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והמשרד לשיתוף פעולה   המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל  03/22שאלות הבהרה מכרז מס' מענה ל נדון:ה
 אזורי 

התשובות המובאות להלן מחייבות את כל המציעים, מהוות חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז וגוברות על הנוסח   .1

 המובא במכרז. 

ועדת   .2 או  המזמינה  מטעם  מי  ידי  על  אחרת  דרך  בכל  או  בכתב  או  פה  בעל  שניתן  פירוש  כל  על  להסתמך  אין 

המכרזים, ככל שניתן, בכל פורום או צורה שהיא. כל הפירושים וההבהרות הינם כמפורט במכתב הבהרה זה  

 בלבד ובמכתבי הבהרות נוספים שיישלחו מטעם ועדת המכרזים, ככל שיישלחו.  

זה ייחשב כחלק מתנאי המכרז, ויחולו עליו כל הוראות המכרז הנוגעות למסמכי המכרז, ועל המציע לצרפו  מסמך   .3

 להצעתו כשהוא חתום בחתימת המציע על גבי כל עמוד. 

אין באי התייחסותה של ועדת המכרזים לשאלה כלשהי או לפרט כלשהו בשאלה, כדי להוות הסכמה להנחותיו   .4

 דרך כלשהי את פרשנות תנאי המכרז. של השואל, או כדי לשנות ב

ככל שיש במסמך זה שאלות ותשובות הנוגעות לפרשנות של הדין, אין הן באות במקום ייעוץ משפטי מוסמך, וכל   .5

 המסתמך עליהן עושה זאת על אחריותו בלבד. 

 ל שאלה. יובהר כי אין נוסח השאלות המפורט להלן זהה בהכרח לנוסח בו השתמש השואל וכי לא בהכרח נענתה כ .6

אלא אם נאמר אחרת, לכל המונחים והמושגים האמורים במכתב הבהרה זה תהיה הפרשנות כאמור במסמכי   .7

 המכרז. 

 : להלן תשובות לשאלות ההבהרה שהמשרד נשאל במסגרת הליך זה  .8

 

מס 
סידורי  

של 
 השאלה

 פירוט השאלה /בקשת ההבהרה  הסעיף בפרק 

 
 מענה לשאלות הבהרה 

1. 

 התמורה לספק בשעות נוספות כיצד תחושב   כללי

הספק לא נדרש להעסיק את נותני  
השירותים מטעמו בשעות נוספות,  
תמיד   התמורה  תשלום  ולכן 

 מבוצע לפי תעריף שעה רגילה.  
 

הספק להעסיק את   ככל שבכוונת 
נוספות   בשעות  השירותים  נותני 
הוצאותיו   את  לגלם  עליו  יהיה 

   . לשעת עבודה במסגרת התקורה
 

לעובדיו  הספק   לשלם  נדרש 
העבודה לחוקי  והוראות    בהתאם 

 . החשכ"ל
2. 

כיצד תחושב התמורה לספק בשבתות   כללי
 וחגים.  

)עמוד    נספח ד' ב  9-ו  8סעיפים    ראה 
183)    "  : מינימאליים  שכר  תנאי 

אחראי     משמרת, מאבטחים, 
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כונן  ,  םסדרני ומאבטח  מוקדנים 
א') החגים(  אשכול  בהם    נקבעו 

, 200%  ישלם המשרד תמורה לפי
 . לרבות אופן חישוב שעות העבודה

 
המקרים   וחגים  ביתר  )שבתות 

המשרד  תמורה  אחרים( של  ה 
   . תשולם לפי תעריף שעה רגילה

 
הוצאותיו   את  לכלול  הספק  על 
 במסגרת  התקורה לשעת עבודה.  

לעובדיו   לשלם  נדרש  הספק 
 בהתאם לחוקי העבודה. 

3. 

 כללי
לקבל פירוט של כמות המאבטחים  מבוקש 

שמועסקים היום בפרויקט הנדון, בחלוקה  
 לוותק שלהם ולרמת ההכשרה בפועל. 

  20-כ -אשכול א' .1
 בממוצע ותק כשנה. 

בממוצע   2-כ  -אשכול ב' .2
 ותק כשנתיים.

אין בכך כדי להשליך על   -הערה
המספר הסופי של העובדים בשני  

האשכולות שיכול להשתנות  
וטלות על  בהתאם למשימות המ

המשרד. בסמכות מנהל  
ההתקשרות מטעם המשרד  

להגדיל או להוריד את הכמות  
   בהתאם למשימות.

4. 

מהם רכיבי השכר שישולמו לספק במסגרת   כללי
 "גב אל גב".  

 במסמכי המכרז.  יםמפורט
 125בעמוד  7.2.2לרבות ס' 

 130בעמוד  9.5.2ס' 
  141בעמוד  10.7.10ס' 

5. 

רכיבי השכר הינם בהתאם  האם כל   כללי  
 להוראות החשב הכללי 

 
כן. הרכיבים נקבעו    -אשכול א'

 .בהתאם להנחיות של החשכ"ל
 

רכיבי השכר לא    -אשכול ב'
כפופים להנחיות החשכ"ל ונקבעו  

 .  באופן פרטני
 

6. 
   6.3סעיף 

 פרק א' 

במידה ופרסום עבור חברה ציון חשכ"ל  
בעבר אך בשל עתירת החברה הציון לא  

פורסם. האם החברה נחשבת למי שאין לה  
 ציון חשכ"ל? 

המקרה   כגון  מיוחדים  במקרים 
יפנה   המשרד  מציינים  שאתם 

 לחשכ"ל ויפעל לפי הנחייתם. 

 4.19.3סעיף  .7
 פרק ג' 

האם על הספק נדרש לספק רכב למפקח?  
 נבקש לקבל ממוצע ק"מ.    –במידה וכן 

הספק לא נדרש לספק רכב  
לדאוג   ו באחריותלמפקח אך  

 המפקח לאתרים. של  דות נייל
8. 

 4.19.6.4סעיף 
 פרק ג' 

נבקש לקבל מפרט מדויק עבור ווסט קרמי  
 וקסדה.  

אפוד לבן ללבישה    -קרמי .1
מתחת לבגדים עם הגנה  

"מ כולל  9-נגד רסיסים ו
 .0.44מגנום 

קסדה בליסטית   -קסדה .2
 . A3מיגון 
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 4.19.6.4סעיף  .9
 נבקש לקבל מפרט מדויק עבור ציוד קשר.   פרק ג' 

+ 116 ודמפרט מפורט מופיע בעמ
117 . 

10. 

 4.20.6.7סעיף 
 נבקש לקבל מפרט עבור מצלמות גוף.   פרק ג' 

 .מצלמת גוף לתיעוד בזמן אמת  
הקלטת וידאו באיכות גבוהה  

2.7K   30ברזולוציהFPS 
2560x1440p. 

לחצן צילום גדול בקדמת  
מאפשר הקלטה מוחה    -המצלמה 

 . ומהירה בזמן אמת 
  -פורמט הקלטת וידאו מתקדם 

 . מאפשר הקלטה באיכות גבוהה 
להצגת נתונים    LCDפאנל 

 והגדרות 
 . פונקציית ראיית לילה 

- ו   WIFIהמצלמה כוללת חיבור 
BLUETOOTH  וGPS - 

רת עבודה  סוללה מובנית המאפש 
 . שעות רצוף   11  -רציפה של כ 

 .מעלות   140בה  ח עדשה ר 
כולל קליפס לנשיאה על הגוף  

 .על הציר   360המסתובב  
שמירת ההקלטה מתבצעת בזיכרון  

 .הפנימי של המצלמה 
מיקרופון מובנה איכותי להקלטת  

 קול 
 .  USBחיבור למחשב 

 
11. 

 4.20.6.7סעיף 
 פרק ג' 

מצלמה אשר כוללת רכיב זיכרון לחודש  
ימים כרוכה בעלויות גבוהות ובתוספת שרת  
ומחשב. נבקש לאשר לספק מצלמות גוף עם  
רכיב זיכרון עצמאי ומערכת פריקה כדוגמת  

TELOCAM 

יאושר לאחר הצגת תפעול  
המצלמה  למנהל ההתקשרות  

 מטעם המשרד.  

12. 
 4.20.6.10סעיף 

 נבקש לדעת מהי הכמות הנדרשת.   פרק ג' 

 4.20.6.20כפי שצויין בסעיף 
האספקה שוטפת ולפי הצרכים  

של מנהל ההתקשרות מטעם  
 המשרד. 

13. 
 4.20.6.15סעיף 

 פרק ג' 

האם על הקבלן הזוכה לספק לכל עמדה את  
הפריטים המפורטים בסעיף זה? נבקש  

 הבהרתכם. 

ראה תשובה לעיל כמצוין בסעיף  
ן יספק את כלל  הקבל 4.20.6.20

  המוצרים כפי שמופיע בסעיף
 . לכלל העמדותנשוא השאלה 

 4.20.6.30סעיף  .14
 פרק ג' 

נבקש לדעת מהי הכמות הנדרשת עבור  
 דפיברילטור.  

 . 2-כ  לכל משימה אבטחה בית שר

 4.21.4סעיף  .15
 פרק ג' 

נבקשכם לאשר לספק מכשיר קשר לכל  
מאבטח אשר נמצא במשמרת ולא כמכשיר  

 אישי.  

. בנוסף יסופקו  תמאושר הבקשה 
אחוז   50לכל אתר עוד כמות של  

 מכמות המאבטחים.  
 4.22.1.3סעיף  .16

 פרק ג' 

נבקשכם לאשר שציוד קרב מגע אישי יסופק  
על ידי בית הספק להכשרה ועל חשבון הספק  

 הזוכה.  

 לא מאושר. 
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 4.22.1.3.12סעיף  .17
 נבקש לקבל את דגם המכנס הנדרש.   פרק ג' 

 מפורט בסעיף שציינתם. 

 4.23.1סעיף  .18
 פרק ג' 

נבקש לאשר לספק אקדח גלוק משומש  
 ותקין.  

 לא מאושר. 

19. 

 4.24.2סעיף 
 פרק ג' 

נבקש לקבל מפרט לפריטים המבוקשים  
 בסעיף זה.  

אפוד מגן עשוי חומר חסין מסיבי  
שנבדק בדיקה בליסטית ועומד  

עמידות האפוד בפני   .בתקן צה"לי
וכדורי קלאצ'ניקוב    M-16 כדורי

 . מ"מ 5.56בקוטר 
20. 

 9.6סעיף 
 פרק ג' 

נבקש לדעת איזו חברה מספקת שירות זה  
 במכרז הנוכחי.  

כלל החברות הקיימות בשוק  
בתחום או חברות שיהיו  

מאושרות בעתיד על ידי הגורמים  
המנחים אשר יוצעו על ידי הספק  

 ויאושרו בידי מנהל ההתקשרות 
 

21. 

 10.5סעיף 
 פרק ג' 

נבקש לאשר לספק מכשיר סלולרי כדוגמת  
דגמים רגילים או   14או איפון  22sסמסונג 

 שווה ערך.  
 נבקש לקבוע תקציב עבור סעיף זה.  

מאושר לספק את הדגמים  
הרגילים לפי הדגמים שציינתם.  
שבעת הצורך יסופקו מכשירים  

חדישים יותר בהתאם לאותה  
 התקופה. 

22. 10.4.1.1 
 נבקש לקבל ממוצע ק"מ עבור קב"ט חירום   פרק ג' 

. יש 10.4.1.10מפורט בסעיף 
לשים לב, שמדובר בתפקיד  

 אופציונאלי. 
23. 10.4.1.1 

 האם קב"ט חירום מקבל רכב?  פרק ג' 
כן. יש לשים לב, שמדובר בתפקיד  

 אופציונאלי. 
24. 10.4.1.1 

 פרק ג' 
-ו 10.4האם קב"ט חירום נכלל בסעיפים 

10.5 
לשים לב, שמדובר בתפקיד  כן. יש 

 אופציונאלי. 
 10.7סעיף  .26

 פרק ג' 
האם על הקב"ט לשלם שווי מס על פי חוק  

 או שעל החברה לגלם את השווי? 
 10.7.5סעיף בפרק ג'  ראה מענה  

 10.7.12סעיף  .27
 פרק ג'  

התקרה שנקבעה לא מספיקה לשכר  
 והתקורות. נבקש להגדיל את השכר.  

שכרו של המנב"ט  אין שינוי ב
המקומי כולל עלויות המעביד  

 . והתקורה של הקבלן לחודש
28. 

   7סעיף 
 נספח ד  

על מנת   הינו נמוך. 7השכר המפורט בסעיף 
להקל על גיוס עובדים באזור המרכז, נבקש  

 לעדכן את הטבלה ולהגדיל את השכר.  

תעריפי  התעריפים מבוססים על 
שכר היסוד המירביים לכל שעת  
עבודה עבור עובדי קבלן מתחום  

השמירה ואבטחה, אשר  
מועסקים במשרדי הממשלה  

. תעריפים אלו  וביחידות הסמך 
 נקבעו על ידי החשב הכללי. 

29. 

   97ע"מ  4.13

 אנשי  לאספקת  הדרישה נקודתיות במשימות
 הגיונית לא ,שעות 4 של  בתווך אבטחה

 להשתמש לחלופין או שעות 8 -ל  להאריך אבקש 
  המוגדר  4.15.1 לסעיף בהתאם  כונן במאבטח

 . במכרז

 לא מאושר 

30. 

 100ע"מ  4.16.2.5.3

 להחלטתו הינה ההכשרה במוסד הבחירה
  והחירום הביטחון האגף מנהל  של  דעתו ושיקול 

 המוסד שם את לציין אבקש.  המשרד של 
 לדרוש שהכוונתם

 בהצעת המדויקות העלויות את שנתמחר מנת על 
 המחיר

מוסד ההכשרה נבחר ע"י המציע  
בכפוף לאישורו הגופים  

 המנחים/משטרת ישראל. 

31. 

 100ע"מ  4.16.5.5.6

 ומאבטחי משמרות אחראי\ המאבטחים כלל 
 'א מתקדם  של  הכשרה שמבצעים מאוימים

 ארוך  נשק רובה על  הסמכה לעבור יידרשו
 עובדים כמה שיווני באופן שנתמחר מנת על 

למען הסר ספק, כל איש אבטחה  
שמבצע הכשרה מתקדם א' נדרש  

לעבור הכשרה לשימוש בנשק  
 ארוך. 
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  ארוך בנשק הנוספת ההכשרה את לעבור ידרשו
 ?בשנה

32. 

 101ע"מ  4.16.2.5.7

 שרים למאבטחי הייעודית ההשלמה משך
 -ל  ימים 3 בין הינה הביטחון שירות י"ע  שנקבעה

 ימים. 5
 ימים 3-8 הינה ההכשרה כי ציינתם
  לתמחר מנת על  ל "הנ הסעיף את  לדייק אבקש 

 . בהתאם
 את  יבצעו המאבטחים שכלל  הדרישה כן כמו

 את  ניכר באופן תייקר הייעודית ההכשרה
 מס מראש להגדיר ניתן האם השירות

 שיוכשרו האבטחה צוות  מתוך מאבטחים
 ?השר אבטחת למשימת

ההכשרה נקבעה  כיום   .1
ימים   3-5ע"י הג"מ בין 

אך בעתיד הג"מ עלול  
לעדכן את משך  

ההשלמה. לכן על הספק  
חלה החובה לבצע את  

ההשלמות לפי ההנחיות  
של הג"מים לכל משך  

 תקופת
 ההתקשרות.  

כלל המאבטחים בכל   .2
האתרים נדרשים לבצע  

 את ההכשרה. 
33. 

 101ע"מ  4.16.2.5.11

 בהכשרה  ברור תקן קיים לא הבנתי למיטב
 השיקוף  בתחום כשירות על  ושמירה

 ההכשרה  משך מה למציעים להבהיר אבקש 
 ?בשנה נדרשים ריענון ימי וכמה

משך ההכשרה וכמות הריענונים  
 .הנחיית הגורמים המנחיםלפי 

34. 

 103ע"מ  4.16.5

 הינה מתקן לכל  שעות 40 של  לחפיפה הדרישה
 דומים  אבטחה ממכרזי חורגת
 כשעות יוגדרו החפיפה שעות כי לאשר אבקש 
 עבודה 

 להלן תיקון של הסעיף: 
כפי   -5כנפ"ש בכתובת   .1

  4.16.5שמפורט בסעיף 
 וללא שינוי. 

  24מאשר  -בתי שרים .2
שעות חפיפה לכל איש  

שעות בכל   8אבטחה )
ימי   3יום= סה"כ 

 חפיפה(.  
35. 

 108ע"מ  4.19.3.2.4
 המשרד  למתקני יגיע " להוסיף מבקש  אני

  באירועים "ההודעה מרגע  דקות 45 של  בהתרעה
 בלבד  חריגים

 לא מאושר 

36. 

 110ע"מ  4.19.6.2

 משימות  לטובת ייעודי לרכב המשרד דרישת
  העלויות את לתמחר מנת על  ,עובדים אבטחת 

  ,הרכב נדרש תקופה לאיזה :נתונים להציג נדרש
 ?בשנה נדרשים  השכרה ימי כמה

-אין צפי מדויק , זה יכול להיות כ
בהן יש  בשנה משימות   20

אם כי ייתכן   )להקצות רכב 
יותר או  שהיקף המשימות יהיה  

תלוי בפעילות  . הכל (מכך פחות
המשרדים באותה השנה  של 

מכאן,   )בחירות, מגיפה וכו'(.
לפי צורך מבצעי   א הדרישה הי

)אבטחת אירועים/ סיורים וכו'(  
ולפי דרישת מנהל ההתקשרות  

 מטעם המשרד. 
37. 

 הכוונה  ראויים לינה לסידורי הדרישה האם 183ע"מ  8סעיף 
 ?השר אבטחת למשימת בצמוד  קרוואן להצבת

ראוי  הכוונה לסידור לינה  
כדוגמת מלון/ אכסניה/ דירה/  

 קראוון. 
38. 

 שעות  36 - השבת שעות הגדרת לתקן אבקש  183ע"מ  10סעיף 
 לא מאושר 

39. 
 מנהל לכל  לחניה מנוי לתמחר נדרש האם 135ע"מ  10.4סעיף 

 ? פנגו לשירותי מעבר  ?משימה
כל הוצאות אחזקת הרכב חלות   

 על נותן השירותים



                                                                                  
 המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל 

 המשרד לשיתוף פעולה אזורי 
 אגף הביטחון 

 
 2022אוקטובר  30ראשון  יום

 ה' חשון תשפ"ג 
 

40. 

 137ע"מ  10.5.18
 מקצועיים קורסים למימון סכום  להגדיר אבקש 

  ועליות רחב מנעד קיים שכן הביטחון בתחום
 המשתתפים בין שוויוני תמחור לצורך שונות

אין הגדרת סכום. הקורס  
המקצועי ייבחר בהתאם לתפקיד  

להנחיות הגופים  הנדרש ובכפוף 
המנחים ואישור מנהל  

 ההתקשרות מטעם המשרד. 
41. 

  בנזין טורבו מנוע  עם 4X4 רכב לספק ניתן האם 110ע"מ  4.19.6.2
 ק "סמ 1600 רכב  של  בביצועים שעומד ליטר 1.3

  יש להיצמד להוראות המכרז
ויהיה ניתן לספק רכב עם נתונים  

זהים/ דומים באישור מנהל  
 ההתקשרות מטעם המשרד. 

42. 

ע"מ  4.21.4 -ו 4.21.2
116 

 מוטורולה חברת  של  הינם TLK 100 מכשירי
 YTCOM חברת של  הינם R887 ומכשירי

 ביניהם התקשרות לבצע  ניתן לא לידיעתכם
  אחד מדגם מכשיר לספק אבקש שונה אפליקציה

 לבחירתכם

יאושר מכשירים שיראו ביצועים  
דומים לדגמים המצויינים במכרז  

ויאושרו ע"י מנהל ההתקשרות  
 מטעם המשרד. 

43 
 

 6ד

יום לפחות מראש, לכל  90יש לקבל התראה בת 
אירוע של הוספת או הורדת אתרים בשל הצורך  
להתארגן ועלויות הכבדות הכרוכות בהתארגנות  

הורדת אתרים מתחת  מסוג זו בכל מקרה של 
לתקן המופיע במכרז יש לשפות את החברה בגין  

 העלויות הקבועות שיועמסו על פחות שעות. 

של   להתראה  יום    90הבקשה 
 מראש אינה מקובלת.

מנהל אגף הביטחון,   .1
החירום, המידע  

  2והסייבר של 
המשרדים יכול לקבל  

אתרים חדשים לאבטח  
בהתראה קצרה כדוגמת  

אבטחה של שר חדש  
בה לספק אבטחה  שחו
 שעות.    24תוך 

במקרה של הורדת   .2
אתרים מתחת לתקן  

המשרד לא ישפה את  
החברה בגין העלויות  

 הקבועות. 

44. 

מבוקש להתאים את השכר למחירי השוק   7
 לכל תפקיד.  10%ולהוסיף 

לא מאושר. השכר של בעלי  
התפקידים באשכול א' נקבע  

בהתאם להוראות והנחיות  
חשכ"ל. והשכר לעלי התפקידים  

באשכול ב' נקבע בהשוואה  
 למשרדי ממשלה אחרים.  

45 
 האם שעות המאבטח הכונן הוא לגבייה?  

 .200כן. כמפורט בטבלה בע"מ 

46 
 

  6אין התייחסות לכבישי אגרה למעט כביש 
)נתיב מהיר ומנהרות( נבקש גביה גב לגב לכלל 

 כבישי האגרה. 

, סעיף  135יש התייחסות בע"מ 
10.4.1.9 . 

 
47 

 

החברה איננה שולטת על המשימות ותיעדוף  
הזמן של מנהלי המשימות, נבקש לגבות שעות 

נוספות על פי ביצוע בפועל. לחלופין נבקש כי  
שעות  9%תיקבע במכרז תוספת אחידה של 

 נוספות גלובליות לשכרו

בפרק ג'   10.7.1-וב  10.3בסעיפים 
למכרז יש התייחסות לתנאי  

העסקה של המנב"ט המקומי,  
כולל התייחסות לתגמול עבור  
 שעות נוספות באופן גלובאלי.  

48 
 ט להסכם  4סעיף 

פעילות הסעת המאבטחים למשימה מגיעה  
לאלפי שקלים בחודש, נבקש לגבות את עלות 
ההסעות בגב אל גב או לחילופין לפרסם את  

נותן השירותים יישא בכלל  
ההוצאות עבור ההסעות כמפורט  

 במסמכי המכרז. 



 

 

 

                                                                                   
 הנגב והגליל הפריפריה, המשרד לפיתוח 

 המשרד לשיתוף פעולה אזורי 
 אגף הביטחון 

 
 2022אוקטובר  30ראשון  יום

 ה' חשון תשפ"ג 
 

 
 

עלות ההסעות החודשיות בששת החודשים 
 האחרונים. 

49 

 
לשמור כשירות,  האם מנהלי המשימות נדרשים 

 אם כן באיזו רמת כשירות? 
 האם נקבע שכר יסוד למנהל יחידה? 

מנהלי   -כשירות .1
המשימות מחויבים  

לשמור על כשירות לפי  
הנהלים וההנחיות של  

הג"מ )מ"י/ שב"כ( והם  
  ן נדרשים לבצע אימו

כשירות ייחודי  
למנהלים/ כשירות  

מתקדם א' או כל סוג  
אימון אחר שייקבע על  

 ידם. 

נקבע   -שכר יסוד .2
סעיף   140כמפורט בע"מ 

10.7.1  . 
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2 
האם נדרשת במסגרת המכרז אספקת מאבטחי 
אישים? במידה וכן מה רמת ההכשרה הנדרשת,  
 באיזה היקף ועפ"י איזה תעריף תשלום / גביה?

נדרש אבטחה של מאבטחי   לא
 .  אישיים

  5במסגרת המכרז מצוין בנספח 
לקבל הצעת מחיר   60שבע"מ 

עבור מאבטח מאוימים  
)אופציונלי( במידת הצורך.  

המאבטח יידרש הכשרה לפי  
הנהלים וההנחיות של הג"מ  

 )מ"י(.   
 


