
 

9201/2מכרז מס'   

 שונים ואירועים בפרויקטים  וסדרנות אבטחה, שמירה שירותי למתן
 בירושלים

  
 מסמך הבהרות ושינויים

 
בהמשך למכרז שבנדון ובעקבות שאלות אשר הגיעו ממציעים פוטנציאליים מודיעות בזאת  .1

חברה עירונית לניהול  -ואריאל מואומנויות בע" ספורט, חברה, חינוך, רווחה, לתרבות אריאל

"(, על שינויים בהליך החברה)להלן יחדיו: " קריית ספורט, תרבות ופנאי בירושלים בע"מ

 כדלקמן.

מובהר כי נוסח מסמך ההבהרות שלהלן הוא המחייב ולא יהא תוקף לכל תשובה שניתנה בעל  .2

תנה ואין משום אי מענה לשאלה של איזה מהמשתתפים משום הסכמה לשאלה ו/או פה אם ני

 .להנחת השואל

 
 

 תשובה שאלה סעיף 

במידה והחברה תבטל את המכרז, התשלום  11 1
בגין קניית חוברת המכרז ₪  1000בסך 

 תוחזר לקונה?
 

למסמכי המכרז  5.1כאמור בסעיף 
 בכל מקרה. התשלום לא יוחזר

אנו מבקשים לציין באחוזים מהו מחיר נמוך/  12.2.1 2
 גבוה מהותי מהאומדן 

 

 סטייה 20%

את עלות המפקח יש לגלם בתעריף השעתי  1 3
של מי מבעלי התפקידים המופיעים בטבלת 

 הצעת המחיר?
 

סדרנים יש להקצות מפקח ללא  25על כל 
חיוב נוסף לאותו אירוע, יש לקחת זאת 

 בחשבון בבודק בטחוני/שומר

 נבקש לדעת מה השכר לכל בעל תפקיד?  4
 

 על המציע לחשב זאת בעצמו ולקחת
ההנחיות בנושא החקיקה ואת כל  בחשבון

 כולל תנאים סוציאליים וכו'

נרשם שהמחיר כולל נסיעות בו בזמן שבע"מ  6 5
)נספח תמחירי לעובדי שמירה( נרשם  22

שהנסיעות ישולמו על פי ביצוע. אנו מבקשים 
 בנושא. לקבל הבהרה

 

 22המחיר כולל נסיעות. הנספח בע"מ 
 שלומתייחס לתשלום הזכיין לעובדיו 

מה רמת ההכשרה הנדרשת לכל תפקיד  נספח א' 6
 ותפקיד?

 18לא מוכשר מעל גיל  -סדרן/שומר/דייל
על  -בודק בטחוני/מאבטח לא חמוש

 ימים, מחוייב 6העובד לעבור הכשרה של 
בתעודה של מאבטח )כמו מאבטח תרבות 

 או סדרן ספורט(
על העובד לעבור הכשרה  -מאבטח חמוש

 ימים כמו מאבטח של מוסדות חינוך  6של 

 מפרט 7
 השירותים

 תתבקשלא נדרש רכב. במידה ויידרש  האם הקצאת רכב לאבטחה הינה בחיוב?
 הצעת מחיר נפרדת



 

 נספח א'
 8סעיף 

לים בניקיון ירושבמכרזים של עיריית   8
 ןין עדיפות לקבלובשמירה יש סעיף מצו

 ירושלמי.
האם במכרז הנ"ל ישנה אפשרות להכנסת 

 הסעיף?
 

 בקשה נדחית

יורשו הובהר במכרז כי הזוכים הנוספים  9.2.2 9
 1להשוות את הצעת המחיר של זוכה מספר 

מנתח העבודה במידה  50%-ולקבל כ
לעניות דעתי אין  סדרנים. 40והאירוע מעל 

מכיוון שזוכה  1הדבר הוגן כלפי זוכה מספר 
זה עובד על פרויקטים בסדר גודל קטן עם 
המחיר הזול שנקבע מראש במטרה לקבל 

כן נפח פעילות גדול בפרויקטים הגדולים ש
 שם יש את מירב הפעילות של חברת אריאל.

 

סדרנים, המציע הזול  40יובהר כי עד 
סדרנים,  40יקבל את העבודה. מעל ל 

תתבצע חלוקה באופן יחסי בהתאם 
 .9.2.3להצעות המחיר כמפורט בסעיף 

יובהר כי לא תנתן אופציה להשוואת 
  ההצעות.

 



 

בתפקידים של הצעת המחיר בודק   10
מאבטח לא חמוש זה לא  בטחוני/שומר

 אותה הגדרה?
 מאבטח חמוש ברור

 דייל ברור 
 סדרן הכוונה לסדרן ספורט?

בגדול לא כדאי שתהיה הגדרה אחת? 
דרישת המשטרה באירועים זה סדרן 

 ספורט/ מאבטח תרבות.
 7לגבי הסדרן לשמירת הלילה מדובר על 

ימיים? דבר שני נאם  5ימיים בשבוע? או 
 מך?הוא צריך להיות מוס

 

כנספח א'  מצ"בן ונספח הצעת המחיר תוק
 .למסמך זה

 
הצעת  – 1על המציע לצרף את מסמך ב'

 המחיר המתוקן להצעתו.
 

 .6ההכשרה הנדרשת כמפורט בשאלה 
 

סדרן להיות  ימים, לא צריך 7שמירת לילה 
 מוסמך

  32עמוד  11
 6סעיף 

להוסיף בהתאם לנספח א'  -ציוד נדרש
 מפרט השירותים

 

 ה ולפיכך נדחית.לא ברורשאלה 

 32עמוד  12
 7סעיף 

להוסיף העשוי להשפיע  -כל מס היטל עתידי
 על התמורה הצדדים ידונו בכך בהתאם

 

בקשה מקובלת וככל ויוטלו מסים או היטלים 
 נוספים, ידון הדבר בין הצדדים.

הם מדובר במאבטחים או  -הערכת סד"כ 33עמוד  13
 סדרנים או תמהיל אחר?

 

 סדרנים/ בודקים בטחוניים

שעות יש  4אירועים/ הזמנות שהנם פחות מ 33עומד  14
 שעות מינימום 4לשלם 

 

 מאושר

מבוקש להוסיף עמודת מחיר  -הצעת המציע 32עמוד  15
 מחיר לשעה לרכב אבטחה  –
 

תתבקש לא נדרש רכב. במידה ויידרש 
 .הצעת מחיר נפרדת

היות ויש צורך להעמיס את  -הצעת המציע 32עמוד  16
 הציוד הנדרש כמפורט בנספח א' 

נא עדכנו איזה ציוד  –נספח השירותים 
 מתוך נספח א' צריך לכל בעל תפקיד

 

מכשיר קשר, מגנומטורים,  -סדרנים 10כל 
 נמורטורים עפ"י דרישת קב"ט

נשק על כל הציוד הנלווה לו,  -מאבטח חמוש
וש תואם עפ"י תעודה, כובע זיהוי, לב

 דרישת הקב"ט
 כמו סדרן -בודק בטחוני

להוסיף בהתאם למפורט  -ציוד נדרש 5.9סעיף  17
ע"מ שההסכם  -בנספח א' נספח השירותים

לא יהיה הפסדי בהתאם לחוק להגברת 
צריך לציין מראש את כלל הציוד  -האכיפה

 הנדרש בנספח השירותים, לצורך תמחור
 

 16תשובה לשאלה ר' 

יום  30מבוקש לשנות מ -תקופת ההסכם 7.3 סעיף 18
 יום לפחות. 35ל
 

מבוקש הדדיות בסיום  -תקופת ההסכם
 ההסכם.

 הבקשה נדחית.
 

 בקשה לעניין הדדיות נדחית.

יום  45יום ל 55מבוקש לשנות מ -תמורה 9.6סעיף  19
 בהתאם לחוק מוסר התשלומים 

 ימים. 45-ל 55-סעיף יתוקן מ

בכפוף לחוק מוסר  להוסיף -תמורה 9.11 20
 התשלומים

 מאושר

 53עמוד  21
 נספח א'

  6ראה תשובה לשאלה  מה ההכשרה הנדרשת -מאבטח חמוש

שעות לפני  48העברת שמות למשטרה  נספח א' 22
 האירוע, מתי ההזמנה מגיעה לקבלן?

ימים  10הזמנת העבודה מגיעה לפחות 
 לפני האירוע



 

 

מובהר כי כל שאלת הבהרה אשר לא מופיעה במכתב זה, יש לראותה כשאלה שנדחתה ו/או  .3

 .החברהכתשובה שלילית מאת 

 ההצעות להגשת אחרון המועדלהזכירכם,  ו/או דרישותיו. המכרזאין שינוי ביתר מסמכי  .4

 .בדיוק 0021:בשעה  2019.02.05 במכרז הינו עד ליום שלישי,

, על המשתתפים לחתום בכל המכרזמסמך זה, על צרופותיו, מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי  .5

 המכרז.עמוד בחתימה וחותמת ולהגיש את מסמכי ההבהרות יחד עם מסמכי 

 
 
 

        ________________ 
 החברה העירונית אריאל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תהיה דרישה  לאיזה אירועים -רכב אבטחה נספח א' 23
 (5לרכב אבטחה? )ראה גם שאלה מספר 

 15+  7תשובה לשאלה 

נספח הצעת  24
 מחיר 

בנספח הצעת המחיר לא נרשם כי המזמין 
ישלם עבור שעות שבת וחג כחוק, כלומר 

מערך שעה רגילה. נבקש הבהרה  150%
 .לעניין זה

 

 ישולם כחוק

 41עמוד  25
 9.6סעיף 

תשלום של נרשם כי המזמין ישלם בתנאי 
יום ע"פ  45יום. נבקש לתקן ל  55שוטף +

 החוק.
 

 .19ר' תשובה לשאלה 

המזמין ישלם עבור שעות המפקח באירועים   26
 ומעלה?סדרנים  25בהם יוזמנו 

 

 3ראה תשובה לשאלה  

 55עמוד  27
 8סעיף 

נרשם כי הקבלן יספק רכב אבטחה 
 לאירועים, ע"פ הזמנה.

להגיש  בטבלת הצעת המחיר אין מקום
הצעת מחיר לרכב כזה, לפעילות יומית. 

 נבקש הבהרה

 7+15תשובה לשאלה 



 

 

 

 

 

 

 

 2/2019מכרז מס' 
מסמך           

 (1ב')
 הצעת המציע

 

 מתוקן - הצעת המציע
 

 
 מחיר מוצע לשעה תפקיד

  שומר/דייל/סדרן 

  מאבטח לא חמוש/ בודק בטחוני

  .1מאבטח חמוש

  .2מחיר חודשי –שעות  10עד  –סדרן לשמירת לילה 

 

 25להעניק שירותי מפקח על כל על המשתתפים לקחת בחשבון במסגרת הצעת המחיר  .1
 מאבטחים./םסדרנים/בודקים ביטחוניי

 המאבטחים/סדרנים שבגזרת אחריותו בהתאם להנחיות המפקח יוודא ויפעל לתפקוד .2
שירותי שמירה, אבטחה  המציע מתחייב ליתן קב"ט האירוע. /המשטרה/נציג ההפקה

וסדרנות בפרויקטים שונים כמפורט במסמכי המכרז ובהתאם למפרט המצ"ב כנספח א' 
 להסכם )מסמך ג'( והנחיות החברה ו/או מי מטעמה. 

הכמויות המפורטות לעיל הן לצורך הערכת ההצעות המחיר במכרז בלבד ואין בהם משום  .3
ה/האבטחה או הסדרנות בפרויקטים או התחייבות או הערכת כמויות לגבי שירותי השמיר

 באירועים השונים. 

החברה, כנגד חשבונית מס , אשר ישולם על ידי כדין יתווסף מע"מהתמורה המוצע  למחיר .4

 .    במקור

                                                           
 הצעה אופציונלית. 1
מתן השירות בסעיף זה יינתן לתקופה של חודש ומעלה, כל דרישה לשומר לילה של פחות מחודש,  –מחיר חודשי  2

 בחישוב המחיר יש לקחת בחשבון שעות שבת .תחושב על פי שעת שומר



 

המחירים כאמור לעיל יהיו צמודים לשכר המינימום במשק / תוספת היוקר ותוספות  .5

 משטרת ישראל(, ובכפוף למפורט בהסכם. ושינויים ענפיים )הכוללים, בין היתר, את הנחיות

את כל ההוצאות, בין  יםכי המחירים הכלולים בהצעתי, כפי שנרשמו על ידי, כולל ,ידוע לי .6
המכרז,  מושא יםהשירותהעבודות ו מיוחדות ובין כלליות, מכל מין וסוג הכרוכות בביצוע

זה, לרבות כוח אדם, , ומהווים כיסוי מלא לכל התחייבויותיי מושא החועפ"י תנאי המכרז
 המכרז מושא והשירותים וכל דבר אחר הדרוש לביצוע העבודותביטוחים, רישוי והיתרים, 

 .)ציוד, ביגוד, נשק, מכשירי קשר, כלכלה, הסעות, מגנו מטרים וכיו'(

מובהר לי, כי כל מס, היטל, תשלום חובה, מכל סוג שהוא, החלים או אשר יחולו בעתיד על  .7
עפ"י חוזה זה, יחולו עליי וישולמו על ידי. לצורך כך, תנכה החברה ביצוע השירותים 

מהסכומים שיגיעו לי כל סכום שעליה לנכות לפי כל דין, והעברת סכומים אלו לזכאי תהווה 
 תשלום לי.

כי התחשבתי בהצעתי בעובדה, כי יהיה עלי לשלם לעובדים שיועסקו על ידי  ,כן הנני מצהיר .8

וכן יתר הזכויות המגיעות על פי  1987-שכר מינימום התשמ"זשכר בהתאם להוראות חוק 
 טחה. בענף השמירה והאבדים בוציים לעובדין ועל פי הסכמים קי

 השעתי השכר בין לעיל, ההפרש המפורט השעתי לסך יתווסף וחג שבת בימי שירות מתן בגין .9
 כאמור המזערי השעתי לסוג העובד שנדרש לעבוד בשבת או בחג לסך בחוק הקבוע המזערי

 על 10% של נוספת ובתוספת וחגים בשבתות לעבודה הקבועות בחוק התוספת לאחר

  כאמור. ההפרש

 

להלן, לצורך הערכה בלבד ללא כל התחייבות מצד החברה האירועים המתוכננים על ידה 
 מידי שנה:

 

 הערכת סד"כ  משך האירוע תאריך משוער שם האירוע

 120 ימים  4 אפריל פסטיבל הצלילים בעתיקה

 30 ימים 4 מרץ  צלילים במרכז העיר

 100-120 ימים 6 אפריל פסטיבל אביב בארנה

ימים )לא  17 ספטמבר-מאי אירועים בבריכת הסולטן
 ברצף(

40 

 100 ימים 8 יוני פסטיבל האור בעתיקה

 70 ימים 11 אוגוסט יריד חוצות היוצר

 -פברואר החלקה על הקרח בגן מיטשל
 אפריל

  2 חודשים 3

ימים  30 יולי פרויקט זירות קיץ
 כולל -רצופים

 שבתות ולילות

 סדרן בכל יום 1

כלל אירועים בטדי ובארנה 
 המופקים ע"י חברת אריאל

   

 
החברה לא מתחייבת לשמירת הלילה בארנה -שומרים קבועים/ לא קבועים למתקני החברה  

 

 

 



 

 מיקום פרטים משך השמירה הערכת סד"כ
בימים א' ,ב, ג', ד,  1

בין   ה'
  15:00-23:00 השעות 

תתכן אופציה 
להרחבת השמירה 

לימי שישי הין 
 08:00-14:00השעות 

כשעתיים/  -ולמוצ"ש
  שעות 3

בחודשים יולי אוגוסט 
ייתכן תגבור של שומר 

 08:00-15:00בין  1
 

שמירה בכניסה 
 למתחם

חללים באצטדיון 
 טדי

מידי ערב בין השעות  1
06:00-18:00  

שמירה בכניסה 
 למתחם 

 ארנה 

 
 

 
 
 
 

 הערות  לטבלת האירועים:
 

  ישנם אירועים נוספים אותם מפיקה החברה ואין ברשימה לעיל כדי למצות את כמות
האירועים בהם יידרש הקבלן לבצע את השירותים מושא ההסכם. בכל מקרה, השירותים 

 יינתנו על פי הזמנות עבודה שתוציא החברה מעת לעת. 
  בשנים הקודמות כל הכמויות לעיל מהוות הערכה בלבד ומתבססות על דרישות המשטרה

 ולא יהא בהן כדי לחייב את החברה.

  החברה תהא רשאית לערוך שינויים במספר המאבטחים/הסדרנים/השומרים, במועדי וזמני
האבטחה או השמירה או הסדרנות והקבלן יהא חייב לספק שירותי האבטחה ו/או השמירה ו/או 

המאבטחים/ הסדרנים/השומרים  הסדרנות במועדים ובזמנים החלופיים. הודעה בדבר שינוי מספר
 לקבלן על ידי נציג החברה.  ר, מועדי וזמני האבטחה ו/או השמירה ו/או הסדרנות תימס

 .ייתכנו שינויים במהלך ימי האירועים וכן בשעות הפעילות 
 

 
 

  



 

 

 נספח א' 
 מפרט השירותים

 

 הגדרות .1
 

בשפה העברית )קריאה, שולט  18מעל גיל  אזרח ישראלי או תושב קבע -סדרן/שומר/דייל
 .כתיבה ודיבור(,שפה נוספת יתרון, ללא עבר פלילי

 
בעל  אזרח ישראלי או תושב קבע לאחר שירות צבאי מלא -לא חמוש  בודק בטחוני/מאבטח

לפחות, שולט בשפה העברית )קריאה, כתיבה ודיבור(,שפה נוספת יתרון,  עשר שנות לימוד
פואית, השתתף בהצלחה בהכשרה מקצועית אישור כשירות ר ללא עבר פלילי, המציא

 תרגול( בנושאים אלו: מתאימה מטעם הקבלן )הדרכה

 א. זיהוי אמל"ח וכללי התנהגות באירועי חפץ או רכב חשוד.

 ב. זיהוי ואיתור חשודים.

 ג. הכרת מתקן האבטחה ותוכנית האבטחה.

 ד. סמכויות מעצר, עיכוב וחיפוש.

 ביטחון.ה. העברת דיווחים לגורמי חירום ו
בנוסף לכל האמור לעיל, בעל רישיון לנשיאת כלי ירייה ארגוני וביצע קורס  -מאבטח חמוש

 מאבטחים ע"פ הוראות משטרת ישראל.
 

מאבטחים / סדרנים /  25הקבלן יציב בכל אירוע מפקח מטעמו ועל חשבונו, על כל  -מפקח
ים שבגזרת אחריותו שומרים. המפקח יוודא ויפעל לתפקוד המאבטחים / סדרנים / שומר

 . בהתאם להנחיות המשטרה/נציג ההפקה
 

בכל אירוע ובהכנה לכל אירוע, מנהל מטעמו, בעל ניסיון של  הקבלן יציב -מנהל אירוע 
 ן, בדרגת קצין או מש"ק בצה"ל/משטרה, בעל ניסיוםשנתיים לפחות בארגון וניהול אירועי

וההפקה, כולל  ןליווי ותיאום מערך האבטחה בכל אירוע מול גורמי הביטחו –פקודי. תפקידו 
וידאג לארגון בעלי התפקידים בכל  אהשתתפות בישיבות הכנה מקדימות. המנהל יווד

. יהיה אחראי על מערך האבטחה והסדרנות מול המשטרה במסגרת הליך רישוי םהאירועי
 .האירוע

 
 

ולמשטרת ישראל רשימת שמות סדרנים / מאבטחים *על הקבלן להעביר לנציג החברה 
שעות לפני כל אירוע בו הוא יבצע את השירותים. ידוע לקבלן  48חלק באירוע, זאת  ושייקח

 .כי על המשטרה לאשר העסקת העובדים המדווחים על ידו

 

 בפעולות שמירה משימתיות ובמקרה של הזמנת רכב אבטחה יידרשו שומרים בעלי רישיון*
 תוקף וללא עבירות תנועה, והכל בהתאם להנחיות מנהל הביטחון בחברה ו/או מינהיגה ב
 מטעמו.

 

 יובהר ויודגש כי הקבלן יהא אחראי על התקיימות התנאים שלעיל ועל התקיימות כל*
 דרישה שבדין. טרם תחילת המשימה יוודא הקבלן כי עובדיו הציגו בפניו את כל התעודות

רלוונטיות  שלעיל. הקבלן יידרש, בהתאם לדרישה, להציג תעודותהדרושות לעמידה בתנאים 
יובהר, כי  שעות ממועד בקשת מנהל הביטחון של החברה ו/או מי מטעמו. 24אלו בתוך 

הוצבו במבנים  החברה לא תשלם לקבלן בגין שומרים אשר לא עמדו בדרישות הנ"ל ובכל זאת
אלו בהתאם לתנאי  הקבלן לשלם לעובדיםאו באתרים, אולם יודגש, כי אין בכך כדי למנוע מ

 המכרז ו/או על פי כל דין, לפי הגבוה מבניהם.

 



 

 תחומי אחריות .2
 

, שבפרויקטאחראי על סינון כניסה של מבקרים, אורחים או זרים בהתאם לנוהל ונוהג  .1.1
 למניעת השגת גבול.

 .בפרויקטים השוניםאחראי על הסדר והביטחון  .1.2

 הרחקת האנשים, הודעה - פרויקטיםאזור האחראי בטיפול בחפץ חשוד בשטח  .1.3
למשטרה, הודעה לקב"ט, )נספחים ונהלי ביטחון ימסרו לקבלן לאחר חתימת 

 ההסכם(.

 שלמות הציוד. וכן אחראי על הפרויקטיםמניעת גניבות ציודים הנמצאים בשטח  .1.4

המאבטח יבצע כל שעה עגולה במשך המשמרת סיור )נוכחות להרתעה(, ופיקוח על  .1.5
 הביטחון בתוך שטח האזור וסביבתו. יוודא ויסגור שערים ודלתות. סדר

לא יאפשר כניסת כל גורם שהוא ללא אישור מנהל הביטחון ו/או מי מטעמו, בכל  .1.6
, יש ליידע את למנהל לאירועהגיע גורם שלא אושר לכניסה וברצונו להיכנס  מקרה בו

 או מי מטעמו. הביטחון בחברה

 וידווח בפרויקטיםקח על סדרי הכניסה לאזור השטח בזמן המשמרת ובכל אורכה יפ .1.7
הקבלן ומנהל הביטחון של החברה או כל  מפקח, החברהעל כל אירוע חריג למנהל 

 מטעמו. אחר

 אחראי על הגשת דוח פעולות מסכם, בתום כל משימת שמירה לרבות: .1.8

עפ"י תיאום מראש, יש לוודא הכנסת  –רישום כניסת אורחים לא רצויים  .1.8.1
 עובד החברה. עם האורח

 כניסות –תיעוד רישום של כל הפעילות החריגה שהתבצעה במהלך המשימה  .1.8.2
מבקרים, רכבים, תוצאות סיור וכל פעילות נוספת בעת המשמרת לרבות 

 חריגים. דברים

 

 מינוי והצבת מאבטחים .3
 

אשר  והסדרנים החברה את שמות המאבטחיםקב"ט הקבלן יידרש להגיש לאישור  .2.1
להוראות ההסכם, לרבות הצגת תעודות זהות, פנקס  בהתאם שוניםבמיקומים יוצבו 

קב"ט מסמך אחר שיתבקש להציג בפני  יוצא צבא, רישיונות, אישור רפואי וכל
מהקבלן, בכל עת, להמציא לידו  יהא רשאי לדרוש קב"ט החברה. יודגש, כי החברה

לא יאוחר  לקב"ט החברה מסמכים ו/או אישורים נוספים, והקבלן יהא מחויב להציגם
 שעות ממועד הדרישה כאמור . 48-מ

חברה, לא יוכל הקבלן להתחיל את קב"ט הכל עוד לא אושרו מאבטחים אלה ע"י  .2.2
החברה כל מסמך או אישור בכתב בנוגע  קב"טהקבלן מתחייב להגיש לאישור  עבודתו.

 עובד אשר יהווה חלק מצוות האבטחה. לכל

 קב"ט עבודה מתחייב הקבלן להודיע מראש ובכתב בנוסף על כך, לאחר תחילת ה .2.3
. למען הסר קבלן, שינוי במצבת והסדרנים החברה בגין כל שינוי בהצבת המאבטחים

 החברה. קב"טטעונה אישור מקדים של באירוע העובדים 

, ככל והסדרנים החברה כאמור, יחויבו מאבטחים קב"טלאחר אישור העובדים ע"י  .2.4
החברה. במהלך המפגש הנ"ל  קב"טור שיחת פתיחה מול לכך, אלה לעב אשר יידרשו

אלה את נהלי החברה ו/או הוראות  וסדרנים מאבטחיםההחברה בפני  קב"טיציג 
 נוספים, בהתאם לשיקול דעתו. נוספות ו/או נושאים

 

  ניהול יומן .4
 

הקבלן יתעד ביומן המיועד לכך, כל אירוע ו/או תרחיש שארע. את היומן ינהל אחראי  .3.1
 שייקבע בכל משמרת ע"י הקבלן. 

מטעמו, בכל  החברה או כל נציג שימונה קב"טהקבלן יידרש להציג את היומן בפני  .3.2



 

 אימת שיידרש לכך.

 עת.יומן זה יישמר לאורך כל תקופת ההתקשרות והקבלן יידרש להציגו מעת ל .3.3

 

 מדים והופעה ייצוגית .5
 

המאבטחים יידרשו להופיע לכל משמרת כשהם לבושים בחולצה ומכנסיים הנושאים  .4.1
 )"סמל"( הקבלן.  את לוגו

 לעובדיו מדים הנושאים את סמל הקבלן לספקבאחריות הקבלן ועל חשבונו בלבד,  .4.2
 כאמור, לא יאוחר ממועד תחילת עבודתם. 

 3-שרוול קצר )בקיץ( ו חולצות 3סטים של מדים הכוללים:  3 יספק לעובדיוהקבלן  .4.3
מעיל בחורף  זוגות מכנסיים, סוודר, 3 -חולצות ארוכות )בחורף( ו 3זוגות מכנסיים, 

שהתבלה  ומעיל גשם וכובע הן חורפי והן קיצי, ויחליף על חשבונו, בכל זמן סביר, ביגוד
 ו/או נפגם.

ש במדים ייצוגים והופעה נקייה ומסודרת על המאבטח להופיע למשמרת כשהוא לבו .4.4
 ערני ומסוגל לבצע את עבודתו בצורה יעילה ובטוחה. כאשר הינו

 

 ציוד  .6
( מגנומטרים ידניים, פנסים, 7הקבלן יספק מטעמו ועל חשבונו מכשירי קשר )כמפורט בסעיף 

, נשק + (, נעליים סגורות5כובע זיהוי צהוב, ווסט זיהוי זוהר, לבוש מלא )כמפורט בסעיף 
שרוך אבטחה + מחסניות ופונדות המתאימות לנשיאת הציוד, גז מדמיע וכן כל ציוד אחר 

 שיידרש בהתאם להנחיות קב"ט החברה או מי מטעמו. 
 

מובהר, כי הקבלן יישא באחריות הבלעדית לכל נזק או חוסר שיתגלה במהלך ביצוע 
 וסר במלואן. השירותים בנוגע ובקשר לציוד והוא יישא בעלויות הנזק/הח

 

 תקשורת אלחוטית .7
 

לעובדיו בכל משמרת מכשירי קשר בטווח מוסכם או כל ציוד אלחוטי  ספקהקבלן מתחייב ל
 אחר

 ו/או מי מטעמו. הקב"ט )לרבות טלפונים ניידים, מירס וכו'(, בהתאם לדרישת 

 

 רכב אבטחה .8
 

מדבקות  על הקבלן להעמיד, עפ"י דרישה, רכב אבטחה המסומן במדבקות לזיהוי. .6.1
 סמל הקבלן וכן מדבקה הנושאת כיתוב "רכב אבטחה". אלה יישאו את

כמו כן, על גג הרכב תוצמד גשר מהבהבים צהוב. על הקבלן לדאוג לכל ההיתרים  .6.2
 ועל חשבונו. בנוסף, רכב זה יכלול תיק עזרה ראשונה. הדרושים לכך

זמן סביר, ויתקן  הקבלן יבדוק את תקינות הרכבים ואת הציוד הנלווה מעת לעת, בכל .6.3
כל תקלה שתגרם לרכב האבטחה ו/או לציוד הנלווה, באופן מידי שאין בו  על חשבונו

 העבודה. כדי לפגוע ברציפות

 

  שעות עבודה .9
 

 שעות ביממה, יהיה סדר המשמרות כדלהלן: 24ככל שתידרש עבודה ברצף משך  .7.1
 14:00ועד שעה  06:00: משעה 1משמרת מס' 
 22:00ועד שעה  14:00: משעה 2משמרת מס' 
 06:00ועד שעה  22:00: משעה 3משמרת מס' 

ככל שיידרש הקבלן לקבלן שירות אבטחה משימתית, ייקח הקבלן בחשבון כי שעות  .7.2
שעות, לרבות ערבי שבת וחג,  24יכול שיהיו בכל שעה שהיא במהלך  בפרויקטהעבודה 



 

 וכן שבתות וחגים.

אשר הינה מעבר לשמונה שעות עבודה ביום,  האירועהיה ונדרשת לחברה שמירה על  .7.3
לכך כי תהא תחלופה של עובד/עובדים כל שמונה שעות לכל היותר,  הקבלן ידאג

שהמאבטחים לא יעבדו בפועל שעות נוספות. יובהר, כי  לעיל, כך בהתאם למשמרות 
וככל אשר יעבדו המאבטחים שעות נוספות  החברה לא מאשרת עבודה בשעות נוספות,

שעות אלו, לרבות כל הזכויות  האמור, ישלם הקבלן על חשבונו בלבד עבור למרות
בהתאם לקבוע במסמכי  הסוציאליות האחרות הנגזרות מכך, להן זכאים המאבטחים,

 המכרז ו/או לפי כל דין, לפי הגבוה מבניהם.
 
 
 

 פיקוח ובקרה .10
 

ע"י מפקח  השוניםבפרויקטים הקבלן יבצע ביקורת בתדירות של לפחות פעמיים בשבוע 
ממצאי הביקורת יירשמו ביומן המבצעים שיוחזק אצל המאבטח העובד באותה  מטעמו.

 המשמרת.

 דית למנהל הביטחון שליהיה ונתגלה אירוע חריג בזמן הביקורת, על המפקח לדווח על כך מי
החברה או למי מטעמו באמצעות קשר טלפוני, ולפעול בהתאם להנחיותיו. כמו כן המפקח 

 דו"ח נפרד לאותו אירוע שיוצמד ליומן. אימל

 

 הגעה למבנים ולאתרי השמירה .11
 

 , תהא באחריות הקבלן ועל חשבונו. נציג הקבלן יוודא כי המאבטחיםלמקום האירועההגעה 
 יתייצבו בנקודת השמירה במועד שנקבע לכך, וכי החלפת משמרות תבוצע בזמן.

 

 הגשת דו"ח מסכם .12
 

להגיש דו"ח פעולה בגין כל אירוע אבטחה. בדוח זה יצוין בסוף כל אירוע יידרש הקבלן 
אירוע אשר נתקיים במהלך ביצוע עבודות השמירה והאבטחה. דוח זה ייחתם ע"י  בפירוט כל

. עם קבלת דוח מסכם זה יקיים 12:00חברה, בכל יום, עד השעה קב"ט הלידי  הקבלן ויועבר
 פעולה עם הקבלן., בעת הצורך, תחקיר והפקת לקחים בשיתוף הקב"ט

 

 אחריות וסמכות .13
 

אחריות כוללת לאכיפת הוראת עבודה זו חלה על מנהל הביטחון בחברה או מי מטעמו  .11.1
תפקיד אחר שימונה מעת לעת. המאבטח/ים הנם עובדי הקבלן ומוצבים  או כל בעל

 כפופים להוראות מנהל הביטחון.באירוע ובתפקיד 

באחריות הקבלן לקיים על חשבונו הדרכות ו/או השתלמויות מקצועיות ו/או מפגשי  .11.2
אחת לשלושה חודשים, או בכל מועד אחר שיורה עליו מנהל הביטחון  רענון לעובדיו

 ו/או מי מטעמו.

באחריות הקבלן ועל חשבונו לוודא כי בידיו מצויים כל האישורים ו/או ההיתרים  .11.3
תפקידיו לרבות אישורים ממשרד הפנים, משטרת ישראל, לצורך מילוי  המתאימים

 ן.אישור אחר עפ"י כל די רישיון שמירה ו/או כל
 

 נהלים וביצועם .14
 

הקבלן יבצע את נהלי החברה בתחום השמירה והאבטחה, כמו שיועברו לידו מעת לעת  .12.1
 הביטחון בחברה. ע"י מנהל

יובהר, כי בסמכות החברה לשנות את נהלי השמירה בכל עת ועל  ספקלמען הסר  .12.2
לשינויים אלה בהתאם ובמועד שיקבע ע"י מנהל הביטחון, ולבצעם  הקבלן להיערך



 

 ללא כל טענה מצדו.

 
 

הקבלן נדרש לבצע את השירותים מושא ההסכם בהתאם למפורט לעיל 
ובהתאם להנחיות החברה ו/או מי מטעמה, זאת באירועים השונים שמפיקה 
החברה מעת לעת כפי שמפורט להלן וכפי שתורה החברה לקבלן במהלך 

 תקופת ההתקשרות. 
 

 

 

 


