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שירותי  לאספקתיוסי שחר ייעוץ בטיחות וניהול סיכונים הנדון: כוונה להתקשר עם חברת 

  ייעוץ בטיחות וניהול סיכונים 
 

ייעוץ בטיחות וניהול תכנון ושירותי  לאספקת יוסי שחר בע"מ בכוונת מכבי להתקשר עם חברת 

ועד  1.5.2016 -שנים מ 5בת  פהלתקו  (מתקנים 250 -כ) סיכונים לכלל מתקני מכבי

1.5.2021  

 

 התקשרות עם ספק יחיד. -( לחוק חובת המכרזים29) 3ההתקשרות הינה על פי תקנה 

 

 להיקף פעילות ( הינה ספק יחידהספק)להלן: יוסי שחר ייעוץ בטיחות וניהול סיכונים חברת 

י הבטיחות הנדרשים בכל קשת נושא ) מאילת ועד קריית שמונה ( בפריסה ארצית  המפורטת 

ניהול והערכת , והבריאות התעסוקתית בטיחותתחומי הבובפרט  למוסדות ציבור ובכלל זה

 הלן : מומחיות המפורטים ל מיובתחו  ות בריאותמוסדבסיכונים 

  מחלקת הבטיחות בכל קשת הנושאים הנוגעים לבטיחות ) גהות לייעוץ וליווי שוטף  מתן

 .בעלי הכשרה מתאימה יהיו עובדי החברה  ' (, חומ"ס , בטיחות רפואית וכו

  שנים לפחות   5ביצוע תכנון בטיחות אש , לעובדי החברה ניסיון בתחומים הנ"ל של

 והינם בעלי תואר מהנדס/הנדסאי/אדריכל  

  הלשכה המשפטית בסוגיות סבוכות ובמידת  בתאום עםחוות דעת מקצועית לרבות מתן

  שנים לפחות 5בעל ניסיון של  ט כעד מומחהמתן עדות  בבית משפייצוג והצורך 

  אחרים ואירועים חריגיםעבודה בירור ותחקור תאונות 

 ניהול והערכת סיכונים תעסוקתיים והכנת תכנית לניהול הכנת תכנית ייעוץ וליווי ב

 הבטיחות בארגון 

 אחרונות  שנים ה 5 -פרויקטים בתחום תכנון בטיחות אש  לפחות ב 30 -החברה ביצעה כ

 בתחום הבריאות )מרפאות / מרכזים רפואיים /בתי חולים ( 

    עד פרוייקט בנייה ושיפוצים  וליווי מתכננים / יועצים/אדריכלים/ מנהלי פרויקטים תוך ליווי           

 .שלב מסירת הפרויקט          

 עבודה מול רשות הכבאות עד השגת היתר והגשת תכניות 



 תאם להנחיות/ דרישות רשות הכבאות הכנת תיקי שטח  בה 

  במתקנים בחירום וביצוע בדיקות אינטגרציה במבנים בשעת תכנון משטר הפעלות

   חדשים וקיימים בהתאם להנחיות והוראות נציבות כבאות והצלה 

 

 בפריסה ארציתתחומי המומחיות לעיל  בכלהחברה הינה היחידה בעלת ידע וניסיון  .1

שכירים ) לא קבלני משנה(  בעלי מורשים מוני בטיחות מ 10החברה מעסיקה לפחות  .2

 .אישור כשירות בר תוקף 

שנים  15של לפחות בעל ניסיון מומחה בתחומו הרפרנט שיעבוד מול מכבי בשוטף יהיה  .3

שנים לפחות  10) בעל אישור כשירות בר תוקף( ומתוכם  ממונה בטיחותעם הסמכה של 

ע"י  ל תואר שני בהנדסת בטיחות במוסד מוכרבעו שימש כממונה בטיחות במוסד רפואי 

 .    המל"ג 

 הצהרת החברה שלכל אחד מהממונים יש רכב צמוד לצורך ביצוע עבודתו  .4
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 בברכה,

 
 
 גוז רונן 

 מנהל מחלקת ביטחון ובטיחות 
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