
סכום הפיצוי  מהות ההפרה הנושא #
למקרה  המוסכם
הראשון ההפרה 

 באותו החודש

כל סכום הפיצוי ל
הפרה חוזרת 
 באותו החודש

 איחורים/ 1
 היעדרות/

 אי התייצבות

)איחור של  איחור למשמרת
שעות ייחשב כאי  3-מעל ל

 התייצבות למשמרת(

₪ לשעה  100
₪  200. ראשונה

 לכל שעה נוספת.

 

במקרה של  *
 –משמרת מלאה 

שעות על פי  10
 .תקן העובד

1.1   
 

הופעה לא מסודרת של עובד 
 או ללא מדים אחידים

 100  ₪ 200  ₪ 

 ₪  750 ₪ 500  לפני סיומה נטישת משמרת   1.2
כשירות  2

 מבצעית
הצבת שומר שאינו בוגר 
הכשרה מאושרת כנדרש 

בדרישות משטרת ישראל, 
פק"מ האבטחה והנהלת 

 המתחם

 500 ₪ 

ובחינת היבט 
פלילי בעת נשיאת 

רישיון נשק ללא 
 תקף

1,000  ₪ 

 שעות 30  שעות  15 שומר ללא ריענון בתוקף   2.1
חימוש  3

 ואמצעים
הצבת שומר/ שלא עבר הליך 

קליטה מאושר מנב"ט )לרבות 
בדיקת התאמה לקליטה, 

 אישור הכשרה וריענון בתוקף(

 שעות  45 שעות  25

הצבת שומר ללא תרסיס פלפל    3.5
ללא  ו/אובתקן ובתוקף 

מכשיר קשר ו/או מכשיר קשר 
 לא תקין 

 שעות 25  שעות 15 

הצבת שומר ללא מדים    3.6
תקניים של חברת השמירה 

והאבטחה ו/או בהופעה 
 מרושלת )גילוח, לבוש וכד'(

  שעות  10  שעות  5

3.7 
 

חוסר בציוד/ציוד לא תקין/אי 
השלמת ציוד )מדים או חלקם, 

"ביטחון" כובע זיהוי תקני 
צהוב, פנס, חגורה תקנית 

כמוזכר לעיל, נעליים סגורות 
 וכו'( בזמן סביר כמוזכר לעיל.

שעות   5 שעות     10   

יומן אירועים )אבטחה( שלא    3.8
בהתאם לפורמט שנקבע בנהלי 

 האבטחה במרינה

  שעות 15   שעות 10 

רכב הסיור  לא תקין/לא    3.9
מתפקד/לא תוקן ו/או הוחלף 

 כמוזכר במפרט 
 

500   ₪ 1,000  ₪  

נשיאת תעודת סמכויות לא  תיעוד 4
אי נשיאת תעודת /בתוקף

סמכויות/אי נשיאת רישיון 
לנשיאת כלי נשק אירגוני/אי 
נשיאת תעודת הרשאה לכלי 

ירייה/אי נשיאת פנקס מעקב 
   כשירות מבצעית

שעות ובחינת   20
 היבט פלילי

 שעות 30 



סכום הפיצוי  מהות ההפרה הנושא #
למקרה  המוסכם
הראשון ההפרה 

 באותו החודש

כל סכום הפיצוי ל
הפרה חוזרת 
 באותו החודש

פנקס מעקב כשירות מבצעית    4.1
 בלוי/אינו קריא

  שעות  4  שעות  2

אי העברת דיווח כניסה/יציאה  דיווחים 5
יומי על ידי השומר במערכת 

 שעות הנוכחות 

  שעות 10   שעות  5

דרישת כספים בגין שירותים    5.1
 שלא בוצעו בפועל

 1,000  ₪ 
 דרישה כוזבתל

 2,000  ₪ 
דרישה כוזבת ל

 חוזרת
אי קיום תדריך בתחילת  פיקוח ובקרה 6

 משמרת 
  שעות  10  שעות  5

אי פיקוח על ביצוע רענונים    6.1
 במועד הנדרש

  שעות 40   שעות 20 

אי ביצוע פיקוח וביקורות על    6.2
ידי סייר רכוב של חברת 

השמירה והאבטחה על מערך 
 השמירה והאבטחה

  שעות  40  שעות  20

 שעות   50 ומשחק בנשקהפקרת נשק  הפרת הנחיות  7
ובחינת היבט 

פלילי והרחקת 
החמוש עד 

 לשימוע

 שעות   50
ובחינת היבט פלילי 

והרחקת החמוש 
 עד לשימוע

אי ביצוע הוראות כגון    7.1
סריקות/סיורים/רישום 

ביומנים/נעילת שערים וכו' 
הכנסת אדם או רכב שלא ו/או 

נבדק כנדרש ובהתאם לנהלי 
 האבטחה.

  שעות  20  שעות  10

חוסר ערנות של השומר )בגין    7.2
כל פעולה שאינה נדרשת 

 לביצוע התפקיד( 

  שעות 15   שעות 10  

אי דיווח למנב"ט/חדר    7.3
על כל  המתחםהבקרה/הנהלת 

 אירוע חריג

  שעות 30   שעות 20 

על  המתחםאי דיווח למנב"ט    7.4
 חוסר בשומר

 שעות  30 שעות  20

אי מילוי הוראת מנב"ט    7.5
 המתחם

  שעות 30  שעות 20

אי תשלום שכר עובד או    7.6
תנאים סוציאליים במועד ועל 

 פי הסכומים שאושרו

2,000   ₪ 
 לאירוע ראשון

 4,000  ₪ 
 לכל אירוע נוסף

אי עמידה בחוק שעות עבודה   7.7
 ומנוחה 

2,000  ₪ 
 לאירוע ראשון 

4,000  ₪ 
 לכל אירוע נוסף 

אי עמידה בדרישות המפרט    7.8
ו/או ההסכם שנחתם בין 

שאין לה  לספק החברה
 התייחסות ספציפית אחרת

₪ ליום לכל   500
 אזור או מבנה

או הפרה  במתחם
 )לפי העניין(

₪ ליום לכל   750
מבנה אזור או 

או הפרה  מתחםב
 )לפי העניין(

 


