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מכרז מסגרת פומבי מס' 
01/2019 

 

 לביצוע עבודות ניקיון במוסדות חינוך 

 יפו -בעיר תל אביב
 

 נעמי שמר;  המשתלה; צוקי אביב; הר נבו; דרויאנוב;

 ;חטי"ב ף+ סניעירוני ד' אשכול פיס+אולם ספורט;י א'+עירונ

מצקין; עירוני רוזס ביאליק רוגוזין; עירוני יא; חט"ב טז; קמפו עירוני ה+
אורט משה שרת; ; ()א שורשיםולם ספורט; ; תיכונט+אל"ב אג'יאל

  ;מרכז פסג"הגאולה; 
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 כללי  –פרק א  

 

 כללי .1

ניקיון  ודותבע וער ביצבדב רתמסג מבקשת לקבל הצעות למכרז"( החברהיובל חינוך בע"מ )להלן: "

 ו.המפורט במסמכי המכרז על נספחייפו עפ"י  –תל אביב בחינוך במוסדות 

 תאור כללי של העבודה/ טובין .2

 יפו –תל אביב מצויים בעיר ה מוסדות חינוךולא לאספקת כוח אדם לניקיון בביצוע עבודות ניקיון 
 :ןלהל "( המפורטיםמוסדות החינוך)להלן ייקראו יחדיו: "

 ; המשתלה .1

 צוקי אביב;  .2

 הר נבו;  .3

  דרויאנוב; .4

 נעמי שמר;  .5

 אשכול פיס+אולם ספורט;י א'+עירונ .6

 + סניף חטי"ב;עירוני ד'  .7

 חט"ב טז; עירוני ה+ .8

 ס ביאליק רוגוזין;קמפו  .9

 עירוני יא;   .10

 מצקין;רוז .11

 ; עירוני ל"ב אג'יאל  .12

 ולם ספורט; תיכונט+א .13

 (א)שורשים .14

 משה שרת;  .15

 אורט גאולה;  .16

  ;"הגספ כזמר .17

 
 צעותמועד הגשת הה .3

  . 9:00 בשעה 27/5/19 הצעות עד תאריך מועד אחרון להגשת 

 

 במכרזם קבלני יסיור .4

 כים:בתארי כובמכרז יער קבלניםסיור 

 נא לדייק.  - 08:30 בשעה 12/5/2019 ביום 

 נא לדייק.  - 08:30 בשעה  13/5/2019ביום 

  נא לדייק. - 08:30 הבשע  14/5/2019ביום 
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נוך", רחוב "יובל חישוכנת בו  פנינסולה בניין המשרדיםלנקודת המפגש הינה בכניסה  ש:גפמם מקו
 תל אביב.  48יהודה הלוי, 

 

שלא ישתתף באופן ו/או  יםבסיורבמכרז שלא ישתתף  משתתף. חובה םניבמכרז ה ניםקבלה יסיור
יהיה  ן מכרז זהייז לענכרבמג המשתתף בה. נצי תפסל הצעתו מבלי שוועדת המכרזים תדון מלא

הלים מכרז עצמו וככל שהינו תאגיד ו/או שותפות אזי מי מבעלי המניות ו/או מי מהמנהמשתתף ב
אם אינו בעל מניות או מנכ"ל  ותפים בה, בהתאמה.סמך לחייבו ו/או מי מהשו/או מי מטעמו המו

 בסיור.  ףתלהשת יםעלך מטעם הבתתף מוסמעליו להביא אישור בכתב מאת בעלי המציע לפיו המש
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  רכישת מסמכי המכרז: .5

החברה בכתובת: באתר  14:00בשעה  18/4/2019 . ניתן לעיין במסמכי המכרז החל מיום 1

 chinuch.co.il-www.yuval 

        8-, קומהביבא -תל ,48ביהודה הלוי צויים במשרדי בחברה, המ רכוש. את מסמכי המכרז ניתן ל2
 .08:30-15:00בין השעות:  28/4/2019 להלן: "משרדי החברה"( החל מיום)

יום  הפירעונה, שזמן שישולמו במזומן או בהמחא₪  1000ים תמורת סך של ניתן לרכוש את המסמכ
   רה.ושלא יוחזרו בכל מק ת מסמכי המכרז, לפקודת יובל חינוך בע"מ רכיש

   

 יםספום נפרטי .6

ת ההצעות בפקס ימים לפני המועד האחרון להגש 7עד בכתב, העביר שאלות ובקשות להבהרות, ל יש
 15:00 שעהב 21/5/2019ך תארילאחר תתקבלנה שאלות  לא .6211901-03מספר 

 על שולח הפקס לוודא קבלתו גם טלפונית.

-03 בטלפון: נוךיח בליו לש יועצת משפטיתייף, לגב' מעיין שטלפרטים נוספים בנושא ניתן לפנות 
6211911 . 

 .14:00עד  9:00ה' בין השעות  -בימים א' 

 זכרבמ בפרק ב' בתנאי המכרז שלהלן, הצעת המשתתף  7.2האמור בסעיף  אף על
 תוגש במעטפה אחת בלבד. למכרז(, 7)נספח 

ל בכ זוכים 3עד  תכריז על החברה לפרק ב' למסמכי המכרז, 2.3על אף הקבוע בסעיף 
 וך נשוא מכרז זה.ינחה תדווסמ

 

 

http://www.yuval-chinuch.co.il/
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 תנאי המכרז  –פרק ב'  

 

 הגדרות .1

 יובל חינוך בע"מ.  -החברה .1.1

מכותה לבחון את ההצעות סבאו כל ועדה אחרת שהחברה ועדת המכרזים של  -הועדה  .1.2
 ולהחליט על הזוכה במכרז.

 

 תנאים כלליים .2

 ו חלק ממנה.שומרת לעצמה את הזכות לקבלת ההצעה כולה א החברה .2.1

 יבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.חיתמ הינא הברהח .2.2

רשאית לפצל את היקף ההתקשרות בין המשתתפים במכרז, עפ"י  החברה .2.3
 דעתה. שיקול

צאות מכל מין וסוג הכרוכות בהכנת מסמכי המכרז וההצעה למכרז זה והכל ה .2.4
 יחולו על המשתתף במכרז ולא יוחזרו לו.

חרות מכל מין וסוג שהוא יות האזכול הכוים היוצרכויות בעלות, זזכויות ה .2.5
. המשתתפים במכרז אינם רשאים לעשות בהם ייכות לחברההמכרז שבמסמכי 

 צעה או לצורך ביצוע העבודה/הספקת הטובין.ההשימוש כלשהו אלא לצורך הגשת 

 להזמין את העבודה/ החברהאין לראות במכרז זה משום התחייבות כלשהי של  .2.6
 מכרז.הטובין נשוא ה

צוינות במסמכי המכרז הן לצורך אומדן בלבד ולצורך קבלת החלטות המ יותומהכ .2.7
 בקשר להצעת המשתתף במכרז.

מהרשום במסמכי המכרז, למשתתף  הכמויות שתבוצענה בפועל תהיינה שונות .2.8
במכרז לא תהיה עילה לתביעה בגין השינוי בכמויות. מחירי היחידה יישארו בתוקף 

 לביצוע. החברהי ע" דרשיתת של כמוקופת החוזה ולכלכל ת

ו/או לדרוש ממשתתפים במכרז אך לא חייבת ו/או הוועדה תהא רשאית  החברה .2.9
פרטים לצות ו/או אישורים ו/או מהחלקם השלמת מסמכים ו/או מידע חסר ו/או 

יכולתו או עמידתו בתנאי או /בכל הקשור לניסיונו ו נוספים ו/או הבהרות נוספות
שיקול דעתה, לשביעות רצונה המלא, על מנת י פ לע ,סףתנאי אחר לרבות  או כזה

 במסגרת שיקוליה.לרבות עמידתו בתנאי הסף לבחון את המשתתף והצעתו 

מכי המכרז סתירות, שגיאות, אי התאמות או שיהיה סמימצא המשתתף במכרז ב .2.10
בכתב ע על כך לו ספק כלשהו בקשר למובן המדויק של כל סעיף או פרט, עליו להודי

 לפני הגשת הצעתו.ימים  7ת חולפ .סבפקברה חל

לא תקבל  החברההצעת המשתתף במכרז תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד.  .2.11
 ם משותף" או "חברה בייסוד".זיהצעה של משתתף במכרז שהינו "מ
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 ותנאי סף להשתתפות במכרז כללייםתנאים  .3

 תנאים כלליים:

שורים אי ציגהשה ומורש כרז שהינו עוסקתתקשר רק עם משתתף במ החברה .3.1
 על כך.בתוקף 

לחוק עסקאות גופים ציבוריים,  2היות בעל אישור לפי סעיף על המשתתף במכרז ל .3.2
מופק באמצעות מאגר המידע של רשות  אה. האישור יכול שי1976 - התשל"ו

 המיסים. לאישור זה תצורף הצהרת המשתתף המאמתת את פרטי האישור.

  טי.פשהמ מעמדוו כרז לציין מהעל המשתתף במ .3.3

  למכרז. 6טופס  הצהרה על מעמד משפטי מצורף בנספח מס'  .3.4

של  ומאישור מאת רשם החברות המעיד על שהמשתתף במקרה של תאגיד או שותפות יצרף  .3.5
 המשתתף במכרז.

 תנאי סף:

ערבות מבוילת כדין, להבטחת קיום להצעתו על המשתתף במכרז לצרף  .3.6
 .בהצעתו התחייבויותיו

הקריטריונים  -תנאי הסף המפורטים בפרק ג'  לבכ דעמוכרז לעל המשתתף במ .3.7
 ההצעות.  לבחינת

 

  :תוקף ההצעה .4

ניתן יהיה  תוקף ההצעה .חודשים מהמועד האחרון להגשת ההצעות 4 הינו תוקף ההצעה
פקיעת ההצעה או לחילופין לפני  החברהחודשים נוספים עפ"י דרישת  4 -להארכה ב

 .להלן 6.5תאם לאמור בסעיף הב לןהל 6ף שבסעית תוקף הערבות בדרך של הארכ

 

 :מחויבות להצעה .5

משתתף במכרז יגיש טופס הצהרה בו הוא מאשר כי קרא ובחן בחינה זהירה את כל  .5.1
  רז וכי והגיש את הצעתו בהתאם לכך.כממסמכי ה

 למכרז. 1טופס  הצהרת המשתתף במכרז מצורף בנספח מס' 

 

 :ערבות למכרז .6

ית מבוילת כחוק הכל על פי האמור בנקא בותער ותהצעצרף לחייב ל ף במכרזכל משתת .6.1
 )להלן: "הערבות"(. להלן

 .תהקריטריונים לבחינת ההצעו -הערבות תהייה, בסכום הנקוב בפרק ג'  .6.2

על המשתתף במכרז להגיש את הערבות על פי נוסח טופס כתב הערבות, המצורף  .6.3
 למכרז. 2 בנספח מס'

 ק.ויות מבוילות כחוערבשן ורפי ספחיות במכרז זה ובנכל הערבויות הנזכרו .6.4

 הערבויות שניתן לצרפן למכרז הן אך ורק על פי המפורט להלן: .6.5
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י ו/או אגודה פסערבות ממוסד בנקאי ו/או מוסד כ -ערבות בנקאית  .6.5.1
שיתופית לאשראי, המורשים להוציא ערבות ע"י המפקח על הבנקים, לפי 

 רז.למכ 4הרשימה המצורפת בנספח מס' 

ים מהמועד האחרון להגשת ההצעות למכרז וניתן יהיה ודשח 4 -ה לת יהיתוקף הערבו .6.6
או מי שהוסמך על  החברהחודשים נוספים, על פי דרישת גזבר  4 -להארכה ב 

 .רהבחה ידי

משתתף במכרז שלא יצרף אחת מהערבויות שלעיל באופן הנדרש בסעיף זה, לא תדון  .6.7
 הוועדה בהצעתו והיא תיפסל.

 ו הערבות שצירף.ל חזרתו - כתהלא ז כרז שהצעתוף בממשתת .6.8

משתתף במכרז שהצעתו נתקבלה )להלן: "הזוכה"( ואשר לא יחתום על החוזה במועד  .6.9
 ת לחלט את סכום הערבות שהפקיד לטובתה.יארש החברה, תהא החברהשייקבע ע"י 

או /עם חתימת החוזה על הזוכה במכרז להחליף את הערבות שצירף להצעתו בערבות ו .6.10
המצוי הבטחת ביצוע החוזה. הערבות תהיה מבנק לם פיסכ כובדי עיהפקדה על י

רשימה שצוינה לעיל. הערבות ו/או ההפקדה יהיו בסכום שנקבע בחוזה. נוסח ב
לא תוחלף הערבות למכרז.  2על פי נוסח כתב הערבות המצורף כנספח  היהערבות יה

 יה.יכאמור, תהיה רשאית החברה לבטל הזכ

 

 :צעותגשת ההאופן ה .7

את חוברות המכרז עם הנספחים וההמלצות, בשני  לחברהש ייג זרבמכתף שתהמ .7.1
 העתקים זהים, על גבי הטפסים המיועדים לכך, במעטפה שהומצאה לו.

למכרז( יוגש במעטפה נפרדת שהומצאה, כשהיא  7)נספח עצמו יר חממסמך הצעת ה .7.2
 .לעיל 7.1יף , כמתואר בסעעם יתר מסמכי המכרזומוגשת סגורה היטב, 

 חיר ינקבו בשקלים חדשים.המעת צהם בחירימה .7.3

 הצעת המשתתף במכרז לא תכלול מע"מ. .7.4

ז רכהצעת המשתתף במכרז תהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה שיחתם בין הזוכה במ .7.5
 .החברהלבין 

המשתתף במכרז יגיש הצעתו במסירה ידנית, עד המועד האחרון שנקבע להגשת  .7.6
 הצעות במכרז, לכתובת הבאה:

 -משרדי החברה
 48, יוהל יהודה

 תל אביב
 8קומה 
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 המסמכים הבאים:יצרף את המשתתף במכרז  .7.7

 ז.למכר 1מסמך  הצהרת המשתתף במכרז, המצורף בנספח מס'  7.7.1

מצורף בנספח ק ע"ג טופס כתב ערבות, הערבות בנקאית מבוילת כחו 7.7.2
 .למכרז 2מס'

במקרה של  למכרז. 6מסמך  הצהרה על מעמד משפטי, המצורף בנספח מס'  7.7.3
רף אישור מאת רשם החברות המעיד על שמו של צוי תופתשותאגיד או 

 המשתתף במכרז.

. תדפיס ממאגר 6197 -ו"לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשלאישור  7.7.4
 בדבר עמידתו בתנאי חוק עסקאות גופיםות המיסים, המידע של רש

 ס זה., בצירוף הצהרתו המאמתת פרטי תדפי1976ציבוריים, התשל"ו 

הספקת הטובין, חתום ע"י המשתתף  עבודה/ע היצובל ירמסמך הצעת המח 7.7.5
 למכרז. 7במכרז, המצורף בנספח מס' 

 הצעות.הקריטריונים לבחינת ה -ג'  מסמכים נוספים, בהתאם לנדרש בפרק 7.7.6

 תקינות ההצעה .8

 הצעות שיוגשו באופן השונה מהמפורט לעיל עלולות להיפסל. .8.1

 תו.הצע תלסימכרז עלולה לגרום לפהסתייגות כלשהי של המשתתף ב .8.2

 .והן פסולות על הסף הצעות שיוגשו לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות, לא ייפתחו .8.3

 .ל דעתהשקו לפי בהצעה שהיא בלתי סבירה רשאית שלא להתחשב כלל החברה .8.4

איננה אחראית לכל הפירושים ו/או ההסברים שינתנו בעל פה למשתתפים  החברה .8.5
 במכרז.

יהיה  הקובע -ונית בהצעת המחיר חשבות עט רזגשו במכת ההצעות שהוהתגלתה בבחינ .8.6
 מחיר ליחידה ובהתאם לכך יחושב הסך הכולל של ההצעה.

ות למכרז, להכניס שינויים דם למועד האחרון להגשת ההצערשאית בכל עת, קו החברה .8.7

תיקונים במסמכי המכרז, ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפים. השינויים ו

מתנאי המכרז ויובאו, בכתב, לידיעתם של  רדנפ יתלב ים, כאמור, יהוו חלקוהתיקונ

המשתתפים בכנס הספקים/ קבלנים ורוכשי מסמכי המכרז באמצעות מכשיר 

 ימסרו על ידם. קסימיליה לפי מספרי הפקס שיהפ

 



     וך בע"מיובל חינ

9 
 

 הודעה על הזכייה וההתקשרות .9

 ם במכרז.תמסור למשתתפים במכרז הודעה בכתב על זכייתם/אי זכיית החברה .9.1

ייחתם חוזה שהעתקו, על נספחיו, מצורף בחלק  החברהבין רז למכב םיכוז בין הזוכה/ .9.2
אלה, כתוצאה מהחלטת הועדה. ב' של מסמכי המכרז, בשינויים המחויבים, אם יהיו כ

וכים במכרז יהיו על פי תנאי המכרז והחוזה הנ"ל תנאי ההתקשרות עם הזוכה / ז
 הם.)בשינויים המחויבים( על נספחי

 מים מיום שיידרש לכך.י 7תוך  וזההח לע וםהזוכה במכרז יחת .9.3

י הזוכה במכרז יגיש עד למועד החתימה על החוזה אישור על קיום ביטוחים, חתום ע" .9.4
  וזה.דרישות הביטוח המפורטות בח חברת הביטוח, להבטחת קיום

 למכרז. 5טופס אישור על קיום ביטוחים מצורף בנספח מס'  .9.5

לעיל ו/או  9.4 -ו 9.3 9.2פים קטנים עיבס ויתיוייבוז לא יעמוד בהתחהיה והזוכה במכר .9.6
ודעה רשאית לבטל את הזכייה במכרז בה החברהלא ימציא ערבות לחוזה כנדרש, תהא 

בהודעה זו, וכן למסור את ביצוע  החברהאריך שייקבע על ידי בכתב לזוכה, החל מן הת
 ףתשתרוש פיצוי מהמשות לדתהא ר לחברההמכרז למי שייקבע על ידה. כמו כן, 

 לה בשל כך.על כל הפסד שייגרם רז במכ

בכל מקרה בין אם בוטלה הזכייה במכרז מכל סיבה שהיא ובין אם לאו, רשאית  .9.7
תהא רשות לדרוש פיצוי  לחברהמקצתה. כמו כן, לחלט את הערבות, כולה או  ההחבר

 מהמשתתף במכרז על כל הפסד שייגרם לה בשל כך.
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 תועהצטריונים לבחינת הקריה  -פרק ג'  

 

   יקולים בבחינת ההצעותשה .1

 בגורמים הבאים: החברהבשיקוליה בבחינת ההצעות תתחשב  

 100% -הצעת המחיר משקל 

 למכרזערבות  .2

  .  ₪ 150,000 ו בסך שלינה גובה הערבות למכרז 

 :תנאי הסף לבחינת ההצעות .3

ורטים להלן פמה נאיםבמכרז לעמוד בכל הת בנוסף לתנאים שצוינו בפרק התנאים הכלליים, על המשתתף
 :למכרז הגשת ההצעותהאחרון ל במועד

בבתי ספר  ניקיון  תוביצוע עבודניסיון ב משתתף במכרז אשר מבקש להגיש הצעתו למכרז יהא בעל .3.1
כולל  לא )ש"ח לשנה   1,500,000 בהיקף כספי של לפחות או על יסודיים ו/או חטיבות ביניים(/)יסודיים ו

 .2018, 2017, 2016דריות  לנהק  שניםהשלוש , במהלך (מע"מ

 המציע מו שלקיו המשך לגבי ממשיים ספקות בדבר הערה המציע כנגד תלויה לא ההצעות, הגשת במועד 3.2

יובהר  .חי" כ"עסק ולהתקיים להמשיך המציע יכולת בדבר ספק המעלה דומה הערה כל או  חי" כעסק"

 .ההצעות הגשת במועד הקיים בוקר האחרוןמה ינתהש הכספי ח"הדו על ססויתב הפיננסיים הנתונים כי

 יםסיוראחד הישתתף במשתתף במכרז שלא  –חובה  ההינקבלנים  יבסיורהשתתפות המשתתפים במכרז  .3.3
נציג המשתתף במכרז לעניין מכרז זה יהיה  .בלי שוועדת המכרזים תדון בהתו מהצע תיפסל או יאחר

מי מבעלי המניות ו/או מי מהמנהלים ו/או מי  ית אזפוו וככל שהינו תאגיד ו/או שותהמשתתף במכרז עצמ
בעלים או המנכ"ל עליו אם המשתתף אינו ה ה.מטעמו המוסמך לחייבו ו/או מי מהשותפים בה, בהתאמ

 שור מהבעלים.להביא אי

ים מועסקחוק העסקת  על המשתתף במכרז להיות בעל רשיון לפעול כקבלן שירות בתחום הניקיון עפ"י .3.3
 .1996 –התשנ"ו  ,םדכח אי ע"י קבלנ

 אישורים .4

 ,שפורטו לעיל על המשתתף במכרז לצרף  את המסמכים המתאימים המעידים על עמידתו בתנאי הסף
  לרבות: ומסמכים נוספים 

במכרז  סיונו של המשתתףיהמעידים על נ מסמכים אחריםחוזים ו/או המלצות ו/או אישורים ו/או  .4.1
 למכרז(. 8)ר' דוגמה בנספח  לעיל 3.1עיף בס טרוכמפ כלהספר/מזמין העבודה ה מאת בתי

של כל אחד מבעלי השליטה בו  -המשתתף במכרז יצרף להצעתו תצהיר חתום על ידו )ואם הינו תאגיד  4.2
 השליטה, במידה והיו כאלה(, בדבר קיום חובותיו בעניין זכויותבחברות אחרות בבעלות מי מבעלי ו

ורך מכרז זה, בעל שליטה הינו בנספח ד' לחוזה המצ"ב. לצ םיטמפורה ים על פי חוקי העבודהמועסקה
 .מהון המניות המונפק ונפרע של התאגיד 25%המחזיק בלפחות 

של המשתתף במכרז עצמו ואם הוא תאגיד  םן רלוונטייין פלילי ופסקי דייפורטו הרשעות בד בתצהיר 4.3
טה במידה והיו כאלה, וכן כל ילשלי הבערות בבעלות מי מבו וחברות אחבעלי השליטה  אז גם של 

על ידי מנהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת בגין הפרה של חוקי העבודה  הקנסות שהושתו
ה. נוסח התצהיר מצורף בזה שקדמה למועד האחרון להגשת ההצעהמפורטים בנספח ד' לחוזה בשנה 

בו יצרפו אישור של  הטהשליי יד(. המשתתף במכרז ו/או מבעלא' כאשר מדובר בתאג 9)או  9כנספח 
השנים שקדמו למועד האחרון  3 –מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת בדבר ההרשעות ב 
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רם )לרבות של עד האחרון להגשת ההצעה, או העדה ובדבר הקנסות בשנה שקדמה למולהגשת ההצע
 יו כאלה(.חברות אחרות בבעלות מי מבעלי השליטה, במידה וה

בו או בחברות אחרות בבעלות מי מבעלי  כרז או מי מבעלי השליטהמב שתתףהממובהר בזאת כי אם 
או  הגשת ההצעות בעבירה פלילית אחתהשליטה הורשעו בשלוש השנים האחרונות שקדמו למועד 

. כמו בחוקי העבודה המפורטים בנספח ד' לחוזה, תיפסל ההצעה על הסף יותר מבין העבירות המנויות
כרז או מי מבעלי השליטה בו נקנסו על ידי מנהל ההסדרה מב שתתףהמכן מובהר בזאת, כי אם 

נויות בחוקי העבודה המפורטים והאכיפה במשרד התמ"ת בשני קנסות או יותר בגין העבירות המ
ד האחרון להגשת ההצעות, תיפסל ההצעה על הסף. מובהר בזאת נספח ד' לחוזה בשנה שקדמה למועב

 סות שונים.נקכמנו יימספר קנסות בגין אותה עבירה כי 

להחליט מטעמים מיוחדים שיירשמו שלא לפסול הצעה במכרז  החברהלמרות האמור לעיל, רשאית 
 ו קנסות כאמור.לגביה התנאים בדבר הרשעות ו/א אף אם התקיימו

קיימת חוות  רשאית לפסול ההצעה של המשתתף במכרז, שלגביו או לגבי בעל/י השליטה בו החברה
ביקורת של אחד ממשרדי הממשלה, איתם התקשר המשתתף במכרז  ח"ו דוא דעת שלילית בכתב

גשת ההצעות, שעניינם זכויות חרון להבהסכם התקשרות במהלך שלוש השנים שקדמו למועד הא
 ים שהועסקו על ידו בהתקשרות עם משרדי הממשלה.עסקומה

ה בתאגיד טילי השעלישור מאת עו"ד/רו"ח לעניין בככל שהמשתתף במכרז הינו תאגיד יש לצרף א
 קיומן או העדרן. –)כהגדרתו לצורך מכרז זה( וחברות אחרות בבעלות מי מבעלי השליטה 

עול כקבלן ימה וחותמת עו"ד של הרישיון לפצרף העתק נאמן למקור מאומת בחתהמשתתף במכרז י 4.4
 לעיל. 3.3שרות כמפורט בסעיף 

או הייתה להם התקשרות עם  םש להשימשתתפים במכרז מובהר כי גם  למען הסר ספק, הערה:
 החברהורוצים להוכיח את ניסיונם באמצעות הניסיון שצברו בעבודות שביצעו במסגרת  החברה

 לעיל "האישורים". 4בסעיף  דרשים לצרף את המסמכים הנדרשיםנ

 א'.  3כמפורט בנספח  חוו"ד רו"ח לעניין הערת עסק חי 4.5

 . חלק כללי -לעיל לפרק א' 5ף בסעי טרכמפו זעבור רכישה של מסמכי המכר להקב 4.6

הם. בניתוח תהיה רשאית לבקש ממשתתפי המכרז ניתוח תמחירי של הצעתם בנוסח שיועבר ל החברה .5
ים כגון: שכר יסוד, חופשה, מועסקגם מרכיבי השכר ל ד הרווח הקבלני ורכיבים נוספיםהתמחירי יצוינו מלב

השתלמות, מחלה, הפרשה לפיצויים, ביטוח לאומי,  ןרקשה לפרעות, הבראה, הפרשה לפנסיה, החגים, נסי
 הרחבה )ככל שישנן( ועוד.  תוספות שונות לפי צווי 

אותו במהלך כל תקופת  רי על ידי המשתתף במכרז יחייבוי הנתונים שיוצגו בניתוח התמחימובהר בזאת כ
ך ההתקשרות עימו להמרז במכהמשתתף בבמכרז ומשלא יעמוד  במידה ויוכרז כזוכה החברהההתקשרות עם 

בודות, רשאית לקזז כספים המגיעים לו בגין ביצוע הע החברהי, תהא בנתונים שהוצגו על ידו בניתוח התמחיר
 זה על נספחיו.   והכל בהתאם לאמור במכרז

בתחום הניקיון,  סקמועלשעת עבודה של  מעסיקלנוחות המשתתף במכרז מצ"ב עלות השכר המינימלית ל
 למכרז.  10כנספח , 1.4.2018ם יומעודכנת ל

ות ממועד שע 72-את הניתוח התמחירי הנ"ל וזאת לא יאוחר מ החברההמשתתף במכרז מתחייב להגיש לעיון  
 תמחירי יוצגו על בסיס אחיד: שעתי, יומי או חודשי.ועבר על ידה. הרכיבים בניתוח הבקשתה בכתב ובנוסח שי

למכרז כמו גם הניתוחים התמחירים שיוגשו ע"י  הרבהחן מדשיב שעומד בבסיס אות, כי התחמובהר בזא
 כלשהוא.משתתפי המכרז אינם לפרסום ולא יועברו למשתתפי המכרז ו/או לצד ג' 

 



 

12 
 

 היקף עבודות .6

 10,387,311.00 -בסך של כהינו נשוא מכרז זה וסדות החינוך מכרז עבודות ניקיון בממעריכה כי  ההחבר 6.1
 לשנה. ₪

 החברהאין  שיבוצעו באמצעות חוזה המסגרת שיחתם. בודותכאומדן בלבד לע מובא ההיקף הנ"ל       
את הזכות להקטין  החברהעצמה מתחייבת לבצע עבודות בהיקף הנ"ל או בכל היקף אחר, וכן שומרת ל

מוחלט ועפ"י אילוצים ( ו/או להגדיל את הסכום הנ"ל, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי וה100% –לו ב )אפי
 ל ועבודות נשוא מכרז זה בפרט.לכדות בורים בביצוע עבום הקשתקציביי

ת מחירי היחידה הגדלה או הקטנה של היקף העבודות, לא תקנה למשתתף במכרז עילה לתביעה להגדל 6.2
כנגד ותר על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה לכל תביעה אחרת והמשתתף במכרז מושהציע במכרז, או 

 ודות יהיה קטן או גדול מהצפוי.בעספר הבודות בכלל או מלו ע במידה ולא יימסרו החברה

 

 הכרזה על זוכים וחלוקת עבודה .7

 ולה ביותר במצטבר.ככל שניתן, על בסיס ההצעה הז , בחלוקה שווהבמכרזזוכים   3החברה תכריז על עד 

 

 

 

 



 

13 
 

 

 שם המציע:____________

 _______חתימת וחותמת המציע:_____

 

 

 

 

  יובל חינוך בע"מ

 חינוך דותסניקיון במו דותעבו

 יפו-בעיר תל אביב

 

 

 

 מסגרת  חוזה             
 01/2019למכרז מס' 
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 הסכם
 

 2019ת יפו ביום ____ לחודש _________שנ-אביב-שנחתם ונערך בתל

 

 

 בין
 

 513237545 חינוך בע"מ ח.פ בליו

 48הלוי ה ודהי

 יבבא-תל

________ֹֹֹֹ_____________ 

 מצד אחד חברהה -להלן 

 

 לבין
 

_____________________ 

 מצד שני הספק -להלן 

 

קבלת הצעות לביצוע ל  18/4/2019בתאריך "( המכרז)להלן: " 01/2019 פרסמה מכרז פומבי מס' חברהוה הואיל
לחוזה זה,  כניט הטרפבמ וא בנספח ב' ,פח א'ט בנס, כמפורספקת טוביןתים ו/או או/או שירו עבודה

 ת"."דרישות מקצועיו -__________________________________" ויכונו להלן "שכותרתם 

 

" מתאריך טופס הצעת מחירמסמך המפורט בנספח ג' שכותרתו "והספק נענה לבקשה והציע הצעתו ב והואיל
 "הצעת הספק"; -ן יכונה להל___________  ש

 

יימה בתאריך שהתקקיבלה את "הצעת הספק", על פי החלטת ועדת מכרזים מס'_________,  חברהוה ליאוהו
.__________ 
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 הצדדים כדלקמן:ולפיכך מוסכם בין 

 

 כללי .1

 המבוא לחוזה זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.  1.1

ה לא לואו, וכי החברותנה ביניהם בממהם וכאת המוספים נכונה מוסכם בין הצדדים כי תנאי חוזה זה משק 1.2
יבויות, בכתב או בעל פה, פרסומים, הצהרות, מצגים, הסכמים והתחי תהיה קשורה בכל הבטחות,

יתור או הסכמה או שינוי מהוראות זה ואשר נעשו, אם נעשו, קודם לחתימתו. כל ו שאינם נכללים בחוזה
מלהעלות כל  והספק יהא מנועת שני הצדדים, מיבחתוה בכתב אלא אם נעשחוזה זה לא יהא לו כל תוקף 

 ך האמורה.שלא נעשה בדר ויתור ו/או הסכמה ו/או שינוי טענה בעניין

המכרז של חוזה זה. סטייה  ביצוע ההתקשרות, כפי שפורטו בתנאיהספק מתחייב לעמוד בכל תנאי הסף ל 1.3
 ב לכך.תכר בואיש ספקאם קיבל ה של החוזה, אלאיסודית מתנאים אלה תהווה הפרה 

 מתן שירותיםבמסגרת של  יםהספק ניתנ או השירותים הניתנים על ידיכי העבודה  מסכימיםהצדדים  1.4
הצדדים  . למען הסר ספק,גים בין עובד ומעבידעבודה קבלנית ולא במסגרת יחסי עבודה הנהווכ

השירותים  ןמת תרה במסגו עבודיבצעאשר עובדי הספק מצהירים בזאת כי לא יתקיימו יחסי עבודה בין 
 ין החברה.י הספק לבעל יד

, אם וככל שורים או נובעים מחוזה זההספק ישא בהוצאות ביול חוזה זה ובהוצאות ביול מסמכים אחרים הק 1.5
 .שיחולו

 

 מונחים והגדרות .2

 בחוזה זה תהא למונחים הבאים משמעות כמוגדר להלן:

 זה.נספח א' לחוזה  תשרוקדים להתנאים המיוחמנהל היחידה, כמפורט במסמך הת -המנהל  2.1

 הפעילות הנדרשת בהתאם לתנאי חוזה זה ונספחיו. - או השירותים העבודה 2.2

 ווה המתחייב.הסחורה המסופקת עם העבודה, לרבות השירות הנל -הטובין  2.3

 ם.טובין הנדרשיה ו/או השירותים ו/או מסמך המפרט את הדרישות הטכניות של העבודה -המפרט הטכני  2.4

טובין המשתרעת לאורך הזמן הנקוב בחוזה  ו/או שירותים ו/או ההספקת עבוד -ן יגירוסתמשכת/להספקה מ 2.5
 בהתאם לדרישת החברה.זה, בכמויות ובמועדים 

 תקשרות, נספח א' לחוזה זה.סמך התנאים המיוחדים לההמדד המצויין במ -המדד  2.6

 

 מסמכים המצורפים לחוזה .3

   :הזזה ונפרד מחחלק בלתי  המסמכים המפורטים להלן מהווים 3.1

 להתקשרות המצורף בנספח א' לחוזה. ם המיוחדיםמסמך התנאי 3.1.1

 זה.המפרט הטכני המצורף בנספח מס' ב' לחו 3.1.2

 ף בנספח ג' לחוזה.מסמך הצעת המחיר, החתום ע"י הספק, המצור 3.1.3

 לחוזה. נספח ד'כ ים כולםרשימת מסמכים נלווים לחוזה, המצורפהמכרז עצמו על תנאיו ונספחיו וכן  3.1.4
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 בין המסמכים שלעיל, יהיה תקף המסמך האחרון שפרסמה החברה.רה סתיבודה מתגלה עהלך הה ובמקרבמ 3.2

 ור כל פירושים ו/או הסברים שניתנו בעל פה.החברה אינה אחראית עב 3.3

 

 בלבד( או למתן שירותים מתמשכים תקופת ההתקשרות )להספקה מתמשכת .4

 . 18/8/2019ותחל ביום  זהוה על החמיום החתימ תייםתקופת ההתקשרות בין הצדדים תהיה לשנ 4.1

נוספות, שנה או  נתייםהחברה שומרת לעצמה את האופציה הבלעדית להאריך את תקופת ההתקשרות בש 4.2
 ויות, כפי המוגדר בחוזה.מנה בכל פעם, בתנאים ובמחירים בכפוף להתייקרחלק מ

 .בכתב רותמועד ההתקשיום לכל הפחות לפני תום  30הודעה על הארכת החוזה תמסר לספק  4.3

 

 והעסקת ספקים אחרים ותרשקתההשינויים בהיקף  .5

ובלבד  50%עלה על החברה רשאית להגדיל את היקף ההתקשרות, כולה או פרט מפרטיה, בשיעור שלא י  5.1
 ראש.שתודיע על כך לספק בכתב ומ

עה לספק. ההודהחברה רשאית להקטין את היקף ההתקשרות, כולה או פרט מפרטיה ובלבד שתודיע על כך   5.2
 וחה.לשמ םויום מי 14תוקפה תיכנס ל

 ם אחרים.ספקי בעצמה או באמצעותבחוזה זה  יםהכלול שירותיםהזכות בידי החברה לבצע גם חלק מה  5.3

ו/או לבצע כל התקשרות אחרת  ה זה או לחלקםנשוא חוזשירותים החברה רשאית לפרסם מכרזים נפרדים ל  5.4
 שרות האחרתתקהה וא שפריטי המכרז האחר עה לכךיבנה ו/או תתהא כל טעלא  לספקלפי ראות עיניה ו

 ים אחריםקספל שירותים נשוא חוזה זהרשאית למסור חלק מהתהייה החברה  ,כלולים בחוזה זה. כמו כן
 .בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי

 

 זכויות הסבת איסור .6

פיו ת הנאה על או כל טוב הספק אינו רשאי להסב ו/או להמחות ו/או להעביר את החוזה, כולו או חלקו,  6.1
ובין שלא בתמורה, ו/או לשעבד את זכויותיו על פי חוזה זה, כולן או חלקן, אלא אם  הרומתלאחר, בין ב

  ברה מראש ובכתב.קיבל את הסכמת הח

זה זה ולהעביר, להמחות, להסב, לשעבד ו/או ישי בנעליה בכל הנוגע לחוהחברה זכאית להכניס צד של  6.2
לצד שלישי לפי שיקול דעתה הבלעדי  הז הזוחובותיה עפ"י ח יותיה ו/אובוד את זכולהמחות על דרך השע

קח על עצמו את התחייבויות החברה וללא צורך בקבלת הסכמתו של הספק לכך, ובלבד שאותו צד שלישי יי
רה, ההמחאה, ההסבה, השעבוד ו/או מפורט בחוזה. המנהל יודיע לספק בכתב על ההעבכלפי הספק כ

 במועד הנקוב בהודעה. ףקותל ניין, והם יכנסווד, לפי העל דרך השעבההמחאה ע

 

 הדרישה מהספק .7

כני, כמפורט בנספח ב' לחוזה זה הספק מתחייב לספק בצורה מהימנה ומקצועית את האמור במפרט הט  7.1
 ובהצעת הספק.

אם ותיה, אלא שום ויתור, הנחה, המנעות מפעולה במועדה או ארכה מצד החברה לא יחשבו כויתור על זכוי  7.2
 מפורט ובכתב. ןפואה החברה על כך בכן ויתר
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 אחריות הספק ובטיחות .8

סופקים על ידו לפני הספקתם וישא טובין המו/או השירותים ו/או ה הספק יהיה אחראי לאיכות העבודה  8.1
ביצוע העבודה ו/או השירותים או לאחר  לטת בגין פגמים, אם יתגלו על ידי החברה לאחרבאחריות מוח

  .רת הטוביןמסי

לות בדין בנושא בטיחות לרבות בטיחות וקים, התקנות וההוראות החחה לכ על הספק יחולו -בטיחות   8.2
 1954 -תשי"ד חר כל הוראות חוק ארגון הפיקוח על העבודה, הבעבודה. כמו כן מתחייב הספק למלא א

 -נ"ט בדים(, התשוהדרכת עו קנות ארגון הפיקוח על העבודה )מסירת מידעוהתקנות שהותקנו מכוחו לרבות ת
  או תקנה שיבואו במקומם. קוח לכוכן  1999

 

 התמורה .9

פק מהחברה סכום כמפורט בהצעת טובין דלעיל יקבל הסה ו/או השירותים ו/או תמורת הספקת העבודה  9.1
 לק בלתי נפרד מחוזה זה.הספק, המהווה ח

מסמך ם למפורט במודה, בהתאמוסכם על הצדדים כי התמורה המצויינת במסמך הצעת הספק תהיה צ  9.2
 לחוזה המצורף בנספח א'. םידחוהתנאים המי

 ף תעודת משלוח.החשבונות לתשלום יוגשו ע"י הספק ע"ג חשבונית מס כחוק, מקור והעתק, בצרו  9.3

 את כל הפרטים הבאים: בחשבונית לתשלום יכלול הספק  9.4

 .שם החברה, כתובתה, טלפון ותאריך החשבונית 9.4.1

 .מספר עוסק מורשה 9.4.2

 .מטפלה וגורם תא להזמנמכאס 9.4.3

 .ליחידה, מע"מ וסה"כ לחשבונית , הסכום הכוללהדיחילכמות ומחיר  9.4.4

 .במידה וקיימת -התייקרות  9.4.5

 .חותמת וחתימת החברה 9.4.6

 

 י התשלוםתנא .10

טובין ואישור המנהל או מי שימונה על ידו, על ה ירותים ו/אוו השו/א התשלום יבוצע לאחר קבלת העבודה 10.1
 .תים במסמך הדרישוכפי שמוגדרת הנדרשת, עמידתו בכמויות ובאיכו

)להלן:  2017-בהתאם למועד הקבוע בחוק מוסר תשלומים לספקים, התשע"זשבון ישולם ע"י החברה חה 10.2
אחר שיבוא במקומו לעניין זה. החשבון ישולם ללא כל תוספת  חוק מוסר תשלומים לספקים"( או כל חוק

 .דיןעל פי כל  ה חייבת בניכוייםחברשהיא, בניכוי הסכומים שה

החשב הכללי" )ריבית רגילה ל יישאו ריבית של "ו במועדים המפורטים לעיכל הסכומים אשר לא שולמ 10.3
 ית פיגורים ו/או ריבית חריגה( כעבור חודשיים מיום אישור החשבון ע"י המנהל.ביא רלובכל מקרה 

, לפי ת זיכוי לבנקיםעפ"י תנאי החוזה בהמחאות בנקאיות ו/או בהודעהחברה תשלם את המגיע  10.4
 החברה. בחירת
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 הף מהחברה, אלא אם כן קיבל על כך הסכמי להמחות את זכותו לקבלת סכומי כסיהיה רשאהספק לא  10.5
 מאת גזבר החברה או מי שימונה על ידו. שאמר

 

 מועדי ההספקה .11

וחדים טובין יהיו כמפורט במסמך התנאים המיהספקת ה ו/או מתן השירותים ו/או מועדי הספקת העבודה 11.1
 .זה , המצורף בנספח א' לחוזהתקשרותלה

 

 החברהל ידי הפסקת ההתקשרות ע .12

עד הנקוב בהצעת הספק, מבלי שתהייה ומי הנאת ההתקשרות בכל עת, אף לפ ית להפסיקהחברה רשא  12.1
 חודש ימים מראש. ברים כלשהם, ובלבד שתשלח על כך הודעה בכתב לספק,חייבת במתן הס

החברה בכתב, כשיש בידי ית על ידי הודעה ן הספק מיידקשרות בינה לביהחברה רשאית להפסיק את ההת 12.2
נות כוזבים בקשר להתקשרות זו ובחש ששהספק או אדם אחר בשמו של הספק, הגי הוכחות להנחת דעתה,

 או כל התקשרות אחרת בין החברה לספק.

מעבר  ג שהואמכל סויה הספק זכאי לפיצויים ו/או לתשלומים התקשרות לא יההבמקרה של הפסקת  12.3
החברה  רצונה של , לשביעותבפועל נתן/סיפקהספקות שתים ו/או ן העבודה ו/או השירומורה בגילת

 .חיו, עד לאותו מועדפסל נעובהתאם לתנאי החוזה 

 

 תקיזוז חובו .13

ה על פי כל חברב שהספק חייב להחברה רשאית לקזז מהתשלומים המגיעים לספק מכל סכום שהוא כל חו 13.1
 ה מוקדמת.את ללא כל הודעדין או חוזה וז

 

 עובדי הספק .14

ים סלבין הספק ו/או מי מטעמו מתקיימים יחפק מוצהר ומובהר בזאת, כי בין החברה הסר סלמען  14.1
עבודה ו/או שירותים ו/או טובין כמפורט בנספח א', לחברה חריים בלבד, במסגרתם מספק הספק סמ

 וזה זה. לח 9בעה בסעיף ו/או במפרט הטכני לחוזה זה, כנגד התמורה שנקבנספח ב' 

התחייבויותיו על פי חוזה זה  ים שיבצעו מטעם הספק אתשרים בזה, כי העובדהצדדים מצהירים ומא 14.2
הספק"( הינם עובדיו של הספק בלבד וכי הם יהיו נתונים להוראותיו, פיקוחו והשגחתו  ידעוב")להלן: 

טעמו הספק ו/או מי מין החברה לבין . אין בחוזה זה או בתנאי מתנאיו כדי ליצור בהמלאים של הספק
 מיוחד מי מעובדיו, יחסי עובד ומעביד.בולרבות ו

לומים הכרוכים בהעסקת עובדי הספק, ויהיה שתוה תצהיר, כי הוא בלבד ישא בכל ההוצאוק מהספ 14.3
סכם קיבוצי ו/או צווי הרחבה רלוונטיים חראי להם ולתשלומים, בהתאם לכל דין, לרבות בהתאם לכל הא

וחים ים על פי דין, תשלומי החובה, המסים, הביטידית לכל הניכויהיה אחראי בלעחוזה זה. הספק ו/או 
ו/או המלווים החלים על מעביד על פי כל דין בגין עובדיו ולכל  ליםט)לרבות ביטוחים סוציאליים(, ההי

 זה. ודה/ מתן השירותים/ הספקת הטובין על פי חוזההסיכונים והאחריות בקשר עם ביצוע העב

ו על ידי הספק וים של עובדי הספק יקבעאליות והתנאים הנלוכרם, הזכויות הסוציסכם, כי שמובהר ומו 14.4
חוקי העבודה, ההסכמים כויות הסוציאליות והתנאים הנלווים על פי זה, רכמהש ולא יפחתבלבד, אך 

 .לפי העניין הקיבוציים ו/או צווי ההרחבה החלים
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הקבוע בחוק הגנת ה לא יאוחר מהמועד ובכל מקר שהוסכם ביניהם שלם את שכר עובדיו במועדיהספק  14.5
 .1958 –כר, התשי"ח הש

ר העובד לאומי בלבד על פי הוראות החוק בעניין. משכ חיטובעובד ינוכו מס הכנסה, מס בריאות ור המשכ 14.6
קורס  כלליות האמור לעיל, בגין ביגוד, טלפון, עלותלא ינוכו סכומים כלשהם לרבות, אך מבלי לגרוע מ

 ות ימי רענון.להכשרה ו/או ע יסית, עלות ימיהכשרה בס

ם את החלק היחסי של תקהעסלדש הראשון עובדיו מדי חודש והחל מהחובנוסף, מתחייב הספק לשלם ל 14.7
על פי יים לקופת גמל הפרשות עבור תגמולים ופיצו ל אחד מעובדיולהפריש מדי חודש לכדמי ההבראה, וכן 

בצו כקבוע עובדיו, והכל חירת כל אחד משתלמות על פי בוהפרשות לקרן הל אחד מעובדיו, כבחירת 
ו/או  2013 –פים ציבוריים, התשע"ג וגן בוהשמירה והניקי די קבלני שירות בתחומיהעסקת עובדים על י

אי למשוך את הכספים שנצברו , כי הספק לא יהיה רשומוסכם ובהרמ. בצו ההרחבה החל לפי העניין
ר, ההסדר המפורט לעיל יהיה כפוף זשמדובר בעובד מור לעיל, ככל שהוא. על אף האבקופות בכל מקרה 

ת הגורמים המוסמכים להסדיר סוגיה זו, כפי וארלהו או/ו 1991  -חוק עובדים זרים, תשנ"א להוראות 
 שתפורסמנה מעת לעת.

 י באמצעות סוכנות שהוא בעל עניין בה.הסדר פנסיונלעובדיו בצע לא יהספק  14.8

שירות החברה וכן את משכרם עבור עבודתם בשל עובדיו את החלק  לוש השכרלהציג בתתחייב הספק מ 14.9
החברה בשורות נפרדות, לצורך מעקב החברה על  תירושלק משכרם עבור עבודתם בשעות נוספות בהח

ת ובחגים בשורה נפרדת משעות העבודה תשלומים אלו. הספק מתחייב לרשום את שעות העבודה בשבתו
 עבור ימי החול.הנוספות 

 זה זה. אם את דרישות חובהסכם העסקה התועובדיו העבודה בינו לבין  הספק מתחייב להסדיר את יחסי 14.10

 .1958 –שי בהתאם לחוק הגנת השכר התשי"ח ד תלוש שכר חודבול עכהספק ימסור ל 14.11

לעובד  חוק הודעהעל תנאי העבודה בהתאם להודעה  לו, אחד מעובדיו, בשפה המובנתלכל ימסור הספק  14.12
 . 2002 –, התשס"ב בודה(נאי ע)ת

 וכן העובדים שקיבלו את ההודעה, ל את פרטיטופס הכוללחברה ההתקשרות ימציא הספק  חילתעם ת 14.13
ת תוכנה, וזאת בצירוף נוסח ההודעה שנמסרה הצהרה כי העובד קיבל את ההודעה, קרא אותה והבין א

 או נוסח ההודעה המעודכנת לעובד.לעובד 

יהיו זכאים ם על פי החוזה מתן השירותי על ידו לצורךועסקים הספק המ כל עובדים, כי מובהר ומוסכ 14.14
 . ללא כל תנאי ו/או התנייהאת זו, םתחל מהיום הראשון לעבודלום דמי חגים הלתש

דה במהלך החודש ואת שעות הספק יפעיל מנגנון רישום חודשי קבוע, המתעד את נוכחות עובדיו בעבו 14.15
 .1951 –וחה, התשי"א נשעות עבודה ומלחוק  25סעיף  בהתאם להוראות עבודתם בפועל, והכל

אשר יהיה בחזקת העובד במהלך כל יום  שי,יס נוכחות חודשי אליתן לכל עובדיו פנקבנוסף, מתחייב הספק  14.16
ואת שעת סיום העבודה בפועל )להלן: יצוע העבודה, שעת תחילת העבודה בפועל עבודתו ויכלול את מקום ב

 כל יום בפנקס הנוכחות החודשי.בם הספק יחתמו עובד ומנהל מטעחות חודשי"(. ה"פנקס נוכ

ם הספק לעובדיו ו/או את ההפרשות לששי םוק מעת לעת את שיעור התשלורשאית לבד החברה תהיה 14.17
יום ממועד בקשתה, את כל  21ך , לפי בקשתה, ובתוחברהעובדיו ועל הספק להמציא לשיבצע הספק עבור 
ת שונים, אישורי רואה חשבון, טפסי ולושי שכר, דוחת )אך לא רק( תם לשם כך, לרבוהמסמכים הדרושי

כל פנייה של החברה אליו בעניין זכויות עובדיו בתום  לעיב שועוד. כמו כן מתחייב הספק לה 126פסי , ט106
בסך של אית החברה לחייב את הספק בפיצוי כספי מוסכם בגין הפרת סעיף זה, רשיום ממועד הפנייה.  21

 .ששיידר כל מסמךכל יום איחור לל₪  500
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קי העבודה וחפי לתו בכל החובות והתשלומים החלים עליו אחת לחצי שנה ימציא הספק אישור על עמיד 14.18
להיות  . על האישור, וזאת בהתאם לנוסח שיימסר לו על ידי החברהולפי הסכם ההתקשרות כלפי עובדיו

 . ןידי רואה חשבו חתום בידי מורשה חתימה מטעם הספק ועל

 יערכו מטעם החברה.באופן מלא עם ביקורות שיהספק מתחייב לשתף פעולה  14.19

בתוקף, לצורך  עובדים זרים בעלי רשיון עבודה ושהייה ואית להספק יעסיק עובדים בעלי אזרחות ישרא 14.20
ת בחוזה זה, אלא אם פורט אחרת בתנאי הסף להעסקביצוע העבודה/ מתן השירותים/ הספקת הטובין ש

 י הספק. עובדים על יד

ועל פי שיקול דעתו  רישת המנהל, בהתאם לדחברהלעבודה בציב את מי מעובדיו הספק מתחייב שלא לה 14.21
ה זה על ידי עובד/ים אחר/ים נהל וללא דרישת הסבר, זאת תוך מתן השירותים שבחוזמהשל  הבלעדי

 פק.המועסקים על ידי הס

חוק ויות בתוספת השלישית של ההמנרה של ההוראות כל מקרה המהווה הפמוסכם על הצדדים, כי ב 14.22
נאמן, אשר  תולמנ , רשאים החברה והספק, בהסכמה,2011 – י העבודה, התשע"בלהגברת האכיפה על דינ

צוע יהיה אחראי לקיום כל חובות הספק שלא מולאו ביחס לעובדיו במסגרת החוזה, וזאת לרבות בי
 . חברהאו המעוכבים ב/תשלומים שונים מתוך כספי הספק המצויים ו

ציים ו/או צווי הרחבה על ידי ודה ו/או הסכמים קיבוכל הוראה של חוקי העבמובהר בזאת, כי הפרת  14.23
מלבד כל התרופות הנתונות  לחברהדי הספק מהווה גם הפרת יסודית של חוזה זה ותקנה בוי עפהספק כל

 להלן.  21את התרופות שבסעיף לה על פי דין גם 

 

 חוזההביצוע הבטחת ערבות ל .15

של הספק על פי חוזה ל התחייבויותיו הספק תשמש להבטחת ביצוע כ ות הבנקאית שהומצאה על ידירבהע 15.1
 ."(ת)להלן: "הערבו זה

 .זה גובה הערבות לחוזה זה נקוב במסמך התנאים המיוחדים, נספח א' לחוזה 15.2

י הנחיות ד פקיעתה, על פיום קודם למוע 15פעם, את תוקף הערבות לפחות הספק מתחייב להאריך, מפעם ל 15.3
 וסמך על ידי החברה.ההחברה או מי שגזבר 

רכותיו תקופת החוזה, על הא םתו רלארבע חודשים לאחתשאר בידי החברה עד )כשהיא תקפה( הערבות  15.4
לשביעות רצונו של המנהל, טובין לפי תנאי החוזה, מתן השירותים/הספקת הלאחר גמר ביצוע העבודה/או 

 נוספים חודשים 4לתקופה של ת ית להאריך את תוקף הערבורשא הם. החברה תהיהעל פי המאוחר מביני
 החברה או בא כוחו.חשב על פי דרישת 
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 טוחיבו יונזיקין, שיפ .16

 הספק יהא אחראי אחריות מלאה ומוחלטת לכל ובגין כל תאונה, חבלה, או נזק, איזה שהוא, בלי יוצא 16.1
או  לשהוא מטעמה ו/או לאדם אחר כי שבשלוחיה ו/או למו/או לעובדיה ו/או  מן הכלל, שייגרמו לחברה

או שלוחיו ו/או כל מי /ויו דל של הספק ו/או עוב, בשל מעשה או מחד, לגוף ו/או לרכושלצד שלישי כלשהו
ונספחי ל פי מסמכי בעקיפין, בביצוע התחייבויות הספק ע ון אשבא מטעמו בקשר ובכל הנוגע, במישרי

להם. הספק /הל והנזק שיגיע וק)ים( לפי המקרה, בכל דמייזהנאת ברה ו/או . הספק יפצה את החחוזה זה
מטעמה מכל אחריות וחבות לכל  אבי שמלוחיה ואת ומראש את החברה, עובדיה, שמשחרר לחלוטין 

לגוף ו/או לרכוש בכל  ,כל אדםארעו כתוצאה מהרישא לסעיף זה, לובגין כל תאונה, חבלה או נזק כנ"ל ש
נים של החברה ממעשה או מחדל מכוומור, נגרמו כתוצאה ו נזק, כאה שחבלה אבמיד , אלאעילה שהיא
 .מהאו מי מטע

ל אדם הנמצא בשרותו המגיעים על פי פסק דין לעובד או לכ ייצופהספק מתחייב לשלם כל דמי נזק או  16.2
ע ה או מחדל הקשור, במישרין או בעקיפין, בביצוממעששנגרמו כתוצאה מתאונה או נזק כל שהוא 

 .חוזה זהספק על פי התחייבויות ה

 תריוחאו אדם אחר והמועסק בשרותו, במידה ואכל צד שלישי, לרבות כלפי כל עובד אי כלפי הספק אחר 16.3
ם בשל או לפי כל דין אחר, לנזקים שייגרמו לה 1968כזו מוטלת עליו לפי פקודת הנזיקין )נוסח חדש( 

בקשר  מי שבא מטעמו שלוחיו ו/או כלו עובדיו ו/או עשה או מחדל רשלניים או מכוונים של הספק ו/אמ
החברה ו/או  בעתתאם  חוזה זה.יצוע התחייבויות הספק על פי ובכל הנוגע, במישרין או בעקיפין, בב

על הספק עובדיה ו/או שלוחיה ו/או כל מי שבא מטעמה על נזק, שנגרם כתוצאה מהאמור לעיל, יהא 
די בית משפט ם ו/או לחובת מי מהם על יובתלח סכום שייפסקאו לשלם כל ו/לסלק את התביעה כנגדם 

 בפסק דין .

גד כל תביעה או דרישה, מכל עילה נכק וזת את החברה על כל נפצות ולשפות בשלמוהספק מתחייב בזה ל 16.4
, בגין כל הלוחיה ו/או מי שבא מטעמו/או נגד מי מעובדיה ו/או ש הכלשהו, נגדשהיא, שתוגש על ידי אדם 

שלעיל, לכל אדם לגוף ו/או לרכוש,  16.3, 16.2, 16.1עיפים קטנים רט בסלה או נזק שמפותאונה, חב
 רבות הוצאות משפטיות שייגרמו להם.ל

ראי אחריות מלאה ומוחלטת לכל אבדן, ו/או פגיעה ו/או נזק מכל סוג שהוא שייגרם ה אחיהק יפהס 16.5
אמור, ללא דיחוי נזק כובדן ולתקן כל ומתחייב להשלים כל אל ידי הספק או מי מטעמו ע, רכוש החברהל

 נזקהלמצבו טרם גרימת  רכוש החברהחזיר את שים, הכל על מנת להמוש בחומרים ובחלקים חדתוך שי
  )או האובדן(, כאמור.

חראי בהתאם מבלי לגרוע מהתחייבויות הספק על פי מסמכי החוזה ומאחריותו לנזקים להם הוא א 16.6
ק לערוך על חשבונו כל דין, מתחייב הספמהוראות  בלי לגרועל, ומשלעי 16.5עד  16.1לסעיפים קטנים 

באישור על קיום ים טרמפוהאת הביטוחים  רשית כדין לפעול בישראלבאמצעות חברת ביטוח המו
מכרז ו/או למכרז שקדם לחוזה זה )והמהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי ה 5ביטוחים המצורף כנספח 

(, אשר יהיו בהתאמההספק"  ור קיום ביטוחיהביטוח" ו"איש החוזה להלן: "הביטוחים או פוליסות
ן השירותים על פי תמפת ולתום תק דעו חוזה ההתקשרותותים נשוא בתוקף במשך כל תקופת מתן השיר

 על הארכותיו. החוזה

 16.6עד  16.1הנובעות מסעיפים החברה על ידי הספק לא יפגע בזכויות  הביטוח אי קיום תנאי פוליסות 16.7
          .לעיל

לרבות בנספח עיל הנזכרות ל הביטוח עבור פוליסות (הפרמיות) דמי הביטוחראי לתשלום בדו אחהספק ל 16.8
 ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי פוליסות( 5נספח )פק סאישור קיום ביטוחי ה

 .הביטוח
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יום אישור על קאת ה פק לביצוע הביטוחים שלעיל ימציא הספק לחברהלהבטחת התחייבותו של הס 16.9
 על ידי חברת ביטוח. כדיןכשהוא חתום  כאמור( רז שקדם לחוזה זה,למכ 5הספק )נספח  ביטוחי

, כולם מפורט באישור על קיום הביטוחיםלבצע בהתאם ל הביטוחים אשר עליו תע אצהיה והספק לא יב 16.10
ת לבצע את החברה חבות כלשהי בקשר לכך, תהא החברה רשאי או חלקם, הרי מבלי להטיל על

ת, ולחלט תשלומים שלם את דמי הביטוח, לרבות הפרמיות השוטפולחלקם, תחתיו, וחים, כולם או הביט
 לנכותם מכל תשלום המגיע לספק ו/או לגבותם בכל דרך חוקית אחרת. ואו/ תאלה מהערבות הבנקאי

 .החברהעל ידי  ת הביטוח בכל עת שיידרש לכךופוליסמ העתקים הספק מתחייב להמציא לחברה 16.11

ח כנדרש ע"י פוליסת הביטואו העתקים מ( ו/5הספק )נספח  אישור קיום ביטוחיאת א הספק לא ימצי 16.12
והחברה תהא  חוזהתנאי מתנאי היסודית של יראה הדבר כהפרת  - הה זזוכמתחייב על פי חו החברה

צוע חת בילהבט חילוט הערבות )אך לא רק( לרבותנים לה, הנתורשאית לנקוט בכל הצעדים המשפטיים 
 .החוזה

הספק ו/או מי מטעמו, בכל גש על ידי עובד כי בכל מקרה של תביעה שתו הספק מתחייב ומצהיר בזאת,  16.13
זה ו/או הנובע ממנו ו/או בדרישה להכרה ביחסי עבודה ו/או בזכויות הנובעות ו/או  הזבחו עניין הכרוך

ה, בכתב. הספק ל כך הספק לחברדה עם החברה )להלן: "תביעה סותרת"(, יודיע עקשורות ליחסי עבו
על  הוא המעסיק היחיד והבלעדי של עובדו, בערכאות הרלוונטיות, להצהיר ולהוכיח, כי במתחייב להתייצ

 המשתמע מכך. לכ

תקשרות היה ומסיבה כלשהי ייקבע, למרות האמור בחוזה זה וההסכמות בין הצדדים לעניין בסיס הה 16.14
כי מי מעובדי  ,די גוף שיפוטימכת לרבות על יל ידי רשות מוסו/או בקשר עם תביעה סותרת או אחרת, ע

זכויות הנובעות ו/או  ףתוקמאו כי על החברה לשאת בחבויות כלפיו /הספק הינו עובד של החברה ו
פק יהיה חייב קשורות ליחסי עבודה, תהא החברה רשאית לקזז מסכומים שהיא חייבת לספק ו/או הס

שיהיה עליה לשאת,  אה ו/או תשלוםפסק,  ו/או הוצייפסק, ככל שיילשפות את החברה בגין כל סכום ש
 .רוכאמ ט עו"ד, בעקבות קביעה או תביעה סותרתלרבות הוצאות משפט ושכ"

ובהר, כי הספק אחראי לתשלום כל מס ו/או היטל ו/או תשלום חובה מכל מין וסוג שהוא, בגין ביצוע מ 16.15
אי הספק. הספק יהיה אחר חלים עלזה, וה חוזהפי על  טובין לחברהמתן השירותים/הספקת ההעבודה/

. היה יהכלש בהקשר זה, על ידי רשות ל שתוגש לחברהאו תביעה לתשלום, ככ/לתשלום כל דרישה ו
 .ם על ידי החברה ישפה הספק את החברה במלוא התשלום שישולם על ידהותשלום כאמור ישול

המתחייבים מן ו תנאי הביטוח ות האחריות ו/אר ספק מובהר בזאת כי סכומי הביטוח ו/או גבולהס למען 16.16
, הספק לעלת ט(, הינם דרישה מינימאלית המו5נספח ) הספקזה ובאישור עריכת ביטוחי  בחוזהאמור ה

ות לבחון את חשיפתו לנזקים ו/או לחבויות ולקבוע את סכומי הביטוח ו/או גבולות האחרי הספקועל 
רישה ו/או ע מלהעלות כל טענה ו/או דמנויה ר כי הוא יהמצהיר ומאש הספקו/או תנאי הביטוח בהתאם. 

יות ו/או תנאי רחהא תבכל הקשור לסכומי הביטוח ו/או גבולו הרה ו/או מי מטעמתביעה כלפי החב
 .ולהלן לעיל כאמורהביטוח המינימאליים 

על ידי  קודמים לכל ביטוח הנערךו ראשונייםע כי הינם ייכללו תנאי מפורש על פיו ייקב הספקביטוחי  16.17
. הביטוחי החבר או תביעה בדבר שיתוף/ואו טענה /ורישה כל דעל  יםהקבלן מוותר יוכי מבטח ההחבר

 תולרבות כל טענ 1981 -"א התשמהביטוח  לחוק חוזה 59כאמור  בסעיף  ות,כלרבות כל טענה ו/או ז
 .יהטחוכלפי מב ה"ביטוח כפל" כלפי החבר
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 ת הטוביןקפרותים ו/או הסו/או מתן השי מעקב אחר ביצוע העבודה .17

ו/או  ח זמנים לביצוע העבודהאחריות לאיכות, כמות ולוהניהול, הפיקוח והעל הספק חלה חובת  17.1
 טובין.הספקת ה וא/ו השירותים

 .האפשרות ליצור קשר עם האחראי מטעם הספק בכל שע היהתהספק מתחייב כי  17.2

 

 ייה מקצועיתכפיפות והנח .18

טובין הניתנים ה או/ו/או השירותים ו העבודהות יכואלפקח על טיב המנהל יהיה מוסמך לבקר, לבדוק ו 18.1
 .על ידי הספק

ואיכות ו כלפי החברה ומאחריותו בעד טיב יתויובנהל לא ישחרר את הספק מהתחייל ידי המהפיקוח ע 18.2
את אחריותו  לא תקטיןביקורת המנהל  .טובין, בהתאם למסמכי החוזהו/או השירותים ו/או ה העבודה

 ., כאמורם ו/או הטוביןו/או השירותי העבודהואיכות  ביצוע, טיבלפי של הספק כ

 ו/או השירותים ו/או בודהעהקת פלביצוע כל שלב בהסל ויקבל את אישורו הספק יעדכן את המנה 18.3
 טובין.ה

 בין החברה לבין מי מעובדי הספק. מובהר ומוצהר בזאת כי אין באמור בסעיף זה כדי ליצור יחסי עבודה 18.4

מטעמו בכל עת פרטיו ו/או פרטי עובדים וסמכים לקבל מן הספק את יו מה יההמנהל מטעמהחברה או   18.5
 .1981 –ק המרשם הפלילי ותקנת השבים, תשמ"א וחל 8 לצורך פניה למשטרת ישראל על פי סעיף וזאת

 י הספקעל יד טוביןו/או השירותים ו/או ה ביקורת קבלת העבודה .19

ירותים ו השו/א העבודהטיב ואיכות את שר מנהל יבדוק ויאזה יבוצע לאחר שה חוזהב תשלום התמורה 19.1
 .במסמכי החוזה ונספחיו רשטובין שסופקו, בהתאם לנדה ו/או

מביצוע לקוי או חסר , על חשבונו, כפי שנדרשו ע"י המנהל, הנובעים ונים והשלמותקיע תצעל הספק לב 19.2
בין פקה של טוו/או מהס טוביןו/או חסרה של ה מהספקה לקויההשירותים ו/או  ו/או מתן העבודהשל 

 .באיכות לקויה

אי נתם לאטובין בהתאת הספקת ה ו/און השירותים ו/או את מת עבודהההספק לא יבצע את שבמקרה  19.3
רשאי המנהל או מי שימונה על ידו, בהתאם למיטב שיקולו, לנכות  ,הנחת דעתו של המנהלהחוזה ול

ו/או השירותים ו/או  עבודהאית לרכוש את התהיה החברה רש ,שלומים המגיעים לספק. כמו כןמהת
או /ון תת בכך, והחברה תהיה רשאית לגבוהכרוכווצאות הבין על חשבון הספק והוא ישא בכל הוטה

 או שיגיע לספק.ו/לנכותן מכל סכום המגיע 

ת הטובין, כאמור בסעיפים קטנים הספקאו /ביצוע העבודה ו/או השירותים ובנוסף לאמור לעיל, היה ו 19.4
יבה אם הס לרבות )אך לא רק( וזאת מסיבה כלשהי לא תבוצע כראוי, לדעת המנהל, לעיל 19.3עד  19.1

  ווה הדבר הפרה יסודית של החוזה.הי, האו עבודה לקויו/א העדר עובדים הי
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 שמירת זכויות וסודיות .20

 דיע, למסור או להביא לידיעת כל אדם את ביצועהספק מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר, להו 20.1
זה זה ם ביצוע חועוכל ידיעה שהגיעה אליו בקשר  ,כולן או חלקן על פי חוזה זה,התחייבויותיו 

 ואשר אינו נחלת הכלל, אלא בהסכמת החברה מראש ובכתב רהבחב רייחסת לכל ענין ונושא הקשווהמת
ו והוא מתחייב כי הוראה זו תקויים גם על ידי עובדי . הספקאו בהתאם להוראת צו של בית משפט בארץ

 .מנהלהאשר תוכנו יאושר על ידי  ,ך הצהרת סודיותמעל נוסח של מסל אחד מעובדיו יחתים כ

 עבור החברה יהיו רכוש החברה. קהספ תכניות שיפותחו ויוכנו על ידי 20.2
ו פרטים אחרים שנמסרו ברה רשאית להשתמש בכל זמן כראות עיניה בחומר ובכל ידיעה, מסמך, אהח

תמצא לנכון בכל דרך שתראה שו מקצתו, למי ר חומר, כולו אלפרסם או למסו ע"י הספק והחברה רשאית
 .ספקהי שיקול דעתה וללא צורך בקבלת הסכמת בעיניה, הכל לפ

 הפרות .21

 20 -ו  19, 18 ,17, 16, 15.4, 15.3, 14, 11, 10.5, 8, 7, 6, 1.5, 1.4, 1.3צדדים מסכימים בזה כי סעיפים ה 21.1
 החוזה.רה יסודית של פרתם תחשב כהפת לחוזה, אשר היקריות ויסודיולחוזה זה הינם בגדר הוראות ע

של  ה יסודית בהתאם לדיןרפלה תל הוראה בחוזה זה או הפרה ההופכדית שה יסובכל מקרה של הפר 21.2
 הייה החברה, לרבות אלו אשר נקבעה להן תרופה מפורשת בחוזה זה, תהוראה מהוראות החוזה

ך בפסק דין, או או כולן יחדיו, ללא צור הלן,מן הפעולות של רשאית לבצע כל אחת באמצעות המנהל
 :דיןוסף לכל סעד אחר העומד לה על פי נבוזאת  פוטית אחרתהחלטה שי

 שעות מראש והספק לא יהא זכאי לכל פיצוי בשל כך. 72החוזה בהודעה בכתב  את לטלב 21.3

בטל את מבלי לידית וזה זה מינשוא חו ו/או השירותים ו/או הספקת הטובין ותהעבודביצוע להפסיק את  21.4
 בעצמה או באמצעות אחר. יןו/או השירותים ו/או הספקת הטוב את העבודותהחוזה ולהשלים 

לעיל(, כולה או מקצתה, לשם כיסוי  15ביצוע החוזה )על פי סעיף  שניתנה להבטחת בותרלחלט את הע 21.5
 שנגרמו לה. ההוצאות ו/או ההפסדים

שבוצעו ו/או הספקת ו/או מתן השירותים  העבודות ביצועבגין  ספקלעכב ו/או לקזז כספים המגיעים ל 21.6
 .רהבחו למת ו/או ההפסדים שנגרלשם כיסוי ההוצאושביצע עד ההפרה  טוביןה

 כתובות הצדדים והודעות .22

 זה הינן כדלקמן: חוזהכתובות הצדדים לצרכי 

 _______________._________________  - הספק
  אביב. -, תל48יהודה הלוי  יובל חינוך בע"מ,  – החברה

ת עשעות מ 72כאילו הגיעה לתעודתה כעבור למשנהו לכתובות הנ"ל, תחשב מי מן הצדדים  כל הודעה שישלח
 חה בדואר רשום.לשה

 ות הנ"ל.הודעה שתמסר במסירה אישית תחשב כאילו הגיעה לתעודתה בעת מסירתה בכתוב

 בתל אביב. המשפט המוסמכיםזה הינה בבתי  סמכות השיפוט הייחודית בכל הנוגע והקשור לחוזה
 

 ראיה באו הצדדים על החתום:לו

 __________________ _________________ _________________ 

 החברהמנכ"לית  החברהחשב  הספק 
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 * תנאים מיוחדים להתקשרות -נספח א' לחוזה 

 

 ההגדרות פירוט  .1

 .מטעמולאחזקה או מי  יאדמיניסטרטיבמנהל מחלקת שירותי חינוך או סגן מנהל  – המנהל

 המפורטים להלן:  חינוךהמוסדות כל ביצוע עבודות ניקיון ב – העבודה

 המשתלה;  .1

  צוקי אביב; .2

 ; נבוהר  .3

  דרויאנוב; .4

 נעמי שמר;  .5

 אשכול פיס+אולם ספורט;י א'+עירונ .6

 + סניף חטי"ב;עירוני ד'  .7

 חט"ב טז; עירוני ה+ .8

 ס ביאליק רוגוזין;קמפו  .9

 עירוני יא;   .10

 מצקין;רוז .11

 ; עירוני ל"ב אג'יאל  .12

 ולם ספורט; +אתיכונט .13

 (א)שורשים .14

 משה שרת;  .15

 אולה; אורט ג .16

  ;מרכז פסג"ה .17

 

 ערבות .2

                 . ₪ 300,000בסך של  הספק עפ"י חוזה זה יהיה חייבויותיו שלגין  הבטחת התגובה הערבות ב

 תשלום התייקרויות .3

של תוספת שינוי ם לכל וא חוזה זה תעודכן הן בהתאשירותים נשלספק בגין מתן  ההחברהתמורה שתשלם 
 י הרחבה משקיים וענפיים החלסיעות או צוונכל שינוי בשכר המינימום, דמי הבראה, יוקר והן בהתאם ל

 פרק א' למכרז.  3הצעות כאמור בסעיף ממועד האחרון להגשת ה

בתחום  מועסקביר לשעת עבודה של ת השכר למעולו שינויים בעלוהיה ובעקבות חוקים, תקנות ו/או צווים יח
וזאת  בעלות השכר, ישזו תשקף את מלוא השינו תשלם לספק כךאת התמורה ש החברהתעדכן ניקיון, ה

 בטרם הכרזתו כזוכה במכרז. לחברהשהציג הספק  בהתאם לניתוח התמחירי
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 החולף עו בחודשיון שבוציקהנ, עבור עבודות קלנדרי החשבוניות יוגשו למנהל לתשלום, בתחילת כל חודש .4
בהתאם למועד הקבוע בחוק שבון ישולם ע"י החברה חה. ה יומיתעבודה המפורט ברמ ובצרוף דו"ח שעות

אחר שיבוא  חוק מוסר תשלומים לספקים"( או כל חוק)להלן:  2017-מוסר תשלומים לספקים, התשע"ז
ה חייבת בניכויים על פי כל חברים שההסכומיכוי במקומו לעניין זה. החשבון ישולם ללא כל תוספת שהיא, בנ

 .ןדי

 תימת מנהל מוסד הלימוד ויישאו חתימת מוסד הלימוד.לום יהיו מאושרות ע"י חשבוניות אשר יוגשו לתשח .5

 ים/מנהלות.לנים יחתמו אלו במקום המנהלבמוסדות לימוד בהם יש מנה

 4יף עהזוכה/ים כמוגדר בס החוזה עםלהארכת  רשאית לפני מועד חידוש החוזים ומימוש הזכות תהא החברה .6
עם הזוכה/ים לקבלת הנחה נוספת על ההנחה או התוספת שניתנה על  מידי שנה (, לנהל משא ומתן לחוזה )

   למכרז/נספח ג'  לחוזה. 7ידם בנספח 

הרשאות וקנסות יפה במשרד התמ"ת בדבר רים מאת מינהל ההסדרה והאכהספק מתחייב כי ימציא אישו .7
בודה חוקי הע ים על פימועסקיין זכויות נעום חובותיו ביו מי ממנהליו בדבר קהספק ו/אושתו על שה

 המפורטים בנספח ד' לחוזה וזאת מידי חצי שנה ו/או לפי דרישת המנהל.

סמכי המכרז במהלך כל לפרק ג' למ 4.2רטים בסעיף  ב כי יעמוד בכל התנאים המפוהספק מצהיר ומתחיי .8
את כל  לחברהאשר תקנה  הודית של החוזסם הנ"ל תהווה הפרה ישל התנאיכי הפרה תקופת ההתקשרות ו

ות ע"פ החוזה וע"פ  כל דין לרבות ביטול החוזה וחילוט הערבות עקב הפרת זכויות המועסקים דים והזכויהסע
 "י הספק.ע

 יוקמועסשלום הספק לת .9

ול עהשכר והזכויות הנלוות ולפאת יו מועסקלשלם ללחוזה, מתחייב הספק  14מבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף 
יו לבין מועסקלחוזה לעניין תשלומי הספק ל 14האמור בסעיף סתירה בין  . ככל שישנהספח זה להלןבנר האמו כפי

 זה.ספח בנזה, יגבר האמור  בנספחהאמור 

 י הספקמועסקשכר    .10

הזכויות הסוציאליות ת כל בתוספין על פי כל ד יו שכרמועסקלמען הסר ספק מובהר, כי הספק מתחייב לשלם ל
או צווי ההרחבה החלים לפי העניין, /ההסכמים הקיבוציים ו ו על פי חוקי העבודה,סיקעממ מועסקל עותיהמג

ו/או ובחגים ו/או בשעות נוספות  ן דמי נסיעות, עבודה בשבתותמכלליות האמור לעיל בגי ומבלי לגרועלרבות 
ים על ידי עסקומ לחוק העסקת םלילות והכל לכל הפחות, בהתאבו עבודה חופשה ו/א ו/או ימיעבור ימי מחלה 

וצו ההרחבה בענף הצו שהוצא מכוחו  2013 –והניקון בגופים ציבוריים, התשע"ג  השמירהת בתחומי קבלני שירו
 "(.מועסקה שכר" )להלן:.5.2.2014מיום הנקיון 
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תוכר  יפו,  –לעיריית תל אביב  יוןניקרותי אצל ספק, שנתן שי מועסקמובהר בזאת, כי עבודה קודמת של   .11
 י ותק בעבודה.רכצ מועסקל

  יו הינה על פי חוק דמי מחלה,מועסקיב כי לעניין תשלום דמי המחלה, חובת התשלום שלו ליר ומתחיהספק מצה .12
 י תפצה את הספק בגין תשלומ החברה. 5.2.2014ם ההרחבה בענף הנקיון מיוובהתאם לקבוע בצו  1976 –ו התשל"
 . ואישורי מחלה מתאימים על ביצוע התשלום בפועל "חרומאישור  הברחלימציא שיו וזאת לאחר מועסקלמחלה 

לרבות  ,הרישיונות הנדרשיםאת כל האישורים ו/או הדרישה יום מיום  21בתוך  לחברההספק מתחייב להמציא   .13
ו לצורך מתן ם על ידהמועסקי יומועסקכלה, מרואה חשבון ומכל גורם אחר וכן תלושי שכר של משרד הכלמ

. בגין הפרת סעיף זה, רשאית יו כאמורמועסקכויות ין זבענילהשיב על כל פניה  כןו החוזהפי  על השירותים
 .שיידרש מסמךלכל יום איחור לכל ₪  500ל הספק בפיצוי כספי מוסכם בסך ש לחייב את  החברה

 תמש ובהתאם לשיקול דע)אם תמו זה תמומשלחו 4.2הארכת התקשרות מתוקף האופציה הקיימת בסעיף    .14
לפרק ג' לתנאי המכרז, ביחס לתקופה  4.2, כאמור בסעיף יריםתצה לחברהשהספק ימציא  חרלא( רק החברה

 שחלפה מאז ראשית ההתקשרות.

 החברה מטעם ביקורות  .15

 .החברהקורות שייערכו מטעם ולה באופן מלא עם ביהספק מתחייב לשתף פע 15.1

 תלושי שכר,ת בום שוטפים לרימידי חודש מסמכ לחברהלהמציא רש הספק במסגרת הביקורת ייד 15.2
אישורי רו"ח על ביצוע תשלומים בגין מחלה וכיו"ב. כמו כן יידרשו להמציא, מעת לעת,  ות, דו"חות נוכח
קרנות פנסיה לקופות גמל וכן כל מסמך אחר ביטוח לאומי, להכנסה, למוסד ל תשלומים למסאישורים על 
ב את לחיי החברה, רשאית החברה "יועד שיקבע עמהגשת החומר ב . בגין איהחברהעל ידי  כפי שיתבקש

 לכל יום איחור בהגשה.₪,  500הספק בסך של 

כתב לספק. ים, יועברו כל הממצאים בסקמועבקרה הפרה של זכויות על ידי המצא תיבמקרים שבהם  15.3
 מטעמו ומאומת ע"י עו"ד, וןרואה חשב חתום על ידיימים תצהיר בכתב  7המציא בתוך הספק מתחייב ל

 החברהים שזכויותיהם הופרו. מועסקם רטרואקטיבי לים, כולל תשלוהליקוי של מלאתיקון  פרטמה
 ד למילוי תנאי זה. להשהות את התשלום/ים הבא/ים לספק או חלקו/ם ערשאית 

פגיעה בדבר  רההחבימים על כל תלונה שתועבר אליו מ 7הספק להשיב בכתב בתוך ב מתחיי כמו כן 15.4
ך בדיקת התלונה ואת האופן שבו ק את הליבתו יפרט הספתשו. בדוקים על יסים המועמועסקבזכויות ה

 טופלה.

תה על פי סעיפי החוזה, לא , בהתאם לסמכוהחברהמובהר בזאת כי היה ותופסק ההתקשרות על ידי  15.5
על פי  החברהויות מלוא זכ ויתור כלשהו על טענה או על תביעה למיצוי יהיה בהפסקת ההתקשרות משום

 .דיןכל ות ועל פי רתנאי ההתקש

לחוזה והקבוע בנספח א' לחוזה בדבר תשלום שכרם  14מור בסעיף כי יקיים את כל הא הספק מצהיר ומתחייב .16
 ודות נשוא חוזה זה וזאת ללא קשר לאופן טעמו את העבים שיבצעו ממועסקת של כל הוזכויותיהם הסוציאליו

רך לני כח אדם ו/או כל דקב נה,ת קבלני משושרות עימם הינה באמצעשר ההתקלרבות כאההתקשרות עימם, 
 אחרת.

ם והכל אים הסוציאליייו והתנמועסקיו לרבות לעניין שכר מועסקבגין הפרת הספק את התחייבויותיו כלפי  .17
במפרט  לחייב את הספק בפיצוי כספי מוסכם בסך הנקוב החברהחיו, רשאית על נספבחוזה  בהתאם לקבוע

 יו.מועסקמ מועסקרה עבור כל ליום לכל הפ₪  100של ך בס יו אומועסקמלכל הפרה עבור כל אחד  טכני ה
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 :כמפעל חיוני החברה   .18

יומים" והספק ותים קתן שירני" ו/או כ"מפעל לממוכרת כ"מפעל חיו החברההספק מצהיר כי ידוע לו כי 
ם ותר מחוקייתאם להוראות אחד או מצבים בהות אחד הבזאת כי במידה ויוכרז ע"י הרשויות המוסמכ מתחייב

 אים:הב

מך לכך כאמור בתקנות שעת חירום ) סמכויות מיוחדות ( ידי השר המוס-ם עלהכרזה על מצב חירו .א
 .1973-תשל"ד

 .1951-שי"אחוק ההתגוננות האזרחית, תג ל9עורף כמשמעותו בסעיף הכרזה מצב מיוחד ב .ב

 , נוסח חדש()שטרה א לפקודת המ90 תו בסעיףני כהגדרהכרזה על אירוע כאירוע אסון המו .ג
 .1971-ל"אשת

 לחוק יסוד הממשלה. 38אם להוראות סעיף ב חירום בהתהכרזה על מצ .ד

ו/או הוראת כל  1967-שכ"זירות עבודה בשעת חירום, תאזי, תחולנה הוראות החוקים הנ"ל ו/או הוראות חוק ש
 ה.זה זא חובודות נשועהמשמשים לצורך ביצוע ההספק  ו/או כליי ו/או שירותי מועסקרלבנטי אחר, גם על  דין

ביום לחוזה, מוסכם בין הצדדים כי תקופת ההתקשרות תחל  4.1על אף הקבוע בסעיף  דהמועד תחילת העבו .19
שמורה הזכות הבלעדית להאריך את  לחברה_______המנהל ותסתיים ביום וראות תאם להאו בה 18/8/19

 ק ממנה.או חלבשנה , עםפ ת, בכלנוספו נתייםההתקשרות בש

שעות מראש כי, אין צורך בביצוע עבודות הניקיון היומיות וזאת עקב שביתה  24פק לסהודיע רשאית ל החברה .20
כל תמורה בגין התקופה  החברההשביתה כאמור, לא תשלם  מובהר בזאת, כי בגין ימי במערכת החינוך.

 השביתה.  עד סיוםהיחסית  בחודש בה לא ניתן השירות וזאת עד למו

 איסור העסקת קבלני משנה .21

לחוזה, מובהר בזאת כי על הספק חל איסור להעסיק קבלני משנה ו/או  6.1כלליות האמור בסעיף ע בגרוי למבל
ות קבלני משנה ו/או קבלני כח אדם לצורך ביצוע העבודה, אלא בכפוף אמצעים במועסקני כח אדם ו/או קבל

 לאישור מראש ובכתב של המנהל.

 נאמנות מנגנון .22

יו ו/או מועסקורה לחובות הספק ביחס לראות החוזה,  הקשאה מהושל הורמקרה המהווה הפרה יסודית ל בכ
ל ההוראות ן בכל מקרה המהווה הפרה שן תרופה מפורשת בחוזה, וכנובעת מהן, לרבות אלו אשר נקבעה לה

והספק,  החברהרשאים , 2011 – ב, התשע"המנויות בתוספת השלישית של החוק להגברת האכיפה על דיני העבודה
יו במסגרת החוזה, מועסקר יהיה אחראי לקיום כל חובות הספק שלא מולאו ביחס לאש נאמן, למנות בהסכמה,

 . בחברההמעוכבים  ך כספי הספק המצויים ו/אוביצוע תשלומים שונים מתו וזאת לרבות

 רישום נוכחות .23

ו יבטיח עי טכנולוגי מתאים אחר, אשרת או באמצוון נוכחמעסיק יתקין על חשבונו ויערוך שימוש בשע .א
 יו אצל מזמין השרות ותשלום מלא בגינן,מועסקם מלא, מדויק ונכון של שעות העבודה בפועל של רישו

 ח שוטפים.באופן הניתן לבקרה ופיקו

וח לבצע החתמה אישית בשעון הנוכחות או באמצעות האמצעי הטכנולוגי האחר ועליו לדו מועסקעל ה .ב
 ו בפועל.עבודת ת שעותודה אמתיים המשקפים נכונה אי שעות עבחדיוו

 

 התנאים המפורטים במסמך זה משלימים את תנאי החוזה.*   
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 כללי

 

 המפורטים להלן: חינוךהסדות ומכל יקיון בלביצוע עבודות נחס ה מתייזמפרט 

 

 בתי ספר יסודיים: 

 המשתלה;  .1

 וקי אביב; צ .2

 הר נבו;  .3

  דרויאנוב; .4

 נעמי שמר;  .5

 ;()א שורשים .6

 משה שרת;  .7

 
 

 :בתי ספר על יסודיים 

  +אולם ספורט;עירוני א'+אשכול פיס .8

 + סניף חטי"ב;ירוני ד'ע .9

 ז; ב טעירוני ה+חט"  .10

 יק רוגוזין; ביאל פוסמק .11

 עירוני יא;  .12

 ין;רוז מצק .13

 ; עירוני ל"ב אג'יאל  .14

 ולם ספורט; +אתיכונט .15

 ה; אורט גאול .16

 ;מרכז פסגה .17

 



 

31 
 

 1פרק 

 :גדרותה

י נהלן, אחות, רכז מחשבים, רכזמזכירה, יועצת, מנהל משק, מ מנהל, סגן מנהל חטיבה, –"הנהלת בית הספר"  1.1
 פר(.ת הסבי שכבות )להלן הנהלת

חלון( פנים וחוץ, מסגרת החלון )פנים גוף הממנו עשוי  כל חומר אחרגוף החלון )זכוכית פרספקס ו –"חלון"  1.2
 וחוץ( מסילות החלון )פנים וחוץ(.

 נים וחוץ, מסילות התריס.ר( פנים וחוץ, מסגרת התריס פגוף התריס )פלסטיק, עץ וכל חומר אח –"תריס"  1.3

 לת.וידיות הד שקוףץ, מוחוגוף הדלת פנים  –"דלת"  1.4

, ספריות, מדפים למיניהם. ריהוט יכול שיהיה עשוי מעץ, מתכת, תחנות, כיסאוארונות, שול –"ריהוט"   1.5
 מפלסטיק ו/ או כל חומר אחר.

 כן הכן עליו מונח המחשב.לדת, ספקי כוח, אל ספק וכמו גוף המחשב על כל צדדיו, צג, מק –"מחשב"   1.6

 ל שקע החשמל.אוט המקשר והח דדיול צגוף הפקס על כ –"פקס"   1.7

 ו, חוט המקשר ואפרכסת.כל צדדי טלפון עלף הגו –"טלפון"   1.8

 גוף המכונה על כל צידיה והחוט המקשר אל שקע החשמל. –"מכונות צילום"  1.9

ם שאיבתם ר המסיר כתמים ולכלוך, ייבושת השטיח בשמפו או כל חומר אחשטיפ –"קרצוף וניקיון שטיחים"  1.10
 ם.קומוהחזרתם למ

 לקירות.עים לרצפה ושטיחים מקוביחים, שטיחים ניידים, ים נישטיח –שטיחים" " 1.11

החלק המכסה את  –במקום ועפ"י קביעתו. "גג"  החברהניקיון גגות יבוצע בתיאום עם האחראי מטעם  1.12
 סט, עץ וכן כל חומר אחר(.יהיה עשוי מבטון, רעפים, אסבהמבנה/מבנים )יכול ש

חבה או מצעות סרצפה באוש הומרי ניקיון גריפת המים ייבמהולים בח במיםצפה הר רחיצת –"שטיפת רצפות"  1.13
 .באמצעי אחר

השטח המקיף את המבנה או המבנים השייכים לבית ספר, ספריה, פנימייה או מכללה  –"חצר"  1.14
 כיווניו. מארבעת
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 2פרק 

 

 :פריון בבתי הסעבודות הניקתאור 

 המשתלה;  .1

 צוקי אביב;  .2

 הר נבו;  .3

  ;אנובוירד .4

 נעמי שמר;  .5

 אשכול פיס+אולם ספורט;י א'+עירונ .6

 + סניף חטי"ב;ני ד'עירו  .7

 חט"ב טז; עירוני ה+ .8

 ס ביאליק רוגוזין;קמפו  .9

 עירוני יא;   .10

 מצקין;רוז .11

 ; עירוני ל"ב אג'יאל  .12

 ולם ספורט; תיכונט+א .13

 ;(א) שורשים .14

 משה שרת;  .15

 אורט גאולה;  .16

 ;מרכז פסג"ה .17

 

 לם באופן יחסי ע"פחלקית, התמורה תשו בוד במתכונתי מסוים יעינוכסד חומוה יצוין כי במיד*
 המנהל. קביעת
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 ותדירותן מפרט העבודות בביה"ס 

 כמפורט מטה להלן : תבוצענה כמפורט בחוזה על נספחיו וזאתעבודות הניקיון בבתי הספר 
 
 

 
 המטלה

 

 
 תדירות ביצוע העבודה

 
פת כיתות + +שטיחיו שט כלטאטוא מוסד החינוך על 

לה+ חדרי ת+ מדרגות+ שירותים+ חדרי הנהמסדרונו
ספח+ ספריה+ קפיטריה+ חדר אחות+ ניקיון  ורים+ חדרימ

דלתות בשירותים+ אריחי קרמיקה+ מרפסות+ גלריה+ 
 אולם ספורט וכל חדר אחר כמופיע במפרט של כל מוסד.

 

 
 עבודות יומיות

 
ביה"ס  ת כלור אלסגן בתום הפעילות בביה"ס על הקבל

כולל עלת אזעקה דרי הנהלה, מזכירות והפ)חלונות, דלתות, ח
 תאורה, מזגנים וכו'( כיבוי

במידה וקיימת תקלה יש לדווח להנהלת ביה"ס/עובד אחראי 
 למתן מענה הולם.

 
 

ניקיון חצרות כולל גירוף על כל שטחיו + טאטוא שטחים 
נים ם מכאטימטמרוצפים בחצרות כולל מגרשים באמצעות 

 בבוקר 7:30)ללא מפוח( עד לשעה 
 
 

 בהם יש רצפת שטיחרי ההנהלה תות או בחדשואב אבק בכי
 
 

פינוי אשפה בכל מתחם המוסד החינוכי כולל הפרדת אשפה 
 במידת הצורך.

 
 

, מסכים, מכשירי חשמל, מכונות תניקוי מחשבים, טלוויזיו
צויין נו משאי מליחשצילום, טלפונים, גופי תאורה וכל מכשיר 

להשתמש כאן ונמצא בתכולת מוסד החינוך מאבק. חובה 
 מתאימים.מרי ניקוי בחו

 
 

 כולל מכסים לאסלות, פחי אשפה, ברזים, -ניקיון שירותים
כיורים,משתנות, מראות, דלתות ואביזרי אינסטלציה 

למיניהם. מילוי מתקני סבון נוזלי, נייר טואלט, נייר ניגוב 
 ח.רי ניידיים ומתק

 
 

 חדרי המגמה לאמנות פלסטית מכילים ריהוט וכלים.
 .ני א' בלבדייחס לעירומת

 
 עבודות יומיות 
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חדרי מוסיקה במקלט מצוידים ברצפת פרקט ומאובזרים 

 במראות ענק לאורך כל החלל.
 מתייחס לעירוני א' בלבד.

 

 

 
חדרי המוסיקה מצוידים ברצפת פרקט ומכילים פסנתרים 

 לעירוני א' בלבד.יחס מתי .מקצועיים

 

 
 ט.אולמות המחול מצוידים ברצפת פרק

 א' בלבד. לעירונימתייחס 
 

 

 
ניקיון והשקיית עציצים ואדניות פנים וחוץ )מסביב( כולל 

 הזזה.

 
שבועי )פעם בשבוע( בנוסף לעבודות 

 היומיומיות.

 
 ניקוי מתחמי איסוף אשפה )חדרי זבל(

 
 

 שטיפת פחי אשפה
 
 

 קופיםומש לתותן דיוניק
 
 

 מכסים לשקעי חשמל
 
 

 (מתכת ובטוןניקיון מעקות )מ
 
 

 ניקיון קורי עכביש
 
 

 ניקיון לוחות בחומר מתאים.
 
 

 בצוע ניקיון מחסומי רצפה של מערכת הביוב
 
 

 ניקוי מראות ענק לאורך כל החלל ופסנתר בכל סטודיו.
 .לבדב מתייחס לעירוני א' ולאולם ספורט תיכונט

 
 

מות ניקיון במת פרקט באמצעות חומרים מיוחדים לניקיון ב
 פרקט

  
 

מפקח הקבלן יערוך סיור במוסד ביחד עם נציג המוסד לצורך 
 פיקוח על עבודת הניקיון כולל בדיקת מחסן חומרי הניקוי.

 

 
לפחות פעם בשבוע בשעות הערב 
ולפחות פעם בשבוע לביקורת בוקר 

 "סמשותפת עם נציג ביה
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שטיחים )במקומות שיש בהם שטיחים מקובעים וף קרצ

 לרצפה(
 

 
הראשון של  דשי בשבועניקיון חו

החודש, בנוסף לביצוע העבודות 
 היומיומיות והשבועיות.

  
ניקיון כסאות ומושבים באולמות ובחדרים עם ריפוד ובלי 

 ריפוד.
 
 

 ניקיון שולחנות מכתמים וכתבים למיניהם. 
 ת(לחנולשו תחתומ)מסטיקים מעל 

 
 
 

+ שטיפת ניקיון מעטפת מזגנים מאבק ולכלוך מצטבר,
 זגנים )לפרק, לנקות, להחזיר(לטרים של מפי
 
 

 התקנת ריחניות למכשירי טלפון.
 
 

 ניקיון משטחי כניסה מגרנוליט באמצעות קיטור .
ניקיון משטח היציעים באולם הספורט התיכונט באמצעות 

 קיטור.
 

 ים.צוניחי יםניגוב פנס
 מתייחס לאשכול הפיס א' בלבד.

 

 
 ה תיתכן עבודה בגוב

 
 ת בלוקים שקופים מבפנים ומבחוץ.קירו ניגוב

 מתייחס לאשכול הפיס א' בלבד.
 

 
 תיתכן עבודה בגובה 

 
 חלונות פנים וחוץ.

 מתייחס לאשכול הפיס א' בלבד.
 

 
 תיתכן עבודה בגובה

 
 ניקיון גרפיטי )במקרה שיש(

 
 וש בקיטורימלל שת כוידימ יטופל

 
 

 גגות+ פתיחת מרזבים 
 ה.בדיקת זרימכולל חוטר ל

 
 :פעמיים בשנה

לפני תחילת הגשמים ואחרי הגשמים 
 בתאום עם הנהלת המוסד.

 
 

 כל רכיבי עבודות הניקיון היומי/שבועי/חודשי
 )להלן: "העבודות האחרות"(.

 

 
 ניקיון יסודי בתחילת שנת הלימודים

 1-15/8. 
ו פסח עפ"י דרישת ה אחנוכשת ופבח

הנהלת המוסד ובתיאום עם מנהל 
עירייה. תי חינוך בחלקה לשירוהמ

הניקיון היסודי הינו בנוסף לכל 
 המפרט האמור לעיל .

 

 
קרצוף רצפות בכל המוסד החינוכי כיתות, מסדרונות וחדרי 

 ספח 
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 יר(להחזבס, לכ ד,ניקוי וילונות )להורי
 

 
 

 תיתכן עבודה בגובה.
 
 

 עבודה בגובה.

אמצעי  המבנה בכל ניקיון חלונות פנים וחוץ כולל רפרפות בכל
 ש עפ"י  הצורך.נדר

 
 .בתיכון ל"ב אג'יאל בלבדחלונות זכוכית 

בתיכון ל"ב גג עשוי מחומר שקוף מפלסטיק )לא ניתן לדריכה( 
 אג'יאל בלבד. 

 
 
 

 נדרשת מכונת שטיפה נטענת.
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 ניקיון היסודיות העבודוע יצספק בגין ברה להתמו

 

, כפי יסודיאת התמורה הנקובה לצד כל מוסד בו בוצע הניקיון הפק לס חברהבגין ביצוע ניקיון יסודי אחד תשלם ה

 שיפורט להלן: 

 

 

 

 

 יסודי שם ביה"ס 
 ₪ 17,000 תיכון ה' 1
 ₪ 36,000 תיכון ד'+ סניף 2
 ₪ 23,000 תיכון א' +אשכול 3
 ₪ 13,000 תיכון י"א 4
 ₪ 20,000 פוס ביאליק רוגוזיןמק 5
 ₪ 27,000 תיכונט 6
 ₪ 17,000 צוקי אביב 7
 ₪ 15,000 תיכון ל"ב 8
 ₪ 20,000 דרויאנוב 9

 ₪ 19,000 הר נבו 10
 ₪ 12,000 רשים א'וש 11
 ₪ 12,000 רוזמצקין 12
 ₪ 19,000 משה שרת  13
 ₪ 17,000 נעמי שמר 14
 ₪ 17,000 המשתלה 15
 ₪ 17,000 ולהאט גרוא 16
 ₪ 17,000 מרכז פסג"ה 17

 

 אם מראש מול מנהל הבית ספר/המוסד. ית , הקבלןכאמוריסודי ה ניקיוןהיצוע באת  •
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 3פרק 

 ניקיון ואמצעים לניקיוןחומרי אספקת 

 כללי 3.1

וונתו להשתמש בהם, לרבות בכטרם תחילת עבודתו ימציא הזוכה את רשימת כל חומרי הניקיון ש 3.1.1
 ור המנהל.פק מכל מוצר, לאישהכמויות שבדעתו לס

אום עמו, וזאת בצרוף תיובלידי המנהל  יסופקו ע"י הספק ועל חשבונו יוןואמצעי הניק וןיקיחומרי הנ 3.1.2
 משלוח.  תעודת

משרד  שתחומרי הניקיון ואמצעי הניקיון יהיו מאיכות מעולה ויהיו בטוחים לעבודה, לרבות לפי דרי 3.1.3
רי מלבדוק את חוות זכ חברה והעירייה תהיהקן נדרש. לנציגי הכן בהתאם לכל תו תהבריאות ובאישורו ו

להוסיף לכמויות להחליפם במוצרים אחרים, או  ו/או אמצעי הניקיון מעת לעת ולדרוש מהזוכה
 המסופקות, והכל לפי שיקול דעתם הבלעדי. 

; ם הישראליתקן של מכון התקניתו  , לכל הפחות, הם קייםביאשר לגעל הזוכה להשתמש בחומרי ניקיון  3.1.4
ר אשר אינו תואם את החומר הכתוב על במיכל חומם ולא לשים מריהחוהזוכה מחויב שלא לדלל את 

והן מבחינת ריכוזו. הפרת הוראות סעיף זה עשויה להוביל להטלת  תווית, הן מבחינת מהות החומרה
 להלן.  5פרק ת הניכויים בבטבלתות וניכויים כמפורט פחסנקציות על הזוכה, לרבות ביצוע ה

 ליטר לכל היותר. 4 כלים של עדהיצרן, במי של יותהחומרים יסופקו באריזות מקור 3.1.5

ודל . הוראות היצרן יהיו כתובות בשפה העברית ובגהוראות היצרןי הניקיון עפ"י יש להשתמש בחומר 3.1.6
 סביר שניתן לקוראן.

     

 

 ע"י הספק יכללו: וסופקחומרי ניקיון שי 3.2

 .ניקיון רצפות פרקטיוחדים המיועדים לחומרים מ

 ים.ידיון סבון נוזלי לניקי •

 יון ידיים בנוסף לסבון נוזלי.צק לניקסבון מו •

 ותים.יזרי אינסטלציה ושיריקיון אבתרסיס לנ •

 נוזל לניקיון אביזרי אינסטלציה ושירותים. •

 ה.חומרים לחיטוי כיורים, אסלות ואביזרי אינסטלצי •

 חומרים לשטיפת רצפות. •

 .פותרצ לקרצוףמרי עזר חו •

 צקיםחומרי ריח מו בעת עריכת הניקיון.ו וזליים ישמשחומרי ריח נ - תיםחומרי ריח נוזלים ומוצקים לשירו •
ישמשו להפצת ריח טוב ונעים דרך קבע. הספק מתחייב  נים במוסד החינוכי,או מפיצי ריח כפי שמותק
 שוטף. פןבהחלפתם ו/או מילויים באו

 .נוזל לניקיון כלים •

 ועוד. הוויזילט, מסכי לוםצי נותפקסים, טלפונים, מכו לניקיון מחשבים,תרסיס אנטיסטטי  •

 תרסיס/נוזל לניקיון חלונות. •
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 נוזל לניקיון ריהוט.יס/תרס •

 קיון שטיחים, תרסיס קיצפי להסרת כתמים משטיחים.לני שמפו •

טואלט יש לשים את נייר הים את מוסדות החינוך. שמשהמ מסוג טישו נייר טואלט לכלל חדרי השירותים •
 ועדים לכך.בהתקנים המי

המשמשים את כל וב ידיים או חדרים אחרים בהם מותקנים מתקני נייר לניג םרי השירותידלח יירמגבות נ •
  יש להציב את מגבות הנייר בהתקנים המיועדים לכך.  לרבות חדרי שירותי תלמידים והנהלה. ות החינוךמוסד

 .   PHONE  FRESH – מצעות מדבקה דוגמתריחנית לטלפונים פועלת בא •

 ביקים.ם דמריחומרים להסרת חו •

         י ריח לא תהיה כרוכה ידיים או מתקני סבון או מפיצבמתקני נייר טואלט או נייר ניגוב  10%עד  ת שלתוספ
 בתוספת תשלום כלשהי עבור כל מוסד.

 סר.שוטף ובאופן שלא יורגש ח פןאספקת חומרי הניקיון תהיה באו

 ופקות.ת המסוספת לכמויוות פתםבי החומרים אישורם, החלבוע ולדרוש לגהמנהל רשאי לק

מתכוון להשתמש בהם, לרבות  כל חומרי הניקיון שהינושימת את ר טרם תחילת עבודתו ימציא הספק
 ת שבדעתו לספק לאישור המנהל.הכמויו

מנהל באשר מהדרישה  נסתו לשימוש, תוצאה שלעיל ואשר יש צורך בהכימחומר ניקיון אשר אינו מופיע ברש
ייה  על חשבונו תהו הנוסף לשימוש לא תגרור תשלום נוסף ר הניקיוןהכנסת חומ י, כזאתמובהר בלהכנסתו. 
 של הספק.

קומות בהם ישנם מתקנים מיוחדים המחייבים שימוש בחומרים בהתאם למתקנים, על הספק לוודא את מב
 ך.היפולא ה למתקן הקיים התאמת נייר טואלט יימים במקום, כגוןהחומרים בהתאם למתקנים הקת אספק

 

 ןצוע הניקיואמצעים לבי 3.3

 .  כל האמצעים לניקיון יסופקו ע"י הספק ,ככלל

 ויהיו בטוחים לעבודה לפי המפורט להלן: יכות טובה מאוד האמצעים יהיו מא

 :האמצעים לביצוע הניקיון יכללו 3.3.1

 גם במהלך היום. שקיות יינתנו לאיסוף אשפה. דליםמכל הסוגים והגניילון ות יקש •
 כון התקנים הישראלי.ל מבעלי תו תקן ש סולמות תקניים,ם/ סול * 

 כון התקנים הישראלי.שואבי אבק תקניים, בעלי תו תקן של מ •

 דליים לשטיפה. •

 מטאטאים לכבישים, שבילים וכד'. •

 מטאטאים לניקיון רצפות . •

 יקיון רצפות .ם לנבימג •

 י רצפות .סמרטוט •

 שטיחים.לשטיפת מכונות  •

 , מעדרים ועוד(.ימטאטא מכנ, פותמגרכלים לניקיון חצרות ) •

 ברזים ועוד. מברשות לניקיון מוצרי ואביזרי אינסטלציה, כיורים, אסלות, •
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 משחררי סתימות ממרזבים )צינורות קשיחים וצינורות גמישים(. •

 מגבים לניקיון חלונות. •

 ם.בים לניקיון חדרי שירותיגמ •

 .ן חדרי שירותיםמטאטאים לניקיו •

 .ר להסרת אבקעיקט במברשות לניקיון ריהו •

 חדרי שירותים.סמרטוטי שטיפה ל •

 הרצפות. וקרצוףמכונות לשטיפה  •

 יעה •

 .טיקיםהסרת מסמגרדת ל •

 עגלת שירות.  •

ק לספקו ך בהכנסתו לשימוש, על הספורניקיון אשר אינו מופיע ברשימה שלעיל ואשר יש צ לביצועאמצעי  3.3.2
באופן  ןתיינהספק. הציוד  ןהיה על חשבון תקיופת. תוספת ציוד לנייפגע בעבודה השוט באופן שלא

 שיספיק  לעבודה ללא פגיעה בשרות הניתן לביה"ס .

. ת ועודמוחדרים, אול לכיתות,לבין אמצעי הניקיון  חדרי השירותיםבין האמצעים לניקיון  להפרידחובה  3.3.3
 סימון.ההפרדה תעשה ע"י 

 .יון בביה"סרמת הניקשלא תפגע הספק באופן "י ו עניקיון שאינם תקינים יוחלפ לביצועים אמצע 3.3.4

 א אפשרות למגע  התלמידים.קצה ע"י המוסד החינוכי לליאוחסנו בנפרד במחסן שיו הניקויחומרי  3.3.5
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 4רק פ

 הבהרות כלליות לעבודות הניקיון

דשי מיוחד( חו עי,המתבקש )יומי, שבו נן בתוספת לניקיוןדות בפני עצמן והיעומ יסודיודות הניקיון הבע 4.1
 רה.ערכת במוסד החינוך בתקופות בהם מוסדות החינוך נמצאים בפגתוצאה מפעילות הנכ

אלא , יסודיללא שום קשר ותלות בעבודות הניקיון ה ויבוצעהיום  מועסקכולל עבודתו של ניקיון שגרתי 
 ת ע"י המנהל.במקרים בהם יוחלט אחר

המוסדות הנ"ל  הנהלות  בתאום עםזאת והלן ל 6ורט בסעיף פהמ ע"פ עבודות הניקיון בבתי הספר  תהיה  4.2
ויות רבות ומגוונות. לפיכך , במוסדות החינוך  ישנן פעיל3 -ו 2ן לעיל בפרק .למרות האמור בסעיף זה, וכפי שצוי

תית ולפעילויות שגרתית והבלתי שגרתוכנית הלימודים הביצוע עבודות הניקיון ל תעוש להתאים אתעל הספק 
 .2רישות בפרק לד ון יבוצע בהתאם, ובלבד שהניקינותהשו

לא הורמו על  תהכיסאום י השולחנות בסוף יום הלימודים באאינה מתחייבת להרמת כסאות על גב החברה 4.3
 הספק לבצע פעולה זו.

 חל איסור להעסיק קבלני משנהעל הספק ה, מובהר בזאת כי לחוז 6.1 יות האמור בסעיףללמבלי לגרוע בכ .44
 אש.נה אם וככל שתעשה, תהא בכפוף לקבלת אישור המנהל בכתב ומר. העסקת קבלני משהיצוע העבודלצורך ב

 לחוזה יחולו גם התנאים הבאים: 14בנוסף לאמור בסעיף  4.5

 לעבודה פרטית ים קיבלו היתרועסקמים אצל הספק, אלא אם הסקעומכ חברהי מועסקחל איסור של העסקת 
 . החברהמאת 

תהא רשאית  החברהור, תהווה הפרה יסודית של החוזה ורטית כאמלעבודה פ ללא היתר חברהי עסקמוהעסקת 
 על פי החוזה לרבות הפסקת ההתקשרות וחילוט הערבות. בכל סעד המקנה לה לנקוט 

ניקיון כנדרש ר מספיק לביצוע הים מיומנים ובמספקמועס ת יעסיק יצוע העבודוב כי לצורך הספק מתחייב 4.6
ים לא יהווה עילה לאי מועסק, יובהר כי מספר הות הלימודובה מאוד בכל מוסדרה על רמת ניקיון טולשמי

 ע"י החוזה. ידה ברמת הניקיון הנדרשתעמ

 ן.הספק מתחייב לעבוד לפי שיטת עבודה בטוחה בכפוף לכל די 4.7

 ,(ת בעבודה )נוסח חדשייב בפקודת הבטיחוכללי הבטיחות כמתחדתו תוך שמירה על על הספק לבצע את עבו 4.8
 תקנה ו/או הוראה אחרת. דין, ובהתאם לכל חוק, 1970  -  תש"ל

ים על פי תקנות ארגון פיקוח על העבודה )מסירת מידע מועסקבת מסירת מידע והדרכת חלה חו על הספק 4.9
 .1984  - התשמ"ד, ים( סקעומוהדרכת 

 דה.ישות הבטיחות בעבוקינים העונים על דרעזרת ציוד וכלי עבודה תאת עבודתו ב על הספק לבצע 4.10

גמר דלתות, חלונות, תריסים כיבוי אורות וכד', לאחר הספק יהיה אחראי לסגירת הפתחים והמעברים כגון:  4.11
או רשלנות רם עקב רשלנותו ו/בה, ו/או כל נזק אחר שייגניעבודות הניקיון. במקרה של נזק עקב פריצה, ג

באחריות  ספקה איישחים, מעברים ושערים בגין אי סגירת פת ידו ו/או מי מטעמו יו ו/או המועסקים עלמועסק
 לכל נזק כאמור.

וד של ימהמנהל  רשאי לדרוש מהספק להפסיק עבודתו במוסד הל לחוזה, 14מבלי לגרוע בכלליות האמור בסעיף  4.12
צעה עבודתו, או אינו מביתרשל בביצוע  מועסקבמידה והחלפתו, לדרוש ה ספק ו/או י המועסקמ מועסקכל 

 המנהל.לשביעות רצון 

יו לא יועסקו במוסדות חינוך נשוא חוזה זה בימי מועסקכך שיקפיד כי עבודתו נשוא חוזה זה תתוכנן  הספק 4.13
 שבת ובמועדי ישראל.
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ות את ההתקשרות ו/או שע 72ק בתוך זכאית להפסי החברהותיו, תהא א אחר התחייבוילאם הספק לא ימ 4.14
י כל זאת מבלי לפגוע בזכותה לנקוט בכל האמצעים העומדים לה עפ"ת לכל גורם אחר וסור את ביצוע העבודולמ

 .להלן 5זכאית לנקות כספים בגין אי ביצוע עבודות ניקיון כמפורט בפרק  החברהדין כמו כן תהיה 

עבודות יחייבו תגבור בנושא  אשר  רות עם הספקלך כל תקופת ההתקששיפוץ ובנייה  במהעבודות באם יבוצעו  4.15
כך לא תשולם כל תמורה נוספת ו/או גין , ובעל הספק ועל חשבונו וכל הוצאה נוספת  תוספת כל  תחולהניקיון, 

 .החברהאחרת מאת 

שור ך השונים יקבלו אייון במוסדות החינועבודות ניקעל ידו בביצוע  יו אשר יועסקומועסקהספק מצהיר כי,   4.16
 מסוימיםעת העסקה של עברני מין במוסדות על פי החוק למני שאין מניעה מלהעסיקםמשטרתי על כך 

ועפ"י כל דין רלבנטי  2003 –ות לקטינים )אישור המשטרה( התשס"ג "י התקנות למתן שר( ועפ2001-)תשס"א
טרתי זה בטרם יציג אישור משות נשוא חוזה בביצוע העבוד ועסקמב הספק כי לא יעסיק תחיימכן  אחר בנושא.

קשות וכל יו  על כל  הטפסים הנדרשים לרבות ייפוי כח, במועסקים את מתחייב הספק להחתכאמור. כמו כן 
 .שורים והכל בהתאם להוראות כל חוק, תקנה ודין בנושאטופס אחר ככל שיידרש לצורך השגת האי

שביעות נשוא חוזה זה וזאת לספקת לצורך ביצוע העבודות ובכמות מ ים ראוייםמועסקיק הספק מתחייב כי יעס 4.17
דרשת רשאי המנהל לדרוש מהספק . ככל שהעבודות אינן מבוצעות בטיב ובאיכות הנהחברהאה של רצונה המל

ו המנהל או חלקו( במקום שיורה עלי)ים העוסקים בביצוע העבודות נשוא חוזה זה מועסקכל הלהציג בפניו את 
ת באמצעות תיגבור יב ובאיכות הנדרשאת ביצוע הניקיון בטשאי  המנהל לדרוש ן מיידי. כמו כן רוזאת באופ

וסוג שהוא וללא יוצא מן הכלל שכן ולם לספק כל תמורה מכל מין ים. בגין תגבור כאמור לא תשמועסקמספר ה
 בנספח ג' לחוזה. ההתמורה בגין כך נכללת בתמורה הקבוע

ודרת, ומס ופעה חיצוניתהיגיינה אישית ועל הים מטעמו יקפידו בכל עת על ניקיון ומועסקפק ידאג כי ההס 4.18
 הם על ידי הקבלן ועל חשבונו.הכוללת איסוף שיער ולבישת חלוקים נקיים, שיסופקו ל
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 5פרק 

  מוסדות החינוך בטבלת ניכויים כספיים בש"ח בגין אי ביצוע עבודות ניקיון 

 ם בטבלאות שלהלן ת הסכומים המפורטיורה המגיעה לספק אא רשאית לקזז מהתמתה החברה .1

 דה לשביעות רצונה המלא וכפי שמפורט בחוזה ולהלן:אי ביצוע העבו יןבג

 

אי ביצוע 
עבודות 
יומיות 

 חלקי/מלא

אי ביצוע 
עבודות 

ניקיון 
שבועיות 

 חלקי/מלא

אי ביצוע 
עבודות 

קיון ני
שיות חד
 לאקי/מחל

יצוע אי ב
עבודות 

ן ניקיו
יסודיות 
 אחלקי/מל

אי ביצוע 
 ניקיון

תקופתי 
 חלקי/מלא

אי אספקת 
חומרי 

יון/חוסר ניק
בחומרי 

 ניקיון חדשי

אי איוש 
 מועסק

 ערב/יום
 מלא/חלקי

אי סגירת 
מוסד חינוך 

 כנדרש במכרז

 עד 
700  ₪ 

 עד 
1,000  ₪ 

 עד 
1,500  ₪ 

 עד 
2,000  ₪  

 עד 
2,500  ₪ 

 עד 
1,000 ₪ 

 עד 
700   ₪ 

 עד 
500  ₪ 

 

בגין אי ביצוע עבודת ניקיון , בטבלה שונות עפ"י המפורט בעמודות הנות שוה לעבודותייחסים הניכויים מת .2
 . ת הביצוע הנדרשת, כפי שמופיע בנספח ב' לחוזה)חלקי/מלא( ינוכה הסך המופיע בהתאם לנקבע  ובכפוף לתדירו

 בטבלה לעיל.זהה וכקבוע היה י ניכוי הכספיה סכוםיון או חוסר בחומרי ניקיון, רי ניקקת חומאי הספ מקרה שלב .3

ה מאת המנהל המביע אי שביעות רצון ן מעבודות הספק יקבל הספק  מכתב התראות רצובמקרה של אי שביע .4
המפורט  ייכוי הכספם הנסכו במקרה  כזה רשאי המנהל לנכות מהתשלום המגיע לספק אתמאופן ביצוע הניקיון, 

 בטבלה לעיל.
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 6פרק 

 

 :םסדות החינוך השוניהעבודות הפרטניות במו

 
 אביב –, תל 227 ן יהודהתיכון עירוני ה' רחוב ב  .1

 
 קומת קרקע

 
 + במה(  P.V.C)רצפת  1 אולם ספורט

 3 מחסנים
 1 מחסן עובדים

 1 חדר מתחת לבמה
 1 חדר מנהל משק

 1 חדר ספח
 2 חדר מעבדות

 1 חדר הכנה
 )כסאות מרופדים מקובעים( 1 אולם יצחק )אודיטוריום(

 2 כיתות חכמות
 1 דר מחשביםח

 (תאים 8) 1 שרותי בנים
 2 פרוזדור

 1 פטיו+ אנדרטה
 1 חדר טיפולי

 
 קומה א'

 3 כיתות אם
 1 כיתת עוז לתמורה

 1 ספרייה
 10 משרדים

 )רצפת פרקט( 1 חדר מורים
 תאים( 4) 1 מורים רשירותים בחד

 1 מטבח חדר מורים
 תאים( 8) 1 שרותי בנות
 2 פרוזדורים
 1 וןחדר ארכי

 3 גרם מדרגות
 

 ב'קומה 
 17 ת אםכיתו

 2 פרוזדורים
 1 במה בסוף הפרוזדור

 3 גרם מדרגות
 8 משרדים
 תאים 4 שירותים

 
 מקלט חיצוני

 2 חדרים
 תאים( 4) 1 שירותים

 1 גרם מדרגות
 מגרשי ספורט 2 יה"ס קיפה את בהמ רחצ
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הכיתות, כל חדרי  כולל כלזאת בכל השטחים בבית הספר, להלן ו 3כמפורט בסעיף המפרט העבודות יבוצעו עפ"י 

הספח והמשרדים ובכל החצרות השייכות לבית הספר. בבית הספר מתקיימות פעילויות בשעות אחה"צ ,הערב והלילה 
 בכך בתכנון העבודה. ב( יש להתחשילות קהילתיתעורי עזר ופעיהמאוחרות )חוגים, ישיבות, ש

 
למעט חדרי ש לפעילויות, ניקיון ללא שטיפה דים לשמות והמקומות המשמשים והמיועהניקיון יכלול ניקיון הכית

 שיש צורך לשטפם לפני הפעילויות ובסיומם, ניקיון יסודי הכולל שטיפה לאחר הפעילויות. שירותים
 

 קבלן שירותים כלליים ובין השאר עובדי/ות יום וערב, כדלהלן: ההשבוע  יספק  במשך כל ימות
 

שעות  ךס שעות עבודה ימי עבודה דיםפרוט העוב
 יומי

סך שעות 
 חדשי

 176לפחות  8 7:00-15:00 ה' –א'  עובד/ת יום.  1לפחות 
 154לפחות  7 08:00-15:00 ה' –א'  עובד/ת יום.  1לפחות 
 24לפחות  6 08:00-14:00 ו' ום. יעובד/ת  1לפחות 
 עובד/ת אחה"צ 1לפחות 

 
 154 לפחות 7 15:00-22:00 ה' –א' 

 330לפחות  15 17:00-22:00 ה' –א'  "צ/ערבעובדי/ות אחה 3לפחות 
 838לפחות     סה"כ

 
ים רחלוקת מתחמי העבודה בין עובדים אלה תתבצע בתיאום עם הנהלת ביה"ס בהתאם להתפנות הכיתות והחד

 ילות ביה"ס.במסגרת פע
 

( על הקבלן ים וכו'רב )ימי הורים, מסיבות, טקסמובהר בזאת, כי בימים בהם יתקיימו אירועים בביה"ס בשעות הע
 לבצע עבודות ניקיון בהתאם לצרכי ביה"ס ובתאום עם הנהלת ביה"ס.

 
 
 

 ימים בשבוע. 5תיכון עירוני ה' פעיל 
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 ,ת"א 74ויצמן  ברחוב ,ן עירוני ד'כוית. 2
 

 בניין הנהלה
 
 גדול 1 חדר מורים 

 9 משרדים
 תאים( 4) 1 ר שירותיםחד

 1 חדרי הנהלהלובי כניסה ל
 

  כולל מסדרונות ומדרגות בניין מרכזי
 

 21 כיתות אם
 2 מעבדות

 תאים( 13) 2 חדרי שירותים
 1 חדר תגבור

 1 משרד רכזת
 1 משרד מנהל המשק

 1 חדר חשמל
 2 וזדוררפ

 2 חדר מדרגות
 גדול 1 מקלט

 בניין ספרייה

 גדולה 1 ספרייה
 3 משרדים

 נות ומדרגותה כולל מסדרובניין קפטרי

 12 כיתות אם
 3 פרוזדורים

 6 משרדים
 תאים( 12) 2 חדרי שירותים
 1 חדר מחשבים

 1 חדר עריכה
 1 חדר מורים

 2 חדרי ישיבה

 רגותדמולל מסדרונות וכבניין מחשבים 

 5 חדרי מעבדה
 1 מחסן מזכירות

 חדרים 2 מקלט
 5 חדרי מחשבים
 (תאים 4) 2 חדרי שירותים

 2 תחדר מדרגו
 קטנים מאוד 2 פרוזדורים

 1 משרד קטן לרכזת מחשבים

 מבנים כיתות ט' כולל מסדרונות ומדרגות

 7 כיתות אם
 1 חדר תגבור

 1 אודיטוריום
 1 חדר ספח

 3 רדיםשמ
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 2 רגותחדר מד
 תאים( 6) 2 חדרי שירותים

 2 פרוזדור

 בניין אולם ספורט

 גדול 1 ספורט אולם
 4 חחדרי ספ
 1 רחדר כוש

 1 משרד חדר כושר
 1 פרוזדור

 1 מחסן אולם ספורט
 

כל חדרי  להלן וזאת בכל השטחים בבית הספר, כולל כל הכיתות, 3כמפורט בסעיף המפרט העבודות יבוצעו עפ"י 
ילה בשעות אחה"צ ,הערב והל מתקיימות פעילויותרות השייכות לבית הספר. בבית הספר משרדים ובכל החצהספח וה

 )חוגים, ישיבות, שיעורי עזר ופעילות קהילתית( יש להתחשב בכך בתכנון העבודה. המאוחרות
 

למעט חדרי שטיפה ות, ניקיון ללא יהניקיון יכלול ניקיון הכיתות והמקומות המשמשים והמיועדים לשמש לפעילו
 יות.לאחר הפעילו קיון יסודי הכולל שטיפהשיש צורך לשטפם לפני הפעילויות ובסיומם, ני שירותים

 
 
 
 

 במשך כל ימות השבוע  יספק הקבלן שירותים כלליים ובין השאר עובדי/ות יום וערב, כדלהלן: 
 
 

סך שעות  שעות עבודה ימי עבודה פרוט העובדים
 יומי

סך שעות 
 חדשי

 עובד/ת יום.  1חות פל
 כולל ניקיון חצרות.

 208ת לפחו 8 07:00-15:00 ו' –א' 

 104לפחות  4 06:00-10:00 ו' –' א חצרן. 1לפחות 
 220לפחות  10 15:00-20:00 ה' –א'  עובדי/ות אחה"צ/ערב.  2לפחות 
 528לפחות  24 17:00-23:00 ה' –א'  עובדי/ות אחה"צ/ערב. 4לפחות 
 96לפחות  24 12:00-16:00 ו' י/ות אחה"צ.עובד 6לפחות 
 1,156לפחות     סה"כ

 
צע בתיאום עם הנהלת ביה"ס בהתאם להתפנות הכיתות והחדרים בדים אלה תתבקת מתחמי העבודה בין עוחלו

 במסגרת פעילות ביה"ס.
 

בלן סים וכו'( על הקרים, מסיבות, טקומובהר בזאת, כי בימים בהם יתקיימו אירועים בביה"ס בשעות הערב )ימי ה
 הנהלת ביה"ס. יה"ס ובתאום עםלבצע עבודות ניקיון בהתאם לצרכי ב

 
 
 
 
 

  .ים בשבועימ 6"ס פעיל ביה
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 :47סניף תיכון עירוני ד' רחוב ועידת קטוביץ 
 

 בניין כולל מסדרונות ומדרגות

 8 כיתות אם
 1 חדר מורים

 2 מעבדה +חדר הכנה
 1 ותגחדר מדר

 2 פרוזדורים
 תאים( כולל נכים 8) 3 חדרי שירותים

 1 משרד

 מקלט חיצוני

 2 חדרים
 אים(ת 3) 1 חדרי שירותים

 1 רגותחדר מד

 מבנה חדש 

 9 שירותים
 6 כיתות אם

 1 חדר מורים
 1 מזכירות

 1 חדר מנהלת
 2 חדרי ספח
 1 כיתת עזר

 1 חדר קבלת הורים
 1 חדר יועצת
 4 ותגגרמי מדר

 נהקומה ראשו

 10 כיתות אם

 9 שירותים
 1 ספריה

 1 חדר ניקיון
 2 מלתחות בנות

 1 חדר עזר 
 1 אולם ספורט

 2 ניםמלתחות ב
 2 מלתחות בנות

 קומה שנייה

 6 כיתות אם

 6 שירותים
 1 כיתת עזר

 4 -מחולק ל ממ"ד
 1 כיתת חינוך מיוחד

 1 חדר הכנה
 1 אודיטוריום
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כל חדרי  להלן וזאת בכל השטחים בבית הספר, כולל כל הכיתות, 3כמפורט בסעיף רט המפפ"י יבוצעו ע העבודות
השייכות לבית הספר. בבית הספר מתקיימות פעילויות בשעות אחה"צ ,הערב והלילה  ובכל החצרות הספח והמשרדים

 כנון העבודה.תהמאוחרות )חוגים, ישיבות, שיעורי עזר ופעילות קהילתית( יש להתחשב בכך ב
 

למעט חדרי יות, ניקיון ללא שטיפה יקיון יכלול ניקיון הכיתות והמקומות המשמשים והמיועדים לשמש לפעילונה
 שיש צורך לשטפם לפני הפעילויות ובסיומם, ניקיון יסודי הכולל שטיפה לאחר הפעילויות רותיםשי

 

 רב, כדלהלן: עובדי/ות יום וע במשך כל ימות השבוע  יספק הקבלן שירותים כלליים ובין השאר
סך שעות  שעות עבודה ימי עבודה פרוט העובדים

 יומי
ות סך שע

 חדשי
 ות יום. /עובדי 2לפחות 

 לל ניקיון חצרות.כו
 416לפחות  16 07:00-15:00 ו' –א' 

 660לפחות  30 15:00-20:00 ה' –א'  עובדי/ות אחה"צ/ערב. 6לפחות 
 32לפחות  8 12:00-16:00 ו' עובדי/ות אחה"צ/ערב.  2לפחות 
לפחות     סה"כ

1,108 
 

אם להתפנות הכיתות והחדרים לת ביה"ס בהתלה תתבצע בתיאום עם הנהחלוקת מתחמי העבודה בין עובדים א
 במסגרת פעילות ביה"ס.

 
הקבלן  מובהר בזאת, כי בימים בהם יתקיימו אירועים בביה"ס בשעות הערב )ימי הורים, מסיבות, טקסים וכו'( על

 לצרכי ביה"ס ובתאום עם הנהלת ביה"ס. ות ניקיון בהתאםלבצע עבוד
 
 
 

 ימים בשבוע. 6ביה"ס פעיל 
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 , ת"א 4א' + אשכול פייס רחוב שפרינצק  עירוני תיכון. 3
 

 קומות +גג( כולל מסדרונות ומדרגות 3בניין מרכזי )
  כיתות אם

 
27 

 13  חדרי רכזים
 3  וריםחדר מ
 6  םמחסני

 תאים( 6) 6  שרותי מורים
 3  חדרי מדרגות

 4  חדרי מחשבים+ משרד
 5  חדרי הכנה

 2  ספח ריחד
 7  ותמזכיר

 תאים( 12) 4  שרותי בנים
 תאים( 16) 4  שרותי בנות

 מקלט

 חדרים 5 מקלט
 1 מסדרון

 3 חדרי מדרגות
 7 מחסנים

 תאים 10 שרותי חרום

 ומדרגות מסדרונות מות( כוללקו 3)קטן  בניין

 12 כיתות
 3 מסדרונות

 1 ספרייה
 1 אודיטוריום
 4 חדרי רכזים
 1 ותחדרי מדרג

 1 מחסן
 תאים( 3) 1 ניםשרותי ב

 תאים( 12) 2 שרותי בנות

 גשר )בין שני בניינים(

 4 כיתות
 1 מסדרון

 
 קומת גג

 
 4 כיתות אם

 1 מסדרון
 1 משרד

 1 וםכיתת ציל
 

להלן וזאת בכל השטחים בבית הספר, כולל כל הכיתות, כל חדרי  3כמפורט בסעיף המפרט עו עפ"י העבודות יבוצ
ות השייכות לבית הספר. בבית הספר מתקיימות פעילויות בשעות אחה"צ ,הערב והלילה כל החצרוהמשרדים וב פחהס

 העבודה. כך בתכנוןחשב בש להתהמאוחרות )חוגים, ישיבות, שיעורי עזר ופעילות קהילתית( י
 

ט חדרי למעלא שטיפה ל הניקיון יכלול ניקיון הכיתות והמקומות המשמשים והמיועדים לשמש לפעילויות, ניקיון
 שיש צורך לשטפם לפני הפעילויות ובסיומם, ניקיון יסודי הכולל שטיפה לאחר הפעילויות שירותים
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 וערב, כדלהלן: י/ות יום השאר עובדובין ליים במשך כל ימות השבוע  יספק הקבלן שירותים כל
 

סך שעות  שעות עבודה ימי עבודה פרוט העובדים
 יומי

סך שעות 
 חדשי

 יום. עובד/ת  1ות פחל
 ולל ניקיון חצרות.כ

 234לפחות  9 06:00-15:00 ו' –א' 

 156לפחות  6 07:00-13:00 ו' –א'  עובד/ת יום. 1לפחות 
 220לפחות  10 15:00-20:00 ה' – א' ב. עובדי/ות אחה"צ/ער 2לפחות 
 440לפחות  20 17:00-22:00 ה' –א'  עובדי אחה"צ/ערב. 4לפחות 
 120לפחות  30 11:00-16:00 ו' די אחה"צובע 6לפחות 
 1,170לפחות     סה"כ

 
ים חלוקת מתחמי העבודה בין עובדים אלה תתבצע בתיאום עם הנהלת ביה"ס בהתאם להתפנות הכיתות והחדר

 ה"ס.מסגרת פעילות ביב
 

קבלן ם וכו'( על הסימובהר בזאת, כי בימים בהם יתקיימו אירועים בביה"ס בשעות הערב )ימי הורים, מסיבות, טק
 צע עבודות ניקיון בהתאם לצרכי ביה"ס ובתאום עם הנהלת ביה"ס.לב

 
 

 ימים בשבוע. 6התיכון פעיל 
 

 אשכול פיס א':
 רגותקומת קרקע הכולל מסדרונות ומד

 1 לובי גדול
 4 טיופ

 )מושבים מבד( 1 אודיטוריום 
 2 סטודיו מחול

 2 מקלחות
 תאים( 11) 2 שירותים

 1 לנועקואולפן 
 3 ספח חדרי

 1 חדר מנהל משק
 

 1קומה 
 1 מרפסת גדולה

 3 מסדרונות
 5 מעבדות

 1 חדר מורים
 תא( 1) 1 שירותים
 2 מחסנים

 1 חדר מנהלת
 

להלן וזאת בכל השטחים בבית הספר, כולל כל הכיתות, כל חדרי  3ט בסעיף כמפורהמפרט פ"י עו עהעבודות יבוצ
ר. בבית הספר מתקיימות פעילויות בשעות אחה"צ ,הערב והלילה בית הספות השייכות לצרהספח והמשרדים ובכל הח

 ודה.העב המאוחרות )חוגים, ישיבות, שיעורי עזר ופעילות קהילתית( יש להתחשב בכך בתכנון

 למעט חדרילול ניקיון הכיתות והמקומות המשמשים והמיועדים לשמש לפעילויות, ניקיון ללא שטיפה הניקיון יכ
 פם לפני הפעילויות ובסיומם, ניקיון יסודי הכולל שטיפה לאחר הפעילויותורך לשטשיש צ ירותיםש
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 הלן: ת יום וערב, כדלדי/ובמשך כל ימות השבוע  יספק הקבלן שירותים כלליים ובין השאר עוב
 

סך שעות  שעות עבודה ימי עבודה פרוט העובדים
 יומי

סך שעות 
 חדשי

  עובד/ת יום. 1לפחות 
 חצרות.כולל ניקיון 

 187לפחות  8.5 07:00-15:30 ה' –א' 

 165לפחות  7.5 15:30-23:00 ה' -א' עובד/ת אחה"צ/ערב. 1לפחות 
 80לפחות  20 07:00-17:00 ו' עובדי/ות אחה"צ/ערב.  2לפחות 
 432לפחות     סה"כ

 
החדרים כיתות ואם להתפנות ההתחלוקת מתחמי העבודה בין עובדים אלה תתבצע בתיאום עם הנהלת ביה"ס ב

 במסגרת פעילות ביה"ס.
 

מובהר בזאת, כי בימים בהם יתקיימו אירועים בביה"ס בשעות הערב )ימי הורים, מסיבות, טקסים וכו'( על הקבלן 
 בהתאם לצרכי ביה"ס ובתאום עם הנהלת ביה"ס.עבודות ניקיון  לבצע

 
 .ימים בשבוע 6פעיל  האשכול

 

 :א'י אולם הספורט בעירונ

 1 רטאולם ספו
 2 חסניםמ

 1 חדר מנהל
 מלתחה 

 שירותים
2 
 תאים( 10) 2

 1 )חצי מבואה הקרובה לאולם ספורט( מבואה
 25 חלונות

 
וזאת בכל השטחים בבית הספר, כולל כל הכיתות, כל חדרי  להלן 3רט בסעיף כמפוהמפרט העבודות יבוצעו עפ"י 

תקיימות פעילויות בשעות אחה"צ ,הערב והלילה הספר מ ת הספר. בביתביהספח והמשרדים ובכל החצרות השייכות ל
 המאוחרות )חוגים, ישיבות, שיעורי עזר ופעילות קהילתית( יש להתחשב בכך בתכנון העבודה.

 

למעט חדרי יתות והמקומות המשמשים והמיועדים לשמש לפעילויות, ניקיון ללא שטיפה יכלול ניקיון הכיון הניק
 ויות ובסיומם, ניקיון יסודי הכולל שטיפה לאחר הפעילויותי הפעילרך לשטפם לפנצושיש  שירותים

 לן: כדלהבמשך כל ימות השבוע  יספק הקבלן שירותים כלליים ובין השאר עובדי/ות יום וערב, 
 

סך שעות  שעות עבודה ימי עבודה דיםפרוט העוב
 יומי

סך שעות 
 חדשי

 עובד/ת יום.  1לפחות 
 ת.רוכולל ניקיון חצ

 221לפחות  8.5 07:00-15:30 ו' –א' 

 165לפחות  7.5 15:30-23:00 ה' -א' עובד/ת אחה"צ/ערב. 1לפחות 
 40 לפחות 10 07:00-17:00 ו' עובד/ת אחה"צ/ערב.  1לפחות 
 426לפחות     סה"כ

החדרים ו חלוקת מתחמי העבודה בין עובדים אלה תתבצע בתיאום עם הנהלת ביה"ס בהתאם להתפנות הכיתות
 ת ביה"ס.ת פעילובמסגר

 
מובהר בזאת, כי בימים בהם יתקיימו אירועים בביה"ס בשעות הערב )ימי הורים, מסיבות, טקסים וכו'( על הקבלן 

 בתאום עם הנהלת ביה"ס.ם לצרכי ביה"ס ובהתאלבצע עבודות ניקיון 

 ימים בשבוע. 6אולם הספורט פעיל 
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 ת"א ,91תיכון עירוני י"א רחוב שטריקר . 4
 

 רקעקומת ק
 

 1 ר מורים )כולל חדרים פנימיים(חד
 1 מטבח

 3 חדרי ספח
 1 חדר סגן מנהל

 2 חדרי יועצים
 1 3חדר אזרחות מס' 

 תאים( 3) 1 שרותי הנהלה
 1 רוזדופר

 2 דכיתות לימו
 1 כיתת מחשבים

 1 חדר מנהל
 2 חדרי מזכירות

 1 ספרייה
 1 חדר קולנוע

 1 חדר אב בית
 1 תי נכיםרוש
 

 צמהמרכז הע
 

 קטנים( 8 -חדרי לימוד גדולים ו 2) 10 חדרי לימוד
 2 מבואה גדולה

 תאים( 2) 1 שירותים
 

 1 אודיטוריום
 

 1 אולם ספורט
 2 חדרי הלבשה

 ם(תאי 6) 2 ירותיםש
 1 מבואה

 מקלחות( 2) 1 מקלחות
 

 מקלט
 

 4 חדרים
 2 חדרי מדרגות

 2 שירותים
 

 קומה א'
 
 6 ות לימודיתכ

 3 משרדים
 תאים( 6) 1 שירותים + מבואה

 1 פרוזדור
 )בשני צידי הפרוזדור( 2 מדרגות
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 קומה ב'
 

 6 כיתות לימוד
 3 משרדים

 תאים( 6) 1 שירותים + מבואה
 1 פרוזדור
 )בשני צידי הפרוזדור( 2 מדרגות

 5 חדרי ספח
 
 

 
 קומה ג'

 
 4 כיתות לימוד

 2 כיתת מחשבים
 1 החדר מולטימדי

 1 רדמש
 1 פרוזדור

 תאים( 6) 1 שירותים + מבואה
 )בשני הצדדים( 2 מדרגות

 
 קומה ד'

 
 2 כיתות לימוד

 )משני הצדדים( 2 מדרגות
 

  חצרות
 
להלן וזאת בכל השטחים בבית הספר, כולל כל הכיתות, כל חדרי  3כמפורט בסעיף המפרט ות יבוצעו עפ"י עבודה

ות לבית הספר. בבית הספר מתקיימות פעילויות בשעות אחה"צ ,הערב והלילה ת השייכם ובכל החצרודיהספח והמשר
 בתכנון העבודה. בכך המאוחרות )חוגים, ישיבות, שיעורי עזר ופעילות קהילתית( יש להתחשב

 

למעט חדרי  פההניקיון יכלול ניקיון הכיתות והמקומות המשמשים והמיועדים לשמש לפעילויות, ניקיון ללא שטי
 שיש צורך לשטפם לפני הפעילויות ובסיומם, ניקיון יסודי הכולל שטיפה לאחר הפעילויות ירותיםש

 

 

 ם וערב, כדלהלן: שאר עובדי/ות יוין הבמשך כל ימות השבוע  יספק הקבלן שירותים כלליים וב
 

סך שעות  שעות עבודה ימי עבודה פרוט העובדים
 יומי

סך שעות 
 חדשי

 עובד/ת יום.  1לפחות 
 יון חצרות.ולל ניקכ

 176לפחות  8 07:00-15:00 ה' –א' 

 24לפחות  6 07:00-13:00 ו' עובד/ת יום . 1לפחות 
 132לפחות  6 15:00-21:00 ה' –א'  עובד/ת אחה"צ/ערב.  1לפחות 
 396לפחות  18 17:00-23:00 ה' –א'  עובדי/ות אחה"צ ערב. 3לפחות 
 728 לפחות    סה"כ

 
עובדים אלה תתבצע בתיאום עם הנהלת ביה"ס בהתאם להתפנות הכיתות והחדרים  ודה ביןלוקת מתחמי העבח

 במסגרת פעילות ביה"ס.
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ב )ימי הורים, מסיבות, טקסים וכו'( על הקבלן ביה"ס בשעות הערים במובהר בזאת, כי בימים בהם יתקיימו אירוע

 .עם הנהלת ביה"סובתאום  לבצע עבודות ניקיון בהתאם לצרכי ביה"ס
 

 .ימים בשבוע 5ס פעיל ביה"
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 , תל אביב49רחוב העלייה  -. קמפוס ביאליק רוגוזין )יסודי+ על יסודי( 5
 

 לסים, כדלהלן:קומות+ מפ 3 -מ בנויהקמפוס 
 

 מפלס מקלטים תת קרקעיים המכילה מדרגות, מסדרונות והמפורט להלן: –קומת קרקע 
 
 כמות 

 2 הלבשה חדרי 
 משתנות( 2תאים+ 6) 2 שירותי אולם ספורט

 3 חדר ציוד
 1 (P.V.Cאולם ספורט )רצפת 

 חדרים גדולים  6 מקלט
  3 מחסנים

 
 ות והמפורט להלן:מדרגות, מסדרונ וללתמפלס קפטריה הכ

 
 כמות 

 1 מטבח קפטריה
 1 חדר אוכל גדול

 1 ארכיון
 1 חדר חשמל
 1 י ניקיוןרמחסן חומ

 2 תהכ
 תאים( 8) 2 ירותים )בנים+ בנות(ש
 

 מפלס חט"צ הכוללת מדרגות, מסדרונות והמפורט להלן:
 
 כמות 

 1 חדר סגנית
 ת גנים(לטובכיתות משמשות  2) 5 כיתות אם

  תאים( 3) 1 )משמש לטובת גנים( ם צוות פנימישירותי
 תאים( 7) 2 שירותים חיצוניים )בנים+ בנות(

 1 ר מוסיקהדח
  1 ום )כסאות קבועים לא מרופדים(ודיטוריא

 1 רחבת זיכרון )כמו חצר( פטיו
 1 מחסן קטן

 
 ה(הנהלת מדרגות ומסדרונות וכמפורט להלן )קומת קומת קרקע הכולל

 כמות 
 1 וריםחדר מ

 7 חדרי הנהלה
 5 חדרי תגבורים 

 תאים( 7) 2 שירותים
 1 תגבורכתה 

 תא( 1) 1 שירותי נכים
 1 ספורט על אולםמרפסת מ

 
 
 

 קומה א' הכוללת מדרגות, מסדרונות והמפורט להלן:
 
 כמות 
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 1   חדר מנהלנית
 תאים( 8)2 שירותים

 8 כיתות
 1 נהל אחזקהחדר מ

 2 יועצת חדר
 

 ב' הכוללת מדרגות, מסדרונות והמפורט להלן: –ביניים א'  קומת
 
 כמות 

 3 חדר יועצת
  1 ספרייה גדולה

 2 כיתות
 1 בים חדר מחש

 
 קומה ב' הכוללת מדרגות, מסדרונות והמפורט להלן:

 
 כמות 

 תאים( 8) 2 שירותים
 9 כיתות אם

 1 חדר רכזי מקצוע חט"ע
 1 שביםחדר שרות מח

 1 חדר יועצת
 

 ג' הכוללת מדרגות, מסדרונות והמפורט להלן: –קומת ביניים ב' 
 
 כמות 

 1 חדר מוגן
 2 ביולוגיהלמעבדה 

 1 דר הכנהח
 1 חדר רכזים

 8 כתות
 תאים( 8) 2 שירותים
 1 מחשבים

 
 קומה ג' הכוללת מדרגות, מסדרונות והמפורט להלן:

 
 כמות 

 9 כתות
 ים(תא 8) 2 שירותים

 1 חדר יועצת
 2 רכזת פדגוגית

 1 חדר אופק חדש
 
 
 
 
 

 ורט להלן:פד' הכוללת מדרגות, מסדרונות והמ –קומת ביניים ג' 
 
 מותכ 

 2 תות )פנטהאוז(כי
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להלן וזאת בכל השטחים במוסד החינוכי, כולל כל הכיתות, כל חדרי  3כמפורט בסעיף המפרט העבודות יתבצעו עפ"י 

 ייכים למוסד החינוכי.ובכל החצרות הש רדיםהספח והמש
 

פעילות קהילתית( י עזר וישיבות, שיעור בביה"ס מתקיימות פעילויות בשעות אחה"צ הערב והלילה המאוחרות )חוגים,
 יש להתחשב בכך בתכנון העבודה.

 
 הניקיון יכלול ניקיון הכיתות והמקומות המשמשים והמיועדים לשמש לפעילויות:

שיש צורך לשטפם לפני הפעילויות ובסיומם, ניקיון יסודי הכולל שטיפה  תיםלמעט חדרי שירו טיפהניקיון ללא ש
 לאחר הפעילויות. 

 
 פק הקבלן שירותים כלליים ובין השאר עובדי/ות יום וערב, כדלהלן: בוע  יסשך כל ימות השמב
 

סך שעות  שעות עבודה ימי עבודה פרוט העובדים
 יומי

סך שעות 
 חדשי

 ובדי/ות יום. ע 2 לפחות
 ולל ניקיון חצרות.כ

 352לפחות  16 07:00-15:00 ה' –א' 

 24לפחות  6 07:00-13:00 ו' עובד/ת יום . 1לפחות 
 עובד/ת אחה"צ. 1פחות ל

 לטובת פינוי אשפה של המועדונית 
 88לפחות  4 12:00-16:00 ה' –א' 

 1,056ות לפח 48 16:00-22:00 ה' –א'  עובדי/ות אחה"צ/ ערב.  8לפחות 
 80לפחות  20 12:00-16:00 ו' עובדי/ות אחה"צ/ערב. 5 לפחות
 1,600לפחות     סה"כ

 
תבצע בתיאום עם הנהלת ביה"ס בהתאם להתפנות הכיתות והחדרים ם אלה תודה בין עובדיבחלוקת מתחמי הע

 במסגרת פעילות ביה"ס.
 

מסיבות, טקסים וכו'( על הקבלן  ערב )ימי הורים,ות המובהר בזאת, כי בימים בהם יתקיימו אירועים בביה"ס בשע
 .סלבצע עבודות ניקיון בהתאם לצרכי ביה"ס ובתאום עם הנהלת ביה"

 
 

 ימים בשבוע. 6עיל כי זה פמוסד חינו
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 3צפון מערב העיר רחוב שושנה פרסיץ  –. תיכונט 6
 

 תיכון חדש צומח שיתרחב באופן הדרגתי.

 קומות.  3בן המבנה 

 וחצר גדולה הכוללת מתקנים. מעליות 2קיימות במבנה 

 0קומה 

 1 לובי כניסה ופרוזדור גדול

 ()אב ביתרי ספח + חד3 םחדרי משרדי

 תאים( 4) 1 שירותים בנים

 תאים( 6) 1 שרותי בנות

 תא( 1) 1 שרותי נכים

 1 ספרייה

 תא( 1) 1 שרותי סגל

  8 כיתות

 1 ממ"ד גדול

 1סה כני קומת

 16 דכיתות לימו

 4 משרדים

 4 חדר מחשבים )ממדים(

 2 חדר טכנולוגיה

 2 לובי כניסה ארוך של כיתות

 אים(ת 12) 1 י בנותשרות

 תאים( 8) 1 רותי בניםש

 תאים( 2) 1 שרותי סגל

 אודיטוריום גדול

 שרותי בנים

 שרותי בנות

 שרותי נכים

 חדר ישיבות

 חדר מזכירה

 חדר איש אבטחה

 ה כניסה גדולהמבוא

 

 תא( 1) 1

 תאים( 2) 1

 תא( 1) 1

1  

1 

1 

1 
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 פרוזדור ארוך של כיתות – 2קומה 

 16 כיתות לימוד

 2 גיהטכנולו כיתת

 4 משרדים

 2 ממ"ד )מרחב מוגן גדול(

 1 חדר מורים

 1 חדר ישיבות

 תאים( 8) 1 שרותי בנים

 תאים( 12) 1 שרותי בנות

 ם(תאי 2)  1 שרותי נכים

 1 תחדר מזכירה ראשי

 1 חדר מנהל

 4 חדרי עבודה למורים

 3 חדר מזכירות משנית

 תאים( 2) 1 שרותי סגל בנים

 ים(תא 3) 1 ל בנותרותי סגש

 1 לובי הנהלה

 3קומה 

 7 חדרי מעבדה

 1 מטבחון קטן

 2 פרוזדור

 תא( 1) 1 שרותי נכים )מסדרון א'(

 ם(תאי 6) 1 שרותי בנות )מסדרון א'(

 תאים( 4) 1 רון א'(שרותי בנים )מסד

 תא( 1) 1 שרותי נכים )מסדרון ב'(

 תאים( 4) 1 שרותי בנות )מסדרון ב'( 

 תאים( 2) 1 ב'(מסדרון בנים ) שרותי

 8 כתות

 1 ממ"ד

 2 משרדים
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 על הקבלן להציב מכונה לשטיפת רצפות בביה"ס ובאולם ספורט.

וזאת בכל השטחים במוסד החינוכי, כולל כל הכיתות, כל חדרי להלן  3ט בסעיף מפורכהמפרט העבודות יתבצעו עפ"י 
 י.החינוכ ם למוסדהספח והמשרדים ובכל החצרות השייכי

"ס מתקיימות פעילויות בשעות אחה"צ הערב והלילה המאוחרות )חוגים, ישיבות, שיעורי עזר ופעילות קהילתית( בביה
 יש להתחשב בכך בתכנון העבודה.

 
 הכיתות והמקומות המשמשים והמיועדים לשמש לפעילויות: ון יכלול ניקיוןניקיה

עילויות ובסיומם, ניקיון יסודי הכולל שטיפה לפני הפלשטפם  יש צורךש למעט חדרי שירותיםניקיון ללא שטיפה 
 לאחר הפעילויות. 

 
 , כדלהלן: וערבבמשך כל ימות השבוע  יספק הקבלן שירותים כלליים ובין השאר עובדי/ות יום 

 
סך שעות  שעות עבודה ימי עבודה ט העובדיםפרו

 יומי
סך שעות 

 חדשי
 352ת לפחו 16 07:00-15:00 'ה –א'  עובדי/ות יום.  2לפחות 
 176לפחות  8 06:00-14:00 ה' –א'  חצרן . 1לפחות 
 440לפחות  20 15:00-20:00 ה' –א'  עובדי/ות אחה"צ. 4לפחות 
 660לפחות  30 ות כל אחדשע 5 ה'–א'  ה"צת אחעובדים/ו 6לפחות 
  1,628 לפחות    סה"כ

 
בהתאם להתפנות הכיתות והחדרים  ת ביה"סעם הנהלבתיאום חלוקת מתחמי העבודה בין עובדים אלה תתבצע 

 במסגרת פעילות ביה"ס.
 

בלן סים וכו'( על הק, טקמובהר בזאת, כי בימים בהם יתקיימו אירועים בביה"ס בשעות הערב )ימי הורים, מסיבות
 לבצע עבודות ניקיון בהתאם לצרכי ביה"ס ובתאום עם הנהלת ביה"ס.

 
 

 שבוע.ימים ב 5מוסד חינוכי זה פעיל 
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 אולם ספורט 

 0קומה 

 1 פרוזדור 

 תאים( 4) 1 שרותי גברים

 תאים( 7) 1 שרותי נשים

 1 מעלית

 ירותים(רי שחד 2מקלחות +  5) 4 מלתחות

 1 טןמשרד ק

 1 חדר סטודיו

 1 מחסן

 1 מזכירות

 2 מטבחון + חדר עזרה ראשונה

 1 חדר ממ"ד

 1 קלחוןים עם משרותי נכ

 מקומות ישיבה ביציאה( 1,000) 1 ספורטזירת 

 1 מרפסת צילום

 1 חדר מדרגות

 4 מחסנים

  1קומה 

 1 פרוזדור

 1 חדר סטודיו

 1 ס ולם ספורט לביה"ין אפרוזדור הגשר המחבר ב

  2 חדרי מדרגות 

 2קומה 

 1 פרוזדור קטן

 1 חדר סטודיו

 חרום()יציאת קומות צד דרומי  2 חדר מדרגות

 

להלן וזאת בכל השטחים במוסד החינוכי, כולל כל הכיתות, כל חדרי  3כמפורט בסעיף המפרט ת יתבצעו עפ"י העבודו
 ד החינוכי.למוסהספח והמשרדים ובכל החצרות השייכים 

פעילות ם ספורט מתקיימות פעילויות בשעות אחה"צ הערב והלילה המאוחרות )חוגים, ישיבות, שיעורי עזר ובאול
 תחשב בכך בתכנון העבודה.( יש להקהילתית

 
 הניקיון יכלול ניקיון האולם, הכיתות והמקומות המשמשים והמיועדים לשמש לפעילויות:

שטפם לפני הפעילויות ובסיומם, ניקיון יסודי הכולל שטיפה שיש צורך ל ותיםשיר למעט חדריניקיון ללא שטיפה 
 לאחר הפעילויות. 

 
 

 תים כלליים ובין השאר עובדי/ות יום וערב, כדלהלן: לן שירוספק הקבשבוע  יבמשך כל ימות ה
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סך שעות  שעות עבודה ימי עבודה פרוט העובדים

 יומי
סך שעות 

 חדשי
 198לפחות  9 08:00-17:00 ה' –' א . עובד/ת יום 1לפחות 
  198לפחות     סה"כ

 
תפנות הכיתות והחדרים התאם להביה"ס בהנהלת  חלוקת מתחמי העבודה בין עובדים אלה תתבצע בתיאום עם

 במסגרת פעילות ביה"ס.
 

על הקבלן  כו'(מובהר בזאת, כי בימים בהם יתקיימו אירועים בביה"ס בשעות הערב )ימי הורים, מסיבות, טקסים ו
 עבודות ניקיון בהתאם לצרכי ביה"ס ובתאום עם הנהלת ביה"ס.לבצע 

 
 
 

 .ימים בשבוע 5אולם הספורט פעיל 
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 , ת"א3צוקי אביב )ביה"ס יסודי(  רחוב יאיר רוזנבלום .7
 

 קומות(  כולל מסדרונות ומדרגות  3מבנה ) 
 

 קומה ג' 
 

 7 כיתות אם
 2 פחחדר ס
 2 ממ"ד
 תאים( 6) 1 בנות שרותי

 תאים( 6) 1 שרותי בנים
 1 מסדרון

 1 חדר מדרגות
 

 קומה ב'
 8 כיתות אם

 3 מ"דמ
 5 חדרי ספח

 תאים( 6) 1 ותי בנותשר
 תאים( 6) 1 שירותים בנים

 1 מסדרון
 1 מדרגות

 
 קומת קרקע

 6 חדרי ספח
 6 כיתות
 2 ממ"ד

 תאים( 10) 1 שרותי בנות
 אים(ת 10) 1 תי בניםשרו

 1 מסדרון
 1 מדרגות

 
 1 אולם 

 
, כולל כל הכיתות, כל חדרי ית הספרחים בבבכל השט להלן וזאת 3כמפורט בסעיף המפרט העבודות יבוצעו עפ"י 

הספח והמשרדים ובכל החצרות השייכות לבית הספר. בבית הספר מתקיימות פעילויות בשעות אחה"צ ,הערב והלילה 
 שיעורי עזר ופעילות קהילתית( יש להתחשב בכך בתכנון העבודה. )חוגים, ישיבות,רות המאוח

למעט חדרי עדים לשמש לפעילויות, ניקיון ללא שטיפה ם והמיוהמשמשיהמקומות הניקיון יכלול ניקיון הכיתות ו
 ת.לויושיש צורך לשטפם לפני הפעילויות ובסיומם, ניקיון יסודי הכולל שטיפה לאחר הפעי שירותים

 
 
 

 מות השבוע  יספק הקבלן שירותים כלליים ובין השאר עובדי/ות יום וערב, כדלהלן: במשך כל י
 

סך שעות  הות עבודשע ימי עבודה םבדיפרוט העו
 יומי

סך שעות 
 חדשי

 עובד/ת יום.  1לפחות 
 כולל ניקיון חצרות.

 208לפחות  8 07:00-15:00 ו' –א' 

 88פחות ל 4 14:00-18:00 ה' –א'  עובד/ת אחה"צ . 1לפחות 
 264לפחות  12 15:00-19:00 ה' –א'  עובדי/ות אחה"צ/ערב. 3לפחות 
 16ות לפח 4 11:00-15:00 ו' יוםעובד  1לפחות 
 576לפחות     סה"כ
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חלוקת מתחמי העבודה בין עובדים אלה תתבצע בתיאום עם הנהלת ביה"ס בהתאם להתפנות הכיתות והחדרים 
 יה"ס.ות בבמסגרת פעיל

 
קבלן ל האת, כי בימים בהם יתקיימו אירועים בביה"ס בשעות הערב )ימי הורים, מסיבות, טקסים וכו'( עמובהר בז

 ון בהתאם לצרכי ביה"ס ובתאום עם הנהלת ביה"ס.ות ניקילבצע עבוד
 
 
 

 ימים בשבוע. 6ביה"ס פעיל 
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 ל שם טוב, ת"א יפו ת פינת רחוב הבעב יפרחו -תיכון ל"ב )אגי'אל(  .8
 

 קומות, כדלהלן: 2 -מוסד חינוכי זה בנוי מ
 

 ן:ורט להלרגות והמפת, מדקומה ראשונה הכוללת מסדרונו
 
 כמות 

 1 חדר מנהל משק
 7 כיתות

 2 מטבחונים
 תאים( 22) 4 שירותים

 תאים( 2) 1 שירותי נכים
 3 מעבדות
 1 חדר זבל

 
 ת והמפורט להלן:מסדרונות, מדרגוללת קומה שנייה הכו

 
 כמות 

 1 מסדרון גדול כולל טריבונה
 1 ספרייה

 1 חדר מזכירות
 3 חדרי הנהלה

 1 דר מוריםח
 1 אומנותחדר 

 1 חדר אחות
 1 מחשבים
 3 מעבדות

 7 כיתות לימוד
 1 אולם כנסים

 3 מטבחונים
 תאים( 12) 4 שירותים

 
 ם:)אגי'אל( קיימי ל"ב בנוסף לטבלה לעיל, בתיכון

 מזכוכית. חלונות .1
 עשוי מחומר שקוף מפלסטיק )לא ניתן לדריכה(.גג  .2

 
לן וזאת בכל השטחים במוסד החינוכי, כולל כל הכיתות, כל חדרי לה 3יף מפורט בסעכפרט המהעבודות יבוצעו עפ"י 

 הספח והמשרדים ובכל החצרות השייכים למוסד החינוכי.
 

ב והלילה המאוחרות )חוגים, ישיבות, שיעורי עזר ופעילות קהילתית( בשעות אחה"צ העריות בביה"ס מתקיימות פעילו
יון הכיתות והמקומות המשמשים והמיועדים לשמש לפעילויות, לול ניקניקיון יכדה. היש להתחשב בכך בתכנון העבו

פה לאחר ן מלא הכולל שטייקיושיש צורך לשוטפם לפני הפעילויות ובסיומם, נ למעט חדרי שרותיםניקיון ללא שטיפה 
 הפעילויות. 

 
 
 
 
 
 

 דלהלן: ם וערב, כות יובמשך כל ימות השבוע  יספק הקבלן שרותים כלליים ובין השאר עובדי/
 

סך שעות סך שעות  שעות עבודה ימי עבודה פרוט העובדים
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 חדשי יומי
 20לפחות  5 08:00-13:00 א' עובד/ת יום  1לפחות 
 עובד/ת יום  1לפחות 

יוע לעובד יון חצרות וכל סניק
 האחראי

 119לפחות  7  07:00-14:00 ה' –ב' 

עובד/ת לעבודות ניקיון  1לפחות 
 ו שיידרש

 72לפחות  4.5  09:00-13:30 ה'  – ב'

 40לפחות  10  08:00-13:00 ו' ת יוםו/יעובד 2לפחות 
 216לפחות  13.5  15:30-20:00 ב' עד ה' עובדי/ות אחה"צ/ערב 3לפחות 
 42לפחות  10.5  12:30-16:00 ו' ת אחה"צ/ערב עובדי/ו 3לפחות 
 509לפחות     סה"כ

 
ום עם הנהלת ביה"ס בהתאם להתפנות הכיתות והחדרים צע בתיאם אלה תתבעובדיחלוקת מתחמי העבודה בין 

 במסגרת פעילות ביה"ס.
 
 

טקסים וכו'( על הקבלן י הורים,מסיבות,)ימ מובהר בזאת כי בימים בהם יתקיימו ארועים בבית הספר בשעות הערב
 לבצע עבודות ניקיון בהתאם לצרכי ביה"ס ובתיאום עם הנהלת ביה"ס.

 
 
 

 .י המסדרונותה לניקוכונת שטיפרשת מנד
 
 
 

 ימים בשבוע. 6תיכון ל"ב  פעיל 
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 , ת"א 24ביה"ס דרויאנוב  ברחוב הנגרים .9
 קומת קרקע 

 3 כיתות אם
 1 טןמחסן ק

 1 טןחדרון פרטני ק
 מסדרונות

 

 מדרגות
 

  לובי 
 תאים( 4) 1 שרותי בנות
 תאים( 4) 1 שרותי בנים

 1 ספרייה
 אים(ת 2) 1 י מוריםשרות

 1 חדר מורים
  מזכירות + הנהלה

 1 ממ"ד משמש כמדעים
 1 אומנות

 1 חדר מוזיקה
 1 חדר רוגע

 
 קומה א'
  מדרגות

  מסדרונות
 1 מקצועית(יתה ממ"ד )כ

 6 ת אםכתו
 תאים( 4) 1 שירותי בנים 
 תאים( 4) 1 שירותי בנות

 1 גג )חצר(
 1 כיתת תרפיה

 
 ה ב'קומ
 רגותמד

 

 תמסדרונו
 

 6 כיתות אם
 משמש חדר ספורט 1 ממ"ד )כתה מקצועית(

 1 מחסן ציוד ספורט
 1 יועצת חדר 

 תאים( 4) 1 שרותי בנים
 (תאים 4) 1 שרותי בנות

  ג )חצר(ג
 
 
 
 
 

 קומה ג'
 

 מדרגות
 

 מסדרונות
 

 3 כיתות אם
 1 ( ת אומנותממ"ד )כת

 1 כיתה פרטנית
 תאים( 4) 1 םשרותי בני
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 תאים( 4) 1 נותשרותי ב
  גג )חצר(

 
 
 

 :להלן פרוט כוח אדם הנדרש לביה"ס
 

כל חדרי  ות,כולל כל הכית ,רהספ ביתלהלן וזאת בכל השטחים ב 3כמפורט בסעיף  המפרטצעו עפ"י בוהעבודות י
 .בית הספרהספח והמשרדים ובכל החצרות השייכים ל

 
שיעורי עזר ופעילות קהילתית(  ישיבות, מאוחרות )חוגים,הלילה ההערב ו ת אחה"צבביה"ס מתקיימות פעילויות בשעו
, ותים לשמש לפעילוייועדהניקיון יכלול ניקיון הכיתות והמקומות המשמשים והמ יש להתחשב בכך בתכנון העבודה.

לאחר שטיפה  הכולל אמלניקיון  שיש צורך לשטפם לפני הפעילויות ובסיומם, רותיםילמעט חדרי שניקיון ללא שטיפה 
 עילויות. הפ
 

  עובדי/יום וערב, כדלהלן: רותים כלליים ובין השאריש קבלןבמשך כל ימות השבוע יספק ה
עות סך ש שעות עבודה ימי עבודה פרוט העובדים

 יומי
סך שעות 

 שיחד
 עובד/ת יום 1לפחות 

 כולל ניקיון חצרות
 208לפחות  8 07:00-15:00 א' עד ו'

ים/ות עובד 4לפחות 
 ב חה"צ/ערא

 440לפחות  20 15:00-20:00 ד ה'א' ע

 לפחות  20 12:00-17:00 ו' עובדים/ות אחה"צ 4לפחות 
80 

 728לפחות     סה"כ
 

ום עם הנהלת ביה"ס בהתאם להתפנות הכיתות והחדרים אלה תתבצע בתיא בדיםחלוקת מתחמי העבודה בין עו
 במסגרת פעילות ביה"ס.

 
טקסים וכו'( על  מסיבות, בבית הספר בשעות הערב )ימי הורים, רועיםיאתקיימו ם בהם ימובהר בזאת כי בימי

 הספק לבצע עבודות ניקיון בהתאם לצרכי ביה"ס ובתיאום עם הנהלת ביה"ס.
 

 .ימים בשבוע 6ל  פעי ביה"ס
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 , ת"א6ביה"ס הר נבו  ברחוב הר נבו  .10
 

 בנה ביה"ס(קומת קרקע )בתוך מ -כניסה 
 
 2 תות אםכי

 1 חדר תקשורת
 1 חדר עבודה פרטנית

 1 חדר מחסן
 1 חדר אב בית

 1 פרוזדור + פטיו
 קומות 3 מדרגות צד מזרח+ מערב

 
 ההנהלחדרי  –קומת קרקע 
 1 חדר מנהלת

 1 חדר מזכירות
 1 חדר מורים

 1 ספריה
 1 חדר פרוייקטים

 1 חדר ספח
 1 פרוזדור

 תא 1 שרותי צוות
 תא 1 יםנכ שרותי

 1 חצר גדולה + מגרש ספורט
  רחבת כניסה

 
 קומה א'

 4 כיתות אם
 1 חדר יועצת

 1 חדר טכנולוגיה
 1 חדר עזר

 תאים( 3) 1 שרותי בנים
 תא 1 כיםתי נשרו

 תאים( 3) 1 בנות שרותי
 1 פרוזדור גדול

  מעלית
 1 מחסן

 
 
 

 קומה ב' 
 מותקו 3 מדרגות צד מערב +מזרח

 5 אםכיתות 
 1 פרטניחדר 

 1 פרוזדור גדול 
 1 חדר מרחב מוגן   

 1 חדר עזר
 תאים( 3) 1 שרותי בנים
 תא 1 שרותי נכים
 תאים( 3) 1 שרותי בנות
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 :לביה"סכוח אדם הנדרש  פרוטלהלן 

 
חדרי כל  כל הכיתות,כולל  ,בית הספרלהלן וזאת בכל השטחים ב 3כמפורט בסעיף  המפרטצעו עפ"י בוהעבודות י

 .בית הספרפח והמשרדים ובכל החצרות השייכים להס
 

לות קהילתית( ופעישיעורי עזר  ישיבות, בביה"ס מתקיימות פעילויות בשעות אחה"צ הערב והלילה המאוחרות )חוגים,
, לפעילויותהניקיון יכלול ניקיון הכיתות והמקומות המשמשים והמיועדים לשמש  להתחשב בכך בתכנון העבודה. יש

הכולל שטיפה לאחר  מלאניקיון  שיש צורך לשטפם לפני הפעילויות ובסיומם, רותיםילמעט חדרי ששטיפה  יון ללאניק
 הפעילויות. 

 
  עובדי/יום וערב, כדלהלן: ם ובין השאררותים כלליייש ןקבלהבמשך כל ימות השבוע יספק 

סך שעות  שעות עבודה ימי עבודה פרוט העובדים
 יומי

שעות סך 
 חדשי

 בד/ת יוםעו 1ות לפח
 כולל ניקיון חצרות

 208לפחות  8 07:00-15:00 א' עד ו'

עובדים/ות  3לפחות 
 אחה"צ/ערב 

 14:00-18:00 - 1 א' עד ה'
2- 17:00-21:00 

 264לפחות  12

 48לפחות  12 12:00-16:00 ו' עובדים/ות אחה"צ 3ת לפחו
 520לפחות     סה"כ

 
 

בתיאום עם הנהלת ביה"ס בהתאם להתפנות הכיתות והחדרים  ה תתבצעאל בין עובדים חלוקת מתחמי העבודה
 במסגרת פעילות ביה"ס.

 
טקסים וכו'( על  סיבות,מ ב )ימי הורים,הער רועים בבית הספר בשעותימובהר בזאת כי בימים בהם יתקיימו א

 הספק לבצע עבודות ניקיון בהתאם לצרכי ביה"ס ובתיאום עם הנהלת ביה"ס.
 

 .בשבועימים  6ל  ביה"ס פעי
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  , ת"א156סלמה  ברחוב א'  רשיםוביה"ס ש.11
 

 ביה"ס מוקף חצר ומגרשי ספורט
 

 1 קומה
 

 1 ספרייה גדולה
 3 כיתות אם

 1 אוריינותחדר 
 תאים( 4) 1 תי בניםשרו

 1 חדר אחות 
 1 חדר חשמל קטן

 1 פרוזדור
 

 2קומה 
 

 6 כיתות אם
 תאים( 3) 1 בנות שרותי 

  2 חדרים פרטניים קטנים
 1 פרוזדור

 
 3קומה 

 
 6 כיתות אם

 2 חדרי ספח קטנים
 1 פרוזדור

 שני צידי המבנהב 8 גרמי מדרגות
 

 :נדרש לביה"סלהלן פרוט כוח אדם ה
 
כל חדרי  כל הכיתות,כולל  ,רספבית הלהלן וזאת בכל השטחים ב 3כמפורט בסעיף  המפרטצעו עפ"י בועבודות יה

 .בית הספרהספח והמשרדים ובכל החצרות השייכים ל
 

ת( שיעורי עזר ופעילות קהילתי ישיבות, ם,בביה"ס מתקיימות פעילויות בשעות אחה"צ הערב והלילה המאוחרות )חוגי
 ,לפעילויותים לשמש עדהניקיון יכלול ניקיון הכיתות והמקומות המשמשים והמיו ך בתכנון העבודה.יש להתחשב בכ

הכולל שטיפה לאחר  מלאניקיון  שיש צורך לשטפם לפני הפעילויות ובסיומם, רותיםילמעט חדרי שניקיון ללא שטיפה 
 הפעילויות. 

 
 
  עובדי/יום וערב, כדלהלן: ארכלליים ובין הש רותיםיש קבלןמשך כל ימות השבוע יספק הב

 ותסך שע שעות עבודה ימי עבודה פרוט העובדים
 יומי

שעות  סך
 חדשי

 עובד/ת יום 1לפחות 
 כולל ניקיון חצרות

 לפחות  8 07:00-15:00 א' עד ו'
208 

עובדים/ות  2לפחות 
 אחה"צ/ערב 

 לפחות  10 14:00-19:00 א' עד ה'
220 

ות עובדים/ 2לפחות 
 אחה"צ/ערב

 32לפחות  8 12:00-16:00 ו'

  460 לפחות    סה"כ
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בתיאום עם הנהלת ביה"ס בהתאם להתפנות הכיתות והחדרים אלה תתבצע עובדים  יןחלוקת מתחמי העבודה ב
 במסגרת פעילות ביה"ס.

 
טקסים וכו'( על  מסיבות, הספר בשעות הערב )ימי הורים,רועים בבית ימובהר בזאת כי בימים בהם יתקיימו א

 הספק לבצע עבודות ניקיון בהתאם לצרכי ביה"ס ובתיאום עם הנהלת ביה"ס.
 

 .שבועימים ב 6  ה"ס פעילבי
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 , ת"א76מעפילי אגוז  ברחוב ביה"ס רוזמצקין.12
 

 ם/רחבות מסביב למתחם.מבנה קרקע ללא קומות מסדרונות חיצוניים מגרשי
 

 1 אולם כנסים
 16 חדרי לימוד 

 1 חדר הרצאות
 10 משרדים

 3 מעבדות מחשבים
 3 חדרי צילום

 1 מספרה
 1 טמקל
 1 כושר חדר

 1 פרייהס
 1 חדר מורים

 תאים( 13) 5 שירותים
 
 

כל חדרי  כולל כל הכיתות, ,בית הספרלהלן וזאת בכל השטחים ב 3כמפורט בסעיף  המפרטצעו עפ"י בוהעבודות י
 .בית הספרשייכים לם ובכל החצרות ההספח והמשרדי

 
שיעורי עזר ופעילות קהילתית(  יבות,יש )חוגים,מאוחרות ה הבביה"ס מתקיימות פעילויות בשעות אחה"צ הערב והליל

, לשמש לפעילויותהניקיון יכלול ניקיון הכיתות והמקומות המשמשים והמיועדים  יש להתחשב בכך בתכנון העבודה.
 הכולל שטיפה לאחר מלאניקיון  שיש צורך לשטפם לפני הפעילויות ובסיומם, רותיםיט חדרי שלמעניקיון ללא שטיפה 

  עילויות.הפ
 

 :וט כוח אדם הנדרש לביה"סלהלן פר
 

  עובדי/יום וערב, כדלהלן: רותים כלליים ובין השאריש קבלןבמשך כל ימות השבוע יספק ה
סך שעות  שעות עבודה ימי עבודה פרוט העובדים

 יומי
ך שעות ס

 חדשי
 עובד/ת יום 1חות לפ

 כולל ניקיון חצרות
 לפחות  4 09:30-13:30 'הא' עד 

88 
עובדים/ות  2לפחות 
 אחה"צ/ערב 

 לפחות  8 16:00-20:00 א' עד ה'
176 

לפחות      סה"כ
264 

 
רים נהלת ביה"ס בהתאם להתפנות הכיתות והחדחלוקת מתחמי העבודה בין עובדים אלה תתבצע בתיאום עם ה

 ות ביה"ס.במסגרת פעיל
 

טקסים וכו'( על  בות,מסי הורים,רב )ימי הע רועים בבית הספר בשעותימובהר בזאת כי בימים בהם יתקיימו א
 הספק לבצע עבודות ניקיון בהתאם לצרכי ביה"ס ובתיאום עם הנהלת ביה"ס.

 
 

 .ימים בשבוע 5ביה"ס פעיל  
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 ת"א, 45ביה"ס משה שרת ברחוב בית אל .31
 

 קומות + חצרות 2מבנה בעל 
 

 2 חדרי הנהלה
 1 כיתות לחינוך מיוחד 

 3 חדרי ספח
 תאים( 2) 1 ם בנות?(תים )בניושיר

 1 ספריה
 2 שירותים )בנים בנות?(

 1 כיתה לחינוך מיוחד
 7 חדרי ספח

כיתת אם משמשת 
 כמועדונית

1 

 מהלכים +ירידה לאולם 2 גרמי מדרגות
 

 אולם ספורט
 

 1 לם ספורטאו
 2 י ספח מעל הבמהחדר

 1 מבואה
 תאים 5 שרותי בנות
 תאים 5 שרותי בנים

 תאים 3 י מוריםתשרו
 2 תות אםכי

  מסדרונות
 1 חדר מורים

 2 אגפים
 2 גרמי מדרגות 
  יציאת חרום

 
 מבנה חדש
 קרקע -קומות  3מבנה בעל 

 
 3 שירותים

  מסדרון
  מעבדה+ חדר הכנה

 2 ותגרמי מדרג
 מהלכים כל אחד( 6) 2 גותמהלכי מדר

 8 כיתות
 2 ממדים

 2 חדרי ספח
 תאים( 3) 2 שירותי בנים

 תאים( 3) 2 נותשירותי ב
 תא( 1) 2 שירותי נכים

 
 

כל חדרי  כל הכיתות,כולל  ,בית הספרלהלן וזאת בכל השטחים ב 3כמפורט בסעיף  המפרטצעו עפ"י בוהעבודות י
 .בית הספרם לל החצרות השייכיהספח והמשרדים ובכ

 
שיעורי עזר ופעילות קהילתית(  ישיבות, ם,ות )חוגירבביה"ס מתקיימות פעילויות בשעות אחה"צ הערב והלילה המאוח

, לפעילויותהניקיון יכלול ניקיון הכיתות והמקומות המשמשים והמיועדים לשמש  יש להתחשב בכך בתכנון העבודה.



 

76 
 

הכולל שטיפה לאחר  מלאניקיון  ורך לשטפם לפני הפעילויות ובסיומם,שיש צ רותיםיי שלמעט חדרניקיון ללא שטיפה 
 ות. יהפעילו

 
 :ח אדם הנדרש לביה"סלן פרוט כולה

 
  עובדי/יום וערב, כדלהלן: רותים כלליים ובין השאריש קבלןבמשך כל ימות השבוע יספק ה

סך שעות  שעות עבודה עבודהימי  פרוט העובדים
 יומי

ת סך שעו
 חדשי

 עובד/ת יום 1לפחות 
 כולל ניקיון חצרות

 לפחות  8 07:00-15:00 'הא' עד 
176 

 לפחות  9.5 07:00-16:30 'העד  א' ת יום /עובד 1ת ולפח
209 

עובדים למבנה  6לפחות 
 אחה"צ/ערב החדש 

  

                                                                                                                   528לפחות  24 15:00-19:00 א' עד ה'

 40לפחות  10 07:00-12:00 ו'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ת יום   ועובדי/ 2לפחות 
עובדי/ות  6לפחות 
 אחה"צ/ערב 

 72לפחות  18 12:00-15:00 ו' 

לפחות     סה"כ
1,025  

 
"ס בהתאם להתפנות הכיתות והחדרים ום עם הנהלת ביהחמי העבודה בין עובדים אלה תתבצע בתיאחלוקת מת

 במסגרת פעילות ביה"ס.
 

טקסים וכו'( על  מסיבות, רועים בבית הספר בשעות הערב )ימי הורים,ייתקיימו א ימים בהםבמובהר בזאת כי 
 הלת ביה"ס.הספק לבצע עבודות ניקיון בהתאם לצרכי ביה"ס ובתיאום עם הנ

 
 .ימים בשבוע 6ביה"ס פעיל  
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 , ת"א10ביה"ס נעמי שמר ברחוב אהרון בקר  .41
 

 קומת כניסה
 1 חדר מנהלת

 1 מזכירות
 1 צת + סגניתחדר יוע

 תאים( 2) 1 שירותים
 1 כיתה

חטיבה צעירה )שילוב של גן 
 וכתה א'(

2 

 2 מרחב למידה
 1 מטבחון

 1 מרחב מוגן
 תאים( 10) 2 רותיםשי

 4 כיתות
 1 דהמרחב למי
 1 חדר ספח
 תאים(  10) 3 שירותים

 1 מדרגות לקומת קרקע
 

 קומת קרקע
 

 1 חדר מורים
 1 פרקט+ ריצוף()שילוב של ספרייה 

 1 חדר אומנות
 1 מסדרון

 1 מרחב למידה
 תאים( 12) 3 שירותים

 7 כיתות
 2 חדרי מדרגות

 
 1קומה 

 
 6 כיתות

 1 דר מחשביםח
 תאים( 10) 3 שירותים

 
 

 אולם ספורט
 

 1 ת כניסה מסדרוןקומ
 תאים( 10) 3 שירותים

 2 חדרי סטודיו )רצפת פרקט+ מראות(
 1 תאטרוןחדר 

 1 חדר מדעים
 1 חדר מוזיקה

 2 משרדים
 2 חדרי מדרגות לקומת האולם

  מדרגות ראשיות עם מעקה משולב זכוכית
 
 

 קומת האולם
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 1 מ' 750 -ם ספורט משטח פרקט כאול

 250 -וכית ומושבים כנות עם מעקות זכטריבו
 מ'.

 

 4 מלתחות משולבים מקלחות ושירותים
 1 מרוצפת חצר גדולה

 1 חדר זבל
 1 חצר אחורית מדורגת 

 
 יש לציין כי המבנה בחלק מהקירות החיצוניים עשויים זכוכית.

כל חדרי  ת,כולל כל הכיתו ,בית הספרלהלן וזאת בכל השטחים ב 3עיף כמפורט בס המפרטצעו עפ"י בוהעבודות י
 .בית הספרהספח והמשרדים ובכל החצרות השייכים ל

 
שיעורי עזר ופעילות קהילתית(  ישיבות, אחה"צ הערב והלילה המאוחרות )חוגים, ויות בשעותמות פעילבביה"ס מתקיי

, תם לשמש לפעילויויון הכיתות והמקומות המשמשים והמיועדיהניקיון יכלול ניק יש להתחשב בכך בתכנון העבודה.
הכולל שטיפה לאחר  מלאניקיון  בסיומם,שיש צורך לשטפם לפני הפעילויות ו רותיםילמעט חדרי שניקיון ללא שטיפה 

 הפעילויות. 
 
 

 עובדי/יום וערב, כדלהלן: רותים כלליים ובין השאריש קבלןבמשך כל ימות השבוע יספק ה
 

סך שעות  שעות עבודה ימי עבודה עובדיםפרוט ה
 יומי

סך שעות 
 שיחד

 עובד/ת יום 1לפחות 
 כולל ניקיון חצרות

 176ת לפחו 8 08:00-16:00  א' עד ה'

ד/ת יום לתפעול עוב 1פחות ל
 האולם ועזרה למנהל משק.

 209לפחות  9.5 07:00-16:30 א' עד ה'

 48ת לפחו 12 07:00-13:00 ו' עובדי/ות יום  2לפחות 
עובדים/ות  4לפחות 
 אחה"צ/ערב 

 352לפחות  16 15:00-19:00 ' עד ה'א

 64לפחות  16 12:00-16:00 ו' עובדים/ות אחה"צ 4לפחות 
 849לפחות     סה"כ

 
הכיתות והחדרים  חלוקת מתחמי העבודה בין מועסקים אלה תתבצע בתיאום עם הנהלת ביה"ס בהתאם להתפנות

 במסגרת פעילות ביה"ס. 
 

טקסים וכו'( על  מסיבות, בשעות הערב )ימי הורים,ועים בבית הספר רימובהר בזאת כי בימים בהם יתקיימו א
 ובתיאום עם הנהלת ביה"ס. צרכי ביה"סבהתאם ל הספק לבצע עבודות ניקיון

 
 .ימים בשבוע 6ביה"ס פעיל  
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 , ת"א24ביה"ס המשתלה ברחוב משה וילנסקי  .51
 

 מבנה מרכזי
 

 1 מורים חדר
 2 חדרי הנהלה 

 תאים( 9) 3 שירותים
 1 גישה מסדרון

 19 כיתות אם
 2 כיתות ספח
 1 חדר סגנית
 1 חדר יועצת

 ים(תא 29) 6 שירותים
 6 למידה מרחבי

 2 מסדרונות
 3 חדרי מדרגות

 1 חדר מדעים
 1 חדר מוזיקה
 1 חדר מלאכה 

 2 מעליות
 

 אולם ספורט מפרקט
 

 תאים( 4) 2 שירותים
 תאי שירותים 3מלתחות+ 4 מלתחות +שירותים

 1 בי כניסה לאולםלו
 3 משרדים
 3 מחסנים

 ושבים(מ 120 -שורות מושבים )כ 2 טריבונות
 

 1 חדר זבל
 מחולקת לשלושה )קדמית, אחורית ומרכזית( חצר ביה"ס

 
 

כל חדרי  כולל כל הכיתות, ,בית הספרלהלן וזאת בכל השטחים ב 3כמפורט בסעיף  המפרטצעו עפ"י בוהעבודות י
 .בית הספרל החצרות השייכים לפח והמשרדים ובכהס

 
שיעורי עזר ופעילות קהילתית(  ישיבות, )חוגים,המאוחרות  והלילהב בביה"ס מתקיימות פעילויות בשעות אחה"צ הער

, והמיועדים לשמש לפעילויותהניקיון יכלול ניקיון הכיתות והמקומות המשמשים  יש להתחשב בכך בתכנון העבודה.
לאחר  פההכולל שטי מלאניקיון  שיש צורך לשטפם לפני הפעילויות ובסיומם, רותיםיי שלמעט חדרשטיפה  ניקיון ללא
  הפעילויות.

 
 עובדי/יום וערב, כדלהלן: רותים כלליים ובין השאריש קבלןבמשך כל ימות השבוע יספק ה

שעות  סך שעות עבודה ימי עבודה פרוט העובדים
 יומי

סך שעות 
 חדשי

 ד/ת יוםעוב 2לפחות 
 קיון חצרותכולל ני

 07:00-15:00 א' עד ה'
07:00-16:30 

 385לפחות  17.5

ם כולל ד/ת יוובע 2לפחות 
 יון חצרותניק

 48לפחות  12 07:00-13:00 ו'

עובדים/ות  4לפחות 
 אחה"צ/ערב 

 352לפחות  16 14:30-18:30 א' עד ה'

 64לפחות  16 12:00-16:00 ו' ת אחה"צעובדים/ו 4לפחות 
 849לפחות     סה"כ
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ות והחדרים הכית תפנותתאם להבהחלוקת מתחמי העבודה בין מועסקים אלה תתבצע בתיאום עם הנהלת ביה"ס 
 במסגרת פעילות ביה"ס. 

 
ים וכו'( על טקס מסיבות, רועים בבית הספר בשעות הערב )ימי הורים,ימובהר בזאת כי בימים בהם יתקיימו א

 "ס ובתיאום עם הנהלת ביה"ס.בהתאם לצרכי ביההספק לבצע עבודות ניקיון 
 
 

 .ימים בשבוע 6ביה"ס פעיל  
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 , ת"א30גי אורט גאולה רחוב גאולה טכנולו ןתיכו .16
 מבנים( 2קומות ) 3ביה"ס בין 

 בניין ישן )כניסה ראשית קומת קרקע(

 ואחורי וחצרות קדמי מדרגות ,כולל מסדרונות

 1 פרוזדור
  2 כיתות אם

 1 תה כי
 1 חדר משרד קטן

 1 רכזת כח אדם
 1 חדר אב בית + ארכיון

 1 מחסן
 מהלכים 2 גותמדר

 ומה א'ק

 1 חדר מורים
 1 משרד

 1 מזכירות
 1 חדר מנהל

 1 סגנית
 1 פרוזדור

 1 חדר עוז לתמורה
 1 חדר מנהלת אדמינסרטיב

 מהלכים 2 מדרגות

  ב'קומה 

 5 כיתות
 1 חחדר ספ

 1 פרוזדור 
 מהלכים 2 מדרגות

 ג'קומה 

 2 חדרי אומנות

 1 פרוזדור
 1 רהמרפסת צפונית לא מקו

 1 מקורהמית לא ומרפסת דר

 בניין חדש קומה א'

 8 כיתות אם 

 2 כיתות
 1 פרוזדור

 תאים 3 שירותי סגל
 5 מדרגות 

 

 קומה ב'

 8 כיתות אם 

 2 כיתות
 1 זדורפרו

 יםתא 3 שירותי סגל
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 קומה קרקע

 

 תאים 5 שרותי בנות

 תאים 4 שרותי בנים
 תא 1 שרותי נכים

  מטבחוןחדר אנגלית +
 1 יהקפיטר

 מה מרתףקו

 

 2 גרמי מדרגות

 1 אולם ספורט
 2 מחסנים

 

 מרכז לבה מקלט –קומת קרקע 

 1 מדרגות

 3 חדרים
  חלל כניסה

 1 מחסן
 1 מטבח בישול

ות, כל חדרי להלן וזאת בכל השטחים בבית הספר, כולל כל הכית 3כמפורט בסעיף ט המפרהעבודות יבוצעו עפ"י 
ות לבית הספר. בבית הספר מתקיימות פעילויות בשעות אחה"צ ,הערב והלילה יכות השיהספח והמשרדים ובכל החצר

 ב בכך בתכנון העבודה.המאוחרות )חוגים, ישיבות, שיעורי עזר ופעילות קהילתית( יש להתחש
 

למעט חדרי ילויות, ניקיון ללא שטיפה יון הכיתות והמקומות המשמשים והמיועדים לשמש לפעיקיון יכלול ניקהנ
 שיש צורך לשטפם לפני הפעילויות ובסיומם, ניקיון יסודי הכולל שטיפה לאחר הפעילויות םשירותי

 

 ב, כדלהלן: ין השאר עובדי/ות יום וערבמשך כל ימות השבוע  יספק הקבלן שירותים כלליים וב
סך שעות  שעות עבודה ימי עבודה ט העובדיםפרו

 יומי
שעות  סך

 חדשי
 עובד/ת יום.  1לפחות 

 ן חצרות.יולל ניקכו
 176לפחות  8 07:00-15:00 'ה –א' 

 28לפחות  7 07:00-14:00 ו' עובד/ת יום  1לפחות 
 462לפחות  21 15:30-22:30 ה' –א'  עובדי/ות אחה"צ/ערב. 3לפחות 

 48לפחות  12 12:00-16:00 ו' אחה"צ/ערב.  עובדי/ות 3פחות ל
  714 לפחות    סה"כ

 
ים אלה תתבצע בתיאום עם הנהלת ביה"ס בהתאם להתפנות הכיתות והחדרים בדבין עוחלוקת מתחמי העבודה 
 במסגרת פעילות ביה"ס.

 
סים וכו'( על הקבלן רים, מסיבות, טקביה"ס בשעות הערב )ימי הומובהר בזאת, כי בימים בהם יתקיימו אירועים ב

 רכי ביה"ס ובתאום עם הנהלת ביה"ס.לבצע עבודות ניקיון בהתאם לצ
 
 
 

 ימים בשבוע. 6עיל פ ביה"ס
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 30גאל אלון רחוב י –מרכז פסג"ה .17

ספר עובדי מ
 והיקף שעות יומי

 שעות ופירוט העבודה

 
 1עובד 

 שעות10
06:30 – 16:30 

 ניקיון יומי
 

 ות:וירצאות בכל הבניין להשתלמויות בהתאם ללוח השתלמהכנת חדרי ה – 08:30 – 06:30
 לצורך(, הדלקת מזגנים דות שתייה, הכנת עזרים )בהתאםהכנת עמ

 ב':-ת על קומות א' ואחריו – 16:30 – 08:30
 ניקיון שביל גישה וכניסה ראשית מערב. )טאטוא שטחים מרוצפים, איסוף אשפה(. •

 
 ניקיון שבועי

 
 עם מנהל משק מבי"ס.ניקיון חדר אשפה בתאום  •

וכל מכשיר חשמלי חשמל, מכונות צילום, טלפונים ים, מכשירי שב, ניקוי מחLCDניקיון מסכי  •

 שרדים )קומות שבאחריותו(.לובי ומ שנמצא בחדרי הרצאות,
 

 ניקיון חודשי
 

 ניקיון מעטפת מזגנים מאבק ולכלוך מצטבר וניקיון מסננים. )בקומות שבאחריותו(. •

 
 2עובד 

 תשעו 9
08:00 – 17:00 

 ניקיון יומי
 

 .4מת כניסה וקומה חריות על קוא – 17:00 – 08:00
 יות )בחומרים מתאימים(ניקיון מעל •

 
 ניקיון שבועי

 

, ניקוי מחשבים, מכשירי חשמל, מכונות צילום, טלפונים וכל מכשיר חשמלי LCDמסכי  ניקיון •

 שנמצא בחדרי הרצאות, לובי ומשרדים )קומות שבאחריותו(.

 ניקיון מקררים במטבחים. •
 

 שבועי-ניקיון דו
 

 ת פנימי.ן חדר מדרגויוניק •

 
 ניקיון חודשי

 
 סננים. )בקומות שבאחריותו(.ניקיון מון מעטפת מזגנים מאבק ולכלוך מצטבר וניקי •

 
 3עובד 

 שעות 9
10:00 – 19:00 

 ניקיון יומי
 

 ה'-אחריות על קומות ג' ו – 16:00 – 10:00
 בהתאם ללוח ב:ד' להשתלמויות ער-נת חדרי השתלמות בקומות א' והכ – 19:00 – 16:00

התאם עזרים )בור המושבים, הכנת עמדות שתייה, הכנת השתלמויות: ניקוי הרצפה, סיד
 לצורך(, הדלקת מזגן. אחריות על קומות הפעילות.

 סלע - 5ניקיון גג קומה  •
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 ניקיון שבועי
 

שמל, מכונות צילום, טלפונים וכל מכשיר חשמלי , ניקוי מחשבים, מכשירי חLCDניקיון מסכי  •

 אחריותו(.צאות, לובי ומשרדים )קומות שבצא בחדרי הרנמש

 
 שבועי-ניקיון דו

 מזרח )מדרגות חירום(ציאה צד ניקיון י •

 
 ניקיון חודשי

 ניקיון מעטפת מזגנים מאבק ולכלוך מצטבר וניקיון מסננים.)בקומות שבאחריותו(. •

 
 4עובד 

 שעות 6
16:30 – 22:30 

 ניקיון יומי
 

קיון עמדות קפה, ניקיון ( ני3ההשתלמות. )יחד עם עובד ל כל קומות ע אחריות – 19:30 – 16:30
 מויות.ות להשתלשירותים, שיר

 במידה ואין פעילות ערב עובד זה יקבל מטלות נוספות / אחרות. •

 
19:30 –  

 איסוף אשפה. •

 ד'. –ניקיון כל חדרי השירותים בקומות א'  •

 יפת חדר המדרגות.שט •
 ד'.-, א'סהשטיפת כל המבואות בקומות כני •
 '(.ד-מות א'מו בהשתלמויות ערב וסידור כסאות. )קויפת כל חדרי ההרצאות שהיו בשישט •

 
בתום הפעילות נעילת מבנה: כיבוי אורות וכיבוי מוצרי חשמל בכל הקומות, סגירת   – 22:30

 נים, הפעלת אזעקה.חלונות ודלתות כיבוי ונטות, נעילת מבנה מבפ
 

 .הודעה לסלע כשהולך/ת הביתה •
 ה / למנהל המשק בפסג"ה.ת תקלה יש לדווח להנהלת הפסג"במידה וקיימ •

 
 

 ה' בשבוע. –חודשים בימים א'  21ה פעיל מרכז פסג"

 אחריות על קומה כוללת: •

דפים, ניקוי קירות, שטיפת רצפות בכל השטחים, ניקיון חדרי שירותים, ניקיון מטבחונים, אבק מארונות ומ

ניקוי שולחנות, ניקוי מושבים בחדרי יקים, ניקוי דלתות ומשקופים, וי לוחות מחיקניקוי ומילוי עמדות קפה, נ

יקוי משקופי חלונות, השקיית עציצים ואדניות, ניקוי קורי עכביש, ניקוי מסים של חשמל, ריקון רצאות, נה

 פחים ושטיפת פחים.

 ניקיון השירותים כולל: •

ניהם. דלתות ואביזרי אינסטלציה למי תנות, מראותמשיקיון מכסים לאסלות, פחי אשפה, ברזים כיורים ונ

 אלט ונייר לניגוב ידיים.נייר טו מילוי מתקני סבון נוזלי, מילוי

 בחדרים בהם יש פרקט יש להשתמש בחומרי ניקוי מתאימים. •

 המבנה פועל כרגיל.בימי שביתה, בקיץ  ובחנוכה  •
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 סודי כחלק מהניקיון השוטף.רכז באופן יבמיתבצעו כל עבודות הניקיון השוטפות  וכות ופסח בחופשות ס •

וף רצפות, חלונות )פנים וחוץ( ופתיחה וניקוי מרזבים י של קרצניקיון יסוד וסף, פעמיים בשנה יתבצע בנ •

 בגינם ישולם תשלום נפרד בהתאם להצעת הזוכה.

יון אביזרי יק)למבנה  ולחצרות( מגבים, סמרטוטים, מברשות לנ דליים, מטאטאיםיש לספק אמצעי ניקיון:  •

 ק וכו'.אינסטלציה, מברשות לניקיון אב

החומרים הנדרשים לניקיון המבנה ותחזוקתו ולשירות המבקרים  פק את כל: יש להקפיד ולסחומרי ניקיון •

 והעובדים.

 לצורכי הפסג"ה.יש לספק חומרי ניקוי המתאימים להתקנים הקיימים בפסג"ה והמתאימים  •

 .שטיפה במרכזת בשל החללים הגדולים נדרשת מכונ •
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 ד' לחוזהספח נ

 חריםחוקים ארשימת חוקי העבודה ו

-יה לחוק בית הדין לעבודה התשכ"ט ק מתחייב לקיים בתקופת חוזה ההתקשרות אחר האמור בתוספת השניהספ
כפי שיפורטו ים הקיבוציים הרלוונטיים לסוג העבודות שבחוזה מלרבות, בחוקים ובצווי ההרחבה וההסכ 1969

 הלן. ל

 רטים להלן:קים המפויתר החוים בתקופת חוזה ההתקשרות אחר לקי כמו כן מתחייב הספק

 .1959 –חוק שירות התעסוקה, תשי"ט  •

 .1951 –ה ומנוחה, תשי"א חוק שעות עבוד •

 .1976 –חוק דמי מחלה, תשל"ו  •

 .1950 –י"א שחוק חופשה שנתית, ת •

 .1954 –חוק עבודת נשים, תשי"ד  •

 .1965 –ת, תשכ"ו מועסקול ועסקמק שכר שווה לחו •

 .1953 –חוק עבודת הנוער, תשי"ג  •

 .1953 –, תשי"ג החניכות חוק •

 .1951 –חוק חיילים משוחררים )החזרה לעבודה(,תשי"א  •

 .1958 –חוק הגנת השכר, תשי"ח  •

 .1963 –חוק פיצויי פיטורין,תשכ"ג  •

 .1995-וק הביטוח הלאומי )נוסח משולב(, תשנ"ה ח •

 .1987 –ום,התשמ"ז חוק שכר מינימ •

 .2002 –)תנאי עבודה(, התשס"ב  מועסקלדעה חוק הו •

 .1945אונות ומחלות משלוח יד )הודעה( פקודת ת •

 .1946פקודת הבטיחות בעבודה  •

 .1954 –חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד  •

 .1967 –ום, תשכ"ז רחוק שרות עבודה בשעת חי •

 .1957 -חוק הסכמים קיבוציים תשי"ז •

 .1988 –"ח התשמויון ההזדמנויות בעבודה, חוק שו •

 .1991 –( התשנ"א שלא כדין)העסקה ים זרים מועסקחוק  •

 .1996 –התשנ"ו ים על ידי קבלני כוח אדם, מועסקחוק העסקת  •

 .1998 –פרק ד' לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  •

 .1998 –לחוק למניעת הטרדה מינית,התשנ"ח  8סעיף  •

 .1957 -מים קיבוציים, התשי"זחוק הסכ •

 .2001 – , התשס"אהתפטרותחוק הודעה מוקדמת לפיטורים ול •

 .2000 –לחוק מידע גנטי,התשס"א  29סעיף  •

 .2006-ים בשעת חירום, התשס"ומועסקל חוק הגנה ע •

 ת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או         פים )חשימועסקא' לחוק הגנה על  5סעיף  •

 . 1997 –תשנ"ז נהל  התקין( הבמי •

 .2001 –תשס"א  סוימים,סקה של עברייני מין במוסדות מת העחוק למניע •

 ן שרות לקטינים תקנות למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למת •
 .2003 –) אישור המשטרה(, תשס"ג 
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 1נספח מס' 
 בע"מ יובל חינוך אל

 48יהודה הלוי  
 אביב -תל 

 במכרזהצהרת המשתתף 
  מכרזפרטי ה 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 _________________________                      _________________________ 

 חתימה וחותמת                  תאריך      
 
 
 
 
 
 
 

ים ומתחייבים נו החתומים מטה, לאחר שקראנו בעיון ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז, מצהירא
 זה כדלקמן:ב

אנו מצהירים בזה, כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז והגשנו את הצעתנו בהתאם, כי אנו  .1
ידיעה ו/או אי  איישות המבוססות על כי המכרז ולא נציג תביעות או דרמסכימים לכל האמור במסמ

 הבנה, ואנו מוותרים מראש על טענות כאמור.
מהמשתתפים במכרז, כי הצעתנו זו עונה על כל תנאים הנדרשים ו עומדים בכל האנו מצהירים, כי אנ .2

או העבודה שבנדון, /הדרישות שבמסמכי המכרז וכי אנו מקבלים על עצמנו לבצע את ההספקה ו
 מסמך הדרישות המקצועיות ו/או המפרט הטכני המצורף אליו.ובם המפורטים בחוזה בהתאם לתנאי

 תיאום עם משתתפים אחרים.ללא כל קשר או הצעה זו מוגשת אנו מצהירים בזה, כי  .3
מהמועד  יום 120הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ותהא תקפה במשך  .4

להארכת ערבות המשתתף במכרז, בהתאם  אםלתקופה נוספת בהת האחרון להגשת ההצעות או
 לסמכות העירייה ולכל זמן שהערבות על הארכותיה תהיה בתוקף.

 בנקאית בתוקף בנוסח ובסכום הנקובים במסמכי המכרז. להבטחת קיום הצעתנו אנו מוסרים ערבות .5
זה ונפקיד חונחתום על מסמכי ה ימים מיום הודעתכם 7ם, כי בתוך אם תתקבל הצעתנו אנו מתחייבי .6

 בידכם ערבות בנקאית בשיעור הנקוב בחוזה המתאים.
למכרז חוזה תשמש הערבות הבנקאית שמסרנו בנוגע עד המצאת הערבות הבנקאית בהתאם ל .7

 על פי המכרז. והתחייבויותינלהבטחת כל 
 ת הבנקאית, שצרפנוויותינו, אנו מסכימים שאת הערבואם מסיבה כל שהיא לא נעמוד בהתחייב .8

 מכרז, כולה או מקצתה, תחלטו כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש.ל
גיד בשמו מוגשת דר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאאנו מסכימים, כי הצעתנו היא בג .9

ה על פי כל דין או הסכם ההצעה, כי אנו זכאים לחתום בשם התאגיד על הצעה זו, וכי אין כל מניע
 ו על הצעה זו.לחתימתנ

 נו מצרפים להצעתנו את המסמכים והאישורים הנדרשים על פי מסמכי המכרז.א .10

  01/2019 :זמספר המכר                                                                                                :שם המכרז
 במוסדות חינוך  מכרז לביצוע עבודות ניקיון

 

 שם איש הקשר טלפון כתובת שם המשתתף/ החברה
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 מסגרת פומבי  ערבות מכרז
 2נספח מס' 

 לכבוד:
 יובל חינוך בע"מ

 48יהודה הלוי 
 יפו  -באבי-תל

 (ש"ח)ב רבותכתב ע
 
 

 כתב ערבות
 פר:מס

 

 

 

 )להלן "הנערב"(                     הואיל ועל
 

 ₪  150,000 שלבסך ערבות בנקאית  להמציא לכם
 . חדשיםשקלים  מאה וחמישים אלף   סכום הערבות במילים

  

 פו. י -אביב בעיר תל עבודות ניקיון במוסדות חינוךלביצוע  מסגרת פומבימכרז לכערובה 
 

 01/2019           מכרזה מספר

 

 החברההרי תמורת הסכמתכם לקבל ערבותנו זאת, ועל פי בקשת הנערב, הרינו ערבים בזאת כלפי 
 .₪  150,000 -לבעד הנערב, בש"ח עד סכום השווה 

 ישה כפי שיפורט בה.רימים מתאריך הד 7מור, בתוך סכום, כאייבים לשלם לכם כל אנו מתח
יבים לפעול על פיה ולא נהיה זכאים לבטלה בדרך לתי תלויה, אנו מתחימוחלטת ובערבותנו זאת היא 

  כל שהיא.
חייבים לנקוט הליכים משפטיים נגד הנערב ו/או לפנות בדרישה מוסכם בזאת במפורש, כי לא תהיו 

 לום סכום הערבות על ידינו.מוקדמת לנערב ו/או לממש בטחונות אחרים, כתנאי מוקדם לתש
דרישה מצדכם לתשלום הנזכר לעיל צריכה  ל, וכלועד בכל 14/10/19 יךתארות עד תוקף הערב

 עד התאריך הזה. מסירה אישית כנגד חתימתנולהישלח אלינו בדואר רשום, או להימסר לנו ב
או מי  חשב החברהעל פי דרישת  ארבעה חודשיםערבות זאת על כל תנאיה תוארך לתקופה נוספת של 

 ועד בכלל. 14/10/19 ךלינו עד תאריותישלח א ,החשבשהוסמך על ידי 
 פרטי הבנק

             כתובת

מס'  רחוב
 בית

ד קו שם ומס' סניף הבנק  עיר
 הבנק

 

 ,בברכה

 
  חתימה                              תאריך                                            שם פרטי ושם משפחה                          

 

 
 

 מספר הערבות בבנק

 
 

 תאריך

 פרטי הנערב
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  3' נספח מס
 

 היעדר הערת עסק חי  תצהיר בדבר
 

אני הח"מ, _________ בעל/ת ת.ז. ___________, לאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר את האמת וכי אם לא אעשה 

 כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר/ה בזה בכתב כדלהלן:

ר במציע ככל ___]שם המציע או החבת _______בחבר  _______]הח"מ יציין את תפקידו[אני משמש כ____ .1

( ומוסמך מטעמה לחתום על תצהיר זה כחלק מההצעה "החברה"שרלוונטי[ ח.פ ______________ )להלן: 

 ________. במסגרת מכרז מס' 

האחרונה בה חתמה החברה על  __ ]שנת הדיווחלא נכללה בדוחות הכספיים המבוקרים של החברה לשנת _____ .2

ת עסק חי' וממועד החתימה על הדוחות הכספיים ועד למועד החתימה הרת עסק חי' או 'הערקרים[ 'אזדוחות מבו

על תצהיר זה לא חל שינוי מהותי לרעה במצב העסקי של החברה עד לכדי העלאת ספקות ממשיים לגבי המשך 

 קיומה של החברה "כעסק חי".

 .זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמתאני מצהיר/ה כי   .3

 
 באתי על החתום:  ולראיה

 
 

 שם המצהיר: ______________________

 תפקיד בחברה: ____________________

 שם החברה: _______________________

 כתובת: __________________________

 _______________________מס' טלפון: 

 ___________תאריך: ______________

 _________חתימה: ________________

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 –      
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 א' 3נספח מס' 

 דו"ח רואה חשבון מבקר בדבר הנתונים עליהם מתבססת הצהרת החברה בדבר הוכחת חוסן פיננסי

 
לבקשתכם, וכרואי החשבון של חברתכם ____________________ ח.פ _________________________ 

פיננסים עמידה בתנאי הסף הת בדבר הוכחנו את הנתונים הכלולים בהצהרת החברה "(, ביקרהחברה)להלן: "

 "(, המצורפת בזאת ומסומנת בחותמתנו לשם זיהוי. תנאי הסף הצהרת)להלן: "

הצהרת תנאי הסף הינה באחריות הנהלת החברה. אחריותנו הינה לחוות דעה על הנתונים בהצהרה בהתבסס על 

 ביקורתנו. 

 

  כנן את הביקורתאלה נדרש מאתנו לתם ל פי תקניורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים. עערכנו את ביק

 ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בהצהרת תנאי הסף הצגה מוטעית מהותית.

 

ביקורת כוללת, בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע בהתאם לדרישות סעיף ___ של מסמכי 

אנו סבורים שביקורתנו מספקת הביצוע בכללותה.  "חההצגה בדווכן הערכת נאותות   המוקדם / המכרז, המיון

 בסיס נאות לחוות דעתנו.

 

לדעתנו, הנתונים הכלולים בהצהרת תנאי הסף של החברה משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את 

 הרישומים ברשומות עליהם הם מתבססים.

 

 ל החתום: ולראיה באתי ע
 

 

 ____________ חתימת משרד רואי החשבון:

 חשבון: _______________שם משרד רואי ה

 כתובת: __________________________

 מס' טלפון: _______________________
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 4נספח מס' 

 רשימת בנקים וחברות ביטוח המורשים להוציא ערבות
 

 ה:על העירייניתן לקבל ערבות, עפ"י הנוסח המקובל להלן רשימת בנקים וחברות ביטוח מהם 
 
 

 רשימת חברות ביטוח חרייםרשימת בנקים מס

 בנק איגוד לישראל בע"מ
 בנק אוצר החייל בע"מ

 דיסקונט בע"מ בנק מרכנתיל
 בנק דיסקונט לישראל בע"מ

 טרייד בע"מ-בנק יורו
 בנק החקלאות לישראל בע"מ

 בנק מזרחי טפחות בע"מ
 בע"מבנק הפועלים 

 בנק יהב לעובדי המדינה בע"מ
 בע"מירושלים  בנק

 יובנק בע"מ
 לאומי לישראל בע"מ בנק

 בנק לפתוח  התעשיה  בישראל בע"מ
 בנק מסד בע"מ

 בע"מבנק ערבי ישראל 
 בנק פועלי אגודת ישראל בע"מ
 בנק קונטיננטל לישראל בע"מ

 בנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ
CITIBANK N.A ראל בלבד()סניפים ביש 
HSBC Bank plc ראל בלבד()סניפים ביש 

 בע"מ איילון חברה לביטוח
 אליהו חברה לביטוח בע"מ

 ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ
 ביטוח אשראי בע"מכלל 

 הפניקס הישראלי חברה לביטוח בע"מ
 כלל חברה לביטוח בע"מ

 החברה הישראלית לביטוח סיכוני סחר חוץ בע"מ
 לביטוח בע"ממגדל חברה 

 מנורה חברה לביטוח בע"מ
 ה לביטוח בע"מהראל  חבר

 אשור בע"מ -לביטוח אשראי חברה 
 החברה הישראלית לביטוח אשראי בע"מ

 בנקים למשכנתאותרשימת 

 בנק אדנים למשכנתאות בע"מ
 בנק דיסקונט למשכנתאות בע"מ

 בנק לאומי למשכנתאות בע"מ
 מבנק עצמאות למשכנתאות ולפיתוח בע"
 ע"מהבנק הבינלאומי הראשון למשכנתאות ב

 ל בע"מבנק משכנתאות לישרא טפחות
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  5 מס' נספח

 נספח אישור על עריכת וקיום ביטוחים 
  _______תאריך: 

 לכבוד
 יובל חינוך בע"מ )להלן: "החברה"(

 ,48יהודה הלוי רחוב 
 אביב -תל

 א.ג.נ.,

  .ןביטוחי הקבלאישור הנדון: 

 "הקבלן"()להלן:  ___________.____________________________ שם המבוטח :

  _____________________________________.__ כתובת :

)להלן: "השירותים ו/או  יפו -ניקיון במוסדות חינוך בעיר תל אביב ביצוע עבודות  שירותים :
 "ההסכם"(.

ים המפורטים הביטוחת ערכנו עבור הקבלן אמאשרים כי מים מטה אנו ________ חברה לביטוח בע"מ, החתו
תקופת )שני התאריכים נכללים ולהלן: " __________ועד יום  __________מיום ששך התקופה למ ,להלן

 ."(הביטוח
 

 ______________________פוליסה מס'  צד שלישי א.

כל פי דין בשל -אחריותו של הקבלן על המבטח אתכלפי צד שלישי  ביטוח אחריות הכיסוי הביטוחי: 
או נזק פגיעה לאובדן ן השירותים אשר גרמו חדל רשלני בקשר עם מתעשה או ממ

בכל הקשור למתן השירותים בקשר  לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף שהוא
ו/או לעיריית תל אביב )להלן: "העירייה"( לחברה  נזק או פגיעה לרבותעם ההסכם, 

 .ןהלעובדיאו /ו ןהנהלילמו/או 

 לתקופת ביטוח שנתית. ובמצטברש"ח( לאירוע  וןש"ח )ארבע מילי ,0004,000 :גבול האחריות 

בדבר חבות הנובעת מ: אש, התפוצצות, בהלה, חבות  להגבלותזה אינו כפוף  ביטוחביטוח זה אינו     ביטול הגבלות: 
הם, מתקנים סניטאריים קבלנים ו/או קבלני משנה ועובדיוכלפי בגין  קבלןה

בתה, שביתה והשבלתי צפוי, זיהום תאונתי מקרי ו חשמליים,מתקנים פגומים, 
הרעלה כל דבר מזיק במאכל או משקה, וכן תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח 

 .חייב לשלם בגינם דמי ביטוח לאומי( קבלןלאומי )למעט לגבי עובדים שה

שנגרם  ל על נזקפורש כי החריג לאחריות מקצועית לא יחובפוליסה צוין במ .1 תנאים מיוחדים: 
או בית הספר לרבות לרכוש הנמצא /או עיריית תל אביב ו/לרכוש החברה ו

 .בפיקוחו ו/או בשליטתו ו/או בהשגחתו של הקבלן

החברה ו/או עיריית תל אביב ו/או פוליסת הביטוח הורחבה לשפות את  .2 תנאים מיוחדים: 
 עשי ו/אועל מי מהם למ שתוטל, בגין אחריות דיהםמנהליהם ו/או עוב

בת לפיו נערך הביטוח בנפרד פוף לסעיף אחריות צולמחדלי הקבלן וזאת בכ
 עבור כל אחד מיחידי המבוטח.

מוצהר ומוסכם בזה כי עובדי ו/או מנהלי החברה ו/או עיריית תל אביב ו/או  .3  
 .שי על פי פוליסה זו, ייחשבו כצד שליו/או תלמידי בית הספר בית הספר

 _______מס' _______________ פוליסה :חבות מעבידים ב.

ביטוח חבות מעבידים המבטח את אחריותו של הקבלן על פי פקודת הנזיקין )נוסח  טוחי:הכיסוי הבי 
כלפי העובדים  1980חדש( ו/או עפ"י חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם 

ו ו/א תאונת עבודהבגין  בקשר עם ההסכםם במתן השירותיהמועסקים על ידו 
 תוך כדי ועקב עבודתםמהם שייגרמו למי ביטוח"( קצועית )להלן: "מקרה מחלה מ

 .בכל הקשור במתן השירותים בקשר עם ההסכםבמשך תקופת הביטוח 

 ש"ח לתובע. 6,000,000 אחריות:הגבולות  
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 ש"ח לאירוע ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית. 20,000,000  

בלנים כלפי ק הקבלןחבות ה, דבר שעות עבודה ומנוחב הגבלותביטוח זה אינו כולל  ביטול הגבלות: 
, פיתיונות ורעלים )היה והקבלן ייחשב כמעבידם( עובדיהםאו /ו/או קבלני משנה ו

 .והן בדבר העסקת נוער המועסקים על פי החוק

ברה ו/או עיריית תל אביב ו/או החפוליסת הביטוח הורחבה לשפות את  .1 תנאים מיוחדים: 
כלשהו כי מי יין קרות מקרה ביטוח היה ונקבע לענ ,בדיהםו/או עו מנהליהם

מהם נושא בחובות מעביד כלשהן  כלפי מי מעובדי הקבלן ו/או לעניין חבות 
 .הקבלן כלפי מי מהמועסקים על ידו

 
 

כות תחלוף תנאי מפורש לפיו מוותר המבטח על כל ז פוליסת הביטוח כוללת .2
 או עובדיהםאביב ו/או מנהליהם ו/ריית תל החברה ו/או עי)שיבוב( כלפי 

ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלוף לא יחול לטובת אדם  
 .זדוןבשגרם לנזק 

 פוליסה מס': ______________________ אחריות מקצועית  ג.

 חריות הקבלן על פי דין בשל תביעה ו/אוביטוח אחריות מקצועית המבטח את א הכיסוי הביטוחי: 
רת חובה מקצועית שמקורן במעשה או הפ בגיןאו /גין רשלנות מקצועית ודרישה ב

 .מחדל רשלני של הקבלן ו/או עובדיו במסגרת מתן השירותים בקשר עם ההסכם

 ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית.ש"ח )מיליון ש"ח( לאירוע  1,000,000 גבול האחריות: 

יושר של מי לנות או אי בות הנובעת מטעות, רשחבדבר  תהגבלוביטוח זה אינו כולל  טול הגבלות:בי 
 .מעובדי הקבלן

החברה ו/או עיריית תל אביב ו/או לשפות את פוליסת הביטוח הורחבה  .1 תנאים מיוחדים: 
בגין אחריות אשר תוטל על מי מהם עקב מעשה  מנהליהם ו/או עובדיהם

ן כלפי בות הקבלי מצד הקבלן וזאת מבלי לגרוע מביטוח חו/או מחדל רשלנ
 .ב ו/או מנהליהם ו/או עובדיהםריית תל אביהחברה ו/או עי

מיום פוליסת הביטוח כוללת בין היתר מועד תחולה רטרואקטיבי  .2  
__________. 

 
 

חודשים לאחר )שישה(  6כמו כן מכסה פוליסת הביטוח תקופת גילוי של  .3
לום פרמיה ין אי תש)למעט באם עילת הביטול הינה בג הביטוחתום תקופת 
ביטוח חלופי המעניק כיסוי  הקבלןא נערך ע"י בתנאי כי ל ו/או מרמה(

מוסכם בזה כי . שנועד לכסות חבות המבוטחת לפי פוליסה זומקביל 
הכיסוי הביטוחי על פי הרחבה זו יחול אך ורק על אירועים שעילתם לפני 

 .ח ואשר נתגלו לראשונה בתקופת הגילויתום תקופת הביטו

ות הנ"ל כוללות תנאי מפורש לפיו הנן ת כי הפוליסהננו מאשרים בזא .1 :כללי ד.
החברה ו/או עיריית תל אביב קודמות לכל ביטוח הנערך על ידי ראשוניות ו

וכי אנו מוותרים על כל דרישה ו/או טענה ו/או  ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם
מנהליהם יב ו/או החברה ו/או עיריית תל אבשיתוף ביטוחי תביעה בדבר 
לחוק חוזה  59טענה ו/או זכות כאמור בסעיף לרבות כל  .ו/או עובדיהם

החברה ו/או לרבות כל טענת "ביטוח כפל" כלפי  1981 –הביטוח התשמ"א 
 ם.וכלפי מבטחיה עיריית תל אביב ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם

 ההשתתפותהביטוח ו דמידוע לנו שהאחריות לתשלום הננו מאשרים כי י .2  
החברה ו/או עיריית תל מקרה לא על  בלבד, ובכל העצמית חלה על הקבלן

 .אביב ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם
ו/או אי קיום בתום לב של תנאי  מתנאי בתום לב הננו מאשרים כי הפרה  .3  

החברה ו/או כויות איזו מפוליסות הביטוח על ידי הקבלן, לא יפגעו בז
על פיצוי שיפוי ו/או לקבלת  ו/או עובדיהם מנהליהם עיריית תל אביב ו/או

 .פי ביטוחים אלו
כמו כן, הננו מאשרים בזאת כי הביטוחים הנ"ל לא יבוטלו וגם או לא ישונו  .4  

לרעה, במשך תקופת הביטוח בקשר עם ההסכם שבנדון אלא אם תישלח 
ה )שלושים( יום מראש וכי לא יהי 30רשום לחברה הודעה כתובה בדואר 

החברה ו/או עיריית תל אביב בי עה שכאלו לגביטול ו/או לשינוי לרתוקף ל
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אם לא נשלחה לידי החברה הודעה בכתב  ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם
 .)שלושים( הימים ממועד משלוח ההודעה 30כאמור לעיל ובטרם חלוף 

ה שלא שונו במפורש ות עד כמם בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסות המקוריהביטוחים המפורטים באישור זה הינ
 לבד שאין בשינוי האמור כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות.ישור זה, ובבא

 

 בכבוד רב,

 

 )תפקיד החותם(  )שם החותם(  )חותמת המבטח(  )חתימת המבטח( 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

95 
 

 6נספח מס' 
 משפטיה ומעמדעל הצהרת המשתתף 

 
 בטבלאות שלהלן:את הפרטים  ולמלא ת מעמדו המשפטיבמדויק אעל המשתתף במכרז לציין 

 מעמד משפטי .א
 
 
 

   
 
 

 

 

 )יש לצרף תדפיס מרשם החברות / עמותות( פרטים כלליים .ב
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 ית/ שותפות רשומה()חברה בע"מ/ עמותה/ אגודה שיתופשמות בעלי זכות החתימה  ג.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 ף במכרז )פרטי((רשומה או משתתלא פות שותה או רשומ)שותפות ד. שמות השותפים 
 
 
 
 
 
 
 
 

 דוגמת חתימה שם פרטי שם משפחה מספר זהות 

 דוגמת חתימה שם פרטי שם משפחה מספר זהות 
 

  תף במכרזשם המשת

המשתתף  כתובת
 במכרז

 

  כתובת מייל

  טלפון

  טל' נייד

  פקס

  מס' עוסק מורשה

  מספר התאגיד
 

 חברה בע"מ  עמותה   אגודה
 שיתופית

  שותפות
 רשומה

 ותפות ש
 לא רשומה

  משתתף
 פרטי(במכרז )

)יש למלא 
 אות ב' ג'(בלט

ו"ח מעודכן ולצרף ד
 מרשם החברות

)יש למלא 
 טבלאות ב' ג'(

ולצרף דו"ח מעודכן 
 מרשם העמותות

)יש למלא 
 טבלאות ב' ג'(

ולצרף דו"ח מעודכן 
מרשם האגודות 

 השיתופיות

)יש למלא 
 טבלאות ב' ג' ד'(

ולצרף דו"ח מעודכן 
 השותפויות מרשם

)יש למלא 
 ד'(טבלאות ב' 

)יש למלא 
ב'  ותטבלא

 ד'(
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 תאריך      ןרואה חשבון/ עורך די  

 
 
 

 דוגמת חותמת  אנו, החתומים מטה, מאשרים בזאת, כי הפרטים שמסרנו
  .על מעמדנו המשפטי בטופס זה מדויקים ועדכניים

  
 _______________ _________________ 

 שם משפחה שם פרטי 
 

 _______________ _________________ 
 מהחתי אריךת 

 

מתם יומאשר/ת כי חתחברה/ העמותה/ האגודה השיתופית/ השותפות הנ"ל ההחתימה של ימות מורשי אני מאמת/ת את חת ❖

 חברה/ העמותה/ האגודה השיתופית/ השותפות( לכל דבר ועניין.ה__________________ ) מחייבת את

___________________                                 _______________        
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 א' 6 מס' נספח

 עסק בשליטת אישה
 
 

עסק בשליטת , לעניין 1987 –( לתקנות העיריות )מכרזים(, התשמ"ח 1)ה 22משתתף במכרז העונה על דרישות תקנה 

 , נדרש להגיש אישור רו"ח ותצהיר מאומת ע"י עו"ד לפיו העסק הוא בשליטת אישה.אישה

 

 :1992 –ב לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב 2ן זה כהגדרתן בסעיף הבהרה, ההגדרות לעניינוחות והלשם ה

וכי לא  בשליטהאישה מחזיקה  מסוים בעסקשל רואה חשבון כי  אישור "אישור"

 :מאלההתקיים אף אחד 

הוא אינו קרוב של  -נושא משרה שאינו אישה  בעסקמכהן  אם .א

 .בשליטההמחזיקה 

ים של המחזיקה אין הם קרוב -ם נשים אינ וריםמהדירקטשליש  אם .ב

 בשליטה.

 .1981 -כהגדרתו בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א  "אמצעי שליטה"

, במישרין אחרות נשיםמחזיקה, לבד או יחד עם  אשרנושאת משרה בעסק  "מחזיקה בשליטה"

 .בעסקמכל סוג של אמצעי השליטה  50% -למעלה מבאו בעקיפין, 

ראשי, וכל  עסקיםמנהל כללי, מנהל ל, סגן כלליללי, משנה למנהל מנהל כ "נושא משרה"

 .אף אם תוארו שונה בעסקממלא תפקיד כאמור 

 ולא רשומות למסחר בבורסה אינןחברה הרשומה בישראל שמניותיה  "עסק"

 .ותפות הרשומה בישראלאו ש ,לציבור על פי תשקיף הוציאו

או יחד, עם נשים  לבד ,להליטה בו, ואשר יש בש חזיקהמעסק אשר אישה  "עסק בשליטת אישה"

 1הוראות פסקאות  שהתקיימופעילותו, ובלבד את אחרות, היכולת לכוון 

 .של ההגדרה אישור 2 -ו

 .או צאצאהורה , אחבן זוג של וצאצא,  ,הורהבן זוג, אח,  "קרוב"

 .הוא בשליטת אישה שהעסקתצהיר של מחזיקה בשליטה  "תצהיר"
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 הירתצ

 

מצהירה בזאת כי העסק  _______________ת.ז  ____________________גב'  אני .1

בשליטתי נמצא   ______________ ח.פ/ע.מ מזהה_____________________ )המשתתף במכרז( 

לתקנות העיריות  (1)ה22לתקנה  ובהתאם 1992 –ב לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב 2להגדרות סעיף בהתאם 

 . 1987 –מ"ח )מכרזים(, התש

 הו שמי, זוהי חתימתי וכי האמור בתצהירי זה נכון.אני מצהירה כי ז .2

 

 

    

 חתימה תאריך ת.ז. שם מלא

 
 
 
 
 

 עורך הדין מותאי

ביום ___________ הופיעה בפני גב' _______________,  כי בזאת אשר, מ"דעו_______________, הח"מ, אני

אמת וכי תהיה צפויה לעונשים כי עליה להצהיר את ה שהזהרתיהמספר זהות _______________, ולאחר 

 הקבועים בחוק אם לא תעשה כן, אישרה את נכונות הצהרותיה בתצהיר זה וחתמה עליו בפני.

 

 

     

חותמת  תאריך מספר רישיון ת.ז. שם מלא

 וחתימה
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 אישור רו"ח
 

 רואה החשבוןיודפס על נייר לוגו של משרד 

 
 

 _________תאריך:______
 
 
 
 

 לכבוד

 (משתתף במכרז_____ )שם ה________

 
 
 

 אישור עסק בשליטת אישההנדון: 

 

מכרז המשתתף בהמבקר של חברתכם )____, רואי החשבון _______אנו משרד רו"ח _______

____ הינו עסק ___________לביצוע _________מס' המשתתף במכרז ___(, מאשר כי ______________

( לתקנות העיריות 1)ה 22תקנה ובהתאם ל 1992 –ת המכרזים, התשנ"ב ב לחוק חוב2בסעיף  תושה כהגדרבשליטת אי

 .1987 –)מכרזים(, התשמ"ח 

 

 

 

 

 

 בכבוד רב,

 

________________________ 

 

 רואי חשבון

 

 

 

 

 
 



 

100 
 

 7 מס' נספח

 טופס הצעת מחיר – /לחוזהלמכרז /נספח ג'  7נספח 

 

רותים יה  והמפרט הטכני הריני מתחייב ליתן את השזעל נספחיו לרבות החוי המכרז לאחר שקראתי והבנתי את תנא

 עפ"י הנדרש במכרז על נספחיו בכל מוסד במחיר שנקבתי לצידו בטבלה שלהלן:

 

 

 מחיר חודשי בש"ח  סוג הפריט סעיף

1.  

 

 רוזמצקין;

 
 

 המשתלה;   .2

 
 

 צוקי אביב;   .3

 
 

 הר נבו;   .4

 
 

 דרויאנוב;   .5

 
 

 מר; נעמי ש  .6

 
 

אשכול  עירוני א'+  .7
 אולם ספורט; ס+יפ

 

 

עירוני ד'+ סניף   .8
 חטי"ב;

 

 

 עירוני ה+ חט"ב טז;  .9

 
 

קמפוס ביאליק   .10
 רוגוזין;

 

 

 עירוני יא;   .11
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אולם  תיכונט+  .12
 ספורט; 

 

 

  עירוני ל"ב אג'יאל;  .13

 )א( שורשים  .14

 
 

 משה שרת;   .15

 
 

 אורט גאולה;   .16

 
 

 מרכז פסג"ה;   .17

 
 

 יר בש"חמח 

ובד עלות שעת ע

לל ניקיון )כו

חומרי ניקוי, 

נייר, פיקוח, 

תקורה ורווח 

 קבלני(

 

 

 

 

 הערות:

 )*( הצעת המחיר תנקב בשקלים, ללא מע"מ. 

  ישירות ועקיפות. –)*( הצעת המחיר תכלול את כל ההוצאות של המשתתף במכרז 

 ולה ביותר במצטבר., לפי ההצעה הזזוכים לכל מוסדות החינוך  3)*( ייקבעו עד 

 ובד ניקיון החברה תבחר בבעל הצעה הזולה ביותר מבין הזוכים במכרז*( בפריט שעת ע)

 .הצעת המחיר יגרום לפסילת ההצעהם בטופס )*( אי מילוי פריט מסוי

                                                                            

__________     _________                                                                                                            _________________                                     

        מה וחותמת          חתי                                                                    תאריך                  

        המשתתף במכרז                                                                                                
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 למכרז 8 ס'נספח מ

 

 תאריך: _______________

 

 לכבוד

 יובל חינוך בע"מ

 

 

 ינוך ות ניקיון במוסדות חביצוע עבוד -9120/10מס' מסגרת פומבי מכרז הנדון: 

 אישור בדבר ביצוע עבודות ניקיון במוסדות חינוך                                       

 

 

                                                                           הנני לאשר כי ________________________________ ביצע עבורנו                                                                    

 )שם המשתתף במכרז(                                                                

 

______________________________________ 

 "המזמין"( )שם הרשות/המוסד/הגוף/התאגיד( )להלן:

 

 ים(  בהיקפים ובשנים כמפורט להלן:בות ביניאו חטיו/או על יסודיים ו/ ספר  )יסודיים עבודות ניקיון בבתי

 

 )לא כולל מע"מ(₪ בשנת ___________ עבודות בהיקף כספי של לפחות __________ 

 

 )לא כולל מע"מ(₪ בשנת ___________ עבודות בהיקף כספי של לפחות __________ 

 

 ולל מע"מ()לא כ₪ __________  כספי של לפחות בשנת ___________ עבודות בהיקף

 

 

 רכה,בב

__________________                                          ________________________ 

 שם המאשר מטעם המזמין                                                           חתימה + חותמת

 

________________________ 

 תפקיד

 

______________________ 

 וןטלפ
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  9 מס' נספח

 9201/10מסגרת פומבי  נוסח למשתתף במכרז

אני הח"מ ___________ )שם המשתתף במכרז( ת"ז ____________ לאחר שהוזהרתי, כי עלי לומר את האמת וכי 

 חוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזה בכתב כדלקמן:אהיה צפוי לעונשים הקבועים ב

 ___/____רז פומבי מס' _במכ יובל חינוך בע"מגיש את הצעתי להנני מ

 הנני בעל מניות גם בחברות הבאות: ________________ )נא לפרט( להלן ייקראו "החברות האחרות".

 .הנני מאשר, כי לא הורשעתי בעבירה פלילית מסוג פשע 

 כי לא הורשעתי בעבירה פלילית מסוג עוון.הנני מאשר , 

 ן עבירה מסוג _נגדי כתב אישום בגי לא תלוי ועומד הנני מאשר, כי.__________ 

 ._____________ הנני מאשר, כי תלוי ועומד נגדי כתב אישום בגין עבירה מסוג 

 .____________ הנני מאשר, כי הורשתי בעבירה פלילית מסוג 

 ים, קמועסן זכויות האשר כי הנני וכי החברות האחרות ככל שישנן מקיימים את כל החובות בענייהנני ל

נספח ד' למסמכי החוזה שצורף למכרז _______ )מספר המכרז( ודה המפורטים בעל פי חוקי העב

ועל פי צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים הרלוונטיים לענף )להלן: "חוקי העבודה"( וכי לא 

ת כלשהי בגין י בעבירה פלילית וכי החברות האחרות ככל שישנן לא הורשעו בעבירה פליליהורשעת

נים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז הנ"ל בשלוש הש פרתם של חוקי העבודהה

__________ )מספר המכרז(. מצ"ב אישור מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת בדבר היעדר 

          ר.קנסות או הרשעות, כאמו

  ת( _______ )מספר הקנסורט נגד מי( ___הנני לאשר כי הושתו עלי ועל החברות האחרות ככל שישנן )פ

י מנהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת בגין הפרה של חוקי העבודה הנ"ל בשנה שקדמה קנסות על יד

מצ"ב  ל _________.למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז_______________ )מספר המכרז( בסך ש

    מור.או ההרשעות, כאאישור מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת בדבר הקנסות 

 

 

____________________                                                                       _______________ 

 חתימת המצהיר                                                                                    *** מחק את המיותר 

 

 

בזאת, כי בתאריך ___________ ניצב בפני ________ מאשר ____ -ו"ד, שמשרדי ב___________ ע אני הח"מ

ז ____________ לאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים ה"ה _____________ ת"

 הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות ההצהרה הנ"ל וחתם עליה בפני.

                                                                          
 שם עו"ד, מס' רשיון                                                                                             חותמת           
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 )א( 9 מס'  נספח

 תאגידשהינו  9201/10מסגרת  סח למשתתף במכרז נו 

ר שהוזהרתי, כי עלי לאמור את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים __________ לאח___________ ת"ז __ אני הח"מ

 הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזה בכתב כדלקמן:

 במכרז פומבי מס' ____/______. יש את הצעתי ליובל חינוך בע"מהנני מג

 _______._________נני בעל המניות / מנהל / שותף בה

 שם המשתתף במכרז                                                        

 הנני בעל מניות גם בחברות הבאות: ________________ )נא לפרט( להלן ייקראו "החברות האחרות".

  לא הורשע בעבירה פלילית מסוג פשע.הנני מאשר, כי לא הורשעתי וכי המשתתף במכרז 

 ירה פלילית מסוג עוון.ז לא הורשע בעבעתי וכי המשתתף במכרשר, כי לא הורשהנני מא 

  הנני מאשר, כי לא תלוי ועומד כנגדי ולא תלוי ועומד כנגד המשתתף במכרז כתב אישום בגין עבירה

 מסוג __________.

 עבירה מסוג נגד המשתתף במכרז )פרט נגד מי מהם( כתב אישום בגין  הנני מאשר, כי תלוי ועומד נגדי או

___._______ 

 ,המשתתף במכרז הורשע )פרט מי מהם( בעבירה פלילית מסוג כי הורשעתי או הנני מאשר     

.___________ 

 הנני לאשר כי אני, כי המשתתף במכרז והחברות האחרות  מקיימים את כל החובות בעניין זכויות 

ז _______ וזה שצורף למכרים, על פי חוקי העבודה המפורטים בנספח ד' למסמכי החמועסקה

י ההרחבה וההסכמים הקיבוציים הרלוונטיים לענף )להלן: "חוקי רז( ועל פי צוו)מספר המכ

העבודה"( וכי המשתתף במכרז או אני או החברות האחרות לא הורשענו בעבירה פלילית כלשהי 

עות למכרז וקי העבודה הנ"ל בשלוש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצבגין הפרתם של ח

ינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת בדבר . מצ"ב אישור מ______ )מספר המכרז(____

          היעדרם של קנסות או הרשעות, כאמור.

  ___ מספר הקנסות( הנני לאשר כי הושתו על המשתתף במכרז ___ )מספר הקנסות( קנסות או עלי(

דרה ות( על ידי מנהל ההס____ )מס' הקנסקנסות או על החברות האחרות )פרט נגד מי( ______

שרד התמ"ת בגין הפרה של חוקי העבודה הנ"ל בשנה שקדמה למועד האחרון להגשת והאכיפה במ

ה מצ"ב אישור מינהל ההסדרה והאכיפ   ההצעות למכרז ______ )מספר המכרז( בסך של ______.

     במשרד התמ"ת בדבר הקנסות או ההרשעות, כאמור.
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  ____________________                                                                         _______________ 

 חתימת המצהיר                                                                                   *** מחק את המיותר     

_____________________________________________________________________ 

____________ מאשר בזאת, כי בתאריך ___________ ניצב בפני  -אני הח"מ ___________ עו"ד, שמשרדי ב
תיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים ה"ה _____________ ת"ז ____________ לאחר שהזהר

 י.וחתם עליה בפנ נכונות ההצהרה הנ"ל שה כן, אישר אתהקבועים בחוק אם לא יע
      ________________________                                                           __________________ 
 

 שיוןי"ד, מס' רשם עו         חותמת                                                                                            
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 10מס' נספח 

fcf

הערות שכר מינימוםתעריףסעיף

29.12 ₪ כ   ס ד

שכר היסוד החודשי לעובד ניקיון ולאחראי על עובדי הניקיון, יעמוד על 5,300 ₪ לחודש 

עבור משרה מלאה, קרי 29.12 ₪ לשעת עבודה, שכר המינימום עדכון 04/2018 - משרה 

מלאה לעובד חודשי 182 שעות.

0.35 1.20%₪תוספת ותק

על פי צו ההרחבה. משולמת החל מהשנה השנייה ואילך. מהשנה השישית ואילך התוספת 

היא 0.46 ₪. תשומת לב לכך שהותק כולל גם תקופות עבודה קודמות רצופות בהן נתן 

העובד שירותי ניקיון לעיריית ת"א – יפו.

1.36 4.67%₪ ב א 

בהתאם לצו ההרחבה. תעריף דמי הבראה 424 ₪ ליום. מצורף לשכר היסוד גם בחופשה, חג 

ומחלה. תשומת לב לכך שהותק כולל גם תקופות עבודה קודמות רצופות בהן נתן העובד 

שירותי ניקיון לעיריית ת"א – יפו.

1.17 4.02%₪נס ע  

מחושב לפי תעריף של 213 ₪ בגין כרטיס חופשי חודשי מרחבי

1.36 4.62%₪  פ  

בהתאם לסעיף 15 לצו ההרחבה. תשומת לב לכך שהותק כולל גם תקופות עבודה קודמות 

רצופות בהן נתן העובד שירותי ניקיון לעיריית ת"א – יפו.

1.02 3.46%₪ ג  

בהתאם לחוזה, העובדים זכאים ל 9 ימי חג בשנה, החל מהיום הראשון לעבודתם וללא כל 

תנאי או התנייה.

 פ     ג   בג ן 

0.06 5.00%₪       צא   נס ע 

הפרשה לגמל החל מהיום הראשון להעסקה עבור החזר ההוצאות נסיעה של העובד. ככל 

שניתן יש לבצע את ההפרשות לקרן פנסיה, כאמור בצו ההרחבה.

2.49 7.50%₪ פ     פנס  

בהתאם לקבוע בצו ההרחבה. החל מיולי 2015 גמל מעסיק 7.5%.

בהתאם לקבוע בצו ההרחבה.2.77 8.33%₪פ צ    

חובת צירוף כל עובדי הניקיון לקרן השתלמות, לפי צו ההרחבה.2.46 7.50%₪ק ן        

1.19 3.45%₪ביטוח לאומי מעסיק

עפ"י חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב(, תשנ"ה-1995.

43.35 ₪סה"כ 

    ₪ 0.00

עפ"י חוק דמי מחלה , התשל"ו-1976. התשלום יועבר לקבלן כנגד אישור רו"ח על תשלום 

בפועל לעובד.

     ג בסכ      

212.5 ₪  נ  ן 

0.00 ₪פע    ב נ 

בהתאם לקבוע בצו. התשלום יועבר לקבלן כנגד אישור רו"ח על תשלום בפועל לעובד.

0.00 1.00%₪ ענק  צ   נ  

בהתאם לקבוע בצו. התשלום יועבר לקבלן כנגד אישור רו"ח על תשלום בפועל לעובד.

נספח 10 למכרז : עלות השכר המינימלית למעסיק לשעת עבודה של מועסק בתחום הניקיון -  החל מ 01.04.2018

עליות נוספות שישולמו לקבלן כנגד אישור רו"ח על תשלום בפועל

 


