
   

1 
 

  

 03.05.2015 – אייר התשע"הב "די בס"ד

 

לאספקת שירותי ניקיון  03/2015מכרז פומבי מס'  מכנס מציעיםפרוטוקול 

 תחזוקה וסבלות קלה

 

 המרכזנציגי 

 מנהלת מחלקת רכש -אורלי שיף

 והתקשרויות מכרזיםרכזת  -מוריה אייל

 אחראי נושא ניקיון מטעם המרכז, קמפוס לב -לומי בן חמוש

 פוס טלאחראית נושא ניקיון מטעם המרכז, קמ -יעל זדה

 

  נציגי הקבלנים

 חב' יצחק בן חמו -דוד בן חמו .1

 חב' המשרד הנקי -אילן כהן .2

 ( בעמ2000חב' מוקד יסעור שירותי אבטחה ) -אלי טל .3

 בעמ 2002חב' א. דינמיקה אחזקות  -יחזקאל אפרים .4

 חב' אדיר הבירה בעמ -ימית טוטיאן .5

 אבטחה שמירה חב' מקבץ -אביעד מזרחי .6

 חב' קלינור אחזקה בעמ -הנרי לוי .7

 חב' חומה ביטחון -רוני מזרחי .8

 

 סדר היום:

 

לב, אשר לגביהם קיימת דרישה  קמפוסנערך סיור מקיף בכל השטחים של ראשון בשלב ה .א

לאספקת שירותי הניקיון המפורטים במכרז. שטחים אילו כוללים את כל הבניינים 

 וכיוצ"ב. נים וכו' לרבות חדרי שירותים, מטבחוניםהקיימים בקמפוס, חצרות, חניו

 קיון הנדרשת.יבמהלך סיור זה ניתנה אפשרות לנציגים לראות את היקף פעילות הנ

בשלב השני, התכנסנו בחדר ישיבות שבבניין לעו, נערכה סקירה מקיפה על פעילות המרכז  .ב

 הלן:הופנתה תשומת לב הקבלנים לעדכונים ולהבהרות שלבקמפוס לב וטל, 

 תקופת ההתקשרות שהוגדרה במכרז. .1

 מועדי המכרז. .2

 תנאי הסף. .3

העברת ארגזים בין אופן הגשת הצעת המחיר, החלוקה לתעריף שעתי, שע' סבלות קלה ו .4

 קמפוסים עם רכב, שעת עובד ואחראי ניקיון מינימאלי.

 אופן שקלול ניקוד המציעים במכרז. .5

 שונים. האפשרות שיש למרכז לפצל את הזכייה בין מציעים .6

 נושא אישור עובדי קבלן הניקיון אצל הקב"ט, טרם תחילת עבודתו. .7
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לצו,  33תקפות צו ההרחבה בענף הניקיון על המרכז. כמו כן, בהתאם לנ"ל ועפ"י סעיף  .8

יהיה על המציע הזוכה להציע לעובדי הניקיון הנוכחיים את האפשרות להמשך העסקה 

את העובדים בעלי הוותק הקיימים היום ראו  -אצל המרכז, לצורך שקלול הצעת המחיר

 (.10עמ'  15.6אצל הקבלן הנוכחי במרכז )סעיף 

, לוודא שיש מוצרי עדכנו כי על עובדי הקבלן יהיה לחלק מדי יום כלים חד פעמיים .9

סביבות ים וכן חלוקת חלב מדי בוקר בבמטבחונים השונים בקמפוס קפה, תה, סוכר

 .האוכלנו, מחדר למטבחונים שצוי 8:00השעה 

הן חומרי הניקיון והן הטישו וכיוצ"ב.  -חשוב שהציוד המסופק בקמפוסים יהיה איכותי .10

סוג 'פטנט'( וכן בכל קמפוס טל )נייר  -בבניין המנהלה יהיה מסופק נייר איכותי )לדוגמא

 סוג 'פטנט' לדוגמא(.

תנו וכן לשטחים בהם יינ 23-24ראו פרוט בעמ'  -יש לשים לב לשעות העבודה הנדרשות .11

 .27-29עמ'  -השירותים

עובד/ ' ל 'רכיב שכר יסוד שמירהאת רכיב 'שכר יסוד עובד  -טבלה ב' 42יש לעדכן בעמ'  .12

 .אחראי ניקיון'

 .66יש לשים לב לנספח ג' קנסות שבעמ'  .13

יעמדו לרשות עובדי הקבלן מיקרוגל ופינת ישיבה. עובדי הקבלן לא ישבו במטבחוני  .14

 ים של הסגל.הסגל וכן לא ישתמשו במיקרוגל

ניתנה האפשרות למציעים לשאלת שאלות על , לאחר הפניית המציעים לנושאים שלהלן .15

 ידם:

 

 תשובה שאלה 

העלות השעתית שתוצע על ידי המציעים  1

במכרז, כוללת את עלויות הציוד שיסופקו 

 לקמפוסים?

כן. עלות זו תכלול את כל הציוד הדרוש לניקיון 

, וכן ניירות מכי המכרז(למס 1)ראו נספח ג' הקמפוסים

לסוגי המתקנים השונים וכן אספקת טישו, ניגוב ידיים 

 נייר טישו חתוך בשבתות )בעיקר בבניין בית המדרש

 על פי הצורך.הכל ו ובחדרים הרלוונטיים(

מה מספר מתקני יבוש הידיים )חשמליים  2

וידניים( ומספר מפיצי הריח )החשמליים 

 ס?והרגילים( הקיימים בכל קמפו

 טלקמפוס  לבקמפוס  

ריח חשמליים מפיצי 

המחוברים למערכת 

 של המרכז

70 7 

 22 34 ריח רגילים מפיצי 

ניגוב ידיים ני מתק

 חשמליים

19 2 

 11 20 ניגוב צץ רץנייר 

 17 80 ניגוב ידיים רגיליר ני

 

 

עד רמת ניקיון בדלי סיגריה וכן שטיפת החצרות, הכל על  עד איזו רמה יש לנקות את חצרות המזמין? 3
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 פי הצורך.

 כל יום. מה זמן יש לנקותם?כל כ  -חדר כושר ומקווה 4

האם חובה על נותן השירותים להחזיק  5

 מכונות שטיפה?

אין חובה, אך ניקיון הקמפוסים הינו באחריות נותן 

 השירותים. 

עובדי להאם המרכז כפוף לצו ההרחבה? האם  6

אצלכם הושוו תנאי ההעסקה לעובדי הניקיון 

מדינה כפי שנעשה אצל קבלני הניקיון אצל 

 י המדינה?עובד

עובדי כמו כן, על המרכז כפוף לצו ההרחבה בענף הניקיון. 

 גם  ושל קבלן ניקיון אשר יעבדו במרכז יחול הניקיון 

הוראות צו העסקת עובדים ע"י קבלני שירות בתחומי 

 .2013-השמירה והניקיון בגופים ציבוריים, התשע"ג

הוראות קיום בכפוף ל ,כל עובדניתן להעסיק אצל המרכז  נושא העסקת עובדים 7

על נותן השירותים  -ההסכם ומסמכי המכרז, ובכלל זה

הזוכה יהיה להגיש למרכז מראש רשימת עובדים, כולם 

זוכה להמציא בעלי ת.ז. ישראליות, ולגבי כולם יהיה על ה

ממשטרת ישראל לפי החוק למניעת העסקה של  אישור

. בנוסף לאמור לעיל, על הקבלן יהיה לאשר עברייני מין

יהיה רשאי לאשר/  והמרכזהמרכז את העובדים אצל 

 לדחות את העובדים המוצעים.

בנוגע לתעריף הזהה שעל המציעים יהיה  8

לה ועבור להגיש עבור שעת עבודת ניקיון רגי

 19ראו עמ'  -שעת סבלות קלה )ללא רכב(

לטבלה, האם אפשרי לערוך  1,2סעיפים 

 חשיבה מחודשת בנושא?

 יחול שינוי לגבי תעריף סבלות קלה.לא 

 -42סעיף  45בהתאם למה שכתבתם בעמ'  10

ומה החוק  למה הכוונה -סבסוד ארוחות

יהיה ים ? והאם על נותן השירותמחייב

עלות הארוחה לסבסד את ההפרש בין 

 המלאה לבין הארוחה המוזלת?

העובדים שיעבדו לגבי ייעשה על ידי המזמין. הסבסוד 

 במתחם קמפוס לב בגבעת מרדכי.

ישנם מתקני מחזור של נייר המותקנים בקמפוסים. על   ?24מה הכוונה באיסוף הנייר שפירטתם בעמ'  11

הקבלן לרוקנם מעת לעת למתקן המחזור הכללי הנמצא 

סמוך למתחם חדר האוכל. האחריות לרוקן את המתקן 

 אינה באחריות הקבלן.הכללי 

כמו כן, ישנו מתקן גניזה בבית המדרש, שגם אותו יש 

 לרוקן מעת לעת למתקן הגניזה שבחדר האוכל.

 לפרוטוקול זה 1מצ"ב עדכון טבלת רכיבי השכר כנספח  בסיס שעתי₪  25שכר הבסיס עודכן ל  12

 

 

 7-11הדפוס  בתום הסיור נסעו נציגי החברות השונות לקמפוס טל הנמצא ברח' בית .16

 בגבעת שאול. נערך סיור מקיף בו הוצגו כל השטחים הנכללים במכרז ניקיון זה.

 :הנוגעים לקמפוס טל הופנתה תשומת לב הקבלנים לעדכונים ולהבהרות שלהלן



   

4 
 

ישנה תוכנית שגובשה לניקיון קמפוס טל שחולקה לעיון המציעים. תוכנית זו מצ"ב  .1

 לפרוטוקול זה. 2כנספח 

וד, הסטודנטיות אינן מרימות את הכיסאות. יש לנקות את הכיתות בכיתות הלימ .2

 ולהחזיר אותן למצבן הקודם.

 יש לנקות את המקררים בקמפוס טל אחת לשבוע. .3

עובדת הניקיון שבכל בניין אחראית להעביר ניגוב על  -ניקיון המיקרוגלים .4

 המיקרוגלים אחת ליום.

 בבוקר תהיינה עובדות מנקות.הכרחי שבשל המאפיינים הייחודיים של קמפוס טל  .5

, שממנו 11אין מחסן בכל בניין רק ארונות שרות. יש רק מחסן בבניין בית הדפוס  .6

 יש למשוך ציוד לשאר המקומות.

, 11בבית הדפוס  3ו  6בכל הבניינים אין אפשרות לניקוז מים החוצה, למעט קומה  .7

 יש צורך לאסוף מים בכף אשפה או כל פתרון אחר.

 

 

 הבאים:המכרז  מועדיעדכון ליבכם לאנא שימת  .11

 

עד השעה  11.05.15ראשון כ"ח אייר יום  מועד אחרון לשליחת שאלות הבהרה

12:00 

עד השעה  21.05.15רביעי ט' סיוון יום  הגשת הצעות למכרז מועד אחרון

12:00 

 

 

על המציעים להגיש פרוטוקול זה כשהינו חתום על ידם, יחד עם הגשת שאר מסמכי 

 .המכרז

   Michrazim@jct.ac.ilאת השאלות יש לשלוח באמצעות המייל 

 

 

 

 

 

 רשמה: מוריה אייל

 

   

 

 

 

 

 

 

mailto:Michrazim@jct.ac.il
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 עדכון טבלת רכיבי השכר בעקבות צו ההרחבה -1נספח 

 
 עליית שכר המינימום-מצ"ב מעודכן בהתאם ל

 

 רכיב

שיעור 
הרכיב 
משכר 
 היסוד

יר לשעת ניקיון ממוצע מח
 0-1עבור עובד ניקיון   -)₪(

 שנה

 -)₪(מחיר לשעת ניקיון 
  עבור אחראי ניקיון

שכר יסוד עובד ניקיון / אחראי 
 ניקיון 

100.00% ₪                          25.00   ₪                         26.09  
 

תוספת ותק )תוספת ותק משולמת 
ילך החל מהשנה השנייה וא

לכל שעת עבודה. ₪  0.35לעבודה, 
מהשנה השישית ואילך התעריף 

 ₪(  0.46הינו 

      
 

  1.32                           ₪   1.32                            ₪   דמי נסיעה
 

  0.99                           ₪   0.95                            ₪   חופשה 
 

  0.89                           ₪   0.86                            ₪   חגים 
 

  1.33                           ₪   1.33                            ₪   הבראה 
 

  0.65                           ₪   0.63                            ₪ 2.50% מחלה 
 

  0.19                           ₪   0.19                            ₪   שי לחג
 

  2.25                           ₪   2.16                            ₪ 7.50% (7.5%) קרן השתלמות 
 

  2.10                           ₪   2.01                            ₪ 7.00% (7%הפרשה לפנסיה )
 

 -פרשה לפנסיה בגין החזר נסיעותה
 מדמי הנסיעה( 5%)

5.00% ₪                            0.07   ₪                           0.07  
 

  2.49                           ₪   2.40                            ₪ 8.33% (8.33%פיצויים )
 

  1.08                           ₪   1.04                            ₪ 3.45% (3.45%ביטוח לאומי )
 

סה"כ ערך שעת עבודה מינימלי 
 לקבלן

  ₪                          37.96   ₪                         39.45   
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 תוכנית ניקיון קמפוס טל -2נספח 
 
 
 

: 

 פעמים בשבוע :  5עובדת  7שירותים בוקר בבנין מנקה 
 כולל פעם אחת יסודי!  -סבבים בכל השירותים   5תכנית עבודה יומי: 

 

 
לרוקן פחים גדולים, למלא  לנקות אסלות,

נייר ידים, נייר טואלט וסבון, לשטוף ריצפה 
 בשירותים.

 שירותי סטודנטיות גדולים
 2 קומה 7בנין 

 :1סבב  8:00-8:15
שעה 
 וחצי'

 8:15-8:25 שירותי סטודנטיות קטנים
לים גאזור מיקרו שירותי סטודנטיות+

 3קומה  7בנין  ונטילת ידים
8:25-8:45 

 8:45-8:55 שירותים ליד כיתת נורית
 שירותי גברים+כיור בחוץ והקולר

 6קומה  7בנין 
8:55-9:05 

 9:05-9:15 כיור בחוץשירותים במרכז שירות+ 
 9:15-9:30 שירותי סטודנטיות

לנקות אסלות,לרוקן פחים גדולים, למלא נייר 
ידים, נייר טואלט וסבון, לשטוף ריצפה 

 בשירותים
משטח  כללנגב עם סמרטוט את  –מטבחונים 

השיש, כיורים עם אקונומיקה, ניגוב על 
 קולרים ומיקרוגלים

 שירותי סטודנטיות גדולים
 2קומה  7נין ב

 :2סבב  9:35-9:50
שעה 
 ורבע

 9:50-10:00 שירותי סטודנטיות קטנים
 שירותי סטודנטיות

 3קומה  7בנין 
10:00-10:15 

 10:15-10:25 שירותי גברים+מטבחון
 10:25-10:35 שירותים ליד כיתת נורית
 10:35-10:50 6קומה  7בנין  שירותי סטודנטיות

ך מים ולנקות את כל האסלות לשפויסודי: 
כולל את מיכל הניאגרה, רגל  –יסודי 

השירותים , המושב וכד', לרוקן פחים קטנים 
בתאי השירותים ופחים גדולים , למלא נייר 
ידים, נייר טואלט וסבון, לנקות כיורים עם 
אקונומיקה, אבק מעל מתקנים, ולשטוף 

 (בריצפה עם מים )לא רק ניקו
משטח  כלעם סמרטוט את לנגב  –מטבחונים 

השיש, כיורים עם אקונומיקה, ניגוב על 
  קולרים ומיקרוגלים

 שירותי סטודנטיות גדולים

 2קומה  7בנין 

: 3סבב  11:30-11:50
שעתיים 
ועשר 
 דקות

 11:50-12:15 שירותי סטודנטיות קטנים
 12:15-12:25 מטבחון מרצים+כיור מול המטבחון

לים גקרואזור מי + שירותי סטודנטיות
 ונטילת ידים

 12:25-12:50 3קומה  7בנין 

 שירותי סטודנטיות

 6קומה  7בנין 

12:50-13:05 
 13:05-13:15 שירותי גברים+כיור בחוץ ליד הקולר

+ במרכז שירות שירותים+מרכז שירות 
 כיור בחוץ+מטבחון

13:15-13:40 

לרוקן פחים גדולים, למלא  לנקות אסלות,
ר ידים, נייר טואלט וסבון, לשטוף ריצפה ניי

 בשירותים

 2קומה  7בנין  גדולים שירותי סטודנטיות
 

 :4סבב  13:45-14:00
שעה + 

 דק' 15
 14:00-14:10 שירותי סטודנטיות קטנים
 שירותי סטודנטיות 

 3קומה  7בנין 
14:10-14:25 

 14:25-14:35 שירותי גברים + מטבחון
 14:35-14:45 כיתת נוריתשירותים ליד 

 14:45-15:00 6קומה  7בנין  שירותי סטודנטיות 

 
 

 

  7משרדים ושטחים ציבוריים בבנין מנקה 
 :8-16פעמים בשבוע מ  5עובדת 

 מלבד  מטבחונים ושירותים 7: להיות אחראית על כל השטחים בבנין תפקידה
  לפי הפירוט בטבלה בניקיון המשרדים יש להעביר אבק על כל הרהיטים, לשטוף  –ניקיון משרדים

ריצפה עם מים )אם יש חפצים להרים או להזיז, כמו כוננית עם גלגלים  וכד'(לרוקן פח ולנקות את 
 הדלת ועדן חלונות על פי הצורך

  בד"כ בשעות  לפחות פעמיים ביום בכיתות ובמסדרונות בשעות ההפסקה )ההפסקות –ריקון פחים
10:00,11:45,13:30,15:30) 

  ניקוי אסלות, כיורים, מילוי נייר ידים ונייר טואלט.  –בסוף יום ניקיון שירותים לפי הסדר הכתוב 
 

פינת הנקה במקלט 
 3קומה  7בנין 

חדר מרצים 
 (7207י)מרכז

מיחשוב  –תומר 
(7202) 

ניקוי  8:00 (7308אתי שטרן) ד(7615אסתי קליין )
 משרדים
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 8:30 (7306ספרייה ) (7306ספרייה ) (7306ספרייה ) (7306ספרייה ) (7306ספרייה )
קומה   7מקלט בנין 
3 

אגודת הסטודנטיות 
(7313) 

משרד מידע ורישום 
(7603) 

חשבונות תלמידות  
 ג(7615)

 (7308יעל זדה)

8:30-11:00 
קוי ני

משרדים 
 יסודי

תמי שמוקלר  (7311יחיאל )
(7213) 

קטי קוזבסקי  (7610מיכל רחימי )
 ה(7615)

 (7307גיתית ליפו )

חדר 
 (7302בספרייה)

 (7317אילנה סבג )  (7611הרב אורן ) (7601פריבה )

מרצים מחשבים  (7200משרד גלמן )
(7605) 

 7318משרד  א(7615איריס דרי ) (7612אפרת דניאל )

קומה  7מקלט בנין 
2 

קומה  7מרפסת בנין  (7606ראשי חוגים )
6 

 ב(7615יוליה )
 

מרצות תעו"נ 
(7214) 

ראשי חוגים והשמה  
(7607) 

משרד אלי שטרית  
(7216) 

 (7212שרה גנוט )

שטחים ציבוריים 
+ מערכות 2קומה 

 ישיבה

שטחים ציבוריים 
 3קומה 

שטחים ציבוריים 
+ מערכות 2קומה 

 ישיבה 

שטחים ציבוריים 
 3קומה 

שטחים ציבוריים 
+ מערכות 2קומה 

 ישיבה

11:30-
12:15 

ריקון פחים 
בכיתות, 

במסדרונות 
 ובמשרדים

ריקון פחים 
בכיתות, 

במסדרונות 
 ובמשרדים

ריקון פחים 
בכיתות, במסדרונות 

 ובמשרדים

ריקון פחים 
בכיתות, 

במסדרונות 
 ובמשרדים

ריקון פחים 
בכיתות, במסדרונות 

 שרדיםובמ

12:15-
13:15 

שטחים ציבוריים 
כולל מרכז  6קומה 

שירות )+ 
המטבחון(, 

מסדרונות ליד 
המרפסת והמדרשה 

 ומערכות ישיבה

שטחים ציבוריים 
כולל מרכז  6קומה 

שירות )+ 
המטבחון(, 

מסדרונות ליד 
המרפסת והמדרשה 

 ומערכות ישיבה

שטחים ציבוריים 
כולל מרכז  6קומה 

שירות )+ 
המטבחון(, 

מסדרונות ליד 
המרפסת והמדרשה 

 ומערכות ישיבה

שטחים ציבוריים 
כולל מרכז  6קומה 

שירות )+ 
המטבחון(, 

מסדרונות ליד 
המרפסת והמדרשה 

 ומערכות ישיבה

שטחים ציבוריים 
כולל מרכז  6קומה 

שירות )+ 
המטבחון(, 

מסדרונות ליד 
המרפסת והמדרשה 

 ומערכות ישיבה

13:15-
14:15 

 -14:15 שולחנות קפיטריה  שולחנות קפיטריה  שולחנות קפיטריה שולחנות קפיטריה   שולחנות קפיטריה
סבב שירותים בנין 

כולל כל התאים  7
 לפי הסדר הבא:

 -2קומה 
  – 3קומה 

 6קומה 

סבב שירותים בנין 
כולל כל התאים  7

 לפי הסדר הבא:
 -2קומה 
  – 3קומה 

 6קומה 

סבב שירותים בנין 
כולל כל התאים  7

 י הסדר הבא:לפ
 -2קומה 
  – 3קומה 

 6קומה 

סבב שירותים בנין 
כולל כל התאים  7

 לפי הסדר הבא:
 -2קומה 
  – 3קומה 

 6קומה 

סבב שירותים בנין 
כולל כל התאים  7

 לפי הסדר הבא:
 -2קומה 
  – 3קומה 

  6קומה 

14:30-
16:00 

 
 

 א' 11ובניין   9מנקה בית הדפוס  
 9:00-17:00פעמים בשבוע:  5עובדת 

 אחראית על כל הניקיון בבניינים אלו כולל שירותים משרדים ומסדרונות לפי הרשום 
 על אחריות בעל הבנין( 9ניקיון השירותים בבנין  12:30)בשעות הבוקר עד  9סבבים בשירותים בבנין  3+

שירותים כולל 
מטבחון בנין 

11A 

שירותים כולל 
ן מטבחון בני

11A 

שירותים כולל 
מטבחון בנין 

11A 

שירותים כולל 
מטבחון בנין 

11A 

שירותים כולל 
 11Aמטבחון בנין 

 מילוי נייר ידים, טואלט, ניקוי שיש וכיורים וניקוי שירותים וריצפה - 1קומה  9שירותים בנין 

 י שיש וכיורים וניקוי שירותים וריצפהמילוי נייר ידים, טואלט, ניקו - 2קומה  9שירותים בנין 

 מילוי נייר ידים, טואלט, ניקוי שיש וכיורים וניקוי שירותים וריצפה - 3קומה  9שירותים בנין 
משרד מזכירות 
תלמידות דעת 

 ג'( 9108)

משרד חיה וגשל 
(9301) 

 משרד פנינה 
)11a201( 

משרד שושנה 
 א(9108)

משרד חיה וגשל 
(9301) 

חדר לימוד בדעת  1מרפסת קומה 
(9109 

 משרד ויקי 
)11a202 

משרד  נאוה 
 ב(9108)

חדר לימוד בדעת 
(9109 

משרד אהבה 
(9205) 

 (9109חדר אוכל ) 1מרפסת קומה  חדר סימולציה (9109חדר אוכל )

 וריקון פחים ניקיוי במזדרונות, בכיתות ובמשרדים 11Aשירותים כולל מטבחון בנין 

 מילוי נייר ידים, טואלט, ניקוי שיש וכיורים וניקוי שירותים וריצפה - 1קומה  9שירותים בנין 

 כולל קולר, ניגוב מיקרוגלים, משטח שיש, ארונות במידת הצורך  1קומה  9מטבחון בנין 
 יקוי שירותים וריצפהמילוי נייר ידים, טואלט, ניקוי שיש וכיורים ונ - 2קומה  9שירותים בנין 

 מטבחון ליד אהבה 2קומה  9בנין 
 מילוי נייר ידים, טואלט, ניקוי שיש וכיורים וניקוי שירותים וריצפה - 3קומה  9שירותים בנין 

 9ריקון פחים מכל הכיתות המשרדים והמסדרונות בנין 
 (2ספריית דעת )קומה 
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שטחים ציבוריים 
 2קומה  9ין בבנ

בשני 
החלקים+ניקוי 
מזדרונות, ניקוי 

כורסאות ישיבה,  
שולחנות מחשב 
 במסדרונות וכד

שטחים ציבוריים 
- 3קומה  9בבנין 

ניקוי מזדרונות 
)גם ליד הדלתות 
מבחוץ(,כורסאות 
ישיבה,  שולחנות 

מחשב 
 במסדרונות וכ

שטחים ציבוריים 
 2קומה  9בבנין 

בשני 
החלקים+ניקוי 

ניקוי  מזדרונות,
כורסאות ישיבה,  
שולחנות מחשב 

 במסדרונות וכ

שטחים ציבוריים 
- 3קומה  9בבנין 

ניקוי מזדרונות 
)גם ליד הדלתות 
מבחוץ(,כורסאות 
ישיבה,  שולחנות 

מחשב 
 במסדרונות וכ

שטחים ציבוריים 
 2קומה  9בבנין 

בשני 
החלקים+ניקוי 
מזדרונות, ניקוי 

כורסאות ישיבה,  
שולחנות מחשב 

 רונות וכבמסד
שטחים ציבוריים 

כולל  1קומה 
מרחב משרדים , 

מעברים, 
 כורסאות וכד'

שטחים ציבוריים 
כולל  1קומה 

מרחב משרדים , 
מעברים, 

 כורסאות וכד'

שטחים ציבוריים 
כולל  1קומה 

מרחב משרדים , 
מעברים, 

 כורסאות וכד'

שטחים ציבוריים 
כולל  1קומה 

מרחב משרדים , 
 מעברים,

 כורסאות וכד'

שטחים ציבוריים 
כולל  1קומה 

מרחב משרדים , 
מעברים, 

 כורסאות וכד'

 11Aשירותים בנין 
 מילוי נייר ידים, טואלט, ניקוי שיש וכיורים וניקוי שירותים וריצפה - 1קומה  9שירותים בנין 

 דים, טואלט, ניקוי שיש וכיורים וניקוי שירותים וריצפהמילוי נייר י - 2קומה  9שירותים בנין  

 מילוי נייר ידים, טואלט, ניקוי שיש וכיורים וניקוי שירותים וריצפה - 3קומה  9שירותים בנין 
 
 

 
 8-16פעמים בשבוע מ  5עובדת סיעוד מנקה 

, ושטח -1קומה  4לובי  11ין , בני1קומה   2לובי  11, בנין 1קומה 1לובי  11אחראית על הניקיון ב: בניין 
 המכינה בקומת הכניסה

תפקידה: לנקות שירותים, למלא נייר, נייר ידים וסבון בכל השירותים והמטבחונים לפני כל הפסקה, ריקון 
 פחים בכיתות בהפסקות(,ופחים בכל המשרדים וכן לנקות בכל יום את המשרדים על פי הרשום כאן

על כל הרהיטים, לשטוף ריצפה עם מים )אם יש חפצים להרים או להזיז, בניקיון המשרדים יש להעביר אבק 
 כמו כוננית עם גלגלים  וכד'(לרוקן פח ולנקות את הדלת

 שירותים-1לובי 
 1+מטבחון  

 שירותים-1לובי 
 +מטבחון

 שירותים-1לובי 
 +מטבחון 

 שירותים-1לובי 
 +מטבחון

 שירותים-1לובי 
 מטבחון +

8:00-
8:30 

שירותים - 2לובי 
 ומטבחון

שירותים - 2לובי  1חדר הנקה לובי 
 ומטבחון

שירותים - 2לובי 
 ומטבחון 

חדר מרצים  – 2לובי 
( וחדר שרתים 1123)

(1122) 

8:30-
9:00 

שירותים ומטבחון 
 מכינה

שירותים ומטבחון 
 מכינה

שירותים ומטבחון 
 מכינה

שירותים ומטבחון 
 מכינה

ים ומטבחון שירות
 מכינה

9:00-
9:20 

 (1116) חיה גרינברג
 ב(1118)  ולורי גליק

( 1001אהבה שגיא )
חדר מרצים במכינה 

(1002) 

א( 1118מיכל עטיה )
 1117וחיה רז )

( חדר 1103מעבדה )
 (1106) 4הנקה לובי 

( 1104שירה שדה )
 1105ואנה לנדסמן )

9:20-
10:00 

 משרדים
שירותים ומטבחון 

 4לובי 
תים ומטבחון שירו

 4לובי 
שירותים ומטבחון 

 4לובי 
שירותים ומטבחון 

 4לובי 
שירותים ומטבחון 

 4לובי 
10:00-
10:30 

כולל   שירותים
 1מטבחון לובי 

כולל   שירותים
 1מטבחון לובי 

כולל   שירותים
 1מטבחון לובי 

כולל   שירותים
 1מטבחון לובי 

כולל   שירותים
 1מטבחון לובי 

10:30-
11:00 

  שירותים - 2בי לו
+מטבחון +ריקון 

פחים כולל בכיתות 
+ שטחים פתוחים 
בלובי )כורסאות 

 וכד'

  שירותים - 2לובי 
+מטבחון +ריקון 

פחים כולל בכיתות 
+ שטחים פתוחים 
בלובי )כורסאות 

 וכד'

  שירותים - 2לובי 
+מטבחון +ריקון 

פחים כולל בכיתות 
+ שטחים פתוחים 
בלובי )כורסאות 

 וכד'

  שירותים - 2י לוב
+מטבחון +ריקון 

פחים כולל בכיתות 
+ שטחים פתוחים 
בלובי )כורסאות 

 וכד'

  שירותים - 2לובי 
+מטבחון +ריקון 

פחים כולל בכיתות 
+ שטחים פתוחים 
בלובי )כורסאות 

 וכד'

11:00-
11:30 

שירותים ומטבחון 
 מכינה

שירותים ומטבחון 
 מכינה

שירותים ומטבחון 
 מכינה

טבחון שירותים ומ
 מכינה

שירותים ומטבחון 
 מכינה

12:00-
12:20 

שירותים ומטבחון 
 4לובי 

שירותים ומטבחון 
 4לובי 

שירותים ומטבחון 
 4לובי 

שירותים ומטבחון 
 4לובי 

שירותים ומטבחון 
 4לובי 

12:20-
12:50 

  שירותים - 1לובי 
+מטבחון +ריקון 

פחים בכיתות 
ומשרדים+ שטחים 

פתוחים בלובי 
מחשב ,  )שולחנות

 כורסאות וכד'(

  שירותים - 1לובי 
+מטבחון +ריקון 
פחים בכיתות 

ומשרדים+ שטחים 
פתוחים בלובי 

)שולחנות מחשב , 
 כורסאות וכד'(

  שירותים - 1לובי 
+מטבחון +ריקון 
פחים בכיתות 

ומשרדים+ שטחים 
פתוחים בלובי 

)שולחנות מחשב , 
 כורסאות וכד'(

  שירותים - 1לובי 
יקון +מטבחון +ר

פחים בכיתות 
ומשרדים+ שטחים 

פתוחים בלובי 
)שולחנות מחשב , 

 כורסאות וכד'(

  שירותים - 1לובי 
+מטבחון +ריקון 
פחים בכיתות 

ומשרדים+ שטחים 
פתוחים בלובי 

)שולחנות מחשב , 
 כורסאות וכד'(

12:50-
13:30 

שירותים ומטבחון 
 2לובי 

שירותים ומטבחון  
 2לובי 

שירותים ומטבחון 
 2בי לו

 13:30-
14:05 

שירותים + –מכינה 
ריקון פחים 
במשרדים 

 ובכיתה+מזדרון

שירותים + –מכינה 
ריקון פחים 
במשרדים 

 ובכיתה+מזדרון

שירותים + –מכינה 
ריקון פחים 
במשרדים 

 ובכיתה+מזדרון

שירותים + –מכינה 
ריקון פחים 
במשרדים 

 ובכיתה+מזדרון

שירותים + –מכינה 
ריקון פחים 
במשרדים 

 בכיתה+מזדרוןו

14:05-
15:30 

שירותים +  -  4לובי  שירותים +  -  4לובי  שירותים +  -  4לובי  שירותים +  -  4לובי  שירותים +  -  4לובי  15:30-
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ריקון פחים  בכיתות 
ובמשרדים+שטחים 
פתוחים )שולחנות 
מחשב, כורסאות 

 וכד'(

ריקון פחים  בכיתות 
ובמשרדים+שטחים 
פתוחים )שולחנות 
מחשב, כורסאות 

 וכד'(

ריקון פחים  בכיתות 
חים ובמשרדים+שט

פתוחים )שולחנות 
מחשב, כורסאות 

 וכד'(

ריקון פחים  בכיתות 
ובמשרדים+שטחים 
פתוחים )שולחנות 
מחשב, כורסאות 

 וכד'(

ריקון פחים  בכיתות 
ובמשרדים+שטחים 
פתוחים )שולחנות 
מחשב, כורסאות 

 וכד'(

16:00 

 
 
 
 

 יום שישימנקה 
 שעות 6אחד *מנקה 

 בסמס' ב' תשעד לומדים :
  בחדר צין 2קומה  7בבנין  8:30-13:30בין 

  מעבדת חרמון – 2קומה  7בבנין  11:45-13:30בין 

  9203, 9202חדרים:  2קומה  9בבנין  8:15-13:301בין 

  9206: בחדר: 2קומה  9בבנין  8:15-11:30בין 

 ובמשך כל היום מסדרונות ושירותים.לכן יש לדאוג שהכיתות האלו בסיומן יהיו נקיות , 
 

 פעם אחת באמצע היום בשירותים+ 3+6קומות  7, בנין 1קומה  9כמו כן יש לעבור בבנין 
 
 

 מנקי ערב
 ריקון פחים, שטיפה עם מים ומילוי נייר סבון וכד' -להתחיל ניקיון שירותים   .1

 ריקון פחים בכיתות ובמזדרונות .2

 פינות אוכל ניקוי שולחנות בכיתות ובמזדרונות, .3

 7פינוי כל החפצים לפינת השבת אבדה בבנין  .4

 שטיפה עם מים בכיתות, במזדרונות ובשטחים הציבוריים .5

 )בנוסף לאמור לעיל( בימי חמישי

 נקיון מקררים וריקון המקררים .6

 נקיון מקרוגלים  .7

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


