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  המשתתפות החברות: לכבוד
                        החברה ל"מנכ:  לידי

  /דוא"לבאמצעות הפקס
  

למתן שירותי אבטחה, בידוק ביטחוני, תפעול ומנהלה  2017/070/0149/00מכרז פומבי מס' : הנדון
  הגבול היבשתיים אלנבי, נהר הירדן, בגין, יצחק רבין וניצנה עבור רשות שדות התעופהבמעברי 

  
  2הבהרה מס' 

  
  

"), להלן התייחסות רשות טופס ההזמנהלטופס הזמנת ההצעות במכרז (להלן: " 24.4להוראות סעיף בהתאם  .1
  ") לשאלות אשר נשאלו בקשר עם המכרז שבנדון:הרשותשדות התעופה (להלן: "

  #  סעיף  התייחסות המציע  הרשותמענה 

 טופס הזמנת הצעות

הרשות עורכת אומדן למכרז בהתאם להוראות סעיף 
. שיעורי החריגה מהאומדן אשר לטופס ההזמנה 19

  אושרו בוועדת המכרזים העליונה הינם חסויים.

שיעורי החריגה  םהאם נערך אומדן למכרז ומה
  כלפי מעלה או מטה ?מהאומדן 

19  1.

 כספית הצעהטופס 

הבקשה נדחית. תשומת לב המציעים להוראות סעיף 
לחוזה לאופן חישוב רכיב החופשה בעלות השכר  12.7

  המינימאלית.

שיעור עלות המעביד בגין חופשה מבוקש לעדכן את 
בחשבון את מלוא ההפרשות  באופן שייקח

  .5.63% -לקרי, עדכון הרכיב הסוציאליות, 

.2  'א1נספח 

 חגיםשיעור עלות המעביד בגין מבוקש לעדכן את   הבקשה נדחית.
בחשבון את מלוא ההפרשות  באופן שייקח

  .4.22% -לקרי, עדכון הרכיב הסוציאליות, 

.3  'א1נספח 

לעניין  12.8תשומת לב המציעים להוראות סעיף 
הכרה בוותק כלל העובדים בהתאם לטבלת הוותק 

  זו. 1להבהרה מס'  'אכנספח המצורפת 

כוללת כבר  הנקובההאם עלות השכר המינימאלית 
את תוספת העלות בעבור וותק העובדים בסעיפי 

וההבראה או שמא מדובר בעלויות של  ההחופש
  עובד שנה ראשונה? 

אם מדובר בעלויות של עובד שנה ראשונה, האם ב
יות והרשות תשפה את החברה "גב אל גב" בגין על

או שעל  סוציאליות הנובעות מוותק העובדים
  המציעים לתמחר זאת בהצעתם?

.4  ב'1נספח 

  חוזה

כיוון שהתקורה במכרז חריגה בגובהה הקטנת היקף   הבקשה נדחית.
כולל הפיכת  לקבלןפעילות עלולה לגרום לנזק כבד 

מנגנון ראוי לשיפוי  מבוקש לקבוע י.הפסדל החוזה
ו/או  במקרה של הקטנת היקף ההתקשרות הקבלן
  .שינויים

4.2  5.

מאחר והשעות הנוספות מתומחרות בהתאם לטבלת   הבקשה נדחית.
כי כל  מבוקשהתקנים בנספח התפעולי 

הגדלת/הארכת תקן הכרוכה בתוספת תשלום שעות 
  נוספות תשולם לקבלן באופן פרטני.

4.2.3  6.

שעות או  72 -את זמן ההתראה ל לשנות מבוקש  הבקשה נדחית. 
 לחלופין לציין כי סעיף זה כפוף לזמינות התשומה

  .ע"י הקבלן

4.2.5.3  7.

.8  4.2.5.3  ימים. 45 -ל הגיוס תקופתאת  לשנות מבוקש  הבקשה נדחית.
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  #  סעיף  התייחסות המציע  הרשותמענה 

   הבקשה נדחית.

בהיעדר יחסי עבודה בין עובד הקבלן לבין הרשות, אין 
בהקטנה אפשרית של התשומות משום הנחייה לסיים 
את העסקתו. לעובד הקבלן יש זכות להמשיך לעבוד, 
והמשך העסקתו ו/או מתן הודעה מוקדמת לסיום 
העסקתו הינה באחריות הקבלן, והכל בכפוף לעריכת 

  שימוע כדין. 

הרשות תודיע לקבלן ך שהסעיף יתוקן כעם זאת 
 -תשומות מעל להקטנת  יום מראש טרם 14לפחות 

מכמות השעות המצטברת הצפויה לכלל  25%
   .המקצועות

יום מראש  30 -ל מועד ההודעהאת  לשנות מבוקש
על מנת לעמוד בדרישות החוק להודעה מוקדמת 

  חוק להגברת האכיפה.הלעובד ו

4.2.5.5  9.

בתקן ולא יוטלו  וכי שעות המתגבר יוגדר מבוקש  הבקשה נדחית.
  .קנסות בגינן

4.5  10.

   הבקשה נדחית.

 הינוכי במקרים בהם התגבור הרשות מבהירה 
ת תישא ורשהת עקב היערכות מיוחדת, ורשהלבקשת 

  בעלויות התגבור. 

התגבור הינו שכיח ובעלות גבוהה לקבלן, ומאחר 
  שעת תגבור.עלות  תיקבענבקש כי 

4.5  11.

 3תעמוד על לפחות תקופת ההערכות  מבוקש כי  נדחית.הבקשה 
  .חודשים

5.1  12.

יום  90 -הודעה מראש לה מבוקש לשנות את מועד  הבקשה נדחית.
הארכה, ובנוסף שכל תקופת הארכה תהיה הלפני 

  שנה לפחות.

5.2.2  13.

.14  6.4  .שעות 4 - להאריך את זמן הצבת העובד ל מבוקש  הבקשה נדחית.

לב המציעים להוראות הדין הבקשה נדחית. תשומת 
   בהסכם הקיבוצי בענף השמירה בעניין זה.

 כשירות בעלות העובד את לחייב ניתן לדין בהתאם
 הוצאה מלוא את לתמחר הקבלן על האם או נפשית

  ?זו

7.5  15.

מאחר ובאילת לא קיים מכון המבצע בדיקת   הבקשה נדחית.
כשירות נפשית, נבקש כי עלוות ההסעות ישולמו 

  "גב אל גב".לקבלן 

7.5  16.

הרשות תשלם לקבלן בגין כל שעות כנקוב בסעיף, 
את התעריף הנקוב ההדרכה המבוצעות ע"י עובדיו, 

בגין שעות למעט בהצעה הכספית (ללא שעות נוספות) 
המבוצעות בקורסי הכשרה בסיסיים הדרכה 

   .לבודקים, לסורקים ולמאבטחים

הדרכה האם ישולם לקבלן תעריף מלא בגין שעות 
  או עלות מעביד בלבד?

8.2  17.

למנהל החוזה שמור שיקול  ,חוזהל 32.1סעיף כנקוב ב
הדעת בכל הקשור להטלת פיצוי מוסכם וכל מקרה 

  ייבחן לגופו.

נבקש כי לא יחול קנס על הקבלן בגין אי החתמת 
  כרטיס אישי מסיבות התלויות ברשות.

8.2  18.

חלה על  זו עלותוקורס מאבטחים כולל לינה וכלכלה 
  הרשות.

.19  8.3  האם עלות קורס המאבטחים כוללת לינה וכלכלה?

תגבור של עובד ממסוף למסוף כרוך בחפיפה. משך 
  ובמקצוע העובד. החפיפה תלוי במסוף המתוגבר

מחייב חפיפה?  ממסוף למסוףהאם תגבור של עובד 
כמה זמן הכשירות של החפיפה נמשכת? מה אורכה 

  תגבור בשעות?לשל החפיפה 

8.4  20.

  כדלקמן:בנוסח  יוחלףלהסכם  8.5 סעיף

 בגין בוחן כושר₪  1,300הקבלן ישא בתשלום של "
הנובע מאי עמידת מאבטח במדדי של כל חניך חוזר 

במבדק הכניסה לקורס  הכושר הגופני הנדרשים
  ".ההכשרה הבסיסי, וזאת לכל מקרה בנפרד

 5.10כסעיף גם יתווסף  בנוסח שלעיליודגש כי סעיף 
  לפרק יג' לנספח התפעולי.

עוד יודגש כי ההערה הנקובה בשורה הראשונה 
 .  תימחק –לפרק יג' לנספח התפעולי  7בטבלה בסעיף 

התשלום הנקוב בסעיף סותר את התשלום הנקוב 
, שורה ראשונה 7בנספח התפעולי, פרק י"ג, סעיף 

  נא הבהרתכם. -בטבלה 

8.5  21.
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  #  סעיף  התייחסות המציע  הרשותמענה 

הבקשה נדחית. תשומת לב המציעים להוראות הדין  
  בהסכם הקיבוצי בענף השמירה לעניין זה.

לחייב את העובד בעלות הקנס לקבלן האם מאושר 
  או שעל הקבלן לתמחר עלות זו?

8.5  22.

על הקבלן פיצוי מוסכם  יוטללא מבהירה כי הרשות 
קבלן לצורך מעבר מטעם הבמקרה של עזיבת עובד 
יפעל להשלמת התקן  והקבלןלתעסוקה ברשות ובלבד 

הנדרש בהתאם לפרקי הזמן המוגדרים בחוזה לגיוס 
    והכשרת עובדים.

להבהיר כי הקבלן לא ייקנס כאשר מדובר  מבוקש
  בבקשת הרשות לקדם את העובד למקצוע אחר.

9.2  23.

להעלות את  מבוקשמחסור מאבטחים בשוק  לאור  הבקשה נדחית.
מענק  לקבוע מבוקשהתעריפים לשעה או לחלופין, 

גיוס לכל עובד שאינו כפוף לשיקול דעת הקבלן בסך 
20,000 ₪.  

12.1.1  24.

כי שכר שנקבע כסכום כולל לא יעדכן בחוזה נקבע   הבקשה נדחית.
על לה ועתעדכן באופן הם שכר המינימום יא אאל

הצמדה לשכר  מבוקש כי תיקבע. השכר הכולל
המינימום לבעלי התפקידים הנ"ל בכדי למנוע את 

  שכרם. שחיקת

12.1.2  25.

על המציעים לקחת בחשבון את צפי כמות השעות 
הנוספות בהתאם למפורט בפרק יח' לנספח התפעולי, 
קרי, התשומות בכל מסוף, שעות המשמרות בכל 
מסוף והתקנים הנדרשים במקצועות השרות השונים 

  לחוזה).  4(מבלי לגרוע מסמכות הרשות על פי סעיף 

חשבון בנוסף, תשומת לב המציעים כי עליהם  לקחת ב
איחורים בשעות סיום פעילות המסופים בשל אירועים 
חריגים (בהם נשאר צוות מצומצם יותר בהתאם 

  להחלטת המנהל) כדלהלן:

במסוף נהר הירדן מתרחשים בתדירות גבוהה 
איחורים של חצי שעה ויותר בשעת סגירת המסוף הן 

  בסופי שבוע והן באמצע השבוע. 

רות גבוהה מתרחשים בתדי -במסוף יצחק רבין 
 איחורים של חצי שעה ויותר בשעת סגירת המסוף

סופי שבוע. ככל ובמסוף  יחול שינוי של עיקר בב
הארכת שעות פעילות המסוף בסופי שבוע, איחורים 

  כנ"ל לא צפויים להתרחש עוד. 

מתרחשים איחורים של כשעה  –במסוף אלנבי 
(בממוצע) בשעת סגירת המסוף בסופי שבוע  ופעם 

חת באמצע השבוע. כשמסוף אלנבי יעבור נוספת א
, החל מתחילת חודש מאי 24/7למתכונת פעילות של 

  , אירועים אלו לא יתרחשו עוד במסוף זה.2018

בתקופות עומס, עשוי המנהל  –במסוף מנחם בגין 
להורות על הארכה של משמרות עובדים בחלק 
ממקצועות השרות על מנת ליתן מענה לצורכי שרות 

  של היקפי תנועת נוסעים. כפועל יוצא

עשוי להתרחש איחורים במועד סגירת  –במסוף ניצנה 
המסוף בשל אירועים חריגים ואיחורים במועדי 

  כניסת משאיות למסוף.

הרשות מבהירה ומדגישה כי על המציעים לקחת 
בחשבון בעת תמחור הצעתם, בין היתר, את קרות 

ביצוע שעות נוספות כמפורט להלן איחורים אלו וכן 
אשר יבוצעו לאחר סיום המשמרות, ולשלם לעובדים 

 12.2בגין עבודה בשעות נוספות כמפורט בסעיף 
לחוזה, וכי הרשות לא תשלם לקבלן בגין ביצוע שעות 

  נוספות.

מבלי שיהיה בנתונים אלו בכדי לחייב את הרשות, 
 מצ"ב לטופס הזמנת ההצעות, 5.8וכאמור בסעיף 

השעות כל להבהרה זו טבלת כמות  'בכנספח 
  אותן שילמה הרשות  2016במסופים לשנת  הנוספות

לקבל את כמות השעות הנוספות שבוצעו  מבוקש
המקצועות בחתך  2016במסופים השונים בשנת 

  השונים.

12.2  26.
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  במקרים הבאים:

שעות נוספות אשר מובנות בתוך משמרות   .א
 העבודה.

להארכת  הרשות קשותשעות נוספות הנובעות מב  .ב
שעות עבודה מעבר למשמרות העבודה המובנות 

וכן מבקשותיה לעיבוי  של עובדי הקבלן בכל מסוף
 . משמרות/ משיכת עובדים עקב עומסים

שעות נוספות הנובעות מביצוע   .ג
הדרכות/הכשרות/ערבי יחידה/ימי עיון בסמוך 

 למשמרות עבודה. 
שבוע בכל  43 -שעות נוספות שהינן מעבר לשעה ה  .ד

 עבודה נתון.
בוצעו עקב חוסר בעובדי מובהר כי שעות נוספות אשר 

אינן נכללות בנתונים הקבלן, אותן לא שילמה הרשות, 
עוד מודגש כי , כי על הקבלן יהא להיעתר  .אלו

להוראת המנהל בכל הקשור לבקשות להארכת שעות 
משמרת ו/או עיבוי משמרות, כל עוד בהוראות אלו 

בהוראות כל דין, גם אם כתוצאה אין משום פגיעה 
מכך ייוצרו שעות נוספות אותן יהיה על הקבלן לשלם 
לעובדיו, על חשבונו, מבלי שיקבל תמורה נוספת מאת 
הרשות בגינן מעבר לערך השעה הבסיסי בהתאם 

  למקצוע העובד.    

     

ומת לב המציעים למענה הרשות שת הבקשה נדחית.
  לעיל. 26לשאלה 

נספח התפעולי ישנם שעות בבטבלת התקנים 
מובנות כחלק מהפעילות אשר נוספות רבות 

לתמחר והמציע נדרש  השוטפת במסופים השונים
במקרים של הצמדות  .זאת בסעיף הוצאות ורווח

עקב עליית  נהשתתשכר עלות השעות הנוספות 
לא השכר ואילו התמורה של סעיף הוצאות ורווח 

כי מבוקש אינה צמודה בהתאם. תשתנה שכן 
מנגנון בגין השעות הנוספות ב לקבלןהרשות תשלם 

  .דומה לתשלום עבור שעות שבת וחג

12.2  27.

האם גם בחוזה הנוכחי קיימים מענקי קיץ   לחוזה. 12.11תשומת לב המציעים להוראות סעיף 
  לעובדים?

12.11  28.

בלבד בין עלות הארוחות ₪  1.35קיים פער של   הבקשות נדחות.
שירותי הסעדה ובין אלו בהם במסופים בהם אין 

אלי ילקבוע סכום ר מבוקש. הסעדה ישנם שירותי
  ארוחות.לטובת שינוע ה

לחזות כמה כל עובד ישתכר בכדי  בנוסף, ישנו קושי
עלות גילום שווי הארוחות אותה  ישנוכל לדעת מה

  .סעיףמבוקש ביטול ה יש לגלם.

12.14  29.

מנגנון הארוחות לא יחול שינוי בהבקשה נדחית. 
  .הנקוב בחוזה

, וכפי שהוגדר בחוזה הנוכחיכי כפי שנהוג  מבוקש
למסוף ניצנה, גם עובד במסופים האחרים אשר עבד 

שעות יהיה זכאי לארוחה, ושהקבלן ישופה  7לפחות 
  בהתאם.

12.14.3  30.

 ,מאחר והמע"מ על ארוחות אינו מותר בניכוי  הבקשה נדחית. 
לשנות  מבוקשהעלות בפועל יקרה מהמחיר הנקוב. 

את הסעיף כך שהשיפוי לקבלן יהיה בגין העלות 
  המלאה כולל עלות המע"מ.

12.14.6  31.

₪  35 -לעדכן את תעריף הארוחות באילת ל מבוקש  הבקשה נדחית.
  .למדד התעריףולהצמיד את 

12.14.6  32.

נוסח הסעיף מבהיר מפורשות כי בכפוף לאישור 
כי חל עדכון במחיר הארוחה למעלה או למטה, המנהל 

יבוצע בהתאמה עדכון בתמורה אשר תשולם לקבלן, 
בכפוף לעמידתו בכל התנאים המוגדרים בחוזה, 

  הנדרשים לקבלת תמורה זו.

מנוסח הסעיף ניתן להבין כי גם במצב בו עלה מחיר 
הארוחה לא חייב מנהל החוזה לעדכן את התמורה 

  רשות.מבוקש הבהרת הלקבלן. 

12.14.7  33.
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הרשות מבהירה כי לא יחול שינוי במנגנון הארוחות 
המציעים לשקלל זאת במסגרת  הנקוב בסעיף וכי על

  הצעתם.

 1.5מקבל העובד עבודה שעות  10מאחר ועל 
מייצרת  8 -ארוחות, החלוקה של כמות השעות ב

ארוחות). האם  1.25הפסד לקבלן (הקבלן מקבל 
  הקבלן לתמחר הפרש זה?מנגנון זה יותאם או שעל 

12.14.8  34.

ככל שיוקם במסוף ניצנה מערך הסעדה הרשות תשלם 
לקבלן את עלות הארוחה בפועל וללא תוספת מע"מ 

כאמור בסעיף  בהתאם למנגנון המוגדר בחוזה
12.14.11.  

כי ככל שיוקם בניצנה מערך הסעדה תשלם  מבוקש
הרשות לקבלן את עלות הארוחה על פי עלותה 

  בפועל.

12.14.11  35.

מבוקש כי הרשות תשלם לקבלן "גב אל גב" לעניין   הבקשה נדחית.
  את עלות זמן הדרך בהסעות למסוף אלנבי.

12.15  36.

דקות לתושבי בית שאן  80לקבוע זמן הגעה  מבוקש  נדחית.הבקשה 
  .שנהוג בחוזה הנוכחיהעובדים באלנבי, כפי 

12.15  37.

 אשקלוןדקות לתושבי  95מבוקש לקבוע זמן הגעה   נדחית.הבקשה 
  .בניצנההעובדים 

12.15  38.

נבקש כי הרשות תשלם "גב אל גב" עבור זמן פריקת     הבקשה נדחית.
כפי שנהוג בחוזה  הנשקים גם למסופים אלנבי ורבין

  .הנוכחי

12.20  39.

כי הקבלן יהיה רשאי לתגבר באמצעות קבלן  מבוקש  הבקשה מאושרת.
  חיצוני, בכפוף לאישור מראש של הרשות.

13  40.

לחוזה, תשלום לקבלן בגין  13.1.2בהתאם לסעיף 
תגבור יהיה לפי תעריף לשעת עבודה למקצוע 

על פי דרישת הרשות,  הרלבנטי בגינו מבוצע התגבור
  הכספית.  בו נקב הקבלן בהצעה

באופן שבו לאחר המילים "בו נקב יתוקן  13.1.2סעיף 
ביחס לאותו יתווסף: " "הקבלן בהצעה הכספית

התגבור מבוצע במסוף אלנבי,  אם  כך למשלמסוף. 
אזי תעריף לשעת עבודה למקצוע הרלבנטי בו מבוצע 

לשעת עבודה למקצוע התגבור יהיה בהתאם לתעריף 
ו נקב הקבלן בהצעה בהרלבנטי בו מבוצע התגבור, 

     ".וף אלנבימסהכספית ב

.41  13  מבוקש להבהיר, מהו שכר העובד המתגבר?

יתוקן באופן שבו  14.1.1.1הרשות מבהירה כי סעיף 
וחדרים שישמשו לאחסון נשק : "המילים ימחקו

"חדרים שישמשו לניקוי ובמקומן יבוא:  "ותחמושת
  ". נשק והתחמשות

ובמקומו יבוא הנוסח  ימחק 14.1.1.3בנוסף, סעיף 
  כדלקמן: 

בחדר המשמש לניקוי נשק ולהתחמשות במסוף "
הגבול טאבה, יתקין הקבלן כספת משנית שתשמש 
לאחסנת נשקי "העברה חמה" שבמסוף וככל שיורה 
המנהל במהלך תקופת החוזה, יתקין הקבלן כספת 
משנית לאחסנת נשקי "העברה חמה" בכל מסוף 
אחר שבחוזה. על הקבלן לעמוד בכל הנחיות משטרת 

פי כל דין בכל הקשור להתקנת -ול עלישראל ולפע
  ."כספת משנית

"על  : המשפט שלהלן ימחקלחוזה  14.2.2מסעיף 
הקבלן לדאוג לרישוי "מפעל ראוי" לחדרים הנ"ל 

ימים טרם  30 -עפ"י נהלי משטרת ישראל, זאת לא מ
מועד תחילת השירותים השוטפים. ככל שהקבלן 
יבקש להעסיק עובדים במהלך תקופת ההערכות, 
הדבר יותנה בהצגת האישור ככל שיועסקו עובדים 

     בתחום האבטחה החמושה."

האם החדרים  .אין בתוך המסופים חדרי נשק כיום
שיסופקו לצורך כך על ידי הרשות עומדים בתקן 

  משטרת ישראל לחדר נשק, כולל דלת כספת?

14.1.1.3  42.
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עוד יובהר, כי כיום מאפשר צה"ל לקבלן המספק 
לאחסן כלי נשק בכספות המצויות בתחום שירותיו, 

הבסיסים הצבאיים הסמוכים למסופים ניצנה, אלנבי 
ונהר הירדן.   ככל שצה"ל ו/או המנחה הביטחוני או 
כל גורם אחר  ישנה אפשרות זו מסיבותיו הוא, יהיה 
חייב הקבלן בהעמדת כספת משנית/אתר לאחסנת כלי 

התפעולי לפרק ה' לנספח  2נשק עפ"י המוגדר בסעיף 
עפ"י העדכון לסעיף המפורט להלן. בהתייחס למסוף 
יצחק רבין, יצוין כי הקבלן הנוכחי מחזיק בתחום 
העיר אילת בכספת משנית/אתר לאחסנת נשק. 

יהיה חייב  24/7בהתייחס למסוף טאבה אשר מאויש 
הקבלן בהתקנת כספת משנית בחדר לניקוי נשק 

  והתחמשות שבצמוד לחפ"ק המסוף.

ובמקומו יבוא  ימחקלפרק ה' לנספח התפעולי  1סעיף 
תקצה לקבלן בכל אחד  הרשותהנוסח כדלקמן: "

לניקוי כלי נשק  שישמש חדרממקומות השירות 
והתחמשות. מובהר בזאת כי חדרים אלו לא ישמשו 
לאחסנת כלי נשק, למעט החדר לניקוי נשק 
והתחמשות במסוף טאבה, בו יתקין הקבלן כספת 

קי "העברה חמה" המצויים משנית לאחסנת נש
  ."במסוף

ובמקומו  ימחקלפרק ה' לנספח התפעולי,  2סעיף 
  יבוא הנוסח כדלקמן:

על הקבלן לספק על חשבונו, כספת משנית/אתר "
לאחסון נשק, מחוץ למסופים אלנבי, נהר הירדן 

דקות  15יצחק רבין וניצנה, ובמרחק שלא עולה על 
ויתקין הקבלן, נסיעה מהמסוף ובמסוף טאבה, יספק 

על חשבונו, כספת משנית לאחסנת נשקי "העברה 
חמה" המצויים במסוף. ככל שיורה המנהל במהלך 

על חשבונו, כספת  תקופת החוזה, יתקין הקבלן
משנית בכל מסוף עליו יורה המנהל. באחריות הקבלן 
לקבלת כל האישורים הנדרשים לאחסון נשק 

ל דרישות ותחמושת ולדאוג לכך כי האתר יעמוד בכ
המיגון והאבטחה של משטרת ישראל בהתאם 
למיקומו, זאת לא יאוחר מיממה טרם תחילת תקופת 

  ".ההתקשרות

     

האם מערכת לסידור עבודה ומערכת ההסעות   ה.יהמערכות מתממשקות אחת לשני
  מתממשקות אחת לשנייה?

14.1.2  43.

על הקבלן תשומת לב המציעים כי הבקשה נדחית. 
אשר  ,תקן הנדרשל בהתאםעובדים  כמות להחזיק

 קבלןשיאפשר ל פןהשירותים באותספיק למתן 
מיידי, עובד  אשר יחליף כל עובד  פןלהעמיד באו

שהופסקה עבודתו מכל סיבה שהיא. הרשות לא תיתן 
ידה לפגיעה בשירותי המתקנים בשל חוסר בעובדי 

  הקבלן.

כי אם הופסקה עבודתו של עובד לאלתר  מבוקש
  בהתאם לבקשת הרשות, הקבלן לא ייקנס.

21  44.

.45  29  מבוקש כי סכום הערבות לקיום החוזה תוקטן.  הבקשה נדחית.

עלויות הכרוכות בשכר כולל רכיב התקורה המוצעת   הבקשה נדחית.
: שעות כגון ומושפעות מעליית שכר המינימום

מבוקש . וכו' שעות קורסנוספות, שעות אובדן זמן, 
רכיב השכר בתוך התמורה המושפע מעליית שכר כי 

  המינימום או שינויי חקיקה יוצמד אליו. 

31  46.

מבוקש להשוות את התנאים הנלווים (דיור, טיסות   הבקשה נדחית.
וכו') לעובדים במקצועות השונים באיזור אילת 
לתנאים הנלווים אשר ניתנים לעובדים באותם 

  בחוזי הרשות הנוספים באילת.מקצועות 

31  47.
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   הבקשה נדחית.

, 31/12/2017מובהר כי בחוזה הנוכחי המסתיים ביום 
נקבע מענק בגין עבודה במשמרת לילה במסוף אלנבי 

שעות  24ידי לאיוש המסוף יוזאת לאור הצורך המ
  ביממה לאור החלטת הדרג המדיני.

הרשות לא תחיל את מנגנון מענק משמרת לילה 
במסגרת החוזה נשוא המכרז והמציעים נדרשים 
לשקלל במסגרת הצעתם עבודה במשמרות לילה 
בהתאם לשעות המשמרות המפורטות בנספח 

  התפעולי.

לצרכי מידע בלבד, להלן גובה המענקים המשולמים 
  במסגרת החוזה הנוכחי בלבד: 

גובה מענק בגין כל   מקצוע
  משמרת לילה

 משקף כבודה

150 ₪  

  בטחוניבודק 

  פקיד חפ"ק

  סורק

  סדרן

  עובד העמסה

  תחזוקן

  ראש אולם בודקים

175 ₪  

  3, 2, 1מאבטח שנה 

  אחמ"ש סורקים

  רמ"ש תפעול

  ר"צ תפעול

  רמ"ש בודקים

  רמ"ש מאבטחים  ₪ 200

    מנהל תורן

לילה  משמרת מענקבחוזה הנוכחי משלמת הרשות 
על מנת שיתאפשר להביא עובדים לעבוד במשמרות 

גם  מנגנון הנ"ל. מבוקש לקבוע הלילה במסוף אלנבי
לחוזה החדש ולהחיל מנגנון זה גם על מסוף בגין 

  .שעות ביממה 24(טאבה) הפועל 

31  48.

עקב מחסור מתמיד בבעלי תפקידים או באילוצים   הבקשה נדחית.
תפעוליים, עובדים נדרשים לעיתים תכופות לעבוד 

כי הרשות תשלם לקבלן מבוקש במקצוע אחר. 
ולא בהתאם  של העובד תמורה בהתאם להכשרתו

  לתפקיד שביצע בפועל.

31  49.

הקובע כי  12.4.3תשומת לב המציעים לנקוב בסעיף 
הקבלן יפריש בגין השכר הרגיל המשתלם בגין עבודה 
במנוחה השבועית, בחג ובשעות נוספות (קרי השכר 

 50% -או ה 25%-ללא התוספת של ה 100%בשיעור 
בגין עבודה בשעות נוספות או במנוחה השבועית או 

 8.33% -מולים ותג 7.5%בחג, לפי העניין) בשיעור של 
לרכיב  7%לפיצויים, וכן ינכה מעובד הקבלן 

כמו כן יפריש הקבלן בגין תוספת השכר התגמולים; 
 50%או  25%המשולמת בגין עבודה בשעות נוספות (

 7.5%) בשיעור של 50%לפי העניין) וימי מנוחה (
 7%לפיצויים, וכן ינכה מעובד הקבלן  6% -תגמולים ו

  .לרכיב התגמולים

ת לב המציעים כי עליהם לתמחר עלויות אלו תשומ
  במסגרת רכיב "הוצאות ורווח".

תוספת  50%רק קבלן לם לושי הנקוב בסעיףעל פי 
על שכר הבסיס שנקבע לכל תפקיד בצירוף ביטוח 
לאומי. הדבר מנוגד להוראות צו ההרחבה בענף 
השמירה שקובע כי על תוספת זו יש להפריש 

). נבקש כי הרשות 6%( תשלומים לגמל וכן לפיצויים
תעדכן את התמורה כך שעבור אותה תוספת 
תשולמנה גם העלויות הסוציאליות הקבועות בצו 

  ההרחבה.

31.1.2.1  50.
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התוספת לעלות שעת שבת/חג אינה מכסה את עלות   לעיל. 50תשומת לב המציעים למענה הרשות לשאלה 
המעביד על פי דין ואינה כוללת הפרשות (פנסיה, 

ביטוח לאומי) על הגמול בגין שעות שבת/  פיצויים,
  נא הבהרתכם. חג.

31.1.2.1  51.

  הבקשה מתקבלת.

  לחוזה יתווסף הנוסח כדלקמן: 12.25.1לסעיף 

יובהר, כי הפרשה לקרן השתלמות תתבצע על רכיב "
  שכר היסוד ועל רכיב דמי הבראה. 

ההפרשה לקרן השתלמות תתבצע גם על דמי 
  חופשה, חג ומחלה.

לקרן השתלמות לא תבוצע עבור גמול ההפרשה 
עבודה בשעות נוספות ועבור גמול עבודה במנוחה 
השבועית. כלומר, ההפרשה תבוצע רק עבור השכר 

  ".הרגיל המשולם בגין עבודה במנוחה השבועית

מנוסח הסעיף ניתן להבין כי הרשות אינה מחייבת 
לשלם קרן השתלמות בגין ימי מחלה לעובד. במידה 

כאמור, נא הבהירו כי עלות ההפרשות  ונדרש לשלם
  תשולם לקבלן "גב אל גב".

31.1.2.3  52.

  מבוקש לקבל הנתונים הבאים:  הבקשה נדחית.

על  והושתאשר  מיםהמוסכ יםהפיצוי סכום  .א
בשלוש השנים האחרונות (בחתך הקבלן הנוכחי 

  ? בגין חוסר של עובדיםחודשי) 

כמה חריגות היו בפועל ומה אחוז הקנסות   .ב
  סך החריגות.מתוך 

32  53.

. בסמכות המנהל לבחון ולאשר לא יחול שינוי בסעיף
עפ"י שיקול דעתו הבלעדי היעדרות של המפקח או של 
מי מצוות הניהול מטעם הקבלן במסוף, בהתאם 

  לנסיבות ההיעדרות. 

היעדרויות שיהיו הסעיף בגין להחריג  מבוקש
באישור מנהל המסוף, וכן היעדרויות על פי חוק, 

  כגון: מחלה, חופשה, מילואים וכיוב'.

32.1.5  54.

הרשות שחוסר בתפקידים בגין לקבוע כי  קשמבו  לעיל. 23תשומת לב המציעים למענה הרשות לשאלה 
לקדמם (רמ"שים, רכזים, ראשי אולם, מבקשת 

  חפ"ק ומשקפים), הקבלן לא ייקנס.

32.1.6  55.

הבקשה נדחית. באחריות הקבלן להחזיק מלאי של 
אשר יאפשר החלפת פריט תקול באורח  ,צל"מפריטי 

טחוניים ימיידי, כדי שלא לפגום בצרכים הב
  המבצעיים.

 מבוקשימי עבודה.  14 לפחותתיקון צל"מ אורך 
  לתקן את הסעיף בהתאם.

32.1.11  56.

כפי שרשום במפורש בסעיף לא יחול שינוי בסעיף. 
מים יוטלו בכפוף לשיקול כלחוזה, פיצויים מוס 32.1

  דעתו של המנהל והחלטתו בנוגע לכל מקרה בנפרד. 

ענונים, הדרכות והכשרות מתבטלים לעיתים יר
 הסעיףכי  מבוקשתכופות עקב אילוצים תפעוליים. 

  מקרים אשר יאושרו על ידי מנהל המסוף.יוחרג ב

32.1.16  57.

להוראות הדין המציעים תשומת לב קשה נדחית. הב 
  .הקיבוצי בענף השמירה בעניין זהבהסכם 

במידה ועובד מתפטר לפני תום מבוקש לאשר כי 
תקופת ההעסקה המינימאלית העלות בגין סעיף זה 

  תחול על העובד.

32.1.21  58.

סעיף תשומת לב המציעים לנקוב בהבקשה נדחית. 
32.1.23.2.  

להחריג מילואים ותאונות עבודה ממגבלת  מבוקש
  .הימים 10

32.1.23.1  59.

  נספח תפעולי –נספח א' לחוזה 

מבוקש להגדיר מינהלת לפרויקט מטעם הקבלן   הבקשה נדחית.
 3סגני מנהל פרויקט,  2המונה: מנהל פרויקט בכיר, 

  רכזות גיוס, רואה חשבון וחשבת שכר.

.60  פרק א'

בפרט מפרטים מהם תנאי  12החוזה בכלל וסעיף 
העבודה אשר הקבלן מתחייב לקיים ביחס לכל אחד 

ידו במתן השירותים, -מהעובדים שיועסקו על
והמפקח בכללם. תשומת לב המציעים לעניין תפקיד 
מפקח אשר עונה על דרישת תפקיד "אחראי" בהתאם 
להוראות ההסכם הקיבוצי בתחום השירותים נשוא 
מכרז זה ובאשר כך הרי שלעניין המפקח על המציע 
יהא לשקלל עלות שכר של מפקח בהתאם להגדרה זו 

  הסכם הקיבוצי.ב

רכבים  ,שכרמפקחים (שיש לשלם למהם התנאים 
  .)וכו'

החוזה  מי מנהל את הפעילות המפקחים, מלבד
ניהול  ,גיוס ,ניהול לוגיסטי ,ניהול הפרויקט מבחינת
  .גביהושכר  ,ניהול מערך ההסעים ,הנשק

האם ישנה דרישה למינהלת לנושאים אלו? ואם כן 
  .ממנהממוקמת ומה נדרש  היכן היא

.61  פרק א'
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לחוזה, לפיו  16.5תשומת הלב המציעים לסעיף 
הרשות אינה מחויבת בתשלום עבור שעות עבודתם 

  של מפקחים ואנשי ניהול מטעם הקבלן.

הרי שעל הקבלן לשלם  16.5יחד עם זאת, לפי סעיף 
למפקחים ולאנשי המנהלה מטעמו את מלוא 

  התשלומים הנדרשים לפי הוראות כל דין.

זה, הרשות תפנה את תשומת הלב המציעים בעניין 
  להסכם הקיבוצי בענף השמירה.

באשר  המציעיםהרשות אינה מתערבת בשיקול דעת 
אולם אין  לניהול כל פעילויות החוזהנהלת ימצורך בל

עמוד בתקנים כמפורט בכך כדי לגרוע מחובת הקבלן ל
בנספח הניהול ומחובת הקבלן להעמיד את המשאבים 

על מנת לעמוד בכל הניהוליים הנדרשים 
   . התחייבויותיו על פי החוזה

     

תקני הניהול אותם דורשת הרשות הינם כמפורט 
לקבוע עפ"י מיטב  המציעיםבנספח התפעולי. על 

שיקול דעתם המקצועי את התקנים המקצועיים 
מטעמם ועל חשבונם, אשר יידרשו להם על מנת לספק 

  השירותים.כלל את 

תקני הניהול הנוספים הנדרשים במסופים  מהם
  ?מעבר למפקח ועוזר מפקח

פרק א' 
  1סעיף 

62.

הרשות אינה מגבילה את הקבלן   הבקשה נדחית.
במספר העובדים אשר ישמשו בתפקיד המפקח, 

לחוזה, הקבלן מתחייב שכל  6.11ובהתאם לסעיף 
ידו במתן השירותים יועסקו - העובדים שיועסקו על

  בהתאם לחוק שעות עבודה ומנוחה.

לקבוע כי המפקח לא יאריך את שהותו  מבוקש
 12(נוחה דה ומובשעות מעבר לנקבע בחוק שעות עב

  ').ימי עבודה בשבוע וכו 7 שעות ליום עבודה,

פרק א' 
  2.17סעיף 

63.

לבדוק את עלויות הארנונה בכל  רשאים  המציעים
המסופים  ממוקמיםאחת מהמועצות המקומיות בהם 

בהתאם לסוג הנכסים אשר עתידים להימסר לידי 
הזוכה במכרז לשימושו. בהתייחס לשאר העלויות 
השוטפות, אלו תלויות בהיקפי הצריכה בפועל ולפיכך 

  משתנות מעת לעת. 

כגון לנכסים  השוטפות פירוט של עלויות מבוקש
שעל הקבלן לשלם עבור  'חשמל, ארנונה וכו

  .המשרדים וחדרי המנוחה

פרק א' 
  5סעיף 

64.

הזוכה במכרז יקבע, עפ"י שיקול דעתו המקצועי, את 
הגורמים המקצועיים מטעמו הנדרשים לו לצורך 
אספקה מיטבית של שירותיו בכל הקשור למטלות 

וניהול  המפקח המפורטות בפרק א' לנספח התפעולי
וזאת מעבר לתקן  שירותיו בכל אחד מהמסופים

החובה של מפקח/צוות מפקח אותו קבעה הרשות בכל 
  מסוף בנפרד.

את מטלות צוות  הוא הגורם הנדרש לבצע מי
  ?המפקח ביתר המסופים

.65  1פרק א'

התנאי לקבלת סכום השתתפות הקבלן בעלות מנוי 
לחדר כושר, מותנית בהיותו של עובד הקבלן מנוי 

ן יידרש להציג מודגש בזאת, כי הקבל בחדר כושר.
לבקשת הרשות, אסמכתאות לרישום העובדים 

  המקבלים את תשלום ההשתתפות במנוי לחדר כושר.

האם כלל המאבטחים זכאים להטבה ללא קשר 
שום למכון כושר או שהם צריכים להביא אישור ילר

  מהקבלן? על רישום בכדי לקבל את ההטבה

' בפרק 
  2סעיף 

66.

לקבל את כתובות המגורים של העובדים או  מבוקש   הבקשה נדחית. 
  לפחות עיר המגורים או הישוב.

.67  פרק ג'

מבלי לגרוע מחובת הקבלן להעמיד הסעות לעובדיו 
אל המתקנים ומהם, כמפורט בפרק ג' לנספח 
התפעולי, תתאפשר הגעה עצמית של עובדים אל 
המתקנים בכפוף לאישור המנהל, עפ"י שיקול דעתו 

  מקרה ומקרה בנפרד.הבלעדי, בכל 

הגעה עצמית של עובדים ככל  תתאפשר מבוקש כי
  וניתן.

.68  פרק ג'

עשר הדקות הנדרשות להגעה טרם המשמרת חיובי. 
  ישולמו ע"י הרשות.

דקות לפני  10שהעובדים יגיעו למסוף  הדרישה הינה
כל משמרת. האם השכר לעובדים בגין זמן זה 

  ישולם לקבלן או שעל הקבלן לתמחר עלות זו?

 ' גפרק 
  1סעיף 

69.

לכל מסוף  העכמות ההסעות השנתית שבוצ מהי  אין בידי הרשות רישום נתונים מסוג זה.
  ?בר להסעות הרגילות למשמרות ולהכשרותעמ

 ' גפרק 
  2סעיף 

70.
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כמות השעות ששילם הקבלן הנוכחי לעובדיו  מהי  .אין בידי הרשות נתונים מסוג זה
  ?עבור חריגות משעות ההסעה המותרות

 פרק ג' 
  5סעיף 

71.

הקבלן הנוכחי מספק ארוחות באמצעות: מסעדת 
"ג'קניס", מסעדת "הטעם של קובי" ו"קפה נאמן 

בכל (חלבי)". יודגש כי הזוכה במכרז רשאי לבחור 
ספק ארוחות אחר בתחום מרחב אילת ובלבד והוא 
עונה על דרישות הרשות בכל הקשור להרכב הארוחות 

  והתפריט המוצע.

.72  'דפרק   ?ספקי הארוחות כיום למסופים רבין ובגיןהם מי 

חה במקרה הנדון והרשות תשלם לקבלן את עלות האר
ובלבד ועלות זו והסדר הארוחה החליפי אושרו ע"י 

  מראש ובכתב.המנהל 

להבהיר כי במקרה של ביטול הסדר הסעדה  מבוקש
  במסוף, הרשות תשלם לקבלן את עלות הארוחה.

 'דפרק 
  6סעיף 

73.

עובדים לצבירת ארוחות לבטל את זכאות ה מבוקש  הבקשה נדחית.
  .שלא נוצלו

 'דפרק 
  8סעיף 

74.

לפרק  9ף יכמות כלי הנשק הינה בהתאם למפורט בסע
  לנספח התפעולי. י"ב

כמות הנשקים שנדרש לאחסן בכל חדר נשק  מהי
  ?אשר נמצא מחוץ למסוף

.75  'הפרק 

תשומת לב המציעים למענה לשאלה  הבקשה נדחית.
  לעיל. 42

לקבל את כתובות חדרי הנשק המשמשים  מבוקש
  .הנוכחי הקבלןכיום את 

.76  פרק ה'

לקבל אומדן קילומטרז' של כל כלי הרכב  מבוקש  הבקשה נדחית. הרשות אינה מחזיקה בנתונים אלו.
  .בסעיףהנקובים 

.77  פרק ו'

כלי כוללים גם את בטבלה כלי הרכב הנקובים ם הא  .תשליליהתשובה 
  ?מפקח ועוזר המפקחההרכב של 

  פרק ו'
  1סעיף 

78.

 בנספח התפעוליכל רכב שעומד במפרט כפי שמופיע 
 ושיאושר על ידי המנהל .
כלי הרכב המשמשים את כי  ,לצורכי מידע בלבד יצוין

  :הקבלן המספק שירותיו כיום הם

  מיצובישי האנטר -במסופים ניצנה ונהר הירדן 

  מאקס-איסוזו די -במסוף אלנבי  

של טנדר מאושרים ע"י הרשות לקבל דגמים  מבוקש
  .4*4משא 

 פרק ו' 
  1סעיף 

79.

נתוני ק"מ שבוצעו ע"י רכבי התפעול  מבוקש לקבל  הבקשה נדחית. הרשות אינה מחזיקה בנתונים אלו.
  במהלך השנה האחרונה.

פרק ו'  
  1סעיף 

80.

לא ניתן לבצע הסעות הרשות מבהירה ומדגישה כי 
  באמצעות רכבי התפעול.

בעלי תפקידים מטעם הקבלן יאושרו לנסיעה הביתה 
או תפעולית, ו/טחונית יובחזרה, לצורכי כוננות ב

שיקול דעתו בהתאם להחלטת מנהל המסוף ועפ"י 
הבלעדי ועל הקבלן יהיה לשאת בכל ההוצאות 

  הכרוכות בכך.

ת לא ייעשו כל שימוש ברכבי הקבלן ורשהעובדי 
  לצורך נסיעה לביתם ובחזרה.

האם ניתן לבצע הסעות באמצעות רכבי התפעול? 
האם בעלי תפקידים מהיחידה או מהרשות 

  משתמשים ברכבים האלה לנסיעה הביתה ובחזרה?

פרק ו'  
  1סעיף 

81.

  :יבוא הנוסח שלהלן 4.1במקום סעיף 

בתחום תדרי הקשר של הרשות  ניידמכשיר קשר "
(אישור אשר יסופק ע"י הרשות ויותקן ע"י הקבלן 

לשימוש בתדרי הרשות יינתן ע"י המנהל לאחר מועד 
  החתימה על חוזה ההתקשרות עם הקבלן).

פרק ו'    מבוקשת הבהרה לעניין מכשיר הקשר.
  4.1סעיף 

82.

הסעיף יתוקן כך שהמקצועות אשר יצוידו בפנס 
  .מאבטח, רמש מאבטחים וסגן קב"טהינם: 

מבוקשת הבהרה לעניין המקצועות הנדרשים 
  להצטייד בפנס.

פרק ז'  
  1.2סעיף 

83.

, תה, סוכר, קפהבחדרי המנוחה נדרש לספק הקבלן 
  .זיתחלב וסוכר

'  זפרק   האם הקבלן נדרש לספק קפה תה וסוכר בעמדות?
  1.10סעיף 

84.

תשומת לב המציעים כי חזיית זיהוי זוהרת כנקוב 
   לכל אחד מעובדי הקבלן.ע"י הקבלן בסעיף תסופק 

'  זפרק   נדרשת.הכמות מהי הלציין  מבוקש
  1.17סעיף 

85.
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לפרק ז'  1.23הציוד המצוין בסעיף הרשות מבהירה כי 
  על ידי הרשות.לקבלן סופק ילנספח התפעולי 

'  זפרק   סעיף זה.בלקבל פירוט של הציוד הנדרש  מבוקש
  1.23סעיף 

86.

מאחר והעובדים במסופים מתגברים גם במסופים   הבקשה נדחית.
כי הביגוד בכלל המסופים יהיה  מבוקשאחרים, 

  זהה.

'  זפרק 
  1.25סעיף 

87.

להוראות הדין המציעים תשומת לב קשה נדחית. הב 
  .עניין זהבבהסכם הקיבוצי בענף השמירה 

להגדיר שבמידה וייווצר נזק למכשיר  מבוקש
 רשאיהקבלן יהיה  ,הסלולר בזדון או בשל רשלנות
  לחייב את העובד בגין הוצאה זו.

פרק ז'  
 5 ףסעי

  6וסעיף 

88.

מאחר והעובדים במסופים מתגברים גם במסופים   הבקשה נדחית.
אחרים, מבוקש כי הביגוד בכלל המסופים יהיה 

  זהה.

פרק ח' 
  7סעיף 

89.

הרשות מבהירה כי מפרט כפפות הירי יהיה בהתאם  
להנחיות ביה"ס להדרכת מאבטחים כפי שימסרו לידי 
הזוכה במכרז. יודגש כי כפפות הירי יסופקו לשימוש 

  מאבטחים חמושים בלבד.

פרק ח'  ע"י הרשות. דגמי כפפות ירי מאושרים מבוקש לקבל
  18סעיף 

90.

כך שבמקום  יתוקןלפרק ח' לנספח התפעולי  21סעיף 
הורה המנהל "כדלקמן:  הנוסח הקיים יבוא הנוסח

או לחדול מלעשות שימוש  בכתב לקבלן להחליף
עקב בלאי או מערכת בגדים או מדים או הנעלה, ב

, יספק מעבר עונה או אי התאמה למידות העובד
הקבלן, בתוך שבועיים ממועד קבלת הודעת המנהל, 

, על מערכת בגדים או הנעלה או מדים חדשים
  "חשבונו.

כי סעיף זה יבוטל והחלפת הביגוד תיעשה  מבוקש
  בהדרגה לפי בלאי או מעבר עונה.

פרק ח' 
  21סעיף 

91.

חדר התדריכים החיצוני למסוף נהר הירדן המשמש 
את הקבלן כיום מצוי במבנה מסחרי מחוץ למסוף 

  השייך לקיבוץ מעוז חיים.

לקבל את כתובת חדר התדריכים המשמש  מבוקש
  .הנוכחיקבלן כיום את ה

.92  'יפרק 

כמה חדרי נשק נדרשים בכדי להפעיל את מערך   .לעיל 42תשומת לב המציעים למענה הרשות לשאלה 
חדרי הנשק  היכן ממוקמים, םהאבטחה במסופי

  ומה הן העלויות הכרוכות בהפעלתם?

.93  פרק י"ב

מפרט הפנס יהיה בהתאם להנחיות ביה"ס להדרכת  
  מאבטחים כפי שימסרו לידי הזוכה במכרז.

שיהיה ללא שלט,  וכןלקבל מפרט לפנס  מבוקש
  היות והשלטים נוטים להתקלקל באופן קבוע.

 פרק י"ב
  2סעיף 

94.

פרק י"ב   .האריך את הזמן הנדרש להחלפת נשקל מבוקש  הבקשה נדחית.
  )ד(8סעיף 

95.

הדרכת מאבטחים מבצע כיום בחינה של מס' ס לביה"
חליפיים לזה המוגדר בנספח  דגמי מכשיר קולימציה

הזוכה במכרז יקבל את דגם המכשיר  התפעולי.
המאושר מבצעית אשר יחליף את הדגם המוגדר 

  בנספח התפעולי.

לא ניתן להשיג את הפריט בארץ כיום ויש פתרונות 
  .לשנות את הפריטמבוקש  ,חליפיים

 י"בפרק 
  (ה)8סעיף 

96.

להבהיר כי תוספת כלי נשק או אמצעים  מבוקש  הבקשה נדחית.
  ישולמו על ידי הרשות לקבלן "גב אל גב".

פרק י"ב 
  )ד(11סעיף 

97.

  הבקשה נדחית.

כמויות העובדים אשר ביצעו הכשרות בסיסיות בשנת 
, אינה רלוונטיות לתקופת החוזה שתחילתה 2016

  .2018בשנת 

העובדים שביצעו הכשרה בסיסית מויות כ מהן
 ?בחתך של מאבטחים, סורקים ובודקים 2016בשנת 

 'גפרק י
  2.1.2סעיף 

98.

מבלי שיהיה במידע שלהלן לחייב את הרשות וכאמור 
לטופס הזמנת ההצעות, להלן נתוני  5.8בסעיף 
  הרשות:

- בודקים בכ 90-100בממוצע  הוכשרומדי שנה 
 .90% -כ בממוצע סיימו קורסקורסים בסיסיים. 

סיימו קורס חונכים.  40-45בממוצע  הוכשרומדי שנה 
 .90% -כ בממוצע

 6 -משקפים בכ 40-50בממוצע  הוכשרומדי שנה 
  .90% -כ בממוצע סיימו קורסקורסים. 

בכל שבוצעו ל ההכשרות מבוקש לקבל נתונים בגין כ
  :בחתךהתפקידים 

  אחרונות.השנים ה 3 -כמות הקורסים ב

  .החניכים שפתחו כל קורסכמות 

  מוסמכים בסוף כל קורס.החניכים הכמות 

  ת החניכים בכל קורס.סיבות לאי הסמכפירוט ה

לקבל רשימת כל העלויות הכרוכות  מבוקשכמו כן 
  בהכשרות בפירוט רב יותר.

 פרק יג'
 2סעיף 
  5וסעיף 

99.
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 סיימו. ראשי אולם 30-35בממוצע  הוכשרומדי שנה 
  .95% -כ בממוצעקורס 

ראשי משמרות .  12-15בממוצע  הוכשרומדי שנה 
  .95%  -כ בממוצעסיימו 

הסיבות לאי הסמכה יכולות להיות רבות ומגוונות והן 
משתנות מחניך לחניך, כאשר בתמצית מדובר באי 

    התאמה לתפקיד.

קורס את  התחילומדי שנה  -קורסי מאבטחים 
 עמד. אחוז המסיימים מועמדים 35-45המאבטחים 
  .70% -כ בממוצע על

     

כי שעות ההדרכה נעשות לאחר ו/או  לאור העובדה  הבקשה נדחית.
כי הרשות תשלם לקבלן את  מבוקש לפני המשמרת

  נוספות. אלו כשעות עלות שעות

פרק יג' 
  2.4סעיף 

100.

כי הרשות תשלם  מבוקששעות,  12 אורכיםאימונים   הבקשה נדחית.
  נוספות.  השעות הלקבלן את עלות 

פרק יג' 
  2.4סעיף 

101.

הבקשה נדחית. כל חריגה מכמות המועמדים 
המוגדרת הנה בכפוף לאישור מנב"ט מסופים ושתפ"א 

  מראש ובכתב.

להפחית את  מבוקש ,לאור ניסיון השנים האחרונות
  .5 -כמות המועמדים ל

פרק יג' 
  5.5סעיף 

102.

יצוין כי ביה"ס להדרכת מאבטחים . הבקשה נדחית
הגוף  אשר נקבעים על ידי בטיחות במדדי עומד 

גורמי הבטיחות של רשות שדות  על ידיהמנחה ו
  התעופה.

עקב פציעות רבות של מאבטחים בקורסים 
ובאימונים החוזרים, נבקש כי ממונה הבטיחות 
מטעם הקבלן יהיה רשאי לתחקר ולבצע סקר 

  סיכונים באתר.

פרק יג' 
  7סעיף 

103.

כמות האימונים החוזרים שבוצעו במהלך שנת  מהי  אין בידי הרשות נתונים מסוג זה.
2016?  

פרק יג' 
  7סעיף 

104.

 בכליישא  הקבלןלפרק י"ג  " 9.2כמפורט בסעיף 
הלנת הנלוות לביצוע ההדרכה ובהן: העלויות 

העובדים, כלכלתם, הסעותיהם ככל שיידרש ובכל 
  ....."אחרת נלוויתעלות 

האם הקבלן נדרש להלין את כל חניכי קורס 
  ?דקים, גם אם הם גרים בקרבת נתב"גהבו

פרק יג' 
  9.2סעיף 

105.

כי התמורה תהיה בהתאם להכשרת העובד  מבוקש  הבקשה נדחית.
  קב"ט ולא לפי תפקידו בפועל. גןס

פרק יג' 
  (ג)24סעיף 

106.

להבהיר כי הרשות תשלם לקבלן בגין שעות  מבוקש  הבקשה מאושרת.
הנקובים  עותוההדרכה וההכשרה של כלל המקצ

  .בסעיף

פרק יג' 
  26סעיף 

107.

ובמקום הנוסח הקיים  יתוקןלפרק י"ג  31.6סעיף 
  ן:קמלדכיבוא הנוסח 

הקבלן ישלים את הכשרת העובד שייבחר לתפקיד, "
-31.1בקורסים המפורטים לעיל שהינם בסעיפים 

, בתוך חודשיים מיום כניסתו לתפקיד. 31.3
יושלמו   31.4-31.5הקורסים המפורטים בסעיפים 

בתוך ארבעה חודשים מיום כניסתו לתפקיד. 
בסמכות מנהל החוזה לאשר מועדים שונים מהנקוב 

  ".לעיל

 –הנקובים בסעיף חלה טעות סופר לגבי הסעיפים 
  .נא הבהרתכם

פרק יג' 
  31.6סעיף 

108.

י מנהל המסוף "תוכן ההשתלמויות יקבע בכל מסוף ע
טרם ביצוען. הקבלן לא יידרש לממן הדרכה 
במסגרתן. הדרכה ככל שתבוצע באמצעות מדריך 

  חיצוני, תמומן על חשבון הרשות.

לקבל מידע על תוכן ההשתלמויות והאם  מבוקש
  ובאיזו עלות? ןהקבלן יידרש לממן הדרכה במסגרת

פרק יג' 
  35.6סעיף 

109.

י הרשות לביצוע מבחני "מכון קינן שפי מאושר כיום ע
בו את התאמה לתפקידים הנדרשים. ניתן לברר 

   מאפייני המבחנים.

לקבל את אפיון מבחני ההתאמה לכל  מבוקש
  .התפקידים הנדרשים

' דפרק י
  1.7סעיף 

110.

שנות לימוד ללא  12 - נבקש לשנות את ההגדרה ל  הבקשה נדחית.
  .שנהוג בחוזה הנוכחיתעודת בגרות מלאה, כפי 

' דפרק י
  2.17סעיף 

111.
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 יתוקן כךלפרק י"ד לנספח התפעולי  2.17סעיף 
 :קמןלכד "שרות צבאי מלא"המילים יתווסף לאחר ש
או שרות לאומי באחד מגופי הביטחון הממלכתיים "

  ".בלבד

פרק יד'   גם בוגרי שירות לאומי. ומבוקש כי יאושר
  2.17סעיף 

112.

נבקש כי חישוב שעות התמורה בגין סגירת מסוף   הבקשה נדחית, לא יחול שינוי בנוסח הסעיף.
  התפעולי.יהיה בהתאם לנספח 

' זפרק י
  2.1סעיף 

113.

הבקשה נדחית. תשומת לב המציעים למענה הרשות 
  לעיל. 9לשאלה 

יום מראש על  30 -להודעה ה מבוקשת לשנות את
מנת לעמוד בדרישות החוק להודעה מוקדמת לעובד 

  וחוק להגברת האכיפה.

פרק יז' 
  2.4סעיף 

114.

במסוף נהר הירדן  1שעות המשמרת בעמודת תמך 
  .16:00 – 06:30יתוקנו לשעות:  4 -ו 1בטבלאות 

למסוף נהר הירדן  4ומס'  1מס' ת התקנים אובטבל
המשמרת  שעותבנתון  1תמך ישנה סתירה בעמודת 

 -) שעות 9.5משמרת ( היקף שעותלנתון  )שעות 13(
  נא הבהרתכם.

התקנים מבוקש כי תיערך בדיקה נוספת לעניין 
  .היקף השעות הנדרשו

.115  'חפרק י

במסוף נהר  2שעות משמרת תמך לא יחול שינוי ב
את במפורש כי המנהל יוכל זהירדן. עם זאת מובהר ב

ן על הארכת שעות משמרת כמענה להורות לקבל
עפ"י שיקול דעתו הבלעדי לצורכי שרות חריגים 

  להיענות לכך.והקבלן יהיה חייב 

שעות  למסוף נהר הירדן 1מס' בטבלת התקנים 
. 11:20-21:30יום הן כ" בפועל 2המשמרת "תמך 

  .מבוקש תיקון השעות

.116  פרק יח'

 1 -תקן המאבטחים למשמרת ערב יתוקן מ כמבוקש.
   .4 -ל

מבוקש לעדכן  בטבלת התקנים למסוף נהר הירדן
  .4 -ל תקן המאבטחים למשמרת ערבאת 

.117  פרק יח'

  הבקשה נדחית. 

,  יקבעו עפ"י שיקול מקצועי בעלי ניסיון ,מציעיםה
דעתם המקצועי את גודל מצבת העובדים הנדרשת 
בכל מקצוע שרות על מנת לספק את צורכי השרות 

  בצורה מיטבית וכן לרווחת עובדיהם.

, מסופיםעל סמך הניסיון המצטבר ב ,לקבל מבוקש
  מסוף.המצבה המומלצת בכל תפקיד ובכל  ימה

.118  פרק יח'

יצחק למסוף  ןהמעודכ 4פרק תשומת לב המציעים ל
ומחליף את  זו 1להבהרה מס' ' גכנספח  ףרבין המצור

  .לפרק י"ח בנספח התפעולי 4פרק 

 השונ התקנים במסוף רבין אשר פורסמטבלת ה
הנהוגים בחוזה הנוכחי. נא מהותית מהתקנים 

  בדיקתכם.

.119  פרק יח'

מבוקש לעדכן  מנחם בגיןבטבלת התקנים למסוף   הבקשה נדחית.
  .4 -ל המאבטחים למשמרת ערבאת תקן 

.120  פרק יח'

 ותהמצורפ הוותקת אותשומת לב המציעים לטבל
  זו. 1להבהרה מס'  'אכנספח 

  

המקצועות לקבל את טבלאות הוותק בחתך  מבוקש
ף או לחילופין טבלאות וותק בהפרדה בין מסובכל 

  המסופים.מסוף אלנבי לשאר 

.121  'טפרק י

  תנאי רכישת נתוני נוכחות עובדים –לחוזה  ב'נספח 

.122  כללי  .הנקובות בנספחת יועלואת הלבטל  מבוקש  הבקשה נדחית.

  בטיחות וגהות –לחוזה  ד'נספח 

נכון להיום הקבלן מחויב בביצוע בבדיקות תקינות 
תקופתיות לכלי רכב שברשותו, ציוד מיגון אישי 
בעבודת אחזקה ככל שמסופק ע"י הקבלן ואמצעי 

  שבנספח התפעולי. 'בילחימה בהתאם להוראות פרק 

לבצע  הקבלןלקבל פירוט של הציוד שעל  מבוקש
בדיקת תקינות תקופתית כולל דגם הציוד בכל 
  .מסוף, שנת יצור, כמות ותדירות הבדיקה הנדרשת

10  123.

  הוראות ביטחון, אבטחת מידע ושמירת סודיות –לחוזה  ה'נספח 

הבדיקה הביטחונית לאישור עובדי קבלן למתן 
שירותים בתחום מסופי הגבול מבוצעת ע"י הרשות 

  ועל חשבונה.

בסיס ניסיון העבר היו מקרים בהם עלות האם על 
מבוקש במידה וכן  ?הסיווג בטחוני חלה על הקבלן

  עלויות.הלפרסם 

6.2  124.
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  #  סעיף  התייחסות המציע  הרשותמענה 

  אחריות בנזיקין וביטוח –לחוזה  ט'נספח 

הבקשה נדחית. תשומת לב המציעים להוראות הדין 
  בהסכם הקיבוצי בענף השמירה בעניין זה.

  זה. מעבר לכך, אין בידי הרשות נתונים מסוג

עלול לגרום לתקלות  במסופים יםהשירות לנוסע
שירות בהיבטי נזק לרכוש הנוסעים. כיוון שמדובר 

) לא למקרה ₪ 10,000בהיקפי נזק מצומצם (עד 
כדאי להפעיל את הביטוח ותשלום הנזק מגולגל על 

  או העובד. הקבלן

  האם יש מניעה לקזז משכר העובד את עלות הנזק?

נזקים אלו וכמה מקרי  נבקש אומדן שנתי לעלות
  תביעת נזק כאלו התרחשו במהלך השנה האחרונה?

  כמו כן האם הנתון מייצג?

.125  כללי

 מבוקש כי₪  20,000 -עלות הפוליסה לחובש הינה כ  הבקשה נדחית.
  תשולם לקבלן "גב אל גב". זו עלות

.126  כללי

  אישור קיום ביטוחים –לחוזה  י'נספח 

סיפק את הבקשה מאושרת ובלבד והקבלן לא   .א
 השירותים טרם מועד זה.

  הבקשה מאושרת.  .ב

מבוקש כי ניתן יהיה לשנות את המשפטים הבאים 
  כדלקמן:

ממועד  תאריך רטרואקטיבי הינו _____  .א
תחילת הפעילות בקשר עם מתן השירותים, אך 

  לא לפני תאריך זה.

  חודשים... 6הפוליסה כוללת תקופת גילוי של   .ב

 1סעיף 
ביטוח 

אחריות 
  מקצועית

127.

מבוקש כי ניתן יהיה לשנות את המשפט הבא   הבקשות מאושרות.
  כדלקמן:

הפוליסה מבטחת רכוש בבעלות הקבלן ו/או 
באחריותו במלוא ערכו המובא לשטחי רשות שדות 
התעופה או לשטחים באחריותה כנגד הסיכונים 
המפורטים, לרבות סיכוני אש מורחב ובכללם אש, 

נזקים בזדון,  התפוצצות , נזקי טבע, רעידת אדמה,
  פריצה וגניבה כמפורט בפוליסה"

 4סעיף 
ביטוח רכוש 

  וציוד

128.

  

הנוסח נספח א' הוא הנספח התפעולי יתווסף הרשות מבהירה ומדגישה כי פתיח של  .2
 כדלקמן:

לספק עפ"י המוגדר בחוזה על נספחיו, יהיו  הקבלןכל פריטי הציוד והאמצעים אותם יידרש "
לא יחול על רובים וכוונות הנקוב בסעיף זה לרבות אקדחים.  ,חדשים במועד תחילת החוזה

יהיו טעונים בדיקת ואישור נשק הרשות לכשירותם המבצעית והתאמתם  טריג'קון, אשר
   ".טרם אספקתם למתן השירותים

  

הבהרה גיש לה המציעעל  .זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז לכל דבר ועניין מסמך
  .ידו כחלק בלתי נפרד מהצעתו למכרז-על מהא חתויכשה זו

  
__________________  

  חתימה + חותמת המציע
    
  ,בכבוד רב    

  
  פלג מצויינים    
  בכיר עורך התקשרויות    
  אגף לוגיסטיקה    
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  :העתקים
  סמנכ"ל מסופים ושתפ"א -    מר שלמה אורן
  רא"ג  לוגיסטיקה  -    מר אלדד סומר

  ותקציביםרא"ג כלכלה  -    מימון ןמר עיד
  מנהל בטחון מסופים ושתפ"א -  מר אבי זיו            
  מסופים ושתפ"א ראש אגף תפעול -  מר יואב אורן        

  היועץ המשפטיבכירה  גניתס -    עו"ד קרן כהן
  מנהל משאבים ומטה מסופים ושתפ"א -  מר בני צלח           
  מסופים ושתפ"א רכז תפעול -    מר אבי זוהר        

  כלכלנית -    לילך פרץ גב'
  מזכירת ועדת המכרזים -  יאלה קעטביגב' אר
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  נתוני ותק עובדים במסופים –נספח א' 
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  2016בשנת ספות ששולמו ע"י הרשות כמות שעות נו –' בנספח 
 

 סה"כ שבת -150% שבת -125% חול -150% חול -125% חודש מסוף

 1789.10 282.59328.5836.70 1141.23 ינואר טאבה

 1671.24  30.40        238.23      222.34      1,180.28  פב' טאבה

 1783.47  26.26        287.36      192.81      1,277.04  מרץ טאבה

 2324.16  173.05      465.96      413.07      1,272.08  אפריל טאבה

 2333.25  127.75      424.31      411.76      1,369.43  מאי טאבה

 2011.99  66.43        358.84      324.53      1,262.20  יוני טאבה

 2407.84  104.94      419.66      304.25      1,578.98  יולי  טאבה

 2364.71  133.74      315.76      459.11      1,456.10  אוגוסט  טאבה

 3844.54  551.10      510.40      1,154.61   1,628.43  ספטמבר טאבה

 3053.78  676.34      793.19      513.91      1,070.35  אוקטובר טאבה

 1794.64  30.47        285.35      173.55      1,305.28  נובמבר טאבה

 1918.66  59.04        359.25      225.86      1,274.51  דצמבר טאבה

 332.74    -                -              60.21        272.53     ינואר ניצנה

 399.57    -                -              59.63        339.94     פב' ניצנה

 482.67    -                -              95.80        386.87     מרץ ניצנה

 469.21    -                -              156.84      312.37     אפריל ניצנה

 676.41    -                -              180.80      495.61     מאי ניצנה

 727.70    -                -              220.94      506.76     יוני ניצנה

 765.78    -                -              229.25      536.53     יולי  ניצנה

 672.08    -                -              133.47      538.61     אוגוסט  ניצנה

 457.46    -                -              95.91        361.55     ספטמבר ניצנה

 467.06    -                -              157.81      309.25     אוקטובר ניצנה

 860.14    -                -              192.39      667.75     נובמבר ניצנה

 676.63    -                -              119.87      556.76     דצמבר ניצנה

 884.58  267.67      96.00        152.43      368.48     ינואר רבין

 708.65 112.6372.00192.82 331.21 פב' רבין

 731.73 102.0272.88191.06 365.77 מרץ רבין

 807.94 103.42112.80235.60 356.12 אפריל רבין

 829.14 111.5277.91169.77 469.94 מאי רבין

 732.91 116.6965.72150.94 399.56 יוני רבין

 1037.49 179.3586.24243.95 527.95 יולי  רבין

 1004.81 174.1572.00182.90 575.76 אוגוסט  רבין

 925.03 158.4980.00213.25 473.29 ספטמבר רבין

 842.50 112.83146.47178.58 404.62 אוקטובר רבין

 1038.45 207.1678.12215.71 537.46 נובמבר רבין

 1030.68 191.7682.93197.56 558.43 דצמבר רבין

 1580.14 137.29256.53471.98 714.34 ינואר נהר הירדן

 1381.93 140.31196.00349.25 696.36 פב' נהר הירדן

 1482.11 97.33203.42464.11 717.25 מרץ נהר הירדן

 1710.16 122.96357.36622.87 606.97 אפריל הירדןנהר 

 1546.80  407.55      301.11      114.93      723.21     מאי נהר הירדן

 1233.70 89.21243.43347.61 553.45 יוני נהר הירדן
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 1803.54 114.75295.00590.35 803.44 יולי  נהר הירדן

 1552.98 111.66223.91425.22 792.19 אוגוסט  נהר הירדן

 1517.84  331.24      209.27      160.47      816.86     ספטמבר נהר הירדן

 1440.16 85.27429.74463.14 462.01 אוקטובר נהר הירדן

 1498.35 159.23174.08407.31 757.73 נובמבר נהר הירדן

 1466.59 179.48231.12279.43 776.56 דצמבר נהר הירדן

 6123.47 2018.64261.08365.05 3478.71 ינואר אלנבי

 3983.04 1050.3160.1113.96 2858.66 פב' אלנבי

 5494.92 1452.93383.39363.41 3295.19 מרץ אלנבי

 6528.43 1837.14495.54515.02 3680.73 אפריל אלנבי

 6109.12 1604.92458.53421.36 3624.31 מאי אלנבי

 6258.78 1869.08206.83147.53 4035.34 יוני אלנבי

 8372.77 2592.96555.41499.15 4725.25 יולי  אלנבי

 6557.87 1776.59216.26149.17 4415.85 אוגוסט  אלנבי

 6156.50 1869.10353.25264.45 3669.70 ספטמבר אלנבי

 4990.41 708.161001.36903.59 2377.30 אוקטובר אלנבי

 5328.13 1648.3374.5020.61 3584.69 נובמבר אלנבי

 4961.10 1722.7966.2325.44 3146.64 דצמבר אלנבי
  
  

  :2016פות משולמות ע"י הרשות בשנת שעות נוססיכום 

 סה"כ שבת -150% שבת -125% חול -150% חול -125% מסוף

 אלנבי
              
42,892.35  

              
20,150.97 

                   
4,132.48  

                   
3,688.74  

     
70,864.54  

  טאבה
              
15,815.90  

                
4,678.39  

                   
4,786.87  

                   
2,016.20  

     
27,297.37  

 נהר הירדן
                
8,420.39  

                
1,512.90  

                   
3,120.95  

                   
5,160.07  

     
18,214.30  

 ניצנה
                
5,284.53  

                
1,702.92  

                     
-    

                      
-    

       
6,987.45  

 רבין
                
5,368.61  

                
1,722.45  

                   
1,043.07  

                   
2,439.79  

     
10,573.92  

 סה"כ
              
77,781.78  

              
29,767.63 

                 
13,083.37  

                 
13,304.79  

   
133,937.57  
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  :מסוף יצחק רבין – 4פרק   .ה

  06:00-23:30ה': -'א ימיםשעות פעילות המסוף: 

  08:00 – 20:00שישי שבת): ימי ( י שבועסופ

 חגישעות הפעילות ב פרט לשני ימים בשנה (יום כיפור וראש השנה המוסלמי) פועל המסוף בכל ימות השנה.

  (ישראל וירדן) .תאום בין הנהלות המסופים ישראל וחגי האיסלאם נקבעות ב

בהתייחס לשעות הפעילות המפורטות בטבלאות שלהלן, יובהר, כי הפעילות במסוף תמשך עד תום תהליכי מעבר 
הנוסעים/מטענים ולפיכך זמן  סיום המשמרת האחרונה (ערב או תמך, לפי העניין) יהיה עם סיום הפעילות 

  בפועל וככל שיידרש בהתאם לאישור  המנהל.

בהתייחס לצפי התקן השנתי המפורט להלן יובהר, כי צפי זה הנו בבחינת תחזית בלבד. בסמכות המנהל להורות 
  על תגבור או צמצום תקנים בהתאם לצורכי השרות כפי שידרשו בפועל ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי. 

ישראל,  הרשמיים של חההמנומתחייב להציב במסוף בכל משמרת, בכל יום, לרבות סופי השבוע ובימי  הקבלן
  , כמפורט להלן:להלן, לצרכיי מתן השירותים בכל משמרתתקני העובדים במקצועות המפורטים את 

 :שעות עבודה ופריסת משמרות לכלל מקצועות השרות .1
  

  שישי ושבת  ימים א' עד ה'  

שעות 
  משמרת

04:40  
-     

14:30 

05:30  
-    

13:15 

05:30  
-   

14:30 

06:00  
-     

15:00 

12:30  
-     

20:30 

12:30  
-     

20:10 

13:30  
-     

23:30 

14:30  
-     

23:30 

06:40 -  
14:30  

07:30 -  
14:30 

14:00  
-   

20:30 

14:00-
20:15  

היקף שעות 
  משמרת

9.83 7.75 9  9  8  7.67  10  9  7.83  7  -  7.75  

  2  -  2  -  -  -  2  -  -  -  2  -  משקף

  4  -  4  -  2  -  2  -  -  5  2  -  בודק

  2  -  2  -  2  -  -  -  -  2  -  -  חפ"ק

אחראי 
  אולם

-  1  -  -  -  1  -  -  -  1  -  1  

רמ"ש 
  בודקים

-  -  1  -  -  -  -  1  1  -  -  -  

רמ"ש 
 מאבטחים

1  -  -  -  -  -    1  1  -  1  -  

  -  2  -  2  2   -  -  -  1  -  -  2  מאבטח

  2  -  1  -  -  -  1  -  1  -  1  -  סדרן

  -  -  1  -  -  -  -  -  -  -  1  - ר"צ תפעול
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 צפויים לחול שינויים בהיקף פעילות מסוף יצחק רבין ובשעות פעילותו: 2018במהלך שנת 

  א. פתיחה והפעלה של אולם לכניסה ויציאה של פועלים ירדנים.

(מותנה באישור   הגורמים  23:30ועד  06:00ב. הרחבת שעות פעילות המסוף בימי שישי ושבת משעה 
  הרלוונטיים).

  ג. עדכון בתקני כוח האדם  תמסר הודעה מראש בהתאם לתנאים הקבועים בחוזה. 

  
  אמצע שבוע

  סופשבוע

שעות 
  משמרת

06:00     
-        

15:00  

08:00     
-        

16:00  

08:00     
-        

17:00  

12:00     
-        

20:00  

15:00     
-         

23:30  

08:00    
-        

14:00  

08:00     
-        

20:00  

היקף 
שעות 

  משמרת

9  8  9  8  8.5  6  12  

מנהל 
  אחזקה

-  -  1  -  -  -  -  

  -  -  -  -  1  -  -  חשמלאי

ר"צ 
  אחזקה

-  -  1  -  -  -  -  

  -  -  -  -  1  -  -  תחזוקן

רכז 
  הדרכה

-  1  -  -  -  -  -  

  -  -  -  -  -  1  - סגן קב"ט

אחראי 
  בטיחות

-  1  -  -  -  -  -  

מנהל 
  תורן

2  -  -  -  1  -  1  

  -  -  -  -  -  2  -  מזכירה

מזכירה 
  בכירה

-  -  1  -  -  -  -  
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  03 - 9711296:  פקס 9750581-03 ,03 -  9750661:  טלפון – 7015001גוריון - , נמל התעופה הבינ"ל בן7: ת"ד  תובתכ
Address : P.O.Box 7, Ben-Gurion International Airport 7015001, Phone:972 3 9750661, Fax:972 3 9711296  

 סיכום שעות עבודה שנתיות (צפי): .2
 צפי סה"כ צפי שעות שנתיות מסוף יצחק רבין  מקצוע

  11,086  משקף

  31,018  בודק

  12,688  חפ"ק

  5,543  אחראי אולם

  6,344  רמ"ש בודקים

  6,690  רמ"ש מאבטחים

  15,720  מאבטח

  2,080  סגן קב"ט

  2,080  רכז הדרכה

  8,323  סדרן

  2,743  ראש צוות תפעול

  8,112  מנהל תורן

  4,160  מזכירה

  2,340  מזכירה בכירה

  2,080  אחראי בטיחות

  2,340  מנהל אחזקה

  2,340  חשמלאי

  2,340  ראש צוות אחזקה

  2,340  תחזוקן

סה"כ צפי שעות 

  שנתי

130,368  
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