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 במכללהעם הליך תחרותי נוסף  לאספקת שירותי שמירה ואבטחה  201905מכרז פומבי /במסגרת 

תל אביב 2רבנו ירוחם   סיור מציעים  בקמפוס המכללה, 13:00בשעה  23.9.19ביום שני ב נערך 

 (2)בניין  26 ווסטון  בכיתהבבניין  יפו.

 :המפגשסיכום להלן  

  משתתפיםמציעים ההשל אסי כהן, אחראי הרכש במכללה, ביצע רישום כשלב ראשון  .1

 הציגה רקע כללי למכרז. בר אור, אפרתמנהלת התפעול של המכללה, .2

 רמת האבטחה, מספרהציג סקירה מקצועית שכללה : , יועץ המכללה שמלווה את המכרז,שמוליק .3

המשמרות, מבנה המשמרות אופן ביצוע , במשמרות יום, ערב, ומעבר לשעות הפעילות המאבטחים

האבטחה ,הוסבר למשתתפים שגם המעונות שמתאכלסים בשבועות מתבצעת ,והאזורים בהם 

שינויים במספר מאבטחי היום  ים יכללו במערך האבטחה של המכללה, כמו כן הובהר שיתכנוהקרוב

 והלילה. 

רמת ההכשרה הנדרשת הינה רמת הכשרה הבסיסי על פי מפרט משטרת ישראל. מאחר והמכללה 

 ימים( 6איננה גוף מונחה משטרה אזי תבוצע הכשרה מקבילה לרמת בסיסי)

ל לגבי חימוש האבטחה הובהר: כיום המאבטחים חמושים ויהי צורך לחדש את אישור החימוש מו

 משטרת ישראל לאחר המכרז במידה ותזכה בו חברה חדשה.

על כל חברה יהיה להתארגן על הקמת חדר נשק במכללה במידה ומשטרת ישראל לא תאריך את 

 ובהתאם להנחיות שתוציא המשטרה במקרה כזה.  2019אישור נשיאת הנשק בדצמבר 

 במהלך הסקירה הועלו השאלות הבאות: .4

 ?הל האבטחה החדש שיומנה עובד חיצוניהאם מננשאלה השאלה א. 

 כן -שמוליק תשובת 

 ?ים ולמההאם כל המאבטחים יהיו חמושנשאלה השאלה ב. 

ולא יהיו מוגבלים לסוג  יםשכן, וזאת מתוך כוונה שהמאבטחים יהיו ורסטיליענה שמוליק  -תשובה 

 משמרת אחת.

 ?ג. נשאלה שאלה לגבי רמת ההכשרה )קורס אבטחה(הקיימת והמצופה

. מאחר איננה גוף מונחה  ימי הכשרה 6בסיסי)א( רמה  תהיהשמוליק ענה שהרמה  -תשובה 

 ההכשרה תהיה מקבילה ל רמת בסיסי. המאבטחים יהיו ללא תעודת סמכויות.

כלי  100על המציע לצרף עותק של רישיון מיוחד להחזקת  ":למכרז  4.9תנאי סף, סעיף  לגביד. 

, הנמצא בתחום השיפוט הכולל את 1949-לחוק כלי הירייה, התש"ט ג.10ירייה לפחות, לפי סעיף 

 .המכללה."

 ?כלי ירייה  בחברה בכלל או ברמת סניף 100האם הכוונה נשאלה השאלה , 



 המכללה תוציא הבהרה בנושא. -תשובה 

שמוליק ענה שכרגע -הכולל כספת(-)חדר לאחסון הנשקנשקנשאלה השאלה האם צריך להקים חדר  ה.

על הספק להיות  דרישה כזאת ,אך הנושא נתון  לדרישות המשטרה ויכולה להעלות דרישה כזאת.אין 

 ערוך לאפשרות כזו בבוא העת.

השנים  5המציע סיפק במהלך  -ניסיון המציע לתנאי הסף במכרז:" 4.12נשאלה שאלה לגבי סעיף  ו.

ציבוריים, עפ"י  ותמוסד (3לשלושה )לפחות   24/7שירותי אבטחה ( 2014-2018האחרונות )

 (3שלוש ) למשך לפחות ,1998 –הגדרתם בחוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים, התשנ"ח 

, בכל אחד מאבטחים במשמרת (4ארבעה )מהמוסדות, בהיקף של לפחות ל אחד שנים רצופות לכ

  .מהמוסדות

 "המידה, כפי שמפורט באמות ה גבוההכליתרון יינתן למציע שסיפק שירותים למוסד להש

 הספק ביקש להרחיב את הגדרה לקניונים וכדומה.

 .הספק הופנה להגיש שאלה זאת במסגרת שאלות הבהרה

הספק הופנה להגיש שאלה זאת במסגרת שאלות  -ז. נשאלה שאלה לגבי זמן התגובה של המוקד 

 .הבהרה

-י המכרזאת העובדים הקיימים במידה והם עומדים בתנא לקלוט ח. נשאלה שאלה בקשר לאפשרות

 בהיותם בשלב זה עובדי חברת אבידר. מצדםנמסר כי אפשרי במידה ויש הסכמה 

הספק הופנה להגיש שאלה זאת  -ט. הועלתה בקשה לקבל את ותק העובדים לצורכי חישובי עלויות.

 .במסגרת שאלות הבהרה

 ..בסיום המפגש הוצע לספקים לבצע סיור במתחם מכללה ,הם ויתרו על אופציה זו5

  .12:00עד שעה  3.10.19 חמישי  ליוםעד  שאלות הבהרה להעביר ניתן

את השאלות יש להעביר במייל בלבד ועל גבי הטבלה המצורפת )נספח ה'(  למייל  

asico@mta.ac.il. 
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