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 מבוא .1

"( מבקש לקבל הצעות לעריכת קורס להכשרת קציני ביטחון המזמין)להלן: " -המוסד לביטוח לאומי 

לעובדיו אשר יכין אותם להסמכה על פי דרישות משטרת ישראל ויקנה להם כלים מקצועיים בתחום 

ענון דו יומי למנהלי אבטחה בהתאם להנחיות חטיבת האבטחה של יוכן ר "(המכרזהאבטחה )להלן: "

 .שנתייםלמשך  ,משטרת ישראל אחת לשנה

ואין לעשות  מוסד לביטוח לאומישל ה וסמכי המכרז. מסמכים אלו הנם רכושחוברת זו מכילה את מ

 למעט לשם הגשת הצעה כנדרש במכרז. ,בהם כל שימוש

 
 
  תנאי המכרז .2

לקבל הצעות לעריכת קורס הכשרת מנהלי אבטחה לעובדיו. אשר יצטרפו לכיתות מבקש המזמין  2.1

 במהלך השנה כל אחד בנפרד או חלקם יחד.

קורס נועד לאפשר לעובדי המזמין לרכוש ידע במגוון נושאי האבטחה וכן הכנה מתאימה לשם ה 2.2

 ההסמכה של משטרת ישראל לשמש כממונה ביטחון במתקן. 

 ציע אשר הצעתו תוכרז כזוכה. הקורס ייערך במתקני המ 2.3

וכפוף לצרכי  הערכה בלבדמעובדי המזמין מספר המשתתפים בקורס מהווה  8-בקורס ישתתפו כ 2.4

 המזמין, למגבלות תקציב, קבלת אישור תקציבי. 

אשר יצרף להצעתו ושיכלול  בסילבוסהמציע מתחייב להעביר בקורס את נושאי הלימוד אשר יפורטו  2.5

 מפרט השירותים. -את כל נושאי הלימוד המפורטים בנספח ג'

כמו כן, בכל שנה במהלך ההתקשרות מתחייב המציע להעביר ריענון דו יומי על פי הנחיות משטרת  2.6

 ים מוסמכים. מנב"ט 42-ישראל לכ

תקופות  בשלושאריך תקופת ההתקשרות הינה לשנתיים מיום חתימת ההסכם. למזמין האופציה לה 2.7

 .)תקופות האופציה( בנות שנה כל אחת נוספות

מובהר בזאת כי תנאי להתקשרות עם הזוכה הנו בהמצאת אישור עריכת ביטוחים ) נספח יד ' ( ללא  2.8

שינוי בתוכנו או מחיקת חלקים ממנו או הוספת מלל כלשהו . היה והזוכה יעשה כן, המוסד שומר 

 ייה .לעצמו את הזכות לבטל את הזכ

  
 
 להשתתפות במכרז סף תנאי .3

 המפורטים להלן. תנאי הסף  המציע יעמוד במועד האחרון להגשת ההצעות בכל

נו עוסק מורשה או תאגיד שהתאגד כדין )חברה, עמותה, שותפות( ומנהל ספרים כחוק. המציע הי 3.1

. אם המציע הינו מלכ"ר, עוסק מורשהיצרף להצעתו תעודת המציע אם המציע הינו עוסק מורשה, 

  יצרף להצעתו אישור ניהול תקין בתוקף מרשם התאגידים. 

ניהול ספרי חשבונות, עפ"י חוק קף המעיד על ותפרים בסניהול אישור כמו כן, יצרף המציע 

 . 1976-תשל"ו ,)אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס( עסקאות גופים ציבוריים

כן ותאגיד תעודת רישום  גם צרף, על המציע ל)חברה, עמותה, שותפות( אם המציע הינו תאגיד

אם המציע הינו חברה או שותפות יצרף המציע גם שבנספח ז'. יצרף אישור מורשי חתימה בנוסח 

 למציע אין חובות בגין אגרה שנתית.  המראה כי  /שותפותחברהנסח 
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המציע נדרש להיות הבעלים או השוכר או בעל הסכם התקשרות המעמיד לשימושו הבלעדי עד  3.2

לפחות, מקום מתאים וראוי לעריכת הקורס. המציע נדרש לצרף תעודה רשמית  31.12.2022יום 

המעידה על זכויותיו במקום עריכת הקורסים כאמור או את הסכם ההתקשרות המעיד על זכויותיו 

 במקום. 

. על הוועדה לאישור קורסים לגמול השתלמות של משרד החינוךהוא מוסד מוכר על ידי המציע  3.3

 המציע לצרף להצעתו אישור תקף על כך מטעם משרד החינוך. 

בית ספר המאושר לביצוע  המציע מוכר על ידי משטרת ישראל/אג"מ/חטיבת האבטחה כמכללה / 3.4

על המציע  להוכחת עמידתו בתנאי זה,. ענונים למנהלי אבטחה מונחי משטרת ישראליקורסים ור

 .ממשטרת ישראלכאמור לצרף אישור תקף 

המציע אינו נמצא, נכון למועד האחרון להגשת ההצעות, בהליך של פשיטת רגל ו/או בהליכי  3.5

על המציע לצרף פירוק, שעלולים לפגוע ביכולתו לספק את השירותים הנדרשים במכרז זה. 

 '. טמאומת בפני עורך דין, בנוסח המצורף למכרז זה כנספח להצעתו תצהיר שלו או של מנהלו, 

אישור מעורך הדין על התחייבות המציע לעשות שימוש לצורך המכרז אך ורק על המציע לצרף  3.6

 '(.יבתוכנות מקוריות )נספח 

הפרת דיני העבודה בנוסח שבנספח תצהיר המציע בדבר היעדר הרשעות בשל על המציע לצרף  3.7

 ."אי

תצהיר המציע בדבר קיום חובותיו בעניין שמירת זכויות עובדים בנוסח שבנספח על המציע לצרף  3.8

 .י"ב

מציע שלא יעמוד באחד או יותר מתנאי הסף המפורטים לעיל, ייפסל על הסף. המוסד רשאי 

לדרוש מכל אחד מהמציעים לאחר הגשת ההצעות למכרז להשלים מידע חסר ו/או אישורים 

 ת, בין היתר, לצורך עמידתו של המציע בתנאי הסף.דקלרטיביים וזא

 

, יצרף 1992-לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב 'ב2מציע שהינו עסק בשליטת אישה, כמוגדר בסעיף  .4

 .י"גבנספח ש בנוסחאישור על עסק בשליטת אישה 

 

 מהלך המכרז .5

 פנייה בשאלות הבהרה  5.1

אגף הביטחון, למר יוסי  -ניתן לפנות בכתב בלבד למוסד לביטוח לאומי  בשאלות הבהרה 5.1.1

עד ליום  yosish@nioi.gov.il  או בדואר אלקטרוני:, 8134964-04 מס'  בפקס ,שמואלי

. שאלות הבהרה שיגיעו למזמין לאחר תאריך זה, או שיופנו בדרך 30.1.2017שני 

 אחרת, לא ייענו.

יפורסמו באתר האינטרנט של המוסד בכתובת  לשאלות ההבהרההתשובות  5.1.2

www.btl.gov.il    כאמור ,שפורסמו באתררק תשובות .  14.2.2017שלישי  עד ליום, 

 יחייבו את המזמין.

המוסד יהיה רשאי לפרסם שינויים ועדכונים למסמכי המכרז, לרבות מסמך תשובות לשאלות  5.2

באופן שוטף באתר האינטרנט של  באחריות המציעים להתעדכןהבהרה, ככל שיהיה בכך צורך. 

נות בכל הנוגע למסמכי ו/או במודעות בעיתו www.btl.gov.ilהמוסד )בפרק המכרזים( בכתובת 

 .המכרז ותנאיו

  

mailto:yosish@nioi.gov.ilc
http://www.btl.gov.ilk/
http://www.btl.gov.ilk/
http://www.btl.gov.il/
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 הגשת ההצעות  5.3

ל המציע להגיש את חוברת מסמכי מכרז זו. על המציע להשלים את מלוא הפרטים ע 5.3.1

הנדרשים בפרק "פרטי המציע והצעתו", לצרף להצעתו את מלוא המסמכים הנדרשים 

תיבות על בהתאם להוראות המכרז ולחתום בעצמו על טיוטת הסכם ההתקשרות בראשי 

 כל עמוד מעמודיו )לרבות נספחיו( ובחתימה מלאה במקום המיועד לכך.

 13ת ההצעות יש להכניס לתיבת המכרזים הנמצאת במוסד לביטוח לאומי שד' ויצמן א 5.3.2

ההצעה  .12.00בשעה  1.3.2017עד ליום רביעי  מר יוסי מרציאנו, אצל 2ירושלים קומה 

. על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז עותקיםבמעטפה חתומה וסגורה בשני תוגש 

 ומספרו בלבד. אין לציין כל פרט מזהה אחר של המציע.

בראשונה כל מסמכי המכרז והמסמכים הנלווים ותסומן  :מעטפות 2-ההצעה תוגש ב 5.3.3

 שנייה תצורף הצעת המחיר בלבד ותסומן "מחיר".   ב. "ההצעה"

  בדיקת ההצעות ובחירת הזוכה 5.4

תיבדק עמידת הצעת המציע בתנאי הסף המוגדרים במכרז. רק הצעות  בשלב הראשון 5.4.1

 שעמדו בכל תנאי הסף יבדקו בשלב השני. 

ועדת הבדיקה של המוסד תבקר באתר המוצע ותיפגש עם נציגי המציע בשלב השני  5.4.2

  ל בנספח טו'."ומנהל הקורס ותדרג את איכות ההצעה על פי המפ

 כל המציעים שעמדו בתנאי הסף. בשלב השלישי תיפתחנה הצעות המחיר של 5.4.3

כאשר אופן  יקרל זולידורגו מה)כולל מע"מ למי שהינו עוסק מורשה( הצעות המחיר סה"כ  5.4.4

 התחשיב יתבצע כדלקמן:

המשתתפים שנתית של  משוערתבכמות עבור קורס הכשרה תוכפל הצעת המחיר 

תוכפל בכמות דו יומי למשתתף והצעת המחיר עבור ריענון  (2.4 )סעיף קורסי הכשרהב

סה"כ הצעת המחיר תורכב  .(2.6 יף)סע ריענוניםהמשתתפים בשנתית של  משוערת

כפול המחיר  42כפול המחיר לקורס הכשרה למשתתף +  8) המרכיבים הללו 2 חיבורמ

  .לריענון למשתתף(

שאר ההצעות ו, (נקודות 60) ה ביותר תזכה בניקוד הגבוה ביותרזולהההצעה סה"כ 

 .להצעה הזולה ביותר יחסיידורגו באופן 

  ודותנק 60 עד -מחיר ציון : ציוני האיכות והמחיר חיבורהציון הסופי של המציעים יורכב מ 5.4.5

 .ודותנק 40 עד - )נספח טו( איכות ההצעהציון ו

תיבחר  מרכיבי האיכות והמחירההצעה אשר תקבל את הניקוד הגבוה ביותר בשקלול  5.4.6

 כזוכה.

 זכות עיון בהצעה הזוכה ובמסמכי וועדת המכרזים  5.5

ימים ממועד מסירת ההודעה למציעים בדבר החלטת וועדת המכרזים על הזוכה  30בתוך  5.5.1

במכרז, יהיה כל מציע רשאי לעיין בפרוטוקול וועדת המכרזים, בהתכתבויותיה עם 

עדה המציעים, בחוות דעת מקצועיות שהוכנו לבקשתה, בעמדת היועץ המשפטי בוו

 ובהצעתו של הזוכה במכרז, על נספחיה. 

ככל שלדעת המציע קיימים חלקים בהצעתו אשר העיון בהם עלול לחשוף סוד מסחרי או  5.5.2

סוד מקצועי, יצרף המציע להצעתו נספח המפרט את החלקים כאמור ואת הנימוקים 

 לאיסור העיון בהם. 
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די, האם לחשוף את וועדת המכרזים אצל המזמין תחליט, על פי שיקול דעתה הבלע 5.5.3

 הצעת הזוכה ו/או חלקים ממנה. 

לא תחול על חלקים של וועדת המכרזים או של הצעת  5.5.1זכות העיון כאמור בסעיף  5.5.4

הזוכה, אשר העיון בהם לדעת וועדת המכרזים עלול לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי או 

 ציבור. לפגוע בביטחון המדינה, ביחסי החוץ שלה, בכלכלתה או בביטחון ה

כמו כן, זכות העיון לא תחול על חוות דעת משפטית שנערכה במסגרת ייעוץ משפטי  5.5.5

לוועדה, לרבות בחינת חלופות אפשריות שוות לפעולה או להחלטה של וועדת המכרזים 

 והערכת סיכויים וסיכונים הנובעים מקבלת החלטות כאמור בהליכים משפטיים עתידיים. 

 ואר או בפקסימיליה והצעה כאמור תיפסל.אין להגיש הצעה באמצעות הד .6

מציע אשר יבחר להגיש הצעה למכרז זה, נדרש להגיש את חוברת מסמכי מכרז זה. על המציע  .7

להשלים את מלוא הפרטים הנדרשים בפרק "פרטי המציע והצעתו", לצרף להצעתו את מלוא 

ההתקשרות בראשי המסמכים הנדרשים בהתאם להוראות המכרז ולחתום בעצמו על טיוטת הסכם 

 תיבות על כל עמוד מעמודיו )לרבות נספחיו( ובחתימה מלאה במקום המיועד לכך.

למעט במקומות המיועדים לכך וכאשר נדרש על ידי תנאי המכרז, אין להוסיף כל הערה ו/או תוספת  .8

מסמכי ו/או הסתייגות למסמכי המכרז ולתנאיו. הערה ו/או תוספת ו/או הסתייגות אשר יצוינו על גבי 

 המכרז ו/או ההצעה עלולים להביא לפסילת ההצעה על ידי וועדת המכרזים.

כל תוספת, שינוי או הסתייגות מהאמור במסמכי המכרז הינם חסרי תוקף ומקנים למזמין את הזכות  .9

לפסול את ההצעה. למען הסר ספק מובהר שההצעה אשר תחייב את המזמין במידה והצעת המציע 

 היה ההצעה ללא התוספות ו/או השינויים ו/או ההסתייגויות.תוכרז כהצעה הזוכה ת

 

 הסכם ההתקשרות  .10

הסכם ההתקשרות אשר ייחתם בין המזמין לבין הזוכה במכרז מצורף למסמכי מכרז זה, על כל 

על המציע לחתום בראשי תיבות על כל עמוד ולחתום בחתימה מלאה בצירוף חותמת המציע  נספחיו.

 המיועד לכך.בסוף ההסכם במקום 

 

 המזמין שומר לעצמו את הזכות: .11

לא לקבל אף אחת מההצעות שיוגשו בעקבות מכרז זה ו/או לבטל את המכרז או חלקים ממנו  11.1

 בכל עת. 

לפסול הצעה חסרה, מוטעית או מבוססת על הנחה בלתי נכונה או על הבנה מוטעית של נושא  11.2

זכויות עובדים, זולת אם החליטה המכרז וכן הצעה שעולה ממנה שבקיום ההתקשרות ייפגעו 

 וועדת המכרזים אצל המזמין אחרת מטעמים מיוחדים שיירשמו.

לא להתחשב בכל הצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת מהות ההצעה ותנאיה, או  11.3

שאינה עונה על אחת מדרישות המכרז המוגדרות כדרישות סף, או בשל חוסר התייחסות 

 עת המבקש מונעת החלטה ו/או הערכה כדבעי. לסעיף מסעיפי המכרז שלד

 לא להתחשב כלל בהצעה אשר לא צורפו לה כל המסמכים הנדרשים. 11.4

לפנות במהלך הבדיקה וההערכה אל המציע, כדי לקבל הבהרות להצעתו או כדי להסיר אי  11.5

 .1992 -בהירות המתעוררת בעת בדיקת ההצעה, בכפוף לחוק חובת המכרזים, תשנ"ב 
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 נספחים
 

  ודמע  ספחנ

 7 בוטל -נספח א' 

 8 והצעתו פרטי המציע –נספח ב' 

 9 הצעת מחיר –נספח ג' 

 10 הסכם התקשרות  -נספח ד' 

 19 מפרט שירותים -נספח  ה'  

 21 הצהרה על שמירת סודיות  -נספח ו' 

 22 אישור מורשי חתימה ודוגמאות חתימה –נספח ז' 

 23 העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר מינימוםתצהיר על  -נספח ח' 

 24 תצהיר פשיטת רגל והעדר תביעות –נספח ט' 

 25 תצהיר בדבר שימוש בתוכנות מקוריות -נספח י' 

 26 תצהיר בדבר היעדר הרשעות בשל הפרת דיני עבודה -נספח יא' 

 27 תצהיר בדבר קיום חובותיו בעניין שמירת זכויות עובדים -נספח יב' 

 28 אישור על עסק בשליטת אישה  -נספח יג'

 29 יד' אישור על קיום ביטוחים –נספח 

 31 איכות ההצעותמפל לבחינת  -נספח טו' 

 32 טבלת ריכוז תאריכים  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 טים("קורס להכשרת קציני ביטחון )מנב - 6502(6502מכרז מס'  מ) -סד לביטוח לאומי  ומה 
 

 7 

 
 
 
 
 

 בוטל –נספח א' 
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 ופרטי המציע והצעת - 'ב נספח
 

  שם המציע

 

   

 מספר מזהה תאריך רישום סוג התאגיד

   

   

 פקסימיליה טלפון כתובת משרד )רשום(

 

 מייל טלפון נייד שם איש קשר

   

 מייל טלפון נייד שם מנהל הקורס המוצע

   

 

 הצהרה והתחייבות

אני החתום מטה ___________________, ת.ז. _______________, משמש כ______________ 

"(. אני מצהיר כי אני מוסמך לחייב את המציע בחתימתי. המציע"אצל המציע _______________ )להלן: 

אני מאשר שקראתי את מסמכי המכרז, ההסכם והנספחים המצורפים למסמך זה, מציע את שירותי המציע 

לביצוע העבודות נשוא מכרז זה וכי המציע מתחייב בזאת למלא אחר התנאים והדרישות לשביעות רצונו 

 המלאה של המזמין.

 
 לאשר כי כל הפרטים המופיעים בהצעת המציע הינם אמת.  הריני

 
 חתימה וחותמת                         שם:                                                     תאריך: 

 
  ___________________           _____________                             ______________ 

 

 )במקרה של תאגיד(אישור עו"ד 

 

אני הח"מ, עו"ד ____________________, מרח' _____________________, מאשר בזה כי המציע 

המפורט לעיל קיים, פרטיו כמצוין לעיל נכונים וכי החותם בשמו מוסמך לחייב את המציע בחתימתו על פי 

 מסמכי היסוד של המציע. 

 

 
 ___________  חתימה וחותמת: _______________                                 תאריך: _____________  שם: ___________
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 הצעת מחיר - 'גנספח 

 הצעת המחיר תוכנס למעטפה נפרדת שתסומן "מחיר" המעטפה תוכנס למעטפת המכרז.

 

 לכבוד

 המוסד לביטוח לאומי

 

 הצעת המחיר הנדון:

 
 לכל ₪  . המחיר להשתתפות של משתתף אחד בקורס הכשרה למנהלי אבטחה ____________ 1

 .כולל מע"מלא משתתף    

 

 .מע"מ כולללא לכל משתתף ₪ ענון דו יומי למשתתף אחד ___________ י. המחיר לר 2

 

  לכל המציע מצהיר ומאשר בחתימתו להלן כי ככל שהצעתו תוכרז כזוכה במכרז, לא יהיה זכאי

 תמורה נוספת מעבר למחיר אשר נקב בהצעתו )ולמעט מע"מ(.

  התמורה למציע אשר הצעתו תוכרז כזוכה תשולם לפי מספר המשתתפים אשר ישתתפו בקורס

 . בפועל

 מציעההצעה תהיה חתומה ויצוין תאריך ושם החותם בצרוף חותמת ה. 

 

 

 

 

-------------------   ----------------                ---------------------------                         ---------------------- 

 חתימה וחותמת                        תאריך                שם המציע                      שם מורשה חתימה          
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 הסכם התקשרות -' ד נספח
 

 
 

 סכם.הלצורך השלמת הליכי הגשת ההצעה למכרז, המציע מחוייב לחתום על 

 ההסכם המצורף להלן חתום בראשי תיבות על ידי נציגי המוסד לביטוח לאומי.

 על ההסכם, לצד חתימותיהם של נציגי המוסד לביטוח לאומי.בראשי תיבות על המציע לחתום 

 החתימה על ההסכם הינה חובה.

  . לחץ כאן - ( 18-10עמודים ) -  ההסכםלהורדת 

 .בתוך מודעת המכרז[כן, ניתן להוריד את החוזה / הסכם ע"י לחיצה על הקישור המופיע -כמו]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.btl.gov.il/About/tenders/Documents/M(2056)2016-ASKEM.pdf
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 מפרט שירותים –' הנספח 

 
 נספח זה בא להוסיף על הוראות ההסכם שבין הצדדים ולא יגרע מהן. 

 

 ים:מנב"טריענון דו יומי לא. 

 ים של המזמין.מנב"ט 42-ענון דו יומי לכאחת לשנה יעביר הספק רי .1

 הריענון הדו יומי יהיו במתכונת ועל פי נושאים שיוגדרו על ידי משטרת ישראל .2

 במהלך ימי הריענון יוגש כיבוד וארוחת צהרים במתכונת ימי הקורס  .3

 הספקהסדרי חניה למשתתפים על חשבון    .  4
 

 

 )קורס מנבט"ים(מנהלי ביטחון  -קורס ב. 

כמו כן, . הקורס נועד לאפשר לעובדי המזמין אשר ישתתפו בקורס לרכוש ידע במגוון נושאי תחום האבטחה

 ביטחון מטעם משטרת ישראל. ממונהמתאימה לשם קבלת תעודת  מיועד הקורס לתת לעובדי המזמין הכנה

 ב"טים בהתאם לצרכי המזמין. מנבמהלך תקופת ההתקשרות יצטרפו עובדי המוסד לקורסי  .1

. מועד מדויק יתואם בין תקופת ההתקשרותייקבע על ידי הספק במהלך  יםפתיחת הקורס ימועד

 חודשים(.  6-שעות לימוד )כ 190-המזמין לבין הספק. הקורס יהיה בהיקף של כ

 נושאי הלימוד שלהלן ועל פי דרישות משטרת ישראל:הספק מתחייב להעביר בקורס את  .2

 תפיסת האבטחה והמענה המבצעי. 2.1

 אבטחת מידע. 2.2

 סיכול דפ"א מתאבד. 2.3

 סיכול דפ"א רכב מתפרץ. 2.4

 אבטחה עצמית. 2.5

 סיכול דפ"א החדרת אמל"ח בכבודה / על גוף מבקר. 2.6

 סיכול פיגוע ירי בריכוז קהל. 2.7

 מניעת כניסה והחניית רכב תופת בשטח מאובטח. 2.8

 התכנון המבצעי + פק"מ אבטחה. 2.9

 התמודדות מול איסוף מל"מ.  2.10

 ווח במערך האבטחה.יהד  2.11

 יסודות התשאול והחקירה.  2.12

 מצבי חירום ואסון רב נפגעים.  2.13

 חב' האבטחה בשירות ממונה הביטחון.  2.14

 פרופיל המאבטח במשטרת ישראל.  2.15

 רישוי עסקים.  2.16

 מיגון וטכנולוגיה בתחום האבטחה.  2.17

 בטחה.מודיעין בראיית הא  2.18

 הערכת מצב.  2.19

 תחקור אירועים והפקת לקחים.  2.20



 טים("קורס להכשרת קציני ביטחון )מנב - 6502(6502מכרז מס'  מ) -סד לביטוח לאומי  ומה 
 

 21 

 בקרה וביקורת.  2.21

 תרגול מערך האבטחה.  2.22

 מושגים ועקרונות במנהיגות.  2.23

 התכנון בשגרה.  2.24

 יחסי גומלין פנים ארגוניים.  2.25

 יחסי גומלין בין גוף מנחה לגוף מונחה.  2.26

 איום הטרור העולמי.  2.27

 הכרת סוגי מתקנים מאובטחים שונים  2.28

 ושילובו במערך האבטחה.מוקד הביטחון   2.29

 סקירת חבלה ואמל"ח במערך הטרור.  2.30

 הבסיס החוקי בפעילות מערך האבטחה.  2.31

 סיורים לימודיים.  2.32

 בעלי חיים בשירות האבטחה.  2.33

 גופי ביטחון חירום והצלה היכרות ושת"פ.  2.34

 "מורשת קרב " במערך האבטחה הממלכתי מונחה מ"י.  2.35

 תרגילים ומבחנים במהלך הקורס.  2.36

 ום.מבחן סיכ  2.37

 

 הקורס יתקיים במתקן הספק כפי שפורט בהצעתו למכרז.  .3

בבוקר ועד  08:30שעות, אחת לשבוע בין השעות  8הקורס יתקיים במתכונת של יום לימודים בן  .4

 אחר הצהריים . 16:30

 אמצעי ההדרכה בקורס צריכים להיות מגוונים ומתקדמים.  .5

דת גמר מטעם הספק המוכרת לגמול לעובדי המזמין אשר יעמדו בדרישות הקורס, תוענק תעו .6

 השתלמות על ידי משרד החינוך. 

ידי מרכז אקדמי מטעם הספק אשר תפקידו יהיה לעצב, להנחות, לבקר ולפקח על -הקורס ילווה על .7

 תכנית הקורס. 

 לקורס יהיה צמוד מרכז ארגוני מטעם הספק במשך כל שעות הלימוד.  .8

מן כרז תכלול תשלום למרצים/מנחים, שעות ביטול זהצעת המחיר של הספק כפי שפורטה בהצעתו למ .9

הכנת חומר לימודי וחלוקתו במהלך הקורס, בדיקת תרגילים ועבודות, והוצאות נסיעה, מיסים שונים, 

ריכוז אקדמי, ריכוז ארגוני, תיק משתתף ותעודת גמר, הסדרי חניה למשתתפי הקורסים, שתייה וכיבוד 

)כיבוד בבוקר יום הלימודים של קפה, תה, מים ועוגיות. בהפסקת צהרים, יגיש הספק ארוחת צהריים 

 מים(. ולאחריה קפה, תה ו

מובהר בזאת שמלבד הסכום הנקוב בהצעת המחיר של הספק, לא תשולם לו כל תמורה נוספת )למעט  .10

 מע"מ(. 

 הספק יקיים מעקב נוכחות והישגים אחר המשתתפים, ויעדכן מדי חודש את המזמין.  .11

הספק מתחייב שהקורס יתקיים בהתאם לכללים ולהוראות שנקבעו ו/או ייקבעו מעת לעת על ידי  .12

 רת ישראל. משט
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 הצהרה על שמירת סודיות - 'ונספח 

 
ואת סעיף  1977 –לחוק עונשין, תשל"ז  119 –ו  118הנני מצהיר כי קראתי בתשומת לב את הסעיפים 

הנוגעים לחובת הסודיות החלה על ממלא תפקיד מטעם  1981 – ב' לחוק הגנת הפרטיות התשמ"א 23

 המדינה או המועסק בביצוע החוקים הנ"ל ו/או על בעל חוזה עם המדינה.

 
הנני מכיר את תוכנם ויודע/ת שהם מכוונים אלי ומחייבים אותי וכי אי מילוי התחייבותי על פי הצהרה זו 

 מהווה עבירה לפיהם.

 חוק העונשין

 
 :  )א( היה אדם בעל חוזה עם המדינה או עם גוף מבוקר כמשמעותו בחוק מבקר 118סעיף 

 )נוסח משולב(, ובחוזה יש התחייבות לשמור בסוד ידיעות  1958 –המדינה, תשי"ח                    
 לאדם שיגיעו אליו עקב ביצוע החוזה, והוא מסר, ללא סמכות כדין, ידיעה כאמור                    
 מאסר שנה אחת. –שלא היה מוסמך לקבלה, דינו                    
 לרבות מי שהועסק, כעובד או כקבלן, לשם ביצוע  –)ב( בסעיף זה, "בעל חוזה"                    
 החוזה;                    
 התחייבות לשמור ואולם תהא זו הגנה טובה לנאשם לפי סעיף זה שלא ידע על ה                   
 ידיעות כאמור בסוד והוא מסר את הידיעה בתום לב.                   

 
 :  מי שנמסר לו מסמך רשמי בתנאי מפורש שעליו לשמרו בסוד, והוא מסרו לאדם שאינו 119סעיף 

  מאסר שנה אחת; התרשל בשמירתו או עשה מעשה שיש בו כדי –מוסמך לקבלו, דינו                    
 מאסר ששה חדשים. –לסכן בטיחותו של המסמך, דינו                    

 
 חוק הגנת הפרטיות:

 
 ב: )א( מסירת מידע מאת גוף ציבורי אסורה, זולת אם המידע פורסם לרבים על פי  23סעיף 

  סמכות כדין, או הועמד לעיון הרבים על פי סמכות כדין, או שהאדם אשר המידע                   
 מתייחס אליו נתן הסכמתו למסירה.                   

 
הנני מצהיר כי במילוי תפקידי אראה כדבר שבסוד כל דבר שהגיע לידיעתי אגב מילוי התפקיד והמתחייב על 

 פי כל דין.
 
 

           
 מספר זהות       שם פרטי         שם משפחה   
 

         
 חתימה            תאריך         

 אישור

אני הח"מ, ________________, עו"ד, מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב 

___________ בישוב/עיר ______________ מר/גב' _____________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי 

וכי ת/יהיה ת.ז._____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת 

 צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. 

 
 

___________               ______________________         ___________   
 חתימת עוה"ד          חותמת ומספר רישיון עורך דין   תאריך       
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 חתימה ודוגמאות חתימה אישור מורשי  –' זנספח 

 
 
 

 אני הח"מ __________________________________, עו"ד, 
 

 ________מס' רישיון______
 
 

 מאשר בזאת, כלהלן: 
 

חתימותיהם של הר"מ שהם מורשי חתימה של ____________________ )להלן: 
 "המציע"( מחייבות את המציע עד לסכומים כדלהלן: 

 
 ₪. בחתימה מורשה אחד, עד לסכום  _________________        

 
 

 ₪. בחתימת _____ מורשים, עד לסכום  _________________        
 

 
 שם החותם תוארו/תפקידו דוגמת חתימה

   
 
 

   
 
 

   

   
 
 

 
 

 -לראיה באתי על החתום  -

 

 

 אישור עו"ד המאשר את מורשי החתימה מטעם המציע.

 

   

 חתימה וחותמת שם מלא של עו"ד תאריך
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 תצהיר על העסקת עובדים זרים כדין ותשלום שכר מינימום -' חספח נ

אני הח"מ __________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה 

 צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

תצהיר זה בשם _________________ שהוא הגוף המבקש להתקשר עם המזמין )להלן:  הנני נותן .0

 "(. אני מכהן כ_______________ והנני מוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם הגוף. הגוף"

 במשבצת הנכונה(  X)למילוי ולסימון  .2

  הול ב)א( לחוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ני2הגוף ובעל זיקה אליו )כהגדרתו בסעיף

)להלן:  1976-חשבונות, תשלום חובות מס, שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין(, התשל"ו

בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין  לא הורשעו"(( בעל זיקה"

 .  1987 -או חוק שכר מינימום, התשמ"ז  1991-והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

 בפסק דין חלוט בעבירה אחת או בשתי עבירות בלבד לפי חוק  הורשעיקה אליו הגוף או בעל ז

או חוק  1991-עסקאות עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

 . 1987 -שכר מינימום, התשמ"ז 

בפסק דין חלוט ביותר משתי  הורשעובמשבצת הנכונה במקרה שהגוף או בעל זיקה  X)למילוי ולסימון  .3

או  1991-עבירות לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

 :1987 -חוק שכר מינימום, התשמ"ז 

  מועד בשנה שקדמה למועד ההתקשרות כהגדרתו בחוק )להלן: " לא הייתהההרשעה האחרונה

 "(. ההתקשרות

  ה שקדמה למועד ההתקשרות.בשנ הייתההרשעה האחרונה 

ידוע לי כי לצורכי החוק, הוגדרה הרשעה כהרשעה בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה אחרי יום כ"ה  .4

 (.  2002באוקטובר  31בחשוון התשס"ג )

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.  .5

_____________________ 

 המצהיר

 

 אישור

"ד, מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב אני הח"מ, ________________, עו

___________ בישוב/עיר ______________ מר/גב' _____________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי 

ת.ז._____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/יהיה 

 ק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. צפוי/ה לעונשים הקבועים בחו

 
 

___________               ______________________         ___________   
 חתימת עוה"ד          חותמת ומספר רישיון עורך דין   תאריך       
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 תצהיר פשיטת רגל והעדר תביעות -' טנספח 
 

_______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה אני הח"מ __________ ת.ז. 

 צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

הנני נותן תצהיר זה בשם _________________ שהוא הגוף המבקש להתקשר עם המזמין  .0

י מוסמך/ת לתת תצהיר "(. אני מכהן כ_______________ והננהמציעבמסגרת מכרז זה )להלן: "

 זה בשם המציע. 

הריני להצהיר כי נכון ליום תצהירי זה_____________ לא מתנהלות תביעות נגד המציע והוא  .2

 אינו נמצא בהליכי פשיטת רגל ו/או פירוק שעלולים לפגוע בתפקודו ככל שיזכה במכרז.

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.  .3

 
_____________________ 

 המצהיר

 

 אישור

אני הח"מ, ________________, עו"ד, מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב 

___________ בישוב/עיר ______________ מר/גב' _____________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי 

היה ת.ז._____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/י

 צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. 

 
 

___________               ______________________         ___________ 
  

 חתימת עוה"ד          חותמת ומספר רישיון עורך דין   תאריך       
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 ותתצהיר בדבר שימוש בתוכנות מקורי -' ינספח 
 

אני הח"מ __________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה 

 צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

הנני נותן תצהיר זה בשם _________________ שהוא הגוף המבקש להתקשר עם המזמין  .0

"(. אני מכהן כ_______________ והנני מוסמך/ת לתת תצהיר המציעבמסגרת מכרז זה )להלן: "

 זה בשם המציע. 

הריני להצהיר כי המציע מתחייב לעשות שימוש אך ורק בתוכנות מקוריות לצורך מכרז  .2

 מס'____________.

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.  .3

 
_____________________ 

 המצהיר

 

 אישור

אני הח"מ, ________________, עו"ד, מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב 

___________ בישוב/עיר ______________ מר/גב' _____________ שזיהה/תה עצמו/ה על ידי 

היה ת.ז._____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי ת/י

 צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. 

 
 

___________               ______________________         ___________ 
  

 חתימת עו"ד          חותמת ומספר רישיון עורך דין   תאריך       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 טים("קורס להכשרת קציני ביטחון )מנב - 6502(6502מכרז מס'  מ) -סד לביטוח לאומי  ומה 
 

 26 

 
 דבר היעדר הרשעות בשל הפרת דיני העבודה בתצהיר  - 'יאנספח   

 )על המציע לחתום על תצהירים נפרדים ולצרף להצעה(

 

 

אני הח"מ __________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה 

 צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

___________________ שהוא המציע, המבקש להגיש למוסד לביטוח הנני נותן תצהיר זה בשם  .0

(. אני מצהיר/ה כי הנני "המציע" ב"טים, )להלן:מנהכשרת      (______לאומי הצעה בקשר למכרז מ )

 מורשה/ת חתימה ומוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

 –כמשמעותו בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א  –" בעל שליטהמשמעותו של המונח " בתצהירי זה, .2

 . אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותו של מונח זה וכי אני מבין/ה אותו.1981

או מי מבעלי השליטה בו, לא הורשעו בשלוש השנים שקדמו למועד האחרון ו/הנני מצהיר, כי המציע  .3

 להגשת ההצעות למכרז האמור בשל הפרת דיני העבודה.

 5או מי מבעלי השליטה בו, לא נקנסו על ידי מפקח עבודה שמונה לפי סעיף ו/יר, כי המציע הנני מצה .4

, בשנה שקדמה למועד ההגשה האחרון למכרז האמור, 1985 –לחוק העברות המנהליות, התשמ"ו 

 ביותר משני קנסות בשל הפרת דיני העבודה. 

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. .5

 

 

 ___________  תפקיד:_______________   חתימה: _______________שם:_____

 

________________________________________________________________________

____________ 

 

 אישור עורך/ת הדין

 

אני הח"מ, ________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי 

אשר ברחוב ___________ בישוב/עיר ______________ מר/גב' _____________ שזיהה/תה 

עצמו/ה על ידי ת.ז. _____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר 

 ת/יהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא ת/יעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל.  אמת וכי

 שיון עו"ד _______________ישם:________________     חתימה: _______________    מס' ר
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 תצהיר בדבר קיום חובותיו בעניין שמירת זכויות עובדים - 'בנספח י
 נפרדים ולצרף להצעה( )על המציע לחתום על תצהירים

 

אני הח"מ __________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה 

 צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ שהוא המציע, המבקש להגיש למוסד לביטוח  .0

(. אני מצהיר/ה כי הנני "המציע" ים )להלן:מנב"טהכשרת  2016(2056הצעה בקשר למכרז מ)לאומי 

 מורשה/ת חתימה ומוסמך/ת לתת תצהיר זה בשם המציע.

 –כמשמעותו בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א  –" בעל שליטהמשמעותו של המונח " בתצהירי זה, .2

 ה וכי אני מבין/ה אותו.. אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותו של מונח ז1981

אני הח"מ מצהיר בזאת, כי במידה והמציע יוכרז כזוכה במכרז האמור, אני מתחייב כי המציע יקיים את  .3

כל חובותיו בעניין שמירת זכויות עובדים לפי דיני העבודה, צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים החלים 

 תקופת ההתקשרות על פי מכרז זה.על המציע כמעסיק לצורך אספקת השירותים במהלך כל 

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. .4

 

 שם:________________  תפקיד:_______________   חתימה: _______________

 

________________________________________________________________________ 

 אישור עורך/ת הדין

 

________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי אני הח"מ, 

אשר ברחוב ___________ בישוב/עיר ______________ מר/גב' _____________ שזיהה/תה 

עצמו/ה על ידי ת.ז. _____________ /המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהסברתי לו/לה את מהות 

 אישר/ה אותה וחתם/ה עליה בפניי.ההתחייבות לעיל הוא/היא 

 

___________               ______________________         ___________ 
  

 חתימת עו"ד            חותמת ומספר רישיון עורך דין       תאריך        
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 אישור על עסק בשליטת אישה - 'גנספח י

 
 
 

ב'  2_______________ מאשר בזאת כי העסק הינו בשליטת אישה כהגדרתו בסעיף / רו"ח אני עו"ד 

 .1992 –לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב 

 

 מחזיקה בשליטה בתאגיד/עסק _____________________  הינה גב' ______________  

 מס' ת.ז. ______________

 

 
____________ ________________ _________________ 

 חותמת חתימה מלא שם
 
 

 
 תצהיר בעלת השליטה

 

 

 אני  __________________________ מס' ת.ז. __________________

 

ב' לחוק  2מצהירה בזאת כי התאגיד/העסק ___________________  נמצא בשליטתי בהתאם לסעיף  

 .  1992 -חובת המכרזים, התשנ"ב

 
 
 

____________ ________________ _________________ 
 חותמת   חתימה   שם מלא
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 אישור על קיום ביטוחים  - נספח יד'

 

 לכבוד

 המוסד לביטוח לאומי

 13שדרות ויצמן 

 ירושלים

 ) להלן :  " המזמין " ( 

 

 

 ___________________ הספקעל קיום ביטוחים של  אישור: הנדון
 " (ספקחברה   _______________ )להלן "ה מספר

 )להלן "ההסכם"(  יםמנב"טלהכשרת  להסכם בקשר
 
 

אנו הח"מ, _________________חברה לביטוח בע"מ, מצהירים ומאשרים בזאת כי ערכנו על שם הספק 
 את הביטוחים להלן:

   
על פי דין בגין מעשה ו/או . הפוליסה מבטחת את הספק בגין אחריותו  אחריות מקצועית פוליסה לביטוח

מחדל מקצועי ו/או הפרת חובה מקצועית ו/או טעות שמקורה ברשלנות , מחדל או השמטה של הספק, 
מנהליו, עובדיו וכל הפועלים מטעמו ו/או בשמו ו/או בעבורו ו/או בשליחותו, אשר ארע תוך כדי ו/או עקב ביצוע 

 ים.מנב"טעבודתו ו/או במהלכן ו/או במסגרתן ולרבות הכשרת 
 ולכל תקופת הביטוח. מקרהל₪  4,000,000גבול האחריות על פי פוליסה זו הנו 
מעשה או מחדל של הספק ובכפוף לסעיף אחריות צולבת, לפיו  בגיןהביטוח מורחב לשפות את המזמין  

 ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. 
חודשים נוספים מהמועד בו פג  6לא יחודש, תחול תקופת גילוי, למשך במקרה שהביטוח בחברתנו יבוטל או 

תוקף הביטוח בחברתנו וכל אירוע שאירע בתקופת הביטוח או בתקופה למפרע ושעליו תימסר הודעה 
 במהלך תקופת הגילוי, ייחשב לכל נושא ועניין כאירוע עליו נמסרה ההודעה במהלך תקופת הביטוח.

או חריג או מגבלה בדבר: אובדן מסמכים או מידע , הוצאת שם רע או דיבה, פגיעה בפוליסה זו אין  סייג 
 בפרטיות, הטעייה, אי יושר של עובדים ו/או מנהלים , חריגה מסמכות בתום לב.

 בפוליסה יש תאריך למפרע ) רטרואקטיבי ( שאינו מאוחר מיום ההתקשרות בין המוסד לספק. .
 ₪ . 60,000ההשתתפות העצמית בפוליסה זו אינה עולה על סך              

 
 

כלפי כל העובדים המועסקים . הפוליסה מבטחת את הספק בגין אחריותו  פוליסה לביטוח אחריות מעבידים
 חשב כמעביד של מי מהמועסקים על ידי הספק.יעל ידו. הביטוח מורחב לשפות את המזמין במידה ו

 אחד ובמצטבר במשך תקופת הביטוח. למקרה₪   20,000,000 ת בפוליסה זו הנו גבול האחריו
 

כלפי צד שלישי . הפוליסה מבטחת את הספק בגין אחריותו  פוליסה לביטוח אחריות כלפי צד שלישי
אחד ובמצטבר במשך תקופת  למקרה₪   6,000,000 כלשהו, לרבות המזמין,  בגבולות אחריות של 

 הביטוח. 
לא כפוף לכל הגבלה בגין תביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי למעט כלפי מי שלא שילם דמי  ביטוח זה

 ביטוח לאומי לעובדיו. 
הביטוח מורחב לשפות את המזמין וכל הבאים מכוחו או מטעמו בגין מעשה או מחדל של הספק ובכפוף  

 אחד מהמבוטחים על פי ביטוח זה. לסעיף אחריות צולבת לפיו יחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל 
 

 הפוליסות לעיל תהינה כפופות להוראות ולתנאים כדלהלן:

 או נוסח אחר הדומה לו בכיסוי הביטוחי.נוסח פוליסות צד שלישי וחבות מעבידים הנו ביט  .א

כל סעיף המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו כאשר קיים ביטוח אחר, לא  .ב
פי הפוליסה הנ"ל הוא "ביטוח -מזמין וכלפי מבטחיו, ולגבי המזמין, הביטוח עליופעל כלפי ה

ראשוני", המזכה אותו במלוא השיפוי  המגיע לפי תנאיו, ללא זכות השתתפות בביטוחי 
המזמין, מבלי שתהיה לנו זכות תביעה ממבטחי המזמין להשתתף בנטל החיוב כאמור בסעיף 
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. ולמען הסר ספק אנו מוותרים על טענה של ביטוח 1981-לחוק חוזה הביטוח, התשמ"א 59
 כפל כלפי המזמין וכלפי מבטחיו .

הודעה כתובה  תישלחהפוליסות לא תצומצמנה ולא תבוטלנה במשך תקופת הביטוח, אלא אם  .ג
 יום מראש. 60על כך בדואר רשום לידי המזמין לפחות 

 השתתפויות עצמיות ותשלום פרמיות יחולו על הספק בלבד. .ד

מוותרים על זכות התחלוף כלפי המזמין, עובדיו והבאים מטעמו ולמעט כלפי מי שגרם  אנו .ה
 לנזק בזדון.

אי קיום תנאי מתנאי הפוליסות על ידי הספק בתום לב לא תפגע בזכויות המזמין והבאים  .ו
 מטעמו.

זכויות המזמין והבאים מטעמו לא תיפגענה מחמת אי הודעה על אירוע נזק ו/או איחור בהגשת  .ז
 ביעה בתום לב על ידי הספק. ת
 

אישור זה כפוף לתנאי הפוליסות המקוריות וסייגיהן עד כמה שלא שונו במפורש ע"י האמור 
 לעיל.

 
 בכבוד רב,

 
  ________     __________        _______________          ____________ 

 תפקיד החותם           חתימת וחותמת המבטח          תאריך         שם החותם        
 
 

 
 
 

 :הביטוח סוכן פרטי
 

 ____________ טלפון________________;   כתובת_____________;   שם
 
 

 :כדלקמן, לתקופה מוארך זה אישור תוקף כי מאשרים אנו
 

 

 בכבוד רב,
 

 _________________________ הביטוח חברת שם
 

          ___________      __________   __________________          ____________ 
 המבטח וחותמת חתימת           החותם תפקיד     החותם שם    תאריך                

 :הפוליסות רשימת מתאריך תאריך עד 'מס פוליסה
 שלישי צד ביטוח   
 אחריות ביטוח   

 מעבידים
ביטוח אחריות    

 מקצועית 
 

 פוליסה
 'סמ

 
 תאריך עד

 
 מתאריך

 
 :הפוליסות רשימת

 שלישי צד ביטוח   
 אחריות ביטוח   

 מעבידים
ביטוח אחריות    

 מקצועית 
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 לבחינת איכות ההצעות ל "מפ – נספח טו'

 

 ציון פירוט הנושא הנבדק

מהצגת צוות הבדיקה התרשמות 

המתודולוגיה לקורס ריענון 

ע"י  יםט"מנבולקורס הכשרת 

 המציע במהלך הסיור והריאיון

הצוות יתייחס, בין היתר, לרמת 

המרצים בקורסים וניסיונם 

בהעברת התכנים הרלוונטיים, 

המתודולוגיה של המציע 

להעברת התכנים הנדרשים, 

 עזרי לימוד וכד'

נקודות לפי ממוצע הציונים  7עד 

 של צוות הבדיקה

התרשמות צוות הבדיקה 

 מסביבת הלמידה במהלך הסיור 

 0=, גרוע1=, בינוני3=טוב כיתות הלימוד

 0, גרוע=1, בינוני=3טוב= ניקיון המבנה ואזורי ההמתנה

 0, גרוע=1, בינוני=3טוב= רמת אזורי ההמתנה בהפסקות

חניות זמינות בקרבת מקום 

מטר  100ההכשרה עד 

 מהכניסה למבנה

 0=אין ,3=יש חניות ללא עלות למשתתף

מקום ההכשרה נמצא במקום נוח 

להגעה ברכב פרטי ובתחבורה 

 ציבורית )אוטובוסים ורכבת(:

תחנות אוטובוסים )עם מספר 

קווי תחבורה ציבורית העוצרים 

מטר  250בהן( במרחק של עד 

 מהכניסה למבנה ההכשרה

 0, אין=3יש=

תחנת רכבת במרחק הליכה 

 ממקורם ההכשרה

 0, אין=3יש=

התרשמות כללית של צוות 

 הבדיקה מהמציע

לפי ממוצע  –נקודות  15עד  

 הציונים של צוות הבדיקה

 נקודות 40עד  סה"כ ציון איכות 
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 טבלת ריכוז תאריכים 

 
 

 

 התאריכים הפעילות

  19.1.2017יום חמישי  פרסום המודעה בעיתונות 

 הבהרה  מועד אחרון להגשת שאלות

 או , 04-8134964 מס'  פקסאמצעות ב ,מר יוסי שמואליאל 

  yosish@nioi.gov.il  בדואר אלקטרוני:

 

  30.1.2017שני יום 

  ,על שאלות ההבהרה באמצעות אתר האינטרנט מועד אחרון למענה המוסד
  "שאלות ותשובות"קישור ב, מדור מכרזים ,דף הבית

  14.2.2017שלישי יום 

  12.00שעה  1.3.2017יום רביעי  מועד אחרון להגשת ההצעות לתיבת המכרזים

 במקרה של סתירה בין תאריכים אלה לבין תאריכים אחרים המופיעים בגוף המכרז, 

 קובעים התאריכים בטבלה זו.
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