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 18מתוך  2עמוד 

 
 לחץ כאן -לעיון בהוראה במהדורה קודמת 

 כללי

 :הוראה זו מתבססת על החוקים והתקנות הבאים .1

 .("החוק" :( )להלן3א )א( ) 3, סעיף 1992 -חוק חובת המכרזים התשנ"ב  .א

 .("התקנות" :, )להלן1993 -תקנות חובת המכרזים )התקשרויות מערכת הביטחון( התשנ"ג  .ב

 .1995תקנות חובת מכרזים )העדפת תוצרת הארץ( התשנ"ה  .ג

 .1998 -תקנות חובת מכרזים )העדפת תוצרת מאזורי עדיפות לאומית( התשנ"ח  .ד

למען הסר ספק, יובהר כי בהינתן סתירה, בין האמור בהוראה זו לבין הקבוע בחוק או בתקנות, יגבר  .2
 .האמור בחוק ובתקנות

תחייב מתקנות , ובכפוף וכמהרלוונטיותיעשה לפי  ,ביצוע המכרזים וסדרי ההתקשרות עם הספקים .3
 .ההעדפה ומהכללים שבהוראה זו

בהחלטת ממשלה  ,וכן 1959 -אזורי עדיפות לאומית נקבעו בחוק לעידוד השקעות הון התשי"ט  .4
 :, או לעניין החוק; וכן1959התשי"ט  ,שפורסמה ברשומות לעניין הטבות לפי חוק לעידוד השקעות הון

לעניין החוק ותקנות חובת  ,, אזורי עדיפות א'1998באוקטובר  1 -( מ 116)כל/ 4385החלטת ממשלה ב
 .ראה נספח ד' 1999 -)תיקון( התש"ס  ,המכרזים )העדפת תוצרת מאזורי עדיפות לאומית(

( 2000ביולי  9מיום ו' בתמוז התש"ס ) 1926אזור קו העימות נקבע ע"י הממשלה בהחלטה מס'  .5
( מיום ל' בכסלו 47)תכ/ 1231ומס'  2000באוגוסט  3ביום  4906שפורסמה בילקוט הפרסומים 

והחלטת  2004אר בינו 29ביום  5269( שפורסמה בילקוט הפרסומים 2003בדצמבר  25התשס"ד )
 28מיום  5501( ופורסמה בילקוט הפרסומים 2005במאי  2כ"ג בניסן התשס"ה )מיום  3575ממשלה 
 . 1992 -התשנ"ב  ( לחוק חובת המכרזים1א )א3בתוקף סמכותה, לפי סעיף  2006פברואר 

 מטרה

באזור קו העימות  לתקנות ספקים בהתאםלמתן העדפות לקבוע את אופן מימוש הינה  מטרת הוראה זו .6
 .וכן להגדיר את תחומי האחריות של הגורמים במשרד לביצועם ,ובאזורי עדיפות לאומית

 אחריות

 .הוראה זולמנה"ר נושא באחריות מטה  .נושאים באחריות לביצוע הוראה זו ,הרוכשים במשרד הגופים .7

 תחולה

, חלות על התקשרויות 1988-תקנות חובת המכרזים )העדפת תוצרת מאזורי עדיפות לאומית, התשנ"ח .8
 ועסקות הנעשות על דרך של מכרז. 

 .למעט עבודות הנדסה ובינוי ,חלה על התקשרויות של כל הגופים הרוכשים במשרדההוראה  .9

מדובר בהליך משהב"ט כהליך תחרותי תחת פטור ממכרז ]למעט אם  ידי-להליך רכש הנערך עבכל  .10
יות מערכת ( לתקנות חובת המכרזים )התקשרו35) 3ממכרז לפי תקנה רכש על דרך של פטור 

 אזורי עדיפות לאומית/קו עימות, אלא אם צויין אחרת. יחולו כללי העדפת ,[1993-הביטחון(, התשנ"ג

 שיטה

 : ההוראה ם שללהלן העקרונות העיקריי .11
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 18מתוך  3עמוד 

 
 לחץ כאן -לעיון בהוראה במהדורה קודמת 

והעדפה לאזורי עדיפות  -התקנות תינתן העדפה למציעים מאזור קו העימות בסעיף ב' להלן פי -על .א
 .להלןכמפורט לאומית כמוגדר בסעיף ה' 

בהתאם בהתאם לתקנה מבוצע חישוב העדפה למחירי הצעות של מציעים מאזורי קו עימות, לפיו  .ב
החישוב הצעה של מציע מאזורי קו עימות מקבלת . אם לאחר 15%יופחת המחיר בשיעור של עד 

את התוצאה המשוקללת הזולה ביותר, המציע יזכה במכרז במחיר הצעתו המקורית )להלן: 
 ב( לתקנות.-)א(ו 5"שקלול נוסף ראשון"(. )תקנה 

השקלול הנוסף הראשון, לא זכתה הצעה של מציע מאזור קו עימות, יבוצע חישוב אם לאחר  .ג
עות של מציעים מאזורי עדיפות לאומית. אם לאחר חישוב זה, ההצעה של מציע העדפה למחירי הצ

מאזור עדיפות לאומית קיבלה את התוצאה המשוקללת הזולה ביותר, תינתן למציע זה האפשרות 
לזכות במכרז. בשלב זה, המציע רשאי לתקן את מחיר הצעתו לזו של המציע בעל ההצעה הטובה 

מציע יזכה במכרז במחיר ההצעה של המציע בעל ההצעה הטובה ביותר. אם הסכים לכך, אותו 
  .יותר )להלן: "זכות סירוב ראשונה"(

חלים על המציע הן העדפת תוצרת הארץ והן העדפת איזור עדיפות לאומית, לא  שבהםבמקרים  .ד
בהתאם לאופן בדיקת ההעדפות יהא זכאי המציע לקבל את שתי ההעדפות יחדיו, אלא אחת מהן, 

 .5תקנה ב הקבועה

תינתן לספקים  ,ספקים שבאזור עדיפות לאומית לאלה שאינם מאזור עדיפות לאומיתבתחרות בין  .ה
 .(4)ראה תקנה  .לאזור ב' 5% -ו ,לאזור א' 15% עד העדפה בשיעור של ,מאזור עדיפות לאומית

 .היה וההצעה מתייחסת למספר פריטים יש להגיש פרוט נפרד לכל פריט עבורו מבוקשת העדפה .ו

במכרז מרובה פריטים, תינתן העדפה עבור כל פריט ופריט בנפרד )בין אם מדובר בעסקת חבילה  .ז
 .ובין אם מדובר במכרז שניתן לפיצול(

בכל פריט תינתן העדפה רק אם הצעת המחיר לפריט בגינו מבוקשת העדפה אינה עולה על הצעת  .ח
בגינו הוגשה בקשה למתן . כלומר, לכל פריט 15%המחיר הזולה ביותר לאותו פריט בתוספת 

 15% -העדפה תינתן העדפה אם יימצא כי עומד בדרישות שנקבעו בתקנות ומחירו אינו עולה ב
 על הצעת המחיר של אותו פריט שבגינו לא הוגשה העדפה.

במכרז בו משולבים פריטים שהם טובין וכן שירותים, יש לציין זאת במפורש )כולל הפרדה עד כמה  .ט
 שניתן(.

"עדכון סמכויות  – 49.04במכרזים לטובין מהסכום הנקוב בהמ"ב , 7נה בהתאם לתק .י
 -א' ובשירותים 87.שורה  49.04ועד לזה הנקוב בהמ"ב  'ה87.שורה חתימה/החלטה בהמ"ב", 
אם ישנם  ,הצעות רק מספקים באזור עדיפות לאומית בדוקיש ל ,'ו87.עד לסכום הנקוב בשורה 

 .לפחות שני ספקים העונים על דרישות המכרז

ועד לסכום בשורה  'א87.שורה  49.04במכרז לטובין בסכום הנקוב בהמ"ב , 8תקנה בהתאם ל .יא
יינתן חלק זה לספקים מאזור עדיפות  ,ממנו 30%שניתן לפיצול וניתן להזמין בנפרד  ,'ד87.

שזכתה במכרז ובתנאי שהודיעו  ,במחיר ההצעה ממרכז הארץ ,כשישנם ספקים כאלה ,לאומית
  .על כך מראש במסמכי המכרז
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 לחץ כאן -לעיון בהוראה במהדורה קודמת 

 הגדרות

  :לצורך הוראה זו הוגדרו המושגים הבאים כלהלן .12

 .להוראה זו 1ראה בנספח ד' מוסף  ,(3א )א( ) 3סעיף  ,1992חוק המכרזים התשנ"ג  - חוק .א

. ראה 1993התשנ"ג  ,תקנות חובת מכרזים )התקשרויות מערכת הביטחון( - תקנות חובת מכרזים .ב
 והתקנות המותקנות על פיו". 1992"חוק חובת המכרזים  – 44.10המ"ב 

ותיקון  1998 -תקנות העדפה של תוצרת מאזורי עדיפות לאומית התשנ"ח  - התקנות/תקנהה .ג
 , ראה נספח ד' להוראה זו.2000 -התקנה מהתשס"א 

הכוונה לעלות העבודה של  ,העבודה"בכל מקום בהוראה זו בו כתוב "מרכיב  - מרכיב עבודה .ד
מובהר כי לצורך חישוב  1.העובדים הישירים והעקיפים כמפורט וכמוגדר בהגדרות שבתקנה 

מרכיב העבודה אין להשתמש בתעריף שעה הכולל העמסות של הוצאות שונות, כגון: חשמל, פחת, 
 ארנונה, טלפון וכד'.

אזור עדיפות לאומית בשטחי הישובים, אזורי התעשייה והמתחמים המנויים  - אזור קו עימות .ה
( לחוק, 1א )א 3ממשלה ברשימת אזור קו העימות, לעניין העדפה במכרזים לפי סעיף בהחלטות 

לעיל ובאתר הסחר האלקטרוני של  5למפורט בסעיף  בהתאם והודעות על כך פורסמו ברשומות
 .2משרד הבטחון )מידע לספק(

-ד' לחוק "עידוד השקעות הון" תשי"ט 40פי סעיף -איזורים שנקבעו על – עדיפות לאומית אזור .ו
 , וכן בהחלטת ממשלה שפורסמה ברשומות לעניין זה. 1959

 תעשייה עטרות:אזור  .ז

מתוצרת הארץ המיוצרים באזור התעשייה עטרות, טובין  – ותרטמאזור התעשייה עטובין  (1
מתגוררים, דרך קבע, באזור קו העימות בשטח השיפוט בידי מציע שמחצית לפחות מעובדיו 

 .של עיריית ירושלים או באזור א'

או שירותים המבוצעים באזור התעשייה עטרות עבודה  – שירותים מאזור התעשייה עטרות (2
או מחוצה לו בידי מציע שהוא אזרח ישראלי או תושב קבע או תאגיד הרשום בישראל, 

צעים אותה עבודה או אותם שירותים מתגוררים, דרך קבע שמחצית לפחות מבין עובדיו המב
באזור קו העימות בשטח השיפוט של עיריית ירושלים או באזור א' ומרכיב העבודה בשל 

 .לפחות ממחיר ההצעה 50%ביצוע העבודה או השירותים מהווים 

 תחומי אחריות 

 :הבאיםהשונים במשרד נושאים באחריות לביצוע הוראה זו בתחומים הגופים  .13

 – םהגופים הרוכשי .א

  .פי הוראות הדין והוראה זו-לע העדפה מאזור עדיפות לאומית במכרזנושאים באחריות למתן 

 מנה"ר  .ב

 :תחום תעשיות נושא באחריות/וניהול הרכש לתיעושסגן ר' מנה"ר 

את הנתונים הגיאוגרפיים של האזורים  ,ולנהל באופן מעודכן ושוטף ,להחזיק מטעם המשרד (1
 וכן הישובים באזור קו העימות.  ,שנקבעו כבעלי עדיפות לאומית
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שהם מאזורי עדיפות  ,לסמן ולנהל בקובץ הספקים במחשב את המידע על ספקים של המשרד (2
 לאומית.

רשימת  ,על אזורי העדיפות הלאומית ,דרישתם פי-על ,להמציא מידע ליחידות המשרד (3
לגבי ספקים מוכרים של המשרד וספקים לתשלום בלבד )ספק חוז"י( שהם  -וכן  ,יםהישוב

 לעיל(.2 מאזורי עדיפות לאומית )כאמור בסעיף ב 

 נושאת באחריות: במנה"ר כלכלית יחידה

 אישור אחוז העדפה לפני ההכרזה על זכייה. –בחינת ההעדפות  (1

 בדיקה מדגמית של זכאות שהתבקשה. (2

 שיטה

ה' .87שורה  49.04מעל לנקוב בהמ"ב כולל מע"מ, הינו להצעת מחיר כשאומדן הערך הכספי בבקשה  .14
שורה  49.04ועד סכום הנקוב בהמ"ב  ,ברכישת טובין ,א.87שורה  49.04ועד הסכום הנקוב בהמ"ב 

כולל מע"מ לכל שורה סכום האומדן ייחשב כ, : סכום העיסקה לצורך סעיף זהברכישת שירותים 'ו87.
 .בנפרדולכל עיסקת חבילה  בנפרד

רכש הנערך ע"י משהב"ט  כהליך הליך אם מדובר ב -)או לוועדה ייעודית  יתברר לוועדת המכרזיםאם  .15
העדפת קו עימות/אזורי עדיפות לאומית  בו צוין בתנאי הבל"מ, כי יחולו כללי תחרותי תחת פטור ממכרז

, לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות, לגבי עסקה בסכומים .ד להמ"ב זו לעיל(8כאמור בסעיף 
, 1998-לתקנות חובת המכרזים )העדפת תוצרת מאזורי עדיפות לאומית( התשנ"ח  7האמורים בתקנה 
 אשר עומדות בתנאים להשתתפות הצעות של ספקים מאזור עדיפות לאומית שתיכי הוגשו לפחות 

, תבדקנה תחילה ההצעות של הספקים מאזור עדיפות לאומית )תנאי הסף( במכרז או בהליך התחרותי
.ד. זה 14)או הוועדה הייעודית, כאמור בסעיף  האמורה לעיל. ככל שועדת המכרזים 7בהתאם לתקנה 

יפות לאומית כהצעה הזוכה, שלא לבחור באף אחת מההצעות של הספקים מאזור עד תחליט לעיל(
 .(שישנן כאלהתבדקנה יתר ההצעות שהוגשו )ככל 

 . מהסכומים האמורים 10%, רשאי המשרד לחרוג עד 7הנעשת עפ"י תקנה בהתקשרות  .16

 ידי הספקים-הגשת בקשות להעדפה על

לקבלת העדפה, המציע נדרש להצהיר בהצעתו כי ההצעה היא לעניין טובין או שירותים מאזור כתנאי  .17
קו עימות או מאזור עדיפות לאומית א או ב', על המציע לצרף להצעתו את הנתונים המזכים בהעדפה 

לעניין "העדפות תוצרת מאזורי עדיפות לאומית/קו  125בהתאם לתקנות, בהתאם למפורט בנספח 
שירותים".  –לעניין "העדפות תוצרת מאזורי עדיפות לאומית/קו עימות  126טובין" או בנספח  –עימות 

 .כתנאי להוצאת הזמנה, יידרש המציע להמציא אישור רואה חשבון על כך

 הבהרות לעניין מתן העדפות 

המצויים הנתונים של עובדי קבלני המשנה והספקים שלו  סמך-להגיש העדפה גם עלאם המציע מבקש  .18
בהתאם לנדרש  באזורי עדיפות לאומית/קו עימות, לצורך קבלת העדפה, עליו להצהיר עליהם בעצמו

בל"מ. אין צורך בהצהרה נספחי ה, ולהמציא אישור של רואה החשבון שלו ע"פ הנוסח הנדרש בלעיל
ים לגבי חשבון שלהם. האחריות לברר את הנתונ ה והספקים ואין צורך באישור רואהשל קבלני המשנ

עובדי קבלני המשנה והספקים מוטלת על המציע, ועל רואה החשבון של המציע לאשר את הנתונים 
 כנדרש.
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שיבצעו את העבודה נשוא רשימת העובדים על הספק לצרף  ,לעניין בקשת העדפה עבור מתן שירותים .19
או איזור /והמבוקש בהעדפה אזור עדיפות לאומית המכרז ויציין אלו מהם המתגוררים דרך קבע ב

יכללו הפרטים הבאים: שמות העובדים, מספרי זהות, מקומות מגורים, מועד  רשימהב עדיפות אחר.
או עבורם מבוקשת ההעדפה, להיות עובדי המציע  םיודגש, כי על עובדי .תחילת עבודה אצל המציע

 . ביום הגשת ההצעהקבלן המישנה, 

 שירותים נדרש יתחייב למפורט להלן: –מציע המבקש העדפת תוצרת מאזור קו עימות/עדיפות לאומית  .20
בהיקף לפחות המציע מתחייב להעסיק במהלך כל תקופת ההתקשרות עובדים מאזורי עדיפות לאומית 

. המציע מתחייב להעסיק במשרה מלאה את העובדים שצוינו על ידו בבקשה להעדפה הנדרש בתקנות
למשך תקופה שלא תפחת משלושה חודשים ממועד תחילת ביצוע העבודה או השירותים במסגרת 

. המציע מתחייב להודיע למשרד על כל חילופי עובדים, בו זכה בזכות העדפהההתקשרות נושא מכרז 
מהעובדים מתוך כלל עובדיו המתוכננים להיות  50%קופת ההתקשרות לפחות וכן כי בכל עת במהלך ת

 מועסקים לצורך ביצוע השירותים או העבודה, יהיו עובדים המתגוררים דרך קבע באזור עדיפות לאומית. 

המציע ידווח למשרד מדי רבעון על מצבת העובדים שמעסיק ומקום מגוריהם. בנוסף לכך, בתום כל  .21
ידו -ע תצהיר חתום ומאומת כדין ע"י עו"ד, ובו פירוט של כלל התוצרים שבוצעו עלשנה, יגיש המצי

   .בדים שסיפקו את השירותים הנדרשיםבשנה החולפת, וכן פירוט של העו

במקרה שבו יימצא כי מציע אשר זכה במכרז בעקבות קבלת העדפת "עדיפות לאומית", לא עמד  .22
העובדים הנקובים ברשימת המציע לא יעבדו ו/או , בהצהרותיו לגבי היקף העסקה באזור ההעדפה

בשלושת החודשים הראשונים ו/או בתואנה זו או אחרת, המשרד יהיה רשאי, בהתאם לשיקול דעתו 
הבלעדי, לראות בכך כהפרה יסודית, אשר תקנה למשרד את כל סעדים בהתאם לדין ובהתאם לתנאי 

מהתמורה שתשולם  15%המשרד להפחית  במקרה האמור לעיל , יהיה רשאיבנוסף, ההתקשרות. 
מכלל התשלומים  15%בתום תקופת ההתקשרות, יהיה רשאי המשרד לעכב עד כן, -כמולמציע. 

 המגיעים לספק בגין התוצרים עד לגמר בירור עמידתו בתנאי הזכאות להעדפה.

 אופן בחינת העדפה במכרז 

מתייחס למוצר הסופי  ,בהתאם להוראה זו ,זכויות והעדפות למפעלים באזורי עדיפות לאומיתמתן  .23
  .שירות/העבודה/חלקים של המוצר-תתולא לגבי  -בשלמות כפי שיידרש במכרז 

במכרז הכולל טובין ושירותים, יציין עורך המכרז בבל"מ עובדה זו ויפריד את השורות ככל שניתן. על  .24
 מה מרכיבם.הספק לפרט בעת בקשתו להעדפה, האם הבקשה לטובין ו/או לשירותים ו

אשר כולל מספר שורות לתמחור )טובין ו/או שירותים(, הזכאות להעדפה תיבחן בהתאם לסוג במכרז  .25
ההעדפה ולתנאי הזכאות להעדפה בדין, ביחס לכל שורת תמחור בנפרד, ללא קשר ליתר שורות 

ין אם וב התמחור, ולא תיבחן ביחס לסכום ההצעה הכולל )בין אם מדובר במכרז עם אפשרות פיצול
מדובר במכרז מסוג "עסקת חבילה"(. כלומר, בחינת הזכאות להעדפה, תתבצע ביחס לכל שורת תמחור 
באופן עצמאי וההעדפה תינתן בפועל אך ורק לשורות התמחור אשר לגביהן קיימת זכאות 

יסכם המחיר הכולל במכרז לעיסקת חבילה, אחר מתן ההעדפה לפריטים הזכאים להעדפה, ל להעדפה.
 ם.בהתא

העדפה אם יימצא כי הבקשה עומדת  שורת תמחור עבורה הוגשה בקשה לקבלת העדפה, תחושבבכל  .26
 15%-בלא יותר מ אך בתנאי הזכאות שנקבעו בדין, ורק אם הצעת המחיר לאותה שורת התמחור יקרה

מהצעת המחיר הזולה ביותר לאותה שורת תמחור שאינה עומדת בתנאי הזכאות לאותה   )כולל(,
 בדין. ההעדפה
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 לחץ כאן -לעיון בהוראה במהדורה קודמת 

מובהר בזאת, כי לא תינתן העדפה לשורת תמחור אם ההצעה הזולה ביותר לאותה שורת תמחור  .27
להעדפה מאותו סוג )העדפת תוצרת מאזורי קו עימות/העדפת תוצרת מאזורי עדיפות לאומית /  זכאית

 העדפת תוצרת הארץ( בהתאם לתנאי הזכאות בדין.

ם למציע יש מפעל/ים באזור עדיפות לאומית וגם מחוץ א - מציע שבבעלותו/ברשותו יותר ממפעל אחד .28
לאזור עדיפות לאומית, וניתנת לו הזמנה בתנאים מועדפים בתוקף היותו ספק באזור עדיפות לאומית, 

: "ההזמנה היש לציין ע"ג ההזמנה שהיא מיועדת לביצוע במפעל הנמצא באזור עדיפות לאומית. לדוגמ
 וכד'. תבוצע במפעלכם באזור קו העימות",

נם אזרחים ישהלשם קבלת ההעדפה, על הספק להמציא הצהרה בדבר המספר הכולל של עובדיו  .29
המועסקים במפעל אליו מתייחס בהצהרתו ושל כלל עובדיו שאינם ישראליים או תושבי קבע בישראל 

  מועסקים במפעל, אך עבודתם )כולה או חלקה( היא עבור המפעל ו/או המועסקים במפעל.

 יש לו יותר ממפעל אחד, כאשר מפעל אחד נמצא באיזור העדפה: –אחד  .חת ח.פאשר תספק  .30

כל עובדי שני המפעלים יספרו לצורך בדיקת  –אם המפעל שאינו באיזור העדפה אינו מפעל יצרני  .א
 זכאות להעדפה.

 יש לבדוק: –אם המפעל שנמצא באיזור שאינו זכאי להעדפה כן יצרן  .ב

יצור עצמאיים י, רישיון עסק ורישיונות הנחוצים לצורך הISOהאם למפעל מאיזור ההעדפה יש  (1
 ; אין לתת העדפה –משלו? במידה ולא 

 במידה וכן יש לבחון:

למפעל יש במקום: מנהל מפעל,   -האם למפעל מאיזור ההעדפה יש ניהול עצמאי: המשמעות  (2
יש להוסיף לחישוב: מהי כמות  ,במידה וכןה. אין לתת העדפ –במידה ולא . מנהל ייצור

)כלל ההנהלה יחסית  ההנהלה הקיימת בכלל המפעלים של הספק ויש להעמיס חלק יחסי
 (.לכלל מספר העובדים של הספק במכפלה לכמות העובדים במפעל הזכאי להעדפה

יש עצמאות כספית, משפטית,  ,להוסיף לחישוב את ההנהלה, אם יוכח כי במפעל באיזור העדפהאין  .31
 תכנון ושיווקי.

 8פיצול מכרזים בהתאם לתקנה 

בהתאם לקבוע בתקנה  ,שלא קיימת אפשרות פיצול של ההתקשרותיש לציין בהערות הפנימיות בבל"מ,  .32
8 . 

למציע מאזור  עם מציע שאינו מאזור עדיפות לאומית, 30% -ו 70% -ל היקף ההתקשרותהפיצול של  .33
 .סכום הרכישה בפועל ולא יחייב פיצול של הכמויות בכל הפריטיםל בהתאםיעשה , עדיפות לאומית

 .כפי שיתאים בכל מקרה ומקרה - 30%,או ה  70% -יתכן גם שפריט יוזמן כולו במסגרת ה 

 מהספק שאינו מאזור עדיפות לאומית, תיעשה במחיר  70%ההזמנה של  -)ג(  8תקנה ל בהתאם .34
 .(100%הכמות ) ובר בהזמנה לכל כאילו היה מד ,הצעתו במכרז

 .)ה( הוראות הפיצול לא יחולו על מכרז מיוחד כמשמעותו בתקנות מערכת הביטחון 8בהתאם לתקנה  .35

 הם השתתף מציע של טובין מיובאים.לא יחולו במכרזים שב 8)ו( הוראות תקנה  8בהתאם לתקנה  .36
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 לחץ כאן -לעיון בהוראה במהדורה קודמת 

 ,אם קיימים שיקולי פיתוח ושימור יכולת ייצור באזורי עדיפות לאומית ,המשרד רשאי -)ז(  8עפ"י תקנה  .37
 .ליותר מספק אחד בהתאם למצויין בתקנה 30%מ מראש, לפצל את "ובתנאי שנרשם בבל

 להוראה זו.  8' סעיף אלעניין זה ראה גם נספח  .38

 הזמנת חומרי בנייה ותשתית –אגף ההנדסה והבינוי 

ותשתית, בהם ישתף אגף ההנדסה והבינוי ספקים שהם יצרנים של במכרזים לרכישת חומרי מחצבה  .39
חומרי מחצבה וספקי הובלה, תינתן העדפה, בהתאם לתקנות חובת המכרזים )העדפת תוצרת מאזורי 

 , להצעות של טובין או של שירותים, לפי העניין.1988 -עדיפות לאומית( התשנ"ח 

 (MOUרכישה מספקים אמריקאים בארה"ב )במסגרת 

לצורך  ,תיחשב MOUהצעת ספקים אמריקאים מכוח  ,ג' )ראה נספח ד' להוראה זו( 5תקנה פי -לע .40
 .כדין הצעת ספק ממרכז הארץ ,מתן העדפה לספקים באזורי עדיפות לאומית

 ביצוע הזמנה

יש להבטיח  ,הביצוע בהזמנות הנמסרות לספק בתוקף העדפתו כמפעל באזור עדיפות לאומיתלעניין  .41
את אותו מרכיב  ,או באמצעות קבלנות מישנה )באזור עדיפות לאומית( ,שהספק אכן יבצע בעצמו

 .כפי שהתחייב בהצעתו ,הייצור/העבודה/השירות

לגבי נכונות הנתונים הרשומים  ,ביקורות עתיות במהלך תקופת ההתקשרותבצע להמשרד רשאי  .42
 .בהצהרות הספקים לגבי ביצוע ההזמנה

כמפורט בנספח  ,חתימה -יידרש הספק להמציא לגוף הרוכש הצהרה של מורשי ,ם ההזמנהעם סיו .43
שירות שבוצע באזור /עבודה/בדבר הנתח מהיקף הייצור ,עבור שירותים 126עבור טובין ובנספח  125

 .כדי לאמת את ביצוע התחייבותו למשהב"ט ,עדיפות לאומית

לא בסיום ההזמנה, או שיעלה מתוך ההצהרה בסיום ההזמנה כי  אם הספק לא ימציא הצהרה כנדרש .44
, או אם בבדיקת המשרד יתברר קו עימות/זכאי להעדפת תוצרת מאזורי עדיפות לאומית ה הספקהי

, יהיה המשרד רשאי לנקוט קו עימות/זכאי להעדפת תוצרת מאזורי עדיפות לאומית ה הספקשלא הי
 באחד או יותר מאלה:

 15%ה בגין ההתקשרות או מכל תמורה אחרת המגיעה לספק מהמשרד מיתרת התמור לקזז .א
 כפיצוי מוסכם וללא צורך בהוכחת נזק. משוויה הכולל של ההתקשרות

פי כל דין, לרבות בחינת מעמדו -לנקוט נגד הספק בכל סעד או הליך העומד לרשות המשרד על .ב
 ועדה לאישור והשעיית ספקים.וה ידי-לכספק מוכר ע

 ןהוראות ביטחו

"רכש כללי ביטחון", חלות  – 14.14הביטחון החלות על התקשרויות המשרד, בהתאם להמ"ב הוראות  .45
 גם על התקשרויות עם ספקים מאזורי עדיפות לאומית.

ל קבלן ידי הספק )קבלן ראשי( בקבלנות משנה, חייב הסיווג הביטחוני ש-בעבודות הנמסרות על .46
 פי הוראה זו. -של המפעל שזכה בהזמנה בתוקף תנאי העדפה על המשנה, להיות זהה או גבוה מזה

 הצמדת סכומים שבהוראה 

 , באחריות היח' הכלכלית במנה"ר.11פי תקנה -הצמדת הסכומים תעשה על .47
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 נהלים פנימיים

 .נהלים מפורטים לביצוע הוראה זו ,פי הצורך-על יפרסמו ,הרוכשים במשרדהגופים  .48

  נספחים

 :השייכיים להמ"ב זולהלן פירוט הנספחים  .49

 פי כללי העדפת אזורי עדיפות לאומית.-הליך בחירת ספק על -נספח א'   .א

 כללי העדפת אזורי עדיפות לאומית: פי-זרימה להליך בחירת ספק על-מיתרשי –נספח ב'  .ב

 טובין/שירותים –פי העדפת אזור קו העימות -הליך בחירת ספק על - 1תרשים  (1

 פי העדפת אזור עדיפות לאומית-טובין/שירותים על –הליך בחירת ספק  - 2תרשים  (2

 פי העדפת תוצרת הארץ-הליך בחירת ספק על - 3תרשים  (3

 לספק שירותים –הליך לקביעת זכאות העדפה ושיעורה  –. א' 4תרשים  (4

 לספק טובין  –הליך לקביעת זכאות העדפה ושעורה  –.ב' 4תרשים  (5
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 18מתוך  10עמוד 

 
 לחץ כאן -לעיון בהוראה במהדורה קודמת 

 א' נספח

 
 אזורי עדיפות לאומיתפי כללי העדפת -הליך בחירת ספק על

בדיקת הבקשות לקבלת נועדו להבהיר את תהליך  ,ואופן התחשיב שיפורטו להלן תהליך העבודה .1
 .העדפת אזורי עדיפות לאומית/קו עימות

 מכרז על אחוז הנחה מתעריף/מחירון קבוע לכל הספקים .2

 )לאחר ההנחה(.במכרז על אחוז הנחה כאשר המחיר קבוע לכל הספקים, מחשבים את המחיר נטו  .א

 המציעים. י המחירים נטו שחושבו לכלפ-לע ,את ההשוואה עושים מכאן והילך .ב

 מכרז מיוחד .3

לתקנות חובת המכרזים )התקשרויות  7כמשמעו בסעיף "במכרז מיוחד" ) במכרז מיוחד זוכה בקביעת
המחיר שקלול של המהווה ההתייחסות תהיה להצעה הטובה ביותר ( 1993-מערכת הביטחון(, התשנ"ג
כל זאת בכפוף לכך שאם הצעת המחיר של מבקש ההעדפה יקרה ביותר  עם אמות המידה האחרות.

משיעור ההעדפה לו הוא זכאי ביחס להצעת המחיר הזולה ביותר שהוגשה במכרז ואשר עומדת בתנאי 
  .ההעדפה למבקש העדפה תינתן לאהמכרז,  בטרם בוצע השקלול, 

ן כי ההצעה תוכרז כזוכה, במכרז מיוחד הכוונה היא שההצעה תקבל בכל מקום בו מצויי 7-4בסעיפים 
 בחלק הכלכלי. 100ציון 

 :השלבים בהשוואת ההצעות בהתחשב עם ההעדפות השונותפירוט להלן  .4

 (1' תרשים ב)ראה נספח השוואת הצעות המחיר כאשר יש לפחות מציע אחד מאזור קו העימות  .5

 ללא שקלול העדפה כלל .א

הצעה היא ההצעה הזולה ביותר, תקבע אם הצעת טובין או שירותים של מציע מאזור קו העימות 
 ., במידה ומדובר במכרז בו אמת המידה היא כלכלית בלבדההעדפה תיושם לאו זו כזוכה

  מחיר הצעותבחינת  .ב

מההצעה המיטבית,  15%אם הצעת טובין או שירותים של מציע מאזור קו עימות זולה עד  (1
= שקלול נוסף  1.15 -טובין או שירותים במציע מאזור קו עימות של מחיר ההצעה של  יחולק

המחיר לאחר (. אם הצעת לתקנות 6לקבוע בתקנה )או בשיעור העדפה יחסי בהתאם ראשון 
החלוקה נמוכה או זהה להטבה המייטבית: במידה ומדובר במכרז בו אמת המידה היא כלכלית 
בלבד, תקבע הצעתו של מציע מאזור קו עימות כזוכה. במכרז מיוחד בו אמות מידה נוספות, 

 ישוקלל רכיב המחיר בהתאם להעדפה. 

והיה אמור לזכות מציע מאזור  לאחר השקלול הנוסף הראשון, לא זכה מציע מאזור קו עימות, (2
 .עדיפות לאומית )מי שאינו ספק חוץ(, יבוצע "שקלול נוסף שני"

 ורי עדיפות לאומית טובין/שירותיםהעדפת אז .6

 שיעור פי-עלמאזור עדיפות לאומית )א', ב'( מציעים להצעות של מבצעים "שקלול נוסף שני"  .א
 .לתקנות 6או  4בהתאם לתקנה  ,להם זכאים ההעדפה
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 18מתוך  11עמוד 

 
 לחץ כאן -לעיון בהוראה במהדורה קודמת 

לאחר ה"שקלול שני"  להצעה המיטביתאו זהה נמוכה  אינהמאזור עדיפות לאומית מציע אם הצעת  .ב
 .יש להמשיך לשלב "שקלול שלישי" -

הצעות המחיר  ,אם לאחר ה"שקלול השני" ישנן הצעות טובין או שירותים מאזורי עדיפות לאומית .ג
אמור היה לזכות לפני מהצעת הספק ששלאחר החלוקה הן נמוכות או זהות להצעה המיטבית 

 .י הסדר מהנמוך לגבוהפ-לעיש לדרג את ההצעות  ,השקלול הנוסף השני

בבקשה  ,ביותרהמשוקללת הגבוהה הייתה  ,הדירוג לאחר שהצעתותחילה, יש לפנות למציע,  .ד
זכה ת , הצעתוהסכיםאם לרדת למחיר ההצעה שהייתה אמורה לזכות לפני ה"שקלול השני". 

הבא )במקרה שיש שוויון בתוצאה המשוקללת של ספק למציע  יש לפנות ,לא הסכיםאם  .במכרז
 .לספק הראשון עדיפות על פני השני( ,מאזור א' וזו של ספק מאזור ב'

בהם הראשון המציע  .המציעים טובין או שירותים מאזורי עדיפות לאומיתלכל הפנייה תיעשה  .ה
  .יזכה במכרז ,ה"שקלול השני"שאמורה הייתה לזכות לפני  להצעה להוזיל בהצעתושיסכים 

להוזיל הצעתו, יש להמשיך לשלב לא הסכים אף אחד מאותם הספקים מאזור עדיפות לאומית  .ו
או הצעת מציע מאיזור העדפה לאומית  קו עימותמאזור  מציעקיבלה הצעת לא אם  "שקלול שלישי":

לא הסכים אף אחד ו/או  "ושני ראשוןנוסף את התוצאה המשוקללת הגבוהה ביותר לאחר "שקלול 
, והיה אמור לזכות במכרז בשלב זה ספק מאותם הספקים מאזור עדיפות לאומית להוזיל הצעתו

, למעט 1995-לתקנות חובת המכרזים )העדפת תוצרת הארץ(, תשנ"ה 1חוץ )כהגדרתו בתקנה 
 .(, יחולו תקנות תוצרת הארץMOUמציע 

 :(3' תרשים ב)ראה נספח " "שקלול שלישי –י תקנות העדפת תוצרת הארץ פ-להעדפה ע .7

ידי -על) הזכאיות להעדפת תוצרת הארץ ו/או הצעות מכח הסכם הדדיות,משקללים את הצעות המחיר 
פי התהליך -ם עלפועלי(. 1.15 -ידי חלוקת מחיר ההצעה ב-על ,הפחתת שיעור ההעדפה מהמחיר

 כלהלן: 

תקבע הצעה זו  -העדפת תוצרת הארץ  אם הצעת ספק החוץ היא הטובה ביותר לאחר השקלול .א
 .כזוכה

הן נמוכות אשר לאחר שקלול העדפת תוצרת הארץ  ,הצעות מחיר מתוצרת הארץ 3עד יש לדרג  .ב
 .של ספק החוץ להצעה המיטבית ותאו זה

להוזיל בבקשה  ,ביותר ההצעה המשוקללת הגבוהההייתה  ,לאחר הדירוג ,שהצעתולמציע פונים  .ג
, הצעתו הסכיםאם שאמורה הייתה לזכות לפני שקלול העדפת תוצרת הארץ. הצעתו להצעה  מחיר

 .הבא למציע , יש לפנותלא הסכיםאם  תזכה במכרז

 הספקים שיסכים לרדת למחיר הנ"ל יזכה במכרז. 3הראשון מבין המציע  .ד

טובין מתוצרת הארץ אשר לאחר מציע יקבע כזוכה  ,לא הסכים אף אחד מהספקים לרדת במחיר .ה
  .ביותר המשוקללת הגבוההלהורדת המחיר הייתה הצעתו הפנייה 

 :שיעור העדפה להצעות טובין או שירותים מאזורי עדיפות לאומית .8

 ב'(: 4' תרשים בראה נספח כטובין מאזור עדיפות לאומית יחשבו ) .א

 .אזור עדיפות לאומיתב שהמפעל בו מיוצר הפריט נמצאספקים  ידי-לטובין המוצעים ע (1
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 18מתוך  12עמוד 

 
 לחץ כאן -לעיון בהוראה במהדורה קודמת 

מתגוררים דרך  )תושבי קבע ו/או אזרחים ישראלים כולל קב"מ(  מהעובדיםלפחות מחצית  (2
קבע באזור העדיפות הלאומית )לטובין מאזור עדיפות ב' יספרו גם עובדים הגרים באזור 

 .(לטובין מאיזור עדיפות א' יספרו גם עובדים המתגוררים בקו ,עדיפות א'

עם זאת, עבור  .ממחיר ההצעה 40% לפחות מרכיב העבודה באזור עדיפות הלאומית הנו (3
  :י הנוסחה הבאהפ-לתינתן העדפה יחסית ע ,40% -ל 20%מרכיב העבודה בין 

 
 אחוז מרכיב העבודה בפועל X )שיעור העדפה המלא(               

      40 

 א'(: 4' תרשים בראה נספח כשירותים מאזור עדיפות לאומית יחשבו ) .ב

מתגוררים דרך )תושבי קבע ו/או אזרחים ישראלים כולל קב"מ(, לפחות מחצית מהעובדים  (1
קבע באזור עדיפות לאומית )לשירותים מאזור עדיפות ב' יספרו גם עובדים הגרים באזור 

 .(לשירותים מאיזור עדיפות א' יספרו גם עובדים המתגוררים בקו עימות ,עדיפות א'

 .ממחיר ההצעה 50%מרכיב העבודה הנו  (2

 15%. -לטובין או שירותים מאזור א'  שיעור ההעדפה .ג

 5%. -שיעור ההעדפה לטובין או שירותים מאזור ב' 

 פיצול מכרז לפי הוראות תקנות חובת המכרזים  .9

מאזור עדיפות לאומית, כהגדרתם בתקנות חובת  טוביןאמור לזכות במכרז מציע של טובין שאינם  .א
, יציע המשרד למציע טובין 1998 -המכרזים )העדפת תוצרת מאזורי עדיפות לאומית(, התשנ"ח 

מאזור עדיפות לאומית שהצעתו הייתה הזולה ביותר מבין הצעות המציעים של טובין מאזור עדיפות 
מאזור עדיפות לאומית( להתקשר עמו לגבי  מציע ההצעה הזולה ביותר של טובין -לאומית )להלן 

שאמור לזכות  הטובין שאינו מאזור עדיפות לאומיתמהיקף המכרז במחיר ההצעה של מציע  30%
 .המכרז במסמכי נכתבה הפיצול שהוראת ובלבד במכרז

ההצעה הזולה ביותר של טובין מאזור עדיפות לאומית להתקשר במחיר ההצעה בעל הסכים מציע  .ב
מהיקף המכרז עם המציע  70%שאמור לזכות במכרז, תיעשה ההתקשרות לאספקת של המציע 

הנותרים עם מציע ההצעה הזולה ביותר של טובין מאזור  30%שזכה במכרז והתקשרות לאספקת 
 עדיפות לאומית.

לא הסכים מציע ההצעה הזולה ביותר של טובין מאזור עדיפות לאומית להתקשר במחיר ההצעה  .ג
מכרז, תיעשה ההתקשרות לאספקת כל הטובין נושא המכרז עם המציע שזכה של המציע שזכה ב

 במכרז.

המשרד רשאי, משיקולים של פיתוח יכולת הייצור באזורי עדיפות לאומית או של שימורה להתקשר  .ד
מהיקף המכרז עם יותר ממציע אחד של טובין מאזור עדיפות לאומית, כאשר הפניה  30%לגבי 

-לעלשלושה מציעים של טובין מאזור עדיפות לאומית, לכל היותר,  להתקשרות, כאמור, תיעשה
 פי סדר הצעותיהם מן הזולה אל היקרה.

להציע למכרז הצעה כספית אחת בלבד, הן לאפשרות של התקשרות  על הספקמובהר בזאת כי  .ה
מהכמות; ספק שיציע שתי הצעות,  70%הכמות במכרז והן לאפשרות של התקשרות על  100%על 

 מהכמות. 100% -מהכמות ויתייחס אך ורק להצעה ל  70% -המשרד יתעלם מההצעה ל  כאמור,
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 18מתוך  13עמוד 

 
 לחץ כאן -לעיון בהוראה במהדורה קודמת 

ה' לעיל לא יחולו במכרזים בהם השתתף מציע של טובין מיובאים, כהגדרתם  -הוראות סעיפים א' .ו
 .1995 -בתקנות חובת המכרזים )העדפת תוצרת הארץ וחובת שיתוף פעולה עסקי(, התשנ"ה 

לא תחול על מכרז מיוחד כמשמעותו בתקנות מערכת  8הקבועה בתקנה כן, הוראת הפיצול -כמו
 הביטחון.
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 לחץ כאן -לעיון בהוראה במהדורה קודמת 

 ב' נספח
 

 פי כללי העדפת אזורי עדיפות לאומית-זרימה להליך בחירת ספק על-תרשימי

 טובין/שירותים –פי העדפת אזור קו העימות -הליך בחירת ספק על – 1תרשים 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

האם יש לפחות ספק אחד מאזור קו 
 העימות בעל זכות העדפה?

האם הצעת ספק מאזור קו העימות 
 ללא שקלול הנה הטובה ביותר?

משקללים את הצעות הספקים 
פי שעור -מאזור קו העימות על

 ההעדפה המתאים

האם ההצעה המשוקללת של ספק 
מאזור קו העימות, היא הטובה 

 ביותר של מציע שאינו מקו עימות?

מבצעים שקלול של כל ההצעות 
פי -ב' על -מאזורי עדיפות א' ו

 לנספח זה 4תרשים 

עדיפות האם הצעת ספק מאזורי 
 לאומית הטובה ביותר?

 לא

 כן

ספק קו 
זוכה העימות 

 במחיר הצעתו

 כן

 כן
ספק קו 

זוכה העימות 

 במחיר הצעתו

 זוכה  זהספק 
 לא כן

-ממשיכים על
 – 3פי תרשים 

העדפת תוצרת 
 הארץ
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 18מתוך  15עמוד 

 
 לחץ כאן -לעיון בהוראה במהדורה קודמת 

 פי העדפת אזור עדיפות לאומית-על טובין/שירותים – הליך בחירת ספק – 2תרשים 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

משקללים הצעות מאזורי עדיפות לאומית 
פי שעור ההעדפה כמופיע -ב' על -א' ו

 לנספח זה 4בתרשים 

האם הצעת מציע שאינו באזור עדיפות 
 לאומית היא הטובה ביותר?

מדרגים את ההצעות מאזורי עדיפות לאומית ששוקללו לעיל  .1
 פי סדר מחירים עולה.-על

עדיפות להצעה  –ב'  -שוויון בין ההצעה מאזור עדיפות א' ל .2
 מאזור א'.

פי סדר הדירוג -מציעים לספקים מאזור עדיפות לאומית, על .3
 לקבל את העסקה במחיר "ההצעה הזולה ביותר". 

הראשון ספק ה
  יזכה  -שיסכים 

לא הסכים אף 
אחד מהמציעים 
לרדת למחיר 

"ההצעה הטובה 
נעבור  –ביותר" 

 לשקלול

  ספק זה זוכה 
 כן

 לא
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 18מתוך  16עמוד 

 
 לחץ כאן -לעיון בהוראה במהדורה קודמת 

 

 פי העדפת תוצרת הארץ-על ספק הליך בחירת – 3תרשים 
 
 

  
משקללים את הצעות המחיר של מציעים 

פי תקנות העדפת תוצרת הארץ -ישראליים על
 1.15 -ידי חלוקת מחיר ההצעה ב-על

 האם הצעת ספק חו"ל הטובה ביותר?

ספק ה
הראשון 

  שיסכים יזכה 

 כן

מדרגים הצעות הטובין מתוצרת הארץ לאחר 
-שקלולן לעיל בסדר עולה. מציעים לספקים על
 פי דירוג ההצעות לרדת למחיר ספר חו"ל.  

לא הסכים אף 
אחד מהמציעים 
לרדת למחיר 

ספק חו"ל תבחר 
ההצעה 

המשוקללת 
 הזולה

הראשון ספק ה
שיסכים לרדת 
למחיר הצעת 

 -ספק חו"ל 
  יזכה 
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 לחץ כאן -לעיון בהוראה במהדורה קודמת 

 לספק שירותים  –לקביעת זכאות העדפה ושיעורה הליך  –. א' 4תרשים 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

 חישוב % העובדים המתגוררים באזור העדיפות:

דים הכולל של המציע ושל קבלני )מספר העוב
תושבי קבע  שנה שהנם אזרחים ישראלים אוהמ

בישראל, המועסקים בהתקשרות והמתגוררים 
 דרך קבע באזור העדיפות(

 לחלק ל:

דים הכולל של המציע ושל קבלני )מספר העוב
שנה המועסקים בהתקשרות שהנם אזרחים המ

 ישראלים או תושבי קבע בישראל(

 

האם המציע 
 ביקש העדפה?

האם המציע 
אזרח ישראל / 

תושב קבע 
בישראל / תאגיד 
 הרשום בישראל?

 האם שיעור העובדים המתגוררים
דרך קבע )באזור קו עימות/באזור א' ו/או ב'( 

 ?50%לפחות 

 50%האם מרכיב העבודה מהווה לפחות 
 ממחיר ההצעה? 

 כן כן

 אין העדפה

 :עורהעדפה בשמתן 
 

לאזור קו העימות  15%
לאזור עדיפות לאומית 

 א'
 

לאזור עדיפות  5%
 לאומית ב'

 כן

 לא

 לא

 לא לא

 כן
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 18מתוך  18עמוד 

 
 לחץ כאן -לעיון בהוראה במהדורה קודמת 

 לספק טובין –לקביעת זכאות העדפה ושיעורה הליך  –. ב' 4תרשים 
 
 
 
 

 

חישוב % העובדים 
 המתגוררים באזור העדיפות:

)מספר הכולל של עובדי 
המציע במפעל שבאזור 

העדיפות והמתגוררים דרך 
קבע באזור העדיפות + 

מספר העובדים של קבלני 
המישנה המועסקים בביצוע 
ההתקשרות והמתגוררים 
דרך קבע באזור העדיפות 

ואשר הנם אזרחים ישראלים 
 או תושבי קבע בישראל(

 לחלק ל:
)מספר הכולל של עובדי 
המציע במפעל שבאזור 

העדיפות +  המספר הכולל 
של קבלני המישנה 

המועסקים בביצוע אותה 
התקשרות ואשר הנם 

אזרחים ישראלים או תושבי 
 קבע בישראל(

 

האם הטובין 
מיוצרים 
במפעל 

המציע באזור 
 העדיפות?

המציע אזרח 
 ישראלי /

תושב קבע 
בישראל / 

תאגיד 
 הרשום

האם הטובין 
מתוצרת 
 הארץ?

הספק ביקש 
העדפה 
והגיש 

אישור רואה 
 חשבון?

 אין העדפה

האם שיעור העובדים 
קבע )באזור המתגוררים דרך 

העימות / באזור א' ו/או ב'( 
 ?50%לפחות 

האם מרכיב העבודה באזור 
קו עימות  / עדיפות לאומית
ממחיר  20%מהווה לפחות 

 ההצעה?
 

 אין העדפה

    15% מתן העדפה בשיעור:
לאזור  לאזור קו העימות,

 א'. עדיפות לאומית
לאזור עדיפות לאומית  5% 

 ב'.
 

 :Aמתן שיעור העדפה יחסי = 
A=B/40 x C 

C .שיעור העדפה מלאה = 
B שיעור מרכיב העבודה = 

)של מציע מאזור עדיפות 
 לאומית(

 

האם מרכיב העבודה באזור 
קו עימות  / עדיפות לאומית

 ?40%מהווה לפחות 
 

אם יש גם ספק מחו"ל 
  3פי תרשים -ממשיכים על

 

אם אין ספק מחו"ל ההצעה 
 הטובה ביותר זוכה 

 

האם הצעת ספק מאזורי 
 עדיפות הטובה ביותר?

 

ספק זה 
 זוכה

 כן כן
 כן
 

 כן
 

 לא

 לא לא

 לא

 לא

 כן
 

 כן
 

 כן
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