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 5/2018מס'  פומבימכרז 

  תרבותאירועי ל שמירה ואבטחהשירותי 
 
 
 

 הזמנה להציע הצעות
 

 מבוא .א
 
 שירותי שמירה  למתן( מזמינה בזה הצעות "החברה")להלן:  הכלכלית לעכו בע"מ  החברה       1.1 1

בהתאם לתנאים  ל, הכ"(שירותים"ה )להלן:פסטיבל עכו תרבות של החברה לרבות לאירועי ואבטחה           
 .("הליך"ה )להלן: 5/2018 פומבימכרז  –זה מכרז  המפורטים במסמכי

  פסטיבל  תרבות המתקיימים ע"י החברה בעיר ואבטחת אירועי  אבטחת אירועי –השירותים כוללים        1.2
 המועד סוכות, או כל מועד נדחה אחר וכן כל עכו המתקיים מדי שנה ברחבי העיר עכו, במהלך חול  
 אירוע נוסף עליו תודיע החברה לקבלן הזוכה.  

            
ה' -בימים א', עכו 2צקי ינהכלכלית לעכו בע"מ, רח' דוש החברהממשרדי את מסמכי ההליך ניתן לרכוש  2.1 2

 .חוברתשלא יוחזר מכל טעם שהוא, לכל  כולל מע"מ() 1,000₪סך תמורת תשלום  8:30-15:30בשעות 
 .WWW.akkoct.co.ilבכתובת  החברהניתן לעיין במסמכי ההליך באתר האינטרנט של  2.2

 

המצורף  לזוכה בהליך זה יהיו על פי תנאי הסכם ההתקשרות על נספחיו, החברהתנאי ההתקשרות בין  3.1 3
 כמסמך ג'.

רשאית, בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת ההצעות, להכניס שינויים ותיקונים במסמכי  החברה 3.2
ויובאו, בכתב, לידיעתם של  הליך. השינויים והתיקונים, כאמור, יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי ההליךה

 לפי הכתובות שנמסרו על ידם.ו/או בדוא"ל כל המשתתפים בפקסימיליה 
 
וללא כל כיתוב נוסף  "שירותי שמירה ואבטחה" 5/2018 פומבימכרז ושאת ציון "את ההצעות, במעטפה סגורה נ 4

 שללאחר שהוחתמה בחותמת נתקבל  החברהמזכירות שבמשרדי למסור ידנית ולהכניס לתיבת המכרזים יש 
השעה שהמעטפה נתקבלה על גבי על גבה ין ווכן תצהמעטפה תחתם על ידי מקבלה . יש לוודא כי החברה

 . המעטפה
הצעות אשר לא תתקבלנה  12:00עד לשעה   25.6.2018 -ב' ה עד ליום במסירה ידנית בלבדאת המסירה יש לבצע 

  ולא תידונה. לא תתקבלנה - הנקובים לעילשעה למועד ולעד תיבת המכרזים מכל טעם שהוא ב
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 .החברה יתקיים במשרדי מפגשה 12:00בשעה  12.6.2018 -ג' ה יתקיים ביום מציעים מפגש 5.1

תהא  החברהיובהר, כי  ,יחד עם זאת הינה חובה ותנאי להגשת הצעה בהליך זה. מפגשהשתתפות ב
 .נוסף מציעיםפגש מ ייםרשאית לק

שאלות, הערות ו/או בקשות הבהרה ו/או תיקון בכל הנוגע לשירותים ו/או להליך זה ותנאיו ניתן להפנות  5.2
. 13:00בשעה  18.6.2018-, הב'לא יאוחר מיום  עד calcalit@akko.muni.il בכתב בלבד לדוא"ל: 

 . 04-9552539באחריות המשתתף לוודא קבלת המייל בטלפון מספר: 
 תשובות תימסרנה למשתתף הפונה בכתב ותועברנה במקביל בכתב גם לשאר המשתתפים בהליך. 

 ננה אחראית לתשובות שתימסרנה בעל פה  והן לא יחייבוה. אי החברה
 

 תנאים להשתתפות בהליך .ב
 

או תאגידים הרשומים כדין בישראל , שותפויות רשומות בהליך זה רשאים להשתתף יחידים תושבי ישראל 6
התנאים המפורטים  בכל( העומדים, במועד הקבוע כמועד האחרון להגשת ההצעות להליך "המשתתף")להלן: 

 להלן:

מוקדמת יותר, ופה או מתק 1.1.2013-שיון על שמו בלבד, בתוקף ברציפות מיהמשתתף להיות בעל ר על 6.1
 .1972-ושירותי שמירה, תשל"בתי שמירה לפי חוק חוקרים פרטיים לקיום וארגון משרד לשירו

ג' לחוק כלי יריה,  10סעיף , לפי בלבדשיון מיוחד, תקף, על שם המשתתף יעל המשתתף להיות בעל ר 6.2
 .1949-תש"ט

חוק העסקת עובדים משמעותו בכ"קבלן שירות",  -לעסוק כ ,על שמו תקף על המשתתף להיות בעל רישיון 6.3
 .1996 -התשנ"ו ,קבלני כוח אדם ל ידיע

 2017 -ו 2016במהלך השנים  שנתיים לפחותקודם של בעל ניסיון , קבלן ראשי, על המשתתף להיות 6.4
 איש לפחות.  10,000באבטחת אירועים בהם משתתפים 

עובדים בעבודות  70, לפחות חודשים רצופים 10, במשך 2017 בשנתעל המשתתף להיות מי שהעסיק  6.5
 אבטחה, ולכל העובדים המועסקים על ידו שולם לפחות שכר המינימום הקבוע בחוק.ו שמירה

 20 של ימינימאלתקפים לכלי הירייה, בהיקף  תנוובעל רישיו ,בעלים של כלי ירייה להיותהמשתתף על  6.6
 כלי ירייה.

משטרת ישראל ומשרד מאושר ע"י ה לאחסון כלי ירייה, מחסן נשק אחד לפחות,על המשתתף להיות בעל  6.7
 "מפעל ראוי". -1949 -התש"ט (,הפנים )האגף לרישוי כלי ירייה

 1976-לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו (2)ב'2ם בו תנאי סעיף מילהיות מי שמתקיי על המשתתף 6.8
והוא מקיים חובותיו בעניין זכויות העובדים, על פי חוקי העבודה המפורטים ( "חוק עסקאות")להלן: 

למתן  םההתקשרות ועל פי צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים הרלוונטיי להסכם 5'/בבנספח 
 השירותים. 

שעו בשלוש השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון בו הור בעל זיקה אליומשתתף שהוא או  6.8.1
 תדחה הצעתו. – כהגדרתן בחוק עסקאותיותר משתי עבירות להגשת הצעות בהליך ב

הפרות המהוות  6-בשל יותר מ בעל זיקה אליו הוטלו עליהם עיצומים כספייםמשתתף שהוא או  6.8.2
תדחה ההצעה. מובהר  למועד האחרון להגשת הצעות בהליך ושקדמ בשלוש השנים עבירה

כהפרות שונות, אלא אם כן ניתן אישור מנהל בזאת כי מספר קנסות בגין אותה עבירה ייספרו 
מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התעשייה המסחר והתעסוקה כי ההפרות בוצעו כלפי עובד 

 אחד בתקופה אחת שעל בסיסה משתלם לו שכר.

מטעמים מיוחדים דת המכרזים רשאית להחליט תהיה וע 6.8.2-ו 6.8.1למרות האמור בסעיפים  6.8.3
שלא לדחות הצעה בהליך אף אם התקיימו לגבייה אחד התנאים שצוינו באותם  שיירשמו

סעיפים. בהחלטה תהיה הוועדה רשאית להתחשב בהתנהלותו של המשתתף בדרך כלל בכל 
הורשע או הקשור לשמירת זכויות עובדים וכן ביחס שבין היקף הפעילות של המשתתף שבשלה 

 נקנס לבין היקף פעילותו הכולל.

המצורף  אבטחהועדת המכרזים תפסול הצעה, אשר מתוך השוואתה לנספח תמחיר עובד  6.8.4
עולה כי בקיום ההתקשרות ייפגעו זכויות עובדים זולת אם  2כנספח ג'/להסכם ההתקשרות 

 .מטעמים מיוחדים שיירשמוהחליטה אחרת 

mailto:calcalit@akko.muni.il
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 ןחבר דירקטוריול או/ו החברהעובד ל עיריית עכו ו/אוחבר מועצת ללהיות נעדר קרבה על המשתתף  6.9
 .בחברה

על המשתתף להיות מי שלא עמדו ולא עומדות נגדו ו/או נגד מי מבעליו ו/או מי ממנהליו תביעות  6.10
משפטיות ו/או הליכים משפטיים הנוגעים לפירוק ו/או פשיטת רגל ו/או כינוס נכסים ו/או לתביעות חוב 

 להשפיע על המשך תפקוד המשתתף.  שיש בהן כדי 

על המשתתף, בעליו ומנהליו להיות מי שלא הורשעו הרשעה פלילית בעבירה שיש עמה קלון, אשר ריצוי  6.11
 השנים האחרונות.   10גזר הדין בגינה נסתיים במהלך 

 

 תידון.לא  –ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת. הצעה שתוגש על שם יותר מישות משפטית אחת  7.1 7

 המסמכים המצורפים למסמכי ההליך יהיו על שם המשתתף בלבד. כל 7.2
 

 ההצעה .ג
 

  הצעת הקבלן.  -אך ורק על גבי מסמך ב'  ועל המשתתף ליתן הצעת 8.1 8

  בהדפסה או בעט. ואשר ימולא יםעותקשני בהמשתתף ההליך כולם יוגשו על ידי  מסמכי 8.2

 

 כשהם לא כוללים מע"מ. כל המחירים בטופס ההצעה ירשמו  9.1 9

 כל תיקון מחיר על המשתתף לחתום  בחתימה  וחותמת.  ליד 9.2

 

החתימה על מסמכי ההליך והגשת ההצעה מהווה אישור של המשתתף כי קרא את מסמכי ההליך כולם, על  10
 נספחיהם, לרבות הסכם ההתקשרות והוא מסכים לתנאים המופיעים בהם.

 

, בחותמתו על נספחיו לרבות חוזה ההתקשרות, הליךעמוד מעמודי מסמכי ה כלעל המשתתף לחתום על  111. 11
 ובחתימת מורשי החתימה בשמו.

 היה המשתתף יחיד יחתום הוא תוך ציון שמו המלא ויצרף את חותמתו. 11.2

המשתתף תאגיד יחתמו על כל מסמכי ההליך מורשי החתימה בשם התאגיד בצירוף חותמת  היה 11.3
 התאגיד. 

 

ו/או מחיקה ו/או הערה ו/או , ו/או כל שינוי ו/או תוספת הליךהטעון מילוי במסמכי ה אי השלמת מקום 12
, בין על ידי שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך הליךשיעשו במסמכי ההסתייגות 

שיקול רשאית להתעלם מהם או לפסול את ההצעה הכוללת אותם וזאת פי  החברהלא יהיו קבילים ואחרת 
 . החברהדעתה הבלעדי של 

 

 .בלבדהצעת המשתתף תוגש במטבע ישראלי    13.1 13

בעל הכשרה  רמה א', לבודק בטחוני לא חמוש הכשרההצעת המשתתף תתייחס למאבטח חמוש בעל  13.2
 .)שומר( ולסדרן בעל הכשרה מתאימה רמה ג'

תתייחס לכל הפריטים הנדרשים. הצעה שלא תתייחס לאחד מן הפריטים הנדרשים או הצעת המשתתף  13.3
 תפסל. –יותר 

במסמכי ההליך, בהתאם לאמור ביצוע השירותים המשתתף תכלול את כל ההוצאות הדרושות ל הצעת 13.4
מלוא העלויות, התקורות, ובכלל זה כל הציוד, האמצעים, כח האדם, ותהווה תמורה מלאה וסופית בגין 

ההכשרות, ההובלה, הניוד, האספקה, ההפעלה של מכלול האמצעים הדרושים לביצוע השירותים, 
ובין  הליךהאגרות, הרישיונות, האישורים ו/או כל תשלום אחר אותו חייב לשלם המשתתף, בין בגין ה

  ולרבות רווח קבלני. הליךבגין פעילותו הקשורה ל
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, כשהם כל הנספחים המצורפים למסמכי ההליךמסמכי ההליך כולם חתומים על ידי המשתתף, לרבות בנוסף ל 14
 , על המשתתף לצרף להצעתו גם את המסמכים המפורטים להלן: ממולאים וחתומים כנדרש

 למסמכי הליך זה. 1כנספח ב'/מידע ארגוני עם פרטי המשתתף בנוסח המצורף  דף 14.1

ומשובר תשלום האגרה לעיל  6.1כדרישת סעיף שיון לקיום וארגון משרד לשירותי שמירה יהעתק מהר 14.2
 .2018לשנת 

, כדרישת סעיף 1949-ג' לחוק כלי יריה, תש"ט 10, לפי סעיף בלבדשיון מיוחד, תקף, על שם המשתתף יר 14.3
 לעיל. 6.2

  לעיל. 6.3קבלן שירות", כדרישת סעיף "לעסוק כ המשתתף העתק נאמן למקור של רישיון  14.4

כנספח  לעיל, בנוסח המצורף 4.6קודם כדרישת סעיף  ניסיוןאסמכתאות המעידות כי המשתתף הינו בעל  14.5
 למסמכי הליך זה. 2ב'/

זה  הליךלמסמכי  3ב'/כנספח רו"ח בנוסח המצורף  ת על ידישרואהצהרה בדבר העסקת עובדים מ 14.6
 לעיל. 6.5דרישת סעיף כ

 תקפים לכלי הירייה ת, בדבר היותו בעלים של כלי ירייה ובעל רישיונוהמשתתףהצהרה חתומה על ידי  14.7
 למסמכי הליך זה. 4כנספח ב'/בנוסח המצורף  6.6כדרישת סעיף , עו"דמאושרת על ידי 

 .6.7אישור מטעם משטרת ישראל או משרד הפנים על קיום מחסן נשק כדרישת סעיף  14.8

בנוסח המצורף  לעיל 6.8מאושר על ידי עו"ד בדבר קיומם של תנאי סעיף חתום על ידי המשתתף ו תצהיר 14.9
וכן אישור של מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת בדבר הרשעות  למסמכי הליך זה 5ב'/ כנספח

בהן הורשע בגין הפרת חוקי העבודה בתקופה של שלוש שנים הקודמות למועד האחרון להגשת הצעות 
ת והקודמשלוש השנים שהושתו עליו בגין הפרת חוקי העבודה בתקופה של  עיצומים כספייםליך ו/או לה

 למועד האחרון להגשת הצעות להליך או העדרם. 

, על 1976-תשל"ופי חוק עסקאות גופים ציבוריים,  ישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות עלא 14.10
 שם המשתתף.

 המשתתף. אישור על ניכוי במקור, על שם 14.11

בנוסח המצורף על יכולתו הכלכלית של המשתתף לעמוד בתנאי המכרז אישור מנהל כספים / מנכ"ל  14.12
 למסמכי הליך זה. 7כנספח ב'/ואישור רו"ח לגבי עסק חי בנוסח המצורף  6כנספח ב'/

ו/או בחברה  ןחבר דירקטוריולו/או  החברה הצהרה חתומה על ידי המשתתף בדבר העדר קרבה לעובד 14.13
 למסמכי הליך זה. 8כנספח ב'/בנוסח המצורף עכו עיריית חבר מועצת 

המשתתף, מי מבעלי המשתתף ו/או מי ממנהלי תצהיר לפיו לא עמדו ולא עומדות נגד המשתתף ו/או  14.14
תביעות משפטיות ו/או הליכים משפטיים הנוגעים לפירוק ו/או פשיטת רגל ו/או כינוס נכסים ו/או 

התצהיר יהא חתום על ידי המשתתף י להשפיע על המשך תפקוד המשתתף. לתביעות חוב שיש בהן כד
  למסמכי הליך זה. 9כנספח ב'/וכן חתום ומאומת ע"י עו"ד, בנוסח המצ"ב 

תצהיר לפיו המשתתף, בעליו ומנהליו לא הורשעו הרשעה פלילית בעבירה שיש עמה קלון, אשר ריצוי גזר  14.15
ומאומת נות. התצהיר יהא חתום על ידי המשתתף וכן חתום השנים האחרו 10הדין בגינה נסתיים במהלך 

 למסמכי הליך זה. 01כנספח ב'/ע"י עו"ד, בנוסח המצ"ב  

 .שתתףחתומים על ידי המ להלן המצורפים למסמך ב' 19'/בועד  14/ב'  נספחים 14.16

 החברהשל  5/2018 פומביאישור בכתב של חברת ביטוח בישראל כי היה ויזכה המשתתף במכרז  14.17
 3בנספח ג'/תהא היא מוכנה לבטח את המשתתף בכל פוליסות הביטוח כמפורט  הכלכלית לעכו בע"מ

 ההתקשרות ובהתאם לתנאים המפורטים באותו אישור.  להסכם
 –, נוסח אישור הביטוחים כחלק בלתי נפרד ממנוהאישור יהא חתום על ידי חברת הביטוח ויצורף אליו, 

 להסכם ההתקשרות. 3נספח ג'/
 ילופין ניתן לצרף את נספח הביטוחים עצמו חתום על ידי חברת הביטוח.לח

במדויק ללא כל  3למען הסר ספק מובהר בזאת כי על אישור הביטוחים להיות בנוסח הנדרש בנספח ג'/
 "הסתייגות ביטוחית"(. )להלן:הסתייגות, שינוי, או תיקון 

משתתף המבקש להכניס באישור הביטוחים הסתייגות ביטוחית מכל סוג שהוא יפנה בהסתייגות 
 לעיל ויפרט את מהותה והנוסח החדש המבוקש על ידו. 5.2כתובה, בהתאם למנגנון הקבוע בסעיף 

. כל הסתייגות לעיל תותר 5.2כקבוע בסעיף  החברהרק הסתייגות ביטוחית שאושרה בכתב בתשובת 
 א לפסילת הצעה.אחרת תבי
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  –למשתתף שהינו תאגיד  14.18

הצהרה של עו"ד התאגיד על זכות החתימה בשם התאגיד בנוסח המופיע בסיומו של מסמך  14.18.1
 הצעת המשתתף. 

 עותק של תעודת הרישום של התאגיד.  14.18.2

מעודכן מרשם החברות של רישום המשתתף ברשם החברות, לרבות רישום בעלי   תדפיס 14.18.3
 המניות.

 רכישת מסמכי המכרז על ידי המשתתף.קבלה המעידה על  14.19

חתומות על ידי  –להסתייגויות ו/או לבקשות ההבהרה, ככל שתהיינה כאלה  החברהכל תשובות  14.20
 המשתתף.

חתומים על ידי  –במסמכי המכרז, ככל שהועברו כאלה אל המשתתף  החברהתיקונים שהוכנסו על ידי  14.21
 המשתתף.

 חתום על ידי המשתתף.  - מציעים סיורסיכום  14.22

 להלן. 17ערבות משתתף כדרישת סעיף  14.23

חתום על  21נספח ב'/ –להלן  23למשתתף המבקש ליהנות מהעדפת משתתף מקומי, כמוסבר בסעיף  14.24
 האסמכתאות הנדרשות בו.

 
לפחות מהעובדים שיועסקו  30%-על המשתתף הזוכה ליתן העדפה בביצוע השירותים לתושבי עכו כך ש

 בביצוע ישיר של השירותים יהיו תושבי העיר עכו.
 

 הערה: את המסמכים הנדרשים יש להגיש כשהם מאוגדים יחדיו ולפי הסדר הרשום לעיל.

 

תחולנה על המשתתף, אשר לא בהליך כל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה ובהשתתפות  15
 ו/או לשיפוי בגינן בכל מקרה שהוא ומכל טעם שהוא.יהא זכאי להחזרן 

 

יום מהמועד האחרון להגשת  90ההצעה תהא בתוקף החל ממועד הכנסתה לתיבת המכרזים ועד לתקופה של  16
 ההצעות בהליך זה.

 

על ידי בנק בישראל, לבקשת המשתתף  להצעת המשתתף תצורף ערבות בנקאית, אוטונומית, שהוצאה 17.1 17
על ערבות   ₪ 00070,על סך   ("ערבות המשתתף")להלן:  3.10.2018 עד ליוםבתוקף  החברהלפקודת 

הצעה אליה לא תצורף ערבות זה. הליך למסמכי  11/'ב כנספחלהיות בנוסח הערבות המצורף המשתתף 
 לא תידון.  11בנוסח המדויק הקבוע בנספח ב'/

תוקפה של ערבות המשתתף לתקופה מתחייב המשתתף להאריך  החברהבמידת הצורך ועל פי דרישת  17.2
 יום נוספים. 90נוספת עד  

לגביה כל אימת שהמשתתף לא יעמוד בהתחייבויותיו  המשתתף תהא רשאית להגיש את ערבות החברה 17.3
 . הליךעל פי תנאי ה

 

 בחינת ההצעות והודעה על הזוכה .ד
 

מהמשתתפים, לאחר שומרת לעצמה את הזכות לפי שיקול דעתה הבלעדי לדרוש מכל אחד  החברה 18.1 18
המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, להשלים ו/או לתקן בהתאם לדרישות המכרז כל מסמך ו/או 
אישור מהמסמכים ו/או האישורים אותם נדרש המשתתף לצרף להצעתו, בין היתר, לצורך עמידתו 

 בתנאי הסף של המכרז.
ו/או האישורים, תוך הזמן הקצוב  דרישה כאמור, היה ותינתן, תאפשר תיקון ו/או השלמת המסמכים

 שיקבע בה, אך לא מעבר לכך.

 לא יחול על מסמך ערבות המשתתף. 1ס"ק  18.2

 

 מתחייבת לקבוע את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה שהיא כזוכה. החברהאין  19.1 19
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תהא רשאית לדחות הצעות של משתתפים אשר ביצעו בעבר עבודתם שלא לשביעות רצונה, ו/או  החברה 19.2
ובין מניסיונם של אחרים, כי כישוריהם אינם מספיקים לפי שיקול דעתה,  השנוכחה לדעת, בין מניסיונ

 ו/או כי קיים פגם מהותי באמינותם.

רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת מהות ההצעה  החברה 19.3
 ותנאיה. 

  . מספר זוכיםלפצל את הזכייה לביצוע כל הפעילויות, או ל אחדבחור בזוכה תהא רשאית ל החברה 19.4

 בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. לחלוטין  מפרטרשאית לבטל חלק מסעיפי ה החברה 19.5
להשמיט מההתקשרות נשוא הליך  החברהתחליט  ההצעה הזוכה תקבע לאחר השמטת הסעיפים אותם

 זה.

זכות  החברהלזוכה לא תהא תביעה ו/או זכות ו/או דרישה לתשלום נוסף ו/או לפיצוי בגין הפעלת  19.6
 מזכויותיה לפי סעיף זה.  

 

 לכל אחד מהסעיפים משקל יחסי כמפורט להלן: החברהבבחינת ההצעות תיתן  20
 

   
 אחוז משקלי סעיףשם ה סעיף מס'

 50% בודק בטחוני  1
 20% מאבטח 2
 25% שומר/ סדרן  3
 5% מנהל אירוע )מנב"ט( 4

 100% סה"כ
 

שמשתתף בעל ההצעה את הניקוד המקסימלי כמפורט בטבלה לעיל כך כל אחד מרכיבי המחיר בהצעה יקבל 
הבא לאחריו במחיר יקבל ניקוד ורכיב של הכלשהוא יקבל את הניקוד המקסימלי ברכיב  הנמוכה ביותר

  סך כל הרכיבים יחד.הוא של כל משתתף באופן יחסי למשתתף בעל ההצעה הנמוכה ביותר. הציון הסופי 
 
 

 הצעות פסולות  21

   לעיל ו/או שלא תצורף אליה ערבות  6הצעה שאינה עומדת בתנאי הסף של המכרז המפורטים בסעיף  21.1
 .  ולא תובא לדיון כללתיפסל  לעיל 17בנקאית כנדרש בסעיף 

 
ביחס להצעה אשר תיראה כגירעונית בהשוואה לדרישות המכרז ולאומדן, הועדה רשאית לזמן את בעל  21.2

ההצעה אליה לברר את הצעתו ויכולתו לעמוד בה, והוועדה רשאית לדרוש מהמשתתף כל מסמך וכל 
כולת המשתתף לעמוד אסמכתא הנדרשת לשם כך. אי מתן מענה מספק או אי מתן הוכחה מספקת לי

)ה( לתקנות 22בהצעתו תוך קיום כל דרישות המכרז על פי כל דין, יאפשר לוועדה לפעול כאמור בתקנה 
 ולא להכריז על ההצעה הזולה ביותר כזוכה במכרז. 1987-מכרזים(, תשמ"ח(העיריות 

 
ויותר, המשתתף יידרש במסגרת דרישה  15% –מובהר בזאת כי הצעה שתהא בסכום נמוך מהאומדן ב  21.3

לעיל, להציג בפני הועדה ולמסור לוועדה תחשיב מפורט של הוצאותיו, ערוך ע"י  21.2כמפורט בס"ק 
 רו"ח ובאישור עו"ד מטעמו, הכולל לפחות את הנתונים המפורטים להלן:

 
 .עלות שכר העובדים, לפי תפקידים .1
 הוצאות תקורה, מימון, ורווח קבלני. .2

 
מענה בלתי סביר ו/או אי מתן מענה מספק ו/או מענה שגוי או מטעה, יאפשר לוועדה לפסול את מתן 

 .ההצעה
 

כל הצעה פסולה עפ"י דין או שהוגשה בתיאום עם מציעים אחרים אם  רשאית לפסול ועדת המכרזים 
 קשר זה. יוכח לכאורה

 



 שירותי שמירה ואבטחה לאירועי תרבות – 5/2018מכרז פומבי 

 

7 
 

 

 :תיפסל ,להלן קבועיםהמינימום ה יממחיר הא נמוכההצעת משתתף אשר ת 22
  

 לשעהמחיר מינימום  - ₪ 45.25               בודק בטחוני
 לשעהמחיר מינימום  - ₪ 45.25                       מאבטח

 לשעהמחיר מינימום  - ₪ 45.25             / שומר   סדרן
 לשעהמחיר מינימום  - ₪ 45.25  ( מנהל אירוע )מנב"ט

 
 

  היה וההצעה הזולה תהא נמוכה מהצעת המשתתף  כמפורט להלן:דיפות תינתן למשתתף מקומי ע   23.1    23
רשאית לקבוע כי הצעת המשתתף המקומי, היא ההצעה הזולה  החברהתהא  4%המקומי בשיעור של עד  

והזוכה וזאת בתנאי שהמשתתף המקומי יסכים לבצע את העבודה או לספק את השירות במחיר ההצעה 
יסכים להוזיל את הצעתו כאמור לעיל, תחשב ההצעה הזולה  כהצעה הזולה. היה והמשתתף המקומי לא 

 הזוכה בהליך.
 מי שהתקיים בו אחד מן התנאים שלהלן: הינו לעיל,  1"ק לעניין ס"משתתף  מקומי"    23.2

עסק פעיל ומשלם בגין עכו או מי שמנהל בעיר עכו באם אותו יחיד הינו תושב העיר  –"ביחיד"  23.2.1
ו )ככל שמועסקים עובדים( הינם מעובדי 30%ולפחות  חברהארנונה ל אלה וקדירתו או מקום עס

 תושבי העיר.

ולפחות  חברהוהוא משלם בגין משרד זה ארנונה ל עיר עכומשרד בלתאגיד באם  –" תאגיד"ב 23.2.2
 הם תושבי העיר. תאגידמעובדי ה 30%

על משתתף המבקש ליהנות מהעדפת "משתתף מקומי" לצרף למסמכי ההליך את המסמכים  23.2.3
 למסמכי הליך זה.  12/ב'כנספח בנוסח ההצהרה המצורף הנדרשים 

 

, יובא בחשבון המחיר הנמוך מבין בכל אחד משני עותקי הצעתו משתתףבמקרה של מילוי מחיר שונה על ידי  24
 המחיר הנמוך כמחיר המחייב תיערך לעניין כל סעיף בנפרד. והוא יחייב את המשתתף. קבלת השניים

 

 לכתובת שנמסרה על ידו במסמכי ההליך.דוא"ל ב/או זוכה בהליך תימסר על כך הודעה בפקסימיליה ול 25
 

ערבות המשתתף תושב לידי משתתף שלא זכה בהליך  משתתף שהצעתו לא תתקבל יקבל על כך הודעה בכתב. 26
 יום מהיום בו יוחלט סופית על הזוכה בהליך. 30-לא יאוחר מ

 

 מחויבויות הזוכה .ה
 

27  
עותקים חתומים של ההסכם המצורף להליך זה, חתומים כמקור  4לחברה ל הזוכה יהא להמציא ע 27.1

ימים מהמועד בו קיבל  7תוך ומאושרים כנדרש ואליהם מצורפים כל הנספחים המהווים נספח להסכם, 
 .הודעה על זכייתו

, לחוזה ההתקשרות 3ג'/כנספח אישור על קיום ביטוחים, בנוסח המצורף  חברהל הזוכה יהא להמציא לע 27.2
 ימים מהמועד בו קיבל הודעה על זכייתו. 7חתום על ידי חברת ביטוח מטעמו, תוך כשהוא 

ערבות ביצוע )להלן:  ,ימים מהמועד בו קיבל הודעה על זכייתו 7, תוך לחברהעל הזוכה יהא להגיש  27.3
של בסכום , להבטחת קיום תנאי חוזה ההתקשרות, צמודה למדד המחירים לצרכן ("ערבות הביצוע"

מהיום שנקבע לתום ביצוע יום  90עד שתוקפה  לחוזה ההתקשרות 4ג'/כנספח המצורף  סחבנו ₪ 50,000
 השירותים. 

 תוחזר לזוכה ערבות המשתתף, שצירף להצעתו. החברהעם מסירת ערבות הביצוע לידי 
, טופס הצהרת עובד השירותיםהזמנה לביצוע  ימים ממועד קבלת  7תוך  חברהעל הזוכה יהא להגיש ל 27.4

 .לחוזה ההתקשרות 5כנספח ג'/בדבר ידיעתו למסור הודעה על פגיעה בזכויותיו בנוסח המצורף 
לפחות מהעובדים שיועסקו  30%-על המשתתף הזוכה ליתן העדפה בביצוע השירותים לתושבי עכו כך ש 27.5

 בביצוע ישיר של השירותים יהיו תושבי העיר עכו.
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28  
רשאית לבטל לאלתר את זכייתו  החברהשתתף שלא יעמוד בהתחייבויותיו על פי מסמכי ההליך, תהא מ 28.1

 בהודעה בכתב.
ערבות הבנקאית הלהגיש את  החברהמכל סיבה שהיא הקשורה בזוכה רשאית  הליךבוטלה הזכייה ב 28.2

יתו יפצה את למי שייקבע על ידה והמשתתף שבוטלה זכי שירותיםשבידה לגביה וכן למסור את ביצוע ה
 על כל הפסד שיגרם לה בגין כך. החברה

סכום הערבות ישמש פיצוי קבוע ומוסכם מראש, במידה והמשתתף לא יעמוד בהתחייבויות שנטל על  28.3
כנגד הזוכה עקב הפרת  החברהעצמו ואין באמור כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות 

 למכרז.ההתחייבויות שנטל על עצמו עם הגשת הצעתו 
 

 מסמכי ההליך .ו
 

 חברהוקניינה הבלעדי, והם נמסרים למשתתפים למטרת הגשת הצעות ל החברהרכוש  םהינמסמכי ההליך  29
, מלבד שימוש לצורך שימוש כלשהו הםלכל אדם אחר רשות לעשות במשתתף ו/או ואין לבמסגרת ההליך בלבד 

 לא ישתמש בהם אלא למטרת הגשת הצעתולא יעתיק אותם והליך מקבל מסמכי ההגשת הצעה במסגרת ההליך. 

 
למשתתף במכרז זכות עיון במסמכים ועדת המכרזים ובהצעה הזוכה כקבוע בדין, למעט בחלקים של ההחלטה  30

או ההצעה אשר העיון בהם עלול לדעת ועדת המכרזים לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי של החברה או של 
המשתתף שמבקש המשתתף שהצעתו נבחרה, או כל משתתף אחר שהגיש הצעתו. החברה  תהא רשאית לדרוש מ

 לעמוד צילום(.  ₪ 0.5לקבל העתק הפרוטוקולים, כיסוי העלויות הכרוכות בכך )עלות של 
 

 
 תקופת ההתקשרות 31

 
התקשרות על ידי חודשים מיום חתימת הסכם ה 24יהא בתוקף לתקופה של  מכרזההסכם שיחתם עם הזוכה ב

 .שני הצדדים
 
 
 

  
 הכלכלית לעכו בע"מ  החברה   
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 הצעת המשתתף
 
 לכבוד

 הכלכלית לעכו בע"מ  החברה
 2צקי אריה דושני

 עכו
 

 א.ג.נ.
 

  שירותי שמירה ואבטחההצעת מחיר למתן הנדון: 
 
 כללי

     
להגיש בזאת, בשם ________________________________________ )שם המשתתף(, הרינו מתכבדים  .1

 פומביעל פי המפורט במסמכי מכרז שירותי שמירה ואבטחה למתן  הצעת המחיר( את "המשתתף")להלן: 
במפרטים, בכתב  כל השירותים שנדרש לבצע והמתוארים לבצע את( ואנו מתחייבים "המכרז")להלן: 5/2018

 הכמויות ובמסמכי המכרז והחוזה.

 

במסמכי ההליך, ותהווה בהתאם לאמור ביצוע השירותים את כל ההוצאות הדרושות להצעתנו מביאה בחשבון  .2
האדם,  ח, הציוד, האמצעים, כורכביםתמורה מלאה וסופית בגין מלוא העלויות, התקורות, ובכלל זה כל ה

ההובלה, הניוד, האספקה, ההפעלה של מכלול האמצעים הדרושים לביצוע השירותים, האגרות, הרישיונות, 
ים לשלם, בין בגין המכרז ובין בגין פעילות הקשורה למכרז האישורים ו/או כל תשלום אחר אותו אנו חייב

 ולרבות רווח קבלני.
 

את כל התנאים שיש בהם  , ובדקנואבטחההמיועדים ל במקום השירותים סיירנובזאת כי  יםמצהיר והננ .3
 למצב בפועל. החברהעל כל טענה בדבר אי התאמה של דרישות  יםמוותר ומתן השירותים, ואנחשיבות ל

 

 כל להזמין את ביצועאו ים פמשתת מספרשמורה הזכות לפצל את ההתקשרות בין  חברהלידוע לנו כי  4.1 .4
לפי ראות עיניה ועל פי שיקול  השירותיםרק חלק מלהזמין או ממשתתף אחד ו/השירותים נשוא המכרז 

 דעתה הבלעדי.

ת מכרז זה, להורות על רשאית, מבלי לגרוע מכלל האמור בהוראו החברהאנו מצהירים כי ידוע לנו כי  4.2
(, בין בהפחתת שירות "התקציב"ביצוע השירותים, בהיקף מצומצם התואם את מגבלות התקציב )להלן: 

 למסוים ובין בהפחתה רוחבית של מכלול השירותים, תוך התאמת השירותים לתקציב המופחת והכו
 לפי ראות עיניה וזאת ללא כל צורך במתן נימוקים כלשהם.

השירותים בין מספר משתתפים ו/או הופחת היקף העבודה, ו/או נוספו פריטים, לא ישונו מחירי חולקו  4.3
 הצעתנו עקב השינוי / הפיצול / ההפחתה /התוספת כאמור.

 

אנו מצהירים כי ידוע לנו כי אנו חייבים להגיש את ההצעה באופן מלא לגבי כל הדרוש מילוי וכי הצעה  5.1 .5
 .תיפסל -שתוגש  באופן חלקי

אנו מצהירים כי  ידוע לנו כי אסור לנו למחוק ו/או לתקן ו/או לשנות את מסמכי המכרז. כל שינוי ו/או  5.2
שייעשו במסמכי המכרז או כל הסתייגות ביחס אליהם, בין על ידי שינוי  תוספת ו/או מחיקה ו/או תיקון

 .לפסילת ההצעהא הביאו תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, עלולים ל

 

 כשהם מאוגדים יחדיו ולפי הסדר הרשום להלן:, המסמכים הבאיםכל זו את  נולהצעת פיםמצר והננ .6

 למסמכי הליך זה. 1כנספח ב'/מידע ארגוני עם פרטי המשתתף בנוסח המצורף  דף 6.1

ומשובר  להזמנה להציע הצעות 6.1כדרישת סעיף לקיום וארגון משרד לשירותי שמירה  ןמהרישיוהעתק  6.2
 .2018תשלום האגרה לשנת 

להזמנה להציע  6.2, כדרישת סעיף 1949-ג' לחוק כלי יריה, תש"ט 10תקף, לפי סעיף  שיון מיוחדיר 6.3
 .הצעות
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  .6.3לעסוק כ "קבלן שירות", כדרישת סעיף  על שמנורישיון ההעתק נאמן למקור של  6.4

, בנוסח להזמנה להציע הצעות 6.4קודם כדרישת סעיף  ניסיון ינו בעלניהכי אסמכתאות המעידות  6.5
 למסמכי הליך זה. 2כנספח ב'/ המצורף

זה  הליךלמסמכי  3ב'/כנספח רו"ח בנוסח המצורף  ת על ידישרואהצהרה בדבר העסקת עובדים מ 6.6
 .להזמנה להציע הצעות 6.5דרישת סעיף כ

תקפים  תרישיונו יבעלים של כלי ירייה ובעל ונבדבר היותהמאושרת ע"י עו"ד,  על ידנוה חתומה הצהר 6.7
 למסמכי הליך זה. 4כנספח ב'/בנוסח המצורף  6.6לכלי הירייה, כדרישת סעיף 

להזמנה להציע  6.7אישור מטעם משטרת ישראל או משרד הפנים על קיום מחסן נשק כדרישת סעיף  6.8
 .הצעות

בנוסח ובדים בהתאם לדרישות הדין העסקת עמאושר על ידי עו"ד בדבר ו חתום על ידי נציגנו תצהיר 6.9
וכן אישור של מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת בדבר  למסמכי הליך זה 5ב'/ כנספחהמצורף 

בגין הפרת חוקי העבודה בתקופה של שלוש שנים הקודמות למועד האחרון להגשת  נוהרשעות בהן הורשע
שלוש השנים ו בגין הפרת חוקי העבודה בתקופה של נשהושתו עלי עיצומים כספייםהצעות להליך ו/או 

 ת למועד האחרון להגשת הצעות להליך או העדרם. והקודמ

, על 1976-ישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים,  תשל"וא 6.10
 .מנוש

 .מנושור על ניכוי במקור, על שאי 6.11

בנוסח המצורף על יכולתו הכלכלית של המשתתף לעמוד בתנאי המכרז אישור מנהל כספים / מנכ"ל  6.12
 למסמכי הליך זה. 7כנספח ב'/ואישור רו"ח לגבי עסק חי בנוסח המצורף  6כנספח ב'/

עיריית עכו ו/או בדבר העדר קרבה לעובד ו/או חבר מועצת  הצהרה חתומה על ידי נציג המשתתף 6.13
 למסמכי הליך זה. 8כנספח ב'/בנוסח המצורף  החברהדירקטוריון 

המשתתף, תביעות מי מבעלי המשתתף ו/או מי ממנהלי ו/או  נותצהיר לפיו לא עמדו ולא עומדות נגד 6.14
משפטיות ו/או הליכים משפטיים הנוגעים לפירוק ו/או פשיטת רגל ו/או כינוס נכסים ו/או לתביעות חוב 

המשתתף וכן חתום נציג שיש בהן כדי להשפיע על המשך תפקוד המשתתף.  התצהיר יהא חתום על ידי 
  למסמכי הליך זה. 9כנספח ב'/ומאומת ע"י עו"ד, בנוסח המצ"ב 

לפיו המשתתף, בעליו ומנהליו לא הורשעו הרשעה פלילית בעבירה שיש עמה קלון, אשר ריצוי גזר תצהיר  6.15
המשתתף וכן חתום ומאומת נציג השנים האחרונות. התצהיר חתום על ידי  10הדין בגינה נסתיים במהלך 

 למסמכי הליך זה. 01כנספח ב'/ע"י עו"ד, בנוסח המצ"ב  

 .שתתףחתומים על ידי המ המצורפים למסמך ב'  19'/בועד  14/ב'  נספחים 6.16

הכלכלית לעכו  החברה של 5/2018כה במכרז פומבי ונזאישור בכתב של חברת ביטוח בישראל כי היה  6.17
להסכם ההתקשרות  3בנספח ג'/בכל פוליסות הביטוח כמפורט  נותותהא היא מוכנה לבטח א בע"מ

 ובהתאם לתנאים המפורטים באותו אישור. 
 –, נוסח אישור הביטוחים כחלק בלתי נפרד ממנוצורף אליו, מחתום על ידי חברת הביטוח והאישור 
 להסכם ההתקשרות. 3נספח ג'/

 רף נספח הביטוחים עצמו חתום על ידי חברת הביטוח.וצמלחילופין 

  –למשתתף שהינו תאגיד  6.18

מסמך הצעת  הצהרה של עו"ד התאגיד על זכות החתימה בשם התאגיד בנוסח המופיע בסיומו של 6.18.1
 המשתתף. 

 עותק של תעודת הרישום של התאגיד.  6.18.2

 מעודכן מרשם החברות של רישום המשתתף ברשם החברות, לרבות רישום בעלי  המניות. תדפיס 6.18.3

 .נוקבלה המעידה על רכישת מסמכי המכרז על יד 6.19

 חתומות על ידי המשתתף. –כאלה  יולהסתייגויות ו/או לבקשות ההבהרה, ככל שה החברהכל תשובות  6.20

חתומים על ידי  –ינו במסמכי המכרז, ככל שהועברו כאלה אל החברהתיקונים שהוכנסו על ידי  6.21
 המשתתף.

 חתום על ידי המשתתף.  - מציעיםסיכום סיור  6.22
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 .להזמנה להציע הצעות 17ערבות משתתף כדרישת סעיף  6.23

 ם על האסמכתאות הנדרשות בו.חתו 21נספח ב'/ –למשתתף המבקש ליהנות מהעדפת משתתף מקומי  6.24

 

את ערבות הביצוע ואת כל המסמכים הנוספים  חברההיה ותוכרז הצעתנו כזוכה הננו מתחייבים להמציא ל .7
 הנדרשים בהתאם למסמכי המכרז וזאת תוך המועדים הקבועים במסמכי המכרז להמצאתם.

 

 הצעת המחיר
 

 ונספחיהם הינה כדלהלן: ותים בהתאם להוראות המכרז, החוזההצעתנו לביצוע השיר .8
 , ובמקרה של מחיקה יש למחוק בעט ולחתום ליד התיקון( בצורה ברורה)את המחיר יש למלא בעט, 

 
 ובלבד שהוזמנו בהזמנת עבודה חתומה. מאבטחש"ח לשעת _________
 ובלבד שהוזמנו בהזמנת עבודה חתומה. בודק בטחוניש"ח לשעת _________
 ובלבד שהוזמנו בהזמנת עבודה חתומה. שומר/ סדרןש"ח לשעת _________

 .בהזמנת עבודה חתומה ובלבד שהוזמנו מנב"טלשעת   _________ש"ח
 

ושני פנסים  מפתח ציוד קבוע הכולל בין היתר שני מכשירי קשר, שני מגנומטרים יםדלעיל כולל מחיריםה                   
 לכל עשרה שומרים. 

 
  מע"מ כדין.לכל המחירים דלעיל יווסף 

 

 סכםכמפורט בההקשורות ו/או הכרוכות במתן השירותים לעיל כוללת את כל ההוצאות  8הצעתנו בסעיף  .9
ם לתשלום תמורה נוספת ואנו לא נהיה זכאילצורך ביצוע השירותים, כאמור לרבות הציוד הנדרש , ההתקשרות

 כלשהי, למעט תשלום התייקרויות כקבוע בהסכם.
 

 ________________ח.פ.: _________ת.ז/ ______________________ שם המשתתף: 
 

 שם החותם מורשה החתימה בשם המשתתף _____________________  ת.ז. __________________
 

 ________________________טלפון:         __________________________________כתובת: 
 

 _________________מס' פקס: _____          _______________________: _יסלולארטלפון 
 

 דוא"ל :_____________________________________________
 

 ________________חתימה+ חותמת: ____           ______________________ תאריך:  
 

 
 אישור עו"ד/רו"ח

 
מסמכי הליך זה מ.ר. ___________ מאשר בזאת כי אני הח"מ ___________________________ עו"ד/רו"ח, 

     חתומים על ידי ה"ה  -( "ההליך")להלן: הכלכלית לעכו בע"מ  החברהשל  5/2018 ביפוממכרז  –

הינם ת.ז(, אשר )שם + __________________ _____________________________________________

( וחתימתם "המשתתף"להלן: )_______________________________ מורשי החתימה מטעם ___________

 דלעיל מחייבת את המשתתף לכל דבר ועניין.

 
______________    ____________________ 

חתימה וחותמת      תאריך



 5/2018 פומבימכרז 
 שירותי שמירה ואבטחה

 
 1/ב'נספח 
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 לכבוד

 הכלכלית לעכו בע"מ  החברה
 2צקי מרח' אריה דושני

 עכו
 
 א.ג.נ., 

 מידע ארגוני

שם המשתתף: __________________________________ , ת.ז/ח.פ. _______________________  .1

כתובת: ___________________________ כתובת משרד רשום: ___________________________ 

מספרי טלפון: ___________________________________  נייד :_________________________ 

 : _______________________________המספרי פקסימילי

 _______________________________________________________________ עיסוק המשתתף: .2

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 אנשי המפתח אצל המשתתף .3

 שם תחום התמחות שנות ותק

___________________ ___________________________ _________________________ 

___________________ ___________________________ _________________________ 

___________________ ___________________________ _________________________ 

___________________ ___________________________ _________________________ 

 אדם ואמצעיםכוח  .4

 בביצוע השירותים: חברהפרטים בדבר האמצעים וכוח האדם, אותם מיעד המשתתף לעבודה ב

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 איש הקשר במכרז מטעמו של המשתתף הינו: שם  ________________________________________ .5

 תפקידו במשתתף _______________________________, מס טל נייד: ________________         

 פרטיו  לעיל,  והתשובות שתימסרנה כל הפניות מטעם המשתתף בכל הנוגע למכרז, יערכו על ידי איש הקשר ש        

 תחייבנה את המשתתף. החברהלו על ידי         

                                                                                                         
                                                                                                                                   ____________________ 

חתימת המשתתף                                                                                                              
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 2/ב'נספח   

 
 

 לכבוד
 הכלכלית לעכו בע"מ  החברה

 2צקי מרח' אריה דושני
 עכו

 
 א.ג.נ., 

 
 אבטחהאישור על ביצוע שירותי הנדון: 

 

אשר בזה כי ____________________________ )שם מלא( ת.ז/ח.פ. ________________ מאני החתום מטה 

(, / המזמין_________)שם הרשות המקומית(,סיפק עבורנו  _____________________"המשתתף")להלן: 

 ___________. -__________ ועד ה -בתקופה שבין ה שירותי שמירה ואבטחה

 

 תים:פירוט השירו

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 :ותיםהיקף השיר

  איש.  _______________ עבורנו שירותי אבטחה של אירועים  בהם השתתפו המשתתף ביצע 

 

 :חוות דעת על ביצוע

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 שם )פרטי ומשפחה( ______________________________________________: המאשרפרטי הגורם 

 
 

 תפקיד: __________________________________ 
 

 שם הרשות המקומית: ___________________________________________
 

 ____טלפונים: ___________________________________________________________________
 
 

 תאריך:________________________ חתימה __________________________
 
 
 
 
 
 
 



 5/2018 פומבימכרז 
 שירותי שמירה ואבטחה

 
 3/ב'נספח 

   

14 
 

 
 
 

 
 
 

 תאריך: _________                                                                   לכבוד
 הכלכלית לעכו בע"מ  החברה

  2צקי מרח' דושני
 עכו

 
 א.ג.נ.,

 
 עובדיםהצהרה אודות העסקת הנדון: 

 
 הרינו להצהיר כדלקמן:

 
 עובדים בעבודות שמירה/אבטחה. 70חודשים רצופים לפחות  10העסקנו במשך  2017בשנת  1
 שילמנו לפחות את שכר המינימום הקבוע בחוק. 2017לכל העובדים שהועסקו על ידינו בשנת  2
 
 
 

___________________ 
 חותמת וחתימת המשתתף                                                                        

 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 אישור רואה חשבון
 

 (. "המשתתף")להלן:  ________________________אני משמש כרואה החשבון של __________
 

 לבקשת המשתתף ביקרתי את הצהרת המשתתף דלעיל בדבר העסקת עובדים ותשלום שכר מינימום 
 כמדווח לעיל. ההצהרה הינה באחריות הנהלת המשתתף. אחריותי היא לחוות דעה על הצהרה זו 

 בהתבסס על ביקורתי.
 

 ערכתי את ביקורתי בהתאם לתקני ביקורת מקובלים. הביקורת כללה בדיקה של ראיות התומכות 
 בנתונים המוצהרים לעיל במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בהצהרה הנ"ל הצגה מטעה 

 מהותית. אני סבור שביקורתי מספקת בסיס נאות לחוות דעתי זו.
 

 שקפת באופן נאות מכל הבחינות המהותיות את הצהרת לדעתי בהתבסס על ביקורתי הצהרה זו מ
 המשתתף בדבר העסקת עובדים ותשלום שכר מינימום לעובדיו.

 
 
 

 חתימה: ______________   תאריך: ______________
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 אריך: _________ת                                                                          כבודל

 הכלכלית לעכו בע"מ  החברה
  2צקי דושניאריה מרח' 

 עכו
 

 א.ג.נ.,
 
 
 

 בעלים של כלי ירייה ורישיונות תקפיםהצהרה אודות הנדון: 
 
 

 )להלן: ________בחברה של_______________בעל השליטה ו/או בעל המניות העיקרי ו/או מנהל כהנני משמש 
 "(.המשתתף"

כלי ירייה  20של  בעלים של כלי ירייה, ובעלי רישיונות תקפים לכלי הירייה ובהיקף משתתף הינוצהיר כי ההנני מ             
 לפחות.

 
 
 
 
 
 

___________________ 
 חותמת וחתימת המשתתף                                                                        

 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

 
 

 אישור עו"ד
 

 (. "החברה"אני משמש כעורך הדין של _______________, ת.ז./ ח.פ. _______________ )להלן:  .1
הנני מאשר בזאת כי _________________ ת.ז. ______________ הינו בעל השליטה ו/או בעל המניות  .2

 ______________ החברהליתן הצהרה זו בשם  והינו מוסמך בחברההעיקרי ו/או מנהל 
 __________._____ח.פ.

הנני מאשר בזה כי ביום _____________ הופיע בפני, ______________________ עו"ד, במשרדי  ברח'  .3
_________________________, מר/גב' _______________________ נושא ת.ז. _______________, 

חוק, אם לא יעשה כן, אישר ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים ב
 את נכונות ההצהרה הנ"ל וחתם עליה.

      
     

 
       _________________ 
  חתימה + חותמת עוה"ד       
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           לכבוד

 הכלכלית לעכו בע"מ  החברה
  2מרח' אריה דושינצקי 

 עכו
 

 א.ג.נ.,
 

 העסקת עובדים בהתאם לדרישות הדיןהצהרה בדבר הנדון: 
 

הנני מצהיר בזאת כי אני ו/או התאגיד אשר אנוכי מייצג ו/או כל בעל זיקה לתאגיד אותו אני מייצג,  1
 ,לחוק עסקאות גופים ציבוריים ב2 יףסעבכהגדרתן לא הורשע ו/או הורשעו ביותר משתי עבירות 

שלוש שנים לפחות חלפו ו/או כי במועד ההתקשרות "( חוק גופים ציבוריים)להלן: " 1976-התשל"ו
 ממועד ההרשעה האחרונה. 

 
כל בעל על התאגיד אשר אנוכי מייצג ו/או על ו/או לא הוטל ו/או הוטלו עליי הנני מצהיר בזאת כי  2

בשל יותר  שקדמו למועד ההתקשרות, יצומים כספיים בשלוש השניםעזיקה לתאגיד אותו אני מייצג, 
 . לחוק גופים ציבוריים ב2סעיף במשש הפרות המהוות עבירה, כהגדרתן 

    
אותו אני מייצג,  הנני מצהיר בזאת כי אני ו/או התאגיד אשר אנוכי מייצג ו/או כל בעל זיקה לתאגיד 3

הקיבוציים הרלוונטים ולפי חוקי העבודה )להלן:  מקיימים חובותינו לפי צווי ההרחבה וההסכמים
 ( המפורטים להלן: "חוקי העבודה"

  ,)1945פקודת תאונות ומחלות משלוח יד )הודעה 
  ,1946פקודת הבטיחות בעבודה 
 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-תשי"ט חוק שירות התעסוקה 
 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-חוק עובדים זרים )העסקה שלא כדין(, תשנ"א 
 1996-על ידי קבלני כוח אדם, תשנ"ו חוק העסקת עובדים 
 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-חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, תשס"א 
  2000-לחוק מידע גנטי, תשס"א 29סעיף 
 2002-עה לעובד )תנאי עבודה(, תשס"בחוק הוד  
 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

http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=18742
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אחרות בעלי השליטה בו ו/או חברות הנני מצהיר בזאת כי אני ו/או התאגיד אשר אנוכי מייצג ו/או  4

 בבעלות מי מבעלי השליטה בו )יש לסמן את ההצהרה המתאימה(:
 

לא הורשענו בדין פלילי בגין הפרת חוקי העבודה בשלוש השנים הקודמות להגשת הצעה זו ולא  □
נקנסנו על ידי מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת ביותר משני קנסות בגין הפרה של חוקי 

 זו.העבודה בשנה הקודמת להגשת הצעה 

הורשענו בדין פלילי בגין הפרת חוקי העבודה בשלוש השנים הקודמות להגשת הצעה זו ו/או  □
נקנסנו על ידי מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת ביותר משני קנסות בגין הפרה של חוקי 

 העבודה בשנה הקודמת להגשת הצעה זו כמפורט להלן: 
 _______________________________הרשעות: ___________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 קנסות: ____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

הל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת בדבר ההרשעות והקנסות לתצהירי זה מצורף אישור של מינ 5
 לעיל או העדרם. 3כמוצהר בסעיף 

 
תאגיד והנני מוסמך ליתן בהנני מצהיר בזאת כי אני בעל השליטה ו/או בעל המניות העיקרי ו/או מנהל  6

 הצהרה זו בשם התאגיד. 
 

 מור בהצהרה זו הינו אמת.אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והא 7
 
 

 : ___________________החברהשם 
 

  
 *שם נותן התצהיר: __________________

 
 מספר ת.ז. / ח.פ. _________________

 

  
 *מס' תעודת זהות: __________________

 
 

 : ________________החברהחתימת 
 

  
 *חתימת נותן התצהיר: _______________

 
 אישור עו"ד

 
 (. "החברה"אני משמש כעורך הדין של _______________, ת.ז./ ח.פ. _______________ )להלן:  .1
הנני מאשר בזאת כי _________________ ת.ז. ______________ הינו בעל השליטה ו/או בעל  .2

______________  החברהוהינו מוסמך ליתן הצהרה זו בשם  בחברההמניות העיקרי ו/או מנהל 
 ____________.ח.פ. ___

עו"ד, במשרדי  _____________ הופיע בפני, ______________________ הנני מאשר בזה כי ביום .3
 נושא _______________________ _______________________, מר/גב'__ברח'
_______________, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים ת.ז.

 וק, אם לא יעשה כן, אישר את נכונות ההצהרה הנ"ל וחתם עליה.הקבועים בח
      
     
       _________________ 
  חתימה + חותמת עוה"ד       
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 אישור מנהל כספים/מנכ"ל
 
 
 לכבוד

 הכלכלית לעכו בע"מ  החברה
  2צקי מרח' אריה דושני

 עכו 
 
 
 א.ג.נ,

 
 אישור אודות יכולת כלכליתהנדון: 

 
 

 הנני משמש כמנהל הכספים / מנכ"ל של ______________________________________ )להלן: 
 (."המשתתף"

 
 הנני מצהיר כי ביכולת המשתתף להעמיד את המשאבים הכספיים הנדרשים למתן השירותים, כמפורט 

 הכלכלית לעכו בע"מ.  החברה של 5/2018במכרז פומבי 
 

 לדעתי, ובהתבסס על בדיקה שערכתי, הצהרה זו משקפת באופן נאות מכל הבחינות המהותיות את 
 כספיים הנדרשים למתן השירותים נשוא המכרז.יכולתו של המשתתף להעמיד את כל המשאבים ה

 
 
 
 
 
 

 בכבוד רב,
 
 
 

 ___________________ תאריך: ___________
 מנכ"ל / מנהל כספים                                                                               
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 אישור רואה חשבון לגבי עסק חי

 (יודפס על נייר לוגו של משרד רו"ח)

 
 לכבוד 
 הכלכלית לעכו בע"מ  החברה

 2צקי מרח' אריה דושני
 עכו 

 

 א.ג.נ.,
 

 :)להלן שירותי שמירה ואבטחה – הכלכלית לעכו בע"מ  החברהשל   5/2018פומבי מכרז הנדון: 
 ("המכרז"

 
 

 ( הנני "המשתתף"___________ )להלן: ___________________לבקשתכם וכרואי החשבון של _
 לדווח כדלקמן:

 
 _, בוקרו על ידי וחוות דעתי __הדוחות הכספיים המבוקרים האחרונים של המשתתף הינם ליום ____

 
 נחתמה בתאריך _____.

 
 לחילופין:

 
 __ ובוקרו על ידי רואי חשבון _____המשתתף הינם ליום _הדוחות הכספיים המבוקרים האחרונים של 

 אחרים וחוות הדעת של רואי החשבון האחרים נחתמה בתאריך ______.
 

הדוחות הכספיים המבוקרים הנ"ל וכל הדוחות הכספיים הסקורים של המשתתף שנערכו לאחר מכן,  .א
קיומו של המשתתף "כעסק שנסקרו על ידי, אינם כוללים הערה בדבר ספקות ממשיים לגבי המשך 

 , או כל הערה דומה המעלה ספק בדבר יכולת המשתתף להמשיך ולהתקיים "כעסק חי".1חי"

 

לצרכי דיווחי במכתב זה קיבלתי דיווח מהנהלת המשתתף לגבי תוצאות פעילויותיו מאז המאזן  .ב
 .2האחרון המבוקר/הסקור וכן ערכתי דיון בנושא העסק החי עם הנהלת המשתתף

 

החתימה על הדוחות הכספיים הנ"ל ועד למועד חתימתי על מכתב זה לא בא לידיעתי, לרבות  ממועד .ג
' לעיל, מידע על שינוי מהותי לרעה במצבו העסקי של המשתתף אבהתבסס על הבדיקות כמפורט בסעיף 

 עד לכדי העלאת ספקות ממשיים לגבי המשך קיומו של המשתתף "כעסק חי".
 
 

 ,בכבוד רב
 

___________                                     __________ 
 רואי חשבון                                 תאריך               

 
 

------------------------------------ 
 .של לשכת רו"ח בישראל 58כהגדרתו בהתאם לתקן ביקורת מספר  –לעניין מכתבי זה "עסק חי"  .1

 'ג',בחודשים כי אז אין דרישה לסעיפים  3-ם מאז מועד חתימת דוח המבקרים/דוח הסקירה האחרון חלפו פחות מא .2
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 8/ב'נספח 

         
 לכבוד 
 הכלכלית לעכו בע"מ החברה

 2דושניצקי 
 עכו

 
  א.ג.נ.,

 
 ו/או לחבר דירקטוריון בחכ"ל ו/או חבר מועצת העיר עכו  החברההצהרה בדבר העדר קרבה לעובד הנדון: 

 
הכלכלית לעכו בע"מ שהינה תאגיד עירוני של עיריית עכו הביאה  החברההנני מצהיר בזאת כי  1

 לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים:
 

 כדלקמן:א')א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע 122סעיף  1.1
 "חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה על עשרה      
 אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד להסכם או     
    בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות." -לעסקה עם הר; לעניין זה, "קרוב"   
 א)ד( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כדלקמן: 122יף סע  
ו כדין התקשרות עם העיריה; יה שליטה ביין סעיף זה, דין התקשרות עם תאגיד שלעירי"לענ 

 לחוק מס שבח מקרקעין". 2כמשמעותה לפי סעיף  –זה, "שליטה" ן ילעני
 )א( של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות 12כלל  1.2

 המקומיות הקובע:        
"חבר המועצה לא יהיה צד להסכם או לעסקה עם הרשות המקומית; לעניין זה, 'חבר  

חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו )ראה הגדרות  -מועצה'  
 ()ב((."1)2-()ב( ו1)1שליטה" ו"קרוב" בסעיף   "בעל

      
וסעיף  122)א(,174יחולו סעיף  החברהלפיו על חברי הדירקטוריון ועובדי  החברהלתקנון  66סעיף  1.3

א' לפקודת העיריות )נוסח חדש( והכללים בדבר מניעת ניגוד עניינים, החלים ברשויות 122
ניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות המקומיות ובכלל זה, ההודעה בדבר כללים למ

 המקומיות, שנקבעו ע"י המרכז לשלטון מקומי.
 
 בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי:  2

 אין לי: בן זוג, הורה, בן או בת, אח  החברהבין חברי מועצת עיריית עכו ו/או חברי דירקטוריון   2.1
 או אחות ואף לא מי שאני לו סוכן או שותף. 

 אין חבר מועצה ו/או חבר דירקטוריון, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה   2.2
    על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם  
 מנהל או עובד אחראי בו. 

 אין לי בן זוג, שותף או מי שאני סוכנו, העובד בחברה.  2.3
 

תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל, או אם מסרתי  ברההחידוע לי כי  3
 הצהרה לא נכונה.

 
 אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת. 4

 
 

 אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין. 5
 
 
 
 

 _______________   חתימת המשתתף: ______________תאריך ___________שם המשתתף: 
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 9/ב'נספח 

 
 

         לכבוד
 הכלכלית לעכו בע"מ  החברה

 2צקי מרח' אריה דושני
 עכו 

 
 

 א.ג.נ.,
 תצהיר העדר הליכים משפטייםהנדון: 

 
 בתצהיר זה:

 כמשמעותו בפקודת מס הכנסה )נוסח חדש(. "תושב ישראל": 
 (."חוק החברות")להלן:  1999 –לחוק החברות, התשנ"ט  268כמשמעו בסעיף  "בעל שליטה":
 כמשמעותו בחוק החברות.  "נושא משרה":

 כמשמעו בחוק החברות. "בעל עניין":
 .1968-כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח "שליטה":

 
 

 אני הח"מ _______________________________ נושא ת.ז. ________________ לאחר 
 שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר 

 בזאת כדלקמן:
 

( לבין "החברה")להלן: ___________________אני נותן תצהירי זה כחלק מהסכם בין חברת _ .1
 הכלכלית לעכו בע"מ לשירותי שמירה ואבטחה לאירועי פסטיבל עכו.  החברה

 

תפקידי בחברה הינו __________________________________________ ואני מוסמך לתת  .2
 .החברהתצהיר זה בשמה של 

 

ו/או מי מבעליה ו/או מי ממנהליה, תביעות  החברההנני להצהיר כי לא עמדו ולא עומדות נגד  .3
משפטיות ו/או הליכים משפטיים הנוגעים לפירוק ו/או פשיטת רגל ו/או כינוס נכסים ו/או לתביעות 

 .החברהחוב שיש בהן כדי להשפיע על המשך תפקוד 

 

 הנני מצהיר כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת. .4

 
 

________________                                                      ____________________ 
 חתימת  המצהיר                                                         תאריך              

 
 
 אישור עו"ד

 
 אני הח"מ, _______________________ עו"ד, מ.ר. ________ מאשר/ת בזאת כי ביום 

 ___________ הופיע בפני מר ________________________ נושא ת.ז. ____________________  
 ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, 

 חתם בפני על תצהירו זה.
 
 

    _____________________ 
 

 חתימה וחותמת עו"ד                                     
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 10/ב'נספח 

 
         לכבוד

 הכלכלית לעכו בע"מ  החברה
  2צקי נימרח' אריה דוש

 עכו
 
 

 א.ג.נ.,
 תצהיר העדר הרשעות פליליות נושאות קלוןהנדון: 

 
 

 בתצהיר זה:
 כמשמעותו בפקודת מס הכנסה )נוסח חדש(. "תושב ישראל": 

 (."חוק החברות")להלן:  1999 –לחוק החברות, התשנ"ט  268כמשמעו בסעיף  "בעל שליטה":
 כמשמעותו בחוק החברות.  "נושא משרה":

 כמשמעו בחוק החברות. "בעל עניין":
 .1968-כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח "שליטה":

 
 

 אני הח"מ _______________________________ נושא ת.ז. ________________ לאחר 
 שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר 

 בזאת כדלקמן:
 

( "המשתתף"אני נותן תצהירי זה כחלק מהצעת ____________________________ )להלן:  .1
לאירועי פסטיבל  שירותי שמירה ואבטחהל הכלכלית לעכו בע"מ החברהשל  5/2018 פומביז רבמכ
 .עכו

 

תפקידי במשתתף הינו __________________________________________ ואני מוסמך לתת  .2
 תצהיר זה בשמו של המשתתף.

 

הנני להצהיר כי המשתתף, בעלי השליטה בו, בעלי העניין בו ונושאי המשרה בו לא הורשעו הרשעה  .3
 השנים האחרונות.  10פלילית בעבירה שיש עמה קלון, אשר ריצוי גזר הדין בגינה נסתיים במהלך 

 

 הנני מצהיר כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת. .4

 
 

                                                                                                            
      ________________                                       ______________________ 
 חתימת  המצהיר                                                            תאריך                    

 
 
 

 אישור עו"ד
 

 אני הח"מ, _______________________ עו"ד, מ.ר. ________ מאשר/ת בזאת כי ביום 
 ___________ הופיע בפני מר ________________________ נושא ת.ז. ____________________ 

 ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, 
 חתם בפני על תצהירו זה.

 
 

    _____________________ 
 חתימה וחותמת עו"ד                                     
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 11נספח ב'/
 נוסח ערבות משתתף

 
 

 תאריך: _________                         לכבוד
 הכלכלית לעכו בע"מ  החברה

  2צקי נימרח' אריה דוש
 עכו 

 
 

 א.ג.נ.,
 

 מס'__________                            ערבות בנקאיתהנדון: 
 

 
 ( אנו ערבים "המשתתף"ח.פ. _____________ )להלן: ת.ז/___ _________________על פי בקשת 

 שתתפות הבקשר עם  וזאת ₪ 70,000בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של 
 . תרבותלאירועי  שירותי שמירה ואבטחה –  5/2018מכרז פומבי המשתתף ב

 
 , צמוד למדד המחירים לצרכן )כללי( בשיעור אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל

 המדד שפורסם סמוך לפני יום תשלוםלבין  2018מרץ ההתייקרות בין המדד שפורסם עבור חודש 
יום מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או  14תוך  סכום הערבות,

בתביעה את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המשתתף  לנמק
בקשר לחיוב  ףמשפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למשתת

 כלשהו כלפיכם.
 

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

 
 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

 
 ועד בכלל. 3.10.2018 דעקפה וערבות זו תישאר בת

 
 לא תענה. 3.10.2018 דרישה שתגיע אלינו אחרי

 
 רבותנו זו בטלה ומבוטלת.ע 3.10.2018 לאחר יום

 
 צורה שהיא.ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל 

 
 לא תחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה.או בתקשורת ממוחשבת דרישה בפקסימיליה 

 
 
 
 
 

         __________________ 
 בנק                                                                                            
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          לכבוד
 הכלכלית לעכו בע"מ  החברה

 2צקי מרח' דושני
 עכו 

 
 א.ג.נ.,
 

 1מקומי הצהרת משתתף: הנדון
 

 על מנת ליהנות מהעדפת משתתף מקומי הנני מצהיר בזאת כי: .1
 

ה אל יעסקמקום מגורי או או מנהל בעיר עסק פעיל ומשלם בגין עכו הנני תושב העיר   –ליחיד  □
 מעובדי )ככל שיש לי כאלה( הינם תושבי העיר. 30%ולפחות עיריית עכו ארנונה ל

 

ולפחות עיריית עכו ואני משלם בגין הנכס בו מנוהל המשרד ארנונה ל עכומשרדי מצוי בעיר   -לתאגיד  □
 מעובדי הינם תושבי העיר. 30%

 

 לשם הוכחת הצהרתי זו מצ"ב:  .2
 

 עסקי בעיר.מגורי או שובר ארנונה משולם המעיד על מקום א.   –ליחיד  □
 ובדים(עב. אישור רואה חשבון בדבר העסקת עובדים תושבי העיר )ככל שמועסקים   

 

 שובר תשלום ארנונה משולם המעיד על מקום משרדי בעיר.א.   –לתאגיד  □
 העסקת עובדים תושבי העיר.ב. אישור רואה חשבון בדבר   

 
 

      _________________________________________  __________________ 
 חותמת וחתימה          שם המשתתף                          תאריך    

 
 
 

 אישור רואה חשבון
 

 ____________ )להלן: "המשתתף"(. ___________________אני משמש כרואה החשבון של __
 

 לבקשת המשתתף ביקרתי את הצהרת המשתתף דלעיל. ההצהרה הינה באחריות הנהלת המשתתף. 
 אחריותי היא לחוות דעה על הצהרה זו בהתבסס על ביקורתי.

 
 ערכתי את ביקורתי בהתאם לתקני ביקורת מקובלים. הביקורת כללה בדיקה של ראיות התומכות 
 בנתונים המוצהרים לעיל במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בהצהרה הנ"ל הצגה מטעה 

 מהותית. אני סבור שביקורתי מספקת בסיס נאות לחוות דעתי זו.
 

 לדעתי בהתבסס על ביקורתי הצהרה זו משקפת באופן נאות מכל הבחינות המהותיות את הצהרת 
 המשתתף.

 
 

 חתימה: ______________   תאריך: ______________
 

                                            
 ימולא רק על ידי משתתף המבקש ליהנות מהעדפת משתתף מקומי 1
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 תאריך: _________                                                                          לכבוד
 הכלכלית לעכו בע"מ  החברה

 2צקי דושנימרח' אריה  
 עכו

 
 

 א.ג.נ.,
 
 

 התחייבות להעסקת עובדים תושבי עכוהנדון: 
 
 

מתחייב הנני , תרבותלאירועי  אבטחהשמירה ולמתן שירותי  5/2018בהתאם להתחייבותי במכרז פומבי                  
מהמועסקים  30%של  עכו בשיעור העירתושבי  שהינם שומריםהאבטחה השמירה ולהעסיק במתן שירותי 

 על ידי במסגרת מתן שירותים אלה.
 

 ידוע לי כי התחייבותי זו הינה תנאי להשתתפותי במכרז והפרתה תהווה הפרה יסודית של תנאי המכרז 
 , באם תקבע הצעתי כהצעה הזוכה במכרז.הכלכלית לעכו בע"מ החברהוחוזה ההתקשרות ביני לבין 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

            _________________ 
 המשתתף                                             
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 1976 –תצהיר בדבר עמידה בתנאי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 

 מינימוםלעניין העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר 
 

           לכבוד
 הכלכלית לעכו בע"מ  החברה

 2צקי מרח' אריה דושני
 עכו

 
  א.ג.נ.,

 תצהיר על העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר מינימום
 

אני הח"מ, ________________, ת.ז.  ___________  לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר אמת וכי אהיה 

 אעשה כן, מצהיר/ה בזאת כדלקמן:צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא 

 שהוא הגוף המבקש להתקשר עם המזמין )להלן:                                      הנני נותן תצהיר זה בשם  .1
 והנני מוסמך/כת לתת תצהיר זה בשם הגוף.                                    (. אני מכהן כ "הגוף"

       

 במשבצת הנכונה(  X)למילוי ולסימון   
 

ב)א( לחוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול 2הגוף ובעל זיקה אליו )כהגדרתו בסעיף  
)להלן:  1976-חשבונות, תשלום חובות מס, שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין(, התשל"ו

בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא  לא הורשעו"(( בעל זיקה"
 .1987 –או חוק שכר מינימום, התשמ"ז  1991 –כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א 

 
בפסק דין חלוט בעבירה אחת או בשתי עבירות בלבד לפי חוק  הורשעהגוף ובעל זיקה אליו  

או חוק  1991-ן והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"אעסקאות עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדי
 .1987 –שכר מינימום, התשמ"ז 

 
במשבצת הנכונה במקרה שהגוף או בעל זיקה הורשעו בפסק דין חלוט ביותר   X)למילוי ולסימון   .2

 –משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א 
 ( : 1987 –ר מינימום, התשמ"ז או חוק שכ 1991

 
מועד בשנה שקדמה למועד ההתקשרות כהגדרתו בחוק )להלן : " לא הייתהההרשעה האחרונה  

 "(.ההתקשרות
 

 בשנה שקדמה למועד ההתקשרות. הייתהההרשעה האחרונה  
 

כ"ה ידוע לי כי לצורכי החוק, הוגדרה הרשעה כהרשעה בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה אחרי יום  .3
 (.2002באוקטובר  31בחשוון התשס"ג )

 

 זהו שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.  .4
 

                                   ______________________ 
 המצהיר

 
 אישור

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

ברחוב ________________________ בישוב/עיר _____________   מר/גב'__________________ 

שזיהה/זיהתה עצמו/עצמה על ידי ת.ז. ___________ / המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/יה כי עליו/עליה 

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

 

________________          _   _____________                  ________________________________ 
 חתימת  עורך דין                  חותמת ומספר רישיון עורך דין                                                 תאריך             
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 תצהיר על אי העסקת עובדים זרים ללא אישור
 

           לכבוד
 הכלכלית לעכו בע"מ  החברה

 2צקי מרח' אריה דושני
 ו עכו

 
  א.ג.נ.,

  
 

 אי העסקת עובדים זרים ללא אישורהצהרה בדבר 
 

אני הח"מ  ___________________, ת.ז __________________  לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את 
 האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת בכתב כדלקמן:

 
 ע.מ ___________________)להלן: ח.פ. /______________________  אני נציג/ה של

 ( "המציע/הגוף"
 המציע והנני מוסמך/כת לתת תצהיר זה מטעם המציע. אצל ________________ואני מכהן/נת בתפקיד: 

 אני מצהיר/ה בזאת כדלקמן:
 
המציע לא יעסיק בביצוע העבודות והשירותים הניתנים על ידו במכרז זה, עובדים זרים, למעט 

הינם תושבי האוטונומיה ביהודה ושומרון, חבל עזה, שברשותם היתר תעסוקה עובדים זרים ש
תקף משירות התעסוקה לעבוד בישראל, ושעליהם חל פרק ו' לחוק יישום ההסכם בדבר רצועת 

וזאת, בין  1994 –עזה ואזור יריחו )הסדרים כלכליים והוראות שונות( )תיקוני חקיקה(, תשנ"ה 
ן אם על ידי המציע ובין באמצעות קבלן כח אדם, קבלן משנה, או כל במישרין ובין בעקיפין, בי

 גורם אחר עמו יתקשר המציע במידה ויזכה במכרז.
 

 
 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

 
______________________             ____________________ 

 חתימה וחותמת                                    שם המצהיר
 
 
 
 

 אישור
 
 

אני הח"מ ___________________, עו"ד,  מאשר/ת כי ביום __________________ הופיע/ה בפני 

במשרדי הנמצא   בכתובת __________________________ מר/גב' ________________________ 

ופן אישי, ואחרי שזיהה/זיהתה עצמו/עצמה על ידי ת.ז. _______________  המוכר/ת לי בא

שהזהרתיו/יה כי עליו/עליה להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, 

 חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

                                                                                                                                                      
                        ____________________________                     ________________________ 

 חתימת  עורך דין                             חותמת ומספר רישיון עורך דין                                          תאריך     
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           לכבוד
 הכלכלית לעכו בע"מ  החברה

  2צקי מרח' אריה דושני
 עכו

 
  א.ג.נ.,

 
 

 תשלום שכר מינימום והיעדר הפרות בדיני עבודההצהרה בדבר 
 
 

אני הח"מ  ___________________, ת.ז __________________  לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את 
 בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת בכתב כדלקמן:האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים 

 
 

 ח.פ. / ע.מ ___________________)להלן:______________________  אני נציג/ה של
 ( "המציע/הגוף"

 של המציע והנני מוסמך/כת לתת תצהיר זה מטעם המציע. מנהל הכספים/  מנכ"לואני מכהן/נת בתפקיד: 
 

 אני מצהיר/ה בזאת כדלקמן:
 

המציע שילם בקביעות לכל עובדיו המועסקים על ידו, שכר שאינו נמוך משכר מינימום לפי חוק שכר  .1
ותקנותיו וכן את כל הוצאות החובה של מעביד לרבות גמל פיצויים ופנסיה  1987-התשמ"זמינימום 

 בהתאם לכל דין.
 

 .במסגרת ההתקשרות 1953 –התשי"ג המציע לא הפר את חוק חובת עבודת הנוער,  .2
 

כי בכל תקופת ההתקשרות בחוזה הקבלנות )לרבות כל תקופת התקשרות מוארכת(, המציע מתחייב  .3
לקיים כלפי המועסקים מטעמו בביצוע העבודות והשירותים נשוא המכרז, את האמור בהסכמים 

, את האמור בצווי ההרחבה הרלבנטיים לענף, ואת שמירה והאבטחההקיבוציים הרלבנטיים לענף ה
 בכל דין.האמור 

 

המציע מתחייב כי בכל תקופת ההתקשרות בחוזה )לרבות כל תקופת התקשרות מוארכת(, ישלם  .4
למועסקים מטעמו לפחות את עלות השכר המינימום למעביד לכל שעת עבודה, כולל כל המרכיבים 

המצורף להלן, בהתאם לנקבע בתקנות להגברת האכיפה  (1) 9נספח ב'המפורטים בנספח התמחירי 
, 2012 –של דיני העבודה )רכיבי השכר המרכיבים את ערך שעת העבודה של עובדי קבלן( התשע"ב 

 המתעדכנים על ידי שר התמ"ת.
 

 
 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

______________________     ____________________ 
 חתימה וחותמת                              מצהירשם ה

 אישור
 

אני הח"מ ___________________, עו"ד,  מאשר/ת כי ביום __________________ הופיע/ה בפני 

במשרדי הנמצא   בכתובת __________________________ מר/גב' ________________________ 

_______________  המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שזיהה/זיהתה עצמו/עצמה על ידי ת.ז. 

שהזהרתיו/יה כי עליו/עליה להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, 

 חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.

                                                                                                                                                           
_____________                    ____________________________                 _____________ 

חותמת ומספר רישיון עורך דין                              חתימת  עורך דין                                    תאריך      
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 תשלום שכר מינימום והיעדר הפרות בדיני עבודה הצהרה בדבר

 
           לכבוד

 הכלכלית לעכו בע"מ  החברה
  2צקי מרח' אריה דושני

 עכו 
  א.ג.נ.,

 תצהיר בדבר קיום זכויות העובדים על פי חוקי העבודה המפורטים                
 השמירה והאבטחהעל פי צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים הרלוונטיים לענף שירותי 

 
אני הח"מ  ___________________, ת.ז __________________  לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את 

 האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת בכתב כדלקמן:

המזמין  הנני נותן תצהיר זה בשם ________________________ שהוא הגוף המבקש להתקשר עם  .1

   "(. הגוף)להלן: "

 אני מכהן כ _____________________ והנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם הגוף.

 במשבצת הנכונה(  X)למילוי ולסימון   .2
 

  בעל )להלן: " 1981 -–הגוף או בעל השליטה בו )כמשמעותו בחוק הבנקאות )רישוי( התשמ"א
בפסק דין חלוט בעבירה  לא הורשעו"( וחברות אחרות בבעלות מי מבעלי השליטה, השליטה

פלילית אחת או יותר מבין העבירות המנויות בחוקי העבודה המפורטים להלן ולא הושתו על מי 
מאלה כל קנסות על ידי מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת בגין הפרה על חוקי העבודה 

 המפורטים להלן*.
 תק אישור של מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת בדבר העדר הרשעות וקנסות.רצ"ב הע

 

  בפסק דין חלוט בעבירה פלילית אחת או יותר מבין העבירות  הורשעוהגוף או בעל השליטה בו
קנסות או יותר בגין עבירה אחת או יותר  2-המנויות בחוקי העבודה המפורטים להלן או נקנס ב

 והאכיפה במשרד התמ"ת בגין הפרה על חוקי העבודה המפורטים להלן*. על ידי מינהל ההסדרה
 רצ"ב העתק אישור של מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת בדבר הרשעות וקנסות.

במשבצת הנכונה במקרה שהגוף או בעל זיקה הורשעו בפסק דין חלוט ביותר   X)למילוי ולסימון   .3
 –משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א 

 ( : 1987 –או חוק שכר מינימום, התשמ"ז  1991
 

  קדמו למועד האחרון בשלוש שנים ש לא הוטלוהקנסות האחרונים  2ו/או  לא הייתהההרשעה
 להגשת ההצעה.

 

  בשלוש שנים שקדמו למועד האחרון  הוטלוהקנסות האחרונים  2ו/או  הייתהההרשעה האחרונה
 להגשת ההצעה.

 

 זהו שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. .4
 

______________________ 
 המצהיר
 אישור

 
____ הופיע/ה בפני במשרדי ____מאשר/ת כי ביום ____________________, עו"ד,  _____אני הח"מ _______________

ברחוב ________________________ בישוב/עיר _____________   מר/גב'__________________ שזיהה/זיהתה 

כי ת/יהיה עצמו/עצמה על ידי ת.ז. ___________ / המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/יה כי עליו/עליה להצהיר אמת ו

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

 
                      ____________________________                         _________________________   

חתימת  עורך דין             חותמת ומספר רישיון עורך דין                                                                           תאריך
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 אכיפת דיני עבודה
 

:"החוק"(, מטיל חובות פיקוח  )להלן 2011 –החוק להגברת האכיפה על דיני עבודה התשע"ב  .1
 ואכיפה

 על מזמיני השירות בנוסף לחובות של הקבלן.  מוגברות
החוק מטיל עיצום כספי על מזמין השירות באם המזמין לא יפעל כנגד קבלן המפר זכויות 

 עובדים, וכן אחריות פלילית של מזמין השירות. 
 

 ציטוט: ,סמכויות פיקוח –פרק ב'  עפ"י החוק, 

 
מפקח עבודה שהוסמך או שמונה לפקח על ביצוע הוראת חיקוק המנויה בתוספת השנייה,   .23" 

יהיה מוסמך לפקח על ביצוע אותה הוראה לעניין הוראות פרק זה, ולשם כך יהיו לו כל הסמכויות 
 הנתונות לו לפי כל דין לצורך פיקוח על ביצוע הוראת החיקוק האמורה. "

 
 ציטוט:, אזרחית של מזמין שירות אחריות –פרק ג' עפ"י החוק,  

 
מזמין שירות חייב לנקוט אמצעים סבירים, בנסיבות העניין, כדי למנוע פגיעה בזכויות    . )א(26" 

עובדים של הקבלן המועסקים אצלו, ולשם כך עליו לקבוע דרך יעילה במקום העבודה למסירת 
, ולבירור המידע שבהודעה, ויידע את ()א(3)א()25הודעה על פגיעה כאמור, לרבות הודעה לפי סעיף 

 זו." עובדיו של הקבלן בדבר דרך
 

, החברהלצורך ביצוע בדיקות תקופתיות לקיום חוקי העבודה על ידי בודק מוסמך שימונה על ידי  .2
 , הקבלן מתחייב למסור את הפרטים להלן:חברהובין שאינו עובד  חברהשהינו עובד  בין

 
 תקופת ייחוס הבדיקה, כפי שיידרש על ידי המנהלרשימת כלל עובדי הקבלן במהלך  (1)

 .2002  –הודעה לעובד/ת, כמשמעותה בחוק הודעה לעובד/ת, התשס"ב  (2)

 פנקס שכר ותלושי שכר. (3)

 פנקס שעות עבודה )לרבות, דו"ח נוכחות חודשי של העובד/ת(. (4)

 פנקס ימי חופשה, הבראה המגיעים לעובד/ת. (5)

, ארגון עובדים, המל"ל או רשויות המס בעד אישורי הפקדה מאת קופת גמל, ועד עובדים (6)
 תשלומי המעביד ותשלומי העובד/ת שהועברו בידי המעביד.

 טפסי מס הכנסה. (7)

 דיווח המעביד למוסד לביטוח לאומי. (8)

אישורי רו"ח מטעם הקבלן לרבות, תצהיר רו"ח בגין תשלום שכר עובדים העומד  (9)
 בנוסח המצ"ב. בדרישות החוק וכל דין, צווי ההרחבה, וחוזה הקבלנות

    
הקבלן מתחייב להוסיף בכל תלושי השכר של העובדים המועסקים על ידו בביצוע עבודות נשוא חוזה  .3

 החברה –זה, הודעה ברורה של מוקד אכיפת זכויות העובד לקבלת שירות טלפוני של מזמין השירות 
בזכויותיהם ו/או בתנאי  , אליו יוכלו עובדי הקבלן להתקשר ולהתלונן על פגיעההכלכלית לעכו בע"מ

 העסקתם.
בנוסף, הקבלן ימסור לכל עובד, הודעה בכתב בשפתו של העובד )עברית ו/או ערבית ו/או רוסית ו/או 

 החברהאמהרית, או כל שפה נוספת(, בו יציין את זכויות העובדים להתקשר למוקד אכיפה מטעם 
 ולהגיש תלונה על פגיעה בזכויותיהם. 

 
 

________________          __________________ 
 חתימה וחותמת המציע                               תאריך                 
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ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות  – 1ב2סעיף 1976 –תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 
  2016 -( תשע"ו11תנאי לעסקה עם גוף ציבורי )תיקון  –

אני הח"מ _______________, נושא ת.ז. מס' _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את 
 כדלקמן:ה בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזהאמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים 

 הנני נציג ________________________ )להלן: "המציע"( ומוסמך להצהיר בשם המציע.

X ה()סמן במשבצת המתאימ 

להלן: "חוק שוויון  -1998לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  19הוראות סעיף 
 זכויות"( לא חלות על המציע;

 לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן.  9הוראות סעיף 

 עובדים או יותר הוא נדרש גם לסמן להלן: 100ככל שהמציע מעסיק  Xבמשבצת המתאימה 

המציע מתחייב לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת 
לשם קבלת הנחיות בקשר  –לחוק שוויון זכויות, ובמידת הצורך  9יישום חובותיו לפי סעיף 

 ליישומן.

המציע פנה למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, בהתאם להתחייבותו 
()ב( לחוק עסקאות גופים ציבוריים, במסגרת התקשרות 2)א()1ב2לפי הוראות פסקת משנה 

שנעשתה עמו בעבר וטרם קיבל הנחיות/ופועל לביצוע ההנחיות )מחק את המיותר( ליישום 
 לחוק שוויון זכויות. 9חובותיו לפי סעיף 

 

למנהל הכללי של משרד העבודה  אני מצהיר כי ככל שהמציע יזכה במכרז, יעביר המציע העתק מתצהיר זה
 ימים ממועד ההתקשרות. 30הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 

 

 שם מלא של המצהיר: ___________________ חתימת המצהיר :__________________________

 אישור

אני הח"מ __________________עו"ד, מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני, במקום 
 ________________, מר/גב' ____________________ שזיהה/תה עצמו/ה_____

באמצעות ת.ז. מס' ___________________/ המוכר/ת לי אישית 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 תצהירו/ה לעיל.

 "ד:______________חתימה וחותמת עוה

  -25מעסיק המעסיק יותר מ –מגדירה: "מעסיק"  1998 –לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  9הוראות סעיף 1
 -א לחוק שירות המדינה )מינויים(, התשי"ט15עובדים, למעט משרד הממשלתי או יחידת סמך שלו שהוראות סעיף  
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 מסמך ג' 

   תרבות לאירועי  ואבטחהה שמירלשירותי הסכם 
 2018 _____שנערך ונחתם ביום __ לחודש

 
 

 510105513הכלכלית לעכו בע"מ ח.פ  החברה   בין:
 , עכו 2צקי יאריה דושנמרחוב    
 04-9551710, פקס':  04-9552539טל':    
 ("החברה הכלכלית")להלן:    
 אחדמצד                                                  

 
 
 

 __________________   לבין: 
 מרחוב _________________   

 __________פקס':  __________,טל':           
 (                                          "חברת השמירה")להלן:    
 מצד שני     

 
    

 
מירה שלמתן שירותי "( ההליך)להלן: " 5/2018י במכרז פומב הגישה הצעתהרת השמירה החבו   הואיל:

 ;"(השירותיםלהלן: " ) תרבותלאירועי ואבטחה 
 

חברת השמירה הצעת על  הכריזה_____ מיום בישיבתה החברה הכלכלית המכרזים של וועדת     :והואיל
 ;בהליך  זוכההצעה הכ

 
בהתאם לתנאי שמירה  שירותי ,מעת לעת, מחברת השמירה להזמין החברה הכלכליתוברצון    והואיל:

 ;לרבות שירותי שמירה לאירועי פסטיבל עכו לאירוע התרבות שמארגנת החברה ההליך
 

והכל בתנאים המפורטים  לחברה הכלכליתנת לספק את השירותים ימעוני חברת השמירהו :   והואיל
 במסמכי ההליך ובכפוף להוראות הסכם זה.

 
 לפיכך הוסכם הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן:

 

 מבוא, נספחים ופרשנות  .א
 

 המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו והצדדים מאשרים את נכונות האמור בו. .1
 

 כותרות הסכם זה לא תשמשנה לפרשנותו והן לנוחות המשתמש בלבד. .2

 

כל הנספחים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו והקבוע בהם מחייב את הצדדים כהוראות  .3
לחברה סטייה או אי התאמה בין החוזה לבין איזה מנספחיו תפנה בכתב,  חברההגילתה  הסכם זה.
 לקבלת הוראות פעולה. הכלכלית

 

 בחוזה זה תהא למונחים הבאים המשמעות כמוגדר להלן. .4
 המקום בו יבוצעו השירותים בהתאם להזמנת העבודה.  : "אתר השמירה"

החברה הזמנת עבודה בכתב חתומה על ידי שני מורשי החתימה מטעם    ":הזמנת עבודה"
. לא יהא תוקף לכל הזמנה החברה הכלכליתומוחתמת בחותמת  הכלכלית

מורשי החתימה של החברה הכלכלית הם: יו"ר  אלא אם נחתמה כאמור.
 ומנכ"ל החברה.  ןהדירקטוריו

 ים.שליחיה המוסמכוה עובדיה ילרבות נציג  ":הכלכלית החברה"
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מאבטח חמוש בעל הכשרה קורס רמה א', בודק בטחוני לא חמוש בעל הכשרה            : "השומרים"

 כאמור במפרט המיוחד. והכול ,מתאימהרן בעל הכשרה סד ,רמה ג'
 סדרני בעלי הכשרה מתאימה הנדרשים לאבטחה באירועים. " :          הסדרנים"

הכשרה רמה א' הנדרשים לאבטחה באירועים  מאבטחים חמושים בעלי       "המאבטחים":
 ואבטחת מתקנים.

לא חמושים בעלי הכשרה רמה ג' הנדרשים לאבטחה  םבודקים ביטחוניי  " :        "הבודקים
  באירועים.

יוצאי צה"ל /משטרת ישראל, בעלי הכשרה חברת השמירה מטעם מפקחים          "המפקחים" :
 מנב"טים, כאמור במפרט המיוחד.בוגרי קורס  -כמנהלי אבטחה

  השירותים.שיועסקו במסגרת חברת השמירה עובדי             :"העובדים" 
מדד המחירים לצרכן )כללי( המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית   :"המדד"

 סטטיסטיקה או כל מדד רשמי אחר שיבוא במקומו.ל
 ביטחון המאושר ע"י משטרת ישראל ובעל תעודה בתוקף.בוגר קורס מנהלי                      :"מנב"ט"        
 שליחיה המוסמכים.וה עובדיה ילרבות נציג      " חברת שמירה" :       

  או כל אדם אחר עליו  אלברט בן שלושמר  –החברה הכלכליתמנכ"ל : "החברה הכלכלית"נציג 
    החברה הכלכלית לחברה הכלכלית כנציגה בהודעה בכתב.הודיעה 

 .עיריית עכו  "העירייה":
פסטיבל עכו תרבות ובאירוע אירועי ב ואבטחה שמירהסדרנות, שירותי   "השירותים":

ה ברחבי העיר בחול מועד חג סוכות ו/או כל אירוע אחר מתקיים מדי שנה
 אותו תזמין החברה הכלכלית מחברת השמירה. 

 .1951 -לחוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א 1שעות עבודה כהגדרתן בסעיף "שעות עבודה רגילות":        
 )א( לחוק שעות עבודה ומנוחה,     1שעות עבודה עודפות כהגדרתן בסעיף "שעות עבודה נוספות":        

 .1951 -תשי"א                                               
     החברה הכלכליתבור בע את השירותים החברההתקופה במהלכה תבצע   ":"תקופת ההתקשרות      

        בפרק י"א להלן. כמפורט      
 
 מטרת ההסכם .ב
 
לחברה מתחייבת בזאת לספק  ת השמירההחברומחברת השמירה מזמינה בזאת  החברה הכלכלית .5

 תנאי ההתקשרות המופיעים בהסכם זה.לאת השירותים בהתאם  הכלכלית

 
ימי אירועי למועדים לפי צרכיה לרבות ל  את השירותיםחברת השמירה מאת תזמין  החברה הכלכלית .6

. המתקיים מדיי שנה ברחובות העיר העתיקה בחול המועד חג סוכותפסטיבל עכו לתיאטרון אחר 
עובדים הכל בהתאם מספר מינימום של הזמין מחברת השמירה אינה מתחייבת ל החברה הכלכלית

 יום לפני כל אירוע.  15להזמנת עבודה שתישלח מהחברה הכלכלית לחברת השמירה 
 

 חברת השמירהוהתחייבויות הצהרות  .ג

 

מצהירה כי הינה בעלת היכולת, הידע, הניסיון, כוח האדם והאמצעים  חברת השמירה 7.1 .7
לבצע את השירותים הכלכליים והמקצועיים הדרושים לביצוע השירותים והיא מתחייבת 

באופן הטוב ביותר ובהתאם לסטנדרטים המקצועיים הגבוהים ביותר, בהתמדה, ברציפות 
 וללא שהיות והפסקות.

 דם,השירותים במועכל את היכולת והאמצעים לביצוע  ה, כי יש בידימצהירהחברת השמירה  7.2
אין ולא במשך כל תקופת ההתקשרות, ו שהגדלת היקף השירותים בכל היקף שיידרלרבות 

בזאת על טענות ברירה  תא מוותרי, וההחברה הכלכליתכל טענות ו/או תביעות כנגד  התהיינה ל
מחמת מום ו/או טענת פגם ו/או ליקוי ו/או טענת אי התאמה מכל סוג שהוא בקשר עם 

 .השירותים

חוק העסקת ת כמשמעותו בשיון לעסוק כקבלן שירוימצהירה כי הינה בעלת ר חברת השמירה 7.3
וכי תחזיק ברישיון כזה משך כל תקופת  1996-עובדים על ידי קבלני כוח אדם, תשנ"ו

 ההתקשרות.
 .5כנספח ג'/לעסוק כקבלן שירות מצ"ב  החברההעתק נאמן למקור של רשיון                    
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תקף משך  שיוןיר, עם פקיעתו של הרישיון הנוכחי לחברה הכלכליתמתחייבת להמציא  החברה
 .כל תקופת ההתקשרות

מצהירה כי לא עמדו ולא עומדות נגדה בישראל ו/או נגד מי מבעליה ו/או נגד  חברת השמירה 7.4
מי ממנהליה תביעות משפטיות ו/או הליכים משפטיים הנוגעים לפירוק ו/או פשיטת רגל ו/או 

 .החברהד כינוס נכסים ו/או לתביעות חוב שיש בהן כדי להשפיע על המשך תפקו

, בעלי השליטה בה, בעלי העניין בה ונושאי המשרה בה לא החברהכי מצהירה חברת השמירה  7.5
הורשעו בישראל הרשעה פלילית בעבירה שיש עמה קלון, אשר ריצוי גזר הדין בגינה נסתיים 

 השנים האחרונות. 10במהלך 

כי התצהיר בדבר העדר עבירות לפי חוק להעסקת עובדים  הכי ידוע ל המצהיר חברת השמירה 7.6
 מהווה חלק בלתי נפרד מן  החוזה והינו תנאי לחתימת חוזה זה.זרים, 

מועסק על ה למאבטח ,שיון נשקיבקשה לר ,מתחייבת להגיש למשרד הפנים חברת השמירה 7.7
 השירותים. ביצועב ידה

מתחייבת להחתים את כל העובדים המועסקים על ידה במתן השירותים על  חברת השמירה 7.8
 לחוזה ההתקשרות. 5גבי נספח ג'/

מצהירה כי ידוע לה שהחתימה על גבי נספח זה מהווה תנאי לתחילת ביצוע  חברת השמירה
שמתוכנן העסקתם לאירוע של לביצוע התשלום. עותק מהצהרות העובדים  השירותים ותנאי

ימים ממועד הזמנת  7, תוך השמירה לחברה הכלכלית חברתיועבר על ידי החברה הכלכלית 
 השירותים. 

  

 והנסיבות הקשורים בביצוע השירותים את כל התנאיםה ובדק נהכי בחמצהירה חברת השמירה  .8
להצעתה לביצוע  תאיםהמלאה ומ הלשביעות רצונ להכו הוהדרושים לביצוע השירותים, וכי מצא

 השירותים.
 

 השירותים צועבי .ד
 

 .החברה הכלכליתשעות עבודה ביום, אלא באישור נציג  8 -יועסק ברציפות למעלה מ לא שומר 9.1 .9

מתחייבת לפעול חברת השמירה ו החברה הכלכליתיצוע השירותים יתואם עם נציג אופן ב 9.2
 להוראותיו. בהתאם

אספקת ו/או במועדי ו/או בזמני  השומרים שינויים במספר רשאי לערוך החברה הכלכליתנציג  9.3
 במועדים ובזמנים החלופיים ובלבד םשירותיהתהא חייבת לספק חברת השמירה והשירותים 

בכתב,  החברה הכלכליתעל ידי נציג  ת השמירה עה בדבר השינוי הנדרש תימסר לחברשהוד
 שעות מראש.  48לפחות 

עובד להחליף  חברת השמירהרשאי לדרוש מ דעתו הבלעדי, , לפי שיקולהחברה הכלכליתנציג  9.4
 כנדרש, ללא שיהוי.  חילופי עובד מתחייבת להקצות מיד  וחברת השמירה

 

 עובדים של ה ים, היא תפעל לשם החלפה מיידיתעובדתיערך כך שככל שיהיו חסרים חברת השמירה  .10
 10%–ם, במספר העולה בשומרילדאוג לקיום עתודות  חברת השמירהלשם כך מתחייבת . הנעדרים

 זה.הסכם במסגרת  החברה הכלכליתעל ידי שהוזמנו ממנה  על מספר השומרים לפחות
 

השירותים, לתדרך, ליידע  מתחייבת לשמור ולקיים הוראות כל דין במהלך מתן וביצועחברת השמירה  .11
כל דין הרלוונטי  תפקידם תוך שמירה קפדנית ומוחלטת על הוראות כך שיבצעו ,עובדיהולהנחות את 

 והפעולות על פי חוזה זה. למתן השירותים
 

 חברת השמירהעובדי ושלוחי  .ה
 

לבין  חברת השמירהמוסכם בזה בין הצדדים כי לא יהיו ביניהם ו/או בין עובדי ומועסקי   12.1 .12
בכל צורה במתן  חברת השמירהמעביד וכי כל מי שיעסוק עבור -יחסי עובד החברה הכלכלית
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לפי הסכם זה, יראוהו לכל דבר ועניין כעובד של  החברההשירותים ו/או בקיום התחייבויות 
 בלבד.חברת השמירה 

בגין מלוא התשלומים אותם תאלץ לשלם למי  החברה הכלכליתתשפה את  חברת השמירה 12.2
, עקב פס"ד הקובע כי אחראית היא לתשלום שכר ו/או תנאים נלווים חברת השמירהמעובדי 

החברה את  חברת השמירה)באופן מלא או חלקי, לחוד או ביחד( לאותם עובדים. כמו כן תשפה 
בפני  החברה הכלכליתבגין כל הוצאותיה הסבירות עקב ו/או בקשר עם התגוננות  הכלכלית

תביעה או דרישה לתשלום תנאי שכר ו/או תנאים נלווים כאמור לרבות שכ"ט עו"ד. טופלה 
 החברהבאמצעות עורכי דין שהינם עובדי  החברה הכלכליתהתביעה או הדרישה על ידי 

בגין הוצאותיה המשפטיות בסכום של  החברה הכלכליתאת חברת השמירה  , תשפההכלכלית
בגין כל תביעה או דרישה שטופלה  ₪ 3,500 -רה לא פחות מ מסכום התביעה ובכל מק 15%

 כאמור.

 ור תקום רק במקרה שבו ניתנה לחברת השמירה על אף האמור מובהר, כי חובת השיפוי כאמ 12.3
 הזדמנות סבירה ונאותה להתגונן מפני התביעה.

ברת חדרש ממנה על ידי מי מעובדי יתהא רשאית לעכב בידיה כל סכום אשר י החברה הכלכלית 12.4
או מי מטעמם, בגין אי תשלום שכר ו/או תנאים נלווים בהתאם להוראות הדין,  השמירה
לפי הגבוה וזאת עד להסדרת והסרת אותה דרישה וסילוק הדרישה  ₪ 3,500או  15%בצירוף 

 במלואה.  החברה הכלכליתכנגד 
ויבת תהא רשאית להפרע מן הסכומים המעוכבים על ידה כל סכום לו מח החברה הכלכלית

 ת השמירהלעיל ויתרת הסכומים המעוכבים יוחזרו לחבר 2מכוח ס"ק חברת השמירה  תהא
החברה ד לאחר סילוק הדרישה כנגד ללא הפרשים כלשהם בגין הצמדה ו/או ריבית מי

 .הכלכלית
 "דרישה" לעניין ס"ק זה משמעה פנייה בכתב ו/או הגשת תביעה.

 
בנספח מצהירה כי היא מעסיקה עובדים בהתאם לדרישות הדין הכל כמפורט חברת השמירה  13.1 .13

 ובאישור של מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת.  5ב'/

לקיים חובותיה בעניין זכויות העובדים, על פי חוקי העבודה  מתחייבתחברת השמירה  13.2
צווי ההרחבה והוראות  םהוראות ההסכמים הקיבוציים הרלוונטיי ,5בנספח ב'/המפורטים 

החלים עליה ו/או על עובדיה העוסקים במתן השירותים, לרבות ההסכם הקיבוצי לביטוח 
 . 19.7.2007פנסיוני מקיף במשק מיום 

 2ג'/כנספח מצ"ב  ,חתימת ההסכםנכון ליום , חברת השמירהמחויבת  פירוט רכיבי השכר להם
 להסכם זה.

החברה מתחייבת לשתף פעולה באופן מלא עם ביקורות שיבוצעו על ידי חברת השמירה  13.3
 לעיל. 2בהוראת ס"ק  החברה, ככל שיבוצעו ביקורות כאלה, שמטרתן לבדוק עמידת הכלכלית

 

עקב ובקשר עם קיום הסכם  הו/או מעובדי השלם כל תשלום ו/או מס שיגיעו ממנת ת השמירהחבר .14
 ביטוח לאומי, קרנות וביטוחים.זה, לרבות תשלומי מע"מ, מס הכנסה, 

 

ובין כקבלני  , בין בשכרביצוע השירותיםב ת השמירהחברהמועסקים על ידי  עובדיםכל ה 15.1 .15
לצורך ביצוע חברת השמירה בעלי תעודת זהות ישראלית. לא יועסקו על ידי  משנה, יהיו

חברת השירותים עובדים זרים, למעט מומחי חוץ, בין במישרין ובין בעקיפין, בין אם על ידי 
 .חברת השמירהעצמה ובין באמצעות קבלן משנה או כל גורם אחר עמו תתקשר  השמירה 

 ההסכם בתנאי עמידה אי הווהת 1בס"ק  כאמור להתחייבות בניגוד זרים עובדים העסקת 15.2
 .      הז הסכם של יסודית הפרהה ותהוו

 בסעיף זה:  15.3
עובדים זרים, למעט עובדים זרים שהם תושבי האוטונומיה ביהודה, שומרון  -"עובדים זרים"  

וחבל עזה, שברשותם היתר תעסוקה תקף משירות התעסוקה לעבוד בישראל, ושעליהם חל 
ליים והוראות שונות( פרק ו' לחוק יישום ההסדר בדבר רצועת עזר ואזרו יריחו )הסדרים כלכ

 ;1995-)תיקוני חקיקה(, תשנ"ה
 אלה:  כל לגביו שנתקיימו וץח תושב  -"מומחה חוץ"    
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, אדם כוח מתווך או אדם כוח קבלן שאינו ישראל תושב ידי על הוזמן .1
 החוץ לתושב יש שבו בתחום ישראל תושב לאותו שירות לתת כדי

 .ייחודית מומחיות
 .כדין בישראל שוהה .2
 .הייחודית מומחיותו בתחום עסק הוא בישראל שהייתו תקופת כלב .3
 אינה אשר חודשית הכנסה לו תשולם מומחיותו בתחום עיסוקו בעד .4

 באתר כמפורסם, שכיר למשרת במשק הממוצע השכר מפעמיים נופלת
 .לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה

 
  השומרים .ו

 
אשר כל אחד מהם עומד  ,שומריםמתחייבת כי לשם מתן השירותים תעסיק אך ורק ת השמירה חבר .16

 בכל התנאים שלהלן:

לפחות לאחר שירות  2ביחידת שדה או בעל הסמכה של רובאי  ישראל שירת בצה"ל או במשטרת 16.1
 סדיר מלא או עולה חדש ששירת בצבא בארץ מוצאו וברשותו אישור על כך.

 התקנות על פיו.ו 1972-שיון שומר על פי חוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה, תשל"ביבעל ר 16.2

 .שמירהבמצב בריאות, פיזי ונפשי, תקין ובעל כושר גופני תקין המאפשר ביצוע משימות  16.3

 שנות לימוד לפחות. 10השכלה של  16.4

ידיעה טובה בשפה העברית ברמה המאפשרת בדיקת תעודות, רישום נכנסים ויוצאים ודיווח  16.5
 על אירועים בעל פה ובכתב.

 מהשומרים בלבד. 30%תושב העיר. הגבלה זו תחול על  16.6
 להלן. 19לבוש במדים בהתאם לאמור בסעיף  16.7

 
 

גם בתנאים  דומיעהשירותים  בביצוע החברהבנוסף לאמור לעיל כל מאבטח אשר יועסק על ידי  .17
 שלהלן:  הנוספים

 והתקנות על פיו, לשאת נשק שבבעלות המשתתף. 1949-היריה, תש"ט מורשה לפי חוק כלי 17.1
 . מובהר בזאת שחל איסור על שימוש בנשק פרטי או ציבורי.החברהנושא אקדח אשר בבעלות  17.2

 
 :הלןלאת כל המפורט  מתחייבת לספק לשומרים על חשבונה חברת השמירה .18

יופיע אך  ת השמירהחברסמל  .או תכלת לבןצבע ב. עם כפתורים וצווארון מבד כותנה, חולצה 18.1
 ורק על כיס או על כתף ימין של החולצה.

 מכנסיים. זוג 18.2

 עם פרטים אישיים.תג זיהוי  18.3

 אפוד זוהר, פנס, כובע, מכשיר קשר, גלאי מתכות, מחסומים ושמשיות. 18.4

 נושא תעודת מאבטח ופנקס כיס. 18.5

 אוכל ושתייה במהלך שעות העבודה. -כלכלה  18.6
 

שים את פרטי הלבוש ומצוידים בעלי הופעה נאותה, לוב שומרים יופיעו ויבצעו את השירותים, כשהםה .19
דלעיל, ונועלים נעליים מתאימות )חצאיות או גבוהות עם שרוכים,  18בסעיף הפריטים המפורטים בכל 

 המתאימות לריצה(.
 

ת החבר, והחברה הכלכליתפרק הזמן המהווה משמרת של שומר, יקבעו על ידי נציג ויקום השומרים מ .20
 מתחייבת לפעול בהתאם להוראותיו. השמירה 

 

הקרובה בתחילת המשמרת  לרבות הסביבה פקידי השומר יכללו: סריקות בכל תחום השירותיםת .21
במהלכה ובסיומה, בדיקת מבנים סגורים ופתוחים, איתור חפצים חשודים, וכל מטלה אחרת בתחום 

 .החברה הכלכליתהשמירה, אשר יעלה נציג 
 

 



 5/2018 פומבימכרז 
 שירותי שמירה ואבטחה לאירועי תרבות  
 
 

37 
 

 

 

, יבדוק את חפציהם וימנע לאתר השמירהרישום מדויק של אנשים וכלי רכב הנכנסים  שומר יבצעה .22
. כל החברה הכלכליתנשים וחפצים לא רצויים וכל פעילות חריגה אחרת שתוגדר על ידי נציג אכניסת 

קבע על ידי נציג במתכונת שת ובאחריותהחברת השמירה  יסופקו על ידי העזרים וניירות הרישום
 .החברה הכלכלית

 
ורצופה  נוכחות קבועה מתחייבת כי השומרים ייבצעו את השירותים באופן שיבטיחחברת השמירה  .23

 .משך כל ביצוע השירותים באתר השמירהשל השומרים 
 

 חברת השמירה פיקוח מטעם .ז
 

 ידה באתר השמירה.  תמנה על חשבונה מפקח אשר יפקח על השומרים שיוצבו על חברת השמירה  .24
לא תישא בעלויות נוספות בגין המפקחים מטעם   החברה הכלכליתלמען הסר ספק מובהר בזאת כי  

 חברת השמירה. 
 

יהיה יוצא ובנוסף  ,שומריםהיעמוד בכל הדרישות והקריטריונים המפורטים לעיל לעניין מפקח ה .25
  בעל כושר ארגוני.וכמנהל אבטחה  בעל הכשרהצה"ל או משטרת ישראל, 

 

              לעבודתם בזמן התייצבותם  קח יהיה אחראי לקיים קשר שוטף עם השומרים, יוודאהמפ 26.1 .26
   השירותים וידאג למילוי מקום במקרה של חוסר  יפקח על ביצוע, והחלפתם בהתאם לצורך                       

 בשומרים.                       

יוודא , השמירה המוצב באתר ,את השומרמפקח יפקוד, לפחות אחת למשמרת ה 26.1.1
צאות פרטי הלבוש מהי יקפיד על הופעתו )ביגוד וגילוח(,ביצוע השירותים כנדרש 

 . ופרטי הציוד

 למשימות השמירה ו/ או לביצוע השירותים.  השומרים מפקח יתדרךה 26.1.2
 

     כתב בתום בהשירותים בדו"ח  ועעל אופן ביצ החברה הכלכליתדווח בכתב לנציג מפקח יה   27.1 27
 הדו"ח יכלול את שמות השומרים אשר הועסקו במתן השירותים, ופירוט ביצוע השירותים   
 המשמרות אשר בוצעו על ידי כל אחד מהם.   

 ו/או מי מטעמה.  החברה הכלכליתנציג כל אירוע חריג ידווח באופן מיידי ברשת הקשר ל   27.2
 

  חברת השמירה. מפקחים מטעם נציג החברה רשאי להתלוות ל התרבות, באבטחת אירועי 28

 

 אימון והדרכה .ח
 

בכל הנוגע לנוהלי שמירה, ביטחון ובטיחות כפי מתחייבת לתדרך את השומרים  ת השמירהחבר 29
 בדבר.  הנוגעות שיפורסמו, מעת לעת, על ידי הרשויות המוסמכות או

 

והאימון הדרושים לביצוע שא בעצמה במלוא עלויות ההדרכה, ההכשרה ית ת השמירה חבר 30
 . החברה הכלכליתולא תהא זכאית בגין כך לתמורה כלשהי מאת השירותים 

 

 לתפקידו, יעבור מתחייבת כי כל אחד מהשומרים המועסקים על ידה, בטרם יוצב ת שמירהחבר 31
 הדרכה בסיסית לשומרים.
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 פיקוח עליון .ט
 

 .החברה הכלכליתנציג על ביצוע השירותים יעשה ע"י העליון הפיקוח המקצועי  32
 

 יהיה רשאי: הכלכלית החברהנציג  33

 .ותקינות כלי הנשק בקיאותם בנוהלי השמירה, בדוק את כשירות השומריםל 33.1

 לבדוק את תעודות ההסמכה של השומרים. 33.2

החברה מבצעת כהלכה את הוראות החוזה ואת הוראות והנחיות  החברהבדוק האם ל 33.3
 .הכלכלית

ים, טרם הצבתו ע"י להעסיק במתן השירות החברהשבכוונת  שומר כלאשר ולראיין מראש ל 33.4
 .החברה

 לעיל. 9.4כאמור בסעיף  מפקח/ דרוש את החלפת השומרל 33.5
 

מבלי לפגוע  פיקוח.הותסייע בידו בביצוע  החברה הכלכליתנציג תשתף פעולה עם  הת השמירחבר 34
על פי דרישתו ושיקול דעתו  החברה הכלכליתלהעביר לנציג  החברהבכלליות האמור מתחייבת 

בשמירה בשירותים על פי  החברה"י ע שהועסקו השומריםכל ו"ח ובו פירוט שמם של דהבלעדי, 
 זה. הסכם

 

חברת כל שימוש שיעשה בהן, כדי לשחרר את /או בו בפרק זהפיקוח המוקנות הן בסמכויות אי 35
מאחריותה ומהתחייבויותיה לפי חוזה זה או לצמצמן, או כדי להטיל אחריות כלשהי על  השמירה

ו/או תביעות שיוגשו  החברהו/או אחרים בגין תביעות שיוגשו על ידי  החברהכלפי  יתהחברה הכלכל
 על ידי צד שלישי.

 
 

 התמורה .י

 
זכאית  החברהזה, תהא  הסכםעל פי השמירה  חברתמורת קיום כל התחייבויותיה של ת 36.1 36

 כדלקמן:לתשלום 
 

 ובלבד שהוזמנו בהזמנת עבודה חתומה. מאבטחש"ח לשעת _________
 ובלבד שהוזמנו בהזמנת עבודה חתומה. בודק בטחוניש"ח לשעת _________
 ובלבד שהוזמנו בהזמנת עבודה חתומה. /שומרסדרןש"ח לשעת _________

 .בהזמנת עבודה חתומה ובלבד שהוזמנו מנב"טלשעת   _________ש"ח
 

 מכשירי קשר, שני מגנומטרים ושני  התמורה דלעיל כוללת מפתח ציוד קבוע הכולל בין היתר שני                 
 פנסים לכל עשרה שומרים.   

 
 לכל המחירים דלעיל יווסף מע"מ כדין.

 
מצהירה כי ידוע וברור לה כי לא תהא זכאית לתשלום כלשהו בגין שירותים חברת השמירה  36.2

החברה שלא מכוח הזמנת עבודה חתומה כדין על ידי שני מורשי חתימה מטעם ו שניתנ
 .החברה הכלכליתובליווי חותמת  הכלכלית

מוותרת בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או זכות תביעה לקבלת תמורה חברת השמירה  36.3
אשר ניתנו ללא הזמנת עבודה כלשהו בגין שירותים ו/או שיפוי ו/או תשלום, ו/או פיצוי 

 כאמור, בכל עילה שהיא, לרבות עשיית עושר ולא במשפט.
 

 
         _________________ 
 החברהחתימת               
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בגין שעות נוספות המבוצעות על ידי השומרים, מעבר לשעות העבודה הקבועות בחוק שעות  36.4
 החברה הכלכליתתשלם "חוק שעות עבודה ומנוחה"(  ) להלן: 1951 -עבודה ומנוחה, תשי"א

 כדלקמן: ת השמירהחברל

עבור שעות עבודה נוספות, תשולם בעד השעתיים הראשונות תוספת בשיעור של  36.4.1
, ובעד כל שעה "(התמורה)להלן: " לעיל 36.1מהתמורה הקבועה בסעיף  25%

 50%נוספת שאחריהן )החל מהשעה השלישית( תשולם תוספת בשיעור של 
 תמורה.מה

ועבור  הרגילות,בגין שעות העבודה  150%ישולם תעריף של עבור שבתות וחגים,  36.4.2
 לעיל. 1השעות הנוספות תשולם תוספת כאמור בס"ק 

החברה , תשלם 2בגין השירותים במשמרת שבת ו/ או חג כאמור לעיל בס"ק  36.4.3
ת החבר, ובלבד ש1תוספת לתמורה הקבועה בס"ק  ת השמירהלחבר הכלכלית

כי השירותים בוצעו על ידי מי  שעבודה  לחברה הכלכליתתוכיח השמירה 
עבודה במנוחה השבועית כהגדרתה  השבת ו/או החג מהווה עבורםבמשמרת 

 בחוק עבודה ומנוחה ובגין אותן שעות בלבד המהוות עבודה במנוחה השבועית.
 

בכל מקרה וללא כל  צהר ומוסכם כי התשלום ישולם לחברת השמירהמען הסר ספק, מול 36.5
 רק בגין שעות עבודה בפועל של השומרים.חריג, 

השכירים במשק  להעלאות שכר המינימום המשולמות לכלל הצמוד התמורה תהאמ 75% 36.6
 25% -בכל פעם נוספת שתבוצע העלאה, כאמור, ו תעודכןובענף האבטחה והשמירה ו

ועד למדד שיהא ידוע בעת  הסכם זהמהתמורה תהא צמודה למדד הידוע במועד חתימת 
 .התשלום בפועל

 

חשבון  החברה הכלכליתלנציג  חברת השמירהיש תג ,ביצוע השירותיםימים לאחר תום  5עד   37.1 37
עבורו הוזמנו  במהלך האירועבגין השירותים שניתנו על ידה העתקים  ניבשמפורט 

 חברת השמירה. לחשבון יצורפו העתקים מדו"ח העבודה שעל המפקח מטעם השירותים
החברה לעיל, כשהוא מאושר על ידי נציג  27.1כאמור בסעיף  החברה הכלכליתלהגיש לנציג 

 ימים ממועד שהוגשו לו. 10יבדוק החשבונות, תוך  החברה הכלכלית. נציג הכלכלית
יום מתום החודש שבו  45ך ישולם תו ,החברה הכלכליתכפי שאושר על ידי נציג החשבון   37.2 

זכאית לנכות על  הכלכליתהחברה , וזאת בניכוי כל הסכומים שחברת השמירהידי הוגש על 
 דין.הוראות כל ו/או עפ"י  האמור בהסכם זה  פי

 
 כל תשלום יעשה כנגד המצאת חשבונית מס כדין. 38
 

ת וחשבונותיה ישמשו ראיה לכאורה בכל הנוגע לתשלומים ששולמו לחבר החברה הכלכליתפרי ס 39
 ומועדיהם. השמירה

 
 וקבועה ולא תשולם כל תמורה נוספת בגיןלעיל הינה תמורה סופית  36התמורה הקבועה בסעיף  40

  ,ימי ריענון, אספקת מדיםהכשרות, לפי הסכם זה, כגון  החברהקיום כל התחייבות מהתחייבויות 
 '. ווכנשק רכב,  הוצאות שכר המפקחים,

 
 

 תקופת ההתקשרות .יא
 

  חודשים החל מיום __________ וכלה ביום _____________.  24זה בתוקף למשך הסכם  41.1 41

חובה כלשהי,  החברה הכלכליתלעיל ומבלי להטיל על  1מבלי לגרוע מהאמור בסעיף קטן  41.2
עד לתקופה  לתקופות נוספותקופת מתן השירותים להאריך את ת רשאית החברה הכלכלית

 ייםלא יאוחר מחודשת השמירה לחברובלבד שתודיע על כך בכתב  ,כוללת של חמש שנים
 .השירותיםלפני תום תקופת מתן 

התקשרות בתקופה נוספת, ולא על הארכת ה ת השמירהלחבר החברה הכלכליתהודיעה  41.3
ימים מיום שקיבלה  7ההתקשרות תוך  להארכת תקופת העל סירובחברת השמירה הודיעה 
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את הודעת ההארכה, תוארך תקופת ההתקשרות כקבוע בהודעת ההארכה ותנאי הסכם זה 
 יחולו על תקופת ההתקשרות המוארכת. 

 

להפסיק, לפי שיקול דעתה הבלעדי, את  החברה הכלכליתכל האמור בהסכם זה רשאית  על אף 42
ת , ולחברת השמירהיום לחבר 14בהודעה מראש של ההתקשרות לפי הסכם זה, כולה או חלקה, 

לא תהיינה כל טענות ו/או תביעות כספיות או אחרות, בגין ההפסקה האמורה, למעט זכותה  השמירה
למועד סיום ההתקשרות, עד שבוצעו על ידה בפועל, אם בוצעו, ם שירותיהן קבל את התמורה בגיל

 כאמור.
 
 

 איסור הסבת ההסכם .יב
 

ו חלקו, או/או להמחות ו/או לשעבד ו/או להעביר את החוזה, כולו להסב אינה רשאית  חברת השמירה 43
 שלא בתמורה. או כל חבות ו/או התחייבות ו/או זכות או טובת הנאה על פיו לאחר, בין בתמורה ובין

 

מהשליטה בחברה, בין אם ההעברה נעשתה בבת אחת ובין אם נעשתה בחלקים, תיחשב  25%עברת ה 44
 לעיל. 43בסעיף כהעברה המנוגדת לאמור 

 

למסור לאחר  אינה רשאית למסור לאחר את ביצוע השירותים, כולם או חלקם, או ת השמירה חבר 45
 מראש ובכתב.  החברה הכלכליתר לא באישוכל חלק מהפעולות הקשורות בביצוע השירותים, א

 

העסקת עובדים, בין ששכרם משתלם לפי זמן עבודה ובין ששכרם משתלם לפי שיעור העבודה, אין  46
 יצוע השירותים לאחר.בבה כשלעצמה, משום מסירת 

 

 

 אחריות וביטוח .יג
 

או נזק, שייגרמו ליקוי ו/ ,תהא אחראית אחריות בהתאם לדין בגין כל תאונה, חבלה חברת השמירה 47
 אדם אחר כלשהוכל ו/או לעובדיה ו/או שלוחיה ו/או למי שבא מטעמה ו/או ללחברה הכלכלית 

 חברת השמירהאו מחדל של ו/מעשה כל , לגוף ו/או לרכוש, בשל ת השמירהחברלרבות עובדי ושלוחי 
בעקיפין, ממתן  בקשר, ובכל הנובע, במישרין או םו/או עובדיה ו/או שלוחיה ו/או כל מי שבא מטעמ

 הסכם זה. על פי חברת השמירההשירותים ו/או ביצוע התחייבויות 
 

 להם ו/או את הניזוק לפי המקרה, בכל דמי הנזק שיגיעו החברה הכלכליתתפצה את  ת השמירהחבר 48
, עובדיה, החברה הכלכליתמשחררת לחלוטין ומראש את  חברת השמירה .לעיל 47בגין האמור בסעיף 

הנזכרים או נזק ליקוי ו/מטעמה מכל אחריות וחבות בגין כל תאונה, חבלה  שבא מיכל ה וישלוח
 בכל עילה שהיא.לעיל,  47בסעיף 

 

מיד עם דרישתה  החברה הכלכליתמתחייבת בזה לפצות ולשפות בשלמות את ת השמירה חבר 49
עיל, וכן ל 48-ו 47על פי האמור בסעיפים  החברההראשונה בגין אובדן, פגיעה או נזק להם אחראית 

נשאה לשם התגוננות מפני תביעה כאמור, ובלבד  החברה הכלכליתבגין הוצאות סבירות אשר 
בהקדם אודות קבלת כל תביעה ו/או דרישה ת השמירה מתחייבת להודיע לחבר החברה הכלכליתש

 להתגונן מפניה.  ת השמירהלעיל ולאפשר לחבר 48-ו 47פים בגין האמור בסעי
 

לערוך על חשבונה את הביטוחים המפורטים  חברת השמירהבלי לגרוע מהוראות כל דין, מתחייבת מ 50
 להסכם זה. 3כנספח ג'/באישור הביטוחים המצורף 

 

 ביטוח צד ג' ייקבע כי לא יחול חריג אחריות מקצועית בכל הנוגע לנזקי גוף לצד ג' כלשהו.בכל פוליסת  51
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 :פוליסות יכללו התנאים הבאיםכל הב 52

החברה עיריית עכו וכלפי בוטל זכות השיבוב ו/או החזרה בתביעה של המבטח כלפי ת 52.1
 .הכלכלית

. לעניין סעיף החברה הכלכליתעיריית עכו ו/או  וא/ו חברת השמירה בוטח בפוליסות יהא המ 52.2
 לרבות כל גוף ו/או תאגיד ו/או חברה שלובה ו/או כל עובד או שליח של הנ"ל. "העירייה" זה 

 עיף אחריות צולבת.לל סייכ 52.3

ובין על פי רצון  חברת השמירהכלל סעיף הקובע כי ביטול הביטוח, בין עפ"י בקשת יי 52.4
יום לפחות לפני  60הכלכלית  החברההמבטח, יעשה בהודעה מוקדמת שתימסר גם לנציג 

 מועד ביטול הביטוח המבוקש.

והביטוחים  הכלכליתהחברה המבטח על זכות השתתפות בביטוחי ייכלל סעיף בו מוותר  52.5
 יהיו "ביטוחים ראשוניים".

לא יפגע בזכויות  חברת השמירהאי קיום תנאי הפוליסות על ידי ייכלל סעיף הקובע כי  52.6
 .החברה הכלכלית

 

 חברת השמירהתחייבת מלביצוע הביטוחים דלעיל, חברת השמירה בויותיה של ילהבטחת התחי 53
ביטוחים העל קיום  ד חתימת חוזה זה, אישורימים ממוע 7תוך  החברה הכלכליתלהמציא לנציג 

 .כשהוא חתום ע"י חברת ביטוח
 להסכם זה. 3ג'/ נוסח האישור מצ"ב כנספח   

 

  לעריכת כל הביטוחים המפורטים בפרק זה ובתנאים  חברת השמירההפרת התחייבויות  54.1 54
 בפרק זה תהווה הפרה יסודית של ההסכם. המפורטים 

 

לעיל, תהא רשאית  1"ק כאמור בס ת השמירהחברבמקרה של הפרת התחייבויותיה של  54.2
לשלם את  בעצמה לבצע את הביטוחים, כולם או חלקםאך לא חייבת,  ,החברה הכלכלית

דמי הביטוח, לרבות הפרמיות השוטפות ולנכותם מכל תשלום המגיע לחברה ו/או לגבותם 
מכוח הדין ו/או ברה הכלכלית חכל סעד העומד לוזאת מבלי לגרוע מ בכל דרך חוקית אחרת

 מכוח הוראות הסכם זה.
 

 ערבות ביצוע .יד

 
פי חוזה זה וכתנאי לביצוע תשלום -על חברת השמירהלהבטחת מילוי התחייבויותיה של  55.1 55

ידי החברה הכלכלית, תמציא החברת השמירה עם חתימת החוזה ערבות בנקאית כלשהו על 
"ערבות )להלן:  4בנספח ג'/בתנאים ובנוסח המחייב שנקבע  –מותנית  אוטונומית ובלתי

  .₪ 50,000יום מתום תקופת ההתקשרות, על סך  90עד שתוקפה (, הביצוע"

מדי פעם בפעם, כתבי לחברה הכלכלית להמציא  ת השמירהחבר תבמקרה הצורך, מתחייב 55.2
ועד  צוע העבודות בפועליהארכה של ערבות הביצוע כך שזו תהיה בתוקף למשך כל תקופת ב

חודשים לפחות ממועד השלמת ביצוע העבודות על פי חוזה שלושה למועד שיהיה מאוחר ב
 זה. 

ל ההוצאות הקשורות במתן ערבות הביצוע ו/או בהארכת תוקפה ו/או בגבייתה ו/או כ 55.3
 .הוישולמו על יד החברהין, יחולו על יבהגדלת היקפה לפי הענ

להמציא מיד ת השמירה חבר תהביצוע, כולה או חלקה, חייבבמקרה של מימוש ערבות  55.4
ערבות ביצוע חדשה, לתקופה ובתנאים הזהים לערבות שמומשה, לרבות לחברה הכלכלית 

 סכום ערבות הביצוע.
 

 הכל תשלום ו/או פיצוי ו/או כל שיפוי שיגיעו לת השמירה חברלגבות מ תזכאי החברה הכלכלית 56
 על פי החוזה ו/או על פי כל דין, על ידי מימוש ערבות הביצוע. החברהמ
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 הפרות וסעדים .טו

 

, 17, 18, 19, 24 – 27, 34,  36.2 – 36.6, 43,  47 – 56, 62, 67סעיפים כי הצדדים מוסכם בין  57.1 57
עיקריים ויסודיים של חוזה זה והפרת כל אחד  הינם תנאים 5, 7, 9, 10, 12.2, 13, 15, 16

 .תחשב כהפרה יסודית של החוזהמהם 

, יחשב הסתלקה מביצוע חוזה זה חברת השמירהכי  החברה הכלכליתלהנחת דעתה של הוכח  57.2
 הסכם זה. יסודית של הדבר כהפרה 

אלה לא ושתי התראות בכתב על ליקויים שנתגלו במתן השירותים ת השמירה יתנו לחברנ 57.3
 , יחשב הדבר כהפרה יסודית של הסכם זה.תוקנו

מכוח הוראות הדין ו/או הסכם  לחברה הכלכליתמבלי לגרוע מן הסעדים האחרים העומדים  57.4
בפיצויים  החברה הכלכליתלעיל את  3-1"ק זה, תזכה כל אחת מן ההפרות המפורטות בס

כשהם צמודים למדד  ש"ח(, פיים וחמש מאות)אל ₪ 2,500מוסכמים וקבועים מראש בסך 
 .ועד למדד שיהא ידוע בעת התשלום בפועל ההסכם זמהמדד הידוע במועד חתימת 

 

עפ"י  לחברה הכלכליתלעיל ומכל סעד או תרופה אחרים המוקנים  57בלי לגרוע מהאמור בסעיף מ 58
כל מקרה בודד של הפרת הוראות הסכם זה זה או עפ"י כל דין, מוסכם בין הצדדים כי בגין  הסכם

גון: דיווח לא אמין או באיחור לנציג או המפקח )כ בדבר אופן התנהגות ו/או הכשרת השומרים
,  הופעה החברהממקום משמרתו, איחור, העדר פיקוח מטעם ו עדרות שומרי, ההחברה הכלכלית

 ש"ח לכל הפרה.  300לפיצוי מוסכם ומוערך מראש בסך  החברה הכלכליתמרושלת וכד'( תהא זכאית 
 

החברה המזכים את  זה הסכםוסכם בין הצדדים כי האירועים הבאים יחשבו כהפרה יסודית של מ 59
בזכות לבטלו ללא כל התראה וזאת בנוסף לסעדים הנוספים העומדים לה מכוח הדין ו/או  הכלכלית

 הסכם זה:

חברת וטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכסי ה 59.1
כולם או חלקם, והעיקול או הפעולה האמורה לא הופסקו או הוסרו לחלוטין תוך  ,השמירה

 ימים ממועד ביצועם. 21

, כולם או חלקם, או נתקבלה על ידה החלטה ת השמירהחבר ניתן צו כינוס נכסים לגבי נכסי 59.2
על  פירוק מרצון, או שהוגשה נגדה בקשה לפירוק או ניתן נגדה צו פירוק או שהיא הגיעה 

רה או סידור עם נושיה כולם, או חלקם, או שהיא פנתה לנושיה למען קבל ארכה או לפש
 .1983-תשמ"ג ,לפקודת החברות )נוסח חדש( 233פשרה למען הסדר איתם עפ"י סעיף 

או אדם אחר מטעמה  חברת השמירההוכחות, להנחת דעתה, כי  החברה הכלכליתכשיש בידי  59.3
 זה או ביצועו.  הסכםבקשר עם   נתן או הציע שוחד, מענק או טובת הנאה

זה אינה  סכםשניתנה בקשר עם חתימת ה חברת השמירהתברר כי הצהרה כלשהי של ה 59.4
החברה עובדה מהותית אשר לדעת לחברה הכלכלית לא גילתה  חברת השמירה נכונה, או ש

 ה.היה בה כדי להשפיע על ההתקשרות עימ הכלכלית

 

יום לא  14 עלה , ואשר לא יעלת השמירהכי איחור בתשלום שיש לשלם לחבר בזאתסכם מו 60.1 60
לא תהא זכאית לכל סעד או תרופה, כספיים או אחרים,  החברהזה ו הסכםהפרה של  יהווה 

 בגין איחור כאמור.

בחוק בהפרשי הצמדה וריבית כקבוע  ת השמירהחבריום יזכה את  14איחור העולה על  60.2
החל מהיום הקבוע לתשלום ועד התשלום בפועל  1961-תשכ"א הפרשי הצמדה וריבית,

  בגין איחור בתשלום. החברהותשלום זה יהווה פיצוי מלא וסופי לכל נזקי 
 

חברת כל סכום המגיע לה מ ת השמירהזכאית לקזז מהכספים המגיעים לחבר החברה הכלכלית 61
 , בין על פי חוזה זה ובין מכל עילה אחרת שהיא.השמירה
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 אכיפת דיני עבודה .טז
 

החברה צורך ביצוע בדיקות תקופתיות לקיום חוקי העבודה על ידי בודק מוסמך שימונה על ידי ל .  62
 ת השמירהחבר, החברה הכלכליתובין שאינו עובד  החברה הכלכלית, בין שהינו עובד הכלכלית

פנקס : לרבות את כל המסמכים להם היא נדרשת לביצוע הבדיקה לחברה הכלכלית למסור  תמתחייב
, טפסי מס הכנסה, פנקס שעות עבודה )לרבות, דו"ח נוכחות חודשי של העובד/ת(, שכר ותלושי שכר

אישורי רו"ח מטעם הקבלן לרבות, תצהיר רו"ח בגין תשלום , דיווח המעביד למוסד לביטוח לאומי
 בדרישות החוק וכל דין, צווי ההרחבה, וחוזה הקבלנות בנוסח המצ"ב. שכר עובדים העומד

 
 

 השבתת שירותים .יח
 

      על פי  שירותיםבמסגרת ה הימנע מהשבתה, חלקית או מלאה, של שירותית ת השמירה חבר     63.1 63
לבין  השמירהת חברזה, מכל סיבה  שהיא, לרבות סיבה הנעוצה בסכסוכי עבודה בין  חוזה

 עובדי רשויות מקומיות. ובמועדי שביתה של , העובדי
 

   ת השמירה חברשלם תכאמור,  שירותיםבמסגרת ה האת שירותי ת השמירה חבר ההשבית 63.2
עבודה שבו  לכל יום  ₪ 5,000מוסכמים ומוערכים מראש בסך של  פיצוייםלחברה הכלכלית   

 את העבודות.  הביצע  לא
   

, לפי חוזה זה )לרבות החברה הכלכליתאין בפיצוי האמור כדי לגרוע מזכויותיה האחרות של 
קיזוז ו/או חילוט ערבות בנקאית( ו/או על פי כל דין ולרבות הזכות לתבוע את מלוא הנזקים 

 .ת השמירהחבראשר יגרמו לה כתוצאה מהשבתת שירותי 

 
לחברת מבלי לגרוע מן האמור לעיל, ומבלי לגרוע מכל זכות ו/או סמכות אחרת המוקנית  63.3

רשאית, במקרה של השבתה כאמור, להעסיק כ"ל העל פי כל דין ועל פי חוזה זה, תהא  השמירה
בכל ההוצאות הכרוכות  ת השמירהחבר, ולחייב את שירותיםאו עובדים אחרים בביצוע ה חברה

החברה הוצאות מיוחדות של  15%ו/או עובדים אחרים כאמור בתוספת של  החברהבהעסקת 
 . הכלכלית

 
 החברה הכלכליתמבלי לגרוע מן האמור לעיל מובהר בזה, כי במקרה של השבתה כאמור, תהא  63.4

לעיל, לחלט  2רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי, בנוסף לפיצויים המוסכמים המפורטים בס"ק 
 את ערבות הביצוע כמשמעותה בחוזה זה בחלקה או במלואה, בגין הפרת חוזה. 

  

חברת השמירה חילוקי דעות בין הצדדים מכל סוג שהוא, לא יהוו עילה להפסקת העבודה מצד  63.5
 .האו לעיכוב אחר מכל סוג שהוא של ביצועה הסדיר של העבודה על יד

 

 שונות .יט
 

במלואו וכי  בין הצדדיםהמוסכם והמותנה כל זה משקפות נכונה את הסכם הוראות  מוסכם בזאת כי .64
הצהרות, מצגים, הסכמים והתחייבויות,  פרסומים, לא תהיה קשורה בכל הבטחות, החברה הכלכלית

 קודם לחתימתו.  ,בחוזה זה ואשר נעשו, אם נעשו בכתב או בעל פה, שאינם נכללים
 

 

זה לא יהא לו כל תוקף אלא אם נעשה בכתב ובחתימת הסכם ת ל ויתור או הסכמה או שינוי מהוראוכ .65
תהא מנועה מלהעלות כל טענה בעניין שלא  החברה. החברה הכלכליתשני מורשי החתימה מטעם 

 נעשה בדרך האמורה. 
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ויתר אחד הצדדים למשנהו על הפרת הוראה מהוראות הסכם זה, לא ייחשב הויתור כויתור על כל  .66
פרה או כל הפרה אחרת של הסכם זה. כל ויתור, ארכה או הנחה מטעם אחד הפרה שלאחר אותה ה

 הצדדים לא יהא יהיה בר תוקף, אלא אם נעשה בכתב ונחתם על ידי אותו צד.

 

לא תאט את קצב עבודתה ולא תפגע בכל צורה אחרת בהמשך מתן השירותים על אף חברת השמירה  .67
 ך ביצועם.חילוקי דעות או מחלוקות העשויות להתקיים במהל

 

כל מסמך לעניין הסכם זה ישלח בדואר רשום לפי כתובת הצדדים כאמור במבוא להסכם זה וכל  .68
 ימי עסקים מתאריך המשלוח. 4מסמך שנשלח בדואר רשום ייחשב שנתקבל על ידי הנמען עם תום 

 

הבלעדית הצדדים קובעים כי לבית המשפט השלום בעכו ולבית המשפט המחוזי בחיפה תהא הסמכות  .69
 והייחודית לדון בסכסוכים הקשורים ו/או הנובעים מהסכם זה ו/או ממתן השירותים.

 
 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 
 

___________________    ___________________ 
 חברת השמירה            החברה הכלכלית

 
 

 
 אישור עו"ד/רו"ח

 
אני הח"מ ___________________________ עו"ד/רו"ח, מ.ר. _____________ מאשר בזאת כי 
מסמכי הסכם זה חתומים על ידי ה"ה _________________________________________ 
___________________________________________________________ )שם + ת.ז(,  אשר 

( וחתימתם "החברה")להלן:  _______המירה _______________רת הינם מורשי החתימה מטעם חב
 לכל דבר ועניין. החברהדלעיל מחייבת את 

 
______________    ____________________ 

 חתימה וחותמת      תאריך
 

עו"ד על ידי   החברה הכלכליתהסכם זה אושר לחתימת 
בהיותו ואם את הוראות  (הח"מהחברה הכלכלית )

 הדין.
 כדין. מכרז פומבילהסכם קדם 

 .החברהההסכם מעגן כראוי את זכויות 
 

______________ ______________ 
 חתימה             תאריך 
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  1נספח ג'/
 

 
 מפרט מיוחד 

 
  -תרבותאבטחת אירועי 

  
 תפקידי השומרים/המפקחים יהיו כדלקמן: .1

האירוע ומענה לכל תרחיש אמת, ויפעל על פי יבצע אבטחת אמת, חמוש בנשק, בזמן  - מאבטח 1.1
 הנחיות מנהל האבטחה.

יהיה אחראי על שמירה וסדר במתחם האירוע ויפעל על פי הנחיות מנהל  -/ שומרסדרן  1.2
 האבטחה.

 יבדוק קהל בכניסה לאירוע ויפעל על פי הנחיות מנהל האבטחה. - בודק בטחוני 1.3
 פקודות האבטחה.יפקח על כלל הכוחות במתחם ועל עמידה ב - מפקח 1.4
תדריך  רישום פקודה, ינהל את האירוע ויפעל לעמידה בתיאום מול המשטרה הכולל: - מנב"ט 1.5

 וניהול האירוע.
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  2נספח ג'/
  תמחיר עובד שמירהנספח 

 
 

 כללי .1

מעביד לשלם לעובדים בתחום הלמשרדים את מרכיבי השכר המינימאליים שעל  הודעה זו מציגה .1.1

על מנת  השמירה וכן מרכיבים נוספים שאליהם נדרשת ועדת המכרזים להתייחס בעת בדיקת ההצעות,

כל מרכיבי השכר הנדרשים ללא מתן פרשנות וכי לא ייפגעו שיוכלו לוודא כי המעביד מתחייב לשלם את 

 זכויות עובדים.

 שעות עבודה חודשיות עבור משרה מלאה.  186לעיל בוצע לפי שהתחשיב  .1.2

שינויים בתעריפים  במשך הזמן יתכנונכונות למועד פרסום ההוראה.  .2 הטבלאות המופיעות בסעיף .1.3

על המשרד לוודא כי ינוי חוקים והוראות שונות בתחום. השונים הנובעים משינוי שכר המינימום ומש

נקבע במכרז תעריף הגבוה מקרה שבו ב עדכנית למועד עריכת המכרז. רכיבי השכרטבלת 

 מלי המחושב לעיל יש לעדכן את רכיבי השכר האחרים בהתאם.ימהתעריף המינ

הנובעות מכל חוק, דין, הסכם למען הסר ספק, יובהר, כי המעביד חייב בכל מקרה לעמוד בהתחייבויותיו  .1.4

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

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

 שמירהנספח תמחירי לעובדי ה .2

 04.12.2012הקיבוצי המיוחד מיום בהתאם להסכם  01.01.2017הנספח התמחירי שלהלן הינו מיום  .2.1

 .22.12.2016ומיום  02.10.2014הרחבה מיום  ויוצו

 הערות  

 שכר יסוד

 עובד שמירה
29.12 ₪  

ובדי ולאחראי על ע שכר היסוד החודשי לעובד שמירה

יעמוד  השמירה, המוגדר בחוזה שבין המדינה לקבלן השמירה,

לשעת  ₪ 29.12לחודש עבור משרה מלאה, קרי  ₪ 5,300על 

 שעות חודשיות( 182)לפי  עבודה.

 .2016בדצמבר  22צו הרחבה בענף השמירה מיום  :מקור

 4.2018.1צו הרחבה בדבר קיצור שבוע העבודה מיום 

 .1987-מינימום, התשמ"זחוק שכר 

 חופשה

1.35 ₪  

(4.62%) 

(4.62%) 

, הכול הראשונות ארבע השניםימי חופשה בתשלום ב 12

  .1951-חוק חופשה שנתית, התשי"אל בהתאם

 .3.5 בסעיףה פירוט זכאות לשנים הבאות רא

ענף וצו הרחבה ב 1951-חוק חופשה שנתית, תשי"א: מקור

 .15, סעיף 1420 אוקטוברב 02השמירה מיום 

http://www.knesset.gov.il/Laws/Data/law/2024/2024.pdf
http://www.knesset.gov.il/Laws/Data/law/2024/2024.pdf
http://www.knesset.gov.il/Laws/Data/law/2024/2024.pdf
http://www.knesset.gov.il/Laws/Data/law/2024/2024.pdf
http://www.moital.gov.il/NR/rdonlyres/0ACA91C7-7BD5-4CA5-A894-DE1A898E294B/0/tzavshmira14.pdf
http://www.moit.gov.il/NR/exeres/3086F86B-B98A-4088-AD0D-1F8A29643CEB.htm
http://www.moit.gov.il/NR/exeres/3086F86B-B98A-4088-AD0D-1F8A29643CEB.htm
http://www.moital.gov.il/NR/rdonlyres/0ACA91C7-7BD5-4CA5-A894-DE1A898E294B/0/tzavshmira14.pdf
http://www.moital.gov.il/NR/rdonlyres/0ACA91C7-7BD5-4CA5-A894-DE1A898E294B/0/tzavshmira14.pdf
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 הערות  

 חגים
1.01 ₪  

(3.47%) 

ימי חג בשנה. הזכאות לימי חג הינה  9 -העובדים זכאים ל

אלא אם  אחרי החגיום במקרים בהם העובדים עבדו יום לפני ו

 . נעדרו בהסכמת המעסיק

, 2014 אוקטוברב 02צו ההרחבה בענף השמירה מיום  מקור:

 .19סעיף 

 הבראה
1.33 ₪  

 

 ליום.  ₪ 424עומד על  2017ערך יום הבראה לשנת 

העבודה הראשון ותשולם הזכאות לדמי הבראה הינה מיום 

 .לעובד כרכיב נפרד שישולם לצד שכר השעה

בתוכו תשלום הבראה גם עבור ימי החג, כולל תעריף זה 

  .החופשה והמחלה

העסקה יובהר כי רכיב השעה של דמי ההבראה לא ישולם עבור 

 שעות חודשיות(.  186מעבר להיקף משרה מלאה )

 .3.6 ה פירוט הזכאות לימי הבראה בסעיףרא

 2014 אוקטוברב 02צו הרחבה בענף השמירה מיום : מקור

 .2012.4.120והסכם קיבוצי מיוחד מיום 

 פנסיה
2.46 ₪ 

(7.5%) 

 לפנסיה, כהגדרתהלקצבה  משולמתה ,גמל הפרשה לקופת

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

להעסקתו  מהיום הראשון, החל על שם העובד תעשה ,2005

ובהתאם לכללים הנהוגים לגבי עובדי  -לצורך ביצוע ההתקשרות 

 מדינה, בכלל הדירוגים המיוצגים על ידי ההסתדרות הכללית.

,ימי חג, בתוספת דמי הבראה יסודההפרשה תתבצע על שכר 

 דמי חופשה, ימי מחלה, תשלום עבור ימי מילואים ודמי לידה.

יש  ביום המנוחההעובד עבד שעות נוספות או שעבד במקרה ש

 גין תמורת עבודה זו.להפריש גם ב

צו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק לפי חוק : מקור

 הסכם קיבוצי מיוחד מיום, 1957-הסכמים קיבוציים, תשי"ז

 .02.10.2014וצו הרחבה מיום  04.12.2014

http://www.moital.gov.il/NR/rdonlyres/0ACA91C7-7BD5-4CA5-A894-DE1A898E294B/0/tzavshmira14.pdf
http://www.moital.gov.il/NR/rdonlyres/0ACA91C7-7BD5-4CA5-A894-DE1A898E294B/0/tzavshmira14.pdf
http://www.moital.gov.il/NR/rdonlyres/0ACA91C7-7BD5-4CA5-A894-DE1A898E294B/0/tzavshmira14.pdf
http://www.knesset.gov.il/privatelaw/data/16/3/175_3_1.rtf
http://www.knesset.gov.il/privatelaw/data/16/3/175_3_1.rtf
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/7CD66526-6C05-4678-B66D-561C0F290E46.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/7CD66526-6C05-4678-B66D-561C0F290E46.htm
http://www.moital.gov.il/NR/rdonlyres/0ACA91C7-7BD5-4CA5-A894-DE1A898E294B/0/tzavshmira14.pdf


 
 

 5/2018 פומבימכרז 
 שירותי שמירה ואבטחה לאירועי תרבות 

 

 

48 
 

 הערות  

 פיצויים
2.73 ₪  

(8.33%) 

 על הפיקוח חוקב הפרשה לקופת גמל לפיצויים, כהגדרתה

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

החל מהיום הראשון להעסקתו לצורך ביצוע שם העובד 

 ה' לצו ההרחבה6זאת למרות האמור בסעיף . ההתקשרות

 .)נוסח משולב( לפנסיה חובה

, ימי חג, בתוספת דמי הבראה היסודההפרשה תתבצע על שכר 

 דמי חופשה, ימי מחלה, תשלום עבור ימי מילואים ודמי לידה. 

 העובד עבד שעות נוספות יש להפריש בגין עבודה זובמקרה ש

יובהר כי שיעור הפרשה זה יהיה בעד העבודה . 6%בלבד 

 , לפי העניין(.150%או  125%הנוספת שבוצעה )

במקרה שהעובד עבד ביום המנוחה בגין שכר היסוד יש להפריש 

 . %6לעבודה בשבת יש להפריש  התוספתובגין  %8.33

הסכם קיבוצי מיוחד  ,1963-חוק פיצויי פיטורין, תשכ"ג :מקור

  .02.10.2014וצו הרחבה מיום  4.12.20120מיום 

 ביטוח לאומי
1.13 ₪  

(3.45%) 

ביטוח  3.45%מהשכר הממוצע משולם  60%עד לשכר של 

 . 7.5%מעבר לשכר זה משולם  .לאומי

 נלקח בחשבון התעריףבטבלה זו יודגש כי בחישוב רכיבי השכר 

משתכרים עד  בשל העובדה שמרבית העובדים  , וזאתהנמוך

  .מהשכר הממוצע במשק 60%

כמפורט בחוק הביטוח ביטוח לאומי משולם על מרכיבים נוספים 

: חופשה, ותק, חגים, נסיעות, כגוןמעבר לשכר היסוד הלאומי 

 .ם, סבסוד ארוחותמתנות לחגי, הבראה

 .1995-חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב(, תשנ"ה: מקור

http://www.knesset.gov.il/privatelaw/data/16/3/175_3_1.rtf
http://www.knesset.gov.il/privatelaw/data/16/3/175_3_1.rtf
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/F6010E3C-F661-4F91-A748-9F0BA8AA6DDC.htm
http://www.moital.gov.il/NR/rdonlyres/0ACA91C7-7BD5-4CA5-A894-DE1A898E294B/0/tzavshmira14.pdf
https://www.btl.gov.il/Laws1/00_0001_000000.pdf
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 הערות  

 קרן השתלמות
2.46 ₪  

(7.5%) 

 

לקרן הפרשה יב לבצע הקבלן מחו 1.11.2014החל מיום 

לטובת העובד החל מהיום הראשון להעסקת העובד  השתלמות

אצל קבלן השירותים. תשלום זה יבוצע עבור עובדים גם אם לא 

 הודיעו לקבלן על זהות קרן ההשתלמות.

 

היסוד החודשי הנקוב בהודעה שכר על רכיב ההפרשה תתבצע 

זו )גם עבור עובדים ששכרם גבוה מהשכר לעיל( בתוספת דמי 

 ע גם על ימי חופשה, חג ומחלה. הבראה. ההפרשה תתבצ

 

יובהר כי ההפרשה לא תבוצע עבור עבודה בשעות נוספות או 

 ביום המנוחה.  עבור הגמול המשתלם עבור עבודה

 בגיןשכר הרגיל המשולם כלומר, תתבצע הפרשה רק עבור ה

 יום המנוחה.  עבודה ב

אחת לשנה הקבלן ימציא אישור רו"ח לביצוע ההפקדות לקרן 

 לעובדים. השתלמות

וצו הרחבה מיום  2012.4.12הסכם קיבוצי מיוחד מיום : מקור

02.10.2014. 

  41.59 סה"כ

 

 

 

 

 
 להלן רכיבי שכר נוספים אשר ישולמו על פי הביצוע:

  נסיעות 

 יש להתאים את תשלום הנסיעות על פי עלות הנסיעות בפועל

עד לתקרה המתעדכנת מעת לעת בצו ההרחבה. התקרה  לעובד

 ליום עבודה.  ₪ 26.4  הנוכחית היא

במקרה בו הקבלן מספק שירותי הסעות המשרד ישלם לקבלן 

עלות תעריף חופשי חודשי באזור קבלת השירותים אלא אם 

 נאי המכרז.נקבע אחרת בת

צו הרחבה בדבר השתתפות המעביד בהוצאות נסיעה : מקור

 .1957-עבודה וממנה לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"זל

http://www.moital.gov.il/NR/rdonlyres/0ACA91C7-7BD5-4CA5-A894-DE1A898E294B/0/tzavshmira14.pdf
http://www.moital.gov.il/NR/rdonlyres/0ACA91C7-7BD5-4CA5-A894-DE1A898E294B/0/tzavshmira14.pdf
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/C5BB9038-3C2D-4E83-AB4F-FE5DDD6B63FE.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/C5BB9038-3C2D-4E83-AB4F-FE5DDD6B63FE.htm
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הפרשות לגמל בגין 

 החזר הוצאות
 (5%) 

על החזרי הוצאות נסיעה בלבד לקופה הפרשות לגמל יעשו 

 .אישית על שם העובד החל מהיום הראשון להעסקתו

רכיב זה לא ישולם במקרה בו הקבלן מספק שירותי הסעות 

 לעובדים.

וצו הרחבה מיום  4.12.2012הסכם קיבוצי מיוחד מיום  מקור:

02.10.2014. 

  מחלה

 רואה חשבוןתשלום זה יבוצע על ידי המשרד כנגד קבלת אישור 

על ביצוע התשלומים בפועל אחת לחודש. יובהר כי המזמין ישלם 

בחברה בתקופת לקבלן לפי צבירת ימי המחלה של העובד 

או לפי צבירת ימי המחלה  הממשלתיההתקשרות עם המשרד 

אין באמור כדי  .של העובד בתקופת עבודתו במשרד הממשלתי

 כלפי העובד. הקבלןלגרוע מחובותיו החוקיות של 

לדמי מחלה יבוצע בהתאם להוראות חוק דמי מחלה  התשלום

, אולם על אף האמור בחוק זה תקופת הזכאות 1976-התשל"ו

לדמי מחלה תהייה יומיים לכל חודש שהעובד עבד אצל אותו 

אך לא יותר ימי מחלה  24מעביד או באותו מקום עבודה ובסה"כ 

 יום, בניכוי התקופה שבעדה קיבל העובד דמי מחלה על 130-מ

 פי חוק דמי מחלה.

בגין רכיב זה ישולמו כל רכיבי השכר הסוציאליים )פנסיה, 

 פיצויים, קרן השתלמות ועלויות מעביד ביטוח לאומי(.

צו ההרחבה בענף ו 1976-חוק דמי מחלה, התשל"ו: מקור

 .02.10.2014השמירה מיום 

 

 שמירה ואבטחהתוספות נוספות המשולמות לפי העניין לעובדי  .3

העובד ביצע במקרה שיש לשלם שעות נוספות על פי החוק וצו ההרחבה בענף השמירה  – שעות נוספות .3.1

 שעות נוספות בפועל. 

ה בתשלום בנוסף חופשחודשי עבודה ומעלה זכאי ל 6כל עובד המועסק  – חופשה מסיבות משפחתיות .3.2

 כדלקמן: 3.5לימי החופשה בתשלום להם זכאי לפי סעיף 

  .ימי חופשה 3-נישואין זכאי העובד ל לרגל .3.2.1

 .יום חופשה 1-לרגל נישואי בנו/בתו זכאי העובד ל .3.2.2

  .יום חופשה 1-לרגל לידת בן/בת זכאי העובד ל  .3.2.3

עובד שבן משפחתו נהרג במהלך שירותו הצבאי ו/או בעקבות פעולות איבה  – היעדרות ביום הזיכרון .3.3

תשלום בגין יום עבודה מלא מבלי לגרוע מחופשתו או  יהיה זכאי להיעדר מעבודתו ביום הזיכרון ולקבל

 בנו/ בתו/ אביו/ אמו/ בן או בת/זוג/אחיו/אחותו/סבו/סבתו. –לנכות משכרו. לעניין זה "בן משפחתו" 

http://www.moital.gov.il/NR/rdonlyres/0ACA91C7-7BD5-4CA5-A894-DE1A898E294B/0/tzavshmira14.pdf
http://www.moital.gov.il/NR/rdonlyres/0ACA91C7-7BD5-4CA5-A894-DE1A898E294B/0/tzavshmira14.pdf
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/956ABF34-5117-4129-91E6-EC32F9EB7307.htm
http://www.moital.gov.il/NR/rdonlyres/0ACA91C7-7BD5-4CA5-A894-DE1A898E294B/0/tzavshmira14.pdf
http://www.moital.gov.il/NR/rdonlyres/0ACA91C7-7BD5-4CA5-A894-DE1A898E294B/0/tzavshmira14.pdf
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ימים ויהיה  7להעדר מעבודתו לתקופה שלא תעלה על בתקופת אבל זכאי העובד  –ימי אבל  .3.4

 . מבלי לגרוע מחופשתו או לנכות משכרוה זכאי לשכר מלא בגין ימי היעדרותו מהעבוד

 הם בנוסף לימי החופשה השנתית להם זכאי העובד. 3.2-3.4יובהר כי, ימי החופשה כאמור בסעיפים 

 זכאי לחופשה שנתית בשכר, כמפורט להלן: כל עובד – ימי חופשה .3.5

 

מספר שנות עבודה אצל המעסיק 

 או במקום העבודה
 מספר ימי חופשה

 ימי עבודה 12 1 – 4

 ימי עבודה 13 5

 ימי עבודה 18 6

 ימי עבודה 19 7 – 8

 ימי עבודה 23 ואילך 9

 

 

העובד יהיה זכאי לדמי הבראה, בהתאם לוותק שצבר אצל הקבלן או אצל קבלנים אחרים  – ימי הבראה .3.6

בממשלה. הכרה בוותק אצל קבלנים אחרים בממשלה, תעשה בכפוף להמצאת אישור העסקה מאת 

  קבלן השירותים על תקופת עבודתו של העובד במשרד, בהתאם לאמור לעיל.

 

 

 ההבראהמספר ימי  תקופת העבודה )בשנים(

 7 שנים 3עד 

4-10 9 

11-15 10 

16-19 11 

20-24 12 

 13 ואילך 25 -מהשנה ה

 

 

על ביצוע התשלום לעובדי ניקיון ואחראי ניקיון מצטיינים  רואה חשבוןישולם כנגד אישור  – מצוינות ענקמ .3.7

הודעת תכ"ם, "אמות מידה להענקת מענק מצוינות אמות מידה שנקבעו על ידי המדינה ב בסיסעל 

  .7.11.3.4לעובדי קבלן", מס' 

המפורסם בהודעה  : שכר היסודסך הרכיבים הבאים המשולמים לקבלןמ 1%גובה המענק יהיה  .3.7.1

,  גמול בעד עבודה בשעות נוספות או וה מהשכר הנקוב לעיל(זו )גם עבור עובדים ששכרם גב

 ביום מנוחה )ככל שהעובד זכאי להם( וקצובת הנסיעה. 

 המענק ישולם לא יאוחר ממשכורת חודש אפריל שלאחר תום התקופה בעדה משולם המענק.  .3.7.2

http://hozrim.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf/ByNum/ה.7.11.3.4
http://hozrim.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf/ByNum/ה.7.11.3.4
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ורים או המענק שישולם, אינו מהווה שכר לכל דבר ועניין, לא יובא בחשבון לעניין פיצויי פיט .3.7.3

לחישוב ערך שעה, ולא יבצעו בגינו הפרשות כלשהן )לרבות הפרשות לקופת גמל, ובכלל זה 

 קרן פנסיה וקרן השתלמות(.  

בהתאם לשיעור ההפרשה  בגין תשלום זה יש לשלם לקבלן תוספת בגין הפרשות לביטוח לאומי .3.7.4

 שלו כמעסיק.

המעודכן יעודכן על פי התעריף  הפסח(גובה השי לרגל כל אחד מהחגים )ראש השנה וחג  – שי לחג .3.8

השי לא יוענק בטובין  .₪ 212.5השי לחג יעמוד על גובה ליום פרסום הודעה זו,  נכון בשירות המדינה.

הוראת בגובה השי וכללי הזכאות לשי יעודכנו בהתאם לקבוע  או בשווה כסף )כגון, תלושי קנייה(.

 .7.11.3התכ"ם, "הגנה על זכויות עובדים המועסקים בהתקשרויות בתחומי השמירה והניקיון", מס 

 על ביצוע התשלום לעובדים. רואה חשבוןכאמור יבוצע לאחר הצגת אישור  תשלום .3.8.1

בהתאם לשיעור ההפרשה  לם לקבלן תוספת בגין הפרשות לביטוח לאומיבגין תשלום זה יש לש .3.8.2

 שלו כמעסיק.

 

 מרכיבי עלות נוספים .4

נוסף לאמור לעיל בעת ניתוח ההצעות, על ועדת המכרזים לבחון מרכיבי עלות נוספים כגון ביגוד, והכל  .4.1

 געו זכויות עובדים. הפסד וכי לא ייפ תבהתאם לדרישות המכרז. זאת על מנת לוודא כי אין מדובר בהצע

 נספחים .5

 .טבלת שינויים שבוצעו בהודעה –נספח א  .5.1

  

http://hozrim.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf/ByNum/7.11.3
http://hozrim.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf/ByNum/7.11.3


 
 

 5/2018 פומבימכרז 
 שירותי שמירה ואבטחה לאירועי תרבות 

 

 

53 
 

 נספח א

 טבלת שינויים שבוצעו בהודעה

 

 טבלת שינויים

 תיאור השינוי / נימוקים סעיף/ים מושפע/ים תאריך מהדורה

11 30.06.2016 

 נספח תמחירי
עדכון נספח תמחירי בהתאם להעלאת 

 המינימום במשק.שכר 

3.2 

הבהרה לעניין חופשה מסיבות 

 משפחתיות.

 הבהרה בגין תשלום מחלה.

 עדכון שיעור הפרשות ביטוח לאומי.

3.5 
 עדכון טבלת זכאות לימי חופשה.

 

 הבהרה לעניין שי לחג. 3.8

12 01.01.2017 

 נספח תמחירי

נספח תמחירי בהתאם לצו עדכון 
הרחבה בענף השמירה והאבטחה 

 .22.12.2016מיום 
 

 עדכון טבלת זכאות לימי חופשה. 3.5

 עדכון תעריף דמי הבראה נספח תמחירי 29.11.2017 13
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 : ________תאריך

 (החברה הכלכליתהכלכלית לעכו בע"מ )להלן:"  החברה .1

 עיריית עכו וגופיה  .2
 "(העירייה" :להלן)       

 ("קבלןה": להלן) מ"בע החברה .3
  

 ,.נ.ג.א
 

 ביטוחים קיום על אישור: הנדון
: להלן) ואבטחה שמירה שירותי מתןל קבלןה עם החברה הכלכלית התקשרות: סימוכין

 (ם"השירותי"
  

 ביטוחים ערכנו כי מצהירים מ"בע לביטוח חברה ___________________________ מ"הח אנו
 :כדלהלן___________,  _________ עד -מ הביטוח לתקופת, שירותיםל בקשר קבלןה עבור

 
 ביטוח רכוש .1

, כנון ערך לפי" מורחב אש" מפני, ביטוח זיקת קבלןל קיימת שלגביו, ונשק ציוד הכולל ביטוח
 . גניבה, בזדון נזק, מהומות, שביתות, פרעות נזקי לסיכוני, היתר בין המורחב

   :ביטוחי חבויות .2
  ₪ 10,000,000: דין פי על (ורכוש גוף' ג צד)  הצבור כלפי חוקית אחריות ביטוח 2.1

 שיעשו הסבירות ההוצאות כל בגין המבוטחים ישופו כן לתקופה.  ₪ 10,000,000ו 
ו/או  החברה הכלכלית רכוש, הבהר למען.  ביטוח מקרה בגין לפיצוי תביעה בפני להגנה

 מורחב הביטוח.  דלעיל הרכוש בביטוח בפועל וכוסה במידה אלא' ג צד יחשבהעירייה 
 אחריות בגין נוסף כמבוטח המטעמ ומיו/או עיריית עכו  החברה הכלכלית את לשפות
 הביטוח יחשב לפיו צולבת אחריות לסעיף בכפוף, מטעמו ומי קבלןה מחדלי או/ו למעשי
  .בנפרד המבוטח מיחידי אחד כל עבור נערך כאילו

. השירותים המבוטחים למקרה ולתקופה, לענין ₪ 2,000,000ביטוח אחריות מקצועית  2.2
 לצד ג' במפורש הפוליסהת כי קיים כיסוי לאחריות מקצועית על ידי הרחבהרינו לאשר 

; ולחילופין על ידי פוליסה זה לענין יחול לא כלשהו" מקצועי" וסייג מקצועית לאחריות
ייעודית בכפוף לכיסוי רטרואקטיבי שאינו מאוחר ממועד חתימה על ההסכם בין 

המוקדם  –חברהכלשהו על ידי הקבלן לוהקבלן או תחילת מתן שרות  החברה הכלכלית
 (.סמן את המתאיםמביניהם )

 מחלה או תיגופנ פגיעה, מות בגין מעסיקה של החוקית לחבותו מעבידים חבות ביטוח 2.3
, ונכללו במידה ועובדיהם משנה קבלני או/ו המבוטחים ידי-על המועסק אדם כל של

החברה  את ישפה הביטוח(.  ₪, או סכום דומה ב ב"ארה דולר מיליון )חמישה 5,000,000
החברה  כי כלשהי עבודה תאונת קרות לעניין ונטען היהו/או עיריית עכו  הכלכלית
  .כלשהי מעביד בחובת תנושאו/או עיריית עכו  הכלכלית

 
  הרחבות ותנאים מיוחדים .3

 נכללו, שבנדון למבוטח שערכנו הביטוחים בכל, בלבד השירותים לענין כי בזה ומוסכם מוצהר
 :כדלהלן והסעיפים התנאים יחולו או/ו

 מחדליו או/ו מעשיו בגין הונציגי החברה הכלכלית של כלשהי אחריות יכסו הפוליסות 3.1
 . השירותים בביצוע קבלןה של

 אחד כל עבור נערך כאילו הביטוח יחשב לפיו צולבת אחריות לסעיף כפופות הפוליסות 3.2
 .בנפרד המבוטח מיחידי

 מיו, נגדכם( בזדון מזיק נגד פרט) התביעה או/ו השיבוב זכות על הדדיות ללא ויתרנו 3.3
 .למבטחיכם מוגבל לא אך לרבות, מטעמכם

 לפי) ומעבידים שלישי צד חבויות בפוליסות בוטלו השירותים שלעניין, והגבלות סייגים 3.4
 זיהום; ומשקה במזון זר גוף או הרעלה; ל"המל תביעות: בדבר היתר , בין(הענין

; (שלום למטרות אינו ייעודם אם אלא) מזיקים או רעילים חמרים; ופתאומי תאונתי
 חוקית חובה שאין ברכב משימוש הנובעים גוף נזקי; ופריקה טעינה; הרמה מכשירי

 חל הלאומי הביטוח חוק שאין זרים עובדים; עבודה שעות; כדין נוער העסקת; לבטח
 .נשק; מקצועית אחריות; משנה -קבלני, קבלנים; עליהם
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 שנמסור לאחר אלא, לרעה תנאיהם לשנוי או/ו לביטול ניתנים יהיו לא הביטוחים 3.5
 .רשום במכתב מראש יום 60 הודעהחכ"ל ל

 :מחמת תפגענה לא החברה הכלכלית זכויות 3.6
 להנהלת ידוע היה המקרה אם אלא, ביטוח מקרה על הודעה במסירת איחור 3.6.1

 העדר או/ו האמור האיחור מחמת נזק לנו נגרם כי והוכח החברה הכלכלית
 .בלעדית כעילה, העסק ברשיון או/ו בהיתר פגם או/ו אישור

 לא תפגע בזכויותיכם.ש ,או מי מטעמו קבלןידי ה-הפרת תנאי הביטוח על 3.6.2
החברה  לטובתנו. למען הבהר, לא תמומשנה זכויות קיזוז לגבי קבלןחוב ה 3.6.3

 .הכלכלית
בות לדמי הביטוח, הוצאות אחריותו של מבוטח אחר לתנאי הפוליסה לר 3.6.4

אלה לא  תביעה, תנאי מיגון ובטיחות וכן השתתפויות עצמיות )במידה ויחולו(.
 .החברה הכלכליתיחולו על 

 את כלשהו באופן מגביל או מקטין או , המפקיע(וקיים במידה) בפוליסות סעיף כל 3.7
. המבטחי או/ו החברה הכלכלית כלפי יופעל לא, אחר ביטוח קיים כאשר אחריותנו

" ראשוני ביטוח" בחזקת הם ל"הנ הפוליסות פי על הביטוחים לגביהם, הבהר למען
 ממבטחי תביעה או השתתפות זכות ללא, הפוליסות תנאי לפי הזכויות במלוא המזכה

 – א"תשמ ,הביטוח חוזה לחוק 59 בסעיף כאמור החיוב בנטל לשאת החברה הכלכלית
 .כפל ביטוח או שיתוף של טענה כל על מוותרים ואנו 1981

 לגרוע לא אופן ובשום בביטוחים האמור על להוסיף באים לעיל האמורים התנאים 3.8
 שבפוליסות התנאים לבין באישור האמור בין התאמה-אי או סתירה של במקרה. מהם

 .עירייהה שלטובת התנאים יחייבו
 

 האמור פ"ע במפורש שונו שלא כמה עד המקוריות הפוליסות של ולהסתייגויות לתנאים בכפוף 
 .זה באישור

 :החתום על באנו ולראיה
 

 ___________________________________: החותם שם
 החותם:_____________________________ תפקיד

 טלפון:______________________________
 ________________________________: המבטח וחותמת חתימת

 :הפוליסות פרטי
 ________________: 'מס______________________________ 
 ________________: 'מס______________________________ 
 ________________: 'מס______________________________ 
 ________________: 'מס______________________________ 
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 _________תאריך: 
 
 

    לכבוד
 הכלכלית לעכו בע"מ  החברה

 2דושניצקי מרח' אריה 
 עכו

 
 א.ג.נ.,

 ערבות בנקאיתהנדון: 
 
 

( אנו ערבים בזה כלפיכם "החברה"על פי בקשת ___________ ח.פ. _____________ )להלן:  
( וזאת בקשר עם הסכם למתן שירותי  ₪חמישים אלף ש"ח ) 50,000של לסילוק כל סכום עד לסך 

 .הכלכלית לעכו בע"מ  החברהלבין  החברהשנחתם בין  ואבטחהשמירה 
 

, צמוד למדד המחירים לצרכן )כללי( אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל
לבין המדד שפורסם סמוך לפני יום   2018מרץ חודש בין המדד שפורסם עבור בשיעור ההתייקרות 

יום מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל  14תוך  תשלום סכום הערבות,
עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה 

טענת הגנה כלשהי שיכולה  בתביעה משפטית או בכל דרך אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם החברהמאת 
 בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם. חברהלעמוד ל

 
 

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

 הנ"ל.
 

 ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.ערבות זו הינה בלתי חוזרת 
 

 ועד בכלל. ________ערבות זו תישאר בתוקפה עד 
 

 לא תענה._________דרישה שתגיע אלינו אחרי 
 

 ערבותינו זו בטלה ומבוטלת. _______לאחר יום 
 

 ה שהיא.בכל צור ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה
 

 כדרישה לעניין כתב ערבות זה.לא תחשב או בתקשורת ממוחשבת דרישה בפקסימיליה 
 
 
 
 

                                                              ______________ 
 בנק                                                                                                           

 
 
 
 
 


