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 לכבוד
 לחברת  שמירה/אבטחה 

 
 אדון גברת נכבד/ה 

 
 הצעת מחיר עבור שמירה ואבטחת מוסדות חינוך וציבור בפסוטה  הנדון:

 
מבקשת לקבל הצעות    המועצה המקומית פסוטה  "גתשפשנת הלימודים  לקראת  

הלימודים   לשנת  וציבור  חינוך  במוסדות  ושמירה  אבטחה  שירותי  למתן  מחיר 
 + אופציה לשנתיים .   "גפתש

  

 

הקבלן מתחייב כי לשם מתן שירותי האבטחה ו/או השמירה יעסיק מאבטחים   .1
מיוחד   אישור  קיבל  אם  )למעט  פסוטה  היישוב  תושבי  שהינם  שומרים  ו/או 

 מהמועצה( .  

 

הצעה   .2 כל  ו/או  ביותר  הזולה  ההצעה  לקבל  מתחייבת  המקומית  המועצה  אין 
 שהיא.  

 
בסך   .3 תשלום  תמורת  המכרז  מסמכי  את  לרכוש  יוחז   ₪  500ניתן  על  רו.  שלא 

 להצעתו.  רכישת המכרזהמציע לצרף העתק הקבלה בגין 
 

מירה יעסיק מאבטחים  הקבלן מתחייב כי לשם מתן שירותי האבטחה ו/או הש .4
 שהינם עובדיו ויעמדו בכל הדרישות כמפורט להלן :  

 

מצב בריאות , פיזי ונפשי , תקין ובעל כושר גופני תקין המאפשר ביצוע    .א
 משימות אבטחה )מעבר פסיכולוג( .  

 

, הכוללת קריאה ודיבור , ברמה  והערבית   ידיעה טובה בשפה העברית   .ב
 סים ויוצאים ודיווח על אירועים .  שתאפשר בדיקת תעודות רישום נכנ

 

למאבטחי  שה ימים , ו סיים בהצלחה הכשרה בסיסית ייעודית , בת של  .ג
 מוסדות חינוך כפי שתאשר על ידי משטרת ישראל .  

 

 בעל יכולת וכישורים לטיפול בסדר ציבורי   .ד

 

 על המאבטח ו/או שומר להיות מסודר וייצוגי כולל גילוח בכל בוקר.  .ה
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ו/או   .ו צבאי  ו/או  פרטי  בנשק  שימוש  על  איסור  שחל  בזאת  מובהר 
 משטרתי .  

 

לבוש   .5 פריטי  חשבונו   על   , שומרים  ו/או  למאבטחים  לספק  מתחייב      הקבלן 
 ואבטחה כדלקמן :  

  
 תלבושות אחידה הכוללת סמל קבלן לזיהוי החברה .   .א

 תג זיהוי עם פריטים אישיים .   .ב
 פלפל   אבטחה, תרסיס גז חגור מלא ומאובזר הכולל : שרוך   .ג
 הקצאת מגנומטר לכל מאבטח ו/או שומר .   .ד

 
 אופן ביצוע השירותים    –חלק ב'  

 
 . אבטחת מוסדות חינוך : 1
 

מתחייב  הכשרה .א הקבלן  באבטחת    :  ידו  על  שיועסקו  המאבטחים  כל  כי 
בהתאם להוראות    ענוניםורימים    6מוסדות חינוך יעברו הכשרה בסיסית בת  
 משטרת ישראל כפי שיעודכנו מעת לעת .  

הקבלן מתחייב כי כל עובדיו במוסדות החינוך ידווחו נוכחות  :דיווח שעות  .ב
בחוזה   למפורט  בהתאם   , אמת  בזמן  ויציאה(  לרבות  ההתק)כניסה  שרות 

( ובהתאם להנחיות קב"ט הרשות המזמינה  ok2goבמערכת המשטרתית   )
   ומשטרת ישראל .

שנקבעה   .ג היומיות  השעות  ממכסת  לחרוג  אין  כי  עובדי  מובהר  העסקת    .
 הקבלן ברשות המזמינה מראש ובכתב .  

ידן  רצף העסקה   .ד על  :  על הקבלן להעסיק את המאבטחים אשר מוצבים 
של   רציפה  לתקופה   , המזמינה  ברשות  המתוקצבים  החינוך    12במוסדות 

  , בשנה  חוזה  חודשים  ולהוראות  המזמינה  הרשות  להוראות  בהתאם 
 ההתקשרות .  

מובהר כי חודשים אלו יוצבו מאבטחי המוס"ח בעבודות אבטחה שונות   •
קייטנות  אבטחת  אירועים    לרבות  אבטחת   , ציבור  מוסדות  אבטחת   ,

 ואבטחת פארקים לרבות בשעות הלילה על פי קביעת הרשות המזמינה .  

 

יובהר כי שכרם של מאבטחי מוס"ח בחודשי הקיץ ייפגע ויעמוד על גובה   •
בעשרת   המתוקצבים  החינוך  במוסדות  עבודתם  בגין  הממוצע  שכרם 

 חודשי הלימודים הקודמים לחודשי הקיץ .  

 

עוד יובהר כי התשלום לקבלן בגין השירותים שיבצעו מאבטחי המוס"ח   •
שירות   לאותו  שנקבע  לתעריף  בהתאם  יהיה  ואוגוסט  יולי  בחודשים 
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ההתקשרות   בחוזה  כאמור  תעריף  נקבע  לא   . ההתקשרות  בחוזה 
 התשלום לקבלן יהיה בהתאם להצעתו במכרז .  

 

כי אבטח .ה יובהר  שונות:  ופעילויות  ופעילויות   אבטחת אירועים  אירועים  ת 
שונות במוס"ח כגון: ימי הורים , מסיבות סיום , חוגים וכדומה , שיתקיימו  

 ישולמו לקבלן בהתאם לתעריף שירותי אבטחת מוס"ח בחוזה .  
 
   . אבטחת אירועים :2
 

 לכל אירוע תצא לקבלן הזמנת עבודה מפורטת .א.   
 הקבלן מתחייב כי העובדים שיועסקו באבטחת     הכשרה :    ב.

 יעברו הכשרה וריענונים כמפורט להלן:     אירועים                         
 בהתאם לאמור בחוזה ההתקשרות .  פיקוח באירועים :   ג.  

 
 
 אמצעי קשר:  .  4

הקבלן  יצייד את כל העובדים שיועסקו על ידו בכלל השירותים המפורטים  
לקב"ט   מחובר  שיהיה  חכם  בטלפון  אירועים  באבטחת  למעט  זה  בנוהל 

 ומוקד הרשות המזמינה . 
 

 שירותי פיקוח מטעם הקבלן : למעט באבטחת אירועים   . 5
 

 שרות . שירותי הפיקוח יינתנו על ידי הקבלן בהתאם להוראות חוזה ההתק .א

הרשות   .ב בשטחי  להתייצב  המפקח  הרשות  על  דרישת  לפי  ו/או  לסירוגין 
במערכת המזמינה והדיווח  המאבטחים  התייצבות  על  מעקב  לבצע   ,

   בגין כך דיווח. ( ולהגיש  ok2goהמשטרתית ) 
מובהר בזאת כי על הקבלן לנהל רישום מלא של שעות העבודה בפועל של 

הרשות המזמינה ולכלול שעות אלו  המפקח מטעמו במסגרת ההתקשרות עם  
 בדוחות הנוכחות .  

 

על   .ג והבקרות  הפיקוח  את  לבצע  מהקבלן  תדרוש  המזמינה  שהרשות  ככל 
ידי   על  השירותים  לרבות  ביצוע  ממוחשבת  מערכת  באמצעות  העובדים 

 מערכת שתספק משכ"ל  , יהיה  על הקבלן לבצע זאת כאמור .  
 
   על הקבלן לספק לעובדיו ביגוד , חימוש וציוד  : ביגוד , חימוש וציוד.  6      
 כמפורט בחוזה ההתקשרות .        

 
:  הכנסים וההדרכות, כאמור בחוזה ההתקשרות , יהיו    .  כנס אבטחה שנתי7

 שעות בשנה .  2בהיקף של 
 
 או תאריך פתיחת שנת הלימודים בפועל.   01.09.2022  תאריך תחילת העבודה   .  8
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 יום ממועד אישורו של החשבון ע"י קב"ט המועצה.   90שוטף +    :תנאי תשלום  .  9
  

 שעות נוספות , שעות מנוחה שבועיות וחג :  .  10
 

     . בהתאם  ל ויאושרו על ידי הרשות המזמינה , ישולמו לקבלןככ  א.                
                      

 הוראות כלליות : .   11     
ז יהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה   ההתקשרות שיחתם בין  במכרמובהר כי   .א

 . הרשות המקומית פסוטה לזוכה/זוכים ,  ככל שיקבע/ו

 

 בהצעה לגבי איזה מסוגי המאבטחים  / בעלי התפקידים )קרי תפקיד     .ב
   -(  מכרזשלגביו נדרש לפרט את רכיבי ההצעה בטבלה שב 

 שבה לא ימולאו בטבלה כל השורות המתייחסות לעלויות של רכיבי                  
 .  במכרז  תיפסל ההצעה כולה    -ההצעה             

 
 ככל שהצעה  לגבי איזה מסוגי המאבטחים/ בעלי התפקידים )קרי תפקיד   .ג

 ( עולה    מכרזשלגביו נדרש לפרט את רכיבי בבצעה בטבלה שב      
 ת או עולה על הצע  מכרז ב המחיר המקסימלי המפורטעל                

 . מכרזב תיפסל ההצעה כולה  - במכרז  הקבלן              
 

   איזה מסוג    )שאינם  ננקב מחיר בהצעה לגבי איזה מבין השירותים הנוספיםד. 
 תהיה המועצה המקומית פסוטה לאכוף על   – המאבטחים/בעלי התפקידים(     
 הקבלן את מחיר הצעתו במכרז לגבי שירות זה .      
 

 ה. ככל שהצעה לגבי איזה מבין השירותים הנוספים )שאינם איזה מסוגי 
 המאבטחים/בעלי התפקידים( עולה על המחיר המקסימלי המפורט בנוהל       
 תהיה המועצה המקומית    –או עולה על הצעת הקבלן במכרז לגבי שירות זה     
 רשאית לאכוף על הקבלן את מחיר הצעתו במכרז לגבי שירות זה .   פסוטה     
 

 מובהר בזאת , כי המועצה רשאית לפנות למי מהמצעים בדרישה לקבלת  ו. 
 הסברים ופירוט בנוגע לתמחור הצעתו במתן השירותים הנדרשים , עליו      

 .   מכרזמתבססת הצעתו ב     
 ת הסברים ופירוט כאמור ולא  ימציאם   מציע אשר יקבל דרישה להמצא     
 לא תיבדק הצעתו במסגרת ההצעות בנוהל . כמו כן    –במלואם למועצה      
 מובהר בזאת , כי אי המצאת מסמכים ופירוט כאמור תהווה , כשלעצמה      
 עילה לפסילת ההצעה בנוהל על יד המועצה המקומית פסוטה .      
 

יא אינה כוללת את הרכיבים והשירותים אשר  המי שהצעתו תעלה חשש כי  
ז או שאיזה מהרכיבים בהצעתו אינו סביר , יידרש ליתן הבהרה  במכרפורטו  

 . להצעתו אשר תאושר על ידי רו"ח מטעמו /או להמציא אסמכתאות מתאימות
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על התקשרות   עלויות  כולל העמסת  ככל שתמחור ההצעה  כי   , בזאת  מובהר 
 אחרת של המציע עלול הדבר להביא לפסילת ההצעה על ידי הרשות המזמינה.  

 
מבלי לגרוע מהאמור , ככל שההסבר לתמחור ההצעה יכלול העמסת עלויות על  

להוכי  , הצעתו  בדיקת  לשם   , המציע  יידרש   , הקבלן  של  אחרת  ח  התקשרות 
 שתמחור הצעתו מגלם רווח גם ללא העמסת העלויות על ההתקשרות האחרת .  

 
 

. מאשר הקבלן , כי ידוע לו שככל שהצעתו    מכרזבחתימה של הצעתו ב     ז.
לרבות כל הבהרה שניתנה על ידו  , הצעתו    מכרזתיקבע כהצעה זוכה ב

אחד  כל  לעיון  יועבר   , הצעתו  עם  בקשר  שצירף  אסמכתא  וכל 
לו    מכרזבמהמשתתפים   המוקנית  העיון  זכות  את  לממש  יבקש  אשר 

ולקבלן הזוכה לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד הרשות  
 .  המקומית פסוטה בעניין זה

 
 

.  להלן הצעת המועצה להפעלת שמירה ואבטחה מוסדות חינוך/ציבור  12
 אירועים בפסוטה :  /
 

 על הקבלן למלא את הצעתו בטבלה הרצ"ב :  
 

קבלן   מחיר בסיס ללא מע"מ    סוג השירות הנחת 
 באחוזים  

במוסדות  לא  מאבטח   חמוש 
 חינוך  

  ₪  לשעה   55

  ₪ לשעה   55 סדרן 
 
 

 הערות :  
 

בפסוטה  .א הציבוריים  המוסדות  לכל  לספק  מתחייב    הקבלן 
ו/או מאבטחים במחירי ההצעה ללא כל תוספת מחיר   שומרים 

עות נוספות . על הקבלן לדאוג כי השומרים שיוצבו  לא ישולמו ש
לאבטחה על ידו מעבר לשעות העבודה הרגילות לא יהיו זכאים  

פי חוק  תשלל על  נוספות  לא תקבל  ום שעות  והעסקתם  במידה 
 .  אישור מראש ובכתב של המזמינה 

 

ר עבור סוגי השירות הנ"ל , יכללו את עלות השכר  הצעות המחי .ב
קורסים  הבסיסי לעובד , תוספת וותק , פיקוח , עלויות הכשרה  

וציוד , חימוש , וכל    ענון , כנסים והשתלמויות , ביטוח , ביגוד יור
חוק   פי  על  לעובד  המגיעים  לפיצויים  התשלומים  הפרשה  כולל 

 והפרשה לקרן פנסיה ו/או קופת גמל בהתאם לדרישות הדין.  
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  כדלקמן :רשימת מוסדות ושעות פעילות מפורטות  .ג
 שעות פעילות   ימי פעילות   שם מוסד  

 15:30עד   07:00 ב'   עד  ו'   בית ספר אלחואר  
 14:00עד   07:00 ב'   עד  ו'  אשכול גנים            

 

תהיה   .ד השכר  השמירה  עלות  בענף  ההרחבה  צו  פי  על  מבוססת 
ת עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי השמירה  קוחוק העס  2014

התשנ"ג   ציבוריים  בגופים  בסיס    2013והניקיון  לרבות  מחיר 
ככל והוא פורסם   21.3.21הסכם קיבוצי כללי בענף שמירה מיום  

 .  , הכוונה לאומדן המועצהברשומות ואושר סופית

 
 הצעה מעל האומדן תיפסל , ולא תובא לדיון  

 
 :   להלן התנאים להגשת הצעת המחיר.  13
 

להצעתו אישור על קיום ביטוחים במתכונת נספח     א. על הקבלן /מציע לצרף   .א
 א' במצ"ב .  

ע"ס   .ב בנקאית  ערבות  ימסור  קבלן   / המועצה     20המציע  לפקודת  אלש"ח 
במידה והמציע /קבלן   ט להחליאשר הרשות תהא רשאית   המקומית פסוטה

 כאמור בהליך זה .   ולא יעמוד בהתחייבויותי 

  2022/5  מכרז מס'ין  ההצעות החתומות תוגשנה במעטפה סגורה שעליה יצו  .ג
   .18:00שעה  3.8.22ם וזאת עד לא יאוחר מיו

מועד  .ד על  המועצה  מזכירות   בידי  מוחתמות  שהן  חינוך  מוסדות  אבטחת 
 הנמצאת בבניין המועצה .   המכרזיםמסירתן לתיבת 

 
 חתימת ואישור הקבלן : 

 
היטב   כי קראתי  על  הריני מאשר  ומקבל  ואני מסכים  המכרז  את מסמכי 

 עצמי את ביצוע כל בתנאים והמחירים הכלולים בו .  
 

 _________ שם הקבלן : ________ 
 שם החברה : ___________________ 
 חתימת מורשי חתימה _____________ 

 תאריך _________________ 
 ל המסמך תביא לפסילת הקבלן/מציע הערה: אי חתימה ע 
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 הצעת הקבלן

 
 שם הקבלן/ החברה/שותפות  : ____________________ 

 
 ____________________      ח.פ./ת.ז.   :                           

 
 כתובת מציע :                            ____________________ 

 
 

מהסכום   .1  %_________ של  בשיעור  הנחה  מציע  הנני 
   יף א. עבסע בטבלה למטה יהמירבי אשר מופ

מהסכום   .2  %_________ של  בשיעור  הנחה  מציע  הנני 
 .   ביף עהמירבי אשר מופיע בטבלה למטה בס

 
 
 

ללא   סוג השירות    בסיס  מחיר 
 מע"מ

קבלן   הנחת 
 באחוזים  

חמוש    .א לא  מאבטח 
 במוסדות חינוך  

  ₪  לשעה   55

  לשעה    ₪  55  סדרן   .ב
 
 
 

 חתימת הקבלן : __________________ 
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 טופס ערבות בנקאית לקיום מכרז 
 

 לכבוד
 מ.מ.פסוטה  

 
 

ובקשר להשתתפותו של ____________________ )להלן: "המציע"( בהליך הצעות       הואיל :
מחיר/מכרז מס' ____________ )להלן המכרז( עבור אבטחת ושמירה במוסדות חינוך וציבור  

אלף ₪ ( וזאת  חמש עשרה ₪ ) 15,000בפסוטה . על המציע להמציא לכם ערבות בנקאית בגובהה 
 ולחתימת החוזה על ידי המציע על פי דרישתכם .    כערבות למילוי תנאי המכרז

 
 ומתן הערבות האמורה הינו תאי עיקרי להשתתפות במכרז .  והואיל 

 
 אשר על כן :  

 
בזאת  .1 ערבים  הרינו  המציע  בקשת  וע"פ   , זו  ערבותנו  את  לקבל  להסכמתכם  בתמורה 

חייבים לשלם ₪ )עשרים אלף ₪ ( אשר נהיה    20000כלפיכם בעד המציע בסכום כולל של  
ימים מקבלת הדרישה , ובגובה שיצוין בדרישה , מבלי    3לכם ע"פ דרישתכם בכתב , בתוך  

   .שתהיו חייבים להוכיח בצורה כלשהיא את זכותכם לקבלת הסכם הנ"ל

 

 עצם דרישתכם כאמור לעיל , תחייב אותנו בתשלום הסכום הנקוב בדרישה האמורה .  .2

 

ירים לצרכן כפי שהוא מתפרסם מפעם לפעם ע"י  סכום הערבות יהיה צמוד למדד המח .3
  _______ חודש   מדד  בסיס  על  כלכלי  ולמחקר  לסטטיסטיקה  המרכזית  הלישכה 

 שיפורסם ביום _______ .  

 

היה   .4 הערבות  של  תקופה   , וצמודה  מותנת  בלתי  אוטומטית  ערבות  הינה  זו  ערבותנו 
________ ועד בכלל . חודשים יום דהיינו מיום _______ ועד ליום __  4לתקופה של  

צריכה  זו  ערבות  פי  על  דרישה  כל   . ומבוטלת  בטלה  הערבות  תהיה  זה  תאריך  לאחר 
 להישלח אלינו בדואר או להימסר במסירה אישית לידינו עד לתאריך הנ"ל .  

 

לפנות  .5 ו/או  המציע  נגד  משפטיות  תביעות  להגיש  חייבים  תהיו  לא  כי  במפורש  נאמר 
 תדרשו מאתנו כל תשלום לפי ערבותנו זו .   תחילה בדרישה למציע , בטרם

 
 
 

 ______________                          ___________________                 _______________ 
 תאריך                                    שם החתום ותפקידו                              חתימת הבנק      
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 מסמכים שצריך לצרף למכרז 
 
 

  תעודת עוסק מורשה    .1

  אישור על ניהול ספרים   .2

  אישור ניכוי מס במקור    .3

  אישור בדבר בעלי זכות חתימה    .4

  רישיון משרד המשפטים  .5

  אישור משרד הכלכלה    .6

  ערבות בנקאית להשתתפות במכרז    .7

  הצעת הקבלן    .8
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 הסכם למתן שירותי שמירה  

 במוסדות חינוך ומוסדות ציבור בשטח מועצה מקומית פסוטה 

 

 שנערך ונחתם ב ___________ ביום _________ לחודש __________ שנת ___________ 

 

 בין:        מועצה מקומית פסוטה

 ע"י מורשה החתימה               

 )להלן: "המזמינה"(                        

 ____ לבין:      _____________ 

 ח.פ ________________                

 "הקבלן"(  )להלן:                      

 

 והמזמינה מעוניינת בקבלת שירותי כוח אדם שמירה במוסדות החינוך; והואיל    

 והקבלן, בין היתר, מעסיקה עובדים, ומעניקה שירותי כוח אדם ושמירה;והואיל    

 והמזמינה מעוניינת לקבלת שירותי כוח אדם ושמירה מהקבלן בהתאם לתנאים כפי  והואיל    

 שיפורטו להלן;                

 והקבלן מעוניין להעניק למזמינה שירותי כוח אדם ושמירה; והואיל    

 והצדדים מעוניינים להסדיר את מערכת היחסים ביניהם ולהעלותה על הכתב כפי     והואיל    

 שיפורט בהסכם זה להלן;                 

 לפיכך, הוסכם הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן: 

 המבוא והנספחים  .1
 

 המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו  .1.1
 

 כותרות .2
לנוחות   ולא תשמשנה בשום מקרה לפרשנות ההסכם  כותרות ההסכם הינן  הצדדים בלבד 

 ו/או תנאיו. 
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 הצהרות הצדדים .3

טעם מלמען הסר ספק מוסכם ומוצהר בזה, כי לא יהיה כל קשר חוזי בין המועסקים   .3.1
הקבלן בביצוע תנאי הסכם זה לבין המזמינה, ובמיוחד מודגש בזה כי כל הפועל מטעם 

 הקבלן בקשר להסכם זה לא ייחשב כעובד של המזמינה.  
ו/או חוקית ו/או עובדתית ו/או אחרת להתקשרותם   על כל מניעה חוזית  לא ידוע למזמינה .3.2

 בהסכם זה עם הצד השני.
רישיון מאגף ההסדרה שבמשרד הכלכלה  להעסקת עובדי כוח  הקבלן מצהיר כי יש לו   .3.3

 אדם ושמירה. 
 

להפעלת   .3.4 הממשלתיים  הגורמים  מכל  הדרושים  האישורים  כל  לו  שיש  מצהיר  הקבלן 
    חברת כוח אדם ושמירה .

 

 

 התחייבות הקבלן  .4
מוסכם ומוצהר בזה, כי הקבלן מתחייב לוודא ו/או להקפיד כי העובדים שיוצבו על ידו   .4.1

 זמינה יבצעו את תפקידם על הצד הטוב ביותר ובהתאם לתנאי הסכם זה.  אצל המ
הקבלן ישקוד על כך שהעובדים המוצבים על ידו או מטעמו יפעלו כמיטב יכולתם, ויבצעו   .4.2

 את כל המוטל עליהם בהתאם לתנאים הקבועים בהסכם זה.
לפי דרישות  הקבלן מתחייב כי העובדים מטעמו יעברו את  ההכשרות למאבטח לא חמוש   .4.3

 המשטרה. 
שישה  .4.4 כל  הרענון  השתלמות  את  וישלימו  יעברו  מטעמו  העובדים  כי  מתחייב  הקבלן 

 חודשים וזאת בהתאם לדרישת משטרת ישראל. 
משכרם וגם    8.333%הקבלן מתחייב להפריש עבור עובדיו בגין כספי פיצויים בשיעור של  .4.5

ו/או הסכם קיבוצי שחל   בחוקכנדרש  ו/או כל שיעור אחר בגין קופות גמל או קרן פנסיה
 בעניין. 

ר לנציג מטעם הרשות המזמינה לבדוק אחר קיום חובותיו כלפי  שהקבלן מתחייב לאפ .4.6
כמו   יידרש  אשר  מסמך  כל  למועצה  למסור  מתחייב  הקבלן  כן  כמו  מטעמו,  העובדים 
תלושי שכר של העובדים ו/או הוכחות בדבר ההפרשות ומסמכם המעידים על תשלום 

 ברתם לקופות הגמל או לקרנות כפי שהחוק קובע. הכספים והע
הקבלן מתחייב לספק עבודות שמירה במצבי חירום אשר יוכרזו על ידי המדינה ו/או כל  .4.7

 גוף מוסמך אחר. 
 

 אחריות הקבלן  .5
 

העובד  .5.1 נגד  תיצור  הקבלן  מעובדי  עובדי  של  מחדל  ו/או  פעולה  כל  כי  ומוסכם  מובהר 
 .והקבלן עילת תביעה לפי דיני הנזיקין, ללא קשר לביצוע או אי ביצוע תניות ההסכם זה 

מוסכם ומותנה בין הצדדים, כי בביצוע תפקידיהם יהיו העובדים כפופים לנוהלי ביצוע   .5.2
בלן בלבד, והקבלן לא יישא באחריות כלשהי לביצוע או אי  שיקבעו בין במזמינה לבין הק

 ביצוע כל פעולה על ידי העובדים או מי מהם, שלא הוסכם עמה אודותיה במפורש.
עוד מוסכם ומוצהר בזה , כי מספר העובדים ,מועדי העבודה ומשך כל משמרמת כנקוב   .5.3

לג הדין  ,והוא  בקשה  ולפי  המזמינה  של  דעתה  על  נקבעו   , זה  של בהסכם  ההצבה  בי 
 העובדים וקביעת תפקידיהם .
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וכן כי כל פעולה   .5.4 הקבלן מתחייב לפעול בהתאם להוראות המכרז והחוזה ההתקשרות 
אשר ביצועה מחייב קבלת רישיון או מילוי כל תנאי עפ"י דין, תבוצע על ידה רק לאחר 

אותו הרישיון   שיר  ו/אוקבלת  רישיון קבלן  .אי המצאת  התנאי כאמור  אותו  ות מילוי 
שנקבע על ידי משרד הכלכלה, מהווה הפרה יסודית של חוזה התקשורת זה על ידי הקבלן  

 על כל המשתמע מכך . 
 

 תקופת ההסכם .6
 

ועד ליום   בפועל  "גתשפ   (2022/2023)  שנת הלימודיםהסכם זה הינו בתוקף מיום תחילת   .6.1
202331.08.  . 

 
קיימת אופציה להאריך את  ההסכם לתקופה נוספת של שנתיים נוספות. )להלן :"תקופת   .6.2

בהודעה   המזמינה  הסכמת  לאחר  וזאת  מראש  30בכתב  ההארכה"(  תחילת    יום  לפני 
 תקופת ההארכה . 

 על תקופת ההארכה יחולו הוראות הסכם זה ,בשינויים המחויבים .  .6.3
ד להודיע למשנהו על ביטול ההסכם לאלתר מבלי לגרוע בכלליות האמור לעיל, יכול כל צ .6.4

 במקרים הבאים :   
ו/או   .6.4.1 פירעון  חדל  יהא  השולטים  ו/או  מניותיו  בעלי  מבין  מי  ו/או  הצדדים  אחד 

נפתחו כנגדו הליכי פירוק ו/או מחיקה ו/או הוגשה בקשה למינוי כונס נכסים על  
 רכושו . 

לפשרה או הסדר עם    הגיע אחד הצדדים ו/או מי מבין מניותיו ו/או השולטים בו .6.4.2
נושיו ו/או הוטל עיקול על רכושו אחד הצדדים ו/או מי מבין בעלי מניותיו ו/או  

ימים    7השולטים בו לא הסיר ו/או גרם לביטול או הפסקת ההליכים הנ"ל תוך  
 ממועד נקיטתם. 

המזמינה לא שילמה לחברת העבודה במועד סכום כלשהו שחובה היה עליה לשלמו    .6.4.3
 יום.   90ולא תיקנה את ההפרה תוך  על פי ההסכם זה

 
 
1 

 שעות עבודה .7
   15:30בבוקר ועד שעה  7:00שומר בבית הספר אלחואר שעות העבודה משעה 

 .בצהריים 14:00ועד   7:00שומר בגנים שעות העבודה משעה 

 . ימים בשבוע מיום ב' ועד יום ו' 05העבודה הינה 

 

 התמורה .8
בגין מילוי כל התחייבויותיו של הקבלן ע"פ הסכם זה תישלם המזמינה בסך______ ₪   .8.1

 ₪(.  לשעת עובד בתוספת מע"מ )במילים:____________________
ע"פ  .8.2 הנוספות  השעות  מספר  לפי  תישלם  המזמינה  נוספות  בשעות  העבודה  ביצוע  בגין 

 לעיל.   8.1המחיר הנקוב בסעיף 
 יום ממועד קבלת חשבון מהקבלן.  90התשלום יבוצע  .8.3
בהחלטת  .8.4 אם   , שהיא  דרך  בכל  שתיקבע  בשכר  עליה  כל  כי  ומאשר  מצהיר  הקבלן 

ממשלה ו/או גוף ממשלתי ו/או הסכם קיבוצי ו/או כל גורם אחר וההחלטה שלו תחייב 
שרות לדרוש מהמועצה ו/או מזמינת עפ"י דין את הקבלן הזוכה , לקבלן לא תהיה אפ
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השירות לשלם את הפרשי השכר וההוצאות הנלוות כל עוד תוספות אלה לא מאושרות 
 ולא משולמות למועצה על ידי הגורם המממן.

 
 פיגור בתשלומים .9

של   .9.1 באיחור  כלשהו  תשלום  בביצוע  פיגור  של  חשבון    30במקרה  על  בין  לפחות,  יום 
תוספותי  על חשבון  ובין  על הסכום שבפיגור הפרשי התמורה  יתווספו  לעיל,  ה, כאמור 

של  בגין חריגה בלתי מאושרת  פיגורים בשיעור הידוע בבנק הפועלים  וריבית  הצמדה, 
 חשבונות חח"ד, מתחילת תקופת הפיגור ועד ליום התשלום בפועל. 

 זאת מבלי לפגוע בזכויות אחרות של הקבלן ע"פ הסכם זה ו/או ע"פ כל דין.  .9.2
אפוא בין הצדדים, כי במקרה של פיגור בביצוע תשלום כלשהו המגיע    מוסכם ומותנה .9.3

יום, יהיה זכאי הקבלן לבטל    30לחברה על חשבון המחיר על תוספותיו כנ"ל, העולה על  
ימים על כוונתו    15ההתקשרות בכל עת, לאחר שנתן למזמינה התראה מוקדמת בכתב של  

 לעשות כן.
 

 

 ביטוח .10
מקום העבודה ונזקי גוף באופן המכסה כל מעשה או מחדל של  המזמינה תדאג לכך, כי   .10.1

 העובדים ו/או של צד שלישי ובאופן המונע כל תביעה נגד הקבלן. 
מובהר ומוסכם כל הקבלן הסכים להציב את העובדים מטעמו, כאמור על יסוד הצהרה  .10.2

 זה של הזמינה. 
ן, מסכים הקבלן כי  מבלי לגרוע מחבות ו/או אחריות המזמינה כאמור לעיל כמפורט להל  .10.3

המזמינה תצרף על חשבונה את הקבלן ואת עובדיו כמבוטחים נוספים לפוליסות הביטוח  
של המזמינה, מבלי שהוצאות ו/או חבויות כלשהן בקשר לכך יחולו על הקבלן ו/או על  

 עובדיו.  
הקבלן מתחייב להעביר העתק מהפוליסה הנ"ל לידי המזמינה מיד לאחר חתימת הסכם  .10.4

 העברת העתק מהפוליסה מהווה הפרה יסודית מטעם הקבלן.זה ואי 
 
 

 חזקה בנכס  .11
הימצאותם של עובדים בכל חלק של האתר לצורך ביצוע העבודה על ידם, לא תתפרש, לכל צורך  

 או דין שהוא, כמסירת החזקה בנכס לקבלן, וכל צד, לרבות כל מי מטעמו,  יהיה מנוע  
י ע"י קבלת התחייבות הקבלן להצבת העובדים  ומושתק מלטעון בכל מו"מ משפטי שהוא, כ

בהתאם לתנאי ההזמנה או ע"י ביצוע הצבה כזו, נמסרה לחברה החזקה בנכס או בשטח סמוך  
 לו לכל צורך שהוא.  

 
 

 מעביד  -העדר יחסי עובד .12
, על כן, יחסים של עובד  ו הקבלן פועל בביצוע הסכם זה כקבלן עצמאי, ולא ייווצר .12.1

המזמינה לבין הקבלן ו/או בין המזמינה לבין מי מהעוסקים מטעם הקבלן  ומעביד בין  
 בביצוע הסכם זה. 

חתימת הצדדים על הסכם זה וביצועו לא יצרו ו/או יקיימו כל עילת תביעה לזכות כל  .12.2
פועל ו/או עובד המבציע עבודה מטעם הקבלן כלפי המזמינה, שמקורה ביחסי עובד  

 מעביד 
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דים כלפי  יביטח את עובדיו ומועסקיו בביטוחי אחריות מעבהקבלן מצהיר בזה כי הוא  .12.3
צד שלישי, והקבלן ידאג לכך כי ביטוחים אלה יהיו שרירים וקיימים ויחולו על כל  

העובדים המועסקים לפי הסכם זה, בתקופת ההסכם המקורית ובתקופת ההארכה  
 והעדר ביטוח אחריות מעבדים כלפי צד שלישי תהווה הפרה יסודית להסכם זה.  

 
 קיזוז .13

רש כי המזמינה תהיה רשאית לקזז מהתשלומים על אף האמור בכל דין, מוסכם במפו .13.1
המגיעים לקבלן סכומים כלשהן על סמך טענות שיהיו למזמינה נגד הקבלן בגין נזקים, 

 אובדן, אי ביצוע נאות של השירות או אחרת .  
 

לא הסכים הקבלן לדרישות הקיזוז של המזמינה, לא תהיה המזמינה חייבת לשלם   .13.2
ם לו בגין השירות, אולם לא יהי באי תשלום כזה כדי  לקבלן את מלוא הסכומים המגיעי

השתק של כל תביעה שהמזמינה תהיה רשאית להגיש נגד בקבלן ו/או כל סעד ו/או  
 תרופה אחרת המגיעים למזמינה על פי כל דין ו/או על פי הוראות הסכם זה. 

 
 
 

 העדר תחרות  .14
ותהא ביטולו,  או  פקיעתו  לאחר  שנה  ובמשך  ההסכם  תקופת  על  לפקיעת    במשך  הסיבה 

המזמינה מלהעסיק בתפקיד כלשהו מטעמה כל    ע ההתקשרות או ביטולה אשר תהא, תימנ
 אדם שהיה מועסק מטעם הקבלן בפרק זמן כלשהו בביצוע תנאי הסכם זה. 

 
 סודיות .15

הקבלן מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר, להודיע או למסור או להביא לידיעת כל אדם, כל  
מידע שיגיע אליו ו/או אל מי מטעמו בקשר עם ביצוע הסכם זה או בתוקף או במהלך ביצוע  

 הסכם זה או במהלך ביצוע עבודתו בתוך תקופת ההסכם, לפני תחילתה, או אחריה.  
 

 הפרות וסעדים .16
כם זה תחולנה הוראות חוק החוזים ) תרופות בשל הפרת חוזה (  על הוראות הס .16.1

 .1970  -התשל"א
 

 הפר אחד הצדדים הפרה יסודית של ההסכם יהיה זכאי הצד השני כדלקמן:  .16.2
 

 לבטל את ההסכם לאלתר ובלא הודעה מוקדמת.   .16.3
יום בטרם   30להודיע לצד המפר על ההפרה לאפשר לצד המפר לתקן את ההפרה תוך   .16.4

 כם. יבטל את ההס
הינן בנוסף ומבלי לפגוע בכל זכות   16.2זכויותיו של הצד הנפגע לפעול כאמור בסעיף   .16.5

 ו/או תרופה ו/או סעד להם הוא זכאי מכוח הסכם זה ו/או ע"פ הוראות כל דין. 
 

לעיל ע"י המזמינה יהא הקבלן זכאי לכל צעד נגד   14במקרה של הפרת הוראות סעיף  .16.6
, פיצויים או דמי נזק ובכלל זה פיצויים על מניעת המזמינה לרבות צווי מניעה ואכיפה

 הכנסה. 
 

 שונות .17
הסכם זה ממצא את הסכמות הצדדים ומבטל כל הסדר ו/או הסכמה ו/או ויתור ו/או  .17.1

 מצג שנעשו בין הצדדים בעל פה ו/או בכתב עובד להסכם זה.
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הסכם זה הינו חלק בלתי נפרד מסמכי המכרז וכל הסעיפים משלימים אחד את השני,  .17.2

הקבלן מודע לכל התנאים המופעים בבקשה לקבלת הצעות וגם בחוזה עצמו, והוא  
מצהיר כי שני המסמכים הינם מקשה אחת ויפורשו כמסמך אחד כאשר אחד משלים  

 ומבהיר את השני. 
 

 חותמים על הסכם זה לאחר שקראוהו והבנוהו לאישורו. הצדדים מצהירים כי הם  .17.3
 הסכם זה יקבל תוקף רק עם חתימת שני הצדדים.  .17.4

 
סמכות השיפוט הייחודית בקשר לכל עניין הנוגע להתקשרות זו או הנובע ממנה, תהיה   .17.5

 לבתי המשפט המוסמכים במחוז חיפה .  
דין לא תיחשב   הימנעות צד מלאכוף זכות מזכויותיו ע"פ הסכם זה ו/או ע"פ כל .17.6

 למניעות מצדו ולא תמנע ממנו מלעשות זאת בעתיד.  
לא יהיה תוקף לכל שינוי להוראות הסכם זה אלא אם יעשה בכתב וייתחם על ידי שני  .17.7

 הצדדים.
הקבלן יהא רשאי להסב ו/או להמחות ו/או להעביר את זכויותיו ע"פ ההסכם לצד ג'   .17.8

 ובלבד שזכויותיו של המזמינה לא תפגענה.  
 ובות הצדדים לצורך הסכם זה הינן כמצוין במבוא להסכם זה.כת .17.9

 

 הודעות .18
בהעדר   ייחשב,  לפי כתובתו  ע"י אחד הצדדים למשנהו בדואר רשום  דואר שנשלח  כל דבר 

נוגדת, כי הגיע לתעודתו לא יאוחר מאשר כעבור   שעות משעת משלוחו כאמור,    72הוכחה 
מיד  -שעות ממועד משלוחו, ואם נמסר ביד  24ובאם שוגר בפקס ו/או בדואר אלקטרוני ותוך  

 עם המסירה. 
 
 
 

 ולראיה באו הצדדים על החתום: 
 
 
 
 
 

 המזמינה                                                                    חברת השמירה                 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 לכבוד
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 הרשות המקומית פסוטה 

 פסוטה 

 א.ג.נ.,     

 כתב ערבותהנדון :   

 

_____________________)להלן   בקשת  פי  כלפיכם    "המבקשים"(  –על  בזה  ערבים  אנו 

 לסילוק  

₪כל    ___________ של  לסך  עד  ב   סכום  תוספת  )____________________________( 
)להלן  להלן  כמפורט  למדד  הנ"ל  הסך  מהצמדת  הנובעים  למדד  הצמדה  "הפרשי    -הפרשי 

ותיהם לפי חוזה לביצוע שירותים של  עבודות שמירה  ההצמדה"(, וזאת להבטחת כל התחייבוי 
 ואבטחה במוסדות חינוך וציבור .  

אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל בתוספת הפרשי הצמדה מיד עם  
דרישתכם   את  לנמק  או  לבסס  עליכם  להטיל  מבלי   , אלינו  שתגיע  בכתב  הראשונה  דרישתכם 

כל באופן  או  כלשהו  בתביעה  בתהליך  המשתתפים  מאת  תחילה  הסכום  את  לדרוש  או   , שהו 
משפטית או בכל דרך אחרת , ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למשתתפים  

 בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם . 

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות ,  
לחלק מהסכום הנ"ל בלבד , בתנאי שסך דרישתכם לא יעלה על הסך    שכל אחת מהן מתייחסת 

 הכולל הנ"ל .  

 במכתבנו זה :  

המרכזית         -"המדד" הלשכה  ידי  על  המתפרסם   , )כלכלי(  לצרכן  המחירים  מדד  משמעו 
 לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי .  

 הפרשי הצמדה יחושבו כדלקמן : 

"המדד    –אם יתברר מתוך המדד שפורסם לאחרונה לפני כל תשלום בפועל , על פי ערבות זו )להלן  

היינו    ביום _______שפורסם    _ חודש ______החדש"( כי המדד החדש עלה לעמת המדד בגין  

)להלן   והפרשי ההצמדה סכום השווה    –נקודות ____________  יהיו הקרן  "המדד היסודי"( 

 להכפלת המדד החדש בסכום הקרן המצוין בדרישתכם הנ"ל  מחולק במדד היסודי . 

 ערבות זו הנה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול . 

 ___________ ועד בכלל   עדערבות זו תישאר בתקופה 

 לאחר יום _________ערבותנו זו בטלה ומבוטלת .  

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסב בכל צורה שהיא .  
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   אחרי ___________לא תענהדרישה שתגיע אלינו 

 לא תחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה .   פקסימיליהדרישה ב

 בנק: _____________                      תאריך : _______________                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 לכבוד

 מועצה מקומית פסוטה 
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 1ת.ד.

   2517000 -פסוטה

 א.נ., 

 הנדון: אישור על קיום ביטוחים 

 ................................. חברה לביטוח בע"מ מאשרים בזאת כדלקמן :    אנו החת"מ 

פוליסת    ) הקבלן  )להלן   ..................................................... לבקשת  ערכנו  אנו 
 כמפורט להלן :   5-2022ביטוח בקשר למתן שירותי אבטחה מכרז  

 תקופת הביטוח   .1
 .......................  עד תאריך ............... מתאריך 

 שם המבוטח   .2
 הקבלן ו/או מועצה מקומית פסוטה  

 

 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי   .3
אשר יכסה כל נזק העלול להיגרם במישרין או בעקיפין לגוף ו/או רכוש של 
גבול   כאשר   , אחר  שלישי  צד  כל  או   , ועובדיו  המזמין  לרבות  שלישי  צד 

 ₪ לאירוע ולתקופה .   4,000,000ת הינו האחריו
עקב   בגין חבות  כל חריג  זו לא תכלול  פוליסה  כי  כל ספק מובהר  להסרת 
שימוש בנשק על פי חוק , אש, התפוצצות , שטפון , בהלה , שימוש במנופים 
, מכשירי הרמה , כלים סניטארים פגומים , טעינה ופריקה , שימוש בנשק 

 יבוב מצד המוסד לביטוח לאומי .   על פי חוק , וכן תביעות ש
נוספים  כמבוטחים  יכללו  עבורו  ו/או  מטעמו  הפועלים  כל  ו/או  המזמין 

 בפוליסה כפוף לסעיף אחריות צולבת .  
 

 ביטוח חבות מעבידים   .4
ביטוח זה יכסה כל חבות חוקית כלפי עובדי הקבלן או מי מטעמו ,במישרין  

 או בעקיפין , בגין כל נזק גוף און מחלה .  
ביטוח זה לא  יכלול מגבלה בדבר שימוש בנשק על פי חוק , העסקת נוער  

 ביצוע עבודות בגובה , עומק , חפירות וכד' .  
$ לאירוע    5,000,000  - $ לתובע  ו    1,500,000גבול האחריות בפוליסה הינו  

 ולכל שנת ביטוח אחת .  
הביטוח כאמור יכלול הרחבה לשיפוי מועצה מקומית פסוטה במקרה ויחשב 
כמעביד של עובדי הקבלן / ו/או קבלני המשנה בביצוע העבודות נשוא הסכם 

 זה .  
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 ביטוח אחריות מקצועית  .5
יכסה את אחריות הקבלן כלפי צדדים שלישים על פי כל דין בגין    ביטוח זה

בתחום  חובת מקצועית  המהווים הפרת  מחדל  עקב מעשה או  הנגרם  נזק 
 עיסוקו של הקבלן או מי מטעמו . בפוליסה כפופה לסעיף אחריות צולבת . 

 ₪ למקרה ולתקופה .   4,000,000גבול האחריות בפוליסה הינו 
 בפוליסה הינו .................... תאריך הרטרואקטיבי 

תשלום   אי  של  מסיבות  למעט  בחברתנו  מתחדשת  הפוליסה  ואין  במידה 
של  גילוי  תקופת  במשך  כיסוי  לכלול  יורחב  כאמור  הביטוח  אזי   , פרמיה 
שלא  בתנאי   , הביטוח  תקופת  תום  או  ביטול  מועד  לאחר  חודשים  שישה 

 נרכש ביטוח  במקום אחר . 
 

 החלות על הביטוחים הנ"ל  הוראות נוספות  .6

זכות   .א על  המבטח  ויתור  בדבר  מפורש  סעיף  יכללו  הקבלן  ביטוחי 
 השיבוב כלפי המזמין למעט כלפי מי שגרם נזק בזדון .  

הפוליסות תכלולנה תנאי מפורש תנאי מפורש לפיהם הינן קודמות   .ב
לכל ביטוח אשר נערך ע"י המזמין , ולא תעלה כל טענה ו/או דרישה  

 ביטוח .   בדבר שיתוף

מו"מ בזה כי ביטוחי הקבלן כוללים תנאי מפורש על פיו הביטוחים   .ג
לא יצומצמו , לא ישונו לרעה , ולא יבוטלו ללא הודעה בכתב למזמין  

 יום מראש .   30ולפחות 
ידוע לנו כי אישור זה מתקבל על ידכם כאישור לקיום תנאי הביטוח   

כל בפוליסות  יחולו  לא  ולפיכך  הקבלן  עם  ללא    שבחוזה  שינוי 
 הסכמתכם מראש ובכתב . 

 
 ולראיה באו על החתום  

 

_____________                                                 _______________ 
 תאריך                                                          חתימת חברת הביטוח  

 
 

 פירוט נתוני הפוליסות  
 

 פוליסה צד שלישי מס'                     .........................
 

 פוליסת חבות מעבידים מס'             .........................
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 ית מס'         .........................פוליסת אחריות מקצוע
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