
 בית שאן  עיריית
  9/2019 מכרז

מוסדות לביצוע עבודות ניקיון ב םשירותי למתן הצעות להציע הזמנה
 ציבור חינוך ו

 
בבתי לביצוע עבודות ניקיון ( מזמינה בזה להציע הצעות "העירייה")להלן: בית שאן  עיריית

 . לדרישות המפורטות במסמכי המכרזבהתאם  ,הספר  ובמוסדות ציבור
 

תנאי כל הדרישות והעומדים ב מציעיםעל כל העבודות  תתף במכרז ולהגיש הצעותרשאים להש
 .המפורטים במכרז הסף

  
הגביה במחלקת שישולמו ₪  5,000של  סךל בתמורה, לרכוש ניתן המכרז מסמכי חוברת את

  .לרבות וגם במקרה של ביטול המכרז ל מקרהזה לא יוחזר בכ סכום. בעירייה
 

 במשרד גזבר העירייה. ,מכרז, ללא תשלום, קודם לרכישתםניתן לעיין במסמכי ה

 

, עבודות ניקיון במוסדות 9/2019מכרז פומבי מס' "את ההצעות, במעטפה סגורה נושאות ציון 

לשעה  26.5.2019יש להפקיד במסירה אישית )לא לשלוח בדואר( עד לתאריך  "חינוך וציבור

  לשכת מנכ"ל בקומה ב' בבניין העירייה. לגב' נעמי אילוק מנהלת, בתיבת המכרזים, 13:00

 

 העירייה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

 

 ז'קי לוי

 ראש העיר 

 

 פרסום לארצי

 
 בית שאן  עיריית 

  9/2019 מכרז
 לביצוע עבודות ניקיון  םשירותי למתן הצעות להציע הזמנה

 .בית שאן בעיריית ובמוסדות ציבור במוסדות חינוך
 .הגבייה בעיריית בית שאןבמחלקת ₪  5000עלות רכישה:            

          .13:00 עהבש 26/5/2019:מועד אחרון להגשה               
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        המכרז למסמכי עניינים תוכן
 

        .הצעות להציע הזמנה - 1 מסמך

        .המציע של כללי תיאור – 1.1 נספח

        .קודם ניסיון תיאור – 1.2 נספח

    .ה קלוןנוסח תצהיר בדבר העדר הרשעות בעבירה שיש עמ – 1.3 נספח

    .להשתתפות במכרז בנקאית ערבות נוסח – 1.4 נספח

        .כספי מחזור על תצהיר – 1.5 נספח 

פרטי ניסיון קודם – 1.6 נספח  

לעבודה פרוט תביעות שהוגשו לביה"ד   -א 1.6נספח   

אישור רואה חשבון על תשלום שכר כדין.  -ב 1.6נספח   

.תצהיר חוק הודעה לעובד -ג 1.6נספח   

מבוטל -ד 1.6נספח   

בקשה לקבל מידע -ה 1.6נספח   

כתב שיפוי יחסי עובד מעביד. - 1.7נספח   

תצהיר המציע בדבר שמירה על דיני עבודה - 1.8נספח   
תצהיר על שכר מינימום והעסקת עובדים זרים. -1.9נספח   

 
מההחלטה(  20%שאלון שביעות רצון על איכות השירות. )מהווה  -  1.10ספח נ  

תצהיר אי תיאום מכרז. – 1.11פח נס  

הצהרה בדבר העדר קירבה. – 1.12נספח   

 
      .במכרז משתתף של והצעה הצהרה – 2 מסמך

          .הסכם – 3 מסמך

.עובדי קבלן -'א נספח  

.ביטוחים עריכת על אישור נוסח -' ב נספח  

.ביצוע ערבות נוסח -' ג נספח  

מפרט חומרי ניקיון וציוד. -נספח ד'  

הוראות בטיחות. -ספח ה'נ  

.אומדן עלות שעת עבודה של עובד ניקיון -נספח ו'  

.מפרט דרישות לביצוע -נספח ז'  

.מפרט עבודות ניקיון -נספח ח'  

 בקשה לקבל אישור משטרה חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות חינוך.  -' טנספח 

שאן.  מורשי חתימה של עיריית ביתהצהרה בעניין  – י'נספח   
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  טבלת שעות עבודה. –נספח י"א 



. 
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 1 סמךמ
 בית שאן  עיריית

 ובמוסדות ציבור  במוסדות חינוך 9/2019  מכרז
 

  :כללי .1
 

לביצוע עבודות ניקיון ( מזמינה בזה להציע הצעות "העירייה")להלן:  בית שאן  עיריית
)להלן:  כרז המפורטות במסמכי המלדרישות בהתאם  ובמוסדות ציבור. מוסדות חינוךב

ים על המציע יהיה לספק את כל כח האדם, הציוד, החומרים וכל האמצע (."העבודות"
ומוסדות ציבור  העבודה כוללת ניקיון כל מבני בית הספר. הדרושים לביצוע העבודות
 בהתאם לדרישות המנהל. 

 
 :במכרז להשתתפות תנאים .2

 
יחיד, חברה,  :מציעיםעל כל העבודות  רשאים להשתתף במכרז ולהגיש הצעות  .2.1

תנאי כל הדרישות וב העומדים, שותפות רשומה שהינם תושבי ישראל והתאגדו בה
 המצטברים שלהלן : הסף

עם  רצופות שנים חמש לפחות של מוכח ניסיון בעלינם ימציעים שה 1.2.2
, לבית שאןבהיקף ובכמות דומה  מהן  אחתכשמית ת מקויורשו 2לפחות 
סדות ציבור. מו 30-בתי ספר ושמונה לפחות 

 מ"מע כוללבשנה ₪ של החברה שלא יפחת משני מיליון  כספי מחזור 1.2.1
 הוא להם הגופים מטעם אישורים להמציאעל המציע  .2016-2018בשנים 
.האמורים השירותים את מעניק

 העירייה לטובת אוטונומית בנקאית ערבות להצעתו לצרף המציע על 1.2.2
.₪ 170,000 של כוםבס 1.4 נספח המצורף בנוסח להשתתפות במכרז

למען הסר ספק אין להגיש הצעה למכרז זה ע"י מספר מציעים במשותף  1.2.2
)בין במסגרת מערכת יחסים של מיזם משותף ובין במסגרת של קבלן 

וקבלן משנה ובין בכל דרך אחרת(. 

אשר ברשותו רישיון לפעול כקבלן שירות מטעם משרד התעשייה  יעמצ 1.2.2
לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני  המסחר והתעסוקה, בהתאם לפרק ב'

 . 1996כח אדם, התשנ"ו 
 .1.3הרשעות בנוסח המצורף נספח תצהיר בדבר העדר כתבי אישום ו 1.2.2
קבלן כח אדם  הינובמועד הגשת ההצעה להליך, המציע תצהיר לפיו   1.2.2

כמשמעות מונח זה בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כח אדם, התשנ"ו 
 .ו פעולות להכיר בו כקבלן כח אדם כאמור, ולא ננקטו על יד1996 –

א אישור רו"ח בנוסח המצורף להוכחת התנאי האמור בסעיף זה יומצ
 .1.5בנספח 

ני המציע מקיים את חובותיו בעניין שמירת זכויות עובדים, לפי די  1.2.2
העבודה, צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים החלים על המציע כמעסיק 

ז זה. להוכחת התנאי האמור בסעיף זה בתחום השירותים האמורים במכר
 .1.8המצורף כנספח  יומצא תצהיר מאת המציע בנוסח

 
 האמורים לעיל להשתתפות במכרז,המצטברים  לא קיים המציע את כל התנאים  .2.2

  הצעתו תיפסל ולא תובא לדיון כלל.



:ההתקשרות עיקרי .3

 
 את תחייבנה ףהסעי והוראות בלבד כלליים הינם להלן זה בסעיף המובאים הפרטים
 ממסמכי באיזה ומפורשת מפורטת אחרת התייחסות אין בהם אשר במקרים רק הצדדים

 האחרת ההוראה תחייב, המכרז ממסמכי באיזה כאמור אחרת התייחסות יתהיה. המכרז
 .תוהמפורט

בתחום ומוסדות ציבור  לניקיון מוסדות חינוך לקבלת הצעות העבודות הינן עבודות   
 ולהוראות כל דין.  נספחיואם למסמכי המכרז, ההסכם, , בהתייההעירהשיפוט של 
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כמו כן . נספחיםהמפורטות במסמכי המכרז וב דרישותאת ה ביצוע העבודות יכלול .3.1
על המציע יהיה לספק את כל כח האדם, הציוד, החומרים וכל האמצעים הדרושים 

 לביצוען.
 36-כרז(, הינה ללמסמכי המ 3 מסמךתקופת ההתקשרות מכוח ההסכם שייחתם ) .3.2

 ביום דהיינו, לא יאוחר משבועיים לפני פתיחת שנת הלימודיםחודשים והיא תחל 
תקופות נוספות  1ב נתונה אופציה להאריך את תוקף ההסכם  לעירייה. 15/8/2019

בת שנה כל אחת, בהתאם לתנאים ולפרטים המפורטים להלן ובנוסח ההסכם.

, לתמורה זכאי הקבלן יהיה, המכרז מכימס י"עפ התחייבויותיו לקיום בתמורה .3.3
 רז. המכ למסמכי 2 מסמך, בהצעתו הנקובה הרשומה

ויוגש מנהל טכני מח' החינוך שיאושר על ידי  הקבלן יגיש מידי חודש חשבון
  .לגזברות

 ביצוע במועד בתוקף שיהיה החוקי בשיעור, מ"מע יתווסף כאמור לתמורה .3.4
.כדין מס חשבונית המצאת וכנגד התשלום

 14תוך  קייבד)החשבון מהגשת החשבון יום   45 שוטף +התמורה תשולם לאחר  .3.5
 .ימים(

 עד, לעירייה הזוכה ימציא ,המכרז מסמכי י"עפ התחייבויותיו קיום להבטחת .3.6
 סךעל  מותנית ובלתי אוטונומית בנקאית ערבות, ההסכם של לחתימתו וכתנאי

ת כל שנה כולל בתקופות ותוארך אוטומטי בתוקף תהיה הערבות. ש"ח 0,00071
  האופציה במידה ותמומש.

  :צרופות .4
 

 :  שלהלן המסמכים את להצעתו יצרף מציע כל
 

 , לרבות הודעות שנשלחו למשתתפים על נספחיו של כל מסמכי המכרז מלא טס  .4.1
   .במכרז בכתב, ככל שנשלחו

 להזמנה זו. 1.1נספח תיאור כללי של המציע ומילוי פרטים בהתאם למפורט ב .4.2
 

נספח , בנוסח לתנאי הסף 2.1.1 . הוראות סעיףתיאור ניסיון קודם, בהיקף הנדרש .4.3
. 1.2בנוסח נספח  בצירוף המלצות ממזמיני העבודות בציון ההיקף הכספי ,6.1

 
 נספח. הסף לתנאי 2.1.2 סעיף הוראות כספי מחזור בדבר והצהרה ח"רו אישור .4.4

1.5. 
 

בדבר העדר  שי החתימה מטעם המציעעל ידי מור , חתום1.3נספח תצהיר, בנוסח  .4.5
 .הרשעה שיש עמה קלון

 
 2.1.5בהתאם להוראות סעיף  .ן ממשרד התמ"תרישיונאמן למקור של  העתק .4.6

 לתנאי הסף. 
 

 פרוט תביעות שהוגשו ע"י עובדי הקבלן לביה"ד לעבודה בשלוש שנים האחרונות .4.7
 .א 1.6נספח 

 
  ב. 1.6נספח אישור רואה חשבון על תשלום שכר כדין  .4.8

 
 . ג 1.6נספח לעובד  תצהיר חוק הודעה .4.9

 
  .מבוטל ד 1.6נספח תחשיב כללי  .4.10

 
  .1.7נספח כתב שיפוי יחסי עובד מעביד  .4.11

 
 .1.8נספח תצהיר המציע בדבר שמירה על דיני עבודה  .4.12

 
 .1.9נספח  העסקת עובדים זריםעל שכר מינימום נוסח תצהיר   .4.13
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 . 1.6בנספח מטעם התמ"ת כאמור באחריות המציע לצרף אישור  .4.14
 

 בנוסח, ראשונה דרישה עם פירעון בת, העירייה לטובת אוטונומית בנקאית רבותע  .4.15
אה שבעים  מ)  ₪ 170,000 של בסך, 1.4 כנספח זו הצעות להציע להזמנה המצורף

  8.201926.  לתאריך עד בתוקף להיות הערבות על(. ₪ אלף
 

 : כי מובהר 
 שהמשתתף אימת כל ירעוןלפ הערבות את להגיש רשאית תהא העירייה .4.15.1

 מבלי וזאת, וההסכם המכרז מסמכי פי על בהתחייבויותיו יעמוד לא
, לה שיגרמו הפסד או/ו נזק כל בגין לפיצוי העירייה של מזכותה לגרוע

 . אחר למשתתף נוסף תשלום לרבות
רק לאחר חתימה על חוזה  לו תוחזר ערבותו, זכתה לא שהצעתו משתתף .4.15.2

. עם הזוכה

 ערבות תוחזק המשפט לבית המכרז תוצאות על ערעור שיגיש מציע .4.15.3
 ההליכים לתום עד וזאת העיריה בידי שלו המכרז השתתפות

.המשפטיים



 ניהול אכיפת) ציבוריים גופים עסקאות חוק לפי הנדרשים האישורים כל  .4.16
 ח"מרו, שומה מפקיד אישור דהיינו, 1976 ו"התשל(, מס חובות ותשלום חשבונות

 החשבונות פנקסי את מנהל הוא כי המעיד ממנו העתק וא, מס מיועץ או
 ז"התשל, מוסף ערך מס וחוק הכנסה מס פקודת פי על לנהלם שעליו והרשומות

 לפקיד לדווח נוהג הוא וכי מלנהלם פטור שהוא או(, מ"מע חוק - להלן) 1976
 חוק לפי מס עליהם שמוטל עסקאות על למנהל ולדווח הכנסותיו על השומה

.מ"מע

 
. מורשה עוסק היותו על המס משלטונות עדכני אישור  .4.17

 
 רשם מאת מעודכן נתונים תדפיס להצעה יצורף, תאגיד ידי-על הצעה הוגשה  .4.18

 הרובצים והשעבודים התאגיד מנהלי, התאגיד של הרישום פרטי בדבר החברות
 החתימה לזכויות באשר התאגיד של חשבון רואה או דין עורך אישור וכן נכסיו על

 לכל התאגיד את מחייבים וההצעה המכרז מסמכי גבי-על החתימות וכי ידבתאג
(.המציע והצהרת ההצעה טופס בשולי) ועניין דבר

קבלה על רכישת המכרז.  .4.19

 
. ההצעה לפסילת תגרום"  הצרופות" כל צירוף ואי" הסף תנאי" בכל עמידה אי  .0.20

 
 

 : ההצעה הגשת אופן .5
 מבלי, לכך המיועד במקום מכרזה למסמכי 2 במסמך הצעתו את יגיש המציע .5.1

 כל את להצעתו ויצרף שהיא הסתייגות או תוספת, שינוי, תיקון כל בהם לבצע
. דלעיל 4 בסעיף המפורטים המסמכים

 הפרטים השלמת למעט) המכרז במסמכי, שהוא וסוג מין מכל, שינוי המציע ערך  .5.2
 את וללפס, בלבד זה מטעם, רשאית העירייה תהיה( בהצעתו ממנו הנדרשים

 בכל. הצעתו את לתקן מהמציע לבקש, הבלעדי דעתה שיקול לפי, או ההצעה
 של הנוסח הצדדים את יחייב( כאמור לשינויים העירה לא העירייה אם גם) מקרה

 לכל תוקף יהיה ולא למציעים שנמסר וכפי העירייה י"ע הוכן אשר, המכרז מסמכי
.המציע י"ע יעשה אם שינוי

 כחול בצבע בעט( המצורפים והמסמכים) המכרז ממסמכי ףד כל על יחתום המציע  .5.3
 המיועד במקום מלאה חתימה ויטביע, להצעתו המצורפים המסמכים יתר כל ועל
 תוגשנה ההצעות. סגורה במעטפה המסמכים את ישים, המכרז מסמכי בכל לכך

 . אחרת דרך בכל או הדואר באמצעות ולא אישית במסירה
.13:00 בשעה 26.5.2019 הינו זה מכרזל הצעות להגשת האחרון המועד .5.4

 
 להגשת האחרון מהמועד יום (תשעים) 90 של לתקופה בתוקף תהא הצעה כל .5.5

 90 למשך ההצעה תוקף הארכת את לדרוש רשאית תהא העירייה. במכרז הצעות
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 לדרישה בהתאם לפעול מחויב והמציעובהתאם להאריך את הערבות,  נוספים יום
 . זו

 
. המכרז מעטפות בפתיחת להשתתף רשאים ההצעות מגישי .5.6

 
 לדיון תובא ולא תיפסל הצעתו ,לעיל לאמור בהתאם הצעתו את המציע הגיש לא   .5.7

 . כלל   
  

 :והוצאות המכרז חוברות רכישת .6
 

שישולמו ₪  5,000של  סךל בתמורה, לרכוש ניתן המכרז מסמכי חוברת את .6.1
  . ל מקרהזה לא יוחזר בכ סכום. עירייהב  גבייההבמחלקת 

שכת המנכ"ל אצל הגב' נעמי אילוק לבמשרדי המכרז  מסמכיניתן לעיין ב .6.2
 .מנהלת לשכת מנכ"ל 

   
         רזלמכ ההצעה בהכנת הכרוכות, שהוא וסוג מין מכל, המציע של ההוצאות כל .6.3

             הערבויות בהוצאת הכרוכות ההוצאות כל זאת ובכלל, במכרז ובהשתתפות             
 .המציע על תחולנה, המכרז  במסמכי הנדרשות             

 
 :ושינויים ותהבהר, מועדים .7

  

 לעירייהרשאי כל אחד מהמציעים להפנות  יהיה 13:00שעה  16.5.2019תאריך  דע .7.1
moris@bet-או לכתובת מייל:  6584761-04 פקס מס', באמצעות בכתב בלבד

ilorg.shean. 050-: פון שמספרולבט שאלות)באחריות השולח לוודא קבלת ה
 באתר העירייה תחת הלשונית מויפורס העתק השאלות והתשובות  .6519316

באחריות המציעים לבדוק את הפרסומים באתר העירייה  ."מכרזים ודרושים"
 .www.bet-shean.org.ilשכתובתו 

 
תיבת המכרזים אשר ב 13:00 שעהב 26.5.2019הינה עד ליום  המכרז גשתה .7.2

. מנכ"ל העירייה בית שאן בלשכת 1יריה רח' ירושלים הבירה ' בבנין העבקומה ב
 .13:00 – 8:00שעות קבלת הצעות 

 
פה, אין ולא יהיה להם כל תוקף שהוא. -שניתנו בעל הסבר, פרשנות או תשובה כל .7.3

. העירייהתחייבנה את  -כפי שיפורסמו באתר העירייה  רק תשובות בכתב

 
 להכניס, במכרז הצעות להגשת רוןהאח למועד עד, עת בכל, רשאית העירייה .7.4

. המשתתפים לשאלות בתשובה או ביוזמתה, המכרז במסמכי ותיקונים שינויים
ויפורסמו באתר , המכרז מתנאי נפרד בלתי חלק יהוו כאמור והתיקונים השינויים

 . להצעתו ידו-על ויצורפו המציע י"ע יחתמואלו , היהעירי

mailto:moris@bet-shean.org.il
mailto:moris@bet-shean.org.il
mailto:moris@bet-shean.org.il
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 :זכויות שמירת
 

 יהיו לא במכרז והמשתתפים, לעירייה שמורות כרזהמ במסמכי הזכויות כל .7.5
 במכרז הצעה והגשת הכנת לצורך אלא המכרז במסמכי שימוש כל לעשות רשאים

 . זה
 תנאי את כזוכה תיקבע שהצעתו משתתף כל על לאכוף זכאית תהא העירייה .7.6

.במכרז והצעת

בטבלה  להפחית או להוסיף שעות בכל מוסד שהוא העיריה שומרת על זכותה .7.7
בהתאם לצורך שייקבע על ידה באופן בלעדי. 65-69מצורפת בעמ' ה

 

:ההצעות בחינת .8

 
 כל לרבות הסף תנאי בכל עמד המציע באם לראשונה תבחן המכרזים ועדת .8.1

 במצטבר יותר או אחד סף בתנאי עמד ולא במידה. לצרף עליו שהיה המסמכים
.הסף על לתפס והיא  בהצעתו הוועדה תדון לא, מהצרופות מי צרף לא ואם



בחירת ההצעה הזוכה תיקבע   הסף בתנאי ועמידה המכרז מסמכי בדיקת לאחר .8.2
בהתאם לבחינת הצעות המחיר של המציעים בהתחשב בעובדה כי המציע שקלל 

 בהצעתו תשלום כלל הזכויות הסוציאליות של העובדים לפי כל דין. 
 ומסמך אאסמכת כל מהמציעים ולקבל לבקש העירייה רשאית תהא, כך לצורך .8.3

, העירייה עם פעולה לשתף מתחייבים והמציעים הכספית םהצעת לדבר הנוגעים
 קודמות עבודות מזמיני עם קשר ליצור רשאית העירייה תהיה וכן שיידרש ככל
.המציע של



על המציע להעביר רשימת מוסדות או ארגונים בהם מועסק בצירוף שמו של איש  .8.4
 .הקשר בארגון המפעיל את החברה

שאית העירייה, בכל שלב שהוא, לבקש מאת המציעים כי ימציאו כל מסמך וד רע .8.5
ו/או מידע ו/או נתון ו/או הבהרה, הדרושים, לדעת העירייה ו/או מי מטעמה, 

 להערכת ההצעות.
 תנאיה, מחירה בשל סבירה בלתי שהיא בהצעה כלל להתחשב לא רשאית העירייה .8.6

   .המכרז מסמכישב לנתונים או לדרישות התייחסות חוסר בשל או
 איננה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה שהיא. העירייה .8.7

מפרמטר איכות.  20%פרמטר מחיר וכן  80% -הניקוד לכל הצעה יהיה מורכב מ
פרמטר האיכות ייקבע על פי המסמכים שיצרף המציע, לרבות נסיון והמלצות, 

 .1.10 ,1.6, 1.2נסיון קודם של העיריה וכן נספחים 

:וההתקשרות זכייה על הודעה .9

 
 .לזוכה העירייה כך על תודיע, במכרז הזוכה קביעת לאחר .9.1
 מועד את יגדיר אשר עבודה תחילת על הודעהתישלח לאחר ההודעה על הזכייה  .9.2

 לביצוע ההיערכות כל את להשלים הקבלן על זה למועד ועד ההתקשרות תחילת
 15/8/2019 לא יאוחר מתאריך  העבודות

 המסמכים כל את הזוכה ימציא, כאמור ההודעה ממועד ימים( שבעה) 7 ךות .9.3
 כשהוא, ההסכם לרבות, המכרז למסמכי בהתאם להמציא שעליו והאישורים

.ביטוחים עריכת על ואישור ביצוע ערבות, ידו על חתום

 התקופה תוך, לעיל 10.3 בסעיף כמפורט התחייבויותיו כל אחר הזוכה מילא לא .9.4
 עליו אשר, מהמסמכים יותר או אחד המציא לא אם בותולר שם האמורה
 את לבטל העירייה רשאית תהא, מהצעתו בו חזר או/ו זכייתו נוכח להמציא

 במצורף המשתתף י"ע הוגשה אשר, הערבות את ולחלט, במכרז הזוכה של זכייתו
 סעד או/ו זכות מכל לגרוע ומבלי מראש ומוסכם קבוע כפיצוי וזאת להצעתו
 רשאית תהא כן. הזוכה התחייבויות של זו הפרה נוכח לזכותה מדיםהעו נוספים

 מכל לגרוע מבלי והכול, אחר מציע מכל העבודה את להזמין זה במקרה העירייה
. דין כל פי-על או/ו המכרז פי-על העירייה זכאית להם אחרים תרופה או סעד

 ותיומהתחייבוי איזו קיים לא שהזוכה במקרה, לעיל מהאמור לגרוע מבלי .9.5
 לבטל שלא החליטה, הבלעדי דעתה שיקול לפי, העירייהו כאמור הזכייה בעקבות
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 כפיצויים( ₪ אלפים חמשת) ₪ 5,000 של לסך זכאית העירייה תהא, הזכייה את
 10.2 בסעיף הנקוב המועד מתום איחור יום כל בגין מראש וקבועים מוסכמים

. האישורים כל המצאת עדמו או הזוכה של התחייבויותיו קיום למועד ועד לעיל
וזאת, מעבר לחילוט הערבות ולכל סעד אחר להם תהיה זכאית העירייה. 

, זכייתם לאי באשר במכרז המשתתפים ליתר בכתב הודעה תיתן העירייה .9.6
 ערבותם תוחזר לאחר חתימת הסכם עם החוזה. 
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 נספחים
 

 .המציע של כללי תיאור – 1.1 נספח

 .קודם ניסיון תיאור – 1.2 נספח

 נוסח תצהיר בדבר העדר הרשעות בעבירה שיש  – 1.3 נספח

 עמה קלון.

 .להשתתפות וביצוע המכרז בנקאית ערבות נוסח – 1.0 נספח

 .כספי מחזור על תצהיר – 1.5 נספח

 פרטי ניסיון קודם. – 1.6 נספח

 פרוט תביעות שהוגשו לביה"ד לעבודה. -א1.6נספח 

 ואה חשבון על תשלום שכר כדין.אישור ר -ב1.6נספח 

 תצהיר חוק הודעה לעובד.-ג 1.6נספח 

 מבוטל . -ד1.6נספח 

 בקשה לקבל מידע -ה 1.6נספח 

 .יחסי עובד מעביד כתב שיפוי – 1.7נספח 

 תצהיר המציע בדבר שמירה על דיני עבודה. – 1.8נספח 

  .תצהיר על שכר מינימום והעסקת עובדים זרים-1.9נספח 

 אי תיאום מכרז.תצהיר  – 1.10נספח 

 בדבר העדר קרבה. הצהרה – 1.11נספח 

 מורשי חתימה של עיריית הצהרה בעניין  – 1.12נספח 

 בית שאן.                    
                  

 
 
 
 
 
 
 
 

 1.1נספח         
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  9/2019 .מכרז        
 תאור כללי של המציע        
 פרטים ומורשי חתימה.        

 כבודל
 .בית שאן עיריית 

 
 א.ג.נ.,

 
 .ומוסדות ציבור במוסדות חינוךלביצוע עבודות ניקיון  9/2019 מכרז מספרהנדון: 

 
 __________________ ח.פ, ת.ז:  ____________________ שם המציע :

  ____________________  כתובת :
 __________________ פקס     : ____________________  טלפון   :

 __________________  תפקיד : ____________________ שם החותם :
 __________________ תאריך : חתימה וחותמת: ____________________

 
 אני ___________________ מאשר הפרטים הבאים לגבי הגוף המציע למכרז הנדון:

 עו"ד/רו"ח )שם מלא( 
 ______________  שם רשמי : .2
 ______________  :סוג התאגדות .1
 ______________ תאריך התאגדות : .2
 ______________  מספר מזהה : .2
שמות המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם המציע ומספרי ת.ז.  .2

 שלהם :
 

 תעודת זהות שם מוסמך חתימה
_____________ _____________ 
_____________ _____________ 
_____________ _____________  

_____________ _____________ 
 
 עובדי החברה: ____________. מספר .1

 
שנות ניסיון באספקת השירותים )נא פרט לקוחות  מספר .2

עיקריים(:_________________________________________________
________________________________________________________

. ___________ 
 
_______________________________:____________________הערות .3

________________________________________________________
________________________________________________________

________________________________________________________ 
 

 תצהיר
 

תי היא ___________________, הח"מ עו"ד/רו"ח ____________________ אשר כתוב אני
 -שהנני עו"ד / רו"ח של המציע, מאשר כי מסמך זה נחתם בפני ע"י ה"ה _______________ ו

____________, אשר חתימתם בצירוף חותמת המציע כפי שנעשו לעיל מחייבת את המציע לכל 
 דבר ועניין ולאמור במסמך זה.

 
 ____________________________ 

 "ד / רו"חעו         
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 1.2נספח 
   9/2019.מכרז

 תיאור ניסיון קודם והמלצות 
 

 לכבוד
 בית שאן עיריית 

 
 
 
 אישור על ביצוע שירותים והמלצותהנדון :                      
 

 1המלצה מס' 
 

 אני החתום מטה מאשר בזה כי ________________________ )שם הספק( )להלן : "המציע"(
 

 ו : ___________________________________________________________שכתובת
 

 אספקת עובדי ניקיון   עבור _____________________________ )שם הרשות( ומבצע ביצע
 

 בהיקף כספי של ____________________, מספר בתי ספר _____ ומוסדות ציבור לבתי הספר
 

 מספר מוסדות ציבור _____________.
 
 
 

 חוות דעת על הביצוע
____________________________________________________________________ 

 
 
 

 
 
 

 פרטי הממליץ/המאשר :
 

______________ _____________ _____________  _______________ 
 תפקיד  שם הרשות   טלפון  שם ושם משפחה
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 2המלצה מס' 
 

 מטה מאשר בזה כי ________________________ )שם הספק( )להלן : "המציע"(אני החתום 
 

 שכתובתו : ___________________________________________________________
 

 אספקת עובדי ניקיון   עבור _____________________________ )שם הרשות( ומבצע ביצע
 

 , מספר בתי ספר ________________________ בהיקף כספי של ומוסדות ציבור לבתי הספר
 

 .מספר מוסדות ציבור _______________
 

 חוות דעת על הביצוע
____________________________________________________________________ 

 
 
 

 
 
 

 פרטי הממליץ/המאשר :
 

______________ _____________ _____________  _______________ 
 תפקיד  שם הרשות   טלפון  ושם משפחהשם 
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 1.3נספח  

  9/2019מכרז 
 בעבירה שיש עמה קלוןהרשעה  תצהיר בדבר העדר כתב אישום

 
 
 

 תצהיר
 
 

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

 
 
"( שהוא הגוף המציע" –הנני נותן תצהיר זה בשם ________________________ )להלן  .א

(. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת "העירייה" –)להלן  בית שאן עיריית המבקש להתקשר עם 
 לתת תצהיר זה בשם המציע.

 
 שליטה בו, מי מבעלי המניות בו, מי ממנהליו      , מי מבעלי המציעב.  הנני מצהיר בזאת כי ה

)הרשומים ו/או בפועל(, מי ממורשי החתימה שלו ו/או כל חברה אחרת שלמי מן הנ"ל )או      
לשניים או ליותר מהם(, שליטה בה, במישרין או בעקיפין, לא הורשעו בפסק דין חלוט 

או  ,פלילית הכרוכה באלימות שיש עמה קלון או בעבירהשטרם התיישנה  פלילית  בעבירה
או בעבירות בתחום עיסוקו של המציע ובתחום העבודות והשירותים  ושוחד, בעבירות מרמה
עריכתו  השנים שקדמו למועד 3 בחמשוזאת לרבות  לחוקים צווים ותקנות,  –נשוא מכרז זה 

  של מכרז זה .
 
 

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

        ____________________ 
 חתימת המצהיר                 

 
 
 

 תצהיר

הריני לאשר, כי ביום ________, הופיע בפני, _______________, עו"ד מ.ר. _________, 
אשר משרדי ברחוב ____________, מר/גב' ____________, המוכר לי באופן אישי, ולאחר 

מת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, שהזהרתיו כי עליו להצהיר את הא
 אישר נכונות תצהירו דלעיל וחתם עליו בפני.
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 1.0נספח 
 9/2019.מכרז

 
  -בהזמנה להציע הצעות  0.10סעיף 

 הצעה –נוסח ערבות בנקאית 

 

   
 

  
 לכבוד

 בית שאן עיריית 
  9/2019 כתב ערבות מכרזהנדון: 

 , ות חינוך וציבורניקיון במוסד
 

"( משתתפיםה :בקשת____________________ח.פ._____________________)להלן פי על

אלף ש"ח( מאה ושבעים  ש"ח ) 170,000לוק כל סכום עד לסך של יאנו ערבים בזה כלפיכם לס

ולהבטחת מילוי תנאי  9/19"סכום הערבות"( וזאת בקשר עם השתתפותם במכרז מס'  –)להלן 

 המכרז. מסמכי

יום מיום דרישתכם  7אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל תוך 

הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו 

או באופן כלשהו, או לדרוש את הסכום תחילה מאת המשתתפים בתביעה משפטית או בכל דרך 

ון כלפיכם טענת כלשהי שיכולה לעמוד למשתתפים בקשר לחיוב כלשהו אחרת, ומבלי לטע

 כלפיכם.

 

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, 

שכל אחת מהן מתייחסת לחלק  מהסכום הנ"ל בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך 

  הכולל הנ"ל.

 

 במכתבנו זה:

 זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול. ערבות

 ועד בכלל.  26.8.2019ערבות זו תישאר בתקופה עד 

 ערבותנו זו בטלה ומבוטלת. 26.8.2019 לאחר יום

 

 ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.

 בנק_________________ תאריך________________                        
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 5.1ספח נ

   9/2019.מכרז
 

  -בהזמנה להציע הצעות 
 תצהיר על מחזור כספי

 

 
 לכבוד

 בית שאן עיריית 
 
 
 תצהיר על מחזור כספיהנדון:                  

 
 

 שם הספק המציע : _________________ מס' ח.פ./ע.מ ________________
 
  

 מוסדות חינוךניקיון ל שירותי בביצוע שניםחמש לפחות  הריני להצהיר כי הננו בעלי ניסיון של
 ציבור.ומוסדות 

 
 ______________ ₪. 2016סה"כ מחזור כספי לשנת 

 
 ______________ ₪.  2017 סה"כ מחזור כספי לשנת

 
 ______________ ₪.  2018 סה"כ מחזור כספי לשנת

 
 

 חתימה וחותמת המציע : __________________________
 
 
 ישור רואה חשבוןא
 

לבקשת __________________ מס' ח.פ. __________________ )להלן : "המציע"( וכרואי 
כמדווח לעיל,  2016-2018החשבון שלו ביקרנו את הצהרת המציע בדבר מתן שירותים בשנים 

ההצהרה הינה באחריות הנהלת המציע. אחריותנו היא לחוות דעה על הצהרה זו בהתבסס על 
 תנו.ביקור

 
ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים. הביקורת כללה בדיקה של ראיות התומכות 
בסכומים ובמידה שבהצהרה וזאת במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בהצהרה הנ"ל 

 הצגה מטעה מהותית. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו
 

ורתנו, הצהרה זו משקפת באופן נאות מכל הבחינות המהותיות את לדעתנו , בהתבסס על ביק
  .  2016-2018היקף השירותים שנתן המציע והמחזור הכספי בשנים  

במועד הגשת ההצעה להליך, המציע איננו קבלן כח אדם כמשמעות מונח זה בחוק העסקת עובדים 
ות להכיר בו כקבלן כח אדם , ולא ננקטו על ידו פעול1996 –על ידי קבלני כח אדם, התשנ"ו 

 כאמור.
במועד הגשת ההצעה להליך, המציע איננו קבלן כח אדם כמשמעות מונח זה בחוק העסקת עובדים 

, ולא ננקטו על ידו פעולות להכיר בו כקבלן כח אדם 1996 –על ידי קבלני כח אדם, התשנ"ו 
 כאמור.

 בכבוד רב,      תאריך : _________
                          
 רואי חשבון )חתימה וחותמת(                 
 
 
 

 1.6נספח  
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 9/2019.מכרז מס'
 
 

  לכבוד
 בית שאן עיריית 

 
 א.ג.נ.,

 ניסיון קודם פרטי
את האישורים  מציאהמציע למלא את מלוא הנתונים המפורטים בנספח זה להלן ולה על

 : ג 1.6ב ,1.6א,1.6בנספחים  המפורטים להלן
 אתרי המזמין:דוגמת  אתרים .1
 

מספר 
עובדים 
ממוצע 
 לחודש

היקף 
שעות 
עבודה 
ממוצע 
 לחודש

תאריך 
סיום 

)חודש 
 ושנה(

תאריך 
התחלה 
)חודש 
 ושנה(

תיאור תחומי 
פעילות מקום 

 העבודה

שם 
מקום 
 העבודה

 מס'

      
 

1 

      
 

2 

      
 

3 

      
 

4 

      
 

5 

 
 ממליצים פרטי .2

 
לעיל, על המציע לפרט את דרכי יצירת הקשר  2-ו 1סעיף ב צוינובהתייחס לעבודות אשר 

 עם ממליצים בכל מקום עבודה כאמור.
טלפון קווי או 

 סלולארי
שם  תפקיד הממליץ

 יץהממל
שם מקום 

 העבודה
 מס'

    
 

1 

    
 

2 

    
 

3 

    
 

4 

    
 

5 

    
 

6 

    
 

7 

    
 

8 

    
 

9 

    
 

10 
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ף אישור עו"ד מטעמו, המפרט את כל התביעות על המציע לצר – אישור עו"ד .3
שהוגשו לבית הדין לעבודה ע"י עובדים כנגד המציע בשנה שקדמה להגשת 
ההצעה לרבות סכום התביעה ועילתה, ועיקרי ההחלטות שנתקבלו בהם בקשר 

 .א1.6בנספח  לים, בנוסח המצ"בעם פסקי הדין, פשרות ו/או עיקו

צרף אישור רו"ח / עו"ד לפיו הוא שילם על המציע ל  -אישור רו"ח / עו"ד  .4
לעובדיו את מלוא תשלומי השכר המגיעים להם על פי דין בשנה שקדמה להגשת 

 . ב1.6 הצעה, בנוסח המצ"בה

חוק הודעה לעובד על המציע לצרף התחייבות לפעול על פי  -הצהרת הקבלן .5
 ג.1.6, בנוסח המצ"ב כנספח והתקנות מכוחו 2002 –)תנאי עבודה( התשס"ב 
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 א1.6ספח נ
 

 
 אישור עו"ד

 
אני הח"מ, עו"ד _____________, אשר כתובתי היא ___________ שהנני עו"ד של המציע, 

לבית הדין לעבודה ע"י עובדים כנגד _____________ )שם  מפרט להלן את התביעות שהוגשו
 ו עיקולים:הקבלן(, בשנה שקדמה להגשת ההצעה, וההחלטות שנתקבלו בהם לרבות פשרות ו/א

 
 

פירוט 
עיקולים / 
פסקי דין 

 ופשרות

תיאור מהות 
התביעה 
 וסכומה

  שם התובע מס' הליך ביהמ"ש

     1 
     2 
     3 
     4 
     5 

 
 
 

התביעות שהוגשו לבית הדין לעבודה בשנה שקדמה להגשת ההצעה, וההחלטות  כל* יש לציין את 
, יש לצרף 5ים )ככל ומספר האירועים המדווחים עולה על שנתקבלו בהן לרבות פשרות ו/או עיקול

 טבלה מעודכנת בהתאם לכותרות המפורטות לעיל(
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 ב1.6נספח 
 

 
 

 אישור עו"ד / רו"ח
 

אני הח"מ, ___________________________רו"ח, מרח' _____________________, 
________________ משלם לעובדיו, מאשר כי _________________ )שם הקבלן(, ח.פ. __

לכל הפועל מטעמו, או לכל רשות או צד ג' כלשהו בקשר עם עובדיו או הפועלים מטעמו, כל 
תשלום מס או גמלה המחויבים על פי כל דין, או הנהוגים ביחסים שבין עובד ומעביד, לרבות, 

ום לעובדים, דמי ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, משכורת שאינה פחותה משכר המינימ
חופשה, דמי מחלה, פיצויי פיטורין, פיצויי פרישה, הפרשות לקופות פנסיה, מס בריאות וביטוח 

 לאומי.
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 שם:___________________________ תאריך : _________________________
 

 
 חתימה : _________________________    
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  ג1.6ח נספ
 

 הצהרת הקבלן
 

אני הח"מ _________________ )שם הקבלן( מתחייב בזאת כי נפעל על פי הוראות חוק הודעה 
 והתקנות מכוחו. 2002 –לעובד )תנאי עבודה( התשס"ב 

 
 
 
 
 
 
 

 ולראיה באתי על החתום:
 
 
 
 

 
                    _____________________            ______________________ 

 חותמת החברה          שם                    
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 ה  1.6נספח 
 בקשה לקבל מידע

 
 לכבוד 

 האגף לאכיפת חוקי עבודה 
 מינהל אכיפה והסדרה

 
 

 הנדון : בקשה לקבלת מידע 
 
 

 אבקש לקבל מידע בדבר עבירות בחוקי עבודה:
 
 

 שם החברה : ________________
 ס' ת.ז. / ח.פ. _______________מ

 שם מכרז ___________________
 מס' מכרז___________________
 גוף מפרסם מכרז______________

 
 

 שם בעלי השליטה / מנהלים ומספר ת.ז.: 
 
 
 

 שם___________   ת.ז. _______________ תפקיד ________________
 יד ________________שם ___________ ת.ז________________ תפק

 שם ___________ ת.ז. _______________ תפקיד ________________
 
 

 מספר טלפון ______________ 
 מספר פקס _______________

 
 

ידוע לי שבמידה ואמסור את המידע לגופים חיצוניים הרי שמסירת המידע כאמור יכולה להוות 
 . נות של המידעוויתור על זכויות הקשורות לפרטיותי ולחסי

 
 
 
 

 שם ____________________      חותמת החברה וחתימה _________________ 
 

 תאריך _________________
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 1.7נספח 

  9/2019מכרז מס'         
 כתב שיפוי יחסי עובד מעביד       

 

 תאריך:_____________ 

 לכבוד 

 בית שאן עיריית 

 כתב שיפויהנדון: 

 ח.פ/ע.מ  ________________. _______אנו החתומים מטה, חברת ______________

 

 .לפיו אם תתבע העירייה ע"י מי מעובדיו של הקבלן, בטענהמתחייבים לשלם לכם כל סכום 

 

של יחסי עובד מעביד בין אותו עובד לעירייה, אנו מתחייבים לשפות את העירייה על מלא 

 נזקיה.

 

 חתום :ולראייה באתי על ה
 
 

_____________ _________________  ___________________ 
 חתימת החותם        שם החותם                   תאריך

 
 

 אישור
 
 

 אני הח"מ ___________עו"ד, מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה הפני במשרדי ברחוב 
 

 _________ שזיהה/תה עצמו/ה ____________ בישוב/עיר ___________ מר/גב' ________
 ידי ת.ז. _____________המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר -על

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

 
____________ ______________________  _________________ 

 חתימת עוה"ד  חותמת ומספר רישיון עורך דין   ריךתא
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 1.8נספח 
  9/2019מכרז מס' 

 שמירה על דיני עבודה
 

 
 תצהיר המציע בדבר שמירה על דיני העבודה

 
(, "החברה", המורשה מטעם ________________________ ]שם המציע[ )להלן: אני הח"מ

להצהיר את האמת, שאם לא כן אהיה צפוי  , לאחר שהוזהרתי כי עליח.פ.________________
 לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת בכתב, כדלקמן:

אני עושה תצהירי זה בשם _____________________ ]שם ההחברה[ ומורשה לעשות  .1
 תצהירי זה בשמה.

החברה מקיימת את חובותיה בעניין שמירה על זכויות עובדיה לפי דיני העבודה, צווי  .2
סכמים הקיבוציים החלים עליה כמעסיקה בתחום אספקת השירותים ההרחבה והה

למוסדות חינוך אספקת שירותי ניקיון "ל 9/2019דוגמת השירותים הנדרשים במכרז מס' 
 ."המכרז"(" )להלן: בית שאןבעיר  ומוסדות ציבור

החברה לא הורשעה בשלוש השנים שקדמו למועד הגשת ההצעה במכרז בשל הפרת איזה  .3
, 1969-ה לחוק בית הדין לעבודה, התשכ"טיקוקים המפורטים בתוספת השנימבין החי

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

נהליות, העבירות המלחוק  5החברה לא נקנסה על ידי מפקח עבודה שמונה לפי סעיף  .4
ות , בשנה שקדמה למועד הקבוע להגשת ההצעות למכרז ביותר משני קנס1985-התשנ"ו

 בשל הפרת דיני העבודה.

 זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .5

6.  
 

 המצהיר
 
 

 אישור
 

 הופיע בפני במשרדי ב _______________עו"ד מאשר/ת בזה כי ביום  ________אני 
 _________________, שזיהה עצמו ע"י ת.ז. מספרמר  _________________________

ו ואחרי שהזהרתימטעם החברה ליתן תצהיר זה בשמה,  _________________ ושהינו מורשה
כי עליו להצהיר את האמת, וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את 

 נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.
 
 
 

 שם עוה"ד + חותמת + חתימה: _________________           תאריך: _____________
 
 

 צהיר זה בלשון זכר מתייחס אף לנקבה()* האמור בת
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 1.9נספח 
 יוגש על ידי המשתתף
  יחד עם הצעתו במכרז

 
 

 העסקת עובדים זרים כדיןתשלום שכר מינימום ותצהיר על 

 

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

 
 
שהוא הגוף  "(ציעהמ" –)להלן                      הנני נותן תצהיר זה בשם  .1

מס' ( בעקבות זכייתו במכרז העירייה")להלן: " בית שאן עיריית המבקש להתקשר עם 
 .המציע. אני מצהיר/ה כי הנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם "(המכרז" –)להלן  9/19

 
ב לחוק 2כהגדרתם בסעיף " עבירה" -ו" בעל זיקהבתצהירי זה, משמעותם של המונחים " .2

ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות מס, שכר מינימום  עסקאות גופים
תשלום "(, תחת הכותרת "חוקה" -)להלן 1976 –והעסקת עובדים זרים כדין(, התשל"ו 

תנאי לעסקה עם גוף ציבורי". אני מאשר/ת כי  –העסקת עובדים זרים כדין שכר מינימום ו
 ן/ה אותם.הוסברה לי משמעותם של מונחים אלה וכי אני מבי

 
ב לחוק( המציע לא הורשע 2הנני מצהיר בזאת כי עד למועד ההתקשרות )כהגדרתו בסעיף  .3

עבירה עפ"י חוק עובדים זרים  -בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות )עבירה לעניין זה 
או לפי חוק שכר  1991-)איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

( או, לחלופין, המציע או בעל זיקה 31.10.02, שנעבר לאחר יום 1987 -מינימום, התשמ"ז
ב לחוק(, הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות )עבירה 2אליו )כהגדרתו בסעיף 

עבירה עפ"י חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים  -לעניין זה 
, שנעבר לאחר יום 1987 -התשמ"ז או לפי חוק שכר מינימום, 1991-הוגנים(, התשנ"א

(, אולם במועד האחרון להגשת הצעות במכרז, חלפה שנה לפחות ממועד ההרשעה 31.10.02
 האחרונה.

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

        ____________________ 
 מת המצהירחתי                 

 
 
 

 רשאפיע בפני, _______________, עו"ד מ.ר. _________, וה, ני לאשר, כי ביום ________ירה
מוכר לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו , הדי ברחוב ____________, מר/גב' ____________רשמ

אם לא יעשה כן, אישר נכונות  קוחכי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים ב
 בפני. ותצהירו דלעיל וחתם עלי

 
 

        ____________________ 
 מת עורך הדיןחתי        
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 1.10נספח 
 

 שאלון שביעות רצון על איכות השירות 
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  1.11נספח 
 

 תצהיר בדבר אי תאום מכרז
 

אני הח"מ __________________________ ת.ז. _______________ מוסמך כדין לחתום על 
 "(,המשתתף_____________________ )להלן: "_______________בקשר עם הצעת תצהיר זה 

 "(, מצהיר בזאת כדלקמן:המכרז________ )להלן: "מכרז פומבי מס' , למכרז ____________
 
 אני מוסמך לחתום על תצהיר זה בשם המשתתף ומנהליו. .1
 אני נושא המשרה אשר אחראי במשתתף להצעה המוגשת מטעם המשתתף למכרז. .2
המשתתף למכרז הוחלטו על ידי המשתתף באופן עצמאי, ללא המחירים המופיעים בהצעת  .3

 התייעצות, הסדר או קשר עם משתתף אחר או עם משתתף פוטנציאלי אחר.
המחירים בהצעת המשתתף למכרז לא הוצגו בפני כל גורם אשר מציע הצעות למכרז או תאגיד  .4

 אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות למכרז.
 להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעה למכרז.לא הייתי מעורב בנסיון  .5
לא הייתי מעורב בנסיון לגרום למשתתף אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעת  .6

 המשתתף למכרז.
 לא הייתי מעורב בנסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא. .7
ין ודברים כלשהו עם הצעת המשתתף למכרז מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או ד .8

 מתחרה או מתחרה פוטנציאלי אחר במכרז.
)יש לסמן בעיגול  נכון / לא נכון –המשתתף לא נמצא כרגע תחת חקירה בחשד לתיאום מכרז  .9

 את התשובה(. 
 אם לא נכון, נא פרט: 

_________________________________________________________________
_ 

_________________________________________________________________
_ 

_________________________________________________________________
המשתתף לא הורשע בארבע השנים האחרונות בעבירות על חוק ההגבלים העסקיים,  _

אם לא . ()יש לסמן בעיגול את התשובהנכון / לא נכון   –לרבות עבירות של תיאומי מכרזים 
            נכון, נא פרט: 

_________________________________________________________________
_ 

_________________________________________________________________
_ 

_________________________________________________________________
 על תיאום מכרז יכול להגיע עד חמש שנות מאסר בפועל. אני מודע לכך כי העונש_
 

 

 
_______________     ___________________     _________________     _________ 

 תאריך                      שם המשתתף          שם המצהיר ותפקידו                   חתימת המצהיר       
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 אישור

 

מטה, עו"ד ________________________ מאשר, כי ביום ____________ התייצב  אני החתום
בפני __________________________ הנושא ת.ז שמספרה _________________ והמוסמך 
להתחייב בשם המשתתף ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת כולה ורק אותה וכי אם לא יעשה 

 ם בחוק אישר באוזניי את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני.כן יהיה צפוי לעונשים הקבועי

 
_______________                                                                                    ________________________ 

 שם מלא + חתימה + חותמת                                 תאריך                                                                         
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 1.12נספח 
 הצהרה בדבר העדר קירבה 

 
 הצהרה והתחייבותהנדון: 

 
ואני עומד להתקשר בחוזה עם עיריית בית שאן ו/או תאגיד שלעירייה שליטה בו, הנני הואיל 

 מצהיר כלהלן:
 

 אינני נמנה על אחד מאלה: .א
 
 קרוב משפחה )בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות( של חבר/ה מועצת העיר בית שאן. (.1)

 
 סוכנו או שותפו של חבר מועצת העיר. (.2)
 
 בד עיריית בית שאן.בן זוגו שותפו או סוכנו של עו (.3)

 
( לעיל חלק העולה על עשרה 2) –  (1תאגיד שבו יש לאחד מהמנויים בסעיף משנה ) (.4)

( לעיל מנהל או 2) –( ו 1אחוזים בהונו או ברווחיו. ואף אחד מהמנויים בסעיפי משנה )
 עובד אחראי בתאגיד. 

 
זה או הנני מצהיר כי ידועים לי הוראות פקודה העיריות האוסרות התקשרות בחו .ב

בעסקה בין העירייה לבין חבר מועצה כאמור בסעיף א' לעיל וכן את ההוראות 
הקבועות בפקודה לגבי איסור על התקשרות בחוזה שבין העירייה לבין אחד המנויים 
בסעיף א' לעיל, וכן ידוע לי כי בנוסף לסנקציה הפלילית הצפויה למי שעובר על 

יגוד להוראות פקודת העירייה כאמור הוראות הפקודה, במקרה של כריתת חוזה בנ
לעיל, ניתן החוזה לביטול על ידי העירייה על פי החלטתה או על פי החלטת השר 
ומשבוטל לא תהיה העירייה חייבת להחזיר את מה שקיבלה על פי החוזה ולא לשלם 

 את שוויו של מה שקיבלה.
 

ר להצהרתי כאמור כמו כן הנני מצהיר ומתחייב כי אם יחול שינוי כלשהו בכל הקשו .ג
 בסעיף א' לעיל, הנני מתחייב להודיע על כך לעירייה מייד עם קרות השינוי.

 
 
 

_________                                                                                  ________________ 
 חתימה וחותמת המציע                                                                                         תאריך  

 
 אישור עו"ד

 
הנני מאשר בזה כי ביום ____________ הופיע בפני, עו"ד _________________, במשרדי 

שברח' _____________________ מר/גב' ___________________________ אשר 

_/המוכר/ת לי אישית, ואשר מוסמך/כת זיהה/תה עצמו/ה ע"י ת.ז. ___________________

לתת תצהיר זה בשם _________________ )להלן: "המציע"(. לאחר שהזהרתיו/יה כי עליו/ה 

להצהיר את האמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, 

 אישר/ה נכונות הצהרתו/ה הנ"ל וחתם/מה עליה בפני.

 
 
 
 

 חותמת ___________________   __________עו"ד __________
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 של והצעה הצהרה – 2 מסמך

 במכרז משתתף
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 2מסמך 

 בית שאן עיריית 
  9/2019מכרז 

 
ומוסדות  ניקיון לבתי הספר לביצוע שירותיהצעה והצהרת המשתתף במכרז 

 .ציבור
 

מצהירים ומתחייבים   אנו הח"מ לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז,
 בזה כדלקמן : 

, קראנו בעיון, בחנו בקפידה והננו מסכימים לכל האמור במסמכי דרישות המכרז הבנו את .2
המכרז, והצעתנו זו מוגשת בהתאם, ולא נציג כל תביעות ו/או דרישות המבוססות על אי 

 ידיעה ו/או אי הבנה, והננו מוותרים בזה מראש על כל טענה כאמור.
הצעתנו למכרז, את כל הנתונים המתייחסים לעבודות כהגדרתן לעיל , לפני הגשת בדקנו  .1

וכן בחנו את כל התנאים והנסיבות  , הכל כמתואר במסמכי המכרזוידוע לנו כי הן כוללות
הקשורים בביצוע מלוא התחייבויותינו עפ"י מסמכי המכרז, את החוקים, הדרישות 

גורם אחר שאישורו נדרש לצורך קיום והנהלים של כל הרשויות המוסמכות וכל 
התחייבויותינו עפ"י מסמכי המכרז וכן את כל הגורמים, אשר יש או עשויה להיות להם 
השפעה על הצעתנו. כן הננו מאשרים כי קביעת התמורה בהצעתנו זו נעשתה בהתחשב בכל 

עם האמור  שלעיל וכי אין ולא תהיה לנו כל טענה, דרישה או תביעה בקשר הידועים הנתונים
 לעיל ו/או עם הצעתנו.

חצרות המקורות הכלולות בשטח בית והעבודה כוללת ניקיון כל מבני בית הספר ידוע לנו כי  .2
 הספר. 

ההתקשרות, נקיים אחר הוראות כל דין ו/או הנחיות  תהננו מתחייבים כי במשך כל תקופ .2
 .כות, כפי שתהיינה בתוקף מעת לעתהרשויות המוסמ

התנאים הנדרשים עפ"י מסמכי המכרז ואנו מקבלים על עצמנו לבצע את אנו עומדים בכל  .2
 העבודות, נשוא המכרז. 

 הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים. .2
יש לנו את כל האמצעים הטכניים, המקצועיים וכל הציוד הנדרש על מנת לבצע ולהשלים  .2

מתחייבים לעשות כן אם נזכה  העבודה במועדים הנקובים במסמכי המכרז, ואנו את 
 במכרז. 

ידוע לי כי, הצעתנו כוללת את הניקיון ופינוי פוסלת מ"מפעל ההזנה" המופעל במוסדות  .2
 החינוך המוזכרים להלן.

 ידוע לנו כי הרשות רשאית לקבוע את שעות העבודה ולשנות אותם בהתאם לצרכי הרשות. .9

והידועים  לעבודות נושא ההסכם הדינים המתייחסיםהחבויות וכל הצעתנו מתבססת על  .21
כמעבידים בכל הנוגע לחובות החלים עלינו ו, לרבות דיני איכות הסביבה ביום הגשת ההצעה

 ומתחייבים לפעול לפיהם. 

ם( תשעי) 90הצעתנו זו הינה בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי, ותהא תקפה במשך  .22
אית לדרוש תהא רש העירייהלנו, כי  יום מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז. ידוע

( יום נוספים, וכי אם לא נאריך הצעתנו זו תשעים) 90 הארכת תוקף ההצעה למשך
לכשנידרש, תיפסל הצעתנו זו, והכול מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאית 

 פי כל דין. -פי המכרז ו/או על-על העירייה
חוזרת, -ייבים, לראות בהצעתנו זו משום הצעה ללאאנו מסכימים, כי תהיו זכאים, אך לא ח .21

ובקבלתה על ידכם ייכרת הסכם   1973 –לחוק החוזים )חלק כללי(, תשל"ג  3כאמור בסעיף 
 מחייב בינינו לביניכם. 

 
 להבטחת קיום הצעתנו והתחייבויותינו אנו מוסרים ערבות כנדרש במסמכי המכרז. .22
על הזכייה,  העירייההמועד שייקבע בהודעת  היה והצעתנו תתקבל אנו מתחייבים כי תוך .22

כתב ערבות ואישור על עריכת פוליסות ביטוח  העירייהנחתום על כל המסמכים ונפקיד בידי 
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בהתאם להסכם ולא יאוחר  הכל כנדרש במסמכי המכרז וכן נתחיל בביצוע העבודות
 .  15.08.18מתאריך 

כימים כי הערבות שנמסרה על ידינו היה ומסיבה כלשהי לא נעמוד בהתחייבויותינו אנו מס .22
, וסכום הערבות יחולט על ידה כפיצויים העירייהעם הצעתנו במכרז תוגש לגביה על ידי 

 מוסכמים וקבועים מראש.
לא כולל מע"מ  05.95יעמוד על סך שיוצע על ידי שעת עבודה מינימום למחיר ידוע לי כי  .16

 . !!!!!!!!הצעה נמוכה ממחיר זה תיפסל על הסףו
את כל עלויות המעסיק את כל ההוצאות בגין עלויות העובדים, ל כול מחיר המוצע על ידי ה .22

וכל הוצאה אחרת בין מיוחדות ובין  מוצרי נייר,  חומרי הניקוי,לתשלום שכרם של העובדים 
לביצוע עבודות וכל העלויות הנדרשות לרבות רווח קבלני.  א כלליות, מכל מין סוג ומן שהו

 42משמעויות מקיצור שבוע ה עבודה ל.  לרבות מנהל עבודהט בנספח זה הניקיון כמפור
המחיר  אינו  ולא אהיה זכאי לכל תשלום נוסף על המבוקש לעיל.ש"ש בסקטור הציבורי. 

  כולל מע"מ.
 

 ₪ מחיר לשעת ניקיון במוסדות חינוך ומוסדות העירייה  ..................... 
 

 לא כולל מע"מ . .......................................במילים ......................
 

 למתן שירות ' דהיינו להתקשר עם זכין אבין הזכיינים את הזכייה העירייה תהיה רשאית לפצל 
ברור ומוסכם עלי כי אהיה זכאי . בחלק מהמוסדות וזכיין ב לחלק אחר בהתאם לשיקול דעתה 

התאם להצהרת מנהל המוסד החינוכי או העיריה כפי לתשלום רק בגין השעות בפועל שבצעתי ב
שיקבע על ידי הצדדים. כמו כן בחודשי הקיץ ובתקופת החגים יצטמצם משמעותית היקף השעות 

 המבוצעות, ובמוסדות חינוך אפשר שלא יבוצעו כלל. 
היה ותוכרז הצעתי כזוכה הנני מתחייב להמציא לעירייה את ערבות הביצוע ואת כל   .22

נוספים הנדרשים בהתאם למסמכי ההליך וזאת תוך המועדים הקבועים המסמכים ה
 במסמכי המכרז להמצאתם.

 

 

 

 

 
 

 שם המציע _______________ טלפון ________________ פקס _________________
 

 כתובת המציע ______________________________________________________
 
 

 חתימת המציע ______________חותמת ו   תאריך _____________
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 הסכם - 3 מסמך
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



35   
 

 
 

 

35 

 
 

 3מסמך  

 הסכם

 ביום _______ בבית שאןשנערך ונחתם 

 

 בית שאן עיריית  בין:

 _____________________ 

 ("העירייה")להלן:  

 ;מצד אחד   

 __________________ לבין:

 מ ________________ 

 "(הקבלן)להלן: " 

 ;מצד שני                                
 

 למוסדות חינוךניקיון לביצוע עבודות  9/2019פרסמה מכרז שמספרו  העירייהו הואיל
 "(;העבודות" ו/או "השירותלהלן: ") ומוסדות ציבור

העבודות לשביעות רצונה של והקבלן השתתף במכרז וזכה בו, והוא מוכן לבצע את  והואיל
 , במתכונת המתוארת להלן ולפי המחיר כמפורט בהצעתו;העירייה

 , בהחלטה מיום ____________, המליצה בפני ראשהעירייהוועדת המכרזים של  והואיל
על הצעתו של הקבלן והמליצה להתקשר עימו בהסכם לביצוע העבודות וביום  העיר

הסכימה להתקשר עם  העירייההצעה, כך שאת ה העיר ___________ אישר ראש
הקבלן לביצוע העבודות, תמורת המחיר המפורט בהצעתו ובכפוף לתנאים 

 המפורטים בהסכם זה להלן;

והקבלן מצהיר כי הוא בעל הכישורים, האמצעים וכוח האדם, וביכולתו לבצע את  והואיל
 השירות הנדרש, הכל בכפוף להוראות הסכם זה;

 

 :נה והוסכם בין הצדדים כדלקמןלפיכך הוצהר, הות

 מבוא

 המבוא להסכם זה והנספחים המצורפים לו, מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.  2

כותרות הסעיפים בהסכם זה הנן לשם הנוחות בלבד ולא תשמשנה בפירושו של הסכם זה או תניה  1
 מתניותיו.

ובין שלא, המסמכים דלהלן מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה, בין שהם מצורפים לו  2
 וייקראו כולם ביחד להלן לשם הקיצור, "ההסכם":

 
 כל מסמכי המכרז, לרבות הצעת הקבלן, על נספחי וצרופותיה.              .3.1

 עובדי קבלן. –נספח א'  .2.1

 אישור על קיום ביטוחי קבלן.  –נספח ב'   .2.2

 ערבות בנקאית. –נספח ג'   .2.2

 מפרט חומרי ניקיון וציוד. -נספח ד'       .2.2

 הוראות בטיחות. -ספח ה'נ .2.2
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 .אומדן עלות שעת עבודה של עובד ניקיון -נספח ו' .2.2

 .מפרט דרישות לביצוע -נספח ז' .2.2

 .וציבור  מפרט עבודות ניקיון מוסדות חינוך -נספח ח' .2.9

 בקשה לקבל אישור משטרה חוק למניעת העסקה של עברייני מין                                              –' טנספח  .2.21
 במוסדות חינוך. 

 של עיריית בית שאן. מורשי החתימההצהרה בענין  –נספח י'  .2.22

 טבלת שעות עבודה –נספח י"א  .2.21
 הגדרות

 הגדרת המינוחים הבאים במכרז:להלן 

 
     רוומוסדות ציב מוסדות חינוךבלביצוע עבודות ניקיון   9/2019מכרז פומבי מס'   המכרז""

  ת בית שאן.בעיריי                          
 שלה בלבד שהם באמצעות מורשי החתימהבית שאן עיריית     "המזמין" "העירייה"/

 .וחשב מלווה , גזבר העירייהראש העיר
 . בית שאןמנכ"ל עיריית            "מנכ"ל "

 .מנהל טכני מחלקת חינוך   "מנהל"          
שאי לבדוק את יהיה ר מטעם המזמין, מי שיקבע כמפקח  "           "מפקח

העבודה ולהשגיח על ביצועה וכן לבדוק את טיב החומרים 
שמשתמשים בהם וטיב העבודה שנעשית ע"י הקבלן בביצוע 
העבודה. כן הוא רשאי לבדוק את אופן ביצוע הוראות ההסכם, 

 לרבות הוראות המזמין והוראותיו הוא על ידי הקבלן;
סמכות או פעולה שרשאי או חייב המפקח לעשותה לפי הסכם                                                       

זה, אינן גורעות מזכויותיו של המנהל להשתמש באותה סמכות 
 או לעשות פעולה.

 
משנה  לרבות כל קבלןיגיו של הקבלן, חליפיו ויורשיו, לרבות נצ "      הקבלן"

 הפועל בשמו או בשבילו בביצוע העבודה או חלק ממנה;
אדם שהקבלן מסר לגביו הודעה בכתב למזמין, כי הוא משמש   " מוסמך  עבודה נהלמ"

 ".        מוסמךמטעמו מנהל עבודה     
 תוכנית שתימסר בכתב ע"י הקבלן למנהל ותאושר ע"י המנהל.                "תכנית עבודה"

 
 ת;העבודותבוצענה  העירייה אשר בהם ומוסדות בתי הספר     אתר/ אתרים""
 

ציוד ואמצעים הנדרשים לביצוע העבודות המפורטות במסמכי  "ציוד"
 החוזה.

  
עבודות ניקיון מוסדות חינוך, כמפורט במסמכי המכרז ונספחיו  "העבודות"

וכן כל העבודות וההתחיבויות שעל הקבלן לבצע על פי מסמכי 
 החוזה.

 
          ודה. צו התחלת להתחיל בביצוע העבהוראה בכתב לקבלן    התחלת עבודה"    צו"

 עבודה יהיה חתום על ידי המזמין    
  הרשות לרבות שטחים של  הנוכחי והעתידיתחום שיפוט    שיפוט" "תחום 

 ,נוספים אשר יתווספו אליה במשך תקופת ההסכם
כל לתנאי המכרז  2ורטים בסעיף כל מסמכי המכרז המפ                 ההסכם" "מסמכי 

 הקבלן להצעתן.  המסמכים שצירף
במועד ולשביעות רצון המזמין ו/או , ביצוע בשלמות, במדויק  " העבודות השלמת
המפקח, של כל העבודות המפורטות במפרט הדרישות לביצוע     
ו/או התחייבות על פיהם ו/או המפורטות ו/או הנובעות על פי     
 יתר הוראות הסכם זה.    

המתפרסם על ידי הלשכה  מדד המחירים לצרכן )כללי( "המדד"
 המרכזית לסטטיסטיקה או  כל מדד רשמי שיבוא במקומו. 
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 הצהרות והתחייבויות הקבלן

הקבלן מצהיר כי הוא עוסק מורשה ומנהל ספרים כחוק וכי הוא וכל המועסקים על ידו הנם  2
בעלי הרישיונות, האישורים וההיתרים הנדרשים על פי הוראות הסכם זה והוראות כל דין 

רישיון לפעול כקבלן שירות מטעם משרד לשם ביצוע השירות נשוא הסכם זה, לרבות 
התעשייה המסחר והתעסוקה, בהתאם לפרק ב' לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כח אדם, 

 .1996התשנ"ו 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מצהיר הקבלן כי ידועים ומוכרים לו כל הוראות ונהלי  2
ם לביטחון ולבטיחות בעת ביצוע השירות, והוא מתחייב למלא אחריהם הרשות המתייחסי

ולנהוג על פיהם, וכן למלא אחר כל הוראות ונהלים אחרים ונוספים שייקבעו, ככל שייקבעו, 
 מפעם לפעם על ידי הרשות.

מוסדות החינוך ומבני ציבור, העבודה כוללת ניקיון כל מבני הקבלן מצהיר כי ידוע לו כי  2
 . במהלך כל חודשי השנה קורות הכלולות בשטח בית הספרחצרות המ

 , ברמה מקצועית גבוהההקבלן מתחייב לבצע את העבודות במועד, בדייקנות, ביעילות 2
, וכן למלא אחר הוראות כל רשות מוסמכות ולפעול העירייהובנאמנות לשביעות רצון 

 ן.בהתאם להוראות כל דין במהלך ביצוע העבודות ובכל הקשור לביצוע

הקבלן מצהיר כי הוא בחן את אופי השירות הנדרש לביצוע על פי הסכם זה וכי הוא מכיר את  2
התנאים והנסיבות הקשורים וכרוכים בו וכי לא תהיינה לו טענות בקשר עם היקפו או ביצועו 
)לרבות כוח האדם והציוד הדרושים לשם כך( או בקשר עם התמורה שתשולם לו על פי הסכם 

 זה.

מוסדות החינוך ומוסדות היר כי בדק את האזור בו יבוצע השירות, והוא מכיר את הקבלן מצ 9
 , וכי לא תהיינה לו טענות בנוגע לכך בקשר לביצוע השירות. הציבור

הקבלן מצהיר כי הוא בעל הכישורים, האמצעים והיכולת, לרבות כוח אדם מיומן, ציוד  21
בצורה מלאה ונאותה ברמה מקצועית  וכלים הדרושים לביצוע השירות, והוא מתחייב לבצעו

 גבוהה ובהתאם לתנאים ולמועדים הקבועים בהסכם זה, בעצמו ובאמצעות עובדיו.

בכלל זה מצהיר הקבלן, כי עומדים לרשותו עובדים מקצועיים בעלי ניסיון בביצוע העבודות,  22
וכי מספרם ורמתם מספיקים לקיום כל התחייבויות הקבלן ברמה המקצועית ובתנאים 

 המפורטים בהסכם. 

ולא להסב לאחר או , הקבלן מתחייב לבצע את העבודה בעצמו ובאמצעות עובדיו בלבד 21
לאחרים את זכויותיו או חובותיו לפי הסכם זה, אלא אם קיבל על כך את הסכמת העירייה 

 בכתב ומראש.

 הגדרת העבודות ואופן ביצוען

  ספחיו.כהגדרתם בהסכם על כל נניקיון עבודות  העבודה כוללת  22

מבלי לגרוע מיתר הסעדים העומדים לרשות העירייה לפי הסכם זה ולפי כל דין, הרי  22
תהיה  העירייה. וותקורה בעלות הניקוי המלאה העירייהחויב הקבלן כלפי  שבמקרה והקבלן

 רשאית, בין היתר, לקזז חוב זה מהתמורה לה יהיה זכאי הקבלן.

כראוי, לפי שיקול דעתו של המנהל, מתחייב ככל שיידרש הקבלן לתקן עבודה שלא נעשתה  22
 .שעות 2של הקבלן לעשות כן בתוך פרק זמן 

לצורך ביצוע העבודות על פי ההסכם, יהיה הקבלן הבעלים ויחזיק בכל תקופת ההסכם  22
והארכותיו על חשבונו את כל כלי הרכב, הכלים, האמצעים וכוח האדם הנחוצים לביצוע 

הקבלן חלה האחריות לאספקת הציוד הנדרש לצורך קיום  התחייבויותיו על פי ההסכם. על
 חומרי הניקיון והציוד הדרוש.בכלל זה,  השירות

השירות נמסר לקבלן בהסתמך על כישוריו וניסיונו והוא מתחייב לבצע את העבודות  בעצמו  22
ובאמצעות עובדיו בלבד, ולא להסב לאחר או לאחרים, לרבות קבלני משנה מטעמו של 

זכויותיו או חובותיו לפי הסכם זה, כולן או חלקן, אלא אם קיבל על כך את את , הקבלן
לעניין זה לא יראו בהעסקת עובדים שאושרו מראש על ידי  מראש ובכתב. העירייההסכמת 
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 משום הסבת ו/או מסירת ביצוע של השירות או חלק ממנו לאחר. העירייה

מורה פוטרת את הקבלן את הסכמתה כאמור לעיל, אין ההסכמה הא העירייהנתנה  22
מאחריותו ומהתחייבויותיו לפי ההסכם ו/או על פי כל דין והקבלן ישא באחריות מלאה 

 לביצועו התקין של השירות על פי הסכם זה. 

התעוררה לדעת הקבלן בעיה כלשהי, זמנית או קבועה, בקשר עם מתן השירות על ידו, יודיע  29
הזמן המרבי להתארגנות. אין במתן הודעה על כך לאלתר למנהל, על מנת לתת לו את פרק 

 לעירייהכאמור כדי לגרוע מהתחייבויות הקבלן לפי הסכם זה או מכל סעד אחר שיהיה נתון 
 אם אכן תתעורר מניעה כאמור.

הקבלן מתחייב כי הוא ועובדיו ימלאו את הוראות כל דין בקשר למתן השירות על פי הסכם  11
ות בעבודה. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הקבלן זה, לרבות, אך לא רק, תברואה, בטיח

מוסדות לתלמידים ועובדי  ינקוט בכל האמצעים על מנת למנוע סיכון או מטרד לציבור
, לרכושו או לביטחונו ועל מנת למנוע סיכון לבריאותם, לרכושם או החינוך והציבור

 .העירייהלביטחונם של עובדיו, או לרכושה של 

לשאת בהוצאות כלשהן עקב ליקויים במילוי הקבלן אחר הוראות  ירייההעבמידה שהיה על  12
כל דין לרבות, אך לא רק, ניקיון, תברואה, בטיחות בעבודה, כדוגמת פגיעה ברכוש, איבוד 

להסרת הפרעה או מפגע או מטרד  העירייהזמן עבודה, ו/או עקב אי נקיטת אמצעים על ידי 
חשבון בעבור הוצאות אלו יוגש לקבלן, מיד לאחר  כאמור, יחויב הקבלן בגין הוצאות אלו.

, לפי העירייהגרימת הנזק והקבלן מתחייב לשאת בתשלום של כל סכום כאמור עפ"י קביעת  
 שיקול דעתה. 

רשאית לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותה, לרבות הפסקת העבודות, בכל  העירייה 11
ודות שלא בהתאם לכללי התברואה, מתבצעות העבאם מקרה בו על פי שיקול דעתה המוחלט 

כמתחייב מהסכם זה או על פי כל דין, ועל מנת  והנחיות משרד החינוךהבטיחות בעבודה 
 . ו/או התנהגות שאינה ראויה להביא לסילוק ההפרעה, המפגע או המטרד

 בטל .  12

 מכוח הסכם זה או מכוח כל דין, לעירייהמבלי לגרוע מכל סעד ותרופה אחרים הנתונים  12
אם לא בוצע השירות, או אם לא יצליח המנהל לאתר את הקבלן תוך  לעיל, יפיםכפוף לסעוב

רשאית לבצע את העבודה בעצמה או באמצעות  העירייההמועד שנקבע לביצוע השירות, תהא 
עבור הוצאותיה ונזקיה בהתאם לחשבון שיוגש על ידי  העירייהאחרים והקבלן ישפה את 

ון תהווה הוכחה מכרעת לנכונותו והוא יפרע על ידי הקבלן המנהל. חתימת המנהל על החשב
 תוך שבוע מיום מסירתו לידיו.

הקבלן יתחיל בביצוע העבודה במועד שיקבע ב"צו התחלת עבודה" שייחתם על ידי המנהל  12
 ובתיאום מלא עם המנהל.

העבודות יבוצעו בהתאם למפרטים ולדרישות במסמכי המכרז המהוות חלק בלתי נפרד  12
 זה. מחוזה

הקבלן יעסיק עובדים ויהיו ברשותו כל הציוד והחומרים המתאימים בכמות המספקת  12
 לביצוע כל העבודות הנדרשות.  

 . כל העובדים שיועסקו ע"י הקבלן לצורך ביצוע העבודות, יהיו בעלי אזרחות ישראלית  12

 . מוסד חינוך או ציבורהקבלן מתחייב לערוך יומן עבודה לכל יום בכל  19
 

 

כמו ממועד חתימת ההסכם. חודשים  36-תקופת ההתקשרות הינה ל - ההתקשרותתקופת  21
בהם לעיריה זכות להפסיק את ההתקשרות  יוגדרו כתקופת ניסיון ראשונים חודשים 6כן, 

לתקופה נתונה אופציה להאריך את תוקף ההסכם בלבד  עירייהל .בכל עת וללא מתן נימוק
  לפרטים המפורטים להלן ובנוסח ההסכם.שנה אחת, בהתאם לתנאים ו תנוספת באחת 

למען הסר ספק, תחולנה כל הוראות הסכם זה בתקופות ההארכה, בשינויים המחויבים,  22
 לרבות התמורה המפורטת להלן. 

להביא הסכם זה לסיומו מכל סיבה שהיא ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי לעירייה הזכות  21
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 יום.  60וזאת תוך מתן הודעה מראש ובכתב של 

 
                    הא הקבלן זכאייזה,  הסכםשל הקבלן על פי  וקיום כל התחייבויותי תמורת - התמורה 22

 במילים)לכל שעת עבודה ..... ₪ .............................לתשלום המפורט להלן:

אם בהתלכל שעת עבודה בהתאם לביצוע בפועל. זאת לא כולל מע"מ   (......................... ₪

המציע יקבל אישור מראש לגבי היקף השעות לכל מוסד בנפרד וכל חריגה המפקח.  לאישור

 ממנו תאושר בכתב ובחתימת גזבר העירייה. 

ומועדי ישראל יצומצם משמעותית אוגוסט  ,מובהר ומדגש בזאת כי במהלך חודשים יולי

צעו בפועל. היקף שעות העבודה המבוצע בפועל . התשלום יהיה רק בעבור השעות שבו

 במוסדות חינוך יתכן כי לא תתבצע פעילות כלל. 

 
לכל תוספת שתהה תוספות ל הצמוד לעיל תהא 33התמורה הקבועה בסעיף  22

 . שכר המינימום במשק ב

בשני חשבון מפורט  גיש הקבלן לנציג העירייהי גריגוריאני, בכל חודש 10 - עד ללחודש,  אחת 22

 לעירייה, ככל שניתנו כאלה.  בחודש החולף ובגין השירותים שניתנו על ידהעתקים 

כאמור,  תום החודש בו הוגש, יום מ 45ך ישולם תו , כפי שאושר על ידי נציג העירייה,חשבוןה

הוראות האמור בהסכם זה ו/או עפ"י  וזאת בניכוי כל הסכומים שהעירייה זכאית לנכות על פי

 דין.כל 
 

במועד סף מע"מ בשיעור שיהא בתוקף כל תשלום שיש לשלם לקבלן לפי חוזה זה יתול 22
 תשלום. ה

 
 כל תשלום יעשה כנגד המצאת חשבונית מס כדין.ל 22

 
פרי העירייה וחשבונותיה ישמשו ראיה לכאורה בכל הנוגע לתשלומים ששולמו לקבלן ס 22

 ומועדיהם.
 

לעיל הינה תמורה סופית וקבועה ולא תשולם כל תמורה נוספת  33התמורה הקבועה בסעיף  29
 ם כל התחייבות מהתחייבויות הקבלן לפי הסכם זה.בגין קיו

הקבלן מתחייב שלא לספק עבודות נוספות שלא הוסכם עליהם מראש והחורגים מהמסגרת  21
ביצע . ראש העיר, הגזבר והחשב המלווה התקציבית החודשית ללא אישור בכתב חתום ע"י 

 בונו.הקבלן עבודות בניגוד לאמור בסעיף זה ישא הקבלן בהוצאה זו על חש

על ו ניהול ספרים כדיןעל  אישור משלטונות מס הכנסה לעירייההקבלן מתחייב להמציא  22
, לפי הוראות כל דין, העירייהפטור מניכוי מס במקור שאם לא כן, ינוכה מס במקור על ידי 

 בסכום המתאים מהתמורה שתשולם לקבלן לפי הסכם זה.

מהווה תשלום מלא וסופי בעבור  למען הסר ספק יובהר, כי התמורה האמורה בהסכם זה 21
, לרבות כל העלויות העירייהביצוע כל העבודות המפורטות בהסכם זה וככל שידרשו על ידי 

וההוצאות מכל מין וסוג שהוא שעל הקבלן יהא להוציא בקשר עם ביצוע העבודות וכולל 
לה של נסיעה וכלכרכב, עלות החומרים, הציוד, הביטוח, שכר עובדיו, הוצאות מגורים, 

עובדיו וכיוצ"ב עלויות ככל שתידרשנה בקשר עם ביצוע העבודות, וכי פרט לתמורה כאמור 
 לקבלן תמורה או החזר הוצאות מכל מין וסוג. העירייהלעיל, לא תשלם  37בסעיף 

 

 סעדים ותרופות

הפר הקבלן התחייבות מהתחייבויותיו על פי ההסכם ו/או לא ביצע את חובותיו במועדים  22
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נדרשת על פי ההסכם ו/או התרשל בבצוע ההסכם ו/או ביצע את ההסכם באופן אשר וברמה ה
רשאית  העירייההוא לקוי, חסר ובלתי מקצועי, תהא  העירייהלפי שיקול דעתה הבלעדי של 

 ימים ממועד ההודעה. 60להורות על ביטול ההסכם או חלקו תוך 

  ₪. 5,000מוסכם בסך פיצוי  לעירייההפר הקבלן הסכם זה בהפרה יסודית, ישלם  22

לעיל, תהא רשאית העירייה להפחית ו/או לקזז מהתמורה החודשית בכל  43,44בנוסף לסעיף  22
: אי  מקרה שהקבלן לא ביצע את התחייבויותיו כנדרש בהסכם זה סכומים בהתאם למפורט

 לכל יום עבודה.  ₪ 000אספקת חומרי ניקיון ואמצעים לניקיון  

ל סכום המגיע לה מאת הקבלן, לרבות את סכום הפיצוי שבסעיף תהא זכאית לקזז כ עירייה 22
תחוב )אם תחוב( לקבלן באותו מועד. אין באמור בסעיף  העירייהלעיל, מסכום התמורה ש  44

לפי ערבות הביצוע שתימסר לה בהתאם לאמור בסעיף  העירייהזה כדי לגרוע מזכויותיה של 
 ל הפרת ההסכם מצד הקבלן.להלן, או מכל זכות אחרת העומדת לה במקרה שש

   85., 65, 64, 63, 29, 28, 27, 25, 16, 7, 5הפרה יסודית תחשב הפרה של אחד מסעיפים אלה:  22

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, פעל הקבלן באופן שאינו עומד בדרישות הדין או באופן  22
תהא  עירייההשיש בו כדי לסכן את שלום הציבור, יראו בכך הפרה יסודית של הסכם זה ו

, מבלי לפגוע בזכות העירייה לקבלת פיצוי בגין של הסכם זה המידירשאית להורות על ביטולו 
 .ההפרה

זכאית להודיע על ביטולו של הסכם זה או חלקו  העירייהמבלי לגרוע מן האמור לעיל, תהא  29
 על פי שיקול דעתה הבלעדי, וללא מתן הודעה מוקדמת בכל אחד מן המקרים הבאים:

 לן נפטר.הקב .א

נגד הקבלן הוגשה בקשה למינוי כונס נכסים )זמני או קבוע(, להכרזתו כפושט רגל,        .ב
 60את הליכים והמינוי לא יבוטל תוך פלמינוי מפרק   )זמני או קבוע(,  למתן צו להק

 יום או אם הקבלן נמצא  באיחוד תיקים או אם הוגשה  בקשה לאיחוד תיקים.

 מנכסיו של הקבלן ועיקול זה לא הוסר תוך שבועיים. אם יוטל צו עיקול על נכס .ג

                   העירייהשונתה הבעלות ו/או השליטה בקבלן באופן מהותי בכל דרך, ללא הסכמת  .ד
 תיחשב מהותית. בקבלן  5% -מראש ובכתב. לעניין זה העברת בעלות של למעלה מ

שיקול דעתה הסביר של                 שונה מצבו העסקי או הכספי של הקבלן באופן אשר על פי  .ה
עלול להשפיע מהותית לרעה על יכולתו של הקבלן לבצע כיאות את                  העירייה 
 התחייבויותיו על פי ההסכם. 

                                                                        וזאת באם  אם הקבלן הסתלק מביצוע הסכם זה  או חלק ממנו במפורש או מכללא .ו
 לא הפרה את התחייבויותיה עפ"י הסכם זה

יום מיום  7 -עם ביטול ההסכם או חלק ממנו מכל סיבה שהיא, ובכל מקרה לא יאוחר מ 21
, מתחייב הקבלן לחדול מביצוע העבודות ולפנות את העירייהמשלוח הודעת הביטול על ידי 

 העירייהת סעיף זה על ידי הקבלן תזכה את האזור מכל אדם ו/או חפץ שבשליטתו. הפר
 ₪ . 50,000בפיצוי מוסכם בסך של 

תבטל את ההסכם או חלק ממנו מכל סיבה שהיא, לא ישולם לקבלן תשלום  העירייההיה ו 22
נוסף כלשהו לאחר מועד הביטול טרם יקבעו כל סכומי הנזקים, התשלומים וההוצאות 

הוראות ההסכם ו/או על פי כל דין. סכומי הוצאות  בגין ביטול כאמור על פי לעירייההמגיעים 
מכל תשלום המגיע לקבלן. והיה אם סכום הוצאות  העירייההביטול כאמור ינוכו על ידי 

, לעירייהיעלה על הסכום המגיע לקבלן עם סיום העבודות, ישלם הקבלן  העירייההביטול של 
 מייד עם דרישתה הראשונה, את סכום היתרה. 

רשאית לפנות בעצמה את הקבלן ועובדיו,  העירייהעל ביטול ההסכם, תהא  יההעיריהודיעה  21
וכן את המתקנים ואת כלי עבודתו, ככל שהם נמצאים בתחום שיפוטה, ולנקוט לשם כך בכל 

על פי שיקול דעתה הבלעדי,  העירייההאמצעים שיעמדו לרשותה למטרה זו. כן רשאית 
ל על ידה או להעסיק עובדים או קבלנים להשלים בעצמה את ביצועו של השירות שבוט

עצמאיים לביצוע השירות ולשלם להם מתוך הכספים המגיעים לקבלן או לגבות מהקבלן את 
 המחיר ששילמה לעובדים או לקבלנים בגין העבודות. 

כנגד כל סכום  לקבלן מהעירייהתהיה רשאית לקזז, לעכב או לחלט כל סכום המגיע  העירייה 22
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המגיע ממנה לקבלן מכוח הסכם זה בכל אחד מהמקרים בהם הפר הקבלן התחייבות כלשהי 
מההתחייבויות שנטל על עצמו על פי ההסכם לרבות, אך לא רק, אי מילוי אחר דרישת 

לביצוע תיקון כלשהו, ו/או תשלום ביתר בגין ביצוע השירות אשר לאחר התשלום  העירייה
כמפורט בהסכם זה או מכל סיבה אחרת, בין  העירייהאינו עומד בדרישות בגינו הסתבר כי 

 .שהסכום קצוב ובין שאיננו

למען הסר ספק מובהר, כי קיזוז זה הינו תרופה מיידית ואוטומטית העומדת לרשות  22
, אולם השימוש בה איננו מקנה לקבלן כל זכות להמשיך ולהפר את ההסכם ואיננו העירייה

 שתמש באמצעים אחרים העומדים לרשותה במקרה של הפרת ההסכם.לה העירייהמונע מ

על פי הסכם זה ועל פי כל דין,  לעירייהמבלי לגרוע מכל זכות ותרופה אחרת העומדת  22
מסכימים הצדדים, כי בכל מקרה של אי הופעת הקבלן ו/או עובדיו בשעות הפעילות 

סיק עובדים או קבלנים רשאית, אך לא חייבת, להע העירייההקבועות בהסכם זה, תהא 
עצמאיים לביצוע השירות ולשלם להם מתוך הכספים המגיעים לקבלן או לגבות מהקבלן את 

 המחיר ששילמה לעובדים או לקבלנים בגין העבודות.
 מעביד-אי תחולת יחסי עובד

הקבלן מצהיר, כי ידוע לו שההתקשרות בין הצדדים הינה התקשרות של קבלן עצמאי עם  22
, ולכן לא יחולו על העירייההוא או עובדיו אינם חלק מן המסגרת הארגונית של  , וכיהעירייה

. העירייההקבלן או על עובדיו המועסקים על ידו או באים מטעמו, זכויות כלשהן של עובדי 
וביניהם  העירייההקבלן או עובדי הקבלן שיועסקו על ידו, לא יחשבו בשום מקרה כעובדי 

או יראו כקיימים או כנוצרים יחסי עובד מעביד או יחסים לא ייווצרו  העירייהלבין 
משפטיים אחרים. הקבלן בלבד יהיה אחראי לתשלום כל סכום המגיע או עשוי להגיע לעובדיו 

 כאמור מכל סיבה שהיא.

כל העובדים המועסקים או שיועסקו על ידי הקבלן ייחשבו לכל דבר ועניין כעובדיו הוא. כל  22
ע העבודות לרבות שכר עבודה, מס הכנסה, תשלומים לביטוח ההוצאות הכרוכות בביצו

הלאומי וכל מס או היטל או מלווה וכל תשלום סוציאלי או אחר, תשלומי מסים וכל יתר 
ההוצאות וכל הסיכונים והאחריות בקשר עם ביצוע העבודות והנזקים שיגרמו למי מעובדיו, 

לא תהא אחראית  העירייהשולמו על ידו ואו לצד ג' כלשהו יחולו על הקבלן וי העירייהעובדי 
 לכך בכל צורה ואופן שהוא.

   ם הנובעים מהסכמי יהקבלן מתחייב לשלם לעובדיו שכר מינימום ואת כל התנאים הסוציאלי 22
בדגש על התשלומים המפורטים      עבודה צווי הרחבה  וכל הוראת חוק המחייבים בענף. 

 בנספח ו. 

לכל אורך ו לקיים לגבי העובדים שיועסקו על יד מתחייבהקבלן מבלי לגרוע מן האמור לעיל,  29
 תקופת ההתקשרות וכל תקופת התקשרות נוספת את האמור בחוקים הבאים:

 ;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-שי"דק עבודת נשים, תחו
 ;1965-חוק שכר שווה לעובד ולעובדת, 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, תשכ"ח

 ;1963-חוק פיצויי פיטורין, תשכ"ג
 ;1995-חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב(, תשנ"ה

  ;1987-חוק שכר מינימום, התשמ"ז                       

מייד עם דרישה ראשונה בגין כל הוצאה ו/או  העירייההקבלן מתחייב לפצות ו/או לשפות את  21
, במידה ויקבע בניגוד לכוונתם המפורשת של הצדדים, כי שררו יחסי לעירייהנזק שיגרמו 
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 דיו.לבין הקבלן ו/או עוב העירייהעובד מעביד בין 

הקבלן ימסור למנהל, לפי דרישתו של האחרון, את כל הפרטים שיידרשו על ידיו על עובדיו,  22
 .העירייהמספרם, מקצועם, דירוגם וכל אינפורמציה אחרת שתידרש על ידי המנהל מטעם 

ו/או המנהל מטעמה יהיו רשאים, על פי שיקול דעתם הבלעדי, לדרוש מהקבלן  העירייה 21
עובד ו/או עובדים שלו, והקבלן יבצע את המבוקש מיד עם הפניית להרחיק ו/או להחליף 

הדרישה האמורה. לקבלן תהא זכות ערעור בפני מנהל האגף לאיכות הסביבה במועצה, 
 והחלטתו תהא סופית ומחייבת.

לפי דרישות החוק. לעובדיו יקפיד על ביצוע מדויק של כל התשלומים שעליו לשלם הקבלן  22
 ומי, מס הכנסה וכו.כולל הוצאות ביטוח לא

הקבלן מתחייב לקיים בכל תקופת ההסכם את כל חוקי העבודה, תקנותיהם והוראות  22
ההסכמים הקיבוציים הכלליים על כל שינוייהם ועדכוניהם, לרבות חוקי בטיחות בעבודה, 

 בריאות ורווחה.

הבלעדי, , על פי דרישתם, על פי שיקול דעתם לגזבר  הקבלן מתחייב להעביר לעירייה ו/או  22
מוסדות  מסגרת הסכם זה בניקיון של שהועסקו על ידו  העובדים דו"ח ובו פירוט שמם של 

לדו"ח יצורף אישור רו"ח של הקבלן לפיו עובדים אלה קבלו שכר שאינו נמוך וציבור.  חינוך 
וכן את כל התשלומים וההפרשות כמתחייב מחוקי העבודה, צוי הרחבה, , משכר המינימום

וכי סכום זה וציים והוראות החשב הכללי הרלבנטיות בתחום שמירה ואבטחה. הסכמים קיב
ביטוח בריאות וביטוח לאומי , חוק וכי מסכום זה נוכו מס הכנסהעודכן על פי העדכונים שב

 . בלבד 

 אחריות הקבלן

הקבלן יהיה אחראי אחריות מלאה ומוחלטת לכל אובדן, נזק או קלקול לציוד מכל סוג  22
ו/או כל אדם  העירייהבשימושו בקשר עם ביצוע העבודה, והוא פוטר את  ותיאור הנמצא

הנמצא בשרותה מכל אחריות לכל אובדן ו/או נזק לרכוש כאמור. כמו כן יהיה הקבלן אחראי 
 , ככל שיסופק, במצב תקין.העירייהעל שמירת הציוד שיסופק לו על ידי 

ו לכל אדם, בין לגוף ובין לרכוש, הקבלן יהיה אחראי לכל נזק שיגרם למתקנים הקיימים א 22
שיגרם להם כתוצאה ממעשה או מחדל של הקבלן בקשר עם ביצוע העבודות, והוא מתחייב 

 , מיד עם דרישתם הראשונה.העירייהלפצותם ו/או את יורשיהם ו/או התלויים בהם וכן את 

ה מטעמו הקבלן יהיה אחראי בלעדית לכל נזק לגוף או לרכוש שיגרם לעובדיו, קבלני משנ 22
ו/או כל אדם  העירייהועובדיהם, וכל מי מטעמו, בקשר עם ביצוע העבודה, והוא פוטר את 

 הנמצא בשרותה מכל אחריות לכל נזק כאמור.

ו/או עובדיה ו/או כל הפועל מטעמה בגין כל אחריות  העירייההקבלן מתחייב לפצות את  29
מקרה שהאחריות לגביו מוטלת שתוטל עליהם ו/או כל סכום שתידרש ו/או תחויב לשלם בגין 

על הקבלן מכוח האמור לעיל, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד וזאת על פי דרישתם 
 הראשונה בכתב.

הקבלן יהיה אחראי בלעדית לנזקים מכל סיבה שהיא שיגרמו לציוד המשמש אותו לביצוע  21
 העבודות.

ובכלל זה של אנשי הקבלן ינקוט בכל הצעדים על מנת להגן מפני נזקים לגוף ולרכוש  22
, עובדיו, וצד ג' כלשהו, מכל סיכון, נזק, פגיעה או אובדן שעשויים להיגרם ממעשה העירייה

או מחדל של הקבלן, עובדיו, משמשיו, סוכניו או נציגיו, שנעשו או שנמנעו מעשותם בקשר 
 לביצוע התחייבויות הקבלן הכלולות בהסכם זה.

חובתו של הקבלן לספק ולהחזיק כראוי את כל  מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תהא 21
אותם אמצעים שלפי הוראות הסכם זה והוראות כל דין, לרבות אך לא רק, דיני התברואה, 
הבטיחות בעבודה, עליו לספק ולהחזיק או שיהיה נכון לספקם ולהחזיקם. כן מתחייב הקבלן 

החובות שהוטלו עליו לפי לעשות )או להימנע מלעשות לפי הענין( כל פעולה כדי למלא אחר 
הוראות ההסכם והוראות כל דין לרבות דיני התברואה, הבטיחות בעבודה, ולהימנע מעבירות 

 לפיהן.

כל הסיכונים מכל מין וסוג שהוא הנובעים מביצוע העבודות ו/או מביצוע התחייבויותיו של  22
יות או הקשורים הקבלן לפי ההסכם או האינצידנטים לביצוע העבודה ו/או לביצוע ההתחייבו
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להם יהיו על הקבלן ועל חשבונו, והוא ייטיב כל נזק, פגיעה או אובדן שיגרם לעבודה 
או לצד ג'  העירייהולחומרים המהווים או שיהוו חלק ממנה, למי מעובדיו, למי מעובדי 

 כלשהו או לרכושם.

 :העירייהמבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הקבלן יפצה ו/או ישפה את  22

נזק, אבדן, פגיעה או הפסד שייגרם לה ו/או לרכושה וכן על כל נזק, פגיעה, אבדן,  על כל .א
הפסד או מוות שייגרם לעובדיה, משמשייה, סוכנים ונציגיה וכן לרכושם על ידי מעשה 

 או מחדל של הקבלן או עובדיו, משמשיו סוכניו ונציגיו.

גרימת מוות או גרימת תהיה חייבת בעשייתו לאדם כתוצאה מ העירייהעל כל תשלום ש .ב
נזק, אבדן, פגיעה או הפסד כלשהם לאדם או לרכוש, כתוצאה ממעשה או מחדל של 

 הקבלן, עובדיו, משמשיו, סוכניו ונציגיו.

לשלם למי מעובדי הקבלן או שלוחיו בגין טענה לקיומם  העירייהעל כל תשלום שתידרש  .ג
 .העירייהו/או הפסקתם של יחסי עובד ומעביד בינו לבין 

תידרש לשלם בגין תביעות ודרישות מכל מין וסוג שהוא  העירייהעל כל תשלום ש .ד
הקשורות לביצוע העבודה ו/או התחייבויותיו של הקבלן לפי ההסכם או הנובעות מביצוע 
העבודות ו/או התחייבויות האמורות ו/או האינצידנטליות להן וכן עבור ההוצאות 

 פשרות וסילוק תביעות ודרישות כאמור לעיל.תוך כדי ועבור הגנה, הת לעירייהשנגרמו 
  ביטוח

מבלי לגרוע מאחריות הקבלן מכוח האמור בהסכם זה ו/או מכוח כל הסכם או דין, מתחייב  . 84
הקבלן לבטח את עצמו ואת העירייה בנוגע לביצוע העבודות ולמחויבויותיו מכוח הסכם זה 

 להסכם.הביטוח המצ"ב בנספח בביטוחים כמפורט 

 ביטוחנספח בלן ימציא לעירייה במעמד חתימתו על ההסכם את המסמך הק .א
כשהוא מאושר וחתום ע"י חברת הביטוח. העירייה תהא רשאית לדרוש מהקבלן 

 בכל עת במהלך כל תקופת ההסכם שיציג בפניה את הפוליסות עצמן.

הקבלן ישלם לאורך כל תקופת ההסכם את דמי הביטוח והפרמיות בעבור  .ב
להסכם. לא עשה כן הקבלן תהיה  הביטוח המצ"ב בנספחהמפורטות  הפוליסות

חייב לשפותה בגין  יהיה העירייה רשאית לשלם את הפרמיות במקומו, והקבלן
כל תשלום כאמור וזאת מבלי לגרוע מכל סעד ותרופה הקיימים לעירייה מכוח 

 כל דין או הסכם.

לא יהיה בכך משום  הפרה חברת הביטוח את חובתה לתשלום מכח הפוליסות, .ג
הגנה לקבלן, והוא יהיה חייב לשלם בעצמו כל סכום שהינו חייב בתשלומו מכוח 

על פי כל דין או הסכם, על אף שסכום זה אמור היה להשתלם ע"י  אחריותו
 חברת הביטוח.

 בנספחמובהר בזאת כי אין אחריות הקבלן מוגבלת לגבולות האחריות כמפורט  .ד
שא בכל נזק ופגם שאינו מכוסה ע"י הפוליסות ו/או כל להסכם וכי הקבלן י 'ב

נזק ששיעורו חורג מתחומי האחריות על פי הפוליסות והינו באחריותו של 
 הקבלן מכוח כל דין או הסכם.

הקבלן לצורך ביצוע העבודה  שישמש את כלי רכב והציוד לביטוח הקבלן יערוך  . ה
וח מיוחד המתאים לכלים נשוא ההסכם בביטוח חובה, בביטוח צד ג' ובביט

 הכבדים שיופעלו ע"י הקבלן.

 

 

 

 ערבויות

במעמד חתימת הסכם זה יפקיד הקבלן בידי העירייה ערבות בנקאית אוטונומית לקיום ההסכם  .85
"(. הפקדת ערבות הביצוע מהווה תנאי לביצוע ערבות הביצוע")להלן: . ₪ 000170,שלבגובה 

 ' להסכם זה.נספח גת הביצוע יהיה בנוסח תשלום כלשהו על ידי העירייה. נוסח ערבו

או ממועד  יום ממועד סיום ההסכם  90ערבות הביצוע תהא תקפה מיום הוצאתה ועד לחלוף  .86
והיא תחודש מעת לעת, אם יהיה צורך בכך לפי שיקול דעתה המוחלט של סיום האופציה 
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עות רצונה המלא, העירייה, באופן שתהא תקפה עד לאישור העירייה כי העבודות הושלמו לשבי
 85סעיף ל בכפוף

יום לפני מועד פקיעתה הצפוי, תהיה העירייה  14לעיל. היה ותוקף ערבות הביצוע לא יחודש 
רשאית, אך לא חייבת, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות, סעד ותרופה הקנויים לה על פי הסכם זה ועל 

רישה או תביעה בעניין או בקשר פי כל דין, לממש ערבות זו, והקבלן מוותר בזאת על כל טענה, ד
מייד עם הארכת  לעירייהאם בתום תקופת ההסכם יוארך תוקפו, ימציא הקבלן למימוש זה. 

ההסכם ערבות בנקאית חדשה בגובה הערבות הקודמת בתוספת הפרשי הצמדה, שתוקפה יהיה 
 יום ממועד סיום ההסכם המוארך. 90 -ל

 על השלמת ביצוע השירות לשביעות רצונה המלא. יההעיריערבות הביצוע תושב לקבלן עם אישור  .87

הקבלן יהיה אחראי לתשלום כל ההוצאות, העמלות ויתר התשלומים הכרוכים בהוצאת ערבות  .88
  .כם על הארכותיו )אם וככל שיוארך(הביצוע ושמירתה בתוקף במשך כל תקופת ההס

זה אי הארכת תוקפה  במקרה של הפרה של איזו מהתחייבויות הקבלן בקשר עם הסכם זה ובכלל .89
יום לפני המועד הצפוי לפקיעתה, וכן  14שלעיל לפחות  86ו  85של ערבות הביצוע כאמור בסעיף 

, אך לא חייבת, העירייהלשם גבייתם של הפיצויים המוסכמים שבהסכם זה לעיל, רשאית 
לגרוע  לדרוש, מעת לעת ובכל עת, את פירעונה של ערבות הביצוע או כל חלק ממנה, וזאת מבלי

 מזכותה לכל סעד אחר או נוסף העומד לה על פי כל דין או על פי הוראות ההסכם.

לתבוע מהקבלן כל סכום  העירייהאין במימוש ערבות הביצוע, כולה או חלקה, כדי לפגוע בזכות  .90
נוסף באם עלו נזקיה ו/או הסכומים שהוא חב לה על סכום הערבות, וזאת בנוסף למימוש 

 הערבות.
 שונות

ן בסעדים האמורים בהסכם זה כדי למצות את כל זכויות ותרופות הצדדים בגין הפרת אי .91
 ההסכם, ואין בהסכם כדי לפגוע בכל סעד ותרופה המוקנים להם על פי דין.

חתימת מורשי החתימה מטעם העירייה  חתימתם הסכם זה יכנס לתוקפו במועד חתימתו על ידי  .92
 טילה עליהם כל אחריות אישית ליישום הסכם זה.מתוקף תפקידם ואינה מ נעשתעל הסכם זה 

שום ויתור, אורכה, הנחה או שינוי בקשר לתנאי כלשהו מתנאי ההסכם לא יהיה בר תוקף אלא   .93
 אם יעשה בכתב וייחתם על ידי הצדדים.

הוראות אשר משנות את מהות הדרישה על פי האמור בהסכם זה או כרוכות בתוספת כספית כל  .94
 בכתב של ודעה בכתב מאת המפקח. ובאשר לתוספת כספית רק עפ"י אישורשהיא יתקבלו רק בה

 .העירייהמורשי החתימה מטעם 

אין בסמכויות המפקח, פעולותיו, מעשיו או מחדליו כדי לגרוע מאחריותו של הקבלן לביצוע   .95
 העבודות בשלמותן בהתאם להסכם זה ונספחיו. לרבות אחריותו של הקבלן לטיב העבודה.

ידי צד בשימוש בזכויותיו על פי הדין ו/או על פי ההסכם לא ייחשב כויתור ו/או שיהוי איחור על  .96
 מצידו לגבי אותה זכות.

כתובות הצדדים הן כאמור במבוא להסכם זה וכל הודעה שתשלח על ידי  צד למשנהו בדואר  .97
 .חהיימים מיום השל 3רשום תחשב כאילו נתקבלה כעבור 

 
זה כל התנאים וניתנו כל האישורים הדרושים לפי כל דין,  נתקיימו בחוזה: אישור תקציבי

ההוצאה הכספית לביצוע החוזה מתוקצבת מסעיף ___________________ כתקציב רגיל 
 מאושר מתקציב רגיל מס' ____________________.
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 :ראיה באו הצדדים על החתוםול

 

 

 

_______________                                          _________________  

    גזבר                                            ראש העיר                                

 

 

 

 

__________________                                   ___________________ 

 הקבלן                                                                        חשב מלווה
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 נספחים
 

 .עובדי קבלן -'א נספח

 .ביטוחים עריכת על אישור נוסח -' ב נספח

 .ביצוע ערבות נוסח -' ג נספח

 .מפרט חומרי ניקיון וציוד -נספח ד'

 הוראות בטיחות. -נספח ה'

 פירוט תשלומי חובה לעובד. -נספח ו' 

 מפרט דרישות לביצוע -'נספח ז

 .בבית שאן וציבור מפרט עבודות ניקיון מוסדות חינוך  -נספח ח'

    חוק למניעת העסקה של  בקשה לקבלת אישור משטרה':  טנספח 
 .עברייני מין במוסדות חינוך                    

 
 נספח י': מורשי חתימה של עיריית בית שאן. 

 
 נספח י"א: טבלת שעות העבודה.
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 נספח א'
 

 עובדי הקבלן
 כללי .1

הקבלן מתחייב להעסיק בעצמו ועל חשבונו את כל כח האדם המתאים  .1.1
והדרוש, ולהדריך את עובדיו ככל הנדרש לצורך ביצוע השירותים, ללא כל 

ירותים בגין אספקת השמעבר לתמורה הנקובה בהצעת המחיר תמורה נוספת 
 .בפועל

ואופן אספקת  הדרכה לעובדי הקבלןמעת לעת מובהר כי המזמין יקיים להסרת ספק,  .2
 על חשבון הקבלן.וזאת, השירותים בשטחיו, 

 מובהר ומוסכם בזאת כי מאחר שהשירותים נשוא הסכם זה מתייחסים .2.1
מתחייב הקבלן כי לפחות במהלך פרק זמן של שנה, לא  למוסדות החינוך,

לל מכ 40% -כח העובדים הפעילה מטעם הקבלן בלמעלה מ תוחלף מצבת
ובשל  בתיאום עם המזמין שלא, באותו מוסד חינוךמצבת עובדי הקבלן 

 .נסיבות חריגות
הקבלן מתחייב כי העובדים אשר יועסקו על ידו בקשר עם אספקת השירותים  .2.2

שעות עבודה ביום אלא על פי אישור  8-על פי הסכם זה לא יעבדו יותר מ
 אש ובכתב מטעם הנציג המוסמך אצל המזמין. מר
 

 היתרים, רישיונות, הכשרה והדרכה .3
במקרה בו מתן השירותים דורש ביצוע על ידי כוח אדם בעל היתר או רישוי  .3.1

לקבל את אישור העירייה במקרים המוזכרים בחוזה כלשהו, הקבלן מתחייב 
דם בעל להעסיק כוח אטרם העסקתם. אחרי אישור המנהל הקבלן מתחייב 

 עבודת כוח האדם אצל המזמין כתנאי לתחילתהיתר או רישוי כאמור ולהציג 
 את ההיתר ו/או הרישיון כאמור.

 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל יהיו העובדים המועסקים על ידי הקבלן: .3.2
 בעלי תעודת זהות ישראלית ובעלי רישיון עבודה תקף בישראל; .3.2.1
 דוברי השפה העברית; .3.2.2
 ומעלה; 18בני  .3.2.3
בעלי אישור רפואי שניתן על ידי רופא תעסוקתי המאשר כי הם אינם  .3.2.4

נושאים מחלות מדבקות וכי הם רשאים לעבוד עם חומרי ניקוי ובסוג 
העבודה הנדרש לצורך קיום התחייבויות הקבלן על פי הסכם זה, 
וזאת על פי תוצאות בדיקה רפואית הכוללת בין היתר בדיקת דם, 

 שתן, צואה וצילום חזה.
ובדי הקבלן יחוסנו בחיסונים כנגד דלקת כבד נגיפית ושחפת. מבלי לפגוע באמור ע .4

לעיל, המזמין רשאי לדרוש כי עובדי הקבלן ייחוסנו בחיסונים שונים נוספים, לצורך 
 קיום התחייבויות הקבלן.

בעלי כל אישור רפואי ו/או אחר כנדרש על ידי המזמין, מעת לעת,  .4.1.1
 ולרבות אישורים תקופתיים.

בלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המזמין יהא רשאי לדרוש בכל עת כי מ .4.2
כתנאי להעסקת עובד הקבלן בשטחי המזמין )או המשך העסקתו( יעבור 
העובד תחקיר בטחוני אצל קצין הביטחון של המזמין ו/או מי מטעמו. 
למזמין שיקול הדעת הבלעדי והמוחלט לאשר, מעת לעת, או לפסול העסקתו 

דרש לנמק ישר עבר ו/או סירב לעבור תחקיר כאמור והוא לא ישל עובד א
 החלטתו.

מובהר כי האישורים ו/או החיסונים ו/או הטיפולים הרפואיים יעשו על  .4.3
 בלי שלמזמין תקום כל חבות שהיא בהקשר זה.מחשבון ובאמצעות הקבלן ו

 
 

 מדים .5
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עם סמל הקבלן, הקבלן מתחייב כי בכל עת מתן השירותים, יהיו עובדיו לבושים מדים 
שא כל עובד תג זיהוי הנושא את שם העובד יאשר יאושרו מראש ע"י המזמין. כמו כן, י

ותמונתו על פי הגדרת המזמין. הקבלן יספק המדים והתגים כאמור על חשבונו ויקפיד כי 
אלה יהיו מסודרים, נקיים ומגוהצים לרבות החלפת המדים על ידי הקבלן מדי יום ובכל 

 עת שיידרש. 
למען הסר ספק מובהר כי כביסה, גיהוץ וכיו"ב של המדים כאמור לעיל יהיו באחריות 

 הקבלן ועל חשבונו ולא יעשו במתקני ו/או בחצרי המזמין. 
 המדים יכללו את הפריטים כדלקמן:

 ביגוד .5.1
 . שיקבע בתיאוםכפפות, מסוג ובאיכות כפי  .5.2
טיחות בעבודה )ציוד נשים וגברים ינעלו נעלי עבודה תקניות בהתאם לתקנות הב .5.3

 ,וייגרבו גרביים.1997 -מגן אישי(, התשנ"ז 
 כל ציוד אחר על פי דין. .5.4

 
 "(.המדים)לעיל ולהלן, הכל יחד: "

 מנהל עבודה .6
, שלא מבין עובדי הניקיון הקבלן יעסיק על אחריותו ומטעמו, מנהל עבודה אחד .6.1

  .במהלך שעות פעילות מוסדות החינוךאשר ישהה בשטח 
נהל העבודה, תפקודו של עובד הקבלן כמזמין תוספת תשלום בגין לא תשולם למ .6.2

   משוקלל בהצעת המחיר.והתשלום בגינו יהא 
יהיה  הואשנים בניהול צוות עובדים, ו 3מנהל העבודה ובעל ניסיון של לפחות  .6.3

 אחראי לניהול וארגון עובדי הקבלן. 
מנהל העבודה  .ר, אשר יסופק על חשבון הקבלןמנהל העבודה יצויד במכשיר קש .6.4

המנהלת אב הבית,  ,המוסד החינוכית י/יקבל הוראות והנחיות ממנהל
 האדמיניסטרטיבית או מי מטעמן.

מנהל העבודה יוודא את ביצוע השירותים במלואם, בהתאם להתחייבויות  .6.5
הקבלן כאמור בהסכם זה, לרבות וידוא הופעת עובדי הקבלן למקום העבודה 

ם במדים נקיים ומסודרים כהגדרתם בהסכם בשעה הקבועה לכך, כשהם לבושי
זה וכיו"ב ורישום ידני של שעות העבודה של העובדים, היינו מעקב ורישום אחר 
שעת התחלת עבודתו של כל עובד בכל משמרת ורישום שעת סיום עבודתו של כל 

 עובד בסיומה של כל משמרת.
ן בגין כל מנהל העבודה יעביר את דו"ח רישום שעות העבודה כאמור, למזמי .7

 עובד בכל משמרת, בסוף כל חודש קלנדרי.
 

 מצבי חירום/גיבוי .8
מתחייב הקבלן להעמיד לפחות   /אזוריכמו כן, במקרה של מקרה חירום לאומי .8.1

)עשרים וחמישה אחוז( ממצבת כוח האדם המשמשים אותו באופן סדיר  25%
מזמין שעות ממועד הודעת ה 2-לאספקת השירותים, לצרכי המזמין לא יאוחר מ

 הקבלן על מצב חירום כאמור.
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 נספח ב'
 
 

 
 

 *אישור ביטוח
 לכבוד

 )להלן: "המזמין/ה"/"המבוטח השני"( עיריית בית שאן וגופיה . 1 .1.1

 "הקבלן/המבוטח )הראשי("( "נותן השירות"/............... )להלן: "הספק"/זח.פ./מ.. ..............................2
 ______סניף/מח'_________________________ ברת הביטוח שם ח  מאת:

 
 : "האישור"(נספח אישור על קיום ביטוחיםהנדון:                                 

 "נשוא הביטוח"("השרותים"/)להלן:  ביצוע עבודות ניקיוןלהסכם סימוכין:            
 

שלא יפחת כי ערכנו לבקשת המבוטח שבסימוכין, ביטוחים בהיקף אנו, חברת הביטוח דלעיל החתומה מטה, מאשרים בזאת 
 "ביט" לנשוא הביטוח לתקופת הביטוח, מ .../ ... / ... עד .../ ... / ... , כדלהלן:   מתמליל 

 
 שלגביהם בתחילת תקופת הביטוח לא יפחתו מסכומי גבולות אחריות למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח,  ביטוחי חבויות:

  כנקוב כדלהלן:₪, שקלי לפי שער חליפין יציג ליום תשלום תגמולי הביטוח, או ב בשווי ה
 . לענין נשוא הביטוח:₪ עשרה מיליוןלביטוח צד שלישי גוף ורכוש: א( 

מטעמכם בגין מעשה  הביטוח מורחב לשפותכם ומי (2יחשב צד ג'.  כםבשימושכם/רכוש באחריות (1    
  ו/או 

לפיו יחשב הביטוח כפוף לסעיף אחריות צולבת הביטוח ( 3מי מטעמו, וכן חדל של המבוטח ומ       
 כנערך 

 ראשוני.     לכל אחד מיחידי המבוטח בנפרד וזאת כביטוח      
לביטוח חבות מעבידים: לחבותו החוקית של המעסיק בגין מות, פגיעה גופנית או מחלה של כל ב( 

הביטוח ישפה את  .₪מליון  שמונה עשרה ועובדיהם, ידי המבוטחים ו/או קבלני משנ-על אדם המועסק
 ביטוח כי נושא בחובת מעביד כלשהי. נטען לעניין מקרהשהיה  מזמיןה

 
רשלנות )לפי הענין(, בין היתר:  לעילחבות הסייגים והגבלות, שלעניין נשוא הביטוח בוטלו בפוליסות 

לאומי חל עליהם; קבלנים/משנה; בוב המל"ל; עובדים זרים שאין חוק הביטוח היש תביעות ;רבתי
חמרים רעילים; מתקנים סניטרים פגומים, זיהום  גוף זר במזון/משקה;, העסקת נוער כדין; הרעלה

 ; אחריות מקצועית; נשק ברשיון.תאונתי, בע"ח, אש, התפוצצות

 ן:הננו מאשרים כי לענין נשוא הביטוח כללנו/יחולו התנאים כדלהל הרחבות ותנאים מיוחדים      

ט נגד מזיק בזדון( נגדכם ומי מטעמכם, לרבות אך לא מוגבל למעויתרנו על זכות השיבוב/התביעה ) (1
יום  60למבטחיכם. לא יהא תוקף לביטול/לצמצום ביטוח, אלא לאחר שתקבלו אתרעה בדואר רשום 

מראש. כל סעיף בביטוחים המפקיע או מקטין בדרך כלשהי את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח 
אחר, לא יופעל כלפי המבוטחים, והביטוח הינו בחזקת "ביטוח ראשוני" המזכה במלוא הזכויות לפי 

 הביטוח. 

איחור במסירת הודעה על מקרה ביטוח, אלא אם המקרה היה א. זכויותיכם לא תפגענה מחמת:  (2
יתר העדר אישור ו/או פגם בהב. ידוע להנהלתכם והוכח כי נגרם לנו נזק מחמת האיחור האמור. 

ידי המבוטח אחר או מי מטעמו, כעילה בלעדית. -ו/או ברשיון העסק ו/או הפרת תנאי הביטוח על
אחריותו של מבוטח אחר לתנאי הפוליסה לרבות לדמי הביטוח, הוצאות תביעה, תנאי מיגון ג. 

 יחולו(. אלה לא יחולו עליכם.שובטיחות והשתתפויות עצמיות )במידה 

להוסיף על האמור בביטוחים ובשום אופן לא לגרוע מהם. במקרה  התנאים האמורים לעיל באים (3
התאמה בין האמור באישור לבין התנאים שבפוליסות יחייבו התנאים  של סתירה או אי

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

 ולראיה באנו על החתום:                                                    
 

 ...........................תפקיד ................ חתימה: __________שם חתם/מו"ח חברת הביטוח 
 ..............תאריך

 חותמת מקורית של חברת הביטוח

 .עץ הביטוח, ד"ר מיכאל מירון* אישור ביטוח זה ימלא את תנאי החוזה לאחר חתימת חברת הביטוח ובקרת יו
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 נספח ג

 
 

 לכבוד
 בית שאן עיריית 

 9/2019 כתב ערבות מכרזהנדון: הנדון: 
  ניקיון במוסדות חינוך וציבור

 
"( משתתפיםה :בקשת____________________ח.פ._____________________)להלן פי על

"סכום  –ש"ח( )להלן מאה אלף  )₪  170,000אנו ערבים בזה כלפיכם לסלוק כל סכום עד לסך של 

 הערבות"( וזאת בקשר עם הבטחת מילוי תנאי מסמכי המכרז.

יום מיום דרישתכם  7אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום או סכומים עד לסך הנ"ל תוך 

הראשונה בכתב שתגיע אלינו, מבלי להטיל עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם בתהליך כלשהו 

רוש את הסכום תחילה מאת המשתתפים בתביעה משפטית או בכל דרך או באופן כלשהו, או לד

אחרת, ומבלי לטעון כלפיכם טענת כלשהי שיכולה לעמוד למשתתפים בקשר לחיוב כלשהו 

 כלפיכם.

 

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכום הנ"ל בפעם אחת או במספר דרישות, 

בלבד, בתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על הסך שכל אחת מהן מתייחסת לחלק  מהסכום הנ"ל 

  הכולל הנ"ל.

 

 במכתבנו זה:

 ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

 ועד בכלל.תום תקופת ההסכם יום לאחר  90 ערבות זו תישאר בתקופה עד 

 ערבותנו זו בטלה ומבוטלת..............................לאחר יום

 

 ו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא.ערבות ז

 בנק_________________ תאריך________________                        
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 ד' נספח
 מפרט חומרי ניקיון וציוד

 
 
פקו על ידיח הקבלן ובאחריותו לוודא וסלהלן רשימה מצורפת של חומרים שי .1

ייתכנו שינויים ברשימה זו  אשר המיתקן.  מלאי מספיק בהתאם לדרישות מנהל
 ייקבעו מעת לעת ע"י המזמין ויועברו בכתב לקבלן, זמן סביר מראש.

המזמין יהא רשאי מעת לעת ליתן לקבלן הנחיות בדבר סוג ותוצרת חומרי הניקיון אשר  .2
ישמשו אותו לצורך אספקת השירותים ובמקרה שכזה על הקבלן יהא לפעול בהתאם 

 מין.  להנחיות המז
מובהר כי על הקבלן יהא לספק על חשבונו את מלוא כמות חומרי הניקיון הנדרשים  .3

לצורך ביצוע השירותים וזאת ללא כל תוספת תמורה במידה ויידרש ציוד ו/או חומרים 
מעבר לכמות המשוערת המפורטת להלן )ולרבות במקרה של הגדלת היקף השירותים 

 הנדרשים(. 
שימוש ולאחסון הציוד המשמש אותו לצורך אספקת השירותים הקבלן יפעל בכל הנוגע ל .4

האמורים במכרז זה בהתאם לכל דין, עפ"י הנחיות היצרן / הספק ובהתאמה להנחיות 
המזמין כפי שימסרו לו מעת לעת. במקרה של סתירה בין הנחיית המזמין להוראת דין / 

 יצרן, ידאג הקבלן להתריע על האמור.  
 ד חלופי למפורט להלן, ללא אישור המזמין מראש ובכתב.ציובהקבלן לא ישתמש  .5
על ידי הקבלן ציוד שאינו מופיע בנספח זה  שורך אספקת השירותים יידרבכל מקרה שלצ .6

, על הקבלן להביא מומחים לחומרי ביחס אליו הוראות בדבר אופן השימוש בואין ו/או ש
ניקוי, כלי עבודה ושיטות  ניקוי ולשיטות ניקוי, שיבדקו את הציוד וימליצו על חומרי

  עבודה מתאימות.
אין באמור לעיל בכדי לגרוע מאחריותו של הקבלן ומחובתו להיות מבוטח בקשר עם  .7

 השירותים, כמפורט במכרז זה.
 על אף האמור מובהר כי למזמין שיקול הדעת הבלעדי ליתן כל הנחיה בקשר עם האמור. .8
או רעילים אחרים הנדרשים לצורך ו/ים מסוכנו/או ציוד במידה והקבלן יאחסן חומרים  .9

 בצורה בולטת את היותם מסוכנים. סמןעבודתו, יהיה עליו להפרידם מיתר החומרים ול
, בבקבוקים אטומים, דוגמאות של חומרים חסן / במטבחהקבלן ישמור בארון סגור במ .10

 מסוכנים ורעילים בהם השתמש, תוך ציון תאריך השימוש והמקום במטבחים בו שימשו.
והוא  בהם השתמשו/או הציוד הקבלן ישמור ויתייק את תעודות הרכישה של החומרים  .11

 .יהא ערוך להצגתם בפני המזמין על פי דרישתו, מעת לעת
עקב הצורך להתאים עצמו לשימוש הציוד ולקבלן לא תהיה כל טענה כנגד עלות  .12

 יעם היקפ לטכנולוגיות חדשות ו/או בקשראו בקשר /בציוד קיימים ו/או במתקנים ו
 .השימוש במכונות וכיוצ"ב

מכונות הניקיון, ככל שיידרשו, כמפורט לעיל, ייבדקו אחת לחודש על ידי חשמלאי  .13
מוסמך, על חשבון הקבלן, באחריותו ובהתאם להנחיות היצרן. הקבלן ימציא למזמין 
לאחר כל בדיקה, ולא יאוחר משלושה ימים ממועד הבדיקה כאמור, אישור של חשמלאי 

 מך בדבר תקינות ובטיחות מכונות הניקיון.מוס
 

מנהלי העבודה של הקבלן יהיו אחראים בתחילת ובסיום כל משמרת, על הוצאת במקרה כאמור, 
והכנסת מכונות הניקיון המפורטות לעיל )ככל שיידרשו( למחסן המשק של המזמין ולשמירת 

 נהלי המזמין בהקשר זה.
 

המפורטות לעיל ואחזקתן הינה באחריותו  מובהר בזאת כי אחזקת מכונות הניקיון .14
 המלאה והבלעדית של הקבלן.

 
 
 
 
 
 
 
 

 פירוט ציוד וכלי עבודה 
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 חומרי ניקיון
 
 .מילוי יומי –רותים באתרים יאספקת נייר טואלט מידי יום ביומו לכל חדרי הש .1
 מילוי יומי. –במתקנים הקיימים  -אספקת סבון או סבון נוזלי    .2
 מילוי יומי של כל מתקן. –ר לניגוב ידיים במתקנים קיימים באתרים אספקת ניי   .3
ג'ל לניקוי : אספקת חומרים לשטיפת רצפות "ריצפז" או חומר אחר באישור מנהל האתר    .4

 )כדוגמת "דפינול"( 20%חומר ניקוי וחיטוי בריכוז  -רצפות 
 באישורה או חומר דומה   רותים "סנובון", "רם", אקונומיקיאספקת חומרים לניקוי הש   .5

 מנהל האתר.
 אספקת חומרים לניקוי משטחי פורמאיקה תרסיס לריהוט לכל האתרים. .  6
הלימוד וחדרי השירותים  לכל כיתות –אספקת שקיות אשפה קטנות וגדולות לכל האתרים   . 7

 ביומו כולל חדרי המנהלה וחדרי הספח.מידי יום 
 לכל האתרים.אספקת חומרים לניקוי שמשות .   8
  .אספקת סבון נוזלי לניקוי כלים בחדר המורים וחדרי המדעים באופן שוטף. 9
 .מסיר שומנים. מסיר אבנית.  10
 מטליות אבק אדום / ירוק -סקוטש ברייט   11
 –סחבות  חומר להסרת דיו ממשטחים 12
 " או "סכומית"(D-7חומר לניקוי יסודי של נירוסטה )כדוגמת "ו  תרסיס לנירוסטה 13
 מר אחר, נוסף אשר יידרש לביצוע עבודות הניקיון בצורה המיטבית ביותר.כל חו 14

 
 באחריות הקבלן לדאוג באופן שוטף למילוי יומי של חומרי הניקוי. 

 
 כלי עבודה ועזריםב.  

 
 .  אספקת כלי עבודה לכל העובדים בכל האתרים )מטאטא, מגב, דליים וכו' (.1
 לכל העובדים בכל האתרים..  אספקת סמרטוטי רצפה, ניגוב וכו' 2
  אספקת שואב אבק בכל בי"ס שיש בו שטיחים..  2
 .  מגב עץ + מקל לשטיפת רצפה כפות אשפה פלסטיק )יעה( 2
 כביש למרתפים מטאטא  2
 מברשות אבק 6
 מברשות לשירותים מברשות קשות מברשות רכות עם ידית ליטר( 5דליים קטנים ) 7
 סולמות לניקיון מעל גובה היד טלסקופ 8
 רצפה רטובה" –שלטים "זהירות  ניקיון עגלת 9

 מגב לניקוי חלונות 11
 כל כלי שידרש לביצוע ניקיון ברמה נאותה לפי דרישת המזמין.  22
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 ה' ספחנ
 נוהל בטיחות

 
 
 

 :לן הוראות בטיחות לעובדי ניקיוןלה
 

 מטרות .1
 

ועסקים קיון המיהוראה זו נועדה להגדיר את הוראות הבטיחות לעובדי נ 1.1
 במוסד, לרבות עובדים המועסקים ע"י קבלן חוץ. 

קיון חשופים לפגיעות כתוצאה מהחלקה, יעובדים המועסקים בעבודות נ           1.2
 התחשמלות, מגע עם כימיקלים, היתקלות בחפצים חדים וכו'. 

  
 שיפור רמת הבטיחות במוסד. 1.3

 
 מסמכים ישימים .2
 

 .1970דש( תש"ל, )נוסח ח –פקודת הבטיחות בעובדה  2.1
 

 .1954 –חוק ארגון הפיקוח על העבודה  2.2
 
 מושגים והגדרות .3
 

 .מוסדות החינוך )להלן מוסד( 3.1
 

 כל אחד מאלה: –מחזיק מקום העבודה )להלן "מנהל המוסד"(  3.2
כמפורט בסעיפים הבאים לפקודת הבטיחות  המוסדאו בעלת  מפעיל 3.2.1

 הפקודה(.)להלן:  1970 –בעבודה )נוסח חדש(, התש"ל 
 המנהל בפועל את המוסד. 3.2.2
 מי שבהשגחתו או בפיקוחו פועל המוסד. 3.2.3
 המנהל בפועל של תאגיד, אם המפעל מצוי בבעלות תאגיד. 3.2.4

 
אדם שרוב עיסוקו בבטיחות ושיש לו הכשרה  –הממונה על הבטיחות  3.3

או מעם גוף אחר שאישר לכך  וגהותמתאימה לכך מטעם המוסד לבטיחות 
 מפקח העבודה הראשי

 
 מי שנאמן לענייני בטיחות או גהות. –אמן בטיחות נ 3.4

 
 כל ליקוי במוסד, העלול לגרום תאונה או דליקה. –מפגע בטיחות  3.5

 
ובריאות  גהותמיפוי, גילוי ורישום של סיכוני בטיחות,  –סקר סיכונים  3.6

הנובעים משימוש בציוד, חומר,  תהליך ייצור או כל גורם אחר במקום עבודה, 
 ונות לסילוקם או להפחתתם.הערכתם והצעת פתר

 
עובד ניקיון של החברה או של קבלן חוץ המבצע בחברה עבודות ניקיון  -עובד  3.7

ובסביבתו במבנים ובמתקנים, למעט  מוסדטחים חיצוניים, בשטח  השייך לבש
 ציוד ומכונות.

 
כל עובד )כנ"ל במידה והעובד עובד קבלן( במוסד המבצע עבודה  -מנהל יחידה 3.8

עובדים )החל מעובד אחד ומעלה( עליהם הוא ממונה בתוקף  באמצעות צוות
תפקידו. במובן החוק, נחשב מנהל יחידה כנציגו של המעביד שהטיל עליו לנהל 

  את העבודה בשמו .
 אחזקה. 3.8.1
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 צוות עובדים 3.8.2
 מחלקה 3.8.3
 תחום 3.8.4

 הגוף/קבוצה/צוות שעליו מופקד מנהל יחידה. -יחידה  3.9
 

ת בטיחות", המתייחסות לאבטחת תנאי פרסום  "הוראו- הוראות בטיחות  3.10
בטיחות וגהות במשך השעות  בהן נמצא העובד בשטח החברה או בתפקיד 

פה הניתנת לעובד על ידי מנהל  -מחוץ לשטח החברה וכן כל הוראה בעל
 יחידה שלו.

 אחריות וסמכות .4
 

 מוסד.האחריות ליישום הוראה זו חלה על מנהל ה 4.1
 

ל, בכתב, מסמכותו ולמנות את משנה מנהל המוסד רשאי להאצי   4.2
 למנהל/מנהל אדמי'  שיישם את הוראות הנוהל זה. 

  
מנהל יחידה אחראי להביא לידיעת עובדי יחידתו את הוראות הבטיחות  4.3

 הנוגעות לעבודתם.
 

 מנהל יחידה אחראי ליזום הוראות בטיחות מיוחדות ליחידתו. 4.4
 

 ת בתחום יחידתו.מנהל יחידה אחראי אישית ליישום הוראות הבטיחו 4.5
 

מנהל יחידה אחראי לוודא קיום תנאי הבטיחות וגהות, בהתאם להוראות  4.6
 הבטיחות.

 
 הוראות בטיחות לעובד הניקיון .6
 

 הוראות כלליות 6.1
 

 .העבודהעל העובד לקבל הנחיות ממנהל לפני תחילת העבודה  8.1.1
יש להקפיד על קיום הוראות השילוט במתקנים )איסור עישון,   8.1.2

 ילה, שימוש בציוד מגן מתאים וכו'(.איסור אכ
 סיכוני חשמל  6.2

 
אין לשטוף או להתיז מים על מכונות/מתקנים וכלים בהם אביזרי  6.2.1

 חשמל.
קיון אין לגעת בחלקים במכונה/מתקן בהם יבעת ביצוע עבודות נ  6.2.2

ציוד הפעלה חשמלי, כגון לחצנים, זרועות, מתקני פיקוד וכו' 
 ה בעובד כתוצאה של הפעלה בשוגג.העלולים לגרום לסיכונים ופגיע

במקרה של תקלה אין לגעת במתקן חשמלי או לבצע בו פעולה   6.2.3
יש לפנות לגוף כלשהי, כגון: ניתוק מעגל חשמלי. במקרה זה 

 התחזוקה של היחידה
אין לטלטל ציוד עזר חשמלי )כגון: שואב אבק( באמצאות הכבל   6.2.4

 החשמלי(.
 וי כימייםהוראות בטיחות לטיפול בחומרי ניק 6.3

 
סבון נוזלי לידיים יהיה בצבע ירוק בלבד. כל יתר החומרים  6.3.1

השונה  המשמשים לניקוי אסלות, כיורים, רצפה וכו' יהיו בצבע
 מירוק, רצוי אדום אם ניתן

תקינים שעליהם מודבקת  במכליםחומרי ניקוי כימיים יוחזקו  6.3.2
 ך.תווית בציון התכולה. החומרים הנ"ל יאוחסנו במקום המיועד לכ

 בקבוקי שתיה לאחסנת כימיקליםאין להשתמש ב 6.3.3



55   
 

 
 

 

55 

כלשהם שאינם מיועדים  במכליםחל איסור מוחלט להשתמש  6.3.4
ושימוש כימיקלים/חומצות, לרבות העברה מכלי לכלי, או  לאחסון

 לצורך דילול חומר.
חומצות המשמשות לניקוי כגון חומצת מלח )מי אש( יוחזקו  6.3.5

ך ורק באישורו של במקום נעול. השימוש בחומצות אלה מותר א
 מנהל יחידה.

חל איסור מוחלט לערבב חומרי ניקוי שונים בגלל סכנת שחרור  6.3.6
 גזים או עקב תגובה מסוכנת )כגון: מי אש עם אקונומיקה(.

לאחר גמר הניקוי בחומר מסויים ולפני התחלת ניקוי בחומר אחר  6.3.7
 יש לשטוף את המקום בכמות גדולה של מים זורמים.

חומרי ניקוי כימיים, יש לשטוף את המקום לאחר גמר הניקוי ב 6.3.8
 בכמות גדולה של מים.
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 הצהרת המציע
 

אני החתום מטה, מצהיר בזאת כי קראתי את הנוהל המפורט לעיל, הבנתי את תוכנו והנני 
 מתחייב להקפיד על מילוי כל ההוראות הכלולות בו.

 
 
 
 

 הקבלן
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 לעובד תשלומי חובה פירוט  : טבלתנספח ו
 
 
 

 כללי .1
מעביד לשלם הלמשרדים את מרכיבי השכר המינימאליים שעל  הודעה זו מציגה .1.1

לעובדים בתחום הניקיון וכן מרכיבים נוספים שאליהם נדרשת ועדת המכרזים להתייחס 

על מנת שיוכלו לוודא כי המעביד מתחייב לשלם  הצעות,בעת פרסום מכרז ובדיקת ה

 את כלל מרכיבי השכר הנדרשים ללא מתן פרשנות ופגיעה בזכויות עובדים.

יש להתאים  שעות עבודה חודשיות עבור משרה מלאה 186לעיל בוצע לפי שהתחשיב  .1.1

 . ש"ש.  41התוספת בגין קיצור שבוע עבודה ל את

 במשך הזמן יתכנו. הודעה זונכונות למועד פרסום  22הטבלאות המופיעות בסעיף  .1.1

שינויים בתעריפים השונים הנובעים משינוי שכר המינימום ומשינוי חוקים והוראות 

עדכנית למועד עריכת  יבי השכררכעל המשרד לוודא כי טבלת שונות בתחום. 
מלי המחושב לעיל ינקבע במכרז תעריף הגבוה מהתעריף המינמקרה שב המכרז.

 יש לעדכן את רכיבי השכר האחרים בהתאם.
למען הסר ספק, יובהר כי המעביד חייב בכל מקרה לעמוד בהתחייבויותיו הנובעות מכל  .1.4

יעות בטבלאות שלהלן או חוק, דין, הסכם קיבוצי או צו הרחבה, גם אם אינן מופ

ה מטיב עם העובד לעומת הוראות למופיעות באופן חסר, וכי במקום בו המרכיב בטב

 הדין יש לפעול בהתאם לטבלה.

 נספח תמחירי לעובדי הניקיון .2
בהתאם להסכם קיבוצי מיוחד מיום  01.11.1017הנספח התמחירי שלהלן הינו מיום 

נדרש להוסיף משמעויות מקיצור שעות .05.01.1014וצו ההרחבה מיום  04.11.1011

 ש"ש.  41העבודה בסקטור הציבורי ל

http://www.knesset.gov.il/Laws/Data/law/2024/2024.pdf
http://www.knesset.gov.il/Laws/Data/law/2024/2024.pdf
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חישוב שנה 

 ראשונה

חישוב שנה 

 שנייה
 הערות

 שכר יסוד

 עובד ניקיון
28.09 ₪ 28.09 ₪ 

ולאחראי על עובדי הניקיון,  שכר היסוד החודשי לעובד ניקיון

 ₪ 5,300יעמוד על  המוגדר בחוזה שבין המדינה לקבלן הניקיון,

 לשעת עבודה.₪  28.49לחודש עבור משרה מלאה, קרי 
-ד"עתשהצו ההרחבה בענף מפעלי הניקיון והתחזוקה, : מקור

 .1987-חוק שכר מינימום, התשמ"ז .6, 5 פיםסעי, 2014

 החופש
1.32 ₪ 

(4.62%) 

1.33  ₪

(4.62%) 

ימי חופשה בתשלום בשנתיים  14ימי חופשה בתשלום או  12

. רכיב זה מחושב , לפי אורך שבוע העבודה של העובדהראשונות

 על שכר היסוד. 

 .3.53.5פירוט זכאות לשנים הבאות בסעיף  ורא

צו ההרחבה בענף  1951-חוק חופשה שנתית, תשי"א: מקור

 .15סעיף , 2014-ד"עתשהמפעלי הניקיון והתחזוקה, 

 ₪ 0.35 ------- תוספת ותק

תוספת ותק משולמת החל מהשנה השנייה ואילך לעבודה, 

מהשנה השישית ואילך התעריף הינו  לכל שעת עבודה.₪  0.35

 . לכל שעת עבודה ₪ 0.46

חודשים, שתחילתו באחד  12שנה מוגדרת כפרק זמן של 

 ינואר.ב

אצל קבלנים  או חישוב הותק ייעשה לפי ותק אצל הקבלן

אחרים בממשלה. הכרה בוותק אצל קבלנים אחרים בממשלה, 

תעשה בכפוף להמצאת אישור העסקה מאת קבלן השירותים 

 .על תקופת עבודתו של העובד במשרד

, הקבלן היוצא יעביר דוח לקבלן במקרה של חילופי קבלנים

 המוכרות שנצברו לכל עובד.על שנות הוותק  הנכנס ולמשרד

 -ד"עתשהצו ההרחבה בענף מפעלי הניקיון והתחזוקה,  :מקור

 .7, סעיף 2014

 חגים
0.99 ₪ 

(3.47%) 

1.00  ₪

(3.47%) 

 .חודשי עבודה 3לאחר  ימי חג בשנה 9 -עובדים זכאים ל

י חג הינה במקרים בהם העובדים לא נעדרו יום הזכאות לימ

 .לפני ו/או יום אחרי החג אלא בהסכמת הקבלן

 -ד"עתשהצו ההרחבה בענף מפעלי הניקיון והתחזוקה, : מקור

 .(א') 19סעיף , 2014

http://www.moit.gov.il/NR/rdonlyres/E019B8BE-7B9E-464F-8D25-65EC58492388/0/clean.pdf
http://www.moit.gov.il/NR/rdonlyres/E019B8BE-7B9E-464F-8D25-65EC58492388/0/clean.pdf
http://www.moit.gov.il/NR/exeres/3086F86B-B98A-4088-AD0D-1F8A29643CEB.htm
http://www.moit.gov.il/NR/rdonlyres/E019B8BE-7B9E-464F-8D25-65EC58492388/0/clean.pdf
http://www.moit.gov.il/NR/rdonlyres/E019B8BE-7B9E-464F-8D25-65EC58492388/0/clean.pdf
http://www.moit.gov.il/NR/rdonlyres/E019B8BE-7B9E-464F-8D25-65EC58492388/0/clean.pdf
http://www.moit.gov.il/NR/rdonlyres/E019B8BE-7B9E-464F-8D25-65EC58492388/0/clean.pdf
http://www.moit.gov.il/NR/rdonlyres/E019B8BE-7B9E-464F-8D25-65EC58492388/0/clean.pdf
http://www.moit.gov.il/NR/rdonlyres/E019B8BE-7B9E-464F-8D25-65EC58492388/0/clean.pdf
http://www.moit.gov.il/NR/rdonlyres/E019B8BE-7B9E-464F-8D25-65EC58492388/0/clean.pdf
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חישוב שנה 

 ראשונה

חישוב שנה 

 שנייה
 הערות

 ₪ 1.33 ₪ 1.33 הבראה

. תעריף ליום₪  414עומד על  1017ערך יום הבראה לשנת 

יום הבראה יעודכן ע"פ שיעור השינוי שבין מדד חודש 

אפריל של השנה בה משולמים דמי ההבראה לבין מדד 

, או על פי התעריף המעודכן בשירות 1011חודש אפריל 

 המדינה, לפי הגבוה מביניהם.

ה הינה מיום העבודה הראשון ותשולם הזכאות לדמי הברא

 .לעובד כרכיב נפרד שישולם לצד שכר השעה

תעריף זה כולל בתוכו תשלום הבראה גם עבור ימי החג, 

 החופשה והמחלה.

יובהר כי רכיב השעה של דמי ההבראה לא ישולם עבור 

 שעות חודשיות(. 186העסקה מעבר להיקף משרה מלאה )

 .3.63.6 בסעיף ראה פירוט הזכאות לימי הבראה

 -ד"עתשהצו ההרחבה בענף מפעלי הניקיון והתחזוקה, : מקור

 .11, סעיף 2014

 פנסיה
2.41  ₪

(7.5%) 

2.44  ₪

(7.5%)  

 לקצבה לפנסיה, כהגדרתה משולמתה ,גמל הפרשה לקופת

חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל(, ב

מהיום , החל על שם העובד. תעשה 1005-התשס"ה
למרות להעסקתו לצורך ביצוע ההתקשרות וזאת  הראשון

  .)נוסח משולב( לפנסיה חובהה' לצו ההרחבה 6סעיף 

בתוספת וותק, דמי  יסודההפרשה תתבצע על שכר 

הבראה, ימי חג, דמי חופשה, ימי מחלה, תשלום עבור ימי 

 . מילואים ודמי לידה

 יום המנוחההעובד עבד שעות נוספות או שעבד בבמקרה ש

  יש להפריש גם תמורת עבודה זו.

צו ההרחבה בענף מפעלי הניקיון והתחזוקה, : מקור

 "הגדלת בדבר ההרחבה צו ,9סעיף , 1014-ד"עתשה

 .1989-תשמ"טהפנסיית יסוד", 

http://www.moit.gov.il/NR/rdonlyres/E019B8BE-7B9E-464F-8D25-65EC58492388/0/clean.pdf
http://www.moit.gov.il/NR/rdonlyres/E019B8BE-7B9E-464F-8D25-65EC58492388/0/clean.pdf
http://www.mof.gov.il/bachar/pdf/2005reformaLaw1-3.pdf
http://www.mof.gov.il/bachar/pdf/2005reformaLaw1-3.pdf
http://www.mof.gov.il/bachar/pdf/2005reformaLaw1-3.pdf
http://www.moit.gov.il/NR/rdonlyres/E019B8BE-7B9E-464F-8D25-65EC58492388/0/clean.pdf
http://www.moit.gov.il/NR/rdonlyres/E019B8BE-7B9E-464F-8D25-65EC58492388/0/clean.pdf
http://www.moit.gov.il/NR/rdonlyres/E019B8BE-7B9E-464F-8D25-65EC58492388/0/clean.pdf
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חישוב שנה 

 ראשונה

חישוב שנה 

 שנייה
 הערות

 פיצויים
2.68  ₪

(8.33%) 

2.71  ₪

(8.33%) 

חוק הפיקוח על גמל לפיצויים, כהגדרתה בהפרשה לקופת 

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

לצורך ביצוע  ,להעסקתו מהיום הראשוןהחל  העובד

 לצו ההרחבה ה'6 זאת למרות האמור בסעיףת. ההתקשרו

 .)נוסח משולב( לפנסיה חובה

בתוספת וותק, דמי  היסודההפרשה תתבצע על שכר 

הבראה, ימי חג, דמי חופשה, ימי מחלה, תשלום עבור ימי 

 מילואים ודמי לידה. 

העובד עבד שעות נוספות יש להפריש בגין עבודה במקרה ש

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

 , לפי העניין(. 150%או  115%)העבודה הנוספת שבוצעה 

במקרה שהעובד עבד ביום המנוחה בגין שכר היסוד יש 

ובגין התוספת לעבודה בשבת יש להפריש  8.11%להפריש 

6% . 
צו ההרחבה בענף  ,3196-תשכ"גהחוק פיצויי פיטורין,  :מקור

 .9 בסעיף, 2014 -ד"עתשהמפעלי הניקיון והתחזוקה, 

 ביטוח לאומי
1.11  ₪ 

(3.45%) 

1.12  ₪ 

(3.45%) 

ח ביטו 3.45%מהשכר הממוצע משולם  60%עד לשכר של 

 . 7.5%לאומי; מעבר לשכר זה משולם 

יודגש כי בחישוב רכיבי השכר בטבלה זו נלקח בחשבון התעריף 

הנמוך וזאת בשל העובדה שמרבית העובדים משתכרים עד 

 מהשכר הממוצע במשק.  60%

ביטוח לאומי משולם על מרכיבים נוספים כמפורט בחוק 

, חגים, : חופשה, ותקכגוןהביטוח הלאומי מעבר לשכר היסוד 

 נסיעות, הבראה, מתנות לחגים, סבסוד ארוחות.

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

http://www.knesset.gov.il/privatelaw/data/16/3/175_3_1.rtf
http://www.knesset.gov.il/privatelaw/data/16/3/175_3_1.rtf
http://www.knesset.gov.il/privatelaw/data/16/3/175_3_1.rtf
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/F6010E3C-F661-4F91-A748-9F0BA8AA6DDC.htm
http://www.moit.gov.il/NR/rdonlyres/E019B8BE-7B9E-464F-8D25-65EC58492388/0/clean.pdf
http://www.moit.gov.il/NR/rdonlyres/E019B8BE-7B9E-464F-8D25-65EC58492388/0/clean.pdf
http://www.moit.gov.il/NR/rdonlyres/E019B8BE-7B9E-464F-8D25-65EC58492388/0/clean.pdf
https://www.btl.gov.il/Laws1/00_0001_000000.pdf
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חישוב שנה 

 ראשונה

חישוב שנה 

 שנייה
 הערות

קרן 

 השתלמות

2.41  ₪

(7.5%) 

2.41  ₪

(7.5%) 

יב לבצע הפרשות הקבלן מחו 01.10.1014החל מיום 

גם  תשלום זה יבוצע עבור עובדיםלקרן השתלמות. לעובד 

אם לא הודיעו לקבלן על זהות קרן השתלמות ויופקדו בקרן 

שתיבחר מעת לעת על ידי ההסתדרות וארגוני הניקיון 

 ותהווה קרן ברירת מחדל.

היסוד החודשי הנקוב בהודעה זו שכר על ההפרשה תתבצע 

וספת דמי )גם עבור עובדים ששכרם גבוה מהשכר לעיל( בת

 הבראה. ההפרשה תתבצע גם על ימי חופשה, חג ומחלה.

יובהר כי ההפרשה לא תבוצע עבור עבודה בשעות נוספות 

 המשתלם עבור עבודה ביום המנוחה.גמול עבור האו 

שכר הרגיל המשולם כלומר, תתבצע הפרשה רק עבור ה

 ביום המנוחה. עבודה בגין 

וע ההפקדות אחת לשנה ימציא הקבלן אישור רו"ח לביצ

 לעובדים לקרן השתלמות.

אחת לשנה ימציא הקבלן אישור רו"ח לביצוע ההפקדות 

 לעובדים לקרן השתלמות.

צו ההרחבה בענף מפעלי הניקיון והתחזוקה, מקור: 

 .10סעיף  ,0141 -התשע"ד

  01.19 00.73 סה"כ

http://www.moit.gov.il/NR/rdonlyres/E019B8BE-7B9E-464F-8D25-65EC58492388/0/clean.pdf
http://www.moit.gov.il/NR/rdonlyres/E019B8BE-7B9E-464F-8D25-65EC58492388/0/clean.pdf
http://www.moit.gov.il/NR/rdonlyres/E019B8BE-7B9E-464F-8D25-65EC58492388/0/clean.pdf
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 להלן רכיבי שכר נוספים אשר ישולמו על פי הביצוע:

   נסיעות 

יש להתאים את תשלום הנסיעות על פי עלות הנסיעות 

בפועל עד לתקרה המתעדכנת מעת לעת בצו ההרחבה. 

 ליום עבודה.₪  16.4 התקרה הנוכחית היא

לם המשרד ישבמקרה בו הקבלן מספק שירותי הסעות 

 עלות תעריף חופשי חודשי באזור קבלת השירותים. לקבלן

צו הרחבה בדבר השתתפות המעביד בהוצאות  מקור:

-עבודה וממנה לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"זלנסיעה 

1957. 

ות הפרש

לגמל עבור 

החזר 

 הוצאות

 נסיעה

(5%) (5%) 

אישית על שם העובד החל  לקרן פנסיההפרשות לגמל יעשו 

על החזרי הוצאות נסיעה של  מהיום הראשון להעסקתו

 .העובד בלבד

ו ההרחבה בענף מפעלי הניקיון והתחזוקה, צ :מקור

 (.1)ב() 9סעיף  ,1014 -ד"עתשה

   מחלה

בהתאם לחוק דמי מחלה  תשלום זה יבוצע על ידי המשרד

על ביצוע  רואה חשבוןכנגד קבלת אישור  1976-ההתשל"ו

התשלומים בפועל אחת לחודש. יובהר כי המזמין ישלם 

בתקופת  חברהלקבלן לפי זכאות ימי המחלה של העובד ב

. אין באמור כדי לגרוע ההתקשרות עם המשרד הממשלתי

 כלפי העובד. הקבלןמחובותיו החוקיות של 

בגין רכיב זה ישולמו כל רכיבי השכר הסוציאליים )פנסיה, 

 פיצויים, קרן השתלמות ועלויות מעביד ביטוח לאומי(.
צו ההרחבה בענף  ,1976-חוק דמי מחלה, התשל"ו: מקור

 .14סעיף  ,2014 -ד"עתשהמפעלי הניקיון והתחזוקה, 

 הניקיוןפי העניין לעובדי תוספות נוספות המשולמות ל .3
במקרה שהעובד ביצע שעות נוספות בפועל יש לשלם לעובד בגין השעה  – שעות נוספות .1.1

משכר היסוד. בגין  1.25התשיעית והעשירית באותו יום עבודה )יום חול(, שכר עבודה של 

 משכר היסוד. 1.5לעובד שכר של  יש לשלםהשעה האחת עשרה באותו יום עבודה )יום חול(, 
ימי  3-ל חודשי עבודה ומעלה 6המועסק  עובדבחופשת נישואין זכאי  – חופשת נישואין .1.1

 מבלי לגרוע מחופשתו או לנכות משכרו. הקבלן חופשה על חשבון 

ימים ויהיה  7העדר מעבודתו לתקופה שלא תעלה על בתקופת אבל זכאי העובד ל – אבל ימי .1.1

  תו או לנכות משכרו.מבלי לגרוע מחופש זכאי לשכר מלא בגין היעדרותו
עובד שבן משפחתו נהרג במהלך שירותו הצבאי ו/או בעקבות  –ביום הזיכרון  היעדרות .1.4

 פעולות איבה יהיה זכאי להיעדר מעבודתו ביום הזיכרון ולקבל תשלום בגין יום עבודה מלא

 .מבלי לגרוע מחופשתו או לנכות משכרו

http://www.moital.gov.il/NR/exeres/C5BB9038-3C2D-4E83-AB4F-FE5DDD6B63FE.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/C5BB9038-3C2D-4E83-AB4F-FE5DDD6B63FE.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/C5BB9038-3C2D-4E83-AB4F-FE5DDD6B63FE.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/C5BB9038-3C2D-4E83-AB4F-FE5DDD6B63FE.htm
http://www.moit.gov.il/NR/rdonlyres/E019B8BE-7B9E-464F-8D25-65EC58492388/0/clean.pdf
http://www.moit.gov.il/NR/rdonlyres/E019B8BE-7B9E-464F-8D25-65EC58492388/0/clean.pdf
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/956ABF34-5117-4129-91E6-EC32F9EB7307.htm
http://www.moit.gov.il/NR/rdonlyres/E019B8BE-7B9E-464F-8D25-65EC58492388/0/clean.pdf
http://www.moit.gov.il/NR/rdonlyres/E019B8BE-7B9E-464F-8D25-65EC58492388/0/clean.pdf
http://www.moit.gov.il/NR/rdonlyres/E019B8BE-7B9E-464F-8D25-65EC58492388/0/clean.pdf
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 מפורט להלן:זכאי לחופשה שנתית בשכר, כ כל עובד – ימי חופשה .1.5

מספר שנות עבודה אצל 
 המעסיק או במקום העבודה

 אורך שבוע העבודה

 ימים 5 ימים 6

 ימי עבודה 12 ימי עבודה 14 1 – 4

 ימי עבודה 13 ימי עבודה 15 5

 ימי עבודה 18 ימי עבודה 20 6

 ימי עבודה 19 ימי עבודה 21 7 – 8

 ימי עבודה 23 ימי עבודה 26 ואילך 9

העובד יהיה זכאי לדמי הבראה, בהתאם לוותק שצבר אצל הקבלן או אצל  – הימי הברא .1.6

קבלנים אחרים בממשלה. הכרה בוותק אצל קבלנים אחרים בממשלה, תעשה בכפוף 

להמצאת אישור העסקה מאת קבלן השירותים על תקופת עבודתו של העובד במשרד, 

  בהתאם לאמור לעיל.

 אהמספר ימי ההבר תקופת העבודה )בשנים(

 7 שנים 3עד 

4-10 9 

11-15 10 

16-19 11 

20-24 12 

 13 ואילך 25 -מהשנה ה

על ביצוע התשלום לעובדי ניקיון ואחראי  רואה חשבוןישולם כנגד אישור  – מענק מצוינות .1.7

הודעת תכ"ם, "מספר אמות אמות מידה שנקבעו על ידי המדינה ב בסיסניקיון מצטיינים על 

  .7.11.3.4מידה להענקת מענק מצוינות לעובדי קבלן", מס' 
 : שכר היסודסך הרכיבים הבאים המשולמים לקבלןמ 1%גובה המענק יהיה  .1.7.1

, גמול המפורסם בהודעה זו )גם עבור עובדים ששכרם גבוה מהשכר הנקוב לעיל(

בשעות נוספות או ביום מנוחה )ככל שהעובד זכאי להם( וקצובת  בעד עבודה

 הנסיעה. 
המענק ישולם לא יאוחר ממשכורת חודש אפריל שלאחר תום התקופה בעדה  .1.7.1

 משולם המענק. 
המענק שישולם, אינו מהווה שכר לכל דבר ועניין, לא יובא בחשבון לעניין  .1.7.1

נו הפרשות כלשהן פיצויי פיטורים או לחישוב ערך שעה, ולא יבצעו בגי

 )לרבות הפרשות לקופת גמל, ובכלל זה קרן פנסיה וקרן השתלמות(.
בהתאם  בגין תשלום זה יש לשלם לקבלן תוספת בגין הפרשות לביטוח לאומי .1.7.4

 לשיעור ההפרשה שלו כמעסיק.
יעודכן על פי שיעור  גובה השי לרגל כל אחד מהחגים )ראש השנה וחג הפסח(, – שי לחג .1.8

דד חודש ינואר של השנה הקלנדארית בה משולם השי לחג לבין מדד חודש השינוי שבין מ

או על פי התעריף המעודכן בשירות המדינה, ₪(,  212.5)יש להצמיד את התעריף  2013ינואר 

. השי לא ₪ 213.3לפי הגבוה ביניהם. נכון ליום פרסום הודעה זו, גובה השי לחג יעמוד על 

 ן, תלושי קנייה(.יוענק בטובין או בשווה כסף )כגו

http://hozrim.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf/ByNum/ה.7.11.3.4
http://hozrim.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf/ByNum/ה.7.11.3.4
http://hozrim.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf/ByNum/ה.7.11.3.4
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שעות בחודש בממוצע  93משרה או שעבד לפחות  50%עובד המועסק לפחות ב  .1.8.1

בשלושת החודשים אשר קדמו לחג יהיה זכאי לשי לחג. עובד המועסק בהיקף 

משרה נמוך מהאמור לעיל יהיה זכאי לשי לחג בהתאם לחלקיות משרתו 

 בשלושת החודשים שקדמו למתן השי.
על ביצוע התשלום  רואה חשבוןאחר הצגת אישור כאמור יבוצע ל תשלום .1.8.1

 לעובדים.
בהתאם  בגין תשלום זה יש לשלם לקבלן תוספת בגין הפרשות לביטוח לאומי .1.8.1

 לשיעור ההפרשה שלו כמעסיק.
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 נספח ז'
 מפרט דרישות לביצוע

 ניקיון מוסדות חינוך
 : ביצוע העבודות – 1

עירייה מתחייבת בזאת למסור לקבלן, והקבלן מקבל על עצמו לבצע בהתאם ה .1
לקבוע בהסכם זה ובנספחים לו את מוסדות החינוך לרבות הכיתות, האולם, 

וכל  מיגוניות בחצר בית  הספרהשירותים, המסדרונות, חדר המדרגות, המקלט, 
 חדר או מבנה אחר המהווה חלק מהמוסד.

 :ל מוסד כמפורט להלן ן יבוצעו בכעבודות הניקו .2

בתיאום של מנהל  הלך שנת הלימודים במ מידי יוםעבודות הניקיון השוטפות יבוצעו  .א
מודגש כי על הקבלן לסיים את עבודות מובהר ו: המתקן ובהתאם לדרישתו. 

 הניקיון בימי שישי ובערבי חג שעה לפני כניסת השבת/החג.

לתוכנית עבודה שתתואם עם הנהלת ככלל בביצוע עבודות הניקיון יהיה הקבלן כפוף  .ב
 ביה"ס וכפוף להוראות הנהלת ביה"ס שיינתנו לו מעת לעת.

הקבלן מתחייב לבצע את עבודות הניקיון במיומנות, שקדנות וברמה מקצועית  .ג
 מעולה.

הקבלן מצהיר כי יש ברשותו כלי עבודה ואביזרים הדרושים לבצוע יעיל של העבודות  .ד
ונות גבוהים, מברשות ארוכות לניקוי חלונות גבוהים, : סולמות מתאימים לניקוי חל

, מטאטאים, מכונה לניקוי השטיח, ונה לניקוי רצפת פרקט פוליאוריטןמפוח, מכ
דליים, מכונות לשטיפת רצפות קרצוף ושאיבה, שואבי אבק, עגלות ניקוי או 
אמצעים דומים לניוד חומרי בניין כנדרש, וכי אמצעים אלה תקינים ועומדים 

 פרטים ) להלן: "כלי העבודה "(.במ

הקבלן מתחייב לבצע את עבודות הניקיון עם כל הציוד וחומרי הניקוי הנדרשים  .ה
והמתאימים בהתאם להוראות היצרן ומאושרים על פי התקן הישראלי ו/או על פי 
כל דין לצורך ביצוע עבודות הניקיון נשוא הסכם זה, לרבות נייר טואלט, נייר לניגוב 

תקנים לאחסונו, סבון נוזלי לשטיפת ידיים, סבון כלים, סחבות, שקיות ידיים והמ
אשפה, מטהרי אויר, נוזל ניקוי לחלונות, מטליות אבק, אקונומיקה, דלי, מגב, 

 מטאטא , יעה במידת הצורך )להלן : "הציוד וחומרי הניקוי "(.

רציפה, הקבלן מתחייב לספק את הציוד וחומרי הניקוי לבתי הספר בצורה שוטפת ו .ו
בכמות מתאימה ומספיקה, בכלי אריזתם המקורית בלבד, הכל על חשבונו של 

 הקבלן.

הקבלן מתחייב שלא לשנות בכל צורה שהיא לרבות ע"י הוספת מים ו/או חומרים  .ז
את הרכב חומרי הניקוי שיסופקו על ידו כקבוע בס"ק זה, אלא אם הדבר מתחייב 

 מהוראות היצרן.

לי העבודה הציוד וחומרי הניקוי, הנה על אחריות מובהר ומוסכם כי אספקת כ .ח
הקבלן ועל חשבונו. הקבלן יהא אחראי לתקינותם של כלי העבודה בכל תקופת 

 החוזה, הכל על חשבונו.

הקבלן מתחייב להשתמש בחומרי ניקוי, ציוד ניקיון ובכלי העבודה מאיכות מעולה  .ט
תקן עליהם לעמוד המאושרים ע"י מכון התקנים הישראלי, ובמידה ולא קיים 

 בדרישות הנהלת בתי הספר.

ומוסדות ציבור  המים והחשמל לצורך ביצוע עבודות הניקיון יסופקו ע" בתי הספר  .י
 ועל חשבונו.

הקבלן מתחייב לדאוג לנעילת בתי הספר כולל דלתות, חלונות, וכל פתח אחר, לכיבוי  .יא
ת עבודתו.הקבלן חשמל, המיזוג המרכזי ו/או המזגנים ולסגירת הברזים בתום שעו

 מתחייב שלא להשתמש במערכות הכיבוי של בתי הספר לצורכי ניקוי.

הקבלן יקבל לידיו מפתחות של כל המקומות בהם יבצע את עבודות הניקיון  .יב
ומתחייב בזאת לא למוסרם לאחר ולא לשכפל כל מפתח ללא הסכמת מחלקת 

 הביטחון והמנהל/ת לכך מראש ובכתב.
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ת כי הינו אחראי לכל נזק שיגרם לרכוש בתוך ביה"ס, הקבלן מצהיר ומסכים בזא .יג
לרבות פריצה ו/או גניבה במהלך ביצוע עבודות ביות המקום כאמור בשליטתו ואף 
לאחר שסיים את עבודתו במידה שלא נעל כיאות את ביה"ס. עם סיום החוזה 
מתחייב הקבלן להחזיר לעירייה את המפתחות כל המוסדות בהם ביצע את 

 אמור בס"ק זה אינו בא לגרוע מאחריותו של הקבלן על פי הסכם זה.העבודות. ה

הקבלן מתחייב להעמיד מנהל עבודה + רכב מטעמו אשר ילווה ויפקח על ביצוע  .יד
 עבודות הניקיון בתדירות יומית במהלך כל שעות העבודה.

ככלל בביצוע עבודות  הניקיון יהיה הקבלן כפוף לתוכנית התחייבויות הקבלן : .3
 ומתחייב ומצהיר כדלקמן:ושעות שיוקצו על ידי הגזבר או מנכ"ל העירייה.  עבודה 

 לבצע את עבודות הניקיון במיומנות, שקדנות וברמה מקצועית מעולה. .א

 להעמיד עובדי ניקיון מיומנים, שקדנים וברמה מקצועית מעולה. .ב

ש להחליף כי נציג העירייה רשאי להורות לו להחליף מי מעובדיו, כראות עיניו והוא יידר .ג
 את העובד מיידית וללא כל תמורה נוספת.

הקבלן מצהיר כי יש ברשותו כלי עבודה ואביזרים הדרושים לבצוע יעיל של העבודות:  .ד
סולמות מתאימים לניקוי חלונות גבוהים, מברשות ארוכות לניקוי חלונות גבוהים, 

ת לשטיפת רצפות מפוח, מכונה לניקוי רצפת פרקט ופוליאוריטן, מטאטים, דליים, מכונו
קרצוף ושאיבה, שואבי אבק, עגלות ניקוי או אמצעים דומים לניוד חומרי בניין כנדרש, 

 וכי אמצעים אלה תקינים ועומדים במפרטים )להלן : "כלי העבודה"(.

הקבלן מתחייב לבצע את העבודות הניקיון עם כל הציוד וחומרי הניקוי הנדרשים  .ה
מאושרים על פי התקן הישראלי ו/או על פי כל דין והמתאימים בהתאם להוראות היצרן ו

לצורך ביצוע עבודות הניקיון נשוא הסכם זה, לרבות סבון נוזלי לשטיפת ידיים, סבון 
כלים, סחבות, שקיות אשפה , נייר טואלט, נייר לניגוב ידיים והמיתקנים לאחסונו, 

, מגב מטאטא, יעה מטהרי אויר, נוזל ניקוי לחלונות, מטליות אבק, אקונומיקה, דלי 
 במידת הצורך )להלן : "הציוד וחומרי הניקוי"(.

הקבלן מתחייב לספק את הציוד וחומרי הניקוי בצורה שוטפת ורציפה, בכמות מתאימה  .ו
 ומספיקה, בכלי אריזתם המקורית בלבד, הכל על חשבונו של הקבלן.

חומרים את הקבלן מתחייב שלא לשנות בכל צורה שהיא לרבות ע"י הוספת מים ו/או  .ז
הרכב וחומרי הניקוי שיסופקו על ידו כקבוע בס"ק זה אלא אם הדבר מתחייב מהוראות 

 היצרן.

מובהר ומוסכם כי אספקת כלי העבודה הציוד וחומר הניקוי הנם על אחריות הקבלן ועל  .ח
חשבונו. הקבלן יהא אחראי לתקינותם של כלי העבודה בכל תקופת החוזה, הכל על 

 חשבונו.

ייב להשתמש בחומרי ניקוי, ציוד ניקיון ובכלי העבודה מאיכות מעולה, הקבלן מתח .ט
המאושרים ע"י מכון התקנים הישראלי, ובמידה ולא קיים תקן עליהם לעמוד בדרישות 

 העירייה.

 המים והחשמל לצורך ביצוע עבודות הניקיון יסופקו ע"י העירייה ועל חשבונה. .י

 הקבלן על פי הסכם זה. האמור בס"ק זה אינו בא לגרוע מאחריותו של .יא
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 ח' נספח
 בבית שאן וציבור מפרט עבודות ניקיון מוסדות חינוך 

 עבודת ניקיון שוטפות : 1.1

טיאוט יומיומי של הרצפות והשטחים המצורפים, מסדרונות, חדרי מדרגות, חדרי  .1
לאחר  מיגוניות בחצר בבית הספר שירותים שטחי פרקט, ומקלטים דו תכליתיים,

 הפעילות של בתי הספר.שעות 

של כל חדרי הלימוד כולל, מסדרונות בתי הספר, חדרי  פעמים בשבוע 6שטיפה  .2
השירותים, חדרי המדרגות, מעברים, חדרי הנהלה, יועצות וחדר מורים, כולל חדר 

 מנהל/ת ומזכירות לאחר שעות הפעילות של ביה"ס.

 .אין להשתמש בזרנוקי כיבוי אש לביצוע השטיפה 

יטוי יסודי של חדרי השירותים יבוצע, מדי יום לאחר גמר כל הפעילויות ניקוי וח .3
בבתי הספר. ניקוי זה יכלול טאטוא, ניקוי אסלות, משתנות, כיורים, חרסינות, 
אביזרי אינסטלציה, מראות , דלתות . תוך שימוש בחומרים מתאימים ובתוספת 

י עובד הרצף. כולל מטהר אויר )וכל זאת בנוסף לניקוי השוטף במשך שהיום( ע"
הכנסת נייר טואלט ונייר לניגוב ידיים ואספקת סבון נוזלי לרחיצת ידיים לרבות 

 אספקת מלאי של חומרים אלה ליום הלימודים הבא.

לאחר גמר כל הפעילויות במפעל ההזנה בבתי הספר, איסוף אשפה ופסולת,  .4
יילון מהכיתות, מהמשטחים המרוצפים ומהפחים בחצר ופינויים בשקיות נ

מתאימות וסגורות לתוך מתקן איסוף האשפה. חל איסור מוחלט של הוצאת פסולת 
 בתפזורת. החלפת שקיות ניילון בכל הפחים, בכיתות )אספקת השקיות ע"י הקבלן (.

 הכניסה ודלתות הכניסה. רחבותניקוי  .5

  .ניקוי חצרות מקורות .6

 ריקון וניקוי פחי אשפה )כולל החלפת שקיות(. .7

 וכלי אוכל, ושטיפתם. איסוף כוסות .8

 שאיבת אבק משטחים. .9

 עבודות ניקיון שבועיות 1.2

 ניקוי יסודי של מתקני השתייה. .10
פעם בשבוע.  מכלי האשפהניקוי ורחיצה יסודי של אזור   

 שטיפת פחי אשפה.

 ניקוי אבק שבועי בכיתות ובכל מבני בתי הספר. .11

 סאות ולוחות.ניגוב הריהוט, כולל : ארונות ויטרינות, שולחנות, כסאות, כור .12

 ניקוי החצר כולל גירוף. .13

 עבודת ניקיון חודשיות 1.3
 לעיל ובנוסף :במסמכי המכרז  ביצוע כל עבודות הניקיון, כמפורט

ניקוי החלונות )חוץ ופנים(, מסגרות החלונות, החריצים והמסילות, התריסים,  .14
 הדלתות והמשקופים.

 ניקוי מתגי החשמל. .15

 תמים.ניקוי יסודי של חדרי מדרגות והסרת כ .16

הסרת אבק כללית כולל שימוש במכונה לניקוי שטחים אשר תכלול: שאיבה, ניקוי,  .17
 קרצוף השטיחים והסרת כתמים על ידי רחיצה בשמפו.

 ניקוי משקופים, דלתות, אדני חלונות וקירות פעם בחודש. .18
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 עבודות ניקיון מיוחדות ובפגרות

צוף רצפות ברחבות, במועדים שייקבעו על ידי מנהל המוסד, יבוצע קר–קרצוף  .19
בחדרי המדרגות ובפרוזדורים, כולל מריחת וקס לא מחליק, כל זאת במכונות 

 מיוחדות, לרבות מכונות קרצוף אשר יסופקו על ידי הקבלן.

בחופשות יבוצעו על ידי הקבלן עבודות ניקוי יסודיות במתכונת חודשית לפי סעיף  .20
ענה עבודות הניקיון לאחר לעיל. במקרה בו יבוצעו שיפוצים במוסד, תבוצ 2.3

 כלל ה עבודות יבוצעו בהתאם  להיקף שעות שיאושר בכתב על ידי הגזבר.  השלמתם.

ניקוי יסודי של כל חדרי בתי הספר כולל חלונות, שמשות, קירות, דלתות, משקופים,  .21
 משקופי החלונות וריהוט, בחופשות מלימודים בסוכות, חנוכה ופסח.

עבודות העברת ציוד וריהוט, סידורם בתוך בתי הספר,  הקבלן יעמיד אנשים לביצוע .22
וכן פינוי חפצים מיותרים עפ"י דרישת מנהל/ת בתי הספר ולפי צורך לאורך כל 

 תקופת החוזה.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



69   
 

 
 

 

69 

 'ט פח נס
 

 
 בקשה לקבלת אישור משטרה
לקבלת אישור בקשה  -חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות חינוך

 משטרה
 
 

)להלן :  2001 –על פי חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, התשס"א
 החוק(.

 
אני הח"מ , שם פרטי : ____________  משפחה : ____________  .1

 ת"ז:__________ 
 

 תאריך לידה : ____________  כתובת : ___________________ מיקוד: _______
 
 
 

ת כוחו של : שם פרטי ומשפחה : איפה בזאת אני מי .2
 ___________________________ 

 
ת"ז : ___________________   מחברת : 

_______________________________ 
 

 להגיש בקשה זו בשמי.
 
 

 מצ"ב צילום תעודת זיהוי של הבגיר מגיש הבקשה .  .3
 
 
 
 

 ____________________תאריך : ___________________           חתימה : 
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 נספח י'

 הצהרה בענין מורשי חתימה של עיריית בית שאן 

ידוע לי שלעירייה מונה חשב מלווה מטעם משרד הפנים, בעל זכות חתימה מחייבת,   .1

 וללא חתימתו אין תוקף להסכם זה. 

מתן עבודות /  ו/או כל תוספתידוע לי שעל מנת לחייב את העירייה בגין הסכם זה,  .2

שירותים/אספקת טובין מעבר לסכום הנקוב בהסכם, או מעבר לתקופת ההסכם, ו/או כל 

חוזה/הסכם ו/או תוספת  מראשעבודות אחרות שאינן קשורות להסכם זה, עלי לקבל 

להסכם בכתב חתום ע"י ראש העירייה, גזבר העירייה וחשב מלווה )במצטבר(, וכי הזמנה 

מורשי החתימה של העירייה )במצטבר( לא  3ע"י  בעל פה ו/או חוזה/הסכם חתום שלא

 יחייבו את העירייה )לרבות תוספות להסכם/ חוזה( בשום מקרה ובשום תנאי. 

הנני מצהיר בזאת שידוע לי שחשבון שהוגש לעירייה יחשב כמאושר רק לאחר שנחתם  .3

ע"י מנהל המחלקה הרלוונטית + גזבר + חשב מלווה, וכי חשבון שנחתם חלקית לא 

 ווה אסמכתא משפטית  כחשבון שאושר ע"י העירייה.יה

ידוע לי, שבמידה ותוגש תביעה כנגד העירייה בגין אי תשלום התמורה עבור שירות/  .4

טובין  שאספק לעירייה, הרי שקיימת חובה עפ"י החוק להמצאת כתב תביעה לחשב 

לבית המלווה )בנוסף למסירתו לעירייה(, לכתובתו הפרטית, וזאת במקביל להגשתו 

המשפט, ובמידה וכתב התביעה לא יוגש הן לחשב המלווה והן לעירייה יחדיו, אזי, דין 

התביעה להידחות. ובחתימתי על חוזה/הסכם  זה, הנני מאשר ומסכים כי תוגש בקשה 

 מוסכמת על דעת שני הצדדים לדחיית התביעה על הסף.

 יחייבו לא ונספחיו ההסכם עפ"י שלא טובין אספקת שירות/ שמתן בזאת מאשר הריני .5

  והנני הצבי, קרן על הכסף את להניח וכמוהן תנאי, ובשום מקרה בשום העירייה את

 .לב תום חוסר טענת על וכן במשפט, ולא עושר עשיית טענת על מראש מוותר

הריני מצהיר בזאת שקראתי בקפדנות את הנספח, והבנתי את משמעות חתימתי על   .6

 הנספח. 
 

 _________________            ______________________     ________________ 

 שם הספק/ נותן השירות                       חתימה                                 תאריך 
 

 אישור

אני הח"מ ___________ עו"ד, מ.ר. _____________ מאשר בזאת כי ה"ה ________    

____  אשר זיהיתי אותם על פי תעודת זהות / המוכרים לי ___________      _____________

אישית, הינם מורשי החתימה של ___________   וכי חתימתם מחייבת את ________, חתמו 

 בפני על נספח  זה.   

_____________               ________________                            _________ 

 שם עו"ד                               חתימה וחותמת                            תאריך                  
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 נספח י"א

 שעות עבודה במוסדות חינוך  

 גלבוע
מספר ימי 

 שעות עבודה ביום עבודה בשבוע
ימי עבודה 

 ממוצע בחודש
סה"כ שעות עבודה 

 בחודש

 100 25 4 6 קומת קרקע

 100 25 4 6 קומת בניים

 100 25 4 6 יונהקומה על

 27 9 3 2 אולם ספורט

 9 9 1 2 משאבים

 50 25 2 6 שירותים בוקר

 4 1 4   מקלטים

 390 סך הכל שעות עבודה בחודש בית ספר גלבוע

 רמב"ם
מספר ימי 

 שעות עבודה ביום עבודה בשבוע
ימי עבודה 

 ממוצע בחודש
סה"כ שעות עבודה 

 בחודש

 87.5 25 3.5 6 קומת קרקע

 87.5 25 3.5 6 נייםקומת ב

 87.5 25 3.5 6 קומה עליונה
כיתות באולם ספורט  + 

 75 25 3 6 קרוואן

 27 9 3 2 אולם ספורט

 9 9 1 2 משאבים

 50 25 2 6 שירותים בוקר

 4 1 4   מקלטים

 427.5 םסך הכל שעות עבודה בחודש בית ספר רמב"

 תחכמוני
מספר ימי 

 שעות עבודה ביום עבודה בשבוע
עבודה  ימי

 ממוצע בחודש
סה"כ שעות עבודה 

 בחודש

 75 25 3 6 אגף א'

 75 25 3 6 אגף ב'

 75 25 3 6 אגף ג'

 75 25 3 6 אגף ד'

 50 25 2 6 אגף משרדים

 9 9 1 2 משאבים

 27 9 3 2 אולם ספורט
 4 1 4   מקלטים

 390 סך הכל שעות עבודה בחודש בית ספר תחכמוני
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 חווה חקלאית
מספר ימי 

 שעות עבודה ביום בודה בשבועע
ימי עבודה 

 ממוצע בחודש
סה"כ שעות עבודה 

 בחודש

 87.5 25 3.5 6 כיתות וחדר מורים

 25 25 1 6 שירותים בוקר
 112.5 סך הכל שעות עבודה בחודש בית ספר חווה חקלאית

 מאיר
מספר ימי 

 שעות עבודה ביום עבודה בשבוע
ימי עבודה 

 ממוצע בחודש
דה סה"כ שעות עבו

 בחודש

 100 25 4 6 מבנה מנהלה וכיתות

 75 25 3 6 שלושה קראוונים

 75 25 3 6 מבנה כיתות א' +ב

 100 25 4 6 מבנה  ג' +ד 

 27 9 3 2 אולם ספורט

 50 25 2 6 שירותים בוקר

 4 1 4   מקלטים

 431 סך הכל שעות עבודה בחודש בית ספר מאיר

 אולפנה
מספר ימי 

 בודה ביוםשעות ע עבודה בשבוע
ימי עבודה 

 ממוצע בחודש
סה"כ שעות עבודה 

 בחודש

 50 25 2 6 קומת קרקע

 50 25 2 6 קומה עליונה

 100 25 4 6 חמישה קראוונים

 25 25 1 6 שירותים בוקר

 225 סך הכל שעות עבודה בחודש בית ספר אולפנה
 שעות עבודה ביום   קשת יונתן

ימי עבודה 
 ממוצע בחודש

ודה סה"כ שעות עב
 בחודש

 100 25 4 6 קומת קרקע

 100 25 4 6 קומה עליונה

 50 25 2 6 שירותים בוקר

 250 סך הכל שעות עבודה בחודש בית ספר קשת יונתן

 גולני
מספר ימי 

 שעות עבודה ביום עבודה בשבוע
ימי עבודה 

 ממוצע בחודש
סה"כ שעות עבודה 

 בחודש

 100 25 4 6 אגף מנהלה וכיתות
 87.5 25 3.5 6 אגף כיתות

 87.5 25 3.5 6 אגף כיתות מבנה חדש

 12.5 25 0.5 6 אגף חיות
 50 25 2 6 שירותים בוקר

 4 1 4   מקלט
 341.5 סך הכל שעות עבודה בחודש בית ספר גולני
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 נועם
מספר ימי 

 שעות עבודה ביום עבודה בשבוע
ימי עבודה 

 חודשממוצע ב
סה"כ שעות עבודה 

 בחודש

 75 25 3 6 אגף בנים

 75 25 3 6 אגף בנות

 75 25 3 6 אגף מחשבים ומשחקיה

 75 25 3 6 אגף משרדים וחדר מורים

 27 9 3 2 אולם ספורט

 50 25 2 6 שירותים בוקר

 377 סך הכל שעות עבודה בחודש בית ספר נועם

 חטג"ר גלבוע
מספר ימי 

 עבודה ביוםשעות  עבודה בשבוע
ימי עבודה 

 ממוצע בחודש
סה"כ שעות עבודה 

 בחודש

 80 20 4 5 ארבע כיתות

 80 סך הכל שעות עבודה בחודש בית ספר חטג"ר גלבוע
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 עיריית בית שאן  שעות עבודה במוסדות ציבור 

 ימי עבודה בשבוע שעות עבודה ביום המוסד
סה"כ ימי עבודה 

 בחודש
סה"כ שעות 
 עבודה בחודש

 80 20 5 4 רווחה

 40 10 2 4 ביטחון

 66 22 5 3 מועדון נוער

 110 22 5 5 מופת

 66 22 5 3 מתנ"ס ד'

 77 22 5 3.5 מרכז למען הילד

 77 22 5 3.5 פיסגה

 33 22 5 1.5 יד לבנים

 15 5 1 3 ניצן
דרים/ פארק אקליפטוס/ 

 200 25 6 8 שירותים שוק

 27 9 2 3 איכות סביבה

 88 22 5 4 עירייה

 88 22 5 4 ההון האנושי

 10 5 1 2 מרכז מידע

 66 22 5 3 להבה

 27 9 2 3 מוזיאון
 1070 סך הכל שעות עבודה בחודש מוסדות ציבור

סה"כ שעות  בחודש מוסדות           
 3,025       חינוך

סה"כ שעות בחודש מוסדות 
 1,070       ציבור

סה"כ שעות בחודש מוסדות 
 4,095       חינוך וציבור

 


