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 תשובת המכללה שאלה 'עמ #

1 

נספח א' 

מפרט 

 תכולה

האם במסגרת מכרז זה תכולת העבודה של יועץ הבטיחות 

בדיקות מעבדה שונות או רק ללוות את הספק  הנה גם לבצע

 בתהליך הבדיקות ?( מעבדה מוסמכת) החיצוני

האם השכ"ט החודשי מגלם את עלות ביצוע בדיקות אלו או 

 בעבודה משלם בגינן ישירות לספקים הרלוונטיים. מזמין

ות את הספק ועל היועץ לל

 החיצוני.

מזמין העבודה )המכללה( 

 .החיצוני משלם לספק

2 
נספח א' 

 2 ס'

"טיפול ואחריות בנושא קרינה מיינת ובלתי מיינת" נודה 

 לתכולה העבודה הנדרשת. –להבהרתכם 

הגדרת הבדיקות הנדרשות 

עפ"י התקנות, הגדרת מפרט 

הבדיקות הדרושות, ווידוא 

 ביצוע ומעקב.

4  
האם תכולת העבודה כוללת הדרכות עבודה בגובה לעובדי 

 אתר ?ה

על הממונה להתריע לפני  .לא

 .לעובדים חידוש

 לא וכו? האם תכולת העבודה כוללת עבודה בשעות לילה, סופ"ש  5

6 
נספח א' 

 23ס' 

ושיפוצים מהבחינה  ייעוץ בטיחות וליווי פרויקטים של בינוי

בכמה פרויקטים מדובר בשנה  - שיידרשו הבטיחותית ככל

הבטיחות עבור שירות  היקף הפעילות הנדרשת ממונה ומה

 זה?

פרויקטים בשנה, במסגרת  2-3

 השעות הכללית.

7 
נספח א' 

 25ס' 

במעבדות ובקפיטריה כולל  שנתית של מנדפים"ביצוע בדיקה 

האם ממונה הבטיחות  - ומעקב כנדרש בתקנות" הפקת דוח

 כי הבדיקה עצמה או שהכוונה רק לוודא נדרש בביצוע

ולרכז את ממצאי הבדיקות  המכללה מקיימת מבדקים אלה

 אחר טיפול? ומעקב

הבדיקה את לא נדרש לבצע 

אלא להתריע לפני ביצוע, מעקב 

דיקות, רישום ותיעוד, אחר ב

 והגדרת מפרט הבדיקה.

8 
נספח א' 

 25ס' 

"ביצוע בדיקה שנתית של מנדפים במעבדות ובקפטריה כולל 

 הפקת דוח מפורט, ומעקב כנדרש בתקנות"

האם הדרישה היא לעקוב שאכן מבצעים את הבדיקה על פי 

התקנות או שהממונה יזמין על חשבונו את הביקורת )היא 

 נעשית ע"י ממונה בטיחות(חיצונית ולא 

התקנה מחייבת את הממונה לדווח שמבצעים את החוקים 

 ולא שהוא יעשה במקום מחזיק המקום.

 אשמח להבהרה.

אשמח לקבל הבהרה האם תשלום עבור בדיקה שנתית ע"ח 

 הממונה?

הבדיקה את לא נדרש לבצע 

אלא להתריע לפני ביצוע, מעקב 

אחר בדיקות, רישום ותיעוד, 

 מפרט הבדיקה.והגדרת 

9 
נספח א' 

 26ס' 

בשטחי המכללה ע"י  "ביצוע בדיקה שנתית של מטפי כיבוי

האם ממונה  - שנתית..." 12או  6ובדיקה  מבקר מורשה

הבדיקה עצמה או שהכוונה רק  הבטיחות נדרש בביצוע

ולרכז את ממצאי  כי המכללה מקיימת מבדקים אלה לוודא

 אחר טיפול? הבדיקות ומעקב

הבדיקה את לא נדרש לבצע 

אלא להתריע לפני ביצוע, מעקב 

אחר בדיקות, רישום ותיעוד, 

 והגדרת מפרט הבדיקה.

10 
נספח א' 

 26+27ס' 

כנ"ל מטפים, גלגילונים ציוד קבוע , האם הדרישה היא 

לעקוב שאכן מבצעים את הבדיקה על פי התקנות או 

הבדיקה את לא נדרש לבצע 

אלא להתריע לפני ביצוע, מעקב 
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חיצונית ולא שהממונה יזמין על חשבונו את הביקורת )היא 

 נעשית ע"י ממונה בטיחות(

התקנה מחייבת את הממונה לוודא שמבצעים את החוקים 

 ולא שהוא יעשה במקום מחזיק המקום.

הממונה יכול לבצע בדיקה פזית  וידווח למחזיק המקום מה 

 להחליף אבל בדיקה שנתית לכיבוי תעשה ע"י גורם מוסמך.

שנתית ע"ח אשמח לקבל הבהרה האם תשלום עבור בדיקה 

 הממונה?

אחר בדיקות, רישום ותיעוד, 

 והגדרת מפרט הבדיקה.

11 
נספח א' 

 27ס' 

האם ממונה  - ביצוע בדיקה שנתית לגלגלוני וברזי כיבוי

הבדיקה עצמה או שהכוונה רק  הבטיחות נדרש בביצוע

ולרכז את ממצאי  מבדקים אלהכי המכללה מקיימת  לוודא

 אחר טיפול? הבדיקות ומעקב

הבדיקה את לא נדרש לבצע 

אלא להתריע לפני ביצוע, מעקב 

אחר בדיקות, רישום ותיעוד, 

 והגדרת מפרט הבדיקה.

12 
נספח א' 

 29ס' 

האם  - ובלתי מייננת טיפול ואחריות בנושאי קרינה מייננת

או שהכוונה  הבדיקה עצמה ממונה הבטיחות נדרש בביצוע

ולרכז את  כי המכללה מקיימת מבדקים אלה רק לוודא

 אחר טיפול? ממצאי הבדיקות ומעקב

הבדיקה את לא נדרש לבצע 

אלא להתריע לפני ביצוע, מעקב 

אחר בדיקות, רישום ותיעוד, 

 והגדרת מפרט הבדיקה.

13 
נספח א' 

 34 ס'

"הסדרת היתרי רעלים אל מול המשרד להגנת הסביבה" 

 להבהרתכם לתכולה העבודה הנדרשת –נודה 

ניסיון בהוצאת היתר רעלים 

 למעבדה ביולוגית וכימית

14 
נספח א' 

 35ס' 

שעות  32"התחייבות הממונה להתייצב במכללה 

 חודשיות..... "

שעות חודשיות חלקם  32החוק מחייב את הממונה לתת 

במקום העבודה וחלקם עבודה משרדית מרחוק כך שהממונה 

 שעות. 32עבור המכללה יעבוד 

אשמח לקבל הבהרה, האם הממונה יגיע פיזית ויעבוד יום 

בשבוע  במקום העבודה כל דרישה טלפונית, מרחוק ואו 

 טיפול באירוע המוני היא תשלום נוסף?

שעות  32כן, הדרישה היא ל 

חודשיות, במידה ונדרשת 

עבודה מעבר לכך ישולם כשעות 

 לפי התעריף שייקבע.

15 
א' נספח 

 35ס' 

 - שעות..." 32לפחות  "התחייבות הממונה להתייצב במכללה

האם על פי סעיף קיימת  שעות בלבד, 32המכרז מתייחס ל 

 שעות מהנדרש? באם כן כמה? ציפייה ליותר

 אין ציפייה ליותר שעות

16 
ס'  26עמ' 

2.1.28 

תכולת העבודה כוללת ליווי בטיחות לאירועים המוניים 

. נבקשכם (אירועים בשנה 11 -של כ ההערכה)למזמין 

ותכולת העבודה אינה  להעלות את שכ"ט החודשי, מאחר

 ביחס ישר לשכר הטרחה החודשי

 . הבקשה נדחית

17 
ס'  26עמ' 

2.1.28 

אירועים בשנה זה  11אשמח לקבל הבהרה קיום  (א

 שעות חודשיות? 32במסגרת 

במידה ובאירועים אלה יש דרישות נוספות לקיום  (ב

 חשבון מי ? האירוע על

האירועים במסגרת השעות  (א

  החודשיות.

 על חשבון המכללה. (ב

 


