירת הזוכים ושלבי בדיקת ההצעות תעשינה לפי המבחן הבא: 

ההצעה הזוכה היא ההצעה שתקבל את הציון המיטבי המשוקלל הגבוה ביותר מבין כל ההצעות שהוגשו 

  . 40%וממד האיכות יקבל משקל של  60במכרז כאשר ממד העלות (המחיר) יקבל משקל של % 

 בדיקת עמידת המציע בתנאי הסף. –שלב ראשון   .1

חרון להגשת ההצעות, ביחס לעמידתן ייבדקו כל ההצעות אשר התקבלו עד למועד הא בשלב זה,

  בתנאי הסף המפורטים בפרק תנאי הסף במכרז וזאת בהתייחס לפירוט ולנתונים שצירף המציע. 

  מובהר בזה, כי רק הצעה אשר עמדה בכל תנאי הסף הנדרשים תעבור לבדיקת השלב הבא. 

 מהניקוד הכולל של ההצעה). 40%( בדיקת איכות ההצעה –שלב שני   .2

שלב זה נועד לבחינת איכות ההצעות של המציעים השונים ומתן ניקוד בגין איכות לכל אחד 

  מהמציעים בהתאם לאמות המידה ולמשקולות המפורטים להלן: 

  הקריטריונים לבחינת האיכות יורכבו משני חלקים:  

מיות ניסיון המציע במתן שירותי אבטחה ברשויות מקו 54%-שביעות רצון לקוחות, ו -  46% 

  וגופים ציבוריים.

  מניקוד האיכות 46%הסבר ואמות מידה לבדיקת איכות ההצעה: שביעות רצון לקוחות =   

לקוחות מתוך רשימת כלל הלקוחות שתימסר על ידי המציע, לצורך קבלת חוות  5המכללה תפנה ל 

  דעת על שביעות הרצון של אותם הלקוחות מהשירותים שמספק המציע. 

 בדבר טענות כל תהיינה לא ולמציע אקראי ובאופן בכתב תיעשה ללקוחות הפנייה כי, בזאת מובהר

  . המכללה פנתה אליהן הלקוחות זהות

המכללה  , שומרת לעצמה את הזכות לפי שיקול דעתה, לפנות גם לגופים ציבוריים המקבלים 

. חוות ל פהבין אם בכתב ובין אם בע שירותים מהמציע, גם אם פרטיהם לא נמסרו על ידי המציע

  הדעת שיתקבלו מהלקוחות ישוקללו לצורך קביעת הציון בסעיף זה. 

  שיטת הניקוד/ ציון היא על פי סולם ההערכה כדלקמן:

  לא שבע רצון כלל. – 0  

  חסר שביעות רצון. – 1  

  שבע רצון במידה מועטה. – 2  

  שבע רצון.  – 3  

  שבע רצון במידה רבה. – 4  

  מאוד.שבע רצון במידה רבה  -5  
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  קריטריונים להערכת איכות מתן השירות

  

לקוחות  5ציון ממליצים ממוצע של 

  לפחות

    תשלום שכר מאבטחים במועד וללא תקלות

    טיפול בתקלות באספקת כ"א 

    תקלות בציוד ואופן הטיפול בהן

    ביצוע הכשרות ורענונים כנדרש ובהתאם ללו"ז

    איכות העבודה מול הקב"ט

    של מנהלי החברה מול הקב"ט איכות העבודה

    הפרת זכויות עובדים ומהירות הטיפול בהן

    אמינות החברה באופן כללי

    שביעות רצון כללית מהשירות הניתן

    ציון סופי

  

נקודות. הצעה שלא תעמוד בציון המינימום תיפסל בשלב  30ציון המינימום לטבלה זו יעמוד על 

  זה. 

לא יקבל את ציון המינימום הנדרש, רשאית המכללה לקבוע  במקרה בו אף אחד מן המציעים

  ציון מינימום נמוך יותר והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

  מציון האיכות 54%ניסיון המציע במתן שירותי אבטחה בגופים ציבוריים = 

   34%ציון זה, ייבחן בשתי בדיקות: ניסיון באספקת שירותים בגופים ציבוריים ברציפות = 

  לסעיף זה כאמור. 54%. סה"כ 20%מספר הגופים הציבוריים להם המציע מספק שירותים = 

  ניסיון המציע באספקת שירותים בגופים ציבוריים:

מספר שנות הניסיון של המציע 

  ברציפות

  נקודות

  34  שנים 15מעל 

  28  שנים 14 עד 9

  20  שנים 9 עד  5

  15  שנים 5פחות מ 
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 מספר - 20%=  ציבוריים וגופים מקומיות ברשויות האבטחה בתחום לקוחות מספר

 והם האחרונות השנים בחמש אבטחה שירותי סופקו או מסופקים להם החברה לקוחות

  .ישראל משטרת ידי על מונחים גופים

  

מספר הלקוחות 

ברשויות מקומיות/ 

  גופים ציבוריים

  נקודות

  20  ויותר לקוחות 10

  10  לקוחות 9 עד 5

  5  לקוחות 4עד  1

  

  100סה"כ הניקוד בשלב האיכות =     

 מניקוד הכולל של ההצעה). 60%( בדיקת הצעות המחיר –שלב שלישי   . 3

בשלב זה תיבדקנה הצעות המחיר ותקבע העלות להשוואה.  כל המציעים שהגיעו לשלב זה יקבלו 

  ציון בגין המחיר שהציעו. ציון המחיר ייקבע כדלקמן:   

  .  100ההצעה המסוכמת הנמוכה ביותר מבין ההצעות, תקבל ציון 

ההצעה הזולה הבאה בתור תקבל ציון על פי הנוסחה הבאה: סכום ההצעה חלקי סכום ההצעה 

  . 100הראשונה כפול 

  לדוגמא:

  .100לחודש = הציון שווה ₪  45,000סכום ההצעה הזולה ביותר הנו 

  לחודש.₪  50,00סכום ההצעה הזולה הבאה בתור הנו 

   0.9=  50,000לחלק ל  45,000

  נקודות. וכך הלאה לכל ההצעות. 90יעמוד על סך  2. ציון הצעה מספר 90=  100כפול  0.9

  

  שקלול ציון האיכות וציון הצעת המחיר –שלב רביעי    .4

 70%משקלול ההצעה וציון המחיר המהווה  30%בשלב זה יבוצע שקלול של ציון האיכות שיהווה 

משקלול ההצעה. ההצעות ידורגו בהתאם לציון הסופי המשוקלל וההצעה אשר הציון המשוקלל 

  שלה יהיה הגבוה ביותר, תיבחר כהצעה הזוכה.   

  

  100סה"כ הניקוד בשלב המחיר =   

  היא ההצעה שתקבל את הציון המשוקלל הגבוה ביותר בשלב האחרון.  ההצעה שתיבחר        
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  ד מסמך

  3/2020מס' מכרז  –הצעת מחיר 

  לכבוד המכללה האקדמית אחווה:           

אנו חברת _________________________________ מגישים בזאת את הצעתנו במסגרת מכרז 

  לביצוע שירותי אבטחה במכללה האקדמית אחווה.  3/2020מס פומבי 

אנו מצהירים בזאת כי כל מסמכי המכרז נקראו על ידנו, וכל האמור בהם הובן על ידנו, מקובל עלינו ואנו 

  פיהם.-מסכימים למכלול התנאים, ההתניות וההסדרים המובאים במסמכי המכרז ומתחייבים לפעול על

את השרות במגבלות הזמן שנקבעו במסמכי מכרז זה ובמועדים אנו מצהירים בזאת שביכולתנו לתת 

  שייקבעו ע"י הנציג מעת לעת.

אנו מצהירים בזאת כי הצעתנו זו מוגשת לאחר שבחנו היטב את מסמכי המכרז וקיבלנו מנציגי המכללה   

 את כל ההסברים וההנחיות הנחוצים לנו בגיבוש הצעתנו והתחייבויותינו.

לפי המכללה בקשר עם אי גילוי מספיק או גילוי חסר או טעות או פגם בקשר לא תהא לנו כל טענה כ

  לנתונים או לעובדות הקשורים לביצוע השירותים.

הרינו מתחייבים בזה, כי ככל והמכללה תודיע לנו כי הצעתנו היא ההצעה הזוכה וקודם לחתימת 

ההתחייבויות, כנדרש במסמכי ההסכם, נגיש למכללה את כל האישורים הנדרשים ונעמוד בכל התנאים ו

ימי עבודה מיום הודעת המכללה   על זכייתנו, עלול לגרום  7מכרז זה. אי מילוי התחייבות זו בתוך 

לחילוט ערבות המכרז ולנקיטת צעדים מנהליים או משפטיים על ידי המכללה   וכן לאפשר למכללה   

 להתקשר עם המציע או המציעים שהצעתם דורגה אחרינו. 

ידינו לעובד הנו בהתאם למפורט במסמכי המכרז ובהתאם להוראות -מצהירים כי השכר שישולם עלאנו 

 כל דין.

ידוע לנו, כי מספר המאבטחים ומספר השעות הנקובים בטבלה מטה, הנן לשם הערכה בלבד ולשם קביעת 

ולנו לא תהיינה  ההצעה הזולה ביותר. עוד ידוע לנו, כי המכללה   רשאית לשנות את כתב הכמויות המצ"ב

 כל טענות או תביעות כלשהן מהמכללה בקשר לכתב הכמויות כאמור.

  להלן הצעת המחיר המוגשת על ידנו לכל שעת עבודה וללא תוספת מע"מ כחוק:
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  ה' מסמך

  המחיר הצעות טבלת

  

  תפקיד / שירות

מספר עובדים 

  נדרש

  

שעות עבודה 

  משוערות בחודש

הצעת המחיר   הערות

לשעה ללא 

תוספת מע"מ 

  כחוק

  

 רגל הולכי שער

בניין  סטודנטים

  מדעים

  

1  

ה -א בימים

 עד 07:30 מהשעה

' ו בימי 19:00

 מהשעה חג וערבי

 השעה עד 07:30

14:00  

  

מאבטח רמה א 

  שאינו חמוש

  

שער הולכי רגל 

סטודנטים מפרץ 

  חניית אוטובוסים

  ה–בימים א   1

עד  07:30מהשעה 

ומהשעה  10:30

   07:30עד  19:30

בימי שישי וערבי 

 07:30חג מהשעה 

עד ליום 

ראשון/צאת החג 

 07:30בשעה 

  ברציפות

מאבטח רמה א 

  שאינו חמוש

  

ה -א בימים  1  מאבטח/ אחמ"ש 

 עד 07:30 מהשעה

' ו בימי 19:00

 מהשעה חג וערבי

 השעה עד 07:30

14:00  

מאבטח מוס"ח 

  חמוש

  

 כולל סייר

  חשמליים אופניים

 מהשעה ה-א בימים  1

 07:30 עד 19:00

  למחרת ביום

בימי שישי וערבי חג 

עד  07:30מהשעה 

ליום ראשון/צאת 

 07:30בשעה  החג

   ברציפות

מאבטח מוס"ח 

  חמוש
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  _________: ________ המשתתף וחותמת חתימה      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

מאבטח חמוש 

  לאירועים

  

  לא ידוע

  

לשם השקלול 

 2בלבד יחושבו 

  שעות בחודש

    

  

בודק בטחוני 

  לאירועים

  

  לא ידוע

לשם השקלול 

 2יחושבו בלבד 

  שעות בחודש

    

  

  

  סדרן לאירועים

  

  לא ידוע

  

לשם השקלול 

 2בלבד יחושבו 

  שעות בחודש

    

  

לשם השקלול   לא ידוע  מאבטח מועדונים

 2בלבד יחושבו 

  שעות בחודש

    

לשם השקלול   לא ידוע   לא חמוש רמע"

 2בלבד יחושבו 

  שעות בחודש
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  'ו מסמך

  פירוט הצעת המחיר

  

  הסבר למילוי הטבלאות שלהלן:

  

בהתאם להוראות המכרז, על המציע לפרט את העלויות המרכיבות את הצעת המחיר לכל אחד  . 1

 מסוגי המאבטחים כפי שהוגשו על ידו בטבלת הצעת המחיר. 

 וכי שלהלן בטבלאות המפורטים הרכיבים מן אחד בכל פירוט להגיש המשתתף על כי, יובהר עוד . 2

 .טבלה בכל המפורטים מהרכיבים במי), 0"אפס" ( מחיר למלא איסור חל

 .כולה ההצעה תיפסל, בהצעתו המפורטים מהרכיבים באחד) 0"אפס" ( המשתתף מילא .3

המכללה   ו/או מי שימונה על ידה, יבחנו את פירוט ההצעה בהתאם לחוק, הוראות המכרז  . 4

 כלל מרכיביהם באופן קפדני.וההסכם על 

על המציע, להביא בחשבון בהצעתו, את כלל ההוצאות הכרוכות במתן השירותים ובכלל זה, יכלול  . 5

 רווח. 4%רווח קבלני בשיעור שלא יפחת מ המציע, 

, 4%מובהר בזה, כי הצעת מחיר לכל אחד מהמאבטחים אשר תותיר בידי המציע רווח הנמוך מ  . 6

 תיפסל ההצעה כולה. 

כללה תבחן את סבירות הצעות המחיר כפי שיפורטו על ידי המציע, באופן אשר ישקף את המ . 7

 העלות הסבירה לכל רכיב המופיע בטבלת פירוט ההצעה.

מובהר בזה, כי הצעת מחיר לאיזה מסוגי השירותים הנדרשים במכרז, אשר התמורה בגינה תיבחן  . 8

 ותימצא גרעונית, תיפסל ההצעה כולה.

 מחיר הוגש. ההצעה בפירוט מהרכיבים אחד בכל) 0( אפס מחיר להגיש איסור חל כי, בזאת מובהר . 9

 .כולה ההצעה תיפסל, ההצעה את המרכיבים מהפרטים במי אפס

 בטבלת שתוגש המחיר מהצעת נמוך או גבוה יהא המחיר הצעת ופירוט ככל כי, בזאת מובהר .10

 .ההצעה קביעת לשם הנמוכה המחיר הצעת את בחשבון תביא המכללה, ההצעות סיכום

מובהר ומודגש בזאת במפורש, כי המכללה  שומרת לעצמה את הזכות לבצע חלק מהעבודות ו/או  .11

מהכמויות הכלולות במכרז בהתאם למגבלות התקציביות. המכללה שומרת לעצמה הזכות, 

במפורש, לבצע העבודות נשוא המכרז בשלבים. כמו כן, שומרת המכללה לעצמה את הזכות 

ל אף כל האמור בהסכם, לבצע חלק בלבד מהעבודות נשוא המכרז מבלי שהפסקת ביצוע במפורש ע

העבודה או ביטול חלקי ממנה יחייבו את המכללה   בתשלום פיצוי מכל סוג שהוא לספק ולספק 

לא תהא טענה ו/או דרישה ו/או תביעה/טענה מכל סוג שהוא כלפי המכללה   בכל הקשור והכרוך 

 ת ו/או הפסקת השרות או חלק ממנו.בביצוע חלק מהעבודו

הצעת הספק תעמוד בתקפה גם אם תבחר המכללה לדרוש מהספק ביצוע חלקי של העבודות ו/או  .12

 השירותים ובין אם במהלך תקופת ההתקשרות תבחר המכללה  לצמצם את היקף השירותים. 

  לכלל המחירים המוצעים, יתווסף תשלום מע"מ כחוק. .13
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  מאבטחים לסוגי המחיר הצעות פירוט

  

  לשעה.₪  60מובהר בזאת, כי הצעת המחיר לא תעלה על  :הבהרה  

  העלות בשקלים  מאבטח מוסדות חינוך חמוש לשעה

  

  שכר יסוד 

  

30  ₪  

  

  עלות תנאים סוציאליים באופן מלא

  

  

עלות הכשרות וריענונים כולל תשלום שכר וכולל אימון השלמה 

  למאבטח טיולים

  

  

  עלות שכר מפקח בהתאם להוראות המכרז

  

  

  עלות רכב מפקח כולל דלק

  

  

  קשר בהתאם להוראות המכרז עלות אמצעי

  

  

  עלות ביגוד, חימוש, אגרות נשק, ביטוחים, ערבויות 

  

  

  עלות פרסום, שיווק, הוצאות משרד, הנהלה וכלליות

  

  

  סה"כ עלות ללא רווח

  

  

  4%רווח שאינו נמוך מ 

  

  

  

  סה"כ עלות ללא תוספת מע"מ כחוק
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  העלות בשקלים  לשעה חשמליים אופניים כולל סייר'  ב רמה חמוש מאבטח

  

  שכר יסוד 

  

31  ₪  

  

  עלות תנאים סוציאליים באופן מלא

  

  

  עלות הכשרות וריענונים כולל תשלום שכר

  

  

  עלות אמצעי קשר בהתאם להוראות המכרז

  

  

  עלות ביגוד, ביטוחים, ערבויות 

  

אופניים חשמליים כולל ציוד נלווה (קסדה, שילוט  עלות

  "ב)וכיוצ

  

  

  עלות פרסום, שיווק, הוצאות משרד, הנהלה וכלליות

  

  

  סה"כ עלות ללא רווח

  

  

  4%רווח שאינו נמוך מ 

  

  

  סה"כ עלות ללא תוספת מע"מ כחוק

  

  לשעה.₪  62לא תעלה על  הבהרה: מובהר בזה, כי הצעת המחיר      
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  לשעה.₪  55לא תעלה על הבהרה: מובהר בזה, כי הצעת המחיר       

  

  

  העלות בשקלים  לשעה חמוש לא בטחוני בודק

  

  שכר יסוד 

  

30  ₪  

  

  עלות תנאים סוציאליים באופן מלא

  

  

עלות הכשרות וריענונים כולל תשלום שכר וכולל אימון השלמה 

  למאבטח טיולים

  

  

  עלות שכר מפקח בהתאם להוראות המכרז

  

  

  עלות רכב מפקח כולל דלק

  

  

  עלות אמצעי קשר בהתאם להוראות המכרז

  

  

  עלות ביגוד, חימוש, אגרות נשק, ביטוחים, ערבויות 

  

  

  עלות פרסום, שיווק, הוצאות משרד, הנהלה וכלליות

  

  

  סה"כ עלות ללא רווח

  

  

  4%רווח שאינו נמוך מ 

  

  

  

  סה"כ עלות ללא תוספת מע"מ כחוק
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  ז מסמך

  התחייבות לשמירת סודיות ולמניעת ניגוד עניינים

  

  מבוא 

  

לבין המכללה  )"הספק"ונחתם הסכם התקשרות בין __________________ (להלן:   הואיל

מיום _______בחודש  3/2020 מס'  הסכם לפי מכרז "המכללה  ")האקדמית אחווה (להלן: 

) לאספקת השירותים המפורטים בהסכם (להלן: "ההסכם"(להלן:  2020_______ שנת 

  ); "השירותים"

  ידי הספק, כעובד או כספק, בין השאר, לשם אספקת השירותים למכללה  .-ואני מועסק על  והואיל 

, קבלני משנה וכל אדם והמכללה   הסכימה להתקשר עם הספק בתנאי כי הספק לרבות עובדיו  והואיל 

אחר מטעמו ישמור על סודיות כל המידע כהגדרתו להלן בהתאם להוראות התחייבות זו, וכן על 

  סמך התחייבות הספק לעשות את כל הדרוש לשמירת סודיות המידע כהגדרתו להלן; 

תי או והוסבר לי וידוע לי כי במהלך העסקתי או בקשר אליה יתכן כי אעסוק או אקבל לחזק  והואיל 

יבוא לידיעתי מידע כלשהו לרבות תכתובת, חוות דעת, חומר, תכנית, מסמך, רישום, שרטוט, 

סוד מסחרי/עסקי או ידיעות מסוגים שונים, שאינו מצוי בידיעת כלל הציבור או מידע שהגיע 

"קיצור דרך" לשם הגעה למידע  -לידיעתי עקב או בקשר להסכם או מידע שידיעתו תשמש ל 

ו יכול להגיע אליו, בין בעל פה ובין בכתב, לרבות בהעתק, באמצעי אחסון אלקטרוני שהכלל אינ

או בכל כלי ואמצעי אחר העשוי לאצור מידע בין ישיר ובין עקיף, לרבות, אך מבלי לגרוע 

  מכלליות האמור, נתונים, מסמכים ודו"חות (להלן: "המידע"); 

ירה בסוד או מסירת המידע בכל צורה שהיא לכל אדם או והוסבר לי וידוע לי כי גילוי או אי שמ  והואיל 

גוף כלשהם מלבד לנציגי המכללה   המוסמכים לעניין ההסכם, ללא קבלת אישור נציג המכללה   

  המוסמך מראש ובכתב עלול לגרום למכללה   או לצדדים נזק מרובה ומהווה עבירה פלילית: 

  : אי לכך, אני הח"מ מתחייב כלפי המכללה   כדלקמן

  המבוא להתחייבות זו מהווה חלק בלתי נפרד הימנה.  . 1

  לשמור על סודיות גמורה ומוחלטת של המידע או כל הקשור או הנובע ממנו.  . 2

להשתמש במידע אך ורק למטרה שלשמה נמסר או הובא לידיעתי במסגרת מתן השירותים, ובכפוף  . 3

לאמור לעיל, לא להשתמש במידע או לנצלו לפרנסתי או לכל שימוש עצמי אחר שלא בהתאם לאמור 

  לעיל, וכן לא לגרום או לאפשר לאחרים לנצל, בכל דרך או אופן שהם, את המידע. 

ידי הספק או לאחר -האמור לעיל, הנני מתחייב כי במשך כל תקופת העסקתי עלמבלי לפגוע בכלליות  . 4

מכן לא לאפשר לכל אדם או גוף או מוסד כלשהם לקבל את המידע, בין במישרין ובין בעקיפין, לא 

לפרסם, להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת אדם או גוף וכן לא להוציא מחזקתי את המידע 

  אחר או כל חפץ או דבר, בין ישיר ובין עקיף, לצד כל שהוא. או כל חומר כתוב 

לנקוט אמצעי זהירות קפדניים ולעשות את כל הדרוש כדי לקיים את התחייבותי על פי התחייבות  . 5

זו לרבות שמירה על סודיות המידע, בין השאר, לנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים מבחינה 

   בטיחותית, ביטחונית, נוהלית או אחרת.
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להביא לידיעת עובדי או קבלני משנה או מי מטעמי, ככל שישנם, את האמור בהתחייבות זו לרבות  . 6

  חובה זו של שמירת סודיות ואת העונש על אי מילוי החובה. 

להיות אחראי כלפיכם על פי כל דין לכל נזק או פגיעה או הוצאה או תוצאה מכל סוג, אשר ייגרמו  . 7

צאה מהפרת התחייבותי זו, וזאת בין אם אהיה אחראי לבדי בגין לכם או לצד שלישי כל שהוא כתו

  כל האמור ובין אם אהיה אחראי ביחד עם אחרים. 

להחזיר לידיכם ולחזקתכם מיד כשאתבקש לכך כל חומר כתוב או אחר או חפץ שקיבלתי מכם או  . 8

וף עקב מתן השייך לכם או שהגיע לחזקתי או לידי עקב מתן השירותים או שקיבלתי מכל אדם או ג

השירותים או חומר שהכנתי עבור המכללה  . כמו כן, הנני מתחייב לא לשמור אצלי עותק כל שהוא 

  של חומר כאמור או של המידע. 

  שלא לעסוק או להתקשר בכל דרך שהיא בעיסוק שיש בו משום פגיעה בחובותיי שלפי הסכם זה. . 9

ד בו בין מילוי תפקידי או עיסוקי במסגרת מתן לא ידוע לי על ניגוד עניינים קיים או שאני עשוי לעמו .10

  השירותים למכללה   לבין עניין אחר שלי או עניין של קרובי או עניין של גוף שאני או קרובי חבר בו. 

בכל מקרה שאפר התחייבות זו לרבות בכל מקרה שאגלה מידע כאמור השייך לכם או הנמצא  .11

ות תביעה נפרדת ועצמאית כלפי בגין הפרת חובת ברשותכם או הקשור לפעילויותיכם, תהיה לכם זכ

  הסודיות שלעיל. 

הנני מצהיר כי ידוע לי ששימוש במידע שלא בהתאם לכתב התחייבות זה לרבות מסירתו לאחר  .12

  . 1981 -וחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 1997 -מהווים עבירה לפי חוק עונשין, התשל"ז

  סוג שהוא ביני לבינכם.  התחייבותי זו לא תפורש כיוצרת קשר אישי מכל .13

מוסכם וידוע לי כי על העתקים של המידע, אשר יתקבלו בכל דרך שהיא, יחולו כל הוראות כתב  .14

  התחייבות זה. 

מוסכם וידוע לי כי אין בהתחייבות זו כדי לגרוע מכל זכות או סעד או סמכות אחרת המוקנית  .15

  פי כל דין או הסכם לרבות ההסכם. -למכללה   על

  

  

  באתי על החתום ולראיה

  

  

  היום: ______ בחודש: _______________ שנת: ________

  

  שם פרטי ומשפחה: __________________________ ת"ז: ______________

  חתימה: _____________________
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  ח מסמך

  ותק וניסיון המציע

  

 עד רצוף ובאופן 2015 ינואר מחודש לפחות ואבטחה שמירה שירותי במתן ומוכח קודם ניסיון בעל המציע
 שלא מצטבר כספי ובהיקף, ציבוריים גופיםאו /ו מקומיות רשויות, אקדמיים למוסדות, 2019 דצמבר

 .בשנה"מ) מע כולל(לא  ₪ 12,000,000 -מ יפחת

 תאגידים, ממשלתיים תאגידים, ממשלה משרדי, מקומיות רשויות -זה סעיף לעניין" ציבוריים גופים"
 .וביוב מים תאגידי, עירוניים

מספר   שם הלקוח

מאבטחים 

חמושים 

שסופקו 

  בכל שנה

שנת   תיאור הפעילות

  ביצוע

היקף 

כספי 

  (בש"ח)

  טלפון/טלפון נייד  שם איש קשר

  

  

            

  

  

            

  

  

            

  

  

            

  

  

            

  .יש להוסיף שורות ככל שנדרש

  הצהרת המציע: 

          

  טלפון    תפקיד    שם

          

  מס' זהות/עוסק מורשה    תאריך    וחותמתחתימה 
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  ט מסמך
  
  
  

  נוסח ערבות בנקאית 
  

  לכבוד
  המכללה האקדמית 

  המכללה האקדמית אחוה 
  (שתיהן יקראו להלן: "אחווה")

  79800ד.נ שקמים 
  

  נ.,.ג.א.

  ..…ערבות בנקאית מס'הנדון: 
  

  כלפיכם בערבות מוחלטת) אנו ערבים בזה "הנערב"על פי בקשת _________________ (להלן: 

שקלים חדשים)  ______________ש"ח ( _________ובלתי מותנית לתשלום כל סכום עד לסך של 

 3/2020מכרז פומבי ל), שתדרשו מאת הנערב בקשר "סכום הערבות"להלן: בתוספת הפרשי הצמדה למדד (

  . שמירה ואבטחהשירותי לאספקת 

  

  בערבות זו :

  לצרכן המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה."מדד" משמעו מדד המחירים 

  "המדד הבסיסי" משמעו המדד האחרון הידוע במועד חתימת כתב ערבות זה.

  "המדד הקובע" משמעו המדד האחרון הידוע במועד ביצוע התשלום בפועל על פי ערבות זו.

  

מים מיום קבלת דרישתכם ) י7אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום שתשלומו יידרש על ידכם תוך שבעה (

הראשונה בכתב, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם ומבלי שיהא עליכם לדרוש תחילה את 

  סילוק הסכום הנ"ל מאת הנערב.

ערבות זו הינה בלתי חוזרת, בלתי תלויה ולא ניתנת לביטול, לא יהיה צורך להוכיח את דרישתכם על פיה 

ר, ולא תהיו חייבים להגיש תחילה, לשם קבלת תשלום על פיה, תביעה בהליך משפטי או בכל אופן אח

  .נערב, או לדרוש תחילה תשלום מאת הנערבמשפטית נגד ה

ערבות זו תעמוד בתקופה עד ליום _____ (כולל) ולאחר תאריך זה תהיה בטלה ומבוטלת. כל דרישה על פי 

  ל.ערבות זו צריכה להתקבל אצלנו בכתב לא יאוחר מהתאריך הנ"

  והינה בלתי חוזרת. ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה

  בכבוד רב,                  
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  אישור רו"ח על מחזור כספי - י מסמך

  

  

  תאריך:_______________

  לכבוד

_____________________  

  

  

  יאישור על מחזור כספ  הנדון : 

  

״) מאשר המציע__________________ (להלן: ״אני הח״מ רואה חשבון __________________ של 

  :קמןבזאת כדל

  

 -לא פחת מ2019, 2018, 2017, 2016, היקף המחזור הכספי המצטבר של המציע, בכל אחת מהשנים

__________ ₪.  

 
  

  שם מלא ___________

  

  חתימה וחותמת ____________

  

  תאריך ______________

  

  כתובת _________________

  

  טלפון __________________מס' 
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  תצהיר על העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר מינימום - 'אי מסמך

  

אני הח"מ __________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה 
  צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

זה בשם _________________ שהוא הגוף המבקש להתקשר עם המכללה (להלן: הנני נותן תצהיר  . 1

  "). אני מכהן כ_______________ והנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם הגוף. הגוף"

  במשבצת הנכונה)  X(למילוי ולסימון  . 2

  ב(א) לחוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול 2הגוף ובעל זיקה אליו (כהגדרתו בסעיף

(להלן:  1976-ונות, תשלום חובות מס, שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין), התשל"וחשב

לפי חוק עובדים זרים (איסור  ביותר משתי עבירותבפסק דין חלוט  לא הורשעו")) בעל זיקה"

  .  1987 -או חוק שכר מינימום, התשמ"ז  1991-העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א

  במשבצת הנכונה)  X(למילוי ולסימון  . 3

לפי חוק עובדים זרים (איסור  ותעביריותר משתי בפסק דין חלוט ב והורשעהגוף או בעל זיקה אליו 

  . 1987 -או חוק שכר מינימום, התשמ"ז  1991-העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א

  מועד כהגדרתו בחוק (להלן: " בשנה שקדמה למועד ההתקשרות לא הייתהההרשעה האחרונה

  "). ההתקשרות

  בשנה שקדמה למועד ההתקשרות. הייתההרשעה האחרונה  

ידוע לי כי לצורכי החוק, הוגדרה הרשעה כהרשעה בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה אחרי יום כ"ה  . 4

  ).  2002באוקטובר  31בחשוון התשס"ג (

  זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.  . 5

_____________________ 

  המצהיר

 אישור

אני הח"מ, ________________, עו"ד, מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב 
___________ בישוב/עיר ______________ מר/גב' _____________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי 

רתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה ת.ז._____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזה
  צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. 

            ___________                ______________________              ___________  

  חתימת עוה"ד           ר רישיון עורך דין חותמת ומספ      תאריך                

     ___________                ______________________                ___________      
  חתימת עוה"ד             חותמת ומספר רישיון עורך דין                     תאריך                
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  מסמך יב

  1976לחוק עסקאות גופי ציבוריים תשל"ו  1ב2בהתאם לסעיף תצהיר 

  1998לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות התשנ"ח  9ביחס להוראות סעיף 

  

אני הח"מ, __________, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים 

  בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזה בכתב כדלקמן:

ן "החברה"), בה אני מכהן כ אני עושה תצהיר זה מטעם חברת ___________________ (להל

  שטח המכללה האקדמית אחוה. שמירה ואבטחה בלאספקת שירותי ______________, בקשר עם מכרז 

1 .  

(להלן  "חוק שוויון  1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9הוראות סעיף     (   ) 

 זכויות") לא חלות על החברה.

 וויון זכויות חלות על החברה והיא מקיימת אותן.לחוק ש 9הוראות סעיף     (   ) 

עובדים לפחות ופנתה למנהל הכללי של משרד העבודה, הרווחה  100החברה מעסיקה     (   ) 

)(ב) לחוק עסקאות גופים 2(א)( 1ב 2והשירותים החברתיים, כפי המתחייב מהוראות סעיף 

 ציבוריים.

)(ג) לחוק עסקאות גופים 2(א)(1ב2ו בהתאם לסעיף החברה פועלת ליישום הנחיות אותן קיבלנ    (   ) 

 ציבוריים.

 30החברה תעביר תצהיר זה למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך  .40

  ימים ממועד ההתקשרות.

 זה שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .41

 

__________________ 

    

  

  אישור

____________, הופיע בפני ________________, עו"ד, _______, אשר אני מאשר בזה, כי ביום 

הזדהה בפני באמצעות ת.ז. מספר _________________, ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת וכי 

  יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.

  

  

  חתימה _____________            חותמת___________
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  תצהיר פשיטת רגל והעדר תביעות - מסמך יג

  

אני הח"מ __________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה 
  צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

_________________ שהוא הגוף המבקש להתקשר עם המכללה הנני נותן תצהיר זה בשם  . 1

"). אני מכהן כ_______________ והנני מוסמך/ת לתת תצהיר המציעבמסגרת מכרז זה (להלן: "

  זה בשם המציע. 

הריני להצהיר כי נכון ליום תצהירי זה_____________ לא מתנהלות תביעות נגד המציע והוא  . 2

  ו/או פירוק שעלולים לפגוע בתפקודו ככל שיזכה במכרז. אינו נמצא בהליכי פשיטת רגל

  זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.  . 3

  

_____________________ 

  המצהיר

  

 אישור

אני הח"מ, ________________, עו"ד, מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב 
___________ בישוב/עיר ______________ מר/גב' _____________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי 

היה ת.ז._____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/י
  צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. 

  

  

___________                ______________________          ___________    

  חתימת עוה"ד           חותמת ומספר רישיון עורך דין       תאריך       
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  הצהרת סודיות - יד ךמסמ
  

 23ואת סעיף  1977 –לחוק עונשין, תשל"ז  119 –ו  118קראתי בתשומת לב את הסעיפים   הנני מצהיר כי
  י בתור מציע במכרז.געים לחובת הסודיות החלה עלהנו 1981 –ב' לחוק הגנת הפרטיות התשמ"א 

  

הנני מכיר את תוכנם ויודע/ת שהם מכוונים אלי ומחייבים אותי וכי אי מילוי התחייבותי על פי הצהרה 
  זו מהווה עבירה לפיהם.

  

  חוק העונשין
  

  :  (א) היה אדם בעל חוזה עם המדינה או עם גוף מבוקר כמשמעותו בחוק מבקר 118סעיף 
  (נוסח משולב), ובחוזה יש התחייבות לשמור בסוד ידיעות  1958 –המדינה, תשי"ח                    
  וא מסר, ללא סמכות כדין, ידיעה כאמור לאדם שיגיעו אליו עקב ביצוע החוזה, וה                   

  מאסר שנה אחת. –שלא היה מוסמך לקבלה, דינו                    
  , לשם ביצוע קבלןלרבות מי שהועסק, כעובד או כ –(ב) בסעיף זה, "בעל חוזה"                    
  החוזה;                    
  טובה לנאשם לפי סעיף זה שלא ידע על ההתחייבות לשמור  ואולם תהא זו הגנה                   
  ידיעות כאמור בסוד והוא מסר את הידיעה בתום לב.                   

  
  :  מי שנמסר לו מסמך רשמי בתנאי מפורש שעליו לשמרו בסוד, והוא מסרו לאדם שאינו 119סעיף 

  התרשל בשמירתו או עשה מעשה שיש בו כדי מאסר שנה אחת;  –מוסמך לקבלו, דינו                    

  מאסר ששה חדשים. –לסכן בטיחותו של המסמך, דינו                    
  

  חוק הגנת הפרטיות:

  
  ב: (א) מסירת מידע מאת גוף ציבורי אסורה, זולת אם המידע פורסם לרבים על פי  23סעיף 

  סמכות כדין, או הועמד לעיון הרבים על פי סמכות כדין, או שהאדם אשר המידע                    

  מתייחס אליו נתן הסכמתו למסירה.                   
  

הנני מצהיר כי במילוי תפקידי אראה כדבר שבסוד כל דבר שהגיע לידיעתי אגב מילוי התפקיד והמתחייב על 
  פי כל דין.

  

     

  משפחהשם 

 

 חתימה תאריך מס' זהות שם פרטי

  

  נחתם בפני:
  

     

 חתימה תאריך מס' זהות שם פרטי שם משפחה
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   -אישור  עריכת  ביטוח  -מסמך ט"ו 
  

  ודרישות הביטוח  הוראות

  לעניין הגדרות נספח ביטוח זה:

  
 ...................................................................  -" "המבוטח

המכללה האקדמית אחווה ו/או חברות בנות/אחיות ו/או נבחריהם ו/או מנהליהם  –"מבקש האישור" 
  ו/או עובדיהם. 

  .ואבטחה שמירה שירותי  –"השירותים" 

  

פי כל דין, על המבוטח -פי הסכם זה ו/או על-מבלי לגרוע מאחריות ומהתחייבויות של המבוטח על .1
לערוך ולקיים, אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל במשך כל תקופת מתן השירותים, ולעניין 

 3ביטוח אחריות מקצועית כל עוד קיימת לו אחריות לפי דין ולכל הפחות לתקופה נוספת של 
להלן  8אחר תום תקופת מתן השירותים נשוא הסכם זה את הביטוחים המפורטים בסעיף שנים ל

 (להלן: "ביטוחי המבוטח").

רשאי שלא לערוך ביטוח חבות מעבידים מוסכם כי היה והמבוטח אינו מעסיק עובדים שכירים הוא 
 להלן ובלבד שהעביר למבקש האישור הצהרה בכתב על אי העסקת עובדים. 8.2כמפורט בסעיף 

ימים לפני מועד  7ללא כל דרישה מצד מבקש האישור, על המבוטח להמציא לידי מבקש האישור  .2
לתחילת מתן תחילת השירותים או ממועד החתימה על הסכם, ובכל מקרה כתנאי מקדים 

השירותים, אישור קיום ביטוח, חתום בידי מבטח המבוטח, בהתאם להוראות המפקח על 
(להלן: "אישור ביטוחי  2019-1-6הביטוח, מבקש האישור שוק ההון, ביטוח וחיסכון 

 המבוטח"). 

לא יאוחר ממועד תום תקופת ביטוחי המבוטח, על המבוטח להמציא לידי מבקש האישור את 
וחי המבוטח בגין הארכת תוקפו לתקופה נוספת, וכך למשך כל תקופת ההתקשרות אישור ביט

  לעיל. 0על פי ההסכם, או למשך תקופה נוספת כמפורט בסעיף 
למבקש האישור כי מי מביטוחי המבוטח עומד להיות מבוטל  בכל פעם שמבטח המבוטח יודיע

או עומד לחול בו שינוי לרעה, על המבוטח לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת 
  יום לפני מועד ביטול הביטוח או השינוי לרעה בביטוח. 30ביטוח חדש, 

בהתאם להוראות סעיף ביטוח מובהר כי אי המצאת אישור על קיום ביטוחי המבוטח במועד או 
זה, לא תגרע מהתחייבויות המבוטח על פי הסכם זה, ועל המבוטח לקיים את כל התחייבויותיו 
גם אם תמנע מהמבוטח האפשרות לעשות כן בשל אי עמידתו בדרישות כמפורט לעיל. מוסכם כי 

הבאים מטעם  המבוטח יהיה מנוע מלעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי מבקש האישור ו/או כלפי
מבקש האישור עקב כך שלא יתאפשר לו השירותים להתחיל בשירותים טרם הומצא אישור 

  ביטוחי המבוטח כנדרש.

על המבוטח לקיים את כל תנאי ביטוחי המבוטח, לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם,  .3
קיימם לדאוג ולוודא שביטוחי המבוטח יהיו בתוקף במשך כל תקופת התחייבויות המבוטח ל

ולשאת בהשתתפויות העצמיות הנקובות בביטוחי המבוטח. כן מתחייב המבוטח להודיע למבקש 
האישור מיד על כל אירוע העלול להוות עילה לתביעה ולשתף פעולה עם מבקש האישור ככל 

 ידי מבקש האישור להגישה למבטחים. -שיידרש לשם מימוש תביעת ביטוח אשר יוחלט על

בדוק את אישור ביטוחי המבוטח שיומצא כאמור לעיל, ועל המבוטח לבצע מבקש האישור רשאי ל .4
כל שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאימו להתחייבויות המבוטח כאמור בנספח ביטוח זה. 
מוסכם בזה במפורש כי אין בעריכת ביטוחי המבוטח, בהמצאת אישור ביטוח בגין עריכת 

יקתם ו/או בשינויים כדי להוות אישור בדבר התאמת ביטוחים אלה ו/או בבדיקתם ו/או באי בד
ביטוחי המבוטח למוסכם ואין בכך כדי להטיל אחריות כלשהי על מבקש האישור ו/או על מי 

 פי דין.-פי הסכם זה ו/או על-מטעם מבקש האישור ו/או לצמצם את אחריות המבוטח על

האמור בסעיף ביטוח זה, על  בכל מקרה של אי התאמה בין האמור באישור ביטוחי המבוטח לבין
  המבוטח לגרום לשינוי ביטוחי המבוטח על מנת להתאימם להוראות סעיף ביטוח זה.
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מוסכם בזאת, כי היקף הכיסוי הביטוחי ובכלל זאת קביעת גבולות האחריות כאמור בסעיף ביטוח  .5
לוא מזערית המוטלת על המבוטח, שאינה פוטרת את המבוטח ממזה, הינה בבחינת דרישה 

פי דין. למבוטח לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי מבקש -פי הסכם זה ו/או על-החבות על
האישור ו/או כלפי מי מהבאים מטעם מבקש האישור בכל הקשור לגבולות האחריות האמורים 

 ו/או כל טענה אחרת בנושא גובה ו/או היקף הכיסוי הביטוח שהוצא על ידי המבוטח.

צורך להרחיב את היקף ביטוחי המבוטח ו/או לערוך ביטוחים נוספים  ככל שלדעת המבוטח קיים
ו/או משלימים לביטוחי המבוטח, יערוך המבוטח את הביטוח הנוסף ו/או המשלים כאמור, על 

ידו, ייכלל סעיף מפורש בדבר ויתור על -חשבונו. בכל ביטוח רכוש נוסף ו/או משלים שייערך על
ישור ו/או כלפי מי מטעם מבקש האישור, למעט כלפי אדם זכות המבטח לתחלוף כלפי מבקש הא

ידי המבוטח יורחב שם -שגרם לנזק בזדון. בכל ביטוח חבות נוסף ו/או משלים שייערך על
 המבוטח לכלול את מבקש האישור, בכפוף לסעיף אחריות צולבת.

המבוטח פוטר, בשמו ובשם הבאים מטעמו, את מבקש האישור ואת הבאים מטעם מבקש  .6
ישור, מאחריות לאבדן או לנזק אשר עלול להיגרם לרכוש כלשהו שנעשה בו שימוש בקשר הא

לשירותים (ומבלי לגרוע מכלליות האמור, לרבות כלי רכב וכל כלי עבודה אחר), וכן מאחריות 
לנזקים לכל הבאים מטעמו או בשמו בקשר עם השירותים. אולם הפטור כאמור לא יחול לטובת 

 ון.אדם שגרם לנזק בזד

בהתקשרות המבוטח עם קבלני משנה במסגרת ו/או בקשר עם השירותים, על המבוטח לדרוש  .7
 כי יערכו על ידם ביטוחים הולמים ביחס להיקף וסוג פעילותם.

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי המבוטח נושא באחריות כלפי מבקש האישור ביחס לשירותים, 
משנה מטעמו. המבוטח ישא באחריות לשפות ו/או  בין אם בוצעו באמצעותו ו/או באמצעות קבלני

ידי קבלן -לפצות את מבקש האישור בגין כל אובדן ו/או נזק שייגרם בשל השירותים שבוצעו על
המשנה, בין אם אובדן ו/או נזק כאמור מכוסה בביטוחי המבוטח ו/או בביטוחי קבלני המשנה 

  מטעם המבוטח ובין אם לאו. 

לגרוע מהתחייבות המבוטח ו/או כדי להטיל על מבקש האישור אחריות  אין בהוראות סעיף זה כדי
כלשהי.  מובהר, כי המבוטח יהיה אחראי באופן מלא לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות נזקים שהם 
מתחת לסכום ההשתתפות העצמית. כמו כן, מוסכם במפורש כי המבוטח יהא חייב בפיצוי ו/או 

בו לרבות תשלום השתתפות  יחוייבאו תשלום שהמבוטח /בשיפוי מבקש האישור בגין כל נזק ו
עצמית, בגין נזקים שבאחריות המבוטח לפי דין או לפי הסכם זה מיד עם דרישתו הראשונה 

  בכתב.

  
מוסכם בזאת כי המבוטח מתחייב להעביר תוכן נספח ביטוח זה לידיעת מבטחו על כל התנאים 

לוודא כי התחייבויותיו על פי נספח זה כלולות הכלולים בו. יובהר כי על המבוטח חלה החובה 
בביטוחים שערך. במקרה של סתירה יגברו הוראות הסכם זה. אישורי הביטוח שצורפו הינם 

 דוגמא בלבד ואינם נוסח מחייב.

 

 ביטוחי המבוטח: .8
 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי  8.1

לגופו ו/או לרכושו  פי דין בשל פגיעה ו/או נזק העלול להיגרם-המבטח את חבות המבוטח על
  של אדם ו/או גוף כלשהו בקשר עם השירותים.

סייג אחריות מקצועית לא יחול בגין נזקי גוף. למען הסר ספק, מבקש האישור, עובדי מבקש 
  האישור ורכוש מבקש האישור ייחשבו במפורש לצד שלישי.

אחריות  הביטוח יורחב לכלול את מבקש האישור כמבוטח נוסף בפוליסה, בכפוף לסעיף
  צולבת על פי נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.

  לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח.₪  4,000,000: גבול אחריות

 ביטוח אחריות מעבידים  8.2

פי פקודת הנזיקין [נוסח חדש] ו/או חוק האחריות למוצרים -המבטח את חבות המבוטח על
גיעה גופנית ו/או מחלה העלולה להיגרם למי מעובדי , בשל פ1980 -פגומים התש"ם 

  המבוטח תוך כדי ו/או עקב השירותים. 
הביטוח יורחב לשפות את מבקש האישור ו/או הבאים מטעמו היה ויקבע לעניין קרות 

 מעובדי מי כלפי כלשהן מעביד בחובות נושא מהם מיתאונת עבודה ו/או מחלה כלשהי כי 
  .המבוטח

  לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח.₪    20,000,00 -לעובד ו₪  6,000,000:  גבול אחריות
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 ביטוח אחריות מקצועית  8.3
פי דין בשל תביעה ו/או דרישה שתוגש לראשונה במהלך -המבטח את חבות המבוטח על

תקופת הביטוח, בגין טעות עקב מעשה ו/או מחדל מקצועי מצד המבוטח ו/או מי מהפועלים 
  מטעמו. 

  ול מועד למפרע אשר לא מאוחר ממועד תחילת מתן השירותים.הביטוח יכל

הביטוח יורחב לשפות את מבקש האישור בשל אחריות שעלולה להיות מוטלת עליו עקב 
מעשה ו/או מחדל של המבוטח עובדיו ומנהליו, וכן בגין הפועלים מטעמו, בכפוף לסעיף 

  כל אחד מיחידי המבוטח.אחריות צולבת על פי נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור 

הביטוח לא יכלול כל הגבלה בדבר אי יושר או מעילה באמון מצד עובדי המבוטח, אבדן 
מסמכים, הוצאת דיבה ו/או לשון הרע, השמצה וחריגה מסמכות, השהייה או עיכוב בעקבות 
  מקרה ביטוח, נזק כספי או פיננסי וכן כולל הרחבה בדבר הוצאות הגנה בהליכים פליליים.

חודשים לאחר תום תוקף הביטוח בתנאי כי לא נערך על  6הביטוח יכלול תקופת גילוי של 
ידי המבוטח ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל כמתחייב מסעיף זה, ובמידה והביטול או 

  השינוי בתנאי הביטוח לא נבע מאי תשלום או מרמה של המבוטח.
  לתקופת הביטוח.לאירוע ובמצטבר ₪  4,000,000: גבול אחריות

 ביטוחי המבוטח יכללו הוראות לפיהם: 9

ידי מבקש האישור ו/או הבאים מטעמו וכי מבטח -הנם קודמים לכל ביטוח הנערך על 9.1
המבוטח מוותר על כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי מבקש האישור והבאים 

 מטעמו.

ייכנס לתוקף אלא  שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של מי מביטוחי המבוטח, לא 9.2
 יום לאחר משלוח הודעה של המבטח למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול. 30

הפרת תנאי ביטוחי המבוטח והתנאותיהם ו/או אי עמידה בתנאי הביטוחים בתום לב על  9.3
ידי המבוטח ו/או עובדיו ומנהליו, לא תגרע מזכויות מבקש האישור לקבלת פיצוי או 

 כאמור. שיפוי על פי הביטוחים
היה וקיים סעיף המפקיע ו/או מצמצם בדרך כלשהי את אחריות המבטח, כאשר קיים  9.4

ביטוח אחר ו/או בשל כל סיבה אחרת לרבות תנאים מוקדמים לכיסוי ו/או אמצעי מיגון 
ו/או ביטוח חסר ו/או מידע חיתומי שגוי ו/או מטעה הרי שסעיף זה לא יופעל כלפי מבקש 

 ה.האישור ו/או הבאים מטעמ

. חריג 2013היקף הכיסוי (למעט ביטוח אחריות מקצועית) לא יפחת מתנאי ביט מהדורה  9.5
רשלנות רבתי (אם קיים) יבוטל, אולם אין בביטול הסעיף כאמור כדי לגרוע מזכויות 

 . 1981 -המבטח וחובות המבוטח על פי חוק חוזה ביטוח התשמ"א 

כלפי הבאים מטעם מבקש המבטח מוותר על זכות התחלוף כלפי מבקש האישור ו 9.6
 האישור, אולם הויתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. 

על המבוטח מוטלת האחריות לשאת בתשלום דמי הביטוח ולנשיאה בהשתתפויות  9.7
 העצמיות החלות על פיהן. 

 הפרה של איזה מהוראות נספח בטוח זה תהווה הפרה יסודית. 10
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תאריך הנפקת   ביטוחים קיום אישור - 1מסמך ט"ו 
  )DD/MM/YYYYהאישור(

אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט 
בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של 

לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור  סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה
  בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.

  מעמד מבקש האישור*  אופי העסקה*  המבוטח  מבקש האישור*
 המכללהשם: 

או /והאקדמית אחווה 
אחיות /בנות חברות

או /ו נבחריהםאו /ו
  עובדיהםאו /ו מנהליהם

  

:  שם
......................  

  נדל"ן 
  שירותים  
אספקת  

  מוצרים
אחר:  

______  
  

 שמירה שירותי
  ואבטחה

  משכיר 
  שוכר 
  זכיין 
  קבלני משנה 
  מזמין שירותים 
  מזמין מוצרים 
  ______אחר:  

    580250231"ר:   ע
.פ. ח

........................  
שקמים  מען:  ד.נ. 

7980400  
מען: 

..........................  

  

  כיסויים

סוג 
  הביטוח

  
חלוקה לפי 

גבולות אחריות 
  או סכומי ביטוח

מספר 
  הפוליסה

נוסח 
ומהדור

ת 
הפוליס

  ה

ת. 
תחיל

  ה

ת. 
  סיום

גבול האחריות/ 
  סכום ביטוח

כיסויים 
נוספים 
בתוקף 
וביטול 
  חריגים 

יש לציין קוד 
כיסוי 

בהתאם 
  לנספח ד'

  מטבע  סכום

  צד ג'
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

        4,000,0
00   

 אחריות  ₪ 
  )302( צולבת
 שיפוי הרחב

)304(  
 קבלנים
 וקבלני
  )307( משנה
 על ויתור

 תחלוף
 לטובת
 מבקש

 האישור
)309(  

 כיסוי
לתביעות 

"ל המל
)315(  

מבוטח נוסף 
בגין מעשי 
או מחדלי 

 -המבוטח 
מבקש 

האישור 
)321(  

מבקש 
האישור 
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  כיסויים

כצד מוגדר 
  )322ג' (

 ראשוניות
)328(  

 מבקש רכוש
 האישור

 כצד ייחשב
  )329' (ג

אחריות 
  מעבידים

        6,000,0
00  

  לעובד
20,000,

000   
 למקרה
ולתקופ

 ת
  ביטוח

 שיפוי הרחב  ₪
)304(  

 על ויתור
 תחלוף
 לטובת
 מבקש

 האישור
)309(  

 נוסף מבוטח
 היה -

 וייחשב
 כמעבידם

 מי של
 מעובדי

 המבוטח
)319(  

 ראשוניות
)328(  

אחריות 
  מקצועית

        4,000,0
00  

 אבדן  ₪
 מסמכים

)301(  
 אחריות

  )302( צולבת
, דיבה

 השמצה
 והוצאת

 הרע לשון
)301(  

 שיפוי הרחב
)304(  

 על ויתור
 תחלוף
 לטובת
 מבקש

 האישור
)309(  

מבוטח נוסף 
בגין מעשי 
או מחדלי 

 -המבוטח 
מבקש 

האישור 
)321(  

 ואי מרמה
 יושר

 עובדים
)325(  

 פגיעה
 בפרטיות

)326(  
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  כיסויים

שיהו/עיכוב
 מקרה עקבי 

  *327( ביטוח
 ראשוניות

)328(  
 תקופת

 12 - גילוי
 חודשים

)332(  
  

פירוט השירותים (בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש 
  )*:ג'לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח 

  )   001( שמירה ואבטחה    שירותי

 

  ביטול/שינוי הפוליסה *

לאחר  יום 30שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח,  לא ייכנס לתוקף אלא 
  משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.

  

  חתימת האישור
  המבטח:

 ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף.* באישור ביטוח כללי 
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  טז מסמך

  במכללה ויהיו ככל לאירועים השירותים מפרט

  

במקרה של סתירה בין הוראות החוזה למפרט שירותים זה לאירועים, יגברו הוראות המפרט לעניין 
  זה בלבד.

 ודרישות הכשרות -  תפקיד בעלי . 1

"ב" יהיו וכיצ"ט"/"מאבטחים" מנב"/"בודקים"/"סדרנים, לרבות התפקידים בעלי כלל . 1.1

 ובהתאם דין כל פי על הנדרשים והאישורים התעודות, ההכשרות, ההסמכותבעלי 

  .בעניין ישראל משטרת להוראות

   המשימות . 2

הזוכה יציב כוח אדם מקצועי המורכב מאנשי אבטחה שונים (סדרנים, בודקים,  הספק . 2.1

 כמוגדר מקצועיים"ב) וכיוצמאבטחים לא חמושים, מאבטחים חמושים, מנהלי בטחון 

 מוסמך גוף כל או ישראל משטרת להנחיות ובהתאם   המכללה לדרישות בהתאם, לעיל

 .אחר

 הזמנים בלוח עמידה תוך,   המכללה ידי על שייקבעו במועדים יוענקו השירותים כלל . 2.2

  .ביותר הגבוה ברמה השירותים וביצוע ההסכם ותנאי

"ט אשר יהיה אחראי על מנב"ט, יוצב מנבבהם על פי דרישת המכללה   יוזמן  באירועים . 2.3

מערך האבטחה והסדרנות מול המשטרה לרבות הגשת תכנית אבטחה במסגרת הליך 

"ט יהיה אחראי לתדרוכם של המאבטחים בכל הנושאים המנברישוי האירוע. כמו כן, 

פי הסכם זה ובהנחיות נוספות מטעם המכללה  . כמו כן, יבצע -המבצעיים והארגוניים על

"ט יהיה זמין המנבפקודם, התייצבותם והופעתם של המאבטחים. "ט ביקורת על תהמנב

  בכל שעות היממה וינוהל ע"י קב"ט המכללה   ו/או המנהל ו/או בא כוחם.

ימים טרם האירוע את תכנית האבטחה  20"ט יגיש למכללה   ולמשטרת ישראל עד המנב . 2.4

ים וכו') לאירוע וכן את שמות כלל אנשי האבטחה (לרבות בודקים, סדרנים, מאבטח

"ט להגיש למכללה   ולמשטרת המנבוזהותם. על אף האמור לעיל, ביום העצמאות יהא על 

ימים מראש או במועד מוקדם יותר לפי דרישת משטרת ישראל את תכנית  60ישראל עד 

"ר) מעהאבטחה לאירוע וכן את שמות כלל אנשי האבטחה (לרבות בודקים, סדרנים, 

  .וזהותם

 מאבטחים/  סדרנים שמות רשימת ישראל ולמשטרת   המכללה גלנצי להעביר הספק על . 2.5

(למעט  השירותים את יבצע הוא בו אירוע כל לפני שעות 72 וזאת, באירוע חלק שייקחו

 או בשלבים, חלקן או כולן, יותר מוקדם במועד אלו רשימות להעביר דרשה המשטרה אם

  .ידו על המדווחים העובדים העסקת לאשר המשטרה על כי לקבלן ידוע). אחת בבת

בפעולות שמירה משימתיות ובמקרה של הזמנת רכב אבטחה יידרשו שומרים בעלי רישיון  . 2.6

 נהיגה בתוקף , והכל בהתאם להנחיות מנהל הביטחון במכללה   ו/או מי מטעמו.
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יובהר ויודגש כי הספק יהא אחראי על קיום התנאים שלעיל ועל קיום כל דרישה שבדין.  . 2.7

המשימה יוודא הספק כי עובדיו הציגו בפניו את כל התעודות הדרושות טרם תחילת 

לעמידה בתנאים שלעיל. הספק יידרש, בהתאם לדרישה, להציג תעודות רלוונטיות אלו 

שעות ממועד בקשת מנהל הביטחון של המכללה   ו/או מי מטעמו. יובהר, כי  24בתוך 

עמדו בדרישות הנ"ל ובכל זאת המכללה   לא תשלם לקבלן בגין אנשי אבטחה אשר לא 

הוצבו באירועים אולם יודגש, כי אין בכך כדי למנוע מהספק לשלם לעובדים אלו בהתאם 

 לתנאי המכרז ו/או על פי כל דין, לפי הגבוה מבניהם.

  

 תחומי אחריות של סדרנים/בודקים/אנשי אבטחה . 3

ג באירוע, למניעת סינון כניסה ויציאה של מבקרים, אורחים או זרים בהתאם לנוהל ונוה . 3.1

 השגת גבול.

 אחראי על הסדר והביטחון באירוע. . 3.2

הרחקת האנשים, הודעה למשטרה,  -אחראי על טיפול בחפץ חשוד בשטח אזור האירוע  . 3.3

 הודעה למנב"ט, (נספחים ונהלי ביטחון ימסרו לקבלן לאחר חתימת ההסכם).

 ת הציוד.מניעת גניבות ציודים הנמצאים בשטח האירועים וכן אחראי על שלמו . 3.4

 סיור (נוכחות להרתעה), ופיקוח על סדר הביטחון בתוך שטח האזור וסביבתו. . 3.5

יפקח על סדרי הכניסה והיציאה לאזור שטח האירועים וידווח על כל אירוע חריג למנהל  . 3.6

 האירוע או כל אחר מטעמו.

  

 מינוי והצבת מאבטחים . 4

  

יידרש להגיש לאישור מנהל האירוע העירוני את שמות המאבטחים והסדרנים אשר  הספק . 4.1

יוצבו במיקומים שונים בהתאם להוראות ההסכם, לרבות הצגת תעודות זהות, פנקס יוצא 

צבא, רישיונות, אישור רפואי וכל מסמך אחר שיתבקש להציג בפני מנהל האירוע העירוני. 

לדרוש מהספק, בכל עת, להמציא לידו מסמכים ו/או יודגש, כי מנהל האירוע יהא רשאי 

שעות  48-אישורים נוספים, והספק יהא מחויב להציגם למנהל האירוע לא יאוחר מ

 ממועד הדרישה כאמור .

כל עוד לא אושרו מאבטחים אלה ע"י מנהל האירוע, לא יוכל הספק להתחיל את עבודתו.  . 4.2

מסמך או אישור בכתב בנוגע לכל עובד הספק מתחייב להגיש לאישור מנהל האירוע כל 

 אשר יהווה חלק מצוות האבטחה.

בנוסף , לאמור, לאחר תחילת העבודה מתחייב הספק להודיע מראש ובכתב למנהל  . 4.3

האירוע בגין כל שינוי בהצבת המאבטחים והסדרנים. למען הסר ספק,  שינוי במצבת 

 העובדים באירוע טעונה אישור מקדים של מנהל האירוע.

ר אישור העובדים ע"י המשטרה כאמור, יחויבו המאבטחים והסדרנים, ככל אשר לאח . 4.4

יידרשו אלה לכך , לעבור שיחת פתיחה מול המפקד המשטרתי. במהלך המפגש הנ"ל יציג 

המפקד המשטרתי ו/או מנהל האירוע בפני המאבטחים וסדרנים אלה את נהלי האירוע 

 שאים נוספים, בהתאם לשיקול דעתו. ו/או הוראות נוספות ו/או נו הבטחוןודרישות 
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  מדים והופעה ייצוגית . 5

אנשי האבטחה מכל סוג שהוא, יידרשו להופיע לכל משמרת כשהם לבושים בחולצה  כל . 5.1

 ומכנסיים ואפודה זוהרת הנושאים את לוגו ("סמל") הספק. 

באחריות הספק ועל חשבונו בלבד, לספק לעובדיו מדים הנושאים את סמל הספק כאמור,  . 5.2

  לא יאוחר ממועד תחילת עבודתם. 

על עובדי הספק להופיע למשמרת כשהם לבושים במדים ייצוגים והופעה נקייה ומסודרת,  . 5.3

 ערניים ובעלי יכולות מיטבית לביצוע העבודות הנדרשות מהם בצורה יעילה ובטוחה.

   יודצ . 6

ידניים, פנסים, כובע זיהוי צהוב, ווסט זיהוי  מגנומטריםיספק מטעמו ועל חשבונו  הספק . 6.1

זוהר, לבוש מלא, נעליים סגורות, נשק (לפי סוג איש האבטחה) + שרוך אבטחה + 

מחסניות ופונדות המתאימות לנשיאת הציוד, גז מדמיע וכן כל ציוד אחר שיידרש בהתאם 

  מנהל האירוע או מי מטעמו. להוראות כל דין והנחיות 

, כי הספק יישא באחריות הבלעדית לכל נזק או חוסר שיתגלה במהלך ביצוע מובהר . 6.2

  השירותים בנוגע ובקשר לציוד והוא יישא בעלויות הנזק/החוסר במלואן. 

  

  תקשורת אלחוטית . 7

 

 אחרהספק מתחייב לספק לעובדיו בכל משמרת מכשירי קשר בטווח מוסכם או כל ציוד אלחוטי 

 (לרבות טלפונים ניידים, אמצעי קשר וכו'), בהתאם לדרישת מנהל האירוע  ו/או מי מטעמו.

 

 הגעה לאירועים . 8

 

ההגעה למקום האירוע, תהא באחריות הספק ועל חשבונו. נציג הספק יוודא כי המאבטחים 
  בזמן.יתייצבו בנקודת האירוע במועד שנקבע לכך, וכי החלפת משמרות (ככל שישנן) תבוצע 

 

  הגשת דו"ח מסכם . 9

 

בסוף כל אירוע יידרש הספק להגיש דו"ח פעולה בגין כל אירוע אבטחה. בדו"ח זה יצוין בפירוט 

כל אירוע אשר נתקיים במהלך ביצוע עבודות השמירה והאבטחה. דו"ח זה ייחתם ע"י הספק 

יקיים מנהל  שעות מתום האירוע. עם קבלת דו"ח מסכם זה 48ויועבר לידי מנהל האירוע, תוך 

  האירוע, בעת הצורך, תחקיר והפקת לקחים בשיתוף פעולה עם הספק.
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  אחריות וסמכות .10

ו/או מי מטעמה או כל בעל  "הללכמה"כוללת לאכיפת הוראת עבודה זו חלה על  אחריות . 10.1

תפקיד אחר שימונה מעת לעת. המאבטח/ים הנם עובדי הספק ומוצבים בתפקיד באירוע 

 וכפופים להוראות המכללה  .

באחריות הספק לקיים על חשבונו הדרכות ו/או השתלמויות מקצועיות ו/או מפגשי רענון  . 10.2

 לפי הדין. לעובדיו

באחריות הספק ועל חשבונו לוודא כי בידיו מצויים כל האישורים ו/או ההיתרים  . 10.3

המתאימים לצורך מילוי תפקידיו לרבות אישורים ממשרד הפנים, משטרת ישראל, 

  רישיון שמירה ו/או כל אישור אחר עפ"י כל דין.

  נהלים וביצועם .11

יבצע את נהלי המכללה   בתחום השמירה והאבטחה, כמו שיועברו לידו מעת לעת  הספק . 11.1

 ע"י המכללה  .

למען הסר ספק יובהר, כי בסמכות המכללה   לשנות את נהלי השמירה בכל עת ועל הספק  . 11.2

להיערך לשינויים אלה בהתאם ובמועד שיקבע ע"י המכללה  , ולבצעם ללא כל טענה 

 מצדו.

  

 כתיבת פקודת אבטחה .12

ככל והמכללה   תזמין מהספק כתיבת פקודת אבטחה, כתיבת הפקודה תעשה בהתאם   . 12.1

  להוראות משטרת ישראל       

  ותאושר על ידה בהתאם להוראות הדין בעניין.  . 12.2

  הפקודה תיכתב ע"י מנב"ט בעל תעודת הסמכה בתוקף. . 12.3

וכן כתיבת הפקודה תכלול פגישות וישיבות במכללה   ובמשטרת ישראל בהתאם לצורך  . 12.4

 ביצוע סיורי שטח בהתאם לנדרש.

פקודת האבטחה כאמור, תוגש לאישור נציג המכללה   בטרם הצגתה לנציגי משטרת  . 12.5

 ישראל.

עם קבלת אישור משטרת ישראל לפקודת האבטחה, יעביר הספק עותק מאושר וחתום  . 12.6

 כנדרש לנציג המכללה   בכריכה קשה.
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  יח מסמך

  העבודות לביצוע והוראות נהלים

  

אופייה של המכללה  מחייב את הקבלן ואת עובדיו לבצע את העבודות המוטלות עליהם תוך  . 1

הקפדה על הופעה ייצוגית נאה מסודרת ונקייה, והתנהגות אדיבה ומכובדת כלפי המבקרים 

 התלמידים המורים וסגל עובדי המכללה. וכלפי במקום

 מפקחים, בודקים, וסדרנים.הקבלן יפעיל מערך שמירה ואבטחה הכולל: מאבטחים, סייר,  . 2

 על המכללה נציג יקבע אשר מתקן ובכל למכללה בכניסות מאבטחים יפעלו השמירה במערך . 3

 שהוא סוג מכל לחימה אמצעי החדרתאו /ו"ע פח גורםאו /ו פלילי גורם של חדירה למנוע מנת

או /ו ברכבאו /ו ברגל הנכנסים של בכליהםאו /ו גופם על שהוא סוג מכל חבלה מטעניאו /ו

 .המכללה של לשטחה, שהיא צורה בכל

מערך האבטחה יגיב במהירות וביעילות לאירוע פח"ע במידה ויתרחש בשטחה של המכללה ,  . 4

 פי נוהלי חירום ותרגולות קבועים מראש.-על

מערך האבטחה יסייע למניעת פעילות פלילית בהתאם לדרישות נציגי המכללה וישתף פעולה  . 5

 לצורך.עם גורמים נוספים בהתאם 

 הקבלן להיערך ולהביא בחשבון מצב שבו יידרש לבצע "העברה חמה" של נשקים .  על . 6

  .הפנים לביטחון והמשרד ישראל משטרת להנחיות בהתאם יבוצעו הנשק של ובדיקה פריקה . 7

 :ירשמו ובו במכללה עמדה לכל המכללה נציג לו שיורה כפי מבצעים יומן וינהל יספק הקבלן . 8

 רתו של כל עובד.שעת התחלה וסיום משמ  

 .שעת ביקור מפקח הקבלן/ נציג המכללה  בצירוף הערותיו וחתימתו הברורה 

  כל אירוע יוצא דופן אשר דווח ע"י עובד הקבלן לכל גורם בהתאם לנוהל שיקבע נציג

 המכללה.

 יובהר(להלן: "התקן")  ביום שעות 8 על יעלו שלא במשמרות עובדיו את להעסיק הקבלן על . 9

 -ל מעל במשמרת, זה התקשרות חוזה במסגרת כלשהו עובד העסקת תאושר ולא תותר לא כי

 לשלם יידרש הקבלן –"א בכ מחסור עקב לתקן מעל עובד להציב הקבלן ונדרש היה. שעות 8

 מהעסקת נבעו אשר הנוספות העלויות בגין הקבלן את תשפה לא המכללה אך דין"פ ע לעובדיו

 מנהל ובאישור חריגים במקרים כי יובהר עוד. התקן לדרישות מעבר נוספות בשעות העובד

 .ביממה שעות 12 עד היותר לכל אך עובדים העסקת תותר, בלבד התפעול אגף

 תיתן אשר ייעודית תוכנה באמצעות זה נוהל במסגרת הנדרש האבטחה מערך את ינהל הקבלן .10

  :הבאים לנושאים ממוחשב מענה

  ,תיק עובד שיכלול את השדות הבאים: שם, משפחה, ת.ז, תאריך לידה, תאריך עליה

 כתובות, מס' טלפון להתקשרות. 

 .תיק מסמכים כולל תמונה דיגיטלית + מנגנון התראות לחידוש חתימות 
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  "מעקב הכשרות וריענונים + מנגנון התראות + יכולת התקשרות עם חברות "תו התקן

 ר הכשרות של משטרת ישראל.ע"פ הפרוטוקול של מדו

 .מנגנון מעקב שלבי קליטה של העובד אצל הקבלן ובאתר המאובטח 

  מס' סידורי של הנשקים, תעודות הרשאה, אימות נשקים.  -מעקב נשק ותחמושת 

  על המערכת לאפשר קבלת נתוני הכשרת המאבטחים מחברות ההכשרה באמצעות

  ממשק ממוחשב.

 ם, באמצעות ממשק ממוחשב.על המערכת לאפשר העברת הנתוני 

 

 הגנת בחוק האמור לרבות, מידע מאגרי לניהול בנוגע דין כל להוראות בהתאם תנוהל המערכת .11

 .1981-"אהתשמ הפרטיות

 למכללה הכניסה בשער המוצבים לעובדים וקרה חמה שתיה לאספקת להיערך הקבלן על .12

 .והלילה היום בשעות

 נקיה עבודה סביבת על שומרים עובדיו כי לוודא הקבלן על: ציוד על ושמירה עבודה סביבת .13

 נוהל במסגרת הקבלן ידי על אם בין להם המסופק הציוד כלל על שומרים זה ובכלל ומסודרת

 .המכללה ידי על אם ובין זה

או /ו המסמכים בהוראותאו /ו הנספחים בהוראותאו /ו החוזה בהוראות סתירה הקבלן גילה .14

 בכתב הקבלן יפנה, השונים המסמכיםאו /ו הנספחים להוראות החוזה הוראות בין סתירה

ידי -על יינתן אשר הפירוש. לנהוג עליו כיצד בכתב הוראות לו שייתןמנת -על המכללה לנציג

 .הקבלן את ויחייב ומוחלט סופי יהא המכללה נציג

 בעל" מים"בר  מתקן, למכללה הכניסה בשער השמירה בעמדת חשבונו על לספק הקבלן על .15

 בבעלות יהא המתקן כי מובהר. ההתקשרות תקופת בכל וקרים חמים מים מזיגת יכולת

 .כאמור ההתקשרות תקופת בתום לקחתו רשאי יהא הוא וכי הקבלן

 לעובדיו מספק באופן, למכללה בכניסה השמירה בעמדת וסוכר תה, קפה הקבלן יספק, כן כמו .16

 .בשער המועסקים

 

  :אבטחה לעובדי קריטריונים

 חמוש בסיסי (בהתאם להנחיות משטרת ישראל)מאבטח 

 "ח  בהתאם לדרישות מ"י  ובתנאים שלהלן:מוסמי שעומד בכל התנאים של מאבטח   .א

שירת בצה"ל או במשטרת ישראל , עדיפות לתפקיד לוחם ביחידה קרבית ולשירות מילואים   .ב

  פעיל. 

אישור מאת רופא מורשה בדבר כשירותו הרפואית, לתפקיד אותו אמור למלא ובהתאם  המציא  .ג

  "פ מעת לעת ועל פי תבחיני משטרת ישראל.לבטלתקנות כפי שיקבעו ע"י השר 

  ) שנות לימוד לפחות.12השכלה של שתים עשרה (  .ד

בעל ידע ושליטה טובה בשפה העברית, הכוללת קריאה, כתיבה ודיבור, המאפשר בדיקת   .ה

  תעודות, רישום נכנסים ויוצאים ודיווח על אירועים.
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  בעל רישיון מאבטח מטעם משרד לביטחון הפנים.  .ו

  פיו, לשאת נשק שבבעלות המשתתף במכרז.-והתקנות על 1949מורשה לפי חוק כלי הירייה, תש"ט   .ז

  מצויד ולבוש בהתאם לאמור בחוזה ההתקשרות ולמפורט בנוהל זה.  .ח

"י נציג המכללה  ו/או מי שהוסמך לכך על ידו ולפני תחילת עבודתו כל מאבטח ירואיין ויאושר ע  .ט

  כתנאי לכניסתו לעבודה.

 לא תתאפשר העסקת מאבטחים במכללה ללא תעודה של בוגר הכשרה בסיסית.  .י

במקרים חריגים יאושר מועמד הנמצא ראוי אך אינו עומד בכלל התבחינים שפורטו לעיל אולם   .יא

 קצועית בהצבתו בתפקיד זה ועל ידי נציג המכללה  בלבד.השיקולים להצבתו אינם פוגמים מ

 סייר 

 מי שעומד בכל התנאים של מאבטח בסיסי  כאמור בסעיף הקודם לעיל  ובתנאים שלהלן:  .א

שירת בצה"ל שירות צבאי מלא בתפקיד לוחם ביחידה קרבית, ומשרת מילואים פעיל, או שירת   .ב

לפחות ובידו אישור על  03חודש לפחות, בעל הכשרה של רובאי  18במשטרת ישראל לתקופה של 

 כך. 

  מחזיק רישיון נהיגה בתוקף לפחות שלוש שנים.  .ג

 יאושר לעבודתו בכתב על ידי נציג המכללה .  .ד

ריגים יאושר מועמד הנמצא ראוי אך אינו עומד בכלל התבחינים שפורטו לעיל אולם במקרים ח  .ה

 השיקולים להצבתו אינם פוגמים מקצועית בהצבתו בתפקיד זה.
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  יט מסמך

  

 כתב התחייבות לעניין העסקת עברייני מין

 אני מר_____________, ת"ז _____________, המשמש כ_____________, בחברת . 1

") מצהיר בזאת כי ידוע לי כי החוק למניעת העסקה של עברייני מין המציע___________(להלן: "

"), חל עלי כנותן שירותים במסגרת החוקוהתקנות לפיו (להלן: " 2001-במוסדות מסוימים, התשס"א

  של המכללה האקדמית אחווה. 3/2020מכרז פומבי מס' 

  

 אישור קבלת ללא בגיר העסקת על איסור המציע על חל, לחוק בהתאם כי לי ידוע כי בזאת מצהיר הנני . 2

 להתקבל יכול כאמור אישור. החוק לפי מותרת ההעסקה כי המעיד ישראל ממשטרת מראש

 הבגיר מטעם כוח ייפוי בצירוףהמוסד /המעסיק ידי על או לעבודה המועמד הבגיר ידי על הן מהמשטרה

 .לחוק בהתאם והכל, הבגיר של.ז. ת וצילום

  

מתחייב בשם המציע למלא אחר כל דרישות החוק בנוגע לחובה לקבל את אישור המשטרה לגבי  הנני . 3

כל אדם המבצע עבודה (כהגדרתה בחוק) במוסד החינוכי מטעם המציע, לרבות באמצעות קבלן כוח 

  אדם, כמתחייב מהוראות החוק, לשמור את האישורים ולהציגם בכל עת שאדרש. 

  

  וכן תצהירי אמת.זהו שמי זו חתימתי ות

____________  

  חתימת המצהיר

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

-  

  אישור

אני הח"מ , עו"ד ________________, מ.ר __________ מאשר בזאת כי ביום_______________ 

______________ נושא ת.ז ____________, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את פגשתי את מר 

האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה כן חתם בפני על תצהירו ואישר את תוכנו 

  ואמיתותיו.

  

  

  

_______________  _______________  
  חתימה וחותמת עו"ד  תאריך
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  כ מסמך

  

  שכר למעביד לכל שעת עבודה בתחום השמירה והאבטחה עלות  הודעה:

 

  משרד האוצר

  אגף החשב הכללי

התקשרויות  –תכ"ם 
  ורכישות

 סוגי מכרזים והתקשרויות  פרק משני:

 התקשרויות מיוחדות  תת פרק:

הוראה 
  מקשרת:

7.3.9.2 

  7.3.9.2.3ה.  מספר הודעה:

  01תת מהדורה:                                       14 מהדורה:

  

 כללי  .1

הודעה זו מציגה למשרדים את מרכיבי השכר המינימאליים שעל המעביד לשלם לעובדים בתחום 

 השמירה וכן מרכיבים נוספים, אליהם נדרשת ועדת המכרזים להתייחס בעת בדיקת ההצעות. זאת

על מנת שוועדת המכרזים תוכל לוודא כי המעביד מתחייב לשלם את כל מרכיבי השכר הנדרשים 

 ללא מתן פרשנות וכי לא ייפגעו זכויות עובדים.

 שעות עבודה חודשיות עבור משרה מלאה.  182התחשיב שלהלן בוצע לפי 

נכונות למועד פרסום ההוראה. יתכנו שינויים בתעריפים השונים,  0הטבלאות המופיעות בסעיף 

על המשרד לוודא כי הנובעים משינוי שכר המינימום ומשינוי חוקים והוראות שונות בתחום. 

טבלת רכיבי השכר עדכנית למועד עריכת המכרז. במקרה שבו נקבע במכרז תעריף הגבוה 

  מהתעריף המינימאלי המחושב להלן, יש לעדכן את רכיבי השכר האחרים בהתאם.

למען הסר ספק, יובהר, כי המעביד חייב בכל מקרה לעמוד בהתחייבויותיו הנובעות מכל חוק, דין, 

צו הרחבה, גם אם אינן מופיעות בטבלאות שלהלן או מופיעות באופן חסר. כמו כן, הסכם או 

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

  

 נספח תמחירי לעובדי השמירה  .2

 4 , בהתאם להסכם הקיבוצי המיוחד מיום2018באפריל  1הנספח התמחירי שלהלן הינו מיום 

  :2016בדצמבר  22ומיום  2014באוקטובר  2וצווי הרחבה מיום  2012בדצמבר 

 



85  
  

  הערות    

  שכר יסוד

  עובד שמירה
29.12  ₪  

שכר היסוד החודשי לעובד שמירה ולאחראי על עובדי 

השמירה, המוגדר בחוזה שבין המדינה לקבלן השמירה, 

₪  29.12לחודש עבור משרה מלאה, קרי ₪  5,300יעמוד על 

  לשעת עבודה.

צו הרחבה בענף השמירה והאבטחה מיום  :מקור

22.12.2016.  

 .1987-התשמ"זחוק שכר מינימום, 

  חופשה
1.34  ₪  

)4.62%(  

  השנים הראשונות, הכול בהתאם 4-ימי חופשה בתשלום ב 12

   .1951-חוק חופשה שנתית, התשי"אל

  .0ראה פירוט זכאות לשנים הבאות בסעיף 

  .1951-חוק חופשה שנתית, תשי"א: מקור

, סעיף 02.10.2014צו הרחבה בענף השמירה והאבטחה מיום 

15.  

  חגים
1.01  ₪  

)3.46%(  

ימי חג בשנה. הזכאות לימי חג הינה  9-העובדים זכאים ל

במקרים בהם העובדים עבדו יום לפני ויום אחרי החג, אלא 

  אם נעדרו בהסכמת המעסיק. 

והאבטחה מיום צו ההרחבה בענף השמירה  מקור:

 .19, סעיף 02.10.2014

  הבראה
1.36  ₪  

  

  ליום. ₪  424עומד על  2017ערך יום הבראה לשנת 

הזכאות לדמי הבראה הינה מיום העבודה הראשון. דמי 

ההבראה ישולמו לעובד כרכיב נפרד, אשר ישולם לצד שכר 

  השעה.

כולל בתוכו תשלום הבראה גם עבור ימי החג, תעריף זה 

   והמחלה.החופשה 

יובהר כי רכיב השעה של דמי ההבראה לא ישולם עבור 

  העסקה מעבר להיקף משרה מלאה. 

  .0ראה פירוט הזכאות לימי הבראה בסעיף 

צו הרחבה בענף השמירה והאבטחה מיום : מקור

02.10.2014.  

  .04.12.2012הסכם קיבוצי מיוחד מיום 
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  הערות    

  פנסיה
2.46 ₪  

)7.5%(  

 לקצבה לפנסיה, כהגדרתה המשולמת גמל, הפרשה לקופת

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

להעסקתו  מהיום הראשון, החל על שם העובדתעשה  ,2005

לצורך ביצוע ההתקשרות, זאת בהתאם לכללים הנהוגים 

לגבי עובדי מדינה, בכלל הדירוגים המיוצגים על ידי 

  ההסתדרות הכללית.

חג, ההפרשה תתבצע על שכר יסוד בתוספת דמי הבראה, ימי 

דמי חופשה, ימי מחלה, תשלום עבור ימי מילואים ודמי 

  לידה.

במקרה שבו העובד עבד שעות נוספות או שעבד ביום 

  המנוחה יש להפריש גם בגין תמורת עבודה זו.

  לביטוח פנסיוני מקיף במשק.צו ההרחבה : מקור

  .04.12.2014הסכם קיבוצי מיוחד מיום 

  .02.10.2014השמירה והאבטחה מיום צו הרחבה בענף 

  פיצויים
2.73  ₪  

)8.33%(  

 על הפיקוח חוקהפרשה לקופת גמל לפיצויים, כהגדרתה ב

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

שם העובד, החל מהיום הראשון להעסקתו לצורך ביצוע 

ה לצו ההרחבה 6סעיף בההתקשרות. זאת למרות האמור 

  .לפנסיה חובה ]נוסח משולב[

י הבראה, ימי ההפרשה תתבצע על שכר היסוד בתוספת דמ

חג, דמי חופשה, ימי מחלה, תשלום עבור ימי מילואים ודמי 

  לידה. 

במקרה שהעובד עבד שעות נוספות יש להפריש בגין עבודה זו 

. יובהר כי שיעור הפרשה זה יהיה בעד העבודה 6%בלבד 

  , לפי העניין).150%או  125%הנוספת שבוצעה (

היסוד יש  בגין שכר -במקרה שהעובד עבד ביום המנוחה 

לעבודה בשבת יש להפריש  התוספתובגין  8.33%להפריש 

6% .  

  .1963-חוק פיצויי פיטורין, התשכ"ג :מקור

  .04.12.2012הסכם קיבוצי מיוחד מיום 

   .02.10.2014צו הרחבה בענף השמירה והאבטחה מיום 
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  הערות    

  ביטוח לאומי
1.13  ₪  

)3.45%(  

ביטוח  3.45%מהשכר הממוצע, משולם  60%עד לשכר של 

  . 7.5%לאומי. מעבר לשכר זה משולם 

יודגש כי בחישוב רכיבי השכר בטבלה זו נלקח בחשבון 

התעריף הנמוך, וזאת בשל העובדה שמרבית העובדים 

  מהשכר הממוצע במשק.  60%משתכרים עד 

חוק ביטוח לאומי משולם על מרכיבים נוספים, כמפורט ב

מעבר לשכר  ,1995-הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ''ה

: חופשה, ותק, חגים, נסיעות, הבראה, מתנות כגוןהיסוד, 

  לחגים, סבסוד ארוחות.

 .1995-חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה: מקור
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  הערות    

  קרן השתלמות
2.46  ₪  

)7.5%(  

  

הקבלן מחויב לבצע הפרשה לקרן  2014בנובמבר  1החל מיום 

השתלמות לטובת העובד, החל מהיום הראשון להעסקת 

אצל קבלן השירותים. תשלום זה יבוצע עבור עובדים, העובד 

  גם אם לא הודיעו לקבלן על זהות קרן ההשתלמות.

  

ההפרשה תתבצע על רכיב שכר היסוד החודשי הנקוב 

בהודעה זו (גם עבור עובדים ששכרם גבוה מהשכר לעיל) 

בתוספת דמי הבראה. ההפרשה תתבצע גם על ימי חופשה, 

  חג ומחלה. 

  

יובהר כי ההפרשה לא תבוצע עבור עבודה בשעות נוספות או 

עבור הגמול המשולם עבור עבודה ביום המנוחה. כלומר, 

תתבצע הפרשה רק עבור השכר הרגיל המשולם בגין עבודה 

  ביום המנוחה.  

אחת לשנה הקבלן ימציא אישור רואה חשבון לביצוע 

  ההפקדות לקרן השתלמות לעובדים.

  04.12.2012הסכם קיבוצי מיוחד מיום : מקור

 .02.10.2014צו הרחבה בענף השמירה והאבטחה מיום  

    ₪ 41.62  סה"כ

  

  

  להלן רכיבי שכר נוספים אשר ישולמו על פי הביצוע:  .1

   נסיעות 

יש להתאים את תשלום הנסיעות על פי עלות הנסיעות בפועל 

לעובד, עד לתקרה המתעדכנת מעת לעת בצו ההרחבה. 

  ליום עבודה. ₪  26.4התקרה הנוכחית היא 

במקרה בו הקבלן מספק שירותי הסעות, המשרד ישלם 

עלות תעריף חופשי חודשי באזור קבלת השירותים,  לקבלן

  אלא אם נקבע אחרת בתנאי המכרז.

צו הרחבה בדבר השתתפות המעביד בהוצאות נסיעה : מקור

  לעבודה וממנה.
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הפרשות לגמל בגין 

  החזר הוצאות
)5%(  

הפרשות לגמל יעשו על החזרי הוצאות נסיעה בלבד לקופה 

  הראשון להעסקתו.אישית על שם העובד החל מהיום 

רכיב זה לא ישולם במקרה שבו הקבלן מספק שירותי הסעות 

  לעובדים.

   04.12.2012הסכם קיבוצי מיוחד מיום  מקור:

 .02.10.2014צו הרחבה בענף השמירה והאבטחה מיום 

    מחלה

תשלום זה יבוצע על ידי המשרד כנגד קבלת אישור רואה 

חשבון על ביצוע התשלומים בפועל, אחת לחודש. יובהר כי 

המזמין ישלם לקבלן לפי צבירת ימי המחלה של העובד 

בתקופת ההתקשרות עם המשרד הממשלתי, או לפי בחברה 

צבירת ימי המחלה של העובד בתקופת עבודתו במשרד 

ר כדי לגרוע מחובותיו החוקיות של . אין באמוהממשלתי

  הקבלן כלפי העובד.

חוק דמי התשלום לדמי מחלה יבוצע בהתאם להוראות 

אולם על אף האמור בחוק זה, תקופת  ,1976-מחלה התשל"ו

עבד  הזכאות לדמי מחלה תהייה יומיים לכל חודש שהעובד

ימי  24ובסה"כ  -אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה 

יום, בניכוי התקופה שבעדה קיבל  130 -מחלה אך לא יותר מ 

  העובד דמי מחלה על פי חוק דמי מחלה.

בגין רכיב זה ישולמו כל רכיבי השכר הסוציאליים (פנסיה, 

  פיצויים, קרן השתלמות ועלויות מעביד ביטוח לאומי).

  .1976-חוק דמי מחלה, התשל"ו: מקור

  .02.10.2014צו ההרחבה בענף השמירה והאבטחה מיום 

  

 המשולמות לפי העניין לעובדי שמירה ואבטחהתוספות נוספות   .2

במקרה שבו העובד ביצע שעות נוספות בפועל, יש לשלם שעות נוספות על פי  - שעות נוספות  2.1

 החוק וצו ההרחבה בענף השמירה והאבטחה. 

  

חודשי עבודה ומעלה זכאי לחופשה  6כל עובד המועסק  - חופשה מסיבות משפחתיות  2.2

  כדלקמן: 0בתשלום, בנוסף לימי החופשה בתשלום להם זכאי לפי סעיף 

  ימי חופשה. 3-לרגל נישואין זכאי העובד ל  2.2.1  

  יום חופשה. 1-לרגל נישואי בנו/בתו זכאי העובד ל  2.2.2  

 יום חופשה. 1-לרגל לידת בן/בת זכאי העובד ל  2.2.3  
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עובד שבן משפחתו נהרג במהלך שירותו הצבאי ו/או בעקבות  - היעדרות ביום הזיכרון  2.3

בגין יום עבודה פעולות איבה, יהיה זכאי להיעדר מעבודתו ביום הזיכרון ולקבל תשלום 

בנו/ בתו/ אביו/  -מלא מבלי לגרוע מחופשתו או לנכות משכרו. לעניין זה "בן משפחתו" 

  אמו/ בן או בת זוג/ אחיו/ אחותו/ סבו/ סבתו.

 

ימים ויהיה  7בתקופת אבל זכאי העובד להעדר מעבודתו לתקופה שלא תעלה על  - ימי אבל  2.4

 ודה, מבלי לגרוע מחופשתו או לנכות משכרו. זכאי לשכר מלא בגין ימי היעדרותו מהעב

, הינם בנוסף לימי החופשה השנתית להם 0 - 0יובהר כי, ימי החופשה, המפורטים בסעיפים 

  זכאי העובד.

 

    

  כל עובד זכאי לחופשה שנתית בשכר, כמפורט להלן: - ימי חופשה  2.5  

מספר שנות עבודה אצל המעסיק 

  או במקום העבודה
  מספר ימי חופשה

  ימי עבודה 12  1 - 4

  ימי עבודה 13  5

  ימי עבודה 18  6

  ימי עבודה 19  7 - 8

  ימי עבודה 23  ואילך 9

 

העובד יהיה זכאי לדמי הבראה, בהתאם לוותק שצבר אצל הקבלן או אצל  - ימי הבראה  2.6

קבלנים אחרים בממשלה. הכרה בוותק אצל קבלנים אחרים בממשלה, תעשה בכפוף 

להמצאת אישור העסקה מאת קבלן השירותים על תקופת עבודתו של העובד במשרד, 

  בהתאם לאמור להלן: 

  המספר ימי ההברא  תקופת העבודה (בשנים)

  7  שנים 3עד 

10 - 4  9  

15 - 11   10  

19 - 16  11  
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24 - 20  12  

  13  ואילך 25 -מהשנה ה 

    

 

ישולם כנגד אישור רואה חשבון על ביצוע התשלום לעובדי שמירה ואחראי  - מענק מצוינות  2.7

הודעת תכ"ם, "אמות שמירה מצטיינים, על בסיס אמות מידה שנקבעו על ידי המדינה ב

   .7.3.9.2.4מידה להענקת מענק מצוינות לעובדי קבלן", מס' 

מסך הרכיבים הבאים המשולמים לקבלן: שכר היסוד  1%גובה המענק יהיה   2.7.1

ר הנקוב לעיל), גמול בעד המפורסם הודעה זו (גם עבור עובדים ששכרם גבוה מהשכ

  עבודה בשעות נוספות או ביום מנוחה (ככל שהעובד זכאי לו) וקצובת הנסיעה. 

המענק ישולם לא יאוחר ממשכורת חודש אפריל שלאחר תום התקופה בעדה משולם   2.7.2

  המענק. 

המענק שישולם אינו מהווה שכר לכל דבר ועניין, לא יובא בחשבון לעניין פיצויי   2.7.3

יטורים או לחישוב ערך שעה, ולא יבצעו בגינו הפרשות כלשהן (לרבות הפרשות פ

  לקופת גמל ובכלל זה קרן פנסיה וקרן השתלמות).  

בגין תשלום זה יש לשלם לקבלן תוספת בגין הפרשות לביטוח לאומי, בהתאם   2.7.4

  לשיעור ההפרשה שלו כמעסיק.

 

גובה השי לרגל כל אחד מהחגים (ראש השנה וחג הפסח) יעודכן על פי התעריף  - שי לחג  2.8

₪.  212.5המעודכן בשירות המדינה. נכון ליום פרסום הודעה זו, גובה השי לחג יעמוד על 

השי לא יוענק בטובין או בשווה כסף (כגון תלושי קנייה). גובה השי וכללי הזכאות לשי 

הוראת התכ''ם, ''הגנה על זכויות עובדים המועסקים על ידי קבלני יעודכנו בהתאם לקבוע ב

   .7.3.9.2שירותים בתחומי השמירה, האבטחה והניקיון'', מס' 

תשלום כאמור יבוצע לאחר הצגת אישור רואה חשבון על ביצוע התשלום   2.8.1  

  לעובדים.

בגין תשלום זה יש לשלם לקבלן תוספת בגין הפרשות לביטוח לאומי בהתאם לשיעור   2.8.2  

  ההפרשה  שלו כמעסיק.

  

 מרכיבי עלות נוספים  .3

נוסף לאמור לעיל, בעת ניתוח ההצעות, על ועדת המכרזים לבחון מרכיבי עלות נוספים כגון ביגוד, 

והכל בהתאם לדרישות המכרז. זאת על מנת לוודא כי אין מדובר בהצעת הפסד וכי לא ייפגעו 

  זכויות עובדים. 
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 נספחים  .4

  ה.טבלת שינויים שבוצעו בהודע - 1-נספח י
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 טבלת שינויים שבוצעו בהודעה

 

 טבלת שינויים

 תאריך  מהדורה
סעיף/ים 

  מושפע/ים
  תיאור השינוי / נימוקים

11  30.06.2016  

  נספח תמחירי
עדכון נספח תמחירי בהתאם להעלאת שכר 

  המינימום במשק.

0  

  הבהרה לעניין חופשה מסיבות משפחתיות.

  הבהרה בגין תשלום מחלה.

  עדכון שיעור הפרשות ביטוח לאומי.

0  
  עדכון טבלת זכאות לימי חופשה.

  

  הבהרה לעניין שי לחג.  0

12  01.01.2017  

  נספח תמחירי

עדכון נספח תמחירי בהתאם לצו הרחבה 

  .22.12.2016בענף השמירה והאבטחה מיום 

  

  עדכון טבלת זכאות לימי חופשה.  0

  דמי הבראה.עדכון תעריף   נספח תמחירי  29.11.2017  13

14  09.04.2018  
נספח  -  0

  תמחירי

לצו הרחבה עדכון נספח תמחירי בהתאם 

  .בדבר קיצור שבוע העבודה במשק
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