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 ד' באב תשפ"ב
 2022ביולי  3

 
 

עבור שירותי אבטחה למרכז בריאות הנפש בבאר שבע ולשכת בריאות  -3/22פניה פרטנית מספר 
למתן שירותי אבטחה למרכזים הרפואיים  7/2021דרום בהתאם למכרז מסגרת מספר  מחוז

 למשרד הראשי ולשלוחותיו הממשלתיים,

 
 תשובה שאלה נושא סעיף  מס"ד

כיצד תחושב  כללי -  .1
התמורה לספק 

 בשעות שבת.

בביצוע  -10.5סעיף  117עמוד  07/2021מכרז מסגרת 
ספק לעובדיו העבודה בשבתות וחגי ישראל ישלם 

 לפחות לשכר הבסיס. 50%תוספת של 
הצעת המחיר התמורה לתשלום זה תגולם במסגרת 

 בקובץ האקסל הנלווה שעל הספק להגיש.
כיצד תחושב  כללי -  .2

התמורה לספק 
 בשעות נוספות

  5-2.10.3סעיף  36עמוד  07/2021מכרז מסגרת 
שעות יש לגלם במחיר שעה רגילה )ברכיב התקורה( 

 כמפורט להלן: נוספות
. זמני תדריכים )פרק הזמן לפני תחילת 2.10.4.1

דקות לפני תחילת  15התדריך(: המשמרת בו ניתן 
דקות להתחמשות, בהתאם  15המשמרת ועד 

 לדרישות המשרד לביטחון הפנים.
. את השעה השמינית במשמרת לילה, 2.10.4.2

 .1951 –כאמור בחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א 
 תשלום שעות נוספות

. במקרה שבו העובד ביצע שעות נוספות 2.10.5.1
שעות נוספות על פי החוק וצו  בפועל, הספק ישלם לו

ההרחבה בענף השמירה והאבטחה. מובהר כי 
המזמין לא ישלם לספק עבור שעות נוספות ואלה 

 יגולמו במסגרת התקורה.
התמורה לתשלום זה תגולם במסגרת הצעת המחיר 

 בקובץ האקסל הנלווה שעל הספק להגיש.
. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ישלם 2.10.5.2

ן לספק עבור שעות נוספות אשר בוצעו עפ"י המזמי
 דרישת הנהלת המרכז הרפואי / המשרד.

. יובהר כי המזמין לא ישלם לספק עבור 2.10.5.3
שעות נוספות אשר הצורך בהן נוצר בשל בעיות כוח 

 אדם וחוסר מאבטחים, איחורים למשמרת אף אם
 הם באישור קב"ט.

נבקש לקבל פירוט  כללי -  .3
העובדים של ותק 

המועסקים היום, 
 לפי תפקיד

 וותק עובדי מערך האבטחה כיום:
 6 -שנים 10מעל 
 4 -שנים 6-9בין 
 12 -שנים 2-5בין 
 14 -שנים 0-1בין 
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האם נדרש ממסר  נספח א'   .4
 במחוז? 

 לא נדרש ממסר.
 נדרשת מערכת קשר כפי שהוגדה בנספח:

מכשירי קשר משולבים סים עם יכולת דיבור בכל 
 הארץ. 

 POCאספקת שירותי סוג המכשירים ע"פ האפיון 
)להלן: " YTCOMחברת " למשרדי הממשלה

 POC"( נבחרה לספק שירותי הספק/"החברה
למשרדי הממשלה ויחידות הסמך )להלן: 

 10-2019"המשרד/המזמין"(, במסגרת מכרז מכרזי 
 .POCלאספקת שירותי אלחוטיים 

בכנס הספקים נאמר  נספח א'   .5
שוותק המאבטחים 
ייספר החל ממועד 

התחלת ההתקשרות. 
נודה להבהרתכם 
לעניין הוותק של 

 מאבטח ותיק. 

הוותק יחושב בהתאם להעסקה בבית החולים 
 וביחידות הנלוות ובהתאם לתעריף המרבי.

נבקש לדעת האם  נספח א'   .6
 30לתמחר תדריך 

 דקות 

דקות תדריך(  15 -ודקות חימוש  15דקות ) 30תדריך 
 בתחילת משמרת יגולמו בשכר השעה.

 . 2ראה תשובה במס"ד 
 –נספח א'  2  .7

שכר עובדי 
 הספק

בהתאם לנספח 
ישולם למנהל 

האבטחה סך של 
בעוד כיום ₪  14,000

שכרו עומד על סך של 
נודה ₪.  15,500

 להבהרתכם. 

 ₪. 14,000 לפחותשכרו של מנהל האבטחה נקבע 
בכללותה בהצעת המחיר. במידה יש לגלם עלות זו 

והספק סבור ששכר השוק גבוה יותר מהאמור, יגלם 
 את השכר לפי שיקול דעתו.

תקופת  5  .8
 ההתקשרות

מצוין כי  5.1בסעיף 
התקופה 

 5המקסימאלית היא 
שנים. בעוד בסעיף 

ב ציינתם כי תקופת 4
ההתקשרות 

המקסימאלית היא 
שנים. אנא כתבו  4.5

במדויק מה משך 
 המקסימאלי. המכרז 

תקופת המכרז -03/2022בפנייה הפרטנית  5סעיף 
 .31/12/2026המקסימלי עד 

 ביטוח 15  .9
 
 
 

על מנת להוציא 
פוליסות ביטוח 

כנדרש, דורשת חברת 
הביטוח שמזמין 

השירות יעביר אישור 
קיום ביטוחים. 

מדובר באישור אחיד 
שעל המשרד להנפיק 

 -וזאת החל מ
)בהתאם  1/12/2019

להנחיות הממונה על 
 הביטוח(. 

על כן, נבקשכם לצרף 
אישור עריכת ביטוח 
מחברת ענבל על מנת 

עמוד  03/2022בפניה הפרטנית  15בהתאם לסעיף 
10-14. 
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יק שיוכל המציע להנפ
את האישור 

 המבוקש.
, 17עמוד   .10

 4סעיף 
רכב מנהל 
 האבטחה

מהי כמות 
הקילומטראז' 

 הממוצעת לחודש?

מכרז  -ראו פירוט ההנחיות בנוגע לרכבים הנדרשים 
  -39עמוד  5.21סעיף  07/2022מסגרת 

ללא  , 24/7הרכב יועמד לרשות מנהל האבטחה 
 הגבלת דלק וק"מ לצורך ביצוע כלל משימותיו.

ק"מ לחודש.  5000 -הממוצע בשנה האחרונה היה כ
אבל חשוב להדגיש כי כאמור הדרישה היא לק"מ 

ללא הגבלה ואף יתכנו שינויים משמעותיים בהיקף 
 הק"מ הנדרש.

, 17עמוד   .11
 4סעיף 

מהי כמות  רכב סייר
הקילומטראז' 

 הממוצעת לחודש?

 . - 51עמוד  15.12.3.4סעיף  07/2022גרת מכרז מס
ק"מ לחודש.  5000 -הממוצע בשנה האחרונה היה כ

אבל חשוב להדגיש כי כאמור הדרישה היא לק"מ 
ללא הגבלה ואף יתכנו שינויים משמעותיים בהיקף 

 הק"מ הנדרש.
טופס הצעת  -  .12

 מחיר
האם כל רכיבי השכר 

הינם בהתאם 
להוראות החשב 

 הכללי 

השכר הנם בהתאם להוראות החשב כל רכיבי 
 הכללי.

במקום  1.57 -תשומת הלב כי רכיב הבראה השתנה ל
 (.01/06/2022 -)מצ"ב ההוראה מ 1.38

כמובן, כפי שצוין במכרז, הזוכה יהיה מחויב לפעול 
לפי הוראות החשכ"ל הרלוונטיות המשתנות מעת 

 לעת.
אופן הגשת    .13

 ההצעות 
נבקש לדעת מה לציין 

פת הצעת על גבי מעט
 המחיר. 

מכרז ( ושם המכרז )03/2022מספר פניה פרטנית )
למתן שירותי אבטחה למרכזים  7/2021מסגרת מס' 

הממשלתיים, למשרד הראשי  הרפואיים
 (ולשלוחותיו

אופן הגשת    .14
 ההצעות

נבקש לדעת האם יש 
צורך לצרף את 

מסמכי מכרז מסגרת 
 –. במידה וכן 7/2021

האם יש צורך לחתום 
על כל דף בחותמת 

 "נאמן למקור". 

הספק נדרש לחתום בחתימתו על כל מסמך אשר 
  -יוגש במסגרת הפנייה הפרטנית ובכלל זה  

 .07/2021מסמכי מכרז המסגרת  .1
 .03/2022נספח פרטני  .2
 יור קבלנים.מצגת שהוצגה בס .3
 הצעת מחיר. -דף האקסל .4
 שאלות הבהרה ותשובות. .5

 אין צורך בחותמת "נאמן למקור". 
ניידת מתדון: מאיזה  4.5 4  .15

בית חולים יוצאת? 
מה הכוונה לאילת? 

האם מדובר 
 14במשמרת של 
 שעות ביום ג'?

ניידת המתדון יוצאת מהמרכז לבריאות הנפש באר 
סמים בעיר שבע לנקודת חלוקת מתדון לנפגעי 

 אילת.
משעת יציאת  -בימי ג' בדרך כלל ו/או ביום אחר

הניידת לאילת ועד חזרה לבית החולים. זמן 
 שעות. 14-15 -הפעילות מסתכם בכ

נבקש לקבל את  7.3.4 7  .16
הערכת 

הקילומטראז' השנתי 
 לרכב מסוג ג'יפון.

 .10ראה תשובה במס"ד 

נבקש לתקן שכר  2.1 16  .17
יסוד לכל התפקידים 

 (. 3)עמודה 
לדוגמא, הנוסחה 

לחישוב שכר יסוד 
של סייר היא 

A*115%,   התוצאה

 מצורף קובץ מתוקן.
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 47.15אמורה להיות 
 44ובטבלה מופיע ₪ 
.₪ 

נבקש טבלה של  כללי כללי  .18
מצבת העובדים 
הנוכחים והותק 

 שלהם.

 . 3ראה תשובה במס"ד 

באילו  – ארוחות כללי כללי  .19
 אתרים קיים מזנון?

באילו משמרות 
עובדי אבטחה זכאים 

 לארוחות?
מה עלות הארוחה 

 מכל סוג לזוכה?
מהו סכום השתתפות 

העובדים לכל 
 ארוחה?

 מזנון קיים במרכז לבריאות הנפש בבאר שבע בלבד.
 03/2022 תהפרטני פנייהעלות הארוחה כפי הרשום ב

 .17עמוד  5סעיף 
העובד יהיה לפי שיקול דעת הספק סכום השתתפות 

ולא יותר מהעלות ששולמה בפועל למרכז לבריאות 
 הנפש בבאר שבע.

 

מדוע יש צורך  3 3  .20
בערבות הצעה כשיש 

כבר ערבות לטובת 
משרד הבריאות? 

נודה לביטול הדרישה 
 לערבות הצעה.

 23עמוד  2.2סעיף  07/2021מסגרת  מכרזהוראות 
  קובעות כי 

בהליך הפניה הפרטנית ידרשו המציעים לצרף 
להצעתם ערבות הצעה )ערבות מכרז( בסכום כפי 

שיקבע ע"י כל מרכז רפואי / יחידות המשרד הראשי, 
בהתאם להוראות התכ"מ לעניין ערבויות. ערבות 
ההצעה תהיה בהתאם לנוסח המפורסם בהוראות 

 התכ"מ.
סע'  3עמ'   .21

3.1 
 
 
 

 24עמ' 
נוסח 
 –ערבות 

 ח ג'נספ

ערבות  :ערבות הצעה 
₪  30,000ע"ס 

א בתוקף ממועד השת
 – יום 90ההגשה ועד 

נבקשכם לקבוע 
תאריך תוקף אחיד 

כדי ליצור איזון 
ומניעת חישוב 

תאריך לא נכון דבר 
היכול להביא 

 לפסילת המציע.
 

לעומת המבוקש 
בנוסח  3.1בסעיף 

הערבות רשום 
"בתוקף עד תאריך 

31.12.2022". 
 

נבקש לאור כך 
הבהרתכם בדבר 
התאריך המדויק 

אותו אתם מבקשים 
. 

 .07/10/2022ערבות ההצעה תהא עד 
 נוסח נספח ג תוקן בפנייה הפרטנית. מצ"ב

סע'  7עמ'   .22
7.3.4 

בסעיף ישנה טבלה  
 –לתמחור רכב 

כי נבקשכם לאשר 
בטבלה  לא ממלאים

 הפרטני ובקובץ האקסל.תמחור הרכב יהיה בנספח 
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בפניה הפרטנית אלא 
 רק בקובץ האקסל.

ממוצע   .23
 ק"מ

נבקש לקבל נתוני  
ק"מ ממוצע לחודש 

 לרכב .

 .10ראה תשובה במס"ד 

סע'  4עמ'   .24
תת  4.5

 4סע' 
 בטבלה 

 
 
 
 
 
 
 

סע'  5עמ' 
4.5  

 4תת סע' 
 + הערה

 - בריאות הנפש 
מאבטח באילת יום ג' 

 04:00-18:00שעות 
נבקשכם  .א

להבהיר 
כיצד 

מבוצעת 
משמרת זו 

 שעות 14של 
בסיור  .ב

המציעים 
נאמר כי 
הפעילות 

מבוצעת על 
ידי אחד 

מרכבי 
הסיור, נא 

 אשרו. 
 

-לשכת מחוז דרום
 – יח' דרום הר חברון

מאבטח ליווי לאזור 
 סיכון
בסיור  .א

הקבלנים 
נאמר 

שמבוצע על 
ידי רכב 

ממוגן של 
משרד 

 -הבריאות
 נא אשרו.

לשכת בריאות מחוז 
סיירים עם  3 – דרום

 כלי רכב 3
ש לקבל את סוג נבק  

 הרכב וק"מ .

 
 
 
 

משמרת זו מתבצעת על ידי מאבטח אחד  .א
שיוצא לפעילות לאורך כל זמן פעילות 

 הניידת.
 
 
 

הפעילות מתבצעת על ידי רכב ייעודי של  .ב
המרכז לבריאות הנפש בבאר שבע 

והמאבטח מצטרף אליו. אין רכב ייעודי של 
 חברת האבטחה לנושא.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

חברון מתבצעת ע"י רכב הפעילות לדרום הר  .א
ממוגן ירי שמוזמן ומשולם ע"י לשכת 

 בריאות מחוז דרום.
 
 
 
 
 
 
 

 . 11ראה תשובה במס"ד 
 

שכר   .25
 מאבטחים

במרכז  6.6סע'  
טבלאות  –מסגרת 

שכר ותוספות שכר 
 לפי וותק העובדים .

עדכנו שכר 
למאבטחים, אשרו 

שתוספות אלו 
ישולמו למציע כחלק 

מעלות המעביד 

תוספת הוותק הינה בהתאם לוותק העסקה במשרד, 
 בהתאם להוראת התכ"מ.
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לוותק ובהתאם 
 העובדים.

להבנתנו ממכרז 
המסגרת , תוספת 

הוותק תיחשב 
מתחילת המכרז 

החדש , אחרת נא 
 הבהירו 

 16עמ'   .26
 2סע' 

 240 –מנהל אבטחה  
 שעות חודשיות 

 14,000ברוטו לחודש 
 רכב ₪ + 

א. נכון להיום מנהל 
מקבל האבטחה 

תוספות שכר ,כך 
 -ששכרו גבוה מ

כדי ליצור ₪ ,  14,000
איזון בין המציעים 

ושלא להרע את תנאי 
העסקתו , נבקשכם 

להעמיד את שכרו על 
15,500 . ₪ 

במכרז היום נדרש  ב.
לגלם בשכר המנהל 

את שווי הרכב למס, 
האם גם במכרז זה 

יש לגלם למנהל 
האבטחה את שווי 

 הרכב למס.

 
 
 
 
 

 . 7הבקשה נדחית, ראה תשובתנו במס"ד  .א
 
 
 
 
 
 
 
 

יגולם ע"י החברה למנהל שווי רכב צמוד  .ב
 האבטחה והסיירים של המחוז. 

 16עמ'   .27
 2סע' 

  –שכר עובדי הספק  
סייר מחוזי:  .א

A*115%  ,
 Aמאבטח 

41  *115% 
 =47.15  ₪

ולא כפי 
שרשום 

44.00 .₪ 
לסייר כתוב  .ב

רכב מסוג 
צמוד  ג'יפון

האם זהו  –
אחד מרכבי 

 (.3-הסיור )מ
האם יש  .ג

לגלם שווי 
 –רכב לעובד 

מה סוג 
 הג'יפון

אחמ"ש 
110%*A  - 

110%*41  =

 
הביטחון מתבסס על  תשכר עובדי מחלק .א

השכר הרשום ולא אחוז. מצורפת טבלה 
 מתוקנת.

 
 
 
 
 

 . 11ראה תשובה במס"ד  .ב
: רכבי הסיור ייעודיים לסיירים הבהרה

הגזרתיים ולא לסיירי/מפקחי החברה 
שאמורים לבצע ביקורת בכל משמרת בבית 

 החולים וביחידות הנלוות.
 
 

שווי רכב צמוד יגולם ע"י החברה למנהל  .ג
 והסיירים של המחוז.האבטחה 
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ולא  45.10
44 

 –מ.בסיסי 
95%*A – 

41*95%  =
ולא  38.95

38 
נבקש לקבל קובץ 

 אקסל מתוקן
 17עמ'   .28

 5סע' 
זמני ארוחות  

הספק  –והפסקות 
₪  3 -מחוייב ב

₪  1-לצהריים ו
זמני  -לארוחת ערב

-12:00ארוחות 
-17:30 –ו  14:00
18:00 

לא נדרשת תוכנית 
הפסקות למאבטחים 
 במשמרות לארוחות.

 45במכרז המסגרת 
דקות הפסקה אינן 

 משולמות לקבלן 
נא הבהירו האם יש 

שעות הפסקה שאינן 
 משולמות למציע ?
נבקש להבין כיצד 

מנוהל ומחויב זמני 
 ההפסקות   .

הפסקות בבית החולים, יבוצעו בסבב בין 
המאבטחים הקיים במשמרת. אין צורך במחליפים 

 להפסקות.

 17עמ'   .29
 6סע' 

הדרכות חפיפה  
נבקש לדעת  –ותרגול 

האם שעות החפיפה 
 משולמות לקבלן.

  -61עמוד  07/2022מכרז מסגרת 
 חפיפה:

. עובדי הספק יידרשו לבצע חפיפה והכשרות על 33.1
במרכז הרפואי /  מנת להכיר את נהלי העבודה

 ביחידות המשרד הראשי.
. מובהר כי עבור שעות חפיפה תשולם לספק 33.2

מרכיב עלות  עלות השכר של המאבטחים, ללא
 רווח.הצטיידות, תקורה ו

 שעות וביחידות  24ם נקבע בבית החולי
 שעות. 8נלוות 

 
  26עמוד  6.13מכרז מסגרת סעיף 

התמורה לספק תהיה עבור מספר שעות האבטחה 
יחידות המשרד.  שיספקו בפועל בכל מרכז רפואי /

לא תשולם כל תמורה בגין שעות הדרכה או הכשרה 
 התקורה(.  )אלא במסגרת

 
 הכשרה פנים בית -שעות חפיפה למאבטח סל"א

 שעות אלו ישולמו בהתאם לביצוע בפועל. -החולים
 10סעיף  18כפי המפורט בפניה הפרטנית עמוד 

 בטבלה.
תדרוך   .30

 מקדים
זמן תדרוך מקדים  

עמ'  –לפני משמרות 
 .2ראה תשובה במס"ד 
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 2.10.4.1סע'   36
 –במכרז המסגרת 

דקות לפני  15תדרוך 
תחילת משמרת ועוד 

 –דקות להתחמש  15
נא התייחסותכם 

מקדים לסעיף תדרוך 
האם נדרש והאם 

ישולם למציע כחלק 
 משעות העסקה.

פיקוח   .31
ובקרה 

ע"י סיירי 
חברת 

 האבטחה 

בסיור הקבלנים  
ובמסמכי המצגת 

נדרש פיקוח ובקרה 
שיבוצעו ע"י סיירי 

 חברת האבטחה.
א.האם כוונתכם 

שהפיקוח והבקרה 
לא יבוצעו על ידי 

 שלושת רכבי הסיור?
 3ל  ב.דרישתכם

ביקורות ביממה 
)ביקורת בכל 

 3משמרת( ולפחות 
פעמים בשבוע פיקוח 

בלילה בין השעות 
02:00-05:00  

ובמרפאות ויחידות 
ביקורת אחת  –חוץ 

 בכל משמרת .
האם הכוונה 

לביקורות בכל 
האתרים כולל 

בישובים מחוץ לבאר 
 שבע .

במידה והביקורות 
 3לא מבוצעות על ידי 
רכבי הסיור , האם 
כוונתכם שהמציע 
יעמיד סייר+רכב 

ייעודי למשימות אלו 
? 

 6סעיף  07/2022מכרז מסגרת 
 

 פיקוח ובקרה
אמצעי הפיקוח, שעות  -. מרכזים רפואיים 6.1

ועמדות  הפיקוח ודרכי הביקורת על הפיקוח
עד )ט בי"ח האבטחה ייקבעו בכל מקרה על ידי מנב"

 .(בקרות ביממה 3
 . החלפת משמרות לא תחשב כביקורת פיקוח.6.2
פעמים בשבוע יבוצע פיקוח בלילה בין  3. לפחות 6.3

 לפנות בוקר. 02:00-05:00השעות 
. בכל מתקן ינוהל טופס פיקוח יומי בו יחתום 6.4

 אחראי אבטחה/סייר בכל ביקורת.
לדרוש פיקוח  רשאי המנב"ט –. במצבי כוננות 6.5

 נוסף.
 

 19-18עמוד  8סעיף  03/2022נספח פרטני 
 

 פיקוח ובקרה
 

 הסייר יאושר ע"י הקב"ט טרם תחילת עבודתו.
הביקורת של הסייר בבית  ודרכי הפיקוח שעות

פעם  -החולים וביחידות המשרד יקבעו ע"י המנב"ט
ת ביחידות נלוות ) מטרה, בכל משמרת ופעם אח

 בנקודות החלוקה במחוז ניידת מתדון, מרכז טל
 (.ויחידות לשכת הבריאות

הסייר יהיה מצויד במערכת בקרת סיור כדוגמת 
 פיקוח טופס ינוהל מתקן "איזיגארד"  בנוסף בכל

 .ביקורת בכל סייר יחתום בו יומי
הסייר ייתן מענה בעת קבלת לחצן מצוקה ואירוע 

 ופריצה.
 1:00-4:00ביקורת הלילה בבתי החולים בין השעות 

 לפנות בוקר.  
 הסייר לא ישמש להסעת מאבטחים. 

 הנרכש צמוד סיור ברכב מדובר לא כי מובהר
 חברת של סייר מבצעי של במענה אלא למשימה, 
 מבצעית. תגובה מוקד המפעילה האבטחה

קובץ    .32
מרכיבי 

  שכר

אבקש להבהיר כי חל 
שינוי  במרכיב 

ההבראה  בהוראת 
 1.38-מ 8.2.1.2תכ"מ 

לשעה ₪  1.57-ל₪  
 01.06.22החל מיום 

מרכיב  8.2.1.3אכן חל שינוי בהוראת התכ"מ ה.
 .1.57ההבראה הינו 

מצ"ב קובץ אקסל של הצעת  -שונה בקובץ האקסל
 המחיר מעודכן.
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ב לפעול כמובן, כפי שצוין במכרז, הזוכה יהיה מחוי
לפי הוראות החשכ"ל הרלוונטיות המשתנות מעת 

 לעת.
נספח א    .33

 2סעיף 
הובהר בכנס ספקים 

כי שכר מנהל 
היחידה כיום עומד 

כמו כן ₪  15500על 
ותק מנהל היחידה 

 שנה  12הינו 
בנספח א נקבע שכרו 

 ₪   14000על 
אבקש להבהיר את 
שכר מנהל היחידה 
לאור הותק שנצבר 

 לזכותו.

 ₪. 14,000של מנהל האבטחה נקבע לפחות שכרו 
יש לגלם עלות זו בכללותה בהצעת המחיר. במידה 

והספק סבור ששכר השוק גבוה יותר מהאמור, יגלם 
 את השכר לפי שיקול דעתו.

סעיף  17עמ    .34
5  

הובהר כי עלויות 
הארוחות ינוכו 

האם עלינו  ,לזוכה
לתמחר את העלות 

או להשית את הניכוי 
 לאנשי האבטחה ?

הכניסה לחדר האוכל בבית החולים בארוחת 
צהריים וערב מותנית בהחתמת כרטיס נוכחות. 

דו"ח הסועדים מטעם חברת האבטחה מועבר מדי 
 חודש בחודשו לחברת האבטחה לרבות חיוב.

החיוב החודשי בגין הארוחות ינוכו מהחשבונית 
 הכללית.

סכום השתתפות העובד יהיה לפי שיקול דעת הספק 
ולא יותר מהעלות ששולמה בפועל למרכז לבריאות 

 הנפש בבאר שבע.
סעיף  18עמ    .35

8 
פיקוח ובקרה, האם 

הפיקוח יבוצע ע"י 
הסירים שהוגדרו 

מנהל \בנספח א 
היחידה או נדרש 

להציב סייר מטעמנו 
 לביצוע בקרות לילה?

באם נדרשות 
ביקורות שעלינו 

לתמחר בכמה 
ביקורות שבועיות  

 מדובר?

הפיקוח והבקרה הינה של חברת האבטחה ואינה 
 קשורה למנהל האבטחה והסיירים שפורטו במכרז.
מדובר על ביקורת לפחות אחת ביום בכל משמרת 

 בה מוצב מאבטח בכל המתקנים. 

סעיף  17עמ    .36
4 

אבקש לפרסם  את 
 דגם הרכב שנדרש?
מנתונים שבידכם 
אבקש לקבל את 

 3-כמות הק"מ  ל
רכבי הסיור בחודש 

 שנה \

 .11ראה תשובה במס"ד 

סעיף  18עמ    .37
6 

אבקש להבהיר מה 
עלות החיסונים 

 לעובד כיום?

 נים הנדרשיםחיסומפרט את המצורף חוזר מנכ"ל ה
באחריות הספק לבדוק  מערכת הבריאות.ב םעובדיל

 עלויות לעניין החיסונים. 
 

סעיף  18עמ    .38
6  

אבקש להבהיר את 
תרגול אחת לחודש 

האם הכוונה  לתמחר 
שעות לכל עובד  15

 בחודש?

 36עמוד  2.4.10.3סעיף  07/2022מכרז מסגרת 
בהתאם לדרישות המרכז הרפואי / המשרד וככל 
שהדבר יפורט בפניה פרטנית, הספק ייערך לספק 

שעות בחודש לכל אשכול בתעריף סדרן  15עוד 
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האבטחה  לטובת סיוע בתרגול והדרכת מערך
 באשכול הכל ע"פ ובתאום המנב"ט.

 
 

 בברכה,
 
 
 

    רונן בן אור                                                                                                            
 מנהל אדמיניסטרטיבי

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 כאן -מכרזים חברי ועדת העתק: 
  קבט"ר –מר ציון דדון              
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