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 הקדמה
מים "(, מפרסהמזמין)להלן: "והמשרד לשיתוף פעולה אזורי  המשרד לפיתוח הנגב והגליל .1

משרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל ל, למתן שירותי אבטחה 3-2022פומבי  מכרז בזאת

 משרד לשיתוף פעולה אזורי באמצעות אגף ביטחון וחירום )להלן : "אגף ביטחון וחירום"(לו

 (.המכרז"" )להלן:

חוק )להלן: " 1992-בהתאם לחוק חובת המכרזים, התנ"שמכרז זה הוא מכרז פומבי הנערך  .2

תקנות )להלן: " 1993-ותקנותיו, ובכך תקנות חובת המכרזים, השתנ"ג"(, חובת המכרזים

 "(.חובת המכרזים

לקבל הצעות לשם מתן שירותי אבטחה לעובדי ומתקני המשרד לפיתוח  מבקשהמזמין  .3

, הכוללים בין "(המשרדים")להלן: רי הפריפריה הנגב והגליל והמשרד לשיתוף פעולה אזו

היתר שירותי אבטחה פיזית חמושה למתקני המשרד לרבות משימות אבטחה נקודתיות. הכל 

"מנב"ט -מתן שירותי מנהל/ת אבטחה מקומי/ת )להלן , וכן,כמפורט במסמכי מכרז זה להלן

 .)תפקיד אופציונאלי( וקב"ט חירום מקומי"(

יוגשו יידרשו לעמוד בתנאי הסף להשתתפות במכרז  במסגרת הליך המכרז, הצעות אשר .4

המפורטים להלן. הצעות אשר יעמדו בתנאי הסף, ידורגו בהתאם לאמות המידה שנקבעו 

 במכרז.

מציע אשר יוכרז כזוכה במכרז באחד משני האשכולות יחתום על הסכם התקשרות )המצ"ב  .5

"(, כאשר למזמין הזכות תקופת ההתקשרותחודשים )" 12( עם המזמין לתקופה של פרק ד'כ

 60-חודשים כל אחת, ועד ל 12תקופות נוספות, בנות  4-להאריך את תקופת ההתקשרות ב

 חודשים.

המכרז יתנהל בהתאם להוראות הדין, ולפי כללי המכרז המפורטים במסמכי המכרז. אין  .6

 בסעיפי המכרז כדי לגרוע מזכויותיו של המשרד על פי כל דין.

 

 -מחולקים לפרקים, כמפורט להלןמסמכי המכרז  .7
 ההליך המכרזי, תנאי ההשתתפות והתנאים לזכייה במכרז. – פרק א'

 חוברת ההצעה, אשר תוגש על ידי מציע המתמודד במכרז. – פרק ב'

 פירוט השירותים ותוכן ההתקשרות עם הספק הזוכה.   – פרק ג'

 הסכם ההתקשרות עם הזוכה במכרז. –פרק ד' 
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 -הגדרות .1

המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל  - "המזמין/המשרד/המשרדים 1.1

 והמשרד לשיתוף פעולה אזורי .

למסמכי  בפרק ד'ההסכם שיחתם עם הזוכים ומצורף  -"הסכם ההתקשרות" 1.2

 המכרז. 

פניה זו לקבלת הצעות לאספקת השירותים נשוא המכרז  -"המכרז" 1.3

)כהגדרתם להלן(, על כל מסמכיה ונספחיה, לרבות תשובות המשרד בכתב 

 לשאלות ולבקשות ההבהרה שתופנינה אליו.

הצעתו של המציע המוגשת למכרז זה, לרבות טופסי הצעות  -"הצעה" 1.4

 המחיר. 

  כל גוף שהגיש הצעה למכרז.  -"המציע" 1.5

ועדת המכרזים של המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב  -המכרזים""ועדת  1.6

 והגליל והמשרד לשיתוף פעולה אזורי.

 מציע שנבחר כזוכה במכרז, אשר יחתום עם המשרד על הסכם.  -"הספק" 1.7

 להלן ובהסכם ההתקשרות.ג' כמפורט בפרק  -"השירותים" 1.8

 מאבטח/ת, מוקדן/ית, מאבטח/ת מאוימים או אחראי/ת -"איש האבטחה" 1.9

  משמרת, סדרן/ית או כונן.

 בדיקה המבוצעת על ידי מנהל אגף הביטחון -"בדיקת רישום פלילי" 1.10

המשרד במטרה לקבל מידע אודות עברו הפלילי של מועמד מטעם  של 

 נותן השירותים לשמש איש אבטחה במסגרת אספקת השירותים.

 קורס מאבטחים מונחה ומאושר משטרת ישראל. -קורס מתקדם א'/ ב' 1.11

 מונחה שב"כ, ייעודי למאבטחים קורס  -קורס הכשרת שרים/ אבטחת שרים 1.12

  בלשכות ובבתי שרים.

 מאבטח שהוסמך בקורס מתקדם ב'  -מאבטח בוגר קורס מתקדם ב' ייעודי 1.13

 מונחה משטרת ישראל והוסמך בקורס הכשרת שרים מונחה שב"כ.

 ן בדיקה המבוצעת על ידי שירות הביטחו -"בדיקת סיווג ביטחוני"  1.14

הכללי במטרה לאשר או לשלול את חשיפתו לסוד מדינה של מועמד 

 מטעם נותן השירותים לשמש איש אבטחה במסגרת אספקת השירותים.

 מאגר המאבטחים שהוקם ע"י נותן -"מאגר המאבטחים הקבוע"  1.15

במסגרת אשכול לצורך מתן שירותים לפרויקט של המשרד  השירותים

 כמפורט במסמכי המכרז.    'א

 וסיים הכשרות של עובד הספק שאושר על ידי המשרד -"מאבטח"  1.16

הקבוע, כמפורט  במאגר המאבטחים הגופים המנחים בהצלחה, ייכלל

  מסמכי המכרז.ב

 ר ע"י המשרדשאוש 'במסגרת אשכול א הספקעובד  -"מוקדן/ית" 1.17
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במאגר המוקדנים הקבוע כמפורט בפרק הרביעי למסמכי  להיכלל

 המכרז.

 אנשי אבטחה שאינם נכללים במצבת -מתגברים""אנשי אבטחה  1.18

משימות האבטחה כוח האדם הקבועה במקני המשרד שהוקצתה עבור 

של המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל, והמשרד לשיתוף פעולה 

. אנשי אבטחה אלה נדרשים להיות בעל כשירות זהה לרמת אזורי

רויקט של הכשירות הזהה של המאבטחים/ מוקדנים/ אחמ"ש וכו' בפ

כאשר אנשי האבטחה  דרשייהמשרד. השימוש באנשי אבטחה מתגברים 

הקבועים ידרשו להגיע לימי עיון/ הכשרה או כאשר יש מחסור בכוח 

אדם הדרוש כדי לעמוד במשימות של המשרד. באחריות נותן 

שעות מרגע ההתרעה. המתגברים  4השירותים לספק מתגברים עד 

שעות חפיפה( על כלל המשימות ולהגיע  8נדרשים להיות חפופים )

 הכתוב במכרז זה.בלבוש לפי האפיון 

 שאושר על ידי המשרד במסגרת אשכול א  הספקעובד  -"מפקח" 1.19

השירותים הנדרשים לפי מכרז זה   ללצורך מתן מענה לוגיסטי לכל

  כמפורט בפרק הרביעי במסמכי המכרז.

 מנהל אגף ביטחון, חירום,  -"מנהל ההתקשרות מטעם המשרד"  1.20

וסייבר של המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל והמשרד  מידע

 לשיתוף פעולה אזורי. 

 וכן כל מתקן נוסף עליו במסמכי המכרזכמפורט  -"מתקני המשרד" 1.21

יורה המשרד באופן הקבוע בהסכם ההתקשרות. למען הסר ספק, בית  

 השר הוא חלק ממתקני המשרד. 

 המשרד ל ו/או שר לפיתוח הפריפריה הנגב והגלי שר המשרד -"השר" 1.22

לשיתוף פעולה אזורי ו/או כל שר אחר עליו יורה המשרד באופן הקבוע 

 בהסכם ההתקשרות.

 חוק עסקאות גופים ציבוריים,  -"חוק עסקאות גופים ציבוריים" 1.23

 .1976 –תשל"ו 

 בגופים ציבוריים, הביטחוןחוק להסדרת  -"חוק להסדרת הביטחון" 1.24

 .1998 –תשנ"ח  

 שעות שביצעו בפועל מאבטחים באבטחת מתקני  -"שעות אבטחה" 1.25

המשרד על פי הוראות מכרז זה וכן בביצוע תגבורים כמפורט במסמכי 

  המכרז.

 הוא אינו מבצע משימת בהןשעת עבודה של מאבטח  -"שעות כוננות"  1.26
אבטחה בפועל אלא נמצא במצב של זמינות מידית )בביתו ו/או במקום  

 ככלאחר אך בכל מקרה לא במתקני המשרד( לביצוע משימת אבטחה 

 המשרד יזמין זאת כמפורט במסמכי המכרז. ו
 בהתאם להגדרתו בחוק מנהל ביטחון מקומי,  -"מנב"ט מקומי" 1.27
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  . בגופים ציבוריים להסדרת הביטחון
 

יקרא גם בלשון נקבה, וכן לשון יחיד תכלול לשון רבים  –במכרז זה בלשון זכר ל האמור כ

 ולהפך, ככל שלא משתמעת כוונה אחרת מהקשר הדברים.

 
 -השירותים המבוקשים במכרז .2

 
  -המכרז מחולק לשני אשכולות 2.1

מתן שירותי אבטחה באמצעות מתן שירותי מאבטחים,   :מתן שירותי אבטחה– אשכול א'

 אחראי משמרת, סדרנים, מוקדנים וכוננים כפי שיפורט במסמכי המכרז.

מתן שירותי מנהל/ת  :ניהול שירותי אבטחה, בטחון וחירום -אשכול ב'

מקומי"( וקב"ט חירום )אופציונלי(. כמו כן,  "מנב"ט-אבטחה מקומי/ת )להלן

במסגרת תפקידם ידרשו המנב"ט המקומי וקב"ט החירום לבצע ביקורת 

ופיקוח על עבודתם של המאבטחים/ אחראי משמרת, סדרנים, מוקדנים 

פירוט השירותים ותוכן  -וכוננים. והכל כמפורט בפרק ג' למסמכי המכרז 

 ההתקשרות עם הספק הזוכה.

בט הפיקוח והביקורת, השירותים הנדרשים בכל אחד מן האשכולות נוכח הי 2.2

 יבוצע על ידי ספק אחר.

על כן וכפי שיפורט להלן, כל אחד מהמציעים במכרז לאשכול א' מחויב להגיש   2.3

הצעה גם לאשכול ב'. מציע המגיש הצעה לאשכול ב' אינו מחויב להגיש הצעה 

תן שירותים רק למתן שירות לאשכול א'. המציע יוכל להתקשר עם המזמין למ

 .לאחד מהאשכולות לאחר סיום הליך המכרז ובחירת זוכה

יהיה עליו לבחור מראש  -אשר על כן, מציע המגיש הצעה בשני האשכולות   2.4

, באיזה אשכול הוא מעוניין להיות מוכרז כזוכה ולספק את במסגרת הצעתו

השירותים ככל והצעתו זכתה במקום הראשון בשני האשכולות. באשכול בו 

המציע ויתר על אספקת השירותים, כאמור, יוכרז כזוכה המציע שהצעתו 

 דורגה במקום השני.  

צב ששתי יצוין כי במקרה בו במהלך תקופת השירותים, נשוא המכרז, נוצר מ 2.5

הצעותיו של המציע הגיעו למקום הראשון בשני האשכולות, נוכח סיום 

התקשרות מסיבה כלשהי עם נותן השירותים שהצעתו הוכרזה כהצעה הזוכה 

באשכול בו המציע ויתר על אספקת השירותים  -הראשונה במקור. במקרה זה 

ם הבא יוכרז כזוכה המציע שהצעתו דורגה כהצעה "כשירה" ומדורגת במקו –

 אחריה.
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 מופעים ומועדים במכרז

 -מועדי המכרז .3

 :הליך המכרז יתבצע, בהתאם ללוח הזמנים המפורט להלן   3.1

 

 

הזמנים המפורטים בטבלה מחייבים את כל מי שמעוניין להתמודד במכרז. שינוי לוחות  3.2

 הזמנים יתבצע על ידי המזמין בלבד, ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי. 

כל שינוי במועדי המכרז או עדכונים הנוגעים להם יפורסמו באתר האינטרנט של מנהל  3.3

משרד ל – 3-2022מכרז  –רז תחת שם המכ www.mr.gov.ilהרכש הממשלתי בכתובת: 

לפיתוח הפריפריה,  הנגב והגליל והמשרד לשיתוף פעולה אזורי  מכרז פומבי למתן שירותי 

 "(.דף המכרזאבטחה )"

 

 -שאלות הבהרה בנוגע למכרז .4

בכל מקרה של אי בהירות או הערות בנוגע למכרז, מועדיו או לתנאיו ניתן לפנות למזמין  4.1

 ד האחרון להגשת שאלות הבהרה הנקוב לעיל.בשאלות הבהרה, וזאת עד למוע

שאלות המציעים בנוגע למכרז יועברו בטבלה מסודרת, עם הפניה לסעיף במכרז כלפיה  4.2

מופנית השאלה, ובניסוח תמציתי וברור. יש להפנות את כל השאלות הנוגעות למכרז אל 

ב לעיל, . שאלות שיועברו לאחר המועד הנקוtomd@png.gov.ilכתובת דואר אלקטרוני: 

שיועברו בעל פה או בטלפון או שיופנו לגורם אחר מהמצוין לעיל,  לא יחייבו מענה מאת 

 המזמין.

 לא יינתן מענה לשאלות שישלחו בעילום שם. 4.3

המזמין רשאי לאפשר סבבים נוספים של שאלות הבהרה, בהודעה שתפורסם בדף המכרז  4.4

 באתר האינטרנט, וזאת בהתאם לשיקול דעתו הבלעדית.

ע שלא יפנה למזמין בשאלות הבהרה על המכרז, בהתאם לכללי המכרז, יהיה מנוע מצי 4.5

 מלהעלות בעתיד כל טענה, דרישה או תביעה כנגד המכרז.

 :להלן תיאור המבנה להגשת שאלות ובקשות הבהרה 4.6

 תאריך נושא

 10:00בשעה   2/10/20220ביום  יום פרסום המכרז

 15:00בשעה   25/10/2022ביום  מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה

מועד אחרון להגשת הצעות לתיבת המכרזים 

בתיבת המכרזים של המשרד לפיתוח 

הפריפריה, הנגב והגליל, בכתובת כנפי 

גבעת שאול, ירושלים )כניסה  7נשרים 

 משותפת עם המשרד לשירותי דת(

 14:00בשעה   11/08/2022ביום 
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  שם המציע 

  שם הפונה

  שם האשכול

  כתובת

  כתובת דואר אלקטרוני

  כתובת אתר אינטרנט

  פקסמספר 

  מספר טלפון

 

 הסעיף בפרק
פירוט השאלה/בקשת 

 הבהרה

  

 

 

 -מענה המזמין לשאלות ההבהרה  4.7

תשובות המזמין לשאלות ההבהרה יפורסמו בדף המכרז שבאתר האינטרנט  4.7.1

בלבד. המענה לשאלות הבהרה יחשבו כחלק ממסמכי המכרז ויחייבו את כלל 

המציעים במכרז. האחריות להתעדכן בתשובות המזמין לשאלות ההבהרה היא 

 של המציעים במכרז. 

 תתסמכי המכרז, וכן לבמענה לשאלות ההבהרה המזמין רשאי לבצע כל שינוי במ 4.7.2

, אף אם אינם נובעים משאלות פרשנות או הבהרה להוראות מסמכי המכרז

, וזאת עד לזמן סביר לפני המועד האחרון להגשת ההבהרה שהתקבלו מהמציעים

 תשובות המזמין יפורסמו ללא שמות הפונים. הצעות.

ת ניסוח המזמין אינו מחויב לנוסח שאלה שהוגשה, ובכלל זה רשאי המזמין, בע 4.7.3

תשובות ההבהרה שיפורסמו, לקצר נוסח של שאלה או לנסחה מחדש. נוסח 

 התשובות שפורסם הוא הנוסח המחייב ומהווה חלק בלתי נפרד מהמכרז.

יודגש כי המשרד לא ישיב לשאלות הבהרה, אלא אם נשלחו לכתובות הדוא"ל  4.7.4

לות שישלחו המצוינות לעיל, באופן ובצורה המפורטים לעיל. לא יינתן מענה לשא

 כן יודגש, כי המשרד אינו מתחייב להשיב על כל השאלות שיוגשו. בעילום שם.

באחריות המציע לוודא את הגעת השאלות אל נציג המשרד באמצעות שימוש  4.7.5

באפשרות מעקב אחרי הודעות דואר אלקטרוני נשלחות, המבקשת "אישור 

 האלקטרוני.קריאה" אוטומטי מהנמען עם קבלת המסר בתוכנת הדואר 

המשרד לא יקבל טענות ביחס להצעות לא שלמות הנובעות עקב חוסר תשומת  4.7.6

 לב של המציעים לפרסומים באתר האינטרנט.
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באחריות המציעים לבדוק את פרסומי המשרד באשר למכרז זה באתר  4.7.7

 , כאמור.האינטרנט

 תשובות או הבהרות שלא ניתנו בכתב כאמור לא יחייבו את המשרד. 4.7.8

 

  -במכרז הגשת הצעות .5

המשרד לפיתוח הפריפריה , 7כנפי נשרים הצעות במכרז יוגשו לתיבת המכרזים הממוקמת  5.1

 .3קומה )כניסה דרך המשרד לשירותי דת( הנגב, והגליל 

עותקים )אחד בשלושה ה( 'מציע המעוניין להשתתף במכרז יגיש את חוברת ההצעה )פרק ב 5.2

מלאה ושלמה הכוללת את כל מהם יוגדר ויסומן כמקור(, במעטפה סגורה היטב, 

המסמכים הדרושים בפרק זה, כולל הנספחים, ועליה יצוינו בכתב ברור מספר המכרז 

 ונושא ההתקשרות בלבד.

 key onהעתק של חוברת ההצעה המקורית במכרז תוגש גם בעותק דיגיטלי סרוק על גבי  5.3

disk  אחד, בקבציPDF יה הדיגיטלית סרוקים. נדרשת זהות בין תוכן ההצעה ותוכן המד

)כולל החתימות(. במקרה של סתירה יגבר האמור בתוכן ההצעה המודפסת. יובהר כי אין 

 לצרף את הצעת המחיר לעותק זה.

(, 6נספח  -, אשכול ב'5נספח  -אשכול א'עבור כל עותק של ההצעה, טופס הצעת המחיר  5.4

כרז טפה הכוללת חוברת ההצעה של המעמהמונפרדת  יוכנס לתוך מעטפה נוספת

"( אשר תוכנס גם היא לתוך הצעת מחיר, סגורה היטב, )עליה יירשם "והנספחים שלה

מעטפת המכרז. מודגש בזה שפרטי הצעת המחיר או העתק ממנה לא יופיעו במסמכים 

)למעט בתוך מעטפת הצעת המחיר הסגורה( בשום דרך שהיא. על המעטפות יש לכתוב את 

 שם המכרז ומספרו בלבד.

הצעתו נוסח הבהרות למכרז שפורסמו על ידי המזמין, במידה ופורסמו. אם המציע יצרף ל 5.5

פרסם המזמין מהדורה מעודכנת של המכרז בעקבות הבהרות שניתנו על ידו, על המציע 

 להקפיד על הגשת המענה על פי הנוסח המעודכן.

הצעה אשר תוגש שלא במבנה המפורט לעיל, עלולה להידחות על הסף, לחילופין רשאי  5.6

נקודות מניקוד האיכות, והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של ועדת  5שרד להפחית עד המ

 המכרזים.

הכניסה למתחם בו ממוקמת תיבת המכרזים, כרוכה בבידוק בטחוני, ועלולה להימשך  5.7

פרק זמן ממושך. על המציע במכרז להגיע פרק זמן מספק מראש, על מנת להגיש את הצעתו 

  עד למועד הקבוע לעיל.

צעות שלא תמצאנה בתיבת המכרזים עד למועד האחרון להגשת הצעות לתיבת המכרזים ה 5.8

 כמפורט בטבלת התאריכים לא תובאנה לדיון בפני ועדת המכרזים של המזמין.
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 שלבי בדיקת ההצעות ובחירת הזוכים במכרז .6

 : בדיקת ההצעות במכרז תתבצע באופן הבא

 באופן הבא:בנפרד תתבצע לכל אשכול בדיקת ההצעות במכרז  6.1

 .בדיקת עמידת המציע בתנאי הסף 6.2

 .מבדק זכויות עובדים 6.3

 .קביעת ציון האיכות 6.4

 .בדיקת הצעות המחיר 6.5

 שקלול ההצעות וקביעת הספק הזוכה.  6.6

המזמין יבדוק כי המציע הגיש את ההצעה בהתאם להנחיות המכרז וצירף את כל  6.2

 בחוברת ההצעה )פרק ב'(.המסמכים כנדרש 

בשלב הראשון ייבדקו כל ההצעות אשר התקבלו עד למועד האחרון להגשת ההצעות  6.3

" תנאי הסף,  ביחס לעמידתן בתנאי הסף המפורטים בפרק "במסמכי המכרזכמפורט 

שלהלן ובתנאי הסף הכללים בדבר אופן הגשת ההצעה. רק הצעות שלא תיפסלנה 

 לשלב השני.ושעמדו בכלל התנאים תועלינה 

 במסגרת בדיקת תנאי הסף: 

המזמין, רשאי לבקש ממציע לבאר פרט מסוים מתוך הצעתו, להשלים בה פרט  6.3.1

חסר, או להמציא מסמך נוסף או חלופי המוכיח את עמידתו בתנאי המכרז, ובפרט 

בתנאי הסף של המכרז, וזאת בתוך פרק זמן קצוב. אי מענה לפניה כאמור, או 

שהוגדר עלול לגרום לפסילת ההצעה, בהתאם לשיקול  מענה שלא בפרק הזמן

 הדעת של המזמין. 

ככל שהוחלט על מתן אפשרות למציע לבצע השלמה של הצעתו, המזמין רשאי  6.3.2

לפסול הצעה שעדיין אינה עונה על דרישות המכרז, או, בהתאם לשיקול דעתו 

 .לבקש השלמה נוספת

" ניקוד ההצעות" לקבועות בפרק בשלב השני תיבדק איכות ההצעות בהתאם למשקלות ה 6.4

 נקודות סה"כ.  50ועד  במסמכי המכרזלהלן 

 בהתאם לאמות המידה המפורטות במכרז.ינוקדו ההצעות  6.4.1

לצורך בדיקת ההצעות וניקודן רשאי המזמין לעשות שימוש בצוות מקצועי אשר  6.4.2

 יכול ויכלול גם יועצים חיצוניים. 

לצורך בדיקה ומתן ניקוד להצעות יעשה המזמין שימוש במידע המפורט בהצעה  6.4.3

שהגיש המציע וכן הוא רשאי לעשות שימוש במקורות מידע מהימנים אחרים 

וביניהם הידע המקצועי העומד לרשותו של המזמין, בניסיון העבר של המזמין עם 

כאמור, במידע המציע או של גוף ממשלתי אחר עם המציע, ככל שקיים ניסיון 

ציבורי על המציע, בחוות דעת יועצים מקצועיים, וכיוצא באלה. יודגש, לצורך ניקוד 

ההצעות, המזמין יהיה רשאי להתחשב בניסיון שלו עם המציע, וזאת במקום או 
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בנוסף ללקוחות אחרים שפורטו בהצעה, ככל שפורטו או במסגרת כל אמת מידה 

 רלוונטית אחרת.  

ח המזמין את מעטפות הצעת המחיר של המציעים עימם התקיים ראיון בשלב הרביעי יפת 6.5

 .במסמכי המכרזוינקדן בהתאם למפורט 

בשלב החמישי, תשקלל הוועדה את ציון האיכות עם הציון עבור המחיר כמפורט  6.6

הכשירים שדורגו  2-הזוכים ו 2שלהלן, תדרג את ההצעות ותכריז על  במסמכי המכרז

 ותר בהתאם לדירוגן.בציון המשוקלל הגבוה בי

לוועדת המכרזים זכות לשנות את סדר בדיקת ההצעות כאמור לעיל, או לאחד שלבים לפי  6.7

 .מנימוקים שירשמו , וזאתשיקול דעתה הבלעדי

 

  תנאי סף
 

  -להשתתפות במכרזם יכלליתנאי סף  .1

 

, ותהגשת ההצעאחרון לה , במועדאשכול ב' לעמודבאו ו/על מציע הניגש למכרז באשכול א'  1.1

הוכחת העמידה בתנאי הסף המנויים ) ,ים להלןילהשתתפות במכרז המנותנאי הסף כל ב

 :('להלן, תתבצע בהתאם להוראות חוברת ההצעה )פרק ב

 

על המציע להיות תאגיד אשר רשום כדין במדינת ישראל במרשם הרשמי הרלבנטי.  .א

וכל יודגש כי על ההצעה להיות מוגשת על ידי אישיות משפטית אחת בלבד 

 .האישורים הנדרשים על פי מכרז זה יהיו על שמה של אותה אישיות משפטית

כמשמעותו בתחום השמירה והאבטחה רישיון לעסוק כקבלן שירות למציע יש  .ב

  .1996-בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, תשנ"ו

חוק לא הורשעו הספק ובעל הזיקה אליו, כהגדרתו ב הגשת ההצעהמועד לעד  .ג

, ביותר משתי עבירות בגין הפרת חוקי 1976-עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו

המפורטים בתוספת שלישית לחוק  רשימת החוקים - 12נספח העבודה המפורטים ב

כי במועד  –ו, ואם הורשעו ביותר משתי עבירות  להגברת האכיפה של דיני העבודה

 .ההתקשרות חלפו שלוש שנים לפחות ממועד ההרשעה האחרונה

לא הוטלו על המציע או על בעל הזיקה  הגשת ההצעהבשלוש השנים שקדמו למועד  .ד

, עיצומים כספיים 1976-בוריים, תשל"ואליו, כהגדרתו בחוק עסקאות גופים צי

בשל יותר משש הפרות המהוות עבירה, בגין הפרת חוקי העבודה המפורטים בנספח 

רשימת החוקים המפורטים בתוספת שלישית לחוק להגברת האכיפה של דיני  - 12

רשימת צווי הרחבה; לעניין זה יראו מספר הפרות שבגינם הוטל עיצום והעבודה

, אם ניתן אישור מנהל מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד כספי כהפרה אחת

הכלכלה כי ההפרות בוצעו כלפי עובד אחד בתקופה אחת שעל בסיסה משתלם לו 

 שכר.

https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/271_046.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/271_046.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/271_046.htm
file:///C:/Users/shirasho/Downloads/H.8.2.1.docx%23נספח_ג
file:///C:/Users/shirasho/Downloads/H.8.2.1.docx%23נספח_ג
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התחייבות המציע, כי לצורך ביצוע העבודות נשוא ההסכם, לא יועסקו עובדים  .ה

זרים כמפורט בהוראת תכ"ם, "עידוד העסקת עובדים ישראלים במסגרת 

 .7.11.6ת הממשלה", מס' התקשרויו

המציע צירף תצהיר בדבר העסקת עובדים עם מוגבלות בהתאם לחוק עסקאות  .ו

ולחוק שוויון זכויות  2016-והוראת שעה(, התשע"ו  10גופים ציבוריים )תיקון מס' 

 . 1998-לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 

לחוק כלי ירייה התשכ"ט  10בסעיף   בעל "מפעל ראוי" בתוקף כהגדרתו הואהמציע  .ז

– 1949. 

 ISO-9001המציע בעל אישור עדכני בתוקף מגוף מוסמך על עמידה בדרישות  .ח

 לחברות אבטחה.

שירותי שמירה מאת ועדת  למציע רישיון משרד לשירותי שמירה או לתאגיד .ט

 1972 –הרישוי, כמשמעותה בחוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה, תשל"ב 

 בתוקף.

 שור על מחזור כספי:אי .י

אישור על מציע יצרף ה -ב' -מציע המגיש הצעה לשאכולות א' ו .1

מחזור הכספי  בגין שירותי אבטחה לכל אחת מהשנים במהלך 

לא כולל ₪   10,000,000  -שווה או גבוהה מ 2019-2021 התקופה של

 ;מע"מ

מחזור אישור מציע יצרף ה –מציע המגיש הצעה לאשכול ב' בלבד  .2

בתחום האבטחה בכל אחת מהשנים במהלך התקופה של הכספי 

 לא כולל מע"מ.₪  1,900,000 -ל  -שווה או גבוהה מ 2019-2021
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 -מתן שירותי אבטחה -אשכול א'מקצועיים תנאי סף  .2

 

 לעיל, על המציע לעמוד בכל התנאים שלהלן: 1.1נוסף לתנאים המפורטים בסעיף 

 

ועד המועד  2011חודשים רצופים בין השנים  36 למציע ניסיון מוכח של -שנות ניסיון .א

, במתן שירותי אבטחה )מתן שירותי מאבטחים, אחראי האחרון להגשת הצעות

משמרת, מאבטחי מאוימים, סדרנים, מוקדנים וכוננים(. תנאי זה חייב להתקיים 

 לבחינת,  לחוברת ההצעה 28בפרק ב', סעיף טבלה  ההמציע ימלא את  במציע עצמו.

 עמידתו בתנאי סף זה. 

ועד המועד האחרון  2011המציע סיפק שירותי אבטחה בין השנים  -סיון מקצועיינ .ב

ת הראשונה, השניה או והכלולים בתוספמהגופים לקוחות שונים  3 -ללהגשת הצעות 

השלישית לחוק הסדרת הבטחון, אשר בכל אחד מהם מתקיימים התנאים המצטברים 

 שלהלן:

  חודשים. 36-ארכות( לא פחתה מהמשך ההתקשרות )כולל 

  שעות שירותי אבטחה בשנה. 60,000סופקו לכל הפחות 

    .תנאי זה חייב להתקיים במציע עצמו 

  עמידתו  להוכחת,  לחוברת ההצעה  28בפרק ב', סעיף  את טבלה המציע ימלא

 בתנאי סף זה. 

אנשי אבטחה לפחות  50נכון למועד הגשת ההצעה במכרז המציע מעסיק באופן ישיר  .ג

מוכשרים קורס מתקדם א'+ ב' ומורשים לשאת נשק בעלי תעודת סמכויות שניתנה 

בחוברת ההצעה, להוכחת עמידתו בתנאי  17נספח המציע ימלא ע"י משטרת ישראל.  

 סף זה. 

כדקלמן: סניפים פעילים הפחות שלושה  לכלנכון למועד הגשת ההצעה במכרז למציע  .ד

מאבטחים לפחות שמוכשרים קורס מתקדם  50סניף באזור ירושלים ובו מועסקים 

מחוז :, ועוד שני סניפים במחוזות נוספים א'+ ב' שמאושר ע"י משטרת ישראל

 הסניפים יש: מבכל אחד  ,כמו כן דרום.חיפה/מרכז / צפון / ת"א/

 מנהל סניף. .1

 יחידת כוח אדם )כולל גיוס כוח אדם(  .2

 מאושר עפ"י חוק.  של משטרת ישראל( 92מחסן כלי ירייה )כמוגדר במפרט מס'  .3

 מחסן ציוד.  .4

 בחוברת ההצעה, להוכחת עמידתו בתנאי סף זה.  17נספח המציע ימלא את 

 

שעות ביממה בכל ימות  24למציע מוקד קשר וטלפון מבצעי ארצי, המאויש במשך  .ה

השנה. המוקד יחובר לכלל מערכות האזעקה והגילוי הקיימות בכל המתקנים 

המאובטחים של המשרד. אם לנותן השירותים אין יכולת לחבר את המוקד למערכות 

לוי חדשות על חשבונו יתקין נותן השירותים מערכות אזעקה, בקרה וגי -הקיימות 
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בחוברת ההצעה  17נספח ימלא את  ובהתאם לדרישת מנהל הביטחון של המשרד.

 להוכחת עמידתו בתנאי סף זה. 

כלי  50בעל רישיון מיוחד בתוקף מאת המשרד לביטחון פנים להחזקת  הואהמציע  .ו

ג לחוק הנ"ל ומאושרים ע"י משטרת ישראל. הרשיון 10ירייה בתוקף בהתאם לסעיף 

 לעיל.   .ד 2 יש סניפים פעילים המפורטים בסעיףהיה תקף לכל האזורים בהם למציע י

ידיו להכשרת אנשי האבטחה אשר -שבית הספר המוצע/ת עלמצהיר ומתחייב המציע  .ז

 יאבטחו את מתקני המשרד הוא מוסד הכשרה שאושר ע"י משטרת ישראל.

 

 -בטחון וחירוםניהול שירותי אבטחה,  -אשכול ב'מקצועיים תנאי סף  .3

 לעיל, על המציע לעמוד בכל התנאים שלהלן: 1.1נוסף לתנאים המפורטים בסעיף 

 

 2011חודשים רצופים בין השנים  36למציע ניסיון מוכח של  -ניסיון מקצועי .1

ועד המועד האחרון להגשת הצעות, במתן שירותי אבטחה לאחד או יותר 

לחוק הסדרת הראשונה, השנייה או השלישית מהגופים המנויים בתוספת 

 שעות; 7,000 -ביטחון, בהיקף חודשי שלא יפחת מ

,  לחוברת ההצעה 28המפורטת בפרק ב', סעיף המציע ימלא את טבלה  

  לבחינת עמידתו בתנאי סף זה.

 

ע"י משטרת ישראל  בוועדהקב"טי חירום שהוסמכו שני המציע העסיק  .2

ועד מועד אחרון להגשת  2011חודשים רצופים החל משנת  36במהלך 

 תנאי זה חייב להתקיים במציע עצמו.    ההצעות.

 בחוברת ההצעה, להוכחת עמידתו בתנאי סף זה.  18נספח המציע ימלא את 

מקומיים אשר ניהלו מאבטחים במשימות  יםמנב"טארבעה המציע העסיק  .3

חודשים רצופים החל  36היקף של משרה מלאה במהלך לאבטחת שרים ב

תנאי זה חייב להתקיים  ועד מועד אחרון להגשת ההצעות. 2011משנת  

 במציע עצמו.   

המציע הוא בעל רישיון מיוחד בתוקף מאת המשרד לביטחון פנים להחזקת  .4

ג לחוק הנ"ל  ומאושרים ע"י משטרת 10כלי ירייה בתוקף  בהתאם לסעיף  10

 ישראל.

בחוברת ההצעה וימציא את כל האישורים  18 נספחהמציע ימלא את 

 , להוכחת עמידתו בתנאי סף זה.הנדרשים

, כאישיות משפטית המגיש הצעה לאשכול ב' בלבד ה בו המציערבמק .5

עצמאית, אינו עומד בתנאי הסף המקצועיים המפורטים לעיל, ובעברו של 

-פעילות, התאגדות כחברה, רההמציע התרחש שינוי ארגוני )לדוג' רכישת 
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ארגון או איחוד של חברות בדרך אחרת(, באופן בו הפעילות הרלוונטית 

לצורך עמידה בתנאי הסף השתלבה אצל המציע. במקרה כאמור יוכל המציע 

לבקש מהמזמין לצרף לנתוניו את נתוני הגוף בו התקיימה הפעילות לפני 

יה בכפוף לשיקול דעת השינוי הארגוני. החלטה בדבר הכרה כאמור תה

 המזמין.

 -ערבות הצעה .4

ערבות הצעה מבנק או מחברת ביטוחאו מסולק או  צרף להצעתויהמציע  .1

 כבטוחה לקיום הצעתו במכרז.  מותניתמבעל רישיון למתן אשראי מהארץ, 

על פי הפירוט  סכום הערבות ייקבע על פי האשכול אליו מגיש המציע את הצעתו .2

 להלן:

 ש"ח. 125,000 - א+ב' ותמציע שניגש לאשכול .1

 ש"ח. 30,000-בלבד  מציע שניגש לאשכול ב' .2

ימי מהמועד האחרון להגשת הצעה במכרז כמצוין   180-תוקף  הערבות יקבע ל .3

 . 8המפורטים בפרק א', ע"מ בטבלת המועדים 

הערבות תהיה בהתאם לנוסח המפורט בנספח לחוברת ההצעה )פרק ב(. סטייה  .4

 א לפסילת ההצעה כולה.כלשהי מנוסח הערבות תבי

הפריפריה, הנגב   כתב הערבות יירשם לפקודת ממשלת ישראל, המשרד לפיתוח .5

 והגליל.

 כתב הערבות יוצא על שמו של המציע בלבד. .6
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 הצעותניקוד ה

 -צעות במכרזניקוד להאופן מתן .  1

 הניקוד של כל הצעה במכרז יהיה בהתאם לאמות המידה הבאות: .א

  40% -עובדיםמבדק זכויות 

  20%–איכות 

  40%–מחיר 

 

 

 

 

 

 

 

  



                 3-2022פומבי מכרז                    

18 

   

 

מתן שירותי אבטחה )באמצעות מתן שירותי   -אשכול א' ניקוד 

מאבטחים, אחראי משמרת, מאבטחי מאוימים, כוננים, מוקדנים 

 וסדרנים(

 בשלב זה ינוקדו ההצעות באופן הבא: .1

 40% -מבדק זכויות עובדים

 20% -איכות

 40% -מחיר

 

 -כל אמת מידה להלן הפירוט לגבי

 40% –מבדק זכויות עובדים  .2

בשלב זה תזכה הצעת המציע לניקוד בהתאם לציון מבדק זכויות עובדים שבוצע למציע על  2.1

, 'מערך 7.3.9.3בהתאם לאמור בהוראת תכ"ם ידי חטיבת הביקורת באגף החשב הכללי 

השמירה, מרכזי לביקורת על זכויות עובדים המועסקים ע"י קבלני שירותים בתחומי 

הניקוד המירבי ינתן למציע בעל הציון הגבוה ביותר ויתר ההצעות יקבלו  הנקיון וההסעדה'.

 ניקוד באופן יחסי.

ככל שלמציע טרם פורסם ציון מבדק זכויות עובדים, ייקבע הניקוד על פי מדדי איכות  2.2

 . 67%ומשקל ה"מחיר" יעמוד על  33%ה"איכות" יעמוד על משקל ומחיר בלבד, כאשר 

יובהר כי אם יוודע למשרד כי מציע או בעל זיקה אליו, אשר קיבל ציון מבדק זכויות עובדים  2.3

סופי, ולאחר מכן הקים עסק או תאגיד חדש והגיש באמצעותו את ההצעה למכרז, או 

שהגיש למכרז הצעה באמצעות חברות מקבוצת החברות שבשליטתו )חברה בת, חברה 

לחמוק מציון מבדק זכויות עובדים שקיבל בעבר, יהיה אחות, חברה נכדה(, בין היתר כדי 

רשאי המשרד, לפעול בהתאם לקבוע בהוראת תכ"ם "הגנה על זכויות עובדים המועסקים 

( ולייחס 8.2.1על ידי קבלני שירותים בתחומי השמירה, האבטחה והניקיון" )הוראה מס' 

 בקבוצה.  את ציון המבדק, שניתן בעבר למציע לעסק החדש שהקים או לחברה

 - 20% –איכות  2.4

 בשלב זה תזכה הצעת המציע לניקוד בהתאם למדדי האיכות המפורטים להלן: 2.4.1

 



                 3-2022מכרז פומבי                    

   

 

 הערות ניקוד פירוט אמת מידה מס"ד

אבטחה בגופים המנויים באחת משלוש  –ניסיון   2.4.1.1.1.1

 התוספות לחוק להסדרת הבטחון.

שנים  שלושבמהלך  במתן שירותי אבטחהניסיון 

 שניםלפחות ב

בגופים המנויים באחת משלוש  2011-2021

ינוקד באופן  התוספות לחוק להסדרת הביטחון

 הבא:

 

 שעות שנתיות 60,000-בהיקף שנתי שלא יפחת מ

של אבטחה מתוכם לפחות שני שליש שעות אבטחה 

 לכל שלוש השנים נקודות 1   –של מאבטחים 

שעות  120,000-עד ל  60,001בין בהיקף שנתי ש

של אבטחה מתוכם לפחות שני שליש שעות  שנתיות

לכל שלוש  נקודות 3  –אבטחה של מאבטחים 

 השנים

 שעות שנתיות 120,001בהיקף שנתי שלא יפחת מ 

של אבטחה, מתוכם לפחות שני שליש שעות 

לכל שלוש  נקודות 5 –אבטחה של מאבטחים 

 השנים

בהיקף  הניקוד יינתן באופן יחסי במידה ויש שינוי

 שעות האבטחה בין השנים. 

 

 22,23,24למלא סעיפים נדרש  8

 במסמכי המכרז.
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מספר המתקנים בהם המציע העמיד שירותי 

אבטחה כולל העמדת מאבטחים תו תקן משטרת 

ישראל בגופים המנויים באחת משלוש התוספות 

 ברצףשנתיים למשך  לחוק להסדרת הביטחון

שקדמו  לפחות במהלך חמש השנים האחרונות

קד באופן למועד האחרון להגשת הצעות במכרז, ינו

 הבא:

 1 –מתקנים  30ניתנו שירותי אבטחה בלפחות 

 נקודות

 2   –מתקנים  49-ל 31בין ניתנו שירותי אבטחה 

 נקודות

 3 –מתקנים  50ניתנו שירותי אבטחה בלפחות 

 נקודות

4-10  

10-2 

הפעלת מערך לביצוע מעקב אחר  –ניסיון   2.4.1.1.1.2

 .הכשרה

ההכשרה הינה לפי תו תקן של משטרת  -הערה

 ישראל או שב"כ.

ניסיון בהפעלת מערך לביצוע מעקב אחר הכשרה, 

הדרכה ואימון מאבטחים, קיום ימי אימון, ריענון, 

למשך  -"המערך"(-אימוני ירי במטווחים וכו' )להלן

לאחד או  2015שנתיים ברצף לפחות החל משנת 

נדרש להמציא אישור בנושא  6

ההכשרות מעקבים עבור 

 והאימונים.
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לחוק להסדרת  תוספותביותר מהגופים המנויים 

 הביטחון, ינוקד באופן הבא :

גופים בהם הופעל המערך במשך שנתיים  2עבור כל 

לאחד  2015לפחות ברצף ברצף לפחות החל משנת 

תוספות לחוק להסדרת באו יותר מהגופים המנויים 

 נקודות. 6 עד לגובה של  נקודות 2הביטחון, תינתן 

היחס בין מספר העובדים המועסקים אצל המציע  תפקידי מטה –כוח אדם   2.4.1.1.1.3

בתפקידי מטה )לרבות ממוני ביטחון, מנהלי 

פרויקטים, מנהלי סניפים, רווחה וכוח אדם( לבין 

מספר העובדים המועסקים אצל המציע בתפקידים 

 אחרים:

 100 -יחס של בעל תפקיד מטה אחד ליותר מ

 נקודות. 1  –דים עוב

-ל 61יחס של בעל תפקיד מטה אחד להיקף שבין 

 נקודות. 2 –עובדים  100

 60יחס של בעל תפקיד מטה אחד להיקף של עד 

 נקודות. 3 –עובדים 

 

נדרש להמציא ולכתוב את המבנה  3

 הארגוני וחלוקת הכוח אדם

 .במסמכי המכרז
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נתן רשימה של שלושה גופים )לפחות( שהמציע  המלצות  2.4.1.1.1.4

 להם שירותי אבטחה כולל העמדת מאבטחים

מוקדנים תו תקן  )בוגרי קורס מתקדם א' או ב'(,

משטרת ישראל במשך שלוש שנים ברצף לפחות 

-אשר המשרד יפנה לכל הפחות ל 2015החל משנת 

 .מתוכם לפי בחירתו ויבקש לדרג 2

יינתן הניקוד לפי הפרמטרים הבאים: בסעיף זה 

הקפדה על כוח  איכות הציוד,  ,שירותיות, זמינות

 .אדם איכותי ומקצועי

לצורך הניקוד בסעיף זה המשרד יקיים שיחות עם 

ממליצים ו/או עם גורמים אחרים שקיבלו 

שירותים מהמציע, בין אם נכללו ברשימת 

הממליצים שהעביר המציע ובין אם לאו. למען 

הסר ספק, מובהר כי המשרד אינו חייב לשוחח עם 

ורך מתן ציון איכות בסעיף זה. עם ממליצים לצ

זאת, אם המציע לא יציין שמות ממליצים, כאמור, 

יובהר כי  אזי  לא יזכה כלל לניקוד בסעיף זה.

ע"פ שירותים שהמציע  מציע המשרד יוכל לנקד

נתן למשרד בעבר, גם אם המציע לא צירף את 

המשרד כאחד הלקוחות שלו כחלק מהממליצים 

 בהצעה 

3  
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  20 סה"כ   2.4.1.1.1.5

נקודות( ברכיבי האיכות. הצעה שלא תקבל את ציון הסף האמור תיפסל והדיון בה לא  20נקודות לפחות )מתוך  12על המציעים לקבל ציון סף של  2.4.2

האיכות שלהם הוא הגבוה ביותר יועברו נקודות לפחות ברכיבי האיכות, שני המציעים שניקוד  12ימשך. מובהר כי במקרה בו אף הצעה לא צברה 

נקודות ברכיב האיכות. 9לשלב הבא, ובלבד שצברו לפחות 
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 -התקורה לשעת עבודה בש"ח –הצעת המחיר  - 40% –מחיר  2.5

ציון המחיר יתקבל על ידי נרמול הצעות המחיר דהיינו על ידי חלוקת הצעת המחיר  2.5.1

. באופן שכזה 100 –ב הזולה ביותר בהצעת המחיר הנבחנת, והכפלת התוצאה 

)מקסימאלי( להצעת המחיר הזולה ביותר וציונים יחסיים קטנים  100יתקבל ציון 

 להצעות האחרות. 100 –מ 

 

  -ציונים משוקללים –שלב רביעי 2.6

ההצעות תדורגנה מההצעה שקיבלה את הציון הגבוה ביותר בסיכום השלב  2.6.1.1

השלישי לפי אמות המידה הנ"ל, בסדר יורד עד להצעה הכשרה את הציון הנמוך 

 ביותר. 

 המשרד רשאי לעשות את כל הבדיקות הנדרשות לבדיקת ההצעות ושקלולן. 2.6.1.2
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 ניקוד אשכול ב' - מתן שירותי מנהל/ת אבטחה מקומי/ת )מנב"ט מקומי( וקב"ט חירום

 
 בשלב זה ינוקדו ההצעות באופן הבא: .1

 

 40% מבדק זכויות עובדים 

 20% איכות

 40% מחיר

 

 :להלן פירוט לגבי כל אמת מידה

 -40% –מבדק זכויות עובדים  .1

בשלב זה תזכה הצעת המציע לניקוד בהתאם לציון מבדק זכויות עובדים שבוצע  .א

בהתאם לאמור בהוראת למציע על ידי חטיבת הביקורת באגף החשב הכללי 

, 'מערך מרכזי לביקורת על זכויות עובדים המועסקים ע"י קבלני 7.3.9.3תכ"ם 

למציע  נתןיי המרביהניקוד  וההסעדה'. הניקיוןשירותים בתחומי השמירה, 

 בעל הציון הגבוה ביותר ויתר ההצעות יקבלו ניקוד באופן יחסי.

ככל שלמציע טרם פורסם ציון מבדק זכויות עובדים, ייקבע הניקוד על פי מדדי  .ב

איכות ומחיר בלבד, כאשר משקל ציון מבדק זכויות עובדים במכרז יוקצה 

במילים אחרות באופן יחסי בין אמות המידה האחרות במכרז )איכות ומחיר( )

מדד "מבדק זכויות עובדים" לא יילקח בחשבון ומשקל ה"איכות" יעמוד על  –

 (. 67%ומשקל ה"מחיר" יעמוד על  33%

למשרד כי מציע או בעל זיקה אליו, אשר קיבל ציון מבדק  ייוודעיובהר כי אם  .ג

זכויות עובדים סופי, ולאחר מכן הקים עסק או תאגיד חדש והגיש באמצעותו 

את ההצעה למכרז, או שהגיש למכרז הצעה באמצעות חברות מקבוצת החברות 

שבשליטתו )חברה בת, חברה אחות, חברה נכדה(, בין היתר כדי לחמוק מציון 

כויות עובדים שקיבל בעבר, יהיה רשאי המשרד, לפעול בהתאם לקבוע מבדק ז

בהוראת תכ"ם "הגנה על זכויות עובדים המועסקים על ידי קבלני שירותים 

( ולייחס את ציון 8.2.1בתחומי השמירה, האבטחה והניקיון" )הוראה מס' 

 המבדק, שניתן בעבר למציע לעסק החדש שהקים או לחברה בקבוצה. 

 - 20% –איכות  .ד

בשלב זה תזכה הצעת המציע לניקוד בהתאם למדדי האיכות  1.ד.1

 המפורטים להלן:
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 אמת מידה מס"ד

 

משקלן  פירוט

 בנקודות

 הערות

ניסיון אבטחה בגופים  1.4.1.1

המנויים באחת משלוש 

התוספות לחוק 

 להסדרת הביטחון 

במשך  2016-2021השנים  ניסיון המציע במהלך 

חודשים( ברציפות לפחות בהעסקת  24שנתיים )

מנהלי ביטחון מקומיים שהוסמכו בוועדה ע"י 

עבור גופים  ושב"כ משטרת ישראלנציגים מ

המנויים באחת משלוש התוספות לחוק להסדרת 

 בהיקף של משרה מלאה.     הביטחון

 -מספר מנהלי ביטחון מקומיים

 2 –מנהלי ביטחון מקומיים השיחמעד ארבעה העסיק 

 לשנתיים נקודות

 5 –מנהלי ביטחון מקומייםשמונה עד  השיחמהעסיק 

 לשנתיים נקודות

 8 –מנהלי ביטחון מקומייםשמונה מלמעלה העסיק 

 לשנתיים נקודות

הניקוד יינתן באופן יחסי במידה ויש שינוי מנהלי הביטחון 

 בין השנים. 

 

 

8 

נדרש להמציא אישור של 

הלי ביטחון נמל הגופים ע

מקומיים שהועסקו/ 

 מועסקים.
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הפעלת מערך  –ניסיון  1.4.1.2

לביצוע מעקב אחר 

 הכשרה 

ניסיון בהפעלת מערך לביצוע מעקב אחר הכשרה, הדרכה 

, קיום ימי ומנהלי ביטחון מקומיים ואימון מאבטחים

למשך שנתיים  -אימון, ריענון, אימוני ירי במטווחים וכו' 

שקדמו למועד  במהלך חמש השנים האחרונות לפחות ברצף

לאחד או יותר מהגופים האחרון להגשת הצעות במכרז 

המנויים באחת משלוש התוספות לחוק להסדרת הביטחון, 

 ינוקד באופן הבא :  

 

 2הופעל מערך לביצוע מעקב אחר הכשרה, כאמור, עבור 

  נקודות 2 –גופים   

 5 -ל 3בין כאמור,הופעל מערך לביצוע מעקב אחר הכשרה, 

 נקודות 4 –גופים  

הופעל מערך לביצוע מעקב אחר הכשרה, כאמור, עבור 

 נקודות 6 –גופים     6-למעלה מ

 

 

 

 

 

6 

 

תפקידי  –כוח אדם  1.4.1.3

 מטה 

היחס בין מספר העובדים המועסקים אצל המציע בתפקידי 

מטה )לרבות ממוני ביטחון, מנהלי פרויקטים, מנהלי 

רווחה וכוח אדם( לבין מספר העובדים המועסקים סניפים, 

 אצל המציע בתפקידים אחרים:

 1    –עובדים  100 -יחס של בעל תפקיד מטה אחד ליותר מ

  נקודות.

 

3 
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עובדים  100-ל 61יחס של בעל תפקיד מטה אחד להיקף שבין 

  נקודות. 2 –

 3 –עובדים  60יחס של בעל תפקיד מטה אחד להיקף של עד 

 נקודות.

 

 

 

 

)לפחות( שהמציע נתן להם שירותי  משלושה גופיםהמלצות  המלצות 1.4.1.4

מנהלי ביטחון מקומיים שהוסמכו בועדה ע"י משטרת 

במשך שנתיים  מנהלי משימות לאבטחת שרים אוישראל 

לפחות במהלך במהלך חמש השנים האחרונות  ברצף

 שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז. 

 בסעיף זה יינתן הניקוד לפי הפרמטרים הבאים : 

זמינות, שירותיות, איכות הציוד, הקפדה על כוח אדם 

  איכותי ומקצועי.

לצורך הניקוד בסעיף זה המשרד יקיים שיחות עם ממליצים 

ו/או עם גורמים אחרים שקיבלו שירותים מהמציע, בין אם 

ו. נכללו ברשימת הממליצים שהעביר המציע ובין אם לא

למען הסר ספק, מובהר כי המשרד אינו חייב לשוחח עם 

עם זאת, אם ממליצים לצורך מתן ציון איכות בסעיף זה.

המציע לא יציין שמות ממליצים, כאמור, אזי  לא יזכה כלל 

עוד יובהר כי המשרד יוכל לנקד מציע   .לניקוד בסעיף זה

 

3 
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ע"פ שירותים שהמציע נתן למשרד בעבר, גם אם המציע לא 

ירף את המשרד כאחד הלקוחות שלו כחלק מהממליצים צ

  בהצעה
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 20  סה"כ

 20נקודות לפחות )מתוך  12על המציעים לקבל ציון סף של  2.ד.1

נקודות( ברכיבי האיכות. הצעה שלא תקבל את ציון הסף 

האמור תיפסל והדיון בה לא ימשך. מובהר כי במקרה בו אף 

נקודות לפחות ברכיבי האיכות, שני  12הצעה לא צברה 

המציעים שניקוד האיכות שלהם הוא הגבוה ביותר יועברו 

 נקודות ברכיב האיכות.  9הבא, ובלבד שצברו לפחות לשלב 

 
 -התקורה לשעת עבודה בש"ח –הצעת המחיר  - 40% –מחיר  .ה

ציון המחיר יתקבל על ידי נרמול הצעות המחיר הכוללות דהיינו על  1.ה.1

ידי חלוקת מחיר ההצעה הזולה ביותר במחיר ההצעה הנבחנת, 

)מקסימאלי(  100. באופן שכזה יתקבל ציון 100 –והכפלת התוצאה ב 

להצעות  100 –להצעה הזולה ביותר וציונים יחסיים קטנים מ 

 האחרות.

 

  -צעת המחירבגין ה ציון 2.ה.1

מציע במכרז נדרש לתת הצעת מחיר בהתאם למפורט ב"טופס הצעת  3.ה.1

  של המכרז(.ב' בפרק  5/6ים ראה נספחהמחיר" )

 ציון המחיר של המציע יינתן באופן הבא: 4.ה.1

 

 

 

 

 הגדרות:

 i - 𝑻𝑷𝒊ציון המחיר של מציע 

  i - 𝑷𝒊הצעת המחיר של מציע 

 𝑷𝒎𝒊𝒏 –הצעת המחיר של המציע הנמוך ביותר 

 𝑷𝒎𝒂𝒙 -הצעת המחיר של המציע הגבוה ביותר 
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 בחירת זוכה

  -דירוג ההצעות .2

ההצעות ידורגו בהתאם לציון שהתקבל לאחר שקלול אמות המידה הקבועות  .א

ההצעה בעלת הציון הגבוה ביותר תדורג ראשונה, לאחריה במכרז, כאשר 

 ההצעה עם הניקוד השני בטיבו, וכן הלאה.

אם לאחר שקלול ההצעות כמפורט לעיל, מספר הצעות יקבלו ציון משוקלל זהה,  .ב

 יפעל המזמין לפי סדר הפעולות הבא עד לבחירת זוכה:

, 1992-התשנ"בב לחוק חובת המכרזים, 2יפעל בהתאם להוראות ס'  1.ב.2

בדבר "עסק בשליטת אישה" כהגדרתו שם, וזאת בתנאי שמציע במכרז 

 הגיש בקשה ועומד בדרישות החוק.

אם עדיין אין הכרעה ההצעה בעלת ציון האיכות הגבוה ביותר תדורג  2.ב.2

 ראשונה.  

אם עדיין אין הכרעה יבצע המזמין הליך תיחור נוסף, בין אותן הצעות,  3.ב.2

במסגרתו כל אחד מהמציעים יוכלו להגיש הצעת מחיר מטיבה ביחס 

בין ( 19)כמפורט בנספח להצעתם המקורית או לחילופין לבצע הגרלה 

 אותן הצעות על מנת לקבוע את דירוגן, בהתאם לשיקול דעת המזמין.

ם דירוג ההצעות כמפורט לעיל, המזמין יכריז על המציע שהצעתו בתו -בחירת זוכה .ג

דורגה ראשונה, כזוכה במכרז, בכפוף לביצוע הפעולות המפורטת להלן 

 )"זוכה"(, וכן תודיע למציעים האחרים על ההכרזה כאמור.

המזמין יהיה רשאי לבחור כשירים במכרז )"הכשיר"(, וזאת  -לזכייהכשירים  .ד

צעות במכרז. במידה ותבוטל זכייתו של הזוכה במכרז, בהתאם לסדר דירוג הה

מכל סיבה שהיא, בתקופה שעד תום שנה מיום בחירתו כזוכה, רשאי המזמין 

להכריז על הכשיר הבא אחריו כזוכה בכפוף לעמידה בדרישות המנויות להלן 

 בנוגע לזוכה במכרז. 

ת, בפרק זמן על הזוכה לבצע את הפעולות הבאו -פעולות לביצוע על ידי הזוכה .ה

 שיוגדר על ידי המזמין:

תאגיד, עליו להעביר אישור מעודכן כי לתאגיד אין הוא במידה והזוכה  1.ה.2

חובות אגרה שנתית לרשות התאגידים לשנים שקדמו לשנה בה מוגשת 

ההצעה, וכי התאגיד אינו רשום כמפר חוק או שהוא בהתראה לפני 

ת נסח פרטי רישום כמפר חוק. את האישור יש להביא על באמצעו

חברה או שותפות עדכני מרשות התאגידים )האישור הניתן להפקה 
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דרך אתר האינטרנט של רשות התאגידים בלחיצה על הקישור "הפקת 

 עבור חברה, עבור שותפות(. -נסח חברה", ניתן להיעזר בקישור

 – במידה והזוכה הוא עמותה או חברה לתועלת הציבור 2.ה.2

  הגשת אישור ניהול תקין מאת רשם העמותות או רשם  2.1.ה.2

ההקדשות, לפי העניין, המעיד כי הגוף מקיים את דרישות 

 1999-, חוק החברות, התשנ"ט1980-חוק העמותות, התש"ם

, לפי העניין, והנחיות הרשם 1979-או חוק הנאמנות, התשל"ט

לאופן ניהולו התקין לצורך קבלת האישור. על אף האמור, אם 

רם חלפו שנתיים מיום רישומה של העמותה או החל"צ, לא ט

נדרש "אישור ניהול תקין" אלא "אישור על הגשת מסמכים" 

 מאת הרשם הרלוונטי.

אם הצהיר על כך במסגרת הצעתו, עליו להגיש אישור מאת  2.2.ה.2

רשות המיסים על כך שהוא אינו חב במע"מ במסגרת ביצוע 

יום ולא קיבל  45-ההתקשרות. ככל שהמציע המתין למעלה מ

אישור כאמור מרשות המיסים, יוכל המציע להצהיר על כך 

בפני המזמין, ולהגיש אישור מאת רואה חשבון או עורך דין, 

 לפיו המציע פטור מתשלום מע"מ במסגרת ההתקשרות.

על נספחיו )לדוג'  נספח  שבפרק ד',להגיש את הסכם ההתקשרות  3.ה.2

ערבות ביצוע"(, נספח ערבות בנקאית לטובת ביצוע ההתקשרות )"

סודיות והיעדר ניגוד עניינים וכדו'( כשהוא חתום על ידי מורשה 

 החתימה של המציע וחותמת התאגיד.

לבצע את כל הפעולות הנדרשות ממנו לצורך התחברות לפורטל  4.ה.2

הספקים הממשלתי ובכלל זה להגיש את הסכם ההצטרפות לפורטל 

הספקים" חתום, או  "פורטל 7.12.5הספקים המופיע בהוראת תכ"ם 

 לחילופין להמציא אישור כספק העושה שימוש בפורטל הספקים.

במידה והזוכה לא הצליח לבצע את הפעולות המנויות לעיל בסד  5.ה.2

הזמנים שהוגדר על ידי המזמין, יוכל המזמין, בהתאם לשיקול דעתו 

הבלעדי, לתת לו ארכה להשלים את ביצוע הפעולות, לפסול את הצעתו 

המכרז, או להכריז על המדורג הבא כזוכה במכרז. כמו כן ולבטל את 

 יוכל המזמין לחלט את ערבות ההצעה של המציע. 

 

 -תחילת מתן השירותים .ו

לאחר שימלא הזוכה את כל התנאים הנקובים יוסיף המזמין את  1.ו.2

חתימת מורשי החתימה מטעמו על גבי חוזה ההתקשרות )"מועד 

 החתימה על חוזה ההתקשרות"(. 
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מועד החתימה על חוזה ההתקשרות על הזוכה להיות מוכן לאחר  2.ו.2

, שלא לתחילת העבודה, וזאת תוך פרק הזמן שיוגדר על ידי המזמין

 .  לכל היותר םיעלה על חודש ימי
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 הוראות כלליות

 -ההצעהרבות ביחס לעכללים  .16

, לבקש בדיקת ההצעות שהוגשו למכרז המזמין יוכל, לצורך סיום הליך 16.1

יום  90-מהמציעים במכרז להאריך את תוקף ערבות ההצעה, וזאת עד ל

במידה והערבות לא תוארך לצורך סיום בדיקת ההצעות במכרז.  נוספים

 חלט את ערבות ההצעה. פסול את ההצעה ולליהיה רשאי המזמין  נדרש,כ

חילוט ערבות הצעה תתבצע אמור בכל מקום אחר במכרז, מבלי לגרוע מה 16.2

בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המזמין, ומהסיבות המנויות בתקנה 

, ובמידה והמציע שזכה לא מילא אחר ב)ב( לתקנות חובת המכרזים16

 הדרישות שבהן הוא מחויב לפי הצעתו ומסמכי המכרז.

המזמין למציע הזדמנות להשמיע את טענותיו  ייתןטרם חילוט הערבות  16.3

, החילוט האמור. השמעת הטענות כאמור תתבצע בכתב או בעל פבנוגע ל

 בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המזמין.

הערבויות של המציעים, שלא זכו במכרז, יוחזרו למציעים לאחר סיומם  16.4

 של הליכי המכרז ואישור תוצאותיהם ע"י ועדת המכרזים של המשרד.

 -ניהול מו"מ עם מציעים .17

 

ם לשיקול דעתו הבלעדי, לנהל משא ומתן עם המזמין יהיה רשאי, בהתא 17.1

 המציעים במכרז לצורך קבלת הצעה אשר מטיבה עם המזמין.

לתקנות  7משא ומתן עם מציעים, במידה ויתקיים, ינוהל בהתאם לתקנה  17.2

 חובת המכרזים.   

 

 -הצעה יחידה .18

ככל שהוגשה במכרז הצעה יחידה או שלאחר בדיקת ההצעות נותרה הצעה אחת 

 מין, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי יהיה רשאי:בלבד, המז

 על המציע שנותר כזוכה.להכריז  18.1

 לבטל את המכרז, ולצאת למכרז חדש. 18.2

 

 -דחיית הצעות .19

ככלל, ועדת המכרזים תדחה הצעה המקיימת אחד מהתנאים בסעיפים  19.1

המפורטים להלן. אולם הוועדה רשאית להחליט  17.4.1.2 -ו 17.4.1.1

מטעמים מיוחדים שיירשמו בפרוטוקול שלא לדחות הצעה במכרז. זאת, 
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אף אם התקיים לגביה אחד התנאים בהתחשב בין היתר בהתנהלותו של 

הקשור לשמירת זכויות עובדים וכן ביחס שבין היקף  המציע בדרך כלל בכל

הפעילות של המציע שבשלה הורשע או נקנס בשל הפרת דיני העבודה לבין 

 היקף פעילותו הכולל:

השנים  3-במקרים שבהם הורשע המציע או מי מבעלי הזיקה ואליו ב 19.2

האחרונות  שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז בעֵברה פלילית 

 – שבפרק ב' 12בנספח ות הנוגעת לחוקי העבודה המפורטים אחת לפח

 רשימת חוקי העבודה.

במקרים שבהם נקנס המציע או מי מבעלי הזיקה אליו על ידי מינהל  19.3

ות בגין עֵברות על ההסדרה והאכיפה במשרד הכלכלה ביותר משני קנס

 רשימת חוקי העבודה – שבפרק ב' 1בנספח חוקי העבודה ]המפורטים 

בשנה האחרונה שקדמה למועד האחרון להגשת הצעות במכרז. מספר 

 ים.קנסות בגין אותה עֵברה ייספרו כקנסות שונ

 

  -פסילת הצעות .20

בהתאם לקביעתו הבלעדית של  בכתב או בע"פ,), לאחר שנתן למציע זכות טיעון המזמין

 ,, בין היתרלפי שיקול דעתושהוגשה במכרז,  יהיה רשאי לפסול הצעה המזמין(

 מתקיים אחד מהתנאים הבאים: אם

אם הצעה שהוגשה במכרז היא  –פסילת הצעה חסרה או לא ברורה  20.1

חסרה באופן אשר המזמין אינו יכול להבין ממנה את מהות ההצעה, או 

 או חוסר סדר ניכר.לחילופין היא לוקה בחוסר בהירות 

למציע במידה  אם ההצעה הינה בלתי כלכלית –פסילת הצעה הפסדית 20.2

 המטילה בספק את יכולתו לעמוד בהתחייבויותיו היה ויזכה במכרז.

אם הצעה  –כסיסנית או הצעה המוגשת בחוסר תום לב תהצעה  פסילת 20.3

וכל מקרה  dumping, סבסוד צולב, הכוללת מחירים או הנחות חריגות

אחר שבה ההצעה נגועה בחוסר תום לב, ובכלל זה במקרה של פעולה או 

 התנהגות של המציע, במסגרת המכרז, שלא בתום לב.

המציע,  –ודמות ק ובהתקשרויותפסילת הצעה עקב התנהגות במכרזים  20.4

במסגרת מכרז או התקשרות קודמת של המזמין, או של משרד ממשלתי 

ויחידת סמך אחרים, נהג בחוסר תום לב, בערמה, בתכסיסנות או בחוסר 

ניקיון כפיים, מסר מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק או התנהל 

 יק את פסילתו.בחוסר מקצועיות קיצונית, באופן שלדעת המזמין מצד

מצבו הכלכלי   אם עקב –פסילת הצעה עקב מצב כלכלי של המציע  20.5

הנוכחי או הצפוי של המציע, לרבות הליכי פשיטת רגל או פירוק או 

 תביעות מהותיות הקיימות נגדו, קיים חשש לתיפקודו באם יזכה במכרז.

אם קיים ניגוד עניינים, ישיר או עקיף,  –עקב ניגוד עניינים  ת הצעהפסיל 20.6

או חשש לניגוד עניינים בין ענייני המציע, ההצעה שהוא הגיש, או בעלי 

file:///C:/Users/Owner/Downloads/H.8.2.1%20(2).docx%23נספח_ב
file:///C:/Users/Owner/Downloads/H.8.2.1%20(2).docx%23נספח_ב
file:///C:/Users/Owner/Downloads/H.8.2.1%20(2).docx%23נספח_ב
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ביצוע השירותים על ידי השתתפות וזכיה במכרז או העניין בו, לבין 

 המציע.

אם קיים חשד סביר לתיאום בין  -פסילת הצעה בגין תיאום הצעות  20.7

 בין המציע לבין מציע פוטנציאלי. המציע להצעות אחרות במכרז, או

פסילת הצעה שעולה ממנה כי בקיום ההתקשרות ייפגעו זכויות עובדים  20.8

וועדת המכרזים תבחן תנאי זה בהצעה בהתאם לעלויות השכר  -

המפורטות בנספח התמחיר, עלויות נוספות בהתאם לדרישות שנקבעו 

 במסמכי המכרז ועצם קיומו של רווח לספק בלבד.

 

 -ציעציג מטעם הממינוי נ .21

לצורך המכרז ימנה המציע נציג מטעמו, )כמפורט בפרק ב( אשר יהווה  21.1

 את הכתובת הבלעדית לכל פניה בנושא המכרז. 

נציג למזמין, או מהמזמין ל נציג המציעכל מענה והתייחסות שתישלח מ 21.2

 תחייב את המציע. המציע

  -תוקף הצעות .22

להגשת הצעות. המזמין יום לאחר המועד האחרון  180תוקף ההצעה הוא  22.1

ימים,  90רשאי להודיע על הארכת תוקף ההצעה לתקופה נוספת של עד 

 זאת לצורך בחירת זוכה במכרז. 

 .בה הצעתו בתוקףמציע אינו רשאי לחזור בו מהצעתו בתקופה  22.2

 

 -ביטול או שינוי המכרז .23

 

, לבטל את המכרז, הבלעדי המזמין רשאי מיוזמתו ועל פי שיקול דעתו 23.1

לשנותו ולעדכנו, לרבות עדכוני מועדים הנקובים בו ופרסום הבהרות על 

 האמור בו. 

אתר האינטרנט. על מציע דף המכרז בשינויים כאמור יפורסמו ב 23.2

האחריות להתעדכן באופן עצמאי בהודעות ועדכונים אשר יפורסמו 

 כאמור בנוגע למכרז זה.

בקיומו של תקציב זמין. ככל  ההתקשרות עם הזוכה במכרז מותנית 23.3

שמסיבות תקציביות לא ניתן יהיה להתקשר עם הזוכה במכרז, רשאי 

 לבטל את המכרז. המזמין

 המזמין לא יהיה חייב לפצות את המציעים במקרה של ביטול המכרז. 23.4
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 -הוצאות .24

מציעים הבוחרים להגיש הצעה במכרז יישאו בכל עלות כספית הנדרשת  24.1

, ולא יהיו זכאים להחזר כלשהו מהמזמין בגין לצורך השתתפותם במכרז

 עלויות אלו.

המציע לא יהיה זכאי להחזר הוצאות או לפיצוי כלשהו בקשר עם המכרז,  24.2

 לרבות במקרה של הפסקתו, עיכובו, שינוי תנאיו או ביטולו. 

 -סמכות השיפוט .25

סמכות השיפוט בכל הקשור לנושאים ועניינים הנוגעים למכרז, או בכל תביעה 

במקום בו יושבת ועדת  ניהולו, תהיה אך ורק בבתי המשפטומ מכרזהנובעת מה

 .המכרזים של המזמין

 -סודיות ההצעה וזכות העיון .26

מתחייב שלא לגלות תוכן  המזמין בכפוף לחובות המזמין על פי דין, 26.1

או יועצים המועסקים על ידו  המזמיןההצעה לצד שלישי שאינו מעובדי 

המכרז, אשר גם עליהם תחול חובת הסודיות  לצורךונותנים לו שירות 

  בלבד. מכרזואי השימוש בהצעות שהוגשו במכרז אלא לצורכי ה

תקנות חוק המכרזים מציעים )ה( ל21תקנה בהתאם ליחד עם זאת,  26.2

בפרוטוקולים של ועדת , וכן במכרז רשאים לבקש לעיין בהצעה זוכה

יגים המנוים החר מלבד ,במסמכים נוספים הקשורים במכרזהמכרזים ו

במסמכים שהם בגדר סוד מסחרי או מקצועי, או  בתקנה, ובכלל זה

שעלולים לפגוע בביטחון המדינה, יחסי החוץ שלה, כלכלתה וביטחון 

 . הציבור

אם ברצון מציע למנוע עיון בסעיפים של הצעתו בשל טענה לסוד מסחרי,  26.3

יו לציין סוד מקצועי, או כל טעם אחר המוזכר בתקנות חובת המכרזים על

מובהר  זאת באופן מפורש בחוברת ההצעה )פרק ב(, במקום המיועד לכך.

כי לא יהא בעצם הבקשה כדי למנוע עיון בסעיפים הרלוונטיים, והחלטה 

כי מחיר מובהר  בנושא תתקבל על ידי ועדת המכרזים של המזמין. 

 ההצעה אינו בגדר סוד מסחרי או מקצועי. 

מהצעתו היא סוד מסחרי או מקצועי, יהיה מציע שטען שחלק מסוים  26.4

 מנוע מלדרוש לעיין בחלק זה של ההצעה הזוכה במכרז.
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בכפוף לאמור לעיל, בהשתתפותו במכרז מסכים המציע, כי במקרה של  26.5

זכיה במכרז הצעתו תועמד לעיונם של יתר המציעים במכרז בהתאם 

 להוראות הדין ותקנות חובת המכרזים. 

תדחה את טענת המציע הזוכה  המזמיןם של במקרה בו ועדת המכרזי 26.6

יודיע לו על  המזמיןבדבר היות חלקים מהצעתו סוד מסחרי או מקצועי, 

  זכות העיון בפועל. טרם מימושכך 
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 זבמכר ההגשת הצע 

 -ם למילוי חוברת ההצעהכללי .27

 ,אין צורך במתן מענה לכל חלק אחר במכרז ,פרק זה מהווה את מענה המציע למכרז 27.1

 או לצרף מסמך שאינו נדרש בפרק זה.

 

יש לעקוב באופן מדוקדק אחר ההנחיות המופיעות בפרק זה על מנת שההצעה תוכל  27.2

אין להוסיף להתנות או לשנות אף תנאי מתנאי להיבחן ולהיות מוערכת כראוי. 

 .את ההנחיות המופיעות להלן, או המכרז

 
מציג אשר מגיש הצעה לאשכול א' ואשכול ב' יצרף הצעה נפרדת בהתייחס לכל  27.3

תוך מילוי מלא להוראות ע"י מילוי חוברת נפרדת לכל הצעה בכל אשכול אשכול 

 פרק זה.

 

 מזמיןבהירות במסמכי המכרז על המציע לפנות ל-בכל מקרה של שאלות או אי 27.4

  .מסמכי המכרזל 'פרק אבשאלה לצורך הבהרה, כמפורט ב

 

לצורך פירוט והמחשה למפורט בהצעה.  הרלוונטיניתן לצרף כל מסמך או קובץ  27.5

 הצעה.ת הרחובתבסס על הפירוט שיינתן בתיודגש כי בדיקת ההצעה, 

 
, עלולים להביא ת המכרזשאינו עונה לדרישמיותר , או פירוט בהצעה חוסר פירוט 27.6

 .המזמיןנמוך של ההצעה או פסילתה בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של  לניקוד
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 כולל פירוט ותק וניסיון המציע ם אודותפרטי .28
 יש להשלים את החסר באופן מלא, וכן לצרף כל מסמך רלוונטי לצורך תמיכה בעובדות.

 
 _________________ -אשכול א', אשכול ב'(ההצעה עבור ) 28.1

 
 -פרטי המציע 28.2

 שם המציע: _________________________ 28.2.1
 

 מספר תאגיד: ________________________ 28.2.2
 

 סוג תאגיד:   _________________________ 28.2.3
 

 תאריך התאגדות:    ___________________ 28.2.4
 

  – איש/אשת הקשר מטעם המציע בכל הנוגע להצעה זו הינו/הינה 28.3
 

 שם: _____________________  28.3.1
 

 ____________________טל' :  28.3.2
 

 דוא"ל : __________________ 28.3.3
 

 -שמות ומספרי ת.ז של המוסמכים לחתום בשם המציע 28.4
 

 ת.ז שם
  
  
  

 
 מען המציע )כולל מיקוד(:__________________________ 28.5

 
 טלפונים :_______________________________ 28.6

 
 פקס:   __________________________ 28.7

 
 : __________________________דואר אלקטרוני  28.8

 
 
 
 
 

 
 אחר.ידוע לי כי המציע אינו רשאי להגיש הצעה משותפת יחד עם גורם 

 
 
 
 
 
 

. המציע מוחזק כמי שקיבל הודעה כאמור לתשומת לבכם, לפי הפרטים הנ"ל  יישלחו הודעות בכל הנוגע למכרז

 . לעיל המופיעמיד עם משלוחה לכתובת הדוא"ל של איש הקשר או של המציע 
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ישמשו לבחינת הניסיון של  28.15ועד  28.9יש לשים לב שהפרטים שמציע ימלא להלן בסעיפים 

 בפרק א' למכרז 14.2 -ו 13.2המציע הנדרש לפי סעיפים 
 

 -ים אודות המציעטפר 28.9
 

 תיאור המבנה הארגוני ותיאור ההירארכיה הניהולית:  
 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 -פרטים אודות הצוות הניהולי 28.10
 

 
 )לרבות קב"טים, תפעול,  בתפקידי מטהמספר העובדים המועסקים אצל המציע  28.11

 סניפים, רווחה וכוח אדם(  _______________ מנהלי 
 

                 ______________:בתפקידים אחריםמספר העובדים המועסקים אצל המציע  28.12
 
 

לביצוע בהפעלת מערך של המציע ,על גבי הטבלה שלהלן,  וניסיוןותק נא לפרט  28.13

ואימון מאבטחים, קיום ימי אימון, ריענון, אימוני ירי  מעקב אחר הכשרה, הדרכה

 במהלך חמש השנים האחרונות לפחות ברצףלמשך שנתיים  -וכו'  במטווחים

לאחד או יותר מהגופים המנויים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז 

 1998 –בגופים ציבוריים התשנ"ח באחת משלוש התוספות לחוק להסדרת הביטחון 

זה יש לציין : שם הגוף לו ניתנו השירותים, תקופת ההתקשרות, מהות ובכלל 

 השירותים שסופקו אצל אותו גוף ופרטי איש קשר.
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ובחינת הוותק והניסיון של המציע בהתאם לשם בחינת עמידת המציע בתנאי סף  28.14

, על המציע למלא את הטבלה שלהלן, ובכלל זה יש לציין למפורט במסמכי המכרז

השירותים, תקופת ההתקשרות, מהות השירותים שסופקו, היקף שם הגוף לו ניתנו 

שעות כולל שנתי שסופק במסגרת ההתקשרות וכן היקף שעות אבטחה )בידי 

מאבטחים( שנתי שסופק במסגרת ההתקשרות, מספר המתקנים בהם ניתנו 

 . השירותים אצל אותו גוף ופרטי איש קשר

שם הגוף/ המשרד לו 
 סופקו השירותים

מועד תחילת 
 ההתקשרות

מועד סיום 
 ההתקשרות 

מהות השירותים 
 שסופקו

 

פרטי איש קשר ישיר בגוף/משרד 
 להם סופקו השירותים
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במידה ומציע ניגש למכרז לשני אשכולות, יהיה עליו להגיש טבלה נפרדת עבור כל 

 המציע ימלא את הטבלה שלהלן:אשכול 

 

 

 

)לפחות( שהמציע  משלושה גופיםנא לפרט שמות ממליצים לשם בחינת הניסיון  28.15

אבטחה כולל העמדת מאבטחים או מוקדנים בעלי תו תקן משטרת  נתן להם שירותי

  2015שלוש שנים ברצף החל משנת  במשך   ישראל

 

שם  מס"ד
 הממליץ 

הגוף בו  תפקיד 
עובד 

 הממליץ 

קשר עם פרטים ליצירת  תקופת מתן השירותים
הממליץ )מס' טלפון, 

 ודוא"ל(

1.      

שם הגוף/ המשרד לו 
 סופקו השירותים

מועד תחילת 
 ההתקשרות

מועד סיום 
 ההתקשרות 

מהות 
השירותים 

 שסופקו
 

מספר השעות השנתיות  .1
שסיפק המציע לצורך 

תוך מתן השירותים 
היקף התייחסות בנפרד ל
שעות אבטחה של 

 מאבטחים

מספר המתקנים 
בהם ניתנים 

השירותים אצל 
 אותו גוף /משרד

פרטי איש קשר 
ישיר בגוף/משרד 

להם סופקו 
 השירותים
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2.   
 
 

 
 

  

3.   
 
 

   

 
 
 
 
 

 -הצהרות המציע 28.16
 

המציע מצהיר, מאשר ומתחייב בזאת כי הוא עומד בכל תנאי הסף  28.16.1

והשירותים הנדרשים בהתאם ' אהנדרשים מן המציעים במסגרת פרק 

ומתחייב למסמכי המכרז ובין היתר המציע מצהיר, מאשר לפרק ג' 

 כדלקמן:

הסוג נשוא  המציע הינו מומחה בעל ניסיון באספקת שירותים מן .א

ספיים הדרושים ח אדם, ידע ואמצעים והמכרז וכי ברשותו ציוד, כ

 למתן השירותים הדרושים, בהתאם לכל תנאי המכרז ונספחיו. 

והנספחים  המציע מצרף בזאת לטופס הצעה זה את כל האישורים .ב

ז למעט טופס הצעת המחיר המוגש במעטפה הנדרשים על פי המכר

 "(.המסמכים המצורפים" נפרדת )להלן:

המכרז על כל  המציע מצהיר בזאת כי כל הפרטים המופיעים בחוברת .ג

חלקיה ידועים לו והוא מקבלם במלואם ללא סייג. הצעה זו מוצעת 

שירותים ומצא  לאחר שהמציע בדק את כל התנאים הכרוכים במתן 

אותם מתאימים וראויים, והמציע מוותר בזאת על כל טענה של אי 

צהיר בזאת כי כל הפרטים ת הבנה, פגם או אי התאמה אחרת. המציע 

המופיעים בחוברת המכרז ובמסמכים המצורפים, על כל חלקיהם, 

 נכונים ומדויקים. 

כמה מהווה הס המציע מצהיר בזאת כי ידוע לו שהגשת ההצעה דלעיל .ד

מראש לכל תנאי המכרז על נספחיו )ובכללם המסמכים המצורפים( 

 והכל בלא שינוי ו/או תוספת.

הצעה זו, על כל פרטיה, מרכיביה וחלקיה תעמוד בתוקפה ותחייב את  28.16.2

ימים מהמועד האחרון הקבוע להגשת ההצעות, כקבוע  180המציע במשך 

 בתנאי המכרז.
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ם להוראות המכרז אפשר ידוע למציע כי הצעה, אשר לא תוגש בהתא 28.16.3

שתידחה על הסף וכי המשרד שומר לעצמו את הזכות )אך אינו מחויב 

 לעשות כן( לתקן פגמים טכניים שנפלו בהגשת ההצעה.

להבטחת קיום ההצעה, המציע מוסר בזאת לידי המשרד לפיתוח  28.16.4

הפריפריה הנגב והגליל והמשרד לשיתוף פעולה אזורי ערבות 

כנדרש בכללי המכרז,  ח )להלן: "הערבות"(בנקאית/ערבות מחברת ביטו

יום מיום ההגשה  180 -בהתאם לאשכול אליו הוא ניגש, שתהיה בתוקף ל

ידוע למציע, כי המשרד יהיה רשאי לדרוש הארכת תוקף  במכרז. 

הערבות, מעת לעת עד לקבלת החלטה סופית על תוצאות המכרז, וכי 

את תוקף הערבות.  במקרה של דרישה, כאמור, המציע מתחייב להאריך

כן ידוע למציע, כי במידה שלא יאריך את הערבות, תיפסל הצעתו זו 

ותחולט הערבות כולה, כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש, והכל מבלי 

לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאי המשרד על פי המכרז ו/או 

 כל דין.    

ם התחייבות כלשהי ידוע למציע כי אם יחזור בו מהצעה זו או לא יקיי 28.16.5

הכלולה במסגרת חוברת המכרז, המשרד יהא רשאי, בנוסף לכל תרופה 

אחרת העומדת לו על פי דין, לחלט את הערבות הנ"ל כולה או חלקה, על 

 פי שיקול דעתו הבלעדי, ולא תהיינה למציע תביעות כלשהן כלפיו. 

 14-היה והמציע יוכרז כזוכה במכרז, ימציא המציע למשרד לא יאוחר מ 28.16.6

, כמו גם דיגיטליתימים מהמועד שבו ניתנה הודעת הזכייה ערבות ביצוע 

אישור בדבר עריכת ביטוחים, כקבוע בהסכם ההתקשרות, כתנאי מוקדם 

לביצוע ההתקשרות ולחתימתם של מורשי החתימה מטעם המשרד על 

 ההסכם. 

ציע כי המשרד רשאי שלא להתחשב בהצעה, אשר לא צורפו לה ידוע למ 28.16.7

כל המסמכים והנתונים הנדרשים במכרז זה או, לפי שיקול דעתו, לדרוש 

 השלמתם.

ידוע למציע כי המשרד רשאי לא להתייחס להצעה בלתי סבירה או  28.16.8

 להצעה שאין בה התייחסות לאחד מסעיפי המכרז.

זכות לבטל את המכרז בכל עת ידוע למציע כי המשרד שומר לעצמו את ה 28.16.9

 משיקוליו הוא.

בל את ההצעה הזולה ביותר או ידוע למציע כי המשרד אינו מתחייב לק 28.16.10

 כלשהי.הצעה 

הצעה זו הינה בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול, לשינוי או לתיקון, והיא  28.16.11

 בתוקפה ומחייבת את המציע כאמור לעיל. עומדת

 לשון נקבה בלבד יתייחס לשני המינים גםהאמור בהצעה זו בלשון זכר בלבד או ב 28.17

 יחד. 
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 ולראיה באנו על החתום:

 
__________________ ___________________ ___________________ 

 תפקיד חתימה שם
 

__________________ ___________________ ___________________ 
 תפקיד חתימה שם

 
 תאריך ____________       חותמת תאגיד 

 

           

 אישור עורך דין     

 

אני הח"מ__________________, עו"ד, מאשר כי הצהרה זו נחתמה בפניי ביום _________, 

על ידי ה"ה ___________, ת.ז. __________ ו ________________, ת.ז. ____________ ו 

__________לייצג/ם ________________, ת.ז. ___________ המורשה/ים לחתום בשם 

ולחייב/ם בחתימתם את המציע, ולאחר שהזהרתיו/הם לומר את האמת, אישר/ו בחתימתו/ם את 

 נכונות הצהרתו/ם דלעיל.

 

 חתימה______________ חותמת ______________ תאריך __________
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 התחייבויות נוספות של המציע

 

 -שירות להתמודדות במכרזכ .29

 המציע קרא בעיון רב את מסמכי המכרז על כל פרקיו, נספחיו, תנאיו וחלקיו,  29.1

לרבות כל ההבהרות שפורסמו על ידי המזמין, הוא הבין את כל האמור בהם, 

 ומסכים להם.

 חוזההמציע קרא בעיון רב את תנאי ההתקשרות עם הספק הזוכה, ובכלל זה את  29.2

 בהם, ומסכים להם.תקשרות על נספחיו, הוא הבין את האמור הה

המציע אינו מצוי בהליכי פשיטת רגל או פירוק ולא מתנהלות נגד המציע תביעות   29.3

 מהותיות, שעלולים לפגוע בתפקודו ככל שיזכה במכרז.

 אין מניעה לפי כל דין להשתתפות המציע במכרז. 29.4

אין בהגשת הצעה במכרז או בביצוע ההתקשרות נושא המכרז, על ידי המציע, כדי  29.5

 ניגוד עניינים, בין במישרין ובין בעקיפין, בין המציע למזמין.ליצור 

 המציע מתחייב לעדכן בכתב את המזמין, ללא דיחוי, בכל שינוי מהותי אשר חל  29.6

 במידע שמסר במסגרת הצעתו המכרז. 

 

  -מכרזהצעות אי תיאום  .30

 הפרטים המופיעים בהצעה זו הוחלטו על ידי המציע באופן עצמאי, ללא התייעצות,  30.1

 הסדר או קשר עם מציע אחר. 

 פרטי ההצעה לא הוצגו או יוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע הצעות במכרז 30.2

 זה.  

 , ולא המציע לא היה מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה 30.3

 היה מעורב בדרך כלשהי בהצעה שהוגשה על ידי מציע אחר. 

 ת מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגישהמציע לא היה, ולא מתכוון להיו 30.4

 הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתו זו.

 המציע לא היה מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל 30.5

 סוג שהוא. 

 הצעה זו מוגשת בתום לב. 30.6

 -עצמאות המציע .31

 החזקה –המציע אינו מחזיק או מוחזק על ידי מציע אחר במכרז )החזקה לעניין זה  31.1

או יותר מאמצעי שליטה, כהגדרתו בחוק ניירות ערך,  25%-במישרין או בעקיפין ב 

 .)1968-התשכ"ח

 יותר מאמצעי שליטה בו ובמציע נוסף במכרז.  25%-גורם אחד אינו מחזיק ב 31.2

 המציע אינו קבלן משנה של מציע אחר במכרז, בקשר עם ביצוע השירותים במכרז  31.3
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 זה.

 

 -בקשה למתן העדפה .32
 -עסק בשליטת אישה 32.1

מציע שהוא "עסק בשליטת אישה" ומעונין שתינתן לו העדפה בשל כך יצרף  32.1.1

ב לחוק חובת 2להצעתו אישור ותצהיר, הכל בהתאם להוראות סעיף 

 המכרזים.

  -בקשה לחיסיון 32.2

 בהתאם למפורט בפרק א' למסמכי המכרז, להלן העמודים, 32.2.1

הסעיפים או המסמכים הכלולים בהצעה אשר המציע מבקש 

למנוע ממציעים אחרים במכרז לעיין בהם )בטענה לחשיפת סוד 

)ה( 21מסחרי או סוד מקצועי או כל נימוק אחר המופיע בתקנה 

 לתקנות חובת המכרזים(.

 

 למניעת נימוק נושא הסעיף מספר עמוד/סעיף
 החשיפה

   

   

   

  
 

בחתימתנו אנו מאשרים כי קראנו את כל הוראות המכרז, כי כל הצהרת המציע:  32.3

סעיף במכרז מובן ומקובל עלינו, וכי המציע יהיה מנוע ומושתק מלעלות טענות 

 כנגד תנאי המכרז מרגע הגשת הצעה זו. 

הפרטים המופיעים בהצעה זו על נספחיה, הם אמת, וכי המציע מסוגל ומתכוון 

 ובהוראת המכרז.לעמוד בכל פרט מהצעתו 

 

 

__________  ________________  ______________________ 

 חתימה וחותמת מורשה החתימה    שם    תאריך   

 

__________  ________________  ______________________ 

 חתימה וחותמת מורשה החתימה    שם    תאריך   

 

__________  ________________  ______________________ 

 חתימה וחותמת מורשה החתימה    שם    תאריך   
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 רשימת נספחים שיש לצרף להצעה .33
 

מס' 

 /נספח

 סעיף

 תיאור נספח שם נספח

פרק ב', 

 פרטי המציע  28סעיף 

 
 

 פרטים אודות המציע כולל פירוט ותק וניסיון

 פרק ב'

 עמידה בתנאי סף לפי כללי המכרז תנאי סף 50ע"מ 

 פרק ב'

 מילוי פרטים לבקשה לחיסיון חיסיון 34סעיף 

 -נספחים

1,2,3 

הגשת הצעת 

 מחיר

 אשכול א'/ ב'/ א'+ב' -אופן הגשת ההצעה

תצהיר למציעים  4נספח 

שמגישים הצעה 

 לשני האשכולות

עבור מציע שמגיש הצעה באשכול א' ובאשכול ב' יחד. בחירה באיזה אשכול 

 זכתה בשני האשכולות.לספק את השירותים אם הצעתו 

 -נספחים

5,6 

 על המציע לצרף טופס הצעת מחיר מלא בהתאם להוראות המופיעות בנספח הצעת מחיר   

תצהיר העסקת  7נספח 

עובדים עם 

 מוגבלות

 על המציע למלא את התצהיר לעניין העסקת עובדים עם מוגבלויות

תצהיר עו"ד בדבר  8נספח 

היעדר הרשעות 

בהתאם לחוק 

עסקאות גופים 

 ציבוריים

 על המציע לצרף תצהיר עו"ד בהתאם למפורט בנספח
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מס' 

 /נספח

 סעיף

 תיאור נספח שם נספח

 על המציע לצרף ערבות הצעה בהתאם לנוסח המופיע בנספח ערבות הצעה 9נספח 

תצהיר לעניין  10נספח 

שמירת זכויות 

עובדים לפי דיני 

העבודה )לעניין 

 המציע(.

 על המציע לצרף תצהיר עו"ד בהתאם למפורט בנספח

תצהיר לעניין  11נספח 

שמירת זכויות 

עובדים לפי דיני 

העבודה )לעניין 

בעל זיקה 

 למציע(.

 על המציע לצרף תצהיר עו"ד בהתאם למפורט בנספח

רשימת החוקים  12נספח 

 בדיני עבודה

 פירוט כל החוקים בדיני עבודה

תצהיר אי  13נספח 

העסקת עובדים 

 זרים

 למפורט בנספחעל המציע לצרף תצהיר עו"ד בהתאם 

תצהיר שימוש  14נספח 

במוצרי תוכנה 

 מקוריים בלבד

 על המציע לצרף תצהיר עו"ד בהתאם למפורט בנספח

תצהיר בדבר אי  15נספח 

 תיאום הצעות

 על המציע לצרף תצהיר עו"ד בהתאם למפורט בנספח
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מס' 

 /נספח

 סעיף

 תיאור נספח שם נספח

אישור עסק  16נספח 

 בשליטת אישה

 בנספחעל המציע לצרף תצהיר עו"ד בהתאם למפורט 

 -נספחים

17,18 

תצהיר המציע 

לתמיכה בעמידת 

המציע בתנאי 

 הסף

 על המציע לצרף תצהיר עו"ד בהתאם למפורט בנספח

אישור רו"ח  20נספח 

אודות נתונים 

מהדוחות 

 הכספיים

  על המציע לצרף תצהיר בהתאם למפורט בנספח

 

אישור "פקיד 

 מורשה"

מיועץ מס על ניהול פנקסי על המציע לצרף אישור תקף מרואה חשבון או 

, או חשבונות, ודיווח לרשויות המס כנדרש בחוק עסקאות גופים ציבוריים

 .אישור על פטור מחובה זו

 לצורך כך ניתן להשתמש בקישור הבא:

https://www.misim.gov.il/gmishurim/frmInputMekabel.aspx?cur=0 

שאלון אישי  21נספח 

 לאנשי אבטחה

 דוגמא לטפסים לשימוש נותן השירותים טרם תחילת העסקה.

עלות השכר  22נספח 

 למעביד

 על המציע לצרף תצהיר בהתאם למפורט בנספח

  

https://www.misim.gov.il/gmishurim/frmInputMekabel.aspx?cur=0
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 ' בלבדאמציע שמגיש הצעה באשכול  -אופן הגשת ההצעה  - 1נספח 
 

  על גבי מעטפת המכרז לא יהיה כל ציון וסימן מלבד ציון ברור של שם .1

 ומספר המכרז כדלקמן: 

 

 ". 'אאשכול  –03/22"מכרז פומבי 

 

 :מעטפות כדלקמן שתימעטפת המכרז תכלול בתוכה . 2

 
במעטפה זו יגיש המציע בשלושה העתקים  -מעטפת אישורים ומסמכים .א

 למעט הצעת מחיר  להלן 3בסעיף חתומים, את כל המסמכים המפורטים 

העתק של חוברת ההצעה לא יהיה כל לוגו או סימן מזהה על גבי המעטפה.  

 KEY ON DISKהמקורית במכרז תוגש גם בעותק דיגיטלי סרוק על גבי 

סרוקים. נדרשת זהות בין תוכן ההצעה ותוכן המדיה  PDFאחד, בקבצי 

הדיגיטלית )כולל החתימות(. במקרה של סתירה יגבר האמור בתוכן 

 ההצעה המודפסת. יובהר כי אין לצרף את הצעת המחיר לעותק זה.

תכלול שלושה העתקים חתומים של הצעת המחיר  -מעטפת הצעת המחיר .ב

כספית". לא יהיה כל לוגו או סימן ( ועל גביה יהיה כתוב "הצעה 5)נספח 

 מזהה על גבי המעטפה. 

המכרז מעטפה נוספת,  בנוסף, המציע ידביק על הצד החיצוני של מעטפת .ג

סגורה היטב, ללא פרטי המציע על גבה, ובתוכה יופיעו שם המציע ופרטי 

איש קשר מטעמו )מספר טלפון וכתובת( לשם החזרת המעטפה במקרה 

 הצורך.

 
 :המציע יצרף להצעתו המסמכים הבאים - ופרטים נדרשיםמסמכים  .3

בעמידת המציע בתנאי הסף  לתמיכה תצהיר המציע, מאומת ע"י עו"ד, .א

 '(.  א)אשכול  71כנספח בנוסח המצורף 

למלא פרטים  תצהיר המציע, מאומת ע"י עו"ד, בו נדרש המציע .ב

 28בפרק ב', סעיף אודותיו לרבות פירוט ותק וניסיון בנוסח המצורף 

   '(.א)אשכול 

 הרלוונטי.  העתק מאישור רישום התאגיד ברשם הרשמי .ג

עסקאות גופים ציבוריים  אישור תקף של רשויות המיסים לפי חוק .ד

לעניין ניהול פנקסי חשבונות ורשומות, תקף למועד הגשת ההצעה או 

 לחילופין אישור כנ"ל מטעם רואה החשבון או יועץ המס של המציע.

 תדפיס )נסח( עדכני של פרטי התאגיד מהרשם הרלוונטי.  .ה

 של המציע.  אישור עו"ד באשר לזהות מורשי החתימה .ו
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בהתאם לחוק עסקאות  תצהיר בדבר העסקת עובדים עם מוגבלות .ז

 –גופים ציבוריים ולחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות התשנ"ח 

  .7כנספח  המצ"ב, בנוסח 1998

( לחוק עסקאות גופים 2ב)ב()2תצהיר הכולל את הנדרש לפי סעיף  .ח

   .8כנספח  צ"בהמציבוריים בנוסח 

חובותיו בעניין שמירת  תצהיר שלו ושל בעלי הזיקה בו בדבר קיום .ט

זכויות עובדים עפ"י דיני העבודה, צווי ההרחבה וההסכמים 

הקיבוציים החלים על המציע כמעסיק לצורך אספקת השירותים 

 ממנהללרבות פירוט הרשעות, קנסות ועיצומים כספיים וכן אישור 

         המצ"ב.  10,11בנספחים  ההסדרה והאכיפה כמפורט

לא יועסקו  –זה  תן השירותים נשוא מכרזכי לצורך מ התחייבות .י

עובדים זרים כמפורט בהוראת תכ"ם "עידוד העסקת עובדים ישראלים 

 .    13כנספח  המצ"בבנוסח  7.11.6במסגרת התקשרויות הממשלה" מס' 

 המצ"במקוריים בלבד  יר התחייבות לשימוש במוצרי תוכנההתצ .יא

 .   14כנספח 

   . 15כנספח  המצ"בתצהיר בדבר אי תיאום הצעות  .יב

העמותות, אם המציע  מרשם 2022אישור "ניהול תקין" בתוקף לשנת  .יג

הינו עמותה, או מרשם ההקדשות אם המציע הינו חברה לתועלת 

 הציבור.

כקבלן שירות כמשמעותו  העתק נאמן למקור של רישיון המציע לעסוק .יד

)הדרישה  1996-חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, תשנ"וב

 (.  8.2.1להוראת תכ"ם  2.2.1בהתאם לסעיף  –להעתק נאמן למקור 

לחוק כלי  10רישיון "מפעל ראוי" בתוקף כהגדרתו בסעיף העתק של  .טו

רישיון מיוחד בתוקף מאת העתק של וכן  1949 –ירייה התשכ"ט 

כלי ירייה בתוקף בהתאם לסעיף  50המשרד לביטחון פנים להחזקת 

ג לחוק ומאושרים ע"י משטרת ישראל. הרשיון יהיה תקף לכל 10

 האזורים בהם למציע יש סניפים פעילים כמפורטים במכרז זה. 

 ISO-9001בדרישות  מוסמך על עמידהאישור עדכני בתוקף מגוף  .טז

 אבטחה.  לחברות

 מבדק זכויות עובדים, אם ישנו.ציון   .יז

  .9המצ"ב כנספח ערבות הצעה בנוסח  .יח

המצ"ב רלוונטי בנוסח  אישור ותצהיר לעניין עסק בשליטת אישה אם .יט

  .16כנספח 

( חתום ומאושר ע"י עו"ד )במעטפה נפרדת 6נספח ס הצעת מחיר )פטו .כ

 כאמור לעיל(.

 .בדבר מחזור כספי אישור רו"ח אודות נתונים מהדוחות הכספיים .כא

 
 

http://www.moital.gov.il/NR/exeres/2CEC9AE2-7113-4101-90B5-579BC32116ED.htm
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 נספח 2 - אופן הגשת ההצעה - מציע שמגיש הצעה באשכול ב' בלבד

 

ומספר   על גבי מעטפת המכרז לא יהיה כל ציון וסימן מלבד ציון ברור של שם .1

 המכרז כדלקמן: 

 

 ". 'אשכול ב –03/22"מכרז פומבי 

 

 :מעטפות כדלקמן שתימעטפת המכרז תכלול בתוכה  .2

 
במעטפה זו יגיש המציע בשלושה  -מעטפת אישורים ומסמכים .א

 להלן 35בסעיף העתקים חתומים, את כל המסמכים המפורטים 

לא יהיה כל לוגו או סימן מזהה על גבי המעטפה.   למעט הצעת מחיר 

העתק של חוברת ההצעה המקורית במכרז תוגש גם בעותק דיגיטלי 

סרוקים. נדרשת  PDFאחד, בקבצי  KEY ON DISKסרוק על גבי 

זהות בין תוכן ההצעה ותוכן המדיה הדיגיטלית )כולל החתימות(. 

במקרה של סתירה יגבר האמור בתוכן ההצעה המודפסת. יובהר כי 

 אין לצרף את הצעת המחיר לעותק זה.

תכלול שלושה העתקים חתומים של הצעת  -מעטפת הצעת המחיר .ב

( ועל גביה יהיה כתוב "הצעה כספית". לא יהיה כל 6המחיר )נספח 

 לוגו או סימן מזהה על גבי המעטפה. 

המכרז מעטפה  בנוסף, המציע ידביק על הצד החיצוני של מעטפת .ג

שם ובתוכה יופיעו נוספת, סגורה היטב, ללא פרטי המציע על גבה, 

  קשר מטעמו )מספר טלפון וכתובת( לשם החזרתש המציע ופרטי אי

 המעטפה במקרה הצורך.

 
 המציע יצרף להצעתו המסמכים הבאים: – מסמכים ופרטים נדרשים  .3

 

בעמידת המציע בתנאי הסף  לתמיכה תצהיר המציע, מאומת ע"י עו"ד, .א

 )אשכול ב'(.   18כנספח בנוסח המצורף 

למלא פרטים  עו"ד, בו נדרש המציע תצהיר המציע, מאומת ע"י .ב

 28בפרק ב', סעיף אודותיו לרבות פירוט ותק וניסיון בנוסח המצורף 

   )אשכול ב'(.

 העתק מאישור רישום התאגיד ברשם הרשמי הרלוונטי.  .ג

עסקאות גופים ציבוריים  אישור תקף של רשויות המיסים לפי חוק .ד

ד הגשת ההצעה או לעניין ניהול פנקסי חשבונות ורשומות, תקף למוע

 לחילופין אישור כנ"ל מטעם רואה החשבון או יועץ המס של המציע.



                 3-2022פומבי מכרז                    

56 

   

 תדפיס )נסח( עדכני של פרטי התאגיד מהרשם הרלוונטי.  .ה

 אישור עו"ד באשר לזהות מורשי החתימה של המציע.  .ו

בהתאם לחוק עסקאות  תצהיר בדבר העסקת עובדים עם מוגבלות .ז

 –ות לאנשים עם מוגבלות התשנ"ח גופים ציבוריים ולחוק שוויון זכוי

  .7כנספח  המצ"ב, בנוסח 1998

( לחוק עסקאות גופים 2ב)ב()2תצהיר הכולל את הנדרש לפי סעיף  .ח

   .8כנספח  צ"בהמציבוריים בנוסח 

חובותיו בעניין שמירת  תצהיר שלו ושל בעלי הזיקה בו בדבר קיום .ט

וההסכמים זכויות עובדים עפ"י דיני העבודה, צווי ההרחבה 

הקיבוציים החלים על המציע כמעסיק לצורך אספקת השירותים 

לרבות פירוט הרשעות, קנסות ועיצומים כספיים וכן אישור ממנהל 

         המצ"ב.  10,11בנספחים  ההסדרה והאכיפה כמפורט

לא יועסקו  –זה  התחייבות כי לצורך מתן השירותים נשוא מכרז .י

תכ"ם "עידוד העסקת עובדים ישראלים עובדים זרים כמפורט בהוראת 

 .    13כנספח  המצ"בבנוסח  7.11.6במסגרת התקשרויות הממשלה" מס' 

 המצ"במקוריים בלבד  תצהיר התחייבות לשימוש במוצרי תוכנה .יא

 .   14כנספח 

   . 15כנספח  המצ"בתצהיר בדבר אי תיאום הצעות  .יב

אם המציע העמותות,  מרשם 2022אישור "ניהול תקין" בתוקף לשנת  .יג

הינו עמותה, או מרשם ההקדשות אם המציע הינו חברה לתועלת 

 הציבור.

שמירה או לתאגיד  העתק של רישיון המציע לקיום משרד לשירותי .יד

שירותי שמירה מאת ועדת הרישוי כמשמעותה בחוק חוקרים פרטיים 

 . 1972 –ושירותי שמירה, תשל"ב 

ן שירות כמשמעותו העתק נאמן למקור של רישיון המציע לעסוק כקבל .טו

)הדרישה  1996-חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, תשנ"וב

 (.8.2.1להוראת תכ"ם  2.2.1בהתאם לסעיף  –להעתק נאמן למקור 

לחוק כלי  10רישיון "מפעל ראוי" בתוקף כהגדרתו בסעיף העתק של  .טז

רישיון מיוחד בתוקף מאת העתק של וכן  1949 –ירייה התשכ"ט 

כלי ירייה בתוקף בהתאם לסעיף  10המשרד לביטחון פנים להחזקת 

 ג לחוק ומאושרים ע"י משטרת ישראל. 10

 ISO-9001אישור עדכני בתוקף מגוף מוסמך על עמידהבדרישות  .יז

 אבטחה.  רותלחב

 ציון מבדק זכויות עובדים, אם ישנו.  .יח

  .9המצ"ב כנספח ערבות הצעה בנוסח  .יט

המצ"ב אישור ותצהיר לעניין עסק בשליטת אישה אם רלוונטי בנוסח  .כ

  .16כנספח 

http://www.moital.gov.il/NR/exeres/2CEC9AE2-7113-4101-90B5-579BC32116ED.htm
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( חתום ומאושר ע"י עו"ד )במעטפה נפרדת 6נספח טופס הצעת מחיר ) .כא

 כאמור לעיל(.

 .בדבר מחזור כספי הכספייםאישור רו"ח אודות נתונים מהדוחות  .כב
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מציע שמגיש הצעה באשכול א' –אופן הגשת ההצעה  - 3נספח 
 ובאשכול ב' גם יחד

 
 על גבי מעטפת המכרז לא יהיה כל ציון וסימן מלבד ציון ברור של .4

 שם ומספר המכרז כדלקמן: 

 '".אשכול א + אשכול ב' – 3/22 –"מכרז פומבי 

 

 :מעטפות כדלקמן שלושמעטפת המכרז תכלול בתוכה   .5

במעטפה זו יגיש המציע בשלושה  – מעטפת אישורים ומסמכים 2.1

 2 -ו 1לגבי הצעתו בכל אשכול כמפורט בנספחים  העתקים חתומים

למעט הצעות מחיר העתקים(,  6העתקים לכל אשכול וסה"כ  3לעיל )

 (. לא יהיה כל לוגו או סימן מזהה על גבי המעטפה.  6+ נספח  5)נספח 

תוגש גם בעותק לכל אשכול העתק של חוברת ההצעה המקורית במכרז 

סרוקים.  PDFאחד, בקבצי  KEY ON DISKדיגיטלי סרוק על גבי 

נדרשת זהות בין תוכן ההצעה ותוכן המדיה הדיגיטלית )כולל 

החתימות(. במקרה של סתירה יגבר האמור בתוכן ההצעה המודפסת. 

 יובהר כי אין לצרף את הצעת המחיר לעותק זה.

תכלול שלושה העתקים חתומים  –לאשכול א' מעטפת הצעת המחיר 2.2

ב "הצעה כספית ( ועל גביה יהיה כתו5נספח של הצעת המחיר )

 לאשכול א'". לא יהיה כל לוגו או סימן מזהה על גבי המעטפה. 

תכלול שלושה העתקים חתומים של  –לאשכול ב' מעטפת הצעת המחיר 2.3

( ועל גביה יהיה כתוב "הצעה כספית לאשכול 6נספח הצעת המחיר )

 ב'". לא יהיה כל לוגו או סימן מזהה על גבי המעטפה.

הצד החיצוני של מעטפת המכרז מעטפה  בנוסף, המציע ידביק על 2.4

נוספת, סגורה היטב, ללא פרטי המציע על גבה, ובתוכה יופיעו שם 

המציע ופרטי איש קשר מטעמו )מספר טלפון וכתובת( לשם החזרת 

 המעטפה במקרה הצורך.
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עבור מציע שמגיש הצעה באשכול א' ובאשכול ב' גם  – 4נספח 
בחירה באיזה אשכול לספק את השירותים אם  –יחד )בלבד( 

 ההצעה תוכרז כהצעה זוכה בשני האשכולות
 

 תצהיר
 

אני הח"מ _______________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את 

 וק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בח

 

"( במכרז פומבי המציעהנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע )להלן:  "

לאספקת שירותי אבטחה עבור המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל והמשרד לשיתוף  03/22מס' 

 מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.(. אני מצהיר/ה כי הנני "המכרז"פעולה אזורי )להלן : 

 

ברור למציע כי  –המציע מגיש הצעות בשני האשכולות במכרז. בהתאם לאמור במסמכי המכרז 

 לא יוכל לספק את השירותים בשני האשכולות גם יחד, אלא רק באחד מהם. 

 

אם שתי ההצעות יגיעו למקום הראשון  –אשר על כן באחד המקרים שפורטו במסמכי המכרז 

 המציע יעדיף לספק את השירותים :  -שני האשכולות  ב

 

    ]יש למחוק את המיותר[    אשכול ב'/          באשכול א'

________________ 
                                                                                                                                        

                     חתימה
 

 

 אישור עו"ד

אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני 

במשרדי אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ 

שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי 

וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, עליו/ה להצהיר אמת 

 חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. 

____________________ ____________________ ____________________ 

 חתימה                    חותמת ומספר רישיון        תאריך               
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 אשכול א' -טופס הצעת המחיר - 5נספח 
  

 טופס זה יוכנס למעטפה נפרדת
 לכבוד 

 ועדת המכרזים
 והמשרד לשיתוף פעולה אזורי הנגב והגלילהפריפריה המשרד לפיתוח 

 
 

 
  2022-03הצעה כספית למכרז  הנדון : 

 
בתשובה לפנייתכם ולאחר שעיינתי במסמכי המכרז על כל נספחיו לרבות נוסח החוזה  .א

 בזה את הצעתי הכספית למכרז.שצורף ונספחיו, הנני מגיש 
 

 –להלן הצעת המחיר )יש למלא רק את העמודה המסומנת "למילוי על ידי המציע"(  .ב
 

הצעת המחיר )תקורה  
לשעת עבודה( במספרים 

 כולל מע"מ₪ 

צפי להיקף שעות 
חודשיות קבלת 
שירותים לצורך 

 תחשיב

סה"כ מחיר 
)הצעת לתקורה 

כפול היקף 
 שעות(

מאבטח מתקדם 
 ייעודיב' 

 1980  

מאבטח מתקדם 
 א'

 920  

  720  מוקדן
  248  כונן

משתמשים   סדרן
בשירותי סדרן רק 
באימונים טקטיים 

שאנו מבצעים 
אימונים  2)סד"כ 

 4לערך ובכל אימון 
 סדרנים(.

 

מאבטח מתקדם 
 ב' אחמ"ש

 220  

מאבטח 
 -מאוימים

 אופציונלי

רלוונטי רק במקרה  
שיהיו עובדים 
מאוימים. נכון 

לכתיבת המכרז אין 
 עובדים מאוימים. 

 

סה"כ מחיר כולל 
 לכל השירותים 

   

 
במידה ולא יקבע מחיר לגבי אחד הפריטים, הצעת המחיר תפסל, וההצעה כולה תדחה על  .ג

 הסף. 
 

 כשיעורו על פי דיןמע"מ כל מס, ובכלל זה לכלול להיות סופיים וסכומים האמורים על ה .ד
מציע אשר בהתאם להוראות הדין אינו מחויב  יודגש כי. )ככל שהמציע חב בתשלום מע"מ(

בתשלום מע"מ במסגרת ביצוע ההתקשרות, יציין זאת באופן מפורש וברור במסגרת 
 הצעתו. 

 
 מעבר למפורט בטבלה לעיל, לא יידרש על ידי כל סכום נוסף.  .ה
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תפקיד ללא תלות האם מדובר בשעת תשלום רגילה או שעת התקורה הינה אחידה לכל בעל  .ו
 תשלום נוספת/מיוחדת.

 
 אינני מתנה הצעה זו בשום תנאי. .ז

 
היקף השעות החודשי המוצג בטבלה מיועד לצרוך תחשיב בלבד, ואין המשרד מתחייב  .ח

 לקבלת שירותים בהיקף זה.
 

 
  

 
 

     -----------------------              --------------------------- 
 תאריך                   חותמת המציע                                    

 וחתימת מורשה חתימה של המציע  
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 אשכול ב' -טופס הצעת המחיר - 6נספח 
  

 טופס זה יוכנס למעטפה נפרדת
 לכבוד 

 ועדת המכרזים
 והמשרד לשיתוף פעולה אזוריהמשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל 

 
 

 
  2022-03הצעה כספית למכרז  הנדון : 

 
בתשובה לפנייתכם ולאחר שעיינתי במסמכי המכרז על כל נספחיו לרבות נוסח החוזה  .ט

 שצורף ונספחיו, הנני מגיש בזה את הצעתי הכספית למכרז.
 

 –המציע"( להלן הצעת המחיר )יש למלא רק את העמודה המסומנת "למילוי על ידי  .י
 

שכר קב"ט תשלום   פירוט
מקומי/קב"ט 

בש"ח  חירום
 לחודש כולל מע"מ

תקורה לחברה 
בש"ח לחודש 

 כולל מע"מ

סה"כ מחיר 
לחודש כולל 

 מע"מ

    
 

במידה ולא יקבע מחיר לגבי אחד הפריטים, הצעת המחיר תפסל, וההצעה כולה תדחה על  .יא
 הסף. 

 
על הסכומים האמורים להיות סופיים ולכלול כל מס, ובכלל זה מע"מ כשיעורו על פי דין  .יב

)ככל שהמציע חב בתשלום מע"מ(. יודגש כי מציע אשר בהתאם להוראות הדין אינו מחויב 
בתשלום מע"מ במסגרת ביצוע ההתקשרות, יציין זאת באופן מפורש וברור במסגרת 

 הצעתו. 
 

 , לא יידרש על ידי כל סכום נוסף. מעבר למפורט בטבלה לעיל .יג
 

 אינני מתנה הצעה זו בשום תנאי. .יד
 

 כולל מע"מ.₪  40,000בהתאם לתנאי המכרז, סה"כ המחיר לחודש לא עולה על  .טו
 

 
 
  

 
 

     -----------------------              --------------------------- 
 תאריך                   חותמת המציע                                    

 וחתימת מורשה חתימה של המציע  
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 ן העסקת עובדים עם מוגבלויותיתצהיר לעני - 7נספח 
 
 

פניות אל המנהל הכללי של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים כנדרש לפי תצהיר זה 

 ייעשו דרך 

   mateh.Shiluv@labor.gov.ilהמטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בעבודה, בדוא"ל: 

ליווי ותמיכה למעסיקים לקליטת והעסקת  –לשאלות ניתן לפנות למרכז תכנית "תעסוקה שווה" 

 *3968ובטלפון :  https://taasukashava.org.ilעובדים עם מוגבלות באתר: 

 

 

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:

"( המבקש המציע___________________ שהוא המציע )להלן:  "הנני נותן תצהיר זה בשם 

שירותי אבטחה עבור המשרד לאספקת  3-22 להתקשר עם עורך התקשרות, נשוא מכרז פומבי מס' 

( . אני מצהיר/ה כי "המכרז"לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל והמשרד לשיתוף פעולה אזורי )להלן : 

 יע.הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המצ

 במשבצת המתאימה(: X)סמן  

  לא חלות על  1998לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  9הוראות סעיף

 המציע.

  חלות על המציע  1998לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  9הוראות סעיף

 והוא מקיים אותן.  

 חלות על המציע 1998לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  9)במקרה שהוראות סעיף 

 :במשבצת המתאימה( xנדרש לסמן 

 עובדים. 100-המציע מעסיק פחות מ 

  עובדים או יותר. 100המציע מעסיק 

 :במשבצת המתאימה( X עובדים או יותר נדרש לסמן  100)במקרה שהמציע מעסיק 

  חייב כי ככל שיזכה במכרז יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה המציע מת

זכויות לאנשים  לחוק שוויון 9 סעיף לפי חובותיו יישום בחינת והשירותים החברתיים לשם

 .ליישומן בקשר קבלת הנחיות לשם –הצורך ובמקרה  ,1998עם מוגבלות, התשנ"ח 

 ד העבודה והרווחה והשירותים המציע התחייב בעבר לפנות למנהל הכללי של משר

זכויות לאנשים עם  לחוק שוויון 9 סעיף לפי חובותיו יישום  החברתיים לשם בחינת

פעל  -, הוא פנה כאמור ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו 1998מוגבלות, התשנ"ח 

)במקרה שהמציע התחייב בעבר לבצע פנייה זו ונערכה עמו התקשרות שלגביה נתן  ליישומן

 התחייבות זו(.

mailto:mateh.Shiluv@labor.gov.il
https://taasukashava.org.il/
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המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר שמסר לפי פסקה זו למנהל הכללי של משרד העבודה, 

 ימים ממועד ההתקשרות. 30הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 

 

 

 אישור עו"ד

אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני 

במשרדי אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ 

שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי 

וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, עליו/ה להצהיר אמת 

 חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. 

____________________ ____________________ ____________________ 

 חתימה                    חותמת ומספר רישיון        תאריך               
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 תצהיר בדבר היעדר הרשעות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים  - 8נספח 
  

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:

 

"( המבקש המציעשהוא המציע )להלן:  "הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ 

המשרד לפיתוח הפריפריה,  הנגב והגליל והמשרד לשיתוף פעולה אזורי   מכרזלהתקשר עם עורך 

עבור המשרד לפיתוח הנגב והגליל. אני מצהיר/ה  8-2022מספר  ,מכרז פומבי למתן שירותי אבטחה

 כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע. 

-" כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ובעל זיקהשמעותו של המונח "בתצהירי זה, מ

"(. אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותו של מונח זה חוק עסקאות גופים ציבוריים)להלן:  " 1976

 וכי אני מבין/ה אותו. 

חת עבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבט – "עבירה"משמעותו של המונח 

, ולעניין עסקאות לקבלת 1987-או לפי חוק שכר מינימום התשמ"ז 1991-תנאים הוגנים(, התשנ"א

, גם עבירה על 2011-לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב 2שירות כהגדרתו בסעיף 

 הוראות החיקוקים המנויות בתוספת השלישית לאותו חוק.

 במשבצת המתאימה( Xהמציע הינו תאגיד הרשום בישראל.)סמן 

  ביותר משתי עבירות עד למועד האחרון להגשת  לא הורשעוהמציע ובעל זיקה אליו

המשרד לפיתוח הפריפריה,  הנגב והגליל והמשרד  למכרז"( מועד להגשהההצעות )להלן: "

 .8-2022, מספר לשיתוף פעולה אזורי  מכרז פומבי למתן שירותי אבטחה

  וחלפה שנה אחתבפסק דין  ביותר משתי עבירות  הורשעוהמציע או בעל זיקה אליו 

 לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה. 

  ולא חלפה שנה אחתבפסק דין  ביותר משתי עבירות  הורשעוהמציע או בעל זיקה אליו 

 לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה. 

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. 

____________________       ________________  _________________    

                       חתימה וחותמת                    שם                              תאריך     

        

 אישור עורך הדין

אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי 

אשר ברחוב ____________ בישוב/עיר ____________ מר/גב' ______________ שזיהה/תה עצמו/ה 

וכי על ידי ת.ז. ____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת 

 יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. 

 

_________________           ___________________               ___________________ 

 חתימה וחותמת                         מספר רישיון        תאריך            
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 ערבות הצעה – 9נספח 

 
 שם הבנק/חברת הביטוח ________________

 מס' הטלפון ________________________

 מס' הפקס: ________________________

 

 )ללא הצמדה( כתב ערבות

 לכבוד 

 ממשלת ישראל 

 באמצעות המשרד לפיתוח הנגב והגליל

 ____________הנדון: ערבות מס'

להצעה שלנו לאשכולות א'+ב' / ₪  125,000  כל סכום עד לסךאנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק 

 (יש לציין את הסכום הרלוונטי בהתאם להצעהלהצעה שלנו לאשכול ב' )₪  30,000

 )במילים    ____________________________________________________________(

_)להלן "החייב"( אשר תדרשו מאת: ___________________________________________

המשרד לפיתוח הפריפריה,  הנגב והגליל של  3-2022פומבי למתן שירותי אבטחה מכרז בקשר עם 

יום מתאריך דרישתכם  15והמשרד לשיתוף פעולה אזורי  מכרז אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 

לנמק את  הראשונה שנשלחה אלינו במכתב בדואר רשום או במסירה ידנית, מבלי שתהיו חייבים

דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, 

 או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

 ערבות זו תהיה בתוקף עד תאריך  _______________

 _________.דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חב' הביטוח שכתובתו___________

  שם הבנק/חב' הביטוח   
 
 

_____________________________           _________________________________    
 כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח           מס' הבנק ומס' הסניף          

 
 
 
 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה.
 
 
 
 
 
 
 

          _____________           ______________                ________________ 
וחותמת  שם מלא                    חתימה תאריך                                    
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 פי דיני העבודה-תצהיר לעניין שמירת זכויות עובדים על -10נספח 
  

 (מציעיין הצהרת )לענ
 

, לאחר שהוזהרתי שעלי לומר את האמת וכי אהיה                         ת.ז.                          אני הח"מ 
 צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר כלהלן:

 
 ( ואני מכהן "המציע")להלן:                                 , מספר זיהוי של התאגיד                 אני נציג

למתן שירותי  3/22עם מכרז פומבי מס' אצל המציע ומוסמך להצהיר מטעמו בקשר                       כ
 )להלן: "המכרז"(.המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל והמשרד לשיתוף פעולה אזורי אבטחה 

המציע מקפיד ויקפיד על קיום חובותיו נכון למועד תצהירי זה ובמקרה ויזכה במכרז זה, לכל תקופת 
 ההתקשרות עם המשרד, על קיום חובותיו בעניין שמירה על זכויות העובדים על פי דיני העבודה. 

 למכרז.  12כנספח  המצ"בכמפורט ברשימה   -בתצהיר זה  "דיני עבודה"

בעל )להלן: " 1976אליו, כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים תשל"ו המציע או בעל זיקה 
( השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, בעבירה 3"(, לא הורשעו בשלוש )זיקה

 .פלילית אחת לפחות הנוגעת לדיני העבודה

 
 או

 
ת ההצעות במכרז, ( השנים שקדמו למועד האחרון להגש3המציע או בעל זיקה אליו הורשעו בשלוש )

 בעבירה פלילית אחת לפחות הנוגעת לדיני העבודה.

 ]יש למחוק את הפסקה שאינה רלבנטית[
 

שקדמה למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז על ידי  בשנההמציע או בעל זיקה אליו לא נקנס 
ר קנסות ( קנסות בגין הפרת דיני העבודה )ידוע לי כי מספ2ההסדרה והאכיפה  ביותר משני ) מנהל

 בגין אותה עברה יספרו כקנסות שונים(. 

 
 או
 

המציע או בעל זיקה אליו נקנס בשנה שקדמה למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז על ידי מינהל 
 ( קנסות בגין הפרת דיני העבודה.2ההסדרה והאכיפה ביותר משני )

 
 ]יש למחוק את הפסקה שאינה רלבנטית[ 

 
 המידע הבא:להלן פירוט ]ככל שרלוונטי[ 

( השנים שקדמו 3ההרשעות הפליליות של המציע בגין הפרת דיני עבודה, ביחס לתקופה של שלוש )
 למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז. 

( במציע 1981-ההרשעות הפליליות של בעלי השליטה )כהגדרתם בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א
 )אם קיימות( בגין הפרת דיני עבודה.
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יליות של חברות אחרות בשליטת מי מבעלי השליטה )כהגדרתם בחוק הבנקאות ההרשעות הפל
 ( במציע )אם קיימות( בגין הפרת דיני עבודה.1981-)רישוי(, התשמ"א

 פסקי דין חלוטים בגין הפרת דיני עבודה על ידי המציע או בעל זיקה.

ההסדרה והאכיפה, כל הקנסות שהושתו על כל הנ"ל בגין הפרה של דיני העבודה על ידי מנהל 
 בשנתיים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז.

כל העיצומים הכספיים שהושתו על כל הנ"ל בגין הפרה של דיני העבודה על ידי מנהל ההסדרה 
והאכיפה, בשלוש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות, בהתאם לחוק להגברת האכיפה 

 .2011-של דיני העבודה, תשע"ב

 
___________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________ 

 
 
 

השנים  3-על שם המציע המפרט את ההרשעות ב ההסדרה והאכיפה ממנהלמצורף בזאת אישור 
האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות, הקנסות בשנה האחרונה שקדמה למועד האחרון 

השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות,  3-להגשת ההצעות וכן עיצומים כספיים ב
  אם היו, או היעדר הרשעות, והכל ביחס למציע.

 

 זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. זה שמי,

 
 

   _____________________ 
 
 
 

 אישור
 

הנני מאשר/ת בזה כי ביום ________ הופיע/ה/ו בפני הח"מ, עו"ד __________, במשרדי שברח' 
אישר זיהה/ו עצמו/ם בפניי באמצעות ת.ז. _______, _________ ביישוב/ עיר_______, ה"ה

המוכרת/ים לי אישית, ולאחר הזהרתיו/ה/ם כי עליו/ה/הם להצהיר _______, ת.ז. ________ / 
את האמת וכי י/תהיה/ו צפוי/ה/ים לעונשים הקבועים בחוק אם לא י/תעשה/ו כן, אישר/ה/ו נכונות 

 הצהרתו/ה/ם הנ"ל וחתם/מה/מו עליה.
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ם כמו כן הנני מאשר/ת כי ה"ה הנ"ל מוסמך/כת/כים לחתום בשם _______ ולחייב אותו בהתא
 למסמך זה.

 חתימה וחותמת ___________ מספר רישיון ___________ תאריך ___________
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 פי דיני העבודה-תצהיר לעניין שמירת זכויות עובדים על - 11נספח 
 

 למציע(  בעל זיקה)מטעם 
 

, לאחר שהוזהרתי שעלי לומר את האמת וכי אהיה                         ת.ז.                          אני הח"מ 
 צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר כלהלן:

 
)להלן:                                 , מספר זיהוי של התאגיד                 אני מצהיר במסגרת ההצעה  

לפיתוח הפריפריה הנגב  למשרדלמתן שירותי אבטחה  03/22עם מכרז פומבי מס' ( בקשר "המציע"
 )להלן: "המכרז"(.והגליל והמשרד לשיתוף פעולה אזורי 

   

אני בעל זיקה למציע / אני מכהן כ_________ אצל _________ שהינו בעל זיקה למציע )להלן: 
 ]יש למחוק את המיותר[( ועושה תצהיר זה בשם בעל הזיקה  "בעל הזיקה"

 

 למכרז. 12כנספח  המצ"בכמפורט ברשימה  -י עבודה" "דינ
 

( השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות 3המציע או בעל הזיקה לא הורשעו בשלוש )
 במכרז, בעבירה פלילית אחת לפחות הנוגעת לדיני העבודה. 

 

 או
 

במכרז, ( השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות 3המציע או בעל הזיקה הורשע בשלוש )
 בעבירה פלילית אחת לפחות הנוגעת לדיני העבודה.

 ]יש למחוק את הפסקה שאינה רלבנטית[
 

המציע או בעל זיקה אליו לא נקנס בשנה שקדמה למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז על ידי 
( קנסות בגין הפרת דיני העבודה )ידוע לי כי מספר קנסות 2ההסדרה והאכיפה  ביותר משני ) מינהל

 בגין אותה עברה יספרו כקנסות שונים(.

 
 או
 

המציע או בעל זיקה אליו נקנס בשנה שקדמה למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז על ידי מינהל 
 ני העבודה.( קנסות בגין הפרת די2ההסדרה והאכיפה ביותר משני )

 ]יש למחוק את הפסקה שאינה רלבנטית[
 

 להלן פירוט המידע הבא:]ככל שרלוונטי[ 

 

( 3ההרשעות הפליליות של המציע או בעל הזיקה בגין הפרת דיני עבודה, ביחס לתקופה של שלוש )
 השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז.
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( השנים 3ני עבודה, ביחס לתקופה של שלוש )ההרשעות הפליליות של בעל הזיקה בגין הפרת די
 שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז.

ההרשעות הפליליות של חברות אחרות בשליטת בעל הזיקה בגין הפרת דיני עבודה, ביחס לתקופה 
 ( השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז.3של שלוש )

 על ידי המציע או בעל הזיקה.פסקי דין חלוטים בגין הפרת דיני עבודה 

כל הקנסות שהושתו על כל הנ"ל בגין הפרה של דיני העבודה על ידי מנהל ההסדרה והאכיפה, 
 בשנתיים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז.

כל העיצומים הכספיים שהושתו על כל הנ"ל בגין הפרה של דיני העבודה על ידי מנהל ההסדרה 
שלוש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות, בהתאם לחוק להגברת האכיפה והאכיפה, ב

 .2011-של דיני העבודה, תשע"ב

 
___________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________ 

 
 

השנים  3-על שם המציע  המפרט את ההרשעות ב מצורף בזאת אישור ממינהל ההסדרה והאכיפה 
האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות, הקנסות בשנה האחרונה שקדמה למועד האחרון 

ת ההצעות, השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגש 3-להגשת ההצעות וכן עיצומים כספיים ב
 אם היו, או היעדר הרשעות, והכל ביחס למציע. 

 

 זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

 
 

 אישור
 

הנני מאשר/ת בזה כי ביום ________ הופיע/ה/ו בפני הח"מ, עו"ד __________, במשרדי שברח' 
באמצעות ת.ז. אישר זיהה/ו עצמו/ם בפניי _______, _________ ביישוב/ עיר_______, ה"ה

_______, ת.ז. ________ / המוכרת/ים לי אישית, ולאחר הזהרתיו/ה/ם כי עליו/ה/הם להצהיר 
את האמת וכי י/תהיה/ו צפוי/ה/ים לעונשים הקבועים בחוק אם לא י/תעשה/ו כן, אישר/ה/ו נכונות 

 הצהרתו/ה/ם הנ"ל וחתם/מה/מו עליה.
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מוסמך/כת/כים לחתום בשם _______ ולחייב אותו בהתאם כמו כן הנני מאשר/ת כי ה"ה הנ"ל 
 למסמך זה. ]ימולא רק אם התצהיר ניתן בשם התאגיד[

 
 

 חתימה וחותמת ___________ מספר רישיון ___________ תאריך ___________
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 רשימת החוקים בדיני עבודה – 12נספח 
 

 .1945פקודת תאונות ומחלות משלוח יד )הודעה(, 

 .1946הבטיחות בעבודה, פקודת 

 .1949 -חוק החיילים המשוחררים )החזרה לעבודה(, תש"ט

 .1951-חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א

 .1951-חוק חופשה שנתית, תשי"א

 .1953-חוק החניכות, תשי"ג

 .1953-חוק עבודת הנוער, תשי"ג

 .1954-חוק עבודת נשים, תשי"ד

 .1954-חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד

 .1958-חוק הגנת השכר, תשי"ח

 .1959-חוק שירות התעסוקה, תשי"ט

 .1967-חוק שירות עבודה בשעת חירום, תשכ"ז

 .1995-חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, תשנ"ה

 .1957-חוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז

 .1987-חוק שכר מינימום, תשמ"ז

 .1988-חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, תשמ"ח

 .1991-עובדים זרים )העסקה שלא כדין(, תשנ"אחוק 

 .1996-חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, תשנ"ו

 .1998-פרק ד' לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח

 .1998-לחוק למניעת הטרדה מינית, תשנ"ח 8סעיף 

 . 1957-חוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז

 .2001-התפטרות, תשס"אחוק הודעה מוקדמת לפיטורים ול

 .2000-לחוק מידע גנטי, תשס"א 29סעיף 

 .2002-חוק הודעה לעובד )תנאי עבודה(, תשס"ב

 .2006-חוק הגנה על עובדים בשעת חירום, תשס"ו

א לחוק הגנה על עובדים )חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין(, 5סעיף  

     1997-תשנ"ז

 

 המפורטים בתוספת שלישית לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודהרשימת החוקים 

 

חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, להלן רשימת החוקים המפורטים בתוספת שלישית ל

 :2011-תשע"ב

 שנתית.מתן חופשה שנתית לפי פרק שני לחוק חופשה  •

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

 לחוק חופשה שנתית. 13תשלום פדיון חופשה לפי סעיף  •

https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/500_608.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/500_608.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/500_608.htm
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לחוק שעות עבודה  6איסור העסקה בשעות נוספות שאינה מותרת או בלא היתר לפי סעיף  •

 ומנוחה.

ר שניתן לפי איסור העסקה בשעות נוספות או במנוחה השבועית שלא בהתאם להוראות הית •

 הוראות הפרק הרביעי לחוק שעות עבודה ומנוחה.

 לחוק שעות עבודה ומנוחה. 9איסור העסקה במנוחה שבועית בלא היתר, לפי סעיף  •

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

 לחוק שעות עבודה ומנוחה. 17תשלום גמול עבודה במנוחה השבועית לפי סעיף  •

 לחוק עבודת הנוער. 20ור העסקה נער מעבר לשעות העבודה הקבועות בסעיף איס •

 לחוק עבודת הנוער. 21איסור העסקה נער במנוחה השבועית לפי סעיף  •

 לחוק עבודת הנוער. 24איסור העסקה נער בעבודת לילה בלא היתר לפי סעיף  •

 לחוק עבודת הנוער. 25איסור העסקה נער בעבודת לילה שלא בהתאם להוראות היתר לפי סעיף  •

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

 ביזמת המזמין או לפי הוראותיו.

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

 ( לחוק הגנת השכר.1()1ב)ב25איסור הלנת שכר לפי סעיף  •

 .1987חוק שכר מינימום, תשמ"ז פי תשלום שכר מינימום ל •

יד)ב( לחוק 33תשלום שכר מינימום לפי הסכם קיבוצי כללי ענפי שהורחב בצו הרחבה, לפי סעיף  •

 .1957-הסכמים קיבוציים, התשי"ז

 תשלומים מכוח צווי הרחבה בעניין פנסיה. •

 רשימת צווי הרחבה

 

 צו הרחבה בדבר תשלום דמי הבראה. •

 צו הרחבה לעניין השתתפות המעביד בהוצאות נסיעה לעבודה וממנה. •

 צו הרחבה לפנסיה חובה. •

 צו הרחבה לעניין דמי חג. •

 צו הרחבה בדבר תשלום תוספת יוקר. •

 .1979צו הרחבה בענף הניקיון ואחזקה  •

 .2009צו הרחבה בענף השמירה  •

  

https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/P222K11_001.htm
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 תצהיר אי העסקת עובדים זרים - 31נספח 

 
נותן  –אני הח"מ _________________  ת.ז. ______________   נציג ___________ )להלן 

 השירותים( 

 ואני מכהן כ___________ ואני מוסמך להצהיר מטעם נותן השירותים כדלקמן : 

 

למתן שירותי אבטחה  3-22אם ניבחר כנותן השירותים הזוכה במסגרת מכרז פומבי מספר 

אנו  -( "המכרז"המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל והמשרד לשיתוף פעולה אזורי )להלן : 

מתחייבים כי לצורך מתן השירותים, נשוא המכרז, לא יועסקו עובדים זרים, וזאת בין במישרין 

לן משנה או כל ובין בעקיפין, בין אם על ידי נותן השירותים ובין באמצעות קבלן כוח אדם, קב

 גורם אחר עמו נתקשר כנותן השירותים הזוכה. 

 

 

 
  שם מלא _________    חתימה + חותמת _____________   תאריך _____________

 

 

 

 אישור

 

הנני מאשר/ת בזה כי ביום __________ הופיע/ה/ו בפני הח"מ, עו"ד 

ביישוב/ עיר _________, ________________________, במשרדי שברח' __________ 

ה"ה ____________, אשר זיהה/ו עצמו/ם בפניי באמצעות ת.ז. ___________, ת.ז. 

____________ / המוכרת/ים לי אישית, ולאחר שהזהרתיו/ה/ם כי עליו/ה/הם להצהיר את 

 האמת וכי י/תהיה/ו צפוי/ה/ים לעונשים הקבועים בחוק אם לא י/תעשה/ו כן, אישר/ה/ו נכונות

 הצהרתו/ה/ם הנ"ל וחתם/מה/מו עליה.

 

כמו כן הנני מאשר/ת כי ה"ה הנ"ל מוסמך/כת/כים לחתום בשם __________ ולחייב אותו 

 בהתאם למסמך זה.

 

 

חתימה וחותמת _____________________ מספר רישיון _________________ 

 תאריך____________
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 לבדשימוש במוצרי תוכנה מקוריים ב - 41נספח 
 

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:

הנני נותן תצהיר זה בשם _________________ מס' ח.פ ______________  שהוא הגוף 

המבקש להתקשר עם המזמין במסגרת מכרז זה )להלן: "המציע"(. אני מכהן 

 כ_______________ והנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע. 

ות לצורך מכרז מס' הריני להצהיר כי המציע מתחייב לעשות שימוש אך ורק בתוכנות מקורי

 ומתן השירותים נשוא המכרז ככל שהצעתו תוכרז כהצעה הזוכה במכרז.  3-22

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

 _____________________ 

 חתימת המצהיר  

 

 אישור עורך הדין

 

פני במשרדי אני הח"מ, ________________, עו"ד, מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה ב

ברחוב ___________ בישוב/עיר ______________ מר/גב' _____________ שזיהה/תה 

עצמו/ה על ידי ת.ז._____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה 

להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על 

 לעיל.התצהיר ד

 
          ______________________            ______         ______________ 

 חתימת עורך הדין  רישיון עורך דין חותמת ומספר  תאריך
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



                 3-2022פומבי מכרז                    

77 

   

 
 

 תצהיר בדבר אי תיאום הצעות -  51נספח 
 

 
אני הח"מ______________________________ מס ת"ז _____________ העובד בתאגיד 

 _____________________ )שם התאגיד( מצהיר בזאת כי: 

 אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם התאגיד ומנהליו.  .1

 אני נושא המשרה אשר אחראי בתאגיד להצעה המוגשת מטעם התאגיד במכרז זה.  .2

בכוונתי להשתמש, במסגרת הצעה זו בקבלני המשנה המפורטים להלן )יש לפרט את שם  .3

 התאגיד ופרטי יצירת קשר עימו(: 

תחום העבודה בו ניתנת   שם התאגיד

 קבלנות המשנה

 פרטי יצירת קשר 

     

     

     

 

המחירים ו/או הכמויות אשר מופיעים בהצעה זו הוחלטו על ידי התאגיד באופן עצמאי,  .4

ללא התייעצות, הסדר או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר )למעט קבלני 

 לעיל(.  3המשנה אשר צויינו בסעיף 

מציע  המחירים ו/או הכמויות המופיעים בהצעה זו לא הוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר .5

הצעות במכרז זה או תאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות במכרז זה )למעט 

 לעיל(.  3קבלני המשנה אשר צויינו בסעיף 

 לא הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכרז זה.  .6

עתי לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצ .7

 זו. 

 לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.  .8

הצעה זו של התאגיד מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים עם מתחרה  .9

 או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז זה. 
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 במקום המתאים Vיש לסמן 

 צא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז. למיטב ידיעתי, התאגיד מציע ההצעה לא נמ 

 אם כן, אנא פרט:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

א 47אני מודע לכך כי העונש על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל לפי סעיף 

 . 1988-לחוק ההגבלים העסקיים, תשמ"ח

         

חתימת   שם המצהיר  חותמת התאגיד  שם התאגיד  תאריך

 המצהיר

 

____________________________________ 
____________________________________ 

 מס. זהות / חברה / שותפות / עמותה שם המציע 

____________  _______________________  
____________ 

 חתימה וחותמת שם מלא של החותם בשם המציע תאריך 

 אישור עורך דין

אני הח"מ, עו"ד __________________, מרחוב ___________________________, בישוב 

מר/גב'  __________________, מאשר בזאת, כי ביום ______________, התייצב/ה בפני

________________________, שהזדהה/תה לפי תעודת זהות מס. _________________ / 

המוכר/ת לי אישית, ולאחר שהזהרתיו/ה, כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים 

 הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני את תצהירו/ה וחתם/מה עליו.

____________________________________ 
____________________________________ 

 דין-מס. רשיון לעריכת דיןה-שמו של עורך 

____________  _______________________  
____________ 

 הדין-חותמת של עורך הדין-חתימה של עורך תאריך 
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 אישור עסק בשליטת אישה -  61נספח 
 

אם לאחר שקלול תוצאות המכרז, קיבלו שתי הצעות או יותר תוצאה משוקללת זהה 

שהיא התוצאה הגבוהה ביותר, ואחת מן ההצעות היא של עסק בשליטת אישה, 

ההצעה האמורה כזוכה במכרז, ובלבד שצורף לה בעת הגשתה, אישור תיבחר 

 ותצהיר.

 

מציע העונה על הדרישות לעניין עידוד נשים בעסקים יצרף להצעתו אישור ותצהיר 

 לפיו העסק הוא בשליטת אישה, כדלקמן : 

 

לפיתוח  למתן שירותי אבטחה למשרד 3/22הצהרה זו הינה עבור מכרז מס' 

 והגליל והמשרד לשיתוף פעולה אזוריהפריפריה הנגב 

 

 אישור עו"ד 

 

 ______________הינו העסק כי בזאת הח"מ, עו"ד __________, מאשר אני

 המחזיקה1981.  -א ", התשמ)בחוק הבנקאות )רישוי כהגדרתו אישה בשליטת

 הינה ___________ מ"ע/ ____________בחברת בשליטה

 .______________ __________________מספר זהות'גב

 

 חותמת ___________________ חתימה___________________ מלא שם

______ 

 טלפון_____________________ ____________________ כתובת

 

 תצהיר מחזיקת השליטה 

 

התאגיד  שם ,____________ זהות מספר ,_______________ גב' אני

____________ 

 בשליטתי  נמצא העסק כי בזאת מצהירה ,_______________ מ"ע

 עידוד לעניין   -2002 ג"(, התשס 15מספר ( המכרזים  חובת לחוק לתיקון בהתאם

 בעסקים. נשים

 

 ______________________חתימה ________________________ מלא שם
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תצהיר המציע לתמיכה בעמידת המציע בתנאי  - 71נספח 
 אשכול א' –הסף 

______________ ת"ז _______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת אני הח"מ 

 וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר כלהלן:

( ואני "המציע"אני נציג __________, מספר זיהוי של התאגיד ______________ )להלן:  .1

למתן  03/22מכרז פומבי מכהן כ__________ אצל המציע ומוסמך להצהיר מטעמו בקשר עם 

לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל והמשרד לשיתוף פעולה אזורי )להלן: שירותי אבטחה במשרד 

 "(.המכרז"
מרשם העמותות )אם המציע הינו עמותה( או  2022למציע אישור "ניהול תקין" בתוקף לשנת  .2

 ם ההקדשות )אם המציע הינו חברה לתועלת הציבור(.מרש

 תאגיד הרשום כדין במדינת ישראל במרשם הרשמי הרלוונטי. הוא המציע  .3

 1976 –בידי המציע כל האישורים הנדרשים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו  .4

 חוק עסקאות גופים ציבוריים(, ככל שהחוק חל עליו. –והתקנות מכוחו )להלן 

במועד האחרון להגשת הצעות במכרז אין למציע חובות אגרה שנתית לרשות התאגידים לשנים  .5

בנסח החברה לא מצוין שהיא מפרת  –שקדמו לשנה בה מוגשת ההצעה, וככל שמדובר בחברה 

 חוק או שהיא בהתראה לפני רישום כחברה מפרת חוק.   

לחוק עסקאות גופים ציבוריים  תצהיר בדבר העסקת עובדים עם מוגבלות בהתאםצירף מציע ה .6

ולחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח  2016-והוראת שעה(, התשע"ו  10)תיקון מס' 

 . 7, בנוסח שבנספח מס' 1998-

למציע רישיון משרד לשירותי שמירה או לתאגיד שירותי שמירה מאת ועדת הרישוי, כמשמעותה  .7

 בתוקף. 1972 –תשל"ב בחוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה, 

למציע רישיון בתוקף לעסוק כקבלן שירות בתחום שמירה ואבטחה כמשמעותו בחוק העסקת  .8

 .  1996עובדים על ידי קבלני כוח אדם, תשנ"ו 

מועד האחרון להגשת הצעות ועד ה  2011בין השנים במתן שירותי אבטחה  ותקהמציע בעל  .9

המנויים בתוספת הראשונה, השניה והשלישית לפחות מהגופים לקוחות שונים  שלושהבמכרז ל

 :אלה הלקוחות הלחוק להסדרת הביטחון ולכל אחד משלושת 

 חודשים. 36-משך ההתקשרות )כולל הארכות( לא פחתה מ

 שעות שירותי אבטחה בשנה. 60,000סופקו לכל הפחות 

 

אנשי אבטחה )מוכשרים  50המציע מעסיק באופן ישיר  נכון למועד הגשת ההצעה במכרז .10

המורשים וכשירים לרמת הכשרה מתקדם א'/ ב לפי הנחית מ"י( לפחות המורשים לשאת נשק 

 .   בעלי תעודת סמכויות שניתנה ע"י משטרת ישראל לשאת נשק

   :סניפים פעילים כדלקמן שלושהלמציע  נכון למועד הגשת ההצעה במכרז   .11
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מאבטחים לפחות שמוכשרים קורס מתקדם א'+ ב'  50סניף באזור ירושלים ובו מועסקים 

מרכז / צפון  ת"א שמאושר ע"י משטרת ישראל, ועוד שני סניפים במחוזות נוספים כגון: מחוז

 כמו כן, בכל אחד מהסניפים יש:  דרום. חיפה/

 

 .מנהל סניף 
  )יחידת כח אדם )כולל גיוס כח אדם 

  של משטרת ישראל( מאושר  92)כמוגדר במפרט מס'  ירייהמחסן כלי
 עפ"י חוק. 

  .מחסן ציוד 
 

בכל  שעות ביממה 24למציע מוקד קשר וטלפון מבצעי ארצי, המאויש במשך  .12

ימות השנה. המוקד יחובר לכלל מערכות האזעקה והגילוי הקיימות במתקנים 

וקד המאובטחים של המשרד. אם לנותן השירותים אין יכולת לחבר את המ

יתקין נותן השירותים מערכות אזעקה, בקרה וגילוי  -למערכות הקיימות

 חדשות על חשבונו ובהתאם לדרישת מנהל הביטחון של המשרד. 

 1949 –לחוק כלי ירייה התשכ"ט  10בעל "מפעל ראוי" בתוקף כהגדרתו בסעיף הוא המציע  .13

כלי ירייה בתוקף  50וכן בעל רישיון מיוחד בתוקף מאת המשרד לביטחון פנים להחזקת 

יהיה תקף לכל  הרישיוןג לחוק הנ"ל  ומאושרים ע"י משטרת ישראל. 10בהתאם לסעיף 

 לעיל.   11למציע יש סניפים פעילים המפורטים בסעיף  האזורים בהם

 לחברות ISO-9001המציע בעל אישור עדכני בתוקף מגוף מוסמך על עמידה בדרישות  .14

 אבטחה. 

 המציע להכשרת אנשי האבטחה אשר יאבטחו את מתקניבית הספר המוצע/ת ע"י  .15

 בית הספרהוא המשרד 

__________________________________________________ ]יש להשלים[. 

 בית ספר זה מאושר ע"י משטרת ישראל. שהוא 

כי הצעתו כוללת את עלות השכר למעביד וכן עלויות נוספות בגין ההסכם, המציע מצהיר   .16

 למתן השירותים המבוקשים במסגרת המכרז. כולל רווח 

 

 אמת:זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי 

 

 

 
_______________________ 

 חתימה
_______________________ 

 תאריך
 

 אישור
 

 
הנני מאשר/ת בזה כי ביום __________ הופיע/ה/ו בפני הח"מ, עו"ד 

________________________, במשרדי שברח' __________ ביישוב/ עיר _________, ה"ה 
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____________, אשר זיהה/ו עצמו/ם בפניי באמצעות ת.ז. ___________, ת.ז. 

ה/ם כי עליו/ה/הם להצהיר את /____________ / המוכרת/ים לי אישית, ולאחר שהזהרתיו

האמת וכי י/תהיה/ו צפוי/ה/ים לעונשים הקבועים בחוק אם לא י/תעשה/ו כן, אישר/ה/ו נכונות 

 הצהרתו/ה/ם הנ"ל וחתם/מה/מו עליה.

כמו כן הנני מאשר/ת כי ה"ה הנ"ל מוסמך/כת/כים לחתום בשם __________ ולחייב אותו 

 בהתאם למסמך זה.

 
_____________________ 
 חתימה וחותמת

____________________ 
 תאריך

_________________ 
 מספר רישיון
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תצהיר המציע לתמיכה בעמידת המציע בתנאי  - 18נספח 
 אשכול ב' –הסף 

אני הח"מ ______________ ת"ז _______________, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת 

 לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר כלהלן:וכי אהיה צפוי 

( ואני "המציע"אני נציג __________, מספר זיהוי של התאגיד ______________ )להלן:  .1

 3/22מכרז פומבי מס' מכהן כ__________ אצל המציע ומוסמך להצהיר מטעמו בקשר עם 

והמשרד לשיתוף פעולה אזורי לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל למתן שירותי אבטחה במשרד 

 "(.המכרז)להלן: "
מרשם העמותות )אם המציע הינו עמותה( או  2022למציע אישור "ניהול תקין" בתוקף לשנת  .2

 מרשם ההקדשות )אם המציע הינו חברה לתועלת הציבור(.

 המציע הנו תאגיד הרשום כדין במדינת ישראל במרשם הרשמי הרלוונטי.  .3

 1976 –הנדרשים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו  בידי המציע כל האישורים .4

 חוק עסקאות גופים ציבוריים(, ככל שהחוק חל עליו. –והתקנות מכוחו )להלן 

במועד האחרון להגשת הצעות במכרז אין למציע חובות אגרה שנתית לרשות התאגידים לשנים  .5

חברה לא מצוין שהיא מפרת בנסח ה –שקדמו לשנה בה מוגשת ההצעה, וככל שמדובר בחברה 

 חוק או שהיא בהתראה לפני רישום כחברה מפרת חוק.   

למציע תצהיר בדבר העסקת עובדים עם מוגבלות בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים )תיקון  .6

 . 1998-ולחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח  2016-והוראת שעה(, התשע"ו  10מס' 

ד לשירותי שמירה או לתאגיד שירותי שמירה מאת ועדת הרישוי, כמשמעותה למציע רישיון משר .7

 בתוקף. 1972 –בחוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה, תשל"ב 

למציע רישיון בתוקף לעסוק כקבלן שירות בתחום שמירה ואבטחה כמשמעותו בחוק העסקת  .8

 .  1996עובדים על ידי קבלני כוח אדם, תשנ"ו 

ועד המועד האחרון להגשת הצעות,  2011חודשים רצופים בין השנים  36של למציע ניסיון מוכח  .9

או יותר מהגופים המנויים בתוספת הראשונה, השנייה או  במתן שירותי אבטחה לאחד

 שעות 7,000 -לחוק הסדרת ביטחון, בהיקף חודשי שלא יפחת מ השלישית

חודשים  36ישראל במהלך קב"טי חירום שהוסמכו בוועדה ע"י משטרת שני  המציע העסיק .10

 .ועד מועד אחרון להגשת ההצעות. תנאי זה חייב להתקיים במציע עצמו 2011רצופים החל משנת 

מקומיים אשר ניהלו מאבטחים במשימות לאבטחת שרים  יםמנב"טארבעה המציע העסיק  .11

ועד מועד אחרון להגשת  2011חודשים רצופים החל משנת   36בהיקף של משרה מלאה במהלך 

 ההצעות. תנאי זה חייב להתקיים במציע עצמו.

וכן  1949 –לחוק כלי ירייה התשכ"ט  10כהגדרתו בסעיף  המציע הינו בעל "מפעל ראוי" בתוקף .12

כלי ירייה בתוקף בהתאם  10יון מיוחד בתוקף מאת המשרד לביטחון פנים להחזקת בעל ריש

 ג לחוק הנ"ל  ומאושרים ע"י משטרת ישראל. 10לסעיף 

 אבטחה.  לחברות ISO-9001המציע בעל אישור עדכני בתוקף מגוף מוסמך על עמידה בדרישות  .13
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עלויות נוספות בגין ההסכם, כולל כי הצעתו כוללת את עלות השכר למעביד וכן המציע מצהיר  .14

 רווח למתן השירותים המבוקשים במסגרת המכרז.

 

 שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמתזה 

 

_______________________ 

 חתימה

_______________________ 

 תאריך

 
 
 
 
 

 
 
 

 אישור
 

 
הנני מאשר/ת בזה כי ביום __________ הופיע/ה/ו בפני הח"מ, עו"ד 

________________________, במשרדי שברח' __________ ביישוב/ עיר _________, ה"ה 

____________, אשר זיהה/ו עצמו/ם בפניי באמצעות ת.ז. ___________, ת.ז. 

____________ / המוכרת/ים לי אישית, ולאחר שהזהרתיו/ה/ם כי עליו/ה/הם להצהיר את 

ים הקבועים בחוק אם לא י/תעשה/ו כן, אישר/ה/ו נכונות האמת וכי י/תהיה/ו צפוי/ה/ים לעונש

 הצהרתו/ה/ם הנ"ל וחתם/מה/מו עליה.

כמו כן הנני מאשר/ת כי ה"ה הנ"ל מוסמך/כת/כים לחתום בשם __________ ולחייב אותו 

 בהתאם למסמך זה.

 
_____________________ 

 חתימה וחותמת
____________________ 

 תאריך
_________________ 

 מספר רישיון

 

 

 
 
 
 
 
 
 

  



                 3-2022פומבי מכרז                    

85 

   

 

 אישור רו"ח אודות נתונים מהדוחות הכספיים – 20נספח 

 
 :_______________תאריך

 
 לכבוד

 חברת  ______________
 אישור על מחזור כספיהנדון : 

 2021עד  2019לתקופה ( 1)או כל מידע אחר המופיע בדוחות הכספיים 
 

 לבקשתכם וכרואי החשבון של _________ )להלן: "המציע"( הרינו לאשר כדלקמן:
 
 הננו משמשים כרואי החשבון של המציע משנת _________.  .1
 
 :2.2-ו 2.1יש למחוק את המיותר מבין סעיפים  .2

הדוחות הכספיים המבוקרים / סקורים ]מחק את המיותר[ של המציע ליום / לימים  .2.1

בוקרו / נסקרו )בהתאמה( על ידי משרדנו. דוח רואי החשבון המבקרים נחתם _____ 

 ביום / בימים _______.

הדוחות הכספיים המבוקרים / סקורים ]מחק את המיותר[ של המציע ליום / ימים  .2.2

________ בוקרו / נסקרו )בהתאמה( על ידי רואי חשבון אחרים. דוח רואי החשבון 

 ביום / בימים ________.המבקרים האחרים נחתם/ו 

 :3.2-ו 3.1יש למחוק את המיותר מבין סעיפים  .3

דוח רואי החשבון המבקרים ליום _____ אינו כולל הסתייגות ו/או הפניית תשומת הלב  .3.1

 להערת עסק חי, או כל סטייה אחרת מהנוסח האחיד.

דוח רואי החשבון המבקרים ליום _____ כולל סטייה מהנוסח האחיד, אולם אין לסטייה  .3.2

 שלהלן. 4זו השלכה על המידע המפורט בסעיף 

המחזור הכספי בתחום האבטלה של חברתכם לכל בהתאם לדוחות הכספיים האמורים לעיל,  .4

 .לא כולל מע"מ₪ ................ ( הינו בממוצע גבוה מ / שווה ל 1ה ) 2019-2021אחת מהשנים 

 
 בכבוד רב, 

 
_____________ 

 רואי חשבון  
 : הערות

  הרכש הממשלתי ושל לשכת רואי  מנהלנוסח דיווח זה נקבע על ידי ועדה משותפת של

 .2020בדצמבר  –החשבון בישראל 

  יודפס על נייר לוגו של משרד הרו"ח.  2

                                                 
אישור רואה חשבון וחוות דעת רואה חשבון הן אסמכתאות חלופיות. במקרים בהם מדובר בנתון חשבונאי המופיע בדוחות  1

הכספיים המבוקרים / בדוחות כספיים סקורים בדבר מידע כספי לתקופות ביניים, תוגש אסמכתה מסוג "אישור", אחרת יוגש דוח 
חשבונאים שלא מופיעים בדוחות הכספיים, רואה החשבון ייתן דוח מיוחד רק מיוחד במתכונת של "חוות דעת". לגבי נתונים 

בנושאים שהם בתחום עיסוקו המקצועי. כמו כן, ככל שהליך הביקורת / סקירה על הדוח הכספי טרם הסתיים, רואה החשבון יכול 
תם של הנתונים עליהם הוא נותן את ואימו נאותותלתת דוח מיוחד אם נקט בנוהלי ביקורת / בנוהלי סקירה להנחת דעתו בדבר 

צהרת הלקוח, עליו לציין ההדוח. אולם, אם לדעתו של רואה החשבון השלמת הביקורת / הסקירה עלולה להביא לשינוי בנתונים שב
 נסיבות הימנעותו בדוח המיוחד.

 

על גבי לוגו של  ייחתם

 "חהרומשרד 
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 דוגמא לטפסים לשימוש נותן השירותים טרם תחילת העסקה -21נספח 
 שאלון אישי לאיש אבטחה

 
 כללי .1

 
 

    

 מס' ת.ז. שם משפחה קודם משפחהשם  שם קודם שם פרט
 

 
 

   

 תאריך עליה ארץ לידה תאריך לידה שם האב

 
 
 

    

 טלפון מיקוד ישוב מס כתובת: רח'

 השכלה .2

 ביה"ס עממי
 

 שם:
 סיום בשנת

 

 תיכון עיוני/ מקצועי
 

 שם:
 שנות לימוד:

 סיום:                תואר:

 מוסד
 

 תואר אקדמאי:
 שם:

 שנות לימוד:

 צבאי סדירשירות  .3

 מס' אישי
 
 

 שרות סדיר
    -מ

 -עד

 חיל תפקיד דרגה

 
 יח' ד.צ. תפקיד פרופיל צבאי שירות מילואים

    

 לצרף בדף בנפרד -קורות חיים .4

הנני מצהיר בזאת כי כל הפרטים שמסרתי כאן, שלמים ונכונים. ידוע לי כי השמטה, העלמה 
או סילוף מידע, עשוי לגרום לביטול מידי של תפקידי כאיש אבטחה במשרד לפיתוח הפריפריה 
הנגב והגליל והמשרד לשתפ"א. ידוע לי כי אין במילוי שאלון זה בכדי ליצור יחסי עובד מעביד 

 עם המשרד.

 ________________חתימה:________________שם מלא 
 
 
 

 הצהרה בדבר תשלום שכר מינימום והיעדר הפרות בדיני עבודה, וחוות דעת רואה חשבון

 

 XX/MM/YYתאריך:  

 לכבוד 
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 משרד ממשלתי

_____________ 

 

 א.ג.נ.,

 

הצהרה בדבר תשלום שכר מינימום והיעדר הפרות בדיני עבודה במסגרת ההתקשרות הנדון: 

  XXXעם משרד 

 

סמנכ"ל הכספים של חברת                                       -ומנכ"ל                               אני הח"מ

 "( החברה___________ )להלן : "

 מצהירים בזאת כדלקמן:

__________ שילמה בקביעות לכל עובדיה המועסקים  במסגרת  החברה ח.פ. מספר .א

-ההתקשרות שבנדון, שכר שאינו נמוך משכר המינימום לפי חוק שכר מינימום התשמ"ז

 ותקנותיו וכן הבראה, גמל ופיצויים/פנסיה  בהתאם להסכם ההתקשרות שבנדון. 1987

 במסגרת ההתקשרות. 1953-בנוסף, החברה לא הפרה את חוק חובת עבודת הנוער, התשי"ג .ב

 

 

 על החתום:

 

 

 .                                       מנכ"ל:

 :                         .סמנכ"ל כספים

 .                                       תאריך:

  

 XX/MM/YY תאריך: 
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 לכבוד

___________ 

 א.ג.נ.,

 

 ____________הנדון: חברת _________ חוות דעת רו"ח 

 XX/MM/YYבהתייחס להצהרה מיום 

 

, בדקנו את האמור בהצהרה הנ"ל שהוצגה XXXXלבקשתכם וכרואי החשבון מטעם חשבות משרד

במכתב מיום בדבר "תשלום שכר מינימום והיעדר הפרות בדיני עבודה במסגרת ההתקשרות עם 

 והמצורפת בזאת ומסומנת בחותמת משרדנו לשם זיהוי בלבד. XXXמשרד 

הצהרה זו היא באחריות הנהלת ________. אחריותנו היא לחוות דעה על ההצהרה הנ"ל בהתבסס 

 על ביקורתנו.

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לנוהל הביקורת שגובש לנושא זה על ידי לשכת רו"ח ויחידת הביקורת 

פי נוהל הביקורת, נדרש מאתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה על בסיס . על 1/2/10בחשכ"ל מיום 

הנוהל האמור  כדי להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין באמור בהצהרה הנ"ל הצגה מטעה 

 מהותית.

של ראיות התומכות במידע שבהצהרה הנ"ל.  –כמפורט בנוהל  –הביקורת כוללת בדיקה מדגמית 

 ס סביר לחוות דעתנו.אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסי

לדעתנו, בהתבסס על ביקורתנו, האמור בהצהרה הנ"ל משקף באופן נאות מכל הבחינות המהותיות 

 את המפורט בה.

  

 בכבוד רב

 XXXXמשרד רו"ח 
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 עלות השכר למעביד -   22נספח 

 אשכול א' – הצהרת המעביד
עבור שעת עבודה ביום חול רגיל לא יפחת למאבטח מתקדם ב' ייעודי השכר שישולם על ידינו  .1

 _______ שקלים חדשים לשעה.  -מ

, כולל כל המרכיבים המפורטים למאבטח מתקדם ב' ייעודי עלות השכר למעביד לשעת עבודה .2

 _______ שקלים חדשים לשעה. -בנספח התמחיר שצירפנו, לא תפחת מ

 -ביום חול רגיל לא יפחת מהשכר שישולם על ידינו למאבטח מתקדם א' עבור שעת עבודה  .3

 _______ שקלים חדשים לשעה. 

עלות השכר למעביד לשעת עבודה למאבטח מתקדם א', כולל כל המרכיבים המפורטים בנספח  .4

 _______ שקלים חדשים לשעה.-התמחיר שצירפנו, לא תפחת מ

_______ שקלים  -השכר שישולם על ידינו למוקדן עבור שעת עבודה ביום חול רגיל לא יפחת מ .5

 חדשים לשעה. 

עלות השכר למעביד לשעת עבודה למוקדן, כולל כל המרכיבים המפורטים בנספח התמחיר  .6

 _______ שקלים חדשים לשעה. -שצירפנו, לא תפחת מ

_______ שקלים  -השכר שישולם על ידינו לכונן עבור שעת עבודה ביום חול רגיל לא יפחת מ .7

 חדשים לשעה. 

עלות השכר למעביד לשעת עבודה לכונן, כולל כל המרכיבים המפורטים בנספח התמחיר  .8

 _______ שקלים חדשים לשעה.-שצירפנו, לא תפחת מ

_______  -ביום חול רגיל לא יפחת מהשכר שישולם על ידינו לסדרן  עבור שעת עבודה  .9

 שקלים חדשים לשעה. 

עלות השכר למעביד לשעת עבודה לסדרן כולל כל המרכיבים המפורטים בנספח התמחיר  .10

 _______ שקלים חדשים לשעה.-שצירפנו, לא תפחת מ

השכר שישולם על ידינו למאבטח מתקדם ב' אחמ"ש עבור שעת עבודה ביום חול רגיל לא יפחת  .11

 ____ שקלים חדשים לשעה. ___ -מ

עלות השכר למעביד לשעת עבודה למאבטח מתקדם ב' אחמ"ש כולל כל המרכיבים המפורטים  .12

 _______ שקלים חדשים לשעה. -בנספח התמחיר שצירפנו, לא תפחת מ

 -השכר שישולם על ידינו למאבטח מאויימים עבור שעת עבודה ביום חול רגיל לא יפחת מ .13

 לשעה. _______ שקלים חדשים 

עלות השכר למעביד לשעת עבודה למאבטח מאויימים כולל כל המרכיבים המפורטים בנספח  .14

 _______ שקלים חדשים לשעה. -התמחיר שצירפנו, לא תפחת מ

 

עלות השכר תעודכן בהתאם לשינויים מכוח הוראות חוק או צו הרחבה או כל הסכם שחתמה 

 המדינה.

 
 ________פרטי המעביד:_____________________

 
 תאריך:__________________________________

 
  חתימה:_________________________________
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 אשכול ב' –הצהרת המעביד 
_______  -השכר שישולם על ידינו לעובד מנב"ט מקומי/קב"ט חירום לא יפחת מ .1

 שקלים חדשים לחודש. 

, כולל כל המרכיבים המפורטים לעובד מנב"ט מקומי/קב"ט חירוםעלות השכר למעביד  .2

 _______ שקלים חדשים לחודש. -בנספח התמחיר שצירפנו, לא תפחת מ

 עלות השכר תעודכן בהתאם לשינויים מכוח הוראות חוק או צו הרחבה או כל הסכם

 שחתמה המדינה. 

 
 פרטי המעביד:_____________________________

 
 __תאריך:________________________________

 
  חתימה:_________________________________
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פירוט השירותים  –פרק ג' 
ותוכן ההתקשרות עם הספק 

 הזוכה
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מתן שירותי אבטחה )באמצעות מתן שירותי   -אשכול א' 
מאבטחים, אחראי משמרת, מאבטחי מאוימים, כוננים, 

 מוקדנים וסדרנים(
 

השירותים יספק למשרד שירותי אבטחה למתקני המשרד וכן שירותי אבטחה נותן  .1

במשימות נקודתיות שונות ויהיה אחראי לכלל השירותים הנדרשים כמפורט במכרז זה, 

בהסכם ההתקשרות ובהתאם להנחיות המשרד. בכלל זה השירותים כוללים: העמדת 

דרשים, אספקת ציוד כוח אדם מתאים, הכשרת כוח האדם וציודו בכל האמצעים הנ

אבטחה לאתרים, פיקוח ובקרה ומתן אחריות כוללת, מקצועית ומנהלית, לאספקת 

פי הנחיות המשרד. השירותים יינתנו לפי המקובל בתחום -השירותים באופן סדיר על

 האבטחה ותוך עמידה בדרישות החוק והנחיות המשרד.   

 

בנספח ד' רשימת האתרים, להם נדרשת אבטחה והיקפי הפעילות המשוערים מופיעים  .2

  )שמופיע בנספחים להסכם ההתקשרות(.

 

)במבנים  למרות האמור לעיל המשרד יהא רשאי להגדיל או לצמצם את מספר האתרים 

קיימים או במבנים נוספים בכל רחבי הארץ( ולשנות/ להוסיף/ להפחית את שעות 

ובהתאם לכך אף להודיע לנותן השירותים על שינוי היקף  ד'בנספח כפי שמופיע הפעילות 

כוח האדם הנדרש תוך מתן הודעה של שבועיים מראש ונותן השירותים מתחייב לספק 

המידע  שירותים נוספים אלה זה עפ"י דרישת המשרד על בסיס תנאי המכרז וההסכם.

כי הערכה בלבד ואולם המשרד אינו האמור בנוגע לשעות האבטחה המשוערות ניתן לצר

מתחייב להיקף שעות אבטחה מינימלי או מקסימלי כלשהו ואין בהערכה הנ"ל כדי לגרוע 

מהתחייבותו של נותן השירותים לספק את השירותים על פי המפורט במכרז אף אם מצב 

 הדברים בפועל יהיה שונה מההערכה הנ"ל.   

 
 -תפקיד אנשי האבטחה .3

המאבטחים יבצעו את משימת אבטחת מתקני המשרד ויבטיחו את  3.1

שלומם של כל הנמצאים במתקני המשרד ובסמיכות לו ואת שלמותו 

של הרכוש במתקני המשרד שבהם תקוים האבטחה ואת שמירת 

הסדר בכל היחידות והמתקנים, בעת ביצוע פעולות אבטחה בתוך 

הביטחון מטעם ומחוץ ליחידות, הכל בהתאם להוראות מנהל אגף 

 המשרד.  

איש האבטחה נדרש להכיר את תכניות האבטחה, תיק השטח, נהלי  3.2

 הגופים המנחים )שב"כ+ מ"י( ופק"מ אבטחת מתקן. 
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אנשי האבטחה יחתימו את כרטיס הנוכחות בתחילת משמרת ובסופה )או  3.3

 יעשה 

שימוש במערכת אחרת המאפשרת מעקב אחר ביצוע השעות בפועל(. החתמת 

תהווה אסמכתא לצורך תשלום שכרו. מערכת הנוכחות תותקן על הכרטיס 

חשבונו של נותן השירותים.  בסוף כל חודש נותן השירותים יישלח את פירוט 

 השעות המדויקות של כל עובד.

 

המקנה לו אנשי האבטחה ישאו תעודת סמכויות  של משטרת ישראל בתוקף  3.4

עבור התעודה והחידוש סמכויות לעבוד באתרים של המשרד. העלות הכספית 

 יהיה על חשבון נותן השירותים.

 

אנשי האבטחה יתייצבו למשמרתו בזמן, לבוש בביגוד שמנהל אגף הביטחון  3.5

 אפיין, בהופעה מסודרת ויהיה חמוש בנשק נותן השירותים. 

 
 המאבטח לא יפקיר את משמרתו או את עמדתו עד לסיום תפקידו או החלפתו  3.6

 ע"י איש אבטחה אחר. 

 

 במקרה של אירוע כלשהו יפעל איש האבטחה לפי הוראות תכנית האבטחה של  3.7

האתר בו הוא מוצב. כמו כן יפעל איש האבטחה בהתאם לנהלי האבטחה של 

משטרת ישראל/ שירות הביטחון הכללי )בהתאם לאתר בו הוצב( ובכפוף 

 להוראות הדין. 

 

 המחייבות מפורטותההנחיות המפורטות לעיל הינן כלליות. דרישות התפקיד  3.8

 בתיק נוהלי האבטחה של כל אתר ואתר מאתרי האבטחה. 

 

בכל חלקי הארץ ולפי  -אבטחת סיורים/ אירועים מחוץ למתקני המשרדים 3.9

 קביעת והחלטת מנהל ההתקשרות מטעם המשרד.

 

 -תנאים כלליים -כח האדם הנדרש מטעם נותן השירותים  .4
 

ת מנהלי ומקצועי, כמפורט להלן. נותן השירותים יספק את השירותים ע"י צוו

 המציע מתחייב לעמוד בכל הדרישות לכוח האדם האמורות במפרט זה. 

 -נותן השירותים מתחייב לעמוד בתנאים הבאים 4.1

 

לאתר ולגייס כח אדם בעלי כישורים מתאימים, ניסיון והשכלה,  4.1.1

העומדים בדרישות המכרז ודרישות המשרד בתחום אספקת שירותי 

 אבטחה.
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בדרישות להעמדת היקף כח האדם הנדרש במכרז זה, לאתר לעמוד  4.1.2

ולגייס כח אדם מנהלי ומקצועי נוסף במידת הצורך על מנת להיענות 

 לדרישות אגף ביטחון לאחר קבלת אישור בכתב ומראש לכך.

לבצע את השירות באמצעות עובדיו )המועסקים על ידו( ולא באמצעות  4.1.3

 ספק אחר או קבלן משנה. 

האדם ולשמור על כשירותו המבצעית כמפורט להלן על להכשיר את כח  4.1.4

ההכשרה תכלוול את כל ההכשרות הנדרשות והמחייבות  -חשבונו בלבד

ע"י הגופים המנחים )קורס מתקדם א'/ב', הכשרת שרים, מוקדנים, 

 אחמ"שים וכו'(.

 20%להחזיק עתודה נוספת מתאימה של כוח אדם בהיקף של לפחות  4.1.5

ם בפועל במתן שירותי אבטחה במשרד מכלל אנשי אבטחה העוסקי

וזאת לצורך החלפת אנשי  אבטחה במקרה היעדרות או מכל סיבה 

אחרת. לצורך זה, על נותן השירותים להכין מאגר עובדים מחליפים 

מראש ולקבל עבורם אישור מנהל אגף הביטחון במשרד. לא תתאפשר 

 ראש.כניסת עובד )מחליף( אם לא קיבל אישור מנהל אגף הבטחון מ

אם עובד כלשהו לא הגיע למקום עבודתו כנדרש, על נותן השירותים  4.1.6

לדאוג לעובד מחליף באופן מיידי מתוך מאגר העובדים המחליפים 

 שאושר ע"י המשרד, כאמור.  

במקרה שלנותן השירותים מחסור במאבטחים שיכול להעמיד לטובת  4.1.7

כל  על נותן השירותים להעמיד ולהציג למשרד על -אזי  -המשרד 

שלושה  מועמדים בשבוע העונים על הקריטריונים במכרז  -מאבטח חסר

זה כדי שמנהל אגף ביטחון יוכל לערוך להם ראיונות והתאמה 

באחריות נותן  ביטחונית וזאת עד לגיוס המאבטחים המתאימים.

   השירותים לתת מענה/ פתרון לכל בעייה/ חוסר בכוח אדם.

ל אגף הביטחון, החירום, המידע תחילת העבודה מותנית באישור מנה 4.1.8

והסייבר של המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל והמשרד לשיתוף 

 פעולה אזורי.

כלל עובדי מערך האבטחה יעברו תקופת ניסיון עם תחילת עבודתם  4.1.9

אשר תארך כשלושה חודשים. עובד אשר במהלך תקופה זו לא יעמוד 

השירותים לשיבוץ מחדש בדרישות של מנהל אגף הביטחון, יוחזר לנותן 

ובמקומו ידאג נותן השירותים ליתן מועמד חלופי העומד בקריטריונים 

 לתפקידו.
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על נותן השירותים להעביר למשרד טופסי  -טפסים לתחילת העסקה  4.2
 העסקה 

 לכל מועמד לתפקיד אבטחה, הכוללים:
 

 .(21)נספח  שאלון אישי לעובד/ מועמד בצירוף תמונה עדכנית 4.2.1

כל הטפסים ימולאו במלואם במקומות הנדרשים, יצוין בהם שם  4.2.2

 המעסיק וחתימה )חתימות מקוריות בלבד( ויצורף אליהם צילום. 

 .  21מצ"ב כנספח  –דוגמאות לטפסים הנדרשים  4.2.3

תחילת עבודתם של אנשי האבטחה מטעם נותן  -בדיקות בטחון 4.2.4

ית וסיווג השירותים במשרד מותנית, בין היתר, בביצוע בדיקה בטחונ

ביטחוני שרמתם  ייקבעו ע"י אגף הביטחון, חירום מידע וסייבר של 

 המשרד.

נותן השירותים ידאג שהעובדים המועסקים מטעמו  -בדיקות רפואיות  4.2.5

יעברו בדיקות רפואיות לפי דרישת המשרד. הבדיקות יכללו בדיקת 

ארגומטריה מלאה, בדיקה של רופא וחתימה על טופס הצהרת בריאות 

פי הנחיות הבט"פ וכל בדיקה רפואית אחר שהמועמד יידרש לבצע על 

לפי הנחיות הגופים המנחים )שב"כ ומשטרת ישראל(. כלל העלויות בגין 

 כל הבדיקות יחולו על הספק.

מאבטח חדש )לרבות מאבטח שהוסמך במתקן אחר של  -אישור מאבטח  4.2.6

קני נותן השירותים( שלא אושר ע"י מנהל אגף הביטחון לעבוד במת

שעות חפיפה  8יעבור חמישה ימי חפיפה )בכל יום חפיפה יבצע  -המשרד 

ברצף( על חשבון נותן השירותים לפני תחילת עבודתו שבסיומן יוחלט 

 ע"י המשרד אם הוא מתאים לביצוע התפקיד.  

 

 -מפרט למבחן פסכוטכני לבדיקת ההתאמה לתפקידי אבטחה/ מוקדנים 4.3

 

 :כישורים שכליים 4.3.1

 אנליטית.אינטליגנציה  4.3.1.1

 אינטליגנציה מילולית. 4.3.1.2

 הבנת הוראות. 4.3.1.3

 תפיסה מרחבית. 4.3.1.4

 

 
 :מאפיינים אישיותיים 4.3.2

 בטחון עצמי.  4.3.2.1

 שאפתנות והישגיות.  4.3.2.2
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 בגרות ויציבות רגשית.  4.3.2.3

 הסתגלות למסגרת ולכללים.  4.3.2.4

 יכולת תפקוד בלחץ.  4.3.2.5

 שליטה ובקרה עצמית.  4.3.2.6

 :סגנון עבודה וכישורי ביצוע 4.3.3

 אבחנה בין עיקר לטפל. 4.3.3.1

 לב לפרטים. דיוק ותשומת 4.3.3.2

 אחריות ומשמעת עצמית. 4.3.3.3

 עצמאות. 4.3.3.4

 דינמיות ונמרצות. 4.3.3.5

 חלוקת קשב. 4.3.3.6

 ערנות.  4.3.3.7

 מהירות תגובה. 4.3.3.8

 התמדה מול שגרה. 4.3.3.9

 :כישורים חברתיים 4.3.4

 יחסים בינאישיים. 4.3.4.1
 שיתוף פעולה בצוות. 4.3.4.2
 פתיחות למשוב ולביקורת. 4.3.4.3

 ניתוח מילולי של עוצמות וחולשות הקשורות לתפקיד. 4.3.5

 ציון כללי להתאמה לתפקיד. 4.3.6

 גבוה(. 7-9ממוצע,  4-6נמוך,  1-3) 1-9כלל הפרמטרים יימדדו בסולם של 

 
 -רשיונות, אישורים ומסמכים 4.4

 
נותן השירותים ישא בעלות מלאה הנדרשת להנפקת רישיון נשק אירגוני  4.4.1

של עובדי אגף הביטחון )כל הבדיקות הרפואיות הנדרשות, פסיכולוג, 

 אגרה  ומטווח(.
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להנפיק על חשבונו רישיון נשק לאנשי נותן השירותים מתחייב  4.4.2

האבטחה. כמו כן, נותן השירותים יוודא כי הרשיון המקורי יוחזק בכל 

עת בסמוך לכלי הנשק, לצורך ביקורת צפויה. באחריות נותן השירותים 

לחדש את הרישיונות מעת לעת לפי הנחיות הג"מ. העלויות בגין 

 החידושים יחולו על הספק.

  יד על כך כי אנשי האבטחה מטעמו יופיעו בהופעה נאהנותן השירותים יקפ 4.5

 ומסודרת )מדים מלאים ונקיים(.  

  עומדת למשרד הזכות -בתקופת מתן השירותים למשרד ע"י נותן השירותים  4.6

לבחון את תפקודם של העובדים במתן השירות ולדרוש החלפה של עובד אם יש 

 בכך צורך עפ"י שיקול דעת המשרד.  

 ל נותן השירותים תתבצע מרשימת העובדים המאושרים בלבדהחלפת עובד ש 4.7

)עשרה( ימים מראש לפחות  ובקבלת אישור  10ע"י המשרד תוך התראה של 

מראש לכך מאת מנהל אגף הביטחון של המשרד )ההתראה נדרשת לצורך ביצוע 

 בדיקה ביטחונית לעובד(.  

 אבטחה שלנותן השירותים אינו רשאי להעסיק עובד המשתייך ליחידת ה 4.8

המשרד בכל עבודה אחרת שהיא, אלא אם כן התקבל לכך אישור בכתב מאת  

 מנהל אגף הביטחון במשרד.

  

חל איסור מוחלט על העסקת עובדים באתרי המשרד ללא אישור ע"י מנהל אגף  4.9

 הביטחון במשרד. 

 

על נותן השירותים להתקין מערכת נוכחות ממוחשבת ולספק לעובדיו כרטיסי  4.10

אפליקציה לצורך דיווח נוכחות. הכרטיסים/ אפליקציה הנ"ל ישמשו נוכחות/ 

לצורך דיווח על שעות העבודה מדי יום. מספר שעות אלה יהווה אסמכתא 

 לצורך תשלום התמורה לנותן השירותים. 

  –במשימות אבטחה בהן לא ניתן להחתים כרטיס נוכחות /לדווח באפליקציה  4.11

ממוחשבת ע"י מנהל אגף הביטחון או מי שעות העבודה יוזנו ידנית במערכת ה

 מטעמו. 

על נותן השירותים להמציא לנציג המשרד צילום מתלושי משכורת של עובדיו  4.12

 בכל חודש.

משימות נקודתיות: נותן השירותים יהיה ערוך לאספקת סדרנים, מוקדנים או  4.13

מאבטחים למשימות נקודתיות ע"פ צורך וע"פ דרישה בהתאם למשימות 

 שעות ממועד ההודעה של המשרד. 4וזאת בתוך הנדרשות 

 

  –אורכה של משמרת אחת לעובד אחד  )להלן : "משמרת"(  -אורך משמרת 4.14

תוגדר בהתאם לדרישת מנהל הביטחון ובהתאם לחוק שעות העבודה והמנוחה 

 וצו ההרחבה בענף השמירה ובהתאם לכל דין.  
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 עות כוננות של המשרד רשאי להזמין מנותן השירותים ששעות כוננות :  4.15

  -מאבטח. לעניין זה וכפי שמופיע בפרק ההגדרות לעיל

שעת עבודה של מאבטח אשר בה הוא אינו  -"שעת כוננות של מאבטח"  4.15.1

מבצע משימת אבטחה בפועל אלא נמצא במצב של זמינות מידית )בביתו ו/ 

דק'  15או במקום אחר אך בכל מקרה לא במתקני המשרד ובמרחק של עד 

 נסיעה למתקן המאובטח( לביצוע משימת אבטחה אם המשרד יזמין זאת.  

שעת כוננות וכן התשלום שישלם התשלום שישולם לנותן השירותים עבור  4.15.2

 מופיע בנספח ד'. –עבור ביצוע שעת כוננות נותן השירותים למאבטח 

אם המשרד יממש את הכוננות ויבקש מהמאבטח הכונן להגיע למתקני  4.15.3

אזי תשולם לחברה התמורה  –המשרד ולבצע משימת אבטחה בפועל 

  :כדלקמן

 להגיע עבור שעות הכוננות ועד מועד קריאת המשרד למאבטח 4.15.3.1

תשולם  –למתקני המשרד לצורך ביצוע משימת אבטחה  

 לחברה התמורה בגין שעת כוננות כמפורט לעיל. 

  -עבור שעות אבטחה בפועל של המאבטח במתקני המשרד  4.15.3.2

תשולם התמורה בגין שעת אבטחה כמפורט בהסכם 

 ההתקשרות.   

 בהתאם לחלוקה האמורה בין שעות הכוננות ובין שעות  4.15.3.3

 לם גם שכרו של המאבטח ע"י נותן השירותים. האבטחה ישו

  -פרופיל כוח האדם המקצועי הנדרש מטעם נותן השירותים 4.16
 

  -כללי

נותן השירותים יידרש להעמיד אנשי אבטחה )מוכשרים בהתאם להנחיות  4.16.1

מ"י/ שב"כ( בתפקידים המפורטים להלן במספר הנדרש לפי המפורט 

 במסמך זה:

מונחה מ"י מתקדם מאבטחים בוגרי קורס אבטחה  4.16.1.1

 א'+ ב' ועברו קורס הכשרת שרים.

שעבר הכשרה ייעודית  -אחמ"ש/ ראש משמרת )רמ"ש( 4.16.1.2

 של מ"י.

 סדרן.  4.16.1.3

 מוקדנים שעברו הכשרה ייעודית של מ"י. 4.16.1.4

כוננים שעברו הכשרה ייעודית של מ"י והוסמכו  4.16.1.5

 למשימה ע"י מנהל ההתקשרות מטעם המשרד.
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תקדם א'/ ב', ואחמ"ש/ ראש פרופיל נדרש לתפקיד מאבטח בוגר קורס מ 4.16.2

 -משמרת

מועמד לתפקיד מאבטח/ ראש משמרת )רמ"ש( יידרש לעמוד בכל 

  :התנאים הבאים במצטבר

                      

  -שירות צבאי 4.16.2.1

)בעל תעודת לוחם(,   יוצא יחידה קרבית בצה"ל 4.16.2.1.1

לפחות/ יוצא מג"ב  07שעבר מסלול ברמת רובאי 

לאחר שירות צבאי מלא  שעבר מסלול ברמת רובאי 

)בעל תעודת לוחם( לפחות ושחרור בציון  05

התנהגות "טובה מאוד", ושלא הודח במהלך 

 המסלול.

יאושר על ידי גוף מונחה,  05מועמד ברמת רובאי  4.16.2.1.2

ו בוועדת קבלה ובלבד בכפוף לבחינת מסלול שירות

 24שבמשך שירותו, המועמד תיפקד כלוחם במשך 

 ובעל תעודת לוחם. לפחות חודשים

 

  -השכלה וניסיון 4.16.2.2

 שנ"ל )תעודת גמר תיכון(. 12 4.16.2.2.1

שליטה טובה בשפה העברית )קרוא וכתוב(,  4.16.2.2.2

 שתאפשר לו ביצוע טוב ויעיל של תפקידו.

  -אמינות 4.16.2.3

ללא עבר פלילי ועמידה בדרישות סינון בטחוני כפי  4.16.2.3.1

 שייקבע ע"י מנהל אגף הביטחון במשרד. 

המועמד יישלח לביצוע מבחני התאמה )קינן שפי/  4.16.2.3.2

 אדם מילוא וכו'( על חשבון נותן השירותים הזוכה. 

  -ריאיון עבודה 4.16.2.4

ראיון עבודה ייערך למועמד ע"י מנהל אגף  4.16.2.4.1

 הביטחון או מי מטעמו. 

ע"י נציג המשרד יתבצע לאחר הראיון  4.16.2.4.2

שהמועמד/ת ביצעו את כל תהליך    הקליטה מול 

 נותן השירותים.

 - הכשרה מקצועית 4.16.2.5
 

קורס כלל אנשי האבטחה יהיו בעלי הכשרה של  4.16.2.5.1

משטרת ישראל.  בהתאם לדרישות מתקדם א''

באישור בלבד של מנהל אגף הביטחון והחירום של 
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המשרד יגוייסו מאבטחים בוגרי קורס מתקדם ב' 

במקום א', במצב כזה המאבטחים יבצעו השלמת 

הכשרה למתקדם א'. עלות עבור ההסבה למתקדם 

א' הינה על נותן השירותים. אנשי האבטחה 

הרלוונטיים יבצעו קורס השלמה להכשרת מאבטח 

מאויימים. כלל הקורסים וההכשרות של אנשי 

ספר שאושר על ידי משטרת  האבטחה יהיו בבית

ישראל וההסמכות יוכרו על ידי משטרת ישראל 

ובנוסף לצורך עמידה בתו התקן של משטרת ישראל 

 אישורו של מנהל אגף הביטחון של המשרד.

מוסד ההכשרה )מאושר ע"י משטרת ישראל ושב"כ(  4.16.2.5.2

שהמאבטחים יוכשרו הינה להחלטתו ושיקול דעתו 

של המשרד. נותן של מנהל אגף הביטחון והחירום 

השירותים מחוייב לבצע הזמנות ולתאם את 

האימונים במוסד ההכשרה שמנהל אגף הביטחון 

 . ויאשר קבעיוהחירום של המשרד 

איש הקשר של מוסד ההכשרה מול נותן השירותים  4.16.2.5.3

יהיה המד"ר הראשי וכלל התיאומים יתבצעו 

באחריותו. נותן השירותים יבטיח את קיום סעיף 

שייחתם מול חברת ההכשרה  זה בכל הסכם

 שתעמוד בתנאי מכרז זה.

בסמכות מנהל אגף הביטחון והחירום של המשרד  4.16.2.5.4

 לבצע בקרות בכל מוסדות ההכשרה.

מנהל אגף הביטחון והחירום רשאי לבחור  4.16.2.5.5

מדריכים )ירי וקמ"ג( שיבצעו את האימונים 

 לנאבטחים שעובדים במתקני המשרדים.

חי כלל המאבטחים/ אחראי משמרת/ מאבט 4.16.2.5.6

מאויימים שמבצעים הכשרה של מתקדם א' יבצעו 

 " EMTAN או M16הכשרה והסמכה על רובה 

MZ-15 PISTON 11.5" Barrel למען הסר ספק .

מתכונת ההכשרה תיהיה לפי הנחיות הג"מ 

)משטרת ישראל ושב"כ. בנוסף תבוצע הכשרה על 

מערכת ה"רוני" לפע ההנחיות ודרישות של הגופים 

 ישראל/ שב"כ(.המנחים )משטרת 
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בנוסף להכשרות אלו, כלל אנשי האבטחה יעברו  4.16.2.5.7

 -השלמה ייעודית לאבטחת בתי שרים ולשכות 

ימים. ההכשרה תתבצע בבית  3-8הכשרה בת 

הספר/ מכללה/ כל מקום שיקבע ע"י מנהל אגף 

ביטחון במשרד ובהתאם לדרישת שירות הביטחון 

הכללי.  נוסף להכשרה זו ידרשו אנשי האבטחה 

ור כשירות ע"י ביצוע ריענונים בהתאם לשמ

להנחיות שירות הביטחון הכללי לצורך תפקידם 

 כמאבטחי בית שר/ לשכת שר. 

נותן השירותים ישא בכלל העלויות )הסעות/ אוכל/  4.16.2.5.8

לינה/ וכו'( הנדרשות להכשרת כל אנשי האבטחה  

וכל הכשרה נוספת שתידרש בעתיד ע"י משטרת 

תבוצע על חשבון  ישראל/ שירות הביטחון הכללי,

 נותן השירותים. 

הכשרתם של אנשי האבטחה בתחומים הרלוונטיים  4.16.2.5.9

דרישות המשרד לרבות סוג האימון,  הנדרשים ולפי

תיערך באמצעות בית  -איכותו ורמתו המקצועית  

ספר להכשרת אנשי אבטחה )המאושרת ע"י 

משטרת ישראל(, שתוצג ע"י המציע במענה למכרז 

 ר"(. זה )להלן : "בית הספ

 בית הספר יכשיר ויאמן את מערך האבטחה  4.16.2.5.10

בהתאם לנהלים של משטרת ישראל ושירות 

הביטחון הכללי. כל ההוצאות בהקשר זה ימומנו 

ע"י נותן השירותים, ובכלל זה: לינה, נסיעות 

לאימונים, הלוך וחזור, ככל שידרשו, שעות 

 ההכשרה ושתי ארוחות ביום אימון/ הכשרה.

 המאבטחים הרלוונטייםכלל  -הכשרת שיקוף 4.16.2.5.11

ולפי הנחיית מנהל אגף הביטחון והחירום,  

המאבטחים במתקנים יבצעו הכשרת שיקוף על 

מכונת שיקוף לפי הנחיות והנהלים של הגופים 

המנחים. כלל העלויות בגין ההכשרה והשמירה על 

כמות  -הכשירות חלה על הספק. למען הסר ספק

ה ימי ההכשרה, מיקום ההכשרה, סוג המכונ

שעליה תבוצע ההכשרה ייקבע ע"י מנהל אגף 

הביטחון והחירום של המשרד ובהתאם לנהלי 

 שב"כ ומשטרת ישראל. 
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 ההכשרה תבוצע  -הכשרה של אחמ"ש 4.16.2.5.12

 במתקן/ מוסד הכשרה ייעודי שאושר ע"י 

הגופים המנחים. תוכנית ההכשרה תיהיה לפי 

תקן והנחיות משטרת ישראל. עלות ההכשרה 

חלה על נותן השירותים. באחריות נותן 

השעות/ ימי עבור השירותים לשלם לאחמ"ש 

ההכשרה לפי שכר בסיס וכמובן לספק הסעות 

 ש וחזרה לביתו."לפי הצורך מביתו של האחמ

 שרובהתאם לצורך יוכ -הכשרת מאוימים 4.16.2.5.13

מאבטחים ויוסמכו לאבטח עובדים מאויימים  

של המשרד בהתאם להנחיות והנהלים של הגוף 

המנחה, משטרת ישראל. כלל העלויות בגין 

 ההכשרה יחול על נותן השירותים. 

  -ארוחות במהלך האימונים/ ההכשרות/ קורסים 4.16.2.6

חביתה/ ביצה  -סנדביצ'ים קרים -ארוחת בוקר 4.16.2.6.1

צהובה. תוספת של קשה/ טונה/ שקשוקה/ גבינה 

ירקות, שתייה קלה )מיץ/ מים וכו'(, שתייה חמה 

 )קפה/ נס קפה/ תה(.

ארוחה חמה ומגוונת. בשר/  -ארוחת צהריים 4.16.2.6.2

חזה עוף/ פרגיות/ בשר/ דגים.  -דגים

תפוחי אדמה/  -פחמימות/ ירקות מבושלים

 -אורז/ פירה/ אפונה/ תירס/ גזר. סלטים

לים/ חומוס/ סלט ירקות/ כרוב אדום/ חצי

 כרוב ירוק/ חמוצים.

 פירות/ חטיפי בריאות. -ארוחות ביניים 2 4.16.2.6.3

חניכים  3-לא ילונו יותר מ -תשתית הלינה 4.16.2.6.4

בחדר. החדר יכלול מיטות נוחות, טלויזיה 

 עם כבלים, מקלחת ושירותים צמודים.

אספקת שתייה חמה )קפה שחור/ נס/ תה(  4.16.2.6.5

 וקרה )מים( ללא  הגבלה.

 

 כל איש אבטחה יבצע ריענוןנוסף להכשרות הנדרשות הנ"ל  4.16.2.7
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עזרה ראשונה אחת לשנה על חשבון נותן השירותים. בתום ההכשרה  

 איש האבטחה יקבל תעודת הסמכה )מודפסת ופלסטיק(.

השירותים באתרי המשרד בהתאם להוראות הסכם זה יינתנו אך ורק  4.16.3

באמצעות מאבטחים, שסיימו בהצלחה את ההכשרות הנ"ל. תחילת 

בין היתר במעבר של חמישה ימי חפיפה והסמכה בני עבודתם מותנת, 

שמונה שעות לכל הפחות כל אחד כפי שייקבע ע"י מנהל אגף הביטחון 

ובלבד כי אנשי האבטחה סיימו בהצלחה את ימי החפיפה וההסמכה 

 ומעלה.   85ועברו את מבחן המעבר בציון של 

לרבות  כלל העלויות בגין ההכשרות, הריענונים והאימונים השוטפים, 4.16.4

עלויות נלוות )הסעות, נסיעות, ארוחות, לינה, תשלום עבור ימי העיון 

וכו'( יחול על הספק. יובהר כי התשלום לאיש אבטחה עבור ביצוע ריענון 

חד יומי/ דו יומי/ קורס הכשרה וכו' יחושב ע"פ שכר בסיס ע"פ שעות 

 /אימון בפועל )מעת יציאת המאבטח מביתו/ מהתקן ועד חזרתו לביתו

שעות, וזאת ללא תשלום נוסף מצד  10-מתקן בימי הרענון( ולא פחות מ

 המזמין. 

כל איש אבטחה חדש בכל   -חפיפת אנשי אבטחה חדשים במשימה 4.16.5

 40שעות בכל יום חפיפה )סה"כ  8ימי חפיפה,  5 -משימה/ מתקן זכאי ל

שעות חפיפה לכל איש אבטחה חדש(. עלות עבור זמני החפיפה חלה על 

 ירותים ללא פגיעה בשכרו של איש האבטחה.   נותן הש

מבלי לגרוע מהוראות מכרז זה, על נספחיו, נותן השירותים מתחייב  4.16.6

פי הוראות כל דין או הסכם, בין היתר, -לשלם לעובדיו שכר כנדרש על

עבור השתתפותם במסגרת ימי האימון, ההכשרה, הרענון והחפיפה. 

רם ע"י נותן השירותים שכר ימים אלו מהווים ימי עבודה וישולם עבו

יסוד מלא וכל התנאים הנלווים בהתאם לנספח התמחירי כפי שמופיע 

 לפי השעות בהן השתתפו בפועל.מסמכי המכרז ב

חפיפת מאבטח מתגבר לכל משימה/ אתר/ מתקן תהיה על חשבון נותן  4.16.7

שעות )מנהל ההתקשרות מטעם המשרד יקבע  8השירותים ותהיה 

בפירוט . ראה הגדרת "מאבטח מתגבר" ויחליט למועד החפיפה(

לעיל. באחריות הספק לספק לכל אתר/ ההגדרות שבמסמכי במכרז 

שעות מרגע ההתרעה. ההתרעה  3מתקן/ עמדה איש אבטחה מתגבר עד 

ווטסאפ.  /SMSתיהיה באחת מהאופציות הבאות: טלפונית/ מייל/ 

יוגש במידה ונותן השירותים לא יספק את המתגבר לפי הכתוב במכרז 

קיזוז בהתאם לסעיף הרלוונטי. התשלום על זמני החפיפה של 

המתגברים יחול על הספק. למותר לציין שהמתגבר מחוייב להיות 

חפוף/ מוסמך על משימת האבטחה באתר/ עמדה. לא יאושר הצבת 

 מתגבר שלא ביצע חפיפה/ הסמכה. 
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  -שירותי סדרן 4.17
 

שונים בהתאם לדרישות ביצוע תפקידי סדרנות באתרים  -תפקיד סדרן 4.17.1

 .שיוגדרו ע"י מנהל אגף הביטחון

  -תנאי כשירות לסדרן 4.17.2

 שנות לימוד לפחות )תעודת גמר תיכון(.  12בוגר   4.17.2.1

 דיבור, קריאה וכתיבה. –בעל שליטה טובה בשפה העברית   4.17.2.2

 ללא עבר פלילי )תבוצע בדיקת רישום פלילי(.    4.17.2.3

המועמד יאושר ע"י מנהל אגף ביטחון לאחר שיערוך לו   4.17.2.4

 ריאיון )או ע"י מי מטעמו(.  

 -שירותי מוקדנים 4.18

המוקדנים יעברו קורס מוקדנים )"מפעילי מוקד"( המאושר על ידי  4.18.1

משטרת ישראל ויבוצע טרם כניסתם לתפקיד, מקום ההכשרה יאושר 

ימים.  4ע"י מנהל אגף הביטחון והחירום של המשרד. משך הקורס 

 המוקדנים יבצעו אימוני ריענון לפי הנחיות משטרת ישראל.

ימים, יהיה  14 -מוקדן חדש או מוקדן שלא עבד פרק זמן של למעלה מ 4.18.2
 חייב בחפיפה, כמפורט להלן:

 

מספר משמרות  סטאטוס
 חפיפה נדרשות

דרישות והערות 
 נוספות

מוקדן חדש 
 במתקן/ אתר

מנהל ההתקשרות  4
מטעם המשרד או 

מטעמו רשאי מי 
לדרוש במשמרת 

חפיפה נוספת באם 
הוא רואה לנכון 

לעשות כן, אם מצא 
שהמוקדן אינו 
 כשיר למשימתו.

מוקדן שלא עבד 
במשרד פרק זמן 

 60 -ל 14שבין 
 ימים

על המוקדן לקרוא  1
את הנהלים, לעבור 

מבחן כשירות 
ולקבל את אישור 
מנהל ההתקשרות 
מטעם המשרד או 

 מי מטעמו.

שלא עבד מוקדן 
במשרד פרק זמן 

 75 -ל 61שבין 
 ימים

על המוקדן לקרוא  2
את הנהלים, לעבור 

מבחן כשירות 
ולקבל את אישור 
מנהל ההתקשרות 
מטעם המשרד או 

 מי מטעמו.
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מוקדן שלא עבד 
במשרד פרק זמן 

ימים 75 -גבוה מ  

על המוקדן לקרוא  3
את הנהלים, לעבור 

מבחן כשירות 
ולקבל את אישור 

קשרות מנהל ההת
מטעם המשרד או 

 מי מטעמו.
 

 -תנאי כשירות מוקדנים 4.18.3

שירות של לפחות חצי שנה בצה"ל או מג"ב באחד מהתפקידים   4.18.3.1

 הבאים:

קמב"ץ/ סמב"צ/ ק. חמ"ל, ס' חמ"ל, תצפיתן, מפעיל מכ"מ,  

במג"ב או מפעיל מוקד ביטחוני במשך  איש משל"ט או מרד"מ

 לפחות שנה במסגרת שירות לאומי ו/או במסגרת ממשלתית.

 בריאות פיזית ונפשית תקינה, על פי אישור של רופא תעסוקתי.  4.18.3.2

 שנות לימוד לפחות ובעל תעודת בגרות. שליטה מלאה  12בוגר  4.18.3.3

 בתוכנות אופיס, ויכולת הבעה טובה בכתב ובע"פ. 

 נים מונחה משטרת ישראל.בוגר קורס מוקד  4.18.3.4

  3תבוצענה בדיקת רישום פלילי ובדיקת סיווג ביטחוני רמה   4.18.3.5

 לפחות ]הסיווג יבוצע על ידי המשרד[.

 דיבור קריאה וכתיבה.  –בעל שליטה טובה באנגלית ועברית  4.18.3.6

 המועמד יעבור מבחן פסיכוטכני בהצלחה.  4.18.3.7

 המועמד יעבוד מעבר מבחן מהימנות )מידות( בהצלחה.  4.18.3.8

 

השירותים יעמיד לרשות המשרד מוקדנים הנכללים במאגר  נותן 4.18.4

שעות  24המוקדנים הקבוע לשם הפעלת מוקד אבטחה עבור המשרד 

ימים בשבוע, כולל שבתות וחגים וכלל ימות השנה, כך  7ביממה, 

שבכל עת יופעל המוקד על ידי מוקדן אחד בלבד, אלא אם מנהל 

קד: אחד ההתקשרות מטעם המשרד הורה אחרת. מקום המו

 ממתקני המשרד לפי קביעתו של מנהל ההתקשרות מטעם המשרד.

 

שעות. ככל שתהא חריגה משעות  8אורך משמרת מוקדן לא יעלה על  4.18.5

המשמרת  המהווה שעות נוספות, נותן השירותים יידרש לשאת 

בתשלום השעות הנוספות בהתאם להוראות החוק והדין ובכלל זה 

כל דין החל על ענף השמירה, והמשרד לא יישא בכל תשלום נוסף 

 ת לשעת מוקדן. שהוא מעבר למחיר הקבוע בהסכם ההתקשרו
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דקות בתחילת כל משמרת. החפיפות  20המוקדנים יבצעו חפיפה של  4.18.6

תהיינה על חשבון הספק בכדי לבצע העברה מסודרת, בכלל זה 

העברת נתונים רלוונטיים על אירועים חריגים. מובהר כי על נותן 

 השירותים לשלם למוקדנים שכר עבור זמן החפיפה.

 

ג לאישור המשרד טרם חתימה על נותן השירותים מתחייב להצי 4.18.7

הסכם, שבעה מועמדים לשמש כמוקדנים במסגרת ביצוע 

השירותים מושא מכרז זה העומדים בתנאי הכשירות המפורטים 

ומחזיקים בכל המסמכים הנדרשים לצורך אישורם ואשר אושרו על 

ידי המשרד קודם לחתימת הסכם ההתקשרות. ככל שמועמד כלשהו 

רד, נותן השירותים יציג מועמד חלופי בתוך לא יאושר על ידי המש

ימי עבודה. המוקדנים שאושרו כאמור על ידי המשרד יהוו את  5

מאגר המוקדנים הקבוע. נותן השירותים מתחייב כי ככל שמוקדן 

יגרע ממאגר המוקדנים הקבוע הוא ידאג להציג לאישור המשרד 

ת ימי עבודה העומד בתנאי הכשירו 10מועמד להחליפו בתוך 

ומחזיק בכל המסמכים הנדרשים לצורך אישורו. נותן השירותים 

מתחייב להעסיק את המוקדנים שבמאגר המוקדנים הקבוע 

 בהעסקה ישירה. 

 
 

 : על המוקדנים לעמוד במלוא התנאים הבאים 4.18.8

במסמכי מכרז זה המוקדן עומד בתנאי הכשירות המפורטים   4.18.8.1

 והנחיות משטרת ישראל.

 ת רפואית מרופא תעסוקתי/ משפחה. המוקדן בעל אישור כשירו  4.18.8.2

   המוקדנים יבצעו את משימת הפעלת מוקד האבטחה בהתאם  4.18.8.3

להוראות מנהל ההתקשרות מטעם המשרד, ל"נוהל המוקד" 

שיקבע על ידי המשרד, ולנספח דרישות התפקיד כפי שיקבע ע"י 

 מנהל ההתקשרות מטעם המשרד.

 שמירהכל דיני העבודה החלים בתחומי ה –למען הסר ספק  4.18.8.4

 והאבטחה יחולו גם על המוקדנים. 

 -שירותים נוספים 4.19

  -מוקד וסיור  4.19.1

 

שעות  24על נותן השירותים להפעיל מוקד אנושי, שיאויש במשך  4.19.1.1

ביממה. מערכות האזעקה, לחצני המצוקה, ומערכות הבקרה של 

המתקנים הנמצאים באחריות המשרד יחוברו למוקד האבטחה 
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אשר מופעל ע"י נותן השירותים ועל חשבונו. בהתאם להחלטת 

מנהל אגף הביטחון, יישלח סייר לבדיקת התרעות מערכות 

 הבקרה והאזעקה. 

למוקד יהיה טלפון אשר יוגדר טלפון חירום לצורך מענה מהיר.  4.19.1.2

 המוקד יתורגל ע"י אגף הביטחון של המשרד ע"פ הצורך.

 בכל 24/7יהיו זמינים מוקד האבטחה יפעיל סיירי שטח אשר  4.19.1.3

ימות השנה לצורך הגעה למתקנים אשר באחריות המשרד 

במקרים הנדרשים לכך )לדוגמא: התראת פריצה מחוץ לשעות 

הפעילות(. המוקד יעדכן את נציג אגף הביטחון במשרד בכל 

 . התרעה המתקבלת מיד עם קבלתה

 דק'.  15זמן ההגעה של סיירי השטח לאתר המשרד לא יעלה על   4.19.1.4

בכל הגעה של סייר שטח, יצור סייר השטח קשר טלפוני עם נציג 

 אגף הביטחון במשרד אשר יוגדר לכך ויפעל ע"פ הנחיותיו. 

כלל שירותי המוקד יהיו על חשבון נותן  4.19.1.5

 השירותים.

 -הסעות לאנשי האבטחה 4.19.2

 נותן השירותים יהיה מחוייב לדאוג לסידורי הסעות לאנשי   4.19.2.1

ובחזרה לביתם, כולל למשימות האבטחה לכל אתרי האבטחה 

באמצעות  -חוץ שאינם באתרים הקבועים וזאת בכל דרך שהיא 

מאורגנות והכל על חשבון נותן השירותים.  ,הסעות פרטיות

ה ציבורית למען הסר ספק יובהר כי במקרים בהם אין תחבור

ימי שבת, חגים, מצב חירום במדינה/ מכל סיבה שהיא לרבות: 

ה או בכל מקרה אחר שבעקבותיו ישנה באזור מסויים במדינ

הפסקה של  פעילות התחבורה הציבורית או כאשר הנסיעה 

דקות או כאשר התחבורה  30בתחבורה ציבורית עולה על 

ידאג נותן  -הציבורית אינה מאפשרת הגעה בזמן למשימה 

השירותים להסעה פרטית על חשבונו לעובדים לכל אתרי 

 האבטחה.  

  -כשרות/ ימי עיון/ טקטי/ ימי גיבושהסעות לאימונים/ ה  4.19.2.2

באחריות נותן השירותים לדאוג להסעת אנשי אבטחה למקום 

קורס ההכשרה/ ימי הרענון/ ימי עיון/ אימונים טקטיים/ ימי 

מבית  -גיבוש וכו' ולהחזרתם. ההסעה תיהיה "דלת אל דלת"

דק', רשאי מנהל  15איש אבטחה וחזרה לביתו. כל איחור מעל 

ון להנחות את אנשי אבטחה לקחת מונית ספיישל. אגף הביטח

נותן השירות יישא בכלל העלויות בגין ההסעות והמוניות עת 

 הצורך. 
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בהקשר זה יובהר כי המשרד לא יישא בכל עלות הנוגעת    4.19.2.3

 להסעות אנשי האבטחה מעבר למפורט בהוראת התכ"ם. 

 יובהר כי מנהל אגף הביטחון של המשרד רשאי לאשר לאנשי  4.19.2.4

האבטחה לקחת מונית ספיישל במידה וההסעה מאחרת מעל  

  דקות. ההחזר הכספי יהיה החזר מלא בכפוף להצגת קבלות. 15

 יובהר כי ההחזר הכספי לאיש אבטחה עבור שימוש במונית 4.19.2.5

יהיה ישירות לחשבון הבנק של המאבטח )הסכום המלא ללא  

 קיזוז מס(.  

 

 -שירותי מפקח 4.19.3

לרשות המשרד מטעמו ועל חשבונו, עם נותן השירותים יעמיד  4.19.3.1

החתימה על הסכם ההתקשרות מפקח שיאושר על ידי המשרד 

מראש ושיועסק על ידי נותן השירותים באופן ישיר לצורך מתן 

 מענה לוגיסטי לכל  השירותים הנדרשים לפי מכרז זה.

 

  -תפקיד המפקח 4.19.3.2

 

המפקח יהיה אחראי על כל הכרוך בביצועם התקין של  4.19.3.2.1

קשר קבוע בין נותן -לפי מכרז זה וישמש אישהשירותים 

השירותים לבין המשרד בכל הנוגע לפעילות הספק ובכל 

 בעיה שתתעורר.

המפקח ירכז את כל עבודת נותן השירותים בתחום  4.19.3.2.2

הלוגיסטי מול נציגי אגף בטחון וחרום. במסגרת 

אדם מתאים -תפקידו, המפקח ידאג בעיקר לגיוס כח

משימות האבטחה של המשרד למכרז וכן ניהול של ציוד 

לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל, והמשרד לשיתוף פעולה 

 אזורי, לרבות חימושם של אנשי האבטחה.

המפקח ידרש להגיע למתקנים השונים לפחות פעמיים  4.19.3.2.3

בשבוע )בזמנים וימים שיוגדרו ע"י מנהל אגף הביטחון 

של המשרד( לצורך השלמת פערי ציוד וכל דרישה אחרת 

 הל אגף הביטחון של המשרד. מטעם מנ

המפקח יהיה זמין למנהל אגף הביטחון של המשרד  4.19.3.2.4

ולעובדיו לאורך כל ימי השבוע ויגיע אל כל מתקני 

דקות מרגע ההודעה )ההודעה  45המשרד בהתרעה של 

אינה חייבת להיות כתובה ויכולה להימסר לו גם בשיחת 

 טלפון(.
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א/ באחריות המפקח להבי -ציוד לוגיסטי/ מנהלות 4.19.3.2.5

לקחת/ לאסוף מהעמדה ואל העמדה כל ציוד לוגיסטי/ 

מנהלי/ תפעולי )ביגוד/ קבלות/ תלושי שכר/ ציוד קפה/ 

 וכו'(.

 

 -תנאי כשירות של המפקח  4.19.3.3

 בעל ניסיון של שלוש שנים לפחות בניהול 4.19.3.3.1

פרויקטים בתחום האבטחה בארגונים ציבוריים  

ממשלתיים בהיקפים דומים לאלו הנדרשים במכרז 

 זה. 

בעל תעודת קורס מנהלי אבטחה מטעם משטרת ישראל  4.19.3.3.2

 + ריענון בתוקף. 

המפקח יחל את עבודתו רק לאחר אישורו ע"י מנהל אגף  4.19.3.3.3

 הביטחון במשרד. 

למשרד שמורה הזכות לדרוש החלפתו של המפקח. ככל ומנהל אגף  4.19.4

 הוא יבקש  -הביטחון לא יהיה שבע רצון מתפקודו של המפקח  

ם לבקשתו, ונותן השירותים מתחייב החליפו תוך מתן נימוקי

 להחליפו. 

 

 -מתרגלים 4.19.5

פעמיים בחודש, יעמיד הספק לרשות המשרד אדם )גבר  4.19.5.1

או אישה ברמת ר' צוות אבטחה ומעלה( שאושר ע"י מנהל 

ההתקשרות מטעם המשרד  שישמש כמתרגל בתרגילים 

 לאנשי האבטחה. משך כל תרגיל הינו כשעתיים.

לטובת התרגול המתרגלים יגיעו עם אמצעים/ לבוש לפי  4.19.5.2

 -הנחיות של מנהל ההתקשארות מטעם המשרד. לדוגמא

 רכב, לבוש, כובע, מצלמה וכו'. 

מנהל ההתקשרות מטעם המשרד יחליט וייקבע את  4.19.5.3

 המועד ומתווה התרגיל. 

באחריות נותן השירותים לספק מתרגל/ת במועד  4.19.5.4

בוקר וכו'( שייקבע ע"י המדוייק )סופ"ש/ לילות, לפנות 

 מנהל ההתקשרות מטעם המשרד.

נותן השירותים לא יחייב את המשרד בגין שעות עבודה  4.19.5.5

 של המתרגלים וכלל העלויות יחולו עליו.

 -אבטחת אירועים/ סיורים של המשרדים 4.19.6
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לפי דרישה/ הנחיית הממונה, הספק יספק למאבטחים  4.19.6.1

ל לטובת אבטחת עובדי המשרדים באירועים/ סיורים ש

-EMTAN " MZאו  M16המשרד נשקים ארוכים )רובה  

15 PISTON 11.5" Barrel ואת כל הציוד הנלווה )

 )מחסניות/ תחמושת/ רצועת נשיאה וכו'(.

בטחת עובדים. א הספק יספק רכב ייעודי לטובת משימת  4.19.6.2

הרכב יהיה אוטומט וללא לוגו חברה. לפי הצורך 

סמ"ק,  1600לפחות  -, נפח מנוע4X4המבצעי הרכב יהיה 

אפשרות תדלוק ללא הגבלה בתחנת פז/דלק  -דלקן

 סונול/ דור אלון./

באחריות החברה לספק את הרכב למתקן/ כתובת לפי  4.19.6.3

הגדרת הממונה ולאסוף אותו בתום משימת האבטחה 

 מכתובת שהוגדרה ע"י הממונה. 

או  5.11תיקי לוחם ייעודיים תוצרת חברת  5אספקה של  4.19.6.4

מנהל ההתקשרות מטעם  שווה ערך בכפוף לאישור

המשרד. על התיק להכיל בנוחות קרמי, קסדה, מזוודת 

 מערכת רוני, ציוד קשר ולהיות ניתן לנשיאה על הגב.

יבוצע תשלום אש"ל לכל איש אבטחה שיבצע  -אש"ל 4.19.6.5

 40-)צפי למשימת אבטחת עובדים בפעילות חוץ משרדית 

 לפי הפירוט הבא: שעות חודשיות ( 

 12בפעילות חוץ משרדית עד אבטחת עובדים  4.19.6.5.1

יהיה זכאי כל איש אבטחה לקבל תוספת  -שעות

 ₪.  50אש"ל בשכר של 

 12אבטחת עובדים בפעילות חוץ משרדית מעל  4.19.6.5.2

יהיה זכאי כל איש אבטחה לקבל תוספת  -שעות

 ₪.  100אש"ל בשכר של 

 

בגין הדרישות עבור  הנוספות כלל העלויות 4.19.6.6

ותן יחולו על נ אבטחת אירועים/ סיורים

בגין  תשלום רק על המשרד יחול  השירותים.

 עבודה של אנשי האבטחה.השעות 

  

  -אספקת השירותים בשעת חירום 4.19.7
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נותן השירותים מתחייב כלפי המשרד כי יספק את 

השירותים המפורטים במכרז זה גם בשעת   מלוא

חירום וככל שיהיה בכך צורך מתחייב נותן שירותים 

לקבלת הכרה  רדלפעול בשיתוף פעולה עם המש

  כ'מפעל חיוני' כהגדרתו בחוק.

 -אספקת ציוד ואמצעים 4.20

נותן השירותים יהיה אחראי להעמיד את מלוא הציוד  4.20.1

והאמצעים הנדרשים המפורטים להלן לצורך ביצוע 

השירוים ופעילות אנשי האבטחה בצורה המיטבית 

 והמקצועית ביותר.

המדים, יודגש: כל הציוד, המערכות, האבזרים, ערכות  4.20.2

הנשק וכיוצ"ב, המנויים במכרז זה, יסופקו, יותקנו, -כלי

יתוחזקו, ישודרגו ויושלמו )בעת הצורך( ע"י נותן 

 השירותים ועל חשבונו בלבד.

, שעות 24לציוד חילופי תוך על נותן השירותים לדאוג  4.20.3

לכל אחד מפרטי הציוד, כציוד רזרבי למקרה של 

 תקלות. 

שלא נעשה בו שימוש  חדשציוד כל הציוד שיסופק יהיה  4.20.4

קודם. הציוד יסופק לכל עמדה בנפרד בהתאם לדרישת 

 מנהל ההתקשרות מטעם המשרד.

נותן השירותים  -ציוד נדרש לכל אתר/ עמדת אבטחה 4.20.5

יעביר  את הציוד ואמצעים המפורטים במועד תחילת 

תקופת ההסכם לאישור מנהל ההתקשרות מטעם 

 המשרד.

תקן/ אתר אבטחה/ על נותן השירותים לספק לכל מ 4.20.6

או שיתווסף ונקבע  2עמדת אבטחה )כמפורט בנספח 

בהתאם להנחיית מנהל ההתקשרות מטעם המשרד( 

 את כל פרטי הציוד שיפורטו להלן:  

לכל עמדה לספק מראת קער אלומיניום מתקפלת  4.20.6.1

 )טלסקופית( בעלת ידית ספוג כולל פנס.

 " נטענים. stremlihgt stinger ledשלושה פנסי " 4.20.6.2

תן השירותים יספק לאנשי האבטחה את כל נו 4.20.6.3

הציוד המשרדי והסיוע האדמניסטרטיבי 

הנדרשים להם לצורך מתן השירותים לרבות, 

מכשירי כתיבה, קלסרים, דפים, פנקסים 

 וכיוצ"ב. 
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מכשירי מגנומטר ידני לגילוי מתכות מסוג  4.20.6.4

ELPAM  מדגם F302 מטען, או שווה ערך + 

שיאושר ע"י הממונה טרם האספקה. בנוסף 

באחריות נותן השירותים לספק כל דגם אחר 

שיוחלט ע"י הגופים המנחים )משטרת ישראל 

 ושירות ביטחון כללי(. 

מדידים לכיול המגנומטר הידני בהתאם לדרישת  4.20.6.5

 השב"כ.

לכל עמדה/ אתר/  -עמדה תקנית לפריקת נשק 4.20.6.6

 מתקן.

חודש ימים מצלמות גוף כולל רכיב זיכרון ל 4.20.6.7

)אפיון לפי אישור מנהל ההתקשרות מטעם 

ולמתקן  1לכל עמדה בבית שר לספק  -המשרד(

 . 4הראשי 

באחריות נותן השירותים לספק לכל עמדה דקר  4.20.6.8

 חבלני תקני.

מדידים לכיול שער מגנומטר בהתאם לדרישת  4.20.6.9

 השב"כ. 

 אספקה שוטפת של סגרי אבטחה ממוספרים 4.20.6.10

יל" ופלומבות( , מדבקות "וונOPEN) מדבקות   

 לפי אימון מנהל אגף ביטחון וחירום של המשרד.

 אספקה שוטפת של יומני אירועים/ מבצעים 4.20.6.11

)הדפסה צבעונית( לכל מתקן לפי אפיון של 

 מנהל אגף הביטחון והחירום של המשרד.

 אולטרה סגול לכל עמדה.   uvמנורת  4.20.6.12

 מכשיר דימו אלקטרוני לכתיבת אותיות כולל 4.20.6.13

 סרטים.

  25Wמגפון איכותי נטען עם מיקרופון נשלף  4.20.6.14

 לפחות. 

 מאוורר, מפזר חום, קטלן יתושים גדול, מזגן 4.20.6.15

 ליטר לפחות.  100כ"ס(, מקרר  1.5נייד )לפחות 

 כוסות חד פעמיות לשתייה קרה וחמה, כפיות 4.20.6.16

חד פעמיות, אספקת קפה, נס קפה מגורען, 

חלב, תה, וסוכר, כל זאת בהתאם לצורך ולכל 

 ופת מתן השירותים למשרד.אורך תק

 כלים אטומים לאחסנת קפה, תה סוכר, נס 4.20.6.17

 קפה.
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 כפפות לטקס חד פעמיות ללא אבקה, בקבוקי 4.20.6.18

אלכוג'ל, גליל מגבוני אלכוג'ל, מסיכות 

 כירוגיות חד פעמיות.

 אספקת סכו"ם )סכין/ מזלג/ כפות/ כפיות(, 4.20.6.19

צלחות חד פעמי באופן שוטף ולפי דרישת מנהל 

 שרד.ההתקשרות מטעם המ

 נותן השירותים יהיה מחוייב לספק את הציוד 4.20.6.20

הנ"ל באופן שוטף בהתאם לצורך ולאורך כל 

מתן השירותים למשרד. ככל שידרש, נותן 

השירותים ידאג להשלים ציוד חסר בטווח זמן 

 שעות.  24שלא יעלה על 

 מטריות גדולות ועמידות בצבע שחור לכל שש 4.20.6.21

 עמדה. 

 מפתחותלכל עמדה יסופק עשרה מחזיקי  4.20.6.22

 שחור. keyback)רצ'ט( מדגם  

 אספקה של מטף לכל עמדה/ אתר/ מתקן כולל 4.20.6.23

 תחזוקה ואחריות.

 במקרה של מקקים/ חרקים/ חולדות וכו' 4.20.6.24

הספק ידאג להביא לכל אבטחה איש מקצוע  

אשר יטפל בנושא וידאג לספק את החומרים 

המתאימים לטיפול בבעיה. כל העלויות יחולו 

 על הספק.

 החברה תספק בכל מערך האבטחה/ לכל  4.20.6.25

₪  600סכום של   מתקן/ משימת אבטחה

לטובת  כיבוד קל שיועברו בתחילת כל חודש 

וכו'(  1/2, 1/1 -)בכל ראשון לחודש. לדוגמא

כנגד לקבלות. איסוף הקבלות יהיה באחריות 

 הספק ומעמדת האבטחה.

 -הספק ידאג לציוד ניקיון/ היגיינה בכל עמדה 4.20.6.26

וח נעליים, מטאטא, מגב, נייר משחה לצחצ

טואלט, נייר לניגוב ידיים, כפפות גומי ללא 

אבקה, מסיכות פנים חד פעמיות, מגבוני חיטוי 

אחוז,  סבון כלים, סבון לניקוי ידיים, מנקה  99

חלונות, חומר לניקוי רצפה, אקונומיקה, מפיצי 

ריח, חומר לניקוי שירותים, מטליות לניקוי 

י כלים, חומר לניקוי רצפה, סקוצ' לניקו
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רהיטים, חומר לניקוי ספות/ בדים, וכל מוצר 

 אחר אשר יידרש לשמירה על הניקיון/ היגיינה.

 מיקרוגל, טוסטר וקומקום חשמלי. 4.20.6.27

 מי עדן/ מעיינות או כל /4מתקן מים של תמי   4.20.6.28

דגם אחר שיאושר ע"י הממונה. אספקת המים 

 צריכה להיות מים קרים וחמים.

 לכל איש₪  220פק תקציב של יסו -ערבי גיבוש 4.20.6.29

)מאבטח/ אחמ"ש/ מוקדנים/  אבטחה/ משתתף

בכל שנה יתקיימו שני ערבי  -סדרנים וכו'(

בתי שרים, מטה  -גיבוש צוותיים )לכל צוות

משרדים ומתקנים מאובטחים נוספים 

התקציב יסופק בהתאם  באחריות המשרד(.

במועד שייקבע ע"י מנהל ההתקשרות מטעם 

 ע טרם מועד הגיבוש.המשרד ועד שבו

 ערכות עזרה ראשונה )עם כלל הציוד 4.20.6.30

תחבושות, מכל חמצן, אקמול,  -הרלוונטי

משכך כאבים, פלסטרים, אינפוזיה וכו'( 

תקניות עם דפיברילטור )לכל עמדה/ מתקן ולפי 

דרישת מנב"ט( שיאושרו ע"י מנהל אגף 

הביטחון )לבית השר, לשכת השר ורכב השר(. 

ם את הערכה בעת שימוש נותן השירותים ישלי

או כל חצי שנה לפי הצורך. באחריות נותן 

השירותים לרענן את הערכות בהתאם לצורך 

ולפי הנחיית המנב"ט. הדפיברילטור צריך 

להיות דגם מאושר ע"י  מד"א/ משרד הבריאות 

וקל ונוח לשימוש )הוראות תפעול בעברית(. כלל 

העלויות הנלוות והתחזוקה השוטפת )סוללות/ 

 תקלות וכו'( יחולו על הספק.

 להלן פירוט הציוד שנדרש להיות בכל תיק עזרה 4.20.6.31

 ראשונה שיסופק לכל עמדה/ אתר/ מתקן:

 

 הערות כמות שם הפריט מס"ד

 ציוד חבישה                                               

  יח' 8 תחבושת אישית 1

  יח' 2 תחבושת בינונית 2

  יח' 10 משולש בד 3

 יח' 10 3אגד " 4
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  יח' 2 תחבושת אלסטית 5

  יח' 20 פד גזה 6

  יח' 10 פד אלכוהול 7

  יח' 10 פד יוד 8

  יח' 50 אגד מדבק 9

 גליל יח'  1 לויקופלסט 10

  יח' 2 מ' 2ח"ע  11

 ציוד כללי

  יח' 1 דפיברילטור 12

  יח' 1 בלון חמצן 13

שפאדלים  14

 ואפליקטורים

  יח' 10

  יח' 1 סד לקיבוע 15

  יח' 1 מספריים לע"ר 16

  יח' 1 מלקחיים 17

, 90טוש ארטליין  18

 עט ופנקס

  יח' 1

 לא סטרילי זוגות 5 כפפות ח"פ 19

  יח' 1 פנס 20

 מסוג: יח' 1 מסיכת הנשמה 21

מנתבי אויר, מס'  22

2,3,4 

  יח' 3

שקיות הקאה,  23

מגבת ח"פ, 

 טישיו.

  יח' 20

 תרופות

 –פולידין, תמיסה  24

 מ"ל 20

 בק' 1
 

  -פולידין, משחה  25

 ג' 10

 יח' 1
 

 –סביעור, תמיסה  26

 מ"ל 20

 לחיטוי בק' 1

אזולין, טיפות  27

 מ"ל 10 –עיניים

 בק' 1
 

  יח' 1 ואזלין, שפופרת 28
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29 Dexamol TAB. 

500mg 

 יח' 10
 

 

 

 -אמצעי תקשורת 4.21

לכל אתר/ עמדה על נותן השירותים לספק  -טלפון נייד 4.21.1

מכשיר טלפון נייד חכם )מדגם סמסונג/ אייפון 

מהמתקדמים בשוק( פתוח לשיחות ואינטרנט ללא 

הגבלה לטובת עמדת המאבטחים. הטלפון הנייד יסופק 

לכל אתר/ מתקן/ עמדה. במידה והטלפון תקול מכל 

סיבה שהיא, באחריות נותן השירותים לספק נייד חלופי 

ות וההוצאות עבור המכשיר מאותו דגם. כלל העלוי

 הנייד יחול על נותן השירותים.

על נותן השירותים לספק סה"כ חמישה עשר  - קצר טווח 4.21.2

, או שווה ערך tlk100מכשירי קשר מסוג מוטרולה, דגם 

אוזניות  .P.T.Tלכל מכשיר קשר תהיה ערכה הכולל 

. כל .C.D.Eסיליקון מוסלקות, עומדים בסטנדרט 

ות ונרתיק נישא לחגורה תקני + סולל 2מכשיר יכלול 

מע"ד / מיקרופון חיצוני. כמו כן, נותן השירותים יתקין 

עמדת הטענה. למכשירי הקשר יהיו שמונה ערוצים 

נפרדים. המכשיר ישמש כאמצעי קשר פנימי בתוך 

האתר בין הנהלת האתר ואנשי האבטחה.לכל מכשיר 

יהיה כרטיס סים שישמש להפעלת המכשיר, דמי 

במכשיר יחולו על נותן השירותים בלבד. השימוש 

למכשיר קשר תיהיה יכולת הקלטה וזיכרון חודש 

 אחורה.

תיתכן אפשרות של העברת מכשירים מאתר לאתר לפי  4.21.3

 הצורך ועפ"י  החלטת מנהל ההתקשרות מטעם המשרד.

יועברו בנוסף . r887מדגם  PTTלכל מאבטח מכשיר  4.21.4

ספים. מכשירים נו 4המשרד  למנהל ההתקשרות מטעם

 אלו ההוראות שיחולו על המכשיר הנ"ל:

 3500mahקיבולת סוללה מעל  4.21.4.1.1

 ( GROUP + באופציית  pttהשכרת תוכנת  4.21.4.1.2

PRV)ללא הגבלת זמן אויר.שיחהקבוצתית 

יחידת מחשב לשליטה ל dispatchמערכת  4.21.4.1.3

 בדיקת מיקום וכד'(.על המכשירים,

 לחצן מצוקה מובנה. 4.21.4.1.4
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למוקד תהיה כלל יכולות השליטה על  4.21.4.1.5

המכשירים כולל יכולת "פריצה", יכולת 

הצבת "גבולות גאוגרפיים", הצגת מנויים 

 על גבי מפה.

 למכשירים יהיה מיגון לאבק ומים. 4.21.4.1.6

 עמדת שו"ב תותקן במוקד המשרד. 4.21.4.1.7

 .BIT 256הצפנת הדיבור ברמה של  4.21.4.1.8

נותן השירותים מתחייב כי ניתן יהיה  4.21.4.1.9

 לשוחח בין המכשירים בכל מקום בארץ.

יאושר על ידי מנהל הדגם הסופי  4.21.4.1.10

 ההתקשרות מטעם המשרד.

 חיבור לערכת שמע אישית כולל פיטמה 4.21.4.1.11

לכל מאבטח, נדרשת אופציה ליחידת רמקול  

 קשיחה הכוללת לחצן שידור.

 כבל האוזנייה יחובר ע"י חיבור שני  4.21.4.1.12

פינים לשבלול השמע לא יציקה קבועה )ניתן 

 לפירוק(.

 שבלול השמע מאובטח ע"י נעילה 4.21.4.1.13

מאפשרת את התנתקות השבלול אשר אינה 

 מכבל החיבור.

 לכל מכשיר יוצמד נרתיק איכותי מעור 4.21.4.1.14

 או בד קורדורה עבה מושחל לחגורה. 

 כל הוצאות התקשורת לרבות 4.21.4.1.15

אמצעים, ביטוחים, הפעלה, תחזוקה, 

רישיונות, שירותים וכל הוצאה נוספת יחולו 

 על חשבון נותן השירותים.

 נותן השירותים מתחייב לתיקון 4.21.4.1.16

פתיחת  ות תוך שעתיים ממועדתקל

 הקריאה כולל שבת ומועדים.

 נותן השירותים רשאי לפנות לכל 4.21.4.1.17

ההתקשרות חברה שתאושר ע"י מנהל 

 מטעם המשרד.

  -פרטי ציוד לכל איש אבטחה 4.22

נותן השירותים יספק לכל איש אבטחה את פרטי  4.22.1

 :הציוד כמפורט להלן

תרסיס גז פלפל במיכל נשיאה תקני + נרתיק  4.22.1.1

 מעור שחור מאושר משטרת ישראל.נשיאה 
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+ נרתיק  P7או  3Vפנס מאגלייט אישי נטען  4.22.1.2

 נשיאה מעור שחור.

ציוד אישי חדש לאימוני קמ"ג בתוך תיק אישי  4.22.1.3

לכל איש אבטחה )חניך(. הציוד יסופק ביום 

פתיחת הקורס ויכלול )למען הסר ספק כל ציוד 

בלוי יוחלף באחריות נותן השירותים לפי 

מנהל ההתקשרות מטעם המשרד(. קביעתו של 

להלן פירוט הציוד שיסופק לכל חניך טרם 

 יציאה לקורס:

 מגן שיניים 4.22.1.3.1

 כפפות בד 4.22.1.3.2

 מגני שוק בצבע לבן 4.22.1.3.3

 מגני ברך בצבע לבן 4.22.1.3.4

 מגן אשכים 4.22.1.3.5

 מגני אמה בצבע לבן 4.22.1.3.6

 מגני מרפק שחור 4.22.1.3.7

תחבושות ידיים לכפפות אגרוף  4.22.1.3.8

 זוג. -)בנדז'ים(

 מסכת ברדס לראש. 4.22.1.3.9

 תיק קרב מגע. 4.22.1.3.10

קצרות  2צות דרייפיט )ארבע חול 4.22.1.3.11

ארוכות( עם הכיתוב אגף  2-ו

הביטחון והחירום המשרד 

לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל 

והמשרד לשיתוף פעולה אזורי. 

 החולצות יהיו בצבע שחור.

 WORKERדגם  -מכנסי דגמ"ח 2 4.22.1.3.12

 או כל דגם אחר שווה ערך. 911או 

 ג'קט ספארי. 4.22.1.3.13

 גליל פלסטר דביק רחב. 4.22.1.3.14

ציוד יהיה למען הסר ספק, כל ה 4.22.1.3.15

חדש ויסופק לאיש האבטחה 

 טרם תחיל ההכשרה.

 

 -ערכות לבוש/מדים 4.22.2
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על נותן השירותים לספק ולצייד את אנשי האבטחה בערכות  4.22.2.1

זאת לאחר לבוש/ מדים, שיכללו את כל הפריטים שיפורטו להלן )

המיועדים  בדבר ערכות לבוש/מדים(, קבלת אישור נציג המשרד

יבחרו ע"י אגף הביטחון של דגמי הביגוד לאנשי האבטחה. 

המשרד  מתוך דגמי הביגוד המוצעים ע"י ספקי הביגוד אליהם 

 . יפנה נותן השירותים

 

 

 

 

 

 

 

 

 : לכל אחד מאנשי האבטחה יסופק כל הציוד בקליטה 4.22.2.2

 
 

 מס"ד פריט כמות

כחול כהה  -4

 לבן.        -2

אחוז  80 -חולצת כפתורים עם שרוול קצר ע"פ אישור הממונה

 אחוז פוליאסטר. 20-לפחות ו כותנה

3.1.1.1.1 1

1 

כחול כהה  -4

 לבן.        -2

אחוז  80 -חולצת כפתורים שרוול ארוך ע"פ אישור הממונה

 אחוז פוליאסטר. 20-כותנה לפחות ו

2 

 1שחור,  3 -4

כולל  -בז'

 מכפלות.

 80-מכנסי בד אלגנטיים בצבע שחור ובז' ע"פ אישור הממונה

 פוליאסטר.אחוז  20-אחוז כותנה לפחות ו

3 

או שווה ערך בצבע  WORKER/ 911מכנסי דגמ"ח איכותי דגם  2

 לאימונים. -שחור או כחול כהה

4 

 5 ז'קט ספארי בצבע שחור ללא סמל חברה כדוגמת ז'קט "שבא"  2

אחוז כותנה  80צבע שחור.  -חולצת פולו קצרה ללא סמל חברה 2

הכיתוב אגף אחוז פוליאסטר. על החולצה יהיה  20-לפחות ו

ביטחון וחירום המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל והמשרד 

 לשיתוף פעולה אזורי.

6 

ע"פ  -ללא סמל החברה   -ז'קט מחויט מסוג בלייזר בצבע שחור  1

 אישור הממונה.

7 
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 8 ע"פ אישור הממונה. -עניבה בצבע שחור   1

אחוז  20-אחוז כותנה לפחות ו 80 -גופיות לבנות שרוול קצר 4

 פוליאסטר.

9 

לכל  1סט 

 מאבטח.

  –סט סיכות ענידה אישיות בדוגמה שתאושר ע"י הממונה

 סוגי סיכות, ערכה לכל מאבטח. 4חודשים סה''כ  3תוחלפנה כל 

10 

נעליים גבוהות בצבע שחור וללא שרוכים, המותאמות לעמידה  1

)או פירמה אחרת  ממושכת  מדגם  רוקפורט/ טימברלנד אלגנט

 שוות ערך שתאושר ע"י הממונה.

 

11 

כובע זיהוי צהוב, ניתן לקיפול, בעל סימון זוהר, עם כיתוב  1

 "בטחון" בתקן משטרה.

12 

כובע מצחייה איכותי בצבע שחור עם כיתוב רקום בצבע לבן  1

"אגף בטחון וחרום המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל 

 והמשרד לשיתוף פעולה אזורי" בצדו האחורי. 

 

13 

אלגנטית ומתאימה להחזקת כלל  -חגורה מעור כפול 1

 ס"מ. 4המבצעי הנדרש למאבטח ברוחב  הציוד 

14 

 15 משטרה לנשק.שרוך אבטחה תקן  1

או   COLUMBIAדגם  -מעיל אישי לחורף ע"פ אישור הממונה 1

 שווה ערך לפי אישור הממונה.

16 

מעיל דובון חורף איכותי בצבע שחור אטום למים עם שרוול  1

ארוך וביטנה פליז ללא כיתוב )המעיל ייבחר ע"י מנהל אגף 

 ביטחון במשרד(. 

 

17 

 18 קולומביה/ שווה ערך /ATZECכובע גרב של חברת  1

דגם הכפפות יהיה בהתאם לדרישת מנהל אגף  -כפפות ירי  ר

 הביטחון.

 

19 

 20 מידי שנה יצויד כל מאבטח בציוד שלהלן: 2
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אחוז  80 -חולצת כפתורים עם שרוול קצר ע"פ אישור הממונה 2

 אחוז פוליאסטר. 20-כותנה לפחות ו

21 

אחוז  80 -אישור הממונהחולצת כפתורים שרוול ארוך ע"פ  2

 אחוז פוליאסטר. 20-כותנה לפחות ו

22 

אחוז  20-אחוז כותנה לפחות ו 80 -גופיות לבנות שרוול קצר 2

 פוליאסטר.

23 

 80-מכנסי בד אלגנטיים בצבע שחור ובז' ע"פ אישור הממונה 2

 אחוז פוליאסטר. 20-אחוז כותנה לפחות ו

24 

 25 חברה כדוגמת ז'קט "שבא"ז'קט ספארי בצבע שחור ללא סמל  1

כמפורט בסעיף  –חודש יצויד מאבטח בזוג נעליים חדש  18מידי  1

 בטבלה. 11

26 

הספק ידאג להחלפת ביגוד בלוי ו/או מלוכלך, לאלתר וללא  ע"פ צורך

 תנאי.

27 

 

 נותן השירותים ידאג להחליף את החולצות, המכנסיים 4.22.2.3

והמעילים מדי עונה )קיץ וחורף(. יתר הציוד יוחלף בהתאם  

 לצורך.

 ערכות הביגוד תהיינה אישיות ועל פי מידות המאבטחים ללא 4.22.2.4

יהיה ללא סמל נותן  -סמל נותן השירותים. גם יתר הציוד   

 השירותים. 

 הציוד יסופק ביום קליטת המאבטחים בפרויקט וכל עיכוב  4.22.2.5

זוז התמורה לנותן השירותים במועד אספקת הציוד יביא לקי

 לאמור בהסכם ההתקשרות.  בהתאם

 ביגוד חורף עליון )מעילים, ג'אקטים( יעבור ניקוי יבש אחת 4.22.2.6

 לשנה, בתום עונת החורף, ו/או עפ"י צורך.  

 יובהר, כי כלל הציוד שיסופק ע"י החברה הזוכה נשוא מכרז זה 4.22.2.7

 למזמין יהיה ציוד חדש. 

 כלל העלויות באחריות -גודמכפלות/ תיקונים להתאמת הבי 4.22.2.8

 הספק.  

 יובהר כי הזוכה יציג לממונה לצורך אישורו דוגמא מכל פריט 4.22.2.9

  לבוש טרם אספקתו.  

 

מלאי במחסן יחידתי שימוקם במתקן הראשי )המלאי יהיה לפי האפיון במכרז  4.22.3

 -ואישור מהל אגף הביטחון והחירום של המשרד(
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 כמויות שם הפריט 

 5 כובע זיהוי   1

 במידות שונות 5 חגורה למאבטח  2

 45, 44, 43זוגות במידות  5 נעליים למאבטח   3

 במידות שונות 10 מכנס למאבטח   4

 במידות שונות 10 חולצה מכופתרת שרוול קצר  5

 במידות שונות 5 ספארי   6

 3 מעילים  7

 10 מעיל סערה דגם צבאי  8

 במידות שונות 10 חולצה מכופתרת שרוול ארוך  9

 5 כפפות  10

 5 כדורים ללא תחמושת 17מחסניות של   11

 5 כדורים ללא תחמושת 15מחסניות נוספות של   12

 KEY-BAK 5מחזיק מפתחות מדגם   13

 5 כובע גרב  14

 5 מטריות   15

  

 -כלי נשק 4.23

נותן השירותים יצייד את אנשי האבטחה באקדח מסוג  4.23.1

עם כלל השדרוגים הנדרשים )כוונות זוהרות   19cגלוק 

 וכו'( דגם כ"ד תקין. 

בנוסף לכך יספק שלוש מחסניות כאשר מתוכן שתי  4.23.2

כדורים ומחסנית קצרה נוספת  17מחסניות ארוכות עם 

 כדורים. 14עם 

כל מאבטח יקבל נרתיק פלסטיק חיצוני שחור ונרתיק  4.23.3

או שווה ערך( שאושר ע"י מנהל FOBUSפנימי )דגם  

 אגף הביטחון במשרד.

כמו כן תסופק פונדה כפולה למחסניות מפלסטיק  4.23.4

 המולבשת על החגורה. 

כל האקדחים יאובטחו בשרוך אבטחה תקני למניעת  4.23.5

 גניבה עפ"י דרישת משטרת ישראל.

 לכל נשק תיהיה ערכת ניקוי אישית. 4.23.6

 חדשיודגש כי הציוד המבצעי שיסופק למאבטחים יהיה  4.23.7

 לחלוטין.
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חילת מתן השירותים באמצעות הציוד עוד יודגש כי ת 4.23.8

הנ"ל כפופה לקבלת אישור מראש של נציג המשרד לכך 

שהציוד שסופק ע"י נותן השירותים מתאים לדרישות 

 הנ"ל , לרבות: סוג האקדח, תוצרת, איכות וכדומה.

באחריות נותן השירותים לספק לכל מאבטח כספת  4.23.9

 ביתית.

 תחמושת אקדח: התחמושת תהיה תחמושת תקנית 4.23.10

שאושרה ע"י משטרת ישראל. תוקפה של התחמושת לא 

יעלה על שנה. התחמושת תוחלף בהתאם לצורך ועל 

 חשבון נותן השירותים.

                         -ציוד מבצעי נוסף 4.24

נותן השירותים יספק לפרויקט אבטחה זה עשרה  4.24.1

שכפ"צים העומדים בתקן כנגד דקירה ורסיסים. 

הניתנים להסתרה ולבישה השכפ"צים יהיו צמודי גוף 

מתחת לביגוד, השכפ"צים יהיו במידות שיותאמו 

למאבטחים. דגם השכפ"צים יועבר ע"י מנהל אגף 

 ביטחון וחירום.

בנוסף יסופקו שמונה שכפ"צים העומדים בפני ירי קליע  4.24.2

 , הדגם יועבר ע"י מנהל ההתקשרות מטעם המשרד.5.56

זה בנוסף לכך לפרויקט אבטחה )למתקן המרכזי(  4.24.3

יסופקו חמש ערכות מדגם "רוני" המותאמות להרכבה 

 על האקדח ומדמות נשק ארוך על פי המפרט הבא:

המכשיר יתאים לסוג הנשק אשר ברשות  4.24.3.1

 המאבטחים ויהיה המתקדם בשוק.

לכוונת  + מתאם  ch-1כוונת השלכה מסוג  4.24.3.2

 )הגבהה(.

 כוונת גיבוי קדמית ואחורית כולל מתאם. 4.24.3.3

 תואמת לנשיאת הכלי.תפס לרצועה + רצועה  4.24.3.4

 ארגז ייעודי לנשיאת הכלי. 4.24.3.5

 ארבעה נרתיקי ירך לאקדח.   4.24.3.6

נותן השירותים מתחייב לספק כל דרישה  4.24.3.7

נוספת אשר עשויה להידרש ע"י משטרת 

 ישראל/ שב"כ.

נותן השירותים מתחייב שלא לצייד איש אבטחה בכלי  4.24.4

נשק מחברה אחרת ולא לצייד איש אבטחה בנשקו 

 הפרטי.
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שימוש בכלי נשק שלא עבר בדיקה אחת לחצי לא ייעשה  4.24.5

 שנה.

על נותן השירותים לעמוד בדרישות ובנהלים העדכניים  4.24.6

של משטרת ישראל והמשרד לבטחון פנים בעניין אחסון 

והפקדה של נשק בגופים מאובטחים )כולל : קיום 

כספות באתרים או בבתי המאבטחים לפי נוהלי המשרד 

קופת ההתקשרות עם לבטחון פנים(  וזאת לאורך כל ת

 המשרד ועל חשבונו של נותן השירותים בלבד.

  -תקופת ההתקשרות )אשכול א'( .5

תקופת ההתקשרות עם נותן השירותים תחל במועד בו הושלמו חתימות  5.1

 של שני הצדדים על הסכם ההתקשרות ותהא בתוקף לשנה. מורשי החתימה

במהלכה ששת החודשים הראשונים להתקשרות יהוו תקופת נסיון אשר  5.2

יהא המשרד רשאי לבטל את ההתקשרות עם נותן השירותים בהתראה 

)שלושים( יום מראש וזאת מבלי שיאלץ לנמק את הסיבה  30בכתב בת 

להפסקת ההתקשרות. אם המשרד יחליט לבטל את ההתקשרות במהלך 

תקופת הניסיון, המשרד יוכל לפנות לצורך ביצוע ההתקשרות למציע, 

רז זה, ועל מציע זה יחולו כל תנאי מכרז זה וההסכם שנבחר ככשיר שני במכ

 המצורף לו.

אופציות להארכת משך ההתקשרות בפרקי זמן כפי למשרד בלבד תוענקנה  5.3

 48-חודשים בכל הארכה ועד לא יותר מ 12-שיבחר המשרד אך לא יותר מ

נוסף על תקופת ההתקשרות המקורית של חודשים נוספים במצטבר )

ימים, לנותן  30מתן הודעה כתובה מראש, בת  שנה(, וזאת באמצעות

השירותים קודם לסיום תקופת ההתקשרות או התקופה בה האריך 

המשרד את תקופת ההתקשרות )אם האריך(. במסגרת השיקולים 

שנלקחים בחשבון ע"י המשרד האם להאריך את תקופת ההתקשרות עם 

תקופה נבחנת התנהלות נותן השירותים במסגרת ה –נותן השירותים 

שחלפה בין היתר בנושאים   הבאים : כוח האדם שהוצע ע"י נותן 

השירותים, הכשרות העובדים, ביגוד, רענון, השלמת ציוד, החלפת ציוד 

 לציוד עדכני, שמירת זכויות עובדי האבטחה ועוד.  

הוראות נוספות הנוגעות לתקופת ההתקשרות, לרבות סיומה ו/או  5.4

 רות.הארכתה, מפורטות בהסכם ההתקש

מדי חצי שנה בתוך תקופת ההתקשרות ימציא נותן השירותים למשרד  5.5

ידי מורשה חתימה ועו"ד שהוא עומד בכל חובות  חתומה על  הצהרה

התשלומים החלים עליו לפי חוקי העבודה, הסכמים קיבוציים, צווי הרחבה 

רלוונטיים והסכם ההתקשרות )המיטיבים מבין הרשימה( כלפי אנשי 

 קים על ידו בשירותים, נשוא מכרז זה.האבטחה המועס
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  -פיקוח ובקרה )אשכול א'( .6

נותן השירותים מתחייב לאפשר, בכל עת, לנציג המשרד או למי שבא מטעמו לבקר  6.1

פעולותיו, לפקח על ביצוע מכרז זה ועל הוראות ההסכמים, שייחתמו בעקבותיו, 

נותן  בכל הקשור למתן השירותים שנותן השירותים הזוכה התחייב לתן.

השירותים מתחייב להישמע להוראות נציג המשרד בכל העניינים, הקשורים במתן 

 השירות, כמפורט במסמכי המכרז ובהסכמים, שייחתמו בעקבותיו.

בביצוע השירותים נותן השירותים מתחייב לפעול בהתאם להנחיות כלליות,  6.2

לזמן מאת המשרד, אך מוצהר בזאת, כי אין לראות בכל זכות,  שיקבל מזמן

הניתנת על פי מכרז זה למדינה להורות לנותן השירותים או לכל אחד 

 מהמועסקים על ידו אלא אמצעי לביצוע של הוראות מכרז זה במלואן.

 יעביר נציג המשרד לנציג נותן –במסגרת מתן השירותים וככל שיידרש לכך  6.3

ערותיו אודות ליקויים שמצא במתן השירותים ע"י נותן השירותים את ה 

 ונותן השירותים יהיה מחויב לתקן את הליקויים.  –השירותים והעובדים מטעמו 

 

 -התמורה )אשכול א'( .7

על המציע לרשום את התמורה הנדרשת על ידו )מעבר לעלות המעביד  7.1

 השעתית( במקומות המיועדים לכך בטופס ההצעה.    

 
התחייבויות נותן השירותים על פי מכרז זה והסכם ההתקשרות,  בכפוף לקיום 7.2

בגין ביצוע השירותים לשביעות רצון המשרד, התמורה שישלם המשרד לנותן 

השירותים בגין השירותים נשוא המכרז מורכבים אך ורק מהרכיבים הבאים 

 )להלן: "התמורה"(:

בהתאם לתנאי  שעת אבטחה בפועל של המאבטחיםבגין כל  7.2.1

בתוספת  22 בנספחזה, תשולם עלות המעביד כאמור מכרז 

התשלום יבוצע לפי תעריף של שעה   .כנספחהתקורה כאמור 

רגילה, למעט במקרים בו נקבע ע"י המשרד, תשלום לפי תעריף 

, וזאת גם אם השירותים בוצעו ע"י המאבטח בשעות 200%של 

 נוספות.

"גב אל גב" ללא המשרד ישלם החזר הוצאות לנותן השירותים )תשלום  7.2.2

כל תקורה או רווח לנותן השירותים( בגין כל אחד מהרכיבים הבאים על 

 : פי התנאים הקבועים ביחס לכל אחד מהם בהסכם ההתקשרות

 שי לחג. 7.2.2.1

 מתנה בטובין. 7.2.2.2

 קצובת שהיית אבטחה בחו"ל. 7.2.2.3
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רכיבים לגביהם נקבע החזר הוצאות בהודעת חשב כללי מס'  7.2.2.4

שעת עבודה בתחום השמירה )"עלות שכר מעביד לכל  8.2.1.3

והאבטחה"( בכפוף לתנאים הקבועים בהודעה וכפי שתתעדכן 

 מעת לעת.

 דמי מחלה.  7.2.2.5

 הפרשות לגמל בגין החזר הוצאות. 7.2.2.6

נסיעות מאבטחים לשם ביצוע שעות אבטחה לפי העניין, בגינן  7.2.2.7

זכאי נותן השירותים לתשלום תמורה, וזאת, בגובה שלא יעלה 

  הודעת תכ"ם.על  הקבוע ב

תשלומים אלו יבוצעו על ידי המשרד כנגד קבלת אישור רואה  7.2.2.8

חשבון והצהרת נותן השירותים על ביצוע התשלומים בפועל 

 לעובדים.

על מנת לעודד מצוינות בקרב העובדים, יתחייב  -מענק מצוינות 7.2.2.9

הספק לשלם, אחת לשנה ולא יאוחר מחודש אפריל בכל שנה, 

מבסיס השכר  1%מענק מצוינות לעובדים מצטיינים בגובה 

באותה שנה כמפורט להלן ועל פי אמות  הספקהמצרפי של עובדי 

מידה שתקבע המדינה מעת לעת שיפורסמו בהודעה, "אמות 

מידה להענקת מענק מצוינות לעובדי קבלן בתחומי השמירה, 

. יובהר כי הקבלן מתחייב 8.2.1.4האבטחה והניקיון", מס' ה.

ואו. תשלום המענק לשלם בכל שנה את הסכום הכולל במל

במלואו יחול על נותן השירותים. העובדים המצטיינים ייבחרו 

 לפי החלטתו של מנהל אגף הביטחון והחירום של המשרד.  

 

המשרד יקבע בהסכם ההתקשרות עם המציע הזוכה את סכום התמורה  7.2.3

הכוללת המירבי השנתי שישולם על ידי המשרד בעבור ביצוע 

ירים שנקב המציע הזוכה בהצעתו השירותים, וזאת בהתאם למח

ובהתאם להערכת המשרד ביחס למספר שעות האבטחה. למען הסר 

ספק יובהר כי המשרד לא יישא בכל תשלום שהוא מעבר לסכום 

 התמורה הכוללת שיקבע בהסכם ההתקשרות עם המציע הזוכה.

למשרד עומדת האופציה להגדיל את סכום התמורה המירבי וזאת  7.2.4

 ה כדין על ידי מורשי החתימה של המשרד.בהודעה מראש חתומ
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ויובהר, התמורה תחושב לפי הרכיבים המפורטים בסעיף זה ותגלם  7.2.5

בתוכה את כל מרכיבי השירות המבוקשים במסגרת מכרז זה, לרבות 

שכר עובדי נותן שירותים, עלויות הציוד, כל המיסים, האגרות 

ם, וכן וההיטלים שכרוכים בביצוע השירותים, ושהמציע חייב בה

העלויות הכרוכות בתשלום נסיעות, הפרש לגמל בגין החזר הוצאות, 

מחלה, קרן השתלמות, תשלום עבור תעריפי שעות אבטחה בשבתות 

וחגים, גיוס עובדים אימונם והכשרתם, ביצוע פעולות בקרה, העמדת 

אמצעים, הוצאות שונות וכל יתר הפעולות המפורטות במכרז זה 

 ולות הנלוות לכך, לרבות תקורה ורווח. ובהסכם ההתקשרות והפע

עוד יובהר כי התמורה הינה סופית ומוחלטת וכוללת את כל הפעולות,  7.2.6

העבודות הנלוות וההתאמות הנדרשות לצורך מתן השירותים בהתאם 

 לדרישות מכרז זה והסכם ההתקשרות.

 תשלום התמורה יבוצע בתנאים המפורטים בהסכם ההתקשרות. 7.2.7

זה וההסכם, שיחתם בעקבותיו, יבוצעו כנגד התשלומים לפי מכרז  7.2.8

הגשה של חשבוניות מס כדין, מלוות בדו"ח ביצוע. באופן הנדרש 

בהסכם ההתקשרות. התשלומים יבוצעו רק לאחר שהדוח והחשבונית 

 יאושרו ע"י מנהל אגף חירום וביטחון. 

הרשות בידי המשרד לאשר את דרישת התשלום ואת הדין וחשבון  7.2.9

ם. לא אישר המשרד את דרישת התשלום במלואה, במלואם או בחלק

נותן השירותים בתוך שלושים יום מיום לעל היחידה המקצועית להודיע 

קבלת הדין וחשבון, איזה חלק מן הדו"ח ומדרישת התשלום מקובל 

 עליו, ולנמק מדוע לא קיבל את החלקים שאינם מקובלים עליו.

רדית, לאישור ההתקשרות כפופה לאישור של ועדת המכרזים המש 7.2.10

תקציב המדינה מדי שנה ובקיום של תקציב בפועל. ההתקשרות כולה 

כפופה למגבלות כל דין, להוראות של חוק חובת המכרזים, לתקנות 

שהותקנו על פיו, להוראות התכ"מ, לתנאי ההסכם שייחתם עם הזוכה 

 ולהוצאת הזמנת עבודה חתומה ומאושרת כדין.

 -הספקים הממשלתי )אשכול א'(התחייבות לעבודה עם פורטל  .8

וחשבונות  הזוכה יידרש, בכפוף לשיקול דעתו של המזמין, להגיש דיווחים

הנדרשים לצורך תשלום עבור עבודתו, במסגרת פורטל הספקים הממשלתי, בשים 

והנחיות החשב הכללי הרלוונטיות, ויחתום על חוזה  7.12.5לב להוראת תכ"ם 

הוראת התכ"ם. לחילופין, ימציא אישור שימוש בפורטל הספקים, כמפורט ב

כספק הרשום לפורטל הספקים. יודגש, הזוכה יישא בכלל העלויות הכרוכות 

 .בהתחברות לפורטל הספקים הממשלתי
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 -הדרכות/ אימונים טקטיים/ ימי עיון/ ימי גיבוש -אשכול א' .9

 -לומדה עיונית 9.1

הזוכה כל איש אבטחה יעבור אחת לרבעון לומדה עיונית. באחריות  9.1.1

לפנות לכל חברה אשר בידה הלומדה ולאשרה אצל מנהל ההתקשרות 

 מטעם המשרד.

 הלומדה תכלול את פרקי הלימוד הבאים:  9.1.2

 דפ"אות  –איומים וסיכונים     9.1.2.1

 סמ"חים אדם ורכב     9.1.2.2

 יסודות התשאול     9.1.2.3

 אמצעי חבלה     9.1.2.4

 בידוק רכב     9.1.2.5

 בידוק אדם     9.1.2.6

 מגנומטר ידני ושער מגנו    9.1.2.7

 נוהל שיקוף כבודה ודואר     9.1.2.8

 נוהל סריקה     9.1.2.9

 נוהל חפץ חשוד   9.1.2.10

 נוהל רכב חשוד   9.1.2.11

 נוהל רכב מתפרץ   9.1.2.12

 נוהל הודעה אנונימית   9.1.2.13

 נוהל מחבל מתאבד   9.1.2.14

 נוהל דבר דואר חשוד   9.1.2.15

 נוהל אדם חשוד   9.1.2.16

 סמכויות איש אבטחה  9.1.2.17

 נוהל פתיחה באש   9.1.2.18

במקביל הלומדה תכלול שאלות הבנה במהלך הלמידה וכן מבחן סופי  9.1.3

 למבחן מעבר בעת ביצוע הכשרה בסיסית בבית הספר לאבטחה.

שאלות בסופם חייב לעבור  20לאחר סיום פרק הלימוד על החניך לענות על  9.1.4

 , במידה ולא סיים בציון זה עליו לעבור את הלומדה בשנית .80בציון של 

 עלות התוכנה והרישיונות יחולו על הזוכה. 9.1.5

 שרדי החברה הזוכה.הכניסה ללומדה תהיה במחשב במ 9.1.6

עלות הזמן הנדרש לביצוע הלומדה תחול על החברה )באחריות החברה  9.1.7

לשלם לאיש האבטחה בגין הזמן של ביצוע הלומדה. התשלום יהיה לפי 

 שכר הבסיס של איש האבטחה(.

מנהל ההתקשרות מטעם המשרד יקבל דו"ח לגבי כל מאבטח שביצע  9.1.8

 לומדה.

הפסיק את עבודתו של מאבטח מנהל ההתקשרות מטעם המשרד רשאי ל 9.1.9

 אשר קיבל  ציון אשר לדעתו אינו משקף את הרמה הנדרשת.
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באם התברר כי קיים ליקוי רוחבי בנושא נהלי משטרה, מנהל ההתקשרות  9.1.10

מטעם המשרד רשאי לדרוש את כינוס כל המאבטחים והעברת החומר 

המקצועי ע"י מדריך לחימה. עלות הכינוס והמדריך תחול על נותן 

 ותים.השיר

ייתכן כי מנהל ההתקשרות מטעם המשרד ידרוש הצבת מאבטחים  9.1.11

מתגברים על מנת לבצע את האימונים באופן אורגני. עלותם והכשרתם 

 תחול על נותן השירותים )למעט שעות האבטחה במתקני המשרד(.

 -רענון בנושא חוק הסדרת הביטחון בגופים ציבוריים וחוקים אחרים 9.2

כל אחד מהמאבטחים לפחות אחת לשנה ישתתף  9.2.1

בהרצאת ריענון בנושא החוק להסדרת הביטחון בגופים 

ציבוריים וחוקים אחרים רלוונטיים. ריענון זה יועבר 

ע"ח החברה ע"י משפטן מוסמך הבקיא בחוקים 

הרלוונטיים ומאושר ע"י מנהל ההתקשרות מטעם 

 המשרד.

באחריות נותן השירותים לשלם )לפי שכר בסיס(  9.2.2

 זמן הרענון.למאבטחים עבור 

 -הדרכות 9.3

במסגרת ההכשרות  -ערבי צוות )שש פעמים בשנה( 9.3.1

השוטפות יקיים מנהל אגף הביטחון והחירום של 

המשרד שישה ערבי צוות בשנה להעברת נהלים, עדכוני 

שעות  4מודיעין וטיפול בבעיות שוטפות. ערב צוות  יארך 

והתשלום )לפי שכר בסיס( למאבטחים עבור השעות חל 

. בנוסף יחול על הספק להעביר )לפחות יומיים על הספק

לטובת אוכל/ ₪  350לפי מועד הערב צוות( תקציב בסך 

שתייה. התקציב יסופק לכל עמדה/ אתר/ מתקן שיבצע 

ערב צוות. ערב צוות הינו חלק בלתי נפרד מההכשרות 

 וחובה על כל מאבטח להשתתף בו.

ע"י התקציב עבור ערבי הצוות יסופק במועד שייקבע  9.3.2

ימים טרם מועד  5מנהל ההתקשרות מטעם המשרד ועד 

 המפגש.

  -)פעמיים בשנה( ערבי גיבוש 9.4
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פעמיים בשנה, ע"פ קביעת הממונה, יתקיים ערב גיבוש.  9.4.1

עבור כל עובד המועסק על ידו ₪  220הספק יממן 

במסגרת ההתקשרות לכל ערב גיבוש. באחריות נותן 

שייקבע  השירותים לספק הסעות )לפי כתובת/ מיקום

מנהל אגף הביטחון והחירום( לאנשי האבטחה למיקום 

של ערבי הגיבוש. מיקום ותוכנית הגיבוש ייקבע ע"י 

 מנהל אגף הביטחון והחירום של המשרד.

נותן השירותים ישלם לאנשי האבטחה שכר עבודה עבור  9.4.2

יום הגיבוש, וכן יציב על חשבונו  הסעות וכן ארוחת 

שתיה חמה וקרה וארוחת בוקר הכוללת כיבוד קל וכן 

צהריים בשרית/ צמחונית. שעות יום הגיבוש לא יחשבו 

כשעות אבטחה או מוקדנות בגינן זכאי נותן השירותים 

לתשלום מהמשרד. למען הסר ספק, נותן השירותים 

ישא בעלות יום הגיבוש ולא יהיה זכאי לקבל מהמשרד 

תשלום נוסף מעבר לתמורה הקבועה במכרז זה ובהסכם 

 קשרות.ההת

  -מופעים/ פעמים בשנה( 3ימי הדרכה מקצועיים ) 9.5

ימי  3במסגרת ההכשרות השוטפות יקיים הממונה  9.5.1

בשנה הכוללים: ריענון, בידוק  הדרכה מקצועיים

וחבלה, טיפול בחריג, סנ"ח, סדנת ע"ר ע"י מד"א, חיפוש 

גופני, תשאול, פעולות בחירום, הרצאות מקצועיות וכל  

ת הנדרשת ע"פ החלטת הממונה. פעילות מקצועית נוספ

ע"י מנהל יאושר המדריכים/ ספק שיבצע את ההדרכה 

 ההתקשרות מטעם המשרד.   

תשלום על ימי הדרכה המפורטים יבוצע על ידי המשרד  9.5.2

)בשיטת גב אל גב( בהתאם לדרישת מנהל אגף הביטחון 

ובאישורו, באמצעות חשבונית החיוב החודשית וזאת 

ביצוע. יובהר בזאת כי החיוב בצירוף חשבונית עלות ה

יהיה עלות בפועל ללא רווח לזוכה, התשלום בגין שכר 

מאבטחים לרבות הסעות/ נסיעות, אוכל ושתייה יחול 

 על החברה הזוכה. 

 אימון טקטי צוותי יבוצע -אימון טקטי )שלוש מופעים/ פעמים בשנה( 9.6
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מון שלוש פעמים בשנה במתקן ו/או במיקום שייקבע ע"י הממונה. האי 

שעות, הספק יישא בכלל הוצאות האימון לרבות  8יבוצע במינימום של 

שכר מאבטחים, עלות מדריך ירי, אמצעים פירוטכניים )תחמושת צבע 

כדור לפחות לכל איש אבטחה(, נשקי אימון  50 -ותחמושת ח"קים

)אקדחי צבע, אקדחים אדומים, נשקים ארוכים( הסעות ונסיעות, אוכל 

וקר+ ארוחת צהריים( וציוד נדרש לאימון ) אמל"ח ושתייה )ארוחת ב

דמה, אמצעי בטיחות( ו/או כל אמצעי אחר שיידרש לצורך ביצוע האימון 

יאושר עפ"י קביעת הממונה. המדריכים/ ספק שיבצע את האימון טקטי 

 ע"י מנהל ההתקשרות מטעם המשרד.   

 

 לפי החלטתו ושיקול  -מדריכים לטובת ההדרכות/ אימונים טקטיים 9.7

 דעתו של מנהל אגף הביטחון והחירום של המשרד בלבד.

 

 מזון ושתייה בהדרכות/ אימונים טקטיים )לפי דרישת מנהל אגף  9.8

 -הביטחון והחירום של המשרד(

למען הסר ספק, כמות המזון והשתייה תסופק לכלל המשתתפים  9.8.1

דרישתו של  )אנשי אבטחה, מדריכים וכו'( באימון/ יום ההדרכה לפי

 מנהל ההתקשרות מטעם המשרד. 

מים, סודה, קולה, זירו,  -שתייה קלה לכל משך ההדרכה/ האימון 9.8.2

 ספרייט, מיץ תפוזים.

הסנדביצי'ים יהיו  -סנדביצ'ים קרים ומגוונים -ארוחת בוקר 9.8.3

בלחמניות דגנים ולחמניות מקמח לבן. בתוך הסנדביצ'ים יהיה מנה 

קשה, טונה/ גבינה צהובה/ גבינה  עיקרית קרה כגון: חביתה/ ביצה

בולגרית/ אבוקדו בתוספת של ירקות, כגון: חסה, עגבנייה, מלפפון, 

 חמוצים.

המנות יוגשו בחמגשיות חמות  -ארוחת צהריים )ארוחה חמה( 9.8.4

ולאנשי האבטחה תיהיה אפשרות בחירה בין מנה בשרית, דגם או 

 מנות פחמימה וסלטים. 2מנה צמחונית בתוספות של 

פרגית/ חזה עוף/ קציצות  -אפשרויות בחירה למה בשרית להלן

 בקר/ שניצל.

 דניס/ סלמון/ אמנון. -להלן אפשרויות בחירה למנת דג

 טופו/ שניצל תירס. -להלן אפרויות למנה צמחונית

אורז/ פתיתים/ פסטה/ תפוחי  -להלן אפשרויות למנה פחמימות

 אדמה בתנור/ צ'יפס/ פירה.

טחינה/ חומוס/ סלט ירקות/  -לסלטיםלהלן אפשרויות בחירה 

 חריף/ כרוב לבן/ כרוב אדום/ חצילים/ סלט זר. 
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באחריות נותן השירותים לספק למתקן/ אתר/ מקום את המזון  9.8.5

והשתייה לפי המיקום, הזמנים, הכמויות ופירוט המנות לפי הנחיה 

וקביעתו של מנהל אגף הביטחון והחירום של המשרד או נציג 

 מטעמו.
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מתן שירותי מנהל/ת בטחון מקומי/ת )מנב"ט מקומי( וקב"ט  -אשכול ב'  .10

 -החירום

 -שירותי מנהל/ת ביטחון מקומי 10.1
 

)מנב"ט  יםביטחון מקומי ימנהל 2נותן השירותים יעמיד לרשות המשרד  10.1.1

)לרשות המשרד עומדת האופציה  וקב"ט חירום מקומי( במשרה מלאה

הלך תקופת ההתקשרות עם לבקש גם קבלת שירותים מבעל תפקיד זה במ

   הספק(

 "ט המקומי יאושר וייבחר ע"י מנהל אגף ביטחון וחירום במשרד המנב 10.1.2

 ויהיה מחוייב לעבור וועדת מינוי למנב"ט מקומי לצורך מילוי תפקידו. 

העסקת מנב"ט מקומי מטעם המציע בביצוע השירותים תהיה כפופה להליך  10.1.3

מבחינה מקצועית וביטחונית ידי המשרד, -גיוס ולאישורו המוקדם על

 ולהצגת אישור רפואי מתאים.

 יאושר וייבחר ע"י מנהל ההתקשרות מטעם המשרד. -קב"ט חירום 10.1.4

 

  -תחומי אחריות של בעל התפקיד 10.2

 

הכנת תכנית עבודה שנתית ויישומה למאבטחי בית השר בהתאם להוראות  10.2.1

 מנהל האגף.

 הכנת דו"ח סיכום חציון וסיכום שנתי לתכנית העבודה.  10.2.2

אחראי על ביצוע סיורי שטח מקדימים לכל אירוע/ סיור המתקיים במסגרת  10.2.3

 המשרדים.

ביצוע תיאומים עבור אירועים/ סיורים עם גורמי ביטחון רלוונטיים )שב"כ  10.2.4

 משטרה / צה"ל(.  /

ם והאירועים אחראי על כתיבה ויישום תכניות אבטחה של כלל הסיורי 10.2.5

 המתקיימים מטעם המשרדים. 

 תדרוך עובדי המשרדים לפני כל נסיעה לחו"ל המתקיימת במסגרת העבודה.  10.2.6

ביצוע תיאומי ביטחון מול נתב"ג וגורמי ביטחון אחרים לפני כל נסיעת עובד  10.2.7

 לחו"ל במסגרת תפקידו.  

ה אחראי על ניתוח הלו"ז השבועי של השרים מידי שבוע וקביעת רמת אבטח 10.2.8

 בהתאם לניתוח הלו"ז והבאתם לדרישת מנהל האגף.

 אחראי על תדרוך כלל עובדי המשרדים שהוגדרו מאוימים. 10.2.9

השתתפות בדיוני מאוימים במשטרת ישראל והעברת המלצות מנהל האגף  10.2.10

 בהתאם לצורך.    
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כתיבה ויישום של תכניות אבטחה לבתי העובדים המאוימים במשרדים  10.2.11

)כולל אמצעים טכנולוגיים ומערכות מתח נמוך בהתאם להנחיית משטרת 

 ישראל(. 

אחראי על כתיבת תיקי אבטחה, תיקי שטח לכל אתרי המשרד, בית השר  10.2.12

 ולשכת השר. 

 השר.  שיבוץ מאבטחים לסידורי עבודה ואבטחה במתקני המשרדים ובבית 10.2.13

מעקב אחר יישום שעות העבודה במערכת השעות של המאבטחים במתקני  10.2.14

 המשרדים ובבית השר. 

בדיקת תקינות חשבוניות הנוגעות לפעילות מערך האבטחה במתקני  10.2.15

 המשרדים ובבית השר. 

שיבוץ מאבטחי מתקנים ובית השר לאימונים, בהתאם לדרישות תו תקן  10.2.16

 משטרת ישראל ושב"כ. 

 יומיות למאבטחים. ביצוע ביקורות 10.2.17

 ביצוע  תרגילי בידוק ביטחוני וסריקות למאבטחים. 10.2.18

 הכנת הדרכות מקצועיות למאבטחים. 10.2.19

ביצוע ביקורות בוקר וביקורות לילה למאבטחים במתקני המשרדים ובבית  10.2.20

 השר. 

 ביצוע הערכות עובד למאבטחים. 10.2.21

אחראי לתקינות אמצעי האבטחה הטכנולוגים במתקני המשרדים, בבית  10.2.22

 לשכתו. השר ו

אחראי לביצוע ביקורות לאמצעים של מתח נמוך במתקני המשרדים, בית  10.2.23

 השר ולשכתו.  

 אחראי קבלת מאבטחים חדשים, קליטת והסמכתם.  10.2.24

ביצוע שיחות בירור וטיפול משמעתי ומקצועי למאבטחים וראשי משמרות  10.2.25

 בהתאם לדרישת מנהל האגף. 

ה(  בכל הנוגע לקבלת אחראי קשר רציף מול הגופים המנחים )שב"כ, משטר 10.2.26

 הנחיות, עדכונים, מודיעין ועוד. 

הכנת המאבטחים במשרדים ובבית השר לתרגילים טקטיים בהתאם  10.2.27

 לדרישת משטרת ישראל. 

 ביצוע מטלות נוספות בהתאם לצורך והוראות מנהל האגף.  10.2.28
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יועסק במשרה מלאה ובהתאם לצרכים המבצעיים מעבר לשעות המנב"ט המקומי  10.3

שעות נוספות לחודש, אשר יכללו במחיר אותו ישלם המשרד. העבודה  35-אלו ועד ל

. בהיעדרו דורשת נכונות לעבודה בשעות בלתי שגרתיות )כולל סופי שבוע וחגים(

מפאת מחלה או מילואים או חופשה ממושכת )מעל יומיים( יעמיד נותן השירותים 

יהיה . למחליף משרדמנהל אגף הביטחון בהמחליף יאושר ע"י  מחליף מבעוד מועד.

חפיפת מנב"ט בסיום  לו תעודת מנב"ט בתוקף שהונפקה ע"י משטרת ישראל.

ימי חפיפה מלאים. החפיפה  7-כל מנב"ט חדש בפרויקט יהיה זכאי ל -העסקה

תבוצע ע"י המנב"ט שסיים את העסקתו. כל העלויות בגין החפיפה תיהיה על חשבון 

נכנס יהיה זכאי לכלל התנאים הכתובים נותן השירותים. למען הסר ספק המנב"ט ה

 במכרז זה מיום תחילת העסקתו.

 :לשם מילוי תפקידו, נותן השירותים יעמיד לרשותו את האמצעים הבאים 10.4

 

 רכב משימתי העומד בקריטריונים הבאים: 10.4.1

 

רכב משפחתי )מספר המקומות ברכב יותאם בהתאם לגודל  10.4.1.1

 1,600משפחתו של המנב"ט המקומי( עם נפח מנוע של 

לפחות, שווה ערך לקטגוריה של טויוטה   1200tsiסמ"ק / 

או מקבילים   XV/ סובארו   קורולה / סקודה אוקטבייה

כלל )דגמי הרכבים שפורטו הינם להמחשה בלבד(. אליהם

ההוצאות הנלוות כגון דלק וביטוח+ ללא הגבלת ק"מ 

 ודלק+ דלקן/ פזומט.

 . בעלים 00הרכב יהיה חדש ללא שימוש קודם  10.4.1.2

 -wazeברכב תהיה מערכת מולטימדיה מובנית עם חיבור ל 10.4.1.3

 ומנוי לאינטרנט ללא הגבלה. 

 הרכב יהיה ללא שילוט של נותן השירותים. 10.4.1.4

 הרכב יהיה עם מערכת כריזה בכפוף להוראות הדין. 10.4.1.5

 התקנת מהבהבים ברכב/ סירנות בכפוף להוראות הדין. 10.4.1.6

 הרכב יהיה בצבע לבן או אפור.  10.4.1.7

רכב, יעמיד נותן השירותים לרשות בכל מקרה של תקלה ב 10.4.1.8

( תוך Key To Key"המנב"ט המקומי רכב חילופי  )"

שעתיים לכל היותר. למען הסר ספק כל טיפול או כל שירות 

אחר שנדרש לרכב יש להגיע ולהחזיר את הרכב לפי המיקום 

 שיוגדר ע"י מנהל ההתקשרות מטעם המשרד.

ת רישוי, כל הוצאות הרכב ובכלל זה הוצאות בגין אגרו 10.4.1.9

, מנהרות 6אגרות של כבישי אגרה ותשלומים עבור כביש 

הכרמל, חניות )חשבון פנגו פעיל(, ביטוחים, תיקונים, 
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שטיפות )חיצוניות ופנימיות( בחודש  3טיפולים תקופתיים,  

 ודלק, יחולו על נותן השירותים.

 

 לידיעה בלבד יצוין, כי להערכת המשרד מספר הק"מ שהרכב 10.4.1.10

 ק"מ.  65,000-ייסע בשנה עומד על כ 

 

 (.21תאושר נהיגה של כל נהג )מעל גיל  10.4.1.11

 

 הרכב יוחלף באחד מהמקרים הבאים: 10.4.1.12

 אלף קילומטר. 150הרכב נסע מעל  10.4.1.12.1

 שנים מיום העלאת הרכב לכביש.  3חלפו  10.4.1.12.2

 : תנאים וציוד נוסף שיוקצה למנב"ט המקומי 10.5

 

סמסונג(, סמארטפון חדש והמתקדם בשוק )דגם אייפון או  10.5.1

פתוח באופן מלא לשירותים בארץ ולחו"ל ללא הגבלת 

שיחות וללא הגבלת גלישה באינטרנט, ערכת דיבורית לרכב 

כולל התקנה בכפוף לאישור של מנהל ההתקשרות מטעם 

המשרד. הנייד יוחלף כל שנתיים לדגם חדיש, המכשיר 

יבוטח במקרה של פגיעה/ נזק/ תקלה, בכל מקרה של טיפול 

ה במכשיר הנייד או מכל סיבה שהיא המכשיר או תקל

יושבת יעמיד נותן השירותים מכשיר נייד סמארטפון 

 מתקדם חלופי בפרק זמן שלא יעלה על שעתיים.

מחסניות, תחמושת וכל הציוד  3כ"ד +  c 19נשק מסוג גלוק  10.5.2

 המבצעי הנלווה )נרתיק, פונדה, כובע זיהוי וגז מדמיע(. 

ברית והאנגלית לפי אפיון כרטיס ביקור אישי בשפה הע 10.5.3

 הממונה.

 סורק שולחני למחשב עפ"י הגדרת הממונה. 10.5.4

מדפסת צבעונית כולל תחזוקה  וכלל המוצרים הנלווים  10.5.5

 כגון: דיו, דפים וכו'. 

בתצורה  -מחשב נייד/ לפטופ )חדש והמתקד בשוק( 10.5.6

עדכנית, כולל כרטיס סים לאינטרנט ויכולות תקשורת 

ת האופיס הקיימות. גודל מלאות. במחשב יהיו כל תוכנו

או שווה ערך. זכרון  DELLאינץ ושל חברת  13-15המסך 

SSD  250בנפחGB 4, זכרון פנימיGB  מעבדInter Core i5 ,

צורב, +CD/DVDלפחות(, כונן קומבו  3) USB2כניסות 

+ מודם סלולרי BT+WIFI+LANבעל יכולת תקשורת 
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ללא הגבלה בנפח או במהירות  SIMמובנה כולל כרטיס 

הגלישה, תיק נשיאה מנהלים + מטען לרכב. סוללה 

 שעות עבודה.  4המספיקה למינימום 

. תוכנת אנטי Office", Windows" –תוכנות ברישיון 

ווירוס, כולל רישיון ועדכונים. כל התוכנות יהיו מהגרסה 

 האחרונה בעת תחילת השירותים.

ק"ג  2.2ללה( לא יעלה על משקל המחשב הנייד )כולל סו

 )עפ"י מפרט היצרן(.

 עכבר אופטי אלחוטי למחשב נייד )גודל קטן( + מתאם.

 כניסה לכרטיס חכם מובנית.

 המחשב יאושר על ידי אחראי תקשוב של המשרד.

 64( בנפח אחסון של לפחות DISK ON KEYזיכרון נייד ) 10.5.7

GB. 

 )רכישת בגדים₪   2100סך  שנתיות על ביגוד הוצאות 10.5.8

 ונעליים(.

הזוכה ישלם למנהל המשימה תוספת בשכר בסך  –אש"ל 10.5.9

 לחודש עבור הוצאות אשל.₪  800

 תשלום עבור שעות נוספות גלובליות עפ"י חוק. 10.5.10

 הכללת מפקד היחידה בקרן השתלמות וביטוח מנהלים. 10.5.11

 ביטוח אובדן כושר עבודה על חשבון הזוכה. 10.5.12

 יון כספי.ימי הבראה הניתנים לפד 12ימי חופשה בשנה ,  22 10.5.13

 ימי מחלה לפי המתחייב בחוק. 10.5.14

אספקה של תיק ע"ר תקני שימצא  -תיק עזרה ראשונה 10.5.15

ברכב מנהל אבטחה מקומי שיאופיין ויאושר ע"י הממונה, 

 הערכה תרוענן עפ"י צורך ודרישת הממונה.

בהתאם להחלטת מנהל אגף הביטחון, יבצע המנב"ט  10.5.16

קורס מנהלי ביטחון מונחה משטרת ישראל כולל  המקומי

 שמירת כשירות על חשבון נותן השירותים. 

בהתאם להחלטת מנהל אגף הביטחון, יבצע המנב"ט   10.5.17

המקומי קורס מאבטחים מתקדם א' /מתקדם ב' מונחה 

משטרת ישראל  כולל שמירת כשירות על חשבון נותן 

 השירותים.  

בהתאם להחלטת מנהל האגף יצא המנב"ט המקומי  10.5.18

לקורסים מקצועיים העוסקים בתחום ביטחון, חירום, 

ביטחון מידע, סייבר ואמצעים טכנולוגים על חשבון נותן 

 השירותים.  
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נותן השירותים ידאג לרענן על חשבונו את הקורסים  10.5.19

המקצועיים אליהם נדרש המנב"ט המקומי לפי דרישות 

 כל גוף מנחה אחר.  משטרת ישראל או

המנב"ט המקומי  נותן השירותים יממן השתתפות של 10.5.20

בהשתלמויות יחידתיות, אימונים טקטיים, סיורים וימי 

אבטחה שירותי אם הדבר נדרש לצורך מתן  עיון של המשרד

, המימון יהיה זהה למימון של עובדי  המשרד עובדי ל

ל המשרד ומימון אנשי אבטחה )כמפורט בתנאים של אשכו

 א'(. 

מעביד  -יחתום על הצהרת אי יחסי עובדהמנב"ט המקומי  10.5.21

לפני תחילת עבודתו  וכל השתפות ביום עיון/ אירוע / סיור 

 מטעם המשרד.

מובהר כי הסכומים הנקובים לעיל אינם כוללים תשלום  10.5.22

עבור תנאים סוציאליים, ימי אימון, ישיבות צוות ונסיעות 

 וע"פ המתחייב בחוק.שישולמו על ידי הספק מטעמו בנפרד 

 -לכל ערב גיבוש )לכל בעל תפקיד(₪   220תקציב של  10.5.23

בתי שרים,  -יתקיימו שני ערבי גיבוש צוותיים  )לכל צוות

מטה משרדים ומתקנים מאובטחים נוספים באחריות 

המשרד( בשנה. התקציב יסופק בהתאם במועד שייקבע ע"י 

מנהל ההתקשרות מטעם המשרד ועד שבוע טרם מועד 

 יבוש.הג

 

  – תנאי כשירות לתפקיד מנב"ט מקומי 10.6

 

מי שנתקיימו בו כל התנאים הבאים  -שירות צבאי 10.6.1

 :במצטבר

 

יוצא יחידה קרבית בצה"ל )בעל תעודת לוחם(, שעבר  10.6.1.1

לפחות, תינתן עדיפות לבוגר  08מסלול ברמת רובאי 

 קורס מפקדים/ קורס קצינים בצה"ל. 

 בריאות תקינה ללא פתולוגיה נפשית. 10.6.1.2

כושר גופני ומצב בריאות תקין מבחינה פיזית בעל  10.6.1.3

 ונפשית )עפ"י אישור רפואי(.

בכל עין(. חובת  - 3ראייה תקינה )ליקוי מקסימאלי  10.6.1.4

שימוש בעדשות מגע למרכיבי משקפיים או משקפיים 

 מאובטחות.
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 -השכלה 10.6.2

שנ"ל )תעודת גמר תיכון(,  תינתן עדיפות לבעל תואר   10.6.2.1

 ראשון ממוסד אקדמאי מוכר.

שליטה טובה בשפה העברית והאנגלית )קרוא וכתוב(,  10.6.2.2

 שתאפשר לו ביצוע טוב ויעיל של תפקידו.

 

 -מהימנות 10.6.3

(, 2מידה בדרישות סינון בטחוני )רמה ללא עבר פלילי וע

 כפי שייקבעו ע"י הגוף המונחה ומשטרת ישראל.

 

 -ניסיון מקצועי 10.6.4

שנות ניסיון בניהול מערכי אבטחה ממלכתיים )רשות  5 10.6.4.1

 שדות תעופה/ משרדי ממשלה(. 

 בעל כישורים מתאימים לניהול וארגון בתחום הביטחון. 10.6.4.2

בעל קורס מנהלי ביטחון המוכר ע"י משטרת ישראל  10.6.4.3

 וקורס מנהלי אבטחת מידע וסייבר.

בעל ניסיון וידע של לפחות שנתיים בתחום ההדרכה  10.6.4.4

 ון. בתחומי הביטח

 בעל רישיון נהיגה לרכב פרטי. 10.6.4.5

בוגר קורס אחיד של הרשות הממלכתית לאבטחה או  10.6.4.6

 של רשות שדות התעופה.

שומר כשירות קורס אחיד )מונחה שב"כ(/ קורס  10.6.4.7

 מתקדם א'. 

ניסיון של ארבע שנים בתחום אבטחת אישים במערך  10.6.4.8

 האבטחה הממלכתי במהלך חמש השנים האחרונות.

 בעל רישיון נשק אירגוני.  10.6.4.9

 ידע בתוכנות אופיס.  10.6.4.10

המועמד יישלח לביצוע מבחני התאמה על חשבון  10.6.4.11

נותןהשירותים, מבחני ההתאמה יהיו בהתאם לדרישת 

 מנהל האגף. 

 בעל ידע והכשרה בתחום אבטחת במידע והסייבר. 10.6.4.12

 

 -ועדת קבלה 10.6.5

העסקת מנב"ט מקומי מטעם המציע בביצוע  10.6.5.1

יך גיוס ולאישורו השירותים תהיה כפופה להל

 ידי מנהל אגף הביטחון של המשרד.-המוקדם על
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המועמד יאושר ע"י ועדת קבלה, שבה משתתפים  10.6.5.2

מנכ"ל/ סמנכ"ל המשרד, מנהל אגף הביטחון, נציג 

 משטרת ישראל ונציג שירות הביטחון הכללי.

 

  -שכרו של המנב"ט המקומי 10.7

המקומי  נותן השירותים מתחייב כי ישלם למנב"ט 10.7.1

ידו בביצוע השירותים נשוא המכרז במשרה -שיועסק על

 17,000-אשר לא יפחת ממלאה, שכר עבודה חודשי, 

שכר "שכר היסוד החודשי"(.  -)להלן  ש"ח ברוטו לחודש

זה כולל תגמול עבור שעות נוספות באופן גלובלי ושעות 

 שבת וחג, ככל שיידרש. 

המקומי  נותן השירותים מתחייב כי ישלם למנב"ט 10.7.2

אחוז בשכר יסוד לאחר שנתיים  עבודה  5תוספת של 

אחוז בתום כל שנה  2ברציפות ולאחר מכן תוספת של 

המציע צריך לקחת בחשבון את העלות הזאת נוספת. 

ולשקלל אותה במסגרת התקורה, שתשולם לו. לא 

מנב"ט ד עבור הישולם תשלום נוסף ע"י המשר

 אחר שנתיים.המקומי ל

ל השכר יסוד ישלם הזוכה למנב"ט תוספת תשלום ע 10.7.3

המקומי בכל חודש תשלום בגין שעות נוספות גלובליות 

 שעות לחודש( לפי הוראות הדין. 35)עד 

הזוכה ישלם למנב"ט המקומי כל  -תשלום אש"ל חודשי 10.7.4

    ₪.   800חודש הוצאות אש"ל בסך 

 -בהיות הרכב, שיועמד לרשותו של המנב"ט המקומי  10.7.5

בזאת, כי עלות זקיפת ההטבה לשם מובהר  -רכב מבצעי 

תשלום לרשויות המס בגין השימוש ברכב תחול כולה על 

 נותן השירותים בלבד.

 ימי חופשה בשנה. 22-המנב"ט המקומי יהיה זכאי ל 10.7.6

 ימי הבראה בשנה. 12-המנב"ט המקומי יהיה זכאי ל 10.7.7

 2,100המנב"ט המקומי יהיה זכאי לקצובת ביגוד ע"ס  10.7.8

 בשנה.₪ 

ההפקדה תיהיה  -שתלמות/ פנסיההפרשות לקרן ה 10.7.9

 מהשכר יסוד.
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נותן השירותים ישא בעלויות של הוצאות ההארחה,  10.7.10

והוצאות האבטחה השונות, הנובעות מן הצורך של 

המנב"ט המקומי להתלוות לעובדי המשרד לאירועי 

תרבות ובידור או מן הצורך ללון עם עובדי המשרד בבתי 

ישלם לנותן  הארחה או מלון או מכל צורך אחר. המשרד

השירותים החזר הוצאות בפועל בלבד, כנגד קבלות 

ולאחר אישור ממנהל אגף בטחון וחרום. נותן 

השירותים לא יהיה זכאי לכל רווח, תוספת או תקורה. 

 שיטת התשלום תיהיה גב אל גב. 

בכל מקרה של חילוקי דעות בין המשרד לנותן  10.7.11

, השירותים בנוגע לסוג ההוצאה והחייב בנשיאה בה

 תקבע עמדתו של המשרד והיא תהיה סופית ומחייבת.

שכרו של המנב"ט המקומי כולל עלויות המעביד  10.7.12

 לחודש.₪  40,000והתקורה  של הקבלן לא יעלו על 

  -)אופציונלי( קב"ט חירום

עיקר תפקידו יהיה שירותי ניהול תחום החירום במתקני המשרדים כל  10.8

הביטחון חירום והסייבר לרבות זאת בהתאם ובכפוף להנחיות מנהל אגף 

 יישום השירותים המפורטים במכרז הנ"ל כמפורט .

בזהה של המנב"ט המקומי כמפורט בפרק זה ולפי  -תנאי העסקה/ שכר וכו' 10.9

הסעיפים הרלוונטיים לעיל. נותן השירותים מתחייב שהתנאים יהיו זהים 

 ולפי הנחיות מנהל ההתקשרות מטעם המשרד.

במשרה מלאה ובהתאם לצרכים המבצעיים מעבר  קב"ט החירום  יועסק 10.10

שעות נוספות לחודש, אשר יכללו במחיר אותו ישלם  35-לשעות אלו ועד ל

המשרד. העבודה דורשת נכונות לעבודה בשעות בלתי שגרתיות )כולל סופי 

בהיעדרו מפאת מחלה או מילואים או חופשה ממושכת )מעל . שבוע וחגים(

מנהל  ים מחליף מבעוד מועד. המחליף יאושריומיים( יעמיד נותן השירות

כל קב"ט  -חפיפת קב"ט החירום בסיום העסקהאגף הביטחון במשרד

ימי חפיפה מלאים. החפיפה תבוצע  7-חירום חדש בפרויקט יהיה זכאי ל

ע"י הקב"ט שסיים את העסקתו. כל העלויות בגין החפיפה תיהיה על 

הנכנס יהיה זכאי לכלל חשבון נותן השירותים. למען הסר ספק הקב"ט 

 התנאים הכתובים במכרז זה מיום תחילת העסקתו.

 

 -תנאי כשירות קב"ט חירום 10.11

 בוגר קורס פיקודי במערכות הביטחון או קורס קצינים בצה"ל/ 10.11.1

שנים במסגרת  3משטרת ישראל, בעל ניסיון ניהולי/ פיקודי של לפחות  

 ממלכתית בארץ או בחו"ל טרם תחילת עבודתו.

 מנהלי חירום במסגרת ממלכתית מוכרת לרבות בוגר קורס 10.11.2
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 שלטון המקומי)מנהל אגף הביטחון רשאי להחריג דרישה זאת(. 

 מאושר לנשיאת נשק ע"י המשרד לביטחון פנים. 10.11.3

 ביצוע בדיקת ביטחון, בהתאם לנוהלי סינון ביטחון לרמת סיווג  10.11.4

אשר תיקבע בהתאם לדרישת הגוף המנחה שב"כ/משטרת ישראל ו/ או 

 אגף הביטחון.מנהל 

 בעל התמצאות וכושר הבנה בהפעלת אמצעי קשר, טלפון, ציוד  10.11.5

 כיבוי אש, מערכות הפעלה ממוחשבות. 10.11.6

 בעל תואר ראשון מוכר ע"י המל"ג, רצוי באוריינטציה לניהול  10.11.7

 חירום. 10.11.8

 בעל רישיון נהיגה בתוקף.  10.11.9

 ללא עבר פלילי. 10.11.10

 לשם הוכחת עמידה  –בעל כושר גופני ומצב בריאותי תקין  10.11.11

 משפחה. בדרישה זו המועמד יציג אישור רפואי כנ"ל חתום ע"י רופא 10.11.12

 איש. 20 –ניסיון בהדרכת צוותי כוננות לא פחות מ  10.11.13

 בעל ניסיון מוכח בניהול תחום חירום במסגרת ממלכתית 10.11.14

 מוכרת לרבות שלטון המקומי.  10.11.15

 יכולת הבעה ותקשורת גבוהות בכתב ובע"פ בשפה העברית 10.11.16

 ואנגלית. 

 ילי ולפחות ציון של התנהגות טובה מאודהיעדר רישום פל 10.11.17

 בתעודת שחרור מצה"ל. 

 אישור על בדיקה של משטרת ישראל ע"פ החוק למניעת 10.11.18

 העסקת עברייני מין. 

 בעל יכולת לנהל מו"מ. 10.11.19

 ידו כמתאים למתן -יעבור ראיון אישי עם ראש האגף ויאושר על 10.11.20

 השירותים, לרבות לעניין התאמתו האישית.

 התאמה, כפי שיקבע ע"י מנהלמעבר בהצלחה מבחן  10.11.21

 ההתקשרות מטעם המשרד, אשר ימומן ע"י הספק.

 המועמד יידרש להליך התאמה ביטחונית , כפי שיקבע, אשר 10.11.22

 ימומן ע"י המזמין. 

 

 -הפסקת עבודה של קב"ט חירום  10.3

החירום בגין תפקוד  מנהל אגף הביטחון רשאי להורות על הפסקת עבודתו של קב"ט

להעמיד מחליף בתוך פרק זמן של חמישה ימי עבודה. על כל כושל והספק יידרש 

 יום חריגה יבוצע קיזוז בהתאם לטבלת הקיזוזים.

 

 -הגדרת תפקיד קב"ט חירום וזמינותו 10.4

 הצבת קב"ט חירום תהיה באישור מנהל אגף הביטחון וכפוף 10.4.1
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 למנהל אגף הביטחון ויעבוד בתיאום עמו ועפ"י הנחיותיו. 

 ל אך ורק במטלות ובמתקני המשרדיטפ–זמינות קב"ט חירום  10.4.2

יהיה אחראי על כתיבת וקביעת נהלי  .ולא בשום מטלה או תפקיד אחר 

 חירום במתקני המשרדים

 בפריסה ארצית באישור ובהנחיית מנהל אגף הביטחון ובפיקוחו. 

 אחראי מבצעית, במסגרת המשרד בנוהל שעת חירום, אחראי 10.4.3

 מנהל אגף הביטחון במשרד.לאימון והכשרת צוותי הכוננות ודיווח ל 

 יהיה אחראי על הערכות לחירום באופן שוטף וככל שיידרש 10.4.4

 במתקני המשרדים. 

 ביצוע בקרה מקצועית על תחום החירום, סדריה ונהליה 10.4.5

 התקינים בהתאם להנחיית מנהל אגף הביטחון ובפיקוחו.

 ריכוז לקחים בכלל מתקני המשרד וגופי סמך בתחום החירום 10.4.6

 והטמעת יישומם.בפריסה ארצית 

 אחראי על יישום הנהלים ע"י צוותי כוננות ונאמני חירום. 10.4.7

 יבצע מטלות נוספות בתחום החירום אשר יוטלו עליו ע"י מנהל 10.4.8

 אגף הביטחון בהתאם לסמכותו כמנהל תחום חירום. 

 יבצע תרגילים לצוותי כוננות בתחום החירום. 10.4.9

 כש מול אחראי לתכנן רכש ציוד ייעודי לתחום החירום לאשר ר 10.4.10

מנהל אגף הביטחון ובהתאם להנחיותיו לוודא הפצת ציוד חירום לכלל 

 מתקני המשרדים.

 יגבה בעת הצורך את מנהלי האבטחה )מנב"טים מקומיים(  10.4.11

ויבצע משימות נוספות בתחומי האבטחה פיזית, אבטחת המידע ואבטחת 

 שרים.

 השתתפות בדיונים/ ימי כשירות/ כנסים וכו' של הגופים 10.4.12

המנחים בתחום החירום )רח"ל/ פקע"ר וכו'( ולפי הנחיות מנהל  

 ההתקשרות מטעם המשרד.

 ביצוע מטלות נוספות בהנחיה של מנהל ההתקשרות מטעם 10.4.13

 המשרד. 

 

  -אספקת השירותים בשעת חירום 10.5

נותן השירותים מתחייב כלפי המשרד כי יספק את מלוא השירותים  10.5.1

המפורטים במכרז זה גם בשעת חירום וככל שיהיה בכך צורך מתחייב 

נותן השירותים לפעול בשיתוף פעולה עם המשרד לקבלת הכרה כ'מפעל 

 חיוני' כהגדרתו בחוק. 

  -ימי עבודה 10היעדרות לפרק זמן העולה על  10.6
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להיעדר מעבודתם למשך פרק זמן נאלץ  ירום קב"ט החבמקרה שבו  10.6.1

ימי עבודה מכל סיבה שהיא, לרבות : מילואים, חופשת  10העולה על 

יידרש נותן השירותים, בהתאם  -לידה, מחלה, חופשה פרטית וכיו"ב  

לדרישת מנהל אגף הביטחון והחירום של המשרד להעמיד לרשות 

 המשרד ממלא/ת מקום העומדים בכלל הקריטריונים

 לתפקיד לצורך מילוי מקום לתקופת ההיעדרות.  והדרישות

 ממלא/ת המקום יידרש להיות מאושר ע"י מנהל אגף הביטחון והחירום.  10.6.2

המשרד לא ישלם תמורה נוספת  -למען הסר ספק, בגין מילוי המקום  10.6.3

 . קב"ט החירוםלנותן השירותים מעבר לתמורה המשולמת עבור שירותי 

תנאי העסקתו, וכן התקורה לקבלן יהיו שכרו של הקב"ט המקומי ו 10.6.4

 זהים לתנאי שנקבעו במכרז לעניינו של הקב"ט המקומי.

 -אשכול ב' – התחייבות לעבודה עם פורטל הספקים הממשלתי 10.7

הזוכה יידרש, בכפוף לשיקול דעתו של המזמין, להגיש דיווחים וחשבונות הנדרשים לצורך  10.7.1

הממשלתי, בשים לב להוראת תכ"ם תשלום עבור עבודתו, במסגרת פורטל הספקים 

והנחיות החשב הכללי הרלוונטיות, ויחתום על חוזה שימוש בפורטל הספקים,  7.7.1.1

כמפורט בהוראת התכ"ם. לחילופין, ימציא אישור כספק הרשום לפורטל הספקים. יודגש, 

 .הכרוכות בהתחברות לפורטל הספקים הממשלתי הזוכה יישא בכלל העלויות
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 הסכם התקשרות 

 

 

 ב י ן

 

 המשרד לפיתוח הנגב והגליל 

 

 "(המזמין)להלן: "

 מצד אחד         

 ל ב י ן

 ________________________ 

 מכתובת ________________________________

 "(הספק)להלן: " 

 מצד שני         

 

המשרד לפיתוח הפריפריה,  הנגב והגליל והמשרד לשיתוף  - 2022-3והמזמין פרסם את  הואיל

אבטחה (, לקבלת  שירותי "המכרז")להלן:  פעולה אזורי  מכרז פומבי למתן שירותי אבטחה

)לפי המכרז בו יזכה ( להלן: השירותים")"  למכרז  פרק גלכמפורט אשכול א' / אשכול ב' 

 ; הספק(

והספק הגיש הצעה למכרז, כדי לספק את  השירותים המבוקשים בהתאם לאמור במכרז,  והואיל

 "(; ההסכםבהצעתו ובהסכם זה )להלן: "

ובכפוף לחתימתו על ההסכם וקיום הדרישות המפורטות במכרז, ועדת המכרזים של  והואיל

 המזמין בחרה בספק כזוכה במכרז;

 

 :קמןפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלל

 -כללי .1

 להסכם זה מצורפים הנספחים המפורטים להלן: 
 פירוט השירותים )פרק ג' למסמכי המכרז(; –נספח א' 
 חוברת ההצעה של הספק במכרז; –נספח ב' 
 ערבות ביצוע; –נספח ג' 
 נספח סודיות והיעדר ניגוד עניינים;  –נספח ד' 
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)בהתאם  באתר מינהל הרכש הממשלתיבנוסף מסמכי המכרז והבהרות למכרז שפורסמו  .2

 לנוסח המעודכן ביותר המופיע שם(, ייחשבו גם הם כמצורפים למסמכי המכרז.

 המבוא והנספחים להסכם מהווים חלק בלתי נפרד ממנו. .3

המופיעה במכרז. פרשנות ההסכם על נספחיו תיעשה בהסכם תהיה למונחים המשמעות  .4

באופן המקיים את דרישות המכרז המפורשות והמשתמעות ובתכלית המכרז של אספקת 

 הטובין והשירותים למזמין באופן מיטבי.   

 -היקף ותקופת ההתקשרות .5

תקופת חודשים ממועד החתימה על הסכם זה )"  12 היאתקופת ההתקשרות  .א

למזמין הזכות להאריך את תקופת ההתקשרות בתקופות "(, כאשר ההתקשרות

חודשים, וכלל האופציות לא  12כל תקופת כל אופציה הארכה תהיה עד נוספות, 

 , על פי שיקול דעתו הבלעדי.  יחדיוחודשים  - 48 -יעלו על

לא כולל מע"מ. בנוסף  למזמין שמורה הזכות ₪ היקף ההתקשרות לא יעלה על   .ב

נוספים, וזאת לצורך הוספת תכולות  10%-קשרות בלהגדיל את היקף ההת

 הקשורות לנושא המכרז, ונדרשות למזמין כחלק מההתקשרות. 

למען הסר ספק, המזמין אינו מתחייב להיקף זה או להיקף כלשהו, ומימוש  .ג

 ההתקשרות יהיה על פי שיקול דעתו הבלעדי.

כל שינוי בהיקף או תקופת ההתקשרות וכן מימוש הזכות להגדיל או להאריך  .ד

את ההתקשרות, תיכנס לתוקפה רק עם חתימה של מורשי החתימה מטעם 

 המזמין, המפורטים בסוף הסכם זה.

, תהיה הארכת התקשרות מתוקף אופציה הקיימת בהסכם או לפי כל דין .ה

ימציא  שהספקתמומש רק לאחר בשיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים, ו

בתוקף לעסוק כקבלן שירות רישיון האישורים המחויבים בתוקף לרבות למשרד 

רישיון , 1996-חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, תשנ"וכמשמעותו ב

 וןשיישירותי שמירה מאת ועדת הרמשרד לשירותי שמירה או לתאגיד 

, אישור כי 1972-תשל"ב ,שמירה כמשמעותה בחוק חוקרים פרטיים ושירותי

( לחוק כלי ירייה 3)10נותן השירותים בעל "מפעל ראוי" כהגדרתו בסעיף 

ג לחוק הנ"ל, 10וכן בעל "רישיון מיוחד" בתוקף בהתאם לסעיף  1949-התשכ"ט

זיקה בו, בדבר קיום חובותיו בעניין שמירת צהיר של הספק ושל בעלי הוכן, ת

זכויות עובדים על פי דיני עבודה, צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים החלים 

ותצהיר ובו התחייבות כי לצורך , על המציע כמעסיק לצורך אספקת השירותים 

הוראת תכ"ם, ביצוע העבודות נשוא ההסכם, לא יועסקו עובדים זרים כמפורט ב

 ,7.11.6"עידוד העסקת עובדים ישראלים במסגרת התקשרויות הממשלה", מס' 

https://www.mr.gov.il/OfficesTenders/Pages/SearchOfficeTenders.aspx
https://www.mr.gov.il/OfficesTenders/Pages/SearchOfficeTenders.aspx
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/116_001.htm
https://takam.mof.gov.il/document/H.7.11.6
https://takam.mof.gov.il/document/H.7.11.6
https://takam.mof.gov.il/document/H.7.11.6
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בנוגע לתקופה שחלפה מאז ראשית ההתקשרות. אם היו לקבלן הרשעות או 

קנסות כמפורט בסעיפים לעיל, תפעל ועדת המכרזים בהתאם לאמור בסעיפים 

שגיאה!  -ו שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.

בדבר הגנה על זכויות  8.2.1להוראת התכ"ם מס'  מקור ההפניה לא נמצא.

עובדים המועסקים על ידי קבלני שירותים בתחומי השמירה, האבטחה 

 .והניקיון

 

במסגרת השיקולים להארכת התקשרות מתוקף אופציה הקיימת בהסכם, יובא  .ו

בחשבון על ידי ועדת מכרזים בין היתר ציון המבדק הסופי, אשר ניתן לקבלן 

 השירותים.

 
 

הקבלן יפעיל מנגנון מסודר וקבוע המתעד את זמני נוכחות העובד במקום  .ז

 העבודה.

 

באופן מידי על כל התראה מנהלית שיקבל הקבלן יתחייב לעדכן את המזמין  .ח

רשימת החוקים  – 12בנספח מהממונה בגין הפרה של חוקי העבודה המפורטים 

, וידווח המפורטים בתוספת השלישית בחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה

 למזמין על אופן תיקון ההפרה שנמצאה על ידי הממונה.

 

 -התחייבויות והצהרות הספק .6

  הספק מצהיר ומתחייב כדלקמן:

 אין מניעה לפי כל דין להתקשרותו בהסכם. .א

הוא עומד בכל דרישות הדין הרלוונטיות לאספקת  השירותים  .ב

 בהתאם להסכם. 

המשפיע על בכל מקרה שבו יחולו שינויים בהוראות הדין, באופן  .ג

 ביצוע ההסכם, הוא יישא בעלויות של שינויים אלו.

ברשותו הניסיון, המיומנות, הידע, הכלים, המלאי וכוח האדם הדרושים למילוי חובותיו  .7

 בהתאם לתנאי ההסכם והמכרז.

 הוא יספק את הנדרש ממנו על פי דרישות המכרז, לשביעות רצון המזמין, ויעשה שימוש .8

 ות בלבד לצורך כך. בתוכנות מחשוב מקורי 

file:///C:/Users/Owner/Downloads/H.8.2.1%20(2).docx%23נספח_ג
file:///C:/Users/Owner/Downloads/H.8.2.1%20(2).docx%23נספח_ג
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הוא לא יעשה שימוש, בעת מתן שירותים, בנתונים, תמונות, תוכנות, מסמכים וכיוצא  .9

באלה, שהוא אינו בעל הקניין הרוחני עליהם, או לחילופין בעל רשות לעשות בהם שימוש 

 לטובת המזמין.

על פי הוא ישתף פעולה עם המזמין וכל נציג מטעמו בכל הקשור למילוי התחייבויותיו  .10

 הסכם זה, בכלל זה הוא ישתף פעולה באופן מלא עם הוראות קב"ט המזמין.

 

  -סודיות .11

הספק מתחייב כי הוא ומי מטעמו ישמרו את המידע שהתקבל אצלם במהלך  .א

ביצוע חובותיהם על פי ההסכם והמכרז בסודיות מוחלטת, במהלך תקופת 

ההתקשרות ולאחריה, ולא יעשו בו כל שימוש למעט לצורך ביצוע חובותיהם 

 בהתאם למכרז ולהסכם. 

לעניין התחייבות זו לסודיות מובהר כי הגדרת "מידע" או "מידע סודי" לא  .ב

 תכלול: 

לנחלת הכלל שלא עקב הפרת  מידע שהוא נחלת הכלל או שיהפוך .1

 התחייבות זו.

 מידע שהיה בידי הספק טרם החתימה על ההסכם.   .2

ככל שהספק או מי מטעמו יפנו בבקשה מתאימה להחרגתו של סוג מידע  .3

ת המידע הסודי, או לחשיפתו בפני גורם כלשהו, המזמין מסוים מתחול

ידון בבקשה ותהיה רשאית לקבלה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וככל 

 שאין בחשיפת המידע חשש לפגיעה כלשהי באינטרסים של המזמין.

הספק אחראי לכך כי בעלי תפקידים אצלו וקבלני משנה שלו, אשר במסגרת  .ג

מין, ישמרו על המידע אליו הם נחשפו בסודיות, עבודתם נחשפים למידע של המז

 בהתאם לחובותיו על פי הסכם זה. 

 -אבטחת מידע והגנות סייבר .12

הספק יהיה אחראי לאבטחת מידע של המזמין המגיע לרשותו בעת ביצוע  .א

ההסכם באמצעי אבטחה נאותים בהתאם לסטנדרטים גבוהים המקובלים 

 בשוק. 

במכרז או בהסכם, הספק יהיה אחראי על מבלי לגרוע מהאמור בכל מקום אחר  .ב

אבטחת המערכות, התוכנות והחומרה המשמשת אותו לצורך אספקת 

( ועל integrityהשירותים או המוצרים למזמין, על תקינותם, אמינותם )
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תפקודם השוטף והתקין. לצורך עמידת הספק בחובות אלו יתפעל הספק ויעדכן 

רכות אלו באופן שוטף, ויוודא כי את אמצעי האבטחה והגנות הסייבר של מע

האמצעים הטכנולוגיים והגנות הסייבר המשמשות לאבטחת המערכות בהם 

הוא עושה שימוש בעת ביצוע חובותיו לפי הסכם זה הם חדישים ועומדים 

 בסטנדרטים המקובלים עבור מערכות אלו. 

הספק יציג למזמין, ככל שיידרש, את האמצעים בהם הוא נוקט לשם אבטחת  .ג

המידע, ויפעל בהתאם לדרישות מאת המזמין לתיקון כל ליקוי או פרצה 

 באבטחת המידע והגנות הסייבר.

הספק מתחייב לדווח למזמין, בהקדם האפשרי, במהלך כל שעות היממה, וללא  .ד

שיהוי, על כל אירוע אבטחה אשר מסכן מידע או מערכות של המזמין או עלול 

תיו נשוא ההסכם, ובפרט יודיע למזמין להשפיע על יכולתו לעמוד בהתחייבויו

 על האירועים הבאים:

אירוע אבטחה או תקיפת סייבר אשר הביאו לדלף או שיבוש מידע או  .1

 קוד תוכנה הקשור למזמין.

אירוע אבטחה או ניסיון תקיפת סייבר אשר עלול להביא לפגיעה  .2

במערכות המזמין, במערכות המסופקות לו, במידע של המזמין או 

 שמש אותו.בקוד המ

אירוע אבטחה או ניסיון תקיפת סייבר אשר מטרתו לאסוף מידע על  .3

 המזמין. 

חובה זה תחול גם אם אין ביד הספק את כלל המידע הרלוונטי, ועליו 

 יהיה לעדכן את דיווחיו בהתאם למידע שיצטבר אצלו.

חובת הדיווח המפורטת בסעיף זה תוגבל למידע הרלוונטי למערכות הספק  .ה

למתן שירותים למזמין, ולא נדרש גילוי מידע של לקוחות או גורמים המשמשות 

 בלתי קשורים אחרים.
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 -ניגוד עניינים בביצוע ההסכם .13

 

הספק מצהיר בזה כי הוא מכיר את הכללים והמגבלות בדבר איסור ניגוד  .א

עניינים וכי אין במועד חתימת הסכם זה כל חשש לניגוד עניינים ביחס עם 

נשוא הסכם זה. הספק מתחייב כי אין בביצוע ההסכם ביצוע  השירותים 

כדי ליצור ניגוד עניינים כלשהו, בין במישרין ובין בעקיפין, בינו לבין 

 המזמין.

 

הספק מתחייב להחתים כל אחד מעובדיו ומי מטעמו שיועסקו על ידו לצורך  .ב

ביצוע ההסכם על הצהרת הסודיות והיעדר ניגוד עניינים בנוסח המופיע 

 ב' להסכם זה. כנספח 

 

הספק מתחייב לשמור על הכללים והמגבלות בדבר איסור ניגוד עניינים,  .ג

כפי שנקבעו בהתחייבות להימנע מניגוד )נספח ב' להסכם זה(, וביתר 

הוראות הסכם זה. ככל שיתעוררו סוגיות שלא נצפו במועד חתימת הצדדים 

במצב של על הסכם זה, על הספק ו/או מי מטעמו, העלולות להעמידו/ם 

חשש לניגוד עניינים או במראית עין של חשש כאמור, יהיה עליו להביא את 

 פרטי המקרה בפני היועץ המשפטי של המשרד ויפעל עפ"י הנחיותיו. 

 

בכל מקרה שייווצר חשש כלשהו לניגוד עניינים בין הספק לבין המזמין  .ד

רת ניגוד יודיע הספק על כך למזמין, ללא כל שיהוי ויפעל באופן מידי להס

העניינים, וכן, יביא את פרטי המקרה בפני היועץ המשפטי של המשרד 

ויפעל עפ"י הנחיותיו. בנוסף, במקרה כאמור, יודיע המזמין לספק אודות 

אמצעים נוספים או מיוחדים הנדרשים ממנו לצורך הסרת ניגוד העניינים, 

 והספק יבצע את הנדרש ממנו בהקדם.

 

הספק מתחייב שלא לקבל כל טובת הנאה או מתנה מכל צד שלישי אשר  .ה

יבקש להעניקה לו בקשר עם מתן השירותים על ידו. הספק מתחייב לדווח 

ליועץ המשפטי של המשרד לאלתר על כל מקרה שבו הוצעה לו טובת הנאה 

 או מתנה כאמור ולנהוג על פי הוראותיה. 
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 -בעלות וזכויות יוצרים .14

ידי -על הזכויות הנדרשות לצורך אספקת השירותים והשימוש בהם עלהספק הוא ב .א

"(. ככל שהספק אינו בעל מלוא זכויות הקניין הרוחני, זכויות הקניין הרוחניהמזמין )"

הוא מצהיר כי בעלי זכויות הקניין הרוחני נתנו בידיו את כל האישורים, הרשאות 

פקת השירותים והשימוש בהם השימוש והרישיונות הדרושים לפי כל דין לצורך אס

 ידי המזמינים, בהתאם לתנאי חוזה זה.-על

בכל מקרה שבו יטען צד שלישי כלשהו, כי שירות שהעמיד ספק לרשות המזמין מפר  .ב

"(, אזי הספק יישא באחריות הבלעדית טענת הפרהזכות קניין רוחני של צד שלישי )"

שיפוי מלא למזמינים וכן  להתמודדות עם טענת ההפרה, על חשבונו ובכלל זה ישלם

 את כל ההוצאות, הנזקים ושכ"ט עו"ד שבהם יידרש לצורך כך.

המזמין יודיעו לספק על כל תביעה שתוגש ובה הועלתה טענת הפרה. במקרה כאמור  .ג

הספק יכנס בנעלי המזמין לצורך ניהול ההליך, אלא אם המזמין יבקש לייצג את עצמו 

 בהליך.

מסגרת ביצוע הסכם זה, ובכלל זה נתונים, מצגות, כל תוצרי העבודה של הספק ב .ד

מסמכים, סיכומי פגישות, תמונות, תכנים וכל חומר אחר שנבנה על ידי הספק במהלך 

"(, הנם זכויותיו הרוחניות וקניינו תוצרי העבודהתקופת ההתקשרות עבור המזמין )"

הג בעלים, הבלעדי של המזמין והוא יוכל לעשות בהם כל שימוש שירצה בעתיד, כמנ

 בין אם לצרכיו ובין אם לצורך פרסום חיצוני.

תוצרי העבודה לא יכללו תהליכי עבודה ומערכות ייעודיות של הספק, אשר לא הוכנו  .ה

עבור המזמין במסגרת ביצוע ההסכם, ואשר נמצאים בבעלות הספק טרם כניסתו 

 לתוקף של ההסכם.  

ם אם מתן השירותים ע"י הספק למען הסר ספק, תוצרי העבודה יהיו רכוש המזמין ג .ו

 הופסק תוך כדי תקופת ההתקשרות.

הספק לא יהיה רשאי למכור, להעביר, להמחות, לפרסם, להשכיר, לרשום, או לעשות  .ז

 שימוש כלשהו בתוצרי העבודה, ללא אישור המזמין בכתב ומראש.

 -קבלני משנה .15

לצורך אספקת בכפוף לאמור במסמכי המכרז, הספק יהיה רשאי להפעיל קבלני משנה  .א

 ., באישור מוקדם ובכתב של המזמיןהשירותים
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האחריות הכוללת למתן השירותים ולעמידה בכל תנאי המכרז תהיה של הספק, וכל  .ב

ההתקשרויות של גורמי המזמין בנוגע לעבודות יבוצעו מול הספק ומולו בלבד, מבלי 

 והמזמינים. שיש בהם לגרוע, להגביל או לצמצם את חובות הספק כלפי עורך המכרז

בכל מקרה שהספק יעסיק קבלן משנה ייעודי לצורך ביצוע הוראות ההסכם ולצורך זה  .ג

בלבד, המזמין יהיה רשאי לדרוש מהספק להחליף קבלן משנה זה במידה והוא סבור 

 כי הוא אינו מבצע את חובותיו כנדרש. 

 -יחסים בין הצדדים .16

 : מוצהר ומוסכם בזה בין הצדדים כי .א

לפי ההסכם אינם יחסי עובד ומעביד והמזמין אינו המעסיק של עובדי  היחסים ביניהם .א

 וקבלני המשנה של הספק.

הספק בלבד יהיה אחראי לכל תשלום, לשיפוי בגין נזק, פיצויים או כל תשלום אחר  .ב

המגיע ממנו על פי כל דין לאנשים המועסקים על ידו בין באופן ישיר בין כקבלני שירות, 

 או לכל אדם אחר. 

זמין לא ישלם כל תשלום לביטוח לאומי ויתר הזכויות הסוציאליות בקשר לאנשים המ .ג

 המועסקים על ידי הספק. 

מצאה כי המזמין נושא  מנהליתככל שלמרות האמור לעיל, ערכאה שיפוטית או  .ד

באחריות ישירה כלפי הספק, עובדיו או קבלני משנה שלו, כאילו הוא מעסיקם, ישפה 

הספק את המזמין עבור כל תשלום בו הוא חויב וחורג מהתמורה המגיע לו לפי הסכם 

זה. בכלל זה יישא הספק בתשלומי הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין בהם נשא 

 המזמין. 

גשת תביעה כאמור בסעיף זה, יודיע המזמין לספק על קיומה של התביעה, במקרה של ה .ה

 ויאפשר לספק להתגונן.

 -תמורה .17

 המצורפת ולמפורט במסמכי המכרז. לספק תשולם בהתאם למפורט בהצעתו התמורה  .א

התמורה לספק תהיה סופית, ולא ישולם לספק סכום נוסף כלשהו בגין ביצוע הנדרש  .ב

זה לא ישולם לספק בגין החזר הוצאות, נסיעות, תשלום ממנו לפי הסכם זה, בכלל 

עבור קבלני משנה תשלומים לצדדי ג' וכדו', אלא אם צוין אחרת במפורש במסמכי 

 המכרז. 
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בכל מקרה שבו יחולו שינויים בהוראות הדין באופן המשפיע על ביצוע ההסכם, הספק  .ג

במסמכי המכרז או יישא בעלויות של שינויים אלו, למעט אם נכתב במפורש אחרת 

 בהסכם.

 -כללי תשלום .18

כללי התשלום המפורטים להלן כפופים להוראות החשב הכללי במשרד האוצר כפי  .א

 שמתפרסמים מעת לעת.

לצורך קבלת תשלום, הספק יגיש חשבון המפרט את התשלומים המגיעים לו בהתאם  .ב

מין, "(. את החשבון על הספק להגיש בהתאם להנחיות המזחשבוןלהסכם ולמכרז )"

 וזאת כתנאי לאישור החשבון ולהעברת התשלום לספק. 

 החשבון יכלול את הפרטים והמסמכים הבאים:  .ג

שם הספק וכתובתו, מספר מזהה של הספק, תאריך החשבון, מספר  .1

התחייבות או הזמנה, תיאור שירות או עבודה )וכן יחידת מידה, כמות, מחיר 

מוסף, סכום מס ערך מוסף בגין יחידה, אם קיים(, ערך כולל לפני מס ערך 

בספרות  –החשבונית )מתייחס לעוסק מורשה בלבד(, סך הסכום לתשלום 

ובמילים, חתימת הספק או חתימה דיגיטלית וכן קיום הכיתוב "מסמך 

 ממוחשב".

-התשל"ו אישור מפקיד מורשה כמשמעותו בחוק עסקאות גופים ציבוריים  .2

מנהל או פטור מלנהל את פנקסי , בתוקף לאותה שנת כספים, כי הוא 1976

החשבונות והרשומות שעליו לנהלם על פי פקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[ ועל 

 פי החוק.

על החשבון לכלול, בין היתר, את הסכום לתשלום לפני מס ערך מוסף )"מע"מ"(, ואת  .א

סך הכול לתשלום כולל מע"מ. במקרה שבו יחול שינוי בגובה המע"מ עד מועד הגשת 

 תעודכן בהתאם התמורה לה זכאי הספק.החשבון 

במקרה בו יהיו שינויים שאינם בגובה המע"מ במסים או בהיטלים, על מחיר  .ב

השירותים או הטובין, לא יהיה בשינויים אלה כדי להשפיע על גובה התמורה, אלא 

 בהתאם ובכפוף לקבלת אישור המזמין מראש ובכתב, ולפי שיקול דעתו הבלעדי. 

ש דיווחים וחשבוניות באמצעות פורטל הספקים הממשלתי, מערכת הספק יידרש להגי .ג

 ממוחשבת של הממשלה המאפשרת בין היתר הגשת חשבוניות באופן מקוון. 

המזמין יבדוק ויאשר כל חשבון שיוגש לתשלום על ידי הספק, בהתאם למפורט לעיל,  .ד

 ולהנחיות החשב הכללי.

 -הבטחת זכויות עובדים .19
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מתחייב לשלם לעובדים המועסקים על ידו, בקשר לביצועו של חוזה זה, כל  הספק .א

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

וכן על פי הוראות חוזה זה )להלן: "הוראות הדין"(. שכר השעה אשר ישולם על ידי 

יר עליה במועד הגשת ההצעות למכרז, לעובדיו לא יפחת מעלות השכר כפי שהצה הספק

ובכל מקרה עלות זו לא תפחת מעלות השכר המינימאלית הנקבעת על ידי שר הכלכלה 

ומתעדכנת מעת לעת. יובהר כי במקרים שבהם נספח התמחיר שנקבע במכרז מיטיב 

עם העובד לעומת הוראות הדין, יש לפעול בהתאם לקבוע בנספח התמחיר. הפרת סעיף 

 רה יסודית של החוזה ועילה לביטולו המידי. זה היא הפ

 

מתחייב, במקרה הצורך, להסדיר את יחסי העבודה בינו לבין העובדים  הספק .ב

המועסקים על ידו לצורך חוזה זה בהסכם העסקה התואם את דרישות החוזה. הפרת 

להיטיב  הספקסעיף זה היא הפרה יסודית של החוזה ועילה לביטולו המידי. אם יבקש 

עם עובדיו יותר מהקבוע בהסכם זה, הוא רשאי על פי שיקול דעתו בלבד לעשות כן 

 ובלבד  שיישא בכל עלות נוספת שתידרש.

 
 חוקל 24ימסור לכל עובד על פי חוזה זה תלוש שכר חודשי בהתאם לתיקון מס'  הספק .ג

אם נמנע עובד מלאסוף את תלוש השכר שלו בפרק זמן של  .1958-הגנת השכר, תשי"ח

 יום, ישלח לו אותו הקבלן בדואר מיד לאחר המועד האמור. 30

 
ודה )תנאי עבודה חוק הודעה לעובד ולמועמד לעבימציא לכל עובדיו הודעה לפי  הספק .ד

. לעובד שאינו קורא עברית תומצא הודעה 2002-והליכי מיון וקבלה לעבודה(, תשס"ב

לעיון בשפה המובנת לו. תנאי לתחילת ההתקשרות יהיה המצאת טופס הכולל את 

פרטי העובדים שקיבלו את ההודעה וכן הצהרה כי העובד קיבל את ההודעה, קרא 

רוף נוסח ההודעה שנמסרה לעובד או נוסח ההודעה אותה והבין את תוכנה, וזאת בצי

 המעודכנת לעובד.

 
 

למשרד הצהרה שהוא עומד בכל החובות והתשלומים  הספקאחת לחצי שנה ימציא  .ה

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

מטעם קבלן המשרד ובמתקניו. על ההצהרה להיות חתומה בידי מורשה חתימה 

 השירותים ועל ידי עורך דין. 

 

צו ההרחבה ]נוסח משולב[ יבטח את עובדיו בביטוח פנסיוני התואם את הקבוע ב הספק .ו

)להלן: "צו ההרחבה"(, בשינויים  1736(, 29.1.08) 5772)י"פ  2011לפנסיה חובה 

 שיפורטו להלן: 

 לצו ההרחבה. 5 – 1.א.4לא יחולו הסייגים הקבועים בסעיף  הספקעל  (1

ד' לצו( שיעור ההפרשות  6על אף האמור בצו ההרחבה )ובעיקר בסעיף  (2

מהשכר הפנסיוני לפוליסה אישית על שם העובד בקופת גמל )בהתאם לסעיף 

https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/090_001.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/090_001.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/094M1_001.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/094M1_001.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law100/%D7%A6%D7%95%20%D7%94%D7%A8%D7%97%D7%91%D7%94%20%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%91%20%D7%9C%D7%A4%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%94%20%D7%97%D7%95%D7%91%D7%94%202011.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law100/%D7%A6%D7%95%20%D7%94%D7%A8%D7%97%D7%91%D7%94%20%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%91%20%D7%9C%D7%A4%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%94%20%D7%97%D7%95%D7%91%D7%94%202011.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law100/%D7%A6%D7%95%20%D7%94%D7%A8%D7%97%D7%91%D7%94%20%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%91%20%D7%9C%D7%A4%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%94%20%D7%97%D7%95%D7%91%D7%94%202011.htm
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( אשר 2005-חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל(, תשס"השל  13

החל מיום העסקת העובד לצורך ביצוע ההתקשרות יהיה  הספקלהם מחויב 

 כדלקמן:

 

חוק ל 14על ההפרשה הפנסיונית לעמוד בכל התנאים המוגדרים בסעיף  (3

 .1963-פיצויי פיטורים, תשכ"ג

ז' לצו ההרחבה )נוסח 6 –ה' 6.ז.6 –.ה. 6 -ו 1.א.3על אף האמור בסעיפים  (4

לצורך ביצוע חוזה זה  הספקמשולב( לפנסיה חובה, עובד המועסק על ידי 

יהיה זכאי לביטוח הפנסיוני ולביצוע ההפרשות בשיעורים המצוינים לעיל 

 החל מיום העסקת העובד לצורך ביצוע ההתקשרות.

ההפקדות ותשלומי המעביד עבור פיצויי פיטורים לא ניתנים להחזרה  (5

 למעביד גם במקרה שבו העובד הפסיק את עבודתו מרצונו.  

חוק הפיקוח על ל 23ובהר כי למרות הוראות סעיף למען הסר ספק, מ (6

רשאי למשוך  הספק, לא יהיה 2005-שירותים פיננסיים )קופות גמל(, תשס"ה

 את כספי התגמולים שנצברו בקופה, לרבות תגמולי המעסיק.

דר הפנסיוני באמצעות סוכנות שהוא בעל איסור לבצע את ההס הספקחל על  (7

 עניין בה או שבעל עניין בקבלן הוא בעל עניין בסוכנות.

 

מתחייב להפריש לקופת גמל בגין קצובת הנסיעה המשולמת לעובד. הפרשות  הספק .ז

 :כאמור יהיו כדלקמן

 סה"כ  הפרשות המעביד  הפרשות העובד
5% 5% 10% 

 
 -קרן השתלמות .ח

עבור העובדים תשלומים חודשיים לקרן  מתחייב להפריש הספק  .1

 השתלמות שתיבחר על ידי העובד.

הפרשות עבור הקרן, בין אם נבחרה קרן על ידי העובד ובין אם לאו, יבוצעו  .2

הודעה, "עלות שכר למעסיק לכל שעת ובהתאם לכללים המפורסמים ב

הודעה, "עלות שכר למעסיק לכל שעת עבודה וב ום הניקיון",עבודה בתח

 בתחום השמירה והאבטחה". 

 
 סה"כ  הפרשות המעביד הפרשות העובד

2.5% 7.5% 10% 
 

יום מיום החתימה על ההסכם, להעביר ל"גוף מוסדי"  60-מתחייב, לא יאוחר מהספק  .ט

חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ייעוץ, שיווק ול"מוצר הפנסיוני" )כמשמעותם ב

ר(, שאליו מפקיד הספק את ( )אחד או יות2005-ומערכת סליקה פנסיוניים(, תשס"ה

 הפרשות העובד הפרשות המעביד
הפרשות 
המעביד 
 לפיצויים

 סה"כ

7.5% 7% 8.33% 22.83% 

https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/999_470.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/p189_001.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/p189_001.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/p189_001.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/999_470.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/999_470.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/999_470.htm
https://takam.mof.gov.il/document/H.8.2.1
https://takam.mof.gov.il/document/H.8.2.1
https://takam.mof.gov.il/document/H.8.2.1
https://takam.mof.gov.il/document/H.8.2.1
https://takam.mof.gov.il/document/H.8.2.1
https://takam.mof.gov.il/document/H.8.2.1
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/999_471.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/999_471.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/999_471.htm
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"הקופה"( רשימה הכוללת את  –התשלומים הפנסיוניים עבור העובד )בסעיף זה 

 הפרטים הבאים:

שם פרטי, שם משפחה, מען העובד, מספר תעודת זהות, תאריך תחילת  .1

עבודה של העובד המועסק על ידו לצורך ביצוע חוזה זה, ושבגינו מפריש 

 ה. הספק תשלומים פנסיוניים לקופ

פירוט שכרו החודשי של העובד החל מיום החתימה על החוזה או החל מיום  .2

קליטתו של העובד או החל מהיום שהעובד התחיל לעבוד מכוח חוזה זה, לפי 

 העניין.

העתק מהרשימה יועבר למזמין, מוחתם בחותמת "העתק זהה למקור",  .3

 וחתום על ידי עורך דין.

הפרה יסודית של החוזה ועילה רישום חסר או כוזב של הדיווח יהיה  .4

 לביטולו.

בחודש אוגוסט של כל  1-בחודש פברואר ו 1דיווח זה יחזור על עצמו מדי  .5

שנה. הדיווח יכלול גם את רשימת העובדים שהועסקו על ידי הספק לצורך 

ביצוע חוזה זה, ושסיימו את עבודתם אצלו מכל סיבה שהיא במהלך חצי 

 השנה שקדמה למועד הדיווח.

 לעיל. 'דאות דלעיל יעוגנו ויפורטו בהודעה לעובד כמפורט בסעיף ההור .6

 

יתחייב לשתף פעולה באופן מלא עם ביקורות שייערכו מטעם יחידת הביקורת  הספק .י

באגף החשב הכללי, מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד הכלכלה, רשות האוכלוסין 

וההגירה, משרדי הממשלה וכל גורם מקצועי אשר ימונה על ידי החשב הכללי או על 

סעיף זה מהווה הפרה ידי משרדי הממשלה לעניין שמירת זכויות עובדים. הפרת 

 יסודית של החוזה ועילה לביטולו המידי. 

 
במסגרת הביקורת יידרש הקבלן להמציא, בין היתר, אישורים על תשלומים למס  .יא

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

וונטי נוכחות של העובדים המועסקים במשרדי הממשלה וכן כל מסמך אחר הרל

לביקורת לרבות קבצים ממוחשבים. הפרת סעיף זה מהווה הפרה יסודית של החוזה 

 ועילה לביטולו המידי. 

 

 לספקבמקרים שבהם נמצאה הפרה של זכויות עובדים, יועברו כל הממצאים בכתב  .יב

 30יתחייב להמציא בתוך  הספקוהעתקים יועברו למשרד שבו התבצעה העבודה. 

בצירוף חוות דעת רואה חשבון המפרט תיקון מלא של  ימים תצהיר מאת ההנהלה

הליקויים, כולל תשלום רטרואקטיבי לעובדים שזכויותיהם הופרו. מובהר בזאת כי 

במקרה שהמשרד החליט על הפסקת ההתקשרות, לא יהיה בכך משום ויתור כלשהו 

 ין. על טענה או על תביעה למיצוי מלוא זכויות המשרד על פי תנאי ההתקשרות וכל ד
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ימים על כל תלונה שתועבר אליו מהמשרד  30יתחייב להשיב בכתב בתוך  הספק .יג

המתקשר בדבר פגיעה בזכויות העובדים המועסקים על ידו במשרד. בתשובתו יפרט 

הקבלן את הליך בדיקת התלונה ואת האופן שבו טופלה. המשרד יעדכן את יחידת 

 הביקורת באגף החשב הכללי בהתאם.

 
מתחייב לדווח למשרד אם נשלל ממנו הרישיון הקבוע בחוק העסקת עובדים  הספק .יד

 .1996-על ידי קבלני כוח אדם, תשנ"ו

 

מתחייב כי לצורך ביצוע העבודות נשוא ההסכם, לא יועסקו עובדים זרים על  הספק .טו

ידו בין במישרין ובין בעקיפין, וכן ידועים לו הצעדים שיינקטו נגדו במקרה שיפר 

הסכם כמפורט בהוראת תכ"ם, "עידוד העסקת עובדים ישראלים במסגרת סעיף זה ב

 .7.11.6התקשרויות הממשלה", מס' 

 

 

מתחייב לצרף לתלוש המשכורת הראשון הנמסר לכל עובד מטעמו הנותן  הספק .טז

שירות במשרד, הודעה בכתב בדבר מיקומה המדויק של תיבת התלונות שאליה יוכל 

. בנוסף, יידרש הספקפגיעה בזכויותיו על ידי  העובד למסור הודעה למשרד בדבר

לצרף הודעה כאמור, מדי שנה, בתלוש המשכורת של חודש ינואר לכלל עובדיו  הספק

 הנותנים שירות במשרד.

 

 -כללי הצמדה 20

כללי הצמדה יחולקו לשניים. כללי הצמדה עבור רכיבים שהם שכר עבודה וכללי הצמדה  .א

 . רה()תקו עבור רכיבים שאינם שכר עבודה

כללי ההצמדה בעדכון רכיבי השכר: במקרה שעודכן רכיב מרכיבי ערך שעת העבודה מכוח  .ב

הוראות חוק או צו הרחבה או כל הסכם שחתמה המדינה, יעודכן ערך שעת העבודה לנותן 

הספק לא תגדל בעקבות עליית  השירות בהתאם, במועד שבו חל עדכון הרכיבים. תקורת

 ערך שעת עבודה. יובהר כי הספק מתחייב להעביר תוספות אלו לעובדיו במלואן.

במקרים בהם עובדי הספק מרוויחים שכר יסוד הגבוה מהשכר המינמלי המפורסם   .ג

בהודעה, "עלות שכר למעסיק לכל שעת עבודה בתחום השמירה והאבטחה". עדכון בשכר 

א יגרור עליה מקבילה בשכר העובדים כל עוד שכרם גבוה מהשכר היסוד המינימאלי ל

 המעודכן אשר פורסם בהודעה.

 לגבי בעלי התפקידים באשכול ב' הם יהיו זכאים ל תוספת יוקר, .ד

בתקרת השיעורים עליהם יוסכם בהסכמים  קיבוציים לכלל  

השכירים במשק. ההתאמה תחול על מרכיב תשומות השכר כפי 

 שיפורט בחוזה ההתקשרות.
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התשלום עבור רכיבים שאינם שכר עבודה )תקורה( יוצמדו על פי הכללים  .ה

 .7.3.2הקבועים בהוראת תכ''ם, "כללי הצמדה בהתקשרויות", מס' 

 -שא הצמדההגדרות בנו 21

הסדר הנערך במסגרת התקשרות, אשר נועד להתאים את ערך הנכס,  – הצמדה .א

השירות או המחיר, לשינויים ברמת המחירים, בהסתמך על פרסומי הלשכה 

המרכזית לסטטיסטיקה, בנק ישראל או פרסומים רשמיים ובלתי תלויים 

ך המדד אחרים, מישראל ומחוץ לישראל. ההצמדה מחושבת על ידי השוואת ער

 בתאריך הקובע ביחס לתאריך הבסיס. 

המועד על פיו נקבע המדד הקובע, לצורך תשלום ההצמדה עבור  – תאריך קובע .ב

 תקופה מוגדרת.

המועד שממנו ואילך מחושבת ההצמדה, לאורך כל תקופת  – תאריך בסיס .ג

  ההתקשרות.

 ערך המדד בתאריך הקובע, בהתאם לסוג ההצמדה )הצמדה למדד –מדד קובע  .ד

 בגין או הצמדה למדד ידוע(.

 ערך המדד בתאריך הבסיס, בהתאם לסוג ההצמדה  – מדד בסיס .ה

המדד האחרון שפורסם באופן רשמי, נכון לתאריך הקובע, גם אם  – מדד ידוע .ו

 טרם פורסם המדד בגין אותו החודש.

 
 -תנאי ההצמדה 22

 המועד האחרון להגשת הצעת המחיר הסופית.  –תאריך הבסיס  .א

 תאריך החשבונית.  –בע התאריך הקו .ב

 מדד המחירים לצרכן.  –מדד / שער חליפין  .ג

 מדד ידוע. –סוג המדד  .ד

 רבעון. –תדירות ההצמדה  .ה

 . 100% –חלקיות ההצמדה  .ו

 
 -ביצוע ההצמדה 23

 ביצוע ההצמדה יחל מהחשבונית הראשונה להתקשרות. .א

 

 -אופן חישוב ההצמדה 24

חישוב ההצמדה יבוצע אחת לתקופה, בהתאם לתדירות ביצוע ההצמדות  .א

 שנקבעה בהסכם ההתקשרות. 

ההצמדה בפועל תתבצע בהתאם למועד פרסום המדד הרלוונטי. ככל שהתאריך  .ב

הקובע אינו יום עדכון המדד, ביצוע ההצמדה יחל ביום עדכון המדד האחרון, 

 הקודם לתאריך הקובע. 

 

 יתווסף או יופחת לתעריפים שנקבעו בהתקשרות.סכום ההצמדה שיחושב  .ג
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 )רק עבור בעלי התפקידים באשכול א'(  על מנת לעודד מצוינות בקרב העובדים, מתחייב הקבלן 25

לשלם, אחת לשנה ולא יאוחר מחודש אפריל בכל שנה, מענק מצוינות לעובדים מצטיינים בגובה 

מבסיס השכר המצרפי של עובדי הקבלן באותה שנה כמפורט להלן ועל פי אמות מידה  1%

מות מידה להענקת מענק מצוינות לעובדי הודעה, "אשתקבע המדינה מעת לעת שיפורסמו ב

יובהר כי הקבלן מתחייב לשלם בכל שנה את  ."קבלן בתחומי השמירה, האבטחה והניקיון

 הסכום הכולל במלואו.

שכר הבסיס לחישוב מצוינות בעבודה יהיה הסך הכולל של רכיבי שכר היסוד המפורסם 

)גם עבור עובדים  "הודעה, "עלות שכר למעסיק לכל שעת עבודה בתחום השמירה והאבטחהב

ששכרם גבוה מהשכר הנקוב בהודעה(, בתוספת גמול בעד עבודה בשעות נוספות או ביום 

 מנוחה, ככל שהעובד זכאי להם, וקצובת נסיעה בתקופה אשר בעדה משולם המענק. 

שכר לכל דבר ועניין, לא יובא בחשבון לעניין פיצויי פיטורים או המענק שישולם, אינו מהווה 

לחישוב ערך שעה, ולא יבצעו בגינו הפרשות כלשהן )לרבות הפרשות לקופת גמל, ובכלל זה קרן 

 פנסיה וקרן השתלמות(.

 -שי לחג 26

 :לעובד שמירהשי לרגל ראש השנה ולרגל חג הפסח 

הקבלן יעניק שי לעובד אשר היה מועסק בתחילת החודש שבו חל ערב ראש השנה או חל ערב 

 .השי לא יוענק בטובין או בשווה כסף כגון תלושי קנייהפסח, לפי העניין. 

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

יחולו לגבי השתתפות המדינה בשי לחג גובה השי השנתי ייקבע ויתעדכן בהתאם לעדכונים ש

המוענק לעובדים המועסקים בשירות המדינה, כמפורט בחוזרי נציבות שירות המדינה לעניין 

  השנה. ראש וחלקו לקראת הפסח חג לקראת חלקים, חלקו בשני יינתן זה. השי

 -שי בטובין לחג 27

  המדינה )כגון: הקבלן יעניק לעובד שי בטובין במועדים שבהם ניתן השי לעובדי

סלסלת שי לט"ו בשבט, משלוח מנות בפורים וכו'( בשווי השתתפות המשרד 

 שניתנה לעובד המדינה. הקבלן יזוכה במלוא סכום שווי המתנה שקבע המשרד.

  המשרד יעביר לקבלן דרישה לרכישת שי בטובין לחג )כגון: סלסלת שי לט"ו

 בשבט, משלוח מנות בפורים וכו'(.

  בתשלום לקבלן יהיה שווה לסכום השתתפות המשרד בשי שווי ההשתתפות

המחולק לעובדי המדינה ללא סכום ההשתתפות של ועדי העובדים, אם ישנה 

 השתתפות כאמור.

  התשלום לקבלן עבור השי ייעשה כנגד הצגת חשבונית והצהרת הקבלן כי השי

 בטובין ניתן לכלל העובדים.

 ימים מהמועד שבו הומצא  45 -מועד התשלום הממשלתי יהיה לא יאוחר מ

 החשבון למזמין.

https://takam.mof.gov.il/document/H.8.2.1
https://takam.mof.gov.il/document/H.8.2.1
https://takam.mof.gov.il/document/H.8.2.1
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 -ערבות ביצוע .20

פי ההסכם ימסור הספק למזמין ערבות -כבטחון למילוי ההתחייבויות של הספק על .א

 .מהיקף ההתקשרות 5%שיעור של אוטונומית בלתי מותנית, ב

ערבות דיגיטאלית בהתאם לתקן הערבויות הדיגיטליות אשר ערבות ביצוע תהיה  .ב

החשב הכללי, ואשר הונפקה על ידי בנק או חברת ביטוח אשר  פורסם על יד

הוסמכו על ידי החשב הכללי להנפקת ערבות דיגיטאלית בהתאם לתקן. במקרה 

, ותנוהל במסמכי המכרזכאמור תהיה הערבות בהתאם לנוסח המפורט כנספח 

ערבויות  14.4.1בהתאם לתקן הערבויות הדיגיטאליות ולהוראת תכ"ם 

 . דיגיטליות

הוראת בהערבות תונפק על ידי בנק או חברת ביטוח בהתאם להוראות המפורטות  .ג

 ."ערבויות" 7.3.3תכ"ם 

גוף סטטוטורי, חברה ממשלתית, חברת בת ממשלתית ומוסד להשכלה גבוהה  .ד

המפורט רשאים להגיש הוראת קיזוז במקום ערבות הגשה בהתאם לנוסח 

 ."ערבויות" 7.3.3הוראת תכ"ם ב

יום לאחר תום תקופת ההתקשרות. במידה והמזמין יממש  90תוקף הערבות יהיה  .ה

את האופציה להארכת תקופת ההתקשרות, יאריך הספק את תוקף הערבות 

 יום לאחר תום תקופת ההתקשרות.  90 -בהתאמה עד ל

המזמין רשאי לדרוש להאריך את תוקף הערבות בעוד שלושה חודשים לאחר תום  .ו

תקופת הערבות, במקרה בו יהיה הדבר נדרש על מנת להבטיח סיום אספקת 

השירותים או אחריות. במידה והספק לא יאריך את תוקף הערבות בהתאם 

להוראות ההסכם, רשאי המזמין לחלט את הערבות, בהתאם לשיקול דעתו 

 עדי. הבל

במהלך תקופת ההתקשרות או תקופת המעבר רשאי המזמין, לפי שיקול דעתו  .ז

הבלעדי, להפחית את סכום ערבות הביצוע , לסכום נמוך יותר, כפי שיקבע על 

 ידו.

לאחר תום התוקף של הערבות, ככל שהיא לא חולטה, יחזיר המזמין את  .ח

 הערבות לספק.

https://takam.mof.gov.il/main
https://takam.mof.gov.il/main
https://takam.mof.gov.il/main
https://takam.mof.gov.il/main
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 -הגבלת אחריות .21

בדן או נזק מכל סוג שהוא, שייגרם למזמין, לעובדיו הספק יישא באחריות בגין או .א

וכל מי מטעמו וכן לכל גוף, אדם או צדדים שלישיים כלשהם, עקב מעשה או 

מחדל של הספק, עובדיו, שלוחיו, קבלני משנה שלו או כל מי שבא מכוחו או 

 מטעמו, במסגרת ביצוע הסכם זה. 

או באחריות ולא יישאו בשום המזמין, הבאים מכוחו או המועסקים על ידו לא ייש .ב

תשלום, הוצאה, אובדן או נזק, בגין נזק מכל סוג שהוא שייגרם לספק, לבאים 

מכוחו או למועסקים על ידו. האמור לא יחול ביחס לנזק שנגרם בזדון 

 ושהאחריות בגינו מוטלת על המזמין לפי דין.

ם שעילת לא יהיה בסיומו של הסכם זה כדי לגרוע מאחריות הספק לגבי נזקי .ג

התביעה בגינם נובעת מהסכם זה או מאספקת השירותים על פיו או קשורה 

 אליהם.

הספק מתחייב לשלם ולשפות את המזמין באופן מלא, ככל שיחויב המזמין לשלם  .ד

כל סכום בגין חיוב שעל פי הסכם זה חב בו הספק, בין אם הוא נובע מתביעתו 

ת קבלני משנה( או עובד של של עובד של הספק או מי מטעמו של הספק )לרבו

 המזמין או צד שלישי או של מבטח או מכל מקור אחר. 

המזמין יודיע לספק על כל תביעה או דרישה על פי סעיף זה בהקדם האפשרי לאחר  .ה

 קבלתה, ויאפשר לו להתגונן מפניה. 

 -ביטוח .22

הספק מתחייב לבצע ולקיים את הביטוחים המפורטים בזה לטובתו ולטובת מדינת  .א

משרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל והמשרד לשיתוף פעולה אזורי את  –אל ישר

הביטוחים כשהם כוללים את כל הכיסויים והתנאים הנדרשים וכאשר גבולות 

 האחריות לא יפחתו מהמצוין להלן:

 

 -ביטוח חבות מעבידים

הספק יבטח את אחריותו החוקית כלפי עובדיו בביטוח חבות מעבידים בכל תחומי  .ב

 מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.

 לעובד, למקרה ולתקופת הביטוח )שנה(. ₪  20,000,000גבול האחריות לא יפחת מסך   .ג

הפוליסה תכלול הרחבה לפיה הכיסוי יחול גם על חבותו של המבוטח הנובעת מאחזקה  .ד

 ושימוש בכלי נשק ברישיון על ידו ועל ידי עובדיו או על ידי מי מטעמו.
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לכסות את חבותו של המבוטח כלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם  הביטוח יורחב .ה

 היה ויחשב  כמעבידם.

משרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל  –הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל  .ו

והמשרד לשיתוף פעולה אזורי  היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה/מחלת מקצוע 

ם כלפי מי מעובדי הספק, קבלנים, קבלני כלשהי כי היא נושאת בחבות מעביד כלשה

 משנה ועובדיהם שבשירותו.

 -ביטוח אחריות כלפי צד שלישי

הספק יבטח את אחריותו החוקית על פי דיני מדינת ישראל בביטוח אחריות כלפי צד  .ז

 שלישי גוף ורכוש כולל נזקי גרר,  בכל תחומי מדינת ישראל והשטחים המוחזקים.

 למקרה ולתקופת הביטוח )שנה(.₪  10,000,000ו מסך  גבולות האחריות לא יפחת .ח

 .(CROSS LIABILITYבפוליסה ייכלל סעיף אחריות צולבת  ) .ט

הפוליסה תכלול הרחבה לפיה מכוסה חבותו של המבוטח הנובעת מאחזקה ושימוש  .י

 בכלי נשק ברישיון על ידו ועל ידי עובדיו או על ידי מי מטעמו. 

של המבוטח כלפי צד שלישי בגין פעילות של קבלנים, הביטוח יורחב לכסות את חבותו  .יא

 קבלני משנה ועובדיהם.

כל סייג/חריג לגבי רכוש והמתייחס לרכוש מדינת ישראל ו/או כל רכוש ו/או מתקן  .יב

 יבוטל. -מאובטח נשוא השירותים שהספק או כל איש שבשירותו פועלים או פעלו בו

טח נשוא השירותים ייחשבו רכוש רכוש מדינת ישראל /או כל רכוש ו/או מתקן מאוב .יג

 צד שלישי.  

משרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל  –הביטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל  .יד

והמשרד לשיתוף פעולה אזורי   ככל שייחשבו אחראים למעשי ו/או מחדלי הספק וכל 

 הפועלים מטעמו.

 

 -ביטוח אחריות מקצועית

 בביטוח אחריות מקצועית.הספק יבטח את אחריותו המקצועית  .טו

הפוליסה תכסה כל נזק מהפרת חובה מקצועית של הספק, עובדיו ובגין כל הפועלים  .טז

מטעמו ואשר אירע כתוצאה ממעשה, רשלנות, לרבות מחדל, טעות או השמטה, מצג 

בלתי נכון, הצהרה רשלנית שנעשו בתום לב, בקשר למתן שירותי אבטחה עבור משרד 



                 3-2022פומבי מכרז                    

164 

   

ב והגליל והמשרד לשיתוף פעולה אזורי  בהתאם למכרז/חוזה  לפיתוח הפריפריה, הנג

משרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל והמשרד לשיתוף פעולה  –עם מדינת ישראל 

 אזורי.

 למקרה ולתקופת הביטוח )שנה(.₪  4,000,000גבולות האחריות לא יפחתו מסך   .יז

 הכיסוי על פי הפוליסה יורחב לכלול את ההרחבות הבאות: .יח

 ה ואי יושר של עובדים.מרמ- .יט

 אובדן מסמכים, לרבות אובדן השימוש ו/או העיכוב עקב מקרה ביטוח.- .כ

 משרד –אחריות צולבת, אולם הכיסוי לא יחול על תביעות הספק כנגד מדינת ישראל - .כא

 .לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל והמשרד לשיתוף פעולה אזורי

 חודשים. 6  -הארכת תקופת הגילוי לפחות ל- .כב

משרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל –יטוח יורחב לשפות את מדינת ישראל הב .כג

ככל שיחשבו אחראים  למעשי ו/או מחדלי הספק וכל והמשרד לשיתוף פעולה אזורי 

 הפועלים מטעמו.

 -ביטוחי רכוש

הספק יבטח את רכושו וכל הציוד המשמש אותו לצורך ביצוע ומתן שירותי האבטחה  .כד

ביטוח מסוג אש מורחב, או מסוג כל הסיכונים בהתאם לאופי על פי המכרז/החוזה ב

הרכוש והציוד, לרבות הציוד הנמסר לעובדיו לצורך ביצוע תפקידם בהתאם 

לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל והמשרד  משרד –המכרז/חוזה עם מדינת ישראל 

 על פי ערך כינון.   לשיתוף פעולה אזורי

כחלופה לעריכת הביטוחים, וככל ולא נערכו הביטוחים האמורים, במלואם או  .כה

לפיתוח הפריפריה, הנגב משרד  –בחלקם, הספק פוטר מאחריות את מדינת ישראל 

ועובדיהם מנזק ו/או אבדן אשר ייגרמו לציוד  והגליל והמשרד לשיתוף פעולה אזורי

לפיתוח משרד  –נת ישראל כאמור ומתחייב שלא לתבוע בגין נזקים אילו את מדי

ועובדיהם. הפטור כאמור לא  הפריפריה, הנגב והגליל והמשרד לשיתוף פעולה אזורי 

 יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון.

 -כללי

 בכל פוליסות הביטוח הנ"ל יכללו התנאים הבאים: .כו
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ריה, לפיתוח הפריפמשרד  –לשם המבוטח יתווספו כמבוטחים נוספים: מדינת ישראל  .כז

 , בכפוף להרחבי השיפוי לעיל;הנגב והגליל והמשרד לשיתוף פעולה אזורי

בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח ע"י אחד הצדדים לא יהיה להם כל תוקף  .כח

משרד יום לפחות במכתב רשום לחשב  60אלא, אם ניתנה על  כך הודעה מוקדמת של 

 ;לה אזורילפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל והמשרד לשיתוף פעו

המבטח מוותר על כל זכות תחלוף/שיבוב, תביעה, השתתפות או חזרה כלפי מדינת  .כט

לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל והמשרד לשיתוף פעולה אזורי משרד  –ישראל 

 ועובדיהם, ובלבד שהוויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון;

י הביטוח עבור כל הפוליסות ולמילוי הספק אחראי בלעדית כלפי המבטח לתשלום דמ .ל

 כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסות;

 ההשתתפויות העצמיות הנקובות בכל פוליסה ופוליסה תחולנה בלעדית על הספק; .לא

כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מקטין בדרך כלשהי את אחריות המבטח  .לב

ינת ישראל והביטוח הינו בחזקת ביטוח כאשר קיים ביטוח אחר, לא יופעל כלפי מד

 ראשוני המזכה  במלוא  הזכויות על  פי הביטוח;

תנאי הכיסוי של הפוליסות הנ"ל לא יפחתו מהמקובל על פי תנאי "פוליסות נוסח ביט",  .לג

 בכפוף   להרחבת הכיסויים כמפורט לעיל.            

 חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי יבוטל ככל שקיים. .לד

לפיתוח הפריפריה, –תחייב בכל תקופת ההתקשרות החוזית עם מדינת ישראל הספק מ .לה

, וכל עוד אחריותו קיימת, להחזיק בתוקף הנגב והגליל והמשרד לשיתוף פעולה אזורי

את פוליסות הביטוח. הספק מתחייב כי פוליסות הביטוח תחודשנה על ידו מדי תקופת 

לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל משרד  –ביטוח, כל עוד החוזה עם מדינת ישראל 

 , בתוקף.והמשרד לשיתוף פעולה אזורי

 

משרד לפיתוח  אישור בחתימתו של המבטח על קיום הביטוחים, יומצא על ידי הספק ל .לו

, עד למועד חתימת החוזה. הפריפריה, הנגב והגליל והמשרד לשיתוף פעולה אזורי

 אודות חידוש הפוליסות להספק מתחייב להציג את האישור חתום בחתימת המבטח 

לכל המאוחר  משרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל והמשרד לשיתוף פעולה אזורי

 שבועיים לפני תום תקופת הביטוח. 

מובהר בזאת כי אישור/י הביטוח שיוצגו אינו/ם בא/ים לצמצם את התחייבויות הספק  .לז

אישור/י הביטוח לפי סעיפי הביטוח המפורטים לעיל, ומתכונתו/תם התמציתית של 
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שיוצג/ו הינה אך ורק כדי לאפשר לחברות הביטוח לעמוד בהנחיות הפיקוח עליהן. 

הוראות הביטוח המחייבות הן אלו המופיעות לעיל. על הספק יהיה ללמוד דרישות 

אלה ובמידת הצורך להיעזר באנשי ביטוח מטעמו, על מנת להבין את הדרישות וליישמן 

  ת הדרישות וליישמן בביטוחיו כנדרש לעיל.בביטוחיו על מנת להבין א

, משרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל והמשרד לשיתוף פעולה אזורי –מדינת ישראל  .לח

שומרת לעצמה את הזכות לקבל מהספק בכל עת את העתקי הפוליסות במלואן או 

בחלקן, במקרה של גילוי נסיבות העלולות להביא לתביעה בפוליסות ו/או על מנת 

כל לבחון את עמידת הספק בסעיפים אלו ו/או מכל סיבה אחרת, והספק יעביר את שתו

העתקי הפוליסות במלואן או בחלקן כאמור מיד עם קבלת הדרישה. הספק מתחייב 

לבצע כל שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאים את הפוליסות להתחייבויותיו על פי 

שאי למחוק מפוליסות הביטוח כאמור הוראות סעיף א' לעיל. מוסכם כי הספק יהיה ר

 מידע עסקי ו/או מסחרי סודי שאינו רלוונטי להתקשרות זו.

משרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל  –הספק מצהיר ומתחייב כי זכות  מדינת ישראל  .לט

, לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל אינן והמשרד לשיתוף פעולה אזורי

משרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל והמשרד לשיתוף  –ל מטילות על מדינת ישרא

, או על מי מטעמם כל חובה וכל אחריות שהיא לגבי פוליסות הביטוח/ פעולה אזורי

אישורי הביטוח כאמור, טיבם, היקפם ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בה כדי לגרוע 

התאמות ובין  מכל חובה שהיא המוטלת על הספק לפי ההסכם, וזאת בין אם נדרשו

 אם לאו, בין אם נבדקו ובין אם לאו.

למען הסר ספק מוסכם בזה כי הביטוחים הנדרשים, גבולות האחריות ותנאי הכיסוי  .מ

הם בבחינת דרישה מינימלית המוטלת על הספק, ואין בהם משום אישור המדינה או 

רכוש מי מטעמה להיקף וגודל הסיכון לביטוח ועליו לבחון את חשיפתו לסיכונים 

וחבות לרבות גוף ורכוש ולקבוע את הביטוחים הנחוצים לרבות היקף הכיסויים, 

 וגבולות האחריות בהתאם לכך.

אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את הספק מכל חובה החלה עליו על פי דין  .מא

משרד לפיתוח  –ועל פי החוזה ואין לפרש את האמור כוויתור של מדינת ישראל 

, על כל זכות או סעד המוקנים הנגב והגליל והמשרד לשיתוף פעולה אזוריהפריפריה, 

 להם על פי כל דין ועל פי חוזה זה.

 

 אי עמידה בתנאי סעיפי ביטוח אלו מהווה הפרה יסודית של ההסכם. .מב
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 -המחאת זכויות או חובות על פי הסכם .23

או להסב כל זכות או חובה על פי הסכם זה או  חל איסור מוחלט על הספק להמחות .א

את ביצוע ההסכם, ללא אישור מראש ובכתב של המזמין, בהתאם לשיקול דעתו 

 הבלעדי. 

כאמור יכול להינתן באופן חלקי, או בתנאים שנועדו להבטיח את אישור המזמין  .ב

 זכויותיו של עורך המכרז והמזמינים.

יעשה בכפוף לחתימה על הסכם "גב אל גב" המחאת זכויות או חובות לפי סעיף זה ת .ג

בין הממחה לנמחה. ההסכם האמור יועבר לידי המזמין טרם וכתנאי לכניסתו לתוקף 

 של המחאת הזכויות או החובות.

מוצהר ומוסכם בזה כי למזמין הזכות להמחות או להסב כל זכות או חובה על פי הסכם  .ד

 ' כלשהו.זה ללא צורך בקבלת אישור כלשהו מהספק או מצד ג

 -הפסקת ההתקשרות .24

יום על הפסקת ההתקשרות  60המזמין יהיה רשאי להודיע לספק בהודעה מוקדמת של  .א

בגין אי ביצוע ההסכם לשביעות רצונו של המזמין, או מכל סיבה אחרת, בהתאם 

 לשיקול דעתו הבלעדי של המזמין.

רש ולנמק המזמין יהיה רשאי לתת הודעה על הפסקת ההתקשרות כאמור גם מבלי לפ .ב

את החלטתו. לא תהיה לספק כל תביעה, דרישה כספית או טענה אחרת כלפי המזמין 

 בקשר עם הפסקת פעולתו כאמור.

תוקפה של ההתקשרות מותנה בקיומו של תקציב מאושר של המזמין. ככל שבמהלך  .ג

 תקופת ההתקשרות לא יהיה תקציב מאושר כאמור תופסק ההתקשרות לאלתר. 

עם הספק, כולה או מקצתה, בין אם כהחלטה של המזמין, הופסקה ההתקשרות  .ד

כתוצאה מהפרה של הספק או מכל סיבה שהיא, ישלם המזמין לספק בגין פעולות 

שביצע הספק טרם הפסקת השירותים, ובגינם זכאי הספק לתשלום בהתאם לכללים 

המפורטים בהסכם זה. במקרה כאמור רשאי המזמין להתקשר בהסכם עם ספק אחר 

 א המכרז. בנוש

מבלי לפגוע בכלליות האמור בכל מקום בהסכם, המזמין רשאי להפסיק את  .ה

 :יום, בהתרחש כל אחד מהמקרים הבאים 30ההתקשרות עם הספק, בהתראה של 

 אם ימונה קדם מפרק, מפרק זמני או קבוע לספק;  .א

 אם ימונה כונס נכסים זמני או קבוע לעסקי ו/או לרכוש הספק;  .ב

 אם יינתן צו הקפאת הליכים לספק;  .ג
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 אם ניתן לספק צו לפתיחת הליכים לפי חוק חדלות פירעון  .ד

 , או צו שווה ערך במדינה אחרת;2018ושיקום כלכלי, התשע"ח   

 אם הספק פשט את הרגל, חלה במחלה אשר מונעת ממנו את  .ה

היכולת לבצע את האמור בהסכם זה, או הסתלק מביצוע ההסכם מכל סיבה   

 חרת;א

 על הספק להודיע מידית למזמין על התרחשות אחד המקרים המפורטים בסעיף זה. .ו

 -סיום התקשרות .25

בתום ההתקשרות, ישתף הספק פעולה עם המזמין בהעברת האחריות בביצוע חובותיו  .א

על פי הסכם זה, למזמין או לספק אחר שנבחר על ידי המזמין. בכלל זה יעביר הספק 

מידע רלוונטי, יסייע לו במענה לשאלות, ויהיה זמין למזמין או לספק החדש כל 

 לפניותיו.

ככל שהספק לא ישתף פעולה בהעברת האחריות, כמפורט לעיל, הוא יישא באחריות  .ב

 על כל נזק שיגרם למזמין או לספק החדש שהחל בביצוע ההסכם.    

 לא ישולם לספק תשלום נוסף עבור שיתוף הפעולה כאמור מעבר לקבוע בהסכם זה. .ג

 -הפרת ההסכם .26

הפרה " –אלה יחשבו כהפרה יסודית של הסכם זה )להלן  – הפרה יסודית של ההסכם .א

 "(:יסודית

 

הפרת סעיפי ההסכם הבאים )לפי כותרת הסעיפים(: התחייבויות והצהרות הספק;  .ב

סודיות; אבטחת מידע; ניגוד עניינים בביצוע ההסכם; בעלות וזכויות יוצרים; ערבות 

 אחריות; ביטוח; המחאת זכויות או חובות על פי ההסכם;ביצוע; הגבלת 

 
 

 חריגות משמעותיות מפרטי ההתקשרות המבוקשים במכרז; .ג

 

 אם הספק לקח חלק בתיאום הצעות, לצורך זכיה במכרז;  .ד

 

 הפעלת קבלן משנה בניגוד להוראות במכרז וההסכם; .ה

 

 אם הספק הסתלק מביצוע ההסכם; .ו

 

 מידיתהפר הספק את ההסכם הפרה יסודית רשאי המזמין, לפי שיקול דעתו, להפסיק  .ז

את ההתקשרות עם הספק או כל חלק ממנה ללא התראה נוספת ולבטל את ההסכם 

וזאת מבלי לגרוע מזכות המזמין לסעד או פיצוי כאמור במכרז, בהסכם או על פי כל 

 דין. 
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  - הפרת הסכם שאינה יסודית .27

מהאמור לעיל, בכל מקרה של אי עמידה של הספק בהתחייבויותיו על פי מבלי לגרוע  .א

ימי  15המכרז וההסכם, מכל סיבה שהיא, יאפשר לספק לתקן את הפגם וזאת תוך 

עבודה מקבלת הודעה בכתב מאת המזמין, או תוך פרק זמן ארוך יותר שיקבע המזמין 

ק הזמן שהגודר לצורך בהתאם לנסיבות העניין. בכל מקרה בו ההפרה לא תוקנה בפר

 כך, יהי רשאי המזמין לפעול בהתאם למפורט להלן בסעיף זה.

  -ביטול ההסכם עקב הפרה או הפרה צפויה .28

יום על הפסקת  45המזמין יהיה רשאי להודיע לספק בהודעה מוקדמת של  .א

 ההתקשרות בגין הפרת ההסכם. 

התחייבויותיו נוכח הספק לדעת כי קיימת אפשרות מסתברת כי לא יוכל לעמוד ב .ב

כולן או מקצתן מכל סיבה שהיא, או כי לא יוכל לעמוד במועדי ובתנאי השירות 

 "(, יודיע על כך מיד בעל פה ובדואר אלקטרוני למזמין. הפרה צפויה)בסעיף זה: "

בכל מקרה של הפרה צפויה של ההסכם, רשאי המזמין לפי שיקול דעתו לאפשר לספק  .ג

ולדון בה, או להפסיק את ההתקשרות עם הספק או להכין תכנית לתיקון הליקויים 

 כל חלק ממנה.

 - קיזוז ועכבון .29

מבלי לגרוע מזכויות המזמין לפי הסכם זה או על פי כל דין, למזמין תהיה זכות לקזז  .א

מסכומים שהוא חב לספק על פי ההסכם, כל חוב שהספק חייב לו, בין קצוב ובין 

המזמין והמזמינים רשאים לעכב תחת ידם שאינו קצוב, לרבות בין הזמנות. כן יהיו 

 כל סכום שהם חייבים לספק, עד לתשלום כל חוב שיש לספק כלפי אחד מהם. 

לספק לא תהא כל זכות קיזוז או עכבון כלפי המזמין או מזמין כלשהו בגין כל סכום  .ב

 שלטענתו אחת מהן חייבת לו.

 -חילוט ערבות .30

ות הביצוע ניתנת לחילוט על ידי מבלי לפגוע באמור בכל מקום אחר בהסכם, ערב .א

המזמין עקב הפרת תנאי המכרז או ההסכם על ידי הספק או בגין התנהגות שאינה 

מקובלת ושאינה בתום לב, או לצורך כל תשלום אחר המגיע למזמין מהספק, ובכלל 

 זה פיצויים. 

לספק תינתן הזדמנות להציג את טענותיו בכתב או בעל פה, בטרם יממש המזמין את  .ב

 סמכותו לפי סעיף זה.
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ככל שחילוט הערבות נעשה לצורך פיצוי המזמין, מובהר בזאת כי חילוט הערבות לא  .ג

ייחשב כתשלום מלוא הפיצויים בהתאם להסכם זה, וכי המזמין יהיה זכאי לקבל מן 

הספק את ההפרש בין הסכום ששולם עקב חילוט הערבות, ובין סכום הפיצויים 

 המגיעים למזמין. 

לוט הערבות, ובהתאם להנחיות המזמין ולשיקול דעתי הבלעדית, יידרש לאחר חי .ד

הספק להעמיד ערבות ביצוע חדשה בסכום הקבוע בהסכם זה, כתנאי להמשך 

 ההתקשרות. 

 - רכש מספק חלופי .31

מבלי לגרוע מהאמור בכל מקום אחר בהסכם ובמכרז, במידה וכתוצאה מהפרת  .א

ק לשביעות רצון המזמין, ירכוש אותו הסכם שירות הנדרש למזמין אינו זמין מהספ

 המזמין מספק חלופי, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.  

 -תרופות מצטברות .32

התרופות, לרבות זכות הקיזוז, עיכבון, חילוט, פיצויים מוסכמים, וכל הפעולות  .א

שהורשה המזמין בהסכם זה לעשות בתגובה להפרת ההסכם בידי הספק, הן 

הסכם זה כדי לשלול את זכותו של המזמין לכל סעד או מצטברות, ואין בכל הוראה ב

 תרופה בהתאם להסכם זה או לפי כל דין. 

ויתר המזמין על זכויותיו עקב הפרת הוראה מהוראות הסכם זה על ידי הספק, לא  .ב

 ייחשב כוויתור על כל הפרה אחרת של אותה הוראה או הוראה אחרת. 

 -כתובות הצדדים והודעות .33

הסכם זה תימסר בדואר רשום, אלא אם הסכימו הצדדים אחרת; כל הודעה על פי  .א

הודעה בדואר רשום כאמור תחשב שנתקבלה עם קבלת אישור מסירה חתום, או 

 ימים מיום המסירה לבית הדואר, המוקדם מבניהם. 3לאחר 

 משלוח דואר על פי הסכם זה יהיה לכתובת הבאות: .ב

 , ירושלים.5כתובת המזמין: רחוב כנפי נשרים  .ג

 כתובת הספק: __________________________________________. .ד

כל הודעה על פי הסכם זה תימסר בדואר רשום, אלא אם הסכימו על כך הצדדים  .ה

ימים מיום  3ביניהם בכתב; הודעה בדואר רשום כאמור תחשב שנתקבלה לאחר 

 המסירה לבית הדואר.

 מסירה. קבלה הנושאת חותמת רשות הדואר תשמש ראיה לתאריך ה .ו
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 -שונות .34

הצדדים מסכימים כי סמכות השיפוט בכל הקשור לנושאים והעניינים הנובעים או  .א

הקשורים בהסכם זה תהא אך ורק לבתי המשפט המוסמכים במחוז בו יושבת ועדת 

 המכרזים של המזמין, ויחול עליהם החוק הישראלי.

, זאת אתר חופש המידע הממשלתיפרטים מהחוזה ומאופן מימושו יפורסמו ב .ב

החלטת ממשלה ובמקרים הרלוונטיים גם לפי  נוהל פרסום התקשרויותבהתאם ל

, זאת בהתאם להנחיות המפורטות בהחלטת הממשלה 29.12.2013מיום  6111

 האמורה.

 כל שינוי בהוראת הסכם זה ייעשה בהסכמת שני הצדדים, מראש ובכתב.  .ג

הסכם זה ממצה את כל אשר הוסכם בין הצדדים, ולא יהיה תוקף לכל הסכם או  .ד

 הסדר שנערכו עובר לחתימתו של הסכם זה.

 היה מועד החתימה של אחרון הצדדים על ההסכם.מועד החתימה על ההסכם י .ה

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 
               
___________________________ 

 שם וחתימה
 מזמיןהמורשה חתימה מטעם 

 
___________ 

 תאריך

 

 
               
___________________________ 

 שם וחתימה
 מזמיןהמורשה חתימה מטעם 

 
___________ 

 תאריך

 

 
               
___________________________ 

 שם וחתימה
 ספקהמורשה חתימה מטעם 

 
___________ 

 תאריך

 
               
___________________________ 

 שם וחתימה
 ספקהמורשה חתימה מטעם 

 
___________ 

 תאריך

 

https://foi.gov.il/
https://foi.gov.il/
https://www.gov.il/he/departments/policies/regulation-10
https://www.gov.il/he/departments/policies/regulation-10
https://www.gov.il/he/departments/policies/2013_des1116
https://www.gov.il/he/departments/policies/2013_des1116
https://www.gov.il/he/departments/policies/2013_des1116
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 נספחים להסכם
 ההתקשרות
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 ערבות ביצוע –נספח א'
 

 
 תדפיס ערבות דיגיטאלית )אין למלא ידנית, למילוי על ידי מערכת( 

 מסמך זה הוא תדפיס של ערבות דיגיטאלית ונועד לצרכי המחשה בלבד
תדפיס זה הופק ע"י המערכת של &שם מנפיק הערבות/מקבל הערבות לפי העניין& ביום 

DD/MM/YYYY ב- SS:MM:HH .על סמך קובץ ערבות דיגיטאלית 
 

 נתוני הערבות
 

 NNCC-NNNN-NNNN-YYYN-XXXX: קוד הערבות הדיגיטאלית
 

 מנפיק הערבות:
 _____________________________________ מס' סניף: ___

 טלפון מנפיק הערבות: ___________ פקס' מנפיק הערבות: __________
 _________________________________________כתובת מנפיק הערבות: 

 רחוב ומספר: ____________ ישוב: _________________ מיקוד _________
 : ________________________________________1שם מורשה החתימה 
 : ________________________________________2שם מורשה החתימה 

 
 מקבל הערבות:

_________________________________________ 
_________________________________________ 

 הנערבים )להלן ביחד ו/או לחוד: "הנערב"(:
 שם הנערב מזהה נערב

____________ _________________________________________ 
  נושא הערבות:

 )שם המכרז / נושא ההתקשרות(
 

 םסכומים ותאריכי
 סכום הערבות _________ שקלים חדשים.

 הצמדה: ______________ תאריך בסיס להצמדה: __________
 תאריך הנפקת הערבות: _)מילוי על ידי המנפיק(_ תאריך סיום תוקף הערבות: ______

 
 

 ניסוח ההתחייבות
, לסילוק כל סכום אשר מקבל מנפיק הערבות, ערב בזה כלפי מקבל הערבות, בעבור הנערב

הערבות ידרוש מאת מנפיק הערבות, בקשר עם נושא הערבות, ואשר לא יעלה על סכום גובה 

הערבות. מנפיק הערבות מתחייב בזאת לשלם למקבל הערבות את הסכום האמור בתוך מספר 

 הימים לחילוט הקבועים בערבות וזאת מתאריך דרישת מקבל הערבות ומבלי שמקבל הערבות

 יהיה חייב לנמק את דרישתו או לדרוש תחילה את סילוק הסכום מאת הנערב. 

במקרה של דרישה כאמור מנפיק הערבות לא יטען כלפי מקבל הערבות טענת הגנה כל שהיא 

שיכולה לעמוד לו או לנערב, ולא יתנה את התשלום בתנאי כלשהו או יעכבו מסיבה כלשהי ובכלל 

 הנערב.זה בסילוק הסכום האמור מאת 

 ערבות זו אינה ניתנה להעברה או להסבה.

ערבות זו ניתנת למימוש לשיעורין, באופן שחילוטה החלקי לא יגרע מתוקפה לגבי יתרת סכום 

 הערבות שלא חולט, ובלבד שסך כל התשלומים על פי ערבות זו לא יעלה על סכום הערבות.
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 על ערבות זו יחולו הוראות הדין הישראלי בלבד.

ניהול כתב ערבות זה יהיו בהתאם לתקן הערבויות הדיגיטאליות כפי שפורסם באתר הכללים ל

הוראות התכ"ם של החשב הכללי, כנוסחו במועד הנפקת הערבות, ובכלל זה בהתאם לכללים 

 המפורטים להלן:

  ניהול ערבות זו יעשה באופן דיגיטלי, על ידי שליחת דרישות ובקשות בין מערכות

מנפיק הערבות, בהתאם לכללים המפורטים בתקן  מקבל הערבות ומערכות

 הערבויות הדיגיטליות. 

  וזאת 23:59התאריכים בערבות מתייחסים לימים קלנדריים, המסתיימים בשעה ,

למעט מניין הימים לתשלום בגין חילוט ערבות על ידי מנפיק הערבות. מניין הימים 

ו התקבלה הדרישה לתשלום בגין חילוט הערבות, יחל ביום העסקים הבנקאי ב

לחילוט ממקבל הערבות. במקרה שבו הדרישה התקבלה שלא במהלך יום עסקים 

 בנקאי, מנין הימים לביצוע החילוט יחל ביום העסקים הבנקאי העוקב. 

  לאחר שתאריך סיום תוקף הערבות חלף, תוקפה של הערבות פוקע ללא צורך

 . פיק הערבותבביצוע פעולה נוספת מטעם הנערב, מקבל הערבות או מנ

 
 15מספר ימים לחילוט 

 
 למילוי על ידי המערכת הטכנולוגית, לא על ידי המשרד(אסמכתאות  )

אסמכתא פנימית של מנפיק הערבות: 
 אאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאאא

 של מקבל הערבות: אאאאאאאאאאאאאאאאאאאא 1אסמכתאות פנימיות 
 ת: אאאאאאאאאאאאאאאאאאאאשל מקבל הערבו 2אסמכתאות פנימיות 
 של מקבל הערבות: אאאאאאאאאאאאאאאאאאאא 3אסמכתאות פנימיות 
 של מקבל הערבות: אאאאאאאאאאאאאאאאאאאא 4אסמכתאות פנימיות 
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 התחייבות לסודיות והיעדר ניגוד עניינים –נספח ב'
  

 לכבוד

 המשרד לפיתוח הנגב והגליל 

 

_______________________, ת.ז. __________________, אשר תפקידי אצל  אני 

"( הינו הספק" -__________________________________ ]למלא שם הספק[ )להלן 

______________________, נותן התחייבות זו בקשר למכרז המשרד לפיתוח הפריפריה,  הנגב 

 -)להלן  3-2022פומבי למתן שירותי אבטחה מספר   והגליל והמשרד לשיתוף פעולה אזורי  מכרז

 "(.המכרז"

 בהתחייבות זו תהיה למונחים הבאים המשמעות המופיעה לצידם: .1

(, ידיעה, מסמך, תכתובת, תוכנית, Know-How(, ידע )Informationכל מידע ) - "מידע"

בין בכתב  נתון, מודל, חוות דעת, מסקנה וכל דבר אחר כיוצ"ב הקשור באספקת השירותים

ובין בע"פ ו/או בכל צורה או דרך של שימור ידיעות בצורה חשמלית ו/או אלקטרונית ו/או 

 אופטית ו/או מגנטית ו/או אחרת.

כל מידע אשר יגיע לידי בקשר לאספקת השירותים, בין אם נתקבל  -"סודות מקצועיים" 

מור לעיל: מידע במהלך מתן השירותים או לאחר מכן, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות הא

 אשר יימסר על ידי מדינת ישראל ו/או כל גורם אחר ו/או מי מטעמה. 

הנני מתחייב לשמור את המידע והסודות המקצועיים שיגיעו אלי עקב ההסכם, בסודיות  .2

 מוחלטת ולעשות בהם שימוש אך ורק לצורך מילוי חובותיי על פי ההסכם. 

לא לפרסם, להעביר, להודיע, למסור או להביא מבלי לפגוע בכלליות האמור, הנני מתחייב  .3

לידיעת כל אדם את המידע והסודות המקצועיים שהגיעו אלי עקב ההסכם, למעט מידע 

 שהוא בנחלת הכלל או מידע שיש למסור על פי כל דין.

לא מתקיים כל ניגוד עניינים בין כל פעילות אחרת או התחייבות אחרת שלי לבין  .4

 הסכם זה. התחייבויות הספק על פי 

אמנע מכל פעולה שיש בה כדי ליצור ניגוד עניינים בין מילוי תפקידי על פי ההסכם לבין  .5

 מילוי תפקיד או התחייבות אחרת, במישרין או בעקיפין. 

אני מתחייב להודיע למזמין ולמזמין על כל חשש לקיום ניגוד עניינים בין התחייבויותיי על  .6

 פי ההסכם לבין פעילות אחרת שלי. 

 

 

 שם: _________________ חתימה: _____________ תאריך:___________
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 פיצויים מוסכמים -נספח ג'

 אשכול א'
 
מבלי לגרוע מהסעדים שהמשרד זכאי להם על פי כל דין או על פי הסכם התקשרות  .1

וללא צורך זה, מוסכם בין הצדדים כי כל אחד מן הליקויים, המפורטים להלן, 

מהווה הפרת הסכם, שבגינה המשרד רשאי לנכות את מלוא התמורה, שיש  בהוכחה

היינו מלוא מכסת השעות של  -לשלם לנותן השירותים בגין השירות או המשמרת 

אותה משמרת בה בוצע הליקוי ובנוסף ומבלי לגרוע מזכותו של המשרד לנכות את 

ים יפצה את מלוא התמורה, המגיעה בגין השירות כאמור לעיל, נותן השירות

. זאת, כפיצוי מוסכם המשרד בסכומים שיצוינו להלן, בגין כל אחת מן ההפרות

ומוערך מראש. אין באמור כדי לגרוע מזכותו של המשרד לתבוע את נזקו, בשיעור, 

 העולה על הסכום האמור.

 
 גובה הפיצוי המוסכם הליקוי דמס'

 בש"ח לא כולל מע"מ

 לפריט לאירוע₪  250 איש האבטחהלבוש והופעה בלתי מסודרת של  1

 לאירוע₪  350 איחור של עד חצי שעה של איש האבטחה 2

 לאירוע₪ 500 איחור מעל חצי שעה עד שעה של איש האבטחה 3

איחור מעל שעה ייחשב כהיעדרות של איש האבטחה  4

 מיום העבודה

 לאדם₪  1000

 לאדם₪  3000 אי הופעת איש האבטחה ליום אחד 5

איש אבטחה לא מאושר מראש ע"י הקב"ט ושלא הצבת  6

 חפוף על המשימה הרלוונטית

 לכל עובד₪  2000

הצבת איש אבטחה לא חמוש או לא מאושר לנשיאת  7

 נשק

 לכל עובד₪  2000

הצבת איש אבטחה מושעה או שאינו כשיר מבחינה  8

 מקצועית וללא תעודת סמכויות

 לכל עובד₪  1500

ציוד של איש אבטחה כמפורט חוסר או ליקוי בפריט  9

 במסמכי המכרז )קשר, ביגוד וכו'(

 לכל פריט₪  1000

 לכל אירוע₪  450 התנהגות או התבטאות לא הולמת של איש אבטחה  10

 לכלי₪  1000 שימוש ו/או שילוב נשק מבצעי באימונים 11

 לכל אירוע₪  1000 אי ביצוע הנחיית אגף ביטחון ע"י הספק או נציגו 12

 לכל אירוע₪  500 אי ביצוע הנחייה ו/או נוהל עבודה ע"י איש אבטחה 13



                 3-2022פומבי מכרז                    

177 

   

אי החלפת ציוד לא תקין או אי השלמת החסר בטווח  14

שעות ממועד הדרישה של מנהל ההתקשרות   24זמן של 

 מטעם המשרד או נציג מטעמו

 לכל פריט₪  700

 לכל אירוע₪  350 אי ביצוע תיאום נדרש ע"י נציג הספק או איש אבטחה 15

הצבת איש אבטחה להמשך עבודה בניגוד להוראות  16

 הקב"ט שנמסרו לספק

 לאירוע₪  1500

העברת איש אבטחה לאתר אחר או שינוי משימה שלא  17

 באישור הקב"ט

 לכל אירוע₪  700

 לכל אירוע₪  800 כל תקלה בקורס/אימון שנגרמה ע"י הספק ו/או נציגו 18

 לעובד₪  600 ע"פ הנקבע ע"י הקב"ט אי ביצוע הסעת עובדים 19

אי ביצוע תשלום לעובד הכולל הפרשות לפנסיה,  20

חופשה שנתית וחגים, אימונים והדרכות וימי עיון 

 בהתאם לחוזה

 לכל עובד₪  1000

כפל פיצוי המוסכם  ליקוי מהליקויים הנקובים לעיל אשר חוזר פעם נוספת 21

שנקבע לאותו ליקוי 

 כמפורט בטבלה זו

אי הגעת סייר במקרה של קבלת התרעה ממערכות  22

 דקות 15האזעקה בזמן העולה על 

ועוד ₪  1000קיזוז של 

עבור ₪  1000קיזוז של 

 דק' נוספות. 5כל 

חוסר של מאבטח אחד מתחת לתקן ביום עבודה לפי   23

 הגדרה של מנהל ההתקשרות מטעם המשרד.

 לכל אירוע.₪  2000

עיון/ תרגילים טקטיים שנגרמו  כל תקלה באימון/ יום 24

ע"י נותן השירותים או נציגו )הסעות/ ביטול אימון/ 

 אוכל וכו'(.

 לכל אירוע. ₪  2000

אי אספקת ציוד עמדה/ אי החלפת ציוד תקול בעמדה,  25

בהתאם לדרישות של מנהל ההתקשרות מטעם המשרד 

 שעות. 24ולאחר קבלת התראה של 

שעות. וכל  24-ל₪  800

ת נוספות שעו 24

 ₪.  800מתווסף 

הפקרה של משימה/ אתר/ מתקן/ עמדה וכו' ע"י איש  26

 אבטחה.

 לכל אירוע.₪  1500

נותן השירותים לא מעביר מועמדים ע"פ דרישה  27

ובהתאם לנדרש במכרז או שכמות אנשי אבטחה אינה 

 תואמת לדרישה של מנהל ההתקשרות מטעם המשרד.

לכל יום שנותן ₪  1000

השירותים לא מעמיד 

מועמדים או שיש 

 חוסר התקן.

מפקח לא עמד באחת מהדרישות הנזכרות בסעיפי  28

כגון אספקת ציוד בזמן סביר, החלפת ציוד  – המכרז

בלאי, העברת תקציב ייעודי לעמדות, אי תיאום הסעות 

 לכל אירוע/₪  1000

נושא שהמפקח לא 

 עומד.
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כנדרש למאבטחים, אי הצבת מאבטחים מתגברים לפי 

 .וכו' הצורך

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                 3-2022פומבי מכרז                    

179 

   

 
 -אשכול ב'

 
בש"ח לא  גובה פיצוי ליקוי דמס'

 כולל מע"מ

ליקוי בציוד המבצעי / הציוד הנדרש לביצוע עבודתם של  1
 המנב"ט המקומי. 

 שעות  24שהובא לידיעת החברה ולא טופל בטווח זמן של 

לכל ₪  1000קיזוז 
יממה מרגע קבלת 

 הפנייה .

המנב"ט המקומי לרכב חלופי / להחלפת   במקרה שנדרש 2
הרכב מכל סיבה שהיא עפ"י תנאי המכרז והרכב לא 

 הוחלף. 

לכל ₪  1000קיזוז 
יממה שהרכב לא 

 הוחלף 

על כל יום ₪  1000 אי העברת תקציבים בהתאם לכתוב במכרז זה 3
 שלא הועבר תקציב

 על כל אירוע₪  1000 ביצוע הנחיות של מנהל ההתקשרות מטעם המשרדאי  4

אי כשירות של המנב"ט המקומי בהתאם להנחיות של  5
 הג"מ

על כל יום ₪  1000
 שהמנב"ט אינו כשיר

הצבת המנב"ט המקומי במשימה שלא הוגדרה/ אושרה  6
 ע"י מנהל ההתקשרות מטעם המשרד

 על כל אירוע₪  3000

אדם לפי הנחיות של מנהל ההתקשרות מטעם חוסר בכוח  7
 המשרד.

לכל יום ₪  1000
שקיים חוסר במצבת 

 כוח אדם.

אי ביצוע תשלום לעובד / איחור בתשלום הכולל הפרשות  8
 לפנסיה, חופשה שנתית, חגים וכד'.

לכל ₪  1000קיזוז 
יממה שלא בוצע 

 תשלום.

 
השירותים דיווח מנהל ההתקשרות מטעם המשרד יעביר מידי חודש לנותן  .2

אודות ריכוז ההפרות שנמצאו, אם נמצאו, וכן את סיכום סכום הפיצויים 

בהתאם לקבוע בטבלה שבסעיפים לעיל. הפיצוי ישולם ע"י קיזוז מהחשבונית 

השוטפת. הדרישה לפיצוי תועבר ע"י מנהל אגף הביטחון של המשרד ישירות 

 אל נותן השירותים. 

חלקו על   ותים להסב את הפיצוי המוסכם אוחל איסור מוחלט על נותן השיר .3

 שכרו של איש האבטחה. 

לעיל, נקבע הצדדים, כי סכום הפיצויים, הנקוב מוסכם ומוצהר במפורש בין  .4

לאחר הערכה שקולה וזהירה של הנזקים, שייגרמו למשרד עקב ליקויים במתן 

לא השירות ועקב ההשלכות החמורות, שיש לשמירה לקויה או להעדר שמירה, ו

 תישמע כל טענה מצד נותן השירותים כי הסכום האמור נקבע כקנס.

לעיל, מנהל  בנספח ג'בכל אחד מן המקרים, שבהם נתגלו ליקויים, כמצוין  .5

ההתקשרות מטעם המשרד רשאי לדרוש מנותן השירותים לתת את השרות 

 באמצעות עובד אחר מטעמו.
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נוספת  תיחשב כהפרההפרה שלא תוקנה תוך פרק הזמן שהקציב לכך המשרד  .6

וחדשה והמשרד יהא זכאי להטיל פיצוי נוסף בגין הפרה אשר לא תוקנה, 

 כאמור. 

 בכל מקרה של ביטול ההסכם, תשולם לנותן השירותים התמורה עבור  .7

השירותים, שסיפק עד לביטול ההסכם, בקיזוז הסכומים, המפורטים בהסכם 

 זה.

חייב להחזיר למשרד את כל מבלי לגרוע מהאמור לעיל, נותן השירותים מת .8

ההוצאות הישירות והעקיפות, שהיו לו בגין אי מילוי ההוראות של הסכם זה 

ידי נותן השירותים, ולשפות את המשרד בגין נזקים, שנגרמו או -על נספחיו על

 שייגרמו עקב ביטול ההסכם.

אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותו של המשרד לדרוש ביצוע בעין של הסכם זה  .9

ל נספחיו ואין בכך כדי לגרוע מכל זכות או סמכות אחרת, המוקנית למשרד ע

 פי כל דין או הסכם.-על

 בעניין זה תחול גם בהסכם זה.  8.2.1הוראת תכ"ם מס'  .10
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תנאי שכר מינימאליים : מאבטחים, אחראי משמרת,   -נספח ד'
 סדרנים, מוקדנים ומאבטח כונן )אשכול א'(

 -כללי
 

לעובדיו  נספח זה מציג את מרכיבי השכר המינימאליים שעל המציע הזוכה לשלם .1

 במסגרת מתן השירותים במכרז זה.  

 שעות עבודה חודשיות עבור משרה מלאה.  182התחשיב שלהלן בוצע לפי  .2

יודגש, התחשיב שלהלן מציין את תנאי השכר המינימאליים שעל המעביד לעמוד  .3

גם את עלויות המעביד מעבר לשנת העסקתו  בהם. על המציע לקחת בחשבון

 הראשונה של העובד.

למען הסר ספק, יובהר כי המציע הזוכה מתחייב לעמוד במלוא החובות והדרישות  .4

הנובעות מכל חוק, דין, הסכם או צו הרחבה )כפי שעשויים להתעדכן מעת לעת( גם 

ום בו המרכיב אם אינן מופיעות בטבלאות שלהלן או מופיעות באופן חסר וכי במק

יידרש המציע הזוכה לתן את  –בטבלה מטיב עם בעל התפקיד לעומת הוראות הדין 

 הרכיב באופן הקבוע בטבלה שלהלן.

הותק הממוצע של המאבטחים הקיימים כיום המוצבים  -לידיעת המציעים  .5

במתקני המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל והמשרד לשיתוף פעולה אזורי 

האמור מתייחס לתאריך תחילת עבודתם בפרויקט של _________ _ –ובבית השר 

המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל והמשרד לשיתוף פעולה אזורי ולא לתאריך 

 תחילת עבודתם אצל חברת האבטחה המספקת כיום את השירותים למשרד.

       

 -היקפי השעות של אנשי האבטחהצפי רשימת האתרים המאובטחים ו .6

הערכת כמות  שעות פעילות יום בשבוע תפקיד משמרת האתרשם  מס.
 שעות שנתית

המשרד לפיתוח   .1
  הפריפריה הנגב

 והגליל והמשרד 
לשיתוף פעולה 

רח' כנפי אזורי 
 , ירושלים5נשרים 

לרבות בשטחים 
הציבוריים 
המשותפים 

בשטחי הבניין עם 
המשרד לשוויון 

חברתי וזרוע 
העבודה במשרד 

 הכלכלה 

בוקר כולל 
 צהריים

 מאבטח
חניון 

 -וקומות
מתקדם 

 א'

 -ימים

 חמישי -ראשון
 

6:00-22:30 
 

3,770 

בוקר כולל 
 צהריים

2 
מאבטחי 

 -לובי
מתקדם 

 א

 -ימים

 חמישי -ראשון

06:00-22:00 7,280 

 שר נגב גליל -זקיף

 

 -מאבטח
מתקדם 
  ב' ייעודי

 -ימים

 חמישי -ראשון
 

08:00-20:00  3,120 

 שר שתפ"א -זקיף

מאבטח מתקדם 
 ב' ייעודי

 -מאבטח
מתקדם 
 ב' ייעודי

 -ימים

 חמישי -ראשון

08:00-20:00 3,120 
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הערכת כמות  שעות פעילות יום בשבוע תפקיד משמרת האתרשם  מס.
 שעות שנתית

מאבטח/  24/7
מוקדן/י

 ת

 -ימים

 מוצ"ש -ראשון

24/07 8,760 

מאבטח  בוקר 
מתקדם 

-ב'
 ש"אחמ

  -ימים

 חמישי -ראשון

08:00-18:00 2,640 

ידרשו סדרנים    .2
לאימונים 

 טקטיים בלבד.

 48   סדרן

+ בתי 5כנפ"ש   .3
 שרים

 2976   כונן 

  

ימים  7שעות,  24 בתי שרים 2  .4
 בשבוע

בוקר, צהריים/ 
 ערב, לילה 

 מאבטח
מתקדם 
 ב' ייעודי

כל ימות השנה 
( לרבות 24/7)

 שבתות וחגים

06:00-15:00 

14:00-22:00 

22:00-06:00 

17,520 

מצב כללית ונוכחית למציעים,  אך אינם היקפי השעות המופיעים בטבלה מטרתם לתת הערכה ותמונת : הבהרה

המשרד רשאי  –מחייבים את המשרד כלל להזמין את מלוא השעות. כפי שמופיע במסמכי המכרז ובהסכם 

לשנות )להגדיל/ לצמצם( את היקפי השעות ואת מתכונת האבטחה : ברמת האבטחה, מספר אנשי 

 האבטחה ושעות האבטחה ואף את מתקני האבטחה.

 :יס לשעה שישולם לאנשי אבטחהעלות שכר הבס .7
 

 שכר יסוד סוג
 שנה ראשונה

 שכר יסוד
 שנה שנייה

 שכר יסוד
 שנה שלישית

 - - ₪  32.03 כונן

 - - ₪  34 סדרן

 ₪ 41 ₪ 40 ₪ 38 מוקדן

 ₪  43 ₪  41 ₪  39 מאבטח בסיסי

 ₪ 44 ₪ 43 ₪ 41 מאבטח מתקדם ב'

מאבטח מתקדם ב' 

 אחמ"ש
44  ₪ 46  ₪ 47  ₪ 

 ₪  50 ₪  49 ₪  47 מאבטח מתקדם א'
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מאבטח אישי 

 -למאוימים

 אופציונלי

72  ₪ 72  ₪ 72  ₪ 

 
 

 

יהווה "שכר יסוד" לפי המפורט בסעיפים לעיל המחיר לשעת עבודה, המופיע כתשלום לעובד 

ויופיע בתלוש המשכורת של העובד כשכר יסוד לצורך חישובים סוציאליים, וכל הוצאות נותן 

השירותים, לרבות הפרשות המעביד וכן כל החובות החלות על המעביד עפ"י כל דין ונוהג, כגון: 

יסוד כל התוספות האחוזיות )כמו: פנסיה, פיצויים, ביטוח לאומי וכו'( ייגזרו משכר ה

המעודכן. תוספות שקליות )כמו: נסיעות, הבראה וכו'( יישארו ללא שינוי מהוראת התכ"ם. 

חופשה, ביטוח לאומי, קרן פיצויים, מחלה, הבראה, מילואים, דמי נסיעה וכיוצ"ב, ישולמו ע"י 

 נותן השירותים בנוסף לשכר היסוד. 

 8.2.1ם בהוראת תכ"ם השכר ישולם בהתאם לאמור בהסכם, בטבלה שלהלן ועפ"י הכללי

המתעדכנות מעת לעת )כולל התייחסות  4המובאת להלן בסעיף  8.2.1.3והודעת התכ"ם 

 להפרשות המעביד, תשלומים לפי חוק, שי לחג, מענק מצויינות וכיוצ"ב(.

המאבטחים  מהשכר ביום חול, וכן יוכפלו כמויות 200%ביום כיפור שכר מאבטחים יעמוד על  .8

סידורי לינה ראויים  יהיו במשמרת והחצי השני במנוחה. על הספק להסדירבעמדות כך שחצי 

 למאבטחים בחג, כלל העלויות יחולו על הספק.

בערב  17:00 -בבוקר שלמחרת(, ערב פסח )ליל הסדר 06:00בערב עד  17:00בערב ראש השנה ) .9

 -מחרת( בבוקר של 06:00בערב עד  19:30בבוקר שלמחרת(, בערב יום העצמאות ) 06:00עד 

 מהשכר ביום חול. 200%שכר המאבטחים יעמוד על 

 שעות שבת וחג , ייחשבו משעה טרם כניסת שבת/ חג ועד שעה לאחר צאת שבת/ חג, ביום .10

 כיפור יחושבו שעתיים טרם כניסת החג ושעתיים אחרי יציאת החג .

ברה תשלם וכן הח לכל חודש בהעברה בנקאית בלבד 10 -התשלום לאנשי האבטחה יבוצעו עד ל .11

קרי, בהתאם לנסיעות  בהתאם לצורכי העובד בפועל, 100%לעובדים דמי נסיעה בשיעור של 

בתלוש המשכורת של המאבטחים ירשם בפרוש שכר יסוד לשעה +  שיבוצעו בפועל ע"י העובד.

 תנאים סוציאליים +נסיעות.

 החברה מתחייבת שלא להפר את התנאים להעסקת אנשי אבטחה. .12

 :38.2.1.שלום כפי שנקבעו בהודעת התכ"ם להלן הכללים לת .13

יודגש כי,  ככל ששכר היסוד  , גבוה משכר המינימום הענפי כפי שמופיע בהודעת התכ"ם 

הרי שרכיבי השכר לא יעודכנו בעת עדכון הוראת התכ"ם למעט שינוי ברכיבי השכר  8.2.1.3

זכאים העובדים או גידול שאינם קשורים לשכר היסוד )כגון: גידול במספר ימי החופשה להם 

 באחוז ההפרשה לפנסיה(.

 שעות עבודה חודשיות עבור משרה מלאה.  182התחשיב שלהלן בוצע לפי  .א



                 3-2022פומבי מכרז                    

184 

   

  הטבלאות המופיעות לעיל ולהלן  נכונות למועד פרסום ההוראה. יתכנו שינויים .ב

בתעריפים השונים, הנובעים משינוי שכר המינימום ומשינוי חוקים והוראות שונות 

 . בתחום

למען הסר ספק, יובהר, כי המעביד חייב בכל מקרה לעמוד בהתחייבויותיו הנובעות  .ג

מכל חוק, דין, הסכם או צו הרחבה, גם אם אינן מופיעות בטבלאות שלעיל ולהלן 

( או מופיעות באופן חסר. כמו כן, במקום בו המרכיב בטבלה מטיב עם 1)בסעיף 

 לטבלה. העובד לעומת הוראות הדין, יש לפעול בהתאם
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 נספח תמחירי לעובדי השמירה .14
הסכם הקיבוצי , בהתאם ל2022בספטמבר  1הנספח התמחירי שלהלן הינו מיום  .א

 2מיום ולצווי ההרחבה בענף השמירה והאבטחה  2012בדצמבר  4המיוחד מיום 

הנספח שלהלן  .2022באפריל  7מיום ו 2016בדצמבר  22מיום , 2014באוקטובר 

זכאי לשכר מינימאלי בענף, בחישוב ותק של שנה מתייחס למאבטח שלפי הכשרתו 

 ימי עבודה בשבוע. 5-ראשונה ו

 
חישוב שנה 

 ראשונה
 הערות

 שכר יסוד

מאבטח כללי 

 )כונן(

32.03  ₪ 

שכר היסוד החודשי לעובד שמירה ולאחראי על עובדי השמירה, המוגדר 

 לחודש עבור משרה 5,829₪בחוזה שבין המדינה לקבלן השמירה, יעמוד על 

 לשעת עבודה.₪  32.03מלאה, קרי 

 .4.20227.צו הרחבה בענף השמירה והאבטחה מיום  :מקור

 .1987-חוק שכר מינימום, התשמ"ז

 חופשה
1.48  ₪ 

(4.62%) 

 השנים הראשונות, הכול בהתאם 4-ימי חופשה בתשלום ב 12

  .1951-חופשה שנתית, התשי"אחוק ל

 .1951-חוק חופשה שנתית, תשי"א: מקור

 .15, סעיף 02.10.2014 צו הרחבה בענף השמירה והאבטחה מיום

לפי מדיניות החשב הכללי, חישוב זה הינו חישוב מיטיב, החישוב מופיע 
שגיאה! מקור בסימולטור לחישוב עלות השכר למעסיק, כמפורט בסעיף 

 להלן.   ההפניה לא נמצא.

 חגים
1.11  ₪ 

(3.46%) 

ימי חג בשנה. הזכאות לימי חג הינה במקרים בהם  9-העובדים זכאים ל

 העובדים עבדו יום לפני ויום אחרי החג, אלא אם נעדרו בהסכמת המעסיק. 

 .19, סעיף 02.10.2014צו ההרחבה בענף השמירה והאבטחה מיום  מקור:

 הבראה
1.57  ₪ 

 

 ליום. ₪  449עומד על  2022ביוני  1ערך יום הבראה החל מיום 

הראשון. דמי ההבראה ישולמו  הזכאות לדמי הבראה הינה מיום העבודה

 לעובד כרכיב נפרד, אשר ישולם לצד שכר השעה.

  כולל בתוכו תשלום הבראה גם עבור ימי החג, החופשה והמחלה.תעריף זה 

יובהר כי רכיב השעה של דמי ההבראה לא ישולם עבור העסקה מעבר 

 להיקף משרה מלאה. 

 .שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.ראה פירוט הזכאות לימי הבראה בסעיף 

 .02.10.2014אבטחה מיום צו הרחבה בענף השמירה וה: מקור

 .04.12.2012הסכם קיבוצי מיוחד מיום 

 .13.3.1, מס' ’’הוראת תכ"ם, ''תשלום קצובת הבראה ונופש

http://apps.moital.gov.il/Agreements/AgreementShow.aspx?id=20120305
http://apps.moital.gov.il/Agreements/AgreementShow.aspx?id=20120305
http://apps.moital.gov.il/Agreements/AgreementShow.aspx?id=20120305
https://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/ExtesionsOrders/H053.pdf
https://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/ExtesionsOrders/H053.pdf
https://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/ExtesionsOrders/H100.pdf
https://www.nevo.co.il/law_html/law100/%D7%A6%D7%95%20%D7%94%D7%A8%D7%97%D7%91%D7%94%20%D7%91%D7%A2%D7%A0%D7%A3%20%D7%94%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%A8%D7%94%20%D7%95%D7%94%D7%90%D7%91%D7%98%D7%97%D7%94%202022.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law100/%D7%A6%D7%95%20%D7%94%D7%A8%D7%97%D7%91%D7%94%20%D7%91%D7%A2%D7%A0%D7%A3%20%D7%94%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%A8%D7%94%20%D7%95%D7%94%D7%90%D7%91%D7%98%D7%97%D7%94%202022.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/P222K11_001.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/146_001.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/146_001.htm
https://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/ExtesionsOrders/H053.pdf
https://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/ExtesionsOrders/H053.pdf
https://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/ExtesionsOrders/H053.pdf
http://apps.moital.gov.il/Agreements/AgreementShow.aspx?id=20120305
https://takam.mof.gov.il/document/H.13.3.1
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חישוב שנה 

 ראשונה
 הערות

 פנסיה
2.71 ₪ 

(7.5%) 

 חוקב לקצבה לפנסיה, כהגדרתה המשולמת גמל, הפרשה לקופת .1

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

להעסקתו לצורך ביצוע ההתקשרות, זאת  מהיום הראשון, החל העובד

בהתאם לכללים הנהוגים לגבי עובדי מדינה, בכלל הדירוגים המיוצגים על 

 ידי ההסתדרות הכללית.

ההפרשה תתבצע על שכר יסוד בתוספת דמי הבראה, ימי חג, דמי  .2

 חופשה, ימי מחלה, תשלום עבור ימי מילואים ודמי לידה.

ות או שעבד ביום המנוחה יש במקרה שבו העובד עבד שעות נוספ .3

 להפריש גם בגין תמורת עבודה זו.

 צו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק.: מקור .4

 .04.12.2014הסכם קיבוצי מיוחד מיום  .5

 .02.10.2014צו הרחבה בענף השמירה והאבטחה מיום  .6

 פיצויים
3.01  ₪ 

(8.33%) 

 על הפיקוח חוקהפרשה לקופת גמל לפיצויים, כהגדרתה ב .7

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

החל מהיום הראשון להעסקתו לצורך ביצוע ההתקשרות. זאת למרות 

 צו ההרחבה ]נוסח משולב[ לפנסיה חובה.ה ל6סעיף בהאמור 

ההפרשה תתבצע על שכר היסוד בתוספת דמי הבראה, ימי חג,  .8

 מי חופשה, ימי מחלה, תשלום עבור ימי מילואים ודמי לידה. ד

במקרה שהעובד עבד שעות נוספות יש להפריש בגין עבודה זו  .9

. יובהר כי שיעור הפרשה זה יהיה בעד העבודה הנוספת שבוצעה 6%בלבד 

 , לפי העניין(.150%או  125%)

בגין שכר היסוד יש להפריש  -במקרה שהעובד עבד ביום המנוחה  .10

 . 6%לעבודה בשבת יש להפריש  התוספתובגין  %8.33

 .1963-חוק פיצויי פיטורין, התשכ"ג :מקור

  .04.12.2012הסכם קיבוצי מיוחד מיום 

  .402.10.201צו הרחבה בענף השמירה והאבטחה מיום 

 ביטוח לאומי
1.34  ₪ 

(3.55%) 

ביטוח לאומי. מעבר  3.55%מהשכר הממוצע, משולם  60%עד לשכר של 

 . 7.6%לשכר זה משולם 

יודגש כי בחישוב רכיבי השכר בטבלה זו נלקח בחשבון התעריף הנמוך, 

מהשכר הממוצע  60%וזאת בשל העובדה שמרבית העובדים משתכרים עד 

 במשק. 

חוק הביטוח הלאומי משולם על מרכיבים נוספים, כמפורט בביטוח לאומי 

: חופשה, ותק, כגוןמעבר לשכר היסוד,  ,1995-]נוסח משולב[, התשנ''ה

 חגים, נסיעות, הבראה, מתנות לחגים, סבסוד ארוחות.

 .1995-חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, תשנ"ה: מקור

https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/999_470.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/999_470.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law19/%D7%A6%D7%95%20%D7%94%D7%A8%D7%97%D7%91%D7%94%20%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97%20%D7%A4%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99%20%D7%9E%D7%A7%D7%99%D7%A3%20%D7%91%D7%9E%D7%A9%D7%A7.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law19/%D7%A6%D7%95%20%D7%94%D7%A8%D7%97%D7%91%D7%94%20%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97%20%D7%A4%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99%20%D7%9E%D7%A7%D7%99%D7%A3%20%D7%91%D7%9E%D7%A9%D7%A7.htm
http://apps.moital.gov.il/Agreements/AgreementShow.aspx?id=20120305
https://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/ExtesionsOrders/H053.pdf
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/999_470.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/999_470.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law100/%D7%A6%D7%95%20%D7%94%D7%A8%D7%97%D7%91%D7%94%20%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%91%20%D7%9C%D7%A4%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%94%20%D7%97%D7%95%D7%91%D7%94%202011.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/law100/%D7%A6%D7%95%20%D7%94%D7%A8%D7%97%D7%91%D7%94%20%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%91%20%D7%9C%D7%A4%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%94%20%D7%97%D7%95%D7%91%D7%94%202011.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/p189_001.htm
http://apps.moital.gov.il/Agreements/AgreementShow.aspx?id=20120305
https://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/ExtesionsOrders/H053.pdf
https://www.btl.gov.il/Laws1/00_0001_000000.pdf
https://www.btl.gov.il/Laws1/00_0001_000000.pdf
https://www.btl.gov.il/Laws1/00_0001_000000.pdf
https://www.btl.gov.il/Laws1/00_0001_000000.pdf
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חישוב שנה 

 ראשונה
 הערות

 קרן השתלמות
2.48  ₪ 

(7.5%) 

11.  

הקבלן מחויב לבצע הפרשה לקרן  2014בנובמבר  1החל מיום  .12

השתלמות לטובת העובד, החל מהיום הראשון להעסקת העובד אצל קבלן 

עובדים, גם אם לא הודיעו לקבלן על השירותים. תשלום זה יבוצע עבור 

 זהות קרן ההשתלמות.
13.  

ההפרשה תתבצע על רכיב שכר היסוד החודשי הנקוב בהודעה זו  .14

)גם עבור עובדים ששכרם גבוה מהשכר לעיל( בתוספת דמי הבראה. 

 ההפרשה תתבצע גם על ימי חופשה, חג ומחלה. 
15.  

ו עבור יובהר כי ההפרשה לא תבוצע עבור עבודה בשעות נוספות א .16

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  .17

 לקרן השתלמות לעובדים.

 04.12.2012הסכם קיבוצי מיוחד מיום : מקור .18

 .02.10.2014צו הרחבה בענף השמירה והאבטחה מיום   .19
  ₪ 45.73 סה"כ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://apps.moital.gov.il/Agreements/AgreementShow.aspx?id=20120305
https://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/ExtesionsOrders/H053.pdf
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 אשר ישולמו על פי הביצוע:להלן רכיבי שכר נוספים  .15

  נסיעות 

יש להתאים את תשלום הנסיעות על פי עלות הנסיעות בפועל  .20

לעובד, עד לתקרה המתעדכנת מעת לעת בצו ההרחבה. התקרה 

 ליום עבודה. ₪  26.4הנוכחית היא 

במקרה בו הקבלן מספק שירותי הסעות, המשרד ישלם  .21

השירותים, אלא אם לקבלן עלות תעריף חופשי חודשי באזור קבלת 

 נקבע אחרת בתנאי המכרז.

צו הרחבה בדבר השתתפות המעביד בהוצאות נסיעה : מקור .22

 לעבודה וממנה.

הפרשות לגמל בגין 

 החזר הוצאות
 (5%) 

נסיעה בלבד לקופה  הפרשות לגמל יעשו על החזרי הוצאות .23

 אישית על שם העובד החל מהיום הראשון להעסקתו.

רכיב זה לא ישולם במקרה שבו הקבלן מספק שירותי הסעות  .24

 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  .25

חשבון על ביצוע התשלומים בפועל, אחת לחודש. יובהר כי המזמין 

בתקופת ישלם לקבלן לפי צבירת ימי המחלה של העובד בחברה 

ההתקשרות עם המשרד הממשלתי, או לפי צבירת ימי המחלה של 

ר כדי לגרוע . אין באמוהעובד בתקופת עבודתו במשרד הממשלתי

 מחובותיו החוקיות של הקבלן כלפי העובד.

חוק דמי התשלום לדמי מחלה יבוצע בהתאם להוראות  .26

אולם על אף האמור בחוק זה, תקופת הזכאות  ,1976-מחלה התשל"ו

לדמי מחלה תהייה יומיים לכל חודש שהעובד עבד אצל אותו מעביד 

 130 -ימי מחלה אך לא יותר מ  24ובסה"כ  -או באותו מקום עבודה 

יום, בניכוי התקופה שבעדה קיבל העובד דמי מחלה על פי חוק דמי 

 מחלה.

הסוציאליים )פנסיה,  בגין רכיב זה ישולמו כל רכיבי השכר .27

 פיצויים, קרן השתלמות ועלויות מעביד ביטוח לאומי(.

 .1976-חוק דמי מחלה, התשל"ו: מקור

 .02.10.2014צו ההרחבה בענף השמירה והאבטחה מיום 

 

  

http://www.workagreements.economy.gov.il/Extensions/20167006-103.pdf
http://www.workagreements.economy.gov.il/Extensions/20167006-103.pdf
http://www.workagreements.economy.gov.il/Extensions/20167006-103.pdf
http://apps.moital.gov.il/Agreements/AgreementShow.aspx?id=20120305
https://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/ExtesionsOrders/H053.pdf
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/074_001.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/074_001.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/074_001.htm
https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/074_001.htm
https://employment.molsa.gov.il/Employment/WorkRights/ExtesionsOrders/H053.pdf
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תוספות נוספות המשולמות לפי העניין לעובדי שמירה  .16
 ואבטחה

 

במקרה שבו העובד ביצע שעות נוספות בפועל, יש לשלם שעות נוספות על פי  - שעות נוספות .א

 החוק וצו ההרחבה בענף השמירה והאבטחה. 

 

חודשי עבודה ומעלה זכאי לחופשה  6המועסק  כל עובד - חופשה מסיבות משפחתיות .ב

 בתשלום, בנוסף לימי החופשה בתשלום להם זכאי  כדלקמן:

 ימי חופשה. 3 -לרגל נישואין זכאי העובד ל   .1

 יום חופשה. 1 -לרגל נישואי בנו/בתו זכאי העובד ל   .2

 יום חופשה. 1 -לרגל לידת בן/בת זכאי העובד ל   .3

 

עובד שבן משפחתו נהרג במהלך שירותו הצבאי ו/או בעקבות פעולות  - הזיכרוןהיעדרות ביום  .ג

איבה, יהיה זכאי להיעדר מעבודתו ביום הזיכרון ולקבל תשלום בגין יום עבודה מלא מבלי 

בנו/ בתו/ אביו/ אמו/ בן או בת  -לגרוע מחופשתו או לנכות משכרו. לעניין זה "בן משפחתו" 

 סבתו.זוג/ אחיו/ אחותו/ סבו/ 

 

ימים ויהיה  7בתקופת אבל זכאי העובד להעדר מעבודתו לתקופה שלא תעלה על  - ימי אבל .ד

 זכאי לשכר מלא בגין ימי היעדרותו מהעבודה, מבלי לגרוע מחופשתו או לנכות משכרו. 

, הינם בנוסף לימי החופשה השנתית להם לעיליובהר כי, ימי החופשה, המפורטים בסעיפים 

 זכאי העובד.

, 1951-על פי חוק חופשה שנתית, השתי"א כל עובד זכאי לחופשה שנתית בשכר - חופשה ימי .ה

 כמפורט להלן:ו

 

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

 

הספק או מעסיקים לוותק שצבר אצל ע"פ דין בהתאם  העובד יהיה זכאי לדמי הבראה - ימי הבראה .ו

אחרים בממשלה, תעשה בכפוף ספקים . הכרה בוותק אצל אחרים, לרבות ספקים אחרים בממשלה

השירותים על תקופת עבודתו של העובד במשרד, בהתאם לאמור  ספקלהמצאת אישור העסקה מאת 

 להלן:
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 מספר ימי ההבראה )בשנים(תקופת העבודה 

 7 שנים 3עד 

10 – 4 9 

15 - 11  10 

19 – 16 11 

24 – 20 12 

 13 ואילך 25 -מהשנה ה

 

, על שמירה וביטחוןישולם כנגד אישור רואה חשבון על ביצוע התשלום לעובדי  - מענק מצוינות .ז

הודעה, "אמות מידה להענקת מענק מצוינות לעובדי בסיס אמות מידה שנקבעו על ידי המדינה ב

  קבלן בתחומי השמירה, האבטחה והניקיון".

 מסך הרכיבים הבאים המשולמים לקבלן: שכר היסוד 1%גובה המענק יהיה  .1

וה מהשכר הנקוב לעיל(, גמול המפורסם בהודעה זו )גם עבור עובדים ששכרם גב

 בעד עבודה בשעות נוספות או ביום מנוחה )ככל שהעובד זכאי לו( וקצובת הנסיעה.

המענק ישולם לא יאוחר ממשכורת חודש אפריל שלאחר תום התקופה בעדה  .2

 משולם המענק. 

המענק שישולם אינו מהווה שכר לכל דבר ועניין, לא יובא בחשבון לעניין פיצויי   .3

ם או לחישוב ערך שעה, ולא יבצעו בגינו הפרשות כלשהן )לרבות הפרשות פיטורי

 לקופת גמל ובכלל זה קרן פנסיה וקרן השתלמות(.

בגין תשלום זה יש לשלם לקבלן תוספת בגין הפרשות לביטוח לאומי, בהתאם  .4

 לשיעור ההפרש שלו כמעסיק.

 

  - שי לחג .ח

על פי התעריף המעודכן בשירות  ( יעודכןגובה השי לרגל כל אחד מהחגים )ראש השנה וחג הפסח

נכון ליום פרסום הודעה זו, ₪.  300, גובה השי לחג יעמוד על 2022בינואר  1נכון ליום המדינה. 

השי לא יוענק בטובין או בשווה כסף )כגון תלושי קנייה(. גובה ₪.  212.5גובה השי לחג יעמוד על 

הוראת התכ''ם, ''הגנה על זכויות עובדים השי וכללי הזכאות לשי יעודכנו בהתאם לקבוע ב

שלום ת8.2.1המועסקים על ידי קבלני שירותים בתחומי השמירה, האבטחה והניקיון'', מס'.

 לעובדים.  כאמור יבוצע לאחר הצגת אישור רואה חשבון על ביצוע התשלום

תשלום זה יש לשלם לקבלן תוספת בגין הפרשות לביטוח לאומי בהתאם לשיעור ההפרשה  שלו בגין 

 כמעסיק.

 

 

 

 

 

  

https://mof.gov.il/Takam/Pages/horaot.aspx?k=7.3.9.2
https://mof.gov.il/Takam/Pages/horaot.aspx?k=7.3.9.2
https://mof.gov.il/Takam/Pages/horaot.aspx?k=7.3.9.2
https://mof.gov.il/Takam/Pages/horaot.aspx?k=7.3.9.2
https://mof.gov.il/Takam/Pages/horaot.aspx?k=7.3.9.2
https://mof.gov.il/Takam/Pages/horaot.aspx?k=7.3.9.2
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 מנהל/ת ביטחון מקומי/ת וקב"ט החירום )אשכול ב'(–תנאי שכר מינימאליים  -נספח ה'

 
  

למען הסר ספק, יובהר כי המציע הזוכה מתחייב לעמוד במלוא החובות והדרישות הנובעות  .1

מכל חוק, דין, הסכם, צו הרחבה והוראות התכ"ם )כפי שעשויים להתעדכן מעת לעת(, גם 

אם אינן מופיעות להלן או מופיעות באופן חסר וכי במקום בו תנאי השכר שלהלן מיטיבים 

יידרש המציע הזוכה לספק את הרכיבים כפי  –ראות הדין עם בעל התפקיד לעומת הו

 שמוצגים להלן.

 

שכר זה כולל תגמול עבור . ברוטו לחודש₪  17,000-אשר לא יפחת משכר עבודה חודשי  -שכר יסוד  .2

)ללא שעות נוספות בשבתות, חגים  שעות נוספות בחודש 35המשקף עד  שעות נוספות באופן גלובלי

שכר זה .  ליהם תשלום שעות נוספות ישלום בכפוף לביצוע בפועל וע"פ דין(או ימי מועד אחרים שע

יהווה "שכר יסוד" ויופיע בתלוש המשכורת של העובד כשכר יסוד לצורך חישובים סוציאליים, וכל 

הוצאות נותן השירותים, לרבות הפרשות המעביד וכן כל החובות החלות על המעביד עפ"י כל דין 

ספות האחוזיות )כמו: פנסיה, פיצויים, ביטוח לאומי וכו'( ייגזרו משכר היסוד ונוהג, כגון: כל התו

המעודכן. חופשה, ביטוח לאומי, קרן פיצויים, מחלה, הבראה, מילואים, דמי נסיעה וכיוצ"ב, 

 ישולמו ע"י נותן השירותים בנוסף לשכר היסוד.

 

 לחודש עבור הוצאות אש"ל.₪  800המקומי תוספת בסך  ישלם למנב"ט הספק -אש"ל חודשי .3

 
 

רכב  -החירום   בהיות הרכב, שיועמד לרשותו של מנהל/ת ביטחון מקומי/ת וקב"ט -רכב  .5

לשם תשלום לרשויות המס בגין השימוש עלות זקיפת ההטבה מובהר בזאת, כי  -מבצעי 

 תחול כולה על נותן השירותים בלבד.ברכב 

 

  –תנאי העסקה  .6

 מנב"ט / קב"ט חירום יהיה זכאי ל:     

 ימי חופשה בשנה. 22 -חופש .א
 

 כמפורט להלן: -הבראה .ב
 
 
 
 

 
 

 ₪. 2,100ע"ס  -קצובת ביגוד שנתית .ג
 

 

תקופת העבודה בתחום 

 האבטחה )בשנים(
 מספר ימי ההבראה

 12 שנים ותק 25עד 

 13 ואילך 25 -מהשנה ה
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 ליווי עובדי המשרד לאירועיםהחזר הוצאות לעלויות הוצאות הארחה בגין  .ד

נותן השירותים יישא בעלויות של הוצאות ההארחה, והוצאות האבטחה -שונים

השונות, הנובעות מן הצורך של המנב"ט המקומי להתלוות לעובדי המשרד 

לאירועי תרבות ובידור או מן הצורך ללון עם עובדי המשרד בבתי הארחה או מלון 

לנותן השירותים החזר הוצאות בפועל בלבד, או מכל צורך אחר. המשרד ישלם 

כנגד קבלות ולאחר אישור ממנהל אגף בטחון וחרום. נותן השירותים לא יהיה 

זכאי לכל רווח, תוספת או תקורה. בכל מקרה של חילוקי דעות בין המשרד לנותן 

השירותים בנוגע לסוג ההוצאה והחייב בנשיאה בה, תקבע עמדתו של המשרד 

 ית ומחייבת. והיא תהיה סופ

 -תנאים נוספים כמפורט בפרק ג' בתנאי העסקה של אשכול ב' .ה

 -רכב .1

רכב משפחתי )מספר המקומות ברכב יותאם בהתאם לגודל משפחתו  1.1

לפחות,   1200tsiסמ"ק /  1,600של המנב"ט המקומי( עם נפח מנוע של 

שווה ערך לקטגוריה של טויוטה קורולה / סקודה אוקטבייה / סובארו  

XV   .)או מקבילים אליהם)דגמי הרכבים שפורטו הינם להמחשה בלבד

כלל ההוצאות הנלוות כגון דלק וביטוח+ ללא הגבלת ק"מ ודלק+ 

 דלקן/ פזומט.

 בעלים.  00הרכב יהיה חדש ללא שימוש קודם  1.2

ומנוי  -wazeברכב תהיה מערכת מולטימדיה מובנית עם חיבור ל 1.3

 לאינטרנט ללא הגבלה. 

 שילוט של נותן השירותים.הרכב יהיה ללא  1.4

 הרכב יהיה עם מערכת כריזה בכפוף להוראות הדין. 1.5

 התקנת מהבהבים ברכב/ סירנות בכפוף להוראות הדין. 1.6

 הרכב יהיה בצבע לבן או אפור.  1.7

בכל מקרה של תקלה ברכב, יעמיד נותן השירותים לרשות המנב"ט  1.8

למען  ( תוך שעתיים לכל היותר.Key To Key"המקומי רכב חילופי  )"

הסר ספק כל טיפול או כל שירות אחר שנדרש לרכב יש להגיע ולהחזיר 

 את הרכב לפי המיקום שיוגדר ע"י מנהל ההתקשרות מטעם המשרד.

כל הוצאות הרכב ובכלל זה הוצאות בגין אגרות רישוי, אגרות של  1.9

, מנהרות הכרמל, חניות )חשבון 6כבישי אגרה ותשלומים עבור כביש 

שטיפות  3 חים, תיקונים, טיפולים תקופתיים,ופנגו פעיל(, ביט

 )חיצוניות ופנימיות( בחודש ודלק, יחולו על נותן השירותים.

  לידיעה בלבד יצוין, כי להערכת המשרד מספר הק"מ שהרכב 1.10

 ק"מ.  65,000-ייסע בשנה עומד על כ 

 (.21תאושר נהיגה של כל נהג )מעל גיל  1.11

 הרכב יוחלף באחד מהמקרים הבאים: 1.12

 אלף קילומטר. 150נסע מעל הרכב  1.12.1
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 שנים מיום העלאת הרכב לכביש.  3חלפו  1.12.2

  -ציוד נוסף שיוקצה למנב"ט המקומי 1.13

סמארטפון חדש והמתקדם בשוק )דגם אייפון או  1.13.1

סמסונג(, פתוח באופן מלא לשירותים בארץ ולחו"ל 

ללא הגבלת שיחות וללא הגבלת גלישה באינטרנט, 

ף לאישור של ערכת דיבורית לרכב כולל התקנה בכפו

מנהל ההתקשרות מטעם המשרד. הנייד יוחלף כל 

שנתיים לדגם חדיש, המכשיר יבוטח במקרה של 

פגיעה/ נזק/ תקלה, בכל מקרה של טיפול או תקלה 

במכשיר הנייד או מכל סיבה שהיא המכשיר יושבת 

יעמיד נותן השירותים מכשיר נייד סמארטפון מתקדם 

 יים.חלופי בפרק זמן שלא יעלה על שעת

מחסניות, תחמושת וכל  3כ"ד +  c 19נשק מסוג גלוק  1.13.2

הציוד המבצעי הנלווה )נרתיק, פונדה, כובע זיהוי וגז 

 מדמיע(. 

כרטיס ביקור אישי בשפה העברית והאנגלית לפי אפיון  1.13.3

 הממונה.

 סורק שולחני למחשב עפ"י הגדרת הממונה. 1.13.4

מדפסת צבעונית כולל תחזוקה  וכלל המוצרים  1.13.5

 : דיו, דפים וכו'. הנלווים כגון

בתצורה  -מחשב נייד/ לפטופ )חדש והמתקד בשוק( 1.13.6

עדכנית, כולל כרטיס סים לאינטרנט ויכולות 

תקשורת מלאות. במחשב יהיו כל תוכנות האופיס 

 DELLאינץ ושל חברת  13-15הקיימות. גודל המסך 

, זכרון פנימי 250GBבנפח  SSDאו שווה ערך. זכרון 

4GB  מעבדInter Core i5 כניסות ,USB2 (3  ,)לפחות

+צורב, בעל יכולת תקשורת CD/DVDכונן קומבו 

BT+WIFI+LAN מודם סלולרי מובנה כולל +

ללא הגבלה בנפח או במהירות הגלישה,  SIMכרטיס 

תיק נשיאה מנהלים + מטען לרכב. סוללה המספיקה 

 שעות עבודה.  4למינימום 

ת אנטי . תוכנOffice", Windows" –תוכנות ברישיון 

ווירוס, כולל רישיון ועדכונים. כל התוכנות יהיו 

 מהגרסה האחרונה בעת תחילת השירותים.

 2.2משקל המחשב הנייד )כולל סוללה( לא יעלה על 

 ק"ג )עפ"י מפרט היצרן(.

 עכבר אופטי אלחוטי למחשב נייד )גודל קטן( + מתאם.
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 כניסה לכרטיס חכם מובנית.

 שוב של המשרד.המחשב יאושר על ידי אחראי תק

( בנפח אחסון של לפחות DISK ON KEYזיכרון נייד ) 1.13.7

64 GB. 

)רכישת בגדים ₪   2100סך  שנתיות על ביגוד הוצאות 1.13.8

 ונעליים(.

הזוכה ישלם למנהל המשימה תוספת בשכר  –אש"ל 1.13.9

 לחודש עבור הוצאות אשל.₪  800בסך 

 תשלום עבור שעות נוספות גלובליות עפ"י חוק. 1.13.10

היחידה בקרן השתלמות וביטוח הכללת מפקד  1.13.11

 מנהלים.

 ביטוח אובדן כושר עבודה על חשבון הזוכה. 1.13.12

ימי הבראה הניתנים לפדיון  12ימי חופשה בשנה ,  22 1.13.13

 כספי.

 ימי מחלה לפי המתחייב בחוק. 1.13.14

אספקה של תיק ע"ר תקני שימצא  -תיק עזרה ראשונה 1.13.15

ברכב מנהל אבטחה מקומי שיאופיין ויאושר ע"י 

 תרוענן עפ"י צורך ודרישת הממונה.הממונה, הערכה 

בהתאם להחלטת מנהל אגף הביטחון, יבצע המנב"ט  1.13.16

המקומי קורס מנהלי ביטחון מונחה משטרת ישראל 

 כולל שמירת כשירות על חשבון נותן השירותים. 

בהתאם להחלטת מנהל אגף הביטחון, יבצע המנב"ט   1.13.17

המקומי קורס מאבטחים מתקדם א' /מתקדם ב' 

מונחה משטרת ישראל  כולל שמירת כשירות על חשבון 

 נותן השירותים.  

בהתאם להחלטת מנהל האגף יצא המנב"ט המקומי  1.13.18

לקורסים מקצועיים העוסקים בתחום ביטחון, חירום, 

עים טכנולוגים על חשבון ביטחון מידע, סייבר ואמצ

 נותן השירותים.  

נותן השירותים ידאג לרענן על חשבונו את הקורסים  1.13.19

המקצועיים אליהם נדרש המנב"ט המקומי לפי 

 דרישות משטרת ישראל או כל גוף מנחה אחר. 

המנב"ט המקומי  נותן השירותים יממן השתתפות של 1.13.20

בהשתלמויות יחידתיות, אימונים טקטיים, סיורים 

י עיון של המשרד אם הדבר נדרש לצורך מתן וימ

שירותי אבטחה לעובדי  המשרד , המימון יהיה זהה 
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למימון של עובדי המשרד ומימון אנשי אבטחה 

 )כמפורט בתנאים של אשכול א'(. 

 -יחתום על הצהרת אי יחסי עובדהמנב"ט המקומי  1.13.21

מעביד לפני תחילת עבודתו  וכל השתפות ביום עיון/ 

 מטעם המשרד. אירוע / סיור

מובהר כי הסכומים הנקובים לעיל אינם כוללים  1.13.22

תשלום עבור תנאים סוציאליים, ימי אימון, ישיבות 

צוות ונסיעות שישולמו על ידי הספק מטעמו בנפרד 

 וע"פ המתחייב בחוק.

 -לכל ערב גיבוש )לכל בעל תפקיד(₪   220תקציב של  1.13.23

תי ב -יתקיימו שני ערבי גיבוש צוותיים  )לכל צוות

שרים, מטה משרדים ומתקנים מאובטחים נוספים 

באחריות המשרד( בשנה. התקציב יסופק בהתאם 

במועד שייקבע ע"י מנהל ההתקשרות מטעם המשרד 

 ועד שבוע טרם מועד הגיבוש.
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 ביטוח -נספח ו'
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 -דף לוגו של הקבלן -

 הצהרה

 תאריך:____________

 לכבוד:

 ____________)המשרד הממשלתי/ היחידה הממשלתית( -מדינת ישראל 

 א.ג.נ.

 הבהרה לעניין אישור ביטוח בפורמט "אישור ביטוח אחיד" הנדון:

 

אני הקבלן מאשר כי אישור הביטוח שהוצג אינו בא לצמצם את התחייבויותיי לפי סעיפי הביטוח 

וצג הינה אך ורק כדי המפורטים בהסכם ההתקשרות, ומתכונתו התמציתית של אישור הביטוח שה

לאפשר לחברת הביטוח לעמוד בהנחיות הפיקוח עליה. אני מאשר כי הוראות הביטוח המחייבות 

הן אלו המופיעות במסמכי ההתקשרות בלבד. דרישות אלו מובנות לי, במידת הצורך נעזרתי באנשי 

א הסתייגויות.ביטוח מטעמי על מנת להבין את הדרישות, ודרישות אלו הושמו בביטוח שהוצג לל

  

שומרת לעצמה את הזכות לקבל בכל עת את _________________,  –ידוע לי כי מדינת ישראל 

העתקי הפוליסות במלואן או בחלקן, במקרה של גילוי נסיבות העלולות להביא לתביעה בפוליסות 

עביר את ו/או על מנת שתוכל לבחון את קיום תנאי הביטוח שבהסכם ו/או מכל סיבה אחרת, ואני א

העתקי הפוליסות במלואן או בחלקן כאמור מיד עם קבלת הדרישה. אני מתחייב לבצע כל שינוי או 

 תיקון שיידרש על מנת להתאים את הפוליסות להתחייבויותיי על פי הוראות הסכם ההתקשרות.

 

לעריכת הבדיקה ולדרישת _________________,  –אני מצהיר ומתחייב כי זכות מדינת ישראל 

על מי מטעמם  או_________________,  –השינויים כמפורט לעיל לא יטילו על מדינת ישראל 

כל חובה וכל אחריות שהיא לגבי פוליסות הביטוח/ אישורי הביטוח כאמור, טיבם, היקפם ותוקפם, 

או לגבי העדרם, ואין בה כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת עלי לפי הסכם ההתקשרות, וזאת 

 נדרשו התאמות ובין אם לאו, בין אם נבדקו ובין אם לאו.בין אם 

 

 אני מאשר כי אי עמידה בתנאי הוראות ביטוח תהווה הפרה יסודית של הסכם ההתקשרות.

 

 בכבוד רב,

 חתימה:_________________                                                                  

 שם החותם ותפקידו:_____________________    
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 הצהרת סודיות -נספח ז'

 

אני החתום מטה, _______________, ת.ז. ___________________, העובד/ המועסק 

למתן שירותי אבטחה למשרד לפיתוח  3/22בעניינים שונים הקשורים להסכם שנחתם מכוח מכרז 

עולה אזורי )להלן: "הפרויקט"( מצהיר בזאת כי לאחר הפריפריה הנגב והגליל והמשרד לשיתוף פ

שהוסבר לי כי במהלך עיסוקי בעבודה ו/או בקשר אליה יתכן כי אעסוק ו/או אקבל לחזקתי ו/או 

יבוא לידיעתי מידע מסוגים שונים )להלן: "המידע"(, בין בעל פה ובין בכתב ובין על גבי כל מדיה 

מידע השייך למשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל והמשרד שהיא, בין ישיר ובין עקיף, ובכלל זה 

לשיתוף פעולה אזורי )להלן: "המשרד"( ו/או על המשרד ו/או הנוגע למשרד ו/או לפעילותיו בכל 

צורה ואופן, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, פרטים אישיים, נתונים שונים על עובדי 

משתתפים בפרוייקטים של המשרד )בין אם נתונים המשרד ו/או בעלי תפקידים ו/או אודות ה

אישיים ובין אם נתונים סטטיסטיים(, מסמכים, תכתובות ודו"חות ו/או כל מידע בקשר להפעלת 

השירותים, הנני מתחייב בזאת לא לעשות שימוש כלשהו, לשמור בסוד ולא להעביר, לא להודיע, 

הנ"ל , אשר יגיעו לידיעתי, במישרין או לא למסור ו/או לא להביא לידיעת כל אדם, כל מידע מ

 בעקיפין, בתקופה בה אעסוק בעניינים שונים הקשורים למתן השירותים או לאחר מכן. 

התחייבותי זו חלה לגבי כל סוגי המידע, בין אם יגיעו לידיעתי בתוקף עבודתי כאמור ובין אם יגיעו 

 לידיעתי בכל דרך אחרת.

תי בקשר עם השירותים אחזיר למעבידי או למשרד לפיתוח אני מתחייב כי מיד עם סיום עבוד

הפריפריה הנגב והגליל והמשרד לשיתוף פעולה אזורי כל מידע שהגיע לידיי, ובכלל זה כל מסמך 

 ו/או עותק של מסמך.

אני מצהיר בזה שידוע לי, כי אי מילוי התחייבויותיי הנ"ל מהווה עבירה לפי הוראות הסעיפים 

וכי  1981 -וחוק הגנת הפרטיות התשמ"א 1977 –לחוק העונשין, התשל"ז  במכרז זה, סימן ה'

 אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק בגין אי מילוי ההתחייבויות.

 

 

 

 

_____________________   ___________________ 

 חתימת המצהיר                               תאריך
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נספח תחשיבים 

 לאשכול א'
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    -כונן

 תאור
אחוזים / 

קבוע )מגזר 
 ציבורי(

ש"נ  חול
200% 

 ₪64.06  ₪32.03  100.00% שכר יסוד

   ₪1.48  4.62% חופשה

   ₪1.11  3.46% חגים

   ₪1.57    הבראה 

 ₪4.80  ₪2.71  7.50% פנסיה

 / 8.33%  פיצויים
6.00%  ₪3.01  ₪3.84 

   ₪2.48  7.50% קרן השתלמות

 ₪2.27  ₪1.34  3.55% ביטוח לאומי

 ₪74.98  ₪45.74    סה"כ עלות שכר

 
 -סדרן

   

 תאור
אחוזים / 

קבוע )מגזר 
 ציבורי(

 200%ש"נ  חול

 ₪68.00  ₪34.00  100.00% שכר יסוד

   ₪1.57  4.62% חופשה

   ₪1.18  3.46% חגים

   ₪1.57    הבראה 

 ₪5.10  ₪2.87  7.50% פנסיה

 / 8.33%  פיצויים
6.00%  ₪3.19  ₪4.08 

   ₪2.48    קרן השתלמות

 ₪2.41  ₪1.36  3.55% ביטוח לאומי
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 ₪79.59  ₪48.22    סה"כ עלות שכר

 
 מוקדן

   

 תאור
אחוזים / 

קבוע )מגזר 
 ציבורי(

 200%ש"נ  חול

 ₪76.00  ₪38.00  100.00% שכר יסוד

   ₪1.76  4.62% חופשה

   ₪1.31  3.46% חגים

   ₪1.57    הבראה 

 ₪5.70  ₪3.20  7.50% פנסיה

 / 8.33%  פיצויים
6.00%  ₪3.55  ₪4.56 

   ₪2.48    קרן השתלמות

 ₪2.70  ₪1.51  3.55% ביטוח לאומי

 ₪88.96  ₪53.38    סה"כ עלות שכר

 
מאבטח 

מתקדם ב'  
 -ייעודי

   

אחוזים / קבוע  תאור
 200%ש"נ  חול )מגזר ציבורי(

 ₪88.00  ₪44.00  100.00% יסודשכר 

   ₪2.03  4.62% חופשה

   ₪1.52  3.46% חגים

   ₪1.57    הבראה 

 ₪6.60  ₪3.68  7.50% פנסיה

 / 8.33%  פיצויים
6.00%  ₪4.09  ₪5.28 

   ₪2.48    קרן השתלמות
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 ₪3.12  ₪1.74  3.55% ביטוח לאומי

 ₪103.00  ₪61.13    סה"כ עלות שכר

 

מאבטח מתקדם ב' 
 אחמ"ש

   

אחוזים / קבוע  תאור
 200%ש"נ  חול )מגזר ציבורי(

 ₪88.00  ₪44.00  100.00% שכר יסוד

   ₪2.03  4.62% חופשה

   ₪1.52  3.46% חגים

   ₪1.57    הבראה 

 ₪6.60  ₪3.68  7.50% פנסיה

 / 8.33%  פיצויים
6.00%  ₪4.09  ₪5.28 

   ₪2.48    קרן השתלמות

 ₪3.12  ₪1.20  3.55% ביטוח לאומי

 ₪103.00  ₪60.58    סה"כ עלות שכר

 
 

מאבטח מתקדם 
 א'

   

 תאור
אחוזים / 

קבוע )מגזר 
 ציבורי(

 200%ש"נ  חול

 ₪94.00  ₪47.00  100.00% שכר יסוד

   ₪2.17  4.62% חופשה

   ₪1.63  3.46% חגים

   ₪1.57    הבראה 

 ₪7.05  ₪3.93  7.50% פנסיה
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 / 8.33%  פיצויים
6.00%  ₪4.36  ₪5.64 

   ₪2.48    קרן השתלמות

 ₪3.34  ₪1.86  3.55% ביטוח לאומי

 ₪110.03  ₪65.00    סה"כ עלות שכר

 

 


