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לוח זמנים למכרז

.31/05/2022: פרסום המכרז•

.09:00שעה 20/06/2022:כנס ספקים•

.12:00השעה עד27/06/2022: מועד להפניית שאלות•

.18:00השעה עד03/07/2022: מועד תשובות לשאלות•

.13:00השעה עד10/07/2022: מועד הגשת הצעות•



כללי

ומהווה חלק  , המצגת הינה לצורך הבהרה ומתן הסבר ודגשים•
.מפרוטוקול סיור הקבלנים

הוראות המכרז והפניה הפרטנית הינם , למען הסר ספק•
.המחייבים



מערכי האבטחה במשרד הבריאות

מערך האבטחה בבית החולים ולשכת בריאות מחוז דרום הינו יחידה אורגנית ומקצועית  •
.אחת

הכשרת מערך האבטחה•
".מתקדם ב"קורס -מאבטחים•

.י משטרת ישראל"במכללה מאושרת עשים"רמקורס -שים"רמ/שים"אחמ•

.טים"מנבבוגרי קורס -גזרתייםמנהל אבטחה וסיירים •

משימות מרכזיות•

.שערי רכב והולכי רגל-אבטחה וסינון הנכנסים בשערי בית חולים•

.צ"וסדהתמודדות עם אירועי אלימות •

.מיון וצוותים נוספים-הגנה על צוות מטפל•

.טיפול בחניית כלי רכב•

.  מענה ראשוני בטיפול בשריפות ואירועי חירום שוניםמתן •

.וסיכול פעילות פלילית בתחומי היחידהמניעה •

.רכובים ורגליים-ש"בטסיורי •

.החולים והיחידותבמערך החירום של בית שילוב •

.יישום נהלי האבטחה בבית החולים וביחידות הנלוות•

...ועוד•



מנהל אבטחה יחידתי
.פונקציה מרכזית בניהול יחידת האבטחה•

.טים"מנבבוגר קורס •

.ו-ימים א: ימי עבודה•

(.02:00-05:00)ביצוע ביקורות בשעות קשות •

.בכוננות לקריאה באירועים•

משימות עיקריות•
.קליטה וחניכה של מערך האבטחה•
.א"שימור כ•
.וריענוניםתיאום הכשרות •
.אחריות על סידור עבודה•
.י הצורך"תגבור אבטחה עפ•
.ביצוע ביקורות קבועות למערך האבטחה•
.ליחדותמטפל בכל התחום הלוגיסטי שהספק נדרש לספק •
,  מילואים, חופשות, מטפל בבעיות שכר-נציג החברה באתרים ופתרון בעיות•

.של צוות המאבטחיםהבראה ובכל בעיה מנהלתית , מחלה
.אחראי על תחום משמעת המאבטחים ביחידות•
.ט"המנבי דרישת "ביצוע תרגילים והדרכות עפ•
...ועוד•



סייר גזרתי
.סיירים3מועסקים -סייר גזרתי עבור לשכת בריאות מחוז דרום•

.טים"מנבבוגר קורס •

.עם יכולת עבירות בשטחי המגזר הבדואי4*4יפון'גרכב מסוג , לכל סייר•

.07:00-16:00ה בין השעות -ימים א: שעות עבודה•

.בכוננות לקריאה באירועים•

משימות עיקריות•
.תדרוך ועליית משמרת על בסיס יומי למאבטחי לשכת בריאות מחוז דרום•
(.בעיקר מגזר בדואי)פיזור ואיסוף מאבטחים לגזרות השונות •
.סיור גזרתי ביחידות לשכת בריאות מחוז דרום•
.ליווי אנשי צוות מתחום הבקרה והרישוי למגזר הבדואי•
.י הצורך"אבטחה עפתגבור •
.ביצוע ביקורות קבועות למערך האבטחה•
.אחראי על תחום משמעת המאבטחים ביחידות•
.ט"המנבי דרישת "ביצוע תרגילים והדרכות עפ•
...ועוד•



י סיירי חברת האבטחה"פיקוח ובקרה ע
.הגזרתייםמדובר על סיירי החברה ולא על מנהל האבטחה והסיירים •

.ט"מנבסיירי חברת האבטחה יאושרו ויעברו תדריך •

פעמים בשבוע יבוצע פיקוח 3לפחות (. ביקורות ביממה3)ביקורת בכל משמרת -בבית החולים•
.לפנות בוקר02:00-05:00בלילה בין השעות 

.ביקורת אחת בכל משמרת-מרפאות ויחידות חוץ•

.משמרות לא תחשב כביקורת פיקוחהחלפת •

.בכל ביקורתסייר מתקן ינוהל טופס פיקוח יומי בו יחתום בכל •

.נוסףלדרוש פיקוח ט"המנברשאי –כוננות במצבי •

שם  שעהתאריך
המאבטח

,  הופעה
חימוש  

כולל  
אבטוח 

הנשק

תג  
מאבטח  

ורישיונות  
-נשק

בדיקת  
תוקף

כובע  
זיהוי  
צהוב

מגנומטר  
לא  /תקין
תקין  

קשר  
לא  /תקין
תקין

לחצני  
מצוקה

לא  /תקין
תקין

נהלי  תיק 
ביטחון 

-ומודיעין
הימצאות

חתימת מבצע  
הביקורת



-המרכז לבריאות הנפש באר שבע 
מאפיינים עיקריים

 נותן מענה לאוכלוסיית הנגב 1978משנת החל בית חולים ממשלתי לבריאות הנפש פועל

.  טיפול ואשפוז מגיל נוער ואילך(. מהמדינה60%)אשקלון ועד אילת מאיזור

הוסטל ומכון  , מחלקות גריאטריות2, בבית החולים מחלקה לתחלואה כפולה, בנוסף

.להתפתחות הילד

374 מטופלי יום30, מיטות אשפוז יום25( נפשלתשושיגריאטריות 60כולל )מיטות  .

עובדים700-מועסקים כ.

דונם110על פני שטח של , רובו קומת קרקע, ר בנוי"מ35,000-כ.

2 לחלוקת מתדון  מערך -וניידת לחלוקת מתדון( מרפאות)יחידות חוץ ברחבי העיר באר שבע

.הנגבבאזור וסובוטקס

8



כ אבטחה"סד-משמרת בוקר

הערותשעותכמותתפקיד'מס

107:00-15:00ש"אחמ1

בימי שישי307:00-15:00מאבטח2
2ושבת 

מאבטחים

א"סלמאבטח 3
מאבטח למניעת  )

(אלימות

מאבטח  309:00-15:00
,  15במחלקות 

.16-ו19

מאבטח המכון  4
להתפתחות הילד

בימי שני בלבד107:00-15:00



כ אבטחה"סד-משמרת ערב

הערותשעותכמותתפקיד'מס

115:00-23:00ש"אחמ1

215:00-23:00מאבטח2

א"סלמאבטח 3
מאבטח למניעת  )

(אלימות

מאבטח  315:00-21:00
במחלקות 

15-ו19,16



כ אבטחה"סד-משמרת לילה

הערותשעותכמותתפקיד'מס

123:00-07:00ש"אחמ1

223:00-07:00מאבטח2



כ אבטחה"סד-(ה-ימים א)יחידות נלוות 

כתובתשעותכמותתפקיד'מס

מרכז  -מאבטח מטרה 1
להתמכרויות  

23אנליביץ' רח107:00-17:00
באר שבע

מאבטח ניידת לחלוקת  2
מתדון

106:00-16:00

04:00-19:00

מתדון חלוקת
.ביישובי הנגב

באילת' ימי ג

-מאבטח מרכז טל3
הנפש  מרפאה לבריאות

ילדים ונוערל

באר 55רגר' רח113:00-20:00
שבע



בירת  , לשכת הבריאות המחוזית ממוקמת בעיר באר שבע•
.  הנגב

.אילתש מסונפות נפת "בריאות בללשכת •

, פיקוח תחלואה ותמותה: הבריאות אחראית במחוז עללשכת •
פיקוח על מוסדות  , רישוי מקצועות תברואה ומוסדות בריאות

פיקוח על , בריאות הסביבה, פיקוח בנושא תרופות, בריאות
הפסיכיאטריה  , ח"מל, מעבדה לבריאות מחוזית, המזון

.המחלקה הרפואית לעובדי המדינה, המחוזית

:ש מפעיל"המחוז בב•

.תחנות לבריאות המשפחה וניידת חיסונים•

(.מרפאה למחלות שחפת)ח"מלש•

.  מעבדה מחוזית לבריאות הציבור•

(.חיסונים בבתי ספר)שירותי בריאות התלמיד •

ים המלח  , אשדוד בצפון, שטח המחוז משתרע בין אילת בדרום•
(.  כולל דרום הר חברון )במזרח ורצועת עזה במערב 

. משטח המדינה60%המחוז כולל יותר מ •

לשכת בריאות מחוז דרום 



(ה-ימים א)כ אבטחה"סד
הערותשעותכמותתפקיד'מס

מענה לגזרות גם לאחר שעות  107:00-16:00ט"קב' ע1
,  טיפות חלב-הפעילות

בריאות התלמיד וליווי  
.צוותים מקצועיים

207:00-16:00גזרתייםסיירים 2

"  מדלגים"מאבטחים 3
)  בתחנות לבריאות המשפחה 

במגזר הבדואי  ( חלבטיפות
תוכניתי "עפ

או רכבי  /י סיירים ו"הסעה ע607:00-16:00
האחיות

נועם באר שבעבית109:00-14:00ביחידת סל שיקוםמאבטח4
י תיאום"אשדוד עפ

צוות בריאות  מאבטח ליווי5
לתלמיד וצוותים בתחום  

הפיקוח ליישובי דרום חברון

פעמיים בחודש107:00-15:00
נדרש נשק ארוך

צ במגזר  "פעילות אחהתגבורים6
.הבדואי



ציוד נדרש לבית החולים ולשכת בריאות דרום

הערותכמותאפיוןסעיף במכרזהנדרשהציוד 'מס
סיירים  , מנהל אבטחה5טלפון נייד1

ש"ואחמ
בהתאם לסעיף  לחצני מצוקה  2

.57עמוד 30
אלחוטי וקווי מחובר  

למוקד חברת האבטחה
מרכז טל וסל  , מטרה3

שיקום
בהתאם לסעיף  גלאי מתכות  3

.57עמוד 28
לשכת  15בית חולים 2510

.בריאות
.מהם גלאי שבתי2

בהתאם לסעיף  פנסים4
.56עמוד 23

10-בית חולים ו2010
לשכת בריאות

בהתאם לסעיף  סיוריות5
.55עמוד 24

ez-gourdכדוגמת 
כולל מכשירי טלפון  

תואמים

לשכת  3-בית חולים ו63
בריאות

בהתאם לסעיף  ערכת רוני6
.55עמוד 23

עבור בית חולים  2

בהתאם לסעיף  שעוני נוכחות7
.39עמוד 7

ביחידות  2, בבית חולים62
(מטרה ומרכז טל טל)חוץ 

בלשכת בריאות מחוזית  2
(מחסן ושל שיקום) 



ציוד נדרש לבית החולים ולשכת בריאות דרום

הערותכמותאפיוןסעיף במכרזהציוד הנדרש'מס
ציוד קשר עבור 8

מאבטחי לשכת  
בריאות מחוז 

דרום 

25בהתאם לסעיף 
56עמוד 

סיםמכשירי קשר משולבים 
. עם יכולת דיבור בכל הארץ

האפיוןפ "סוג המכשירים ע
POCשירותי אספקת 

למשרדי הממשלה חברת 
"YTCOM( "להלן  :
נבחרה "( הספק/החברה"

למשרדי  POCלספק שירותי 
הממשלה ויחידות הסמך 

,  "(המזמין/המשרד: "להלן)
10-2019במסגרת מכרז מכרזי 

לאספקת שירותי אלחוטיים  
POC.

,  סיירם, מנהל אבטחה11
.מאבטחים בתחנות

ציוד קרב מגע  9
אישי לכל מאבטח

מגן  , מגני ידיים, מגן שיניים
מגן אשכים וכובע גרב , רגליים

(.ברדס)למגן ראש 

לכלל מערך האבטחה44

כל הציוד שינופק למאבטח  ימדן'תיק צ10
אישי  ימדן'צבתוך תיק 

.  מתאים

. אישי לכל מאבטח44

. מתומחרים בנפרד-יפון'גמסוג 4*4כלי רכב 3עבור לשכת בריאות מחוז דרום יסופקו 



טבלת תעריפי שכר  
שכר הבסיסערך השעה  תפקיד

41'מאבטח מתקדם ב

44ש"אחמ

44סייר מחוזי  

38מאבטח בסיסי

רכב צמוד  + גלובלי מנהל אבטחה  

מנהל אבטחה  עבודה שעות א-
,  שעות שבועיות56מתבססות על 

בהתאם  .  240כ שעות חודשיות "סה
9-במכרז37' עמ4לסעיף סעיף 

שעות בימי 5-ה ו-שעות בימים א
ביקורת לילה בשעות קשות  2-שישי ו

(.שעות3כל ביקורת )
ח ברוטו "ש14,000-לא יפחת מ-ב

תנאים סוציאליים  + לחודש
.כמתחייב בחוק



וותק במשרד-תעריפים מרביים בהתקשרויות עובדי קבלן

סוג מאבטח
שכר יסוד

שנה ראשונה

שכר יסוד

שנה שנייה

שכר יסוד

שנה שלישית

יסודשכר 

שנה רביעית

ואילך

₪44₪ ₪43 ₪42 41'במאבטח מתקדם 

₪ ₪47 ₪46 ₪45 44וסייר גזרתיש"אחמ

מאבטח בסיסי  

ויתר בעלי התפקיד
38 ₪39 ₪40 ₪41 ₪



דגשים

.באר שבע ולשכת בריאות מחוזיתנ"ברהלמרכז אחתיחידת אבטחה •

.6,000-שעות אבטחה חודשיות כ•

.מאבטחים44-נדרש כאבטחה כ "סד•

:באר שבענ"ברהמרכז -בסיס ההפעלה של מערך האבטחה•

. חימוש והתארגנות-חדר נשק מרכזי•

.יציאה למשימות האבטחה מבית החולים•

.חדר תדריכים מרכזי•

.המאבטחים כולל גז פלפללכל נשק אישי ואחיד •

(.החלפת משמרת לא תחשב ביקורת)ביקורת בכל משמרת •

(.דקות תדריך15-דקות חימוש ו15)דקות 30-תדריך לפני משמרת•



,  חפיפה: פעילות נוספת לכל מאבטח מותנית בביצוע בפועל •
...   הדרכות ועוד, ימי גיבוש, סימולציות, תרגול

תנאים בסיסיים לזוכים בטרם תחילת העבודה•
.כ אבטחה מלא ומוכשר"סד•

.הצטיידות מלאה•

".דני היי"-תיאום מול מרכז הכשרה•

דגשים




