
 
 
 

 1מס' קובץ   –  תשובות לשאלות הבהרה
 

 לארגון נכי צה"ל )ע.ר(  אבטחה שמירה ולשירותי בל"מ 
 בית הלוחם ת"א 

 
 תשובה  שאלה  מס' סעיף  מס"ד 
נספח א'    .1

להסכם  
 13סע' 

בסעיף  – תשלום שעות נוספות 
זה נאמר כי הארגון לא ישלם 

שעות נוספות לקבלן משום סיבה  
שהיא, לעומת  זאת בסעיף  

למסמכי ההזמנה, נאמר  2.3.6.1
  125%כי ישולם לקבלן תוספת 

בשעה השמינית בשעות הלילה, 
תוספת   7.1.1.3וגם בסעיף  

 בשעה השמינית בלילה.   125%
נא הבהירו, האם שעות נוספות  

שי שעה שמינית  תקינות )יום שי
משמרת בוקר, ושעה שמינית 

בלילה( המשולמות ע"י הקבלן  
לעובדים עפ"י החוק, האם  

 י הארגון.ד ישולמו לקבלן על י

 מתקבלת, להלן סעיף מתוקן:  הבקשה
 
האחריות  " כי  הצדדים  בין  בזה  מוסכם 

הספק   על  עבור השירותים תחול  החוקית 
למסמכים   המזמין  של  אישוריו  ולפיכך 
הקשורים בשירותי הספק ו/או למסמכים  
אשר הוכנו על ידי הספק ומי מטעמו על פי  
הסכם זה, לא ישחררו את הספק מאחריות  
על   כדי להטיל  ואין בכך  המקצועית הנ"ל 
המזמין ו/או על מי מטעמו אחריות כלשהי  

כ או  השירותים  לטיב  איכות  או  שרות 
 " האמורים. 

  
נספח א'    .2

להסכם  
 6סע' 

  10התייצבות השומרים לעבודה 
דקות לפני משמרת, האם נדרש 

מהקבלן לשלם את זמן  
דקות בתוספת  10ההתייצבות 

למשמרת, והאם הארגון ישלם 
 לקבלן. 

ארגון יישא בתשלום בגין זמן  ה
 דקות.   10היקף בן  ההתייצבות עד ל

נספח א'    .3
להסכם  

 16סע' 

ארוחת צוהריים לשומרי משמרת 
לשאת  החברה  אחריות  הבוקר, 
בפועל   שנוצלו  הארוחות  בעלות 

 לרבות כל מס. 

בחשבונית   יזוכה  הלוחם  בית 
לעובד   מוזל  בתעריף  החודשית 
שעה   רבע  בגין  וכן  ארוחה  לכל 
את  שניצל  העובד  של  משכרו 

 הזכות לארוחה. 

נבקש לדעת  –עלות הארוחה  .א
את מחיר הארוחה כולל  

מע"מ, מה הסכום אותו יזכה 
הקבלן את הארגון בגין כל  

 ארוחה.  
מה הסכום בו משתתף  

 העובד בגין הארוחה. 
כידוע על פי החוק עובד  

חברת האבטחה מחויב בשכר 
במחיר ארוחה, הזהה למחיר 

אותו משלם עובד  
 המזמין/הארגון. 

 ות הנדרשות: להלן ההבהר 
היא כפי שמשלם רוחה עלות הא .א

, כפי שייקבע בית הלוחם חבר
  ₪ 30א  מעת לעת, כרגע העלות הי

 מ. כולל מע"
מישור היחסים בין השומר   .ב

,  לחברה הוא בהתאם לדין
הארגון משלם בגין שעות  

השמירה בפועל, ולכן אינו אחראי  
 שומר.על הפסקת ה



 
 
 

הארגון ברבע שעה בגין   זיכוי .ב
 ארוחת העובד. 

האם כוונתכם שהקבלן ינכה 
משכר העובד את הרבע שעה  

ובמקביל הקבלן לא יחייב  
ת הארגון בגין אותה רבע  א

 שעה?

 אחרת נא פרטו. 
וותק    .4

 עובדים 
נבקש לקבל את וותק העובדים 

 .באתר 
נבקש    -שכר העובדים באתר

לדעת האם שכר העובדים היום 
₪ לרמה א', וגבוה   33.49- מגבוה 

 . לשומר 32.03 -מ

 נדחית. הבקשה 
 

  3סע'   .5
 להסכם 

תקופת ההתקשרות כפי הרשום 
חודשים מה   12-בסעיף זה ל

 התקופה הנוספת? 

תקופת    12 של  מימוש  בכל  חודשים 
 ה. אופצי

דחיית    .6
 מועד 

נבקש לדחות את מועד ההגשה 
במספר ימים ע"מ ליתן זמן סביר  

להכנת המכרז מתאריך מענה   
 לשאלות על ידכם. 

המועד האחרון להגשת  , מתקבלתהבקשה 
 .16:00, בשעה 5.2.2023יחול ביום   הצעות

  10סע'   .7
 להסכם 

נבקש כי תוקף הערבות יהיה עד  
 . שנה ויתחדש בתום כל שנה

 

 מתקבלת.הבקשה 

  6סעיף   .8
 להסכם 

נבקש למחוק    בשורה הראשונה
את המילה: "לבדה" ואת  

 ."נוסף על אחריותה" המילים:
כמו כן, בשורה השישית, אחרי  

המילה: "מטעמה" נבקש  
להוסיף את המילים: ולמעט 

נזקים, אשר עלולים לנבוע  
כתוצאה מחבלה או כוח עליון  
או מטיפול לא נכון אשר בוצע 

  ואו מי מטעמ  הארגוןעל ידי 
 בניגוד להנחיות המפורשות של

חברת השמירה". בנוסף, בשורה  
השביעית נבקש להחליף את  

ים: "מיד עם דרישתו  המיל 
הראשונה" במילים: "בכפוף  
לפסק דין שלא עוכב ביצועו  

הקובע את אחריות חברת  
 השמירה". 

קבלת באופן חלקי, כך שנוסח  הבקשה מת
 יהיה כדלקמן:הסעיף המתוקן 

השמירה   על  חברת  נוסף  אחראית,  תהיה 
הפסד,   נזק,  לכל  דין,  פי  על  אחריותה 

הוצאה,  נזק גוף, נכות, או מוות ו/או נזק   
ו/או   הלוחם  בית  לבאי  לעובדיה,  שיגרם 
לכל אדם אחר ו/או לרכוש של הארגון ו/או  

ל צד ג'  לציוד של חברת השמירה ו/או של כ
חוקית   רשות  או  תאגיד  לרבות  כלשהו, 
ובסביבתו,   הלוחם  בבית  הנמצא  לרבות 
ו/או   עקב  ו/או  כדי  תוך  ו/או  כתוצאה 
השמירה   שירותי  מתן  עם  בקשר 
והאבטחה, לרבות בגין כל מעשה או מחדל  
רשלני ו/או זדוני שלה ו/או של מי מעובדיה  
ו/או של מי מטעמה, ותהיה חייבת לשפות  

הארגון   הוצאה,  את  תשלום,  כל  עבור 
הפסד, תשלום, אובדן רווח או כל נזק, מכל  
עקב   לארגון  שייגרם  שהוא,  וסוג  מין 

הראשונה דרישתו  עם  מיד  לעיל  ,  האמור 
בכפוף לפסק דין שלא עוכב ביצועו הקובע  

השמירה חברת  אחריות  הסר  את  למען   .
דרישות   בקיום  אין  כי  מובהר,  ספק 
הביטוח המפורטות להלן, כדי לשחרר את  
חברת השמירה מאחריותה לשפות כאמור  



 
 
 

ג', צד  וכל  נזקים    את הארגון  לרבות עקב 
חברת השמירה   ידי מבטחי  על  כוסו  שלא 

 מסיבה כלשהי. 

 
הוספת    .9

  6.3סעיף 
 להסכם 

להסכם, ככל  נבקש להוסיף  
שייחתם בין הצדדים, סעיף  

במקרה שתקום : "בנוסח להלן
חברת  חבות כספית מצד 

, לא יעלה גובה הפיצוי  השמירה
  חברת השמירהחויב תהמרבי בו 

  שירות שלושה חודשישני על סך 
במסגרת הסכם זה למקרה  

ולתקופה. פיצוי כאמור ישולם 
לאחר קבלת החלטה של ערכאה  

חברת  שיפוטית לאחריות 
 לנזק."   השמירה

 . נדחיתהבקשה 

בקש להוסיף בסיפא: "ובלבד נ 12.4סע'   .10
  לחברת השמירה שניתנה

  ימי עסקים 7התראה כתובה של  
הזדמנות  ה  במהלכם ניתנה ל

לתקן כל הפרה בגינה נדרש  
 ".הקיזוז 

 הבקשה מתקבלת 

חוק    .11
 ומרים הש

, ככל  נבקש להוסיף להסכם
סעיף   שיחתם בין הצדדים,

מוסכם כי חוק ": בנוסח להלן
לא   1967-השומרים, התשכ"ז

יחול על ההתקשרות מכח הסכם 
 " זה.

תחולתו של חוק  הבקשה נדחית. 
 השומרים תקבע על פי דין. 

 

 לחוזה 8לסעיף נבקש להוסיף   חשבונות   .12
שייחתם בין הצדדים סעיף  

 מסכים הארגון בנוסח להלן: "
לקבל חשבוניות, חשבוניות מס, 
שוברי קבלה והודעות זיכוי, בין  

היתר, באמצעים דיגיטליים.  
לחברת  כל להודיע יו  הארגון

 בקשתה בכל עת על  השמירה
שלא לקבל מסמכים אלה בדרך 

זו, באחת מהדרכים לשליחת 
הודעות בין הצדדים כמפורט 

 בסעיף ההודעות." 

 .מתקבלתהבקשה 

חברה    .13
 ציבורית 

, ככל  להוסיף להסכםנבקש 
סעיף   שיחתם בין הצדדים,

  לארגוןידוע : "בנוסח להלן
  שחברת השמירה היא חברה 

נסחרת בבורסה ומהווה חברה 
ציבורית כהגדרתה בחוק  

, וכל 1999-החברות, התשנ"ט 
מידע אשר נמסר לו בקשר עם 

)בין בכתב ובין   חברת השמירה
בעל פה(, אשר לא פורסם  

 הבקשה מתקבלת.



 
 
 

ות במערכת המגנ"א, עשוי להי 
מידע פנים אשר אסור לו להעביר  
לאף אדם או יישות, וכן אסור לו  
לעשות פעולות בניירות הערך של 

, כל עוד מידע חברת השמירה
וטרם פורסם  ה כאמור מצוי ביד

לציבור במערכת המגנ"א. שימוש  
 הארגון במידע כאמור על ידי 

  טרם פרסומו לציבור עשוי להוות
שימוש במידע פנים האסור עפ"י  

- ק ניירות ערך, התשכ"חחו
1968. " 

סעיף    .14
6.4.5  

ה  להזמנ
להציע  
 הצעות 

נבקש להסיר את הדרישה  
להצגת אישור מוקדם מחברת 
הביטוח טרם הודעה על זכיה 

 במכרז
 

תקבלת בכפוף להתחייבות של  הבקשה מ
מציע לקיים את מלוא הוראות נספח  ה

 הביטוח. 

  1נספח ב'   .15
אישור   –

קיום  
 ביטוחים 

נבקש לקבל  – שלישי ביטוח צד 
 $ 1,000,000גבול אחריות בסך 

נבקש  –ביטוח חבות מעבידים 
לקבל גבול אחריות בסך  

5,000,000  $ 
נבקש  -ביטוח אחריות מקצועית  
לקבל גבול אחריות בסך  

1,000,000  $ 

 הבקשה מתקבלת.

 


