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 הצעות  להציע  הזמנה
 

מתן שירותי שמירה  "( מזמינה בזאת מציעים להציע הצעות ל המועצה: "להלן)  עומר  מקומית ה  המועצה 

 "(.השירותיםבמכרז זה בכלל ובמפרט השירותים בפרט )להלן: " כמפורט הכל ואבטחה בתחומה, 

 השירותים הנדרשים  .1

שובי" ומתן מענה  י, תפעול "מרכז הפעלה יביישוב אבטחה וסיור  שירותי שמירה,  השירותים יכללו  

, וכן  (106מוקד    -לדיווחי התושבים בכל אירוע של תקלות אחזקה בישוב )מים, ביוב, חשמל וכיו"ב  

 שירותי שמירה במוסדות חינוך, הכל כמפורט במפרט השירותים )נספח א'(. 

באזור התעשיה  ו  גני עומר   - יה מבוגרת  י ברובע לאוכלוס  220  - בתי אב, מתוכם כ  2,700  -כ ביישוב עומר  

 פועלים כמאה מפעלים ובתי עסק שונים. 

ברו )טלפונית +מסך התרעה(  ת אישורים כלשהם( יחוגשישובי )לגביו לא נדרש ה ילמרכז ההפעלה ה 

 מערכות האזעקה וכיבוי האש של מוסדות הציבור בישוב. 

המציע   על  כי  הלב,  הזכייה. תשומת  בהודעת  הנקוב  יהא מהמועד  בפועל  השירותים  מועד תחילת 

 ימים )בערך( מיום ההודעה.  30הזוכה להיות ערוך למתן תחילת השירותים באופן מיידי ותוך 

 
 הכוללת המכרז  חוברת .2

 הזמנה להציע הצעות )מסמך זה(. .1

 תנאי מכרז.  .2

 הצהרת המשתתף במכרז. .3

 מידע אודות ניסיון המציע.  .4

 אישור רו"ח להוכחת תנאי סף נדרשים.  .5

 נוסח ערבות בנקאית להבטחת הצעה וקיום ההסכם )שיש לצרף להצעה(.  .6

 נוסח הסכם ונספחיו:  .7

 נספח א' להסכם.כמסומן  - מפרט השירותים  .2.7.1

 . למפרט/להסכם 1כנספח א' מסומן  –וס"ח הסכם מ

 כנספח ב' להסכם.מסומן  –הצעת המחיר  .2.7.2

 ' להסכם.גכנספח מסומן   -תצהיר העדר קרבה לעובד מועצה ו/או לחבר מועצה  .2.7.3

 .כנספח ד' להסכםמסומן  -תצהיר בדבר העדר הרשעות פליליות   .2.7.4

 להסכם. כנספח ה'מסומן   –דרישות ביטוח .2.7.5
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 . ב/מאתר המועצה לעיון והורדההמכרז יועמדו   מסמכי .3

משרדי  , עומר )להלן: "45במשרדי המועצה שברח' תמר    אואת מסמכי המכרז טלפונית    לרכוש ניתן   .4

בשום    לא יוחזרואשר  ₪     1,000סך של     , תמורת15:00עד    09:00בין השעות  ה'  -א'  בימים"(  המועצה

 מקרה.  

חובה .5 בי  סיור קבלנים  זמני המכרז.  תקיים  בלוח  לעיל  הנקוב  יציאה לשטח ממשרדי המועצה.  מועד 

 . י סף להגשת הצעהיובהר כי השתתפות בסיור הקבלנים ולכל אורכו הינה חובה ומהווה תנא

ה  לרכזיש   .6 על  ולהעלותן  וקיימות,  במידה  השאלות  כל  שאלות  כתב  את  להגשת  האחרון  למועד  עד 

הדר קקון,    גב'ליידי עוזרת המנכ"ל, ה  בלבד,   Wordהמכרז, בקובץהבהרה כמצוין לעיל בלוח זמני  

שמספרו:  michrazim@omer.muni.il :לדוא"ל בטלפון  המסמכים  קבלת   ולוודא 

08-6291122 . 

ויהיו(,   .7 )ככל  סיור קבלנים  ופרוטוקול  ובכללם מענה לשאלות הבהרה  יועלו לאתר מסמכי הבהרות 

. משכך, באחריות משתתפי המכרז להתעדכן באתר המועצה וביחס להבהרות ככל ויהיו, בכל  המועצה

 עת ועד למועד האחרון להגשת הצעות.

נס  וכתש  הסגור   פה , במעט )ראו שם(  בתנאי המכרז   באופן המפורטאת ההצעות יש להגיש באופן ידני,   .8

עד    וזאת"(  משרדי המועצה, עומר )להלן: "45מר  שברח' ת  המועצהלתיבת המכרזים הנמצאת במשרדי  

המכרז.  ל זמני  בלוח  לעיל  הנקוב  הצעות  להגשת  האחרון  מסמכי    בכל מועד  את  להחזיר  יש  מקרה, 

  .המכרז במלואם

כמו גם הצעות שתוגשנה לכל תיבה אחרת    הצעות אשר תוגשנה לאחר מועד ההגשה לא תתקבלנה  .9

 שאינה תיבת המכרזים כנדרש. 

 יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות.    180התקופה בה תחשב ההצעה כעומדת בתוקפה היא   .10

הנכם מתבקשים לעיין היטב בכל החומר המצ"ב ולהחזיר לנו את הצעתכם שתכלול את כל המסמכים   .11

וחתומים על ידי המוסמכים לחתום עליהם בכל עמוד ועמוד,  כשהם מלאים לעיל,  2בסעיף המפורטים 

 כולל בעמודי המפרט אשר צורפו להסכם.

, ובכלל זה כל  ל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרזכ .12

על חשבונו  אלה ושא בהוצאות  יהמציע אשר יעל    חלות  במסמכי המכרז,  מהנדרש ההוצאות הכרוכות  

 . בלבד. מובהר, כי בהצעתו כפי שמוגשת, התחשב המציע בכל ההוצאות הנ"ל

mailto:michrazim@omer.muni.il
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כמו כן, המועצה שומרת לעצמה את הזכות להגדיל או      אין המועצה מתחייבת לקבל הצעה כלשהי. .13

לשלבים, להזמין    השירותים לפצל את ביצוע  השירותים על פי שיקול דעתה הבלעדי ו הקטין את היקף  ל

בין מציעים שונים, הכל על פי    השירותיםאו לפצל את    םאו רק חלק מהם  כול   ם השירותימהזוכה את  

עדי וללא צורך בהנמקה, והמציעים מוותרים ומנועים מראש מלהעלות כל טענה ו/או  הבל  יקול דעתהש

ם המוצעים לא  מחיריה במקרה כאמור ייחתם חוזה עם סכום שונה מן ההצעה, אך    תביעה בעניין זה.

 ישתנו.  

לפסול ו/או לדחות את  לבטל המכרז,  הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי,  המועצה שומרת לעצמה את   .14

גביו היה למועצה ניסיון רע ו/או כושל במהלך השנים האחרונות לרבות במקרה של  להצעתו של מציע,  

ציע, חשד למרמה, תביעות בלתי  אי שביעות רצון משמעותי מעבודתו/שרותיו, הפרת חוזה על ידי המ

 סבירות בעליל וכיו"ב. 

על המציע לדאוג למילוי כל ההוראות המפורטות במסמך זה וביתר מסמכי המכרז. אי מילוי אחת או   .15

 יותר מהדרישות, עלול לגרום לפסילת ההצעה. 

ור לעיל,  כל העלויות הכרוכות, באופן ישיר או עקיף, בהגשת ההצעה למכרז ומבלי לפגוע בכלליות האמ .16

אגרות או תשלומים הנדרשים בגין מסמכים ותעודות שיש לצרפם להצעה וכל הוצאה או עלות    לרבות

אחרת ללא יוצא מן הכלל, יחולו על המציע בלבד. למען הסר ספק מובהר בזה, כי גם במקרה בו יבוטל  

לא יהיה    ,םאו כל חלק מה  השירותיםהמכרז מכל סיבה שהיא ו/או המועצה תחליט שלא לבצע את  

 המציע זכאי להחזר עלויות או הוצאות כלשהן בגין רכישת מסמכי המכרז ו/או בגין השתתפותו במכרז.

או תוספת שייעשו במכרז, בכללו ולא רק, במפרט השירותים, בתנאי ההסכם או כל הסתייגות    שינויכל   .17

לגביהם, בין על ידי תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, עלול לגרום לפסילת  

 ההצעה. 

  ביטוח  .18

מכרז( ימציא  המציע, בעצם הגשת הצעתו מצהיר ומתחייב, כי היה והצעתו תתקבל )יבחר כזוכה ב .18.1

למועצה אישור מחברת ביטוח על עמידתו בדרישות המועצה לכיסויי הביטוח הנדרשים במכרז  

 זה.

מובהר בזאת, כי לפני הגשת הצעה למכרז זה על המציע חלה האחריות לוודא בעצמו ועל חשבונו   .18.2

אצל חברת ביטוח האם תסכים לבטחו כנדרש במכרז ואת המשמעויות הכספיות של התאמת  

 וי הביטוחי העומד לרשותו לדרישות המועצה, ככל שיש כאלה. הכיס

 למען הסר ספק מובהר בזאת: .18.3
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מציע שהצעתו תתקבל לא יוכל לטעון כי אין ביכולתו ו/או חברת ביטוח מסרבת להתאים  .18.3.1

שלו   הביטוח  כיסוי  התאמת  עלויות  כי  ו/או  במכרז  לנדרש  שלו  הביטוח  כיסוי  את 

 הצעתו. לדרישות המעצה לא נלקחו בחשבון ב 

במועד  .18.3.2 לדרישות המועצה  שלו  כיסויי הביטוח  יתאים את  ולא  מציע שהצעתו תתקבל 

הנקוב במכרז ו/או בהסכם, שמורה למועצה הזכות, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לחלט את 

הערבות שהגיש, לבצע את הנדרש במכרז זה על ידי ספק אחר על חשבונו וכן לנקוט נגדו  

חוקית העומדת לרשותה לדרוש ממנו פיצוי על הנזקים שיגרמו לה מעצם אי    בכל דרך

 עמידת המציע בהתחייבות זו כלפיו.

 כללי  .19

את .19.1 ינקוב  ידו,    המציע  על  המוצעים  כנספחהמחירים  המסומנת  המחיר  להסכם  בהצעת   . ב' 

 הקובעים בהצעת המחיר=נספח ב'. והמינימום תשומת לב המציעים למחירי המקסימום 

 – הקבועים בנספח ב'  המקסימום  המינימום ו/או  שתחרוג ממחירי    ,כולה או חלק ממנה,  הצעה

 תיפסל.

את כל ההוצאות, בין המיוחדות   יכללו"( מחיר התמורה)להלן: "  ע"י המציע  יםהמוצע   יםהמחיר  .19.2

פי תנאי המכרז, לרבות כוח  על    השירותים  במתןובין הרגילות, מכל מין וסוג שהוא הכרוכות  

אדם, ציוד, כלי רכב, חומרים, הובלת הטובין, פריקתם ביעדים השונים, כלי עבודה, ביטוחים,  

וכיו"ב והיתרים  שהוא  .  רישוי  סוג  מכל  תוספת  התמורה  למחיר  תתווסף  לא  ספק  הסר  למען 

 .  רווח קבלן ראשי, תוספת מרחק/אזור וכיוצ"בלרבות 

מכלליות האמור לעיל, כל ההיטלים הממשלתיים, מכס, בלו, מס קניה וכיו"ב ייחשבו  מבלי לגרוע   .19.3

   ככלולים במחיר ההצעה.

במידה והגיש מחירי יחידה שונים לאותו סעיף המופיע בפרקים שונים ו/או    כי המציע מסכים,   .19.4

ר  מקומות שונים, תהא המועצה רשאית לתקן את ההצעה כך שיילקח בחשבון המחיר הנמוך ביות

 לאותו סעיף. 

המציע מסכים כי במידה ולא הציע מחיר לשירות מסוים רואים אותו כאילו הצעתו כוללת גם   .19.5

 התחייבות למתן שירות זה. 

, כי אישור המועצה לתחילת מתן השירותים כמו גם מועד תחילתם, מותנה בקבלת כל  בזאתמודגש   .20

חוק   פי  על  ו/או  זה  מכרז  פי  על  הנדרשים  וההיתרים  במידה האישורים  המוסמכות,  מהרשויות 

  ויידרשו.

 בכבוד רב,   
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    עומר  מקומיתראש המועצה ה פיני בדש,

 

 המכרז  תנאי 

 כללי  .1

המכרז   במסמכי  לאמור  מוחלט  באופן  כפופות  למכרז  כולליםההצעות  "  אשר  מסמכי  )להלן: 

 "(:המכרז

 הזמנה להציע הצעות )מסמך זה(. .1.1

 תנאי מכרז.  .1.2

 הצהרת המשתתף במכרז. .1.3

 ניסיון המציע. פירוט   .1.4

 אישור רו"ח להוכחת תנאי סף נדרשים.  .1.5

 נוסח ערבות בנקאית להבטחת הצעה וקיום ההסכם )שיש לצרף להצעה(.  .1.6

 נוסח הסכם ונספחיו:  .1.7

 נספח א' להסכם.כמסומן  - מפרט השירותים  .1.7.1

 . להסכם/למפרט 1כנספח א'מסומן  –הסכם מוס"ח 

 כנספח ב' להסכם.מסומן  –הצעת המחיר  .1.7.2

 ' להסכם.גכנספח מסומן   -תצהיר העדר קרבה לעובד מועצה ו/או לחבר מועצה  .1.7.3

 .כנספח ד' להסכםמסומן  -תצהיר בדבר העדר הרשעות פליליות   .1.7.4

 להסכם. כנספח ה'מסומן  – דרישות ביטוח  .1.7.5

לפחות   .1.8 המשתתפים  לידי  שהגיע  נוסף  מסמך  להגשת    2כל  האחרון  המועד  לפני  עבודה  ימי 
 מפורש כי הוא מהווה חלק ממסמכי המכרז. ההצעות ואשר נאמר בו ב

כי כל התנאים, התניות, ההסברים וההנחיות המפורטים במסמכים שצוינו    ,למען הסר ספק מובהר
 כ"מסמכי המכרז" מהווים חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז.

 
 סף להשתתפות במכרז  תנאי .2

ואשר המציאו את כל    הבאים במצטבר  הסף  בכל תנאי  רשאים להשתתף במכרז מציעים העומדים

 בתנאים אלה: האישורים והמסמכים הדרושים להוכחת עמידתם 
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למען הסר ספק מובהר    -)חברה בע"מ או שותפות רשומה(    כדין בישראליחיד או תאגיד רשום   .2.1

בזה, כי לא רשאים להשתתף חבר יחידים שאינו מאוגד בתאגיד רשום כחוק וכן לא רשאיות  

יחדיו,   נרשמו  אם  אלא  אחרת  דרך  בכל  או  משותף  במיזם  שותפויות  או  חברות  להשתתף 

 חוק. בתאגיד רשום כ 

ככל ומדובר בתאגיד יצרף המציע בנוסף    .תעודת עוסק מורשה)להוכחת תנאי זה יצרף המציע  

 (. אישור מורשי חתימה  -ו תעודת התאגדותגם 

 המציע רכש את מסמכי המכרז. .2.2

 קבלה על רכישת מסמכי המכרז, על שמו(. תנאי זה על המציע לצרף  להוכחת )

 

 .ולכל אורכוהמציע השתתף בסיור קבלנים )חובה(  .2.3

 )להוכחת תנאי זה על המציע לצרף פרוטוקול סיור קבלנים חתום על ידו(. 

 

בנקאית  מציעה .2.4 ערבות  ב  הגיש  של  אוטונומית  אלף  )ובמילים:  ₪    400,000סך  ארבע מאות 

צמודה למדד המחירים  "(,  ולביצוע ההסכם  ערבות להבטחת הצעה( )להלן: "חדשיםשקלים  

, אשר  15.05.2022שפורסם ביום    2022אפריל  לצרכן, כאשר המדד הבסיסי יהיה מדד חודש  

ליום   "המועצה המקומית    31/12/2022תעמוד בתוקפה עד  ", באופן, בתנאים  עומר לפקודת 

ולביצוע   נוסח ערבות להבטחת הצעה"של    המדויקנוסחו  האמורים בתנאי המכרז ובהתאם ל

 למסמכי המכרז.  " המצורףההסכם

 

לקיום וארגון משרד לשירותי שמירה לפי חוק חוקרים פרטיים   בתוקף  רישיוןהמציע בעל   .2.5

 . 1972 -התשל"ב   ושירותי שמירה,

 רישיון בתוקף, על שמו(.תנאי זה על המציע לצרף  להוכחת )

 

 .1949 -, התש"ט ירייהג' לחוק כלי  10 יףמיוחד לפי סע ישיוןהמציע בעל ר .2.6

 , על שמו(.תנאי זה על המציע לצרף רישיון בתוקף להוכחת )

 

 . 2013- צו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי(, תשע"גל 9.4המציע בעל רישיון לפי פריט  .2.7

 , על שמו(.זה על המציע לצרף רישיון בתוקף תנאי להוכחת )

 

 .באזור הדרום המציע הינו בעל רישיון להפעלת חדר נשק ע"פ הנחיות הבט"פ .2.8

 )להוכחת תנאי זה על המציע לצרף העתק מהרישיון כשהוא בתוקף ועל שמו(.
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 ק"מ.    40 -מ היישוב עומר ביותרבמקום שאינו מרוחק מפעיל סניף/משרד המציע בעל  .2.9

מסמך "מידע אודות ניסיון המציע"  למלא את הפרטים הנדרשים אודות הסניף ב )על המציע  

 וכן רישיון עסק תקף על שמו(.

 

מיליון ₪ בשנה, ובכל אחת מהשנים    15המציע הינו בעל מחזור כספי שנתי בהיקף של לפחות   .2.10

 שמקורם מתחום האבטחה והשמירה. 2021, 2020, 2019

 )להוכחת תנאי זה על המציע לצרף אישור רו"ח בנוסח הנדרש המצורף למסמכי המכרז(. 

)בין   אזור הדרוםב  מחציתם  לפחותאשר  טחון,  יבתחום הב  עובדים  500לפחות  מעסיק  המציע   .2.11

ועד למועד האחרון להגשת    2020  שנתמ  החללפחות עשרה חודשים  משך  באשקלון לדימונה(,  

 הצעות.

אליו    המציע לצרף אישור רו"ח בנוסח הנדרש והמצורף למסמכי המכרז  )להוכחת תנאי זה על 

 (. תצורף רשימת העובדים חתומה אף היא ע"י הרו"ח

 

מוכח .2.12 ניסיון  בעל  )  7של    המציע  לפחות  להגשת  עד  שנים  האחרון  במתן הצעות למועד   )

  בשתי שירותי אבטחה לפחות    ומעניק כיוםהשירותים הנדרשים נשוא המכרז ובהיקף דומה  

 . כל אחת מהן בתי אב 2,000המונות לפחות  באזור הדרוםרשויות מקומיות 

" המצורף  מידע אודות ניסיון המציע)להוכחת תנאי זה על המציע לצרף להצעתו את מסמך " 

וחתום   מלא  כשהוא  המכרז,  לצרף  למסמכי  המציע  על  כן,  כמו  חלקיו.  כלל  על 

 מאת הלקוחות להם ניתנו וניתנים השירותים, המפורטים באותו מסמך(. המלצות/אישורים

 

בהמציע   .2.13 אבטחה  שירותי  כיום  בלפחות  מעניק  חינוך  הדרוםרשויות    שתימוסדות   באזור 

את הרשויות ניתן לציין להוכחת תנאי סף זה  .  כל אחת מהן  בתי אב  2,000  לפחות  המונות

 . 2.12שצוינו בתנאי הסף  

 )להוכחת תנאי זה על המציע לצרף את מסמך "מידע אודות ניסיון המציע"(.            

 

 המציע הינו בעל ניסיון בהתקנת מערכות מתח נמוך ואזעקות לבתים פרטיים ועסקים. .2.14

 )להוכחת תנאי זה על המציע לצרף את מסמך "מידע אודות ניסיון המציע"(. 

 

הפעלההמצ .2.15 מרכז  בעל  הינו  מבצעי/יע  לפחות    מוקד  אליו  מחוברים  מנויים   5,000אשר 

מבצעי.   מענה  למתן  אב(  )בתי  התקנים  פרטיים  מכון  אישור  בעל  הינו  המבצעי  המוקד 

 מגוף מוסמך. ISO 9001ובעל תעודת הסמכה  3חלק  1337הישראלי ע"פ תקן 
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וכן    נדרש המצורף למסמכי המכרזבנוסח ה   להוכחת תנאי זה על המציע לצרף אישור רו"ח)

   את התעודות הנדרשות בתנאי סף זה(.

 

אשר רכובים על ידי    כלי רכב בטחון 10לפחות  בעל זכויות שימוש, של    אוהינו בעלים    המציע .2.16

טכנאים,  הנהלה,  רכבי  )לא  ישראל  משטרת  מטעם  מוכשרים  ומאבטחים  ביטחון  סיירי 

 . מתקינים ומנהלה מכל סוג שהוא(

ל   להוכחת) ביחס  לצרף  המציע  על  זה  רישיונות    10  -תנאי  הנדרשים  הסכם/י    ו/אוהרכבים 

 התקשרות תקפים ועל שמו(.

 

ביקורת זכויות עובדי שמירה ואבטחה אשר פורסם על  לפחות בדוח  90המציע הינו בעל ציון  .2.17

 . 2019ידי החשכ"ל במשרד האוצר בשנת 

 )להוכחת תנאי זה על המציע לצרף את הדו"ח עם הציון לשנה הנדרשת(.

 

 מסמכים שצירופם נדרש  .3

 : נדרשה , במדויק ועל פי הנוסח  ללא יוצא מהכללעל המציע לצרף להצעתו את כל המסמכים הבאים,  

שמולאו בהם    , על גבי הטפסים המקוריים ולאחרעיל, כפי שהם מפורטים לכל מסמכי המכרז .3.1

ובכלל זה    שנחתמו בחתימה מוסמכת כנדרשו  ,ללא יוצא מהכלל  ,כל הפרטים הנדרשיםבדיו  

 שירותים וההצעה, לרבות מסמכי הבהרות. המפרט 

 שם המציע. , על קבלה על רכישת מסמכי המכרז .3.2

 (, חתום ע"י המציע. פרוטוקול סיור קבלנים )חובה .3.3

 , בנוסח המדויק הנדרש בתנאי הסף. ערבות בנקאית להבטחת הצעה ולביצוע ההסכם .3.4

 .אישורים/והמלצות, מלא וחתום, לרבות מידע אודות ניסיון המציע .3.5

להוכחת תנאי הסף בדבר   ועל שם המציע,  ו/או הסכמי שכירות/ליסינג בתוקף  רכבים  רישיונות .3.6

 הרכבים הנדרשים בתנאי הסף לעיל.

 בהתאם לכל תנאי הסף.  הרישיונות הנדרשיםכל  .3.7

 בהתאם לתנאי הסף.  כל התעודות הנדרשות  .3.8

 הנדרשת.   בצירוף רשימת העובדיםלהוכחת תנאי סף נדרשים,  אישור רו"ח .3.9
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עובדי שמירה ואבטחה אשר פורסם על ידי החשכ"ל במשרד האוצר בשנת    ביקורת זכויותדו"ח   .3.1

2019 . 

 . תעודת עוסק מורשה .3.10

 לצרף:  תאגידעל משתתף במכרז שהוא  .3.11

 . או השותפויות או האגודות השיתופיות  רשם החברותמאת    עותק מתעודת ההתאגדות .א

של  פירוט   .ב של  עדכני  החתימה  החתימות  התאגידמורשי  צירופי  לרבות  הנדרשים, , 

 "ח שלה. האו רו תאגיד"ד של ההמאושר ע"י עו

 *ככל והמציא מאוגד בצורה אחרת, עליו לצרף את המסמכים הרלוונטיים.

 . על ניכוי מס במקור או פטור ממס בתוקףאישור  .3.12

גופים ציבוריים- אישור בתוקף על .3.13 ניהול חשבונות ותשלום חובות    פי חוק עסקאות  )אכיפת 

 . 1976-התשל"ו  ,מס(

 , מלא וחתום, תוך התייחסות לכל סעיפי התצהיר. תצהיר העדר הרשעות .3.14

, מלא וחתום, תוך התייחסות לכל סעיפי  העדר קרבה לעובד מועצה ו/או לחבר מועצהתצהיר   .3.15

 התצהיר. 

 מלא וחתום.  החוזה על נספחיו  נוסח .3.16

 הצעת המחיר ע"ג נספח ב'.  .3.17

המסמכים   .3.18 כל  וכן  המציע  לאמות  פרופיל  בהתאם  הניקוד  לקבלת  הנדרשים 

 להלן(.  6המידות לבחינת ההצעות )סעיף 

, במדויק ועל פי הנוסח  ללא יוצא מהכלללמען הסר ספק מובהר בזה, כי צירוף כל המסמכים הנ"ל,  

להשתתפות במכרז ולכן השמטת מסמך מהמסמכים שפורטו או    תנאי מוקדם יסודישנדרש, מהווה 

 .עלולים לגרום לפסילת ההצעההגשת מסמך שיש בו סטייה מהנוסח ומהתוכן שנדרשו, 

 

 אופן הגשת הצעות .4

להגיש  .4.1 המציע  כל    על  בהם  שמולאו  ולאחר  במלואם  זה,  במסמך  כמפורט  המסמכים  כל  את 

 כת כנדרש.הנתונים והפרטים הנדרשים ונחתמו בחתימה מוסמ
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כל הפרטים הנדרשים ללא    בדיו, כאשר מולאו בהם  בטפסים המקורייםאת ההצעה יש להגיש   .4.2

יוצא מהכלל. מחיקות בגוף ההצעה, אי מילוי כל הפרטים, מילוי פרטים לא ברורים או כתיבת  

 . עלולים לגרום לפסילת ההצעה  -ההצעה או חלק ממנה בעיפרון 

במ  .4.3 המכרז  מסמכי  את  להגיש  המציע  ועטפה  על  רשום  סגורה  עליה  פומבי "חלקה  מכרז 

וזו תוכנס לתיבת המכרזים של המועצה ע"י  , ללא זיהוי נוסף אודות המציע  בלבד  "16/2022

 המציע או שליחו, או בנוכחותם.

. דיסק און קיהעתק מקור כאמור והעתק דיגיטלי על גבי    בשני העתקיםמסמכי המכרז יוגשו  

 למעטפה אחת, כאמור.יוכנסו שני ההעתקים  

עד למועד האחרון    -על ידי המציע או ע"י שליח מטעמו במשרדי המועצה    ידניתתוגש    ההצעה .4.4

   להגשת ההצעות.

לא תתקבל כל הצעה או בדרך אחרת מהנדרש,  בכל מקרה לא תתקבלנה הצעות ששוגרו בדואר  

וכן לא תתקבל הצעה שהוגשה בכל תיבה אחרת שאינה    בחלוף המועד האחרון להגשת ההצעות

 תיבת המכרזים. 

מצא המציע סתירה, שגיאה או אי התאמה במסמכי המכרז  או  היו למציע הערות או הסתייגויות   .4.5

עד למועד  או ספק בקשר למובנו המדויק של עניין כלשהו, עליו להודיע על כך למועצה, בכתב,  

כי אמנם קיים פגם כאמור, תודיע על   , והמועצה תמצאבמידה  .האחרון להגשת שאלות הבהרה

 . כך לכל המשתתפים במכרז

  מי   ו/או   המועצה   מלבד   אחר   גורם   ע״י   ו/או   בע״פ   שניתנו   הסברים   או   הבהרות   פירושים,   כל  .4.6

   אחראית   אינה   המועצה   כי   בזאת,   מובהר   ספק,   הסר   למען   המועצה.   את   יחייבו   לא   מטעמו 

  ותיקונים   תשובות   שינויים,   רק   פה. - בעל   במכרז   תתפים למש   שיינתנו   הסבר,   ו/או   פרוש   לכל 

  בין   סתירה,   של   מקרה   בכל   המועצה.   את   יחייבו   "( הבהרות   "מסמכי   )להלן:   בכתב   שנמסרו 

  ההבהרות.  במסמכי  האמור  יגבר  המקוריים,  המכרז  מסמכי  ובין   ההבהרות   במסמכי  האמור 

 יותר.  המאוחרת  בהרה בה  האמור  יגבר   עצמם,   ובין   ההבהרות   מסמכי   בין  סתירה  של  במקרה 

  מכל   שינוי,   לערוך   רשאי   המציע   אין   המכרז.   מסמכי   את   לשנות   ו/או   לתקן   ו/או   למחוק   אסור  .4.7

בין בגוף    , בהצעתו(   ממנו   הנדרשים   הפרטים   השלמת   )למעט   המכרז   במסמכי   שהוא,   וסוג   מין 

  יחייב  מקרה   בכל   . המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל אופן אחר שלא כאמור במסמכי המכרז

  גם   למציעים,   שנמסר   וכפי   המועצה   ע״י   הוכן   אשר   המכרז,   מסמכי   של   הנוסח   הצדדים   את 

 שבוצעו.   לשינויים   העירה   לא   והמועצה   המציע   ע"י   שינויים   נערכו   בו   במקרה 
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בגוף   בין   המכרז,   למסמכי   ביחס   המציע   ידי   על   שייעשו   הסתייגות   או   תוספת   שינוי,   כל   לעניין  .4.8

מך לוואי ובין בדרך אחרת, תהא המועצה רשאית, בהתאם לשיקול דעתה  בין במס  המסמכים

 המוחלט בנדון, לפעול באחת או יותר מהדרכים הבאות: 

 המציע;   של   הצעתו   את   לדחות   או   לפסול  .4.8.1

 כלל;   השינויים   בה   נעשו   לא   כאילו   המציע   הצעת   את   לראות  .4.8.2

 שנעשה.   השינוי   בעניין   המציע   מן   הבהרות   לדרוש  .4.8.3

ימה מלאה על פי אישור מורשי החתימה שצירף להצעתו, בכל מקום  לחתום, בחת   המציעעל   .4.9

וכן בתחתית כל דף ממסמכי המכרז ללא יוצא  "  הספקשנרשם בו "חתימת המציע" או "חתימת  

 .מן הכלל

שתי   .4.10 שנדרשות  היכן  אחת  חתימה  כגון:  בלבד,  חלקית  חתימה  של  קיומה  או  חתימה  העדר 

על מסמכ וכו',  ברורה  או חלק מהם,  חתימות, העדר חותמת  לפסילת  י המכרז  לגרום  עלולה 

 . ההצעה

המועצה רשאית, לפי שיקולה הבלעדי וללא צורך בהנמקה כלשהי, לדחות את המועד האחרון   .4.11

יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות הנקוב    45להגשת ההצעות למכרז לתקופה שלא תעלה על  

 במסמך זה ובלבד שהודיעה על כך לכל משתתפי המכרז.  

 

 הוראות כלליות  .5

  7, תוך "( מחויב להמציא למועצההזוכההמציע שהצעתו תיבחר כהצעה הזוכה במכרז )להלן: " .5.1

המסמכים הנדרשים להתקשרות ובכללם ולא רק, אישור  את    ימים ממועד ההודעה על זכייתו 

י המציע הזוכה במסגרת הצעתו תיוותר בידי המועצה ערבות שהופקדה על ידהקיום ביטוחים.  

והמציע יידרש להאריכה למועד שיידרש ע"י המועצה. מציעים אשר לא    ורך קיום ההסכםגם לצ

 זכו יקבלו הודעה על אי זכייתם אליה תצורף הערבות שצירפו להצעתם. 

כלשהי   .5.2 התחייבות  אחר  מילא  לא  ו/או  בחלקה,  או  במלואה  מהצעתו,  הזוכה  בו  חזר 

המכרז   תנאי  לפי  א  –מהתחייבויותיו  לחלט  המועצה  להשתתפות  תוכל  הבנקאית  הערבות  ת 

 והזוכה יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או תביעה בעניין זה. ולקיום ההסכם, במכרז 

סכום הערבות שימומש, יהווה פיצוי מוסכם ומוערך מראש בגין הנזקים שיגרמו מועצה ו/או   .5.3

כום  למי מטעמה מבלי שאלו יצטרכו להוכיח את נזקיהן כאמור, והמציע מצהיר ומסכים כי ס

זה הוא סכום הפיצויים הנכון המגיע למועצה ו/או למי מטעמה בגין הפרת התחייבות המציע  

 כאמור לעיל וזאת מבלי לגרוע מיתר התרופות העומדות. 
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אך לא  -לעיל, הרי בהתקיים הנסיבות המפורטות בו, רשאית המועצה    5.2על אף האמור בסעיף   .5.4

ע"י    -חייבת  שהוגש חתום  מיד לאחר  לראות את החוזה  כחוזה תקף  במסגרת הצעתו  הזוכה 

שהוסיפה בו את חתימתה ולנקוט בכל הצעדים העומדים לרשותה על פי החוזה ועל פי כל דין  

לשם אכיפתו של החוזה או לשם השגת כל תרופה ו/או סעד אחר שהיא זכאית לו על פי החוזה  

 ו/או על פי כל דין. 

א צורך בהנמקה ו/או בהסכמה מצד הזוכה או  המועצה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי ולל .5.5

כל מציע אחר, להסב את המכרז ו/או כל חלק הימנו ו/או את החיובים והזכויות הכלולים בו,  

במלואם או בחלקם, לכל יחיד או תאגיד, בכל שלב של המכרז ולמשתתפים במכרז ו/או לכל צד  

במ הזוכה  זה.  בעניין  תביעה  ו/או  טענה  כל  תעמוד  לא  אחר  את  ג'  להסב  רשאי  יהא  לא  כרז 

 פי המכרז לצד ג' כלשהו. -זכויותיו או חובותיו על

לבטל את המכרז    המועצה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל צורך בהנמקה כלשהי,  .5.6

מהמועד שנקבע  חודשים   12למשך תקופה שלא תעלה על   מתן השירותים את תחילת  לדחות  או  

 .השירותיםמתן לתחילת   בחוזה

 יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות.   180התקופה בה תחשב ההצעה כעומדת בתוקפה היא   .5.7

 זוכה ה לבחירת המידה  ואמות ההצעות בחינת אופן .6

 בהתאם לשלבים שלהלן:(,  60%( והן ביחס להצעות המחיר )40%הן ביחס לאיכותן )ההצעות תיבחנה  

 בחינת תנאי סף -  1שלב  

 . 2בתנאי הסף יעברו לשלב רק מציעים שעמדו 

  40)עד    והמשקלות שלצידם  בחינת איכות ההצעות בהתאם לטבלת הקריטריונים שלהלן   -  2שלב  

 :נקודות(

מנכ"ל    ההצעות תיבחנה ותנוקדנה ע"י הועדה המקצועית מטעמה של ועדת המכרזים, שחבריה יהיו:

גזבר המועצה או מי מטעמו וקב"ט המעוצה או  ולהלן:    מי מטעמו   המועצה או מי מטעמו,  )לעיל 

  -נקודות יעברו לשלב הבא    40נקודות מתוך    33רק מציעים שיקבלו לפחות    .  "(הועדה המקצועית"

 . 3שלב 
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אסמכתאות לצירוף   פירוט קריטריון איכות  
 לצורך הבדיקה 

ניקוד 
 מירבי 

הניקוד 
למציע  

)לשימוש  
המועצה  

 בלבד(

1 
 

של המציע   קודם  ניסיון 

 באבטחת

בעלי    אזורים/ שוביםי

לפחות  2,000 אב   . בתי 

הניסיון ייבחן בהתחשב  

וותק,  של  בפרמטרים 

וסוגי   היקפים 

ע"י   שניתנו  השירותים 

 המציע. 

 

ניסיון /וותק - במתן    שנות 

 נקודות.   3עד    –השירותים  

 

 שירותים ה  ף כספי שלהיק -

)ממוצע   כל  הניתנים  של 

ניתנים כיום  הגופים להם 

 נקודות.   7עד  – שירותים(

 

שירותים -   3עד    –  סוגי 

 נקודות.

 

הגבוה  המס'  בעל  *המציע 

יזכה    ביותר פרמטר  בכל 

לניקוד הגבוה ביותר לאותו  

יזכו  ההצעות  יתר  פרמטר. 

 לניקוד באופן יחסי.

 

 

לפרופיל  בהתאם  

מסמך "מידע להמציע,  

המציע"   ניסיון  אודות 

והאישורים/ההמלצות  

 שיצורפו.  

 

א כמו כן, המועצה תה

לפנות  רשאית 

לממליצים או לחלקם,  

אודות  חוו"ד  לקבלת 

עליו   השירותים 

 המליצו.   

 
 
 
 
 

 13עד 
 נקודות 

 

2 
 

של המציע   קודם  ניסיון 

  הפעלה   מרכז  בהפעלת

 לכל  המכיל  ממוחשב

ובקרה   שליטה:  הפחות

  300  ,מצלמות  100  -כב

פרטיים  מנויים 

במערכת   שמחוברים 

אב(   )בתי  אזעקה 

הרשות  לכל  באותה 

  ושימוש ,  הפחות

  ובקרה   שליטה  במערכת

 הודעות  קבלת  ןילעני

 

בניהול   ניסיון שנות   -

הפעלה מרכזי   –   והפעלת 

 נקודות. 3עד 

 

מרכזי  - היקף/כמות 

ו  שנוהלו  הופעלו  ההפעלה 

משנת   החל  המציע  ע"י 

 נקודות. 7עד  – 2010

 

 

לפרופיל  בהתאם  

וכן   מסמך להמציע 

ניסיון   אודות  "מידע 

המציע"  

והאישורים/ההמלצות  

 שיצורפו.  

 

כמו כן, המועצה תהא 

לפנות  רשאית 

לממליצים או לחלקם,  

חוו"ד/מידע   לקבלת 

 
 
 12עד 

 נקודות 
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על המציע לצרף את כל המסמכים הנדרשים לבחינת הקריטריונים שבטבלה לעיל 

 ולשם ניקוד הצעתם, בכלל זה, פרופיל המציע, תעודות, אישורים, רישיונות וכיוצ"ב. 

 

 : נקודות( 60)עד  בחינת הצעות המחיר - 3שלב 

 הצעות המחיר תנוקדנה כדלקמן:

 באמצעות)  ומעקבים

  תקלות   ניהול  תוכנת

 ( 106 - עירוניות

 

 בטכנולוגיות   שימוש -

 2עד    –  ביותר  העדכניות

 נקודות.

 

הגבוה  המס'  בעל  *המציע 

יזכה    ביותר פרמטר  בכל 

לניקוד הגבוה ביותר לאותו  

יזכו  ההצעות  יתר  פרמטר. 

 לניקוד באופן יחסי.

אודות השירותים עליו  

 המליצו.   

 

3 
 

של התרשמות   כללית 

 הועדה המקצועית  

 

 

 

מסמכי  לכל  בהתאם 

ההצעה. המועצה תהא  

לקיים  רשאית 

ראיונות לרבות דרישה 

בהתאם   מצגת  להצגת 

על   שיירשו  לסוגיות 

 ידה. 

 

 15עד 
 נקודות 

 

 
   

 2סה"כ עבור שלב 
40  

אסמכתאות   פירוט קריטריון  
לצורך  לצירוף 

 הבדיקה 

ניקוד 
 מירבי 

הניקוד 
למציע  

)לשימוש  
המועצה  

 בלבד(

1 
מחיר   עבור    הצעת 

 -החודשי    השירות

סעיפים   סכום   שהינו 

 . ב'  -א' ו 

הנמוכה   ההצעה  בעל  המציע 

 ביותר )קרי, סכום סעיפים א'  

הנקודות   -ו למירב  יזכה  ב'( 

 לרכיב זה.

המחיר     – הצעת 

 נספח ב' להסכם.

 

 55עד 
  נקודות 
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 .  )במצטבר(  3 -ו 2סכימת הניקוד שהוענק למציעים במסגרת השלבים  – 4שלב 

 במצטבר( הגבוה ביותר, יועמד לזכייה.   3 -ו  2המציע בעל הניקוד המשוקלל )לשלב 

 לקבוע את המציע המדורג שני ככשיר שני לזכייה.  )ואינה חייבת( המועצה תהא רשאית

שלבי"   "דו  כמכרז  המכרז  את  לפרש  בכדי  דלעיל  השלבים  בפירוט  אין  כי  הלב,  תשומת 

 כמשמעו. מעטפות המחיר תפתחנה יחד עם יתר מסמכי ההצעות ולא בנפרד. 

 

בעלת הניקוד הגבוה ביותר  אינה מתחייבת לקבל את ההצעה    המועצהעל אף האמור לעיל,   .6.1

   או כל הצעה שהיא.

  כפי ,  בדיקה  כל ,  מהם  חלק   לכל   או  למציעים  לערוך  רשאים  מטעמה  מי  כלאו  /ו  המועצה  .6.2

,  כאמור  בבדיקות   מטעמה  ומי   המועצה  עם  פעולה  ישתף  מהמציעים  אחד   כל .  לנכון  שימצאו

  המועצה   תהיה,  לעיל  וכאמור  כנדרש  פעולה  המציע  שיתף  לא.  בדיקות   לערוך  שתבקש  ככל

 . ההצעה  את לפסול, בלבד זה  מטעם, רשאית

א'   סעיף  סכום  )כאשר 

המחירים   ממוצע  הינו 

האופציות   לכל  שהוצעו 

 בסעיף א'(.  

לניקוד   יזכו  ההצעות  יתר 

הזולה   להצעה  יחסי  באופן 

 ביותר. 

 

2 
עבור   המחיר  הצעת 

  .סעיף ג' 

המחירים   )סכום

  . (שבסעיף ג'

הנמוכה   ההצעה  בעל  המציע 

מחירי  סכום  )קרי,  ביותר 

למירב   יזכה  ג'(  סעיף 

 הנקודות לרכיב זה.

לניקוד   יזכו  ההצעות  יתר 

הזולה   להצעה  יחסי  באופן 

 ביותר. 

 

 

המחיר     – הצעת 

 נספח ב' להסכם.

 

 5עד 
  נקודות 

 
 סה"כ עבור   

 3שלב 

 
60  
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  מידעאו  / ו   מסמך   כל   ימציאו   כי  המציעים  מאת   לבקש,  שהוא  שלב  בכל,  המועצה  רשאית  עוד .6.3

עם זאת,   .ההצעות  להערכת,  מטעמה  מיאו  /ו  המועצה  לדעת,  הדרושים,  הבהרהאו  /ו  נתוןאו  /ו

ברשות   השלמת  המדובר  לבקש  שלא  רשאית  גם  והמועצה  בחובה  ולא  למועצה  הנתונה 

וניקוד  לבחינת  הקריטריונים  ו/או  הסף  בתנאי  העמידה  להוכחת  צורפו  שלא  מסמכים 

 ההצעות. משכך על המציעים להקפיד לצרף את כל הנדרש.

את הזכות להקטין או להגדיל את היקף השירותים גם בטרם חתימת  לעצמה    שומרתהמועצה   .6.4

וזאת במקרים בהם ישתנו צרכי המועצה או במקרים בהם ההצעות חורגות מן התקציב  זה  החו

 שאושר לביצוע.   

  הצעתו   את  לדחותאו  /ו  לפסול,  הבלעדי  דעתה  שיקול  לפי,  הזכות  את  לעצמה  שומרת  המועצה .6.5

 במקרה  לרבות   האחרונות  השנים  במהלך  כושלאו  /ו  רע  ניסיון  למועצה  היה  לגביו,  מציע  של

  בלתי  תביעות,  למרמה  חשד,  המציע"י  ע   חוזה   הפרת,  מעבודתו  משמעותית  רצון   שביעות   אי   של

בשל    המועצה  "ב.וכיו  בעליל  סבירות בלתי סבירה  בהצעה שהיא  כלל  להתחשב  לא  רשאית 

 . המכרז שבמסמכי לנתונים או לדרישותתנאיה או בשל חוסר התייחסות 

 

 

 פיני בדש 

 עומר  מקומיתראש המועצה ה
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 הצהרת משתתף במכרז

הח"מ,   .1 כי  אני,  בסעיףמאשר/ת  כמפורט  המכרז  מסמכי  כל  את  בעיון  המכרז    1  קראתי  לתנאי 

, ביקרתי במקומות  למתן השירותים האמוריםוהמהווים, או עתידים להוות, כולם יחד, את ההסכם  

וכל    לרבות המקומות הסמוכים להם, דרכי גישה, התשתיות הקיימותלמתן השירותים  המיועדים  

 .מתן השירותיםמקום או מתקן אחרים העשויים להשפיע על 

, תנאי  מתן השירותיםהנני מצהיר/ה בזה כי הבנתי את כל מסמכי המכרז על פרטיהם וכי מקום   .2

ו/או על    מתן השירותיםהגישה וכן כל הגורמים האחרים המשפיעים או עשויים להשפיע על מהלך  

 ם לי וכי בהתאם לכך ביססתי את הצעתי. , ידועים ומוכריהשירותיםהיקף הוצאות  

את   .3 לבצע  בכל מסמכי המכרז,    יםהאמור   השירותיםהנני מתחייב/ת  לתנאים המפורטים  בהתאם 

 של המועצה.   המלאלשביעות רצונה    השירותיםכולם יחד, והנני מקבל/ת על עצמי לבצע את 

תנאי המכרז  לקיום הצעתי  כבטחון .4 פי  על  בה,  וההתחייבויות הכלולות  תנאיה  פרטיה,  כל  וכן    על 

בזה ערבות בנקאית אוטונומית, כערובה לפקודת המועצה, בסכום    פתאני מצרף/,  לקיום ההסכם

 (. "הערבות הבנקאית"הנקוב בתנאי המכרז )לעיל ולהלן: 

ולא אמלא את התחייבו  .5 בחלק   ןי, במלוא ית יובמידה  לא    הנדרש להן  ובתוך הזמן  ןאו  ולרבות אם 

אמלא אחר כל התנאים המופיעים במסמכי המכרז ללא יוצא מהכלל, ולרבות אם יתברר כי אינני  

פטורה    בנוסף לזכות מימוש הערבות הבנקאית כאמור,  עומד/ת בתנאי הסף למכרז, תהיה המועצה

 אחר.  לכל מציע השירותיםמכל אחריות ו/או התחייבות כלפי ותהיה זכאית למסור את 

ידוע לי, בין היתר, כי המועצה רשאית לדחות את המועד האחרון להגשת הצעות למכרז לתקופה   .6

ל מתום המועד האחרון המקורי להגשת ההצעות וכן ידוע לי, בין היתר, כי  יום    45ל  שלא תעלה ע

לתחילת   המועד  את  לדחות  רשאית  השירותים  המועצה  תעלה  מתן  שלא  חודשים    12על  לתקופה 

לתחילת  מהיום   השירותים  שנועד  אני  מתן  מכלליותה,  לגרוע  ומבלי  זו,  להצהרתי  לב  ובשים 

תיקון   ו/או  שינוי  ו/או  לביטול  ניתנת  אינה  חוזרת,  בלתי  הינה  זו  כי הצעתי  ומצהיר/ה  מוסיף/פה 

 ועומדת בתוקף ומחייבת אותי לתקופה כנקוב במכרז. 

 בלתי נפרד מהצעתי.כל מסמכי המכרז, ללא יוצא מהכלל, מהווים חלק  .7

 ידוע לי ומוסכם עלי, כי המועצה אינה מתחייבת להיקף שירותים כלשהו.  .8

אני מוותר/ת על הצורך במשלוח התראה בכתב או כל הודעה אחרת על ידכם בקשר עם אי מילוי או   .9

הפרת   או  מילוי  אי  עצם  או  בהצעה  הנקוב  המועד  חלוף  ועצם  זו  הצעתי  מהוראות  הוראה  הפרת 

 ור, ישמשו במקום התראה כנ"ל לכל דבר ועניין. ההוראה כאמ

 במידה וההצעה מוגשת על ידי תאגיד, אנו החתומים מטה מצהירים ומתחייבים כדלקמן: .10
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ו/או   .10.1 ובתקנותיו  בתזכיר התאגיד  והסמכויות הקבועות  בגדר המטרות  היא  זו  כי הצעה 

 בהסכם השותפות. 

 בהנהלת התאגיד כחוק. כי ההתקשרות בהסכם המכרז, על פי תנאי המכרז, אושרה  .10.2

על  .10.3 חותמים,  אנו  בשמו  אשר  התאגיד  בשם  לחתום  מוסמכים  מטה  החתומים  אנו  כי 

סייגים   או  הגבלות  כל  אין  וכי  המכרז  תנאי  פי  ועל  המכרז  הסכם  לביצוע  ההתקשרות 

הסכם  ועל  זו  הצעה  על  לחתום  מאתנו  המונעים  המכרז  במסמכי  או  התאגיד  במסמכי 

 וטה בהצעה, בכפוף לנכונות הצהרותינו, מתייחסת לתאגיד.המכרז, וכי לשון היחיד הנק 

כי ידוע לנו, ואנו מסכימים לכך, כי במקרה בו יוכח כי הצהרותינו והתחייבויותינו בסעיף   .10.4

זה כולו, על סעיפי המשנה שבו, או חלק מהן, אינן נכונות או במקרה ויוכח כי החתימה  

לראות אותנו מחויבים   -אך לא חייבת    -למטה פגומה מכל טעם אחר, רשאית המועצה  

 באופן אישי כלפיה, ביחד ולחוד, לקיום ההתחייבויות הכלולות בהצעה. 

 

 ולראיה, באתי על החתום: 

 שם המציע/ה: _________________ 

 מס' תעודת זהות/מס' חברה/מס' שותפות: _________________ 

 _______________  כתובת: ______________________________ מס' טלפון: _

 חתימות:

 חתימה _____________. ת.ז. ___________________   שם: ______________  .1

 חתימה _____________. ת.ז. ___________________  שם: ______________  .2

 חתימה _____________. ת.ז. ___________________  שם: ______________  .3

 

 __________ תאריך: ________________ חותמת תאגיד: ____________ 

 .יה ושלישית מיועדת אך ורק לתאגיד המחויב ביותר מחתימה אחת על פי רשימת מורשי החתימה שלויחתימה שנ* 

 

 

 

 



 

 

 

 
 מועצה מקומית עומר 

 למתן שירותי אבטחה     16/2022מכרז פומבי  
 -  מעודכן -

 

20 
 

 

   המציע  ניסיון   מידע אודות

 כללי א. 

 

 :פרטי המציע .1

 __________________________________________________________ שם מלא של המציע: 

 מס' זהות המציע )ח.פ(: ________________________________________________________ 

 כתובת המציע: ______________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ טל' אצל המציע: 

 דוא"ל המציע: _______________________________________________________________  

 : איש הקשר מטעם המציע לצורך מתן השירותים .2

 _______________________________________________________  שם מלא + שם משפחה:

 תפקיד איש הקשר במציע: ______________________________________________________  

 ___________________  דוא"ל:   טל': __________________ פרטים ליצירת קשר עם איש הקשר: 

 : "מ מהיישוב עומר(ק 40בדרום )ועד פרטי סניף המציע  .3

 ______________________________  ת מדויקת: _______________________________ כתוב

  טל' בסניף: ________________________________________________________________

 שם מנהל/אחראי הסניף: ______________________________________________________  

 _______ כמות העובדים השייכים לסניף: __________________________________________ 

 : פירוט הטכנולוגיות/תוכנות בהן עושה המציע שימוש במסגרת ולשם מתן שירותי אבטחה .4

 מס' התוכנות/הטכנולוגיות: ____________ 
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 פירוט התוכנות/הטכנולוגיות: ____________________________________________________ 

 _____________________________________________________ _____________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

להלן רשימת הלקוחות להם ניתן   – בהתקנת מערכות מתח נמוך ואזעקות לבתים פרטיים ועסקים ניסיון .5

 :שירות זה

5.1. _______________________________________________________   

5.2.  _______________________________________________________ 

5.3.  ___________________________________________________ ____ 

5.4.  _______________________________________________________ 

5.5.  _______________________________________________________ 

5.6.  _______________________________________________________ 

5.7.  _______________________________________________________ 

5.8. ___________________________ ____________________________ 

 *ניתן להוסיף. 

, 2020,  2019כמות התביעות שהגישו עובדים כנגד החברה בגין תנאי העסקתם בשלוש שנים האחרונות ) .6

2021:)   ____________________________________________________________________ 
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להן המציע מעניק  בתי אב כל אחת מהן,    2,000, המונות לפחות  להלן הרשויות המקומיות באזור הדרום .7

 :כיום שירותים

7.1.   _______________________________________ 

7.2.  _______________________________________ 

7.3.  _______________________________________ 

7.4.  _______________________________________ 

7.5.  _______________________________________ 

7.6.  _______________________________________ 

7.7.  _______________________________________ 

 *ניתן להוסיף.      _______________________________________  .7.8

בתי אב כל אחת מהן, להן המציע מעניק    2,000נות לפחות  להלן הרשויות המקומיות באזור הדרום, המו .8

 :בתחומן החינוךכיום שירותי אבטחה במוסדות 

8.1.   _______________________________________ 

8.2.  _______________________________________ 

8.3.  _______________________________________ 

8.4.  _______________________________________ 

8.5.  _______________________________________ 

8.6.  _______________________________________ 

8.7.  _______________________________________   
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 *ניתן להוסיף. _______________________________________    .8.8

 הניסיון  פירוט –ספציפי ביחס לכל לקוח  .ב

 

 : 1מס'  לקוח .1
 
 _____________________________________________ הלקוח:   שם

 
 כתובת:_____________________________________________ 

 
 ______________________________________________ איש הקשר אצל הלקוח ותקפידו: 

 
 טל' איש הקשר: _________________________ 

 
 מס' בתי אב הקיימים ביישוב: __________________ 

 
 __________ ___ ____________________________ :וסוגי השירותים תיאור השירות שניתן

 
__________________________________________________________ ___________ 

 
_______________________________________________________ ____ __________ 

 
_______________________________________________________ ____ __________ 

 
_______________________________________________________ ____ __________ 

 
_______________________________________________________ ____ __________ 

 
_______________________________________________________ ____ __________ 

 
 

, לרבות מס' מצלמות  וצורת הפעלת השירותאצל הלקוח תיאור מרכז ההפעלה הקיים באותו המקום  
 : בקרה ומס' מנויים פרטיים המחוברים אליו

 
_____________________________________________________________ ________ 

 
 ________________________________________________________ ____ _________ 

 _______________  -מס' מצלמות  
 ________________  - מס' מנויים 

 
 ________ ________מיקום מתן השירות:______________________________________ 

 
 _____________________  :מתן השירותים )מועד תחילה ומועד סיום )ככל שהסתיים(תקופת 
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 _______________________________ ____________________ __________________ 

 
 הסיבות:__________________________________ במידה ואינך מספק השירות יותר, פרט 

 
 _____________________________________________________________________ 

 
 ____ ________ עלות חודשית של השירות: ________________________________________ 

 
 _______________ ______________________________________מס' עובדים בכל משמרת:  

  
 ________ ______ _____________________________________ מס' רכבים בכל משמרת:

 
 : _____________________ הערות כלליות ותיאור דרישות מיוחדות/תנאים מיוחדים של השירות

 
 ___________________________________________ ______________________ 

 

 חובה.  –להוכחת הניסיון המפורט לעיל  המלצות המזמין ו/או האחראי יש לצרף אישורים/
 
 

 : 2מס'  לקוח .2
 
 _____________________________________________ הלקוח:   שם 

 
 כתובת:_____________________________________________ 

 
 איש הקשר אצל הלקוח ותקפידו: ______________________________________________ 

 
 טל' איש הקשר: _________________________ 

 
 מס' בתי אב הקיימים ביישוב: __________________ 

 
 __________ ___ ____________________________ :וסוגי השירותים תיאור השירות שניתן

 
__________________________________________________________ ___________ 

 
_______________________________________________________ ____ __________ 

 
_______________________________________________________ ____ __________ 

 
_______________________________________________________ ____ __________ 

 
_______________________________________________________ ____ __________ 

 



 

 

 

 
 מועצה מקומית עומר 

 למתן שירותי אבטחה     16/2022מכרז פומבי  
 -  מעודכן -

 

25 
 

 _______________________________________________________ ____ __________ 
 

 
, לרבות מס' מצלמות  וצורת הפעלת השירותאצל הלקוח תיאור מרכז ההפעלה הקיים באותו המקום  
 : בקרה ומס' מנויים פרטיים המחוברים אליו

 
_____________________________________________________________ ________ 

 
 _________________________________ _______________________ ____ _________ 

 _______________  -מס' מצלמות  
 ________________  - מס' מנויים 

 
 ________ ____מיקום מתן השירות:__________________________________________

 
 _____________________  :מתן השירותים )מועד תחילה ומועד סיום )ככל שהסתיים(תקופת 

 
 _______________________________ ____________________ __________________ 

 
 במידה ואינך מספק השירות יותר, פרט הסיבות:__________________________________ 

 
 _____________________________________________________________________ 

 
 ____ ________ ל השירות: ________________________________________ עלות חודשית ש

 
 _______________ ________מס' עובדים בכל משמרת: ______________________________

  
 ________ ______ _____________________________________ מס' רכבים בכל משמרת:

 
 : _____________________ מיוחדים של השירות  הערות כלליות ותיאור דרישות מיוחדות/תנאים

 
 _________________________________________________________________ 

 

 

 חובה.  –להוכחת הניסיון המפורט לעיל  המלצות המזמין ו/או האחראי יש לצרף אישורים/
 
 

 : 3מס'  לקוח .3
 
 _____________________________________________ הלקוח:   שם 

 
 כתובת:_____________________________________________ 

 
 איש הקשר אצל הלקוח ותקפידו: ______________________________________________ 
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 טל' איש הקשר: _________________________ 
 

 __________________ מס' בתי אב הקיימים ביישוב: 
 

 __________ ___ ____________________________ :וסוגי השירותים תיאור השירות שניתן
 

__________________________________________________________ ___________ 
 

_______________________________________________________ ____ __________ 
 

 _______________________________________________________ ____ __________ 
 

_______________________________________________________ ____ __________ 
 

_______________________________________________________ ____ __________ 
 

_______________________________________________________ ____ __________ 
 

 
, לרבות מס' מצלמות  וצורת הפעלת השירותאצל הלקוח תיאור מרכז ההפעלה הקיים באותו המקום  
 : בקרה ומס' מנויים פרטיים המחוברים אליו

 
_____________________________________________________________ ________ 

 
 ________________________________________________________ ____ _________ 

 _______________  -מס' מצלמות  
 ________________  - מס' מנויים 

 
 ________ ________מיקום מתן השירות:______________________________________ 

 
 _____________________  :מתן השירותים )מועד תחילה ומועד סיום )ככל שהסתיים(תקופת 

 
 _______________________________ ____________________ __________________ 

 
 במידה ואינך מספק השירות יותר, פרט הסיבות:__________________________________ 

 
__________ ___________________________________________________________ 

 
 ____ ________ עלות חודשית של השירות: ________________________________________ 

 
 _______________ ________מס' עובדים בכל משמרת: ______________________________

  
 ________ ______ _____________________________________ מס' רכבים בכל משמרת:
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 : _____________________ הערות כלליות ותיאור דרישות מיוחדות/תנאים מיוחדים של השירות
 

 _________________________________________________________________ 

 

 

 חובה.  –להוכחת הניסיון המפורט לעיל  המלצות המזמין ו/או האחראי יש לצרף אישורים/
 

 
 : 4מס'  לקוח .4

 
 _____________________________________________ הלקוח:   שם

 
 כתובת:_____________________________________________ 

 
 ______________________________________________ איש הקשר אצל הלקוח ותקפידו: 

 
 טל' איש הקשר: _________________________ 

 
 מס' בתי אב הקיימים ביישוב: __________________ 

 
 __________ ___ ____________________________ :וסוגי השירותים תיאור השירות שניתן

 
__________________________________________________________ ___________ 

 
_______________________________________________________ ____ __________ 

 
_______________________________________________________ ____ __________ 

 
_______________________________________________________ ____ __________ 

 
_______________________________________________________ ____ __________ 

 
_______________________________________________________ ____ __________ 

 
 

, לרבות מס' מצלמות  וצורת הפעלת השירותאצל הלקוח תיאור מרכז ההפעלה הקיים באותו המקום  
 : בקרה ומס' מנויים פרטיים המחוברים אליו

 
_____________________________________________________________ ________ 

 
 ________________________________________________________ ____ _________ 

 _______________  -מס' מצלמות  
 ________________  - מס' מנויים 
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 ________ ________מיקום מתן השירות:______________________________________ 

 
 _____________________  :מתן השירותים )מועד תחילה ומועד סיום )ככל שהסתיים(תקופת 

 
 _______________________________ ____________________ __________________ 

 
 הסיבות:__________________________________ במידה ואינך מספק השירות יותר, פרט 

 
 _____________________________________________________________________ 

 
 ____ ________ עלות חודשית של השירות: ________________________________________ 

 
 __________ _____________מס' עובדים בכל משמרת: ______________________________

  
 ________ ______ _____________________________________ מס' רכבים בכל משמרת:

 
 : _____________________ הערות כלליות ותיאור דרישות מיוחדות/תנאים מיוחדים של השירות

 
 _________________________________________________________________ 

 

 

 חובה.  –להוכחת הניסיון המפורט לעיל  המלצות המזמין ו/או האחראי יש לצרף אישורים/
 

 : 5מס'  לקוח .5
 
 _____________________________________________ הלקוח:   שם

 
 כתובת:_____________________________________________ 

 
 איש הקשר אצל הלקוח ותקפידו: ______________________________________________ 

 
 טל' איש הקשר: _________________________ 

 
 ______ מס' בתי אב הקיימים ביישוב: ____________

 
 __________ ___ ____________________________ :וסוגי השירותים תיאור השירות שניתן

 
__________________________________________________________ ___________ 

 
_______________________________________________________ ____ __________ 

 
_______________________________________________________ ____ __________ 
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_______________________________________________________ ____ __________ 
 

 _______________________________________________________ ____ __________ 
 

_______________________________________________________ ____ __________ 
 

 
, לרבות מס' מצלמות  וצורת הפעלת השירותאצל הלקוח תיאור מרכז ההפעלה הקיים באותו המקום  
 : בקרה ומס' מנויים פרטיים המחוברים אליו

 
 _____________________________________________________________ ________ 

 
 ________________________________________________________ ____ _________ 

 _______________  -מס' מצלמות  
 ________________  - מס' מנויים 

 
 ________ ____מיקום מתן השירות:__________________________________________

 
 _____________________  :השירותים )מועד תחילה ומועד סיום )ככל שהסתיים(מתן תקופת 

 
 _______________________________ ____________________ __________________ 

 
 במידה ואינך מספק השירות יותר, פרט הסיבות:__________________________________ 

 
______________________________________ _______________________________ 

 
 ____ ________ עלות חודשית של השירות: ________________________________________ 

 
 _______________ ________מס' עובדים בכל משמרת: ______________________________

  
 ________ ______ _____________________________________ מס' רכבים בכל משמרת:

 
 : _____________________ הערות כלליות ותיאור דרישות מיוחדות/תנאים מיוחדים של השירות

 
 _________________________________________________________________ 

 

 

 חובה.  –להוכחת הניסיון המפורט לעיל  המלצות המזמין ו/או האחראי יש לצרף אישורים/
 

 : 6מס'  לקוח .6
 
 _____________________________________________ הלקוח:   שם

 
 כתובת:_____________________________________________ 
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 איש הקשר אצל הלקוח ותקפידו: ______________________________________________ 

 
 טל' איש הקשר: _________________________ 

 
 ______ מס' בתי אב הקיימים ביישוב: ____________

 
 __________ ___ ____________________________ :וסוגי השירותים תיאור השירות שניתן

 
__________________________________________________________ ___________ 

 
_______________________________________________________ ____ __________ 

 
_______________________________________________________ ____ __________ 

 
_______________________________________________________ ____ __________ 

 
 _______________________________________________________ ____ __________ 

 
_______________________________________________________ ____ __________ 

 
, לרבות מס' מצלמות  וצורת הפעלת השירותאצל הלקוח תיאור מרכז ההפעלה הקיים באותו המקום  
 : בקרה ומס' מנויים פרטיים המחוברים אליו

 
_____________________________________________________________ ________ 

 
 ________________________________________________________ ____ _________ 

 _______________  -מס' מצלמות  
 ________________  - מס' מנויים 

 
 ________ ________מיקום מתן השירות:______________________________________ 

 
 _____________________  :מתן השירותים )מועד תחילה ומועד סיום )ככל שהסתיים(תקופת 

 
 _______________________________ ____________________ __________________ 

 
 במידה ואינך מספק השירות יותר, פרט הסיבות:__________________________________ 

 
__________ ___________________________________________________________ 

 
 ____ ________ עלות חודשית של השירות: ________________________________________ 

 
 _______________ ________מס' עובדים בכל משמרת: ______________________________
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 ________ ______ _____________________________________ מס' רכבים בכל משמרת:
 

 : _____________________ הערות כלליות ותיאור דרישות מיוחדות/תנאים מיוחדים של השירות
 

 _________________________________________________________________ 

 

 חובה.  –להוכחת הניסיון המפורט לעיל  המלצות המזמין ו/או האחראי יש לצרף אישורים/
 

ניתן להוסיף לקוחות נוספים באותו אופן לשם קבלת הניקוד המירבי בהתאם  

 (. 6לקריטריונים המפורטים באמות המידה )סעיף 
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 להוכחת תנאי הסף אישור רו"ח 

 

__________ הח"מ  _______________  ____  _____ אני  המציע מ.ר  של  חשבון    רואה 

_________________ ___________  " )להלן:   __________________________ "(  המציעח.פ 

המועצה המקומית עומר, מאשר בזאת  למתן שירתי אבטחה עבור    16/2022המבקש להשתתף במכרז פומבי  

 כדלקמן: 

  2021,  2020,  2019מיליון ₪ בשנה, ובכל אחת מהשנים    15המציע בעל היקף מחזור כספי של לפחות   .1

 שמקורם מתחום האבטחה והשמירה. 

 . מנויים פרטיים )בתי אב( 5,000  לפחות המציע בעל מרכז הפעלה אשר מחוברים אליו .2

 עובדים(  250)  מחציתם  אשר לפחות,  הביטחון  בתחום  עובדים  500  לפחות   מעסיק העסיק ו/או  המציע   .3

 . 2020משנת  החל  חודשים עשרה   במשך לפחות(, לדימונה אשקלון  בין) הדרום  באזור

אזור  לרבות  כאמור  המציע  ע"י  מועסקים  ו/או  שהועסקו  העובדים  רשימת  מצורפת  זה  לאישורי 

 . חתומה על ידיעבודתם, מועד תחילת עבודתם וסיום עבודתם )במקרה של סיום העסקה(, 

 

 

 חתימת הרו"ח: ___________________     תאריך: ______________________   
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 "ולקיום ההסכם להבטחת ההצעה נוסח "ערבות 

 )יש לצרפה להצעה( 

  בנק : 
 סניף : 
 כתובת הסניף  : 
 תאריך : 

 לכבוד
 עומר המועצה המקומית 

 

 ערבות בנקאית מס'____________ הנדון: 

  ארבע מאות אלף )במילים:  ₪    400,000אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום, עד לסכום כולל של   .1
" )להלן:  חדשים(  הערבותשקלים  "סכום  )להלן:   __________________ מאת  שתדרשו  "(,  הנערב"(, 

 . 16/2022מספר  פומביבקשר למכרז 

כפי   .2 לצרכן  המחירים  למדד  צמוד  יהיה  הערבות  המרכזית סכום  הלשכה  ע"י  לפעם  מפעם  שיתפרסם 
 "(, בתנאי ההצמדה שלהלן: המדדלסטטיסטיקה ומחקר כלכלי )להלן: "

זו יהא המדד בגין חודש  המדד היסודי" לעניין ערבות  פורסם ביום    2022אפריל  "  )או    15.05.2022אשר 
 סמוך לכך(.  

לקבלת התשלום בפועל עפ"י ערבות   " לעניין ערבות זו, יהא המדד שפורסם לאחרונה הקודם המדד החדש"
 זו. 

 " לעניין ערבות זו יחושבו כדלהלן:הפרשי ההצמדה"

למכפלת   השווה  הסכום  ההצמדה,  הפרשי  יהיו  היסודי,  המדד  לעומת  עלה  החדש  המדד  כי  יתברר  אם 
 ההפרש בין המדד החדש למדד היסודי בסכום הדרישה, מחולק במדד היסודי.

מהמדד היסודי, נשלם לכם את הסכום הנקוב בדרישתכם עד לסכום הערבות,  אם המדד החדש יהיה נמוך  
 ללא כל הפרשי הצמדה. 

 
ערבותינו זו הינה מוחלטת ובלתי תלויה ואנו נשלם לכם את סכום הערבות, בתוספת הפרשי הצמדה, מבלי   .3

תחילה   שיהיה עליכם לבסס או להוכיח או לנמק את דרישתכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום
 מאת הנערב. 

מתאריך קבלת דרישתכם על ידינו אנו נשלם לכם    ימים  15-לפי דרישתכם הראשונה בכתב, לא יאוחר מ .4
 את הסכום הנקוב בדרישה ובלבד שלא יעלה על סכום הערבות בתוספת הפרשי ההצמדה למדד. 

צריכה להתקבל על    ועד בכלל. כל דרישה עפ"י ערבות זו  31/12/2022ערבות זו תישאר בתוקפה עד ליום   .5
 ידינו בכתב לא יאוחר מהתאריך הנ"ל. 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה.  .6

 
 בכבוד רב, 

 בנק ______________________   

  

החתימה של הבנק ויש להטביע עליו חותמת אישית וחתימת הסניף. טופס זה ייחתם בידי מורשי  
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 הסכם
 

 2022_____________ שנת  ביום_____שנערך ונחתם 

 

 - בין   -

 

 המועצה המקומית עומר 

 , עומר 45מרח' תמר 

 על ידי המורשים לחתום מטעמה ראש המועצה וגזבר המועצה 

 ( "המועצה")להלן: 

 מצד אחד;                                                                                                                                               

 

 – לבין  -

 

 , ח.פ/ת.ז.________________  ,________________

 ,________________מרחוב 

 ________________ על ידי המורשה/ים לחתום מטעמה 

 "(הספק )להלן: "

 מצד שני;                                                                                                                                                      

 

לקבלת  והמועצה   וסיור  נדרשת  אבטחה  שמירה,  הפעלה  בתחומהשירותי  "מרכז  תפעול   ,

יישובי" ומתן מענה לדיווחי התושבים בכל אירוע של תקלות אחזקה בישוב )מים, ביוב, חשמל 

חינוך  (106מוקד    -וכיו"ב   במוסדות  שמירה  שירותי  השירותים  ,  וכן  במפרט  כמפורט  הכל 

 "(; השירותיםלהסכם זה )ולהלן: "נספח א' המסומן כ

 :הואיל

בהצהירו כי הוא בעל הידע, הכישורים,  השירותים,  עבורה את    להעניקוהספק הציע למועצה  

, והמועצה  השירותיםעל פי כל דין לביצוע    יםהנדרש   יונותהיכולת, הניסיון, האמצעים והריש 

 לספק בהתאם ובכפוף להוראות הסכם זה;  השירותיםהסכימה למסור את 

 :והואיל

שפורסם    16/2022פומבי מס'  נבחרה כהצעה הזוכה במכרז  תן השירותים  למוהצעתו של הספק  

 ;"(המכרז )להלן: " ע"י המועצה 

 :והואיל

זה  ובמסגרת   הסכם  וביניהם  המכרז  מסמכי  כל  על  לחתום  הספק  נדרש   המכרז, 

"( ובמסגרתם התחייב לאספקת השירותים ואת כל הנדרש כמתחייב  מסמכי המכרז)להלן: "

 מהם;

 :והואיל
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בהזמנות  וה יפורטו  שאלו  כפי  חלקן  או  השירותים  מתן  את  לספק  למסור  מסכימה  מועצה 

כמפורט   התחייבויותיו  בכל  יעמוד  וזה  ובלבד  הצורך  ולפי  לעת  שיוצאו לספק מעת  העבודה 

 ; במסמכי המכרז

 :והואיל

 לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 יםמבוא ונספח .1

 זה.מהסכם חלק בלתי נפרד  יםצהרות הכלולות בו, מהווזה לרבות הה להסכםהמבוא  .1.1

 המסמכים המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם: .1.2

  1הסכם במוס"ח המצורף כנספח א'ובכללו    נספח א'כ   מצורף  - מפרט השירותים   .1.2.1
 למפרט.

  'בכנספח  צורףמ – הצעת המחיר .1.2.2

 . 'גכנספח  מצורף  -תצהיר העדר קרבה לעובד מועצה ו/או לחבר מועצה  .1.2.3

 .'דכנספח  מצורף -תצהיר בדבר העדר הרשעות פליליות   .1.2.4

 .כנספח ה'מצורף  – דרישות ביטוח  .1.2.5

לשביעות רצונה, בהתאם להוראות,    ם בזה לספק עבור המועצה את השירותי  מתחייב  הספק .1.3

התקנים והתקנות הנהוגים בישראל לגבי שירותים אלו הכלולים במפרט השירותים ועל פי כל  

 דין. 

הספק מתחייב לספק את השירותים בהתאם למפורט והנדרש במפרט השירותים ויתר מסמכי   .1.4

 המכרז.

הסכם זה לא יהיה להם    הבנה ו/או הסכמה ו/או הסכם קודם שבין הצדדים, מעבר לחתימת  כל .1.5

במסמכי   האמור  דבר  לכל  תוקף  יהיה  ולא  במכרזתוקף  להשתתף  הוראות  הסותר    ההזמנה 

 הסכם זה. 

 
 מונחים .2

 זה יהיו למונחים המוגדרים להלן, הפירושים שלצידם, אלא אם הכתוב מחייב פירוש אחר:  בהסכם

 מקומית עומר. המועצה ה  -" המזמין" או "המועצה"

 ל אדם המורשה בכתב על ידו לצורך ההסכם או כל חלק ממנו. כ מועצה לרבותהגזבר    -" המנהל"

 "(, וכל המסמכים המפורטים להלן: תנאים אלותנאי הסכם זה )להלן: "   -" ההסכם"

 לרבות הסכם מוס"ח.  הנספחים להסכם                                
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 מסמכי המכרז.                                

. העסקת ספק/י משנה תותר אך ורק באישור  ומורשיו המוסמכים  הספקנציגיו של  לרבות        - "  הספק"

 .מראש ובכתבהמועצה לכך 

 נציג מורשה של המועצה, כפי שייקבע על ידי המנהל בקשר עם ביצועו של הסכם זה.   -" המפקח"

  שירותי שמירה, אבטחה וסיור ביישוב, תפעול "מרכז הפעלה יישובי" ומתן מענה    –"  השירותים"

לדיווחי התושבים בכל אירוע של תקלות אחזקה בישוב )מים, ביוב, חשמל וכיו"ב  

והכל כמפורט במפרט השירותים  ,  וכן שירותי שמירה במוסדות חינוך  (106מוקד    -

 המסומן כנספח א' להסכם זה.

ול על ההסכם. לצורך הפרשנות רואים את ההסכם כחיקוק כמשמעותו בפקודה  פקודת הפרשנות תח

 האמורה. 

 
 הצהרות הספק .3

מצהיר בזאת, כי קיבל לידיו מן המועצה את כל המסמכים של ההסכם על כל נספחיו,    הספק .3.1

כי קרא אותם והבין את תוכנם וכי קיבל מן המועצה את כל ההסברים והמידע הנדרש לצורך 

 ומילוי כלל התחייבויותיו על פי ההסכם.   מתן השירותים

את   .3.2 מקומות  הספקרואים  את  הצעתו,  הגשת  לפני  בדק,  כאילו  השירותים,  טיב  מתן  את   ,

לשם מילוי התחייבויותיו,   השירותים הנדרשיםהתשתיות והציוד, את כמויותיהם וטיבם של 

העלולות   והאפשרויות  הסיכויים  לגבי  הידיעות  כל  את  השיג  כאילו  וכן  הגישה  דרכי  את 

 מתן השירותים למועצה. להשפיע על 

ידע, הניסיון, והציוד הדרוש לשם  מצהיר, כי ברשותו כח אדם מקצועי ומיומן, בעל ה  הספק .3.3

את םובמועד  ם במלואהשירותים    ביצוע לבצע  וכישורים  כושר  ובעל  מסוגל  הוא  וכי   ,

 התחייבויותיו על פי הסכם זה והוא מתחייב לבצען כאמור לשביעות רצונה המלא של המועצה.

כמו גם   ממנו לביצוע לפי הסכם זה בהיר לו,  יםהנדרשהשירותים  , כי היקף  הספקכן מצהיר   .3.4

במירב הקפדנות והיעילות    םוכי הוא מתחייב לבצעאי התחייבותה של המועצה להיקף כלשהו,  

 ולשביעות רצון המועצה. 

הרישיונות    הספק .3.5 ו/או  ההיתרים  ו/או  האישורים  כל  בידיו  כי  בזאת,  ומתחייב  מצהיר 

ף של  הנדרשים, על פי כל דין ו/או בהתאם לדרישות חברת הביטוח ו/או בהתאם לתנאי הס

המכרז, לביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה, וכי הם יישארו בתוקף במשך כל תקופת הסכם  

 זה ובמשך שלושה חודשים לאחר מכן. 

כי ידוע לו שאין בכל האמור בהסכם זה או בכל הודעה שתינתן על פיו    ,מצהיר בזאת  הספק .3.6

מן הצורך לשלם מס,    כדי לשחררו מכל חובה או צורך לקבל כל רישיון, היתר או רשות או
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היטל אגרה, תשלומי חובה וכיו"ב, המוטלים עליו, או שיוטלו עליו, על פי כל דין בקשר עם  

 ביצוע העבודות בהסכם זה. 

וכל    השירותיםכי ידוע לו ומוסכם עליו שהאחריות לטיבם ואיכותם של    ,מצהיר בזאת  הספק .3.7

 יתר התחייבויותיו על פי הסכם זה חלות עליו בלבד. 

  -כי לא הורשע בעבירות לפי סימן ה' לפרק י' בחוק העונשין התשל"ז  , מצהיר ומתחייב  הספק .3.8

1977  . 

הספק מצהיר כי ידוע לו כי כחלק בלתי נפרד מהשירותים עליו לחתום על הסכם נפרד, למתן   .3.9

למפרט, עליו יחולו כל  1(, המצורף כנספח א'שירותי שמירה במוסדות חינוך )הסכם מוס"ח

 ההוראות המנויות בו לרבות כל הוראות הסכם זה.  

 
 הספק   תחייבויותה .4

מתן  יפעל על פי כל דין ו/או נוהג ו/או כללים מקצועיים הקיימים ומוחלים במסגרת    הספק .4.1

הרשוהשירותים   והוראות  העירוניים  העזר  חוקי  כל  לרבות  דין,  כל  הוראות  יות  ובכללם 

 המוסמכות. 

את    הספק .4.2 מכיר  בעבודה,  לבטיחות  בנוגע  הדין  דרישות  בכל  לעמידה  אחראי  ויהיה  יפעל 

 פיהן בלבד. -ויפעל על  במתן השירותיםהכרוכות  הבטיחותיותהדרישות  

ינקוט, על חשבונו, בכל אמצעי הזהירות    הספקלפגוע באחריות המוטלת עליו בהסכם זה,    מבלי .4.3

יעה בחיים ו/או רכוש בעת ביצוע העבודות, לרבות גידור, הצבת  הנדרשים לשמירה ומניעת פג

שלטי סימון, הצבת שומרים וכיו"ב, בהתאם לדרישות כל דין ו/או רשות מוסמכת כלשהי ו/או  

 ככל שנדרש.  , המנהל

במירב הקפדנות, ברמה מקצועית גבוהה, ביעילות, בנאמנות,    השירותים  ליתןמתחייב    הספק .4.4

 בדייקנות ובמומחיות, לפי מיטב כללי המקצוע. 

יינתנוכי    ,מתחייב  הספק .4.5 לביצוע    השירותים  ומנוסים  מוכשרים  יהיו  אשר  עובדיו  ידי  על 

כנדרש, בין היתר, יעמיד את כח האדם הנדרש כמפורט במפרט השירותים למשך כל    העבודות

 ת ההסכם. תקופ

על ידי עובדיו בלבד ובפיקוחו האישי וכי עובדיו ימלאו    השירותים ינתנו מתחייב, כי    הספק .4.6

של   התחייבויותיו  כל  ובין    הספקאחר  מכללא  ובין  במפורש  שנכללו  בין  זה,  הסכם  פי  על 

שנהוגים ומקובלים במקצוע, בנאמנות ובמומחיות, תוך השקעת מרב המאמצים, הכישורים  

 . םתוך ניצול כל הידע הנדרש לביצועוהכישרונות ו

  כל  חשבונו   על   ויתקן   לשימושו  תעמיד  שהמועצה   והציוד   המבנים  לשלמות   אחראי  יהיה  הספק .4.7

 שאינו כתוצאה מבלאי סביר.  להם להיגרם  שייגרם ו/או שעלול נזק

מתחייב בזאת לשתף פעולה עם המועצה או מי מטעמה ולהשתתף בישיבות המועצה,    הספק .4.8
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 דרישת המועצה ובמידת הצורך. לפי 

פעולה    הספק .4.9 שנדרש,ישתף  ככל  מתואם  ספקים  ויהא  המועצה,    אחרים  קבלנים/עם  של 

 אשר הספק נדרש לו.  בכל נושא ועניין בתחומים שונים

וכן לדווח למועצה ו/או מי    מתן השירותיםמתחייב לדווח למועצה ו/או מי מטעמה על    הספק .4.10

 ד עם היוודע לו עליה. יאירעה בפועל בנושא העבודות מימטעמה על כל התפתחות צפויה או ש

חפיפה    הספק .4.11 יבצע  שהיא,  סיבה  מכל  סיום,  לידי  זה  הסכם  יבוא  בו  עת  בכל  כי  מתחייב, 

 מסודרת, וככל שיידרש, לשביעות רצון המועצה.  

מתוך התחשבות בצרכי התושבים ויעשה כמיטב יכולתו    יעניק השירותיםכי    ,מתחייב  הספק .4.12

 רעה לפעילות בשטחים הציבוריים.להימנע מהפ

מידע וכל חומר אחר  הנתונים והמועצה, הות  י להנחמתחייב כי השירותים ינתנו בהתאם    הספק .4.13

 ים למתן השירותים.קשור יועבר אליו ממנה, הש

ק  בעבירות לפי סימן ה' לפר  ומצהיר ומתחייב, כי לא הוא ולא העובדים מטעמו, הורשע  הספק .4.14

מתחייב כי ימציא למועצה, לפי דרישתה, תעודת יושר    ספקה .  1977  -י' בחוק העונשין התשל"ז 

 את השירותים.  ספק תקפה או אישור תקף על העדר רישום פלילי שלו ושל כל עובד מטעמו שי

 
 השירותים .5

הספק מתחייב בזאת להעניק למועצה, שירותי שמירה, אבטחה וסיור ביישוב, תפעול "מרכז   .5.1

יישובי" ומתן מענה לדיווחי התושבים בכל אירוע של תקלות אחזקה בישוב )מים, ביוב,    הפעלה

, הכל כמפורט במפרט השירותים  וכן שירותי שמירה במוסדות חינוך  (106מוקד    -חשמל וכיו"ב  

  "(.השירותים להסכם זה )להלן: "נספח א' המסומן כ

הנקוב בהודעת הזכייה. על הספק להיות ערוך    השירותיםמועד תחילת   .5.2 בפועל יהא מהמועד 

 ימים )בערך( מיום ההודעה.  30לתחילת השירותים באופן מידי ותוך 

השירותים הנדרשים מהספק כוללים גם שירותים מיוחדים שיידרשו מעת לעת בהתאם לצרכי   .5.3

במפרט   כמפורט  המועצה,  "  השירותיםודרישות  מיוחדות)להלן:  "   "הזמנות   שירותיםאו 

"(. שירותים מיוחדים אלה יינתנו ע"י הספק רק לאחר קבלת הזמנת עבודה חתומה  מיוחדים

ללא הזמנת עבודה   כל מורשיי החתימה במועצה. שירות שיינתן  ע"י  ע"י המועצה, קרי  כדין 

מיוחדים   שירותים  להיקף  מתחייבת  אינה  המועצה  שבוצע.  הגם  בתשלום  יזכה  לא  כאמור 

 לל. כלשהם ואם בכ

הספק מודע ומסכים לכך, כי המועצה אינה מתחייבת להיקף שירותים כלשהם, גם לא להיקף   .5.4

כל   לא תהא  המצוין במכרז אשר עשוי להשתנות במהלך תקופת ההתקשרות ומשכך, לספק 

 טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המועצה בעניין. 

 



 

 

 

 
 מועצה מקומית עומר 

 למתן שירותי אבטחה     16/2022מכרז פומבי  
 -  מעודכן -

 

39 
 

 התמורה .6

יתר התחייבויותיו על פי הסכם זה, יהא    ולקיוםלמתן השירותים במלואם ובמועדם,  בתמורה   .6.1

כ  הספק המסומנת  המחיר  בהצעת  כמפורט  לתשלום,  ב'זכאי  זה    נספח  ובהתאם  להסכם 

 "(. התמורה)להלן: " לביצוע בפועל

להוראות   בהתאם  תשולם  במוס"ח  שמירה  בגין  התמורה  זה,  בסעיף  מהאמור  לגרוע  מבלי 

 הסכם מוס"ח. 

6.2.   + שוטף  של  תשלום  בתנאי  תשולם  מיום    45התמורה  הגורם    אישוריום,  ע"י  החשבונית 

 האישור יינתן אחר בדיקת כל נתוני החשבונית.   המוסמך לכך במועצה.

ביחס   .6.3 בדיקה  גם  תכלול  אישורה,  וטרם  שתוגש  חשבונית  כל  של  כאמור,  חודשית  בדיקה 

המועצה   את  המזכים  הספק  ע"י  שבוצעו  במפרט  להפרות  )המפורטים  מוסכמים  בפיצויים 

 השירותים(, ככל שיהיו הפרות כאלה, החשבונית תאושר בקיזוז הפיצויים המוסכמים.

למועצה  ה .6.4 יגיש    .שחלף  החודש   בגין  חשבונית  ,לחודש  12-ה   עדו  חודש  תחילת  מדיספק 

 : ובחלוקה שלהלן שלהלן הפריטים אתהחשבונית תכלול 

 התשלום החודשי הקבוע.  .6.4.1

שהוצאו ונדרשו ע"י המועצה בחודש שחלף, בהתאם    (בנפרד  יצוינו)ש  מיוחדות  הזמנות .6.4.2

 לסעיף הזמנות מיוחדות שלהלן. 

לסעיף   התייקרויות .6.4.3 בהתאם  שקיימות(  ככל  המיוחדות  וההזמנות  החודשי  לתשלום 

 התייקרויות שלהלן. 

 הזמנות מיוחדות  .6.5

יינתנו ע"י הספק רק לאהשירותים   .6.5.1 חר קבלת הזמנת  המיוחדים כהגדרתם דלעיל 

שירות   במועצה.  החתימה  מורשיי  כל  ע"י  קרי  המועצה,  ע"י  כדין  חתומה  עבודה 

 שיינתן ללא הזמנת עבודה כאמור לא יזכה בתשלום הגם שבוצע.  

 המועצה אינה מתחייבת להיקף שירותים מיוחדים כלשהם ואם בכלל.  .6.5.2

 התייקרויות  .6.6

למדד המחירים לצרכן ותתעדכן אחת לשנה ,    צמודה  תהיה  לספק שתשולם  התמורה  .6.6.1

בתחילתה של כל שנה קלנדרית, כאשר מדד הבסיס הוא המדד הידוע בחודש דצמבר  

שלפני שנת הכספים הבאה.  למען הסר ספק , המחיר, כפי שיקבע בתנאי המכרז כבר  

יקח בחשבון את ההתייקרות הצפויה לשנה הקרובה כך שההצמדה הראשונה תתבצע  

 . 2023הידוע של חודש דצמבר  לפי המדד

  צמודים   הם  כי  במפורש  צוין  לא  לגביהם  ותשלומים  מחירים  כי  ,יודגש  ספק  הסר  למען .6.6.2

 .זה במכרז הנקוב בסכום שארויוי ההתקשרות במהלך ישתנו לא
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עבודה .6.7 בעבור  ספק,  הסר  תה  זו   למען  ו/או  תקציבית  הרשאה  עליה  הרשאה  שיש  עליה  א 

ו/ גוף  בתנאי  או רשות  תקציבית מכל  יהיו  ו/או אחר, מועדי התשלום  ו/או משרד ממשלתי 

התשלום הקבועים דלעיל, זאת ממועדי קבלת הכספים מהרשויות המתקצבות את העבודה  

   ובהתאם לשלבי התקצוב הנקבעים על ידן.

התמורה המפורטת לעיל הינה סופית וקבועה, כוללת את כל הוצאות הקבלן ו/או מי מטעמו   .6.8

ללא יוצא מן הכלל ולא יוספו לה תוספות מכל מין וסוג שהוא, למען הסר ספק, מובהר בזאת  

במפורש כי התמורה המצוינת לעיל כולל הוצאות נסיעה, ביטול זמן, הוצאות משרדיות וכן כל  

 היא וכי לא יתווספו אליה הפרשי הצמדה כלשהם.   הוצאה אחרת באשר

עוד מוסכם בין הצדדים כי כל מס, היטל או תשלום חובה, מכל סוג שהוא, החלים על ביצוע   .6.9

העבודות עפ"י חוזה זה, יחולו על הקבלן וישולמו על ידו. המועצה תנכה מהסכומים המגיעים  

סים, ותשלומי חובה, והעברתם לזכאי  לספק כל סכום שעליה לנכות לפי כל דין, ובכלל זאת מי

 תהווה תשלום לקבלן.  

מוסכם, כי הקבלן לא יתבע או ידרוש ולא יהיה רשאי לתבוע או לדרוש מהמועצה העלאות או   .6.10

או  הטלתם  מטבעות,  בשערי  שינויים  עבודה,  שכר  עלויות  מחמת  בין  בתמורה,  שינויים 

מין וסוג, בין ישירים ובין עקיפים  סים, היטלים או תשלומי חובה אחרים מכל  יהעלאתם של מ

 או מחמת כל גורם נוסף אחר.

 

 ערבות לקיום ההסכם .7

תיוותר   .7.1 הצעתו  במסגרת  הספק  שצירף  הבנקאית  הערבות  כי  חיובי מוסכם  מילוי  ו  להבטחת 

   ולהבטחת קיום הסכם זה על ידו. 

הבנקאית   .7.2 ו הערבות  המועצה  שתדרוש  לתקופה  מהלך  תוארך  בכל  בתוקפה  תקופת  תישאר 

הערבות  .ההסכם תפקע  כלשהו  ובשלב  בחלקה,   היה  תמומש  האריכה  והספק   ו/או  ו/או    לא 

הנדרש, לסכום  סכומה  את  כלשהם    השלים  תשלומים  ישולמו  או    לספקלא  להארכתה  עד 

 חידושה של הערבות הבנקאית וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר. 

 

 ציוד וחומרים אספקת .8

חשבונו, את כל הציוד, חלקי החילוף, החומרים המתכלים, המתקנים וכל  הספק מתחייב לספק, על 

כל   נמצאים ברשותו  רואים את הספק כאילו  יעיל ומלא של השירותים.  לביצוע  יידרש  דבר אשר 

 הציוד, החומרים והמתקנים הדרושים לביצוע יעיל של אספקת השירותים. 
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 במסמכים וסודיות בעלות .9

ה וכן כל תוצרי השירותים, אשר ייערכו ו/או יבוצעו על ידי  כל המסמכים הקשורים להסכם ז .9.1

צילומם,   אלקטרוניים,  מסמכים  לרבות  שהוא,  ואופן  צורה  בכל  זה  הסכם  עם  בקשר  הספק 

חשבונות, דוחות וכיוצ"ב, אשר הספק חייב להכינם, לבצעם, לספקם, לנהלם ו/או להשתמש 

 ה של המועצה בלבד. הנם רכוש  -בהם לצורך מתן השירותים ו/או בקשר אליהם

יתר   .9.2 וכל  המפרטים  הרשימות,  המסמכים,  התכניות,  סודיות  על  לשמור  בזה  מתחייב  הספק 

הניירות והמסמכים המתייחסים למתן השירותים, בין שהוכנו על ידי הספק ו/או מטעמו ו/או  

 על חשבונו ובין שהוכנו על ידי המועצה ו/או מטעמה ו/או על חשבונה. 

כלפ  .9.3 אחראי  יהיה  סודיות  הספק  על  ישמרו  לא  מטעמו  מי  ו/או  עובדיו  בו  במקרה  המועצה  י 

 לעיל.  9.1המסמכים כאמור בסעיף 

את כל המידע,    -לפי המוקדם  -ימסור למועצה מיד עם דרישתה או עם תום הסכם זה    הספק .9.4

 המסמכים או חומר אחר שנמסר לו, התקבל על ידו, או הוכן על ידו בקשר למתן השירותים. 

לגרוע מכל האמור לעיל, מוסכם בזאת, כי לספק אין ולא תהיה בשום מקרה כל זכות  מבלי   .9.5

ציוד השייכים למועצה או   לגבי מסמכים, מידע או  זכות שהיא,  כל  ו/או  ו/או שיעבוד  עכבון 

 שיגיעו לידי הספק בשל כל דבר ועניין הקשור להסכם זה. 

 

 תקופת ההסכם .10

תקופת חודשים )להלן: "  12ידי הצדדים ולמשך  הסכם זה יהיה בתוקף ממועד חתימתו על   .10.1

"(. מועד תחילת השירותים בפועל יהא מהמועד בו תנקוב המועצה בהודעת הזכייה  ההסכם

 כמועד תחילת השירותים.  

  12תקופות נוספות בנות    4  -למועצה בלבד, שמורה האופציה, להאריך את תקופת ההסכם ב .10.2

" )להלן:  מהן  אחת  כל  האופציחודשים  הבלעדי  התקופות  דעתה  לשיקול  בהתאם  הכל   ,)"

 ובהתאם לצרכיה. 

סיבה   .10.3 או  נימוק  ללא  עת  בכל  זה  הסכם  לבטל  רשאית  המועצה  תהא  לעיל,  האמור  אף  על 

 ימים.  30בהודעה מראש של 

וכן סעיף ו' במפרט השירותים  )על תתי סעיפיהם(    16,  11-13  ,7,  3-5  מוסכם כי הוראות סעיפים .10.4

להס  סעיפים  יםמהוו  זה,  יסודיות  של  אשר  כם  יסודית  הפרה  מהווה  במקצת  ולו  הפרתן 

 ההסכם.  

מוסכם עוד, כי המועצה רשאית להביא את ההתקשרות על פי הסכם זה לידי סיום בכל עת   .10.5

 :וללא הודעה מוקדמת, בכל אחד מהמקרים הבאים
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 הספק הפר את ההסכם הפרה יסודית.  .10.5.1

ימים    7פרה בתוך  הספק הפר את ההסכם בהפרה שאינה יסודית ולא תיקן את הה .10.5.2

 מיום שנמסרה לו התראה בכתב על כך. 

הספק אינו מבצע את ההסכם לשביעות רצון המועצה, ולא נקט באמצעים על מנת   .10.5.3

 ימים מיום שנמסרה לו התראה בכתב על כך.  7לתקן את הטעון תיקון בתוך 

 יום 20 תוך  וסרה לא והעיקול המועצה מןלספק   המגיעים כספים על עיקול וטלה .10.5.4

 .הטלתו מיום

 . נכסים לקבלת צו השותפות ימיחיד  אחד נגד או נגדו וניתן שותפות הינו הספק .10.5.5

 . נכסים כינוס או לפירוק הוטל כנגד הספק צו .10.5.6

 כי  למועצה  הוכח  .הספק נכסי על הממונה  אדם כל או עיזבון ממונה,  נאמן מינוי .10.5.7

 .זההסכם   מביצוע הסתלק הספק

,  שוחד הציע   או נתן מטעמו  מי  או  הספק  כי , דעתה להנחת , הוכחות המועצה  בידי יש .10.5.8

 . ביצועו אוו/  זה הסכם עם  בקשר כלשהי  הנאה טובת או  דורון, מענק

,  נכונה  אינה   זה  הסכם   חתימת  עם  בקשר   שניתנה  הספק  של   כלשהי  הצהרה   כי  התברר .10.5.9

  על  להשפיע  כדי  בה  היה  לדעתה  אשר  מהותית  עובדה  למועצה  גילה  לא  ספקהש  או

 . עמו  ההתקשרות

 .הכיס בפנקס או  השומר  /  המאבטח  בתעודת כלשהו  שינוי  ביצע הספק  כי התברר .10.5.10

 (. 1הספק הפר את ההסכם למתן שירותי שמירה במוס"ח )נספח א'  .10.5.11

  השירותים זכאי לתשלום רק בגין    הספקיהיה  מכל סיבה שהיא,  הסתיים ההסכם או בוטל,   .10.6

  הספקשביצע בפועל עד למועד הנקוב בהודעת המועצה כמועד סיום ההסכם ובאופן יחסי.  

ההסכם   הפסקת  עם  בקשר  דרישה  ו/או  טענה  כל  על  ומוחלט  סופי  בוויתור  בזאת,  מוותר 

 בפועל, כאמור לעיל. שירות שניתן על ידו כאמור, למעט בדבר תשלום בגין 

ע"י הספק ו/או על    שהותקן במרכז ההפעלההציוד  , יוותר  מכל סיבה שהיא  בסיום ההסכם .10.7

 . בבעלותה המלאה של המועצה חשבונו,

 

 שלילת יחסי עובד מעביד  .11

הספק מצהיר, כי בהתקשרותו עם המועצה על פי הסכם זה הוא פועל כספק עצמאי ובלתי   .11.1

תלוי וכי אין בהסכם זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור בינו ו/או בין מי מטעמו לבין המועצה  

ויתר   השירותים  בביצוע  הספק  מטעם  שיועסקו  העובדים  וכל  ומעביד,  עובד  יחסי 

 התחייבויותיו על פי הסכם זה יהיו ויחשבו כעובדיו בלבד.

הספק מתחייב, כי יישא בכל התשלומים, ההוצאות והמיסים, בקשר עם העסקתם של עובדיו   .11.2
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בריאות וכל מס ו/או היטל    ו/או מי מטעמו, לרבות שכר עבודה, מס הכנסה, ביטוח לאומי, מס

כל תשלום סוציאלי אחר ע"פ דין ו/או ע"פ הסכם ו/או ע"פ צו, הקיימים  ו/או מלווה ו/או  

אין לראות בכל זכות הניתנת על פי הסכם זה    מעת לעת.ו/או יכנסו לתוקף  וכפי שיתעדכנו  

בי להבטחת  אמצעי  אלא  מטעמו  לעובדים  ו/או  לו  להורות  ו/או  לפקח  לרבות  צוע  למועצה 

 הוראות הסכם זה במלואן. 

היה ומכל סיבה שהיא, יקבע בית משפט היה ומכל סיבה שהיא, יקבע בית משפט ו/או בית   .11.3

דין, כי עובד ו/או מי מטעמו של הספק הנו עובד של המועצה, בין ביחד עם הספק ובין בנפרד,  

כל סכום,   כי אז מתחייב הספק לפצות ולשפות את המועצה, מיד לפי דרישתה הראשונה, על

ללא יוצא מן הכלל, שהמועצה תידרש לשלם לכל אדם ו/או גוף בקשר עם קביעה כזו, לרבות  

 כל ההוצאות המשפטיות הקשורות לנ"ל. 

מובהר ומוסכם, כי לא תהא בשום הוראה/הנחייה של המועצה או מי מטעמה לספק ו/או למי   .11.4

 מעובדיו בכדי להשליך ו/או ליצור יחסי עובד מעביד. 

 
 הספק  אחריות .12

בין לנזק רכוש, בין לנזק ממון או לכל נזק    , יהא אחראי לכל נזק שהוא, בין לנזק גוףהספק   .12.1

בין אם נגרם    –הספק  ו/או לכל עובד, כתוצאה ממעשה או מחדל מצד    למועצהאחר, שייגרם  

בין במישרין ובין    –בין אם נגרם על ידי עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל הנתון למרותו    ,על ידו

וכן הוא מתחייב, לפצות את    יפין, הנובע או הקשור במתן השירותים נשוא הסכם זה,בעק

 מפורטים לעיל. ה לשלם בקשר לנזקים ועצה על כל סכום שתחויב המ  ועצההמ

למען הסר ספק, אין בכל דבר האמור בהסכם זה, או בהוראה או הנחיה שתינתן על פיהם   .12.2

המועצה אחריות, לכל אבדן ו/או פגיעה ו/או הפסד ו/או  לספק על ידי המועצה, כדי להטיל על  

נזק ו/או הוצאות, כאמור, שייגרמו למועצה ו/או לכל צד שלישי שהוא כתוצאה ממעשה או  

מחדל של הספק, של עובד מעובדיו או מי מטעמו, או בקשר עם מתן השירותים המפורטות  

 בהסכם זה. 

אחר כלשהו נזק, הפסד, אבדן ו/או תאלץ  אם ייגרמו למועצה ו/או למי מטעמה ו/או לאדם   .12.3

המועצה ו/או מי מטעמה לשלם פיצויים ו/או הוצאות כלשהם בגין העילות האמורות לעיל,  

לרבות שכר טרחת עו"ד והוצאות נוספות בקשר עם הליכים כלשהם, מתחייב בזאת הספק  

הוצאה    לשפות את המועצה ו/או מי מטעמה ו/או אדם אחר כלשהו אשר נגרם להם נזק או 

כאמור, במלוא הסכום, מיד עם קבלת הודעה, בעד כל סכום או תשלום שתידרש המועצה  

סכום יראוהו כחוב המגיע למועצה מן הספק על פי הסכם זה. אין באמור בסעיף  לשלמו, ואותו  

לכל תרופה  זה כדי לגרוע מזכותה של המועצה או מי מטעמה על פי כל דין ו/או על פי הסכם זה  

 אחרים. ו/או סעד 

הספק מתחייב לתקן ולהשלים כל נזק או הוצאה שנגרמו למועצה ו/או למי מטעמה, כמפורט   .12.4
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הנדרשים עקב לבצע את התיקונים  המועצה. המועצה תהא רשאית  דרישת  עם  מיד    לעיל, 

נזקים שנגרמו על ידי הספק ו/או מי מטעמו וזאת במידה שהספק לא ביצע את התיקונים תוך  

 ולחייב את הספק בתשלום התיקונים.   ימים ממועד קרותם 7

 

 העברת זכויות .13

הספק לא יהיה רשאי לבצע כל עסקה בקשר עם זכויותיו ו/או התחייבויותיו, הנובעות בין   .13.1

במשתמע ובין במפורשות מהסכם זה, וכן לא יהיה רשאי להעביר, להמחות או לשעבד כל זכות  

מזכויותיו או מהתחייבויותיו על פי הסכם זה או בקשר אליו, ללא אישור מראש ובכתב של  

 המועצה.  

 ה משנ י/ספק .13.2

הספק .13.2.1 להעסיק    כאמור,  מטעמו,    ספק/ייוכל  השירותיםמשנה  המכרז    למתן  נשוא 

לכך את אישור המועצה   ובכתבובלבד שקיבל  על    .מראש  לכך,  לשם קבלת אישור 

הספק להציג ולהמציא למועצה את כל המסמכים והאישורים הנדרשים לשם אישורו  

 של ספק המשנה. 

להעסקת   .13.2.2 כאמור,  המועצה  הספק,  משנה  ספקהסכמת  את    ע"י  תשחרר    הספק לא 

והוא יישא בכל האחריות הן ביחס  ו מאיזו מהתחייבויותיו ע"פ המכרז   הסכם זה, 

ההתנהלות    המשנה מטעמו, על כל המשתמע מכך.  לספקלביצוע השירותים והן ביחס  

           בקשר להסכם זה תהא מול הספק בלבד, שיהא אחראי על ספק המשנה מטעמו.

 ות עדר בלעדיה .14

בביצוע  ה המועצה  את  להגביל  כדי  זה,  בהסכם  האמור  בכל  אין  כי  בזאת  מסכימים  צדדים 

לאותה   סיומם  לאחר  והן  הפסקתם  לאחר  הן  השירותים  מתן  בתקופת  הן  אחרות,  התקשרויות 

רה, או לכל מטרה דומה, או למטרות נלוות, עם גורמים אחרים, וכי לספק לא תהיינה כל טענות,  טמ

 ת בגין האמור.דרישות או תביעו

 
 ים ניגוד עניינ .15

תקופת ההסכם ומתן השירותים לא יעסוק הספק בכל עיסוק אשר עשוי להוות ניגוד עניינים    משךב

 עם מתן השירותים וביצוע השירותים למועצה.

 
 ועיכבון קיזוזזכות  .16

,  בגין כל סכום, קצוב ושאינו קצוב, אשר יגיע לה ממנו  הספקלמועצה תהא זכות קיזוז כלפי   .16.1

  סכוםוהיא תהא רשאית לקזזו מכל  לרבות פיצויים מוסכמים כמפורט במפרט השירותים,  
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 . לספקהמגיע  

וכל ציוד   לספקמוסכם ומוצהר בין הצדדים, כי הזכות בידי המועצה לעכב כל תשלום המגיע  .16.2

ולביצו  לקיומו  ערובה  בתור  וזאת  הספק,  במקרה  של  זה,  הסכם  של  איזו    שהספקעו  יפר 

 .הספקהתחייבות מהתחייבויותיו על פי הסכם זה, או עד לקבלת כל סכום שיגיע למועצה מן  

 
 ביטוח .17

פי הסכם זה ומאחריותו לנזקים להם הוא יהיה אחראי  - מבלי לגרוע מהתחייבויות הספק על

הביטוח  -על נספח  הוראות  יחולו  הספק  על  כי  מובהר  דין  כל  להסכם  פי  ו' המצ"ב   כנספח 

 ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

 

 שונות .18

 לא יהיה כל תוקף לכל שינוי בהסכם זה אלא אם נעשה בכתב ובהסכמת הצדדים.  .18.1

שום ויתור, ארכה, הנחה או הימנעות מפעולה במועדה מצד המועצה או הספק לא ייחשבו   .18.2

 ישמשו מניעה לכל תביעה. כוויתור על זכויות המועצה או הספק לפי העניין ולא  

הכתוב בהסכם זה ממצה בלעדית את המוסכם בין הצדדים ואין להתחשב בכל משא ומתן   .18.3

ו/או   ו/או בהתחייבויות  ו/או במצגים  שקדם לחתימתו, או שהתקיים בד בבד עם חתימתו 

בחוזים שקדמו או שהיו תנאי לחתימתו והסכם זה יבוא במקום כל החוזים הקודמים בכתב 

 פה בין המועצה לבין הספק, אם היו. או בעל  

לבתי   .18.4 נתונה  תהא  הפרתו,  ו/או  ביצועו  זה,  להסכם  בקשר  הייחודית,  המקומית  הסמכות 

 המשפט המוסמכים בעיר באר שבע בלבד. 

כתובות הצדדים הינן כבכותרת להסכם זה וכל הודעה שנשלחה מצד למשנהו, לפי הכתובות   .18.5

ת מסירתה בדואר במכתב רשום, ואם נמסרה  שעות מע  72דלעיל תחשב כנמסרת לידו בתום  

 בעת מסירתה.  – ביד או נשלחה בפקסימיליה או בתקשורת מחשבים  

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

                                      _____________________                         _____________________ 
 הספק                         המועצה                 

 
 
 
 
 



 

 

 

 
 מועצה מקומית עומר 

 למתן שירותי אבטחה     16/2022מכרז פומבי  
 -  מעודכן -

 

46 
 

 קובץ נספחים 
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 נספח א' 

 מפרט השירותים  

 כללי 

שובי" ומתן מענה לדיווחי  י, תפעול "מרכז הפעלה י ביישוב אבטחה וסיור  שירותי שמירה,  השירותים יכללו  

, וכן שירותי שמירה  (106מוקד    -התושבים בכל אירוע של תקלות אחזקה בישוב )מים, ביוב, חשמל וכיו"ב  

 כמפורט במפרט השירותים )נספח א'(. במוסדות חינוך, הכל

שירותי שמירה במוסדות חינוך יינתנו בהתאם להוראות המכרז, ההסכם ומפרט זה וכן בהתאם להסכם ייחודי  

 .  1שייחתם לשם מתן שירותי שמירה במוסדות חינוך, המצורף למפרט זה כנספח א'

על הספק הזוכה להיות ערוך לתחילת  מועד תחילת השירותים בפועל יהא מהמועד הנקוב בהודעת הזכייה.  

 ימים )בערך( מיום ההודעה.  30מתן השירותים באופן מיידי ותוך 

 המפרט הנדרש 

 הנדרש השרות אורית. א
 

 כללי 
 בכל מקום שמופיע קבלן הכוונה לספק כהגדרתו בהסכם ולהפך.  .1

 . היממה שעות כל משך  בישוב אבטחה  שירותי למועצה  יספק  הקבלן .2
  

  המתקנים  על  וישמור  המועצה   של   הציבור   ובנייני  מוסדות ,  החינוך  מוסדות   כל   את הקבלן    יאבטח  בנוסף  .3
 .  להלן שיוגדרו 

 
  אופן  ובכל,  ממונעים  סיורים  ביצוע,  לישוב  בכניסה   מחסומים  הצבת  ידי  על  תתבצע  הישוב  אבטחת .4

 . החוק  פי על מותר שיהיה ובתנאיקבלן המועצה תורה לש
 

  במהלך   תושבים  פניות  מופנות  אליו  המועצה  של  החירום  ומוקד  ההפעלה  מרכז  את  הקבלן  יפעיל  כמוכן
 .  המועצה  של אחריותה בתחום  המצוייםשונים, בעיקר באלו  בנושאים, היממה כל

 
  כי   ולוודא  לה  מחוצה   או  במועצה  המטפלים  לגורמים  הפניות  להפנות  ההפעלה   במרכז  המפעיל  על

  של  המפעיל  על   המועצה   באחריות   אינה   והבעיה   במידה .  פתרונה  על  ובאה  טופלה  המדווחת  הבעיה 
נתיבי  ן"ער  משטרה,  אש  כבוי,  א"מד)  המתאים  לגורם  הפונה  את  ולהפנות  לנסות  ההפעלה  מרכז  ,

 (.  ב"וכיו ישראל
 

  מפגעי  מניעת, עירוניים במפגעים לטפל, דואר ודברי מעטפות  לחלק הסיירים ידרשו  עבודתם במסגרת
  המועצה   ט"קב  י " ע  שיידרש   נושא   בכל   טיפול  וכן,  ח" ובע  כבשים  עדרי   גירוש,  התקהלויות  פיזור,  רעש

 . מטעמו מי או
 

 עירוני  הפעלה מרכז הפעלת
  ממוקם  ההפעלה  מרכז.  ביממה  שעות  24  משך,  בישוב  המצוי,  עירוני  הפעלה  מרכז  בהפעלת  יחויב   הקבלן .5

 .  למועצה השייך  במבנה הישוב בתחום
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  מרכז  מצוי  בו  הנכס   בגין (  וארנונה  מים,  חשמל,  שכירות)  שימוש  דמי  מתשלום   פטור  יהיה  הקבלן
 .  המרכז הפעלת לשם  הנדרשים  והטלפונים התקשורת מערכות כל אתעליו להפעיל   יהיהו  ההפעלה

 
על הקבלן יהיה לדאוג לאספקת קפה, תה, סוכר, כוסות חד פעמיות וחומרי ניקוי למרכז ההפעלה ולכל  
העובדים שיועסקו על ידו בעומר. כמו כן יעמיד הקבלן בעמדת מרכז ההפעלה מכשיר סלולארי שיכלול  
מכשיר   סיור  רכב  לכל  יעמיד  הקבלן  עובדיו.  מול  בלבד  עבודה  לצורכי  יוצאות/מיסרונים,  שיחות 

 סלולארי שיכלול שיחות יוצאות/מסרונים לצורכי עבודה בלבד מול מרכז ההפעלה וקב"ט המועצה. 
 
מוסדות    המצוקה  ולחצני  האזעקה  מערכות   של  לקריאותוטיפול    מענה  נותן  ההפעלה  מרכז .6 )של 

הקבלן הזוכה יתחייב לתקן    .אליו  המחובריםמשרדים, מתקנים , גני ילדים וכו'(    –המועצה בלבד  
 שעות מרגע פתיחת הפנייה לקבלן.  24תקלות במנוי המועצה ) מערכות אזעקה ולחצני מצוקה( תוך  

 
 .המועצה לשירותי הנוגעת  פנייה בכל מטפלמרכז ההפעלה 

 
  רכבי  של  מיקומם  על  המדווחת ,  On Line  מעקב  מערכתאת    בעומר  ההפעלה  מרכזהקבלן יפעיל ב .7

 (. הרכב כלי לאיכון מערכת ) נתון זמן  בכל הסיור
 
יפעיל ב .8 לכלל קווי    יוצאות/ נכנסות  שיחות  הקלטתה ו  רישוםה  מערכתאת    ההפעלה  מרכזהקבלן 

הספק יהיה אחראי    .שיחה  כל   בצוע  ממועד  ימים  90  במשך  לפחות   תישמרנה  ההקלטות  המוקד.
 לתחזק מערכות אלו בכל תקופת ההתקשרות עמו. 

 
 . ההפעלה  למרכזמחוברים   הציבור ובניני  המועצה מוסדות כל של  והעשן אש  גילוי מערכות כל  .9

 
מוסדות המועצה ובניני הציבור יקבלו מענה מטעם  האזעקה ולחצני המצוקה של כל    מערכותכל   .10

הקבלן המפעיל והוא יעביר את הקריאות למרכז ההפעלה. הקבלן לא יגבה תשלום דמי מנוי עבור  
 מנויי המועצה ולא יגבה בגינם תשלום חודשי או תשלום נוסף כלשהוא. 

 
   .המועצה של  בלעדית הינה ההפעלה מרכז ותכולת   ציוד על הבעלות  .11

 

  ההפעלה  מרכזמוקדן/נית ב  על.  ההפעלה  למרכז   המשדרות  מצלמות  הישוב  ברחבי  התקינה  המועצה .12
 .  ט"הקב הנחיות פי  ועל הנהלים פי על ולפעול, לאתר פעילות חריגה  במצלמות שוטף באופן לצפות

 
,  טכנולוגי  מערך  הקמת   במסגרת   ההפעלה   למרכז  וטכנולוגיות   רכיבים,  להוסיף  תבחר  והמועצה  במידה

  בישוב האלימות  ומניעת הפיקוח הגברת לשם שונים וכריזה בקרה שליטה ומוקדי סנסורים , מצלמות
 . המועצה  ידי  על  שיותקנו  אלו  לרבות,  השונים  האמצעים  את  להפעיל,  עובדיו  באמצעות,  הקבלן  על  יהיה

 

לריכוז אבטחה בעומר  ת בכל הקשור  /הינו להיות אחראי  מרכז ההפעלהמוקדן/מוקדנית ב  תפקיד .13
להכיר את כל גורמי המועצה, המשטרה והסיירים המצויים בתפקיד, לטפל   , "106"  ולמוקד עירוני

 במקרים חריגים ובמפגעים עירוניים. 
 

קריאות לבתים, אירועים חריגים, תקלות    ,נווט את הסיירים עפ"י צרכי המערכתת/י   המוקדן/מוקדנית
כל הזמן, אינו  סייר בישוב המ  הסייראת ערנות הסייר כל הזמן ותוודא ש המוקדן/נית י/תבדוק". 106"

 ם אחד למשך זמן בלתי סביר ומבצע את תפקידו כפי שיוגדר ע"י הקב"ט, כאמור לעיל. עוצר במקו
 

ו אזעקות ו/או התקבלו קריאות שכנים וזאת כדי  הסיירים יוקפצו וישלחו לבתי התושבים בהם הופעל
לשלול פריצה או מעשה פלילי אחר בבית התושב. במקרה של גילוי פריצה תדווח המוקדנית לחברת  
המוקד אצלה מנוי התושב ובמידה הצורך תסייע באיתור הבעלים/מורשי הכניסה. חברת המוקד של  



 

 

 

 
 מועצה מקומית עומר 

 למתן שירותי אבטחה     16/2022מכרז פומבי  
 -  מעודכן -

 

49 
 

ם כדי לטפל בארוע הפריצה. בהעדר חברת מוקד  התושב, כפי שרשום על גבי השלט בביתו, תוזעק למקו
 יש לאתר את הבעלים/המחזיקים בבית.

 

חברות מוקד שיעמדו בתנאי המועצה, לרבות דמי מנוי מופחתים, יוכלו להציב    -לתשומת לב הקבלן   .14
מסכי התראה במרכז ההפעלה, דבר שיקצר את זמן התגובה להגעת הסיירים לבתים בהם הופעלו  

 ה הדווח של הסיירים יהיה למוקדן/נית שבמרכז ההפעלה בעומר ולו/ה בלבד. אזעקות. בכל מקר
 

 . 2תנאי המועצה להצבת מסכים כאלה במרכז ההפעלה, מצ"ב כנספח 

 

 לצפות במצלמות האבטחה המשדרות למוקד העירוני.  מרכז ההפעלהמוקדן/מוקדנית  על  חובה .15
 

ולוודא כי הסיירים נמצאים היכן    GPS  -לצפות במסך ה  מרכז ההפעלה מוקדן/מוקדנית    על   חובה  .16
 שהם אמורים להימצא. 

 
 : במרכז ההפעלה יתן/הנחיות עיקריות למוקד .17

השונות  מזעיקים    בתים .א המוקד  לחברות  המחוברים  אזעקות(  הופעלו  לב  )בהם  תשומת  יקבלו 
מחובר הבית, אלא  . הסיירים לא ידווחו על תוצאת הבדיקה לחברת המוקד אליה  סיורושירותי  

 למוקדן/נית שבמרכז ההפעלה בעומר בלבד. 

 . ההודעה למוסר ולא  ההודעה לתוכן להתייחס  יש,  להזדהות שלא  רשאי תושב .ב

 . במחשב וגם האירועים  ביומן גם, אירוע כל  ובמפורט  במדויק לרשום יש .ג

 . חריג אירועכל   עללקב"ט  דיווח חובת חלה .ד

 . ההפעלה מרכזעל ניקיון   מאודלהקפיד  יש .ה

 . ההפעלה  במרכז לרבות ,זמנית בו מקום באותו הסיור  רכבי  שני המצאות למנוע יש .ו

 . היוםשעות   במשך ורק אך יתבצע הרכבים תדלוק .ז

את מקום העבודה מבלי שהמחליף שלו התייצב.  והיא עצמה לא יעזבו  שומר  /  סייר  עליה לוודא כי .ח
מקרה   ולקב"ט    ישבכל  למפקח  מידית    כל   מגיעים  לא  המשמרת  להתחלת  בו  מקרה  עללדווח 
 . המאבטחים

לשם    ית/ למוקדן  הסתיים  לא  בהם  שהטיפול  נושאיםמסיימת תעביר    ית/ מוקדן .ט  המשךהמחליף 
 .  טיפול

 .בעומר המתרחש פלילי אירוע לכ  על"ט המועצה  ולקב ידווח למשטרת ישראל  ית/ מוקדן .י

 . ולהתפנות  שתיה לצורכי למעט  הפעלה  במרכז לשהות הסייריםמ  עליה למנוע  .יא

 תפעל בהתאם לכתוב בתיק הנהלים המצוי במרכז ההפעלה.  .יב

, מסך מינויי המועצה ובשאר האמצעים הטכנולוגים,  GPSמוקדנית תצפה במסכי המצלמות, מסך   . יג
 בד בבד עם כל האמור לעיל.

  פירוט   את  המכיל  סיכום  וכן  להם  שניתן  והטיפול   שבוצעו  וממוחשבות  טלפוניות  קריאות  רשימת .יד
  שימסרו  העירוניים  והמפגעים  התקלות  יופרדו  מתוכן.  בהם  הטיפול  ודרכי  החריגים  האירועים  כל

 .המועצה לעובדי  טיפול להמשך
 

 ושמירה  אבטחה סיורים
,  ביממה  שעות  24  הממונעים  הסיורים   את  להפעילהקבלן    על  הנדרש  הביטחון  רמת   את  להבטיח   כדי .18

 : שלהלן משמרות ובשלוש בשנה ימים 365
 
 

  ועד   7:00  מהשעה :משמרת בוקר
 15:00 לשעה

  חמוש   סייר /מאבטח  י"ע   המאוישים   סיור   רכבי  שני
 .רכב בכל
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  ועד   15:00  מהשעה  : משמרת צהרים

 23:00 לשעה
  י "ע   מאויש  מהם  אחד  כלבש  סיור   רכבי   שני

 . אחד  חמוש סייר/מאבטח
 

  ועד   23:00  מהשעה  :משמרת לילה
 07:00 לשעה

   י "ע   מאויש  מהם  אחד  כלבש  סיור   רכבי   שני
 . אחד  חמוש סייר/מאבטח

          
 .ת/אחד מוקדן/נית משמרת בכל   :ההפעלה מרכז

 
 . למחרת  06:00 עד  23:00 משעה תמר  בשערחמושים  שומרים 2 לילה בכל      :מחסום שומרי

 
  מועצה  עובד  י" ע  חלקה,  ימים בשנה  365  ביממה  שעות  24  מתבצעת  השמירה   :בתיכון שמירה

 : כדלקמןהקבלן לפי הפרוט   של שומרהיתרה ע"י ו   ח"מוס מאבטח י"ע  חלקה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 שומר הלילה בתיכון ימשיך לבצע שמירה בשער תפוז/עומרים של  
 בימי לימודים על פי לוח הפעילות של  משרד החינוך.  07:00-08:00בית הספר היסודי בין השעות 

 
 

במצבי חרום ובהתאם לשיקול דעתו של הקב"ט, הקבלן יוסיף שומרים ו/או כלי רכב, למתן מענה  
שעות    24-ע בפועל ובתעריף שצויין כאשר נדרש תיגבור מעבר לראשוני, התשלום יהיה לפי הביצו

 .יחייב מסירת הזמנה בכתב מגזבר המועצה
 
 

בעומר בכמות הנדרשת שלהלן כפוף לאישורי    מוסדות החינוךבנוסף יהיה על הקבלן לאבטח את  
 משטרת ישראל. 

 
מו    - ביה"ס התיכון מאבטחי  שני  החינוך,  משרד  לוח  פי  על  לימודים,  החל  בימי  חמושים  ס"ח 

 )שיעזוב רק לאחר הגעת השומר המחליף(   15:00אחד עד לשעה   7:00מהשעה 
   16:00והשני עד לשעה                              

 
ה.  - בימים א  15:30ועד לשעה    7:00חמושים החל מהשעה    שני מאבטחי מוס"ח    - ביה"ס היסודי

 )בימי לימודים בלבד(.   13:00בימי שישי עד השעה . 16:30השני עד לשעה 
 

בשעות   -  בגני הילדים להגיע  יהיה  הסיורים  של  ממשימות  כחלק  אולם  מאבטחים  יוצבו  לא 
 הלימודים לכל גן בתדירות  שתקבע ע"י הקב"ט.

 
יעמיד    באירועי   *            ע"י המועצה,  וטיולי מוסדות החינוך והמוסדות הנתמכים רק  מועצה מיוחדים 

 שלהלן.  45  -ו 44הקבלן מאבטחים נוספים עפ"י דרישת הקב"ט כמפורט בסעיף 
 

 משמרת
 :בוקר

  ועד   7:00  מהשעה
 15:00 לשעה

שומר אחד בימים בהם אין לימודים, בימי שישי  
 וימי שבת.

 
משמרת 

 צהרים
  15:00  מהשעה

 23:00 לשעה ועד
  -ים  וחג , חול מועד  ים חג   יערב ,  שבת  ,שישיימי  ב

 שומר אחד. 
 

משמרת 
 לילה 

  23:00  מהשעה
 07:00 לשעה ועד

 . שומר אחד
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בימים בהם יבוטלו לימודים, מסיבה כלשהי, לא תחוייב המועצה בגין אבטחה באותו היום )תשלום  
ל(. על הקבלן לדאוג לרצף העסקה של המאבטחים בימי חופשות  המועצה יבוצע עפ"י נוכחות בפוע

 וחגים על פי לוח החופשות של משרד החינוך.  
  

 
 מחסומים

  יתווספו ש  לרבות אלו  )  בישוב  הקיימים  השערים   כל  ינעלו,  6:00  לשעה  ועד  23:00  בשעה  לילה  מדי .13
  י "ע  יאויש  המחסום (.  תמר'  ברח)  לישוב   הראשית  בכניסה   ביקורת   מחסום  יתפעל  הקבלןו(  בעתיד

  לפי ,  והשערים  הכניסות  כל   את  יפתח   הקבלןו  המחסום   יוסר  6:00  בשעה.  הפחות  לכל,  שומרים  שני
 : הפרוט

מי כנף חשמליים  מחסו   באמצעות  תמר'  ברח  לישוב  בכניסה  חסימה  יפרסו  המחסום  שומרי  שני .א
 . במקום המצויים

 . רכבים של ומבוקרת  איטית כניסה שיאפשר באופן יתופעל  המחסום .ב

 . מהישוב והיוצאים  הנכנסים  של חיצונית בקרה  יבצעו  המחסום שומרי .ג

  גשם   מעילי  ילבשו  ובחורף  מרחוק  זיהויים  לצורך  זוהרים  אפודים  ילבשו  המחסום   שומרי .ד
 .זוהריםמסומנים בפסים 

 . טיפול  להמשך למוקדנית ידווחו הרכב  ופרטי מספרו להוראות  נשמע שאינו  רכב .ה

  נוסעי  את במבט יסרקו , להאט המגיע  לרכב יסמנו התקרבות רכב למחסום יעמדו השומרים ועם  .ו
 .ואדיבים מנומסים יהיו, הרכב

לשבת בעת המצאות רכבים באזור המחסום    השומריםלמען הסר ספק יודגש כי חל איסור על   .ז
  ניקיון  על  ולשמור   התושבים  מנוחת  תופרע  לבל  שקט   עלובביתן השמירה .על השומרים להקפיד  

 . המקום
 

 הגדרת תפקידים, משימות, אמצעים וציוד
 

 מפקח
ימנה   .14 דקות  זמין  שיהיהמטעמו    מפקחהקבלן  עשרים  עד  המועצה  לאתרי  להגעה  פיזי  ,  באופן 

  תקלות   לפתור  כדי  וכן  העבודה  תכניות  הכנת   , תדרוך מאבטחים ועובדי הקבלן בשטח,לתאומים
המפקח יהיה בעל ניסיון בפיקוח וניהול כ"א והוא יאושר על ידי הקב"ט,    .העבודה  במהלך  המתגלות

 לאחר ביצוע ראיון קב"ט מקדים.
הקבלן הזוכה יעמיד למפקח את כלל האמצעים הנדרשים לביצוע עבודתו : רכב צמוד, מחשב נייד  

זמין  , מכשיר טלפון וכל דבר אשר ידרש למילוי משימתו באופן מקצועי ואיכותי. המפקח יהיה  
 במהלך כל שעות היממה לכל אחד מהאתרים במועצה.  

 

 .  והמשימות הישוב אתרי  לכל שבועית עבודה  תכנית  ט"לקבוימסור   יכין  המפקח .15
 

 : שלהלן הדיווחים  את ט" לקבלוודא שמועברים  יהיה  המפקח על .16
  למועד   קודם   יום  7:00  בשעה  שהחל  העבודה   יום  בגיןבמייל    8:00   לשעה עד  שיימסר  יומי  דווח .א

 :יכלול  הדיווח. הדיווח יום של  6:59 בשעה ויסתיים הדיווח
 . שעבדו  מאבטחים/השומרים פרטי .1
 .שנסעו  מ"ק ' ומס  אוץ מדי לרבות, שהופעלו הרכבים פרטי .2
פי  הישוב  משער  יוצאים/נכנסים  רכבים  רשימת .3 על  וראות  ה   שתוכן 

 .   ט"קבה

עומר,   .4 מקיף   : המועצה  באתרי  שבוצעו  צופים  סריקות  עומרים, 
יכלול   הדו"ח  הקב"ט.  הנחיות  פי  על  שיתווספו  שונים  ומתחמים 

בפועל,  ביצוע סיורים  לנקודה,  סיכום  ביצוע    ספירת סריקות  פירוט 
הסריקות מבחינת זמנים כולל משיב מיקום, זמן הסריקה שבוצעה  
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והפרש הזמנים בינהם. הסריקה תתועד באופן דיגיטלי על ידי סריקת  
 אתר. ברקודים בכל 

דוח    ביקורת שבוצעו במהלך המשמרת על ידי מפקח מטעם הקבלן. .5
הביקורת.   ביצוע  ממקום  מיקום  משיב  כולל  יתועד  הביקורת 

 הפרמטרים לביקורת יקבעו על פי הנחיות הקב"ט.

השמירה   .ב האבטחה  אנשי   ואת  ההפעלה  מרכז  מוקדני   את  מקצועי  באופן  ולהכשיר  ללוות 
בקיא יהיו  שבו  למצב  עד  מערכותיו  והסיור  כל  על  האבטחה  מערך  בהפעלת  מלא  באופן  ים 

 ונוהליו 
 

  משימות  של  נאות   ביצוע  על   שיקפיד  משמרת  אחראי הסיירים בכל משמרת,    מבין  ימנה   מפקח ה .17
  בתום  ט"לקב  ידווח  לילה  ש"אחמ.  הישוב  ט"קב   וכלפי  המפקח  כלפי  אחראי  ויהיה  המשמרת
 . אמש מליל חריגים אירועים  על המשמרת

 
  באופן  השמירה  או/ו  האבטחה   שירותי  את   יבצעו   השומרים  או /ו  המאבטחים  כי  יוודאהמפקח   .18

  בשעות   האבטחה  במקומות  השומרים/המאבטחים  של  ורצופה  קבועה  נוכחות  שיבטיח
ידאג    .השמירה/ האבטחה הצורך  ובעת  השונות  בעמדות  העובדים  כלל  התייצבות  יוודא  המפקח 

למילוי מקום באופן מיידי וללא דיחוי במקרים של חוסר בעובדים באחת העמדות. המפקח יגיע  
המשימות בשטח  ובכל עת שידרש על ידי הקב"ט בזמן אירועי מועצה,    אלעמדה/ באופן פיזי לווידו 
 טיולים, שעת חירום וכו'.  

 

  פעמים  4  במשך  קבועות   ביקורות ,  פתע  לביקורות   בנוסף,  לבצע  חייב   יהיה המפקח או מי מטעמו   .19
  מדי   וישתנו  השבועית   העבודה  בתכנית  יפורטו  הקבועות  הביקורות  מועדי  .הלילה  בשעות  בשבוע

 .08:00במייל לאחר סיום הביקורת עד לשעה  הישוב ט"לקב יוגש ביקורות  ח" דו. שבוע
 

  שירותי   ביצוע  על  יפקח,  השומרים  או/ו  המאבטחים  עם  שוטף   קשר  לקיים  אחראי  יהיה   המפקח 
  או/ו  במאבטחים  חוסר   של  במקרים   מקום   למילוי  וידאג   ט"הקב   הנחיות   י "עפ   השמירה   או/ו  האבטחה 
 . בשומרים

 
,  בעומר  החינוך  מוסדות   מאבטחי  את,  בשבוע  פעם  לפחות  לבצע ביקורת  חייב  הקבלןמטעם    המפקח

  התיעוד,  הלבוש  פריטי  הימצאות,  וניקיונו, מחסניות  הנשק  החזקת(  וגילוח)לבוש    הופעתם  על  יקפיד 
  פי   על  השמירה/האבטחה   למשימות  השומריםאו  /ו  המאבטחים  תדרוך  על  יקפיד,  הדרושים  והרישוי
  והחלפתם   לעבודתם  השומריםאו  / ו  המאבטחים  התייצבות  ויוודא,  למאבטח  כיס  בפנקס  המפורט
 .  לצורך בהתאם

 . במייל בסיום הביקורת באותו היום  הישוב ט"לקב  יוגש חינוך מוסדות אבטחת ביקורת דוח
  למאבטחים  הריענון  אימוני  וקיום   השומרים   או/ו  המאבטחים  להכשרת  ביחס  רשום   מעקב   ינהל   המפקח 

 . ישראל  משטרת להנחיות ובהתאם,  לפחות, חודשים 6  -ל אחת
  והראויים  לישוב   הנכונים  ודגשים   הנחייה  לצורך,  ט"הקב  לבין   המפקחים  בין   מקדימה  היכרות   תבוצע

 . ט"הקב  י"ע מראש יאושר מפקח כל. לביקורת
 

  לשמירה   חובתם  על ,  העובדים  ושאר  השומרים /המאבטחים  ולהנחיית   לתדרוך  ידאג המפקח   .20
 תושבי עם עימותים וללא בנעימות השירות למתן חובתם ועל דין כל הוראות על ומוחלטת קפדנית

 משמרות   2  לבצע  חייבים  יהיו  חדשים  מוקדניות /שומרים/מאבטחים.  אחר  גורם  כל  או/ו  עומר
לילה(    בחפיפה  הכשרה יום ואחר כך משמרת  רק  .  הותיק  מוקדנית/שומר /מאבטח  עם)משמרת 

משמרות החפיפה יהיו על  .  בעומר  עבודתם  להתחיל  יוכלו  כאלה  חפיפהלאחר בצוע שתי משמרות  
 חשבון הקבלן ולא יגבה תשלום נוסף בגינן. 

 
   .הגלובלי במחיר זו הדרכה  לתחשב  ויש זו חפיפה  בגין תשלום יקבל שהעובד מודגש
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 סייר /מאבטח
של   .21 בהיבט  הישוב,  ברחבי  לסייר  פריצה,  שלילת  לצורך  שמזעיקים  בתים  לסרוק  יהיה  תפקידם 

הנחיות   ולבצע  המוקדנ/ית  ע"י  הניתנות  המשימות  את  לבצע  וניראות,  בולטות  נוכחות,  הפגנת 
הקב"ט. לעמוד בציפיות כפי שהוגדרו ע"י הקב"ט ולפעול על פי תיק נהלי אבטחה המצוי במרכז  

 הפעלה.
וידווח למרכז ההפעלה. בכל מקרה חל איסור     -מובהר סייר יסרוק בית מזעיק כדי לשלול פריצה 

 לדווח ישיר לחברת המוקד שאליה מחובר הבית. 
 

 (:כאחד ואישה  לגבר  נכון) שלהלן הכישורים כל  בעלי יהיו  הקבלן ידי  על שיועסקו ות/המאבטחים  .22
  ט "קב  באישור  חריגים  מקרים )  לפחות ,  5  רובאי   של  הסמכה  ובעלי   מלא   סדיר   שירות   לאחר  יהיו .א

 (. המועצה

 משטרת  י "ע   ומאושר  מוכר  הכשרה  במוסד(  או ב'  'א  רמה)  מאבטחים  קורס  בהצלחה  בוגרים .ב
 . ישראל

 .המכרז מטלות ביצוע את המאפשר גופני כושר ובעלי  תקין,  ונפשי פיזי, בריאותי במצב .ג
 זה  בתפקיד לעסוק  להם המתיר תעסוקתי מרופא עדכני רפואי  אישור בעלי .ד
 (. בגרות תעודת לבעלי  יתרון) תיכון בוגרי .ה
 . יתרון -  נוספת שפה ידיעת(.  דיבור/כתיבה/קריאה)  בעברית מלאה שליטה בעלי .ו
 . המשפטים משרד מטעם  שומר רישיון בעלי .ז
וע"פ הנחיות    1949  -  ט" התש,  הירייהכלי    חוק  פי  עלהקבלן,    שבבעלות  נשק  לנשיאת  מורשים .ח

 (. אישי נשק  או/ו צבאי נשק לנשיאת  איסור חל)העדכניות של משטרת ישראל 
 

 שומרים:
יהיה לבצע בקרה ויזואלית של הנכנסים והיוצאים מתוך    החמושים  תפקידיו של שומרי המחסום .23

אחד   את  תשלח  והאחרונה  למוקדנית  לדווח  עליהם  מסוים  חשד  בהתעורר  תמר.  משער  הישוב 
הסיירים ובמידת הצורך תזמין ניידת. השומרים ידאגו שעם הגעתו של בן מעוטים לישוב לסייר  

 שילווה אותו ליעדו.

 

 שומר לילה/סופי שבוע בתיכון:  .24

 . 07:00 עד 23:00 בשעה למשמרתו  יתייצב .א

  או   שחסר   מפתח  על   וידווח  המפתחות   צרור  על   ישמור ,  לו  שקדם  מהשומר  מפתחות  צרור  יקבל .ב
 .שנשבר

הסריקה    .שירותים  תאי,  מחסנים,  מעבדות,  פרוזדורים,  השכבות  בתי"ס,  ביה  חצר  את  יסרוק .ג
תבוצע בכל בניין ותתועד באופן דיגיטלי על ידי סריקת ברקוד עם משיב מיקום. הסריקה תבוצע  

 כל שעה במהלך המשמרת.

ויכלול   .ד לקב"ט  במייל  המשמרת  בסיום  ישלח  הסריקות  סיורים  דוח  ביצוע  סיכום  יכלול 
משיב   כולל  זמנים  מבחינת  הסריקות  ביצוע  לנקודה,פירוט  סריקות  זמן  בפועל,ספירת  מיקום, 

הסריקה שבוצעה והפרש הזמנים בינהם. הסריקה תתועד באופן דיגיטלי על ידי סריקת ברקודים  
 בכל אתר. 

  מנעוליםפתוחים,    חלונותפתוחות,    דלתות:  כמונית על כל תקלה ועל כל פרט חריג  ן/ למוקד  ידווח .ה
 '. וכו , ונדליזם, חשש לפריצהתאורהמים, בעיות  נזקי,  השקייה  בעיותלא תקינים, 

 

 (:כאחד  ואישה  לגבר נכון)  שלהלן הכישורים  כל בעלי יהיו הקבלן ידי על שיועסקו השומרים .25
 . לפחות 2 רובאי של הסמכה ובעלי מלא  סדיר שירות  לאחר  יהיו .א
 .המכרז מטלות ביצוע את המאפשר גופני כושר ובעלי  תקין,  ונפשי פיזי, בריאותי במצב .ב
 זה  בתפקיד לעסוק  להם המתיר תעסוקתי מרופא עדכני רפואי אישור  בעלי .ג
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 (. בגרות תעודת   לבעלי  יתרון)  לימוד שנות 10  בוגרי .ד
 . יתרון -  נוספת שפה ידיעת(.  דיבור/כתיבה/קריאה)  בעברית מלאה שליטה בעלי .ה
  איסור   חל. )1949  -  ט"התש ,  הירייהכלי    חוק  פי  עלהקבלן,    שבבעלות  נשק  לנשיאת  מורשים .ו

 (. אישי נשק  או/ו  צבאי נשק  לנשיאת
 

 מוקדן/נית
 המוקדנ/יות שיועסקו במרכז הפעלה עומר יהיו בעלי/ות המאפיינים הבאים:  .26

 לאחר שרות צבאי מלא.  .א

 מצב בריאותי פיזי ונפשי תקינים.  .ב

 שנות לימוד.  12בוגר/ות  .ג

 בעל/ות שליטה מלאה בשפה העברית  .ד

 בעל/ות תודעת שרות גבוהה מאוד.  .ה

 ותה העת.יכולת עמידה בלחץ וניהול מספר משימות בא .ו

 ומוקד מבצעי.   106המוקדניות יהיו בוגרות קורס מונחה משטרה לניהול מוקד  .ז

א' .ח בימים  מוקדנית קבועה במשמרת הבוקר  יעסיק  בין השעות  -הקבלן  ,  07:00-15:00ה' 
אשר תהווה אחראית מוקד ותשמש גורם מקצועי לחפיפת המוקדניות ואחראית על תפעול  

 המוקד. 
בע לפחות  המוקדנית הקבועה תהיה  שנים  של חמש  וניסיון מקצועי  וותק  ל 

 ומוקד מבצעי. המוקדנית הקבועה תאושר על ידי קב"ט המועצה.  106במוקד 
 

 אפיון ואמצעים  - סיור ניידת
 : להלןש הציודו התכונות בעלי יהיו  בישוב הקבלן י" ע שיופעלו  הסיור ניידות .27

 '(, ג  וצד  חובה) ביטוח ופוליסות נסיעה  רישיון בעל, ביטחונית  עבודה לביצוע  המותאם רכב .א

 ג'.-באופציות א' ו - 2x   4  פתוח   אחוד  בלתי משא .1
 או,

 ד'. -באופציות ב' ו -סמ"ק(   1,399-1,600פרטי נוסעים )נפח מנוע  .2
 

  יודגש  ספק  הסר   למען .  מהמכס  שחרורו   ממועד  שנים   שלוש   על   יעלה  לא  בעומר   שיפעל  הרכב  גיל .ב
 . יותר חדיש ברכב להחליפו יש  שנים 3 לרכב ימלאו  שבטרם

 .בצבע כחול/צהוב חירום  סירנת  וכן לדיבור  מיקרופון לרבות,  כריזה מערכת תותקן  ברכב .ג
 . הרכב  צידי משני  הלוגן זרקורים 2 וכן  צדדי -דו תאורה גשר יותקן  הרכב  גבי על .ד
  מסוג  ג"ק   3  אש  לכיבוי   ומטף  ברכב   נטען  לייט  מגה  פנס ,  ראשונה  עזרה  ערכת   תמיד  ימצאו  ברכב .ה

 .אבקה
 . נייד למכשיר דיבורית תותקן  ברכב .ו
  מקומית   מועצה"בשרות ה יצוין בהן  מדבקות, האחורי  ובחלקו הרכב צידי משני ידביק הקבלן .ז

  שעל  האורות  גשר  גבי  על  ובנוסף  ט"הקב  י"ע  שתאושר  דוגמא  י"עפ"  עומר  ביטחון"  וכן"  עומר
 . "עומר  בטחון" כתב יי שבו  מואר שילוט יותקן הרכב גג

,  ט"הקב  י"ע   מראש  שיאושר  אחר  במקום  או  האחורי  בחלק  הרכב  בצידי  להתקין  יורשה  הקבלן
 .  חברתו שם עם מ" ס  30X30 על  יעלה לא שגודלם, היותר  לכל, שלטים שני

  מיידי   באופן,  קבלן  ידאג(  אחרת  סיבה  מכל   יושבת  או)  במוסך  לטיפול  יצא  שרכב  מקרה  בכל .ח
  אמצעים   עם  הקבוע  הרכב  מטלות  את  ויבצע  בישוב  שיהיה  חילופי  לרכב  משעה  יאוחר  ולא

  חליפי  רכב  הקבלן  יעמיד  מראש  מתואמים  יםי תקופת  טיפוליםבעת  .)לעיל'  ה  בסעיף  המתוארים
 . (הנדרש לטיפול הרכב   כלי יציאת  לאפשר כדי

ולטובת   .ט ח'  בסעיף  המתוארים  המקרים  לטובת  ומאובזר  משולט  שלישי  רכב  יעמיד  הקבלן 
 תגבור כרכב סיור נוסף באופן מיידי. זאת  לאחר שידרש על כך מידי הקב"ט. 
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 אפיון ואמצעים -שקנ
 

מוס"ח .28 ומאבטחי  ב'  א',  באופציות  המאבטחים/שומרים,  של  החימוש  בהתאם    מדיניות  תהיה 
ישרא משטרת  חברות להנחיות  עם  ידה  על  שיקבעו  וההסדרים  ידה  על  שיאושרו  והחלופות  ל 

 האבטחה, לרבות כל האמצעים הנדרשים לכך. 

 

  בכל  לפחות   כדורים   12  בקיבולת,  מחסניות  2  בעל  אוטומטי  חצי  באקדח   יצוידו   המאבטחים  .29
 (. 19X9 יהיה  האקדח קליבר. ארוך האקדח  קנה . מחסנית

 
  מתאימה  וחגורה למחסנית תואמת  פונדה,  לאקדח  התואם  נרתיק   עם ביחד  למאבטח  יימסר  הנשק .30

  הנחיות פ"ע)   החגורה אל  מפלדה   אבטחה שרוך   עם יחובר  הנשק  .סגר  יהיה  לנרתיק.  הנשק  לנשיאת 
 . (המשטרה

 
  חון טלב  המשרד  מטעם  נשק  לשאת  מאושריםה  ושומרים  מאבטחים  יציב   הקבלן  ספק  הסר  למען .31

 . המתאימה, לאחר שעברו את ההכשרה פנים
 

 קשר  מכשירי

עבור  ,  חשבונה  על,  תעמיד  המועצה .32   מסוג  קשר  מכשיר  הקבלן  מטעם  מאבטח/שומר  כללקבלן 
 . הקבלן  י" ע יכוסה, מכשיר אובדן או/ ו נזק.  מוטורולה

 
 אפיון ואמצעים -אזעקות

 
האזעקות   .33 להתקנת  אחראי  יהיה  הזוכה  וב הקבלן  כאשר  המועצה  ובמבני  כך  י מתקני  על  ידרש 

 מקב"ט המועצה.
 

גלאי    4מערכת האזעקה תכלול רכזת אזעקה, לוח מקשים, סוללה נטענת, מרחיב מקלט לגלאי,   .34
 מטר ועבודת המתקין.  30גיד באורך  8גלאי אנטי מסק, כבל  נפח אלחוטי,

 

 האזעקה תחובר לקו טלפון ותתריע למוקד המועצה.  .35
 

מ,  ₪ כולל מע"  4,500על סך  תהא  ,  אזעקה כמפורט לעילהתמורה שתשולם לקבלן בגין מערכת   .36
 למערכת אחת.

 

תוספות למערכת האזעקה יאושרו על יד קב"ט המועצה על פי המחיר והתעריפים המקובלים בשוק   .37
 האבטחה. 

 
 אפיון ואמצעים-מערכות מצלמות

 
פתוחים  .38 ובשטחים  המועצה  ובמבני  במתקני  המצלמות  להתקנת  אחראי  יהיה  הזוכה  הקבלן 

 ל כך מקב"ט המועצה.בתחומה כאשר ויידרש ע
 

מצלמות    4  –מצלמות    DAHUA  ,8מסוג    מצלמות  8מערכת הקלטה ל  מערכת המצלמות תכלול   .39
מטר ועבודת    30, כבל מצלמה תקני באורך  1TB,כונן קשיח    MP8מצלמות צינור    MP8  ,4כיפה  

 המתקין, כולל ארונות וכל הנדרש.
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קווי בהתאם לדרישת המועצה( ותתאפשר  מערכת המצלמות תחובר לרשת האינטרנט )סלולרי או   .40
 . , כולל כל האביזרים הנדרשים לשם כךצפיה במוקד של מערכת המצלמות

 
מ,  ₪ כולל מע"  7,500על סך  , תהא  כמפורט לעיל  התמורה שתשולם לקבלן בגין מערכת מצלמות .41

 למערכת אחת.
 

פים המקובלים  תוספות למערכת המצלמות  יאושרו על יד קב"ט המועצה על פי המחיר והתערי  .42
 בשוק האבטחה. 

 
 

 הנחיות כלליות
כל המאבטחים, השומרים, המוקדניות  יהיו לבושים במדים של הקבלן. המדים) החולצה והמכנס(   .43

יהיו תואמים על פי דגם שיאושר על ידי קב"ט המועצה. המדים יכללו את סמל המועצה ואת סמל  
 הקבלן, כפי שיאושרו ע"י המועצה.  

 

ס"מ ויכלול    6X10מאבטח/סייר/שומר/מוקדנית יישא תג זיהוי אישי שגודלו המינימלי יהיה  כל   .44
את שמו הפרטי ואת שם משפחתו. מעיל השייך למדי הקבלן יכלול גם הוא את הסמלים ואת תג  

 הזיהוי. 
 

שעות וזאת תוך הקפדה    10אין להעסיק מאבטח/שומר, במשך יממה, במשמרת שמשכה עולה על   .45
 . )לא תותרנה משמרות כפולות(. 1951 -הוראות חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א על מילוי  

 

מאבטחי מוס"ח: מאבטחי הקבלן שיועסקו בבתי הספר יהיו, בנוסף לאמור לעיל, בוגרים בהצלחה   .46
ייעודית למאבטחי מוסדות חינוך כפי שתאושר ע"י משטרת ישראל ומשרד   של הכשרה בסיסית 

 החינוך. 

 

מוסד  תפקידי   .47 תחום  בכל  בוקר  סריקות  בצוע  יכללו  החינוך  במוסדות  המוצבים  המאבטחים 
בדיקת  החינוך/ ופתוחים,  סגורים  מבנים  בדיקת  למוסד,  הקרובה  הסביבה  לרבות  הציבורי, 

סריקות   חשודים,  חפצים  איתור  הצורך,  לפי  ושערים  סורגים  דלתות  ונעילת  פתיחת  מקלטים, 
ובסיו ואחרי ההפסקות  לפני  בתחומים  נוספות  למוסדות החינוך  בטחוני  סיוע  הלימודים.  יום  ם 

שבהם יידרש סיוע כזה. מאבטח מוסח אינו מחוייב בשני ימי חפיפה אך מחוייב לקבל תדריך על  
ידי הקב"ט לפני שיבוצו בבית הספר. כל מאבטח מוס"ח שיוצב יאושר על ידי הקב"ט ויבוצע ראיון  

 שבו יאושר להעסקה לפני קבלתו לעבודה. 

 
זרים   רכב  וכלי  אנשים  של  מדויק  רישום  ויבצע  הנחיות קב"ט המועצה  פי  על  יפעל  המאבטח/שומר 
הנכנסים לתחומי מוסד החינוך/ הציבורי, יבדוק את חפציהם, וימנע כניסת אנשים וחפצים לא רצויים  

ידי    וכל פעילות חריגה אחרת שתוגדר על ידי קב"ט המועצה. כל העזרים וניירות הרישום יסופקו על
 הקבלן ובאחריותו, במתכונת שתיקבע על ידי קב"ט המועצה.

 
החינוך/הציבור   מוסדות  בחצר  הנעשה  על  ובטיחותית  ביטחונית  מבחינה  יפקח  המאבטח/השומר 
ולאורך   החינוך  מוסדות  שערי  ליד  החונים  רכב  וכלי  לתלמידים  הסעה  תחנות  כולל  ובסביבותיהם, 

 גדרותיהם.
 

הקבלן, בכל עת וללא צורך במתן נימוקים, להחליף מאבטח/ שומר  רשאי לדרוש מ  המועצהקב"ט   .48
 מוקדן ו/או כל עובד אחר. הקבלן יבצע החלפה כזו ללא כל שיהוי.  /
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כל קריאה שמרכז ההפעלה משדר לסייר עליו לחזור על הכתובת שניתנה לו על    -נוהל דיבור ברשת .49
יע בתוספת הכתובת, הסייר ידווח  מנת לוודא שהבין. כאשר הסייר מגיע למקום עליו לדווח שהג

 שערים, דלתות, חלונות, מחסנים.  -למוקדן/נית שבעומר אם הבית סגור והכל תקין עליו לפרט 
 

מרכז ההפעלה אחראי לניהול יומן ארועים דיגיטלי ולרישומים בו. כל קריאה וכל    -  יומן אירועים .50
, פארק, תדלוק, לחצנים,  106גים,  מקום שהסייר נשלח אליו לרבות ביקורות קבועות, אירועים חרי

לרבות שמות הסיירים    -יש לרשום ביומן האירועים. כמוכן יש לעדכן ביומן את פתיחת המשמרת  
בשעות   ובמקיף  במחסומים  במוס"ח,  השומרים  שמות  וכן  מצוות  מהם  אחד  כל  רכב  ובאיזה 

 הצהריים והלילה. 
 

ת עירוניות בישוב כגון: פיצוצי מים,  מטרת מרכז ההפעלה היא לתת מענה מידי לתקלו -106מוקד  .51
ביוב, עמודי תאורה, בעיות חשמל, איסוף אשפה, איסוף גזם, בעלי חיים וכיו"ב. )סתימות ונזילות  
ביוב רק בשעות היום(. המוקד יפעיל כוננים מקצועיים לפי הנחיית מנהל תורן ויעדכן את קב"ט  

 המועצה. 
 

 ב. העסקת עובדים והשכר
 

לחוק העסקת עובדים ע"י קבלני שרות בתחומי   ישלם לעובדיו המועסקים בעומר בהתאם  הקבלן .52
וכן את כל התנאים הנלווים ושנקבעו בצווי    2013-השמירה והניקיון בגופים ציבוריים, התשע"ג

 , וכפי שיתעדכנו מעת לעת. םיההרחבה ו/או בהסכמי השכר הרלוונטי
 

 שקלים לשעה.   40הינו לכל הפחות תשלום המינימום לסיירים שיועסקו בעומר 
 שקלים לשעה.  35תשלום המינימום למוקדניות שיועסקו בעומר הינו לכל הפחות 

המעביד עלויות  כלל  את  יכלול  והמוקדניות  הסיירים  בהתאם  שכר  ההרחבה  ל  הנדרשות  צווי 
ם  תשלום דמי הבראה, החזר הוצאות נסיעה, פנסיה, קרן השתלמות דמי חגי  לענייןהמתייחסים  

 ותוספת יוקר וכן כל צווי ההרחבה שיקבעו הגורמים המוסמכים.
 

לחוק להגברת האכיפה של  )ב(  28הקבלן מתחייב שלא לשלם לעובדיו סכום הנמוך מזה הקבוע בסעיף  
 "(. חוק האכיפה)להלן: " 2011  -דיני העבודה, תשע"ב 

 
הדרכים למסירת הודעה    הקבלן ימסור לכל עובד המועסק בעומר אגרת מטעם המועצה בו יובהרו לו

 על הפרת זכויותיו ועל הפגיעה בהם. 
 

בדיקות    3הקבלן יאפשר לבודק שכר מוסמך )כהגדרתו בחוק האכיפה( לבצע בדיקה תקופתית )לפחות  
 בשנה( של קיום הוראות חוק האכיפה על ידי הקבלן. הבודק יוזמן על ידי המועצה. 

 
תף )מחצית כל אחד ובכל מקרה הקבלן לא ישלם  שאו בעלויות בודק השכר במשויהמועצה והקבלן י

ש"ח לבדיקה אחת והיתרה תשולם ע"י המועצה( במידה ותוצאות הבדיקה יהיו    4,000- לבודק מעבר ל
תקינות ולא תמצא כל הפרה על ידי הקבלן. במידה ותמצא הפרה ישא הקבלן לבדו בעלויות הבדיקה.  

 בדיקות אלו.  המועצה רשאית לקזז מתשלומי הקבלן את חלקו בגין
 

 קבלת עובדים ע"י קב"ט המועצה והצבתם

בטרם קבלת עובד למערך הביטחון בעומר, במסגרת הסכם זה, יעביר הקבלן לקב"ט טופס ראיון   .53
של העובד ורק לאחר אישורו של על ידי הקב"ט, יהיה הקבלן רשאי לשבצו כמועמד לעבודה    אישי

 וראיון קבלה.   שתי משמרות החפיפהבעומר, כפוף לאישורו הסופי של הקב"ט, לאחר ביצוע 
 

א' בימים  הבוקר  במשמרת  קבועה  מוקדנית  יעסיק  השעות  -הקבלן  בין  אשר  07:00-15:00ה'    ,
ו  מוקד  אחראית  המוקדנית  תהווה  המוקד.  וניהול  המוקדניות  לחפיפת  מקצועי  גורם  תשמש 
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במוקד   לפחות  שנים  חמש  של  מקצועי  וניסיון  וותק  בעל  תהיה  מבצעי.    106הקבועה  ומוקד 
 המוקדנית הקבועה תאושר על ידי קב"ט המועצה. 

 
יציב את אותם השומרים בתיאום עם הקב"ט באותם מוסדות החינוך במשך כל תקופת    הקבלן .54

 סקתם, למעט במקרים בהם הם נעדרים בשל מחלה, מילואים, חופשה וכיו"ב. הע
 

 
 מיוחדות/שירותים מיוחדים נוספות/ג. משימות 

 
הקבלן, במידה ויידרש, יהיה אחראי לאספקת מאבטחים לטיולים/ אירועי מועצה ) הופעות, אירוע   .55

 שלהלן:  באמפי, ימי חג ועצמאות וכו'( של ילדי ותושבי עומר במחיר ובתנאים
שעות לפני    72הזמנת מאבטחים/סדרני ספורט/בודק ביטחוני תעשה ע"י קב"ט המועצה לפחות   .א

מועד הטיול/ אירוע מועצה. בהזמנה יצוין מספר המאבטחים ומשכו המתוכנן של הטיול/אירוע  
 מועצה והגורם שאחראי לתשלום בגין ההזמנה. 

ה .ב ביום  יתייצבו  ביטחוני  ספורט/בודק  שתקבע  המאבטחים/סדרני  בשעה  מועצה  טיול/אירוע 
בפני האחראי על הטיול/אירוע מועצה כשהם מצוידים בנשק ובתיק עזרה ראשונה, הכל על פי  

 הוראות משרד החינוך, המשטרה ושאר משרדי הממשלה הרלוונטיים. 
 סוג המאבטחים והסדרנים יקבעו על פי הנחיות משטרת ישראל לטיול / אירוע מועצה. . ג
כל   .ד בגין  תגבורים  התשלום  בגין  במכרז  שיקבע  הרלוונטי  לתעריף  בהתאם  יהיה  מאבטח 

 והזמנות מיוחדות ללא תוספת עמלות כלשהן, ושיסוכם בהזמנה לביצוע העבודה. 
על פי הנחיות משטרת  .ה הקבלן יהיה אחראי להעמיד את כלל הסד"כ הנדרש לאירוע מועצה 

  32אירוע עצמאות נדרשים  לדוגמא: בישראל, משרדי הממשלה הרלוונטיים וקב"ט המועצה.  
  תוזא  01:00-18:00סדרני ספורט/בודקים ביטחוניים/מאבטחים חמושים בחלוקה בין השעות  

 לפי הנחיות משטרת ישראל המשתנות מעת לעת. 
 

על הקבלן יהיה להעמיד מאבטחים/שומרים לא חמושים לפעולות מיוחדות על פי דרישת המועצה   .56
 וזאת בתנאים שלהלן: 

שעות לפני המועד הנדרש. בהזמנה יצוין    48תעשה ע"י קב"ט המועצה לפחות  הזמנת מאבטחים   .א
 שעות למאבטח.  3-מספר המאבטחים ומשכה המתוכנן של הפעולה לא יפחת מ

עליה   .ב בפני האחראי  ביום הפעולה בשעה שתקבע  יתייצבו  לא חמושים  המאבטחים/שומרים 
משרד החינוך, המשטרה ושאר    כשהם מצוידים בנשק ובתיק עזרה ראשונה, הכל על פי הוראות

 משרדי הממשלה הרלוונטיים.
התשלום בגין כל מאבטח/שומר לא חמוש בהתאם לתעריף שצויין ע"י הספק במסמך א' סעיף   .ג

 וכן במסמך ג'.     4ג בעמוד -1
 

שירותים מיוחדים אלה יינתנו ע"י הקבלן רק לאחר ובכפוף לקבלת הזמנת עבודה חתומה כדין ע"י   .57
 במועצה. שירות שיינתן ללא הזמנה כאמור לא ישתלם הגם שבוצע. מורשיי החתימה 

 
 ד. בוטל 

 
 בוטל.  .58

 
 בוטל.  .59

 

 בוטל.  .60
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 ה. פיצויים מוסכמים 
 

מבלי לגרוע מהאמור בכל מקום אחר לעיל ומכל סעד או תרופה אחרים המוקנים למועצה על פי   .61
המפורטות להלן תהא המועצה  חוזה זה או על פי כל דין מוסכם בין הצדדים כי בגין הפרות החוזה  

 זכאית לפיצויים מוסכמים כמפורט בצדם: 

 
פיצויים מוסכמים  ההפרה נושא

 בגין כל מקרה 
 

 ש"ח    100 איחור   )באשר הוא(  איחור 
 ש"ח     100 היעדרות  היעדרות 

 ש"ח    300 נטישת משמרת  

 ש"ח   200 אי קיום סריקות  רשלנות 

 ש"ח    200 אי מילוי יומנים כנדרש  

 ש"ח      100 הופעה מרושלת  

 ש"ח     200 שער לא נעול  

 ש"ח     100 ללא מכשיר קשר/ללא תג    

 ש"ח   200 חוסר ערנות   

 ש"ח    200 מאבטח לא בעמדה  

 ש"ח   100 מחסור בפונדה  נשק/תחמושת 

 ש"ח   100 מחסנית אחת  

 ש"ח   400 ללא נשק  

 ש"ח   500 נשק לא תקין  

 ש"ח   400  פרטי נשק  

 ש"ח  200 משחק בנשק  

 ש"ח   300 ללא הכשרה  הכשרות 

 ש"ח   150 ללא תעודה  

 ש"ח   300 אי קיום ריענון כנדרש  

שמירה               פיקוח  פיקוח/בקרת  קיום  אי 
ושליחתם    5) שבועיות(  ביקורות 

 במייל 

 ש"ח   400

 ש"ח   400 אי קיום הוראות קב"ט  

 ש"ח   250 דווח לא אמין  דיווחים/מרכז ההפעלה 

 ש"ח   200 אי העברת דו"ח יומי במייל  

 ש"ח   200 איחור בהעברת דיווח   

בהודעת    טיפול  או  מוקדן  התרשלות 
 מוקדן. 

 ש"ח   300

 ש"ח    400 אי קיום סעיף מסעיפי המכרז אי עמידה בתנאי  מכרז 
 ( בכל פעם עד קיום הסעיף)

 
המועצה תהיה זכאית לנכות את סכום הפיצויים המוסכמים הנקובים לעיל מכל תשלום שיגיע לקבלן  

 או לגבותם בכל דרך חוקית אחרת הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 

ניכוי הפיצויים המוסכמים מהתשלומים המגיעים לקבלן לא ישחררו את הקבלן מהתחייבויותיו על פי  
 חוזה זה.
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הקבלן  ימים ממועד ההפרה הנטענת ו  5. בתוך  לקבלן על כל הפרה המזכה אותה בפיצויהמועצה תודיע  
ימים נוספים. לאחר בחינת תגובת הקבלן, אם תהיה, תקבע המועצה    5יהיה רשאי להגיב להודעה בתוך  
 את עמדתה ותודיע עליה לקבלן. 

 
 

 ו. הפרות יסוד
 

 : ללא דיחוי  את ההתקשרות עם הקבלןלהלן יפורטו הפרות היסוד בגינן רשאית המועצה לסיים  
 

 אי הצבת מאבטח מוסדות חינוך בעל הכשרה מתאימה בתוקף על פי הנחיות משטרת בישראל  
 אי קיום פיקוח/בקרת שמירה ושליחתם במייל  

 מחסום/תיכון  –אי הצבת שומר במתקני המועצה  

 אי הצבת מוקדנית במרכז ההפעלה  

 אי הצבת סייר וניידת    

 חצי שעה של מוקדנית, סייר , מאבטח מוס"ח , שומר בתיכון ובמחסום  איחור למשמרת מעל 

 נטישת משמרת מכל אחת מהעמדות במועצה  

 התרשלות מוקדן או סייר בעת מילוי תפקידו  

 
 

 ז. שונות
 

בכל הקשור למערכת היחסים בין המועצה לבין הקבלן יחשב הקבלן עצמאי ולא כעובד המועצה.   .62
אחרת   יקבע  בו  מקרה  כתוצאה  בכל  המועצה  תחויב  בו  סכום  בכל  המועצה  את  הקבלן  יפצה 

 מתביעה, כאמור, וכן בהוצאות המשפט ובשכ"ט עוה"ד. 
 

הינם   .63 זה  חוזה  פי  על  כי העובדים שיבצעו מטעמו את התחייבויותיו  בזה  הקבלן מצהיר ומאשר 
בכל ההוצאות    עובדיו בלבד וכי הם יהיו נתונים להוראותיו, פיקוחו והשגחתו המלאים, והוא יישא 

 והתשלומים הכרוכים בהעסקתם, לרבות בתשלום הניכויים על פי כל דין הכרוכים בהעסקתם.

 

המועצה זכאית לקזז מהכספים המגיעים לקבלן כל סכום המגיע לה ממנו, בין על פי חוזה זה ובין   .64
 מכל עילה אחרת שהיא. 

 

ם והמותנה ביניהם במלואו,  מוסכם בין הצדדים כי הוראות חוזה זה משקפות נכונה את המוסכ .65
וכי המועצה לא תהיה קשורה בכל הבטחות, פרסומים, הצהרות, מצגים, הסכמים והתחייבויות,  
בכתב או בעל פה, שאינם נכללים בחוזה זה ואשר נעשו, אם נעשו, קודם לחתימתו. כל ויתור או  

בכתב   נעשה  אם  אלא  תוקף  כל  לו  יהא  לא  זה  חוזה  מהוראות  שינוי  או  שני  הסכמה  ובחתימת 
 הצדדים, והקבלן יהא מנוע מלהעלות כל טענה שלא נעשה  בדרך האמורה. 

 

החוק   .66 פי  על  באישורים  מצוידים  יהיו  בעומר  חינוך  במוסדות  שיועסקו  הקבלן  מעובדי  עובד  כל 
. האישור  2001-, התשס"א למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים

 חילת שנת לימודים. יועבר לקב"ט בכל ת
 

הקבלן ישפה ויפצה את המועצה בגין כל סכום שהיא תחויב בו בגין מחדלי הקבלן ובמיוחד בגין   .67
לעיל( וכן בכל הוצאותיה    35עיצומים כספיים שיוטלו עליה, אם יוטלו, על פי חוק האכיפה )סעיף  

כ את  למלא  ידאג  הקבלן  האכיפה.  חוק  פי  על  הליכים  בגין  שיגרמו  דיני  המשפטיות  הוראות  ל 
 העבודה החלים עליו במסגרת יחסיו עם עובדיו.  
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רכב הסיור   .68 כלי  זה. אסורה הפעלת  לא תאושר משימה אחרת כל שהיא, שאינה מוזכרת בחוזה 
והמאבטחים של מרכז ההפעלה בעומר למשימות אחרות של הקבלן בישוב ופארק התעשייה בעומר  

 שאינן מוזכרות בהסכם זה. 

 
 המועצה להצבת מסכי חברות מוקד במרכז ההפעלה ח. תנאי 

 
 המועצה המקומית עומר תאפשר הצבת מסכי חברות מוקד במרכז ההפעלה, הכל בהתאם לתנאים שלהלן.  

ואישור בקשות של חברות מוקד   על בחינת  גם  יהא אחראי   זה, הספק  נשוא מכרז  במסגרת השירותים 

 שונות, להצבת מסכים במרכז ההפעלה.  

 רש לבחון כל בקשה המוגשת להצבת מסכ/ים ולאשרה או שלא לאשרה, בהתאם לתנאים אלה.  הספק ייד

 כל בקשה חריגה תובא לידיעת ואישור הגורם המוסמך לכך במועצה וטרם אישורה ע"י הספק.  

 

 להלן התנאים לאישור/דחיית בקשה להצבת מסך/ים:

 כללי 

 מרכז הפעלה 

 שעות ביממה כל ימות השנה.  24מרכז ההפעלה בעומר משמש מוקד עירוני על כל היבטיו והוא מאוייש  

 

בנוסף, מרכז ההפעלה מיועד לתת מענה וטיפול לקריאות של מערכות האזעקה ולחצני המצוקה )של מוסדות  

 המועצה בלבד( המחוברים אליו והוא אינו משמש כמוקד רמה א' מאושר.  

 

 בישובמערך האבטחה 

האבטחה בישוב מבוצעת באמצעות קבלן שזכה במכרז והיא כוללת, בנוסף לאבטחת מוס"ח, שני סיורים  

 משמרות(, כל ימות השנה. 3 -שעות ביממה )ב 24ממונעים, 

תפקיד הסיירים הינו, בין היתר, לסרוק בתים שמזעיקים לצורך שלילת פריצה, לסייר ברחבי הישוב לשם  

ם הפגנת נוכחות, בולטות וניראות. הסיירים מבצעים את המשימות הניתנות ע"י  מניעת פשיעה ופח"ע וג

 המוקד העירוני וקב"ט המועצה, בכל בהתאם לנהלי אבטחה. 

 

סייר הסורק בית מזעיק כדי לשלול פריצה מדווח למוקד העירוני/מרכז ההפעלה. בכל מקרה חל     -מובהר

 מחובר הבית ו/או לבעלי הבית.  איסור על הסייר לדווח ישירות לחברת המוקד אליה

 

 הצבת מסך ע"י חברת מוקד במרכז ההפעלה 

מנויים בעומר, תינתן האפשרות להתקין מסך במרכז ההפעלה בעומר   50לכל חברת מוקד, שלה לפחות   .1
מתחייבת,   שהיא  מסחרי(, בתנאי  או  )פרטי  עומר  תושב  מכל  תגבה  שהיא  החודשי  המנוי  שמחיר 

על   יעלה  לא  אליה,  מערכת    75המחובר  של  חיבורה  בגין  הינו  זה  תשלום  מע"מ.  כולל  לחודש  ש"ח 
 שבביתו/עסקו )לרבות אפשרות לקריאת חירום מלוח המקשים(. האזעקה 
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רשאית   המוקד  חברת  אלחוטי/נייד,  מצוקה  לחצן  אצלו  ויותקן  בכתב  יזמין  והתושב  במידה  בנוסף, 

ש"ח )כולל מע"מ(. לא יגבה מחיר נוסף כלשהו    10להוסיף לדמי המנוי החודשיים, סכום חודשי, נוסף של  

 רכיבים אלו.   התקנתעבור 

ן הסר ספק מודגש כי סכומים אלו יהיו קבועים ויוותרו ללא שינוי ותוספת כלשהי )לרבות הפרשי  למע .2
 . כל עוד ההסדר שלעיל מתקייםהצמדה( וזאת 

המועצה תפרסם לתושביה את רשימת המוקדים שיציבו מסכים במרכז ההפעלה  ואת המחיר והתנאים   .3
 שהתחייבו לו. 

4.  " של  בגודל  שיוצב  19המסך,  חברת  ,  של  בעומר  מינויים  של  מוקד"  "קריאות  ירכז  ההפעלה  במרכז 
 חשד לפריצות בלבד(.   -המוקד )סוג המידע

המסך יהיה לצפייה בלבד ומפעיל מרכז ההפעלה לא יעדכן בו את אופן הטיפול המתבצע ו/או כל מידע   .5
 אחר.

פוטרת את חברת  בהתקנת המסך אין כדי להטיל אחריות כלשהי על מרכז הפעלה בעומר והיא אינה   .6
"קריאת   לכל  להגיב  מתחייבת  אינה  המועצה  לבינה.  בינהם  המוסכם  פי  על  במנויה  מלטפל  המוקד 

 מוקד" והיא תעשה זאת רק במידה והדבר יתאפשר מבחינתה. 

להסרת ספק יודגש כי מרכז ההפעלה בעומר יגיב לקריאות לשלילת פריצה וזאת בתנאי שהסיירים יהיו   .7
 יק.  פנויים לגשת לבית המזע 

 המוקדנית במרכז הפעלה בעומר תדווח לחברת המוקד תוצאות האירוע, מיד לכשיתאפשר לה.  .8
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 הסכם לשמירת במוסדות חינוך  – 1נספח א' 

 
    2022             חודש                 שנעשה ונחתם בעומר ביום 

 
 
 - בין   -

 

 המועצה המקומית עומר 

 , עומר 45מרח' תמר 

 לחתום מטעמה ראש המועצה וגזבר המועצה על ידי המורשים 

 ( "המועצה")להלן: 

 מצד אחד;                                                                                                                                               

 - לבין  -

 

 , ח.פ/ת.ז.________________  ,________________

 ,________________מרחוב 

 ________________ על ידי המורשה/ים לחתום מטעמה 

 "(הספק )להלן: "

 מצד שני;                                                                                                                                                      

 
במכרז    :הואיל כזוכה  המועצה  ע"י  נבחר  המועצה    16/2022והספק  עבור  אבטחה  שירותי  למתן 

בהתאמה(, אשר בכללם וכחלק בלתי נפרד מהם נכללים    "השירותים"  -" והמכרז)להלן: "
 (;"שמירה במוס"ח שירותי": להלןגם שירותי שמירה במוסדות חינוך )

 
 "(;המשרד )להלן: " פנים  לביטחון מהמשרד למימון השירותים הינו התקציבי והמקור   : והואיל

 
שירותי    בין  להפריד   יש   המשרד   דרישת  פי  ועל והואיל:        יתר  לבין  במוס"ח  השמירה   שירותי 

 ; האבטחה

 
שירותי השמירה במוס"ח מכלל השירותים באמצעות הסכם   את  להפריד  הסכימו  והצדדים  : והואיל

ייחודי זה ובהתאם להוראותיו, שיהא בנוסף להסכם העיקרי שנחתם בין המועצה לספק  
 יסו;  "( ועל בס ההסכם העיקריבמסגרת המכרז )להלן: "

 
 

 :כדלקמן הצדדים בין והוסכם הוצהר, הותנה  לפיכך
 

 מבוא 
 

אשר    את   להגדיר   נועד  זה  הסכם .1 המכרז  במסגרת  הספק  ע"י  שיינתנו  במוס"ח,  השמירה  שירותי 
 . ממנו לגרוע  ולאהעיקרי   בהסכם האמור  על  להוסיף באותהוראותיו 
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יהיו בהתאם למפרט השירותים שצורף כנספח    וההוראות למתן שירותי השמירה במוס"ח  התנאים כל .2
 א' להסכם העיקרי.  

 

יחולו גם על הסכם זה למתן שירותי שמירה    , על תתי סעיפיהם ונספחיו,כל הוראות ההסכם העיקרי .3
 במוס"ח.

 

 תקופת ההתקשרות 
 
כל תקופת ההסכם העיקרי    במשך   ,הלימודים ימי  במהלך  שירותי השמירה במוס"ח  את  לתת  הספק  על .4

והאופציות במסגרתו ככל שתמומשנה, כך שתקופות ההסכם העיקרי והסכם זה תהינה חופפות. קרי,  
 ככל שתוארך תקופת ההסכם העיקרי תוארך תקופתו של הסכם זה בהתאמה ובמקביל. 

 

הסתיים ההסכם העיקרי מכל סיבה שהיא, יבוא לסיומו גם הסכם זה.  עם זאת, המועצה תהא רשאית   .5
 : שלהלן רועיםימהא  אחד בקרותלהביא לסיום הסכם זה אף בטרם סיום ההסכם העיקרי, 

 

 מהמשרד. תקציבו/או העדר  הפסקת .א

 

  לא   ואלה  שירותי השמירה במוס"ח  במתן  שנתגלו  ליקויים  על  בכתב  התראות  חמש  לספק  ניתנו .ב
 על ידו תוך הזמן שנדרש לכך ע"י המועצה בהודעתה. תוקנו 

 

 
 השירותים 

 

  של  הזמנות  על  שתתבססנה  המועצה  הנחיות  פי  על  חינוךה  במוסדות  מאבטחים  להציב  יהיה  הספק  על .6
 .  החינוך  ומשרד ישראל  משטרת הגדרת  פי על , ח"במוס  חמוש שומר - משמעו מאבטח. המשרד

 

החינוך  שיועסקו  הספק  שומרי .7 העיקריב  לאמור  בנוסף ,  יהיו  במוסדות    של   בהצלחה  בוגרים,  הסכם 
 . ישראל  משטרת י" ע שתאושר כפי חינוך  מוסדות למאבטחי  ייעודית בסיסית הכשרה

 
כל המאבטחים והשומרים יהיו לבושים במדים של הספק. המדים יכללו את סמל המועצה ואת סמל   .8

כפי שיאושרו ע"י המועצה. כל מאבטח/שומר יישא תג זיהוי אישי הכולל את שמו הפרטי ואת  הספק,  
המאבטחים   הזיהוי.  תו  ואת  הסמלים  את  הוא  גם  יכלול  הספק  למדי  השייך  מעיל  משפחתו.  שם 

 והשומרים יצוידו על ידי הקבלן בווסט ביטחון תואם דגם מד"א שיאושר על ידי קב"ט המועצה.
 
  כל  או/ו  שומר  מאבטח  להחליף,  נימוקים  במתן  צורך  וללא  עת  בכל,  מהספק  לדרוש  רשאית  המועצה  .9

 . שיהוי כל  ללא  כזו החלפה יבצע  הספק.  אחר עובד
 

  קפדנית  לשמירה  חובתם   על  העובדים  ושאר  והשומרים  המאבטחים  ולהנחות  לתדרוך   ידאג   הספק .10
  עם   עימותים  וללא  בנעימות  שירותי השמירה במוס"ח  למתן  חובתם  ועל  דין   כל  הוראות  על  ומוחלטת

 .  אחר גורם  כל או/ו עומר היישוב  תושבי
 

  המוסד  /  החינוך  מוסד  תחום  בכל  בוקר  סריקות:  יכללו  החינוך  במוסדות  המוצבים  השומרים  תפקידי .11
  פתיחת,  מקלטים  בדיקת,  ופתוחים  סגורים  מבנים  בדיקת ,  למוסד  הקרובה  הסביבה   לרבות,  הציבורי
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  ואחרי   לפני  נוספות  סריקות,  חשודים  חפצים  איתור,  הצורך  לפי  ושערים  סורגים,  דלתות  ונעילת
 . בטחוני סיוע  יידרש שבהם בתחומים  החינוך למוסדות סיוע. הלימודים יום  ובסיום ההפסקות

 

ם  השומר יפעל על פי הנחיות קב"ט המועצה ויבצע רישום מדויק של אנשים וכלי רכב זרי  /  המאבטח .12
הנכנסים לתחומי מוסד החינוך/ הציבורי, יבדוק את חפציהם, וימנע כניסת אנשים וחפצים לא רצויים  
וכל פעילות חריגה אחרת שתוגדר על ידי קב"ט המועצה. כל העזרים וניירות הרישום יסופקו על ידי  

 ובאחריותו, במתכונת שתיקבע על ידי קב"ט המועצה. הספק

 

הציבור  / החינוך  מוסדות   בחצר  הנעשה   על  ובטיחותית  ביטחונית  המבחינ   יפקחהשומר    /   המאבטח .6
  ולאורך  החינוך  מוסדות  שערי  ליד  החונים  רכב  וכלי   לתלמידים  הסעה  תחנות   כולל ,  ובסביבותיהם

 .גדרותיהם
 

  פי  על  באישורים  מצויד   היהי במסגרת מתן שירותי השמירה במוס"ח    שיועסק  הספק  מעובדי  עובד  כל .7
וכל חוק ו/או תקנה הנדרשים    2001-העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"אחוק למניעת  

 ע"פ דין לשירותים אלה. 

 
   התמורה

 
 :שלהלן לתמורה זכאי הספק יהיה שירותי השמירה במוס"ח במלואן ובמועדן, בצוע בגין .8

 
להסכם    מאבטח  של  עבודה   שעת  לכל .8.1 ב'  בנספח  הספק  ע"י  שהוצעה  המחיר  להצעת  בהתאם 

 . ₪ )המחיר זהה למחיר שנקבע במסמך א' ומסמך ג'(___________  העיקרי. 
 

  החשבון  העברת  בטרם.  שחלף  החודש  בגין   חשבון   לחודש  10  -ה  עדו  חודש  תחילת  מדי  יגיש  הספק .9
  שהוא   העבודה  ופרטי  שעות  על  ולמשרד  למועצה,  המחשב  באמצעות,  לדווח  הספק  על   יהיה  למועצה

 .  הממוחשבת  במערכת צועי הב  קליטת יהיה  התשלום לביצוע תנאי. זה בחשבון כולל
 

  בתוסף  לעיל המפורטים בתעריפים מוכפלותמוסד חינוך  בכל שבוצעו השעות פירוט את יכלול  החשבון .10
 בהסכם העיקרי.  הקבוע  פי על  התייקרויות

 
  ואת  הנדרשים הדיווחים כל המצאת את שיאשר, המועצה מטעם המפקח  ידי  על החשבון אישור לאחר .11

מיום אישור    ימים  45+    שוטף   של   תשלום   בתנאי   סכומו  את   המועצה   תשלם,  בחשבון  הרשומים  הנתונים 
 . ונבדקו הוקלדו  הדוחות שכל בתנאיהחשבון 

 

 
 : החתום על הצדדים באו ולראיה

 
  

                                      _____________________                         _____________________ 
 הספק                        המועצה                 
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 ' בנספח 

 הצעת מחיר  

ג'( על תתי סעיפיו,    -נקוב במחירים המוצעים על ידו ביחס לכל סוג שירות )סעיפים א', ב' ולעל המציע   .א

 במקומות המיועדים מטה.  

 לא ניתן להציע לחלק מסוגי השירותים, יש להציע הצעה לכל סוגי השירותים.

 הקבועים להלן.ו/או נמוכות ממחירי המינימום  ממחירי המקסימום    ותגבוה  ותלא ניתן להציע הצע

 הצעה שתחרוג מהם תיפסל. 

הנדרשות    השירותים נשוא המכרז ואת כלל העבודותאת כלל    ים המוצעים ע"י המציע יכללוהמחיר  .ב

השירותים א'  בהתאם    למתן  )נספח  נספחיו(  למפרט  כלל  ויתר    המחיר הצעת  על  זה(  )מסמך 

ובין במשתמע    שבין שנכתבו במפוריל ולהלן,  כמפורט לעוההסכם  ע"פ המכרז    הקבלןהתחייבויות  

 אשר כרוכים במסגרת השירותים.

 המועצה לא תכסה שום הוצאה הכרוכה במסגרת מכרז זה, שלא במסגרת הסכום המוצע. .ג

 ק ואף להיפסל. הצעה חלקית ו/או במתכונת שונה מהמפורט לעיל עלולה שלא להיבד .ד

 

 ההצעה 

i.   ידועים לנו כל תנאי  ההסכם המצורף לו, ואחר שבחנו בחינה זהירה את כל תנאי המכרז הנ״ל ואת

 :הצעתינולהלן הכרוך בהם ובביצועם,  לרבות כל , בפרט ים נשוא המכרז מתן השירות

  

 שרותי אבטחה )לא כולל מוס"ח(  עבור .א

 
לפי אחת מהאופציות  

שתיבחר  שלהלן, אופציה 
ע"י המועצה בהתאם  
 לשיקול דעתה הבלעדי 

 

 מקסימוםמינימום ו ימחיר
 לפריט, לחודש )גלובלי(,  

 כולל מע"מ

לפריט   המחיר המוצע
 ,  לחודש )גלובלי(

 כולל מע"מ
 

 
 אופציה א' 

כלי רכב מסוג משא בלתי    2 
מערך    4X2אחוד   כל 

 האבטחה חמושים.
 

 
 ₪   210,000 –מינימום 

 
 ₪   236,250 –מקסימום 

 
 

₪ ______________ 

 אופציה ב'
  4X2כלי רכב מסוג פרטי    2

כל מערך האבטחה    נוסעים
 . חמושים

 
 

 
 ₪   203,000 –מינימום 

 
 ₪  228,375 –מקסימום 

 
 

₪ ______________ 



 

 

 

 
 מועצה מקומית עומר 

 למתן שירותי אבטחה     16/2022מכרז פומבי  
 -  מעודכן -

 

67 
 

 אופציה ג'
כלי רכב מסוג משא בלתי    2 

מערך       4X2אחוד   כל 
 חמושים.  לאהאבטחה  

 

 ₪   198,000 –מינימום 
 

 ₪  222,750 –מקסימום 

 
 

₪ ______________ 

 
 אופציה ד'

  4X2כלי רכב מסוג פרטי    2 
נוסעים כל מערך האבטחה  

 חמושים.  לא
 

 
 ₪   190,000 –מינימום 

 
 ₪  213,750 –מקסימום 

 
 

₪ ______________ 

 
 פירוט האופציות עבורן על המציע להציע הצעה:

 

   -אופציה א' 

 מזוודים כמפורט במכרז.    4X4מסוג משא בלתי אחוד כלי הרכב יהיו  שני .1

 כל מערך האבטחה והשמירה חמוש כולל הכשרה מתאימה/נדרשת.  .2

 שעות כמפורט במכרז.  24איוש והפעלת מרכז ההפעלה   .3

 שמירה בתיכון והצבת שומרי מחסום כמפורט במכרז.  .4

 

 כמפורט במכרז  4X2שכלי הרכב יהיו מסוג פרטי נוסעים זהה לאופציה א' אלא    -אופציה ב' 

 

 .יהיה ללא חימושזהה לאופציה א' אלא שכל מערך האבטחה והשמירה     -אופציה ג' 

 

כמפורט במכרז וכל    4X2זהה לאופציה א' אלא שכלי הרכב מסוג פרטי נוסעים      -אופציה ד' 

   ללא חימושהמערך 

 

 הערות לסעיף זה:  

מתייח - האופציות  ובחימוש  כל  הרכב  כלי  בסוג  הינו  והשינוי  קלנדרית  עבודה  לחודש  סות 

 סיירים/שומרים )שאינם מוס"ח(. 

בעת   - בחירתה  על  תודיע  והיא  השונות  האופציות  בין  לבחור  הבלעדית  הזכות  למועצה 

 ההודעה על הזכיה.  

חודשים, לכל הפחות,  ובתנאי    24המועצה תהיה רשאית לשנות את בחירתה לאחר חלוף   -

 חודשים טרם התחלת הפעלת שינוי האופציה.   4שהיא תודיע על כך 

לעיל. - הנקובים  והמקסימום  המינימום  ממחירי  תחרוגנה  לא  תוביל   ההצעות  חריגה 

 לפסילה.
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 עבור שירותי שמירה במוסדות חינוך  .ב

שוטף בגין אבטחת מוסדות חינוך:  _______________ ש"ח לחודש, כולל מע"מ, לפי  תשלום  

(. הספק יוודא רצף העסקה למאבטחי המוס"ח בכל שנה  ראו הערת שוליים) 1שעות לחודש  630

 קלנדרית ושנת לימודים. 

   ₪, כולל מע"מ. 40,000התעריף המקסימאלי הינו 

 

 : הערות לסעיף זה

 חריגה תוביל לפסילה.מקסימום הנקוב לעיל. תחרוג ממחיר  לאה לסעיף ב' זה  ההצע

 

 

 :  תשלומים בגין תגבורים והזמנות מיוחדות  .ג

א    .1ג ביטחוני-תגבור מאבטח מוס"ח/רמה  __ ש"ח  ____________    ב/סדרן ספורט/בודק 

    לשעת בסיס )כולל מע"מ(.

  ₪ לשעה, כולל מע"מ. 90התעריף השעתי המקסימאלי הינו 

 

בסיס  ____________     תגבור מוקדנית/שומר לא חמוש   .2ג לשעת  ש"ח   ________

 ₪ לשעה, כולל מע"מ. 60התעריף השעתי המקסימאלי הינו   מע"מ(. )כולל

 

 _________ ש"ח לשעת בסיס )כולל מע"מ(. _____ ___  תגבור רכב סיור    .3ג 

 ₪ לשעה, כולל מע"מ. 25התעריף השעתי המקסימאלי הינו 

 

 __________ ש"ח לשעת בסיס )כולל מע"מ(.____ _______  תגבור מנב"ט    .4ג         

 ₪ לשעה, כולל מע"מ. 220התעריף השעתי המקסימאלי הינו 

 

 : הערות לסעיף זה

מאבטח - )תגבור  זה  ג'  לסעיף  הראשונות  המחיר  הצעות  לשתי   ותגבור    (1)ג  ביחס 

)שיפורסם ביום    2022המחירים לצרכן לחודש ינואר  מדד הבסיס הינו מדד    -(  (2)ג  מוקדנית

  2022שכר המינימום בענף השמירה בגוף ציבורי הינו זה הידוע בחודש ינואר    (.15/02/2022

הצעות לא ניתן להציע    (.17%)שיעור המע"מ במכרז זה הינו    כולל מע"מ  ש"ח לשעה  29.12  -

 ריגה תוביל לפסילה. חממחיר מינימום זה.  ( הנמוכים 2ג -ו 1לסעיפים אלה )ג

 
שעות ליום    7.5שומרי מוס"ח משך    4ישולם לפי שעות שמירה בפועל. לצורך ההשוואה נרשם כאן חודש ממוצע בו יועסקו    1

שנה, בחודשים יולי אוגוסט יועסקו בבתי הספר  שעות לחודש. )בימי לימודים, בחודשים אוגוסט עד אוגוסט בכל  630ובסה"כ 
 . 1של החופש הגדול(. בגין שרות זה יחתמו הצדדים על הסכם נוסף שנוסחו מצ"ב כנספח 
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כן - )ג  כמו  ג' זה  גבוה ה לא ניתן להציע מחיר    -(  4ג  –  1וביחס לכל הצעות המחיר בסעיף 

 ביחס לכל אחד מהם. חריגה תוביל לפסילה. ממחירי המקסימום הנקובים לעיל

הקבלן יהיה אחראי לאספקת כלל שירותי האבטחה ע"פ דרישת משטרת ישראל לאירועי   -

 מירוץ עומר, טקסים וכו'(. התשלום יהיה ע"פ התעריף בסעיף ג'.המועצה )יום עצמאות, 

 

 למען הסר ספק יובהר ויודגש כי:

המועצה רשאית לבטל את השירותים שבסעיף ב' לעיל, חלקם או כולם, הכל כמפורט במסמכי   -

 המכרז וההסכם.  

המועצה אינה חייבת להזמין את התגבורים שבסעיף ג' לעיל, אותם יחוייב הספק לספק באם   -

ע"י מורשי הח כדין  לפני המועד הנדרש    24ימה במועצה,  תיקבל הזמנת עבודה חתומה  שעות 

 למתן השירותים.

ו/או   - טענה  כל  תהא  לא  ולספק  בכלל  ואם  כלשהם  שירותים  להיקף  מתחייבת  אינה  המועצה 

 ו תביעה בעניין. דרישה ו/א

 

ii.   הצעה זו היא בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול, לשינוי או לתיקון, והיא עומדת בתוקפה ומחייבת

 אותי כאמור דלעיל.  

  

 שם המציע: ____________________________ת.ז./ח.פ. _______________________ 

 נא לפרט תיאורו אדם, חברה, שותפות או אחר:_________________________    

 כתובת:_____________________________   טלפון:_______________________________   

 שמות ומספר הזיהוי של האנשים המוסמכים לחתום בשם המציע:   

 ____________________________________________________________ 

    __________________________________________________   חתימות:

 )ראה פרוט דרישות לחתימות במסמך תנאי המכרז(.  

 _____________________.    תאריך:  

 

   )כשהמציע הוא תאגיד משפטי, חברה, שותפות וכיוצב'(אישור חתימה: 

  

 ר בזאת כי המסמך דלעיל נחתם ע"י:  אני הח"מ _________________, עו"ד/רו"ח מאש
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 ה"ה __________ ת.ז. ___________  )ימולא כשהמציע הוא אדם( .1

  
 ה"ה __________ת.ז. ____________ )ימולא כשהמציע הוא תאגיד(   .2

  
 וכי אלה מוסמכים לחתום בשם התאגיד: ________________ ולחייב אותו, וכי חתמו על 

 מסמך זה בפני. 

 ______________                               ________________ 

 חתימה                     תאריך 
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 ' גנספח 

 תצהיר העדר קרבה לעובד מועצה ו/או לחבר מועצה

 

היא   שכתובתי   ____________________ ת.ז   _________________ הח"מ  אני 

 __________________________ מצהיר/ה ומאשר/ת בזאת כדלקמן: 

תצהירי זה ניתן במסגרת הצעתו של המציע _________________________________ ח.פ/ע.מ   .1

למתן שירותי אבטחה עבור    16/2022"( במכרז  המציע__________________________ )להלן: "

 " בהתאמה( וכמורשה החתימה מטעמו. ועצההמ"  -" והמכרז )להלן: "המועצה המקומית עומר 

זו,   .2 ידוע לי כי מבלי לגרוע מכל הוראות דין בנוגע לניגוד עניינים, אזי אי נכונות האמור בהצהרה 

אי   במכרז,  יזכה  שהמציע  וככל  ההצעה,  לפסילת  ולהביא  המכרז  תנאי  של  יסודית  הפרה  תהווה 

של   יסודית  הפרה  יהווה  זו,  בהצהרה  האמור  לביטול  נכונות  ויביא  המציע  עם  שייכרת  ההסכם 

 ההסכם, מבלי שיהיה למציע כל זכות תביעה כלפי המועצה ו/או מי מטעמה. 

 מועצה ו/או עובד תאגיד עירוני  ד עניינים ו/או קרבת משפחה לעובד/חבר הצהרה בעניין ניגו .3

 הנני מצהיר בזאת כי המועצה הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים: 

 , הקובע כדלקמן: 1950  -אתשי"לצו המועצות המקומיות,  א. )א( 103סעיף  .3.1

"חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד האמורים  

חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או  

עובד אחראי בו, לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם המועצה; לעניין זה,  

 בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות".   -""קרוב

ברשויות    12כלל   .3.2 הציבור  נבחרי  של  עניינים  ניגוד  למניעת  כללים  בדבר  ההודעה  של  )א( 

 המקומיות הקובע: 

"חבר מועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית; לעניין  

לי  חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בע -זה, "חבר מועצה"

 שליטה בו. 

 , הקובע כי: 1950 -, תשי"א לצו המועצות המקומיות 142סעיף  .3.3

"לא יהיה לעובד מועצה, לא במישרין ולא בעקיפין, בעצמו ולא על ידי בן  

גודו, סוכנו או שותפו, כל חלק או טובת הנאה בכל חוזה או עסק שנעשה  

לעניין שיש לעובד בהסכם העבודה   למענה או בשמה, פרט  עם המועצה 

שלו או בהסכם הכללי של עובדי המועצה ופרט לחוזה בדבר קבלת שירות  
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לראות עובד כאילו יש לו  ן  מהשירותים שהמועצה מספקת לתושבים; אי

היא המועצה  לעסקי  זיקתו  אם  כאמור,  הנאה  טובת  או  כאמור    חלק 

 )ב( לגבי חברי המועצה". 103בסעיף 

 (: נא לסמן ולהשלים את הסעיף הרלוונטי) לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי בהתאם .4

לי:     יש / אין  בין חברי מליאת המועצה ו/או עובדי המועצה ו/או בתאגיד השייך לה      .4.1

 בן/בת זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות ואף לא מי שאני לו סוכן או שותף.

או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה  חבר מועצה, קרובו, סוכנו        איןיש /   .4.2

אחוזים בהונו או ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הבקשה או שאחד מהם מנהל  

 או עובד אחראי בו. 

   או מי שאני סוכנו, העובד ברשות. ה/זוג, שותף בת /לי בן    איןיש /  .4.3

במועצה ו/או בתאגיד עירוני השייך למועצה      עובדים / לא עובדים  אני ו/או בן/בת זוגי   .4.4

 ו/או בוועדה המרחבית לתכנון ובניה אבו בסמה. 

לצו המועצות   (3א. )ב()103  לעיל כדי לגרוע מהוראות כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף  באמוראין   .5

מחבריה ובאישור שר הפנים, רשאית    2/3לפיהן מליאת המועצה ברב של    1950  -, תשי"אהמקומיות

ובלבד שהאישור  ,  1950  -, תשי"אלצו המועצות המקומיות  א. )א(130התיר התקשרות לפי סעיף  ל

 ותנאיו פורסמו ברשומות.

 תאריך: _________________ חתימה: ___________________ 

 אישור

בפני   הופיע/ה   _______ ביום  כי  מאשר   ,)  ________ )מ.ר.  עו"ד   ,___________ הח"מ  אני 

_________,  ת.ז. _________, לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי  מר/גב'  

תוכן   את  בפני  אישר/ה  כן,  יעשה/תעשה  לא  באם  בחוק  הקבועים  לעונשים  צפוי/ה  יהא/תהא 

 תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפני. 

__________ _____ _____ 
 וחותמת עו"ד  חתימה          
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 נספח ד' 

 בדבר העדר הרשעות פליליות תצהיר 

 
אני הח"מ מר/גב' ___________________ בעל/ת ת.ז. שמספרה  __________________________  
כן,   לא אעשה  בחוק אם  לעונשים הקבועים  צפוי/ה  וכי אהיה  לומר את האמת  עלי  כי  לאחר שהוזהרתי 

 מצהיר/ה בזה בכתב כדלקמן:

חוק עסקאות גופים "בעל שליטה" הינם כהגדרתם ב  -"בעל זיקה" ובתצהירי זה, משמעותם של המונחים  

 , אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותם של מונחים אלו וכי אני מבין/ה אותו.  1976-ציבוריים, התשל"ו

 

הנני נותן/ת תצהיר זה בשם ___________________________________________, מספר ח.פ.   .2

עומר  ___________________________ המקומית  המועצה  עם  להתקשר  המבקש  הגוף   ,_____

 "(.המציע)להלן: "למתן שירותי אבטחה  16/2022במכרז פומבי 

אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע, בהיותי בעל/ת זיקה/ או בעל/ת שליטה   .3

 במציע  או מורשה/ת חתימה מטעמו המציע. 

     לא הורשעו    /    הורשעוהריני מצהיר/ה כי המציע ו/או בעל זיקה ו/או בעל שליטה במציע      .4

 בפסק דין חלוט באחת מהעבירות שלהלן, הקשורות בדיני עבודה ושכר מינימום:

   1959 -חוק שירות התעסוקה תשי"ט -

   1951 -חוק שעות עבודה ומנוחה תשי״א -

 1976 -חוק דמי מחלה תשל״ו -

   1950  - חוק חופשה שנתית תשי״א -

   1954 -חוק עבודת נשים תשי״ד  -

   1965  -חוק שכר שווה לעובדת ולעובד תשכ״ו -

   1953 -חוק עבודת הנוער תשי״ג -

 1953  -חוק החניכות תשי״ג -

   1951 -חוק חיילים משוחררים )החזרה לעבודה( תשי״א -

   1958 -חוק הגנת השכר תשי״ח -

   1963  -חוק פיצויי פיטורין תשכ״ג -

   1987 -חוק שכר מינימום תשמ״ז  -

   1988 -חוק שוויון הזדמנויות תשמ״ח -

 )כולל חוק בריאות ממלכתי(  1995 -חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב( תשנ״ה -
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   2001- חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, תשס"א -

- חוק הודעה לעובד ולמועמד לעבודה )תנאי עבודה והליכי מיון וקבלה לעבודה(, תשס"ב -

2002 . 

 
לזכויות   הנוגע  אחר  חוק  כל  וכן  לענף,  הרלוונטיים  הקיבוציים  וההסכמים  ההרחבה  צווי  פי  על  וכן 

 "( חוקי העבודהעובדים )כולם ביחד ולהלן: "

 
      לא הורשעו    /    הורשעוהמציע ו/או בעל זיקה אליו ו/או בעל שליטה בו     כי ה בזאת /הריני מצהיר .5

חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(,  בגין עבירה לפי   חלוט דין בפסק

 . 1991-התשנ"א

 

והיו .6 בעל  ככל  ו/או  זיקה למציע  בעל  ו/או  של המציע  של כל ההרשעות הפליליות  פירוט מלא  , להלן 

 שליטה במציע בגין אחת או יותר מהעבירות המנויות לעיל בתצהירי זה: 

 

ניתנה  החיק  תאריך ההרשעה  לפיו  וק 
 ההרשעה 

 שם המורשעים  סעיפי האישום 

    

    

 

הנני מצהיר כי המציע ו/או בעל זיקה אליו ו/או בעל שליטה במציע ו/או חברות אחרות שבבעלות המציע   .7

ב   החברתיים  והשירותים  הרווחה  העבודה,  במשרד  והאכיפה  ההסדרה  מנהל  ידי  על  נקנסו    2  –לא 

 העבירות המנויות בחוקי העבודה דלעיל בשלוש השנים האחרונות.קנסות או יותר, בגין 

 

, להלן פירוט מלא של כל הקנסות אשר הושתו על המציע ו/או בעל זיקה אליו ו/או בעל שליטה  ככל והיו .8

והאכיפה   ההסדרה  מנהל  ידי  על  האחרונות  השנים  בשלוש  המציע  שבבעלות  חברה  על  ו/או  במציע 

 ותים החברתיים: במשרד העבודה, הרווחה והשיר
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סכום   החיקוק לפיו ניתן הקנס  תאריך הקנס 
 הקנס 

 שם הנקנסים 

    

    

 

במשרד   והאכיפה  ההסדרה  מנהל  של  אישור  החברתיים  *מצ"ב  והשירותים  הרווחה  בדבר  העבודה, 
 ההרשעות והקנסות. 

 הריני מצהיר/ה, כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.  .9

 

 
 __________________                  __________________             __________________ 

 תאריך                                      חתימת המצהיר                        חתימה וחותמת המציע               
 
 
 

 אישור עו"ד 
 

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

שמספרה   ת.ז.  ידי  על  עצמו/ה  שזיהה/תה   _______________________ מר/גב'  בפני 

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

 ם/ה בפני על התצהיר דלעיל. וכי /יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חת

 
 

 __________________                  __________________             _________________ 
 תאריך                                           חתימת עו"ד                                   חותמת עו"ד 
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 ' הנספח  

 דרישות ביטוח 

 לעניין הגדרות נספח ביטוח זה:
 ______________  –" המבוטח"

ו/או תאגידים ו/או חברות עירוניים ו/או גופי סמך רשותיים ו/או מועצה מקומית עומר    –"  מבקש האישור "
 עמותות בשליטתם / ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם

 אבטחהשירותי  -" השירותים"

 

לערוך  המבוטחפי כל דין, על  - פי הסכם זה ו/או על-על המבוטחשל מבלי לגרוע מאחריות ומהתחייבויות  .1
מתן   תקופת  כל  במשך  בישראל  כדין  מורשית  ביטוח  חברת  אצל  ביטוח  השירותיםולקיים,  ולעניין   ,

שנים לאחר תום   7נוספת של    כל עוד קיימת לו אחריות לפי דין ולכל הפחות לתקופהאחריות מקצועית  
הסכ נשוא  השירותים  מתן  המפורטים  תקופת  הביטוחים  את  זה  המבוטח ם  ביטוחי  עריכת  באישור 

 "(. המבוטחביטוחי "- " והמבוטחאישור ביטוחי  ")להלן: המצ"ב לנספח זה 

כן מתחייב המבוטח לערוך ולקיים על חשבון המבוטח, למשך כל תקופת ההסכם, את שאר הביטוחים  
ה ביצוע  לשם  הנדרשים  או  הדרושים  האמור, לרב  שירותיםוההתחייבויות  מכלליות  לגרוע  ומבלי  ות, 

או המובאים   שירותיםתשלומים לביטוח לאומי וביטוח חובה לכל כלי הרכב המשמשים לצורך ביצוע ה
 וכן כל ביטוח אחר שחובה על המבוטח לערוך על פי כל דין. על ידי המבוטח לחצרי מבקש האישור

ימים לפני מועד תחילת    7להמציא לידי מבקש האישור  המבוטח  ללא כל דרישה מצד מבקש האישור, על   .2
אישור את  ממועד החתימה על הסכם, ובכל מקרה כתנאי מקדים לתחילת מתן השירותים,  או    השירותים

ק , בהתאם להוראות המפקח על הביטוח, מבקש האישור שוהמבוטח, חתום בידי מבטח  י המבוטחביטוח
  2019-1-6ההון, ביטוח וחיסכון 

להמציא לידי מבקש האישור את אישור   המבוטח, על  המבוטחלא יאוחר ממועד תום תקופת ביטוחי  
בגין הארכת תוקפו לתקופה נוספת, וכך למשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם,    ביטוחי המבוטח

 לעיל.  1או למשך תקופה נוספת כמפורט בסעיף 
עומד להיות מבוטל או עומד    שור כי מי מביטוחי המבוטחיודיע למבקש האי  בכל פעם שמבטח המבוטח

  30לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש,    לחול בו שינוי לרעה, על המבוטח
 יום לפני מועד ביטול הביטוח או השינוי לרעה בביטוח.
ות סעיף ביטוח זה, לא  במועד או בהתאם להורא  מובהר כי אי המצאת אישור על קיום ביטוחי המבוטח

מנע  תאם    יו גםלקיים את כל התחייבויות  על פי הסכם זה, ועל המבוטח  תגרע מהתחייבויות המבוטח
יהיה מנוע   כמפורט לעיל. מוסכם כי המבוטחהאפשרות לעשות כן בשל אי עמידתו בדרישות    מהמבוטח

מלעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי מבקש האישור ו/או כלפי הבאים מטעם מבקש האישור עקב כך שלא  
 כנדרש.  השירותים להתחיל בשירותים טרם הומצא אישור ביטוחי המבוטח לויתאפשר 

המבוטח .3 ביטוחי    על  תנאי  כל  את  לדאוג המבוטחלקיים  ובמועדם,  במלואם  הביטוח  דמי  את  לשלם   ,
המבוטח ולוו שביטוחי  המבוטח  דא  התחייבויות  תקופת  כל  במשך  בתוקף  ולשאת   יהיו  לקיימם 

להודיע למבקש האישור מיד על   . כן מתחייב המבוטחהמבוטחבהשתתפויות העצמיות הנקובות בביטוחי  
כל אירוע העלול להוות עילה לתביעה ולשתף פעולה עם מבקש האישור ככל שיידרש לשם מימוש תביעת 

 ידי מבקש האישור להגישה למבטחים. -ר יוחלט עלביטוח אש

לבצע כל    שיומצא כאמור לעיל, ועל המבוטח  לבדוק את אישור ביטוחי המבוטח  תמבקש האישור רשאי .4
כאמור בנספח ביטוח זה. מוסכם בזה    שינוי או תיקון שיידרש על מנת להתאימו להתחייבויות המבוטח

ביטוחי   בעריכת  אין  כי  בהמהמבוטחבמפורש  ו/או  ,  אלה  ביטוחים  עריכת  בגין  ביטוח  אישור  צאת 
למוסכם   בבדיקתם ו/או באי בדיקתם ו/או בשינויים כדי להוות אישור בדבר התאמת ביטוחי המבוטח
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ואין בכך כדי להטיל אחריות כלשהי על מבקש האישור ו/או על מי מטעם מבקש האישור ו/או לצמצם 
 י דין.פ- פי הסכם זה ו/או על-על את אחריות המבוטח

  לבין האמור בסעיף ביטוח זה, על המבוטח   בכל מקרה של אי התאמה בין האמור באישור ביטוחי המבוטח
 על מנת להתאימם להוראות סעיף ביטוח זה.  לגרום לשינוי ביטוחי המבוטח 

, ביטוח זה   מוסכם בזאת, כי היקף הכיסוי הביטוחי ובכלל זאת קביעת גבולות האחריות כאמור בסעיף .5
פי  -ממלוא החבות על  , שאינה פוטרת את המבוטחהמבוטחמזערית המוטלת על  הינה בבחינת דרישה  

על ו/או  זה  ו/או כלפי מי    למבוטחפי דין.  -הסכם  ו/או דרישה כלפי מבקש האישור  לא תהא כל טענה 
מהבאים מטעם מבקש האישור בכל הקשור לגבולות האחריות האמורים ו/או כל טענה אחרת בנושא  

 .המבוטחובה ו/או היקף הכיסוי הביטוח שהוצא על ידי ג
ו/או לערוך ביטוחים נוספים ו/או    קיים צורך להרחיב את היקף ביטוחי המבוטח  ככל שלדעת המבוטח 

. בכל נואת הביטוח הנוסף ו/או המשלים כאמור, על חשבו  יערוך המבוטח,  המבוטחמשלימים לביטוחי  
, ייכלל סעיף מפורש בדבר ויתור על זכות המבטח לתחלוף ויד-על  ביטוח רכוש נוסף ו/או משלים שייערך

כלפי מבקש האישור ו/או כלפי מי מטעם מבקש האישור, למעט כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. בכל ביטוח  
ול את מבקש האישור, בכפוף  המבוטח לכליורחב שם    ידי המבוטח-חבות נוסף ו/או משלים שייערך על

 לסעיף אחריות צולבת. 

האישור,    וטחהמב .6 מבקש  מטעם  הבאים  ואת  האישור  מבקש  את  מטעמו,  הבאים  ובשם  בשמו  פוטר, 
)ומבלי   שנעשה בו שימוש בקשר לשירותיםמאחריות לאבדן או לנזק אשר עלול להיגרם לרכוש כלשהו  

לנזקים לכל הבאים מטעמו  (, וכן מאחריות  וכל כלי עבודה אחר  לגרוע מכלליות האמור, לרבות כלי רכב
 אולם הפטור כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. שמו בקשר עם השירותים.או ב

לדרוש כי יערכו    עם קבלני משנה במסגרת ו/או בקשר עם השירותים, על המבוטח  בהתקשרות המבוטח .7
 . על ידם ביטוחים הולמים ביחס להיקף וסוג פעילותם

באחריות כלפי מבקש האישור ביחס לשירותים, בין אם  נושא  למען הסר ספק מובהר בזאת, כי המבוטח
ישא באחריות לשפות ו/או לפצות את  ו ו/או באמצעות קבלני משנה מטעמו. המבוטח  בוצעו באמצעות

ידי קבלן המשנה, בין אם  -מבקש האישור בגין כל אובדן ו/או נזק שייגרם בשל השירותים שבוצעו על
ובין אם    ו/או בביטוחי קבלני המשנה מטעם המבוטח  מבוטחאובדן ו/או נזק כאמור מכוסה בביטוחי ה

 לאו.  
אחריות   האישור  מבקש  על  להטיל  כדי  ו/או  המבוטח  מהתחייבות  לגרוע  כדי  זה  סעיף  בהוראות  אין 

יהיה אחראי באופן מלא לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות נזקים שהם מתחת   המבוטחמובהר, כי      כלשהי.
כן, מוסכם במפורש כי המבוטח יהא חייב בפיצוי ו/או בשיפוי מבקש . כמו  לסכום ההשתתפות העצמית 

נזקים   בגין  עצמית,  השתתפות  תשלום  לרבות  בו  יחוייב  תשלום שהמבוטח  ו/או  נזק  כל  בגין  האישור 
 שבאחריות המבוטח לפי דין או לפי הסכם זה מיד עם דרישתו הראשונה בכתב.

 
וחים הינן בהתאם לאמור בהוראות נספח ביטוח זה,  מוסכם בזאת כי התחייבויות המבוטח לעריכת ביט

בהתאם  תמציתית  במתכונות  ביטוחים  קיום  אישור  המצאת  בדבר  הוראות  הצדדים  על  יחולו  אם  אף 
להוראות המפקח על הביטוח או כל הוראה אחרת בעניין זה. לאור האמור, מוסכם כי נוסח אישורי הביטוח 

ואינם מהווים נוסח מחייב ולא מהווים פגיעה בהתחייבויות  המצ"ב לנספח ביטוח זה הינם דוגמה בלבד  
בכל   כי  מוסכם  כן  זה.  ביטוח  בנספח  לאמור בהוראות  בהתאם  ביטוחים  לעריכת  של המבוטח  החוזיות 
מקרה בו יחול שינוי בהוראות המפקח על הביטוח כאמור, מבקש האישור יהא רשאי להחליף את דוגמת  

בנוסח   המצ"ב  הביטוח  אישורי  של  נוסח  הביטוח  להתחייבויות  בכפוף  וזאת  חלופיים,  ביטוח  אישורי 
 . המבוטח כמפורט בנספח ביטוח זה כאמור 

 

 יכללו הוראות לפיהם:  ביטוחי המבוטח .8
 וכי מבטח המבוטח  ו/או הבאים מטעמוידי מבקש האישור  -הנם קודמים לכל ביטוח הנערך על .8.1

 .והבאים מטעמו מבקש האישורמוותר על כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי 
יום לאחר   30, לא ייכנס לתוקף אלא  המבוטחשינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של מי מביטוחי   .8.2

 משלוח הודעה של המבטח למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.
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המבוטח  .8.3 ביטוחי  תנאי  ידי   הפרת  על  לב  בתום  הביטוחים  בתנאי  עמידה  אי  ו/או  והתנאותיהם 
לאאו  ו/  המבוטח ומנהליו,  פי    תגרע מזכויות מבקש האישור  עובדיו  על  או שיפוי  פיצוי  לקבלת 

 הביטוחים כאמור.

היה וקיים סעיף המפקיע ו/או מצמצם בדרך כלשהי את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר  .8.4
  ו/או בשל כל סיבה אחרת לרבות תנאים מוקדמים לכיסוי ו/או אמצעי מיגון ו/או ביטוח חסר ו/או 

 מה. ו/או הבאים מטע  מבקש האישורמידע חיתומי שגוי ו/או מטעה הרי שסעיף זה לא יופעל כלפי  
. חריג רשלנות 2013היקף הכיסוי )למעט ביטוח אחריות מקצועית( לא יפחת מתנאי ביט מהדורה  .8.5

וחובות  המבטח  מזכויות  לגרוע  כדי  כאמור  הסעיף  בביטול  אין  אולם  יבוטל,  קיים(  )אם  רבתי 
 .  1981 -על פי חוק חוזה ביטוח התשמ"א  המבוטח

אולם , המבטח מוותר על זכות התחלוף כלפי מבקש האישור וכלפי הבאים מטעם מבקש האישור  .8.6
 הויתור על זכות התחלוף כאמור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. 

המבוטח .8.7 העצמיות    על  בהשתתפויות  ולנשיאה  הביטוח  דמי  בתשלום  לשאת  האחריות  מוטלת 
 ות על פיהן.  החל

 הפרה של איזה מהוראות נספח בטוח זה תהווה הפרה יסודית. .9
 

תאריך הנפקת   אישור קיום ביטוחים 
 (DD/MM/YYYYהאישור)

אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה  
הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים  אינו כולל את כל תנאי 

 בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. 

 מעמד מבקש האישור*  אופי העסקה*  המבוטח  מבקש האישור* 

מועצה מקומית עומר  שם:  
ו/או תאגידים ו/או חברות  
סמך  גופי  ו/או  עירוניים 
עמותות   ו/או  רשותיים 
ו/או    / בשליטתם 

  מנהליהם ו/או עובדיהם

שם: 
 _________ 

 נדל"ן ☐

 שירותים  ☒

אספקת  ☐
 מוצרים 

אחר: ☐
 ______ 

 

 משכיר ☐

 שוכר ☐

 זכיין ☐

 קבלני משנה ☐

 מזמין שירותים ☒

 מזמין מוצרים ☐

 ______ אחר: ☐

ת.ז./ח.פ.:    ת.ז./ח.פ.: 
 _________ 

מען:   מען:  
 _________ 

 

 כיסויים 

סוג  
 הביטוח 

 
חלוקה לפי גבולות  
אחריות או סכומי  

 ביטוח

מספר  
 הפוליסה 

נוסח  
ומהדורת  
 הפוליסה 

ת. 
 תחילה 

ת. 
 סיום 

גבול האחריות/  
 סכום ביטוח 

כיסויים  
נוספים  
בתוקף  
וביטול  
 חריגים  

יש לציין קוד  
כיסוי בהתאם  

 לנספח ד' 

 מטבע  סכום

צולבת   ₪    2,000,000     צד ג' אחריות 
(302 ) 

כלי   הרחבת 
 ( 305ירייה )

וקבלני   קבלנים 
 ( 307משנה ) 

תחלוף   על  ויתור 
מבקש   לטובת 

 ( 309האישור )
לתביעות   כיסוי 

 ( 315המל"ל ) 
נוסף בגין מבוטח  

מחדלי   או  מעשי 
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 כיסויים 
מבקש    -המבוטח  
 ( 321)  האישור

האישור   מבקש 
ג'   כצד  מוגדר 

(322 ) 
 ( 328ראשוניות ) 

מבקש   רכוש 
ייחשב   האישור 

 ( 329כצד ג' ) 

אחריות  
 מעבידים 

כלי   ₪ 20,000,000     הרחבת 
 ( 305ירייה )

תחלוף   על  ויתור 
מבקש   לטובת 

 ( 309האישור )
  -   נוסף  מבוטח

  וייחשב   היה
  מי   של  כמעבידם

  המבוטח   מעובדי
(319 ) 

 ( 328ראשוניות ) 

אחריות  
 מקצועית 

מסמכים   ₪ 2,000,000     אבדן 
(301 ) 

השמצה   דיבה, 
לשון   והוצאת 

 ( 301הרע )
כלי   הרחבת 

 ( 305ירייה )
תחלוף   על  ויתור 
מבקש   לטובת 

 ( 309האישור )
מבוטח נוסף בגין 
מחדלי   או  מעשי 

מבקש    -המבוטח  
 ( 321)  האישור

יושר   ואי  מרמה 
 ( 325עובדים ) 

בפרטיות   פגיעה 
(326 ) 

עיכוב/שיהוי  
מקרה   עקב 

 * 327ביטוח ) 
 ( 328ראשוניות ) 

  12  -תקופת גילוי  
 ( 332חודשים )

        אחר
 

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

 אבטחה -001
 

 ביטול/שינוי הפוליסה * 

לאחר   יום 30שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח,  לא ייכנס לתוקף אלא 
 משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול. 

 

 חתימת האישור 
 המבטח: 

 ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף.* באישור ביטוח כללי 
 


