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 י.ה.ב אורנית לאספקת שירותי אבטחה בכלי רכב ממוגני יריהנדון: כוונה להתקשר עם חברת 

 
אבטחה בכלי רכב שירותי  לאספקת בע"מ  י.ה.ב אורנית בכוונת מכבי להתקשר עם חברת 

 שנים  5ממוגני ירי לתקופה בת 

 

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

 

  באזור איו"ש  המפורטת  היקף פעילותסוג ולל ( הינה ספק יחידהספק)להלן: י.ה.ב אורנית חברת 

 הלן : לבהתאם למפורט 

  תאגיד רשום כחוק בישראל 

  בעלת רישיונות בתוקף לחברת שמירה מטעם משרד המשפטים 

 ראוי" אשר  בעלת רישיון בר תוקף מטעם משרד הפנים ומשטרת ישראל ל"מפעל

 כלי נשק  20ברשותו מעל 

  בעל היתר בר תוקף לאספקת שירותי אבטחה ביו"ש )יהודה ושומרון(מטעם המנהל

 האזרחי של יו"ש 

  כלי הרכב ממוגני הירי שברשותו מוגנו במקום מורשה ) ברישיון הרכבים מצוין שהרכב

 ממוגן נגד ירי ( 

  ( 4ברשותו צי כלי רכב ממוגני יריX 4  הכולל ) כלי רכב ועוד רכב אחד לפחות  8לפחות

 6נוסעים + נהג ועוד רכב מסחרי אחד ממוגן ירי הרשאי לקחת  7ממוגן ירי להובלת 

 נוסעים + נהג + ציוד 

 2  ( 4כלי רכב ממוגני ירי מסוגX 4  יהיו משוריינים לטובת מכבי בעת מצב חירום לצורך ) 

 ליווי מאובטח 

  חברה אשר יופעל בעצמה ולא באמצעות של ה באיו"ש  24/7בעל מוקד שירות זמין

  קבלני משנה 



  ( האחרונות במתן שירותי אבטחה בכלי רכב  2010-2015שנים )  5בעל ניסיון מוכח של

 ממוגני ירי  ולא באמצעות קבלן משנה 

 4 -מספק שירותי אבטחה בכלי רכב ממוגני ירי  מטעמו ולא באמצעות קבלני משנה ל 

 כלי רכב  לכל אחד מהם  2 -ובכמות שלא תפחת  מגופים לפחות  

  ( של לפחות  2014-2015בעל היקף הכנסות בשנתיים האחרונות )לכל שנה ₪ מיליון  2 

 ני הירי  ובעלי יכולת  גברשותו מערכות קשר מסוג "מירס"  המותקנות בכלי הרכב ממו

 ליצור קשר עם מוקדי החירום באיו"ש .  

 

 

 תחומי המומחיות לעיל  בכלת ידע וניסיון החברה הינה היחידה בעל

 
 

  guz_ro@mac.org.il  דוא"לרונן גוז     להתייחסויות יש לפנות אל 
 

  ממועד פרסום מסמך זה עבודה ימי  14עד 
 

 
 בברכה,

 
 

 רונן גוז 
 מנהל מחלקת ביטחון ובטיחות 
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