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 מסמך א' 
 להציע הצעות הזמנה 

 
 __________ תאריך:                                                                                                                                            

 לכבוד 

 ______________________ 

 ______________________ 

 "( מציעה)להלן: "  

 א.נ.,ג.

 ההזמנה  .1

)להלן  .מרכז הקונגרסים הבינלאומי אי. סי. סי בזה המזמינהאו     מקב"י  -ירושלים בנייני האומה בע"מ  (, מזמינה 

חניון במתקני  באירועים וסדרנות ב( לביצוע שירותי שמירה, אבטחה, סדרנות מציעים -הגשת הצעות מקבלנים )להלן 

. תיאור השירותים (המתקן  -, ירושלים, בקומפלקס הידוע בשם "בנייני האומה" )להלן  1המצויים בשד' שז"ר    מקב"י

מפורטים במסמכי הזמנה  (, תנאי ההתקשרות, אופן הגשת ההצעה ואופן בחירת הזוכה  השירותים  –הנדרשים )להלן  

  .זו

 .  ת בלבד או לשני סוגי השירותים יחדיוניתן להגיש הצעה לשירותי שמירה ואבטחה בלבד או לשירותי סדרנו 

 מסמכי ההזמנה  .2

הזמנה זו להציע הצעות מורכבת מהמסמכים הבאים, על כל נספחיהם, אשר מהווים כולם חלק בלתי נפרד ממנה, יהוו  

 ". מסמכי ההזמנה כולם מקשה אחת ויקראו להלן: "

 מכתב הזמנה זה להגשת הצעות;  -'  מסמך א 2.1

 נדרשים; מפרט השירותים ה -' מסמך ב 2.2

 הצעת המציע;  -' מסמך ג 2.3

, לפי חוק שכר  1991  -תצהיר בדבר העדר הרשעות בעבירות לפי חוק עובדים זרים, התשנ"א    -'  נספח א 2.3.1

)התוספת    2011  -חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב  ולפי ה   1987  -מינימום, התשמ"ז  

 השלישית(; 

( בחוק להגברת האכיפה  1)א()28פי דיני העבודה ולפי סעיף  תצהיר שמירת זכויות עובדים על    -'  נספח ב 2.3.2

 ;2011 - על דיני העבודה, תשע"ב 

 התחייבות המציע למניעת ניגוד עניינים ולשמירת סודיות; -' נספח ג  2.3.3

 אישור בתוקף ממנהל ההסדרה והאכיפה בדבר הרשעות ו/או קנסות; -' נספח ד 2.3.4

הוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות  פי  - עלאישור רואה חשבון    -'  נספח ה 2.3.5

 מנהל ספרי חשבונות כחוק.  מציע המאשר כי ה,  1976 -  ותשלום חובות מס( תשל"ו

לעסוק כקבלן שירות כמשמעותו בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם,  תקף  רישיון    -'  נספח ו 2.3.6

 . 1996 -התשנ״ו 
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ז  2.3.7 גיד למתן שירותי אבטחה, מטעם משרד המשפטים, לפי הוראות  לקיום תאתקף    רישיון  -'  נספח 

 . 1972 -לחוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה התשל״ב  18סעיף 

, שהוצא ע״י המנהל לשירותי  1949  -ג לחוק כלי הירי, התש״ט  10רישיון תקף לפי סעיף    -'  נספח ח 2.3.8

נשק המהווה חלק בלתי נפרד  חרום ותפקידים מיוחדים, מטעם משרד הפנים, הכולל רשימה של כלי ה 

 מרישיון זה. 

של    להצעתו העתק מאושר מתעודת הרישום בישראלהמציע    הוא תאגיד, יצרףהמציע  אם    -'  נספח ט 2.3.9

 התאגיד. 

 חוזה ההתקשרות; -' מסמך ד 2.4

 אישור עריכת ביטוחים;  -' נספח א  2.4.1

 ערבות בנקאית לביצוע.  -' נספח ב 2.4.2

 נוסח ערבות בנקאית להצעה;  -' מסמך ה 2.5

 מזמינים   וכנסהסברים  .3

הסברים נוספים והבהרות לביצוע השירותים וכל  דבר ועניין אחר הכרוך ו/או הקשור ו/או נובע מכך  או הזמנה   3.1

.  0021:  בשעה  21.203.11  'ד  ביוםירושלים,  ,  1בשד' שז"ר    מקב"י  בכנס מציעים שיתקיים במשרדיזו, ניתן לקבל  

 ההשתתפות בכנס הינה חובה.

ם יידרש כל מציע למסור בכתב שם איש קשר מטעמו ופרטי התקשרות עמו )טלפון קווי, טלפון  בכנס המציעי 3.2

 נייד, מספר פקס, כתובת וכתובת דוא"ל(. מסירת הודעות לאיש הקשר כמוה כמסירת הודעה למציע. 

יועברו בכתב למזמינה למייל:   3.3 יום   cjer.co.ilbenny@icשאלות הבהרה  . המענה  13:00בשעה    202111.11.עד 

 (. הבהרות המזמינה -)להלן השתתפו בכנס המציעים שלשאלות ההבהרה יופץ בכתב למציעים 

שיעלו   לשאלות  תשובות  כולל  המזמינה,  מנציג  והבהרה  תשובה  כל  כי  בזאת,  מובהר  ספק  הסר    בכנסלמען 

לא יהיה כל תוקף שהוא לכל תשובה שלא    .המזמינים, תחייב אם ניתנה בכתב בלבד ונשלחה לכל המזמינים

ע להצעתו, כשהן חתומות  ידי המצי -ידי נציג המזמינה בכתב כאמור לעיל. הבהרות המזמינה יצורפו על-תינתן על

  על ידו, וזאת לאישור כי הללו אכן התקבלו על ידו, הובנו על ידו ונלקחו על ידו בחשבון בעת הגשת ההצעה. 

אם המציע ימצא במסמכי הזמנה זו סתירות, שגיאות ו/או אי התאמות כלשהן, בין אחד ממסמכי ההצעה ליתר   3.4

תקנות כלשהם, או שיהיה לו איזה ספק שהוא בקשר    המסמכים או בתוך איזה מהמסמכים, או לחוקים או

לתוכנו או לפירושו המדויק של איזה סעיף או פרט או הוראה כלשהם במסמכי הזמנה זו, עליו להודיע על כך  

ימים לפני המועד האחרון להגשת ההצעות כהגדרתו בהמשך    3למזמינה בכתב, לפני הגשת הצעתו ולכל המאוחר  

ידי  -למציע על פנייתו בהקדם האפשרי. הודעת המציע ותשובת המזמינה ימסרו על   הזמנה זו. המזמינה תשיב

. לא מסר המציע למזמינה  שרכשו את מסמכי ההזמנה והשתתפו בכנס המציעיםהמזמינה לכל יתר המציעים  

הודעה כאמור, יראו אותו כמי שכל מסמכי הצעה זו מובנים לו לגמרי ומקובלים עליו לגמרי וכי הוא מסכים  

 כל הנאמר בהם ולכל תנאיהם, והוא יהיה מנוע ומושתק מלטעון כל טענה אחרת, בכל צורה שהיא. ל
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 נאי סף ת .4

 : לנושא אבטחה 4.1

 : תנאי סף מנהלים

 המציע הינו תאגיד רשום כדין בישראל.  4.1.1

למציע אישור בתוקף, במועד האחרון להגשת הצעות, מפקיד שומה מורשה, מרואה חשבון או מיועץ   4.1.2

ניה על  המעיד  ניהול  מס,  )אכיפת  ציבוריים  גופים  עסקאות  חוק  לפי  ורשומות  חשבונות  פנקסי  ול 

 . 1976- חשבונות ותשלום חובות מס(, התשל״ו

המציע הינו בעל רישיון בר תוקף במועד הגשת ההצעות לקיום תאגיד למתן שירותי אבטחה, מטעם   4.1.3

סעיף   הוראות  לפי  ושירותי שמירה התשל״ב    18משרד המשפטים,  פרטיים  חוקרים    . 1972  - לחוק 

 המציע יצרף העתק מהרישיון להצעתו. 

סעיף   4.1.4 לפי  תקף  רישיון  בעל  הינו  התש״10המציע  הירי,  כלי  לחוק  המנהל  1949  -ט  ג  ע״י  שהוצא   ,

לשירותי חרום ותפקידים מיוחדים, מטעם משרד הפנים, הכולל רשימה של כלי הנשק המהווה חלק  

 המציע יצרף העתק מהרישיון להצעתו.  בלתי נפרד מרישיון זה.

המציע אינו חברה מפרת חוק או בהתראה לפני רישום כחברה/שותפות    -  ככל שהמציע תאגיד/שותפות  4.1.5

 ק.מפרת חו 

 . 1987 - המציע אינו בעל הרשעות לפי חוק שכר מינימום, התשמ״ז 4.1.6

השנים    3  -( לא הורשע ביותר משתי הרשעות ב1המציע ו/או מי מבעלי השליטה בו ו/או מי ממנהליו ) 4.1.7

שקדמו למועד הגשת ההצעה בגין עבירות המפורטות בתוספת השלישית לחוק להגברת האכיפה של  

  ו/או מי מבעלי השליטה בו ו/או מי ממנהליו( לא הוטלו על המציע  2; )2011  -דיני העבודה, התשע"ב  

השנים שקדמו למועד הגשת ההצעה על פי התוספת    3  -עיצומים כספיים בשל יותר משש הפרות ב

 לעיל לחוק האמור. 

  1996  – המציע הינו "קבלן שירות" כמשמעו בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כח אדם, התשנ"ו   4.1.8

 ן על פי חוק זה. המציע יצרף להצעתו העתק של הרישיון. ובעל רישיו 

 : תנאי סף מקצועיים

ה  4.1.9 לשירותי יהמציע  חברה  בירושלים,  נו  פעיל  סניף  בעל  לפחות  אבטחה  מאבטחים    300 ולחברה 

 ובודקים ביטחוניים באישור משטרה המועסקים בירושלים במועד הגשת ההצעה. 

שעות    24ע"י משטרת ישראל ובבעלות המציע, הפועל  המציע מצויד במוקד מבצעי רמה א' מאושר   4.1.10

דקות מרגע קבלת    15ביממה בכל ימות השנה, וביכולתו להפעיל ניידת פיקוח אשר תגיע למתקן תוך  

 ההודעה. 

מנהל חברה לשירותי אבטחה ועסק במתן שירותי אבטחה ושמירה במוסדות ציבוריים במשך   המציע 4.1.11

 השנים האחרונות.  5

לפי    ההיריי למציע רישיונות תקפים להחזקת כלי    נשק.- כלי  200שק של לפחות  המציע מנהל מחסן נ 4.1.12

 . 1949 –חוק כלי יריה, תש"ט 
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 :לנושא הסדרנות באירועים 4.2

 תנאי סף מנהליים: 

למציע אישור בתוקף, במועד האחרון להגשת הצעות, מפקיד שומה מורשה, מרואה חשבון או מיועץ   4.2.1

ניהול   )אכיפת  ציבוריים  גופים  עסקאות  חוק  לפי  ורשומות  חשבונות  פנקסי  ניהול  על  המעיד  מס, 

 . 1976 - חשבונות ותשלום חובות מס(, התשל״ו

ק או בהתראה לפני רישום כחברה/שותפות  המציע אינו חברה מפרת חו   -ככל שהמציע תאגיד/שותפות  4.2.2

 מפרת חוק.

 . 1987 -המציע אינו בעל הרשעות לפי חוק שכר מינימום, התשמ״ז  4.2.3

השנים    3  -( לא הורשע ביותר משתי הרשעות ב1המציע ו/או מי מבעלי השליטה בו ו/או מי ממנהליו ) 4.2.4

להגברת האכיפה של  שקדמו למועד הגשת ההצעה בגין עבירות המפורטות בתוספת השלישית לחוק  

( לא הוטלו על המציע ו/או מי מבעלי השליטה בו ו/או מי ממנהליו  2; )2011  -דיני העבודה, התשע"ב  

השנים שקדמו למועד הגשת ההצעה על פי התוספת    3  -עיצומים כספיים בשל יותר משש הפרות ב

 לעיל לחוק האמור. 

  1996  – ידי קבלני כח אדם, התשנ"ו    המציע הינו "קבלן שירות" כמשמעו בחוק העסקת עובדים על 4.2.5

 ובעל רישיון על פי חוק זה. המציע יצרף להצעתו העתק של הרישיון. 

 : תנאי סף מקצועיים

המציע הנו גוף המספק שירותי סדרנות אירועים בעל סניף פעיל בירושלים, ולו יכולת מוכחת לספק   4.2.6

 לאירוע יחיד.  סדרני ספורט  / סדרנים/דיילות  150עד 

בעל ניסיון בהפעלת אירועים רבי משתתפים באמצעות סדרנים ודיילות לא חמושים בהיקף    המציע הנו 4.2.7

 לאירוע יחיד.  וסדרני ספורט דיילות סדרנים  150של עד 

 מילוי והגשת ההצעה  .5

הגשת הצעה על ידי המציע, פירושה כי המציע מקיים אחר תנאי הסף, הבין את מהות ההתקשרות, כולל כל   5.1

נספחיו, והסכים לכל תנאיה, ללא שינויים או תוספות כלשהם, וכי בטרם הגיש את הצעתו,    הוראות החוזה על כל

קיבל את מלוא המידע, בדק את כל הנתונים, הפרטים והעובדות הנחוצים לצורך הגשת הצעתו, ולפיכך יהיה  

זו ו/או מתנאי    מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה כי לא ידע ו/או לא הבין, פרט ו/או תנאי כלשהו מתנאי הזמנה

 ההתקשרות על כל פרטיהן וחלקיהן. 

(. המחיר  ג'מסמך המציע נדרש בזאת למלא בכתב, בדיו כחולה, את הסכום הנדרש בהצעה בגין כל סוג שירות ) 5.2

 הנקוב לא יכלול מע"מ. 

העלויות וההוצאות    כלתשומת לב המציע מופנית לכך שהמחיר שימלא כאמור לעיל, אמור לשקף וישקף את   5.3

שיהיו לו )וכן כל רווח קבלני או אחר(, מכל סוג שהוא, בביצוע השירותים, על כל הכרוך והקשור והנובע מכך,  

 '( על כל נספחיו. מסמך בהחוזה )ובמילוי כל יתר התחייבויותיו לפי כל הוראות מסמכי הזמנה זו ובכלל זאת 

 המסמכים הבאים:  יצרף המציע אתהצעת המחיר  ל 5.4

נספח תמחיר המפרט את מרכיבי השכר לעובדים וכן את עלות השכר המינימלית אשר המציע ישלם   5.4.1

 לעובדיו; 
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עלות השכר למעביד וכן עלויות נוספות בגין ההסכם, כולל  כל  הצהרה כי הצעת המחיר כוללת את   5.4.2

   ע.י המצי רווח 

'(,  מסמך בפי החוק על כל עמוד ועמוד ממסמכי ההזמנה, לרבות על החוזה )- המציע יחתום בחתימה מחייבת על 5.5

. החתימה  להלן  6על כל נספחיו ועל כל המסמכים הנוספים שעל המציע להגיש כחלק מהצעתו, כמפורט בסעיף  

ידי התאגיד לפי כל דין ובתוספת  -יחתום רק מי שהוסמך לכך על  -תעשה ללא ציון תאריך. אם המציע הינו תאגיד  

 חותמת התאגיד. 

להלן וכל המסמכים הנוספים שעל המציע    6.1כל מסמכי ההזמנה, לרבות הערבות הנזכרת בסעיף    5.6

, במעטפה סגורה וחתומה  בשני עותקים זהיםלהלן, ירוכזו    6להגיש כחלק מהצעתו, כמפורט בסעיף  

"(. בכל מקרה  המעטפה ועליה יצויין "הגשת הצעות למתן שירותי שמירה, אבטחה וסדרנות" )להלן: "

 של אי התאמה בין העותקים יראו את הסכום המוצע כנמוך מכולם. 

 מיות נפרדות: המעטפה תכלול שתי מעטפות פני 5.6.1

( כשהם כרוכים או לא כולל הצעת המחירעותקים מלאים של ההצעה )  שנימעטפה הכוללת   5.6.1.1

 ערוכים בקלסר, בהתאם להוראות המפורטות לעיל. 

שירותי שמירה,  למתן  יכתב ״הצעת מחיר  י מעטפה הכוללת את הצעת המחיר בלבד ועליה   5.6.1.2

פרטים המרמזים על הצעת   ״. מודגש כי אין לציין את הצעת המחיר אואבטחה וסדרנות

 לכך. הצעת המחיר תוגש בעותק מקור בלבד. למעט בטופס הצעת המחיר המיועדהמחיר 

בשעות    1את המעטפה יש למסור כנגד קבלת אישור מסירה חתום ע"י המזמינה במשרדי המזמינה, בקומה   5.7

)לעיל     13:00בשעה    202111.11.לא יאוחר מיום  ,  16:00עד    9:00ה' בין השעות  - בימים א'  -פעילות המשרד  

  (.המועד האחרון להגשת הצעות - ולהלן

יובהר כי המזמינה שומרת לעצמה את הזכות להחזיר למציע כל מעטפה שתתקבל לאחר המועד האמור לעיל,   5.8

 מבלי לפתוח אותה כלל. 

בכל מסמך    ( אשר ייעשושינוי-למען הסר ספק מובהר עוד, כי כל השמטה, שינוי, הסתייגות או תוספת )להלן   5.9

ידי שינוי במסמכי ההזמנה עצמם או במכתב לוואי,  -שהוא ממסמכי ההזמנה )כולל החוזה על כל נספחיו(, בין על

או בכל דרך אחרת, לא יהיו ברי תוקף כלפי המזמינה או כל מי מטעמה ועלולים לגרום לפסילת ההצעה, הכל  

 פי שיקול דעתה הבלעדי, המלא והמוחלט של המזמינה.-על

יובהר, כי אי מילוי ההצעה בהתאם לכל האמור במסמך זה, ו/או אי הגשת איזה ממסמכי ההזמנה, לרבות  עוד   5.10

  6ע להגיש כחלק מהצעתו, כמפורט בסעיף להלן וכל המסמכים הנוספים שעל המצי  6.1הערבות הנזכרת בסעיף 

 פי שיקול דעתה הבלעדי, המלא והמוחלט של המזמינה. -להלן, עלולים לגרום לפסילת ההצעה, הכל על

 לצרף להצעה מסמכים נוספים שיש  .6

לעיל, גם את כל המסמכים, התעודות והפרטים    5כל מציע יגיש כחלק בלתי נפרד מהצעתו, בנוסף לכל האמור בסעיף  

 הנדרשים להלן: 

 . זו הזמנהל 'ג מסמךורף כמצבנוסח ה הצעת המציע,  6.1

 ;1987 -תצהיר בדבר העדר הרשעות בעבירות לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז  -' נספח א  6.2
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( בחוק להגברת האכיפה על דיני  1)א()28תצהיר שמירת זכויות עובדים על פי דיני העבודה ולפי סעיף    -'  נספח ב 6.3

 ;2011  -העבודה, תשע"ב 

 למניעת ניגוד עניינים ולשמירת סודיות;התחייבות המציע   -' ג נספח  6.4

 אישור בתוקף ממנהל ההסדרה והאכיפה בדבר הרשעות ו/או קנסות; -' דנספח  6.5

פי הוראות חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום  - עלאישור רואה חשבון    -'  נספח ה 6.6

 חוק. מנהל ספרי חשבונות כ מציעהמאשר כי ה,  1976 - חובות מס( תשל"ו

רישיון תקף לעסוק כקבלן שירות כמשמעותו בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ״ו    -'  ונספח   6.7

- 1996 . 

לחוק    18רישיון תקף לקיום תאגיד למתן שירותי אבטחה, מטעם משרד המשפטים, לפי הוראות סעיף    -'  נספח ז 6.8

 .1972  -חוקרים פרטיים ושירותי שמירה התשל״ב 

ח 6.9 סעיף    -'  נספח  לפי  תקף  התש״ט  10רישיון  הירי,  כלי  לחוק  חרום  1949  - ג  לשירותי  המנהל  ע״י  שהוצא   ,

 ותפקידים מיוחדים, מטעם משרד הפנים, הכולל רשימה של כלי הנשק המהווה חלק בלתי נפרד מרישיון זה. 

 התאגיד.  של  להצעתו העתק מאושר מתעודת הרישום בישראלהמציע    הוא תאגיד, יצרףהמציע אם  -' ט נספח  6.10

ידי  -, ואשר בוצעו על לנשוא הזמנה זואשר אופיים, היקפם וסוג השירותים דומים    מלא לגבי שירותיםפירוט   6.11

ביצוע השירותים, משך    כי את תארילגבי כל אתר או מזמין  יפרט  מציע  השנים האחרונות. ה  5במשך    מציעה

במסמך  מידע זה על ידי מילוי הטבלאות ש  . נוסףכל פרט רלוונטי  איש הקשר אצלו וו העבודה    ןמזמי  ביצוע, שםה

 .ג'

באופיים    הדומיםגורמים שונים אשר השתמשו בשירותי המציע    5רשימת ממליצים שתכלול לפחות   6.11.1

 במתקן.  לנדרש 

לעיל, כשהן חתומות על ידו     3.3  - ו     3.2  את כל התשובות והבהרות שקיבל בהתאם להוראות סעיפים 6.11.2

 בחתימה מחייבת לפי כל דין. 

 ערבות .7

לעיל, על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי     6  -ו    5בנוסף למסמכים הנזכרים בסעיפים   7.1

  90"(, שתהיה בתוקף למשך  הערבות להבטחת ההצעהלהזמנה זו )להלן: "   'המסמך  מותנית, בנוסח המצורף כ

 ש"ח צמוד למדד המחירים לצרכן.  אלף(   חמישים )   00050,יום לאחר המועד האחרון להגשת הצעות, בסכום של  

 יחד עם ההצעה ותהווה חלק בלתי נפרד ממנה.  תימסרההצעה  להבטחתהערבות   7.2

 בכל ההוצאות הכרוכות במתן הערבות להבטחת ההצעה, ובהארכתה במידת הצורך.  לבדוישא יהמציע   7.3

 הערבות להבטחת ההצעה תוחזר למציע בקרות אחד מהמקרים הבאים: 7.4

 מחייב לביצוע השירותים בין המזמינה למציע אחר. נחתם חוזה  7.4.1

נחתם חוזה מחייב לביצוע השירותים בין המזמינה למציע, והמציע מסר למזמינה את כל הערבויות   7.4.2

 שעליו למסור לפי החוזה. 

 ידי המזמינה והודעה על כל נמסרה בכתב למציע. - הצעת המציע נפסלה על  7.4.3
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 ום מהמועד האחרון להגשת הצעות.  י  90 - הצעת המציע פקעה שכן חלפו למעלה מ  7.4.4

המזמינה החליט לבטל את ההזמנה או לחזור ממנה, מכל סיבה שהיא והודעה על כל נמסרה בכתב   7.4.5

 למציע. 

חזר בו המציע מהצעתו מכל סיבה שהיא, רשאית המזמינה לחלט את הערבות שמסר וסכום הערבות שחולט   7.5

מ-על ומוערך  קבוע  מוסכם,  כפיצוי  ייחשב  המזמינה  צורך  ידי  כל  בלי  למזמינה,  שנגרמו  הנזקים  עבור  ראש, 

בהוכחת כל נזק מצד המזמינה, וזאת מבלי לגרוע מזכותו של המזמינה לתבוע את מלוא נזקיה בפועל אם אלו  

היו גבוהים מסכום הערבות שחולט, או לפעול בכל דרך אחרת שתמצא לנכון ומבלי לגרוע מזכות אחרת כלשהי  

 ו/או לפי כל דין.   של המזמינה לפי הזמנה זו

   חזרה מהצעה .8

מבלי לגרוע בדבר מן האמור הזמנה זו, אלא כתוספת בלבד, מוסכם כי במקרים הבאים תהיה המזמינה רשאית   8.1

 ידי משלוח הודעה בכתב למציע: -וזאת על  –לראות את ההצעה שהגיש המציע כבטלה מעיקרה 

 להלן.   10.1 בסעיף המציע חזר בו מהצעתו לפני מועד פקיעת ההצעה כהגדרתה  8.1.1

 המציע לא עמד בהתחייבות כלשהי מהתחייבויותיו לפי הזמנה זו או לפי הצעתו. 8.1.2

להבטחת   8.2 הערבות  מימוש  לרבות  לנכון,  שתראה  ככל  לפעול  רשאית  המזמינה  תהיה  כאמור,  הודעה  נשלחה 

 מלוא נזקיה מהמציע שחזר בו מהצעתו.  ההצעה, כולה או חלקה,  ותביעת

 פסילת הצעות  .9

מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בהזמנה זו, מובהר בזאת כי למציע אסור לשנות בכל דרך שהיא כל פרט ו/או תנאי  

המופיעים במסמכי ההזמנה והוא חייב למלא את הצעתו ולהגישה אך ורק על גבי מסמכי ההזמנה על נספחיהם, ובאופן  

פי הזמנה  -המסמכים שיש לצרפם להצעה על  כלכל חריגה מהוראות הזמנה זו, לרבות אי צירוף   מנה זו.המפורט בהז 

זו ו/או שינוי מסמך כלשהו ממסמכי הזמנה זו )כולל החוזה על כל נספחיו המצורף להזמנה זו(, עלולים להביא לפסילת  

    פי שיקול דעתה הבלעדי, המלא והמוחלט של המזמינה.-וזאת על - ההצעה 

 ניתוח ההצעות ואישור הצעה  .10

בת   10.1 לתקופה  בתוקף  תהא  המציע,  של  )להלן    יום  90הצעתו  הצעות  להגשת  האחרון  פקיעת    -מהמועד  מועד 

(. מובהר בזאת כי המזמינה תהיה רשאית לאשר את הצעה גם לאחר חלוף המועד הנקוב לעיל, כלשונה  ההצעה

 או בשינויים, אם תינתן לכך הסכמת המציע. 

הזמנה זו וכל הכרוך והנובע ממנה אינם מהווים מכרז אלא הזמנה להגשת הצעות בלבד, ודיני המכרזים לא   10.2

יחולו בשום מקרה על ההזמנה ועל כל הכרוך ו/או הנובע ו/או הקשור אליה, לרבות אופן בחירת המציע שהצעתו  

 . תאושר כאמור להלן ושעימו תבחר המזמינה להתקשר בחוזה המצורף להזמנה זו
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, מבלי צורך  פי שיקול דעתה המוחלט, המלא והבלעדי-המזמינה תקבע ותבחר את ההצעה שתאושר על ידה, על  10.3

מובהר בזאת כי המזמינה אינה חייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר .  לנמק או להסביר את שיקוליה ומעשיה

חלט, המלא והבלעדי, את  . כמו כן מובהר כי המזמינה שומרת לעצמה ולשיקול דעתה המו או כל הצעה שהיא

כל הזכויות בקשר עם אישור ו/או דחיית ההצעות, כולן או מקצתן, בחלקן או במלואן, ניהול מו"מ )מכל סוג  

שהוא( עם המזמינים או מי מהם, עריכת תחרות ביניהם, עריכת חוזה בדרך של מו"מ, אישור חלקים בלבד  

להעסיק  ו אישור ההצעה בתנאים )דוגמת חיוב המציע  א)כלומר מסירת חלק מהשירותים בלבד למציע(  מההצעה  

והכל    -ידי המזמינה, לביצוע חלק מהשירותים בנושאים בהם אין למציע התמחות(  -קבלני משנה שיבחרו על

מבלי שתהא למציע כל זכות או רשות לערער על שיקולי המזמינה או לטעון כנגדם, ורואים את המציע כמסכים  

המזמינה החלטות  לכל  מבלי    מראש  דחייתה,  או  קבלתה  אופן  או  דחייתה  או  כלשהי  הצעה  קבלת  בדבר 

 שהמזמינה תצטרך לנמק או להסביר החלטותיה. 

תפסול הצעה תכסיסנית, הצעה שאינה מבוססת על בסיס כלכלי מוצק וברור,    המזמינה,  מזכויותיהמבלי לגרוע   10.4

הצעה הנראית בלתי סבירה  ו  ידע שאינו נכון ניקיון כפיים, הצעה הכוללת מ  - לב או באי-הצעה הלוקה בחוסר תום

 כן המזמינה רשאית לפסול הצעה שתוגש בצורה רשלנית. .בהתחשב במהות ההזמנה והשירותים המבוקשים

לעמוד   10.5 יכולתו  ואת  המציע  עובדי  זכויות  וכיבוד  מילוי  את  יתרה  בקפידה  לבדוק  המזמינה  בכוונת  כי  יודגש 

 שתוגש על ידו. במילוין וכיבודן בהתחשב בהצעה 

והמציע מתחייב   10.6 כל חלק ממנה,  או  הצעתו  של  מחיר  וניתוחי  הסברים  לדרוש מאת המציע  הזכות  למזמינה 

 למסור את כל ההסברים והנתונים הנדרשים.

המזמינה רשאית לפנות באופן עצמאי וללא תיאום עם המציע לכל צד שלישי שהוא לצורך קבלת חוות דעת על   10.7

 לחוות דעת זו משקל לפי שיקול דעתה הבלעדי. המציע, וליתן 

המזמינה שומרת לעצמה את הזכות לפסול הצעה של מציע אשר סיפק בעבר שירותים למזמינה ואשר המזמינה   10.8

 לא היתה שבעת רצון משירותיו.  

ידי המזמינה, לא יחשב ניהול מו"מ, קיום  - למען הסר ספק מובהר בזאת כי כל עוד לא אושרה הצעה כלשהי על 10.9

 תחרות וכו' כדחיית ההצעות של מי מהמציעים אחרים. 

ידי נציג מורשה של המזמינה. מובהר בזה כי  - אישור ההצעה יעשה בדרך של הודעה בכתב למציע, חתומה על 10.10

 אין באישור הצעה כשלעצמה משום קיבולה. 

להשלים את    ועד לאותו מועד, על המציע שהצעתו אושרה  -בהודעה תקבע המזמינה מועד לחתימה על החוזה   10.11

- פי ההודעה האמורה, לרבות מסירת הערבויות שעליו למסור על-פי החוזה או על- כל הפעולות שעליו לבצע על

פי החוזה. במקביל, תוסיף המזמינה עד למועד האמור את כל הפרטים החסרים בחוזה על כל נספחיו, אם ישנם  

רדי המזמינה במועד שייקבע בהודעה,  בהתאם להצעה שאושרה. המציע שהצעתו אושרה יתייצב במש  -כאלה  

בכל מספר עותקים שעליו תורה המזמינה, למסור    -ידי מורשי החתימה שלו  - על  –כדי לחתום על העתקי החוזה  

פי החוזה וכן לקבל מהמזמינה הוראות בדבר תחילת ביצוע החוזה. )להלן כל  -את הערבויות שעליו למסור על

 (. ים לחתימת המזמינה על החוזההתנאים המוקדמ  –האמור בסעיף קטן זה 

לא השלים המציע במלואם את ביצוע התנאים המוקדמים לחתימת המזמינה על החוזה, רשאית המזמינה לבטל   10.12

 8.2ידו להצעה, ולראות בהתנהגות המציע משום חזרה מהצעתו. במקרה זה יחול סעיף  -את האישור שניתן על 

לעיל. בנוסף, במקרה כזה, תהיה רשאית המזמינה, לפי שיקול דעתה המלא, הבלעדי והמוחלט, לאשר הצעה  

 ויחולו על אישורה כל ההוראות הרלוונטיות בהזמנה זו.  –אחרת 
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שהמציע 10.13 ולאחר  המציע,  הצעת  את  המזמינה  לחתימת    אישרה  המוקדמים  התנאים  כל  אחר  במלואם  מילא 

ידי המציע כאמור  - המזמינה על החוזה, תוסיף המזמינה את חתימתה על גבי החוזה ונספחיו אשר נחתמו על

לעיל, וממועד חתימת המזמינה, ייכנס החוזה לתוקף, על כל נספחיו. באותו מועד תודיע המזמינה למציע על  

 המציע יפעל על פי הודעת המזמינה. מועד תחילת מתן השירותים, ו

 שונות .11

תקופות נוספות בנות    3תקופת ההתקשרות היא לשנה אחת. למזמינה הזכות להאריך את ההתקשרות בעוד   11.1

שהצעתו   למציע  מהמזמינה  בכתב  בהודעה  תעשה  כאמור  הארכה  הבלעדי.  דעתה  שיקול  לפי  אחת,  כל  שנה 

 .מסמך ד'ט בהסכם נבחרה. למזמינה הזכות לסיים את ההתקשרות כמפור

 המזמינה אינה כפופה להוראות דין כלשהו בענייני מכרזים, ועל הזמנה זו לא חלים דיני המכרזים.  11.2

תיקונים   11.3 או  מתוקנת  הזמנה  למציע  ולמסור  ההזמנה  במסמכי  שינויים  עת,  בכל  להכניס  רשאית  המזמינה 

 המזמינה, יחייבו את המזמינה.ידי -ורק המסמכים הסופיים, כפי שיחתמו על  -להזמנה 

והגשתה   11.4 הצעתו  הכנת  לשם  למציע  מושאלים  והם  המזמינה  של  רכושה  הינם  ההזמנה  מסמכי  ועליו    - כל 

להחזירם בכל מקרה למזמינה עד לתאריך האחרון להגשת הצעות, בין אם יגיש המציע הצעה ובין אם לאו.  

ם ו/או להשתמש בהם לכל מטרה אחרת לבד  המציע אינו רשאי להעתיק את מסמכי ההזמנה או כל חלק מה

 מהגשת הצעתו. 

מסמכי הזמנה זו הם המסמכים היחידים החלים במערכת היחסים שבין הצדדים, וכל ההבטחות, הפרסומים,   11.5

שאינם נכללים במסמכי הזמנה זו,    -בין בכתב ובין בעל פה    –ההצהרות, המצגים, ההשפעות וההתחייבויות  

 גשת ההצעה, בטלים ומבוטלים והצדדים לא יהיו קשורים בהם בצורה כלשהי. ואשר נעשו אם נעשו לפני ה

כל   11.6 לרבות  מכך,  והנובע  הכרוך  כל  על  ההצעות  והכנת  מסמכיה,  על  ההזמנה  בבחינת  הכרוכות  ההוצאות  כל 

ההוצאות הכרוכות בהוצאת הערבות להבטחת ההצעה, תחולנה במלואן על המציע בלבד ולא תהיה למציע כל  

תביעה ו/או דרישה כספית או אחרת, מכל מין וסוג שהוא, בשל כל דבר הנובע ו/או קשור ו/או כרוך  טענה ו/או  

 בכך.

 ., אלא אם נקבע בו במפורש אחרתלמונחים שהוגדרו בחוזה תהא משמעות זהה בהזמנה זו 11.7

,  מעגם לנקבה במשבכל מקום במסמך זה וביתר מסמכי ההזמנה, בו מוזכר גורם כלשהו בלשון זכר הכוונה   11.8

 ולהיפך, אלא אם כן צוין במפורש אחרת. 

המזמינה רשאית לחזור בה מהזמנה זו בכל שלב מכל סיבה שהיא ולא תהיה למציע כל טענה ו/או תביעה ו/או   11.9

 דרישה כספית או אחרת, מכל מין וסוג שהוא, בשל כל דבר הנובע ו/או קשור ו/או כרוך בכך.

 ה נתונה לערכאות העיר ירושלים בלבד. סמכות השיפוט בכל הנוגע להזמנה זו ולהליכי 11.10

                                                                                     
 

 בכבוד רב, 
 

 מרכז הקונגרסים הבינלאומי      
 אי. סי. סי. ירושלים בנייני האומה בע"מ      

 
 ________________ חתימת המציע:    
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 ' במסמך 
 מפרט השירותים הנדרשים

 

 כח אדם    .1

 :לגיוס  מפרט כח אדם 1.1
 

 :  מאבטח חמוש צוות קבוע
 

 לוחם או בוגר קורס פיקודי ) קצין / מש"ק( בחילות החי"ר , מודיעין, ח"א, ח"י.  •

 שירות סדיר מלא ושירות מילואים  •

 אישור מרופא משפחה  -מצב בריאותי תקין  •

 שנות לימוד  12בוגר  •

 נושא רישיון נשק  •

 בעל כושר גופני גבוה  •

 ידע ושליטה בשפה העברית והאנגלית  •

 ללא רקע פלילי ואזרחי  •

 מבדק אמינות  •

 בוגר קורס אבטחה   •

 ביצוע ריענונים תקופתיים  •
 

 :  אחמ"ש
 

 לתפקיד אחמ"ש יקודמו מאבטחים מהצוות הקבוע ע"פ שיקול דעת קב"ט.  •

 ספו למפרט המאבטח החמוש כפי שפורט לעיל הקריטריונים הבאים : במידה ויוחלט על גיוס חיצוני יתוו •
o   בוגר קורס קצינים 
o  ניסיון בניהול צוות עובדים 
o .בעל ניסיון כמאבטח וכראש צוות באירועים רבי משתתפים 

  

 :  סגן קב"ט
 

 יתווספו למפרט המאבטח החמוש כפי שפורט לעיל הקריטריונים הבאים :ו  תס חיצונייגוי סגן קב"ט  •
o   בוגר קורס קצינים 
o  ניסיון בניהול צוות עובדים 
o .בעל ניסיון כמאבטח וכראש צוות באירועים רבי משתתפים 

 

 מתגבר חמוש באירועים : 
 

 לוחם או בוגר קורס פיקודי ) קצין / מש"ק( בחילות החי"ר , מודיעין, ח"א, ח"י.  •

 שירות סדיר מלא ושירות מילואים  •

 מרופא משפחה אישור   -מצב בריאותי תקין  •

 שנות לימוד  12בוגר  •

 נושא רישיון נשק  •

 בעל כושר גופני גבוה  •

 ידע ושליטה בשפה העברית והאנגלית  •

 ללא רקע פלילי ואזרחי  •

 מבדק אמינות  •

 בוגר קורס אבטחה   •
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 ביצוע רענונים תקופתיים  •
 
 

 סדרן /דייל קבוע/ סדרן חניון :
 בוגר שירות צבאי.  •

 ת המזמין שליטה בשפה העברית והאנגלית ע"פ דריש •

 מראה ייצוגי  •

 עבר הכשרה לתפקיד סדרן   •

 תקופתי  ריענוןביצע  •
 

 סדרנים :  10סדרן מתגבר באירועים מעל  

 . 18מעל גיל  •

 שליטה בשפה העברית והאנגלית ע"פ דרישת המזמין  •

 מראה ייצוגי  •

 : VIPאירועי ל דיילות בכירות
 . 21מעל גיל  •

 המזמין שליטה בשפה העברית והאנגלית ע"פ דרישת  •

 מראה ייצוגי  •
 

 סדרן ספורט : 
 שליטה בשפה העברית  •

 עם מדי חברה   מראה ייצוגי  •

 בוגר קורס סדרני ספורט  •
 

 בודק בטחוני

 בוגר שירות צבאי  •

 בוגר קורס בידוק בטחוני  •

 מראה ייצוגי  •
 

 . האבטחה הקבועחלק גדול מעבודות הבידוק יבוצעו ע"י צוות 
 

 :  בדיקות ואישורים 1.2

 

 כל עובד של הקבלן אצל המזמין יהיה חייב : 
o המותרת על פי חוק.  המרבית במידה   להתיר עיון ברישומים פליליים 
o לוותר על סודיות רפואית . 
o  .להצהיר ולהתחייב לסודיות בתנאים ובנוסח שיקבעו ע"י המזמין 

 

 :  מאגר כח אדם 1.3

הקבלן יקיים מאגר כח אדם מינימאלי עבור צרכי המזמין, מהמאגר הכללי של עובדי הקבלן, מאגר זה יכלול  
 עובדי קבועים ועובדים מזדמנים: 

אצל  ו חלק מצוות האבטחה הקבוע הפועל נ אשר הי  אחמ"ש/מאבטח  –ים קבוע  יםעובד –צוות אבטחה  •

 איוש עמדות האבטחה בשגרה ובאירועים. לצורך  המזמינה

אשר עבד בחמישה אירועים   קבוע / בודק בטחוני  דייל /קבוע סדרן/חמוש באירועים –תגבור קבוע  •

 בחודשיים שקדמו להזמנתו. 

 ממאגר כוח האדם של הקבלן. סדרן מתגבר / סדרן ספורט / מתגבר חמוש באירועים  –מזדמן  •
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ממה אחת וצוות זה  אחוז מהיקף המאבטחים הנדרשים במשך י 250לצוות האבטחה הקבוע: היקף של  •

 גברים. 10יכלול לפחות 

   מזדמנים. 5מאבטחים חמושים קבועים,  5חמושים לתגבור :   •

 נשים(.  5גברים,   5קבועים ) 10בודקים ביטחוניים:  •

 מזדמנים.  20קבועים,  VIP :15סדרני ספורט דיילות /דיילים /סדרנים •

 
 

 :  שירותי אבטחה קבועים .2
 

 הקבועות בבניין ע"פ הפירוט כלהלן )המספר בסוגריים מציין שעות עבודה(: על המציע לאייש את העמדות 
 

     :)חול( 'ה- 'ימים א

 סה"כ ליממה  לילה  צהרים בוקר  תקן  עמדה 

 ( 24)  3 ( 8)  1 ( 8)  1 ( 8)  1 אחמ"ש  אחמ"ש 

 ( 24)  3 ( 8)  1 ( 8)  1 ( 8)  1 מאבטח/מ. בכיר  גשר

     ע"פ הצורך  כניסת עובדים 

 ( 48)  6     ליממה סה"כ 

 

 :שישי וערבי חג

 סה"כ ליממה  לילה  צהרים בוקר  תקן  עמדה 

 ( 24)  3 ( 8)  1 ( 8)  1 ( 8)  1 אחמ"ש  אחמ"ש 

 ( 24)  3 ( 8)  1 ( 8)  1 ( 8)  1 מאבטח/מ. בכיר  גשר

     ע"פ הצורך  כניסת עובדים 

 ( 48)  6     סה"כ ליממה 

 

 : בת וחגש

 לילה  צהרים בוקר  תקן  עמדה 
סה"כ  

 ליממה 

 ( 24)  3 ( 8)  1 ( 8)  1 ( 8)  1 אחמ"ש  אחמ"ש 

 ( 24)  3 ( 8)  1 ( 8)  1 ( 8)  1 מאבטח/מ. בכיר  גשר

    - ע"פ הצורך  כניסת עובדים 

 ( 48)  6     סה"כ ליממה 

 

 בכל משמרת יהיה לפחות מאבטח אחד ממין זכר. •

שעות. להלן   24יידרש המציע לספק בהתראה של  בנוסף אפשר וידרשו במסגרת התפעול השוטף  תגבורים אותם  •

 צרכים שוטפים אפשריים :

o מהתקן הרגיל )הר"ל(. 50%עד לתוספת של  ים חמושו  יםתגבור מיוחד בשוטף של מאבטח 

o   .שעות עבודה משרדית/פקידותית לפי הצורך ובהזמנה מראש 

 



 - 14 - 

 

 :שירותי אבטחה וסדרנות לאירועים .3

מאבטחים לאירוע )אפשרי תגבור ממאגר כוח אדם של      5  -  1תגבור מיוחד באירועים     -מאבטח חמוש חיצוני    3.1
 החברה ומיחידות אבטחה אחרות לאחר קבלת אישור  הקב"ט על בסיס הגדרת הדרישות ממאבטח מתגבר(. 

 סדרנים:    3.2

  סדרני ספורט /סדרנים/דיילים 20עד   –באירועים השוטפים 

 סדרני ספורט  /סדרנים/דיילים 50 -ל  20באירועים מיוחדים בין  

 בודקים ביטחוניים לכניסות לבניין ולחניונים לפי פירוט כדלהלן:  3.3

 בודקים חמושים עפ"י הזמנה מראש לפי הצורך ובהתאם לאירועים. 

 בודקים לא חמושים עפ"י הזמנה מראש לפי הצורך ובהתאם לאירועים. 

 ה למזמין שמורה הזכות לשנות את כמות כח האדם על פי צרכי האירוע. בכל מקר
 

 : פיקוח .4

 

יעמיד על חשבונו מפקח לטובת ניהול, פיקוח, שיבוץ והפעלה סדירה של הצוות הקבוע וצוות האירועים.  הקבלן    4.1
 הקבלן יצייד את המפקח ברכב, טלפון נייד, ומכשיר זימונית כותבת. 

והשמירה באמצעות סיור ממונע על ידי רכב משולט  בנוסף יבצע הקבלן פיקוח על מהלך ביצוע שירותי האבטחה   4.2
לילה   למשמרת  ואחת  צהרים  למשמרת  אחת  בחניון,    364ביטחון,  לרבות  הכיפורים(,  יום  )למעט  בשנה  יום 

 ויחתום בקלסר אחמ"ש. 

המא 4.3 יוכלו  מבצעי מאויש שאליו  מוקד  ויחזיק  יקיים  )הקבלן  עת  בכל  להתקשר  והשומרים  שעות    24בטחים 
 ביממה(. 

 

 :  תפקידי המפקח בשוטף 4.4

 

 איוש תקני כ"א קבוע ובאירועים ע"פ צרכי המזמין. •

 אחראי לסידור עבודה של המאבטחים תוך תכנון חופשות וכד'.  •

 יעביר לקב"ט בנייני האומה סידור העבודה של הצוות הקבוע לפחות שבוע מראש. •

 שעות לפני האירוע.  48י האמה שיבוץ כ"א לאירועים לפחות יעביר לקב"ט בניינ •

 ו הקבועות ובאירועים. למשמרותי צוות על התייצבות ה  יפקח •

, נהלי העבודה והבטיחות כפי שנקבעו  על תפקודם הנאות של כל המאבטחים במשמרת על פי ההנחיותיפקח   •
 ע"י המזמין.

חר שהוחלף על ידי המאבטח מהמשמרת  המפקח אחראי לכך שהמאבטח לא יעזוב את משמרתו אלא לא •
 הבאה. 

אבטח חדש  מ כלבתדרוך ט המזמין. המפקח חייב " אחראי על תדרוך ותרגול המאבטחים על פי הנחיות קב •
 בטרם הצבתו לעבודות אבטחה. 

להגיש  המפקח   וההשתלמויות על פי הנדרש במסמכי ההזמנה. על ענוניםיאחראי על תיאום הקורסים, הר •
 תוכנית אימונים מתואמת לחצי שנה. 

 אחראי על ביצוע הוראות והנחיות קב”ט המזמין ומשטרת ישראל בכל הנוגע לאבטחת המתקן.  •

 ינהל פגישות שוטפות עם המאבטחים לצורך ליבון בעיות , תדרוכים והנחיות.   •

את המועמדים לתפקידי אבטחה על מנת לוודא מילוי הטפסים כנדרש והצגתם בפני   יראיין ראיון ראשוני   •
 ט המזמין. "קב

 ינהל רישום ומעקב לגבי כל המאבטחים במקום.   •

 וכו'.  אחראי על הרישום הנכון המלא והמסודר ביומנים השונים, כולל יומן  אירועים  •

 יות משטרת ישראל ומשרד הפנים. אחראי על תקינות הנשק המוחזק ע"י המאבטחים, וכפוף להנח  •

 המפקח ידאג להעברת דווח בכתב על כל אירוע חריג לקב"ט המזמין.  •
 ט המזמין על כל הצבת מאבטח לא קבוע ביום מסוים. "המפקח יידע את קב •



 - 15 - 

 

 המפקח אחראי על תפקודם הנאות של כל המאבטחים במשמרת על פי ההנחיות.  •

 תחזוקה מונעת , שבר וכו'.   –טיפול שוטף בציוד  –ציוד  •

 אספקה, כביסה וכו'.  –טיפול שוטף במדים   –מדים  •

 תפקיד המפקח באירועים :  4.5

 זימון סדרנים ע"פ תקן שיימסר ע"י הקב"ט.  •

 לוודא הגעת סדרנים בזמן.  •

 מדים, פלאפונים וכו'.  –הופעה ומשמעת  •

 הצבות , הפסקות וכו'.   –ניהול הצוות  •

 חסימת מסדרונות , הכוונת קהל, וכו'.  –מות באירועים ע"פ הגדרת קב"ט ביצוע משי •

 

 :  בקרות 4.6
 

 בביקורות ע"פ האמור הפירוט הר"מ המפקח יהא חייב  4.6.1

 אחת לשבוע  –משמרת בוקר  •

 אחת לשבוע  –משמרת ערב   •

 אחת לשבוע  –משמרת לילה   •

 פעם בחודש  –)שישי או שבת(  –סופי שבוע   •

 לפחות פעם אחת במהלך החג.   –חגים   •

 

 במסגרת הבקרות יבדוק המפקח :  4.6.2

 כוננות וערנות  •

 התנהלות מקצועית ומנהלתית של העובדים.  •

 הופעה ולבוש.  •

 כל נושא שייקבע ע"י המזמין מעת לעת.  •
 

 :  התנהלות שוטפת מול קב"ט הבניין 4.7
 

 המפקח יתנהל באופן שוטף מול קב"ט המזמין בכל נושא ועניין. 4.7.1

 יקיים לפחות פעם בשבוע ישיבה עם קב"ט המזמין. המפקח   4.7.2

בישיבות אלו ידונו בנושאים שוטפים, הזמנות כ"א, גיוס ושימור עובדים, נהלי עבודה , אירועים ציוד,   4.7.3
 מדים וכו'.

 

 : הופעה וביגוד .5

 כל עובד יופיע למשמרת בהופעה נקיה ומסודרת כולל גילוח לפני המשמרת.  •

ע"פ המפרט הר"מ ותאושר מבעוד מועד  המזמין  הנהלת היה מקובלת על עובד ילבש את תלבושת החברה שת •

 מול המזמין. 

 באחריות הקבלן לספק לכל עובד לפני כניסתו לתפקיד את הציוד והביגוד כמופרט מטה לפני כניסתו לעבודה.  •

 :  צוות קבוע •

 את הביגוד הבא:  / מאבטח חמוש(  ) אחמ"ש באחריות הקבלן לספק לכל עובד מהצוות הקבוע 

 כמות לעובד פריט 

 4 ות בצבע לבן  + לוגו שרוול קצר  צחול

 4 חולצות בצבע לבן + לוגו שרוול ארוך  

 1 של חברת יונידרס  קט מחוייט שחורז'
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 1 עניבה תואמת 

 1 'קט ספארי שחור לקיץ + לוגוז

 1 מעיל פליז שחור+ לוגו 

 4 מכנסים בצבע שחור 

 1 נעלי בטיחות שחורות 

 1 כובע זיהוי מצחייה  

 : צוות מתגבר •

 סדרן / דייל / בודק בטחוני          

 כמות לעובד פריט 

 1 קט מחויט כחול ז'

חולצה לבנה שרוול ארוך או קצר ע"פ עונות  
 1 השנה 

 1 ים כחול ייםמכנס

 1 עניבה  –גברים 

 1 צעיף  –נשים 

 1 נעליים שחורות  
 

 סדרן חניון •

 כמות לעובד פריט 

 1 מכנסיים כחולים / שחורים 

חולצה לבנה שרוול ארוך או קצר ע"פ עונות  
 1 השנה 

 1 נעלי בטיחות שחורות 

 1 אפוד זוהר 

 1 כובע זיהוי 
 

 מאבטח חמוש / סדרן ספורט •

 כמות לעובד פריט 

 1 'קט ספארי שחור לקיץ  ז

 1 לחורף  מעיל פליז שחור

 1 חולצה לבנה 

 1 ים / שחורים כחול ייםמכנס

 1 אפודה זוהרת

 1 כובע זיהוי 

 1 נעליים שחורות  
 

 

כל עובד רשאי בעת העבודה ללבוש מכנסיים ארוכים פרטיים ולנעול נעליים פרטיות. המכנסיים  –מכנסיים ונעליים  •

. הנעליים תהינה בצבע שחור, שאינן ספורט/סניקרס מכל סוג וללא קרעים  יהיו בצבע שחור או כחול כהה )לא ג'ינס(

שהוא, סוליה לא מעור בתנאי שהנעליים עומדות בדרישות הבטיחות ובאישור המזמין. סוגי פריטי הלבוש הנ"ל  

יאושרו על ידי קב"ט המזמין. הקבלן יספק מכנסיים ונעלים מתאימים לעובד שאין ברשותו פריטים המתאימים  

 לדרישת הקב"ט.  



 - 17 - 

 

ט המזמין אשר יבחר את דוגמת הביגוד  "לפי עונות השנה, כל פרטי הביגוד יהיו כפופים לאישור קב -התאמת הביגוד   •

 ממבחר ערכות שיוצגו בפניו.

כמו כן ידאג הקבלן לכביסה על פי הצורך או ע"פ הנחיית   .ביגוד שיתבלה או שצבעו דהההקבלן ידאג להחלפת  •

 ביצוע החלפת ציוד בלאי ו/או כביסה יתבצעו תוך שבוע מיום הדרישה. . הקב"ט של המזמין

 

 

 

 

 : ציוד .6

 :למאבטחכלי נשק וציוד נלווה  6.1
 

 כל מאבטח במשמרת יהיה מצויד בפריטים הבאים:   6.1.1

 כמות פריט 

 1 מ"מ  9אקדח 

 1 בעל סוגר בטיחות תקין מעור או פלסטיק  חיצוני לאקדחעור נרתיק 

 1 אבטוח הנשק לגוף המאבטח

 3 מחסניות

 1 מעור או פלסטיק  פונדה זוגית נוספת למחסנית

 1 צהוב עם כיתוב אבטחה/ביטחון  כובע זיהוי

 1 אוזנייה אישית למכשיר הקשר

 שוטף  כלי ניקוי וחומר ניקוי לנשק

הנחיות   6.1.2 ועל העברת  הנשק  ניהול ספר  על  כלי הנשק,  על  בבעלות הקבלן. האחריות  יהיו  הנשק  כלי 
 בטיחות בנשק תחול על הקבלן בלבד. 

  –ציוד חורף ליחידת האבטחה   6.2

 ציוד חורף יסופק ע"י החברה כמפורט וימצא בחדר המפקח או במחסן ביגוד: 

 כמות פריט 

 8 חרמוניות  

חגורות לנשיאת נשק מעל  
 5 חרמונית 

 מעילים  / פליז 
+  1לכל מאבטח 

 רזרבה 10

 8 חליפות סערה

 4 חשמלי -תנור חימום חיצוני 
 

 לשימוש שוטף :ציוד אבטחתי  6.3

 ציוד אבטחתי לשימוש שוטף יסופק ע"י הקבלן ע"פ הפירוק הר"מ : 6.3.1

 כמות פריט 

 2 פ לחילוץ בזמן שריפה " ערכת מנ

 10 פנס נטען ומטען 

 3 מכשיר קשר שולחני

 20 מכשיר קשר נייד + מטען 

 20 מע"ד + אוזנייה
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 2 תיק עזרה ראשונה 

           10 מגנומטר ידני 

 8 מגנומטרשער 

 3 מגאפון ידני 

 6 תנור חימום/מאוור/מפזר חום 

 שוטף כפיות כוסות, סוכר, תה, קפה,

 3 תרמוקן לשתייה חמה

 3 קלקרים לשתייה קרה

 25 כובע זיהוי זוהר 

 25 אפודות זוהרות 

 והשלמות במקרה הצורך באחריות וע"ח הקבלן(:   ריענוןתיק עזרה ראשונה יכלול: ) 6.3.2

 

 כמות הפריט

 1 מסכת כיס  

 1 תחבושת בטן 

 80X60 2תחבושת מטאלין 

 5 תחבושת אישית מעוקרת 

 2 חסם עורקים מסליקון 

 1 מספרים )מלע"כ( 

WAY -  AIR  5 )אחד מכל גודל(  1-5מידה 

 1 חוסם ורידים 

 2 ס"מ  MC 1.25  לויקפלסט

 20 ס"מ  X 7.5ס"מ   7.5פד גזה 

 10 ספונג'טות גודל בינוני 

 10 זוגות כפפות סטרליות 

 8 תחבושת משולשת 

 1 מ'  4סמ', אורך  8פג אלסטי רוחב 

 2 פרפריות 

 1 סמ'   X 30 6סד יד 

 1 פנס מצח/מגליט קטן 

 10 גרם  10צמר גפן 

 2 ס"מ  5אגד לחבישה 

 1 פינצטה להוצאת גוף זר 

 CC 1 60אלכוהול 

 CC 1 60סביעור  

 CC 2 20פולידין  

 1 פלסטר בד 

 10 פד לכוויות  

 1 מרקר סימון 
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 והשלמות במקרה הצורך באחריות וע"ח הקבלן(:  ריענון)ערכת החייאה תכלול את הפריטים כדלהלן    6.3.3

 
 כמות הפריט

 1 אמבו שחור 

 1 סקשן רגיל 

 LTA  415     1בלון חמצן 

 1 העשרת חמצן למבוגרשקיות 

 1 שקיות העשרת חמצן לילד 

WAY AIR   1 1,2,5,6בגדלים 

WAY AIR   1 3בגודל 

WAY AIR   1 4בגודל 

 1 זוג כפפות סטריליות  

 1 מסכת הנשמה למבוגר  

 1 מסכת הנשמה לילד 

 MASK POCKET  1 

 1 פנס מצח/מגלייט קטן 

 

 ציוד קשר:  6.3.4

 

וברישיון משרד התקשורת  לאחר   בנייני האומההקבלן יספק את מכשירי הקשר בכמות ובתדרי  •

בדיקה של התאמתם למתקן ולאופי העבודה )קליטה ושידור, משקל ונוחות השימוש( ובאישור קב"ט  

 המזמין. 

 סוללות בו זמנית. 4-6 -יחידות מטען מהיר ל  2הקבלן יספק   •

 מכשירי הקשר.הקבלן יספק מטענים בהתאם לכמות  •

 הקבלן יספק סוללות נוספות וקליפס נשיאה לכל המכשירים. •

  24ך תוך שבוע ימים מהקריאה , או תו אחריות שרות ותיקונים לכל ציוד הקשר תחול ע"ח הקבלן •

 בתקלות משביתות   שעות 

 

 ציוד תקול ורזרבות :  6.4

 במקרה של קלקול. ציוד חלופיהקבלן יחזיק ויספק  6.4.1

 )גיבוי ומענה לכל תקלה אפשרית( 6.4.2

 יוד לקוי יטופל בתוך שבוע מקבלת ההודעה על אי תקינותו. צ 6.4.3

מפקח    6.4.4 ע"י  ותבוצע  הקבלן  על  תחול  לתיקון  והעברתו  מצבו  על  דיווח  הציוד,  לבדיקת  האחריות 
 החברה. 

 עדיפות לדגם אחיד  -שערי מגנומטר 8 6.4.5
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 :אימונים הדרכות והכשרות   .7

 כל העובדים אשר מועסקים ע"י הקבלן יעברו הדרכות בהתאם לחוק ולהנחיות המשטרה. 7.1

ידי הקבלן במתן שירותים למזמין, יוכשר בקורס כמפורט בהמשך ע"פ   7.2 יועסק על  ושומר, בטרם  כל מאבטח 
חברות/מדריכים מוסמכים ומאושרים ע"פ חוק כל  הדרישה של משטרת ישראל. ההכשרה לסוגיה תועבר ע"י  

אחד בתחום הדרכתו. חברות ומדריכי האימון )והירי( יאושרו ע"פ החלטת קב”ט המזמין. כל ההכשרה ע"ח  
 הקבלן ובאחריותו.

 הכשרות המאבטח:  7.3
 

 לו"ז  סוג ההכשרה 

 
 

 הערות 

או קורס   קורס רמה א' 
  שיוחלט ע"י קב"ט מקב"י

  6 עד – משטרת ישראל  /
 בתחילת עבודה  ימי קורס מלאים 

או קורס שייבנה במיוחד  
למאבטחי בנייני האומה.  

יש לציין כי הדרישה יכולה  
להשתנות בהתאם  

לדרישות המשטרה או  
 החוק 

ירי   ריענון -מקצועי   ריענון
 , קרב מגע וכו' 

לפחות או בהתאם    אחת לחצי שנה
 להנחיות משטרה 

 

 חפיפה לעובד חדש 

יום   –ימים לפני תחילת העבודה   3
ירי בסיסי יומיים ללימוד נהלים  

 והכרת השטח 

 

 הדרכת בטיחות 

ע"פ תקנות ארגון הפיקוח על העבודה  
"מסירת מידע והדרכת עובדים" כגון  

הדרכה שנתית ע"י מדריך מוסמך   –
 מטעם משרד העבודה. 

 

 ע"פ חוק ומינימום אחת לשנה ע"ר וכיבוי אש 

 

אימון   /נהלי עבודה   ריענון
 שעות  8אחת לרבעון למשך  טקטי 

 

ישיבת מאבטחים   
 שעות 4לחודשיים למשך אחת  ואחמ"שים

 

 
 

 :  הכשרות סדרן/דיילת/בודק בטחוני   7.4

 

 לו"ז סוג ההכשרה

 חפיפה 
הכרת שטח ,   - יום לפני תחילת העבודה

 נהלים , כיבוי אש 

 אחת לחצי שנה  –נהלים , תרגול , וכו'  שעות  8  – ריענון
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 הדרכת בטיחות 

ע"פ תקנות ארגון הפיקוח על העבודה  
  –"מסירת מידע והדרכת עובדים" כגון 

הדרכה שנתית ע"י מדריך מוסמך מטעם  
 משרד העבודה.

 ע"פ חוק ומינימום אחת לשנה ע"ר וכיבוי אש 

 בודק בטחוני 
שעות וע"פ    4חודים   6 –הדרכה אחת ל 

 הנחיות משטרת ישראל 

 

שלהם.   7.5 המקור  ביחידות  עוברים  שהם  האימונים  הצגת  לאחר  יאושרו  חמושים  בתגבור/בודקים  מאבטחים 
 בודקים חמושים העובדים רק במרכז הקונגרסים יעברו הכשרה כמתואר לעיל. 

 ומזון למאבטחים.ההכשרות וההדרכות באחריות הקבלן לספק הסעות  בכל האימונים, 7.6

 כל ההכשרות הנ"ל הינן ע"ח הקבלן  7.7

 בסמכות קב"ט המזמין לשנות את מרכיבי האימונים השונים על פי שיקוליו ללא חובת פרוט שיקולים אלו.  7.8

 בסמכות הקב"ט המזמין להוסיף ללא חיוב אחת לשנה עפ"י שיקול דעתו:  7.9

 אימון ירי וקרב מגע תקופתי חריג.  •

 ג.  אימון ע"ר וכיבוי אש חרי •

 נהלים )ישיבת מאבטחים( חריג.    ןריענו •

לעיל, יחויבו כשעות עבודה לכל דבר ועניין. להסרת ספק, כל שאר    7.9אימונים נוספים שיקבעו, כבסעיפים   7.10
האימונים וההכשרות הם על חשבון הקבלן בלבד, והקבלן מתחייב לשלם לעובדים שכרם הרגיל עבור אימונים  

 והכשרות אלה. 

 חברות הדרכה :  7.11

מוני הירי,  איקורסים, הדרכות,  אופציות לחברת הדרכה לביצוע    3הקבלן יגיש בהצעת המחיר לפחות   7.11.1
 כפי שפורטו לעיל.  ומטווחים המיועדים לאימונים

קב"ט המזמין רשאי לפסול ולאשר חברות הדרכה על פי שיקול דעתו. הקבלן הזוכה יהא רשאי לבצע   7.11.2
 הדרכות רק בחברה שאושרה מראש ע"י קב"ט המזמין.

 חפיפת עובדים :   7.12

 שמרות כתקן עודף.  חפיפת מאבטחים תתקיים ע"י הצמדת המאבטח לשתי מ  -מאבטחים  7.12.1

בטחוני/סדרנים/דיילות 7.12.2 ע"י  החפיפה    -    בידוק  ותתבצע  המזמין  קב"ט  עם  מראש  בתיאום  תיעשה 

 אחמ"ש שיוזמן לביצוע החפיפה.  

 תשלום שעות החפיפה לעובד החדש ולמעביר החפיפה יחול על הקבלן.  7.12.3

 : ריענוןחובת ה 7.13

 : הירי  ריענון 7.13.1

. התכנים יבחרו מתוך התכנים  ריענון שראל יתבצע חודשים לפחות או ע"פ דרישת משטרת י 6-אחת ל •

 ההכשרה. הרשומים בקורס 

 כדור צבע( לכל עובד.  50כדור אקדח ו   100כדור אקדח )או   150יוקצו  ריענון לכל אימון  •

 יקבלו העובדים שכר מלא ע"ח הקבלן ללא חיוב המזמין.  ריענוןבימי ה •

 ארוחות ביום )בוקר + צהרים( הארוחות ע"ח ובאחריות הקבלן.  2יקבל כל מאבטח  ריענוןבימי ה •
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 נהלים:   ריענון 7.13.2

 נהלים.   ריענוןאחת לרבעון יתבצע  •

 יתקיים באחד האולמות בבנייני האומה.  ריענוןה •

 יועבר ע"י קב"ט מקב"י ומפקח הקבלן.  ריענוןה •

 הנהלים יכול להתקיים תרגיל והפקת לקחים.  ריענוןבמהלך  •

 הנהלים.  ריענוןהקבלן יספק כיבוד קל ושתיה ל •

 עזרה ראשונה וכיבוי אש:   ריענון 7.13.3

 יתבצע ע"פ חוק ומינימום אחת לשנה. וכיבוי אש  -עזרה ראשונה   ריענוןיתבצע  לשנה אחת  •

 יתקיים באחד האולמות בבנייני האומה ובחצר חניון האספקה.  ריענוןה •

 עזרה ראשונה יועבר ע"י מדריך ממחלקת הדרכה של מד"א ירושלים.  ריענון •

 כיבוי אש יועבר ע"י מחלקת הדרכה של שירותי כיבוי ירושלים.  ריענון •

 ענונים אלו. יהקבלן יספק כיבוד קל ושתייה לר •

 הדרכות בטיחות :   7.13.4
 לבצע הדרכות כפי שנקבע ע"פ חוק. באחריות הקבלן  •

  – ע"פ תקנות ארגון הפיקוח על העבודה "מסירת מידע והדרכת עובדים" כגון –הדרכת בטיחות   •

 הדרכה שנתית ע"י מדריך מוסמך מטעם משרד העבודה. 

באחריות הקבלן הכנת מסמך הערכת סיכונים אצל המזמין והחתמת כלל העובדים.    -מסמך הערכת סיכונים    7.14
 הדרכת העובדים תתבצע בהתאם למסמך זה. 

  יחתום הגורם המדריך על הצהרה כי הכללים והנהלים הועברו למאבטח   ) הכשרה , הדרכה  כו( קורס  כל  לאחר  7.15
 והמאבטח יתחייב בכתב לפעול על פיהם. בצירוף רשימה שמית  

מחל 7.16 ידי  על  במתקן  שיתקיימו  הביטחון  ובתרגילי  בהדרכות  והנוכחות  ההשתתפות  ו/או  חובת  הביטחון  קת 
 הנהלת המתקן, תחול על כל המאבטחים האמורים לעבוד במתקן. 

 

ועשויים    המזמיןנתונים לשיקול דעתו הבלעדי של קב"ט    ענונים  י, הקורסים , ההדרכות והר כל תכני ההכשרות 7.17

 תכנים אלו יובאו לאישורו טרם ביצועם.  להשתנות מעת לעת.

 נוספות ע"פ חוק יהיה הקבלן אחראי לביצוען. מודגש כי במידה ויידרשו הדרכות  7.18
 

כל האימונים יתואמו וישולמו על חשבון הקבלן בלבד תוך תשלום שכר לעובדים כנדרש על פי  

 כל דין ו/או הסכם. 

 : שירותי מוקד ואחזקה .8

 

ברמה מבצעית ע"פ תקן והנחיות    -באמצעות מוקד הקיים בבעלותו     24/7הקבלן מתחייב לספק שרותי מוקד  8.1
 . משטרת ישראל  

 על שירותי המוקד לעמוד בתנאים הבאים:

 שנים לפחות במתן השירות המפורט.  5ניסיון מוכח של  •

 גופים ציבוריים להם נותנת החברה שירותי מוקד.  5להמציא רשימה של   •

 "פ תקן משטרת ישראל . להמציא אישורים על ניהול מוקד מבצעי ע •
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 להמציא אישור בעלות על המוקד.  •

 כמו כן יספק הקבלן את האמצעים הבאים :  8.2

 לחצני מצוקה: 

 בכניסות לבניין , כניסות שירות וחירום :  אלחוטיים  /חצני מצוקה קבועיםל •

 כניסת גשר  .1

 כניסת עובדים  .2

 כניסה ראשית  .3

 כניסת קולנוע   .4

 כניסת טדי  .5

 כניסת דולצין  .6

 תצוגות צפון   .7

 חצר משק .8

 חירום טדי  .9

 חירום אשכולות  .10

 חירום תצוגות  .11

   לחצן מצוקה אלחוטי באמצעות שלט נייד לסיורים חיצוניים ופנימיים •

 משדרים ללחצן מצוקה אלחוטי בכיסוי מלא של הבניין.  •

 .  לחיווי על אזעקה בגשר ובמוקד הקבלן  - הלחצנים יחוברו חוטית ואלחוטית למוקד ולעמדות המאבטחים •

יום מיום תחילת החוזה   14שרות אחריות ותחזוקה על הקבלן ובאחריותו. האספקה וההתקנה תיעשה תוך  •

 אלא אם סוכם אחרת. 

 בעת הפעלת לחצן מצוקה הקבלן מתחייב לפעול כדלקמן : 8.3

שניות מקבלת ההתראה  ויקבלו תמונת מצב,    30מאבטחי המוקד יצרו קשר טלפוני עם מאבטחי המתקן תוך  
 .המזמיןלא מצליחים ליצור קשר עם מאבטחי הבניין יש ליצור קשר עם קב"ט  במידה ו 

דקות  ותסייר במקום. אנשי ניידת הסיור יישאו    15הוצאת ניידת סיור מטעם הקבלן שתגיע תוך    -במידת הצורך  

  נשק ויבדקו את האזור ממנו התקבלה הקריאה ויאבטחו את המקום עד הגעת נציג המזמין אשר הוזעק למקום
 ע"י הקבלן. 

במקרה שגילה הסייר סימני פריצה או פגיעה ברכוש תוזעק משטרת ישראל ו/או מכבי האש ורק לאחר קבלת  
 . )במידה ולא נוצר קשר עם המאבטחים במקום(.המזמיןאו סמנכ"ל התפעול של   המזמיןאישור מקב"ט 

 הקבלן מתחייב: 8.4

באמצעות ביקורות אחת לשלושה חדשים. הקבלן  לפקח ולבקר באופן שוטף את המערכות המותקנות   8.4.1
מתחייב לשלוח דו"ח בכתב המאשר ביצוע בדיקה ותקינות של כל המערכות. אי שליחת הדו"ח הכתוב  

 תחשב כאילו לא בוצעה ביקורת. )אי קיום האמור יגרור סנקציה(. 

ת קבלת  שעות מע  6הקבלן מתחייב לתקן כל מערכת במקרה שנתגלתה בה תקלה, לא יאוחר מתום   8.4.2
 הודעה על כך למעט בימי שבת וחג שאז  התיקון יתבצע בבוקר המחרת. 

 

המזמין ו/או באי כוחו רשאים לבצע קריאות יזומות למוקד לשם ביקורת השירות ותקינות המערכת בכל    קב"ט 8.5
 זמן שיחפצו. 

 :ציוד משרדי .9
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המזמין יספק למפקח מספר קוד לצילום על הקבלן לספק את הציוד משרדי הנדרש להפעלת ה"גשר" ומערך האבטחה.  
על פי חיובים   מסמכים והקבלן יישא בחיוב לפי מונה הצילומים. כמו כן, הקבלן יישא בחשבון הטלפון של ה"גשר"

 . שיומצאו לו מעת לעת על ידי המזמין בתעריפים המקובלים אצל המזמין

 :  חדרי הלבשה ואחסון .10

שישמשו כחדרי הלבשה לעובדים ומקום אכסון לביגוד. הקבלן  חדרים  2לרשות הקבלן יועמדו, כבר רשות,  •

מתחייב לשמור על חדרים אלו ולהחזירם למזמין לפי דרישתו כשהם תקינים ונקיים. באפשרות הקבלן לשכור  

 משרד במתקן למפקח על פי התנאים הנהוגים בתחום השכרת המשרדים אצל המזמין. 

 מאבטחים, סוג הארוניות יאושרו ע"י קב"ט החברה.   18וש של על הקבלן לספק ארוניות ציוד + מנעול לשימ •

 לשימוש צוות הסדרנים והדיילות.  + מנעולים  ארוניות קטנות 20בנוסף יספק הקבלן  •

 הצהרת סודיות .11

 . המזמין  כלפיבחתימה על הצהרת סודיות  יחויב  הקבלן

 המזמין לפני כניסתו לעבודה.  כלפיכל מאבטח יחתום על הצהרת סודיות 

 חקירה ובדיקת פוליגרף  .12

למען הסר ספק, במקרה ויעלו חשדות כנגד מי מהמאבטחים, עלויות החקירה ובדיקת הפוליגרף ישולמו במלואן ע"י  
 .  הקבלן

 

 :הוראות קבע לבעלי תפקידים .13

 להלן יפורטו הוראות קבע לבעלי תפקידים : 

 . שתנות בהתאם לשיקול דעתו של המזמיןמובהר בזאת כי הוראות אלו עשויות לה

 מאבטח, אחמ"ש: 

 תפקידי המאבטח  יכללו , בין היתר: 

בכל תחום המתקן לרבות הסביבה הקרובה לו, בדיקת מבנים סגורים ופתוחים, בדיקת חניונים פתיחת   וסיוריםסריקות   •

 ונעילת דלתות, סורגים ושערים לפי הצורך, איתור חפצים חשודים, סריקות נוספות לפני ואחרי פתיחת המבנים.  

 המאבטח יסרוק את חפציהם של הנכנסים למבנים, וימנע כניסת אנשים וחפצים   •

 לא רצויים.         

, החניונים והרחבות של  משקחצר האולמות , שטחים חיצוניים , המאבטח  יפקח מבחינה ביטחונית ובטיחותית על נעשה ב  •

 המתקן. 

 גילוי וכיבוי אש, כריזה  וכו'.  –תפעול מערכות החירום בגשר  •

 יצירת קשר מול גורמים רלוונטיים בחירום. •

 . מענה טלפוני לפניות המגיעות לגשר •

 תפעול מערת החניון. •

 התנהלות מול דיירים, צוותי הפקה , מחלקות הבניין השונות וכו'.  •

 דוח אירוע, דוחות חריגים וכו'.  –ימלא דוחות ע"פ נהלי עבודה כפי שנקבעו  •

השמירה, ופרק הזמן המהווה משמרת של מאבטח יהיו בהתאם למסמכי ההזמנה ועל פי   מיקום המאבטחים במקום/ות •

 הצרכים המשתנים של המזמין. 

המאבטחים יבצעו את שירותי האבטחה באופן שיבטיח נוכחות קבועה ורצופה של המאבטחים/השומרים במקומות   •

 האבטחה בשעות האבטחה. 

 עליהם קב”ט המזמין ללא סייג  ודופי.  המאבטחים יבצעו כל משימה בתחום האבטחה שיטיל  •
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 כל פעולה אחרת המקובלת בכללי המקצוע.  •

 

 –קב"ט  סגן

 
 . בהיעדרו"ט הקב  את יחליף  .1

אלו יאושרו ע"י הקב"ט, ובהיעדרו ע"י סמנכ"ל התפעול    תכניות -האבטחה לאירועים  תכניותשותף בהכנת  יהיה  .2

 בלבד.

 "ט הקב הנחיית פי על  החניון את יתפעל  .3

 "י מקבסידור עבודה לצוות האבטחה והסדרנות שיבוץ כוח אדם על פי צרכי  יבצע .4

 "ט. הקב  הוראות"י עפ האבטחה   משימות  את בפועל ויבצע יפקח,  ינהל .5

 . המחלקה ציוד נושא  כל  על  ופיקוח  ארגון .6

 : הבאים בנושאים, היתר בין"ט לקב  יסייע .7

 . באירועים והסדרנות האבטחה  צוות והצבת  תדרוך .א

 .הביטחון  לצוות והדרכות תרגילים ביצוע  על ובקרה פיקוח .ב

 . הביטחון במחלקת הטכני  הציוד על  ופיקוח  ארגון .ג

  ממלכתיים גורמים מול לעבודה הנוגע בכל, מורכבים באירועים"ט הקב שלמבצעית -ניהולית  כזרוע ישמש .ד

 . ואחרים

 . במרכז חירום  לאירועי  הביטחון מחלקת מוכנות  ווידוא .ה

 . עתידיים ופרויקטים הביטחון   תכנית יישום .ו

 "י ובהיעדרו, לסמנכ"ל התפעול.מקב ישירות לקב"ט  ידווח .8

 

 

   – אחמ"ש

 בנוסף לתפקידים כפי שפורטו לעיל : 

 אחראי על ההתנהלות השוטפת של כל מערך האבטחה  •

 חדשות/ ישנות עד אחרון אנשי המערך במשמרתו.   אחראי על העברת התרעות •

 שיבוץ בעלי תפקידים לגזרה ועמדה.  •

 מפקח וחונך את כל סגל האבטחה ומוודא ביצוע הנהלים ההנחיות וההוראות.  •

 מנהל כל אירוע חריג בבניין ומהווה כח תגובה לכל אירוע  •

 ריגים וכו' תחילת משמרת, סיורים, דוחות ח - ממלא דוחות   •

 פיקוח וניהול אירועים.  •

 בודק בטחוני

 תפקידי הבודק  יכללו , בין היתר: 

 לבדוק את סביבת הכניסה בכדי להבטיח שאין מפגעים באזור. •

 אימות זהות המבקר, סיבת הגעתו ומתן הרשאת כניסה לבניין בהתאם. •

 בדיקת  כבודה של אלה המורשים להיכנס.  •
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 יש לבדוק תעודה מזהה ורישיון נשק בתוקף ולאמת פרטים )תמונה ( מול הנבדק.    -נושאי נשק  •

 קיום הרתעה.  •

 , החניונים והרחבות של המתקן. משקהבודק  יפקח מבחינה ביטחונית ובטיחותית על נעשה בחצר ה •

מכי ההזמנה ועל פי  מיקום הבודקים במקום/ות השמירה, ופרק הזמן המהווה משמרת של מאבטח יהיו בהתאם למס •

 הצרכים המשתנים של המזמין. 

 הבודקים יבצעו כל משימה בתחום האבטחה שיטיל עליהם קב”ט המזמין ללא סייג  ודופי.   •

 יבדוק בידוק פיזי של רכבים הנכנסים לחניון וימנע כניסתם של רכבים חשודים.   –בודק בטחוני רכבים  •

 כל פעולה אחרת המקובלת בכללי המקצוע.  •

 : ) מאבטח חמוש (  חצר משק

 תפקיד המאבטח בחצר המשק יכללו בין היתר : 

 פתיחת וסגירת חצר המשק בהתאם לשעות הפעילות.  •

 הכנסת רכבים מורשים בלבד לאחר ביצוע בידוק בטחוני , תשאול ורישום.  •

 יפקח מבחינה ביטחונית ובטיחותית על הנעשה בחצר המשק. •

המהווה משמרת של מאבטח יהיו בהתאם למסמכי ההזמנה ועל פי   מיקום הבודקים במקום/ות השמירה, ופרק הזמן •

 הצרכים המשתנים של המזמין. 

 המזמין ללא סייג  ודופי.   קב"טהבודקים יבצעו כל משימה בתחום האבטחה שיטיל עליהם  •

 

 : סדרן ספורט

 תפקידי הסדרן יכללו , בין היתר:

 מניעת מעבר וכניסת אנשים וחפצים לא רצויים.   •

 יפקח מבחינה  ביטחונית ובטיחותית על נעשה בשטחי הבניין במהלך אירועים.  •

 הכוונת קהל בשגרה ובחירום. •

 מתן שירותי דיילות באירועים.  •

ל פי  מיקום הסדרנים במקום/ות השמירה, ופרק הזמן המהווה משמרת של מאבטח יהיו בהתאם למסמכי ההזמנה וע  •

 הצרכים המשתנים של המזמין. 

 ט המזמין ללא סייג  ודופי.  "הסדרנים יבצעו כל משימה שיטיל עליהם קב •

 

 

 

 סדרן 

 תפקידי הסדרן יכללו , בין היתר:

 מניעת מעבר וכניסת אנשים וחפצים לא רצויים.   •

 יפקח מבחינה  ביטחונית ובטיחותית על נעשה בשטחי הבניין במהלך אירועים.  •

 הכוונת קהל בשגרה ובחירום. •

 מתן שירותי דיילות באירועים.  •
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מיקום הסדרנים במקום/ות השמירה, ופרק הזמן המהווה משמרת של מאבטח יהיו בהתאם למסמכי ההזמנה ועל פי   •

 הצרכים המשתנים של המזמין. 

 ט המזמין ללא סייג  ודופי.  "שיטיל עליהם קבהסדרנים יבצעו כל משימה   •

 

 VIPדיילת 

 יכללו , בין היתר:   דיילתתפקידי ה

 מניעת מעבר וכניסת אנשים וחפצים לא רצויים.   •

 פקח מבחינה  ביטחונית ובטיחותית על נעשה בשטחי הבניין במהלך אירועים. ת •

 הכוונת קהל בשגרה ובחירום. •

 מתן שירותי דיילות באירועים.  •

 השמירה, ופרק הזמן המהווה משמרת של מאבטח יהיו בהתאם למסמכי ההזמנה ועל פי    במקום/ות דיילותמיקום ה •

 הצרכים המשתנים של המזמין. 

 ט המזמין ללא סייג  ודופי."יבצעו כל משימה שיטיל עליהם קב  דיילותה •

 סדרן חניון 

 תפקידי הסדרן יכללו , בין היתר:

 בהתאם לאירועים. יסייע בהכוונת וניתוב הקהל לחניונים וכניסת הקהל  •

 שמירת חניות וחסימת מעברי תנועה על פי הנחיות מנהל החניון .  •

 יסייע בהוצאת כלי רכב מהחניון מול הגשר / מנהל החניון ) מדבקות לא תקינות , רכבי נכה, תשלומים וכו'(.  •

 בודק בטחוני לכלי רכב 

 יכללו , בין היתר:  הבודק בטחוני לכלי רכב תפקידי 
 

 ע"פ נוהל בידוק בטחוני של הבניין. –יבצע בידוק בטחוני לכל כלי רכב אשר נכנס לחניון  •

 ימנע הכנסת רכבים המונעים על גז לחניון התת קרקעי ולחניון ההנהלה המקורה.  •

 יסייע בהכוונת וניתוב הקהל לחניונים וכניסת הקהל בהתאם לאירועים.  •

 חניון מול הגשר / מנהל החניון ) מדבקות לא תקינות , רכבי נכה, תשלומים וכו'(. יסייע בהוצאת רכבים מה •

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 - 28 - 

 

 ג' מסמך 
 המציע הצעת 

 
 לכבוד 

 מרכז הקונגרסים הבינלאומי 
 אי.סי.סי. ירושלים בנייני האומה בע"מ   

 ירושלים 
 

 .נ,  ג.א
 

במרכז הקונגרסים הבינלאומי ירושלים  שמירה, אבטחה, סדרנות באירועים וסדרנות בחניון  הצעה למתן שירותי   הנדון: 

 )"בנייני האומה"( 
 

 2'( ואת כל המסמכים הנזכרים בסעיף מסמך א אנו החתומים מטה, לאחר שקראנו בעיון את ההזמנה להציע הצעות ) .1
(, מצהירים בזאת שהבנו את כל מסמכי ההזמנה, את כל הנאמר בהם ואת כל תנאיהם מסמכי ההזמנה  -שבה )להלן  

טענות   או  דרישות  או  תביעות  שום  נגיש  לא  הצעתנו.  את  ביססנו  לכך  ובהתאם  בהם  האמור  לכל  מסכימים  ואנו 
הבנה או אי ידיעה כלשהי של מסמכי ההזמנה או כל חלק מהם, והננו מוותרים   המבוססות ו/או נובעות מטענות של אי

ונהיה מנועים ומושתקים מלהעלותן בכל דרך שהיא   ו/או דרישות כאמור  ו/או תביעות  כל טענות  על  בזאת מראש 
 בעתיד. 

וענין אחר הנדרש הצעתנו זו היא לאספקת השירותים שבנדון, לרבות הציוד, האמצעים הנדרשים, ההכשרות וכל דבר   .2
 מאיתנו ו/או המוטל עלינו על פי מסמכי ההזמנה. 

ידוע לנו כי אין ולא יהיה תוקף לכל שינוי, השמטה או תוספת שעשינו במסמכי ההזמנה או בכל דרך אחרת, אם עשינו   .3

 כאלה. 

בעל .4 שקיבלנו  הבהרה  או  לכל הסבר  תוקף  יהיה  ולא  אין  כי  לנו  מצ -ידוע  ואנו  כאלה,  קיבלנו  לא  פה, אם  כי  הירים 
 פה בעת הכנת והגשת הצעתנו. - הסתמכנו על כל הבהרה או הסבר בעל

של   .5 לתקופה  בתוקף  הינה  ממנה,  המשתמע  כל  על  זאת,  להגשת    90הצעתנו  ידכם  על  שנקבע  האחרון  מהמועד  יום 
 ההצעות. 

הנדרשים   .6 וכל המסמכים  הנדרש בהזמנה  בזה כל מסמכי ההזמנה חתומים באופן   של  6.1עד    5בסעיפים  מצורפים 
 של מסמכי ההזמנה.מסמך א' 

נבצע את כל התנאים המוקדמים לחתימתכם על החוזה הנזכרים  .7 על ידכם,  אנו מתחייבים כי אם הצעתנו תתקבל 

 בהזמנה, עד למועד בו תנקבו בהודעה המודיעה על אישור הצעתנו.

 אנו מצהירים בזה:  .8

 פי כל דין לבצע את השירותים נשוא החוזה.  -כי הננו מוסמכים ורשאים על 8.1

 של מסמכי ההזמנה, על כל סעיפי המשנה שבו. ' מסמך אשב 4שבסעיף כי אנו מקיימים אחר כל תנאי הסף  8.2

כי לא קיימת כל מניעה חוקית ו/או על פי כל דין ו/או אחרת ולא קיימים כל איסורים, הגבלות או הסתייגויות,   8.3
 בצע את השירותים נשוא החוזה.  המונעים בעדנו לחתום על ההצעה ועל החוזה ול

תנו חוזה מחייב, אנחנו מתחייבים  (, וייחתם אמסמך א'הצעתנו, בהתאם להוראות כתב ההזמנה )  תאושראם   8.4
 לבצע את השירותים ברמה ובטיב הגבוהים ביותר. 

קשרים מהותיים  כי אין לנו ו/או למי מבעלי השליטה בנו ו/או למי ממנהלנו כל ניגוד עניינים עם המזמינה ו/או  8.5
עם גורמים אחרים העלולים ליצור ניגוד עניינים עם המזמינה, וככל שיתגלה לנו חשש לניגוד עניינים כאמור  

 נודיע על כך מידית למזמינה. 
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 למונחים שהוגדרו בחוזה או בהזמנה, תהא משמעות זהה בהצעה זו.  .9

 הצעת מחירים  .10

. אנו נהיה חייבים לשלם לעובדים שיועסקו על ידינו בביצוע  ידתפקפירוט שכר היסוד וכן תחשיבי עלות שכר לכל  להלן   .11
ידוע לנו כי התשלום באחוזים השירותים את השכר ואת כל התנאים הנלווים כנדרש על פי האמור להלן ועל פי כל דין.   

נטי חלק  בטבלה כנקוב מטה חושב בגין שכר היסוד בלבד. ידוע לנו כי על פי ההסכם הקיבוצי ו/או צו ההרחבה הרלוו
 מהפרשות החובה שלהלן חלות גם על רכיבים נוספים בשכר ואנו נשלמן במלואן בהתאם לנדרש 

 סדרן אחוזים / קבוע   סוג רכיב  
מאבטח  

חמוש, בודק  
 בטחוני 

סדרן  
סגן    אחמ"ש ספורט

 קב"ט 

₪  100.00% שעתי  שכר יסוד 
29.12  ₪35.00  ₪

37.50 
 ₪

37.50 
 ₪
.0053  

 2.44 1.73 1.73 1.61 1.34 4.62% שעתי  חופשה 
 1.83 1.30 1.30 1.21 1.01 3.46% שעתי  חגים 

 2.51 1.38 1.38 1.66 1.38 4.75% שעתי  הבראה  
 3.71 2.63 2.63 2.45 2.04 7% שעתי  גמל 

 / 8.33% שעתי  פיצויים 
6.00% 2.43 2.91 3.12 3.12 4.41 

 3.97 2.81 2.81 2.62 2.18 7.50% שעתי  קרן השתלמות 
 1.88 1.33 1.33 1.24 1.03 3.55% שעתי  ביטוח לאומי 

 1.32 0.94 0.94 0.87 0.73 2.50% שעתי  מחלה 
 2.42 1.33 1.33 1.59 1.33 4.57% שעתי  הפרשות  5%+נסיעות
 0.37 0.21 0.21 0.24 0.21 0.71% שעתי  שי לחג  

 0.71 0.51 0.51 0.47 0.39 1.35% שעתי  ותק לחופשה והבראה 
      0.00% שעתי  חופשות מסיבות משפחתיות 

  43.19 148.34% שעתי  סה"כ עלות שכר
 ₪ 51.91 ₪    55.62  

  ₪ 
 55.62  

  ₪ 
 78.62  

  ₪ 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אנו מתחייבים לתת לכל העובדים כל זכות אחרת המגיעה להם על פי כל דין או   11.1
 בימי אבל וכד'.   תהיעדרוהסכם, לרבות חופשה מסיבה משפחתית, 

 השווה לעלות השכר כלעיל לכל עובד, בתוספת: אנו מציעים לספק את השירותים תמורת תשלום  11.2

₪ עבור כל שעת עבודה בפועל של כל   _______ )במילים: _______________________(   של  סך

עובד שיועסק על ידינו במתן השירותים. סכום זה הוא בגין כל יתר העלויות וההוצאות החלות עלינו, מכל מין  
 וסוג שהוא ללא יוצא מן הכלל, לרבות כל תקורה ורווח; 

 המחירים אינם כוללים מע"מ. 11.3

הירים כי הבאנו בחשבון בהצעתנו את כל ההוצאות וכל העלויות שעשויות לחול עלינו עקב התקשרותנו  אנו מצ 11.4

 . עמכם בהסכם ואספקת השירותים וכן את הרווח הקבלני בשל כך

ידוע לנו כי בעת הדיון בהצעה תהיו רשאים להתחשב בסכום ההצעה, בניסיון המציעים, בהתרשמות מאיכות עבודתם  .12
 , ביכולתם הכספית והארגונית, הכל לפי כל שקלול שיראה לכם. בכל מקום שהוא

ידוע לנו כי אם נחזור בנו מהצעתנו זו, מכל סיבה שהיא, תהיו רשאים לחלט את הערבות המצורפת להצעה וזאת מבלי   .13
 לגרוע מכל תרופה או סעד אחרים להם אתם זכאים על פי תנאי ההזמנה ועל פי כל דין.

קפידה את סכום הצעתנו, בין היתר לאחר שהבאנו בחשבון את זכותכם לבצע הפחתה בתמורה  אנו מצהירים כי שקלנו ב .14

שתשולם לנו כסכומי פיצוי מוסכמים ומוערכים מראש בגין כל אי עמידה בהתחייבות מהתחייבויותינו על פי החוזה  
 כמפורט בו.  'דמסמך 

 להלן פרטים על ניסיוננו המקצועי וממליצים: .15

 השנים האחרונות:  5  -קים או סיפקנו שירותים במקומות בהם אנו מספ
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 שם האחראי אצל מקבל  שם מקבל השירותים  1

 השירותים 

מספר   סוג השירות 
 המאבטחים 

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

 

 ממליצים בתחום שירותי אבטחה:

 טלפון  כתובת  הממליץ שם  שם מקבל השירותים 

    

    

    

    

    

 ממליצים בתחום שירותי סדרנות אירועים:

 טלפון  כתובת  שם הממליץ  שם מקבל השירותים 

    

    

    

    

    
 

 שם המציע: _______________________ ת.ז./ח.פ./ח.צ. ____________________ 
 

 _________________ טלפון: _______________ פקס: ______________ כתובת: 
 

 חתימת המציע: ____________________  תאריך: ___________________ 
 
  

 אישור 
 

 מרחוב _______________ מאשר בזה כדלהלן: מ.ר. ______________ אני הח"מ, ________________, עו"ד, 
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 חברת ____________ ח.פ./ח.צ. ___________ )להלן: "המציע"(. הנני משמש כעו"ד של   .1
 
המציע הינו תאגיד קיים ופעיל, אשר בהתאם למסמכי ההתאגדות שלו, לכל החלטותיו ולכל דין, רשאי להגיש את  .2

וצרופותיו. תעודת התאגדות   של  הצעתו המצורפת ולהתקשר עם המזמין בחוזה המצורף להצעה, על כל נספחיו, מסמכיו 
 המציע מצורפת בזאת. 

 
 ההצעה המצורפת מוגשת לאחר שנתקבלו אצל המציע כל החלטות הדרושות לכך בהתאם לכל המסמכים ולכל דין.  .3
 
על  .4 נחתם  וצרופותיו(  מסמכיו  נספחיו,  כל  )על  זו  להצעה  המצורף  ה"ה  -החוזה  ידי 

מציע ומוסמכים לחתום בשם המציע על  _________________________________, אשר הינם מורשי חתימה מטעם ה
 החוזה ולחייב את המציע בחתימתם לכל דבר ועניין. 

 
 שמות מנהלי המציע הם: _____________________________________.  .5
 
 כתובת משרדו הרשום של המציע היא: ___________________________.  .6
 

 
 ________ חתימה: ____________ תאריך: ___________________ 
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 נספחים להצעה

 נספח א'  

 רותיתצהיר בדבר העדר הרשעות בעב

שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה    , לאחר__________, נושא/ת ת.ז.  ___________אני החתום מטה,  
 כדלקמן:  בזה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה 

( בקשר עם הצעתו להזמנה המציע - אני מוסמך כדין לעשות תצהיר זה בשם ________________________ )להלן  .1
בחניוןלמתן   וסדרנות  באירועים  סדרנות  אבטחה,  שמירה,  )להלן  למר  שירותי  האומה"  "בנייני  הקונגרסים   -כז 

 (. ההזמנה

 אני מצהיר כי המציע ו/או בעלי השליטה בו ו/או מנהליו לא הורשעו:   .2

   .1987 -מ"ז לפי חוק שכר מינימום התש  בעבירה 2.1

ב  2.2 הרשעות  משתי  בתוספת    3  -ביותר  המפורטות  עבירות  בגין  להזמנה  ההצעה  הגשת  למועד  שקדמו  השנים 
 ;  2011 -ת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב השלישית לחוק להגבר

  3 -עיצומים כספיים בשל יותר משש הפרות ב ו/או מי מבעלי השליטה בו ו/או מי ממנהליולא הוטלו על המציע  2.3
השנים שקדמו למועד הגשת ההצעה להזמנה על פי התוספת השלישית לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה,  

 .2011  -התשע"ב 

 חתימתי, ותוכן תצהירי אשר לעיל אמת. זה שמי, זו   .3
 

 

     

 חתימה   שם החותם   תאריך 

 

 
 

  ___________ עו"ד  בפני  התייצב/ה   _______ ביום  כי  לאשר  מ.ר. הריני 
במשרדי ברחוב ___________ מר/גב' _____________, בעל/ת  ____________  

שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את  ת.ז. _________ / המוכר/ת לי אישית, וכי לאחר  
כן,   יעשה/תעשה  לא  אם  בחוק  הקבועים  לעונשים  צפוי/ה  יהיה/תהיה  וכי  האמת 

 אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה וחתם/מה עליה בפני. 

 

   

 וחותמת   חתימה  תאריך 
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 נספח ב' 

 שמירת זכויות עובדים על פי דיני העבודה בדבר תצהיר 

 

שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה    , לאחר__________, נושא/ת ת.ז.  ___________אני החתום מטה,  
 כדלקמן:  בזה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה 

( בקשר עם הצעתו  המציע  - אני מוסמך כדין לעשות תצהיר זה בשם ________________________ )להלן   .1
למרכז הקונגרסים "בנייני האומה"   שירותי שמירה, אבטחה, סדרנות באירועים וסדרנות בחניוןן  להזמנה למת

 (.ההזמנה -)להלן  

 להלן פירוט אודות ההרשעות הפליליות של המציע בגין הפרת דיני עבודה:  .2

 
 מצורפים פסקי דין חלוטים בגין הפרת דיני עבודה של המציע.  □

האכיפה וההסדרה במשרד   על המציע בגין הפרה של חוקי העבודה על ידי מינהל  הוטלולהלן פירוט כל הקנסות אשר  

 הכלכלה והתעסוקה בשנתיים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעה להזמנה: 

 __________________________________ 

 __________________________________ 

_______________ ___________________ 

 __________________________________ 

על המציע בגין הפרה של חוקי העבודה על ידי מינהל ההסדרה והאכיפה   הוטלולהלן פירוט כל העיצומים הכספיים אשר  

בהתאם לחוק הגברת    ההצעה להזמנה במשרד הכלכלה והתעסוקה בשלוש השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת  

 : 2011-תשע״בה האכיפה של דיני העבודה, 

 

 __________________________________ 

 __________________________________ 

 __________________________________ 

 __________________________________ 

 הפרת דיני עבודה: להלן פירוט אודות ההרשעות הפליליות של בעלי השליטה ו/או מנהלים במציע בגין  

 __________________________________ 

 __________________________________ 

 __________________________________ 

 __________________________________ 

 
 במציע.ו/או מנהלים מצורפים פסקי דין חלוטים בגין הפרת דיני עבודה של בעלי השליטה   □

במציע בגין הפרה של חוקי העבודה על ידי מינהל    ו/או מנהלים  הקנסות אשר הושתו על בעלי השליטהלהלן פירוט כל  

 והתעסוקה, בשנתיים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות:  הכלכלהההסדרה והאכיפה במשרד 

 __________________________________ 

 __________________________________ 

__________ ________________________ 

 __________________________________ 
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במציע בגין הפרה של חוקי העבודה על  ו/או מנהלים  להלן פירוט כל העיצומים הכספיים אשר הושתו על בעלי השליטה  

להגשת   ידי מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד הכלכלה והתעסוקה, בשלוש השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון 

 : 2011 -הצעות על פי החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה התשע"ב 

 __________________________________ 

 __________________________________ 

 __________________________________ 

 __________________________________ 

 __________________________________ 

 

, כוללת עלויות נוספות מעבר לעלויות הדרושות להשלמת השירות, בהזמנהאני מתחייב כי הצעת המחיר אותה הצעתי   .3
 לרבות עלות רווח. 

השכר שישולם על ידינו לעובד עבור שעת עבודה ביום חול רגיל לא יפחת מהשכר הבסיסי הרלבנטי לכל עובד כמפורט  .4
 , לפי העניין. )ההצעה(' סמך גמב

 . כל דין מהנדרש על פי, לא תפחת במסמכי ההזמנהעלות השכר למעביד לשעת עבודה, כולל כל המרכיבים המפורטים 

מבוססת על עלות השכר למעביד כאמור וכן עלויות נוספות בגין יישום ההסכם ואספקת השירותים כמפורט   נו הצעת

 במפרט השירותים כולל רווח לספק. 

, אני מתחייב  בהזמנה האמורה, בהתאם להצעתי  המזמיןבמסגרת העלויות המגולמות בתמורה אשר תשולם לי על ידי   .5
 כי עלות זו כוללת: 

 , רישוי וכדומה;מסיםושות עבור תשלומים הנדרשים לפי חוק כגון את כל העלויות הדר 5.1

 עלויות נוספות הכוללות רווח כלכלי; 5.2

של _______ ₪    עלות שכר מינימלית כדרוש על פי החוק או מעבר לה, עבור עובדי. עלות זו לא תפחת מסכום 5.3
 לשעת עבודה של עובד. 

 אני מצהיר כי המידע לעיל הינו מלא, שלם ומדויק.  .6

 שמי, זו חתימתי, ותוכן תצהירי אשר לעיל אמת. זה  .7

 

     

 חתימה   שם החותם   תאריך 
 

  ___________ עו"ד  בפני  התייצב/ה   _______ ביום  כי  לאשר  מ.ר. הריני 

בעל/ת  ___________    ,_____________ מר/גב'   ___________ ברחוב  במשרדי 
שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את  ת.ז. _________ / המוכר/ת לי אישית, וכי לאחר  

כן,   יעשה/תעשה  לא  אם  בחוק  הקבועים  לעונשים  צפוי/ה  יהיה/תהיה  וכי  האמת 
 אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה וחתם/מה עליה בפני. 

 

   

 וחותמת   חתימה  תאריך 
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 נספח ג'
 התחייבות המציע למניעת ניגוד עניינים ולשמירת סודיות

 

 לכבוד 

 ירושלים בנייני האומה בע"מ  מרכז הקונגרסים הבינלאומי אי.סי.סי.

 ,  1שד' שז"ר 

       ירושלים 

 .נ.,א.ג

 כתב התחייבות למניעת ניגוד עניינים ולשמירת סודיותהנדון:   

 

באירועים וסדרנות  שירותי שמירה, אבטחה, סדרנות שירותים בתחומי  ( החברה - )להלן לחברתכם לספק עתיד מכיוון שאני  

השירותים אני אקבל, ותהיה לי גישה, בין היתר, למידע חסוי כמוגדר  ביצוע  ( ומכיוון שבמהלך  השירותים  -)להלן    בחניון 

 אני מתחייב כלפי החברה כלהלן:   על כןלהלן,  

לאחר להשתמש לא אעשה שימוש לא אגלה ולא אגרום  ולאחריה ללא הגבלה בזמן  השירותים ביצוע  במשך כל תקופת   .1

  .אלא בהסכמת החברה בכתב ומראש במידע חסוי השייך לחברה

השירותים ו/או כתוצאה מכך יגיע אלי ותהיה לי גישה למידע, לרבות אך לא מוגבל למידע  ביצוע  ידוע לי כי במהלך   .2

 כמוגדר להלן: 

וניהול, היקף עסקים, רכישות    עבודהמידע מקצועי, עסקי, מסחרי, שיווקי, ניהולי; מידע על מדיניות עסקית, שיטות  
נתונים, תוצאות, מסקנות,  רכושה, זכויותיה,  נכסיה,  לקוחותיה,    , ; מידע בקשר לחברהעיסקיותומכירות, תכניות  

מידע שבפנקסי רישום, מסמכים, מזכרים, דו"חות, רישומים, הצעות, דוגמאות, מאגרי מידע, תכניות מחשב, הדפסות  
או כתובים אחרים; כל מידע    םגראפייונים אלקטרוניים, מגנטיים או מכניים, רישומים  ופלטי מחשב, אמצעי אחסון נת

של כל אחד מלקוחות החברה,   עיסקיים או אחרים  םאו הסדרי  םהקשור בשמות, רשימות, מערכות יחסים, הרגלי
ניהול והפעלה של ות  עלוי סוכניה, ומשווקיה, ספקיה, יועציה, קבלניה, מפרסמיה, מפיציה ונותני שירותים,  עובדיה,  

לבעלי מניות    לעובדי החברה, מנהליה,  החברה; תנאי העסקתם של עובדי החברה, פרטים אישיים או אחרים, הנוגעים
הפיננסי של החברה, לרבות התחייבויות ונכסים, וכל נושא   הנושאי משרה; הסכמים של החברה עם צד ג' כלשהו, מצבו

 (. המידע החסוי -)בכתב זה  עלי מניותיה, במנהליה, עובדיה וב אחר הקשור בחברה

 השירותים אני מתחייב: גמר ביצוע בכל עת לקראת, במשך ולאחר  .3

, ולא לגלות או להעביר  בלבד, וככל שהדבר נחוץ  לצורך ביצוע השירותיםלשמור בסודיות מוחלטת ולא להשתמש אלא   .4
 ורשת ובכתב, כל מידע חסוי, או כל חלק ממנו.או למסור לאף אדם, גוף או תאגיד, או לכל צד ג' שהוא, ללא הסכמה מפ

לא לבצע בעצמי ו/או לא להרשות ו/או לא לאפשר ו/או לא לגרום לאחר בין במישרין ובין בעקיפין, לבצע במידע החסוי   .5
כל פעולה של שכפול, העתקה, צילום, הדפסה, פרסום, הקלטה וכל צורה של העתקה, גילוי או הפצת מידע אחרת בין  

 . אלא למטרת ביצוע השירותים בלבד פה-בעל  בכתב ובין

לשמור בהקפדה על המידע החסוי ולנקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים לשם מניעת אובדן המידע או הגעתו לידי   .6
 אחר בכל דרך שהיא. 

על פי כתב התחייבות זה יחולו אף על עותקים של המידע החסוי, וכל האמור בהתחייבות זו לגבי המידע   יהתחייבויותי  .7
 החסוי יחול גם על עותקיו מכל סוג שהוא. 

מכל מצב של ניגוד בין האינטרסים שלי והאינטרסים של החברה, בפעילותי עם ספקים, לקוחות,   עלהימנאני מתחייב  .8
 האישיים.  יענייני לעסוק עם החברה, וכן בניהול  ן מעונייו אדם אחר העוסק או רשויות ציבוריות וכל גוף א

ממנו,  .9 חלק  כל  ו/או  המידע,  את  למסור  דין,  פי  על  שאדרש  השירותים,  במקרה  ביצוע  למטרת  מתחייב    שלא  הנני 
חולתו של להודיעכם מיד ובכתב על כך, על מנת שתוכלו לשקול נקיטת הליכים משפטיים מתאימים ו/או ויתור על ת

כתב זה לגבי המידע הנדרש. היה ולא תצליחו בהליכים כאלו, הנני מתחייב למסור, כאמור לעיל, רק את אותו חלק מן  
 המידע הנדרש על פי כל דין בלבד ולעשות כמיטב יכולתי כדי לוודא שהמידע יישמר בסודיות.
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שמעות התחייבויותי על פיו, ואני מסכים לקבל  הריני לאשר כי קראתי כתב התחייבות זה בעיון והבנתי את תכנו ואת מ .10
כל אחת   כי  והבנה  ומתוך הכרה  חופשי  רצון  עצמי מתוך  על  אלו  ביסוד    ימהתחייבויותיהתחייבויות  עומדת  כלעיל 

, וכי הדבר חיוני לשם ההגנה על האינטרסים הלגיטימיים ועל קנינה של הסכמת החברה למסור לידי את המידע חסוי
 החברה. 

 

 

 . 2021 ____חודש  __ ולראיה  באתי  על  החתום היום   

 

 

 ______________ 

  חתימה 

   

 : ______________ ת.ז.  

   

              : __________שם

 

 : _________ כתובת



 - 37 - 

 
 נספח ד'  

 

  אישור בתוקף ממנהל ההסדרה והאכיפה בדבר הרשעות ו/או קנסות 
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 נספח ה' 
 

 אישור ניהול ספרים כחוק 
 

 לכבוד 

 מרכז הקונגרסים הבינלאומי
 אי. סי. סי. ירושלים בנייני האומה בע"מ

 ירושלים 
 א.ג.נ,  

 
 

 חוק עסקאות גופי ציבוריים אישור לפי   הנדון:
 1976 –)אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס( תשל"ז 

  
 

בזאת כי המציע  מאשרים  (, הרינו  המציע  -)להלן   ___________   ח.צ. /_ ח.פ.______________   חברתחשבון של  ה   יכרוא
 . 1975-הכנסה וחוק מס ערך מוסף תשל"ו -פי פקודת מס-מנהל את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהלם על

)אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס( תשל"ז    חוק עסקאות גופי ציבורייםל(א'  2אישור זה ניתן על ידינו בהתאם לסעיף )
– 1976  . 

 

 חתימה: ____________________  תאריך: ___________________    
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 נספח ו'

 

  . 1996 -רישיון תקף לעסוק כקבלן שירות כמשמעותו בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ״ו 
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 נספח ז' 

 

לחוק חוקרים פרטיים   18רישיון תקף לקיום תאגיד למתן שירותי אבטחה, מטעם משרד המשפטים, לפי הוראות סעיף 

 . 1972  -ושירותי שמירה התשל״ב 
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 נספח ח' 

 

, שהוצא ע״י המנהל לשירותי חרום ותפקידים מיוחדים, 1949 - ג לחוק כלי הירי, התש״ט10רישיון תקף לפי סעיף 

 מטעם משרד הפנים, הכולל רשימה של כלי הנשק המהווה חלק בלתי נפרד מרישיון זה.
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 'טנספח 

 

  העתק מתעודת ההתאגדות )אם המציע הוא תאגיד( 
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 ' דמסמך 
 

 ה ח ו זה  
 

 2021שנערך ונחתם בירושלים ביום ____ לחודש ______ שנת    
 

 מרכז הקונגרסים הבינלאומי אי.סי.סי. : ב י ן  
 ירושלים בנייני האומה בע"מ 

 , ירושלים 1שכתובתה היא שד' שז"ר    
 מצד אחד;       (;המזמין –)שתקרא להלן   

 
  _____________________________  ל ב י ן  :

        _____________________________ 
 מצד שני;        ;(הקבלן  -קרא להלן  י)ש  

 
"בנייני האומה" המצוי בשד' שז"ר,   : הואיל ירושלים, הידוע בשם  והמזמין מפעיל את מרכז הקונגרסים הבינלאומי 

(  השירותים  –(, והוא מעוניין בשירותי אבטחה, שמירה, סדרנות וקופאות חניון )להלן  המתקן –ירושלים )להלן  

 בהתאם לתנאי הסכם זה; 

 

( לספק לו את השירותים כקבלן  ההזמנה  –הזמנה לקבלת הצעות )להלן    והקבלן הציע למזמין, במסגרת הליך של : והואיל

 עצמאי והוא מצהיר כי ברשותו הידע, הניסיון, כח האדם, המשאבים והציוד הנאותים הדרושים לביצועם;

 

ן  והקבלן מצהיר כי הוא מקיים אחר כל תנאי הסף שבמסמכי ההזמנה וכי הוא קבלן עצמאי, מומחה ובעל מוניטי : והואיל

 בתחום מתן השירותים ובעל עסק משלו בתחום מתן השירותים; 

 

והקבלן מצהיר כי בידיו כל הרישיונות הנדרשים על פי דין ו/או  רשות מוסמכת לביצוע השירותים הנ"ל, לרבות   : והואיל

רים  רישיונות לתאגיד לשירותי שמירה, לקיום וארגון משרד לשירותי שמירה מאת ועדת הרישוי על פי חוק חוק

והתקנות על פיו, וכי הוא מפעיל ומנהל משרד בהתאם להוראות החוק    1972  –פרטיים ושירותי שמירה התשל"ב  

,  1949 -, התש"ט ההירייכלי יריה לפחות, בין השאר על פי הוראות חוק כלי  200האמור, בידיו רישיון להחזקת 

 לואה מהווה תנאי מוקדם ועיקרי בהסכם זה; ברשותו מחסן כלי יריה כדין, וכי ידוע לו כי נכונות הצהרתו במ

 

נענה להצעת הקבלן    המזמיןבהסתמך על ההצהרות, המצגים וההתחייבויות של הקבלן על פי מסמכי ההזמנה  ו : והואיל

 ;זה להלן חוזהבהסכם לביצוע השירותים, והכל בהתאם לאמור ב מווהחליט להתקשר ע

 

 : ןלפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כלהל

 המבוא להסכם זה והנספחים המצורפים או שיצורפו אליו, מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.  .1

בכל מקרה של סתירה בין הוראות חוזה זה ליתר מסמכי ההזמנה, או בין מסמכי ההזמנה לבין עצמם, הם יפורשו  .2

 באופן המיטב עם המזמין. 

 .למסמכי ההזמנהבמסמך ב'  שהקבלן יספק למזמין את השירותים בכפוף להוראות הסכם זה על פי מפרט השירותים  .3
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השירותים,   .4 מתן  שעות  הסדרנים,  המאבטחים,  מספר  את  לשנות  הזכות  עת  בכל  שמורה  המשימות    אפיוןלמזמין 

 וכמותן.

)ל .5 , לפי העניין( יהיו על פי  עובדיםאו    עובד  –הלן  נתוניו וכישוריו של כל עובד של הקבלן שיועסק במתן השירותים 

 . )מפרט השירותים(מסמך ב' ב המפורט 

אצל   6.1 .6 שירותים  למתן  עובד  כל  השמת  זה,  הסכם  הוראות  פי  על  הקבלן  של  כלשהי  מהתחייבות  לגרוע  מבלי 

 המזמין, טעונה אישור מוקדם של המזמין. 

הרחקתו מהעבודה של כל עובד המועסק על ידי הקבלן בביצוע השירותים,  המזמין יהיה רשאי לדרוש מהקבלן  6.2

גם לאחר שהתקבל על ידי הקבלן ואושר על ידי המזמין, וזאת ללא מתן נימוקים, והקבלן מתחייב לפעול לאלתר  

 בהתאם לכל דרישה כאמור. 

הקבלן. המזמין רשאי    ( מטעמו אשר ישמש כגורם המקשר בינו לביןקב"ט  –המזמין מינה קצין בטחון )להלן   6.3

 מעת לעת להחליף את הקב"ט ו/או למנות לו ממלא מקום בהעדרו. 

עובד והקבלן בלבד אחראי    –בין המזמין לקבלן ו/או מי מעובדיו ו/או המשמשים מטעמו לא יתקיימו יחסי מעביד   .7

 מכל סוג שהוא.  לתשלום מלוא שכר עובדיו וכל זכות ו/או הטבה אחרת המגיעה להם על פי כל דין ו/או הסכם 

הקבלן מתחייב לספק על חשבונו לכל עובד תלבושת אחידה, כפי שתקבע בלעדית על ידי המזמין לכל סוג של תפקיד.  .8

 )מפרט השירותים(. מסמך ב' התלבושת מפורט במפרט 

 הקבלן מתחייב: .9

כי ההזמנה,  שנקבע על ידי המזמין לאותו סוג שירות במסמ  המינימאלישכר  הלשלם לעובדים שכר שלא יפחת מ 9.1

 בצירוף תוספת יוקר כפי שתנהג במשק מעת לעת במשק, או משכר המינימום על פי דין, לפי הגבוה מבין השניים. 

הציבורית   9.2 או לחילופין,    –לספק הסעה לעובדים שמשמרתם מתחילה או מסתיימת מעבר לשעות התחבורה 

יע למזמין על אופן ביצוע ההסעות  לשאת בתשלום הוצאות הנסיעה הכרוכות בנסיבות אלה. על הקבלן להוד

  30בשוטף או על  חברת הסעות/מוניות הקשורה לביצוע הסעות אלו. בכל מקרה בו יאלצו עובדים להמתין מעל  

ג' על חשבון הקבלן.    -דקות מסיום אירוע להסעה   צד  רשאי קב"ט המזמין להורות על הזמנת הסעה על ידי 

 געת ההסעה ישולם על ידי ועל חשבון הקבלן בלבד. מובהר כי שכר העובד מסיום האירוע ועד לה 

לרבות צווי הרחבה(   – דיןהאמור בחוזה זה, הביטוי    ןלעניי למלא בקפדנות אחר הוראות כל דין )להסרת ספק,  9.3

כהגדרתם לעיל בפרט. מבלי לגרוע מכלליות האמור,   והעובדים  עובדים בכלל,  והסכם בכל הקשור להעסקת 

מיוחד להוראות חוק הגברת האכיפה, ובמיוחד לחובה החלה עליו להקפיד במילוין  הקבלן מצהיר כי הוא ער ב

 של הוראות החוק המפורטות בתוספת השנייה ובתוספת השלישית לאותו חוק. 

להביא לידיעת העובדים בכתב כי הם זכאים בכל עת לפנות למזמין ולמסור לו הודעה על כל טענה, דרישה או   9.4

בקשר עם פגיעה בזכויותיהם, בין בעל פה לסמנכ"ל התפעול ובין בכתב ללשכת  תביעה שיש להם כלפי הקבלן  

 המנכ"ל, ולהחתים כל עובד על אישור כי האמור לעיל הובא לידיעתו ולמסור העתק מהאישור למזמין. 

העובדים יחתימו שעון נוכחות בתחילת יום העבודה    לנהל באופן רצוף  ושוטף יומן נוכחות של העובדים במתקן. 9.5

 ובסיומו. הנתונים הנאגרים בשעון הנוכחות יהיו בראש ובראשונה של המזמין. 

   )מפרט השירותים(.' מסמך בכמפורט בלספק ולהעביר את העובדים אימונים, הדרכות והכשרות על חשבונו  9.6

 )מפרט השירותים(. ' מסמך ב בכמפורט עובד   כל לספק ציוד  אישי ל 9.7
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 ' )מפרט השירותים(. מסמך ב בכמפורט לספק ציוד אבטחה לבניין  9.8

 ' )מפרט השירותים(. מסמך ב בכמפורט לחצני מצוקה  ו  24/7מוקד  –שירותי מוקד  למזמין לספק  9.9

בהתאם    ולשלם התשלומים בגינם למזמין  בעמדת "הגשר" לשאת בהוצאות בגין ציוד משרדי וחשבונות טלפון   9.10

 .יסרו לו מעת לעתלחיובים שי 

לקיים ולהחזיק בתוקף, בכל תקופת הסכם זה, את כל הרישיונות וההיתרים הנדרשים על פי כל דין ו/או על פי   9.11

ידית בכל מקרה בו יחול שינוי בתוקף של כל  ם. הקבלן מתחייב להודיע למזמין מהסכם זה לצורך מתן השירותי

 היתר או רישיון כאמור. 

עם קב"ט   9.12 שוטף  לקיים קשר  ביקורות  לקבלת הזמהמזמין  להציב מפקח מטעם הקבלן שתפקידו  לבצע  נות, 

 ולפקח אשר שאר התחייבויות הקבלן. הציוד שלמות וכשירות , לטפל בכל נושא במהלך המשמרות

ועבור   יםלהפקיד בקרן פנסיה ו/או בקופת גמל לקצבה שאושרו על פי דין את מלוא ההפרשה עבור פיצויי פיטור 9.13

 צווי הרחבה. הסכמים קיבוציים ולכל עובד המועסק אצלו כנדרש על פי כל דין, לרבות   גמל

מידע ומסמכים לשביעות רצונו בדבר    , לדרישתו,ו/או למי מטעמו, לרבות בודק שכר מוסמך  למסור למזמין  9.14

ין על ידי מי מטעמו,  תנאי העבודה על פיהם מועסקים העובדים. מובהר כי המזמין יהא רשאי, בין בעצמו וב

לבצע מעת לעת בדיקות וביקורות עומק בכל הקשור לקיום התחייבויות הקבלן כלפי עובדיו מכח כל דין ו/או  

הסכם, לרבות חוזה זה, ולדרוש מהקבלן מסמכים ומידע בקשר לכך, והקבלן מתחייב לשתף פעולה באופן מלא  

 המסמכים שיידרש האמורים.עם בדיקות וביקורות אלה ולספק את כל המידע ואת כל  

חודשים, אישור של רואה חשבון מטעמו כי השכר והזכויות המשולמים לעובדים    6  -להמציא למזמין, אחת ל 9.15

 אינם נופלים מהנדרש על פי כל דין ו/או הסכם החלים על העסקתם, לרבות הסכם זה. 

 הקבלן מסכים בזאת והוא אחראי כי:  .10

ם בכליהם או על גופם של הנכנסים למתקן על כל  בנייניו וחלקיו על פי  העובדים עשויים להידרש לערוך חיפושי 10.1

 הנחיות המזמין ובכפוף להוראות כל דין. 

 שיון למבקרים הנושאים נשק.יהעובדים ידרשו לבצע בדיקת ר 10.2

בשעת חרום העובדים יהיו חייבים לפעול על פי הנחיות והוראות משטרת ישראל או צה"ל, והכל בתאום עם   10.3

 אישורו. המזמין וב

 דרישת המזמין.  ל פיעל חשבונו ע לעובדים  בדיקות פוליגרף תערכנה 10.4

(, לגוף )לרבות  נזק  –לבדו באחריות בגין כל פגיעה, הפסד, אובדן או נזק מכל סוג שהוא )להלן יחד     איישהקבלן  11.1 .11

מי מטעמו, לרבות מנהליו, עובדיו  מכל סיבה שהיא, בקשר לכל מעשה או מחדל שלו ו/או של    –מוות( ו/או לרכוש  

או   במישרין  שייגרמו  אחרות,  תאונות  ו/או  עבודה  תאונות  לרבות  ובביצועו,  זה  בהסכם  הנוגעים  ומשמשיו, 

בעקיפין לכל אדם ובכלל זה למזמין, עובדיו ו/או משמשיו ו/או כל הפועלים מטעמו ו/או עבורו )שיחשבו כצד ג'(  

 בתו ו/או כל צד שלישי אחר, לרבות בשל שימוש בנשק.ו/או אורחים ומבקרים במתקן ובסבי

בין הצדדים כי המזמין לא ישא בכל תשלום, הוצאה או נזק מכל    לעיל, מוסכם  11.1בסעיף  מבלי לגרוע מהאמור   11.2

יבה שהיא שייגרמו לגופו או רכושו של הקבלן או מי מטעמו או לגוף או רכוש עובדיו או של העובדים מטעמו  ס

או לרכוש המזמין או לגופו או רכושו של כל אדם אחר, כתוצאה ישירה או עקיפה מהפעלתו של הסכם זה; וכי  

 אחריות זו תחול על הקבלן בלבד.
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 נגרמו כאמור לעיל, מיד או במועד קרוב לאחר התרחשותם. הקבלן מתחייב לתקן כל נזק או אובדן ש 11.3

לדרישת המזמין, עם קבלת הדרישה הקבלן מתחייב לשפות ו/או לפצות את המזמין בגין כל נזק במלוא הסכום   11.4

אשר יידרש מהמזמין לשלם ו/או להוציא בכל דרך שהיא כתוצאה מהפרה ו/או מאי קיום התחייבות כלשהי של  

תביעה( של צד ג' כלשהו ו/או    - ה ו/או כתוצאה מדרישה ו/או תביעה ו/או טענה )להלן  הקבלן על פי הסכם ז

 ו/או על פי כל דין.  לעיל 10.1"ק כתוצאה מתביעה בגין נזק שהקבלן אחראי לגביו על פי ס 

נקבע כי לא תופחת אחריותו של הקבלן גם אם יתברר כי נזק כלשהו נגרם עקב התערבות של   11.5 למניעת ספק 

 המזמין או של הסרים למרותו בקשר עם ביצוע השירותים וכל הנובע והכרוך בהם. 

 

 ביטוח

או ממועד    תקופת ההתקשרותעל פי הסכם זה ועל פי כל דין, ממועד תחילת    הקבלן באחריות    לפגוע  מבלי 11.6

ה תקופת  כל  ולמשך  המוקדם  לפי  השירותים,  מתן  שלהתחילת  הארכה  כל  )לרבות  מתחייב  התקשרות   ,)

ביטוחים בישראל, את הביטוחים    הקבלן  ביטוח מורשת כחוק לעריכת  על חשבונו בחברת  ולקיים  לערוך 

המצורף להסכם זה ומהווה חלק בלתי    א'  כנספחמסומן    -המפורטים בטופס האישור על קיום ביטוחים  

 אצל חברת ביטוח המורשית בישראל. (, "קיום ביטוחיםאישור נפרד ממנו )להלן: " 

 :הבאים התנאים  את לכלול הקבלן   מתחייבהנזכרות   הפוליסותבכל  11.7

 : מזמיןו/או ה  הקבלן –הינו  בפוליסות"המבוטח"  שם 11.7.1

 ת בת ו/או עובדים של הנ"ל. ו: לרבות חבר הביטוחי הכיסויהמזמין" לעניין   11.7.2

את המזמין ועובדיו בגין ו/או בקשר עם   לשפות  מורחב  שלישי  צד  כלפי  אחריות  ביטוח 11.7.3
 ומי מטעמו בביצוע השירותים.  הקבלןמעשה או מחדל של 

ל  ביטוח 11.7.4 מורחב  מעבידים  עלי   שפותחבות  ותוטל  היה  המזמין  כמעביד  האת    ה אחריות 
בקשר עם ביצוע    הקבלןלנזקים בגין תאונת עבודה ו/או מחלות מקצוע שיגרמו לעובדי  

 השירותים.

ר 11.7.5 רשלנות  בפוליסות,  חריג  יחול  לא    מחובות   לגרוע  כדי  החריג  בביטול  אין  אולםבתי 
 . חוק פי  על  המבטח  וזכויות  המבוטח

הפועל בשמו ומטעמו    כל  בגין  ואחריותועל פי דין    הקבלןיכסה את אחריותו של    הביטוח 11.7.6
 של הקבלן ולרבות אחריותו בגין קבלני משנה מטעמו.

עצמית   11.7.7 בגין מקרה  בפוליסותסכום השתתפות  ביטוח  ,  של מקרי  או סדרה  ביטוח אחד 

 ₪ .  100,000הנובעים מסיבה מקורית אחת לא יעלה על סך 

כי 11.8 ה  מוסכם  עריכת הביטוחים  באישור  כמפורט  הביטוחי  הכיסוי  היקף  ואו  האחריות  גבולות  נה  י קביעת 

  הקבלן לפי הסכם זה. על    שאינה פוטרת אותו ממלוא חבותו  הקבלןבבחינת דרישת מינימום המוטלת על  

מצהיר ומאשר בזאת כי הוא מנוע    הקבלןלבחון את חשיפתו לחבות ולקבוע את גבולות האחריות בהתאם.  

בכל הקשור לגבולות האחריות האמורים ו/או   טעמוו/או מי מ  מזמיןהמלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי 

   .היקף הכיסוי הביטוחי שהוצא על ידו

  היה והקבלן מתחייב    מזמיןל, לדרוש מהקבלן להמציא את פוליסות הביטוח  א חייברשאי, אך ל  מזמיןה 11.9

בהתאם    מזמין ה  דרושי ש  התאמה או  /ו  תיקון או  /ו  שינוי  כל  ולבצע   כאמור  הפוליסות  את   להמציא   ויתבקש

 לתנאי ההסכם. 
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את אישור  עם החתימה על הסכם זה,    מזמיןמתחייב להמציא לידי    הקבלן,  מזמין הללא כל דרישה מצד   11.10

כשהוא חתום על   אישור הביטוחכי המצאת  חתום על ידי מבטחו. הקבלן מצהיר כי ידוע לו  כשהואהביטוח 

ידי המבטח הינו תנאי מתלה ומקדמי למתן השירותים על ידו, ואולם אי המצאתו לא תגרע מהתחייבויותיו  

,  הקבלןתקופת ביטוחי  יום לפני מועד תום    14-לא יאוחר מ    על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין.  הקבלןשל  

  ביטוח   לתקופות   תוקפו   הארכת  בגין   לעיל  כאמור   הביטוח   אישור   את  מזמין ה  בידי  להפקיד  הקבלן   מתחייב 

 . ביטוח לערוך התחייב  בה התקופה  כל ולמשך  ביטוח תקופת מידי, נוספות

מתחייב    והקבלן כאמור לעיל,    הקבלן שיומצא על ידי    הביטוח את אישור  , לבדוק רשאי, אך לא חייב  מזמין ה 11.11

נשוא   הביטוחים  מנת להתאים את  על  שיידרשו  ו/או התאמה  תיקון  ו/או  שינוי  כל    אישור הביטוח לבצע 

זה.    להתחייבויותיו  הסכם  פי  זכויות    הקבלןעל  כי  השינויים    מזמיןהמצהיר  ולדרישת  הבדיקה  לעריכת 

כל חובה ו/או כל אחריות לגבי הביטוחים נשוא אישור    טעמוו/או מי מ  מזמיןהכמפורט לעיל אינה מטילה על  

  הקבלן הביטוח, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי היעדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על  

את בין אם נדרשה עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו, בין אם  על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, וז 

 נבדק אישור הביטוחים ובין אם לאו. 

מתחייב למלא אחר כל תנאי הביטוחים, לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם ולחדשם מעת    הקבלן  11.12

ו/או להפקיע את תוקף הביטוחי לצמצם  כדי  בו  ולא לעשות כל מעשה שיש  לפי הצורך  כי  לעת  יודגש,  ם. 

 . הקבלןיישא בכל מקרה בסכומי ההשתתפויות העצמיות הנקובים בביטוחי   הקבלן

ידי    מובהר 11.13 על  בעריכת הביטוחים  אין  כל שהיא מהתחייבויותיו    הקבלןכי,  בצורה  לגרוע  או  לצמצם  כדי 

  הקבלן בגין כל נזק ש מזמיןהמחובתו לשפות ו/או לפצות את  הקבלןבהתאם להסכם זה או כדי לשחרר את  

אחראי לו על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין. תשלום תגמולי ביטוח כלשהם לא יהיה בהם אלא כדי להפחית  

 בגין נזק או הפסד. טעמוו/או מי מ מזמין ה מסכום השיפוי ו/או הפיצוי לו יהיו זכאים 

דו ו/או מי מטעמו  מאחריות לכל אובדן ו/או נזק לרכוש המובא על י  טעמוו/או מי מ  המזמיןפוטר את    הקבלן 11.14

לצורך    מזמיןהלחצרי   כלפי  מתן  ו/או המשמש  ו/או תביעה  דרישה  ו/או  טענה  כל  לו  ולא תהיה  השירות, 

 בגין אובדן ו/או נזק כאמור; הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם נזק בזדון.  טעמו ו/או מי מ מזמין ה

את המחירים הנקובים   מדי חודש  תמורת מילוי כל התחייבויותיו של הקבלן על פי הסכם זה, ישלם המזמין לקבלן .12

שעות העבודה החודשיות בפועל. התשלום יהא עבור    במכפלת  (10ההזמנה )סעיף  (  של מסמכי  ג'מסמך  בטופס ההצעה )

 . לכל תפקיד בצירוף סכום הצעת הקבלןמסמך ג' העלות השעתית הנקובה ב

וף לבדיקתו ולנכונותו הוא  בתחילת כל חודש הקבלן יגיש חשבון בגין החודש שחלף. המזמין יבדוק את החשבון ובכפ .13

 יאשרו ויעבירו לתשלום בסוף החודש שלאחר החודש בו סופקו השירותים. 

עודכן  מעת לעת כדלקמן: ( יעודכנו  10של מסמכי ההזמנה )סעיף '(  מסמך ג)המחירים הנקובים בטופס ההצעה  14.1 .14

של מסמכי ההזמנה(, יעודכן  '  מסמך געקב שינוי בדין רכיב מרכיבי ערך שעת העבודה לעובד )בהשוואה למפורט ב

)ב(  28הכלכלה והתעסוקה על פי סעיף  ערך השעה בהתאם, במועד שבו חל עדכון הרכיבים, הכל לפי הוראות שר  

 בחוק להגברת האכיפה.  

שכר    מפרט השירותיםמוסכם שהקבלן ישלם לעובדי האבטחה עבור ימי אימונים, הכשרה והדרכה כנדרש על פי   14.2

  שעות עבודה לכל יום. להסרת ספק, תשלום זה כלול בתמורה המשולמת על ידי המזמין לקבלן  8עבודה עבור  

 מזמין לא ישלם עבור כך כל תשלום שהוא. על פי הסכם זה וה

למניעת ספק, נקבע בזאת כי סעיף זה ו/או כל סעיף אחר בהסכם זה, לרבות ובפרט סעיפים הדנים בהתחייבות   14.3

 הקבלן לגבי עובדיו, אינם מהווים הסדר לטובת צד ג'.
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( לעיל מהווים תמורה מלאה, קבועה וסופית עבור  10המחירים הנקובים בטופס ההצעה של מסמכי ההזמנה )סעיף   .15

יו על פיה סכם זה וההוצאות הכרוכות בכך, לרבות אספקת ביצוע התחייבויות הקבלן, הישירות והעקיפות, החלות על

כל ציוד או פריט, לרבות נשק, והקבלן לא יהא זכאי לתוספת ו/או השתתפות מכל מין וסוג שהוא, בהוצאות הישירות  

 או העקיפות החלות או שיחולו עליו בגין או עקב ביצוע הסכם זה או בגינו. 

או להעביר בדרך כלשהי לכל אדם או גוף שהוא הסכם זה, כולו או חלקו  /הקבלן מתחייב לא לשעבד ו/או להמחות ו .16

 ו/או כל חובה או זכות על פי הסכם זה. 

שעות ברציפות, למעט חריגים הטעונים אישור  מראש  10 -מוסכם שעובד של הקבלן לא יעבוד במשמרת אחת יותר מ .17

שעות    8  - מרת נוספת לאחר מנוחה שלא תפחת משעות, יהא רשאי להתחיל מש  10של המזמין. עובד שסיים משמרת בת  

 ולא יותר משישה ימים בשבוע.

שעות במשמרת אחת, ללא אישור המזמין, לא ישולם המחיר המגיע לקבלן עבור    10  -מוסכם כי עובד קבלן שעבד מעל ל .18

 כל שעות ביצוע השירותים באותה משמרת. 

. המזמין רשאי להאריך חוזה זה לשלוש תקופות  31.12.2022  ועד  1.1.2022  -החל מ  אחת  שנהזה נעשה לתקופה של    חוזה .19

 יום לפני סיום כל תקופה.   30חודשים כל אחת בהודעה לקבלן עד  12נוספות של 

  - זו  וצטרך לנמק החלטת י ש  הבלעדי, מבלי  ו, לפי שיקול דעת מזמין רשאיהא ה י, לעיל 19ף עילמרות האמור בס 19.1

 יום מראש. 90 לקבלןהודעה בכתב   , ע"י מתןחוזהזה לקיצו בכל עת, בתקופת ה חוזהלהביא  

יהיה חשש לאיתנותו הפיננסית של הקבלן דוגמת רישום הערת "עסק חי" בדו"חותיו הכספיים  בכל מקרה בו   19.2

הקבלן ייקלע לחדלות פרעון ו/או יערוך הסדר כלשהו עם נושיו ו/או ייפתחו כנגדו הליכי פירוק  או במקרה בו  

ת ההסכם במקרה  כן יהא המזמין רשאי לבטל א ו/או פשיטת רגל, המזמין יהיה רשאי לבטל הסכם זה לאלתר.

 ימים ממועד פתיחתם.  45בו ייפתחו נגד הקבלן הליכי הוצאה לפועל שלא יסתיימו תוך 

זה ו/או על פי כל    חוזהבכל עת מסיבות כאמור ב  חוזהלבטל את ה   מזמיןאין באמור לעיל כדי לגרוע מזכויות ה 19.3

 דין. 

או לשלם לו תשלום    הקבלןצות את  ידי המזמין, לא תהיה על המזמין חובה לפ-בכל מקרה של ביטול ההסכם על 19.4

 .  למועד ההפסקהעד בפועל  עבור השירותים שסיפק   בחוזה, למעט התמורה הקבועה כלשהו

וזאת    החוזהזה המזמין יהיה רשאי לקלוט לשורותיו עובדים שעבדו עבור הקבלן בביצועו של    חוזהעם סיומו של   19.5

בלן בשל כך. הקבלן מתחייב לשלם לעובד כאמור  ללא צורך בהסכמת הקבלן וללא חובת תשלום פיצוי כלשהו לק

 פיצויי פיטורים מלאים וכן כל זכות אחרת המגיעה לו עקב תקופת עבודתו בשירותו. 

 . לכךאו תביעות בקשר  , דרישותכל טענות לקבלן תהינהלא   כלעיל החוזהבכל מקרה של הפסקת  19.6

ולא יתקן    , לרבות נספחיו,זה  חוזהוראה כלשהי מהוראות  יק השבו הקבלן יפר או לא יקיים במדו   בכל מקרה 20.1 .20

זה, וזאת    חוזהלבטל    מזמין רשאיהיה הי אזי    -הפרתו על אף ארכה סבירה שיקבל בנסיבות הענין לעשות כן  

זה, בשל הפרה או    חוזהלפי הוראות כל דין ושל    מזמיןל  בנוסף ומבלי לפגוע בכל זכות, תרופה או סעד שיעמדו  

 אי קיום כאמור לעיל. 

או באמצעות אחרים את אשר הקבלן חייב היה    והא רשאי לעשות בעצמי  מזמיןבמקרה של הפרה כאמור, ה  20.2

 זה ולא עשה, וזאת על חשבונו של הקבלן בלבד.  חוזהלעשות לפי  

בזאת כי בגין כל אחת מהפרות  מבלי לגרוע מכל זכות אחרת הנתונה למזמין על פי חוזה זה ועל פי כל דין, מוסכם   20.3

 – החוזה המפורטות להלן יהיה המזמין זכאי לפיצוי הנקוב בצידה, וזאת כפיצוי מוסכם ומוערך מראש 
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 כפיצוי מוסכם ומוערך מראש לכל מקרה. ₪  1,000  –אי הגעת עובד למשמרת  20.3.1

 כפיצוי מוסכם ומוערך מראש לכל מקרה. ₪  500 –דקות  10איחור של עובד מעל   20.3.2

הציב הקבלן לביצוע השירותים עובד ללא מדים בניגוד להתחייבותו על פי הסכם זה, רשאי המזמין   20.3.3

 . מהמחיר המגיע לקבלן על פי הסכם זה עבור ביצוע שעות שירותיו של עובד כנ"ל 50%לנכות עד 

רשאי   20.3.4 זה,  הסכם  פי  על  להתחייבויותיו  בניגוד  חמוש  בלתי  עובד  השירותים  לביצוע  הקבלן  הציב 

 )חמש מאות( ₪ כפיצוי מוסכם ומוערך מראש לכל מקרה.  500להפחית מהתמורה סך של מין המז

הציב הקבלן לביצוע השירותים עובד אשר נמצא כשהוא ישן רשאי המזמין שלא לשלם את המחיר   20.3.5

וזאת כפיצוי מוסכם ומוערך מראש בגין נזקי    עבור השירותים באותה משמרת בגין כל העובדים בה

 . פרההמזמין בשל הה 

על התנאים  הציב הקבלן לביצוע השירותים עובד שלא אושר ע"י המזמין או הוצב עובד שאינו עונה   20.3.6

  500לפיצוי מוסכם ומוערך מראש בסך  , בין אם אושר ובין אם לאו, זכאי  ב'  במסמךשו/או הכישורים  

 )חמש מאות( ₪ לכל מקרה של הפרה. 

מהמחיר    50%ההסכם רשאי המזמין לנכות עד  לא ביצע הקבלן את הפיקוח והביקורת כנדרש על פי   20.3.7

 עבור שירותי האבטחה באותה משמרת בגין כל העובדים בה.

יהא רשאי המזמין   20.4 כיאות  או לא ימלא את תפקידו  יעדר  וכן במקרה שעובד  בכל אחד מהמקרים האמורים 

ל ידם וכן את  להחליפם בעובדים אחרים מקבלן אחר, ולנכות את המחירים ששולמו בגין ביצוע השירותים ע

הנזקים וההוצאות שנגרמו, מהתשלומים המגיעים לקבלן וזאת מבלי לגרוע מיתר זכויותיו של המזמין על פי  

 הסכם זה ו/או על פי דין. 

ובין    ,בין באופן מלא או חלקי  ,שיוטל עליו  פיצויאינו רשאי להשית על עובדיו כל    הקבלןספק, מובהר כי    תהסרל 20.5

 באופן ישיר או עקיף. 

רשאי  מובה .21 והמזמין  למזמין,  לעיל  כהגדרתם  השירותים  של  מסוגם  שירותים  באספקת  בלעדיות  אין  לקבלן  כי  ר 

בהתאם להיקפי    לקבלן  התמורה תשולםו הסכם מסגרת  להתקשר עם ספקים נוספים לפי שיקול דעתו. החוזה הינו  

להזמין שירותים בהיקף כלשהו    השירותים שיידרשו מעת לעת ועל פי ביצוע בפועל. מובהר כי המזמין אינו מתחייב

 וכן כי היקף השירותים שיוזמנו, אם יוזמנו, יהיה בהתאם לצרכיו ושיקול דעתו הבלעדי של המזמין.    מהקבלן

ובנוסח   .22 בתנאים  בנקאית  ערבות  למזמין  הקבלן  ימציא  זה,  הסכם  פי  על  הקבלן  התחייבויות  כל  ביצוע  להבטחת 

מדד חודש   –ש"ח, כשהסכום צמוד למדד המחירים לצרכן )מדד בסיס    ,000100על סך  '  בנספח  המצורפים להסכם זה כ 

יום לאחר גמר תוקף הסכם זה. במידה ויוארך תוקף ההסכם, ידאג הקבלן   60(. ערבות תהא בתוקף עד 2021 ספטמבר

 להארכת תוקפו בהתאם.  

שאי לחלט את הערבות הבנקאית על מבלי לגרוע מזכויותיו של המזמין על פי הסכם זה או על פי כל דין, יהא המזמין ר

 פי שיקול דעתו הבלעדי, כולה או מקצתה בגין כל נזק או הפסד א שר נגרם לו על ידי הקבלן.  

לעיל ומכל זכות אחרת הקיימת למזמין כלפי הקבלן על פי ההסכם ועל פי כל דין,     21מבלי לגרוע מהאמור בסעיף   .23

 המזמין יהא רשאי לקזז מכל תשלום המגיע לקבלן מהמזמין כל חוב של הקבלן למזמין.

דדים כי התקשרות הקבלן עם המזמין על פי חוזה זה הינה התקשרות של  למען הסר ספק מצהירים בזאת הצ 24.1 .24

קבלן עצמאי, וכי עובדיו של הקבלן וכל אדם אחר העושה עבודה ו/או שירות כל שהם עבורו ו/או בשמו ו/או  

מטעמו אינם ולא יחשבו בשום מקרה שהוא כעובדי המזמין, ובינם לבין המזמין אין ולא יהיו כל יחסי עובד  
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יד או יחסים משפטיים אחרים המטילים אחריות כל שהיא על המזמין, ואין על המזמין כל אחריות וחובות  ומעב

 שהם למעט התחייבותו לשלם לקבלן כנקבע בחוזה זה. 

, בכל מקרה בו יידרש המזמין, מכל סיבה שהיא, לשאת בכל הוצאה או  לעיל  24.1  סעיףמבלי לגרוע מהוראות   24.2

תשלום שהם שעניינם עבודת עובדי הקבלן, ישא הקבלן בלבד בכל דרישה, תביעה, הוצאה, נזק שיגרמו למזמין  

המזמין לשלם לעובדי הקבלן או מי מהם לרבות שכר עבודה ו/או כל זכות    עקב כך ובכלל זה תשלומים שיהא על

אחרת. מבלי לגרוע מכלליות האמור ומהתחייבות השיפוי של הקבלן כלפי המזמין כלעיל, הקבלן נותן בזה בנוסף  

כנגד   עובד מעובדיו  נדרש, בכל מקרה של תביעה מצד  דין  כנתבע, בהיותו בעל  ומראש את הסכמתו לצירופו 

מזמין. להסרת ספק, אין באמור כדי לגרוע מזכות המזמין להגשת כל תביעת שיפוי נגד הקבלן, לרבות בהליכי  ה

 צד ג', ככל שיתאפשרו. 

נקבע בזאת כי הסכם זה מקנה למזמין את הזכות לדרוש מהקבלן את ביצוע השירותים, על פי הקף שייקבע על ידי   .25

בנוסף, האמור בהסכם זה כדי לחייב את המזמין להיקף כספי כלשהו.  המזמין, ולפי שיקול דעתו הבלעדי, ואין בכל  

בכל מקרה של צמצום להזמין שירותי דיילות מכל קבלן שירותים אחר, על פי שיקול דעתו הבלעדי.    יהא המזמין רשאי

ל או הרחבת היקף השירותים תבוצע התאמה של התמורה לה זכאי הקבלן על פי המחירים הנקובים בטופס ההצעה ש

 (.  10מסמכי ההזמנה )סעיף 

ימים מיום חתימת הסכם זה, אישור משלטונות המס   7הקבלן מתחייב בזה  להמציא למזמין, לא יאוחר מאשר בתום   .26

 מקור החל עליו. לא המציא הקבלן אישור כאמור, ינוכה מס במקור כחוק. בדבר שיעור ניכוי המס ב

אין לראות בכל זכות בדיקה ו/או פיקוח הנתונה למזמין בחוזה זה, בין אם מומשה ובין אם לאו, כמשחררת את הקבלן   .27

 מחובתו המלאה לקיים אחר הוראות החוזה במלואן ובמועדן. 

מחדל מצידו של צד המזמין במימוש זכות מזכויותיו עפ"י הוראות חוזה זה לא יחשב לו כויתור, כהסכמה כהשלמה   .28

או כהודאה מצידו, ולא יהא בכך משום מניעות נגדו, והוא רשאי להשתמש בזכויותיו אלה או בכל חלק מהן, בכל עת  

 שיחפוץ. 

ם למשנהו לפי הכתובות במבוא להסכם זה, תחשב כאילו  כל הודעה בכתב שתשלח בדואר רשום על ידי אחד מהצדדי .29

 שעות מעת מסירתה למשלוח.  48הגיעה לתעודתה בתום 

 
 :ולראיה באו הצדדים על החתום 

 

 

   

 הקבלן   המזמין 

 
 

 

 

 

 ' אנספח 
 עריכת ביטוחים אישור 
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 : האישור הנפקת תאריך  אישור קיום ביטוחים  
בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל   ביטוח פוליסתאישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה 

את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר  
 יסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. האמור בפול 

 האישור  מבקש   מעמד העסקה   אופי מבוטח ה האישור  מבקש

מרכז הקונגרסים הבינלאומי אי. סי. סי. ירושלים 
בניני האומה בע"מ ו/או חברות בנות ועובדים של  

 הנ"ל 

 שם 
 
 

Xשירותים   
 

Xאחר  : 
 

שירותי שמירה,  
אבטחה, סדרנות  

  סדרנות באירועים
חניון במרכז קונגרסים ב

  הבינלאומי ירושלים
 ו/או שירותים נלווים.

 

Xשירותים   מזמין 
 

  אחר☐ 
______________________ 

 .ז./ח.פ. ת
 

 .ז./ח.פ. ת
 

 מען 
 9136402ירושלים  36530ת.ד. 

 מען 
 

 כיסויים 
  סוג

 הביטוח 
לפי   חלוקה
  גבולות

אחריות או  
  סכומי
 ביטוח 

  מספר
 הפוליסה 

  ומהדורת נוסח 
 הפוליסה 

  תאריך
 תחילה 

  תאריך
 סיום 

  למקרה האחריות גבול
 ביטוח  ולתקופת

 ביטוח  סכום /

נוספים בתוקף וביטול    כיסויים
 חריגים  

  לנספח בהתאם כיסוי קוד   לציין יש
 ' ד

 מטבע  סכום 

  כלפי   אחריות

 שלישי  צד

   ₪ 4,000,000   ביט  
 אחריות צולבת   302
 שיפוי  הרחב  304
ויתור על תחלוף לטובת מבקש   309

 האישור  
 "ל המל  תביעות  315
 מבקש האישור מבוטח נוסף  318
 ראשוניות  328
רכוש מבקש האישור יחשב   329

 כצד ג  

  אחריות

 מעבידים 

   ₪      20,000,000   ביט  
ויתור על תחלוף לטובת מבקש   309

 האישור  
מבוטח נוסף היה ויחשב   319

 כמעבידם  
 ראשוניות  328

אחריות  

 מקצועית 

    4,000,000       ₪ 
 אובדן מסמכים 301
 אחריות צולבת   302
 הרחב שיפוי  304
ויתור על תחלוף לטובת מבקש   309

 האישור . 
 מרמה ואי יושר עובדים. 325
עיכוב/שיהוי עקב מקרה   327

 ביטוח
 ראשוניות  328
 חודשים.     6תקופת גילוי  332

השירותים )בכפוף, לשירותים המפורטים בחוזה בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח   פירוט 
 '(*:ג

 אבטחה  001

 *  הפוליסהשינוי  /ביטול
  או  השינוי בדבר האישור למבקש  הודעה משלוח  לאחר  יום 60 אלא   לתוקף ייכנס לא, ביטוח פוליסת  של ביטול  או  האישור מבקש   לרעת שינוי 

 . הביטול
 האישור  חתימת
 : המבטח 



 - 52 - 

 
 נספח ב' לחוזה 

 ערבות ביצוע נוסח
 

 לכבוד 
 מ "בע מרכז הקונגרסים הבינלאומי אי.סי.סי. ירושלים בנייני האומה 

 ירושלים 
 

 נ.,.ג.א
 _____________ מספר ערבות  :הנדון

 

 מותנית ובלתי  מוחלטת  בערבות כלפיכם בזה  ערבים אנו (הנערב - )להלן __________________ בקשת פי  על

 ההצמדה לתנאי לצרכן, בהתאם המחירים למדד צמוד כשהואאלף( ₪    מאה)  100,000 של לסך  עד סכום כל לתשלום

סדרנות באירועים וסדרנות בחניון  שירותי שמירה, אבטחה,    למתן  להצעה בקשר (הערבות סכום - )להלן להלן  הנקובים
 . הנערב לכם שהציע מרכז הקונגרסים "בנייני האומה" במתחמי

 

 הפרשי בתוספת  ידינו על הערבות, ישולם סכום לגובה זה, עד ערבות לכתב בקשר מאתנו  שתדרשו סכום כל

 :הבאים בתנאים הצמדה
 לאחרונה שהתפרסם  לצרכן המחירים מדד יהיה זה,  ערבות כתב  פי על כלשהו סכום לכם  נשלם שבו ביום אם

 שהוא 15.10.2021 ביום תפרסםיש 2021 ספטמבר חודש ממדד גבוה) החדש המדד - )להלן  בפועל התשלום לפני

 המדד עלה שבו שיעור באותו מוגדל כשהוא סכום אותו לכם  נשלם) הבסיסי המדד - )להלן נקודות ____

 .הבסיסי המדד לעומת החדש
 המרכזית הלשכה ידי-על המתפרסם לצרכן המחירים מדד פירושו “ "מדד או“ לצרכן המחירים "מדד המונח

-על ויפורסם במידה או עריכתו, או חישובו שיטת ותוחלף במידה או המדד בסיס ויוחלף לסטטיסטיקה. במידה

 . זה סעיף לצרכי במדד השינויים חישוב ידכם על יעשה לסטטיסטיקה, המרכזית הלשכה במקום אחר גוף דיי
 לעומת ירד החדש המדד כי ,זה ערבות  כתב פי על כלשהו סכום לכם נשלם שבו ביום יתברר מקרה, אם בכל

 .מאתנו שתידרשו הסכום מלוא את נשלם אז כי ,הבסיסי המדד
 הראשונה דרישתכם קבלת מיום ימים שבעה תוך ,ידכם על יידרש שתשלומו  סכום כל לכם  לשלם מתחייבים  אנו

 הסכום סילוק  את תחילה לדרוש עליכם  שיהא ומבלי דרישתכם את לנמק או לבסס עליכם  להטיל מבלי ,בכתב

 בדרישה לפנות  או /ו הנערב נגד  משפטיים בהליכים לנקוט חייבים תהיו לא  כי  מודגש  כן  כמו  . הנערב מאת ל "הנ

 . ידינו על סכום כל לתשלום מוקדם כתנאי ,אחרים ביטחונות לממש או/ו לנערב מוקדמת
 הערבות סכום מתוך ידכם על שייקבע סכום כל ,לעת מעת , כאמור בדרישה לממש ורשאים זכאים תהיו אתם

 .הערבות סכום על יעלו לא זאת ערבות בגין ידנו על  וישולמו ידכם על שיידרשו הסכומים כל שסך ובלבד -
 סכום יתרת לגבי תוקפה במלוא זאת ערבות תישאר ,אחת בפעם  במלואה זו ערבות תממשו ולא במידה ך,לפיכ

 . ממומשת הבלתי הערבות
 מתשלום להימנע  רשאים נהיה לא , כן וכמו ,שהיא ועילה סיבה מכל זה ערבות כתב לבטל רשאים נהיה לא אנו

 כל לרבות טענה  כל על  ומראש במפורש  בזה מוותרים והננו ,שהיא ועילה סיבה מכל זה  ערבות  כתב פי -על

 . דין פי-על  לנערב המוענקת ברירה
 פי על דרישה כל .ומבוטלת בטלה תהיה זה תאריך  ולאחר(  כולל) ליום _______ עד בתוקפה  תעמוד  זו ערבות

 .ל"הנ מהתאריך יאוחר לא בכתב אצלנו להתקבל  צריכה זו ערבות
 .חוזרת בלתי היא זו ערבות
                  

 ,רב בכבוד     
 

 

 _______ בנק      
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 ה'  מסמך

 ההצעה להבטחת הערבות נוסח

 
 לכבוד 

 מ "בע מרכז הקונגרסים הבינלאומי אי.סי.סי. ירושלים בנייני האומה 
 ירושלים 

 

 נ.,.ג.א
 

 _____________ מספר ערבות  :הנדון

 

 מותנית ובלתי  מוחלטת  בערבות כלפיכם בזה  ערבים אנו (הנערב - )להלן __________________ בקשת פי  על

שירותי שמירה,  למתן   להצעה בקשר (הערבות סכום - )להלן)חמישים אלף( ₪    50,000 של לסך  עד סכום כל לתשלום
 . הנערב לכם שהציע מרכז הקונגרסים "בנייני האומה" במתחמיאבטחה, סדרנות באירועים וסדרנות בחניון 

 

 הראשונה דרישתכם קבלת מיום ימים שבעה תוך ,ידכם על יידרש שתשלומו  סכום כל לכם  לשלם מתחייבים  אנו

 הסכום סילוק  את תחילה לדרוש עליכם  שיהא ומבלי דרישתכם את לנמק או לבסס עליכם  להטיל מבלי ,בכתב

 בדרישה לפנות  או /ו הנערב נגד  משפטיים בהליכים לנקוט חייבים תהיו לא  כי  מודגש  כן  כמו  . הנערב מאת ל "הנ

 . ידינו על סכום כל לתשלום מוקדם כתנאי ,אחרים ביטחונות לממש או/ו לנערב מוקדמת
 הערבות סכום מתוך ידכם על שייקבע סכום כל ,לעת מעת , כאמור בדרישה לממש ורשאים זכאים תהיו אתם

 .הערבות סכום על יעלו לא זאת ערבות בגין ידנו על  וישולמו ידכם על שיידרשו הסכומים כל שסך ובלבד -
 סכום יתרת לגבי תוקפה במלוא זאת ערבות תישאר ,אחת בפעם  במלואה זו ערבות תממשו ולא במידה ך,לפיכ

 . ממומשת הבלתי הערבות
 מתשלום להימנע  רשאים נהיה לא , כן וכמו ,שהיא ועילה סיבה מכל זה ערבות כתב לבטל רשאים נהיה לא אנו

 כל לרבות טענה  כל על  ומראש במפורש  בזה מוותרים והננו ,שהיא ועילה סיבה מכל זה  ערבות  כתב פי -על

 . דין פי-על  לנערב המוענקת ברירה
 פי על דרישה כל .ומבוטלת בטלה תהיה זה תאריך ולאחר) )כולל ליום _______ עד בתוקפה  תעמוד זו ערבות

 . ל"הנ מהתאריך יאוחר לא בכתב אצלנו להתקבל  צריכה זו ערבות
 .חוזרת בלתי היא זו ערבות
                  

 ,רב בכבוד     
 

 

 בנק _______      
 
 

 


