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 הזמנה להצגת מועמדות להיכלל במאגר מנהלי אבטחת ובקרת איכות
 לתיירותשל החברה הממשלתית 

 

 מבוא

"(, מזמינה בזאת מועמדים מתאימים החברה)להלן: " החברה הממשלתית לתיירות .1
של החברה )להלן:  מנהלי אבטחת ובקרת האיכותלהגיש בקשה להיכלל במאגר 

 "(.המאגר"

ם המפורטים במסמך זה יכללו במאגר, אשר ממנו תבחר המועמדים אשר יעמדו בתנאי .2
החברה, לפי שיקול דעתה, מנהלים לפרויקטים הפרטניים המקודמים על ידי החברה, 

 בהתאם לחוק חובת המכרזים והתקנות שהותקנו מכוחו.

מי ממנהלי אבטחת מובהר כי אין בפנייה זו כדי לחייב את החברה להתקשר עם  .3
להיכלל במאגר, וכי התקשרות כזו תיעשה,  אימיםשימצאו מת ובקרת האיכות

 כאמור, על בסיס התקשרויות פרטניות, ולפי שיקול דעתה המוחלט של החברה.

 .בו מופיע לשון זכר, משמע גם לשון נקבה, ולהיפך הפנייהבכל מקום במסמכי  .4

 
 על החברה

הוכרה ע"י הממשלה כזרוע ביצוע כלל ממשלתית החברה הממשלתית לתיירות  .5
כזרוע ביצוע של משרד  , ומיום הקמתה פועלתנון ופיתוח תשתיות תיירותלתכ

התיירות, בהתאם להזמנות עבודה המתקבלות מהמשרד, ממשרדי ממשלה 
 שונות תיירותיות בערים פרויקטים ומנהלת מובילה החברהומגורמים נוספים. 

, לותטיי, ותיירות מלונאות מתחמי מפתחת החברה. הארץ ברחבי תיירות ובמרכזי
 אתרי להנגשת פועלת וכן תיירות כפרי, צליינות אתרי, אופניים שבילי, טבע אתרי

  .בישראל תיירות

בנוסף, החמ"ת פועלת מול גופים ציבוריים רבים כגון רט"ג, קק"ל ועשרות רשויות  .6
לתכנון  שות מקרקעי ישראלמשמשת כחברה מנהלת של רמקומיות, והיא אף 

 ים תיירותיים. מופיתוח מתח

 
 הגדרות

 ינתן למונחים שלהלן הפירוש המופיע בצידם:זו  בפניה .7

 .1992-חוק חובת מכרזים התשנ"ב - "החוק"

 .1993 -תקנות חובת המכרזים התשנ"ג   - "  התקנות"

 
  תנאי סף

הרשומים  להציג את מועמדותם להיכלל במאגר, גופים ו/או משרדים ו/או תאגידיםרשאים  .8
 ר התנאים המצטברים שלהלן: המקיימים אח, בישראלכדין 

קודם להגשת מועמדות במסגרת פניה זו, במתן שנים ה חמש מוכח במהלךניסיון  8.1
פרויקטים שכל  3, בלפחות שתיות הנדסה אזרחיתלתחום תבקרת איכות שירותי 

   מיליון ש"ח. 5-אחד מהם בהיקף כספי שלא יפחת מ

עמדות במסגרת פניה זו, במתן קודם להגשת מושנים ה חמשמוכח במהלך ניסיון  8.2
פרויקטים שכל  3, בלפחות שתיות הנדסה אזרחיתלתחום תאיכות  שירותי אבטחת

  מיליון ש"ח. 5 -אחד מהם בהיקף כספי שלא יפחת מ
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אשר , מהנדסים אזרחייםשהינם עובדים  שנימעסיקים באופן ישיר לכל הפחות  8.3
שירותי אבטחת ו/או בקרת איכות לפחות, במתן שנים מוכח של שלוש סיון ינ לשניהם

 . אזרחיתההנדסה בתחום ה פרויקטיםל

 
 אופן הגשת המועמדות ומסמכים להגשה

בקשתם את כלל מועמדים המבקשים להיכלל במאגר והעומדים בתנאי הסף דלעיל יצרפו ל .9
 המסמכים הבאים:

 ו.להזמנה ז נספח א'בקשה להיכלל במאגר ופרטי המועמד לרבות ניסיונו בנוסח  9.1

לעיל, כולל  8.3קורות חיים של עובדי המועמד המוצגים במסגרת הוכחת תנאי הסף  9.2
 העתק רישיון ו/או תעודה של תואר אקדמאי של המועמד.

 ובתוקף. עדכניתתעודת עוסק מורשה  9.3

ל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות כ 9.4
 .1976התשל"ו  ותשלום חובות מס(,

 המלצות ככל שקיימות. 9.5

על הוסיף פרטים בנוסף לאמור לעיל, רשאי המועמד לצרף כל מסמך אחר אשר יהיה בו כדי ל
 מקצועיותו והשירותים הניתנים על ידו.

ועדת רשאית איזה מהמסמכים האמורים לעיל,  המועמד לבקשתו להיכלל במאגרא צירף ל .11
שלא לכלול את המועמד קול דעתה הבלעדי והמוחלט, , מטעם זה בלבד ולפי שיהמכרזים
מהמסמכים ישלים ו/או יתקן ו/או יבהיר איזה יוסיף ו/או או לחלופין לבקש כי במאגר; 

שבבקשתו ו/או הנתונים המפורטים בה וכן רשאית החברה להתעלם מפגמים שאינם 
 מהותיים, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

, וזאת החל ממועד פרסום הזמנה זו ואילך )או לעיל כאמור להיכלל במאגר מפורטות בקשות .11
אמצעות דוא"ל , תוגשנה בעד מתן הודעה אחרת על ידי החברה ולשיקול דעתה, ככל שתינתן

. באחריות המועמדים לאשר yarons@igtc.co.ilלראש תחום משפט בחברה, עו"ד ירון סדן: 
 את קבלת המסמכים.

 בחינת מועמדים למאגר

 ד נעשה כמפורט להלן:הליך בחינת המועמ .12

תיעשה על בסיס מידע ומסמכים שיעביר המועמד ת עמידת המועמד בתנאי הסף בחינ 12.1
במסגרת בקשה להיכלל במאגר, על בסיס מידע קיים בחברה וכן על בסיס כל מקור 

 מידע אחר לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

 ולפנות, מהמבקש שירותים מקבל או/ו שקיבל גוף לכל לפנות תרשאי האהחברה ת 12.2
 .המלצות קבלת לצורך, הבקשה בטופס המבקש ידי על צורפו שפרטיהם לממליצים

 באם חליטתו, לעיל שפורטו הקריטריונים על בהתבסס לגופה בקשה כל בחןת חברהה 12.3
 קייםחברה ל כי מובהר. ת ובקרת האיכותאבטחמנהלי  למאגר המבקש את לצרף

 כל על בזאת מוותר והמבקש, למאגר מבקש להוסיף האם, ובלעדי מוחלט דעת שיקול
 .כאמורהחברה  להחלטות באשר טענה

 פניה למועמדים

מתוך מאגר זה. החברה מאגר תתבצע מעת לעת, על פי בחירה של מתוך ה מועמדיםהפנייה ל .13
לה  השירותים הנדרשיםשיהיה רלוונטי, על פי שיקול דעתה, למתן  מועמדתפנה להחברה 

 . המועמד, לפי הענין, ותחליט על פי שיקול דעתה האם להתקשר עם באותה העת

מנהלי אבטחת הנמצאים במאגר המועמדים אינה מתחייבת להתקשר עם החברה  כימובהר  .14
ובקרת האיכות, ובפרט אין היא מתחייבת להיקף כלשהו של התקשרות. החלטת החברה 

דעתה המוחלט של החברה. באשר להתקשרות עם מועמד הנמצא במאגר תהא על פי שיקול 
כי אין ביצירת המאגר כדי לגרוע מזכותה של החברה לבחירת מנהלי אבטחת  ,כן מובהר

http://www.igtc.co.il/
http://www.igtc.co.il/


 

 8תוך מ 3עמוד 

http://www.igtc.co.il 

 : 02-6363401  פקס02-6363400  טל:  91026מיקוד: . 4258 ד.ירושלים. ת, 4גן הטכנולוגי, מלחה, בנין המגדל, קומה 
The Malcha Technology Park, Tower Building (4

th
 floor) Jerusalem 91026 P.O.B. 4258 Tel: 

02-6363400 fax: 02-6363401 

ובקרת האיכות לפרויקטים שבסמכותה, באמצעות מועמדים ו/או גופים שאינם רשומים 
 להוראות כל דין. במאגר, וזאת בכפוף

 
 עדכון המאגר

המכרזים, במסגרת העדכון תוכל וועדת יעודכן מעת לעת על פי החלטת וועדת  המאגר .15
המכרזים לאשר כניסתן של חברות חדשות למאגר ולנפות חברות הנמצאות במאגר וזאת על 

 פי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף לאמור בתקנות.

תאגיד אשר מועמדותו אושרה לכניסה למאגר וחל שינוי בזהות העובדים המוצגים על ידו  .16
מכל סיבה שהיא, יודיע על שינוי בזהות העובד המועסק  לעיל, 9.3מענה לסעיף  במסגרת

 .לחברה

פניה זו אינה מוגבלת במועד, והיא תהיה בתוקף כל עוד היא תמשיך להיות מפורסמת באתר  .17
האינטרנט של החברה. לפיכך מובהר כי המאגר שיוקם על בסיס פניה זו הינו דינאמי, באופן 

להגיש בקשה להיכלל במאגר כל עוד הפרסום שכל חברה העומדת בתנאי הפנייה תהא זכאית 
הינו בתוקף. פניות כאמור תיבחנה על ידי החברה מעת לעת, על פי שיקול דעתה, ובהתאם 

 לכללים המפורטים בפנייה זו.

 
 התקשרות לביצוע עבודה והעקרונות לשימוש במאגר

נות, התקשרות החברה עם מועמדים אשר אושרו להיכלל במאגר תעשה על פי האמור בתק .18
 ועל פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

אשר נכלל במאגר ואשר החברה תבקש לקבל ממנו שירותים  אבטחת ובקרת איכותמנהל  .19
 בפועל, יתבקש לחתום על הסכם אשר יוכן על ידי החברה.

, לפי שיקול דעתה שיוגדרו על ידי החברהכל התקשרות פרטנית תיעשה על בסיס תעריפים  .21
 דיני המכרזים. של החברה ובכפוף ל

לבקש טרם ההתקשרות את המצאת כלל המסמכים דלעיל על ידי  זכות ברירהלחברה  .21
המועמד מחדש ו/או עדכון המסמכים ו/או מסמכים אחרים / נוספים אשר אינם מוזכרים 

 לעיל והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי. 

 
 כללי

די החברה, כדי לחייב את מובהר כי אין באמור במסמך זה לעיל ו/או בניהול המאגר על י .22
החברה להתקשר עם מי מבין המועמדים שיכללו במאגר ו/או להזמין עבודה בהיקף כלשהו 

 ו/או בכל התחייבות אחרת הנוגעת למאגר ו/או למועמדים.

, מזכיר ועדת המכרזים ירון סדןעו"ד בכל הנוגע לניהול המאגר לניתן להפנות שאלות בכתב  .23
 יל.המפורט לע של החברה בדוא"ל

 ,הבברכ         

  עו"ד ,ירון סדן              
 מזכיר וועדת המכרזים                         
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 נספח א'     

 להכלל במאגרטופס בקשה 
מוסמך להצהיר  ___________________ת.ז  __________________________ אני הח"מ 

____________ ח.פ / מס' זיהוי ____"( המועמד")להלן: שותפות  משרד/ ולחתום בשם חברת/
_________________ מבקש בשם ____________________ )שם התאגיד( להיכלל במאגר 

"(, זאת על סמך נתוני עובדיה החברה)להלן: " לתיירותהמתכננים של החברה הממשלתית 
 והמועסקים על ידה כמפורט להלן:

 

 תחומי עיסוק .1

 

1.1. _______________ 

1.2. _______________ 

1.3. _______________ 

1.4. _______________ 

1.5. _______________ 

1.6. _______________ 

 

 המועמדפרטי  .2

 

  __________________________שם:  .2.1

 : ___________________________מס' הזיהוי .2.2

 _______________________________כתובת: ______ .2.3

 ____________________________ :ן ליצירת קשרטלפו .2.4

 ______________________פקסימיליה: _____ .2.5

 ___________________________ :דואר אלקטרוני .2.6

 

 איכות בקרתעמד בתחום המוניסיון  .3

  

 לפרט את העבודות הרלוונטיות, שמות הממליצים, מועדי הביצוע והיקף: המועמדעל        

  

 __________________________________________________ שם העבודה .3.1

  ______________________היקפה הכספי 

  _____________________ המזמין/הממליץ ______________________  טלפון  
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  _____________________________________________________ מקום ביצוע 

 

  ______________________ התחלה: __________________  גמר: -מועד הביצוע  

 

  _________________________________________________ אחראי לעבודה:  

 

 ___________ איש קשר אצל המזמין __________________________ טל' :  

 תיאור העבודה )פירוט(: 

 ___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

___________________________________________________________
___________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

 __________________________________________________ שם העבודה .3.2

  ______________________היקפה הכספי 

  _____________________ __________________  טלפון המזמין/הממליץ ____ 

 

  _____________________________________________________ מקום ביצוע 

 

  ______________________ התחלה: __________________  גמר: -מועד הביצוע  

 

  _________________________________________________ אחראי לעבודה:  

 

 ___________ איש קשר אצל המזמין __________________________ טל' :  

 תיאור העבודה )פירוט(: 

 ___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

___________________________________________________________
______________________________________________________ 
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 איכות אבטחתהמועמד בתחום ניסיון  .4

 

 __________________________________________________ שם העבודה .4.1

  ______________________היקפה הכספי 

  _____________________ __________  טלפון המזמין/הממליץ ____________ 

 

  _____________________________________________________ מקום ביצוע 

 

  ______________________ התחלה: __________________  גמר: -מועד הביצוע  

 

  _________________________________________________ אחראי לעבודה:  

 

 ___________ איש קשר אצל המזמין __________________________ טל' :  

 תיאור העבודה )פירוט(: 

 ___________________________________________________________
___________________________________________________________

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

___________________________________________________________
______________________________________________________ 

 __________________________________________________ שם העבודה .4.2

  ______________________היקפה הכספי 

  _____________________ המזמין/הממליץ ______________________  טלפון  

 

  _____________________________________________________ מקום ביצוע 

 

  ______________________ התחלה: __________________  גמר: -יצוע מועד הב 

 

  _________________________________________________ אחראי לעבודה:  

 

 ___________ איש קשר אצל המזמין __________________________ טל' :  

 תיאור העבודה )פירוט(: 

 ___________________________________________________________
___________________________________________________________

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
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___________________________________________________________
______________________________________________________ 

 __________________________________________________ שם העבודה .4.3

  ______________________היקפה הכספי 

  _____________________ המזמין/הממליץ ______________________  טלפון  

 

  _____________________________________________________ מקום ביצוע 

 

  ______________________ התחלה: __________________  גמר: -מועד הביצוע  

 

  _________________________________________________ חראי לעבודה: א 

 

 ___________ איש קשר אצל המזמין __________________________ טל' :  

 תיאור העבודה )פירוט(: 

 ___________________________________________________________
___________________________________________________________

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

 המועמד וניסיונםפרטים על עובדי  .5

 

 __________________________: העובדשם  .5.1

 : ___________________________מס' הזיהוי

השכלה/תעודות:_______________________________________________
___________________________________________________________

_______________________ 

ניסיון של שלוש שנים לכל הפחות במתן אסמכתאות מתאימות לעמידה בתנאי 
 זרחית.איכות לפרויקטים בתחום ההנדסה האו/או אבטחת שירותי בקרת 

 

 __________________________: העובדשם  .5.2

 : ___________________________מס' הזיהוי

________השכלה/תעודות:_______________________________________
___________________________________________________________

_______________________ 

ניסיון של שלוש שנים לכל הפחות במתן אסמכתאות מתאימות לעמידה בתנאי 
 זרחית.איכות לפרויקטים בתחום ההנדסה האו/או אבטחת שירותי בקרת 
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 __________________________: העובדשם  .5.3

 : ___________________________ס' הזיהוימ

השכלה/תעודות:_______________________________________________
___________________________________________________________

_______________________ 

 

 __________________________: העובדשם  .5.4

 ___: ________________________מס' הזיהוי

השכלה/תעודות:_______________________________________________
___________________________________________________________

_______________________ 

 

 :הערות

 לצרף המלצות מפורטות עבור כל עבודה שנזכרה לעיל. ניתן .1

 הערות והבהרות נוספות ניתן לצרף בנפרד. .2

 ודות נוספות יפורטו במתכונת הנ"ל בדפים נוספים.עב .3

                   

 _______________________ 

 )חתימה(                                                                               

 

 אישור

אני הח"מ ________________ עו"ד  מ.ר _________________מאשר בזאת כי ה"ה 
_________________________ אשר חתמו בפני על בקשה זו, מוסמכים לחתום בשם __

__________________________ על פי מסמכי היסוד וההחלטות המחייבות של 
.___________________ 

______________ ______________ 

 
  חתימת עו"ד      תאריך        
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