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מכרז  100/19 

המכללה   סיור ואבטחה במתחם  קמפוס למתן שירותי   ש מירה,

 ברח' יצחק בן צבי   אשקלון  

 
תנאים והוראות למשתתף במכרז 

)להלן - "תנאי המכרז"( 
 

 1.�כללי     

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

 12 באשקלון  )להלן - הקמפוס  אשקלון  "(.  

ב .�המכללה מזמינה בזה הצעות לביצוע השירותים המפורטים להלן. 

זה  )להלן   – "המכרז"  או "ההצעה" ( הם  ביצוע  שירותי   ג .�השירותים  נשוא  מכרז
שמירה,סיור  ואבטחה במתחם קמפוס  אשקלון  ,והכל בהתאם  להוראות  תנאי  המכרז  

וההסכם אשר העתקו רצ"ב . )להלן  – "השירותים" או  "העבודות" (. 

ד .�השירותים  יבוצעו  על  ידי הזוכה במכרז  על  פי תנאי המכרז  והוראות החוזה  המצורף  
המכללה  לבין  הקבלן   בין  שייחתם  המכרז  על  נספחיו  )להלן  - "ההסכם "(, לתנאי 

שייבחר  לביצוע הפרויקט . 

שיקבע ע"י כפי  אחר   העבודות  ביום   01/03/19 ו/או  במועד  בביצוע  ה .�הקבלן  יתחיל 
המכללה  )להלן  –"מועד צו התחלת השירותים "( . 

ו .�תקופת מתן השירותים  בהתאם  לתנאי  המכרז הינה   24 חודשים   קלנדריים  )להלן   –
האופציה  להאריך , עפ"י  ההסכם"( . כאשר למכללה –ולה-  בלבד  שמורה  תקופת 

של   12  תקופת  ההסכם   וזאת  לשלוש  תקופות  נוספות  דעתה  הבלעדי  , את  שיקול 

תנאי  המכרז  ו/או  תנאי  ההסכם  בכל  שהקבלן  יעמוד  כל  אחת . ובלבד  חודשים 

לשביעות רצונה המלא של המכללה . 

ז .�מובהר בזאת  כי  בחירת המציע  לביצוע הפרויקט תעשה  ב-  2 שלבים: בדיקת  עמידה 
בתנאי  הסף  וקביעת  הזוכה  הכל   שעמדו  של  ההצעות  בתנאי  הסף , בחינה  ובדיקה 

כמפורט להלן . 

אלה  על  טופסיהם ,  משמעותם  תנאים  והוראות  למשתתף  במכרז המכרז ": ח .�"תנאי 
נספחיהם וההוראות  הכלולות בהם.  

תנאי המכרז  על טופסיהם  , נספחיהם וההוראות    ט .�"מסמכי המכרז": משמעותם 
מכלליות  האמור  לרבות כל  נספחיו  , ומבלי  לגרוע  הכלולות  בהם וההסכם  על 

ביטוחי  קיום  זמנים,  נוסחי  ערבויות,  , נספח  הביטוחים   , אישור  על  )נספחים , לוח 

המציע( .   

3 



 

 

 2.�להלן תיאור מקומות השמירה,זמני וסוג השמירה וחיבור למוקד :  

 
א.  בניין המנהלה  בניין מס'  1 

 1. זמני שמירה ימים א-ה: מהשעה 7:00 ועד 20:00 

     יום ו: מהשעה  7:00 ועד  13:00  

 2. מקום השמירה  – שער  הכניסה לבניין  
 3. סוג השומר  – שומר  ללא  נשק  

 4. השמירה  נדרשת בכל  ימות  השנה  פרט  לשבתות  וחגים  וימים  בהם הבניין  
סגור . 

 

ב.  בניין הספרייה –בניין מס'  2 

ימים א'-ה': מהשעה  8:00 ועד 9:15 1.  1 . זמני שמירה
מהשעה  8:00 ועד 12:00 .    יום  ו':

– שער  הכניסה/מלתחה   2 . מקום השמירה

השומר – שומר  ללא  נשק   3 . סוג
שלא   השנה  פרט  לשבתות  וחגים,  וימים  בכל  ימות  4 . השמירה  נדרשת 

מתקיימים בהם לימודים   
 

ג.  מעונות  בניין מס'  7  
 

ימים א'-ה': מהשעה 00: 07 ועד  00: 20.  1 . זמני שמירה
השומר /שער כניסה ראשי למעונות   – ביתן 2 . מקום השמירה

השומר – שומר  ללא  נשק   3 . סוג
תקופת   שבתות  וחגים  למעט  כולל  השנה  בכל  ימות  4 . השמירה  נדרשת 

הקיץ  וחגים בהם מעונות הסטודנטים סגורים . 
 

ד.  מרכז הכנסים   
 

מקום  אחר  במרכז הכנסים  עליו   זמני  השמירה בכניסה  למרכז  הכנסים  ו/או בכל
בהתאם  להזמנה שתתבצע על ידי  הממונה מטעם  המכללה .  תחליט  המכללה  יהיו
המציע מתחייב   להיות זמין  לכל  הזמנה כאמור   ובדרישות כפי שתקבענה  על ידי  

שיקול דעתה  הבלעדי .  המכללה  ועפ"י
 

ה . חניית סטודנטים  
 

  1 . זמני שמירה –24 שעות ביממה  
– שער  הכניסה לקמפוס מחניית הסטודנטים     2 . מקום השמירה

השומר – שומר  ללא  נשק     3 . סוג
וחגים   4 . השמירה  נדרשת בכל  ימות  השנה כולל שבתות

 
 

 שומר מעבר הולכי רגל : 
 

יוצב שומר בחניית הסטודנטים במעבר המיועד להולכי רגל :   בנוסף לאמור לעיל
 

ימים א'-ה': מהשעה  7:30 ועד 7:00 1.  �זמני שמירה . 1
יום ו מהשע ה07:30 ועד   12:30 
ללא  נשק   השומר – שומר �סוג  . 2

�מקום: שער הולכי רגל   . 3
שלא   השנה  פרט  לשבתות  וחגים,  וימים  בכל  ימות  �השמירה  נדרשת  . 4

מתקיימים בהם לימודים  
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 ו. שומר כניסה דרומי/רח' אלי כהן 
 

�זמני שמירה ימים  א'-ה': מהשעה  7:30 ועד 00: 18.  .1 
מהשעה  07:30 ועד   12:30   יום ו '

   2. מקום השמירה  – שער  הכניסה מרחוב אלי כהן  
   3. סוג השומר  – שומר  ללא  נשק  

שבתות  וחגים  וימים  בהם    4. השמירה  נדרשת בכל  ימות השנה  פרט  לימי  ו ,
אין לימודים . 

 
דעתה   שיקול  זכות  ועפ"י  שמורה  כאמור  לעיל  למכללה  השומרים  ז.  ביחס  לכל 
מהשומרים  לשאת   מי  חייבת  לנמק  את החלטתה  לחייב  שתהיה  הבלעדי  ומבלי 
נשק , וזאת  ללא כל תמורה  נוספת  כאשר  המציע מתחייב כי כל שומר  אשר יועסק  
מאבטח  תקפה  בת   בעל  תעודת  השירותים , במידה  ויזכה,  יהיה  במתן  על  ידו 

תוקף . 
 

ח . מפטרל 
 

זמני  השמירה/פטרול   הינם   בין השעות   21:00  בלילה   –  שומר מפטרל  ללא  נשק .
בכל  הקמפוס  במשך כל   השומר  המפטרל  יסייר  ועד  ל -  7:00 בבוקר  שלמח רת.
כי   יובהר  השנה -365 יום  בשנה. בכל  ימות  נדרשת  שעות  הלילה .  השמירה 

השומר המפטרל הינו בנוסף לכל שומר אחר כמפורט לעיל .  
 

בין השעות  07:30  הינם  זמני  השמירה/פטרול   בנוסף  שומר מפטרל  ללא  נשק  .
בימים   לשעה  12:30  .השמירה  נדרשת  שישי  עד   בבוקר   – ועד  ל -  17:00 וביום 

בהם מתקיימים לימודים  במכללה בלבד . 
 

 ט. חיבור למוקד:  
תהינה  אשר  במתחם  הקמפוס  בהם   נדרשת  התקנת  עמדות  להלן  המקומות 
מחוברות  למוקד  שלח  המציע   ואשר תשמשנה הן כאזעקה   למקרה של  אירוע  והן  

עמדות המ וקד"( .  לקריאה   דחופה למוקד ) להלן  –  "
 

ותוברמחה   וקדלמ ותדעמ    מס' ותעמד    דוקמה לש  וריבחה  קוםמ

 1 מס ןיינב    1  להנהן מיינב  – 

 2 ס'מ   3  ןיינב  יהפרס  – 

 3 רויב)ח    1   תומקב מס'  4   ןיינב–  תויתכ ןיינב
  מרתף(

 1 ס'מ    7   ןיינב  טיםנודטת סונועמ  – 

 2 מס'  5     ןיינב  ותתין כיינב  –

 2 'ן מסיינב-   ותתין כיינב 6 

 2 ס'מ   7  ןיינב–  יםסנגרון קיינב

 1 'מס   8  ןיינב-   ייםחה יען מדיינב

 3 ןד גוקמ   הניב

 17   סה"כ

 

 
 

תהיה על   עמדות  המוקד  יפעלו   24 שעות ביממה במשך   365 יום  בשנה.   התקנתן
תדיר   באופן  ידי   המציע   הזוכה  ועל  חשבונו.  עמדות  המוקד  תהינה  מחוברות 

למוקד של המציע  ותפעלנה באופן תקין ובאופן שייתן  מענה לתכליתן . 
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3 .�תנאים מיוחדים  

גבוהה  וכי   מוסד  להשכלה  הינו  כי  המוסד  והעובדה  אופי  א .�בשל 
מיוחדת   חובת  זהירות  במקום,  נדרשת  מתגוררים  סטודנטים 
ובשעות   בתקופות  בקמפוס  הן   הנעשה  בשמירה  ובפיקוח  על 
מתקיימים  לימודים  לרבות   בזמנים  בהם לא  הלימודים  והן  

בחופשות . 

מקצועי   ב .�על השומרים  למלא תפקידם במקצועיות תוך שמירת  קשר
מבקרי  הקמפוס. נאסרת  על   בלבד  עם הסטודנטים  וההנהלה  ו/או 

השומרים  נוכחות במעונות למעט במקום שנקבע לשמירה  בלבד.  

את   שיבליט בקפידה  ובאופן ג .�השומרים/מאבטחים  יהיו לבושים 
עובדת היותם שומרים /מאבטחים במקום.  

טלפון   זמני  השמירה מכשירי  קשר ו/או ד .�השומרים  יהיו מצוידים בכל
מתמיד  עם הגורמים  הרלוונטיים   ניידים  לשם קיום  ושמירה על  קשר

כל גורם  נדרש אחר.   ו/או הסיור ו/או המציע במכללה  ו/או  עם

דווקא  ולא  יתקיימו  בכל  נסיבות   בסיס קבלני ה .�השירותים  יתקיימו על
בין המציע ו/או עובדיו  ו/או מי מטעמו  לבין   שהן   יחסי עובד  ומעביד

מעובדיה ו/ראו מי מטעמה .  המכללה  ו/או מי

מהמכללה   שניתן,  עדיפות  להעסקת  סטודנטים ככל ו .�המציע יתן, 
האקדמית אשקלון במתן  השירותים . 

  

4 .�תנאי סף להשתתפות במכרז     

במכרז  יידרשו  לעמוד  בתנאי  הסף  המפורטים     המציעים  המשתתפים 
להלן : 

וניסיון מקצועי   �דרישות  א .

שפרסמה  לאחרונה   הקבלנים  ברשימת   א.1 המציע  נמנה 
השלטון  המקומי בע"מ   של  החברה     למשק  וכלכלה 

שירותי  סיור   במכרזיה  למתן   זכאים  להשתתף  אשר 

חינוך וציבור  .  ,אבטחה ושמירה במוסדות

רישיון   ובתוקף  לקיום  ומתן  שירותי    א.2 המציע  הינו  בעל 
הוראות   דין וממלא  אחר שמירה   בהתאם  להוראות  כל

ארגון  ו/או ניהול  ו/או הפעלת   קיום  ו/או כל חוק בדבר

שירותי שמירה  ו/או משרד לשירותי שמירה . 

שירותי    א.3 המציע הינו לפחות בעל 5 שנים של ניסיון במתן
ציבור,  וכי  המאבטחים   במוסדות  חינוך  ו/או שמירה 

כל   בהצלחה  סיימו  השירותים  במתן  שיועסקו  מטעמו

מוסדות  חינוך כפי  המאושר   הכשרה  ייעודית   למאבטחי

ע"י  משטרת ישראל . 

מידי   זמינות  למתן  מענה  סיור   א.4 לרשות  המציע  ניידות 
לכל קריאה .  של לא  יותר מ- 15  דקות(  )בפרק זמן

העיר   מענה  לתחום  אלחוטי  הנותן   א.5 למציע  מוקד 
המוקד  יהיה קשור  למכללה באמצעות מערכת   אשקלון.
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הסיור  והמפקח   אלחוטית  וטלפונית  וכן  לרכב  קשר 

מטעם המציע . 

בשנה ויהיה   ביממה  ,365 ימים   א.6 המוקד פועל   24 שעות
היממה .  מאויש במשך כל שעות

בלבד  של   של  המציע יהיו עובדיו  א.7  שומריו ו/או מאבטחיו
כלשהוא  ,וכן   אחר  גוף  באמצעות  המציע ולא  יועסקו 

דין  לרבות   כל  הרישיונות  הדרושים  עפ"י  שיהיו  בעלי 

לעניין אחזקת  נשק . 

תאגיד  - התאגיד ,  ,במקרה  והוא  הוא  הצהיר  כי  א.8 מציע
החתימה שלו   שלו ומורשי התאגיד  הדירקטורים  חברי

בעבירה מסוג פשע   שלו  הם אלה שלא  הורשעו והמנכ"ל

חוק הפיקוח  על   ו/או  שיש עמה קלון,  ולא הורשעו עפ"י

ושירותים  התשי"ח -1957 ו/או  התקנות  ו/או   מצרכים 

נשוא   שניתנו  על  פיו  המתייחסים  לפעילות  צווים  על 

הסכם זה או  פעילות דומה  לה, או  אם הורשעו  - חלפה  

הפלילי  ותקנות   תקופת  ההתיישנות  לפי  חוק  המרשם

תלוי ועומד  נגדם   כי  לא  השבים  התשמ"א  –  1981 וכן

אישום  על עבירה  מעבירות  המנויות  לעיל  וכי לא   כתב 

משטרתית  נגד  נותן   חקירה  מתנהלת  כי  ידוע  לו 

השירותים  ו/או  נגדם בגין  עבירה    מהעבירות המנויות  

גבי טופס מס' 1    לעיל;  וזאת על

כל  עבר  פלילי.רצ"ב    א.9 למציע  ו/או מנהליו  ו/או עובדיו אין
למציע ו/או למנהליו   של  המציע לפיו  התחייבות  כתב 

ו/או  לעובדיו אין כל עבר  פלילי  – טופס מס'  1  

של המציע בתנאי  הסף דלעיל,  המציע   א. 10 להוכחת  עמידתו
תעודות/אישורים  המאשרות  את האמור  לעיל   ,   יגיש 

בעבר   הפרויקטים   שביצע  ופירוט  ותיאור  מילולי  של 

מס'  2 המצורף   גבי  טופס  בס"ק  א. 3 וזאת  על  כנדרש 

המכרז .  לתנאי

�ערבות  להגשת הצעות    ב.

המציע  יצרף להצעתו  ערבות  מאת בנק  ישראלי  הצעה  להבטחת התחייבויותיו  

המכרז  ואשר  הוצעה  עבורו  לטובת  המכללה  )להלן :  לעמידה  בתנאי 

צמודה ,  מותנית  ובלתי  בלתי הערבות תהיה  ערבות אוטונומית,  "הערבות"(.

שיוסכם  ע"י   אחר  בנוסח  בנוסח  עפ"י  טופס   3 הרצ"ב  לתנאי  המכרז  או 

  . ₪  50,000 – בסכום של המכללה.  הערבות תהיה

של   90 יום   מהמועד  האחרון להגשת   תקופה  בתוקפה  למשך  תעמוד  הערבות

תהא  רשאית  לדרוש  מהמציע  הארכת  הערבות  לתקופה   ההצעות .  המכללה 

מועד   זו לפחות  7 )שבעה(  ימים  לפני נוספת.  היה  והמציע  לא  ייענה  לדרישה 
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את   המכללה  רשאית  לחלט  שייקבע,  תהיה  אחר  במועד  פקיעת  הערבות  או 

הערבות באופן מיידי,  והמציע ייחשב כמי שחזר בו מהצעתו.  

המחאות פרטיות ו/או בנקאיות או שטרות לא יתקבלו כערבות.  

ההסכם   שיחתום  על  למציע  שהצעתו  התקבלה  מיד  לאחר  הערבות  תוחזר 

כל  מסמך  אחר  אשר עליו  להמציאו   ונספחיו , ימסור  למכללה  ההסכם  וכן 

למכללה עד  לאותו מועד בהתאם להוראות ההסכם .   

אם המציע, שהצעתו  התקבלה  יחזור בו מהצעתו,  ו/או   לא  יחתום  על ההסכם 

מועד   אמור  להמציאו  למכללה  עד  לאותו  היה  אחר  אשר כל  מסמך  ו/או  

הערבות , כולה או   תהא  המכללה  רשאית  לחלט  את בהתאם  להוראות ההסכם  

חלקה,  לפי בחירתה של  המכללה,  וזאת  על  ידי הצגת כתב הערבות בפני  הב נק,

המציע  העבודות ע"י ביצוע אי שיגרמו למכללה ע"י ההפסדים לכיסוי 

ומסירתם  למציע  אחר,  וזאת   ללא  כל   צורך  לפנות קודם למציע  ו/או   לבסס  

את  דרישתה  של  המכללה  ו/או  ללא  כל צורך  להוכיח  נזקים  ו/או הפסדים  ו/או  

בזכויותיה  של  המכללה   מבלי  לגרוע  ו/או  לפגוע  הוצאות  כלשהם,  וכל  זאת

לתבוע את נזקיה הממשיים אשר יהיו יתירים  וגבוהים מסכום הערבות הנ"ל.   

תשחרר   שהיא,  סיבה  מכל  תובא  לדיון  או  לא  תידחה  המציע  הצעת  אם 

המכללה את הערבות מיד  עם ההודעה  על דחיית  ההצעה  ולא  יאוחר  מהמועד  

הנקוב  לעיל.   

כל ההוצאות  הקשורות במתן  ערבות,  לרבות ביול, ככל שיחול , יהיו  על חשבון  

המציע  וישולמו על ידו.   

בדבר  איתנות פיננסית:  �דרישות ג .

שלא   יפחת  מ-   3,500,000 ש"ח  )שלושה  מיליון   וחמש   שנתי  מחזור  למציע 

יצרף   המציע  מע"מ   בממוצע  בשנתיים   האחרונות  . כולל  אלף   ₪( לא  מאות 

מתאים  או  אישור   להצעתו  דו"חות  כספים  מבוקרים  לשנתיים  האמורות ,

מרו"ח . 

הקפאת הליכים, פשיטת רגל או פירוק   המציע  אינו נמצא  בהליכי כינוס  נכ סים,

בפני  חדלות   הוא  אינו  עומד  מסוג  זה, תלויות  ועומדות  נגדו  ואין   בקשות 

המציע  יצרף להצעתו  הוטלו  על  נכסיו  עיקולים  מהותיים . פירעון,  וכן  לא 

כהוכחה   מס'  4 , כטופס  המצורף  לתנאי  המכרז  בנוסח  אישור  עו"ד  או  רו"ח 

לעמידה בתנאי זה . 

ד.  בדיקת המסמכים ואישור הבנת תנאי המכרז 

 ד.1 המציע  אחראי  לבדיקת מסמכי המכרז  וכל התנאים  והנסיבות  העשויים  להשפיע  
על הצעתו ועל  ביצוע הפרויקט.  

 ד.2 המציע  יאשר כי קיבל  לידיו  את מסמכי  המכרז , קרא והבין אותם,  וכי  הוא מקבל  
ההתחייבויות  האמורות  בהם. נוסח  האישור   כל  עצמו  את תנאיהם   ואת  על 

מצורף כטופס מס'   5 לתנאי המכרז . 

כל    ד.3 מובהר בזה  , הגשת הצעת  המציע  תהווה ראייה מכרעת  לכך שהמציע  בדק את
תוכנם  ומסכים  להם   – עם או בלי הערות  בהתאם   מסמכי  המכרז, מכיר  ויודע  את

המציע  המבוססת   להצעתו   – וכי  לאחר  הגשת  ההצעה   לא תתקבל כל תביעה  מצד
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חוסר  ידיעה,  אי  הבנה, ספק משמעות, כוונה שונה, טעות, או ברירות כלשהן   על

ביחס למסמכי המכרז  ו/או  לתקפות תנאיו.     טענה אחרת כלשהי ו/או

5 . דרישות נוספות  

תזכיר  ותקנות                            רישום,  )תעודת  שלו  ההתאגדות  תאגיד  יצרף  את  מסמכי א .�מציע  שהינו
יצרף:   התאגדות( , וכן 

מוגשת ע"י שותפות  –  תצורף רשימה  מאושרת של שמות   �כאשר  ההצעה -

כי   בזה מובהר  מספרי תעודות  הזיהוי שלהם  וכתובותיהם. השותפים ,

ביחד  ולחוד .  המכללה תהיה לצורך מכרז זה אחריותם של השותפים כלפי

�כאשר ההצעה מוגשת  ע"י תאגיד  – יצורף רשימה מאושרת של מנהליו.   -

גופים  ציבוריים  )אכיפת  ניהול   חוק  עסקאות  האישורים  הנדרשים  לפי  כל  ב .�המצאת 
חשבונות(  התשל"ו -1976 והתקנות שהותקנו מכוחו . 

יצרף   המציע להצעתו :  ג .�כן

)איסור   זרים  חוק  עובדים  בעבירות  עפ"י  הרשעות  היעדר  �תצהיר  בדבר -

שכר   הוגנים(  התשנ"א- 1991 וחוק  תנאים  כדין  והבטחת  העסקה  שלא 

דין   מורשה  חתימה  ומאושר  ע"י עורך  מינימום  התשמ"ז -1987 חתום  ע"י

אליו  כהגדרתו  בחוק   זיקה  בעל  או  המציע  בנוסח  טופס  4.א   - לפיו 

גופים ציבוריים  לא  הורשעו ביותר מ – 2 עבירות  לפי חוק  עובדים   עסקאות

ביותר  מ –  2 עבירות כאמור   –  מינימום הנ"ל  ואם  הורשעו זרים  וחוק  שכר

לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.    שנה חלפה

�התחייבות  המציע לקיים  את חוקי העבודה  לגבי עובדים שיועסקו על ידו   -

במהלך תקופת ההתקשרות בהתאם ל- טופס 4.ב  

ה מכרז,       וכל   צירוף  עותק של  מסמכי ד .�המציע  יצרף  להצעתו  ההסכם כשהוא  חתום וכן
תנאי   למציעים  כשהם חתומים  על ידו והכל בהתאם  להוראות  הנספחים   וההודעות 

המכרז.  

זכויות  חתימה.  נוסח האישור מצורף  כטופס  מס'  ה .�המציע  יצרף  להצעתו אישור  עו"ד  בדבר
 6 לתנאי המכרז . 

חובת  המכרזים  התשנ"ב   -1992  ) להלן   ו .�מציע   המעוניין  לקבל העדפה  לפי סעיף 2 ב ' לחוק
כי   רו"ח  בעסקים , יצרף להצעתו  אישור  חובת  המכרזים"(  לעניין עידוד  נשים  חוק  " –

אישה כמשמעותו  בחוק  חובת  המכרזים.  בנוסף  יצרף המציע   הינו עסק בשליטת  המציע

בחוק חובת   כמשמעותו הוא בשליטת  אישה   שמחזיקה  בשליטה שהעסק להצעתו תצהיר

הוראות   העדפה  לפי  האישורים  האמורים  הינו  תנאי  הכרחי  לקבלת  צירוף  המכרזים. 

החוק  האמורות  

6 . השתתפות של המציע בסיור קבלנים    

סיור  מציעים  בקמפוס  המכללה   יתקיים  בתאריך   19 /24/1 הסיור  יצא ממשרדי מנהל  רכש 

בתאריך  הנ"ל  בשעה  30: 09. צבי   12  אשקלון  בן   שברח'  יצחק   ולוגיסטיקה  במכללה 

ההשתתפות המציע בסיור הינה  חובה .  

הייתה   בסיור  השתתפות  אי  אלא  אם תיבדק  , הצעתו  לא  בסיור , שלא  השתתף  מציע

באישורה מראש של המכללה.  
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7 . בקשת הבהרות למסמכי  המכרז  

תופנה   בכתב  אשר  המכרז , בבקשה רשאים  לבקש  מהמכללה  הבהרות  למסמכי  א.  המציעים 
במייל   באמצעות   טל':  08-6789118 , פקס:   08-6789127 או  מטעם  המכללה  לממונה 

 .michrazim@aac.ac.il 

או  לחלק משאלות  ההבהרה .  דעתה  הבלעדי,  לענות  לכל שיקול ב .�המכללה  תהא רשאית, על פי
המכרז. למען  הסר   מסמכי רוכשי תינתן  בכתב ותופץ לכל תשובת  המכללה  לשאלות ההבהרה

המכרז  אלא  אם  ניתנה   המכללה  למסמכי ספק מובהר,  כי  לא  יהיה  תוקף  לכל  התייחסות של

בהודעה בכתב כאמור . 

8 . הצעת המחיר     

השירותים  במועדם   המלא  והמדויק של כל הביצוע התמורה  בגין כי בזה א.  מובהר  ומודגש 
בהתאם  לשירותים  שיבוצעו  בפועל   תקבע  כל   התחייבויות  המציע  עפ"י  ההסכם  ושל 

באישור הממונה מטעם  המכללה . 

'  8 כחלק   ממסמכי      המכרז  - ואשר  הצעתו  בטבלה    שבטופס  מס ב.  על  המציע להגיש  את
בו מופיעים כל הפרטים הנדרשים להגשת  ההצעה.       

המצורף לתנאי  המכרז  את הסכום  הכולל   )טופס  מס'  8 ( ההצעה  בטופס  ג.   על  המציע  לציין 
סעיף  וסעיף   השירותים  וזאת  ביחס  לכל רכיב  ורכיב  , בגין ביצוע השעתי   המוצע על   ידו

טופס  8 )לרבות   המציע להגיש  למכללה  את  שבהצעה  )להלן:  "ההצעה    הכספית"(. על 

לאחר מילויו כאמור כאשר הוא  חתום על  ידו .  הטבלה שבטופס  זה(

או  השמטת  ברורים  בלתי  מילוי  פרטים  כל  הפרטים  או  בגוף  ההצעה,  אי  מילוי   מחיקות 

מסמך עלולים לגרום לפסילת ההצעה.           

ד.  על המציע לציין בהצעה הכספית  ובנוסף  לאמור  לעיל,  הצעה חלופית   למקרה  והמכללה  
באמצעות  הזוכה או חלקם, יעשו ע"י המציע כולם השירותים  כי תדרוש 

שיועסקו  על  ידו  לשם כך )שתיקרא  להלן   – קרביות  בוגרי  יחידות  מאבטחים/שומרים 

"אופציה בוגר  יחידה קרבית "(.  

מדד  ו/או   צמוד  לכל  תוספת  ו/או  יהיה  מחיר  החו זה/ סכום  המכרז  לא  ה.  למען  הבהירות ,
נסיבות  ו/או סיבות אחרות  פרט :  שער  כלשהם ולא ישתנה מכל 

בהתאם  ובכפוף   שירותים  נוספים  בשירותים  ו/או  בגין  שינויים  שינוי  - לאפשרות 

שיבוצעו   לשירותים  תחושב  ותבוצע  בהתאם  התמורה  להוראות  ההסכם  וכי 

בפועל . 

- לאפשרות שינוי  עפ"י  הוראות חוק   – שהתקבלה  לאחר  המועד  להגשת הצעות בגין 

במקרה של  עדכון   עדכון  תעריף שכר  המינימום  המשולם  לעובד בענף השמירה  .

בתעריף  שכר המינימום  לעובד בענף  השמירה כאמור   , הזוכה  יהיה  זכאי  לעדכון  

עד  ולא יותר מ-   85% מגובה העלייה בשכר  המינימום.   של
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תזכה  , עליו  ליתן  למכללה   ככל  והצעתו  המציע  להתחייב  וליתן  הסכמה  כי  ו.  על 
נשוא  המכרז  וכן   במתן  השירות  מכל  הודעה  לעובד  אשר  יועסק  על  ידו  העתק 

של העובדים אשר   העתקים מתלושי  השכר להמציא  למכללה  , מידי כל רבעון   ,

יועסקו במתן השירותים נשוא המכרז . 

 9. כללי הגשת ההצעות 

    א.  התאמה לתנאי המכרז 

המכרז.  המכללה  תהא    א.1 ההצעות  תהיינה  ערוכות  ומוגשות  לפי  תנאי  ודרישות 
רשאית , על  פי  שיקול   דעתה  הבלעדי,  לפסול כל הצעה  שיש  בה  התניה,  הסתייגות,  

שינוי, תוספת או  השמטה ביחס  לתנאי המכרז . 

 א.2 על המציע  להתייחס  בהצעתו  לכל הפרטים הנדרשים בתנאי המכרז  ולצרף  לה  את 
כל   המסמכים הנדרשים . 

רלבנטיים  נוספים,  לצורך   רשאי  לצרף להצעתו  פרטים  ומסמכים   א.3 בנוסף  המציע 
הבהרה,  פירוט   נוסף  ואימות הנתונים  המדווחים  ולכל צורך אחר שלדעת המציע 

נדרש  על מנת להבטיח הצגה   מיטבית של הצעתו . 

ב. הצעה חתומה ואישור זכויות חתימה 

המכרז  יהיו  חתומים   דרישות  טופס  ומסמך  שיש להגיש  על  פי   ב.1 ההצעה  וכל 
בחתימה  מלאה  של  מורשי  החתימה מטעם המציע, כשהחתימות מאושרות  על  ידי  

טופס . כאשר המציע  הינו  יחיד,  יחתום   בכל  שהדבר  נדרש ככל  רו"ח  או  עו"ד ,

המציע תוך ציון שמו המלא, מס' תעודת זהות וכתובתו  ובצירוף חותמתו . 

של  המסמכים  הכלולים  בחומר  המכרז   כל  עמוד  ועמוד  המציע  לחתום  על   ב.2 על 
שעליו  להגיש  לרבות  על  עמודים אלו של  תנאי  המכרז  וכן  על כל תוכנית המצורפת  

למסמכים אלה.     

 ג.  הגשת ההצעות  

את  המסמכים המפורטים  ברשימת  התיוג    ג.1 ההצעה תוגש במעטפה אליה  יש לצרף
תסומן: "הצעה  למכרז   המכרז  . המעטפה  מס'   7  ( לתנאי  המצורפת  )טופס 

 101/19 שירותי סיור,שמירה ואבטחה במתחם קמפוס אשקלון.   

 ג.2 בנוסף  ימלא המציע  ויחתום  על טופס הצעת המציע  עפ"י  המפורט  בטופס מס'   8 
לתנאי ה מכרז. 

את  כל מסמכי המכרז   כשהם  חתומים  על  ידו.   ג.3 המציע  יחזיר

 10. תוקף ההצעה 

א .�ההצעה הכספית תעמוד בתוקפה,  ללא זכות  חזרה   , לתקופה של   90 יום  מהמועד  האחרון  
להגשת ההצעות .  שנקבע

הצעתם  תוקף  מהם( להאריך  את מי )או ב .� המכללה  תהא  רשאית לבקש  מהמציעים 
נוספת,  אחת או יותר.   לתקופה

בדיקת ההצעות   .1 1
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13. מועד   ההגשה  ומועד פתיחת המכרז  

שבמשרדי   א .�ההצעה  תוגש  לא  יאוחר מיום   7/02/19  שעה   12:00 לתיבת  המכרזים    
המציע ידאג  לקבל   צבי   12 אשקלון.  בן  ברחוב  יצחק  מזכירות  רכש ולוגיסטיקה 

אישור בדבר  הגשת הצעתו כאמור . 

לאחר המועד  ו/או השעה שלעיל לא    המכללה  ב .�ההצעות שתתקבלנה במשרדי

תיבדקנה ותוחזרנה למציע . 

ביום   07/02/19 בשעה   12:15 במשרדי  המכללה   תתקיים  תיבת  המכרז  ג .�פתיחת 
יצחק בן צבי  12  אשקלון. המציעים רשאים להשתתף בפתיחת המכרז   .     ברח'

, ערבות  לביצוע העבודות   14 . חתימת ההסכם

כל  נספחיו וימציא  למכללה   ההסכם  על שהצעתו  תתקבל ע"י  המכללה  יחתום  על א.  המציע
ועל חשבונו   ערבות בנקאית  להבטחת התחייבויות המציע עפ"י  ההסכם )להלן   – "ערבות 

הביטוחים   קיום כל בישראל   המאשר  את כיסוי  מחברת ביטוח  מורשית ביצוע" (  וכן  כתב

תוך   אלו המציע  לקיים התחייבויותיו התנאים  המפורטים  שם.  על המנויים בהסכם  על כל

תוך  פרק זמן  אחר אשר  או קבלת  הצעתו 7 ימים מיום קבלת ההודעה מהמכללה  בדבר

יקבע ע"י  המכללה. כן ימציא המציע  למכללה תוך   30 יום ממועד  חתימת  ההסכם   את כל 

פוליסות  הביטוח בהתאם להוראות  ההסכם . 

התקבלה,  יחזור  בו מהצעתו ו/או  לא  יחתום  על  ההסכם  ו/או לא   הצעתו ב.  אם המציע,  אשר
מחב'  הביטוח  תוך  הזמן  הקבוע   הכיסוי ימציא  למכללה  את ערבות  הביצוע ו/או  את כתב

העבודות  למציע  אחר  אשר הצעתו   בס"ק  א לעיל , תהא  המכללה רשאית למסור  את ביצוע

של  המכללה,   דעתה  הבלעדי תנאי  המכרז  והמתאימה,  לפי שיקול נראית  לה  כעונה  על

4.ב  לעיל.                   תחולט לטובת המכללה כאמור בסעיף או מקצ תה, והערבות להצעה, כולה

15 .      תנאים כלליים  

אך ורק לצורך  המכללה  והם  מושאלים  למציע של רכושה  הבלעדי המכרז  הינם          א.  מסמכי

אלא  שימוש  כל  הצעתו . אין  לעשות  בהם בלבד  ולשם  הכנת  השתתפותו  בהליך  זה 

הסף.  למען  הסדר הטוב   שלב א ' בשלב  הראשון תיבדק  עמידת המציעים בתנאי

תועברנה   בתנאי  הסף  המציעים  שעמדו  של  יובהר,  כי  רק ההצעות 

להמשך הבדיקה במסגרת שלב  ב'   של  ההצעה.   

 

הצעתם  עמדה בתנאי   הסף, שלב  ב'   בשלב  זה תיבדקנה הצעות המציעים,  אשר

הזוכה.    ותיבחר הצעת

בקשת  הבהרות  .1 2

)או  מי  מהם(  בבקשה לקבלת   למציעים  רשאית  לפנות  �המכללה  תהא  א .
או  בבקשה לקבלת נתונים  ומסמכים  נוספים,   בנוגע    להצעות  הבהרות

כנדרש לדעתה לצורך בדיקת ההצעות והערכתן . 

הנתונים  והמסמכים  המבוקשים בתוך   �המציעים  יעבירו למכללה  את כל ב .
המכללה . תגובת   של שקבעה המכללה  בפנייתה, לפי  הכתובת  המועד 

ותיחשב כחלק בלתי נפרד ממנה.   המציעים תצורף להצעה

בפני ועדת   מי  מהם(  להופיע )או המציעים  �המכללה  רשאית להזמין  את  ג .
המכרזים של המכללה   , להציג בפניה  את ההצעה  ולקבל  הבהרות  לגביה .
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בין  המציע  את המסמכים  למכללה,  שמולאו על ידי  המציע, יחזיר  זו ולאחר  למטרה 

כל  נזק  ו/או   ישפה  את המכללה בגין אם בחר  להשתתף  במכרז ובין  אם לאו. המציע

החזרת  המסמכים  למכללה  ו/או שימוש שעשה  אי הוצאה  שיגרמו  למכללה בקשר  עם

המכרז.     המציע במסמכים שלא לצרכי

בעקיפין, ביותר  מהצעה  או         ב.   המציע  לא  יגיש  ולא  יהיה  מעורב באופן כלשהו, במישרין

אחת.  

בו היא  במקרה הצעה  המכללה  רשאית לדחות  דין,  כל         ג.   מבלי  לגרוע  מסמכותה על פי

אולם  המכרז, תואמת  את תנאי כי  ההצעה  אינה דעתה  הבלעדי, סבורה, על פי שיקול

בתום-לב בהצעות .  פגמים טכניים שנפלו היא רשאית גם  למחול על

        ד.   המכללה  שומרת  לעצמה  את  הזכויות הבאות : 

את   שהיא  ולבטל הצעה  כל  ביותר  ו/או הזולה את  ההצעה  ד.1 הזכות  שלא  לקבל

את  תנאיו.   המכרז או   לשנות

הצעות שונות כפי  חלקיהם או למוסרן  לבעלי העבודות  נשוא המכרז  על  ד.2  לפצל  את
אינם  הזולות  ביותר ,  הצעותיהם  ככדאי  יותר  בשבילה,  אפילו  אם שיראה  לה 

המציעים   הקודם  של  הניסיון  הנ"ל  ילקח  בחשבון  ע"י  המכללה  כל  ובמסגרת 

השונים בביצוע עבודות דומות בעבר, מס' עובדים אצל המציע וכיוצ"ב.  

מאת  זכאי  לכל שיפוי במכרז, ולא יהא  בהוצאות  השתתפותו ה.   המציע  ישא  לבדו
המכללה  בגין   הוצאות אלה . 

מובהר בזאת כדלקמן:  .1 6

ממסמכי  המכרז, בכל מקרה  לא  יהיה  המציע  הוראה  אחרת במסמך כלשהו כל אף א.   על
אותו   של  שנקבע  בהסכם לביצועו  המועד  כלשהו  עפ"י  ההסכם  לפני  זכאי  לתשלום 

תשלום.  

שיחולו,  ישולמו   ביול  ההסכם  ומסמכים   אחרים  הקשורים בביצוע  ההסכם, ככל ב.   דמי
ע"י המציע  ועל חשבונו.   

הממונה  הוראות  הנדרשות  לרבות  עפ"י בדיקות  כל חשבונו יבצע על במכרז  ג.  הזוכה 
מטעם המכללה בקשר  עם מתן השירותים . 

ד.       מבלי  לגרוע מכל  האמור  לעיל על המציע חל איסור  ו/או  הגבלה  להסב  ו/או להעביר  את 
זכויותיו  ו/או התחייבויותיו  עפ"י המכרז  ו/או ההסכם .   
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טופס  מס ' 1 

 
אני  הח"מ  _____________________ ת.ז. ___________________ לאחר  

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

 

1 .�אני הבעלים/מנהל של  _________________ ח.פ.  _______________ 
אשר הגיש הצעתו למכללה האקדמית אשקלון  במכרז  100/19 למתן שירותי  

שמירה סיור ואבטחה בקמפוס אשקלון  )להלן – "המציע"(.  

מוסמך ליתן תצהירי זה   .  2 .�אני

לא  הורשעו   החתימה, המנכ"ל של המציע מורשי הדירקטוריון,  3 .�חברי
חוק הפיקוח   עפ"י קלון, ולא הורשעו בעבירה מסוג פשע או  עבירה שיש עימה
לי כי מתנהלת נגדם או   –  1957  וכי לא  ידוע על מצרכים ושירותים התשי"ח

נגד המציע חקירה משטרתית.  

עבר  פלילי .  אין כל או מנהליו או עובדיו 4 .�למציע

זה הינו אמת   וכי תוכן תצהירי זהו שמי זוהי  חתימתי 5 .�אני מצהיר כי

 

 

  

 

 ריצההמ ימתחת

ה"ה   הופיע/ה  בפני  עו"ד   ____________ ביום   __________ אני  מאשר כי 
את   שהזהרתיו/ה  כי  עליו/ה  להצהיר   _____________ ת.ז.  _______________ ולאחר 
האמת  וכי  יהיה/תהיה  צפוי/ה  לעונשים  הקבועים  בחוק  אם לא  יעשה/תעשה  כן  אישר/ה את  

נכונות הצהרתו/ה וחתם/ה עליה בפני . 

 

 

     

        

 

 

 

 

 

 

 

_______________ 

______________ 
 תתמוחוהימחת
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טופס מס'   2 

למעטפה(     פרויקטים )להכניס פרטי

    םיובדעהמס'
 וקעסושה

  (י )*פקף כסיה
  רויאת

 יתוירהש
  ם

נתש     תיםוריהש
    ובוסדהמ

    יתוירשוניתנ
  הירהשמ

 

      

      

      

      

      

      

 

                              

המלצות מהמזמינים   )*( יש לצרף

יש  לצרף אישורים    )**(

 

שלעיל  בוצעו  ע"י   ___________  בטבלה  הפרויקטים  המפורטים  הרינו  לאשר כי 
 ___________________ במועדים  ובהיקפים  המפורטים לעיל . 

 

חתימת  וחותמת המציע  _____________________ 

 

תאר יך_____________ 

 

אישור  

בצירוף   טופס  זה  בפני,  ה"ה   ______________   אשר חתמו  על  חתימות  בזה  כי  הנני  לאשר
חותמת החברה, מחייבות את המציע בהתקשרותו  עם חברתכם . 

  ___________________                                                                                 

עו"ד                           שם רואה חשבון/
 חתימה    

 

15 



 

 

 

 

 

 
טופס  מס' 3 

 
נוסח  ערבות להגשת הצעות  

 

לכבוד  

המכללה  האקדמית אשקלון  

יצחק בן צבי  12   רח'

אשקלון  

 

 א.ג.נ.,  

 

   הנדון: ערבות בנקאית מס'   __________ 

 

)להלן   –  ת.ז./ח.פ.   _______________ עפ"י  בקשת  __________________________
כל   מותנית  לתשלום  מוחלטת  ובלתי בערבות  ביחד  ולחוד  כלפיכם  בזה אנו  ערבים  "המבקש"(
שתדרשו   )במילים:  חמישים   אלף  ש"ח( )להלן   – "סכום הערבות" ( של  50,000  ₪ סכום  עד  לסך
קמפוס   שמירה  ואבטחה  במתחם  סיור,  בגין  שירותי  הצעתו  מאת  המבקש  בקשר עם הגשת 

אשקלון  עבור  המכללה האקדמית אשקלון   

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

 

מיום   שבעה ימים  אחד  מכם תוך  כל שתשלומו  ידרש ע"י סכום  כל מתחייבים  לשלם  לכם אנו 
מבלי  להטיל  עליכם  לבסס או  לנמק  את דרישתכם או  להמציא   קבלת דרישתכם  הראשונה  בכתב,
שיהא  עליכם  לדרוש  תחילה  את סילוק   או אסמכתא משפטית אחרת  ומבלי ראיה,  פסק  דין   לנו כל

הסכום הנ"ל מאת המבקש. 

 

עד  ליום  30/6/19 ועד בכלל .  כתב  ערבות זה יעמוד בתוקפו

 

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

 

 

       בכבוד רב , 

 

 _______________        

       בנק          
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טופס מס'   4 

אישור העדר הליכי כינוס, פירוק וכיוצ"ב  

 

 

תאר יך____________ 

 

לכבוד   

המכללה  האקדמית אשקלון   

רחוב יצחק בן צבי 12  

אשקלון  

 

א. ג. נ. , 

 

המציע.   מצב בדבר הנדון : אישור

הנני, עו"ד/רו"ח של המציע   ________________________ אשר הגיש הצעת במכרז  100/19    

סיור,שמירה  ואבטחה  במתחם  קמפוס  אשקלון של  המכללה  האקדמית    שירותי לביצוע הפרויקט:

מרח' יצחק בן   צבי   12 אשקלון    )להלן: "המציע"(, מאשר בזאת ביחס  למציע כדלקמן :  אשקלון
 

נמצא  בהליכי כינוס נכסים, פשיטת רגל או פירוק.   אינו  1. המציע

עומד בפני חדלות פירעון .  אינו  2. המציע

עיקולים מכל מן  וסוג שהוא .   3.  לא הוטלו על נכסי המציע

   

 בכבוד רב, 

 

שם:         ____________________ 
  

חתימה:   ____________________  
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טופס 4 . א 

 

 

העסקת עובדים זרים ותשלום שכר מינימום    תצהיר  העדר הרשעות בגין

 

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

כדלקמן : 

 

 1.�אני נותן תצהירי  זה בשם  ______________________________________ שהוא
האקדמית אשקלון )להלן  –  המבקש  להתקשר עם המכללה המציע )להלן  – "המציע"(
של שמירה ,סיור  ואבטחה בקמפוס אשקלון עבור בקשר  למתן שירותים "המכללה "(

המכללה האקדמית אשקלון .  

תצהיר זה בשם המציע.   2.�אני מצהיר כי הנני מוסמך/ת ליתן  

 3.�המציע הינו תאגיד הרשום בישראל . 

בחוק  עסקאות  גופים   כהגדרתו זיקה" הוסברה  לי משמעות המונח  "בעל 4 .�אני מאשר/ת  כי
ואני מבין/ה אותו.   ציבוריים התשל"ז -1976 )להלן  – "חוק עסקאות גופים ציבוריי ם"(

זיקה אליו  לא הורשעו  ביותר משתי עבירות  לפי חוק  עובדים זרים  וחוק            5. �– המציע או בעל  
מטעם  המציע   שכר מינימום  עד  למועד האחרון להגשת  ההצעות )להלן   – "מועד  ההגשה" (
שמירה  , סיור  ואבטחה   של  שירותים  הצעות   מס'    100/19   למתן  בהזמנה  להציעה 

בקמפוס אשקלון . 

חוק  עובדים  ביותר משתי  עבירות  לפי 6.� -   המציע או בעל זיקה אליו  הורשעו  בפסק דין
ממועד  ההרשעה  האחרונה ועד   אחת  לפחות  שנה  מינימום  ולא  חלפה  זרים  וחוק  שכר

למועד ההגשה.   

מחק את המיותר .   *  

 

זה דלעיל אמת.            ותוכן תצהירי 6 . זה שמי, להלן חתימתי

 

 ________________          

        חתימה   

 

אישור עורך הדין  

 

הופיע/ה בפני במשרדי   אני  הח"מ   _________________, עו"ד  מאשר/ת כי  ביום   ________
מר/גב'   ________________  בכתובת:   ______________ ______________________
אישי ,  ואחרי   עצמו/ה  על  ידי  ת.ז.  _______________ המוכר/ת  לי  באופן  שזיהה/תה 
צפוי/ה לעונשים  הקבועים בחוק  אם לא   כי עליו/ה  להצהיר אמת  וכי יהיה/תהיה שהזהרתיו/ה

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

 

 ________________   _________________  ______________        

 תאריך    שם     חתימה  וחותמת  
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טופס 4.ב  
 

התחייבות המציע  לעמידה בדרישות תשלומים סוציאליים ,שכר מינימום וקיום חוקי העבודה  

 

אני/ו הח"מ _________________________ ת.ז./ח. פ___________________________ 

כזוכה   תוכרז  במידה  וחברתנו  כי  בזה  מצהיר/ים  מכ תובת:_________ _________________
אני/ו   סיור  ואבטחה  , שמירה  שירותי  אשקלון  למתן  האקדמית  במכרז   100/19 של  המכללה 
מתחייב/ים  לעמוד בדרישות  תשלומי  השכר והתנאים  הסוציאליים לעובדים  ללא  יוצא מן  הכלל  
משמרות ,  שעות  נוספות,  גמול  שכר  מינימום,  גמול מכלליות  האמור  לרבות  לעניין ומבלי לפגוע 
הפרשות  פנסיוניות,  הפרשות  לקרנות  , דמי  מחלה, דמי  הבראה, חופשה שנתית   ,  פיצויי פיטורין
העבודה  ביחס  לזכויות   ביגוד  וכיוצ"ב  וכן  לקיים  את חוקי ,החזר  הוצאות  נסיעה  , חגים  דמי
צווי   דיני העבודה  , במהלך כל תקופת ההתקשרות  עם המכללה  לפי העובדים   שיועסקו על  ידינו

הרחבה  וההסכמים הקיבוציים הרלוונטיים  ו/או עפ"י כל דין . 

 

בגין  האמור   בהתאם  לנוסח  שצורף   רואה  חשבון שנה  אישור כן מתחייב/ים אני/ו להמציא מידי
להסכם שייחתם.   

 

של  התחייבויותינו  עפ"י   הפרה  יסודית  בהתחייבויותינו  האמורה,  יהווה  הדבר  שלא  נעמוד  ככל 
את   דעתה  הבלעדית  לבטל רשאית עפ"י שיקול תהיה  מסמכי  המכרז  , והמכללה  ההסכם  ו/או 

הוראות    עפ"י ביתר זכויותיה של המכללה הסכם ההתקשרות וזאת מבלי לגרוע ו/או לפגוע

 

 

 

 

 

 _____________________      ____________________ 

תאריך         חתימה  וחותמת  
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טופס מס' 5 

 
אישור הבנת תנאי  המכרז  

 

תאריך:  ________________ 

לכבוד  

המכללה  האקדמית אשקלון   

רחוב יצחק בן צבי 12  

אשקלון  

 

א.ג .נ., 

 

                       הנדון:  מכרז  100/19 לביצוע  השירותים  : שירותי סיור,שמירה ואבטחה  
יצחק בן צבי   בקמפוס  אשקלון עבור  המכללה האקדמית אשקלון   מרח '

 12 אשקלון )להלן  - "השירותים" ( 

 

כל  נספחיהם   המכרז   100/19 לביצוע  השירותים   על  כי קראנו בקפידה  את מסמכי  הרינו  לאשר,

התנאים  והנסיבות ,  בקפידה  את כל  הדרישות, את  האמור  בהם, ובדקנו וטופסיהם , למדנו והבנו

אנו  מוותרים   השירותים . כן  ביצוע  או  על  הצעתנו  העשויים  להשפיע  על  הפיזיים  והמשפטיים, 

כוונה שונה   ספק משמעות  ו/או טענה  שעילתה באי-ידיעה  ו/או אי-הבנה  ו/או כל בזאת  מראש על

כלשהם,   או נסיבות  תנאי  המכרז  ו/או ביחס  לדרישות,  תנאים טעות  ביחס   למסמכי ו/או ו/או

הפרויקט .  ביצוע על הצעתנו או על פיזיים ומשפטיים, העשויים  להשפיע

בכבוד רב , 

 

 _______________________ 

חתימה  וחותמת המציע  

אישור  

בזה כי  חתימות ה"ה   _____________________________________________  הנני  לאשר
בהתקשרותו עם  המציע בצירוף  חותמת  החברה,  מחייבות  את טופס  זה  בפני,  אשר  חתמו על

חברתכם  לכל דבר  ועניין  או  לחלופין כי ה"ה _________________ חתם  על מסמך זה בפני . 

 

                                                                                 שם   עו"ד:  ________ _______ 

 
                                                                                        חתימה:_______ __________ 
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מס'   6                           טופס

 
חתימה   זכויות אישור

 

 

תאריך:  __________________ 

לכבוד  

המכללה  האקדמית אשקלון   

רחוב יצחק בן צבי 12  

אשקלון  

 

א.ג.נ.,  

 

 

אישור זכויות  חתימה   הנדון:

 

 

הנני, עו"ד ________________________ מאשר בזאת כדלקמן:כי  

ה"ה  ___________________________________________,   

 
"המציע"(    החתום/ים על  ההצעה שהוגשה על ידי ___________________________ )להל ן:

ועל שאר  המסמכים הנדרשים במסגרת המכרז   100/19   לביצוע  הפרויקט : שירותי  סיור, שמירה   

האקדמית אשקלון  )להלן  -  "השירותים "(    המכללה אשקלון ובקמפוס עבור ואבטחה  בקמפוס

מוסמך/ ים  לחייב את המציע בחתימתו/ ם בצירוף חותמת החברה. 

 

 

בכבוד רב,  

 

 ____________________ 

חתימת עו"ד המציע  
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טופס  מס'  7 
 

רשימת תיוג  
 

 

 

למעטפה      רשימת המסמכים  שיצורפו

 

פסוט   רהצהה  .1 

מס'  2.   פסוי טפל  וךרע  ה,עצהה  יאנבת  ףיעלס   2.1.4   התאםן בויסינ   וטירפ  .2 

צ"ב,ויוכ     ךוער וקירפ   יכים,לה  פאתהק  גל,ר  יטתפש וס,ניכ  ייכלה  עדרה בדבר וראיש
פסולטהתאםב   4.   מס' 

 .3 

פסוטל התאםוך ברע   – ותער הרשעדהירתצה     .א4 

יוקחה בדיעמלותיביתחה ספוטלהתאםב    וךער-דהועבה      .ב4 

ס'מ  5.   פסולט  תאםהוך בער ,מכרזה   יסמכת מנהב   ור בדבראיש  .4 

מס'  6.    פסולט   התאםוך בער   ימה,תח  ותיוכור בדבר זאיש  .5 

ספולט   התאםב  הוכער  ינאתב  מכרזה  "קבס   2.1.4  ורטפמכ  הגשתל    ותעהצ 
 

ותערב
3.  מס' 

 .6 

ס'מ  8.  פסולט  אםהתב  וךער-  עתהצ  ןלהקב  .7 

,מכרזה     יכמסמלשקותע
  .ודעמ  לים בכמוחת

.ויחפסנ   לע   בלבד(  1 
הםשו, כלכא  ווצאיו

ותקע)   סכםהה
הדיע, במילמצ 

לש    ורקבמתוםחותקע
ותעודוה  ההרהבימכתב

 .8 

יםפרס   קוכח לוהינ   ור בדבראיש  .9 

ורשיו אא   ח"ור  ותנוחראה  ייםנתלש  ריםוקבים מפכס  ותוחד  .10 

רשם    .ותיופתוהש/ותרחבה לי שנכעד  יספותד   עיהמצ  לש  ותדאגהתה  ימכממס  ותקע  .11 

,ותירש    ןלקב  עסק,   לוהינ  (   
  

רהישמ
דוקמה 

   חברתמוקח  י"פע 
ה (יייר ןיינעל    ותלרב 

יםהנדרש  תונוישיר לוםיצ
ילנת כסאח ה,רייד שמאגת

 .12 

םלהח שטמאב   ודתעת  ןכו  הללכהמ  י"ע  וקיבדים שליאטנצופ  יםרומימת שרש  .13 

י"ע   עיהמצ םיומתח  המכרז כשהם   ינאת  .14 
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טופס מס'   8 

מכרז  100/19  לביצוע הפרויקט:  
שמירה  ואבטחה   שירותי  סיור

בקמפוס אשקלון  

 

תאריך:  _______________ 

לכבוד  
המכללה  האקדמית אשקלון  

בי 12  רחוב יצחק בן
אשקלון  

א.ג.נ.,  

       הנדון: הצעת הקבלן   

 

________________________________ ת.ז.:/ח.פ./מס' שותפות  _______  אנו הח"מ: 
מצהירים,   שכתובתנו:   __________________________ _____________________

אחד מאיתנו לחוד, כדלקמן :  מסכימים  ומתחייבים בזה, כולנו ביחד וכל

�אנו  מגישים בזאת את הצעתנו לביצוע הפרויקט:   שירותי סיור,שמירה  ואבטחה   .1
בקמפוס אשקלון  )להלן  - "העבודות "( 

בחינה  זהירה בעיון, בחנו שקראנו כי הצעתו מוגשת  לאחר מאשרים בזאת �אנו  .2 
המוצע, תנאי  והוראות  המכרז,  מסמכי  המכרז,  לרבות  ההסכם  ומדוקדקת   והבנו  את

כמפורט  בתנאי  בכל  התוכניות  ובכל  שאר החומר  והמסמכים  שעיינו  תנאיו   ולאחר 

המכרז.   

הובהר  לנו  ואנו  מסכימים  לכך כי  הגשת הצעתנו זו מהווה ראיה מכרעת  לאמור  לעיל  וכי  

לאחר  הגשת הצעתנו  לא תתקבל מצדנו  כל תביעה  המבוססת  על  חוסר  ידיעה, אי  הבנה,  

טענה  אחרת  כלשהי  ביחס   ברירות  כלשהם  ו/או  או  טעות , משמעות,  כוונה  שונה , ספק 

למסמכי המכרז  ו/או לתקפות תנאי המכרז.    

של המיוחדים  קמפוס  המכללה   ולמדנו  את התנאים  במתחם  כי  ביקרנו  מאשרים  �אנו  .3 
הנדרשים  לביצוע   השירותים   ואת  שאר  התנאים  בו יבוצעו  המקומות  ודרכי  הגישה  

לכך  ביססנו את הצעתנו.    השירותים  ובהתאם

בהתאם  לתנאי   השירותים  הנדרשים  מכלול  כי אנו  מוסמכים  ליתן  את מצהירים  �אנו   .4 
מתן השירותים  המכרז  וכי  יש ברשותו  את כל  הרישיונות  ו/או ההיתרים הנדרשים  לשם

ברי  תוקף  ואנו  מתחייבים  לדאוג  לכך  שהם ישארו ברי תוקף  לאורך  כל תקופת  כי  הם
ההסכם.   

הרישיונות  ו/או  ההיתרים   הניסיון  ,היכו לת, הידע  המקצועי,  את   5. אנו  מצהירים  כי  יש  לנו 

השירותים   וכן את הציוד  והעובדים   המקצועיים הדרושים   הנדרשים  עפ"י  כל  דין לבצע  את

לביצוע השירותים  ברמה הגבוהה ביותר  ובמועדים כפי שנקבעו בהסכם המוצע . 
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 6. אנו מסכימים  לכל  תנאי  והוראות  מסמכי  המכרז  על כל טופסיהם  ונספחיהם  ולרבות תנאי 

כל  תנאי  המכרז  יהוו   כי  מסכימים  אנו  כל  נספחיהם  ומסמכיהם,  וכן  המכרז  וההסכם  על 

קבלת אישורכם  בכתב על קבלת הצעתנו  ואנו  מוותרים בזאת  ויתור   הסכם  מחייב בינינו  עם

סופי מוחלט ובלתי מסויג על כל טענה בקשר לכל תנאי מתנאי המכרז  לרבות סבירותם.  

ההסכם    הוראות  המכרז  ו/או תנאי   7. אנו מתחייבים בזה לבצע  את  השירותים  כנדרש  על  פי 

במסמכי  המכרז  ובכלל  זה   הזמנים  הקבוע  בהתאם  ללוחות  המלאה  רצונכם  לשביעות 

בהסכם במחירים  הנקובים  להלן  ובתנאים הקבועים במסמכי המכרז  לרבות  ההסכם . 

בתנאי  המכרז   ההוראות  והתנאים  הקבועים  כי  ידועים  לנו  הדרך, בזה  מצהירים   8. אנו 
כמו  כן,  ידוע  לנו,  ואנו  נותנים  בזאת  מסכימים  להם.  הצעתנו  הכספית  ואנו  לקביעת 

כי  התמורה בגין הביצוע  המלא  והמדויק של כל השירותים  במועדם  ושל כל   הסכמתנו  לכך,

באישור  בפועל  בהתאם  לשירותים  שיבוצעו  התחייבויות  הקבלן  עפ"י  ההסכם  תקבע 

צמוד  לשער  ו/או  למדד  אחרים   מחיר  ההסכם  לא  יהיה  מטעם  המכללה  .וכי  הממונה 

כלשהם ולא  ישתנה מכל  נסיבות שהן , פרט : 

בשירותים  ו/או  שירותים  נוספים  הכל  בהתאם  ובכפוף  להוראות   שינויים  - לאפשרות  בגין 

ההסכם וכי התמורה תחושב ותבוצע בהתאם לשירותים שיבוצעו בפועל  

שכר  הצעות - בגין  עדכון המועד  להגשת  שינוי  עפ"י  חוק - שהתקבלה  לאחר  - לאפשרות 

של  עדכון  בתעריף  שכר המינימום  לעובד   במקרה המינימום  המשולם  לעובד בענף  השמירה .

של  עד  ולא יותר  מ-  85% מגובה העלייה   בענף  השמירה כאמור  , הזוכה  יהיה זכאי לעדכון

בעדכון שכר  המינימום.  

שנקבע   תעמוד בתוקפה,  ללא זכות  חזרה,  לתקופה  של   90 יום מהמועד האחרון 9 . הצעתנו זו

להגשת ההצעות . 

ההסכם  במחירים   השירותים  ולמלא  את כל  התחייבויותינו עפ"י את  לבצע מציעים   10 .  אנו 

ידנו בטבלה להלן .  ובסכומים המוצעים  על

 

  

 
 
 

 
 
 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  

      

      

      

 
  

     

      

      

 רחימ צעתלה הטבל

ותהער  בשבת לשעה חירמ
 ופציהא וחגים

 תיה קרבחידבוגר י

 לשעה חירמ
 של במקרה
 ושמימ

 וגראופציה ב
 החידי

 תקרבי

 חירמ
 לשעה
 בשבת
 וחגים

 חירמ
 הלשע

 וםמק
 ההשמיר

--- ---  המנהל

 ותמעונ

---- ----  ספריה

------ -----  ימעבר הולכ
 רגל

 הנייח

--- ----  יומשער דר
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  טרולפ     

  מרכז     
  םכנסי

 

 

  

 

   
 

  

    

    

    

 
 

   

    

     

    

    

    

    

    

 
   

    

    

    

    

    

    

    

    

 
   

 
 

   

    

    

    

 ירהשמי הובדלע ירימחח תספנ

הערות תזיאחו וספתת תלשעחירמ הצעת
 חמאבט לש עבודה

 ודשכר יס

 פותוסת נעוש

 תתישנ שהופח

 מסיבות שהופח
 תמשפחתיו

 חגים

 ןרוזיכביום ה תרוהיעד

 וותק

 לבא מיבגין י וםלתש

 נסיעות

 יהפנס

 ייםצופי

תובקצ בגין הפרשות
 יעהנס

 ילאומ חטובי

 תשתלמוקרן ה

 לקופת גמ

 הלמח מיד

הראהב

 גלח שי 

 סבסוד ארוחות

 ודבגדי עבודה וצי

לטוב בגין וםלתש
 תשמרמ

 תתלמיוהשם,חיוומט
 ירי וןרענ

 קנש

 ונותש

=========== ============= ============= ============== 
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שכר עלות    תלימנימי   

   פרטל-פותוסת נויולע   

  ילנח קבוור   

סה"כ חירמ הצעת    
שעהל     ל מע"מלכו לא

    

    

 

  

 

  

 

   
  

   

   

   

     

     

      

   

     

   

   

 

 

  

     

      ________________________________________________________ 

 וצעתמ תכ עלוה"ס
 שודחל קדלמו

םיקדמו 'סמ  דקהמו םקומ

1  ס'ן מיינב– 1 הלנהן מיינב

2  'ן מסיינב– 3 היפרס

3  ס'ן מיינב- 4 ותן כתיינב

1  ס'מ ןיינב– 7 טיםנודטס ותנועמ

2  מס' ןיינב– 5 ותתין כיינב

2  ן מסיינב – 6 ותתין כיינב

2  ס'מ ןיינב– 7 יםסנגרון קיינב

1  ס'מ ןיינב – 8 יםיחה יען מדיינב

3  הניב ןד גוקמ

17  סה"כ

 ע"מ.מ ליםלכו ינםא ל הסכומיםכ

 ________________________________________________________ עיהמצ ותערה

מתן השירותים כאמור בטבלה  לעיל  הינו  מחיר שעתי   למען  הסר ספק, מודגש בזה כי  מחיר מחיר  

בפועל וכי  ידוע לנו  ואנו  מסכימים  לכך   השירותים שיבוצעו כאשר  התמורה  תחושב  ותשולם  עפ"י

לא  יינתנו ו/או יידרשו השירותים  .  בזמנים בהם שהם  לא תשולם לנו כל תמורה מכל סוג  ומן כי

7 ימים  מיום  קבלת הודעתכם על  כך  אנו מתחייבים  תוך 11 . במידה  והצעתנו  תתקבל על  ידכם,

מסמכי  ההתקשרות   כל שיקבע על  ידכם, לבוא  למשרדכם  לחתום  על זמן אחר  תוך  או

ביצוע   המצורף  להצעתנו  ולהפקיד  בידיכם  ערבות  בנקאית  אוטונומית  להבטחת  וההסכם 

בישראל  ביטוח  מורשית  בהתאם  להוראות  ההסכם,   את  כתב הכיסוי  מאת חב'  העבודות 

התנאים  המפורטים  בהסכם )להלן   –  כל  במנויים  בהסכם על  כל  הביטוחים  קיום  בדבר 

המפורטות  בהסכם )להלן  – "הפוליסות" ( ואת   הביטוח "כתב הכיסוי" (, ו/או  את  פוליסות

כל  המסמכים  והראיות  הנוספים  הטעונים  המצאה,  וכן  להתחיל  בביצוע העבודות  החל מיום  

 וקדמה ותירוש וקדמל ורביחרועב וםלשת
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 15. הננו מצהירים  כי הצהרתנו מוגשת בתום  לב   ובדרך מקובלת  וללא כל  הסכם, שיתוף  פעולה  

אנו   כן  העבודות , הצעות  לביצוע  המגישים  גופים  אחרים  או  כלשהו  עם אנשים  קשר  ו/או 

במישרין או   באופן כלשהו  , מצהירים  בזאת כי זוהי הצעתינו היחידה  ואנחנו  לא מעורבים  

בעקיפין, בהצעה אחרת כלשהי במסגרת מכרז זה . 

 16. הרינו מצהירים ומאשרים בחתימתנו על כתב הצעה זה כדלקמן : 

כל  הוראה  אחרת במסמך כלשהו  ממסמכי  המכרז, בכל מקרה  לא  נהיה זכאים    16.1  על  אף
לתשלום  כלשהו  עפ"י ההסכם  לפני  המועד שנקבע בהסכם  לביצועו  של  אותו תשל ום,

מתנאי  התשלום  הקבועים  חלק  מהותי  ובלתי  נפרד  ההוראות  האמורות  מהוות 

בהסכם וגוברות  על כל הוראה אחרת במסמכי המכרז.   

רבים דלעיל  בלשון  תתייחסנה  גם לרבים   ומילים  בלשון  יחיד  בלבד  דלעיל   16.2 מילים 
תתייחסנה גם ליחיד כאשר הקשר  ידרוש  פירוש כזה . 

בכבוד רב , 

חתימה וחותמת המציע  

אישור  

הנני לאשר בזה כי  חתימות ה"ה ________________________________ , אשר חתמו  על  
המציע בהתקשרותו עם המכללה   לכל דבר   מחייבות את החברה, חותמת בפני, בצירוף הצעה זו

ועניין / 

חתימה  וחותמת של עו"ד /רו"ח  

תאריך  _______________ 

קבלת צו התחלת השירותים  והכל בהתאם  להוראות  ההסכם   על  נספחיו  ולשביעות רצונכם  

המלאה.   

כולו או מקצתו   ובתוך  הזמן הנקוב    12. במידה  ולא  נמלא בדייקנות  את האמור בסעיף   11 לעיל,  
בו,  יראה  הדבר כהפרה  יסודית כמוגדר בחוק  החוזים )תרופות בשל  הפרת חוזה(  תשל"א-
1970 , ומבלי  לפגוע ביתר זכויותיכם , תהיו זכאים  לחלט את סכום הערבות הבנקאית אשר  

אנו מפקידים  בידכם  עפ"י  הוראות סעיף   13 להלן , וזאת כפיצוי קבוע  ומוערך מראש  על כל  
ביצוע  העבודות   בשל  הפרת  ההסכם  והמכללה  תהיה זכאית  למסור  את הנזקים שנגרמו   לכם

למציע אחר  ו/או  לערוך מכרז  חדש , הכל  עפ"י שיקול דעתכם  המוחלט,  ואנו מוותרים בזאת 

כלפיכם על כל טענה  ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה.   

בנקאית  מצרפים בזאת ערבות אנו כל פרטיה ונספחיה, הצעתנו על  13. כבטחון  לקיום

. תוקף   אוטונומית  ערוכה  לפקודתכם בהתאם  לתנאי  המכרז  בסכום השווה  ל  –  50,000  ₪ 

הערבות  הינו  לתקופה של  לפחות    90 יום   מהמועד האחרון  להגשת  ההצעות . כתב ערבות זה  

יוחזר  לידינו  לאחר שנמלא  את התחייבויותינו  עפ"י סעיף   11 לעיל  ובכלל  זה  לאחר שנפקיד  

הכיסוי  ו/או הפוליסות, הערבויות  והמסמכים האחרים  כנדרש  עפ"י סעיף   בידיכם את  כתב

 11 לעיל . 

 14. אנו  מתחייבים  למנוע  את גילוי  פרטי הצעתנו  ו/או  לא  לגלותם  לאחרים בכלל , ולמשתתפים  

אחרים במכרז . 
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	 ןהכ ילא 'חר/ימורד הסינכ רמוש .ו   .18 :00 דעו 7:30  העשהמ :'ה-'א  םימי הרימש ינמז�.1   12:30   דעו 07:30  העשהמ' ו םוי  ןהכ ילא בוחרמ הסינכה  רעש –  הרימשה םוקמ .2     קשנ  אלל  רמוש –  רמושה גוס .3     םהב  םימיו  םיגחו  תותבש, ו  ימיל  טרפ  הנשה תומי  לכב תשרדנ  הרימשה .4  . םידומיל ןיא 
	  לע היהתןתנקתה   .הנשב  םוי 365   ךשמב הממיב תועש 24   ולעפי  דקומה  תודמע  רידת ןפואב תורבוחמ  הניהת  דקומה  תודמע  .ונובשח  לעו  הכוזה   עיצמה   ידי . ןתילכתל הנעמ  ןתייש ןפואבו ןיקת ןפואב הנלעפתו  עיצמה לש דקומל  
	  לע היהתןתנקתה   .הנשב  םוי 365   ךשמב הממיב תועש 24   ולעפי  דקומה  תודמע  רידת ןפואב תורבוחמ  הניהת  דקומה  תודמע  .ונובשח  לעו  הכוזה   עיצמה   ידי . ןתילכתל הנעמ  ןתייש ןפואבו ןיקת ןפואב הנלעפתו  עיצמה לש דקומל  



	   םידחוימ םיאנת�. 3  יכו  ההובג הלכשהל  דסומ וניה יכ הדבועהו  דסומה יפוא לשב�. א  תדחוימ תוריהז  תבוח תשרדנ  ,םוקמב םיררוגתמ םיטנדוטס  תועשבו תופוקתב  ןה  סופמקב השענה לע  חוקיפבו  הרימשב  תוברל  םידומיל  םימייקתמ אל םהב  םינמזב  ןהו  םידומילה . תושפוחב  יעוצקמרשק  תרימש ךות תויעוצקמב םדיקפת אלמל  םירמושה לע�. ב  לע  תרסאנ .סופמקה  ירקבמ וא/ו  הלהנההו  םיטנדוטסה םע  דבלב  .דבלב  הרימשל עבקנש םוקמב טעמל תונועמב תוחכונ  םירמושה  תאטילבישןפואבו  הדיפקב םישובל ויהי  םיחטבאמ/םירמושה�. ג  .םוקמב םיחטבאמ/ םירמוש םתויה תדבוע  ןופלטוא/ו רשק  ירישכמ הרימשה  ינמזלכב םידיוצמ ויהי  
	   םידחוימ םיאנת�. 3  יכו  ההובג הלכשהל  דסומ וניה יכ הדבועהו  דסומה יפוא לשב�. א  תדחוימ תוריהז  תבוח תשרדנ  ,םוקמב םיררוגתמ םיטנדוטס  תועשבו תופוקתב  ןה  סופמקב השענה לע  חוקיפבו  הרימשב  תוברל  םידומיל  םימייקתמ אל םהב  םינמזב  ןהו  םידומילה . תושפוחב  יעוצקמרשק  תרימש ךות תויעוצקמב םדיקפת אלמל  םירמושה לע�. ב  לע  תרסאנ .סופמקה  ירקבמ וא/ו  הלהנההו  םיטנדוטסה םע  דבלב  .דבלב  הרימשל עבקנש םוקמב טעמל תונועמב תוחכונ  םירמושה  תאטילבישןפואבו  הדיפקב םישובל ויהי  םיחטבאמ/םירמושה�. ג  .םוקמב םיחטבאמ/ םירמוש םתויה תדבוע  ןופלטוא/ו רשק  ירישכמ הרימשה  ינמזלכב םידיוצמ ויהי  
	     זרכמב תופתתשהל ףס יאנת�. 4    םיטרופמה  ףסה  יאנתב  דומעל  ושרדיי  זרכמב םיפתתשמה  םיעיצמה : ןלהל  יעוצקמ ןויסינו תושירד�. א  הנורחאל  המסרפש םינלבקה תמישרב הנמנ  עיצמה 1.א   מ"עב ימוקמה  ןוטלשה לש הלכלכו  קשמל     הרבחה  רויס  יתוריש  ןתמל  היזרכמב ףתתשהל  םיאכז רשא .  רוביצו ךוניחתודסומב הרימשו החטבא,  יתוריש  ןתמו  םויקל  ףקותבו   ןוישיר לעב  וניה  עיצמה 2.א   תוארוהרחא  אלממו ןידלכ  תוארוהל  םאתהב   הרימש  תלעפה וא/ו  לוהינ וא/ו  ןוגראוא/ו  םויקרבדב קוח לכ . הרימש יתורישל דרשמ וא/ו  הרימש יתוריש  יתורישןתמב ןויסינ לש םינש 5 לעב תוחפל וניה עיצמה 3.א   םיחטבאמה
	     זרכמב תופתתשהל ףס יאנת�. 4    םיטרופמה  ףסה  יאנתב  דומעל  ושרדיי  זרכמב םיפתתשמה  םיעיצמה : ןלהל  יעוצקמ ןויסינו תושירד�. א  הנורחאל  המסרפש םינלבקה תמישרב הנמנ  עיצמה 1.א   מ"עב ימוקמה  ןוטלשה לש הלכלכו  קשמל     הרבחה  רויס  יתוריש  ןתמל  היזרכמב ףתתשהל  םיאכז רשא .  רוביצו ךוניחתודסומב הרימשו החטבא,  יתוריש  ןתמו  םויקל  ףקותבו   ןוישיר לעב  וניה  עיצמה 2.א   תוארוהרחא  אלממו ןידלכ  תוארוהל  םאתהב   הרימש  תלעפה וא/ו  לוהינ וא/ו  ןוגראוא/ו  םויקרבדב קוח לכ . הרימש יתורישל דרשמ וא/ו  הרימש יתוריש  יתורישןתמב ןויסינ לש םינש 5 לעב תוחפל וניה עיצמה 3.א   םיחטבאמה
	  חקפמהו  רויסה בכרל  ןכו  תינופלטו  תיטוחלא רשק . עיצמה םעטמ  היהיו הנשב םימי 365,  הממיבתועש 24   לעופ דקומה 6.א  . הממיהתועש לכ ךשמב שיואמ  לש  דבלבוידבוע ויהי עיצמה  לשויחטבאמ וא/ו וירמוש  7.א   ןכו,  אוהשלכ רחא ףוג תועצמאב וקסעוי  אלו עיצמה  תוברל  ןיד לכ י"פע  םישורדה  תונוישירה ילעב  ויהיש . קשנ  תקזחא ןיינעל , דיגאתה -  דיגאת אוהו  הרקמב, אוהיכ  ריהצהעיצמ 8.א   ולש המיתחהישרומו ולש םירוטקרידה  דיגאתהירבח  עשפ גוסמ הריבעבועשרוה  אלש הלא םה  ולשל"כנמהו  לע  חוקיפה קוחי"פע ועשרוה אלו  ,ןולק המע שיש  וא/ו  וא/ו  תונקתה  וא/ו 1957- ח"ישתה  םיתורישו םיכרצמ  אושנ תוליע
	   תועצה תשגהל  תוברע�.ב  ויתויובייחתה תחטבהל  העצה  ילארשי  קנב תאמ  תוברע  ותעצהל ףרצי  עיצמה : ןלהל(  הללכמה  תבוטל  ורובע  העצוה  רשאו  זרכמה יאנתב  הדימעל , הדומצ יתלבו  תינתומיתלב ,תימונוטוא תוברע  היהת תוברעה.)"תוברעה"  י"ע  םכסויש רחא חסונב וא  זרכמה  יאנתל  ב"צרה 3   ספוט  י"פע  חסונב  . ₪  50,000 –לש םוכסבהיהת תוברעה  .הללכמה  תשגהל ןורחאה  דעומהמ   םוי 90   לש הפוקת ךשמל  הפקותב דומעתתוברעה  הפוקתל  תוברעה  תכראה  עיצמהמ  שורדל  תיאשר  אהת הללכמה  . תועצהה  דעומינפל  םימי  )העבש( 7  תוחפל וז השירדל  הנעיי  אל  עיצמהו  היה  .תפסונ

	  תא טלחל  תיאשר  הללכמה היהת  ,עבקייש רחא דעומב וא  תוברעה  תעיקפ  .ותעצהמ וב רזחש ימכ בשחיי עיצמהו  ,ידיימ ןפואב תוברעה  .תוברעכ ולבקתי אל תורטש וא תויאקנב וא/ו תויטרפ תואחמה  םכסהה לע  םותחיש רחאל  דימ  הלבקתה  ותעצהש  עיצמל רזחות  תוברעה  ואיצמהל  וילע רשא  רחא  ךמסמ  לכ ןכו  םכסהה  הללכמל  רוסמי , ויחפסנו   . םכסהה תוארוהל םאתהב דעומ ותואל  דע הללכמל םכסהה לע  םותחי  אל   וא/ו  ,ותעצהמ וב רוזחי  הלבקתה  ותעצהש ,עיצמה םא  דעומ ותואל  דע  הללכמל  ואיצמהל  רומא היהרשא  רחא ךמסמ  לכ  וא/ו  וא הלוכ , תוברעהתא  טלחל  תיאשר  הללכמה  אהת  םכסהה תוארוהל  םאתהב
	  ןהשלכ תורירב וא ,תועט ,הנוש הנווכ ,תועמשמ קפס ,הנבה  יא  ,העידי  רסוחלע    .ויאנת תופקתל  וא/ו  זרכמה יכמסמל סחיביהשלכ תרחא הנעטוא/ו  תופסונ תושירד . 5                           תונקתו  ריכזת ,םושיר תדועת( ולש תודגאתההיכמסמ  תא  ףרצי  דיגאתוניהש  עיצמ�. א  :ףרצי ןכו , )תודגאתה  תומש לש תרשואמ  המישר ףרוצת  –  תופתוש י"ע תשגומהעצהה  רשאכ�-  יכהזב רהבומ.םהיתובותכו  םהלש יוהיזה  תודועת ירפסמ, םיפתושה . דוחלו  דחיבהיהת הללכמהיפלכ םיפתושה לש םתוירחא הז זרכמ ךרוצל  .וילהנמ לש תרשואמ המישר ףרוצי –  דיגאת י"ע  תשגומ העצהה רשאכ�-  לוהינ  תפיכא(  םיירוביצ  םיפוג תואקסע  קוח
	  ןהשלכ תורירב וא ,תועט ,הנוש הנווכ ,תועמשמ קפס ,הנבה  יא  ,העידי  רסוחלע    .ויאנת תופקתל  וא/ו  זרכמה יכמסמל סחיביהשלכ תרחא הנעטוא/ו  תופסונ תושירד . 5                           תונקתו  ריכזת ,םושיר תדועת( ולש תודגאתההיכמסמ  תא  ףרצי  דיגאתוניהש  עיצמ�. א  :ףרצי ןכו , )תודגאתה  תומש לש תרשואמ  המישר ףרוצת  –  תופתוש י"ע תשגומהעצהה  רשאכ�-  יכהזב רהבומ.םהיתובותכו  םהלש יוהיזה  תודועת ירפסמ, םיפתושה . דוחלו  דחיבהיהת הללכמהיפלכ םיפתושה לש םתוירחא הז זרכמ ךרוצל  .וילהנמ לש תרשואמ המישר ףרוצי –  דיגאת י"ע  תשגומ העצהה רשאכ�-  לוהינ  תפיכא(  םיירוביצ  םיפוג תואקסע  קוח
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	P
	Link

	     זרכמה  יכמסמל תורהבה תשקב . 7  הנפות רשא  בתכבהשקבב , זרכמה יכמסמל  תורהבה  הללכמהמ  שקבל  םיאשר םיעיצמה  .א  ליימב וא 08-6789127   :סקפ , 08-6789118  :'לט   תועצמאב הללכמה  םעטמ הנוממל .michrazim@aac.ac.il  . הרהבהה  תולאשמ קלחל  ואלכל  תונעל  ,ידעלבה  התעדלוקישיפ לע ,תיאשר אהת  הללכמה�. ב  רסה  ןעמל .זרכמהיכמסמישכורלכל ץפותו בתכב  ןתניתהרהבהה תולאשל  הללכמה  תבושת  הנתינ  םא  אלא  זרכמהיכמסמל  הללכמהלש תוסחייתה  לכל  ףקות  היהי  אל  יכ  ,רהבומ קפס . רומאכ בתכב העדוהב
	     ריחמה תעצה . 8  םדעומב  םיתורישהלכ לש קיודמהו  אלמהעוציבהןיגב  הרומתהיכהזב שגדומו  רהבומ  .א  לעופב  ועצוביש  םיתורישל  םאתהב עבקת םכסהה  י"פע  עיצמה  תויובייחתה   לכ לשו . הללכמה  םעטמ הנוממה רושיאב רשאו -  זרכמה      יכמסממ   קלחכ 8  'סמ  ספוטבש    הלבטב  ותעצהתא  שיגהל עיצמה  לע  .ב       .העצהה  תשגהל םישרדנה םיטרפה לכ םיעיפומ וב  ללוכה  םוכסה תא  זרכמה  יאנתל ףרוצמה) 8  'סמ  ספוט( העצהה ספוטב ןייצל  עיצמה  לע   .ג  ףיעסו  ףיעס,  ביכרו  ביכר לכל  סחיב  תאזו  םיתורישהעוציב ןיגבודי   לע עצומה   יתעשה  תוברל( 8  ספוט תא  הללכמל  שיגהל עיצמה לע .)"תיפסכה    העצהה"  
	  הללכמל  ןתיל  וילע ,  הכזת ותעצהו  לככ יכ  המכסה  ןתילו  בייחתהל  עיצמה לע  .ו  ןכו  זרכמה  אושנ תורישה  ןתמב ודי  לע  קסעוי  רשא  דבועל  העדוה  לכמ קתעה  רשא םידבועה לשרכשה  ישולתמ םיקתעה,   ןועבר לכ ידימ ,  הללכמל  איצמהל . זרכמה אושנ םיתורישה ןתמב וקסעוי תועצהה תשגה יללכ .9  זרכמה יאנתל המאתה  .א    
	  הללכמל  ןתיל  וילע ,  הכזת ותעצהו  לככ יכ  המכסה  ןתילו  בייחתהל  עיצמה לע  .ו  ןכו  זרכמה  אושנ תורישה  ןתמב ודי  לע  קסעוי  רשא  דבועל  העדוה  לכמ קתעה  רשא םידבועה לשרכשה  ישולתמ םיקתעה,   ןועבר לכ ידימ ,  הללכמל  איצמהל . זרכמה אושנ םיתורישה ןתמב וקסעוי תועצהה תשגה יללכ .9  זרכמה יאנתל המאתה  .א    
	  הללכמל  ןתיל  וילע ,  הכזת ותעצהו  לככ יכ  המכסה  ןתילו  בייחתהל  עיצמה לע  .ו  ןכו  זרכמה  אושנ תורישה  ןתמב ודי  לע  קסעוי  רשא  דבועל  העדוה  לכמ קתעה  רשא םידבועה לשרכשה  ישולתמ םיקתעה,   ןועבר לכ ידימ ,  הללכמל  איצמהל . זרכמה אושנ םיתורישה ןתמב וקסעוי תועצהה תשגה יללכ .9  זרכמה יאנתל המאתה  .א    
	  אהת  הללכמה  .זרכמה תושירדו  יאנת  יפל  תושגומו  תוכורע  הנייהת  תועצהה 1.א   ,תוגייתסה  ,הינתה  הב  שיש  העצה לכ לוספל  ,ידעלבה  התעד   לוקיש  יפ  לע , תיאשר . זרכמה יאנתל  סחיב הטמשה  וא תפסות ,יוניש תא  הל  ףרצלו  זרכמה יאנתב םישרדנה םיטרפה לכל  ותעצהב  סחייתהל  עיצמה לע 2.א  . םישרדנה םיכמסמה   לכ  ךרוצל  ,םיפסונ  םייטנבלר םיכמסמו  םיטרפ  ותעצהל ףרצל  יאשר עיצמה  ףסונב 3.א  עיצמה תעדלש רחא ךרוצ לכלו  םיחוודמה  םינותנה תומיאו  ףסונ   טוריפ  ,הרהבה . ותעצה לש תיבטימ   הגצה חיטבהל תנמ לע  שרדנ המיתח תויוכז רושיאו המותח העצה .ב  םימותח  ויהי  זרכמה תושירד יפ  לע  שיגהל שיש  ךמ
	  זרכמה תחיתפ דעומו  השגהה   דעומ .13  ידרשמבש    םיזרכמה  תביתל 12:00   העש  7/02/19   םוימ רחואי  אל  שגות  העצהה�. א  לבקל  גאדי עיצמה .ןולקשא 12   יבצ ןב קחצי  בוחרב הקיטסיגולו שכר  תוריכזמ . רומאכ ותעצה תשגה  רבדב רושיא   אל ליעלש העשה וא/ו  דעומה רחאל הללכמהידרשמב הנלבקתתש תועצהה�. ב . עיצמל הנרזחותו הנקדבית  הללכמה  ידרשמב 12:15   העשב 07/02/19   םויב םייקתת זרכמה  תבית תחיתפ�. ג    .   זרכמה תחיתפב ףתתשהל םיאשר םיעיצמה .ןולקשא  12  יבצ ןב קחצי'חרב  תודובעה עוציבל  תוברע ,םכסהה תמיתח . 14  הללכמל  איצמיו ויחפסנ  לכלע  םכסההלע  םותחי  הללכמה  י"ע לבקתת

	  בוטה רדסה  ןעמל  .ףסהיאנתב םיעיצמה תדימע  קדבית ןושארה  בלשב ' א בלש  הנרבעות ףסה  יאנתב ודמעש  םיעיצמה לש תועצהה קר  יכ  ,רהבוי   .העצהה  לש   'ב  בלש תרגסמב הקידבה ךשמהל ,ףסה   יאנתב הדמע  םתעצהרשא  ,םיעיצמה תועצה הנקדבית הז  בלשב   'ב  בלש   .הכוזהתעצה רחביתו תורהבה  תשקב.1 2  תלבקל השקבב  )םהמ  ימ  וא( םיעיצמל תונפל  תיאשר אהת  הללכמה�. א  ,םיפסונ  םיכמסמו  םינותנ תלבקל השקבב  וא תועצהל    עגונבתורהבה . ןתכרעהו תועצהה תקידב ךרוצל התעדל שרדנכ  ךותב םישקובמה  םיכמסמהו  םינותנהלכ תא  הללכמל וריבעי  םיעיצמה�. ב  תבוגת . הללכמהלש תבותכה  יפל ,התיינפב  הל

	 ןיב ,הללכמל  םיכמסמה תא  עיצמה ריזחי ,עיצמה  ידי לע ואלומש רחאלו וז הרטמל  וא/ו  קזנ  לכןיגב הללכמה תא  הפשיעיצמה .ואל םא  ןיבו זרכמב  ףתתשהל  רחב םא השעש שומיש וא/ו  הללכמל  םיכמסמה  תרזחהיאםע  רשקב הללכמל  ומרגיש  האצוה    .זרכמהיכרצל אלש םיכמסמב עיצמה העצהמ  רתויב ,ןיפיקעבואןירשימב ,והשלכ ןפואב ברועמ  היהי  אלו  שיגי  אל  עיצמה   .ב          .תחא איה ובהרקמב העצה תוחדל תיאשר  הללכמה ,ןידלכיפ לע התוכמסמ  עורגל  ילבמ   .ג         םלוא,זרכמהיאנת תא  תמאותהניא  העצהה  יכ,ידעלבה  התעדלוקיש יפ לע ,הרובס . תועצהב בל-םותבולפנש םיינכט םימגפלע לוחמל  םג תיאשר איה : תואבה תויוכזה
	 ןיב ,הללכמל  םיכמסמה תא  עיצמה ריזחי ,עיצמה  ידי לע ואלומש רחאלו וז הרטמל  וא/ו  קזנ  לכןיגב הללכמה תא  הפשיעיצמה .ואל םא  ןיבו זרכמב  ףתתשהל  רחב םא השעש שומיש וא/ו  הללכמל  םיכמסמה  תרזחהיאםע  רשקב הללכמל  ומרגיש  האצוה    .זרכמהיכרצל אלש םיכמסמב עיצמה העצהמ  רתויב ,ןיפיקעבואןירשימב ,והשלכ ןפואב ברועמ  היהי  אלו  שיגי  אל  עיצמה   .ב          .תחא איה ובהרקמב העצה תוחדל תיאשר  הללכמה ,ןידלכיפ לע התוכמסמ  עורגל  ילבמ   .ג         םלוא,זרכמהיאנת תא  תמאותהניא  העצהה  יכ,ידעלבה  התעדלוקיש יפ לע ,הרובס . תועצהב בל-םותבולפנש םיינכט םימגפלע לוחמל  םג תיאשר איה : תואבה תויוכזה



	 
	 
	 1 ' סמ  ספוט
	   רחאל ___________________ .ז.ת _____________________  מ"חה  ינא  אל םא קוחב םיעובקה םישנועליופצ היהא יכו תמאה  תארמוליתרהזוהש : ןמקלדכ בתכבתאזב  ריהצמ ןכ השעא  _______________  .פ.ח _________________  לש להנמ/םילעבה ינא�. 1  יתוריש ןתמל 100/19  זרכמב  ןולקשא תימדקאה הללכמל ותעצה שיגה רשא  .)"עיצמה" – ןלהל(  ןולקשא סופמקב החטבאו רויס הרימש .   הז יריהצת ןתיל ךמסומינא�. 2  ועשרוה  אלעיצמה לש ל"כנמה ,המיתחהישרומ ,ןוירוטקרידהירבח�. 3  חוקיפה קוחי"פעועשרוה אלו ,ןולקהמיע שיש הריבע  וא עשפ גוסמ הריבעב  וא םדגנ תלהנתמ יכ ילעודי  אל יכו  1957  –ח"ישתה םיתורישו םיכרצמ
	תחתמי מההציר 
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	 םינימזמהמ תוצלמהףרצל שי )*(   םירושיא ףרצל  שי )**(  ___________   י"ע  ועצוב  ליעלש הלבטב םיטרופמה  םיטקיורפה יכ רשאל  ונירה . ליעל םיטרופמה  םיפקיהבו  םידעומב ___________________   _____________________  עיצמה תמתוחו  תמיתח  _____________ךי ראת   רושיא  ףוריצב ,ינפב  הז  ספוט לע  ומתח רשא   ______________   ה"ה תומיתח יכ  הזברשאל  יננה . םכתרבח םע  ותורשקתהב עיצמה תא תובייחמ ,הרבחה תמתוח  ___________________                                                                                   ד"וע/ןובשח האור םש                            המיתח  
	 םינימזמהמ תוצלמהףרצל שי )*(   םירושיא ףרצל  שי )**(  ___________   י"ע  ועצוב  ליעלש הלבטב םיטרופמה  םיטקיורפה יכ רשאל  ונירה . ליעל םיטרופמה  םיפקיהבו  םידעומב ___________________   _____________________  עיצמה תמתוחו  תמיתח  _____________ךי ראת   רושיא  ףוריצב ,ינפב  הז  ספוט לע  ומתח רשא   ______________   ה"ה תומיתח יכ  הזברשאל  יננה . םכתרבח םע  ותורשקתהב עיצמה תא תובייחמ ,הרבחה תמתוח  ___________________                                                                                   ד"וע/ןובשח האור םש                            המיתח  
	 םינימזמהמ תוצלמהףרצל שי )*(   םירושיא ףרצל  שי )**(  ___________   י"ע  ועצוב  ליעלש הלבטב םיטרופמה  םיטקיורפה יכ רשאל  ונירה . ליעל םיטרופמה  םיפקיהבו  םידעומב ___________________   _____________________  עיצמה תמתוחו  תמיתח  _____________ךי ראת   רושיא  ףוריצב ,ינפב  הז  ספוט לע  ומתח רשא   ______________   ה"ה תומיתח יכ  הזברשאל  יננה . םכתרבח םע  ותורשקתהב עיצמה תא תובייחמ ,הרבחה תמתוח  ___________________                                                                                   ד"וע/ןובשח האור םש                            המיתח  


	 3 'סמ  ספוט   תועצה תשגהל תוברע  חסונ
	   דובכל  ןולקשא תימדקאה  הללכמה  12  יבצ ןב קחצי'חר  ןולקשא   ,.נ.ג.א   __________   'סמ תיאקנב תוברע :ןודנה     –   ןלהל(_______________   .פ.ח/.ז.ת__________________________  תשקב  י"פע  לכ םולשתל  תינתומיתלבו  תטלחומ תוברעב דוחלו  דחיב םכיפלכהזב םיברע  ונא)"שקבמה"  ושרדתש) "תוברעה םוכס" –   ןלהל( )ח"ש  ףלא   םישימח  :םילימב(₪  50,000  לשךסל  דע  םוכס  סופמק םחתמב  החטבאו  הרימש ,רויס יתוריש  ןיגב ותעצה תשגה םע רשקב  שקבמה  תאמ   ןולקשא תימדקאה הללכמה  רובע  ןולקשא . ונידילע םלושי תוברע םוכס הבוגל  דע הז תוברע  בתכלרשקב ונתאמושרדתש םוכס לכ  
	   דובכל  ןולקשא תימדקאה  הללכמה  12  יבצ ןב קחצי'חר  ןולקשא   ,.נ.ג.א   __________   'סמ תיאקנב תוברע :ןודנה     –   ןלהל(_______________   .פ.ח/.ז.ת__________________________  תשקב  י"פע  לכ םולשתל  תינתומיתלבו  תטלחומ תוברעב דוחלו  דחיב םכיפלכהזב םיברע  ונא)"שקבמה"  ושרדתש) "תוברעה םוכס" –   ןלהל( )ח"ש  ףלא   םישימח  :םילימב(₪  50,000  לשךסל  דע  םוכס  סופמק םחתמב  החטבאו  הרימש ,רויס יתוריש  ןיגב ותעצה תשגה םע רשקב  שקבמה  תאמ   ןולקשא תימדקאה הללכמה  רובע  ןולקשא . ונידילע םלושי תוברע םוכס הבוגל  דע הז תוברע  בתכלרשקב ונתאמושרדתש םוכס לכ  
	 4   'סמ ספוט  ב"צויכו קוריפ ,סוניכ יכילה רדעה רושיא

	  ____________ךי ראת    דובכל   ןולקשא תימדקאה  הללכמה  12 יבצ ןב קחצי בוחר  ןולקשא  , .נ .ג .א   .עיצמהבצמרבדברושיא : ןודנה    100/19  זרכמב תעצה שיגה רשא ________________________   עיצמה לש ח"ור/ד"וע ,יננה   תימדקאה  הללכמה  לש ןולקשא  סופמק  םחתמב  החטבאו  הרימש,רויסיתוריש:טקיורפה עוציבל : ןמקלדכ עיצמל  סחיב תאזב רשאמ ,)"עיצמה" :ןלהל(    ןולקשא 12   יבצ   ןב קחצי 'חרמןולקשא   .קוריפ וא לגר תטישפ ,םיסכנ סוניכ יכילהב  אצמנוניאעיצמה .1  . ןועריפ תולדח ינפב דמועוניאעיצמה .2  . אוהש גוסו  ןמ לכמ םילוקיעעיצמה יסכנ לע ולטוה אל  .3     ,בר דובכב   ________________
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	 יאנת תוברלו  םהיחפסנו  םהיספוט לכ לע  זרכמה  יכמסמ  תוארוהו  יאנת  לכל  םימיכסמ ונא .6   ווהי  זרכמה  יאנת  לכ יכ םימיכסמ ונא ןכו  ,םהיכמסמו  םהיחפסנ  לכ לע  םכסההו  זרכמה  רותיו  תאזב םירתוומ  ונאו  ונתעצה תלבק לע בתכב  םכרושיא תלבקםע  וניניב בייחמ  םכסה  .םתוריבס תוברל  זרכמה יאנתמ יאנת לכל רשקב הנעט לכ לע גיוסמ יתלבו טלחומ יפוס   םכסהה יאנת וא/ו  זרכמה  תוארוה יפ  לע  שרדנכ  םיתורישה  תא  עצבל הזב םיבייחתמ ונא .7   הז  ללכבו  זרכמה  יכמסמב עובקה  םינמזה תוחולל  םאתהב האלמה םכנוצר תועיבשל . םכסהה  תוברל  זרכמה יכמסמב םיעובקה םיאנתבו  ןלהל  םיבוקנה  םיריחמב םכסהב  זרכמה  יאנתב םיעובק
	לבטה הלתעצ מיחר 
	לבטה הלתעצ מיחר 
	לבטה הלתעצ מיחר 


	רעהתו
	רעהתו
	רעהתו
	מריח העשל תבשב םיגחו אהיצפו י רגובדיחברק הית 
	מריח העשל הרקמב לש מימשו ב היצפוארגו ידיחה יברקת 
	מריח העשל תבשב םיגחו 
	מריח עשלה 
	קמםו רימשהה 

	TR
	--
	-

	--
	-

	להנמה 

	TR
	נועמתו 

	TR
	---
	-

	---
	-

	הירפס 

	TR
	-----
	-

	----
	-

	כלוה רבעמי לגר 

	TR
	חיינה 

	TR
	--
	-

	---
	-

	רד רעשמוי 


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	פלורט  

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	זכרמ  

	TR
	יסנכם  






	נפסת חחמירי עלדבוה ימשהרי 
	נפסת חחמירי עלדבוה ימשהרי 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ימינמילת   
	 תולע רכש

	 
	 
	 
	 
	עלויונ תסותופ-לטרפ   

	 
	 
	 
	 
	רוובק חנלי  

	 
	 
	 
	 
	 תעצה מריח 
	כ"הס

	TR
	אל וכלמ"עמ ל     
	להעש

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	TR
	 






	תורעה
	תורעה
	תורעה
	תתפסו וחאיזת
	תעצה מריחעשלתהדובע של טבאמח 

	TR
	סי רכשדו 

	TR
	שוענ תסותופ 

	TR
	חפוהש נשיתת 

	TR
	חפוהש תוביסמ ויתחפשמת 

	TR
	םיגח 

	TR
	דעיהורת ה םויבכיזורן 

	TR
	קתוו 

	TR
	שתלםו י ןיגבימ אבל 

	TR
	תועיסנ 

	TR
	סנפהי 

	TR
	יפוצםיי 

	TR
	תושרפה ןיגב צקבותסנהעי 

	TR
	יבוטח מואלי 

	TR
	ה ןרקומלתשת 

	TR
	מג תפוקל 

	TR
	דימ חמלה 

	TR
	בהארה

	TR
	 יש חלג 

	TR
	תוחורא דוסבס 

	TR
	יצו הדובע ידגבדו 

	TR
	שתלםו ןיגב בוטלמרמשת 

	TR
	טמוויח,םשהוימלתת נערןו ירי 

	TR
	שנק 

	TR
	שתונו 

	=========== 
	=========== 
	============= 
	============= 
	============== 


	ס"הולע כת מתעצו ומלדק לחדוש 
	ס"הולע כת מתעצו ומלדק לחדוש 
	ס"הולע כת מתעצו ומלדק לחדוש 
	מס' ומדקים
	מוקם ומהקד 

	TR
	1
	בניימ ןהנלה 1 –בניימ ן'ס 

	TR
	2
	סרפיה 3 –בנייסמ ן' 

	TR
	3
	בנייתכ ןתו 4 -בניימ ן'ס 

	TR
	1
	מעונתו סטדונםיט 7 –בניין מ'ס 

	TR
	2
	בנייכ ןיתתו 5 –בניין 'סמ 

	TR
	2
	בנייכ ןיתתו 6 – בנייסמ ן 

	TR
	2
	בנייק ןורגנסםי 7 –בניין מ'ס 

	TR
	1
	בניידמ ןעי החיםי 8 – בניין מ'ס 

	TR
	3
	מקוג דן בינה 

	TR
	17
	כ"הס 


	כםימוכסה ל אםני וכלםיל מ.מ"ע 
	כםימוכסה ל אםני וכלםיל מ.מ"ע 

	________________________________________________________ 
	הרעתו צמהיע 

	  יתעש ריחמ  וניה  ליעל  הלבטב רומאכ םיתורישה ןתמ  ריחמ ריחמ  יכ הזב שגדומ ,קפס רסה  ןעמל  ךכל  םימיכסמ  ונאו  ונל עודי  יכו לעופבועצוביש םיתורישהי"פע  םלושתו  בשוחת  הרומתה  רשאכ .  םיתורישה ושרדיי וא/ו ונתניי  אלםהב םינמזב םהשןמו  גוס לכמ הרומת לכ ונל םלושת אליכ ךכ  לע םכתעדוה תלבק  םוימ  םימי 7ךות  םיבייחתמ ונא,םכדי  לע לבקתת  ונתעצהו  הדימב . 11  תורשקתהה  יכמסמלכלע  םותחל  םכדרשמל  אובל ,םכדי  לע עבקיש רחא ןמז ךותוא  עוציב תחטבהל  תימונוטוא  תיאקנב  תוברע  םכידיב  דיקפהלו  ונתעצהל  ףרוצמה םכסההו לארשיב תישרומ  חוטיב 'בח תאמ  יוסיכה בתכ  תא   ,םכסהה  תוארוהל  םאתהב תודובעה –   
	  יתעש ריחמ  וניה  ליעל  הלבטב רומאכ םיתורישה ןתמ  ריחמ ריחמ  יכ הזב שגדומ ,קפס רסה  ןעמל  ךכל  םימיכסמ  ונאו  ונל עודי  יכו לעופבועצוביש םיתורישהי"פע  םלושתו  בשוחת  הרומתה  רשאכ .  םיתורישה ושרדיי וא/ו ונתניי  אלםהב םינמזב םהשןמו  גוס לכמ הרומת לכ ונל םלושת אליכ ךכ  לע םכתעדוה תלבק  םוימ  םימי 7ךות  םיבייחתמ ונא,םכדי  לע לבקתת  ונתעצהו  הדימב . 11  תורשקתהה  יכמסמלכלע  םותחל  םכדרשמל  אובל ,םכדי  לע עבקיש רחא ןמז ךותוא  עוציב תחטבהל  תימונוטוא  תיאקנב  תוברע  םכידיב  דיקפהלו  ונתעצהל  ףרוצמה םכסההו לארשיב תישרומ  חוטיב 'בח תאמ  יוסיכה בתכ  תא   ,םכסהה  תוארוהל  םאתהב תודובעה –   

	תשלםו בעורחיברו למדקו שוריתו המדקו 
	תשלםו בעורחיברו למדקו שוריתו המדקו 

	  הלועפ  ףותיש ,םכסה  לכ אללו  תלבוקמ ךרדבו   בל  םותב תשגומ ונתרהצה יכ  םיריהצמ וננה .15   ונא ןכ, תודובעה עוציבל  תועצה םישיגמה םירחא  םיפוג וא םישנא םע  והשלכ רשק וא/ו  וא ןירשימב,  והשלכ ןפואב  םיברועמ אל  ונחנאו  הדיחיה וניתעצה יהוז יכ תאזב  םיריהצמ . הז זרכמ תרגסמב יהשלכ תרחא העצהב ,ןיפיקעב : ןמקלדכ הז העצה בתכ לע ונתמיתחב םירשאמו םיריהצמ ונירה .16   םיאכז היהנ  אל  הרקמ לכב ,זרכמה  יכמסממ  והשלכ ךמסמב תרחא  הארוה  לכףא  לע  16.1 ,םו לשת ותוא  לש  ועוציבל  םכסהב עבקנש דעומה  ינפל  םכסהה י"פע  והשלכ  םולשתל םיעובקה  םולשתה  יאנתמ דרפנ  יתלבו  יתוהמ  קלח תווהמ  
	  םכנוצר תועיבשלו  ויחפסנ  לע   םכסהה  תוארוהל  םאתהב לכהו  םיתורישה תלחתה וצ תלבק   .האלמה  בוקנה ןמזה  ךותבו   ותצקמ וא ולוכ  ,ליעל 11   ףיעסב רומאה תא  תונקיידב אלמנ  אלו  הדימב .12 -א"לשת  )הזוח תרפה  לשב תופורת( םיזוחה  קוחב רדגומכ תידוסי  הרפהכ רבדה  הארי  ,וב  רשא תיאקנבה תוברעה םוכס תא טלחל  םיאכז ויהת , םכיתויוכז רתיב עוגפל  ילבמו , 1970  לכ לע  שארמ ךרעומו  עובק יוציפכ תאזו , ןלהל 13   ףיעס תוארוה  י"פע  םכדיב  םידיקפמ ונא  תודובעה  עוציבתא  רוסמל  תיאכז היהת  הללכמהו  םכסהה  תרפה  לשבםכל   ומרגנש םיקזנה תאזב םירתוומ ונאו  ,טלחומה  םכתעד לוקיש י"פע  לכה
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