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 מסמך א'
 

 המכללה האקדמית אשקלון

 2022/20מכרז פומבי מס' 
 שירותי שמירה, אבטחה, סיור, שירותי מוקד ואבטחת אירועים

 
 הזמנה להציע הצעות

 
, אבטחהלמתן שירותי שמירה, הצעות  מזמינה בזאת "(המכללה )להלן: " המכללה האקדמית אשקלון

ושירותי אבטחה  באירועים, אבטחה ושמירה המכללהבמתקני  ,סיור, שירותי מוקד ואבטחת אירועים
 מהווים חלק בלתי נפרד הימנו. והסכם ההתקשרות ההכל כמפורט במסמכי המכרז המצורפים נוספים ו

נקאית, בלתי מותנית וניתנת לגבייה ללא כל על המציע לצרף להצעתו, בנוסף לכל מסמכי המכרז, ערבות ב

עד אלף שקלים(. הערבות תעמוד בתוקפה  100)כולל מע"מ ₪  100,000, בסך של המכללה תנאי עפ"י פניית 
  31/08/20ליום 

ההשתתפות בסיור  הסיור  יצא  מבניין מנהלה 10:00בשעה  12/02/20 ביום יתקיים  חובה סיור מציעים
 לא השתתף בסיור והגיש הצעה, הצעתו תיפסל על הסף.הנה חובה ומציע אשר 

 .בצהריים 12:00בשעה   18/02/20עד ליום  –מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה ה

את ההצעה בצירוף כל מסמכי המכרז הנדרשים, חתומים ע"י המציע, יש להגיש במעטפה סגורה, עליה 
מנהלה  במשרדי רכש בבניין  מכרזיםולהניח ידנית בתיבת ה  2022/20"מכרז פומבי מס'  –מצוין 

  (.בבוקר) 0012:בשעה  24/02/20לא יאוחר מיום  במכללה ולוגיסטיקה  

 הצעות שלא תוגשנה במועד לא תתקבלנה.

 אין לשלוח הצעות בכל דרך אחרת למעט מסירה ידנית.

  12י במשרדי המכללה ברח' יצחק בן צב 12:30בשעה  24/02/20פתיחת תיבת המכרז תתקיים ביום 
 אשקלון. המציעים רשאים להשתתף בפתיחת המכרז.   

 הוראות מפורטות נוספות מצויות במסמכי המכרז.

 

 המכללה האקדמית אשקלון    
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 מסמך ב'
 המכללה האקדמית אשקלון

 2022/20מכרז פומבי מס' 

 
  .אבטחת אירועיםו ור במוסדות חינוך, מוסדות ציבורשירותי שמירה, אבטחה וסי

 
 תנאי המכרז והוראות למשתתפים

 נשוא המכרז .1

הינה עמותה המפעילה   )להלן: "המכללה"( 58-036-199-6המכללה האקדמית אשקלון ע"ר  .1.1
 -)להלןבאשקלון  12לימודים אקדמאים ופועלת במתחם קמפוס המכללה ברח' יצחק בן צבי 

 הקמפוס אשקלון "(. 
במוסדות ושירותי מוקד, אבטחה מתן שירותי שמירה, ה בזאת הצעות למזמינהמכללה  .1.2

"העבודות" ו/או  -)להלן ביחד  מכללה המתקיימים ב שוניםבאירועים ובאשקלון  המכללה

 הכל כמפורט במסמכי המכרז המצורפים ומהווים חלק בלתי נפרד הימנו.  "השירותים"(,

ו דינים אשר אינם תשומת לב המציעים כי מדובר במכרז עתיר כוח אדם אשר חלים עלי .1.3
לקבל הצעות העשויות לפגוע בזכויות עובדים וההצעות במכרז ייבחנו גם  למכללה מאפשרים 

 לאור הוראות דינים אלו.

 לנוחות המציעים, להלן ריכוז הפעילויות במכרז זה עפ"י סדרם הכרונולוגי : .1.4

 
מועד ואופן הגשת 
הבהרות ושאלות 
בקשר עם מסמכי 

 ותנאי המכרז.

 
 . 12.00עד השעה  18/02/20 מיום  לא יאוחר

 
 המכללה במועד, בפורמט ובמבנה שהוכתבו במסמכי המכרז. 

 לא תענה על שאלות שלא הוגשו בפורמט המבוקש.
 

 
להשבת  המכללה נציג 

מענה על שאלות / 
 בקשות להבהרה

 
 עו"ד אליעזר רפלד  

 
מועד ומקום הגשת 

 הצעה
 

 
ה ובמסירה ידנית ההצעה תוגש במעטפת מכרז סגורה וחתומ

לתיבת  12:00עד השעה  24/02/20בלבד לא יאוחר מיום 
 .המכללה המכרזים המוצבת במשרדי 

 

 

 פתיחת תיבת מכרזים

 
 

במשרדי המכללה ברח'  12:30בשעה    24/02/20תתקיים ביום 
 אשקלון.  12יצחק בן צבי 

 

 

ובהתאם להנחיות מכללה העובדים העומדים בכל דרישות המכללה המציע הזוכה יעמיד לרשות  .1.5
משטרת ישראל, משרד החינוך או כל גורם מוסמך אחר, בהיקף, במספר, בשעות ובקריטריונים 

והכל בהתאם לאמור בכל מסמכי המכרז והחוזה ובהתאם לנספחי המכללה שייקבעו על ידי 
 בלבד, על פי צרכיה המכללה שיוזמנו נתון לשיקול דעת  העובדיםהמכרז. בכל מקרה, מספר 

 . כנדרש ובהתאם למגבלות תקציבה ועפ"י הזמנות תקציביות חתומות
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 המכללה "( כאשר התקופה המקורית" -תקופת ההסכם הינה לשנה אחת מיום חתימתו )להלן  .1.6
 4-בתהא רשאית, עפ"י שיקול דעתה וקביעתה הבלעדית, להאריך תקופת ההסכם המקורית 

"(. על התקופה תקופת ההארכה" -ן שנים נוספות, כולן או כל חלק מהן בכל פעם )להל
המקורית וכן על תקופת ההארכה, ככל שיארך ההסכם, יחולו הוראות ההסכם בשינויים 

 .ההסכםאינה מתחייבת לממש את האופציה להארכת תקופת  המכללה המחייבים. מובהר כי 

 מסמכי המכרז .2

מסמכי חד ולחוד, המסמכים המפורטים מטה, מהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז ויקראו להלן י
 המכרז:

 הזמנה להציע הצעות. -  אמסמך 

 תנאי המכרז והוראות למשתתפים. -   במסמך 

 המציע.פרטי    -גמסמך 

 הצעת המציע. נוסח הערבות הבנקאית לצורך השתתפות במכרז ולהבטחת - ד' מסמך

  תצהיר שמירה על סודיות   -המסמך  

 יםיותנאים סוציאלתצהיר בדבר תשלום שכר מינימום   -ומסמך 

 תצהיר בדבר אי תיאום הצעת מכרז    -זמסמך 

  2011 – התשע"ב ( לחוק הגברת האכיפה על דיני העבודה , 1)א( ) 28הצהרה לפי סעיף   -חמסמך 

 יהיבעלות על כלי יר תצהיר    טמסמך 

 .ין העסקת עובדים זריםיהתחייבות לענ   -ימסמך 

 תצהיר אודות מספר עובדים -יאמסמך 

 תצהיר רשימת סניפי המציע   -יבמסמך 

 תצהיר בדבר שמירת זכויות עובדים  -יגמסמך 

 התחייבות לפעול לקבלת אישור משרד העבודה והרווחה  -ידמסמך 

 אישור מחזור כספי - טומסמך 

  תצהיר ייצוג הולם -טזמסמך 

 העבודהרשימת דיני פירוט  -יז מסמך

 אות משרד  האוצרבהתאם  להור טבלת עלות שכר  -מסמך יח

 הסכם -מסמך יט

 הליך בחירת הזוכה במכרז  -מסמך כ

 הצעת מחיר  -מסמך כא

 מחירהפירוט הצעת   -מסמך כב

 התחייבות לשמירת סודיות ולמניעת ניגוד עניינים  -מסמך כג

 ערבות ביצוע  -מסמך כד

 שור הצעהאי  -מסמך כה

 הצהרה והתחייבות -מסמך כו
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 רשימת אסמכתאות  -מסמך כז

  וותק וניסיון מקצועי  -מסמך כח

 הצהרה בדבר העדר קרבה  -מסמך כט

 פירוט מקומות אבטחה ושירותי מוקד ותנאי תשלום התמורהנספח א להסכם : -מסמך ל

 לעובדי אבטחה  תבחיני משטרת ישראל  -אמסמך ל

 

 תנאי סף – השתתפות במכרז .3

 פורטים להלן:רשאי להשתתף במכרז מציע  העומד בכל התנאים המצטברים המ

עוסק מורשה לצורך מע"מ, מנהל ספרי חשבונות כחוק ובעל אישורים על ניכוי מס במקור מטעם  .3.1
 פקיד השומה.

, כמפורט 1976 –בעל כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  .3.2
 בתצהיר והאישור המצורפים כמסמך ז' למסמכי המכרז.

 3אשר העניק שירות כאמור במשך ואבטחה שא מתן שירותי שמירה בעל ניסיון קודם ומוכח בנו .3.3
ו או גופים ציבוריים  לחמש רשויות מקומיותהשנים הרצופות קודם למועד פרסום מכרז זה 

מובהר .  לפחות בחודש)לא כולל מע"מ( ₪  500,000לפחות ובהיקף כספי מצטבר שלא יפחת מ 
 לפחות. 01/01/2016ע פירוט ניסיון החל מיום בזאת, כי לצורך עמידתו בתנאי זה, יציג המצי

שנים רצופות לפחות ולכל  3מאבטחים לפחות )בו זמנית(, במשך  100, 2015-2019העסיק בשנים  .3.4
העובדים שהועסקו על ידו שולם לפחות שכר המינימום הקבוע בחוק וכן כל התשלומים 

, וההסכמים החשב הכללי וההפרשות כמתחייב מהוראות חוקי העבודה, צווי ההרחבה, הוראות
מובהר בזאת, כי לצורך עמידתו בתנאי זה, יציג המציע  ענף השמירה.הקיבוציים הרלבנטיים ב

 לפחות. 01/01/2016פירוט ניסיון החל מיום 

המציע ו/או מי מבעלי השליטה בו לא הורשעו בשלוש השנים שקדמו להגשת המכרז ביותר  .3.5
ה וכן לא נקנסו בשלוש השנים האחרונות ע"י משרד מעבירה פלילית אחת הנוגעת לחוקי העבוד

 ביותר משני קנסות בגין עבירות המנויות בחוקי העבודה. הרווחה )לשעבר תמ"ת(

לפחות, לקיום שירותי שמירה  2015בעל רישיון של משרד המשפטים בתוקף, ברציפות, משנת  .3.6
 . 1972 –לפי חוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה תשל"ב 

 גש בזאת כי הרישיון צריך שיהא על שם המציע במכרז ולא על שם אחר כלשהו.מובהר ומוד .3.7

בעל רישיון תקף לעסוק כ"קבלן שירות" בהתאם לחוק העסקת עובדים ע"י קבלני כוח אדם,  .3.8
 .1996 –התשנ"ו 

 ;1949-ג' לחוק כלי היריה, התש"ט 10בעל רישיון מיוחד תקף להחזקת כלי ירייה לפי סעיף  .3.9

העיר של  טכולל שירותי משרד, מזכירה וטלפוניה בתחום השיפועיל, היף פהמציע מפעיל סנ .3.10
 .העיר אשקלוןק"מ )קו אווירי( מתחום השיפוט של  20, או במרחק שלא יעלה על אשקלון

עסק מאת הרשות המקומית ובידו רישיון  לותובבע)אלחוטי וקווי(  בטחוניהמציע מפעיל מוקד  .3.11
ו בתנאי זה, יצרף המציע עותק של הרישיון האמור כאמור. לצורך עמידתבה מצוי המוקד 
 למסמכי המכרז.
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ואין  בשירותי אאוטסורסינג. ככל, רשאי המציע להפעיל מוקד לעיל 3.11למרות האמור בס"ק  .3.12
ולצורך עמידתו בתנאי זה, על המציע לצרף עותק מהסכם התקשרות בבעלות המציע מוקד 

על המציע לצרף את כל האישורים והרישיונות  . בנוסף,חתום לשיתוף פעולה עם מוקד אלחוטי 
 לעיל.ש 3.11ל מוקד האאוט סורסינג, כאמור בסעיף ש

 בארגון חברות השמירה והאבטחה. חבר  הינו המציע  .3.13

 של מכון התקנים הישראלי בתוקף. 9001למציע תעודת תו תקן איזו  .3.14

 כדין.  המציע הינו חברה/שותפות, על החברה/שותפות להיות רשומה בישראלככל ו .3.15

 שלהלן. 8.1בהתאם לאמור בסעיף צירף ערבות בנקאית להשתתפות במכרז, המציע  .3.16

 מסמכים .4

 :מציע יצרף להצעתו בנוסף למסמכים שפורטו לעיל, את המסמכים שלהלןה                  

תעודת עוסק מורשה מאת שלטונות מע"מ ואישור מרואה חשבון מוסמך או מפקיד השומה כי  .4.1
 ם כחוק )מקור/העתק מאושר למקור מאומת ע"י עו"ד/רו"ח(.הינו מנהל ספרי

אישור על ניכוי מס במקור מטעם פקיד השומה )מקור/העתק מאושר למקור מאומת ע"י  .4.2
 עו"ד/רו"ח(. 

תצהיר ואישור, כשהם חתומים ומאומתים ע"י עו"ד, המעידים על עמידת המציע בחוק עסקאות  .4.3
 .1976 -גופים ציבוריים, התשל"ו 

השנים המסתיימות במועד הגשת ההצעות לפחות, במתן שירותי  3גין ניסיון קודם של בפירוט  .4.4
שקדמו למועד השנים  3-כל אחת מב₪  6,000,000לפחות  שלשנתי שמירה ואבטחה במחזור 

 .סכום לא בהתאם לתקנות האחרון להגשת ההצעות למכרז

טחים )בו זמנית( מאב 100הצהרה ואישור מקור מרו"ח של המציע המאשר העסקת לפחות  .4.5
 על פי דין., וכי לכל העובדים שהועסקו שולמו כל התשלומים 2015-2019בשנים 

 3-גבי המציע בדבר הרשעות בהרווחה למטעם מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד עדכני אישור  .4.6
השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז וקנסות מהשנה האחרונה 

 להגשת הצעות למכרז, ככל שהיו, או היעדר הרשעות כאלה, כאמור בס'שקדמה למועד האחרון 
  לעיל.  לעיל 3.5

 רישוי כלי ירייה. – המשרד לביטחון הפניםשיון מיוחד להחזקת כלי ירייה" מאת יהעתק "ר .4.7

המציע לעסוק כ"קבלן שירות" כמשמעותו בחוק העסקת עובדים  רישיוןהעתק נאמן למקור של  .4.8
 .1996-, תשנ"ועל ידי קבלני כח אדם

א לחוק חוקרים 18העתק רישיון בתוקף של משרד המשפטים לקיום שירותי שמירה לפי סעיף  .4.9
 , ע"ש המציע.1972-פרטיים ושירותי שמירה התשל"ב 

 המציע.של  ות הסניפיםכתוב .4.10

תצהירים של המציע ושל בעלי השליטה בו, בדבר תשלום שכר מינימום וקיום חובותיו בעניין  .4.11
עובדים על פי דיני העבודה, צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים החלים על  שמירת זכויות

 .המציע כמעסיק לצורך מתן השירותים

 נו מרכיבי השכר לעובדים.נספח תמחירי ובו יצוי .4.12
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 מקורית.ערבות בנקאית  .4.13

אם המציע הוא תאגיד ובתנאי שהדין מאפשר לו להתאגד באותו אופן, עליו לצרף את  .4.14

 המסמכים הבאים:

ור מעו"ד או רו"ח התאגיד על כך כי ביצוע העבודות הינו במסגרת סמכויות התאגיד, כי איש .4.15
התאגיד קיבל החלטה כדין להגיש הצעה עפ"י תנאי מכרז זה, כי הצעת התאגיד חתומה ע"י 

האנשים המוסמכים לחתום בשם התאגיד ולחייב את התאגיד בחתימתם על מסמכי המכרז וכי 
 ע העבודות נשוא המכרז הינם בהתאם למסמכי ההתאגדות.ההשתתפות במכרז וכן ביצו

 שמות מנהלי התאגיד. .4.16

 האנשים המוסמכים לחתום בשם התאגיד ושחתימתם מחייבת את התאגיד.שמות  .4.17

 כתובת משרדו הרשום של התאגיד.  .4.18

אם המציע הינו שותפות, ובתנאי שהדין מאפשר לו להתאגד באותו אופן, עליו לצרף אישור  .4.19

תפות בדבר זכויות החתימה בשם השותפות וקבלת החלטה כדין של השותפות עו"ד/ רו"ח השו

 בעניין הגשת ההצעה והשתתפות במכרז.

הבלעדי, לחקור  , על פי שיקול דעתםשמורה הזכותאו למי שמונה על ידה, לוועדת המכרזים  .4.20
ולדרוש מהמציע להציג כל מידע ו/או מסמך נוסף שיידרש להוכחת כשירותו, ניסיונו, 

חיותו, יכולת המימון שלו והתאמתו לביצוע השירותים נשוא המכרז וכיוב' )לרבות מומ

המלצות(. המציע יהיה חייב למסור לוועדה את מלוא המידע/ המסמכים להנחת דעתה. במקרה 
בו המציע יסרב למסור מסמך הסבר או ניתוח כלשהוא כאמור, רשאית הוועדה להסיק מסקנות 

 את ההצעה. לפי ראות עיניה ואף לפסול 

 הצהרות המציע .5

הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוהם כהצהרה ואישור שכל פרטי המכרז   .5.1
ומסמכי המכרז ידועים ונהירים למציע וכי המציע קיבל את מלוא המידע הנדרש, בחן את כל 

 מהות העבודות מבין ויודע את כל התנאים הנדרשים –הנתונים, הפרטים והעובדות ובכלל זה 
לביצוע העבודות והסכים להם בהתאם להצעתו. כמו כן, הגשת ההצעה כמוה כהצהרה כי יש 

למציע את כל הידיעות, כח האדם, הכישורים והסגולות המקצועיות והאחרות הדרושים לביצוע 
כל העבודות נשוא המכרז, כי הוא עומד בכל התנאים המקדמיים האמורים דלעיל, וכי הוא 

 הכל כמפורט במסמכי המכרז.   -א לבצע את העבודות נשוא המכרז מסוגל מכל בחינה שהי

הגשת ההצעה מטעם המציע מהווה הסכמה מראש לכל תנאי המכרז, על מסמכיו, לרבות החוזה,  .5.2
 והכל בלא כל שינוי ו/או תוספת.

כל טענה בדבר טעות ו/או אי הבנה ו/או חוסר ידיעה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים כלשהם  .5.3
ז ו/או ההסכם על נספחיו ו/או דבר שאינו מופיע במסמכי המכרז, לא תתקבל מפרטי המכר

 לאחר הגשת הצעת המציע.

 איסור הכנסת שינויים והסתייגויות .6

  אסור למציע למחוק, לתקן או לשנות את מסמכי המכרז.  .6.1

תהא רשאית לראות בכל שינוי, מחיקה או תיקון כאמור, משום הסתייגות המציע  המכללה  .6.2
 כרז/ההסכם, ולפסול את הצעת המציע.מתנאי המ

 

 הבהרות .7
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מסמכי המכרז מטרתם לתאר את האופי, הטיב והיקף העבודה שעל המציע לבצע. מובהר בזאת  .7.1
  ,המכללה  ו/או  מי מטעמההנחיות כי מלבד מסמכים אלו יהא הזוכה כפוף ל

נציג ומת לב סתירה, שגיאה, אי התאמה בין מסמכי המכרז וכל הסתייגות תובא ע"י המציע לתש .7.2
לכתובת:  דוא"ל, על ידי משלוח 12:00שעה עד ה 18/02/20 בכתב, לא יאוחר מיום המכללה 

miri@aac.ac.il   פורסם באתר  ת , ככל שתינתן, ו/או מי מטעמו המכללה נציג תשובת
 ותהא סופית. האינטרנט של המכללה 

זה יהוו חלק ממסמכי המכרז כאמור בסעיף על ידי המכללה תשובות, הבהרות, תיקונים שניתנו  .7.3
 והמציע נדרש לצרפם כחלק בלתי נפרד מהצעתו. 

לשינויים שיתבקשו בנוסח או לא להסכים, יהיה שיקול דעת בלעדי להסכים  למכללה כמו כן,  .7.4
אישור על עריכת ביטוחים )מסמך ו'(, בכפוף לאישור שינויים אלה ע"י יועץ הביטוח של 

ול דעת בלעדי שלא להסכים לשינויים כלשהם בנוסח שיק למכללה . מובהר, כי המכללה 

למסמכי המכרז, ואי שצורף מחויב לנוסח המדויק  מציע ההאישור הנ"ל, ובמקרה כזה 
כנדרש בתנאי החוזה, יהווה הפרה יסודית של התחייבויות  המכללה המצאתו חתום לידי 

 המכללה.הזוכה כלפי 

 ערבות לצורך השתתפות והבטחת הצעת המציע .8

אלף שקלים  100)כולל מע"מ  ₪ 100,000ע חייב לצרף להצעתו ערבות בנקאית בסכום של המצי .8.1
 מצורף למסמכי המכרזהבנוסח  31.8.2020חדשים( שתעמוד בתוקפה עד ליום 

למען הסר ספק מובהר, כי על שם המציע להיות זהה לשם מבקש הערבות, ולא תתקבל  ערבות  .8.2
שלישי, שאינו האישיות המשפטית שהגישה את  לפי בקשת צד חברת ביטוח /שהוצאה מהבנק

 .ההצעה למכרז

על הערבות להיות חתומה כדין, אוטונומית, בלתי מותנית וניתנת על פי תנאיה לחילוט על פי  .8.3
כל  המכללה או הגזבר ו/או מי מטעמם ומבלי להטיל על  המכללה צדדית של ראש -פנייה חד

 חובה לנמק את דרישתם.

ימים  90של  דרוש מהמציע להאריך את הערבות למשך תקופה תהיה רשאית ל המכללה  .8.4
ימי עסקים מיום שהופנתה אליו דרישה כאמור.  3נוספים והמציע יהיה חייב לעשות כן תוך 

, וזאת המכללה המציע מתחייב להאריך את תוקף הערבות לעיל, על חשבונו, עפ"י דרישתה של 

 ם. יחתום על ההסכ -עד שהזוכה שייבחר סופית במכרז

סכום הערבות ישמש פיצויים קבועים ומוסכמים מראש בגין אי מילוי המציע את אחד מתנאי  .8.5
 ההצעה. 

בכל במכרז תהא רשאית לחלט את ערבות ההשתתפות  המכללה  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, .8.6
 אחד מהמקרים הבאים:

 אם המציע נהג במהלך המכרז בערמה, בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים;   (1)

 אם המציע מסר לוועדת המכרזים מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק;   (2)

         אם המציע חזר בו מההצעה שהגיש למכרז לאחר חלוף המועד האחרון להגשת ההצעות    (3)

 למכרז

  אם המציע נבחר כזוכה במכרז ולא החזיר חוזה חתום וכל הנספחים הרלוונטיים במועד    (4)

 מכרז.ב לכך בהנקו       
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רשאית לחלט את הערבות ללא כל תנאי  המכללה המציע לחתום על ההסכם, תהא  סירב .8.7
ו/או  המכללה מוקדם. מובהר, כי אין בחילוט הערבות כדי למצות את תביעותיה וטענותיה של 

לתבוע פיצויים מהמציע, בגין הנזקים הממשיים שיגרמו על ידו, עקב  המכללה כדי לפגוע בזכות 
 יום ההצעה, בהתאם לזכויותיה עפ"י הסכם זה ועפ"י כל דין.אי ק

 אופן ומועד הגשת ההצעות .9

הצעתו את . על המציע לפרט בלבד למסמכי המכרזיע יגיש הצעת מחיר בנוסח המצורף המצ .9.1
 הכספית בגין כל אחד מהרכיבים המפורטים. 

דבר מרכיבי למסמכי המכרז, בת החשב הכללי המצורפות הצעת המחיר תהא בהתאם להוראו .9.2
השכר והתוספות הנלוות שיש לשלם לעובדים בענף השמירה והאבטחה, בהתאם לדרישות 

, להסכם הקיבוצי בענף השמירה 2012-החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה התשע"ב
 המכרז.   ווי ההרחבה בענף השמירה ובהתאם להוראות , צוהאבטחה

שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שתהיה חייבת לנמק  עפ"י עוד  מובהר כי למכללה שמורה הזכות ,  .9.3
כי השומרים ,כולם או חלקם, יישאו נשק  וזאת מבלי שהמכללה בכל עת את החלטתה , לדרוש 

תידרש לשלם כל תמורה נוספת ,כאשר המציע מתחייב כי כל שומר אשר יועסק על ידו במתן 
  ברת תוקף.השירותים עפ"י מכרז זה, במידה ויזכה, יהיה בעל תעודת מאבטח 

מובהר כי העלות המוצעת כוללת גם את מלוא התנאים הסוציאליים על פי  ,למען הסר ספק .9.4
החוק, תשלום עבור השעות הנוספות כחוק, עלות ציוד וביגוד, תוספת ותק, הפרשות פנסיוניות, 
דמי הבראה, דמי חגים, עלות הכשרות נדרשות, עלות חפיפות במשימות שיידרשו, עלות פיקוח 

 .4%שאינו נמוך מ רווח הספק ורה מצד ובק

כן מובהר, כי מחירי ההצעה מהווים תשלום מלא וסופי בגין ביצוע השירות, וכוללים את כל  .9.5

על פי  יםההוצאות, בין מיוחדות ובין כלליות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בביצוע השירות
נשוא החוזה, לרבות כוח תנאי המכרז בשלמות ומהווים כיסוי מלא לכל התחייבויות המציע 

והיתרים וכיוצ"ב. מובהר, כי לא  ונותיחומרים, כלי עבודה, ביטוחים, רישאדם, ציוד, כלי רכב, 
 יתווספו למחירים אלה סכומים נוספים מכל מין וסוג שהוא לרבות הפרשי הצמדה למדד. 

. כן המכללה  על אף האמור לעיל, יתווסף לתמורה מע"מ בשיעורו עפ"י דין אשר ישולם על ידי .9.6
 הסכם בלבד.בהתאם להוראות ההתמורה תעודכן 

בגין מתן שירות בימי שבת וחג תשולם התמורה בתוספת השיעור הקבוע בחוק שעות עבודה  .9.7
 . 1951 –ומנוחה תשי"א 

לעיל, כל ההיטלים הממשלתיים, מכס, בלו, מס קניה וכיו"ב בלי לגרוע מכלליות האמור מ .9.8

 ות שבהצעה.ה ובמחירי היחידלים במחירי ההצעייחשבו ככלו

לעיל רז. על המציע למלא הצעתו כמפורט ההצעה תוגש אך ורק על גבי הטפסים המצורפים למכ .9.9
ולחתום על גבי החוזה וכן לסמן בראשי תיבות של חתימתו כל דף של מסמכי המכרז. הערה 

 . ופסילתה רשם בגוף מסמכי המכרז עלולה להביא לביטול ההצעהישת

 ימים 90תעמוד בתוקפה על כל פרטיה, מרכיביה, נספחיה וצרופותיה למשך  ,כל הצעה שתוגש .9.10
תהיה רשאית לדרוש מהמציע להאריכה לתקופה  המכללה מהמועד הקבוע להגשת ההצעות. 

, את תוקף הערבות הניתנת ע"י של המציע נוספת כפי שתורה ובכלל זה להאריך, על חשבונו
 יהיה לעשות כן. המציע להבטחת קיום הצעתו, והמציע חייב
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 אופן החתימה על ההצעה .10

אם ההצעה תוגש על ידי יחיד, יחתום המציע תוך ציון כתובתו, מספר הזהות שלו ויצרף את  .10.1
 חתימתו.

אם ההצעה תוגש על ידי שותפות )ככל שהדין מאפשר התאגדות כאמור(, יחתמו על ההצעה כל  .10.2
מלא, מספרי זהותם וכתובתם, השותפים המוסמכים לחתום בשם השותפות, תוך ציון שמם ה

ובצרוף חותמת השותפות. כן תצורף הוכחה על זכות החתימה בשם השותפות ותעודת רישום 
 השותפות.

אם ההצעה תוגש ע"י תאגיד )ככל שהדין מאפשר התאגדות באופן זה(, יחתמו על ההצעה  .10.3
שום שלו המנהלים המוסמכים בשם התאגיד תוך ציון שמם המלא, כתובת התאגיד ומספר הרי

ובצרוף חותמת התאגיד. כמו כן תצורף הוכחה על זכות החתימה בשם התאגיד והוכחה על 

 רישום התאגיד. 

את ההצעה בצירוף כל מסמכי המכרז הנדרשים חתומים על ידי המציע, יש להכניס למעטפה  .10.4
ים את המעטפה יש להניח ידנית בתיבת המכרז  2022/20’ מכרז פומבי מס"סגורה ועליה לציין: 

 12:00בשעה   24/02/20, וזאת עד ליום מכללה האקדמית אשקלוןב מנהלה בבנייןהמכלל של 
 .בבוקר

 לעיל. רך אשר איננה מסירה ידנית כאמור אין לשלוח הצעות בכל ד .10.5

 לא תתקבל ולא תידון הצעה שנתקבלה לאחר המועד כאמור בסעיף זה.  .10.6

 המכללה בחירת הזוכה והחלטות  .11

 המכרז בחתימת מקור.  ועל כל מסמכיולחתום עליה  על המציע למלא הצעתו  .11.1

אסמכתאות  ,מסמכים כלליים ומקצועייםק במסגרת הצעתו, את חוברת המכרז, על המציע לספ .11.2
ומידע הנדרש על פי מכרז זה. לצורך הוכחת כשירות המציע ולצורך אספקת מידע מקצועי 

הנדרש במסמך זה ובשאר  הנדרש לצורך הערכת הצעתו, המזמין רשאי לדרוש מידע נוסף על
 מסמכי המכרז והנספחים לו. 

 הצעת המציע, בהתאם להוראות מסמכי המכרז.הצעתו הכספית בטופס המציע ימלא את  .11.3

שמורה הזכות לדרוש מהמציע להציג ו/או להשלים לאחר הגשת הצעתו כל מסמך נוסף למכללה  .11.4
תונים המעידים על עמידתו שיידרש להוכחת כשירותו, ניסיונו וכיו"ב לרבות מסמכים ו/או נ

תהא רשאית לפנות לכל ממליץ ו/או איש קשר ו/או צד שלישי כלשהו  המכללה בתנאי הסף, וכן 
 ו/או נתון ו/או מידע לגבי המציע. המלצה על מנת לקבל כל 

שכל פרטי המכרז/החוזה מטעמו הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו כמוה כאישור וכהצהרה  .11.5
המקצועיות, הניהוליות והיכולות כי יש לו את כל הידיעות, הכישורים ידועים ונהירים לו, 

והאחרות וכי הוא מסוגל מכל בחינה שהיא לבצע את העבודות נשוא ההצעה, הכול כמפורט 
 במסמכי החוזה.

 חל איסור מוחלט לתאם את ההצעות שיוגשו למכרז זה עם מציעים נוספים או כל גורם אחר. .11.6

או לתקן ו/או לשנות את המסמכים שיועברו אליו או תנאי כלשהוא /המציע אינו רשאי למחוק ו .11.7
מתנאי  המכרז ובמקרה זה תהא ועדת המכרזים רשאית לפסול את הצעת המציע או להתעלם 
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רשאית לראות בכל שינוי, מחיקה  המכללה מן התיקונים והשינויים, הכל כפי שתסבור לנכון. 
 אי המכרז ולפסול את הצעתו.או תיקון כאמור משום הסתייגות המשתתף מתנ

 וועדת המכרזים תהא רשאית לפסול הצעה שלא תוגש בהתאם להוראות כאמור לעיל. .11.8

וועדת המכרזים תהא רשאית לתקן טעויות סופר או טעויות חשבונאיות שנפלו בהצעה, או  .11.9
 לחילופין לפסול הצעה שנפלו בה טעויות או אי התאמות כאמור, הכול לפי שיקול דעתה הבלעדי

 והמוחלט.

 אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או הצעה אחרת כלשהי.   המכללה  .11.10

ו/או להחליט על הזמנת חלק  ,כולו או מקצתו, לבטל את המכרזבכל עת רשאית המכללה  .11.11
מהמאבטחים/שומרים בלבד ו/או להעמיד מאבטחים/שומרים מטעמה ו/או לבצע עבודות 

ו/או המכללה ים, הכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של דומות באמצעות נותני שירות אחר
שומרת על זכותה לפרסם מכרז/ים חדש/ים  המכללה בהתחשב בתקציב שיעמוד לרשותה. 

  .לעילה על ביטול המכרז או חלקו כאמור במקרה בו החליט

למען הסר ספק, ועדת המכרזים רשאית לפסול הצעה אשר לדעתה הינה הצעה גירעונית ו/או  .11.12
כרז זה ובהתאם אשר מעלה חשש לאי מילוי התחייבויות הקבלן כלפי עובדיו לפי תנאי מהצעה 

 . להוראות כל דין

מכרז והכל בהתאם לצרכי השירותים במורה הזכות להגדיל או להקטין את היקף שלמכללה  .11.13
 .המכללה ובהתאם להוראות כל דין ושיקול דעת  המכללה,

קפו או נדחה ביצועו ו/או חלק ממנו, מכל סיבה שהיא, בוטל המכרז או הוקטן היקפו או הוגדל הי .11.14
תביעה ו/או זכות תביעה בגין כל פיצוי אף אם יגרם לו טענה ו/או לא תהא למציע ו/או לזוכה כל 

נזק כאמור, והמציע ו/או הזוכה לא יהיה זכאי לפיצוי מכל מין וסוג ולא ייערך כל שינוי 
 בתמורה שתשולם לו.

חוק "  –) להלן  1992-ב' לחוק חובת המכרזים התשנ"ב  2עדפה לפי סעיף מציע  המעוניין לקבל ה .11.15

לעניין עידוד נשים בעסקים , יצרף להצעתו אישור רו"ח כי המציע הינו עסק  חובת המכרזים"(

בשליטת אישה כמשמעו בחוק חובת המכרזים. בנוסף, יצרף המציע להצעתו תצהיר שהעסק 

בת המכרזים. צירוף האישורים האמורים הינו תנאי הוא בשליטת אישה  כמשמעותו בחוק חו

 הכרחי לקבלת העדפה לפי הוראות החוק האמורות.

 אמות המידה לבחירת ההצעה הזוכה  .12

 שלבי בדיקת ההצעות לאחר פתיחתן על ידי וועדת המכרזים                     

נאי ודרישות תבחן ועדת המכרזים את עמידת המציעים בכל ת ,בתחילה – עמידה בתנאי סף

הסף שלעיל. הצעה שלא תעמוד בדרישות תנאי הסף כאמור תפסל על הסף ולא תיבחן לצורך 

 מתן ציון כולל של איכות ומחיר ו/או להשוואה עם מציעים אחרים.

כל הצעה  שעמדה בתנאי  -ביצוע חישוב משוקלל ומתן ציון כולל למרכיבי ההצעה, איכות ומחיר 

ון  משוקלל כולל )מחיר + איכות(. שקלול הצעות ייקבע לפי הסף למכרז ייקבע לגביה צי

 משקלות יחסיות כדלקמן:

המציע נדרש לצרף להצעתו את כל המסמכים והנתונים הנדרשים לפי תנאי  :לתשומת לב המציעים
הסף למכרז, כולל את כל מסמכי ההבהרות למכרז ומסמכי התשובות. על המציע ועליו בלבד, האחריות 

לצרפם במלואם להצעתו. לא לבחון את המסמכים המבוקשים במסגרת תנאי הסף למכרז ולדאוג 
 תישמע כל טענה מצד המציעים בעניין זה.  
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 60% -משקל מחיר  א. 

 40% –משקל איכות  ב. 

ביותר וזאת מבלי לגרוע מזכותה של ועדת  הגבוההזוכה ייקבע בהתאם לציון המשוקלל  

 המכרזים לפסול כל הצעה מחמת חוסר סבירות ו/או כל נימוק סביר אחר.

 .המצורף למסמכי המכרז כ ייערך בהתאם למפורט בנספח   אופן חישוב ושקלול ההצעות          

 

 חובת הזוכה עפ"י המכרז .13

ימים  7כשהוא חתום, תוך למכללה הזוכה יידרש לחתום על החוזה המצורף למכרז ולהחזירו  .13.1
 לזוכה בדבר זכייתו במכרז.המכללה מתאריך הודעת 

את ימי עסקים  7ולא יאוחר מ למעמד חתימת ההסכם על ידו,  , עדלמכללה הזוכה  ימציא  .13.2
 המסמכים הבאים: 

אישור חתום מאת חברת ביטוח מטעמו על עריכת הביטוחים כנדרש בחוזה על פי נוסח אישור  .13.3
 בהתאם למסמכי המכרז. קיום ביטוחים

מאה )במילים:  ₪ 100,000חתומה להבטחת ביצוע העבודות נשוא המכרז, בסך ביצוע ערבות  .13.4
  מסמכי המכרז.נוסח המופיע במסמך כ"ד המצורף לבהתאם ל אלף שקלים חדשים( 

     ת אישור כי כל העובדים שיועסקו על ידו אינם בעלי הרשעה בעבירת מין כהגדרתה בחוק למניע  13.5     
 ימים.העסקת עברייני מין במוסדות מסו

בצרוף ערבות חתומה לביצוע זוכה שנדרש לחתום על החוזה, ולא החזירו כשהוא חתום ו .13.5
ימים מיום הדרישה כאמור לעיל,  7ההסכם וכל האישורים האחרים הנקובים לעיל בתוך 

תחולט הערבות שצורפה לצורך השתתפות במכרז והבטחת הצעת המציע וזאת מבלי לפגוע בכל 
טל סעד אחר, סכום הערבות ישמש כפיצוי קבוע ומוסכם מראש בגין אי קיום ההתחייבויות שנו

רשאית, מבלי לתת כל הודעה או  המכללה על עצמו המציע בהגשת הצעתו למכרז. כמו כן, תהא 
התראה, להתקשר בהסכם עם מציע אחר וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי. לזוכה לא תהיה כל 

 עם מציע אחר במקומו.   המכללה טענה ו/או תביעה ו/או זכות לפיצוי עקב התקשרותה של 

את ההפרש בין ההצעה  למכללה יהיה הזוכה חייב לשלם  –ם מציע אחר ע המכללה התקשרה  .13.6
רשאית לצורך זה להשתמש גם בכספי  המכללה לבין הצעתו הוא, ו המכללה שנבחרה על ידי 

 הערבות שחולטו כמפורט לעיל.  

לבין הצעתו של הזוכה קטן מסכום  המכללה היה ההפרש שבין ההצעה שנבחרה על ידי  .13.7
תהא רשאית לחלט את  המכללה ום הערבות פיצוי קבוע ומוסכם מראש, והערבות, ישמש סכ

תהא רשאית לחלט  המכללה הערבות להשתתפות במכרז במלואה. למען הסר ספק יובהר, כי 
את הערבות להשתתפות במכרז ולהבטחת הצעת המציע במלואה גם במקרה בו לא תתקשר עם 

 מציע אחר במקום הזוכה. 

כנגד הזוכה עקב הפרת  המכללה  זכות ללפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו אין באמור לעיל כדי    .13.8
 ההתחייבויות שנטל על עצמו המציע עם הגשת הצעתו למכרז. 

ו/או  המכללה , כהגדרתן בהסכם ונספחיו בהתאם להנחיות שירותים ההזוכה יידרש לבצע את    .13.9
 המכרז. , הכל כמפורט במסמכיהמכללה ולשביעות רצונו ורצון  מטעמה מי 

המכללה ו/או מי מטעמה ורצוף עם  קבוע, יידרש הזוכה לשמור על קשר השירותים לצורך ביצוע  .13.10
 ותם יחזיק על חשבונו. כל אמצעי הקשר המקובלים אבמהלך תקופת ההתקשרות, תוך שימוש ב
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החל ממועד חתימת החוזה ובמשך כל תקופת ההתקשרות מתחייב הזוכה לבצע את העבודות גם  .13.11
יהיו פעילים. למען הסר ספק יובהר, כי לא תשולם כל המכללה רום, ככל שמוסדות בשעות חי

תמורה נוספת בגין מתן השירותים כאמור, וכי התמורה המשולמת לזוכה לא תחרוג בשום אופן 
 ממחירי הצעתו.  

הזוכה לא יסב ולא יעביר את ההסכם, כולו או מקצתו, או כל טובת הנאה על פיו ו/או התחייבות  .13.12
פיו לאחר במישרין או בעקיפין. למען הסר ספק, הזוכה לא יורשה להעסיק קבלני משנה  על

ו/או מי מטעמה מראש ובכתב. מבלי  המכללה לצורך ביצוע העבודות, אלא לאחר קבלת אישור 
לגרוע מן האמור לעיל, לא יהא בהעסקת קבלני משנה כדי לגרוע מהתחייבויות הזוכה עפ"י 

 , הכל כאמור במסמכי המכרז.המכללה חריותו כלפי מסמכי המכרז, לרבות א

  .לפי הסכם זה לאחר המכללה הזוכה לא יהיה זכאי להמחות את זכותו לקבלת סכום כלשהו מ .13.13

בכל מקרה בו האישורים ו/או התעודות הנדרשים להיות בתוקף במועד הגשת ההצעות, כתנאי  .13.14

אישורים ו/או התעודות יהיו בעלי הינם בעלי תוקף מוגבל, הזוכה חייב לדאוג לכך שכל ה -סף
 תוקף גם במועד חתימת החוזה ולכל אורך תקופת החוזה, אף אם זו תוארך מכל סיבה שהיא. 

       יתרת התנאים וההוראות ביחס להתקשרות מפורטים בנוסח החוזה ובמסמכי המכרז. .13.15

 מציעים סיור  .14

 ור  יצא  מבניין מנהלה אשר הסי 10:00. בשעה   12/02/20 יתקיים ביום חובה מציעים סיור 
מציע שלא השתתף בסיור המציעים והגיש הצעה, הצעתו  אשקלון. 12רחוב יצחק בן צבי  מכללהב

 תיפסל על הסף.

 

 ועורך המכרז מטעמה המכללהרכוש  –מסמכי המכרז    .15

המכרז הינו קניינו הרוחני של עורך המכרז מטעם המכללה אשר מועבר למציעים לצורך הגשת הצעה 
 לבד. אין לעשות בו שימוש שאינו לצורך הגשת ההצעה.ב
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  ג מסמך            

 אישורים שעל המציע להגיש במסגרת ההצעה

  2022/20מכרז מספר  – פרטי  המציעטופס 

 

 :המכללה האקדמית אשקלוןלכבוד 

 

כרז שבנדון. אנו חברת _______________________________מגישים בזאת את הצעתנו למ .1

 יום מהמועד האחרון הנקוב למסירת ההצעות. 180הצעתנו תקפה למשך 

 פרטי המציע: .2

 שם המציע _________________________________________________________ .2.1

 ______________________________________ג תאגיד____________סו .2.2

 ____________________________ו מס' ח.פ.__________________ת.ז. א .2.3

 ___________________________________ישום_____________תאריך ר .2.4

 ___________________________________ __________כתובת:_______ .2.5

 ___________________________________________________טלפון:__ .2.6

 ____________________________________________טלפון נייד:_____ .2.7

 _____________________________________________מס' פקס:_____ .2.8

 _____________________________________כתובת דואר אלקטרוני:__ .2.9

 _________________________:פרטי המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם המציע .2.10

 

 

המכרז וחוזה אנו הח"מ בשם חברת _______________________ מצהירים בזאת כי כל מסמכי 

ההתקשרות נקראו על ידנו וכל האמור בהם מקובל עלינו ואנו מסכימים למכלול התנאים, ההתניות 

 וההוראות המובאים במסמכי המכרז וחוזה ההתקשרות ואנו מתחייבים לפעול על פיהם.

 

 _________חותמת התאגיד:    תאריך: ______________

 

 _________________בשם המציע: _____ חתימה מלאה ומחייבת של המורשים לחתום
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 מסמך ד 
 

 נוסח ערבות להגשת הצעות
 

 לכבוד
 המכללה האקדמית אשקלון

  12רח' יצחק בן צבי 
 אשקלון

 
 א.ג.נ., 

 
 ערבות בנקאית מס' __________הנדון:    

 

אנו ( "המבקש" –להלן עפ"י בקשת __________________________ ת.ז./ח.פ. _______________ )
₪  100,000ערבים בזה כלפיכם ביחד ולחוד בערבות מוחלטת ובלתי מותנית לתשלום כל סכום עד לסך של 

( שתדרשו מאת המבקש בקשר עם הגשת הצעתו בגין "סכום הערבות" –להלן )במילים: מאה  אלף  ש"ח( )
 למתן שירותי שמירה, אבטחה, סיור ומוקד   בקמפוס אשקלון. 2022/20מכרז 

 שתדרשו מאתנו בקשר לכתב ערבות זה עד לגובה סכום ערבות ישולם על ידינו. כל סכום
 

אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום שתשלומו ידרש ע"י כל אחד מכם תוך שבעה ימים מיום קבלת 
דרישתכם הראשונה בכתב, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם או להמציא לנו כל ראיה, 

משפטית אחרת ומבלי שיהא עליכם לדרוש תחילה את סילוק הסכום הנ"ל מאת  פסק דין  או אסמכתא
 המבקש.

 

 כתב ערבות זה יעמוד בתוקפו עד ליום ________________ ועד בכלל.
 

ערבות זו הינה בלתי חוזרת מוחלטת, בלתי ניתנת לשינוי ובלתי ניתנת להעברה אלא בהסכמתכם 
 המפורשת ובכתב. 

 
 

 בכבוד רב,       
 

       _______________ 
 בנק               

 

 
 

 



________________  

 חתימה וחותמת המציע

 

 

 מסמך ה            

 הצהרה על שמירת סודיות 

 

 –אני _________________ת"ז ____________ עובד בחברה/גוף/עסק _____________ )להלן 

  המכללה האקדמית אשקלון"הספק"( או מועסק על ידה, או פועל מטעמה מצהיר ומתחייב בזה, כלפי 

 כלפי הספק:ו

לא לגלות, להראות או למסור, בין במשך תקופת העסקתי בחברה או על ידה ובין לאחר מכן,  .1

או של הספק ושום מידע  המכללה לשום אדם או גוף, שום סודות מסחריים, או אחרים של 

מס' במכרז פומבי  המכללה או לחברה בכלל ולעניין הסכם ההתקשרות עם  למכללה הנוגע 

בפרט,  "ההסכם"(, -)להלן  מכללה האקדמית אשקלוןבומוקד יצוע שירותי אבטחה לב ________

או שום מידע הקשור במישרין או בעקיפין, ברכושן, עסקיהן, ענייניהן, לקוחותיהן, ספקיהן 

או בחברה או הבאים עמהן במגע, ולרבות, אך מבלי  במכללה והאנשים או הגופים הקשורים 

נושאי תהליכים, מחירים, תחשיבים, תנאי התקשרות עם  לגרוע מכלליות האמור לעיל,

לקוחות וספקים, מסמכים וסודות, וזאת בין שהסודות והאינפורמציה האמורים הגיעו אלי 

ובין שהגיעו לידיעתי  למכללה או בחברה או בביצוע שירותים  במכללה כתוצאה מהעסקתי 

 בכל אופן אחר שהוא;

יל שלא למטרות ביצוע של השירותים נשוא ההסכם שנמסר לא לעשות כל שימוש במידע כאמור לע .2

 או הספק, כולל בצוע שכפולים, העתקים וכו', שלא למטרות אלה; המכללה לבצוע על ידי 

על פי הצהרה זו מהווה עבירה על חוק העונשין,  המכללה ידוע לי שאי מילוי ההתחייבויות כלפי  .3

 ;1977 –התשל"ז 

, עלולה המכללה לעיל, למאן דהו, ללא אישור בכתב מ 2או  1עיף ידוע לי שהעברת מידע כאמור בס .4

 נזקים משמעותיים ביותר; למכללה להסב 

התחייבות זו תמשיך לחול אף לאחר תום תקופת ההסכם האמור. התחייבות זו לא תחול על מידע  .5

 שהוא בבחינת נחלת הציבור.

 

     

 תאריך  חתימת העובד  שם הספק/ספק

     

   חתימת מורשה חתימה  חתימהשם מורשה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



________________  

 חתימה וחותמת המציע

 

 

 מסמך ו            

 

 תצהיר בדבר תשלום שכר מינימום ותשלומים סוציאליים

 

אני הח"מ __________________________, נושא ת.ז. מס' _________________, מורשה החתימה 

____)להלן: מטעם _____________________________________ שמספרה ________________

 המציע( מצהיר בזאת, בכתב, כדלקמן: 

 הנני מצהיר כי התקיים במציע אחד מאלה:   .1

המציע ובעל הזיקה אליו, לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים בשנה  א.

 שקדמה למועד חתימת ההצהרה. 

ות או יותר לפי חוק עובדים אם המציע או בעל הזיקה אליו הורשעו בפסק דין חלוט בשתי עביר ב.

 ההרשעה האחרונה לא הייתה בשלוש השנים שקדמו למועד חתימת ההצהרה.  –זרים 

  –לעניין סעיף זה  

גם בעל השליטה בו או  –מי שנשלט על ידי המציע ואם המציע הוא חבר בני אדם  – "בעל זיקה"

 חבר בני אדם אחר שבשליטת בעל השליטה בו. 

חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(,  – "חוק עובדים זרים"

 .1991 -התשנ"א

 .1968 -כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח – "שליטה"

 

 הנני מצהיר כי התקיים במציע אחד מאלה: .2

 המציע ובעל הזיקה אליו לא הורשעו בעבירה לפי חוק שכר מינימום. א.

חוק שכר מינימום, אך במועד חתימת ו הורשעו בעבירה אחת לפי המציע או בעל הזיקה אלי ב.

 ההצהרה חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה. 

המציע או בעל הזיקה אליו הורשעו בשתי עבירות או יותר לפי חוק שכר מינימום, אך במועד  ג.

 חתימת ההצהרה חלפו שלוש שנים לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. 

  –לעניין סעיף זה   

 . 1981 -כמשמעותם בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א – "שליטה" -מצעי שליטה", "החזקה" ו"א

 כל אחד מאלה: - "בעל זיקה"  

 חבר בני אדם שנשלט על ידי הספק. (1  

 אם המציע הוא חבר בני אדם, אחד מאלה: (2

 בעל השליטה בו;)א(   

     ניין, דומה במהותו להרכב כאמור של חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו, לפי הע )ב(

 המציע, ותחומי פעילותו של חבר בני האדם דומים במהותם לתחומי פעילותו של המציע;       

 מי שאחראי מטעם המציע על תשלום שכר העבודה; )ג( 

 

חבר בני אדם אחר, שנשלט שליטה  –אם המציע הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית  (3

 די מי ששולט במציע;מהותית בי

הורשע בפסק דין חלוט, בעבירה לפי חוק שכר מינימום, שנעברה לאחר יום כ"ה בחשון  – "הורשע" 

  (.31.10.02התשס"ג )

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



________________  

 חתימה וחותמת המציע

 

 

 

   בני  החזקה של שלושה רבעים או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה בחבר – "שליטה מהותית"

 אדם. 

יהיה  המכללה , ושהפרה יסודיתידוע לי כי הפרת ההתחייבות בדבר אי העסקת עובדים זרים הינה 

רשאי, לפי שיקול דעתו, לבטל את החוזה או לחלט את הערבות שברשותו, או שניהם יחד, וזאת 

-חוזה(, תשל"אעל פי כל דין, לרבות חוק החוזים )תרופות בשל הפרת  המכללה מבלי לגרוע מזכויות 

1970. 

 

 

הנני מצהיר כי שמי הוא __________________________________, כי החתימה המופיעה בשולי 

 גיליון זה היא חתימתי וכי תוכן הצהרתי אמת. 

 

 

___________________     _____________________ 

 שם המצהיר + חתימה                                    תאריך                                                        

 

 

 

 אישור עו"ד

 

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

במשרדי ברחוב _________________ בישוב/עיר ______________ מר/גב' 

די ת.ז. ________________________ ______________________ שזיהה/תה עצמו/ה על י

המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה צפוי/ה לעונשים /

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



________________  

 חתימה וחותמת המציע

 

 

 

 

 

 מסמך ז              

 תצהיר בדבר אי תיאום הצעות במכרז

 

מ ___________________________________ מס ת"ז _____________________ העובד אני הח"

 בתאגיד _____________________ )שם התאגיד( מצהיר בזאת כי: 

 אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם התאגיד ומנהליו. 

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

הוחלטו על ידי התאגיד באופן עצמאי, ללא  2220/20ו הכמויות אשר מופיעים בהצעה למכרז ם אהמחירי

 התייעצות, הסדר או קשר עם מציע אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר. 

המחירים או הכמויות המופיעים בהצעה זו לא הוצגו בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע הצעות במכרז זה 

 וטנציאל להציע הצעות במכרז זה. או תאגיד אשר יש לו את הפ

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

 לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתי זו. 

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

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

 פוטנציאלי אחר במכרז זה. 

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

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

 . 1988-ההגבלים העסקיים, תשמ"ח

 

         

חתימת   שם המצהיר     חותמת התאגיד     שם התאגיד    תאריך      

 המצהיר

 

 אישור עו"ד

אני הח"מ __________________________, עו"ד, מאשר/ת כי ביום ___________________ 

__________________ בישוב/עיר הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב ____________

______________________ מר/גב' ______________________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. 

__________________ המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי 

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

 

______________________________________________________________________ 

 חתימת עורך הדין           חותמת ומספר רישיון עורך דין                תאריך               



________________  

 חתימה וחותמת המציע

 

 

 

 מסמך ח           

 2011-ת האכיפה על דיני העבודה, תשע"ב( לחוק הגבר1)א()28הצהרה בהתאם לסעיף 

 

אני הח"מ ________________________________ מס ת"ז _____________________ העובד 

 בתאגיד ______________________________________ )שם התאגיד( מצהיר בזאת כי: 

 

ות מעבר לעלויות הדרושות כוללת עלויות נוספ 2022/20אני מתחייב כי הצעת המחיר אותה הצעתי למכרז 

 . 4%שאינו נמוך מ  להשלמת השירות, לרבות עלות רווח

 במסגרת העלויות המגולמות בתמורה אשר הגשתי בהצעה למכרז, אני מתחייב כי עלות זו כוללת:

 

 המכרז וחוזה ההתקשרות. ,את כל העלויות הדרושות עבור תשלומים הנדרשים לפי החוק .1

 וח כלכלי.עלויות נוספות הכוללות רו .2

 עלות שכר מינימלית כדרוש על פי החוק או מעבר לה, עבור עובדיי. .3

  

 ולהצהרתי זו  באתי על החתום

 

         

 חתימת המצהיר  שם המצהיר     חותמת התאגיד     שם התאגיד    תאריך      

 

 אישור עו"ד  

 

_______________ הופיע/ה אני הח"מ ________________________, עו"ד, מאשר/ת כי ביום ____

_____________ בישוב/עיר -בפני במשרדי אשר ברחוב ____________________

________________ מר/גב' ______________________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. 

__________________ המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי 

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

____________________________________________________________________ 

 חתימת עורך הדין      חותמת ומספר רישיון עורך דין               תאריך                

 

 

 

 

 



________________  

 חתימה וחותמת המציע

 

 

 

 

 

 

 מסמך ט           

 תצהיר בעלות על כלי ירייה

 

אני הח"מ __________________________________ מס ת"ז _____________________ העובד 

 בתאגיד _____________________ )שם התאגיד( מצהיר בזאת כי: 

 

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

 לי ירייה.בבעלותי/בבעלות התאגיד _______ כ .2

 

 ולהצהרתי זו  באתי על החתום

 

 

         

 חתימת המצהיר  שם המצהיר     חותמת התאגיד     שם התאגיד    תאריך      

 

 

 

 אישור עו"ד

 

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

_________________ בישוב/עיר ________________ בפני במשרדי אשר ברחוב ______________

מר/גב' ______________________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. __________________ המוכר/ת 

לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים 

 על התצהיר דלעיל. בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני 

 

______________________________________________________________________ 

 חתימת עורך הדין     חותמת ומספר רישיון עורך דין          תאריך             

 

 

 

 

 



________________  

 חתימה וחותמת המציע

 

 

 

 

 

 מסמך י            

 התחייבות לעניין אי העסקת עובדים זרים

 

 

עם המציע ______________ )להלן: "המציע"(, נושא ת.ז. אני הח"מ מורשה חתימה מט

א יועסקו ל 2022/20במסגרת מכרז ________________ מצהיר בזאת, כי לצורך ביצוע העבודות ל

עובדים זרים, על ידי בין במישירין ובין בעקיפין, וכן ידועים לי הצעדים שינקטו נגדי במידה ואפר 

 התחייבות זו.

 

 

 

 

 אתי על החתוםולהצהרתי זו  ב

 

 

         

 חתימת המצהיר  שם המצהיר     חותמת התאגיד     שם התאגיד    תאריך      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



________________  

 חתימה וחותמת המציע

 

 

 מסמך יא           

 תצהיר אודות מספר עובדים ועתודת עובדים

 

מס ת"ז ______________________ העובד  ________________________אני הח"מ ______

 ________________________________________ )שם התאגיד( מצהיר בזאת כי: בתאגיד 

 אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם התאגיד ומנהליו. 

העומדים בתבחיני משטרת ישראל  ___________ מאבטחים הועסקו על ידי המציע 2015 – 2019בשנים 

 בפריסה ארצית.

 ___________מאבטחים בפריסה ארצית.המציע מעסיק, נכון ליום הגשת ההצעה, ___

 לעיל. 2מכלל אנשי האבטחה המפורטים בסעיף  10%למציע עתודה נוספת מתאימה של לפחות 

  2015-2019להלן מספר המאבטחים שהועסקו על ידי המציע בשנים 

 
 רשויות מקומיות // גופים ציבוריים לקוחותשמות  מספר מאבטחים שנה

2015 

 

  

2016 

 

 

  

2017 
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2019 

  

 

 ולהצהרתי זו  באתי על החתום

         

 חתימת המצהיר  שם המצהיר     חותמת התאגיד     שם התאגיד    תאריך      

 אישור עו"ד
אני הח"מ ________________________, עו"ד, מאשר/ת כי ביום ______________________ 

______________________________ בישוב/עיר הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב _____
________________ מר/גב' ______________________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. 
__________________ המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי 

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

 הדיןחתימת עורך             חותמת ומספר רישיון עורך דין                תאריך  

 

 

 



________________  

 חתימה וחותמת המציע

 

 

 

 מסמך יב          

 

 תצהיר רשימת סניפי המציע

 

 

 

 

 

 ולהצהרתי זו  באתי על החתום

 

         

 חתימת המצהיר  שם המצהיר     חותמת התאגיד     שם התאגיד    תאריך      

 

 

 אישור עו"ד

 

ר/ת כי ביום ______________________ אני הח"מ ________________________, עו"ד, מאש

הופיע/ה בפני במשרדי אשר ברחוב ___________________________________ בישוב/עיר 

________________ מר/גב' ______________________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. 

הצהיר אמת וכי __________________ המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה ל

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

 

 

_________________     ______________________     ________________ 

 ת עורך הדיןחתימ            חותמת ומספר רישיון עורך דין                תאריך              

           

 

 

 

 טלפון בסניף כתובת שם הסניף אזור

 

 תל  אביב והמרכז

   

 

 חיפה והצפון

   

 

 ירושלים ויו"ש

   

 

 דרום

   



________________  

 חתימה וחותמת המציע

 

 

 

 מסמך יג

 תצהיר המציע ושל בעלי הזיקה בו, בדבר קיום חובותיו בעניין שמירת זכויות עובדים

 

אני הח"מ, ____________, ת.ז. __________, מורשה חתימה בחברת 

__________________________, ח.פ. ______________, )"המציע"( לאחר שהוזהרתי כי עלי 

 יר אמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת כדלקמן:להצה

 

חברתי מקיימת את חובותיה בדבר שמירת זכויות עובדים על פי דיני העבודה, צווי ההרחבה  .1

 וההסכמים הקיבוציים שחלים עליה לצורך אספקת השירותים במכרז זה.

 

 במשבצת המתאימה( X)חובה לסמן  .2

 לא הורשעועלי השליטה בו וחברות אחרות בשליטת מי מבעלי השליטה )אם קיימות( המציע וב 

 בהרשעות פליליות בגין הפרת דיני עבודה.

  )הורשעוהמציע ובעלי השליטה בו וחברות אחרות בשליטת מי מבעלי השליטה )אם קיימות 

 השנים האחרונות.  3בהרשעות פליליות בגין הפרת דיני עבודה ב 

 השנים האחרונות:  3ת הפליליות ב פירוט העברו

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________ 

 

 במשבצת המתאימה( X)חובה לסמן  .3

 לא מבעלי השליטה )אם קיימות(  כנגד המציע ובעלי השליטה בו וחברות אחרות בשליטת מי

 פסקי דין חלוטים בגין הפרת דיני עבודה. נפסקו

  )נפסקוכנגד המציע ובעלי השליטה בו וחברות אחרות בשליטת מי מבעלי השליטה )אם קיימות 

 פסקי דין חלוטים בגין הפרת דיני עבודה.

 פירוט פסקי הדין החלוטים בגין הפרת דיני עבודה: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________ 

 

 במשבצת המתאימה( X)חובה לסמן  .4

  )לא הוטלועל המציע ובעלי השליטה בו וחברות אחרות בשליטת מי מבעלי השליטה )אם קיימות 

של חוקי העבודה על ידי משרד הרווחה, בשנתיים האחרונות שקדמו למועד קנסות בגין הפרה 

 האחרון להגשת ההצעות.

  )הוטלועל המציע ובעלי השליטה בו וחברות אחרות בשליטת מי מבעלי השליטה )אם קיימות 

קנסות בגין הפרה של חוקי העבודה על ידי משרד הרווחה, בשנתיים האחרונות שקדמו למועד 

 ההצעות. האחרון להגשת

 



________________  

 חתימה וחותמת המציע

 

 

 

 

פירוט הקנסות בגין הפרה של חוקי העבודה על ידי משרד הרווחה, בשנתיים האחרונות 

 שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות:

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

____________ 

 

 במשבצת המתאימה( X)חובה סמן  .5

  )לא הוטלועל המציע ובעלי השליטה בו וחברות אחרות בשליטת מי מבעלי השליטה )אם קיימות 

עיצומים הכספיים בגין הפרה של חוקי העבודה על ידי מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד 

בהתאם לחוק כלכלה, בשלוש השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות, 

 .2011 -הגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב

  )הוטלועל המציע ובעלי השליטה בו וחברות אחרות בשליטת מי מבעלי השליטה )אם קיימות 

הסדרה והאכיפה במשרד עיצומים הכספיים בגין הפרה של חוקי העבודה על ידי מינהל ה

בהתאם לחוק כלכלה, בשלוש השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות, 

 .2011 -הגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב

 

ידי מינהל ההסדרה והאכיפה פירוט עיצומים הכספיים בגין הפרה של חוקי העבודה על 

במשרד הרווחה, בשלוש השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות, בהתאם 

 .: 2011 -לחוק הגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

____________ 

 

 

 

 אישור עו"ד

 

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

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

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

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

 

 

    

_________________     ______________________     ________________ 

 חתימת עורך הדין            חותמת ומספר רישיון עורך דין                תאריך               

http://www.knesset.gov.il/laws/data/law/2326/2326.pdf
http://www.knesset.gov.il/laws/data/law/2326/2326.pdf
http://www.knesset.gov.il/laws/data/law/2326/2326.pdf
http://www.knesset.gov.il/laws/data/law/2326/2326.pdf
http://www.knesset.gov.il/laws/data/law/2326/2326.pdf
http://www.knesset.gov.il/laws/data/law/2326/2326.pdf


________________  

 חתימה וחותמת המציע

 

 

 

 מסמך יד            

 

מסמך התחייבות לפעול לקבלת אישור מטעם משרד הרווחה להחרגה מחוק שעות עבודה ומנוחה )ככל 

 ויידרש(

 

 

הריני ___________ ת.ז. ______________מורשה החתימה מטעם חברת __________ מתחייב, 

, המכללה האקדמית אשקלוןלצורך הענקת שירותי אבטחה בהתאם למכרז פומבי מספר ______ של 

לפעול לקבלת אישור מטעם משרד הרווחה להחרגה מחוק שעות עבודה ומנוחה, ככל והדבר יידרש 

 במכללה האקדמית אשקלון.במסגרת העבודה 

 

 

 

 

 

 ולהצהרתי זו  באתי על החתום

 

         

 חתימת המצהיר  שם המצהיר     חותמת התאגיד     שם התאגיד    תאריך      

 



________________  

 חתימה וחותמת המציע

 

 

 מסמך טו       
 אישור מחזור כספי

 

 לכבוד 
 )המשתתף( ______________________

 
 2015 - 2019אישור על מחזור כספי ממוצע בשנים הנדון : 

  
 ו לאשר כדלקמן:לבקשתכם וכרואי החשבון של חברתכם הרינ

 
 הננו משמשים כרואי החשבון של חברתכם משנת_________.  .א

 
הדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים של חברתכם ליום ______ )או לחילופין ליום____ וליום  .ב

 (  בוקרו/נסקרו )בהתאמה( על ידי משרדנו.1____( )
 

 לחילופין:
( ______  בוקרו על ידי רואי חשבון 1ם )הדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים של חברתכם ליום/ימי

 אחרים. 
 
( 1חוות הדעת/דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים )בהתאמה( ליום/ימים ) .ג

_________ אינה כוללת כל הסתייגות ו/או הפניית תשומת הלב או כל סטייה אחרת מהנוסח האחיד 
(2.) 

 
 לחילופין:

( 1תנה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים )בהתאמה( ליום/ימים )חוות הדעת / דוח הסקירה שני
_________ כוללת  חריגה מהנוסח האחיד אולם אין לחריגה זו השלכה על המידע המפורט בסעיף ד' 

 להלן.
 

 לחילופין:
( 1חוות הדעת / דוח הסקירה שניתנה לדוחות הכספיים המבוקרים/סקורים )בהתאמה( ליום/ימים )

וללת  חריגה מהנוסח האחיד אשר יש לה השלכות כמפורט לעיל על המידע המפורט _________ כ
 בסעיף ד' להלן.

  
המחזור הכספי ( _________ 1בהתאם לדוחות הכספיים האמורים המבוקרים/סקורים ליום/ימים ) .ד

 ₪.הינו גבוה מ / שווה ל________________  כולל  2019עד  2015הממוצע של חברתכם בשנים 
 

          
 

 בכבוד רב,                     
 

___________________  
 רואי חשבון          

 
 יצוינו התאריכים בהתאם לנדרש במסמכי המכרז. .1
, יראו 99לצרכי מכתב זה חוות הדעת הכוללות תוספות המפורטות בדוגמאות לתקן ביקורת מספר  .2

 אותן כחוות דעת ללא סטייה מהנוסח האחיד.
 
 

 נייר לוגו של משרד הרו"ח.  יודפס על  
 
 
 

 
 

 

    



________________  

 חתימה וחותמת המציע

 

 

 מסמך טז         

 תצהיר ייצוג הולם

 (11תנאי לעסקה עם גוף ציבורי )תיקון מס'  –תצהיר בדבר ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות 

לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת וכי אהיה ___________ אני הח"מ ____________ ת.ז. 
 צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן: 

הנני נותן תצהיר זה בשם ________________________ ח.פ. / ע.מ. ___________  .1
"(. אני המכללה)להלן: " המכללה האקדמית אשקלון"( המבקש להתקשר עם הגוף" –)להלן 

 ף.מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם הגו

 אני מצהיר כדלקמן: .2

חוק שוויון )להלן: " 1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9הוראות סעיף  
 "( לא חלות על הגוף.זכויות

 לחוק שוויון זכויות חלות על הגוף והוא מקיים אותן; 9הוראות סעיף  

עובדים לפחות הוא מתחייב לפנות למנהל הכללי של משרד  100ככל שהגוף מעסיק או יעסיק  .3
לחוק שוויון  9העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 

)ג( 9לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן; בהתאם להוראות סעיף  –זכויות, ובמידת הצורך 
הנחיות כאמור וליישמן כמו גם לעדכן את לחוק שוויון זכויות, הגוף מתחייב לפעול על פי ה

 הרשות על הפניה עצמה ויישום ההנחיות כאמור. 

אנו מתחייבים להעביר העתק מתצהיר זה למנהל הכללי של משרד העבודה הרווחה  .4
 ימים ממועד תחילת ההתקשרות. 30והשירותים החברתיים, בתוך 

         ____________________ 
 חתימת המצהיר                                                                                                              

 

 אישור

הריני לאשר, כי ביום ________, הופיע בפניי, _______________, עו"ד מ.ר. _________, אשר משרדי 
ישי, ולאחר שהזהרתיו כי עליו ברחוב ____________, מר/גב' ____________, המוכר לי באופן א

להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות תצהירו דלעיל 
 וחתם עליו בפניי.

_________________ __________________ 
 חותמת + חתימת עוה"ד                                                                                            תאריך            

 
 

 

 

 

 



________________  

 חתימה וחותמת המציע

 

 

 

 מסמך יז     

 

רשימת דיני העבודה כהגדרתם בתקנות חובת המכרזים ורשימת חוקי העבודה המפורטים 

בתוספת השלישית לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה אשר על פיהם מתחייב הזוכה לפעול 

  במשך כל תקופת ההסכם

 

 .1945פקודת תאונות ומחלות משלוח יד )הודעה(,  -

 .1946פקודת הבטיחות בעבודה,  -

 .1949 -ררים )החזרה לעבודה(, תש"טחוק החיילים המשוח -

 .1951-חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א -

 .1951-חוק חופשה שנתית, תשי"א -

 .1953-חוק החניכות, תשי"ג -

 .1953-תשי"ג חוק עבודת הנוער, -

 .1954-חוק עבודת נשים, תשי"ד -

 .1954-"דחוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי -

 .1958-חוק הגנת השכר, תשי"ח -

 .1959-חוק שירות התעסוקה, תשי"ט -

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

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

 .1957-חוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז -

 .1987-חוק שכר מינימום, תשמ"ז -

 .1988-חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, תשמ"ח -

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

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

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

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

 .2001-"אחוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, תשס -

 .2000-לחוק מידע גנטי, תשס"א 29סעיף  -

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

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

http://www.moit.gov.il/NR/exeres/3152E30D-7C35-42A7-BD71-F9E37F909AAA.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/DD4FDFBE-F1E5-4248-B9C6-FDB9163D4FAC.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/DB32620A-EAD8-4B73-BC90-A5AEE373AEEF,frameless.htm
http://www.moit.gov.il/NR/exeres/3086F86B-B98A-4088-AD0D-1F8A29643CEB.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/25D81D9F-DE2C-473A-9FD2-F5F68352BB8A.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/335289F7-90C0-4874-AFB3-DA70F3C2B230.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/4E185D9D-1D25-4F28-BAEF-88DF942C010A.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/2BFAC7B1-E7B0-4441-BC6C-2AC6107BFF3F.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/30CEE955-3E33-49B6-89D9-2C042FCC39EC.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/1EBB7063-FEEC-4B95-9993-AB54D3025E96.htm
http://www.mag.idf.il/sip_storage/FILES/3/363.pdf
https://www.btl.gov.il/Laws1/00_0001_000000.pdf
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/99ED0DD1-B84F-40BE-B38E-18AA127441B6.htm
http://www.moit.gov.il/NR/exeres/772397F9-E1D2-4E62-8A8D-9E78D502FAB9.htm
https://www.knesset.gov.il/review/data/heb/law/kns11_equalopportunity.pdf
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/F222C0BC-054F-4996-A9AD-5E8E3D8ED21F.htm?WBCMODE=presentationun
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=135665
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/007B3BF6-3091-42F4-BAF1-D394DC0A334E.htm
http://www.moit.gov.il/NR/exeres/A1FFBF03-FCC8-46E1-9C54-06FF99DF2EB8.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/5D0DD993-E5F3-4079-8880-59C5D176F508.htm
http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/5D0DD993-E5F3-4079-8880-59C5D176F508.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/66F4DD4E-FA4A-4B76-94BC-DC29543471DE,frameless.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/1ABF40EB-A7D9-4751-94FC-8C0A19565AC9.htm
http://www.knesset.gov.il/privatelaw/data/17/3/257_3_1.rtf


________________  

 חתימה וחותמת המציע

 

 

-עובדים )חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין(, תשנ"זא לחוק הגנה על 5סעיף  -

1997. 

 מתן חופשה שנתית לפי פרק שני לחוק חופשה שנתית -

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

 לחוק חופשה שנתית 13תשלום פדיון חופשה לפי סעיף  -

 לחוק שעות עבודה ומנוחה. 6בלא היתר לפי סעיף איסור העסקה בשעות נוספות שאינה מותרת או  -

איסור העסקה בשעות נוספות או במנוחה השבועית שלא בהתאם להוראות החוק שניתן לפי  -

 הוראות הפרק הרביעי לחוק שעות עבודה ומנוחה

 לחוק שעות עבודה ומנוחה 9איסור העסקה במנוחה השבועית בלא היתר, לפי סעיף  -

 לחוק שעות עבודה ומנוחה 17השבועית לפי סעיף  תשלום גמול עבודה במנוחה -

 לחוק עבודת הנוער 20איסור העסקת נער מעבר לשעות העבודה בקבועות בסעיף  -

 לחוק עבודת הנוער 12איסור העסקת נער במנוחה השבועית לפי סעיף  -

 לחוק עבודת הנוער 25איסור העסקת נער בעבודת לילה שלא בהתאם להוראת היתר לפי סעיף  -

לחוק הגנת השכר כשינכוי הסכומים היה ביוזמת  25ניכוי סכומים נשכרו של עובד לפי סעיף  איסור -

 המזמין או לפי הוראותיו

 א' לחוק הגנת השכר 25העברת סכומים שנוכו לפי סעיף  -

 ( לחוק הגנת השכר1( )1ב )ב 25איסור הלנת שכר לפי סעיף  -

 תשלום שכר מינימום לפי חוק שכר מינימום -

יד )ב( לחוק  33ינימום לפי הסכם קיבוצי כללי ענפי שהורחב בצו הרחבה, לפי סעיף תשלום שכר מ -

 1957הסכמים קיבוציים התשי"ז 

 תשלומים מכוח צווי הרחבה לנושא פנסיה. -

תשלומים לפי חוק העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים  -

 שבתוספת לחוק האמור 7,  ו 1,3,5בפרטים  בנושאים המנויים 2013 –התשע"ג 

אין באמור  כדי לגרוע מחובתו והתחייבויותיו  של המציע לפעול בהתאם להוראת כל חוק אחר אף  -

 אם אינו  מופיע ברשימה דלעיל

 

 

 

         ______________ 

 חתימת המציע              

 

 

 

 

 

 

 

http://www.moital.gov.il/NR/exeres/86A87DC2-C719-41A9-8109-C272DCB0D0E2.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/86A87DC2-C719-41A9-8109-C272DCB0D0E2.htm
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 חתימה וחותמת המציע

 

 

 

 

 מסמך יח            

 אחראי שמירהמאבטח/ בודק/ סדרן/ מוקדן/  מירה לשעה לביצוע העבודה:טבלת עלות שכר עובד ש

 

 עובד שמירה 

 הערות  

 בהתאם לצו ההרחבה  ₪ 29.12 שכר יסוד

 חופשה
1.57 ₪ 

(4.62%) 

חוק חופשה ימי חופשה בתשלום בשנתיים הראשונות, הכול בהתאם ל 12

  .1951-שנתית, התשי"א

 וצו הרחבה בענף השמירה  1951-חוק חופשה שנתית, תשי"א: מקור

 חגים
1.18 ₪ 

(3.47%) 

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

 העובדים עבדו יום לפני ויום אחרי החג אלא אם נעדרו בהסכמת המעסיק. 

 .19, סעיף 2014באוקטובר  02צו ההרחבה בענף השמירה מיום  מקור:

 

 הבראה
1.36  ₪ 

 

 ליום. ₪  424ערך יום הבראה עומד על 

הזכאות לדמי הבראה הינה מיום העבודה הראשון ותשולם לעובד כרכיב 

 נפרד שישולם לצד שכר השעה.

תעריף זה חושב עבור משרה מלאה וכולל הפרשה עבור ימי חג, חופשה 

 ומחלה.

 ולם עבור שעות נוספות.יובהר כי רכיב השעה של דמי ההבראה לא יש

 

 מחלה
0.76  ₪ 

2.5% 

בהתאם למסמך האכיפה שנחתם בין ההסתדרות ובין ארגון חברות 

 01/04/2018האבטחה מיום 

 ₪  213לפי עלות ממוצעת של כרטיס חופשי חודשי בסך של  ₪  1.17 נסיעות

 לפי צו העסקת עובדים וצו ההרחבה ₪  0.19 שי לחג

תוספת בגין ימי 

מחה אבל/ ש

 משפחתית

0.20 ₪ 

0.69% 

בהתאם למסמך האכיפה שנחתם בין ההסתדרות ובין ארגון חברות 

 14/10/2014האבטחה מיום 

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.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
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 חתימה וחותמת המציע

 

 

 עובד שמירה 

 הערות  

 פנסיה
2.55 ₪ 

(7.5%) 

 הפיקוח חוקב לקצבה לפנסיה, כהגדרתה המשולמת גמל, הפרשה לקופת

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

ובהתאם  -להעסקתו לצורך ביצוע ההתקשרות  מהיום הראשוןהחל 

לכללים הנהוגים לגבי עובדי מדינה, בכלל הדירוגים המיוצגים על ידי 

 ההסתדרות הכללית.

חופשה, ההפרשה תתבצע על שכר בסיס בתוספת דמי הבראה, ימי חג, דמי 

 ימי מחלה, תשלום עבור ימי מילואים ודמי לידה. 

במקרה שהעובד עבד שעות נוספות או שעבד בשבת יש להפריש גם בגין 

 תמורת עבודה זו.

משק לפי חוק הסכמים צו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף ב: מקור

וצו  04.12.2014, הסכם קיבוצי מיוחד מיום 1957-קיבוציים, תשי"ז

 .02.10.2014הרחבה מיום 

הפרשה לפנסיה 

בגין החזרי 

 נסיעות

0.06  ₪ 

5% 
 לפי צו העסקת עובדים וצו ההרחבה

 פיצויים
2.83 ₪ 

(8.33%) 

 שירותים על הפיקוח חוקהפרשה לקופת גמל לפיצויים, כהגדרתה ב

לצורך הסכם זה  על שם העובד ,2005-ה"גמל(, התשס פיננסיים )קופות

 להעסקתו לצורך ביצוע ההתקשרות. מהיום הראשון תעשה החל

ההפרשה תתבצע על שכר בסיס בתוספת דמי הבראה, ימי חג, דמי חופשה, 

 ימי מחלה, תשלום עבור ימי מילואים ודמי לידה. 

. יובהר 6%במקרה שהעובד עבד שעות נוספות יש להפריש בגין עבודה זו 

המשולם בגין העבודה  כי ההפרשות יבוצעו עבור הסך הכולל של התשלום

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

ובגין  8.33%במקרה שהעובד עבד בשבת בגין שכר היסוד יש להפריש 

 . 6%התוספת לעבודה בשבת יש להפריש 

ם , הסכם קיבוצי מיוחד מיו1963-פיצויי פיטורין, תשכ"ג חוק :מקור

  .02.10.2014וצו הרחבה מיום  4.12.2012

 ביטוח לאומי
1.37 ₪ 

(3.81%) 

ביטוח לאומי מעבר  3.45%משולם  מהשכר הממוצע 60%עד לשכר של 

. בטבלה זו השימוש הוא בתעריף הנמוך בשל 7.25%לשכר זה משולם 

 העובדה שמרבית העובדים אינם מגיעים לתעריף הגבוה. 

ביטוח לאומי משולם על מרכיבים נוספים מעבר לשכר היסוד כגון: 

 חופשה, ותק, חגים, נסיעות, והבראה, מתנות לחגים, סבסוד ארוחות. 

 .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/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
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/F6010E3C-F661-4F91-A748-9F0BA8AA6DDC.htm
http://www.moital.gov.il/NR/rdonlyres/0ACA91C7-7BD5-4CA5-A894-DE1A898E294B/0/tzavshmira14.pdf
http://www.btl.gov.il/laws/btlLaws.aspx?lawid=323153
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 חתימה וחותמת המציע

 

 

 עובד שמירה 

 הערות  

 קרן השתלמות
2.55  ₪ 

7.5% 

 

הספק מחויב לבצע הפרשה לקרן השתלמות לטובת  1.11.2014החל מיום 

תים. תשלום העובד החל מהיום הראשון להעסקת העובד אצל ספק השירו

 זה יבוצע עבור עובדים גם אם לא הודיעו לספק על זהות קרן ההשתלמות.

 

ההפרשה תתבצע על רכיב שכר היסוד החודשי הנקוב בהודעת החשכ"ל 

)גם עבור עובדים ששכרם גבוה מהשכר לעיל( בתוספת דמי הבראה ימי 

 חופשה, חג ומחלה. 

 

וספות או גמול שבת. יובהר כי ההפרשה לא תבוצע עבור עבודה בשעות נ

אחת לשנה הספק ימציא אישור רו"ח לביצוע ההפקדות לקרן השתלמות 

 לעובדים.

וצו הרחבה מיום  4.12.2012הסכם קיבוצי מיוחד מיום : מקור

201402.10.. 

הפרשות 

סוציאליות בגין 

 ימי מילואים

0.04  ₪ 
בהתאם למסמך האכיפה שנחתם בין ההסתדרות ובין ארגון חברות 

 14/10/2014האבטחה מיום 

 

 סה"כ
 תעריף זה אינו כולל מענק מצוינות. ₪  44.95

 

 

 )BTB(להלן רכיב שכר נוסף אשר ישולם על פי ביצוע בלבד 

שולם למציע הזוכה כנגד אישור רואה חשבון על ביצוע התשלום לעובדי שמירה מענק זה י – מענק מצוינות

 . המכללה ואבטחה מצטיינים על בסיס אמות מידה שייקבעו על ידי 

מסך הרכיבים הבאים המשולמים לספק: שכר היסוד המפורסם בהודעה זו  1%המענק יהיה בשיעור של  

(, גמול בעד עבודה בשעות נוספות או ביום מנוחה )ככל )גם עבור עובדים ששכרם גבוה מהשכר הנקוב לעיל

 שהעובד זכאי להם( וקצובת הנסיעה. 

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

המענק שישולם, אינו מהווה שכר לכל דבר ועניין, לא יובא בחשבון לעניין פיצויי פיטורים או לחישוב ערך 

 עה, ולא יבצעו בגינו הפרשות כלשהן )לרבות הפרשות לקופת גמל, ובכלל זה קרן פנסיה וקרן השתלמות(. ש

לספק תוספת בגין הפרשות לביטוח לאומי בהתאם לשיעור ההפרשה שלו  המכללה בגין תשלום זה תשלם 

 כמעסיק.

 חג הפסח בכל שנה. לעד , כי המענק כאמור, יוענק לעובדים הזכאים לו, המכללה כמו כן, מודיעה 

 

 

 

 

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
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 מסמך יט            

 

 

 שנערך ונחתם באשקלון ביום ____________ הסכם למתן שירותים

 

 

 המכללה האקדמית אשקלון    בין:

  58-036199-6ע"ר     

 אשקלון 12מרח' יצחק  בן  צבי     

 "המכללה"(  -(שתקרא להלן     

 

 מצד אחד           

 

 _____________________שם: ___    לבין: 

 כתובת: רח' ___________________    

 באמצעות מורשי חתימה: _____________    

    "נותן השירותים" או "הקבלן"(  -(שיקרא להלן     

   

 מצד שני           

 

    12והמכללה  מנהלת ומפעילה לימודים אקדמיים בקמפוס  המכללה  ברח'  יצחק  בן  צבי   :הואיל

 " בו לומדים סטודנטים."הקמפוס"(  –)להלן אשקלון              

 

   והמכללה מעוניינת בקבלת שירותי סיור, שמירה אבטחה ומוקד  ,לרבות מיון הנכנסים לקמפוס  :והואיל

  , אשקלון  וכל 12ובדיקתם ופיקוח על הסדרי החנייה בקמפוס המכללה ברחוב יצחק בן צבי                 

)להלן : "השירותים " או "השירותים משימת בטחון שתוטל ע"י גורמים ביטחוניים     

 .המוזמנים"( 

 

    אשר במסגרתו  "המכרז"( –)להלן של המכללה  2022/2020ונותן השירותים השתתף במכרז מס'  :והואיל

  עבור המכללה ואשר נותן השירותים הצעה למתן שירותי שמירה, סיור, אבטחה ומוקד  הגיש                

  דרישותיו ופירוט השירותים הנדרשים מפורטים בהסכם זה ובמסמכי המכרז המהווים  תנאיו,               

 נפרד מחוזה זה .  בלתי חלק                

 

  ומוצהר ומוסכם בזה  כי מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יש לראות את כל הצהרותיו,  :והואיל

  התחייבויותיו וחובותיו של נותן השירותים במסמכי המכרז כאילו הוזכרו שנית ומפורשות                 

 זה  ויחייבו את נותן השירותים לכל דבר ועניין. בהסכם                

  

         ונותן השירותים מצהיר ומאשר כי לפני הגשת הצעתו במכרז ו/או ההתקשרות בחוזה זה  הוא :והואיל

    את מתחם הקמפוס, את המקומות בהם ינתנו ו/או יבוצעו השירותים, אופי וסוג השירותים  בדק               



________________  

 חתימה וחותמת המציע

 

 

  ו/או דרישות הדין ו/או דרישות ו/או הוראות  המכללה ביחס לשירותים וכי הוא ים הנדרש               

 הוראות ותנאי הסכם זה ובכפוף להם.למכללה את השירותים הכל בהתאם ל מעוניין ומסכים ליתן             

 

  נתנו על ידי הקבלן למכללה  יומובהר ומודגש בזאת בין הצדדים כי השירותים עפ"י הסכם זה י : והואיל

 שלא במסגרת יחסי עובד מעביד , אלא על בסיס קבלני דווקא על כל המשתמע ומתחייב מכך.               

 

התאגיד, חברי התאגיד הדירקטורים שלו  -ובמקרה והוא תאגיד  ונותן השירותים מצהיר בזה, :והואיל

ומורשי החתימה שלו והמנכ"ל שלו הם אלה שלא הורשעו בעבירה מסוג פשע ו/או שיש עמה קלון, 

ו/או התקנות ו/או על צווים  1957-ולא הורשעו עפ"י חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים התשי"ח

חלפה  -שוא הסכם זה או פעילות דומה לה, או אם הורשעו שניתנו על פיו המתייחסים לפעילות נ

וכן כי לא תלוי  1981 –לפי חוק המרשם הפלילי ותקנות השבים התשמ"א תקופת ההתיישנות 

ועומד נגדם כתב אישום על עבירה מעבירות המנויות לעיל וכי לא ידוע לו כי מתנהלת חקירה 

 משטרתית נגד נותן השירותים ו/או נגדם בגין עבירה   מהעבירות המנויות לעיל; 

 

הינו  בעל הידע , המיומנות, הכישורים, המומחיות, ו/או כי יש ונותן השירותים מצהיר בזה כי   :והואיל

לו ו/או כי עומד לרשותו כל הרישיונות ו/או ההיתרים עפ"י כל דין ו/או כח אדם מקצועי , מיומן 

ומורשה עפ"י כל דין והכל למתן השירותים ולמילוי התחייבויותיו עפ"י הסכם זה ו/או כי הוא 

ללה את השירותים המפורטים בהסכם זה באופן, במועדים מסוגל ומסכים לבצע עבור המכ

 ובתנאים הכל כמפורט בהסכם זה;   

 

ובכפוף לנכונות הצהרותיו של נותן השירותים, המכללה מסכימה כי נותן השירותים יתן לה את   :והואיל

 השירותים הכל בהתאם להוראות ותנאי הסכם זה ובכפוף להם.             

 

 :בזה הצדדים כדלהלןאי לכך מסכימים 

 

 מבוא  .1

במבוא כאילו ויש לראות את כל האמור  מהווה חלק של ההסכם, כל האמור במבוא להסכם זה  .1.1

 הוזכר שנית ומפורשות בגוף ההסכם. 

 פרשנות  .2

להשפיע  כדיו/או  ההסכםאין בכותרות השוליים של סעיפי הסכם זה כדי לשמש פירוש לסעיפי 

 על תוכנם. 

 הדברים מחייב פירוש אחר:  ויים המפורטים להלן הפירוש שבצדם אלא אם הקשרבהסכם זה יהיו לביט .2.1

 12שכתובתה רח' יצחק בן  צבי  58-036199-6המכללה האקדמית אשקלון ע.ר : "המכללה"  .2.2

 .אשקלון

 שם: _____________________ כתובת: _____________________ נותן השירותים":" 

ה, אבטחה ומוקד וכיוצ"ב המפורטים בהסכם זה ובנספחים ": שירותי סיור, שמירהשירותים" .2.3

המצורפים לו  בכמות,  במועדים ובתנאים הכל  כמפורט בנספח א' להסכם זה ובכפוף להוראות 

 הסכם זה. 

 אשקלון.  12מתחם קמפוס  המכללה ברח'  יצחק  בן  צבי  "קמפוס  המכללה" .2.4



________________  

 חתימה וחותמת המציע

 

 

יועסקו ע"י נותן השירותים על  שומר ו/או מאבטח ו/או סייר אשר שומר/מאבטח/סייר"" .2.5

חשבונו ותוך קיום יחסי עובד ומעביד ביניהם ואשר בגינם קיבל נותן השירותים את כל הרישיונות 

ו/או ההיתרים הנדרשים עפ"י על דין להעסקתם בתפקידים אלה , לרבות, הרישיונות  לנשיאת 

 כלי ירייה.

השירותים  עפ"י הסכם זה ובכלל זה עפ"י הרישיונות הנדרשים עפ"י כל דין למתן  רישיון/נות"" .2.6

 1949 -ו/או חוק כלי הירייה , התש"ט  1972 –חוק חוקרים פרטים ושירותי שמירה ,התשל"ב 

ו/או כל צו ו/או תקנות עפ"י   2005 –ו/או חוק סמכויות לשם שמירה על בטחון הציבור התשס"ה 

ירים שיועסקו על ידי נותן חוקים אלה  ולרבות ביחס לשומרים ו/או המאבטחים ו/או הסי

 השירותים בקשר עם מתן השירותים עפ"י הסכם זה.

נותן השירותים מצהיר כי הינו מוסמך ליתן את מכלול השירותים הנדרשים עפ"י הסכם זה וכי  .3

יש ברשותו את כל הרישיונות ו/או ההיתרים הנדרשים עפ"י כל דין  לשם מתן השירותים כאשר 

כון ליום חתימת הסכם זה ,והוא מתחייב לדאוג לכך שהם יישארו הם מעודכנים וברי תוקף נ

 בתוקף ברציפות עד תום  תקופת ההסכם ו/או התקופה המוארכת , לפי העניין.

 תקופת מתן השירותים   .4

ועד   15/3/2020חודשים, דהיינו מיום  12נותן השירותים יתן למכללה את שירותיו לתקופה של   .4.1

 ופת מתן השירותים"(. "תק -להלן ) 14/3/2021יום 

למרות האמור לעיל,  הזכות בידי המכללה  להפסיק את מתן השירותים לפני תום תקופת מתן  .4.2

 יום מראש ובכתב לנותן השירותים. 30השירותים וזאת בהודעה בת 

לעיל, המכללה תהא רשאית להפסיק בכל עת את מתן  4.1כמו כן ומבלי לפגוע באמור בס"ק  .4.3

יום  בדבר הפסקת השירותים בכל מקרה אשר לדעת  15דעה בכתב בת השירותים ע"י מתן הו

המכללה נותן השירותים הפר ו/או לא מילא כל התחייבות מהתחייבויותיו עפ"י הסכם  זה ו/או 

הזניח את מתן שירותיו ו/או התנהג בצורה שאינה הולמת את תפקידו ו/או בדרך שפגעה במכללה 

גופנית ו/או  -כסים  ו/או כי נמצא בלתי כשיר מבחינה רפואית ו/או פשט רגל ו/או מונה לו כונס נ

נפשית ו/או משפטית ו/או אחרת לביצוע השירותים ו/או הורשע בדין וסופית בגין עבירה שיש 

עימה  קלון ו/או כי התברר כי אינו מנהל את עסקו עפ"י דין ו/או כי נפסלו ו/או בוטלו ו/או 

 או כי ביצע את שירותיו עפ"י הסכם זה בניגוד להוראות הדין.    הוקפאו רישיונותיו ו/או היתריו ו/

 למען הסר כל ספק, מוסכם ומובהר בזאת כי במקרה של ביטול ו/או הפסקה,    .4.4

  לא  יהיה נותן השירותים זכאי לפיצוי ו/או שיפוי כלשהו מכל סוג ומין שהם לרבות פיצוי בגין אבדן   

     ובוצעו בפועל, והמכללה תהיה זכאית למסור את ביצוע  רה בגין השירותים שאושרורווחים ולמעט התמו                

 השירותים, כולן או חלקן, לגורם אחר וזאת מבלי לפגוע בזכותה של המכללה לתבוע כל סעדים                 

 נוספים עפ"י הסכם זה ו/או עפ"י כל דין.   

החלטתה, נימוקי י וללא כל צורך  המלא והסופהמכללה רשאית, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי,   .4.5

 12( תקופות הארכה בלבד בנות 4לעיל וזאת  לארבע   ) 4.1להאריך את תקופת ההסכם שבס"ק 

חודשים  והכל אלא אם קבעה המכללה אחרת   12-חודשים כל אחת, או לתקופה אחרת קצרה מ

 "תקופות  ההארכה"(. –)להלן 

כל אחת מתקופות ההארכה  תעשה ע"י מתן הודעה בכתב הארכת תקופת ההסכם ו/או הארכת  .4.6

יום לפחות לפני תום תקופת ההסכם ו/או לפני  60מאת המכללה לנותן השירותים  שתימסר לו 

תום כל תקופת הארכה, לפי העניין. ניתנת הודעה כאמור, תארך תקופת ההסכם  או תקופת 

בהודעת המכללה וההסכם על תנאיו ההארכה, לפי העניין,  באמצעות ההודעה לתקופה הנקובה 

 והוראותיו יחול גם בתקופת  ההארכה , וזאת אלא אם קבעה המכללה אחרת. 



________________  

 חתימה וחותמת המציע

 

 

 

 הצהרות והתחייבויות נותן השירותים  .5

 נותן השירותים מצהיר, מסכים ומתחייב בזה: 

 ליתן למכללה את השירותים הכל כמפורט בהסכם זה ובנספחיו.  .5.1

בצורה טובה, ברמת האיכות, הבטיחות והיעילות שיהיו  ליתן את השירותים עפ"י הסכם זה .5.2

 להנחת דעתה של המכללה ובהתאם להוראות כל דין.  

לשאת על חשבונו בכל ההוצאות ו/או התשלומים ללא יוצא מן הכלל בקשר ובגין מתן השירותים  .5.3

ו/או ומבלי לגרוע מכלליות האמור לרבות בגין העסקת כל עובדים בגין מתן השירותים, אחזקה  

שימוש ו/או הפעלה כל כלי הרכב, כלי נשק, מוקד, ניידות סיור, התקנת עמדות מוקד ו/או חיבורן 

 למוקד ו/או בגין כל הנדרש לשם מתן השירותים בהתאם להוראות הסכם זה על נספחיו. 

נותן השירותים מצהיר ומאשר בזאת כי הוא מחזיק ו/או מחובר ו/או כי עליו להחזיק ו/או להיות  .5.4

הנותן  וקווי( אלחוטיבטחוני )ובר בתקופת מתן השירותים ו/או בתקופות ההארכה למוקד מח

מענה לתחום העיר אשקלון כאשר המוקד יהיה קשור למכללה באמצעות מערכת קשר אלחוטית 

שעות ביממה  24וטלפונית וכן לרכב הסיור והמפקח מטעם נותן השירותים . המוקד יפעל ויאויש  

 המוקד"( ."–להלן ימים בשנה ) 365,

נותן השירותים מצהיר ומאשר בזה כי יש בבעלותו ו/או בחזקתו ו/או בשימושו ניידות סיור  .5.5

דקות( לכל קריאה שהיא מהמכללה )להלן  15 -זמינות למתן מענה מידי ) בפרק זמן של לא יותר מ

 ."ניידות סיור"(  –

מטעמו אשר יבצע את השירותים עפ"י נותן השירותים מצהיר בזה כי הוא ו/או עובדיו ו/או כל מי  .5.6

הסכם זה הינם בריאים בגופם ובנפשם ואין כל מניעה רפואית או אחרת למתן שירותיו עפ"י חוזה 

זה. נותן השירותים מתחייב בזאת לעבור ולגרום לכך שעובדיו יעברו בכל עת שידרשו לכך ע"י 

 תוצאות הבדיקה למכללה. המכללה בדיקה רפואית אצל רופא ו/או מוסד מוסמך ולהמציא את 

  להודיע למכללה  מיד וללא דיחוי, על כל עניין או נושא אשר לגביהם יש לו עניין  .5.7

 אישי ו/או העלולים ליצור ניגוד אינטרסים ועניינים עם שירותיו גם עפ"י הסכם זה.               

הכשרה  להעסיק עובדים מיומנים, מקצועיים ובעלי רישיונות אשר סיימו בהצלחה כל .5.8

 למאבטחים במוסדות חינוך והכל עפ"י דרישות משטרת ישראל. 

כי לעובדים אשר יועסקו על ידו במתן השירותים עפ"י הסכם זה יהיה ניסיון מוכח במתן  .5.9

 .שירותים דומים, נושאי נשק ובעלי מיומנות מתאימה בהפעלתו ובעלי הרישיונות הנדרשים

טו לגבי זהות העובדים שיועסקו מטעם נותן בכל מקרה מובהר בזאת , כי למכללה זכות ו

השירותים ,בין טרם תחילת מתן השירותים ובין במהלכם, וזכות זו תופעל לפי שיקול דעתה 

הבלעדי של המכללה וכי נותן השירותים מתחייב להחליף את מי מעובדיו מיד עם קבלת דרישת 

 המכללה לכך ללא שתהא לה כל חובה לנמק את דרישתה.

     כל העובדים בעלי הרשעה בעבירת מין כהגדרתה בחוק למניעת ותים לא יעסיק נותן השיר .5.10

 העסקת עברייני מין במוסדות מסוימים.

    נותן השירותים ידאג כי לרשות עובדיו ו/או הפועלים מטעמו יעמדו כל הכלים והאביזרים   .5.11

 הולם וכיוצ"ב. הדרושים לשם מילוי משימותיהם ביעילות , לרבות נשק, מכשיר קשר ,ביגוד

 

 השירותים יכללו בין היתר: .6



________________  
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הרצ"ב ו/או בכל  על  נספחיו מתן שירותי שמירה  ,אבטחה ומוקד  במקומות וכמוגדר בהסכם זה  .6.1

מקומות אחרים עליהם תודיע המכללה לנותן השירותים מראש ובכתב ולצורך כך להחזיק ו/או 

 ניידות סיור ,כלי נשק וכיוצ"ב.אביזרים, מוקד ,ציוד לרבות,  כלים, להפעיל כל כח אדם,

בוקר לפני תחילת די ביצוע סריקה ביטחונית יסודית ומקפת של כל מבנה המכללה וחצרותיו מ .6.2

 הלימודים.

 שמירה על מגרש החניה. .6.3

  פיקוח על כניסת כלי רכב  למתחם החנייה של המכללה , ויציאתם ע"י   .6.4

 פתיחת ונעילת שער הכניסה לפי הצורך.  

 נטים ומבקרי המכללה לגבי מקומות חניה.הנחיית הסטוד  .6.5

 פיקוח קפדני על תקנון החניה של המכללה ואכיפת הוראותיו.  .6.6

 סיוע אינטנסיבי להנהלת המכללה באכיפת הסדר בתוך שטחי הקמפוס.  .6.7

 ליווי טקסים ואירועים הנערכים בקמפוס.  .6.8

 ייעוץ והכוונת הנהלת המכללה לליקויים ביטחוניים וסיוע בתיקונם. .6.9

במתחם המכללה אשר תהיינה מחוברות למוקד נותן  )מערכות אזעקה( עמדות מוקד  17ן, התקיל .6.10

השירותים ואשר תשמשנה הן כאזעקה למקרה של אירוע והן לקריאה דחופה ו/או אחרת למוקד. 

שעות ביממה במשך  24עמדות המוקד תהיינה במקומות כמפורט בנספח א להסכם זה ותפעלנה 

וקד תהינה מחוברות באפן תדיר למוקד של נותן השירותים ותפעלנה יום בשנה. עמדות המ 365

עמדות על ידי המכללה התקנתן של דרשנה יככל שת באופן תקין ובאופן שיתן מענה לתכליתן.

יהיה על נותן השירותים לעשות כן במחיר הקבוע בהסכם המחיר מוקד נוספות מעבר לאמור, 

 שהגיש במסמכי המכרז.

החנייה בקמפוס ר תידרש ע"י הנהלת המכללה והנוגעת לביטחון ו/או לסדרי ביצוע כל פעולה אש  .6.11

 המכללה.

 : התמורה .7

לנותן השירותים  תמורת שירותיו של נותן השירותים עפ"י הסכם זה, מתחייבת המכללה  לשלם .7.1

 את התמורה הנקובה ובתנאים הקבועים בנספח א' הרצ"ב  והמהווה חלק בלתי נפרד מחוזה זה. 

הינה התמורה המלאה והיחידה שתידרש  הצעתוהתמורה הנקובה ב ומוצהר בזאת, כיעוד מוסכם  .7.2

המכללה לשלם לנותן השירותים תמורת שירותיו עפ"י הסכם זה ותמורת ביצועו של הסכם זה, וכי 

פרט לתמורה זו לא ישולמו ע"י המכללה לנותן השירותים ו/או לגוף אחר ו/או לצד ג' כלשהם כל 

ו/או הטבות  אחרים או נוספים ומכל סוג ומין שהם  לא במהלך מתן תמורה ו/או תשלום 

השירותים ולא לאחר פקיעת הקשר עפ"י חוזה זה לא עבור מתן השירותים ולא בקשר   איתם ו/או 

 בגין כל דבר הנובע מהם. 

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי התמורה האמורה לא תהיה צמודה לכל תוספת ו/או מדד ו/או  .7.3

 ם ולא תשתנה מכל נסיבות שהן  וזאת בכפוף לאמור להלן.שער כלשה

בתעריף  שכר -חוק מובהר בזאת כי ככל  ולאחר חתימת הסכם זה יחול שינוי עפ"י הוראות .7.4

תעודכן התמורה או יתרה הימנה, לפי העניין, כי אז  המינימום המשולם לעובד  בענף השמירה.

 נימום האמור.העלייה בעדכון שכר המימשיעור  80%-בלא יותר  מ

כי כל תשלומי המיסים ותשלומי החובה האחרים לרבות התשלומים לשלטונות מע"מ, מס  .7.5

הכנסה וביטוח לאומי, אשר יחולו עפ"י דין על נותן השירותים ו/או בקשר עם מתן השירותים 

 ותשלום התמורה עפ"י חוזה זה, ישולמו ע"י נותן השירותים ועל חשבונו. 
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לדווח במועד לשלטונות המס ולמ.ל.ל  על הכנסותיו עפ"י חוזה זה.  מתחייב  נותן השירותים .7.6

המכללה תנכה מכל סכום המגיע לנותן השירותים עפ"י הסכם זה כל סכומים שעליה לנכות עפ"י 

כל דין ובכלל זאת מיסים היטלים ותשלומי חובה והעברתם לזכאי תהווה תשלום לנותן 

 השירותים.    

לעיל לאחר ששולמה לנותן השירותים  2העילות המפורטות בסעיף היה והחוזה בוטל באחת מן  .7.7

מלוא התמורה, יחזיר נותן השירותים למכללה כל הפרש שמתחייב בגין התקופה אשר לא נתן 

 למכללה שירותים בפועל.  

למען הסר ספק , מובהר ומודגש בזאת כי התמורה תשולם לנותן השירותים בגין השירותים   .7.8

 ף לאישור הממונה מטעם המכללה  בדבר ביצועם של השירותים בפועל. שבוצעו בפועל ובכפו

 נותן השירותים ומועסקיו   .8

מותנה ומוסכם בין הצדדים כי אין ,לא יהיו ולא יתקיימו בכל נסיבות שהן כל יחסי עובד ומעביד  .8.1

י בין המכללה  ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה לבין נותן השירותים ו/או מי מעובדיו ו/או מ

מטעמו ו/או כי כל האנשים שיועסקו ע"י נותן השירותים בגין ו/או בקשר  עם מתן השירותים  

עפ"י הסכם זה ו/או בקשר עמם ו/או בכל נסיבות שהם יחשבו לכל צורך כעובדיו ו/או שליחיו של 

 נותן השירותים ושלו בלבד, ויועסקו על ידו ועל חשבונו ועליו תחול האחריות הבלעדית והמוחלטת

לגבי תביעותיהם הנובעות מעבודתם בגין ובקשר עם מתן השירותים ו/או מיחסיו עימם וכי בשום 

פנים ואופן לא יחשב עובד ו/או מועסק כאמור כעובדה של המכללה ו/או כמי שקשור עימה באיזו 

 צורה שהיא.

תים נותן השירותים מתחייב להודיע ולהבהיר לעובדים שיועסקו על ידו בקשר עם מתן השירו .8.2

עפ"י הסכם זה וכן לציין בהסכם העבודה שיחתום עמם הוראה הקובעת כי העובד מצהיר ומאשר 

כי הוא אינו ולא ייחשב בכל נסיבות שהן כעובד המכללה , כי אין בינו לבין המכללה , במישרין ו/או 

אין בעקיפין , כל התקשרות ו/או יחסי עובד מעביד בקשר עם מתן השירותים עפ"י הסכם זה וכי 

 ולא תהיינה לו כלפי המכללה כל טענות ו/או תביעות בקשר לכך.   

נותן השירותים מתחייב לקיים ביחס לעבדים שיועסקו על ידו בקשר עם מתן השירותים עפ"י  .8.3

הסכם זה במהלך כל תקופת ההתקשרות עם המכללה את האמור בחוקי העבודה ללא יוצא הכלל  

ה  ו/או הסדר קיבוצי בר תוקף החלים על אותם עובדים או ובהסכמים הקיבוציים ו/או צווי הרחב

ות כל צווי הרחבה שהוצאו ו/או יוצאו עפ"י הסכמים אלה ו/או  אחר  כל  הוראת דין סוגיהם לרב

 אחרת  רלוונטית.

מבלי לגרוע מכלליות האמור נותן השירותים מתחייב לשלם לעובדיו ועל חשבונו את כל  .8.4

ם כמעביד עפ"י כל דין ו/או עפ"י הסכם קיבוצי ו/או צווי הרחבה  התשלומים שהוא חייב לשלם לה

ו/או הסדר קיבוצי בר תוקף החלים על אותם עובדים או סוגיהם לרבות כל צווי הרחבה שהוצאו 

ו/או יוצאו עפ"י הסכמים אלה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, לרבות שכר ומרכיביו , תשלומים 

מין וסוג שהוא , ובכלל זה פנסיה ,פיצויים כדין , ביגוד , נסיעות , נלווים , תנאים סוציאליים מכל 

 שי לחג , הבראה , חופשה שנתית  וכיוצ"ב.

חודשים ,  אישור רו"ח בדבר עמידתו של נותן  6-נותן השירותים מתחייב ליתן למכללה , אחת ל .8.5

 השירותים בתשלומי שכר והתנאים הסוציאליים לעובדים כאמור. 

בזאת כי היה וחרף האמור יקבע ע"י בית דין לעבודה ו/או כל רשות מוסמכת מובהר ומוסכם  .8.6

אחרת כי בין המכללה לבין נותן השירותים ו/או מי מעובדיו מתקיימים יחסי עובד ומעביד , אזי 

ישא נותן השירותים בכל החיובים ללא יוצא מן הכלל אשר יושתו על המכללה בשל כך לרבות 

 ת עורך דין.הוצאות משפטיות ושכר טרח
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 8נותן השירותים לא יעסיק עובד שלא בהתאם להוראות החוק ובכל מקרה משמרת לא תעלה על  .8.7

 שעות.

מתחייב לחתום על הסכם העסקה עם כל עובדיו שיועסקו על ידו במתן נותן השירותים  .8.8

יתן לכל .כן השירותים עפ"י הסכם זה ובו יפורטו כל תנאי ההעסקה בהתאם להוראות כל דין 

       וכן  2002 –דיו  הודעה לפי חוק הודעה לעובד )תנאי עבודה( תשס"ב עוב

 –לחוק הגנת השכר , תשי"ח  24יתן להם מידי חודש בחודשו תלוש שכר בהתאם לתיקון מס'   

1958  

נותן השירותים מתחייב ליתן למכללה במהלך תקופת מתן השירותים  עפ"י הסכם זה, העתקים  .8.9

נות מכוח הוראת חוק הודעה לעובד )תנאי עבודה(, וכן , מידי רבעון, ליתן מכל הודעות לעובד שנית

 .לה העתקים מתלושי השכר של כל העובדים המועסקים על ידו במתן השירותים עפ"י הסכם זה

ירותים יבקש להיטיב עם עובדיו יותר מהקבוע בהסכם זה, הוא יהא מובהר בזה , ככל ונותן הש .8.10

דעתו ובאחריותו הבלעדית  והוא יישא על חשבונו בכל עלות נוספת  רשאי לעשות כן על פי שיקול

שתידרש בגין האמור, ולא תהיינה לו כלפי המכללה כל דרישות ו/או טענות ו/או תביעות,בין 

 כספיות ובין אחרות , בגין כך.

נותן השירותים מתחייב, כי ככל ויקלוט עובדים אשר הועסקו על ידי נותן השירותים הקודם  .8.11

קתו במכללה ולחלופין יקלוט עובדים בעלי וותק, יבטיח נותן השירותים לשמור על כל להעס

 זכויותיהם של עובדיו, לרבות שמירה על רצף זכויות והכל בהתאם לכל דין.

נותן השירותים יבטח את עובדיו בביטוח פנסיוני בהתאם להוראות החוק ו/או  ההסכמים  .8.12

 ם ובכפוף לאמור להלן.הקיבוציים ו/או צווי ההרחבה הרלוונטיי

לחוק פיצויי  פיטורים,  14על ההפרשה הפנסיונית לעמוד בכל התנאים המוגדרים בסעיף  .8.13

 . 1963-התשכ"ג

ההפקדות ותשלומי המעביד עבור פיצויי פיטורים לא יהיו ניתנים להחזרה למעביד גם במקרה  .8.14

 שבו העובד הפסיק את עבודתו מרצונו.

לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות  23הוראות סעיף למען הסר ספק, מובהר כי למרות  .8.15

, לא יהיה נותן השירותים רשאי למשוך את כספי התגמולים שנצברו בקופה, 2005-גמל(, תשס"ה

 לרבות תגמולי המעסיק.

על נותן השירותים חל איסור לבצע את ההסדר הפנסיוני באמצעות סוכנות שהוא בעל עניין בה  .8.16

 ק הוא בעל עניין בסוכנות.או שבעל עניין בספ

נותן השירותים מתחייב להחתים כל עובד מבין עובדיו במועד תחילת העסקתו על טופס בקשה  .8.17

 להפקדה לקרן השתלמות.

יום מיום החתימה על ההסכם, להעביר ל"גוף  60-נותן השירותים מתחייב, כי לא יאוחר מ .8.18

רותים פיננסיים  ]עיסוק בייעוץ מוסדי" ו"למוצר הפנסיוני" )כמשמעותם בחוק הפיקוח על שי

אחד או יותר(, שאליו  מפקיד נותן השירותים את  2005-פנסיוני ובשיווק פנסיוני[ תשס"ה

"הקופה"( רשימה הכוללת את הפרטים הבאים:  –יף זה התשלומים הפנסיוניים עבור העובד )בסע

תים עפ"י הסכם זה( , פרטי העובדים )שם , מען , מספר ת.ז ותאריך תחילת העבודה במתן השירו

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

 לפי העניין.  החל מהיום שהעובד התחיל לעבוד מכוח הסכם זה,

נותן השירותים מתחייב להפעיל מנגנון מסודר וקבוע המתעד את זמני נוכחות העובדים במקום  .8.19

 העבודה.
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לכל  ר רישום עבירות מין ממשטרת ישראלאישור על היעדירותים מתחייב להמציא נותן הש .8.20
 עובדיו שיועסקו במכללה במסגרת הסכם זה

 

 בטיחות .9

נותן השירותים מתחייב להבטיח תנאי בטיחות ותנאים אחרים לשמירת רווחתם ,שלומם ,  .9.1

 כמתחייב עפ"י כל דין . בריאותם של עובדיו ו/או עובדי המכללה ו/או כל צד ג' ו/או גוף  והכל 

נותן השירותים מתחייב לפעול במסגרת התחייבויותיו נשוא מכרז זה לפעול בהתאם לכל חוקי  .9.2

"חוק ארגון  –)להלן  1954-הבטיחות בעבודה לרבות על פי חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד

הבטיחות"(  "פקודת –)להלן  1970-הפיקוח"( ופקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש(, תש"ל

 והתקנות על פיהם. 

נותן השירותים יאתר ויוודא מהם הסיכונים הקיימים במקום ביצוע השירותים וסביבתו עקב  .9.3

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

יבור וידריך את הינם בשימוש, וידאג לנקיטת אמצעי הבטיחות המתחייבים לשמירת שלום הצ

 עובדיו בהתאם לפני תחילת העבודה. 

במקרה של תאונה ו/או מפגע מתחייב נותן השירותים לדווח על המקרה באופן מיידי למנהל ו/או  .9.4

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

יש דווח מלא של האירוע המנהל ו/או מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל על נותן השירותים להג .9.5

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

 אירועים דומים בעתיד.

 מהות הקשר שבין המכללה לבין נותן השירותים  .10

מוסכם ומותנה מפורשות בזה בין הצדדים כי נותן השירותים פועל, במתן שירותיו עפ"י הסכם  .10.1

, כקבלן עצמאי לכל דבר ועניין וכי אין בהסכם זה כדי ליצור בשום צורה ואופן יחסי עובד זה

ומעביד ו/או יחסי מרשה וסוכן ו/או כל יחס אחר בין המכללה לבין נותן השירותים פרט ליחס 

 שבין נותן שירותים למקבל שירותים ועל בסיס קבלני דווקא.  

המשרדים הממשלתיים, הרשויות המקומיות ו/או  נותן השירותים אחראי כלפי השלטונות,  .10.2

רשויות מוסמכות אחרות כלשהן לביצוע כל החובות המוטלות ו/או אשר תוטלנה, ככל שתוטלנה, 

ע"י הרשויות האמורות עפ"י הוראות כל דין בקשר למילוי התחייבויותיו ומתן שירותיו עפ"י 

 הסכם זה. 

השירותים, החלים עפ"י הסכם זה על נותן  היה והוטלה על המכללה חובה או תשלום כלשהם .10.3

ששולם על   ידה  ו/או בגין כל הוצאה  מתחייב נותן השירותים לשפות את המכללה בגין כל סכום 

 שתהיה לה בקשר עם מילוי החובה כאמור. 

שום דבר האמור בהסכם זה לא יתפרש כמסמיך את נותן השירותים להופיע בשם המכללה או  .10.4

  מעמד של נציג המכללה  בעניין כלשהו או למטרה כלשהי.        מטעמה או כמקנה לו 

  אחריות נזיקין לגוף ולרכוש .11

מוסכם בזאת כי על נותן השירותים, ועליו בלבד, תחול האחריות המלאה הבלעדית והמוחלטת  .11.1

בכל מקרה של פגיעה, פציעה, נזק גופני, נכות, מוות, נזק או הפסד שיגרמו, במישרין ו/או בעקיפין 

לנותן השירותים ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו תוך כדי ו/או עקב ו/או בקשר עם מתן שירותיו עפ"י 

 הסכם זה. 

נותן השירותים יהיה אחראי לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו למכללה ו/או למי מטעמה  .11.2

ותים עפ"י ו/או לצד שלישי כלשהו ו/או לרכושם תוך כדי או עקב ביצוע שירותיו של  נותן השיר
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הסכם זה ו/או עקב אי ביצוע שירותיו בהתאם לנדרש ו/או בהתאם להוראות הסכם זה ו/או 

בהתאם להוראות החוק ו/או עקב מעשה רשלני ו/או מחדל של נותן השירותים ו/או מי מטעמו 

ונותן השירותים מתחייב לפצות את המכללה ו/או מי מטעמה ו/או כל צד שלישי בגין כל נזק ו/או 

סד ו/או הוצאה שיגרמו להם כאמור וזאת מבלי לפגוע מיתר זכויותיה של המכללה  עפ"י הסכם הפ

 זה ו/או עפ"י כל דין.       

נותן השירותים מתחייב לנקוט בביצוע שירותיו בכל אמצעי הזהירות הדרושים לרבות אלה  .11.3

עליו עובדיו ו/או המחויבים עפ"י דין ע"מ למנוע מקרה אסון ו/או נזק לכל אדם שהוא לרבות פו

נציגיו ו/או כל מי מטעמו. כן הוא מתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות הנחוצים למניעת כל הפסד, 

חבלה, או נזק כלשהו לרכושה של המכללה ו/או לרכושו של צד ג' כלשהו והנובע מפעולה או 

להיגרם ע"י  ממחדל של נותן השירותים ו/או של כל הפועל מכוחו, בשמו או מטעמו, או העלולים

 רכוש כלשהו שבשליטת נותן השירותים ו/או מי מטעמו.  

המכללה לא תישא באחריות כלשהי לגבי חבלה בגוף או ברכוש, פגיעה, הפסד או נזק כלשהו  .11.4

שיגרמו לנותן השירותים, לעובדיו, לשליחיו, לבאים מכוחו, ללקוחותיו ו/או למקבלי שירותיו ו/או 

עקב מתן השירותים אשר נותן השירותים נותן עפ"י הסכם זה ו/או לצד ג' כלשהו תוך כדי ו/או 

 בקשר עימם. 

   מבלי לגרוע בכלליות האמור בסעיף זה, נותן השירותים מתחייב לפצות את .11.5

המכללה, בנוסף לכל הוראה בהסכם זה, בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן אשר יגרמו לה עקב  .11.6

אה או הוראות הסכם זה ע"י נותן השירותים ו/או עובדיו ו/או כתוצאה מאי קיום או הפרה של הור

 ו/או מי שפועל בשמו או מטעמו. 

נותן השירותים מתחייב לשפות את המכללה במלוא כל סכום שתחייב לשלם בגין תביעה שתוגש  .11.7

נגדה ואשר נותן השירותים אחראי לה לפי הסכם זה לרבות הוצאות שכר טרחת עו"ד וכן עבור כל 

 ם למכללה בקשר עם הליכים אלה או עם בירור התביעה שתוגש נגדה. הוצאה שתיגר

  ביטוחים .12

מבלי לגרוע מאחריות נותן השירותים עפ"י הסכם זה ו/או עפ"י כל דין , מתחייב נותן השירותים  .12.1

לבטח את עצמו ועל חשבונות לטובתו ולטובת המכללה ביחד ולחוד בביטוחים מתאימים וברי 

או נזק ו/או אובדן שעלולים להיגרם, במישרין או בעקיפין, תוך כדי /תוקף להבטחת כל סיכון ו

ו/או בגין ו/או עקב ו/או בקשר עם ביצוע  השירותים עפ"י הסכם זה. ביטוחים אלה יכללו, בין 

 היתר: 

למקרה ₪   2,000,000ביטוח אחריות צד ג' בגין כל הסיכונים , גבול האחריות לא יפחת מסך של  .12.2

חודשים מוסכם כי אם יארע מקרה ביטוח ו/או תאונה  12לתקופה של ₪   4,000,000אחד  וסך של 

ואשר לפי שיקול דעתה והערכתה  –אשר עלולים להיות מוגשים בגינם תביעות  בגין ביטוח צד ג' 

של המכללה ימצו את סכומי הביטוח הנ"ל או מרביתם, יהיה נותן השירותים מחויב , עפ"י דרישת 

וסף בתנאים כאמור, לכיסוי ביטוח צד ג' למשך תקופת יתרת מתן חדש ונ המכללה, לבצע ביטוח

 השירותים עפ"י הסכם זה.

 ביטוח חבות מעבידים . העובדים יהיו מכוסים גם בדרכם לעבודה ובחזרה. .12.3

 רצ"ב נספח ב ביטוחי. –כל ביטוח אחר להבטחת האמור  .12.4

 ערבות ביצוע: .13

כתב /י  –תשלום ע"י המכללה עפ"י הסכם זה כתנאי לביצוע כל  –נותן השירותים יתן למכללה  .13.1

וזאת להבטחת כל התחייבויותיו ₪   100,000ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית על סכום של 

 ערבות הביצוע"(. "  –) להלן של נותן השירותים עפ"י הסכם זה 
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 כתב/י הערבות יהיו להנחת  דעתה של המכללה ובנוסח  הרצ"ב נספח  ג להסכם . .13.2

י הערבות יהיו ניתנים לגביה בהתאם לאמור בהם בכל מקרה אשר לדעת המכללה ועפ"י כתב/ .13.3

שיקול דעתה הבלעדי יפר נותן השירותים ההתחייבות מהתחייבויותיו עפ"י הסכם זה, וזאת מבלי 

לפגוע בזכותה של המכללה לכל סעד עפ"י הסכם זה ו/או עפ"י כל דין ו/או מנקיטת כל הליך נגד 

 בגין ההפרה כאמור. נותן השירותים

תוקף הערבות יהיה עד למועד תום תקופת ההסכם ו/או הארכה , לפי העניין. כאשר במועד זה  .13.4

 תחזיר המכללה לנותן השירותים את כתב/י  ערבות הביצוע.

 הפרות, סעדים ותרופות .14

מוסכם בין הצדדים, כי כלל הסעיפים והתנאים המופיעים בהסכם זה כולל הסעיפים הקטנים בו,  .14.1

הינם סעיפים ותנאים יסודיים של ההסכם והפרת כל אחד מהם תחשב כהפרה יסודית של הסכם 

 זה.

נותן השירותים מצהיר, כי ידוע לו שהפרת כל אחד מסעיפי ההסכם, תזכה את המכללה, בפיצוי  .14.2

 ₪. 100,000ולא יעלה על ₪  30,000קבוע ומוסכם מראש, בסך שלא יפחת מ 

עיל ובמידה ונותן השירותים לא יעמוד ברמת השירות המוגדרת מבלי לגרוע מכלליות האמור ל .14.3

במכרז ובהסכם זה, הוא ישלם פיצוי מוסכם על פי מידת החריגה מהרמה המוגדרת ובהתאם 

ל"טבלת הפיצויים המוסכמים" המפורטת להלן. יובהר כי אין בטבלה שלהלן, כדי למצות את 

ההסכם ולמכללה שמורה הזכות קשת הסעדים השמורה למכללה בהתאם למסמכי המכרז ו

לעיל או כחלף לפיצויים המוסכמים  15.2להפעיל סעדים אחרים, בנוסף לפיצויים שנקבע בס"ק 

 שלהלן: 

 הערות גובה הפיצוי המוסכם המקרה
אינו עומד  נותן השירותים

 בתקן העובדים שנקבע
לא יעמוד  נותן השירותיםככל ו ליום ₪  1,000

ימים ברציפות או  7בתקן 
 במצטבר תחולט הערבות

אינו עומד  נותן השירותים
 בתקן הציוד למשימות השונות

לא  נותן השירותיםככל ו ליום ₪  500
ישלים את אספקת הציוד 

ימים יעמוד הפיצוי על  3בתוך 
 לכל יום. ₪  1,000

עד -עובד המאחר למשימה
 שעה איחור או חלק ממנה

לכל שעה או לחלק ₪  100
 ממנה

ים לעובד, איחור 3צבירת 
תגרור בעקבותיה דרישה 

 להחלפת העובד
אי התייצבות עובד למשימה 

 כולל נטישת משמרת
  לכל מקרה₪  1,000

הצבת עובד שלא עומד בתנאי 
שמירת הכשירות אי ביצוע 

 הכשרה או ריענון כנדרש 

עד לעמידה בתנאי שמירת  למקרה₪  1,000
הכשירות לא יוצב המאבטח 
 ויש להציב מאבטח מוכשר

 באופן מיידי
הצבת עובד שלא עומד 
בקריטריונים הדרושים 
להעסקתו, בין אם עפ"י דין 
ובין אם בהתאם לקבוע במכרז 
או שלא אושר ע"י משטרת 

 ישראל או נציג המכללה 

עד לעמידה בתנאי שמירת  למקרה₪  1,000
הכשירות לא יוצב העובד ויש 
להציב עובד מוכשר באופן 

 מיידי

מבצעית  אי עמידה בכשירות
כולל: תקן נשק ותחמושת, 
נשק לא תקין, חוסר 
במחסניות, חוסר ברישיונות, 
נשק/מחסנית פגומים, עבודה 
עם נשק פרטי, כשל בתרגיל 

עד לעמידה בתנאי שמירת  למקרה₪  500

הכשירות לא יוצב המאבטח ויש 

להציב מאבטח כולל ציוד תקין 

די באופן מיי  
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מבצעי, אי ביצוע הנחיית 
 קב"ט וכיו"ב

אי עמידה בתקן ביגוד וציוד 
כולל חוסרים ב: ביגוד, כובע 
זיהוי, תג שם, אמצעי קשר, 
נעליים, תרסיס פלפל, פונדה 
למחסניות, נרתיק אקדח, יומן 
אירועים, פנקס כיס, תעודת 
סמכויות, רישיון נשיאת אקדח 

 וכיו"ב

מובהר כי אי נשיאת רישיונות  למקרה₪  250
ות הינן בניגוד לחוק ועלול

להוביל לבדיקה ובחינת 
 המקרה על ידי משטרת ישראל

אי העברת דיווחים, אי מילוי 
דו"חות נוכחות, דיווח ביצוע 

 שעות כוזב

דיווח כוזב, עלול להוביל  למקרה₪  500
להגשת תלונה במשטרת 

 ישראל
 

אי תשלום בחודש כלשהו  
במהלך תקופת ההתקשרות 
ותקופת ההתקשרות הנוספת, 

של מלוא השכר ככל שנוספה, 
למאבטח, לרבות הפרשות 

 וזכויות סוציאליות 

הפרה חוזרת באותו הסעיף,  לכל הפרה₪  1,000
תגרור בעקבותיה פיצוי כפול 

 לכל הפרה

חוסר שת"פ עם בודק שכר, אי 
העברת מסמכים כנדרש, 
העברת תלושי שכר שלא 
במועד הקבוע בחוק, הפרה של 
כל אחד מחוקי העבודה 

 המנויים בהסכם

לא יתקן  נותן השירותיםככל ו למקרה₪  2,500
ימים,  60את ההפרות בתוך 

 תחולט הערבות

הפעלת ספק משנה ללא אישור 
 נציג המכללה

הפרה חוזרת בסעיף זה, תזכה  למקרה₪  2,000
 את המכללה בפיצוי כפול

אי חידוש ביטוח או ערבות 
 שאינם בתוקף

בנוסף לפיצוי המוסכם, לא  ליום ₪  5,000
ברו לספק תשלומים עד יוע

 לחידוש האישורים
אי דיווח על פתיחת בדיקה או 
חקירה או התליית רישיון על 
ידי משרד הרווחה או משטרת 

 שעות 24ישראל בתוך 

מובהר כי חובת הדיווח הינה  ליום₪  5,000
מיידית, החל מהיום השני, 

 סכום הפיצוי יוכפל

 

את סכום הפיצוי המוסכם ובתנאי שסך ההפחתה מובהר בזה, כי נציג המכללה, רשאי להפחית  .14.4

 מהסכום הנקוב בטבלה שלעיל. 50%לא יעלה על שיעור של 

עוד יובהר, כי לספק ניתנת זכות ערעור עם קבלת הודעה על דרישה לפיצוי מוסכם. נותן  .14.5

ימים מיום קבלת ההודעה לדרישת  7השירותים יגיש את הערעור בכתב לנציג המכללה וזאת בתוך 

 י כאמור. הפיצו

 ימים מיום הגשת הערעור. 7נציג המכללה, ימסור את החלטתו לספק בתוך ועד  .14.6

ימים מיום  7ככל ונותן השירותים יבקש לערער פעם נוספת, יוגש הערעור בכתב בלבד ובתוך  .14.7

 קבלת ההודעה על דחיית הערעור, למנכ"ל המכללה בלבד. 

ימים  7-באופן מיידי ולא יאוחר מ עם קבלת תגובת מנכ"ל המכללה, יפעל נותן השירותים  .14.8

 לביצוע החלטת המנכ"ל כאמור.   

 שירותים נוספים:ושינוים  .15

מבלי לפגוע  מכל האמור לעיל , המכללה רשאית ,כראות עינה ועפ"י שיקול דעתה הבלעדי וללא  .15.1

כל צורך בהנמקה  להקטין ו/או לגרוע  את היקף מתן השירותים ,ובכלל זה , הקטנת מכסת  שעות 

ן השירותים ו/או ביטול עמדה/ות שמירה  ו/או ביטול  שמירה ו/או שינוי  עמדה/ות שמירה , מת

 וזאת מבלי שלנותן השירותים תהיה כל זכות לבוא בתביעות כלשהן בשל כך.
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כמו כן, המכללה תהיה רשאית , מעת לעת , ועפ"י שיקול דעתה הבלעדי להוסיף על השירותים  .15.2

השירותים הנוספים"( "  –ם ביטוי בנספח א להסכם זה )להלן שירותים נוספים שאינם מקבלי

הזמנה "  –וזאת ע"י מתן הודעה בכתב לנותן השירותים בדבר ביצוע השירותים הנוספים)להלן 

לביצוע השירותים הנוספים"(  ונותן השירותים מתחייב ליתן ולבצע את השירותים הנוספים 

המכללה כמתחייב מהוראות הסכם זה. אין באמור באופן טוב , יסודי ומקצועי ולשביעות רצון 

לעיל כדי להטיל כל חובה ו/או חבות על המכללה למסור את  השירותים הנוספים לנותן השירותים 

דווקא והמכללה תהיה רשאית עפ"י שיקול דעתה הבלעדי , למסור שירותים נוספים כאלה לצד ג' 

 אחר כלשהוא.

השינויים שנגרעו ו/או הוקטנו כאמור יהיו עפ"י  מחירי השירותים הנוספים  ו/או מחירי .15.3

 המחירים הקבועים בנספח א להסכם זה.

 ביצוע עבודות בשעת חירום .16

נותן השירותים מצהיר ומתחייב, כי בכל מצב המוגדר כשעת חירום, בין אם הוכרז על ידי  .16.1

זה, ממשלת ישראל/צה"ל , ביצוע העבודות ומתן השירותים הניתנים למכללה במסגרת הסכם 

ימשך כבשגרה. עוד מתחייב נותן השירותים, כי כל זמן שלא ניתנה לו הנחיה מפורשת ובכתב 

 מנציג המכללה, שלא לספק את השירותים , יסופקו השירותים כמתחייב מהסכם זה כאמור. 

ניתנה הנחיה להפסקת השירותים ,התשלום  ישולם על העבודות שבוצעו על ידי נותן השירותים  .16.2

 ם למפורט בהסכם זה.בפועל ובהתא

 איסור הסבת ההסכם ושעבודו .17

אסור לנותן השירותים להמחות ו/או להעביר ו/או לשעבד בצורה כלשהי ו/או לצד כלשהו את  

זכויותיו ו/או חובותיו עפ"י הסכם זה, כולן או חלקן, בתמורה או שלא בתמורה, אלא אם קיבל את 

סכמת המכללה להעברת זכות או חובה אישור המכללה לכך מראש מוסכם בזאת ובכתב וכי ה

כאמור לעיל, לא יפטרו את נותן השירותים מאחריותו המלאה והכוללת כלפי המכללה עפ"י הסכם 

 זה ועפ"י כל דין.  

  רישיונות והיתרים .18

נותן השירותים מתחייב כי יהיו בידיו ו/או בידי כל המועסקים על ידו ו/או מי מנותני השירותים  .18.1

רותים במשך כל תקופת תוקפו של הסכם זה כל הרישיונות, היתרים ואישורים בשמו של נותן השי

המתחייבים עפ"י כל דין בקשר עם מתן השירותים עפ"י הסכם זה ובכלל זה רישיון עסק והוא 

 מתחייב לדאוג שכל הרישיונות וההיתרים הדרושים יהיו תקפים למשך כל תקופת ההסכם. 

בכל ההוצאות והאגרות הכרוכות בקבלת הרישיונות  מוסכם בזה כי נותן השירותים יישא .18.2

 וההיתרים ו/או בחידושם. 

 ויתור מטעם המכללה .19

כל התחייבות, ויתור, הנחה וכל שינוי בהתאם להסכם זה מטעם המכללה לא יהיו ברי תוקף אלא 

 אם כן יעשו בכתב ויחתמו בידי מי שמוסמך לחתום ע"י המכללה.

 שימוש בזכות המכללה יא .20

כללה לסטייה במילוי אחר תנאי מתנאי ההסכם במקרה מסוים או בסדרת מקרים הסכמת המ .20.1

 לא תשמש תקדים ולא ילמדו ממנה גזרה שווה למקרה/ים אחר/ים.  

הסכם זה ו/או ל פי לא אכפה המכללה או אכפה באיחור זכות כלשהי מהזכויות המוקנות לה ע .20.2

ויתור על הזכות האמורה או על  מכח כל דין, במקרה מסוים או בסדרת מקרים, לא יראו בכל

 אחרות כלשהן.   זכויות 
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 הוצאות משפטיות : .21

נותן השירותים יישא בהשתתפות בהוצאותיה  המשפטיות של המכללה בגין הסכם זה   .21.1

בצירוף מע"מ כדין .המכללה תהיה רשאית לקזז  את ההוצאות ₪  18,000בסכום/בשיעור של 

 לנותן השירותים עפ"י הסכם זה. האמורות בסעיף זה לעיל מכל סכום שמגיע

נותן השירותים מצהיר בזאת כי ידוע והובהר לו היטב כי עו"ד ביטון יעקב ו/או מי מטעמו  .21.2

מייצגים את המכללה  בלבד לעניין הסכם זה וכל דבר ועניין הנובעים ממנו וימשיכו ליצגם בעתיד 

להיות מיוצג על ידי עו"ד מטעמו בגין כל דבר ועניין בקשר לחוזה זה , וכי נותן השירותים רשאי 

 בקשר עם חוזה זה.

הצדדים מוותרים בזה על הצורך במשלוח הודעות או התראות כלשהן מצד אחד למשנהו, בכל    .21.3

 הקשור לביצוע או הפרת ההסכם. 

כל הודעה שתינתן ע"י צד אחד למשנהו בדואר רשום עפ"י הכתובות המצוינות במבוא להסכם זה  .21.4

 72ר עליהן תבואנה הודעות מתאימות תחשב כאילו התקבלה ע"י הצד השני או כתובות אחרות אש

 שעות לאחר שיגור בדואר כאמור. 

מוסכם בזאת שלבית המשפט השלום באשקלון ו/או לבית המשפט המחוזי בבאר שבע, לפי  .21.5

העניין, תהא הסמכות הייחודית והבלעדית לדון בתובענות הנובעות ו/או הנוגעות להסכם זה ו/או 

 פרתו ו/או בכל הנוגע ליישומו ולפרשנותו. לה

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

 ____________     _______________ 

  נותן השירותים          המכללה       

  

 

 

   

 אישור 

 

אני הח"מ עו"ד ____________ מרח' ___________ מאשר בזאת כי הסכם זה על נספחיו נחתם על ידי 

_ ת.ז. על ידי __________ ת.ז. _______ שהינם מורשים לחתום בשם התאגיד/נותן ____________

השירותים ___________________ וכי חתימותיהם בצירוף חותמת החברה מחייבים את התאגיד 

 לצרכי התקשרותו על פי ההסכם דלעיל. 

 

____________      _____________ 

 חתימה                             תאריך           

 

 

 

 

 

 



________________  

 חתימה וחותמת המציע

 

 

 
 מסמך כ         

 הליך בחירת הזוכה במכרז

 

 הליך בחירת הזוכה במכרז זה יתבצע במספר שלבים ועל פי אמות מידה שיפורטו להלן:

 אמות המידה לבחירת הזוכים ושלבי בדיקת ההצעות תעשינה לפי המבחן הבא: 

הגבוה ביותר מבין כל ההצעות שהוגשו  ההצעה הזוכה היא ההצעה שתקבל את הציון המיטבי המשוקלל

 . 40%וממד האיכות יקבל משקל של  60במכרז כאשר ממד העלות )המחיר( יקבל משקל של % 

 

 בדיקת עמידת המציע בתנאי הסף –שלב ראשון  .1

ייבדקו כל ההצעות אשר התקבלו עד למועד האחרון להגשת ההצעות, ביחס לעמידתן  בשלב זה,

 בפרק תנאי הסף במכרז וזאת בהתייחס לפירוט ולנתונים שצירף המציע. בתנאי הסף המפורטים 

 מובהר בזה, כי רק הצעה אשר עמדה בכל תנאי הסף הנדרשים תעבור לבדיקת השלב הבא. 

 בדיקת איכות ההצעה –שלב שני  .2

שלב זה נועד לבחינת איכות ההצעות של המציעים השונים ומתן ניקוד בגין איכות לכל אחד 

 ים בהתאם לאמות המידה ולמשקולות המפורטים להלן: מהמציע

 הקריטריונים לבחינת האיכות יורכבו משני חלקים:  

ניסיון המציע במתן שירותי אבטחה ברשויות מקומיות וגופים  54%-שביעות רצון לקוחות, ו -  46% 

 ציבוריים.

 

 46%הסבר ואמות מידה לבדיקה: שביעות רצון לקוחות = 

לקוחות לפחות מתוך רשימת כלל הלקוחות שתימסר על ידי המציע, לצורך קבלת  5ל כתב בתפנה  המכללה 

 חוות דעת על שביעות הרצון של אותם הלקוחות מהשירותים שמספק המציע. 

ולמציע לא תהיינה כל טענות בדבר זהות  אקראימובהר בזאת, כי הפנייה ללקוחות תיעשה בכתב ובאופן 

 . המכללההלקוחות אליהן פנתה 

ריים המקבלים שירותים שומרת לעצמה את הזכות לפי שיקול דעתה, לפנות גם לגופים ציבו, המכללה 

אם פרטיהם לא נמסרו על ידי המציע. חוות הדעת שיתקבלו מהלקוחות ישוקללו לצורך מהמציע, גם 

 קביעת הציון בסעיף זה. 

 ערכה כדלקמן:ההיא על פי סולם ה ציון /שיטת הניקוד

 רצון. לא שבע – 0

 שבע רצון במידה מועטה. – 1

 שבע רצון. – 2

 שבע רצון במידה רבה. – 3

 שבע רצון במידה רבה מאוד. – 4
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 קריטריונים להערכת איכות מתן השירות

 

 לפחות לקוחות 5ציון ממליצים ממוצע של 

  תשלום שכר מאבטחים במועד וללא תקלות

  טיפול בתקלות באספקת כ"א 

  ופן הטיפול בהןתקלות בציוד וא

  ביצוע הכשרות ורענונים כנדרש ובהתאם ללו"ז

  , ככל שקייםאיכות העבודה מול הקב"ט

  הפרת זכויות עובדים ומהירות הטיפול בהן

  אמינות החברה באופן כללי

  שביעות רצון כללית מהשירות הניתן

  ציון סופי

 

 שלא תעמוד בציון המינימום תיפסל בשלב זה.  נקודות. הצעה 30ציון המינימום לטבלה זו יעמוד על 

לקבוע ציון  המכללה במקרה בו אף אחד מן המציעים לא יקבל את ציון המינימום הנדרש, רשאית 

 מינימום נמוך יותר והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

 

 .54%ניסיון המציע במתן שירותי אבטחה בגופים ציבוריים =   -שלב ב' 

  34%שתי בדיקות: ניסיון באספקת שירותים בגופים ציבוריים ברציפות = ציון זה, ייבחן ב

 לסעיף זה כאמור. 54%. סה"כ 20%מספר הגופים הציבוריים להם המציע מספק שירותים = 

 ניסיון המציע באספקת שירותים בגופים ציבוריים:

 נקודות מספר שנות הניסיון של המציע ברציפות

 34 שנים 15מעל 

 28 יםשנ 14עד  9

 20 שנים 9עד  8

 11 שנים 7עד  5

 5 שנים 5פחות מ 

 

 

מספר לקוחות החברה להם  - 20%לקוחות בתחום האבטחה ברשויות מקומיות וגופים ציבוריים =  מספר

 מסופקים או סופקו שירותי אבטחה בחמש השנים האחרונות והם גופים מונחים על ידי משטרת ישראל.

 נקודות מיות/ גופים ציבורייםברשויות מקו מספר הלקוחות

 20 לקוחות ויותר 10

 10 לקוחות 9עד  5

 5 לקוחות 4עד  1

 

 100סה"כ הניקוד בשלב האיכות = 

 , תיפסל הצעתו בשלב זה. 70מציע אשר הציון המשוקלל שלו נמוך מ 
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ון מינימום לקבוע צי המכללה במקרה בו אף אחד מן המציעים לא יקבל את ציון המינימום הנדרש, רשאית 

 נמוך יותר והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

  

 

 בדיקת הצעות המחיר –שלב ד' 

בשלב זה תיבדקנה הצעות המחיר של המציעים שעברו את השלבים הקודמים ותקבע העלות להשוואה.  כל 

 המציעים שהגיעו לשלב זה יקבלו ציון בגין המחיר שהציעו. ציון המחיר ייקבע כדלקמן:   

 .  100המסוכמת הנמוכה ביותר מבין ההצעות, תקבל ציון  ההצעה

ההצעה הזולה הבאה בתור תקבל ציון על פי הנוסחה הבאה: סכום ההצעה חלקי סכום ההצעה הראשונה 

 . 100כפול 

 לדוגמא:

 .100לחודש = הציון שווה ₪  45,000סכום ההצעה הזולה ביותר הנו 

 לחודש. ₪ 50,000סכום ההצעה הזולה הבאה בתור הנו 

  0.9=  50,000לחלק ל  45,000

 נקודות. וכך הלאה לכל ההצעות. 90יעמוד על סך  2. ציון הצעה מספר 90=  100כפול  0.9

 

 שקלול ציון האיכות וציון הצעת המחיר –שלב ה' 

משקלול  60%משקלול ההצעה וציון המחיר המהווה  40%בשלב זה יבוצע שקלול של ציון האיכות שיהווה 

ההצעות ידורגו בהתאם לציון הסופי המשוקלל וההצעה אשר הציון המשוקלל שלה יהיה הגבוה  ההצעה.

 ביותר, תיבחר כהצעה הזוכה.   

 

 ההצעה שתיבחר היא ההצעה שתקבל את הציון המשוקלל הגבוה ביותר בשלב האחרון. 
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 מסמך כא            

 2022/20מכרז מס'  –הצעת מחיר 

 

 :אשקלוןהמכללה האקדמית לכבוד 

אנו חברת _________________________________ מגישים בזאת את הצעתנו במסגרת מכרז  .1

 האקדמית אשקלון.במכללה לביצוע שירותי אבטחה  2022/20פומבי מס 

אנו מצהירים בזאת כי כל מסמכי המכרז נקראו על ידנו, וכל האמור בהם הובן על ידנו, מקובל עלינו  .1

תנאים, ההתניות וההסדרים המובאים במסמכי המכרז ומתחייבים לפעול ואנו מסכימים למכלול ה

 פיהם.-על

אנו מצהירים בזאת שביכולתנו לתת את השרות במגבלות הזמן שנקבעו במסמכי מכרז זה ובמועדים  .2

 שייקבעו ע"י הנציג מעת לעת.

מנציגי אנו מצהירים בזאת כי הצעתנו זו מוגשת לאחר שבחנו היטב את מסמכי המכרז וקיבלנו  .3

 את כל ההסברים וההנחיות הנחוצים לנו בגיבוש הצעתנו והתחייבויותינו. המכללה 

בקשר עם אי גילוי מספיק או גילוי חסר או טעות או פגם בקשר  המכללה לא תהא לנו כל טענה כלפי  .4

 לנתונים או לעובדות הקשורים לביצוע השירותים.

 לחתימת וקודם הזוכה ההצעה היא הצעתנו כי נול תודיע   המכללהו ככל כי בזה, מתחייבים הרינו .5

 כנדרש וההתחייבויות, התנאים בכל ונעמוד הנדרשים האישורים כל את  למכללה נגיש ההסכם,

 עלול זכייתנו, על  המכללה הודעת מיום עבודה ימי 7 בתוך זו התחייבות מילוי אי זה. מכרז במסמכי

 לאפשר וכן  המכללה ידי על משפטיים או ייםמנהל צעדים ולנקיטת המכרז ערבות לחילוט לגרום

  אחרינו. דורגה שהצעתם המציעים או המציע עם להתקשר  למכללה

 ובהתאם המכרז במסמכי למפורט בהתאם הנו לעובד ידינו-על שישולם השכר כי מצהירים אנו .6

 דין. כל להוראות

 ולשם בלבד הערכה םלש הנן מטה, בטבלה הנקובים השעות ומספר המאבטחים מספר כי לנו, ידוע .7

 ולנו המצ"ב הכמויות כתב את לשנות רשאית  המכללה כי לנו, ידוע עוד ביותר. הזולה ההצעה קביעת

 כאמור. הכמויות לכתב בקשר  המכללהמ כלשהן תביעות או טענות כל תהיינה לא

 כחוק: מע"מ תוספת וללא עבודה שעת לכל ידנו על המוגשת המחיר הצעת להלן .8
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 הזולה המחיר הצעת לקביעת המחיר הצעת  סיכום טבלת

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ________________חתימה וחותמת המשתתף 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 יד / שירותתפק

מספר עובדים 

 נדרש

 

שעות עבודה 

 משוערות בחודש

הצעת המחיר לשעה 

ללא תוספת מע"מ 

 כחוק

 

 אבטחת מכללת אשקלון

 

8 

לשם השקלול 

 בלבד יחושבו

 שעות בחודש 2500

 

 

מאבטח חמוש 

 לאירועים

 

 לא ידוע

 

לשם השקלול 

 2בלבד יחושבו 

 שעות בחודש

 

 

  בודק בטחוני לאירועים

 לא ידוע

שם השקלול ל

 2בלבד יחושבו 

 שעות בחודש

 

 

לשם השקלול  לא ידוע סדרן לאירועים

 2בלבד יחושבו 

 שעות בחודש

 

 

לשם השקלול  לא ידוע מאבטח מועדונים

 2בלבד יחושבו 

 שעות בחודש

 

 

חיבור ומתן שירותי 

 מוקד למערכות אזעקה

 

נקודות  17

 קצה

 

לנקוב במחיר  יש

לחיבור מערכת 

 לחודש אחת

 

 



________________  

 חתימה וחותמת המציע

 

 

 
  במסמך כ           

 
 פירוט הצעת המחיר

 

 הסבר למילוי הטבלאות שלהלן:

 

עת המחיר לכל אחד בהתאם להוראות המכרז, על המציע לפרט את העלויות המרכיבות את הצ .1

 מסוגי המאבטחים כפי שהוגשו על ידו בטבלת הצעת המחיר.

ו או מי שימונה על ידה, יבחנו את פירוט ההצעה בהתאם לחוק, הוראות המכרז וההסכם  המכללה  .2

 על כלל מרכיביהם באופן קפדני.

ה, יכלול על המציע, להביא בחשבון בהצעתו, את כלל ההוצאות הכרוכות במתן השירותים ובכלל ז .3

 רווח. 4%רווח קבלני בשיעור שלא יפחת מ המציע, 

 , תיפסל ההצעה.4%מובהר בזה, כי הצעת מחיר אשר תותיר בידי המציע רווח כולל הנמוך מ  .4

תבחן את סבירות הצעות המחיר כפי שיפורטו על ידי המציע, באופן אשר ישקף את העלות  המכללה  .5

 צעה.הסבירה לכל רכיב המופיע בטבלת פירוט הה

מובהר בזה, כי הצעת מחיר לאיזה מסוגי המאבטחים הנדרשים במכרז, אשר התמורה בגינה תיבחן  .6

 , תיפסל ההצעה כולה.ותימצא גרעונית

מובהר בזאת, כי ככל ופירוט הצעת המחיר יהא גבוה או נמוך מהצעת המחיר שתוגש בטבלת סיכום  .7

 שם קביעת ההצעה.תביא בחשבון את הצעת המחיר הנמוכה ל המכללה ההצעות, 

שומרת לעצמה את הזכות לבצע חלק מהעבודות ו/או  המכללה מובהר ומודגש בזאת במפורש, כי  .8

שומרת לעצמה הזכות,  המכללה מהכמויות הכלולות במכרז בהתאם למגבלות התקציביות. 

לעצמה את הזכות במפורש  המכללה במפורש, לבצע העבודות נשוא המכרז בשלבים. כמו כן, שומרת 

על אף כל האמור בהסכם, לבצע חלק בלבד מהעבודות נשוא המכרז מבלי שהפסקת ביצוע העבודה 

בתשלום פיצוי מכל סוג שהוא לספק ולספק לא תהא  המכללה או ביטול חלקי ממנה יחייבו את 

בכל הקשור והכרוך בביצוע חלק  המכללה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה/טענה מכל סוג שהוא כלפי 

 ו/או הפסקת השרות או חלק ממנו. מהעבודות

לדרוש מהספק ביצוע חלקי של העבודות ו/או  המכללה הצעת הספק תעמוד בתקפה גם אם תבחר  .9

 לצמצם את היקף השירותים.  המכללה השירותים ובין אם במהלך תקופת ההתקשרות תבחר 

 לכלל המחירים המוצעים, יתווסף תשלום מע"מ כחוק. .10
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 העלות בשקלים וך / ציבור לשעהמאבטח מוסדות חינ

 

 שכר יסוד 

 

29.12 

 

 עלות תנאים סוציאליים באופן מלא

 

 

 באימון עלות הכשרות וריענונים כולל תשלום שכר

 

 

 עלות שכר מפקח בהתאם להוראות המכרז

 

 

 עלות רכב מפקח כולל דלק

 

 

 עלות אמצעי קשר בהתאם להוראות המכרז

 

 

 נשק, ביטוחים, ערבויות  עלות ביגוד, חימוש, אגרות

 

 

 עלות פרסום, שיווק, הוצאות משרד, הנהלה וכלליות

 

 

 סה"כ עלות ללא רווח

 

 

 4%רווח שאינו נמוך מ 

 

 

 

 סה"כ עלות ללא תוספת מע"מ כחוק

 



________________  

 חתימה וחותמת המציע

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 העלות בשקלים בודק בטחוני / סדרן  לאירועים

 

 שכר יסוד 

 

29.12  

 

 מלא עלות תנאים סוציאליים באופן

 

 

 עלות תשלום שכר שעות נוספות או תשלום שכר גבוה יותר

 

 

 עלות הכשרות וריענונים כולל תשלום שכר

 

 

 עלות שכר מפקח בהתאם להוראות המכרז

 

 

 עלות רכב מפקח כולל דלק

 

 

 עלות אמצעי קשר בהתאם להוראות המכרז

 

 

 עלות ביגוד, ביטוחים, ערבויות 

 

 

 צאות משרד, הנהלה וכלליותעלות פרסום, שיווק, הו

 

 

 עלות כלכלה באירוע

 

 

 סה"כ עלות ללא רווח

 

 

 4%רווח שאינו נמוך מ 

 

 

 סה"כ עלות ללא תוספת מע"מ כחוק

 



________________  
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 העלות בשקלים מאבטח מועדונים לשעה

 

 שכר יסוד 

 

29.12 

 

 עלות תנאים סוציאליים באופן מלא

 

 

 ם שכרעלות הכשרות וריענונים כולל תשלו

 

 

 עלות אמצעי קשר בהתאם להוראות המכרז

 

 

 עלות ביגוד, ביטוחים, ערבויות 

 

 

 עלות פרסום, שיווק, הוצאות משרד, הנהלה וכלליות

 

 

 סה"כ עלות ללא רווח

 

 

 4%רווח שאינו נמוך מ 

 

 

 סה"כ עלות ללא תוספת מע"מ כחוק

 



________________  

 חתימה וחותמת המציע

 

 

 

 גמסמך כ         

 חייבות לשמירת סודיות ולמניעת ניגוד ענייניםהת

 

 מבוא 

 

המכללה לבין  ("הספק"ונחתם הסכם התקשרות בין __________________ )להלן:  הואיל

מיום _______בחודש  ________הסכם לפי מכרז  "(המכללה ")להלן:  האקדמית אשקלון

ם בהסכם )להלן: ( לאספקת השירותים המפורטי"ההסכם")להלן:  2020_______ שנת 

 (; "השירותים"

 .למכללה ידי הספק, כעובד או כספק, בין השאר, לשם אספקת השירותים -ואני מועסק על והואיל 

הסכימה להתקשר עם הספק בתנאי כי הספק לרבות עובדיו, קבלני משנה וכל אדם  המכללה ו והואיל 

וראות התחייבות זו, וכן על אחר מטעמו ישמור על סודיות כל המידע כהגדרתו להלן בהתאם לה

 סמך התחייבות הספק לעשות את כל הדרוש לשמירת סודיות המידע כהגדרתו להלן; 

והוסבר לי וידוע לי כי במהלך העסקתי או בקשר אליה יתכן כי אעסוק או אקבל לחזקתי או יבוא  והואיל 

ם, שרטוט, סוד לידיעתי מידע כלשהו לרבות תכתובת, חוות דעת, חומר, תכנית, מסמך, רישו

מסחרי/עסקי או ידיעות מסוגים שונים, שאינו מצוי בידיעת כלל הציבור או מידע שהגיע לידיעתי 

"קיצור דרך" לשם הגעה למידע שהכלל אינו  -עקב או בקשר להסכם או מידע שידיעתו תשמש ל 

ו בכל כלי יכול להגיע אליו, בין בעל פה ובין בכתב, לרבות בהעתק, באמצעי אחסון אלקטרוני א

ואמצעי אחר העשוי לאצור מידע בין ישיר ובין עקיף, לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, 

 נתונים, מסמכים ודו"חות )להלן: "המידע"(; 

והוסבר לי וידוע לי כי גילוי או אי שמירה בסוד או מסירת המידע בכל צורה שהיא לכל אדם או  והואיל 

 המכללה המוסמכים לעניין ההסכם, ללא קבלת אישור נציג   המכללהגוף כלשהם מלבד לנציגי 

 או לצדדים נזק מרובה ומהווה עבירה פלילית:  למכללה המוסמך מראש ובכתב עלול לגרום 

 כדלקמן:  המכללה אי לכך, אני הח"מ מתחייב כלפי 

 המבוא להתחייבות זו מהווה חלק בלתי נפרד הימנה.  .1

 ל המידע או כל הקשור או הנובע ממנו. לשמור על סודיות גמורה ומוחלטת ש .2

להשתמש במידע אך ורק למטרה שלשמה נמסר או הובא לידיעתי במסגרת מתן השירותים, ובכפוף  .3

לאמור לעיל, לא להשתמש במידע או לנצלו לפרנסתי או לכל שימוש עצמי אחר שלא בהתאם לאמור 

 שהם, את המידע.  לעיל, וכן לא לגרום או לאפשר לאחרים לנצל, בכל דרך או אופן

ידי הספק או -מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הנני מתחייב כי במשך כל תקופת העסקתי על .4

לאחר מכן לא לאפשר לכל אדם או גוף או מוסד כלשהם לקבל את המידע, בין במישרין ובין 

ציא בעקיפין, לא לפרסם, להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת אדם או גוף וכן לא להו

 מחזקתי את המידע או כל חומר כתוב אחר או כל חפץ או דבר, בין ישיר ובין עקיף, לצד כל שהוא. 

לנקוט אמצעי זהירות קפדניים ולעשות את כל הדרוש כדי לקיים את התחייבותי על פי התחייבות זו  .5

 לרבות שמירה על סודיות המידע, בין השאר, לנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים מבחינה

 בטיחותית, ביטחונית, נוהלית או אחרת. 

להביא לידיעת עובדי או קבלני משנה או מי מטעמי, ככל שישנם, את האמור בהתחייבות זו לרבות  .6

 חובה זו של שמירת סודיות ואת העונש על אי מילוי החובה. 



________________  

 חתימה וחותמת המציע

 

 

ייגרמו  להיות אחראי כלפיכם על פי כל דין לכל נזק או פגיעה או הוצאה או תוצאה מכל סוג, אשר .7

לכם או לצד שלישי כל שהוא כתוצאה מהפרת התחייבותי זו, וזאת בין אם אהיה אחראי לבדי בגין 

 כל האמור ובין אם אהיה אחראי ביחד עם אחרים. 

להחזיר לידיכם ולחזקתכם מיד כשאתבקש לכך כל חומר כתוב או אחר או חפץ שקיבלתי מכם או  .8

מתן השירותים או שקיבלתי מכל אדם או גוף עקב מתן השייך לכם או שהגיע לחזקתי או לידי עקב 

. כמו כן, הנני מתחייב לא לשמור אצלי עותק כל שהוא המכללה השירותים או חומר שהכנתי עבור 

 של חומר כאמור או של המידע. 

 שלא לעסוק או להתקשר בכל דרך שהיא בעיסוק שיש בו משום פגיעה בחובותיי שלפי הסכם זה. .9

יגוד עניינים קיים או שאני עשוי לעמוד בו בין מילוי תפקידי או עיסוקי במסגרת מתן לא ידוע לי על נ .10

 לבין עניין אחר שלי או עניין של קרובי או עניין של גוף שאני או קרובי חבר בו.  למכללה השירותים 

בכל מקרה שאפר התחייבות זו לרבות בכל מקרה שאגלה מידע כאמור השייך לכם או הנמצא  .11

או הקשור לפעילויותיכם, תהיה לכם זכות תביעה נפרדת ועצמאית כלפי בגין הפרת חובת ברשותכם 

 הסודיות שלעיל. 

הנני מצהיר כי ידוע לי ששימוש במידע שלא בהתאם לכתב התחייבות זה לרבות מסירתו לאחר  .12

 . 1981 -וחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 1997 -מהווים עבירה לפי חוק עונשין, התשל"ז

 תי זו לא תפורש כיוצרת קשר אישי מכל סוג שהוא ביני לבינכם. התחייבו .13

מוסכם וידוע לי כי על העתקים של המידע, אשר יתקבלו בכל דרך שהיא, יחולו כל הוראות כתב  .14

 התחייבות זה. 

מוסכם וידוע לי כי אין בהתחייבות זו כדי לגרוע מכל זכות או סעד או סמכות אחרת המוקנית  .15

 ין או הסכם לרבות ההסכם. פי כל ד-על למכללה 

 

 

 ולראיה באתי על החתום

 

 היום: ______ בחודש: _______________ שנת: ________

 

 שם פרטי ומשפחה: __________________________ ת"ז: ______________

 

 חתימה: _____________________



________________  

 חתימה וחותמת המציע

 

 

 דמסמך כ          

 ערבות ביצוענוסח 

 

  

 לכבוד
 לוןהמכלה האקדמית אשק

 12רח' בן צבי 
 אשקלון

  
  
  

 הנדון: ערבות בנקאית מס' ______________________
  

  
"המבקש"( אנו ערבים בזה כלפיכם ביחד ולחוד  –עפ"י בקשת ________________________ )להלן 

 )להלן₪(  אלף מאה  )במילים: ש"ח 100,000בערבות מוחלטת ובלתי מותנית לתשלום כל סכום עד לסך של 
ומוקד  ההסכם למתן שירותי שמירה , סיור אבטחה "סכום הערבות"( שתדרשו מאת המבקש בקשר עם  –

 אשקלון. 12במתחם קמפוס המכללה ברח' יצחק בן צבי 
 

 כל סכום שתדרשו מאיתנו בקשר לכתב ערבות זה עד לגובה סכום הערבות ישולם על ידינו. 
  

ימים מיום קבלת דרישתכם  7דרש ע"י כל אחד מכם תוך אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום שתשלומו יי
הראשונה בכתב, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם או להמציא לנו כל ראיה פסק דין או 

 אסמכתא משפטית אחרת ומבלי שיהא עליכם לדרוש תחילה את סילוק הסכום הנ"ל מאת המבקש. 
 
  

 ועד בכלל.  __________________כתב ערבות זה יעמוד בתוקפו עד ליום 
  

ערבות זו הינה בלתי חוזרת, מוחלטת ובלתי ניתנת לשינוי ובלתי ניתנת להעברה אלא בהסכמתכם 
 המפורשת ובכתב. 

  
  
  
  

 בכבוד רב,                                                                                    
  

                                                                                    ___________________________ 
 בנק                                                                                    

 

 
 



________________  

 חתימה וחותמת המציע

 

 

 המסמך כ        

 

 אישור הצעה

 שם מלא של הגוף המציע, 

 ותכפי שהוא מופיע ברשם החבר

 

  חתימה וחותמת

 

 

   

 מספר מזהה תאריך רישום סוג התאגיד

   

   

 

 פקסימיליה ודוא"ל טלפון כתובת משרד )רשום(

 

 שמות הבעלים )במקרה של חברה, שותפות(:

 מספר ת.ז. שם ושם משפחה

  

  

 

 פרטי המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם המציע/ה:

 בתאגיד תפקיד כתובת מספר ת.ז. שם ושם משפחה

    

    

    

    

    

 

 

 __________________________שם המנהל הכללי ________________________________

 

 ____________________________שם איש הקשר למכרז זה ופרטי ההתקשרות עמו __________

 

 

 
 
 



________________  

 חתימה וחותמת המציע

 

 

 ומסמך כ         

 הצהרה והתחייבות

 

 שהנני ממלא תפקיד של ___    ______ ת.ז. אני הח"מ __________________

אצל המציע/ה מצהיר בזה כי האמור לעיל בשם: ___________________ )להלן:   

( אשר הנני מוסמך לחייבו בחתימתי וכי הפרטים המפורטים לעיל הנם אמת וכי ההצעה למכרז  "המציע"

מחייבת ואני מביע הסכמה לחתום על כמפורט לעיל, הנה הצעה  המכללה האקדמית אשקלוןשל   2022/20

 נוסח ההסכם כפי שצורף למסמכי המכרז. 

 

 

       

 חותמת               חתימה                   תאריך     

 

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

 

 אישור עו"ד:

 

 רטי המציע, והינם נכונים. הנני מאשר כי בדקתי את פ

 

 

 תאריך: ____________

 

 

 _______ חתימה וחותמת עו"ד ____________________     מספר רישיון _______________ 

 

 

 



________________  

 חתימה וחותמת המציע

 

 

 זמסמך כ       

 יש להפנות לעמוד בהצעת הספק-אסמכתאות להוכחת עמידה בתנאי הסף

 

 מצורף בזאת התנאי

 )נא לסמן את האופציה המתאימה(

 לא כן   תעודת ההתאגדות של המציע

 לא כן   אישור עו"ד/רו"ח לעניין זהות מורשי החתימה בתאגיד 

 לא כן   תעודת עוסק מורשה/אסמכתא לרישום באיחוד עוסקים

 לא כן   חברהתדפיס עדכני  –אישור על העדר חובות לרשם התאגידים 

יבוריים האישורים הנדרשים עפ"י חוק עסקאות גופים צ

 1976 –)אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס(, התשל"ו 

  כן לא 

 לא כן   תצהיר בדבר תשלום שכר מינימום ותשלומים סוציאליים

 לא כן   מקור₪  100,000ערבות מכרז עס 

 לא כן   תצהיר בדבר אי תיאום הצעות במכרז

 לא כן   תצהיר בדבר היעדר קירבה

 לא כן   יון המציעותק וניס

 לא כן   רישיון לעסוק כספק שירות

 לא כן   רישיון בר תוקף להפעלת תאגיד לשירותי שמירה

 לא כן   רישיון להחזקת כלי ירייה

 לא כן   תצהיר העסקת מאבטחים

 לא כן   אישור ממינהל האכיפה וההסדרה במשרד הרווחה

 לא כן   ים זריםהתחייבות לעניין אי העסקת עובד

 לא כן   רישיון להפעלת מחסן נשק

 לא כן   העתק הסכם עם קבלן משנהרישיון מוקד/ 

 לא כן   תצהיר אודות עובדים מועסקים + עתודה

 לא כן   רשימת סניפי המציע

תצהיר של המציע ושל בעלי הזיקה בו, בדבר קיום חובותיו 

 בעניין שמירת זכויות עובדים

  כן לא 

 לא כן   התחייבות להשגת אישור להחרגה מחוק שעות עבודה ומנוחה

 לא כן   מסמכי מכרז חתומים

 

 



________________  

 חתימה וחותמת המציע

 

 

 כח מסמך          

 

 ותק וניסיון המציע

 

שירותי אבטחה עבור רשויות מקומיות ו או משרדי  2019-2015מהשנים  בכל אחתהמציע סיפק 

 . לחודשכולל מע"מ לא ₪  500,000 -פי שלא פחת מממשלה עבודות אבטחה שונות בהיקף  כס

מספר  שם הלקוח

מאבטחים 

חמושים 

שסופקו 

 בכל שנה

שנת  תיאור הפעילות

 ביצוע

היקף 

כספי 

 )בש"ח(

 טלפון/טלפון נייד שם איש קשר

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 ככל שנדרש. יש להוסיף שורות

 

 

 

 

 

 

 

 

 



________________  

 חתימה וחותמת המציע

 

 

 

 כטמסמך         

 הצהרה בדבר העדר קירבה

 זה בנספח המיותרות האפשרויות מחיקת על להקפיד נא

 

 מכללה הנהלה ב או לחבר/ובד הצהרה בדבר העדר קירבה לע

 

 -, הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים:המכללה האקדמית אשקלוןהנני מצהיר בזאת כי  .1

, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה על עשרה מכללה"חבר  1.1 

אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או לעסקה 

 בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות." - "קרוב"; לענין זה, המכללה עם 

כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות  )א( של ההודעה בדבר 12כלל  1.2

 המקומיות הקובע: 

חבר  -" מכללה; לענין זה, "חבר לחוזה או לעיסקה עם המכללהלא יהיה צד  המכללה "חבר  

או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו )ראה הגדרות "בעל שליטה"  מכללה

 (."()ב1)5-()ב( ו1)1ו"קרוב" בסעיף 

 )א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כי:  174סעיף  1.3

לא יהיה נוגע או מעוניין, במישרין או בעקיפין, על ידי עצמו או על  מכללה"פקיד או עובד של 

ובשום עבודה המבוצעת  המכללה זוגו או שותפו או סוכנו, בשום חוזה שנעשה עם -ידי בן

 למענה."

דיע ולהצהיר כי למציע, לבעלי המניות במציע ולעובד בתפקיד ניהולי בהתאם לכך הנני מבקש להו .2

 -במציע:

 .מכללהאין קרבה לחבר  2.1 

 .מכללהאין שותפות עם חבר  2.2 

 .במכללה אין בן זוג, שותף או סוכן העובד  2.3 

ה או קרובו, סוכנו או שותפו, אינם מחזיקים במניות המציע ואינם שותפים בעשר מכללהחבר  .3

 אחוזים בהונו או ברווחיו של התאגיד המציע.

 בתפקיד ניהולי. מכללהבתאגיד המציע לא מועסק קרוב של חבר  .4

תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור  המכללה ידוע לי כי ועדת המכרזים של  .5

 לעיל, או אם מסרתי הצהרה לא נכונה.

 יל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת.אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לע .6

 

 המצהיר: _______________ שם המציע: _______________________________    שם וחתימת

 

 ________תאריך: _______________

                                                                
 

 

 



________________  

 חתימה וחותמת המציע

 

 

    

  ל  מסמך       

 להסכםנספח א 

 למוקד :  אזעקות  חיבוראתרי ופירוט עמדות האבטחה,  .1

 
 1בניין המנהלה בניין מס'  א.

 20:00ועד  7:00ה: מהשעה -זמני שמירה ימים א .1

  13:00ועד  7:30יום ו: מהשעה      
 שער הכניסה לבניין –מקום השמירה  .2
 לא חמושמאבטח  – הכשרה .3
 לשבתות וחגים וימים בהם הבניין סגור. השמירה נדרשת בכל ימות השנה פרט .4

 

 2בניין מס' –בניין הספרייה  ב.
 . 19:15ועד  8:00ה': מהשעה -זמני שמירה ימים א' .1

 .12:00ועד  8:00יום ו': מהשעה   
 שער הכניסה/מלתחה –מקום השמירה  .2
 בודק  – הכשרה .3
א מתקיימים השמירה נדרשת בכל ימות השנה פרט לשבתות וחגים, וימים של .4

 בהם לימודים 
 

  7מעונות בניין מס'  ג.
 

 . 7:00ועד  19:00ה': מהשעה -זמני שמירה ימים א' .1
 ביתן השומר /שער כניסה ראשי למעונות –מקום השמירה  .2
  לא חמוש מאבטח – הכשרה .3
השמירה נדרשת בכל ימות השנה כולל שבתות וחגים למעט תקופת הקיץ וחגים  .4

 הסטודנטים סגורים.בהם מעונות 
 

 מרכז הכנסים  ד.
 

זמני השמירה בכניסה למרכז הכנסים ו/או בכל מקום אחר במרכז הכנסים עליו תחליט 
המכללה יהיו בהתאם להזמנה שתתבצע על ידי הממונה מטעם המכללה. המציע מתחייב  

ל להיות זמין לכל הזמנה כאמור  ובדרישות כפי שתקבענה על ידי המכללה ועפ"י שיקו
 דעתה הבלעדי.

 
 חניית סטודנטים ה.

 
 שעות ביממה 24–זמני שמירה  .1  
 שער הכניסה לקמפוס מחניית הסטודנטים –מקום השמירה  .2  
 לא חמושמאבטח  – הכשרה .3  

 השמירה נדרשת בכל ימות השנה כולל שבתות וחגים .4
 

 
 שומר מעבר הולכי רגל: 

 
 טודנטים במעבר המיועד להולכי רגל :בנוסף לאמור לעיל יוצב שומר בחניית הס 

 
 . 17:00ועד  7:30ה': מהשעה -זמני שמירה ימים א' .1

 12:30ועד  07:30יום ו מהשעה
 לא חמושהכשרה: מאבטח  .2
 מקום: שער הולכי רגל .3
השמירה נדרשת בכל ימות השנה פרט לשבתות וחגים, וימים שלא מתקיימים  .4

 בהם לימודים
 



________________  

 חתימה וחותמת המציע

 

 

 ן שומר כניסה דרומי/רח' אלי כה ו.
 

 . 18:00ועד  7:30ה': מהשעה -זמני שמירה ימים א' .1
  12:30ועד  08:00יום ו' מהשעה 

 שער הכניסה מרחוב אלי כהן –מקום השמירה  .2  
 לא חמושמאבטח  – הכשרה .3  

השמירה נדרשת בכל ימות השנה פרט לימי ו, שבתות וחגים וימים בהם אין  .4
 לימודים.

 
 
 סיור/ פטרול ז.

 
 חמוש.לא  מאבטח 

בבוקר שלמחרת.  7:00 -ועד ל –בלילה   21:00זמני השמירה/פטרול  הינם  בין השעות 

. ימים בשנה 365נדרשת  העמדה יסייר בכל הקמפוס במשך כל שעות הלילה. המאבטח

 אחר כמפורט לעיל . מאבטחהמפטרל הינו בנוסף לכל  המאבטחיובהר כי 

 

ועד  –בבוקר  07:30ול  הינם  בין השעות . זמני השמירה/פטר מאבטח פטרול נוסףבנוסף 

השמירה נדרשת בימים בהם מתקיימים לימודים . 12:30וביום שישי עד  לשעה  17:00 -ל

 במכללה בלבד.

 
 חיבור למוקד: ח. 

 )לבדוק אם נדרשת התקנהנדרשת התקנת עמדות להלן המקומות במתחם הקמפוס בהן 
המציע  ואשר תשמשנה הן כאזעקה  אשר תהינה מחוברות למוקד שלח ( או רק חיבור

 .עמדות המוקד"("  –) להלן למקרה של אירוע והן  לקריאה  דחופה למוקד  
 

מס'    אתר
 מערכות

 1 1בניין מס  –בניין מנהלה 

 2 3בניין מס'  –ספריה 

בקומת  1)חיבור   4בניין מס' –בניין  כיתות 
 מרתף(

3 

 1  7בניין מס'  –מעונות סטודנטים 

 2  5בניין מס'  –ן כיתות בניי

 2 6בניין מס'  -בניין כיתות

 2 7בניין מס' –בניין קונגרסים 

 1 8בניין מס'  -בניין מדעי החיים

 3 גן יבנה שלוחת

 17 סה"כ
 

 
 

התקנתן תהיה על ידי  המציע  יום בשנה.  365 שעות ביממה  24עמדות המוקד יפעלו 

ה מחוברות באופן תדיר למוקד של המציע הזוכה  ועל חשבונו. עמדות המוקד תהינ

 ותפעלנה באופן תקין ובאופן שייתן מענה לתכליתן.

 התמורה ותנאי התשלום בגין מתן השירותים .2



________________  

 חתימה וחותמת המציע

 

 

 בגין מתן השירותים תשולם לנותן השירותים, התמורה כמפורט להלן: .א

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 התמורה תשולם לנותן השירותים בתנאים ובמועדים כדלקמן: .ב

 

על נותן השירותים להגיש, מידי חודש , חשבון בגין השירותים שבוצעו בפועל על ידו בחודש הקודם   .1

 .טבלת המחירים שלעילבהתאם ובכפוף למחירים הקבועים ב

תשולם כי בגין מתן שירותים בשעות נוספות ו/או בימי שבת ו/או חג  ו/או שבתון  ,מובהר בזה .2

ומנוחה, וזאת פרט לשירותי מוקד  חוק שעות עבודה בהתאם להוראות התמורהלנותן השירותים 

 בשבת, חגים, שבתון אשר בגינן לא יחול כל שינוי בשיעור התמורה . 

 

 תפקיד / שירות

המחיר לשעת 

עבודה ביום 

חול ללא 

 תוספת מע"מ

 

המחיר לשעת 

בתות עבודה בש

ומועדים ללא 

 תוספת מע"מ

 

 

 מאבטח במכללה

 

 

בהתאם להוראות 

 החוק

 

מאבטח חמוש 

 לאירועים

 

 

בהתאם להוראות 

 החוק

 

  בודק בטחוני לאירועים

 

בהתאם להוראות 

 החוק

בהתאם להוראות   סדרן לאירועים

 החוק

בהתאם להוראות   מאבטח מועדונים

 החוק

 

חיבור ומתן שירותי 

 זעקהת אמוקד למערכ

 בודדת

  

ללא שינוי 

 בשבתות/ מועדים



________________  

 חתימה וחותמת המציע

 

 

בכל חודש ביחס    10-היום ולא יאוחר מה ילת כל חודש גרגוריאנהחשבון יוגש )אחת לחודש( בתחי .3

לחודש שחלף ויכלול את כל העבודות שבוצעו בפועל בחודש שחלף. לחשבון יצורף דו"ח שעות מלא 

 ו ופירוט השירותים שבוצעו.נותן השירותים  של כל עובדי

יום ממועד  30לם  עד החשבון ייבדק ע"י הממונה מטעם המכללה ,ובמידה ויאושר על ידו  ישו .4

החשבון .יודגש, רק חשבון מאושר על ידי הממונה ישולם כאמור וכל חלק מהחשבון שלא בלת ק

 יאושר לא ישולם על ידי המכללה.

תנאי לביצוע כל תשלום הוא כי נותן השירותים המציא למכללה ערבות ביצוע כמתחייב מהוראות  .5

 ההסכם. 

ן ובהתאם להוראות כל דין לעניין ניכוי מס במקור ובכפוף התשלומים יבצעו כנגד חשבונית מס כדי .6

להצגת אישורים תקפים על ניכוי מס במקור וניהול ספרים כדין. המכללה תהיה רשאית לדרוש 

מנותן השירותים להגיש את החשבוניות באופן ממוחשב  ונותן השירותים הא חייב לפעול בהתאם 

 להוראה זו.

 תשולם בגין השירותים אשר בוצעו בפועל בלבד.מובהר ומודגש בזאת כי התמורה  .7

 

 
 

   _______________ ________________ 
 חתימה וחותמת       תאריך                    
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



________________  

 חתימה וחותמת המציע

 

 

 לא מסמך 

 תבחינים למאבטחים וביצוע הכשרות בהתאם להוראות משטרת ישראל בלבד

 

 :חמוש""מאבטח מוסדות חינוך / בודק בטחוני/ סייר  .1.1

 

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

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

 בעל כושר גופני ומצב בריאותי תקין ע"פ תבחיני משטרת ישראל. -

 שנות לימוד לפחות. 10בוגר  -

 בעל ידע ושליטה בשפה העברית.  -

 ק מטעם הספק.בעל רישיון לאחזקת נש -

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

משטרת ישראל אישרה כי אין מניעה להסמיכו לעבודה מטעמים של שלום הציבור או בטחונו  -
 לרבות מפאת עברו הפלילי.

 המציא אישור על היעדר רישום עבירות מין ממשטרת ישראל. -

ה הכשרה מתאימה בתחום האבטחה ובתחום הסמכויות המסורות לו על פי קיבל ועבר בהצלח -
חוק, בשים לב לסוג המקום שבו יעשה שימוש בסמכויותיו בהתאם להכשרתו והסמכתו ולרבות 

 השימוש בסמכויות שהוקנו לו.

או בעל אישור  1972)ב( לחוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה התשל"ב  18בעל רישיון לפי סעיף  -
)ב( לחוק האמור, או שהוא בעל רישיון או תעודת הרשאה לנשיאת כלי ירייה כאמור  19סעיף לפי 

 לחוק כלי ירייה. 4בסעיף 

ומעלה, או סיים שירות צבאי בצבא זר )שאינו במדינה המוגדרת  02בעל תעודת לוחם רובאי  -
 מדינת אויב לישראל(, ובכפוף להגשת בקשה למשטרת ישראל באמצעות קב"ט המכללה 
והמצאת מסמכים מקוריים על דבר שירותו בצבא זר כאמור ובחתימת נוטריון בעל רישיון לעסוק 

 כנוטריון בישראל בלבד.

 מאבטח מתקדם ב'", בהתאם להגדרות משטרת ישראל:" .1.2

לעיל  1.1מי שעומד בכל התנאים של מאבטח מוס"ח / בודק בטחוני/ סייר חמוש/  כאמור בסעיף  -
 ובתנאים שלהלן:

חודש לפחות, בעל  18ה"ל שירות צבאי מלא, או שירת במשטרת ישראל לתקופה של שירת בצ -
 לכל הפחות.  03הכשרה של רובאי 

בעל תעודת מאבטח מוסמך קורס מתקדם ב' או כל תעודה מקבילה לדרגה זו, בהתאם לכל דין  -
 ולפי הקריטריונים שנקבעו על ידי חטיבת האבטחה של משטרת ישראל.

 מה ב' בתוקף לפי כל דין. בעל תעודת מאבטח ר -



________________  

 חתימה וחותמת המציע

 

 

 :מפקח  .1.3

 לעיל ובנוסף ובמצטבר בסעיפים שלהלן: 1.1מי שממלא אחר כל התבחינים המפורטים בסעיף 

 בעל ניסיון מוכח של שנה לפחות בניהול צוות עובדים. -

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

 עבר ללא דופי. -

 שנות לימוד לפחות. 12בעל  -

 רכב פרטי רגיל.בעל רישיון נהיגה ל -

 בעל רישיון לאחזקת נשק מטעם הספק.  -

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

בעל הסמכת בוגר קורס מנב"טים על פי תבחיני משטרת ישראל )ניתן להשלים בשנה הראשונה  -
 לתפקיד, כמו גם הרענונים השנתיים הנדרשים לאחר סיום קורס זה ע"ח הספק. 

 רן לאירועי ספורט ותרבות:סד .1.4

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

 הוכשר והוסמך לעסוק  כסדרן ספורט בהתאם לחוק ובהתאם להוראות משטרת ישראל. -

סיים לימוד חובה בישראל במוסד חינוך מוכר או המציא אישור ממשרד החינוך על השכלה  -
 לכך.כללית או שוות ערך 

נושא תעודת סדרן ספורט בתוקף כולל פנקס כשירות חתום כנדרש בהתאם להוראות משטרת  -
 ישראל.

 מאבטח מועדונים .1.5

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

 הוכשר והוסמך לעסוק  כסדרן במועדונים בהתאם לחוק ובהתאם להוראות משטרת ישראל. -

בה בישראל במוסד חינוך מוכר או המציא אישור ממשרד החינוך על השכלה סיים לימוד חו -
 כללית או שוות ערך לכך.

נושא תעודת סדרן במועדונים בתוקף כולל פנקס כשירות חתום כנדרש בהתאם להוראות  -
 משטרת ישראל.

 מנב"ט:  .1.6

 הלן:לעיל ובנוסף ובמצטבר בסעיפים של 1.1מי שממלא אחר כל התבחינים המפורטים בסעיף 

 בוגר קורס מנבטים ובידו תעודה המעידה על הכשרתו ובתוקף. -

 עבר ללא דופי. -

 שנות לימוד לפחות. 12בעל  -
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 בעל רישיון לאחזקת נשק מטעם הספק.  -

 הכשרות הדרכות ואימונים  .2

הספק יכשיר על חשבונו, כל עובד מטעמו המועסק במסגרת הסכם זה, בהכשרה ההולמת את  .2.1
 והוראות משטרת ישראל, כפי שייקבעו מעת לעת. תפקידו, ומותאמת להנחיות 

 ההכשרה תבוצע במוסדות מאושרים על ידי משטרת ישראל בלבד. .2.2

ההכשרה תתבצע בטרם יועסק איש האבטחה במכללה  ותעמוד בכל הדרישות הקבועות במכרז,  .2.3
 בהסכם ובהנחיות הגורמים הרלוונטיים לכל תפקיד.

תאם להוראות והנחיות משטרת ישראל ובתנאי      הספק מתחייב לשלוח את עובדיו לרענון בה .2.4
שיציאת עובד לריענון, נעשתה בתיאום עם נציג המכללה  ואינה פוגעת במערך האבטחה במכללה. 
עוד מתחייב הספק, כי בכל מקרה, לא תאושר היעדרות עובד בשל יציאה לאימון, ללא הימצאות 

 ים לשם ביצוע העבודה.ממלא מקום העומד בכל התבחינים והקריטריונים הנדרש

הספק מתחייב, כי כלל המועמדים שיגיעו להכשרות וריענונים, נבחנו על ידו ונמצאו מתאימים  .2.5
לביצוע העבודה. כמו כן מתחייב הספק, כי תדרך את עובדיו בכל כללי הבטיחות ונוהלי הביטחון 

ם לכך וכן כפי בקשר עם ביצוע האימונים כפי שמפורסמים מעת לעת על ידי הגורמים המוסמכי
 שיידרשו ממנו על ידי נציג המכללה .

פעמיים בשנה, יתקיימו כנסים מקצועיים לכלל עובדי הספק המועסקים על ידו במסגרת הסכם  .2.6
זה. הכנסים יתקיימו מספר ימים לפני תחילת הלימודים בכל שנה וכן בסמוך לחופשת הפסח. 

מו לכך. הספק מתחייב לשלוח את כל הכנסים יועברו על ידי נציג המכללה  ומי שהוסמך מטע
עובדיו לכנסים אלו. כמו כן, מתחייב הספק כי ישלם לעובדיו שכר מלא בגין ביצוע הדרכות אלו. 
מספר שעות ההדרכה בכל כנס יעמוד על שעתיים לפחות ולא יותר מארבע שעות. קרי מספר 

 בסך הכל. שעות ההדרכה בשנה לא יפחת מארבע ולא יהיה יותר משמונה שעות בשנה

הספק מתחייב לדאוג להסעת עובדיו ועל חשבונו לכלל ההכשרות, האימונים וההדרכות שהוזכרו  .2.7
 לעיל.

הספק מתחייב, כי עובדיו יבצעו את ההכשרות / אימונים/ הדרכות במטווחים, באותו סוג נשק  .2.8
 עמו הם עובדים במכללה . 

א יועסק על ידו במכללה , עד אשר הספק מתחייב, כי עובד אשר נכשל בהכשרה או בריענון, ל   .2.9
ישלים את הכשרתו והכל בהתאם להוראות והכללים הנקבעים על ידי משטרת ישראל מעת 

 לעת.

הספק מתחייב לעדכן את נציג המכללה , בכל בעיה הקשורה בביצוע ההכשרות והאימונים ואשר   .2.10
 בגינה עשויה פעילות האבטחה במכללה  להשתבש.

 

 


