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 לחץ כאן -בהוראה במהדורה קודמת  לעיון

 כללי

סמכויות חתימה או סמכויות הוראה זו מרכזת את הסכומים המופיעים בהמ"ב שונות והמבטאים  .1
 .מתוקף הוראות משהב"ט )המ"ב( ,משהב"ט ויחידותיו החלטה המוקנות לאגפי

שהן סמכויות חתימה המוקנות לבעלי תפקידים מוגדרים במשרד  ,הוראה זו אינה מתייחסת ל"הרשאות" .2
ההרשאות מפורטות בהמ"ב  -1951ושפורסמו בילקוט הפרסומים עפ"י חוק נכסי המדינה התשי"א

49.01. 

 מטרה

של עדכון סכומי סמכויות החתימה או סמכויות ההחלטה  לקבוע תהליך ושיטה ,הינה מטרת הוראה זו .3
 .ויחידותיו המוקנות לאגפי משהב"ט

 אחריות

   להוראה זו. ואחריות ביצוע  אחריות מטהט, יחידה להוראות משהב"ל .4

  תהליך ושיטת העדכון לגבי סכומים שאינם קשורים לחוק המכרזים ולתקנות הקשורות אליו

יעודכנו באחריות  ,תקנות או הוראות התכ"מ והתקשי"ר ,מתחייב מכוח חוקיםסכומים שעדכונם אינו  .5
  .היחידה להוראות משהב"ט

 .סמנכ"ל ור' אגף התכנוןתדירות העדכונים ושיעורי העדכון המדויקים יאושרו ע"י המנכ"ל לאחר המלצת  .6
 ,המלצה זו תתבסס על שיעור האינפלציה במשק וכן על צרכים ניהוליים של האגפים במשהב"ט ויחידותיו

 .או החלטה/בכל הנוגע לסמכויות חתימה ו

 עדכון סכומים בתקנות חובת המכרזים

והנוגעים לתקנות  44.10ד'( המתייחסים להמ"ב -. א'70שורות  49.04הסכומים שבנספח א' להמ"ב זו ) .7
, יעודכנו באחריות היחידה להוראות -1993חובת המכרזים )התקשרויות מערכת הביטחון( התשנ"ג

ע"י הכלכלן הראשי למעהב"ט בתפקידו כראש עדכונם יעשה בכפוף לאישור שניתן ובתנאי ש ,משהב"ט
בפרק ד' בתקנות חובת המכרזים )ראה נספח  33יעשה בהתאם לתקנה  שיעור העדכון .צוות מכרזים

  .לפי הנחיות היועמ"ש למעהב"טו (44.10ב' להמ"ב 

הנוגעים לתקנות חובת המכרזים  ,א', ד', ה', ו'87.( בשורות 49.04להמ"ב זו )הסכומים שבנספח א'  .8
 ,, יעודכנו באחריות היחידה הוראות משהב"ט-1998התשנ"ח דפת תוצרת מאזורי עדיפות לאומית()הע

ובהתאם  (,40.28בפרק ג' בתקנות האמורות בסעיף זה לעיל )ראה נספח ד' להמ"ב  11בהתאם לתקנה 
 .בינואר של כל שנה 15ביום השינוי  :דהיינו .40.28בהמ"ב  36לאמור בסעיף 

הנוגע לתקנות חובת המכרזים )העדפת תוצרת  ,א.81( בשורה 49.04הסכום שבנספח א' להמ"ב זו ) .9
בפרק ד'  18, יעודכן באחריות היחידה להוראות משהב"ט בהתאם לתקנה -1995הארץ( התשנ"ה

 16דהיינו: ביום השינוי  .נספח א' בהוראה( 44.101בתקנות האמורות בסעיף זה לעיל )ראה המ"ב 
 בינואר של כל שנה.

.ב', הנוגע לאכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות 14( בשורה 49.04הסכום שבנספח א' להמ"ב זו ) .10
יעודכן באחריות היח' להוראות משהב"ט, בהתאם לאמור בהמ"ב  מס והעסקת עובדים זרים בדין,

 . 5בפרק א' סעיף  43.34

 בינואר בכל שנה תפנה היחידה להוראות משהב"ט לאכ"ס לבדיקת הצורך בשינוי הסכומים. 1-ב
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 עדכון סמכויות חתימה/החלטה בהמ"ב 49.04מס'  הוראת משרד הביטחון
 בלמ"ס סיווג

 משפט והסדרים מנהליים אשכול

 הסדרים מנהליים פרק
 אגף התכנון אחריות מטה

 כ"ט בטבת תשפ"ג 22.01.2023 תאריך עדכון אחרון
 אגף התכנון/  משהב"ט ע"י היחידה להוראות הוכנה ההוראה מתפרסמת מטעם המנכ"ל 

 

    

 
 43מתוך  3עמוד 

 
 

 לחץ כאן -בהוראה במהדורה קודמת  לעיון

 ממע"

. זאת למעט הסכומים הנקבעים בחוק/תקנה מכל הסכומים המפורטים בהוראה זו אינם כוללים מע" .11
 .א'.81; .א', ד', ה', ו'87; 'ד – '.א70:  בשורותוהמפורטים 

 עדכון מערכת המחשוב

היחידה להוראות משהב"ט אחראית להודיע לאגף תקשוב וניהול מערכות מידע על עדכון סכומים  .12
 בהוראה זו המפורטים במערכת המחשוב.

 נספח

 .שבהמ"בהחלטה /מפרט את הסכומים המעודכנים של סמכויות חתימה ,נספח א' להוראה זו .13
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 עדכון סמכויות חתימה/החלטה בהמ"ב 49.04מס'  הוראת משרד הביטחון
 בלמ"ס סיווג

 משפט והסדרים מנהליים אשכול

 הסדרים מנהליים פרק
 אגף התכנון אחריות מטה

 כ"ט בטבת תשפ"ג 22.01.2023 תאריך עדכון אחרון
 אגף התכנון/  משהב"ט ע"י היחידה להוראות הוכנה ההוראה מתפרסמת מטעם המנכ"ל 

 

    

 
 43מתוך  4עמוד 

 
 

 לחץ כאן -בהוראה במהדורה קודמת  לעיון

 נספח א'

 הנחיות שימוש והערות - החלטה בהמ"ב/טבלת עדכון סמכויות חתימה

 :להלן שיטת השימוש בטבלה כדי למצוא סכום הנוגע להמ"ב מסוימת

 .(49.04יש ציון מיוחד המפנה לשורה מסוימת בנספח זה ) ,בכל המ"ב שיש בה התייחסות לסכומים .1

המופיע בעמודה הימנית, הסכום  ,יש לאתר בנספח זה את מספר השורה ,כדי לאתר את הסכום הנוגע .2
 .בעמודה השמאלית שבטבלה ,מופיע באותה שורה -הנוגע 

"מספר השורה..." המפורטת בטבלה שלהלן היא השורה אליה מפנה ההמ"ב בה מחפשים את הסכום  .3
 המבוקש.

, מתייחסת לפירוט הסעיף או תת עמודת " הנושא בהמ"ב..." אליו מתייחסים הסכומים בטבלה שלהלן .4
 הסעיף עצמו כפי שהוא מופיע בהמ"ב, בה מחפשים את הסכום. 

 ( והן:1הוראות המחייבות עידכון הסכומים במערכת הממוחשבת מסומנות ) .5

 כ"ב'. -ב', ד', י"ב'  22המצוינות בשורות  45.02המ"ב 

 ט'. –א'  33המצוינות בשורות  70.09המ"ב 

 ה', ט'. -א', ד' 44המצוינת בשורות  40.030המ"ב 

( , עידכון הסכומים ייעשה 2נספח ב', המסומנות ) 44.10א', ב', ג', ד', המתייחסות להמ"ב  70בשורות  .6
 (.49.04בהמ"ב זו ) 7לפי סעיף 

 )בוטל(   .7

בהמ"ב זו  9(, עידכון הסכום ייעשה לפי סעיף 4ת )המסומנ 44.101א' המתייחסת להמ"ב  81בשורה  .8
(49.04). 

הסכומים ייעשה לפי סעיף  ( עדכון5המסומנות ) 40.28א', ד', ה', ו', המתייחסות להמ"ב  87בשורות  .9
 (.49.04בהמ"ב זו ) 8

 (הינן בסיווג בלמ"ס.6י' סימון ) –א'  79שורות  .10
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http://portalp2.mod.int:50000/irj/go/km/docs/documents/%d7%94%d7%95%d7%a8%d7%90%d7%95%d7%aa%20%d7%95%d7%a0%d7%94%d7%9c%d7%99%d7%9d/.%d7%94%d7%9e%d7%91/%d7%90%d7%a9%d7%9b%d7%95%d7%9c%20%d7%9e%d7%97%d7%a9%d7%95%d7%91/%d7%a4%d7%a8%d7%a7%2070%20-%20%d7%9b%d7%9c%d7%9c%d7%99%20%d7%9e%d7%a2%d7%a8%d7%9b%d7%95%d7%aa%20%d7%94%d7%9e%d7%97%d7%a9%d7%95%d7%91/%d7%94%d7%95%d7%a8%d7%90%d7%94%2070.09%20-%20%d7%94%d7%a8%d7%99%d7%a9%d7%95%d7%9d%20%d7%94%d7%aa%d7%a7%d7%a6%d7%99%d7%91%d7%99%20%d7%95%d7%94%d7%97%d7%a9%d7%91%d7%95%d7%a0%d7%90%d7%99%20%d7%91%d7%a2%d7%aa%20%d7%a8%d7%99%d7%a9%d7%95%d7%9d%20%d7%95%d7%aa%d7%a9%d7%9c%d7%95%d7%9d%20%d7%97%d7%a9%d7%91%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%95%d7%aa%20%d7%95%d7%a7%d7%91%d7%9c%d7%aa%20%d7%94%d7%9b%d7%a0%d7%a1%d7%95%d7%aa.09%20-%20%d7%94%d7%a8%d7%99%d7%a9%d7%95%d7%9d%20%d7%94%d7%aa%d7%a7%d7%a6%d7%99%d7%91%d7%99%20%d7%95%d7%94%d7%97%d7%a9%d7%91%d7%95%d7%a0%d7%90%d7%99%20%d7%91%d7%a2%d7%aa
http://portalp3.mod.int:50000/irj/go/km/docs/documents/%d7%94%d7%95%d7%a8%d7%90%d7%95%d7%aa%20%d7%95%d7%a0%d7%94%d7%9c%d7%99%d7%9d/.%d7%94%d7%9e%d7%91/%d7%90%d7%a9%d7%9b%d7%95%d7%9c%20%d7%94%d7%aa%d7%a7%d7%a9%d7%a8%d7%95%d7%99%d7%95%d7%aa%20%d7%95%d7%9e%d7%9b%d7%a8%d7%96%d7%99%d7%9d/%d7%a4%d7%a8%d7%a7%2040%20-%20%d7%a8%d7%9b%d7%99%d7%a9%d7%95%d7%aa/%d7%94%d7%95%d7%a8%d7%90%d7%94%2040.030-%20%d7%98%d7%99%d7%a4%d7%95%d7%9c%20%d7%91%d7%a8%d7%9b%d7%99%d7%a9%d7%95%d7%aa%20-%20%d7%94%d7%95%d7%a8%d7%90%d7%94%20%d7%91%d7%a1%d7%99%d7%a1%d7%99%d7%aa
http://portalp3.mod.int:50000/irj/go/km/docs/documents/%d7%94%d7%95%d7%a8%d7%90%d7%95%d7%aa%20%d7%95%d7%a0%d7%94%d7%9c%d7%99%d7%9d/.%d7%94%d7%9e%d7%91/%d7%90%d7%a9%d7%9b%d7%95%d7%9c%20%d7%94%d7%aa%d7%a7%d7%a9%d7%a8%d7%95%d7%99%d7%95%d7%aa%20%d7%95%d7%9e%d7%9b%d7%a8%d7%96%d7%99%d7%9d/%d7%a4%d7%a8%d7%a7%2040%20-%20%d7%a8%d7%9b%d7%99%d7%a9%d7%95%d7%aa/%d7%94%d7%95%d7%a8%d7%90%d7%94%2040.28%20-%20%d7%94%d7%a2%d7%93%d7%a4%d7%aa%20%d7%a1%d7%a4%d7%a7%d7%99%d7%9d%20%d7%91%d7%90%d7%96%d7%95%d7%a8%d7%99%20%d7%a2%d7%93%d7%99%d7%a4%d7%95%d7%aa%20%d7%9c%d7%90%d7%95%d7%9e%d7%99%d7%aa%20%d7%95%d7%a7%d7%95%20%d7%a2%d7%99%d7%9e%d7%95%d7%aa


 

 

 

 

 

 

    

 
 43מתוך  5עמוד 

 לחץ כאן -במהדורה קודמת   בהוראה לעיון 

 

 לחץ כאן -בהוראה במהדורה קודמת  לעיון

 מספר שורה
 מספר
 המ"ב

 שם ההמ"ב
 מספר

 סעיף בהמ"ב
 הנושא בהמ"ב אליו
 מתייחסים הסכומים

 הסכום
 בש"ח

בחירת מפתחים ואישורם לביצוע עבודות  20.08 . א'1
 מפא"ת

רשימת מפתחים ופניה למפתחים, כאשר אישור  12, 11
 התקציב הכולל הוא:

3,000,000 

פיצוי בגין נזק שנגרם לרכוש אישי של עובד  48.15 . א'2
 משהב"ט

 5,000עד  סכום הפיצוי בסמכות הוועדה המשרדית .א'17סעיף 

פיצוי בגין נזק שנגרם לרכוש אישי של עובד  48.15 . ב'2
 משהב"ט

, 27, 25 סעיפים
39 

 משרדית -סכום הפיצוי בסמכות הוועדה הבין 
 

 5,000מעל 

 48.15 .ג'2
פיצוי בגין נזק שנגרם לרכוש אישי של עובד 

 משהב"ט
 ד' .12סעיף 

ר ושיסכום הפיצוי בסמכות הוועדה המשרדית לא
פיצוי לעובד שנדרש לבטל את חופשתו עקב 

 דרישות המשרד
  10,000עד 

    .א' בוטלה(4שורה  -  2.4.2014   - 4221)ת  . א'4

 40.021 .ב'4
 

 וועדות פטור ממכרז-ועדות מכרזים ו
 ב'(4שורה  -9.4.14 – 4235)ת

 10,000,000 חו"ד על סבירות וסיכונים. 11פרק ב' סעיף 

 -הוראות כלליות להתקשרויות משהב"ט 40.063
 הצעות מחיר ובדיקתן.

 ב'(4שורה  - 19.8.14   –4247)ת

 200,000 בדיקת סבירות כלכלית של הצעות ספקים ,ב'7פרק ב' סעיף 

 -הוראות כלכליות להתקשרויות משהב"ט  40.060 '.א5
 מבוא ותנאי יסוד  

 60,000 חוות דעת כלכלית. 5פרק א' סעיף 

 -הוראות כלכליות להתקשרויות משהב"ט 40.061
 שיטות התקשרות וקביעת מחיר

 , ה'6פרק א' סעיף 
 , ז'6פרק א' סעיף 

, ז', 9א' סעיף פרק 
1) 

 מחיר קבוע על בסיס ניתוח עלות.
 

 מחיר קבוע על בסיס ניתוח עלות.
 

 פטור מניתוח מחירים וניתוח עלויות.

60,000 
 

60,000 
 

60,000 

 -הוראות כלכליות להתקשרויות משהב"ט  40.063 .א'5
 הצעות מחיר ובדיקתן

פרק ג' סעיף 
 (2,ב',5

 60,000 בקשה להצעות מחיר.
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 43מתוך  6עמוד 

 לחץ כאן -במהדורה קודמת   בהוראה לעיון 

 

 לחץ כאן -בהוראה במהדורה קודמת  לעיון

 שורהמספר 
 מספר
 המ"ב

 שם ההמ"ב
 מספר

 סעיף בהמ"ב
 הנושא בהמ"ב אליו
 מתייחסים הסכומים

 הסכום
 בש"ח

 .ב'5
 

 -הוראות כלכליות להתקשרויות משהב"ט  40.061
 שיטות התקשרות וקביעת מחיר

 200,000 השוואה להצעות מתחרות. ה' 7פרק א' סעיף 

 -הוראות כלכליות להתקשרויות משהב"ט  40.063
 הצעות מחיר ובדיקתן 

 200,000 בחינה ובדיקה של תחשיבי עלות.  1פרק ג', סעיף 

 -הוראות כלכליות להתקשרויות משהב"ט  40.065 . ד'5
 תשלומים הצמדות ורווח

פרק ב', חלק א', 
 ב' 24סעיף 

 60,000 הצמדה בהתקשרות במחיר קבוע. 

 -הוראות כלכליות להתקשרויות משהב"ט  40.063 . י"ג 5
 הצעות מחיר ובדיקתן

, ד' 7פרק ג', סעיף 
 ( ג(2

 300,000 הערכה הנדסית שלמה ובלתי תלויה. 

 -הוראות כלכליות להתקשרויות משהב"ט  40.063 . י"ד5
 הצעות מחיר ובדיקתן

, ד' 7פרק ג', סעיף 
 ( ג( 2

 100,000 הערכה הנדסית שלמה ובלתי תלויה.

 -הוראות כלכליות להתקשרויות משהב"ט  40.063 . ט"ו 5
 הצעות מחיר ובדיקתן

 5,000,000 סכום בדרישה.  ב' 8פרק א', סעיף 

 -הוראות כלכליות להתקשרויות משהב"ט  40.063 . ט"ז5
 הצעות מחיר ובדיקתן

 17פרק א', סעיף 
 ד'

 30,000 פירוט החומרים.

 -הוראות כלכליות להתקשרויות משהב"ט  40.063 . י"ז 5
 הצעות מחיר ובדיקתן  

 17פרק א', סעיף 
 ד'

 60,000 פירוט החומרים.

 -הוראות כלכליות להתקשרויות משהב"ט  40.063 . י"ח 5
 הצעות מחיר ובדיקתן  

 יח'(5שורה  - 19.8.14  –4247)ת

, 3פרק א' נספח א'.
 (2א.

 100,000 ערך חומרים שיושקעו בעבודה

 -הוראות כלכליות להתקשרויות משהב"ט   40.065 
 תשלומים, הצמדות ורווח

 100,000 תשלומי התקדמות לפי "אבני דרך" א' 8פרק א', סעיף 
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 לחץ כאן -במהדורה קודמת   בהוראה לעיון 

 

 לחץ כאן -בהוראה במהדורה קודמת  לעיון

 מספר שורה
 מספר
 המ"ב

 שם ההמ"ב
 מספר

 סעיף בהמ"ב
 הנושא בהמ"ב אליו
 מתייחסים הסכומים

 הסכום
 בש"ח

 -הוראות כלכליות להתקשרויות משהב"ט   40.065 . י"ט 5
 תשלומים, הצמדות ורווח 

 1,000,000 תשלומי התקדמות לפי "אבני דרך" א' 8פרק א', סעיף 

    .א' בוטלה(6שורה  -9.11.17– 4679)ת  40.07 . א' 6

    .ב' בוטלה(6שורה  -9.11.17 - 4679)ת  40.07 . ב'6

    .ג' בוטלה(6שורה  -9.11.17 - 4679)ת  40.07 . ג'6

    .א' בוטלה(7שורה  -9.11.17 - 4679)ת  40.09 . א' 7

 רכישות והתקשרויות אגפים מורשים 40.033 . ב'7
 (שורה חדשה -9.11.17 -מ 4679)ת

 תקרה לרכישות בינוי בהקפה של אגפים מורשים 1שורה  23
עבור אמו"ן עבור כלל המשרד וביטחוני חברתי 

 מתקני גדנ"ע בלבד

 . ה'70שורה 

    .ב' בוטלה(7שורה  -9.11.17 - 4679)ת  40.09 . ב'7

 רכישות והתקשרויות אגפים מורשים 40.033 . ג'7
 (שורה חדשה -9.11.17 -מ 4679)ת

תקרה לרכישות עבודות דפוס והוצל"א בהקפה של  1,3שורה  23
 אגפים מורשים

500 

  .ג' בוטלה(7שורה  -9.11.17- 4679)ת 40.09 . ג'7
 

  

    .ה' בוטלה(7שורה  -9.11.17- 4679)ת 40.09 . ה'7

    .ה' בוטלה(7שורה  -9.11.17 - 4679)ת 40.09 . ו'7

    .ז' בוטלה(7שורה  -9.11.17 - 4679)ת 40.09 . ז'7
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 43מתוך  8עמוד 

 לחץ כאן -במהדורה קודמת   בהוראה לעיון 

 

 לחץ כאן -בהוראה במהדורה קודמת  לעיון

 מספר שורה
 מספר
 המ"ב

 שם ההמ"ב
 מספר

 סעיף בהמ"ב
 הנושא בהמ"ב אליו

 הסכומיםמתייחסים 
 הסכום
 בש"ח

    .ח' בוטלה(7שורה  -9.11.17 - 4679)ת 40.09 . ח'7

 רכישות והתקשרויות אגפים מורשים 40.033 . ט'7
 שורה חדשה( -9.11.17 - 4679)ת

תקרה לרכישות עבודות בינוי או שיפוץ או אחזקה  3שורה  23
 באמצעות אמו"ן

1,000,000 

 רכישות והתקשרויות אגפים מורשים  40.033 'י. 7
 

תקרה לבינוי בנושא מרכזי הפעלה, חמ"לים  3שורה  23
 ברשויות.

1,000,000  

)בחתימת ס' 
ר' אמון 

 לתפעול( 

1,440,000 

)בחתימת ר' 
 אמון(

 50,000 סכום התרומה עולה על  6 קבלת מתנות ע"י מערכת הביטחון  50.06 . א' 8

תהליכי הוצאת בל"מ ובחירת ספקים לרכש   40.022 .א'13
 מוצרים, שירותים ועבודות אחזקה

הסכום המינימלי לרכש מוצרים, שירותים ועבודות  .3פרק ה, סעיף 
 אחזקה במכרז מקוצר

10,000 

 ארגון מופעים בצה"ל 43.20
 א'( 13שורה  -  19.8.14  –4247)ת

 10,000 סמכות התקשרות (3.א'6

 הוראה בסיסית –ברכישות טיפול  40.030
 שורה חדשה( -15.3.15 -4348)ת

 10,000 הזמנות בהקפה (1י"ז  3פרק ב' 

 רכישות והתקשרויות אגפים מורשים 40.033
 שורה חדשה( - 9.11.17 - 4679)ת

 , 1שורה  23
 (1ב' 38

 תקרה לרכישות בהקפה של אגפים מורשים
 
 
 

10,000 
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 43מתוך  9עמוד 

 לחץ כאן -במהדורה קודמת   בהוראה לעיון 

 

 לחץ כאן -בהוראה במהדורה קודמת  לעיון

 מספר שורה
 מספר
 המ"ב

 שם ההמ"ב
 מספר

 סעיף בהמ"ב
 הנושא בהמ"ב אליו
 מתייחסים הסכומים

 הסכום
 בש"ח

עבודות  -מכרז מקוצר לקניות בהקפה 45.34 . ב'13
 ומוצרי תשתית לבניה

 ב'( 13שורה  -  19.8.14 –4247)ת

 4,000 סכום הזמנה אחת .א'6

קנייה במכרז מקוצר עבור עבודות ומוצרי תשתית  .ב'14 קניות בהקפה 40.20
 לבנייה

4,000 

 ארגון מופעים בצה"ל 43.20 . ג'13
 ג'( 13שורה  -19.8.14 –4247)ת

 3,000 סמכות התקשרות (2(, 1.ב'6

 1,000 קבלת הצעת מחיר וקנייה מספק אחד או יותר (2-(1.א', 19 קניות בהקפה 40.20 . ה' 13

 2,500 לפחותמשני ספקים  קבלת הצעות מחיר (3-(2.א',19 קניות בהקפה 40.20 . ו'13

 500 עבודות מוצרי דפוס והוצל"א (16.א'.13 קניות בהקפה 40.20 . ז'13

בשנה ספק אותו מול רכש מצטבר בהקפה היקף  .ב'11 קניות בהקפה 40.20 . ח'13
 תקציבית

125,000 

 קניות בהקפה 40.20 . ט'13

 

 500 חריגה מערך ההזמנה .א'34
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 43מתוך  10עמוד 

 לחץ כאן -במהדורה קודמת   בהוראה לעיון 

 

 לחץ כאן -בהוראה במהדורה קודמת  לעיון

 מספר שורה
 מספר
 המ"ב

 שם ההמ"ב
 מספר

 סעיף בהמ"ב
 הנושא בהמ"ב אליו
 מתייחסים הסכומים

 הסכום
 בש"ח

 רכישות והתקשרויות אגפים מורשים 40.033 . י'13
 

 '(י.13שורה עודכנה   17.01.2017 -מ  4516)ת

 1,000 באמצעות מנה"ר –שירותי דפוס והוצאה לאור  (2ב'  .34

     א'(14בוטלה שורה  - 31.5.16 -4436)ת  . א' 14

 חוק עסקאות גופים ציבוריים 43.34 .ב'14
 
 .ב' חדשה(14שורה  -8.3.15 -4328)ת

 פרק א'
6 

סכום העסקה. )עדכון סכום זה רק לאחר בדיקה 
של היחידה להוראות משהב"ט עם אכ"ס לפי סעיף 

 בפרק א'( שווי התקשרות 6
 

4,920 

 100 עד  -ערך המתנה  16 הענקת מתנות  50.09 . א' 15

 300 עד -ערך המתנה  16 הענקת מתנות 50.09 . ב'15

 700 עד -ערך המתנה  16 הענקת מתנות 50.09 . ג'15

 1,500 עד -ערך המתנה  16 הענקת מתנות 50.09 . ד'15

    .ג' מבוטלות(17.ב', 17.א', 17שורות  - 19.8.14  –4247)ת  . א' 17

      . ב'17
      . ג' 17

 (2(, 1א'   6 ארגון מופעים בצה"ל  43.20 . א' 18
שורה  - 19.8.14 –4247)ת

   א'( 18

 2,500 סמכות להתקשרות לפי קבוצת נושא 

 43.20 . ב' 18
 
 
 

 (4(, 2א'  6 ארגון מופעים בצה"ל
שורה  -  19.8.14 –4247)ת

   ב'( 18

 5,000 סמכות להתקשרות לפי קבוצת נושא
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 43מתוך  11עמוד 

 לחץ כאן -במהדורה קודמת   בהוראה לעיון 

 

 לחץ כאן -בהוראה במהדורה קודמת  לעיון

 מספר שורה
 מספר
 המ"ב

 שם ההמ"ב
 מספר

 סעיף בהמ"ב
 הנושא בהמ"ב אליו
 מתייחסים הסכומים

 הסכום
 בש"ח

 . א' 20
 
 
 
 
 

תהליכי הוצאת בל"מ ובחירת ספקים לרכש  40.022
 מוצרים, שירותים ועבודות אחזקה

 .א'(20שורה  -9.4.14 – 4235)ת

.ב', 15פרק ב' 
 .ד'15

 . ג'70שורה  התנאים להוצאת מכרז פומבי 

פטור ממכרז  -הפעלת ועדת מכרזים 44.13
 מת"ק( אזח"ע-במינהלת התיאום והקישור )

 .א'(20שורה  - 19.8.14 –4247)ת

 .ג'70שורה  מכרז סגור .א'19

 . ב' 20
 

  
    (ב' בוטלה20שורה  - 20.12.16 – 4513)ת

    (ג' בוטלה20שורה  - 20.12.16 – 4513)ת  . ג'20

    .ד' בוטלה(20שורה  -19.8.14  –4247)ת  . ד' 20

פטור ממכרז  -הפעלת ועדת מכרזים 44.13 . ה'20
 מת"ק( אזח"ע-במינהלת התיאום והקישור )

 .ה(20שורה  -19.8.14 –4247)ת

 .א'19
 .ד'20

 .ד'70שורה  מכרז רגיל סגור

 . א' 21
 

 ועדות מכרזים וועדות פטור ממכרז 40.021
 א'(21שורה  -       –4679)ת

 .א',ב'6'. גפרק 
.א', 4', דפרק 

 26.ה', 22

הבאות:  מנה"רמערכות רכש מהיר בב .א
 אוויר ,בצ"ת

מנה"ר הבאות: מערכות רכש מהיר בב .ב
רכש  ,מודיעין, מצל"ח לוגיסטי רב זרועי,

 מוצרי דפוס והוצל"א, שינוע ותובלות חו"ל

30,000 
 
 

50,000 
 
 

תהליכי הוצאת בל"מ ובחירת ספקים לרכש  40.022
 מוצרים, שירותים ועבודות אחזקה

 א'(21שורה  -9.11.17 –4679)ת

 .א'4פרק ה'. 
 .ב'  17.א', 17

שורה  - 31.5.16 -4436)ת

 א'(21

מנה"ר הבאות: מערכות רכש מהיר בב .א
 בצ"ת, אוויר

מנה"ר הבאות: מערכות רכש מהיר בב .ב
מצל"ח, רכש מוצרי דפוס לוגיסטי רב זרועי, 

 והוצל"א, שינוע ותובלות חו"ל

30,000 
 
 

50,000 
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 43מתוך  12עמוד 

 לחץ כאן -במהדורה קודמת   בהוראה לעיון 

 

 לחץ כאן -בהוראה במהדורה קודמת  לעיון

 מספר שורה
 מספר
 המ"ב

 שם ההמ"ב
 מספר

 סעיף בהמ"ב
 הנושא בהמ"ב אליו
 מתייחסים הסכומים

 הסכום
 בש"ח

תהליכי הוצאת בל"מ ובחירת ספקים לרכש  40.022 . ב'21
 מוצרים, שירותים ועבודות אחזקה

 

 . 17.ב', 4פרק ה', 
 

 23,333 של מנה"ר בחמ"ן  131, 134קבוצת רכש ב

 45.02 . ב' 22
(1) 

 לרכש EMFהסמכות לחריגה בשורת קרן  41 עבודות בינוי 
 .ב'(22שורה  -  2.4.2014    - 4221)ת

50,000 

    .י"ג(22.י"ב, 22.ד', 22בוטלו שורות  -  2.4.2014   - 4221)ת  . ד'22

      . י"ב22

      . י"ג22

 5נספח ג'  עבודות בינוי  (1) 45.02 . י"ד22
 (2.5.13 – 4020)ת

 420,000 הסכמי מחירים 

 45.02 . ט"ו 22
(1) 

 ב' 12נספח ג'  עבודות בינוי 

 ( 2.5.13 – 4020)ת

 הפעלת חוזים שבאחריות היח' להנצחת החייל 
200,000 

 45.02 . ט"ז22
(1) 

 22נספח ג'  עבודות בינוי 

 ( 2.5.13 – 4020)ת

 הרחבה ובינוי כללי -עבודות פיתוח 
420,000 

 45.02 . י"ז22
(1) 

, "תנאים 14 עבודות בינוי 
 א' -נוספים" 

 סכום האומדן שווה/עולה על 

 .י"ז(22שורה  -  2.4.2014     - 4221)ת

1,000,000 

.כ', 22.י"ט, 22.י"ח, 22בוטלו שורות:  -  2.4.2014   - 4221)ת  . י"ח 22

 .כ"א(22
   

   . י"ט22
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 43מתוך  13עמוד 

 לחץ כאן -במהדורה קודמת   בהוראה לעיון 

 

 לחץ כאן -בהוראה במהדורה קודמת  לעיון

 מספר שורה
 מספר
 המ"ב

 שם ההמ"ב
 מספר

 בהמ"בסעיף 
 הנושא בהמ"ב אליו
 מתייחסים הסכומים

 הסכום
 בש"ח

      . כ' 22

      . כ"א 22

 45.02 . כ"ב 22
(1) 

 א',ג'  86 עבודות בינוי 
87 

 ( 2.5.13 – 4020)ת

 8,000,000 שירותי פיקוח

 א', ב' 6 מסירת עבודה לתכנון בינוי   45.04 . א' 23
8 
9 

 500,000 מתכנניםדירוג, בחירת  -עבודות תכנון 

 120,000 סמכויות חריגה בעבודות, היקף העבודה  6 שינויים -עבודת בינוי  45.06 . א' 24

 12,000 סמכויות חריגה בעבודות, היקף העבודה 6 שינויים -עבודת בינוי  45.06 . ב' 24

 50,000 סמכויות חריגה בעבודות, היקף העבודה 6 שינויים -עבודת בינוי  45.06 . ג' 24

סמכויות אישור אגף בינוי, שינויים ביוזמת הגוף  10, 7 שינויים -עבודת בינוי  45.06 . ד' 24
 הדורש

30,000 

סמכויות אישור אגף בינוי, שינויים ביוזמת הגוף  7 שינויים -עבודת בינוי  45.06 . ה' 24
 הדורש

45,000 

 45,000 היקף כספי מצטבר של השינויים -החוזה  היקף 3נספח א'  שינויים -עבודת בינוי  45.06 . י"א24

 שינויים –עבודת בינוי  45.06 . י"ב24
 
 
 
 
 

 250,000 היקף כספי מצטבר של השינויים -היקף החוזה  3נספח א' 
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 43מתוך  14עמוד 

 לחץ כאן -במהדורה קודמת   בהוראה לעיון 

 

 לחץ כאן -בהוראה במהדורה קודמת  לעיון

 מספר שורה
 מספר
 המ"ב

 שם ההמ"ב
 מספר

 סעיף בהמ"ב
 הנושא בהמ"ב אליו
 מתייחסים הסכומים

 הסכום
 בש"ח

  . א' 25
 .א' בוטלה(25שורה  -10.2.16 - 4411)ת

   

    .ב' בוטלה(25שורה  - 17.11.13  - 4186)ת  . ב' 25

 . א' 26
 
 
 

 20,000 קניה בהקפה לעבודות בינוי . א'11 קניות בהקפה 40.20

    .א' בוטלה(26שורה  -9.11.17 - 4679)ת 40.46 .א'26
 ארגון מופעים בצה"ל 43.20

 .א'(26שורה  - 19.8.14  –4247)ת
 20,000 סמכויות להתקשרות (5(, 4 6

43.43 
 

חיל  –התקשרויות למכונים עבור צה"ל 
 חינוך 

 

)המחיר המקסימלי( לכל פריט שירות  "מחיר הגג" 30, 23
 שניתן על ידי מכון נתון.

20,000 

עבודות  –מכרז מקוצר לקניות בהקפה  45.34
 ומוצרי תשתית לבנייה

 

 16, 15.א', 6
שורה  - 19.8.14 –4247)ת

 .א'(26

 20,000 קניות בהקפה במכרז מקוצר

עבודות  -מכרז מקוצר לקניות בהקפה  45.34 . ב' 26
 ומוצרי תשתית לבנייה

 30,000 קניות בהקפה במכרז מקוצר 16

 300,000 הקצאה כספית עד  א'  5פרק א'  הקמה ורכש של מרכיבי ביטחון לישובים  40.360 . א'27

 הקמה ורכש של מרכיבי ביטחון לישובים 40.36 ב' 27
 שורה חדשה( -9.11.17 - 4679)ת

 150,000 הקצאה כספית עד '(1ב'  5פרק א' 

התקשורת לביצוע עבודות תכנון ע"י גופים דורשים  22, 21 נוהל התקשרות -הזמנת עבודת תכנון  45.19 . ב'28
 בצה"ל

1,700 

התקשורת לביצוע עבודות תכנון ע"י גופים דורשים  22, 21 התקשרותנוהל  -הזמנת עבודת תכנון  45.19 . ג' 28
 בצה"ל

25,000 
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 43מתוך  15עמוד 

 לחץ כאן -במהדורה קודמת   בהוראה לעיון 

 

 לחץ כאן -בהוראה במהדורה קודמת  לעיון

 מספר שורה
 מספר
 המ"ב

 שם ההמ"ב
 מספר

 סעיף בהמ"ב
 הנושא בהמ"ב אליו
 מתייחסים הסכומים

 הסכום
 בש"ח

 55,000 תשלום בגין חוזה  17 נוהל התקשרות -הזמנת עבודת תכנון  45.19 . ד' 28

 43,000 חריגה מהאומדן שנקבע בחוזה   15נספח ב'  נוהל התקשרות -הזמנת עבודת תכנון  45.19 . ה' 28

 א'3נספח ה'  נוהל התקשרות -הזמנת עבודת תכנון  45.19 . ו' 28
 15נספח ה' 

 500,000 ערך הפרויקט
 

 300,000 ערך הפרויקט א'3נספח ה'  נוהל התקשרות -הזמנת עבודת תכנון  45.19 . ז' 28
 

רכישות  -אגף משפחות והנצחה  40.61 . א' 29
 והתקשרויות 

 140,000 דרישה שסכום האומדן עד  ב'  7
 

רכישות  -אגף משפחות והנצחה  40.61 . ב'29
 והתקשרויות

 10,000 קנייה בודדת עד  א'  10

רכישות  -אגף משפחות והנצחה  40.61 . ג' 29
 והתקשרויות

 150,000 ערך סך כל הרכישות  א'  10
 

 6נספח ב'  מחסנים של ח"א במפעלים אזרחיים  49.12 . א' 30
 16נספח ב' 

 ערך פריט שאבד
 אבדן עד לסכום נקוב 

1,100 

    . א' בוטלה(31שורה  -20.9.16- 4472)ת  . א' 31

    .ב' בוטלה(31שורה  -9.11.17 - 4679)ת  . ב' 31
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 43מתוך  16עמוד 

 לחץ כאן -במהדורה קודמת   בהוראה לעיון 

 

 לחץ כאן -בהוראה במהדורה קודמת  לעיון

 מספר שורה
 מספר
 המ"ב

 שם ההמ"ב
 מספר

 בהמ"בסעיף 
 הנושא בהמ"ב אליו
 מתייחסים הסכומים

 הסכום
 בש"ח

 ביצוע רכש בהתקשרויות מסגרת 40.031 . ב' 31
 

ביצוע "הזמנת "עבודה" ע"י קצין לעבודות בינוי  47פרק ב' סעיף 
 במשיכה

34,000 

לעבודות בינוי ח"א ביצוע "הזמנת עבודה" ע"י קצין  47פרק ב' סעיף  ביצוע רכש בהתקשרויות מסגרת 40.031 . ג'31
 במשיכה

17,000 

    בוטלה( . א'32שורה  - 5.3.13  - 4011)ת  . א' 32

הרישום החשבונאי שיעבוד תקציבי ורישום  70.09 . א' 33
 חשבוניות במע' הממוחשבת

 7,000 הפעלת כללי בדיקה  -חשבוניות גולשות  (1א(  13

 70.09 . ב' 33
(1) 

תקציבי ורישום הרישום החשבונאי שיעבוד 
 חשבוניות במע' הממוחשבת

 500 הפעלת כללי בדיקה -חשבוניות גולשות  (3א(  13

 70.09 . ג' 33
(1) 

הרישום החשבונאי שיעבוד תקציבי ורישום 
 חשבוניות במע' הממוחשבת

 15,000 הפעלת כללי בדיקה -חשבוניות גולשות  (4א(  13

 70.09 . ד' 33
(1) 

תקציבי ורישום  הרישום החשבונאי שיעבוד
 חשבוניות במע' הממוחשבת

 (4ג(  14
 

 4,000 חשבוניות להזמנות במקרים חריגים

 70.09 . ה' 33
(1) 

הרישום החשבונאי שיעבוד תקציבי ורישום 
 חשבוניות במע' הממוחשבת

עד  3,500 חשבוניות להזמנות במקרים חריגים (4ג(  14
8,500 

 70.09 . ו' 33
(1) 

שיעבוד תקציבי ורישום הרישום החשבונאי 
 חשבוניות במע' הממוחשבת

 31,000 חשבוניות להזמנות במקרים חריגים (4ג'  14

 70.09 . ח' 33
(1) 

הרישום החשבונאי שיעבוד תקציבי ורישום 
 חשבוניות במע' הממוחשבת

 170,000 חשבוניות להזמנות במקרים חריגים (5ג'  14
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 43מתוך  17עמוד 

 לחץ כאן -במהדורה קודמת   בהוראה לעיון 

 

 לחץ כאן -בהוראה במהדורה קודמת  לעיון

 מספר שורה
 מספר
 המ"ב

 שם ההמ"ב
 מספר

 סעיף בהמ"ב
 הנושא בהמ"ב אליו
 מתייחסים הסכומים

 הסכום
 בש"ח

 70.09 . ט' 33
(1) 

הרישום החשבונאי שיעבוד תקציבי ורישום 
 חשבוניות במע' הממוחשבת

 600,000 חשבוניות להזמנות במקרים חריגים (4ג'  14

חיילית הרישום החשבונאי  -השברה בין   70.15 . א' 34
 והתקציבי

 7,000 חיילית -להשברה בין בקשות  א' 11

חיילית הרישום החשבונאי  -השברה בין  70.15 . ב'34
 והתקציבי

 100,000 הגשת בקשה להשברה (3ב'  11

חיילית הרישום החשבונאי  -השברה בין  70.15 . ג'34
 והתקציבי

 1,000,000 חיילית -בקשות להשברה בין (1ב'  11

הרישום החשבונאי חיילית  -השברה בין  70.15 . ד' 34
 והתקציבי

חריגה בין בקשה להשברה לבין דרישה לרכישה  (1ה'  21
 למשהב"ט 

6,000 

התקשרויות מנה"ר לדרישות מיוחדות  49.07 . א' 36
 ומבצעיות עבור חמ"נ 

 15,000 סמכות מיחלק בדרישה מבצעית  15

    ב' בוטלו( -.א'37שורות  -  31.10.12  - 3931)ת  . א'37

      .ב'37

    .ג' בוטלה(39שורה  -9.11.17 - 4679)ת  40.04 . ג' 39

    .ד' בוטלה(39שורה  -9.11.17 - 4679)ת  40.04 . ד' 39
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 43מתוך  18עמוד 

 לחץ כאן -במהדורה קודמת   בהוראה לעיון 

 

 לחץ כאן -בהוראה במהדורה קודמת  לעיון

 מספר שורה
 מספר
 המ"ב

 שם ההמ"ב
 מספר

 סעיף בהמ"ב
 הנושא בהמ"ב אליו
 מתייחסים הסכומים

 הסכום
 בש"ח

 רכישות והתקשרויות אגפים מורשים 40.033 . ד' 39
 
 שורה חדשה( -9.11.17 - 4679)ת

 150,000  הסכום המצטבר לרכישה אצל ספקי/קבלני חו"ז ב' 25

 45.05 . א' 40
 
 

 30,000 סמכות חריגה  א'  17 ניידי  -רכישת נכסי דלא

תקציבי הפיקוח ההרכשה והתהליכי  94.09 . א'41
   מצב ביניים/חירוםב

.א'; 5פרק ב', סעיף 
, 3פרק ט', סעיפים 

12 ,14. 

והתקשרות בפטור וביצוע בקשה להצעת מחיר 
 רכש בהול

22,856 

תקציבי הפיקוח ההרכשה והתהליכי  94.09 . ב' 41
   מצב ביניים/חירוםב

 1,000,000 רכש בהול ללא דרישה במערכת .16פרק ט', סעיף 

 40.030 . א'44
 

 הוראה בסיסית –טיפול ברכישות 
   .א'(44שורה  -15.3.15 -4348)ת

 1,250,000 התקשרויות עם מוסדות להשכלה גבוהה (16ח'  3ב' פרק 

    .א' בוטלה(44שורה  -9.11.17- 4679)ת 40.32

 ביצוע רכש בתקשרויות מסגרת 40.031
 שורה חדשה( -9.11.17 - 4679)ת

 1,250,000 הזמנה בהחזר עלות מעל לסכום 53פרק ד' 

70.28 
(1) 

      השורה בוטלה( -15.3.15 -4348)ת

  . ב'44
 
 

    ג' בוטלו( -.ב'44שורות  - 31.10.12 - 3931)ת
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 43מתוך  19עמוד 

 לחץ כאן -במהדורה קודמת   בהוראה לעיון 

 

 לחץ כאן -בהוראה במהדורה קודמת  לעיון

 מספר שורה
 מספר
 המ"ב

 שם ההמ"ב
 מספר

 סעיף בהמ"ב
 הנושא בהמ"ב אליו
 מתייחסים הסכומים

 הסכום
 בש"ח

 .ג' 44
 

    (- 31.10.12 - 3931)ת 

 40.030 .ד' 44
 

 הוראה בסיסית –טיפול ברכישות 
   .ד'(44שורה  -15.3.15 -4348)ת

א',  22, 2פרק ט 
 א' 33

 425 סגירה לוגיסטית -יתרה כספית פתוחה בהזמנה 
 

 40.030 . ה'44
 

 הוראה בסיסית –טיפול ברכישות 
 .ה'(44שורה  -15.3.15 -4348)ת

 ( 2( 1ד'  12פרק ז' 
 .ד'(44 -10.2.16 -4411)ת

 4,200 אישור סגירה כמות שלא נתקבלה )חריגים(
 (31.10.12 -3931)ת

 40.030 . ו'44
 

 הוראה בסיסית –טיפול ברכישות 
 .ו'(44שורה  -15.3.15 -4348)ת

 ( 3( 2ד'  12פרק ז' 
 .ה'(44 -10.2.16 -4411)ת

 42,000 אישור סגירה כמות שלא נתקבלה )חריגים(
 (31.10.12 -3931)ת

    ח' בוטלו(-.ז'44שורות  -15.3.15 -4348)ת  . ז'44

   . ח'44
 

   

 . ט'44
 15.3.15 -4348)ת

.ט' 44שורה  -

 חדשה(

 הוראה בסיסית –טיפול ברכישות  40.030
 

 1,000 סגירה לוגיסטית –יתרה כספית פתוחה בהסכם  (1ב'  28, 2פרק ט' 

 . א' 45
 
 
 
 
 
 

 רכישת נכסי דלא ניידי 45.05
   א'( 44שורה  -19.8.14 –4247)ת
 
 

 60,000 השתתפות יועכ"ל אמו"ן בצוות מו"מ (1נספח ב' 

השתתפות ר' היח' לכלכלה,בקרה ונהלים בצוות  (1נספח א'  שכירת נכסי דלא ניידי 45.07
 מו"מ 

 (31.1.13  - 3965)ת
 

60,000 
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 43מתוך  20עמוד 

 לחץ כאן -במהדורה קודמת   בהוראה לעיון 

 

 לחץ כאן -בהוראה במהדורה קודמת  לעיון

 מספר שורה
 מספר
 המ"ב

 שם ההמ"ב
 מספר

 סעיף בהמ"ב
 הנושא בהמ"ב אליו
 מתייחסים הסכומים

 הסכום
 בש"ח

 רכישת נכסי דלא ניידי 45.05 . ב' 45
   ב'( 44שורה  -19.8.14   –4247)ת

 1,000,000 השתתפות הציג אכ"ס בצוות מו"מ (1נספח ב' 

 1,000,000 השתתפות אכ"ס בצוות מו"מ  (1נספח א'  שכירת נכסי דלא ניידי 45.07

 6,000,000    אישור פרויקט פיתוח  .א'26.ב', 24 פיתוח אמצעי לחימה  20.02 . א' 46

 

 6,000,000   תיאום פיתוח מוצרים בעלי יעוד אחיד  37 אמצעי לחימהפיתוח  20.02 . ב' 46

 

 50,000 שווי מינימלי ליצירת רכוש משהב"ט אצל ספקים ג' 18ו', 19 אצל ספקיםרכוש משהב"ט  49.06 א'  47

  ב' בוטלה(49שורה  -19.8.14  - 4247)ת  .ב'49
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 43מתוך  21עמוד 

 לחץ כאן -במהדורה קודמת   בהוראה לעיון 

 

 לחץ כאן -בהוראה במהדורה קודמת  לעיון

 מספר שורה
 מספר
 המ"ב

 שם ההמ"ב
 מספר

 סעיף בהמ"ב
 הנושא בהמ"ב אליו
 מתייחסים הסכומים

 הסכום
 בש"ח

תביעות של אזרחים בגין נזקים שנגרמו  48.01 .א' 50
להם באחריות משרד הביטחון, יח' הסמך 

 וצה"ל
 
 
 

 5,000 נזקי רכוש  26

תביעות של אזרחים בגין נזקים שנגרמו  48.01 . ב' 50
להם באחריות משרד הביטחון, יח' הסמך 

 וצה"ל

 10,000 נזקי רכוש 26

    .ג' בוטלה(50שורה  -  2.4.2014   - 4221)ת  . ג' 50

שיתוף פעולה בין הגוף הדורש לבין אגף הנדסה  .א', ג'5 תיאום מוקדם -תכנון וביצוע עבודות בינוי 45.29 . א' 51
 ובינוי בשלב התכנון

3,500,000 

שתוף פעולה בין הגוף הדורש לבין אגף ההנדסה  ג' 5 תיאום מוקדם -תכנון וביצוע עבודות בינוי  45.29 . ב' 51
 והבינוי בשלב התכנון

 (31.1.13  - 3965)ת

2,500,000 

    ב' בוטלו(-.א'53שורות  -  2.4.2014   - 4221)ת  . א' 53

      . ב' 53

מטה תכנית, מינהלת תכנית תפקידים  20.04 . ב' 55
 והפעלה

8 

 (5.2.12 -מ 3872)ת
 60,000,000 הקמת מטה תכנית

    .א' בוטלה(46שורה  -9.11.17 - 4679)ת 40.21 . א' 56

    .ב' בוטלה(56שורה  -9.11.17 - 4679)ת 40.21 . ב'56
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 43מתוך  22עמוד 

 לחץ כאן -במהדורה קודמת   בהוראה לעיון 

 

 לחץ כאן -בהוראה במהדורה קודמת  לעיון

 מספר שורה
 מספר
 המ"ב

 שם ההמ"ב
 מספר

 סעיף בהמ"ב
 הנושא בהמ"ב אליו
 מתייחסים הסכומים

 הסכום
 בש"ח

בל"מ ובחירת ספקים לרכש תהליכי הוצאת  40.022 . א' 57
 מוצרים, שירותים ועבודות אחזקה

 .א'(57שורה  -9.4.14 – 4235)ת

(.א' 1 –נספח ב' 
1 ,)2) 
 2א(  2
שורה  - 19.8.14 –4247)ת

   א'( 57

 1,170,000 סמכויות מוסמכים לחתימה על בל"מ 

תהליכי הוצאת בל"מ ובחירת ספקים לרכש  40.022 . ב' 57
 ועבודות אחזקהמוצרים, שירותים 

 .ב''(57שורה  - 9.4.14 – 4235)ת

.ד', 1 -נספח ב' 
 .ב'4.ד', 2

 1,000,000 סמכויות מוסמכים לחתימה על בל"מ

תהליכי הוצאת בל"מ ובחירת ספקים לרכש  40.022 . ג' 57
 מוצרים, שירותים ועבודות אחזקה

 .ג''(57שורה  -9.4.14 – 4235)ת

( 1. ג' 2 –נספח ב' 
 (2.ג' 2,

שורה  - 19.8.14 –4247)ת

   ג'( 57

 390,000 סמכויות מוסמכים לחתימה על בל"מ

תהליכי הוצאת בל"מ ובחירת ספקים לרכש  40.022 . ד' 57
 מוצרים, שירותים ועבודות אחזקה

 .ד''(57שורה  - 9.4.14 – 4235)ת

(, 2.ג' 2 –נספח ב' 
 (3.ג' 2
שורה  - 19.8.14 –4247)ת

   ד'( 57

 700,000 מוסמכים לחתימה על בל"מסמכויות 

תהליכי הוצאת בל"מ ובחירת ספקים לרכש  40.022 . ז' 57
 מוצרים, שירותים ועבודות אחזקה

 .ז''(57שורה  -9.4.14 – 4235)ת

(, 1.א'1 –נספח ב' 
 (1.א' 2

 90,000 סמכויות מוסמכים לחתימה על בל"מ

    י' בוטלו(-.ח'57שורות - 19.8.14 – 4247)ת  . ח' 57

      . ט'57

      . י' 57

מתן שירותים תעשייתיים וביצוע עבודות  59.11 . א' 58
 ע"י יחידות בצה"ל לגורמים אזרחיים 

סמכויות הוועדה לאישור אספקת עבודה/שירות  19
 לגורם אזרחי 

1,000,000 
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 43מתוך  23עמוד 

 לחץ כאן -במהדורה קודמת   בהוראה לעיון 

 

 לחץ כאן -בהוראה במהדורה קודמת  לעיון

 מספר שורה
 מספר
 המ"ב

 שם ההמ"ב
 מספר

 סעיף בהמ"ב
 הנושא בהמ"ב אליו

 הסכומיםמתייחסים 
 הסכום
 בש"ח

 40.030 . א' 59

 

 הוראה בסיסית –טיפול ברכישות 

 .א'(59שורה  -15.3.15 -4348)ת

. א', ב', 52פרק ח' 
 ג'

 100,000 תשלום מקדמה בהזמנות לרכישת מוצרי מזון

 

 40.030 . ב' 59

 

 הוראה בסיסית –טיפול ברכישות 

 .ב'(59שורה  -15.3.15 -4348)ת

 12,000,000 קבלנות משנה בפרויקטים  .ב'5פרק ה' 

 40.030 . ג' 59

 

 הוראה בסיסית –טיפול ברכישות 

 .ג'(59שורה  - 15.3.15 -4348)ת

 .ג' 8פרק ד' 

 .ג'(59 -10.2.16 -4411)ת 
 30,000 חתימה על שינויים בהזמנה 

 40.030 . ד' 59

 

 הוראה בסיסית –טיפול ברכישות 

 .ד'(59שורה  -15.3.15 -4348)ת

 .ט'13פרק ג' 
 .ד'(59 - 10.2.16 -4411)ת 

 501 הזמנות עם התחיבות לאחריות/אחזקה 

 40.030 . ה' 59

 

 הוראה בסיסית –טיפול ברכישות 

 .ה'(59שורה  - 15.3.15 -4348)ת

(  2( 1ג'  22פרק ח 
4) 

 60,000 אישור ביצוע עבודה/שירות

 40.030 . ז' 59

 

 הוראה בסיסית –טיפול ברכישות 

 .ז'(59שורה  - 15.3.15 -4348)ת

 ( ד( 4.ד' 3פרק י"ג 
 .ז'(59 - 10.2.16 -4411)ת

 40,000 סף מחיר הגג ברכש הזדמנותי 

 40.030 . ח' 59

 

 הוראה בסיסית –טיפול ברכישות 

 .ח'(59שורה  - 15.3.15 -4348)ת

 ( ב( 8.ד' 3פרק י"ג 
 .ח'(59 -10.2.16 -4411)ת

 420,000 חתימות על טופס הוראה לביצוע 

    .ט' בוטלה(59שורה  -15.3.15 -4348)ת    . ט'59
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 43מתוך  24עמוד 

 לחץ כאן -במהדורה קודמת   בהוראה לעיון 

 

 לחץ כאן -בהוראה במהדורה קודמת  לעיון

 מספר שורה
 מספר
 המ"ב

 שם ההמ"ב
 מספר

 סעיף בהמ"ב
 הנושא בהמ"ב אליו
 מתייחסים הסכומים

 הסכום
 בש"ח

 .י'59

 15.3.15 -4348)ת

.י' 59שורה  -

 חדשה(

40.030 

 

 5,000,000 שינוי בהזמנה ביוזמת הגוף הדורש ד' 3פרק ו'  הוראה בסיסית –טיפול ברכישות 

    .א' בוטלה(60שורה  -9.11.17 - 4679)ת  41.04 . א' 60

יחידות המשק הסגור בחט' המחשוב  40.22 . ג' 61
 במקשר"ר כללי הניהול במשק הסגור 

 . ב' 70שורה  רכישת ציוד, שירותים והזמנת עבודות בינוי  (, א(, ב(1ג'  20

    .ג'(63.א', 63בוטלו שורות  - 17.12.13  - 4193)ת  . א' 63

      . ג' 63

    .א' בוטלה(66שורה  -9.11.17- 4679)ת 40.48 . א' 66

 40.030 . א' 67
 

 הוראה בסיסית -טיפול ברכישות
 .א'(67שורה  - 15.3.15 -4348)ת

 5,000 אישור חשבונית התייקרות  (3ד'  35פרק ח 

    ג' בוטלו(-.ב'67שורות  - 15.3.15 -4348)ת  . ב' 67
      . ג' 67

 40.030 . ד' 67

 

 הוראה בסיסית -טיפול ברכישות
 .ד'(67שורה  - 15.3.15 -4348)ת

 50 חשבונית התייקרות שלא אושרה (2ד'  35פרק ח 

    .ה' בוטלה(67שורה  - 15.3.15 -4348)ת   . ה' 67

בחירה מפתחים וספקים לביצוע  20.09 . א' 68
   .א'(68שורה - 4.11.14  -4306)תהתקשרויות 

 300,000 פנייה למפתחים/ספקים פוטנציאלים   16

בחירה מפתחים וספקים לביצוע  20.09 . ב'68
   .ב'(68שורה - 4.11.14  -4306)תהתקשרויות 

 נציג הכלכלן הראשי למעהב"ט ישתתף בעסקות  ה'  12
 .ב'(68שורה   -19.10.14  - 4282)ת

1,173,000 
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 43מתוך  25עמוד 

 לחץ כאן -במהדורה קודמת   בהוראה לעיון 

 

 לחץ כאן -בהוראה במהדורה קודמת  לעיון

 מספר שורה
 מספר
 המ"ב

 שם ההמ"ב
 מספר

 סעיף בהמ"ב
 הנושא בהמ"ב אליו
 מתייחסים הסכומים

 הסכום
 בש"ח

 ועדות מכרזים וועדות פטור ממכרז 40.021 . א'69
   א'( 69שורה  -19.8.14 –4247)ת

 ב'19פרק א'. 
 ה'4' דפרק 

 1,800,000 בעסקה שסכומה עולה על

תהליכי הוצאת בל"מ ובחירת ספקים לרכש  40.022
 מוצרים, שירותים ועבודות אחזקה

 

 .ג'60 -פרק ב'
(, 1.ב'6 -פרק ח'

3 ,)4 ) 

שורה  - 31.5.16  - 4436)ת
   א'(69

 1,800,000 בעסקה שסכומה עולה על

44.10 
(2) 

חוק חובת המכרזים והתקנות המתוקנות 
 על פיו

 נספח ב' 
 (2) 3תקנה 
 (6) 3תקנה 
 (11) 3תקנה 
 (12) 3תקנה 
 )ט'( 17תקנה 

 בעסקה שסכומה עולה על

 .א''(69שורה  -  2.4.2014    - 4221)ת

1,800,000 

 . ב'69
  

 ועדות מכרזים וועדות פטור ממכרז 40.021
   ב'( 69שורה  -19.8.14 –4247)ת

 1,800,000 בעסקה שסכומה אינו עולה על .ב'19פרק א 

תהליכי הוצאת בל"מ ובחירת ספקים לרכש  40.022 . ב'69
 מוצרים, שירותים ועבודות אחזקה

 

 .ג' 60 -פרק ב'
 .ג' 6 -פרק ח'

שורה  - 31.5.16 – 4436)ת
   ב'(69

 בעסקה שסכומה אינו עולה על

 

1,800,000 

44.10 
(2) 

חוק חובת המכרזים והתקנות המתוקנות 
 על פיו

 נספח ב' 
 (12) 3תקנה 
 )ט'( 17תקנה 

 1,800,000 בעסקה שסכומה אינו עולה על
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 43מתוך  26עמוד 

 לחץ כאן -במהדורה קודמת   בהוראה לעיון 

 

 לחץ כאן -בהוראה במהדורה קודמת  לעיון

 מספר שורה
 מספר
 המ"ב

 מספר שם ההמ"ב
 סעיף בהמ"ב

 הנושא בהמ"ב אליו
 מתייחסים הסכומים

 הסכום
 בש"ח

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  .א'70
 
 
 
 
 

 הוראה בסיסית -הטיפול ברכישות 40.030

 .א'(70שורה  -15.3.15 -4348)ת

 ג' 14 פרק א 
ב'  25 פרק ו 

1)2)4, 
 20א',  17פרק י"ב 

 ד', ו'

 23,333 הזמנה בסכום שאינו על 

 ועדות מכרזים וועדות פטור ממכרז 40.021
   א'( 70שורה  -19.8.14  –4247)ת

 37 ,25 24 -'דפרק 
 1ה'
 

 23,333 בעסקה שסכומה אינו עולה על

תהליכי הוצאת בל"מ ובחירת ספקים לרכש  40.022
 מוצרים, שירותים ועבודות אחזקה

   א'( 70שורה  - 19.8.14 –4247)ת

 .א'42 -פרק א'
 27 -פרק ב'
 ב',ג'7ד', 6 -פרק ח'

 בעסקה שסכומה אינו עולה על
 
 

23,333 

    .א' בוטלה(70שורה  -9.11.17 - 4679)ת  40.09

    .א' בוטלה(70שורה  -9.11.17 - 4679)ת  40.21

 רכישות והתקשרויות אגפים מורשים 40.033
 שורה חדשה( -9.11.17 - 4679)ת

 

ג'  4נספח א' סעיף 
1. 

 סמכויות סיב"ט בתחום האירוח
 

23,333 
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 43מתוך  27עמוד 

 לחץ כאן -במהדורה קודמת   בהוראה לעיון 

 

 לחץ כאן -בהוראה במהדורה קודמת  לעיון

 מספר שורה
 מספר
 המ"ב

 שם ההמ"ב
 מספר

 סעיף בהמ"ב
 הנושא בהמ"ב אליו
 מתייחסים הסכומים

 הסכום
 בש"ח

 . א'70
 
 
 
 

רכישות והתקשרויות בתחומי הטיפול של  40.52
 אגף שיקום נכים

   א'( 70שורה  - 19.8.14 –4247)ת

 23,333 בחירת ספקים בדרך של מכרז (1א'  22

44.10 
(2) 

והתקנות  1992חוק חובת המכרזים 
 המותקנות על פיו 

 3נספח ב'  תקנה 
(1) 

 עסקה שסכומה אינו עולה על 
 

23,333 

פטור ממכרז  -הפעלת ועדת מכרזים 44.13
 במינהלת התיאום והקישור )מת"ק( אזח"ע 

   א'( 70שורה  - 19.8.14  –4247)ת

65 
 א' 70

 23,333 רכישות בקבלת הצעות ללא מכרז

 מסירת עבודות לתיכנון בינוי 45.04

   א'( 70שורה  -19.8.14–4247)ת 
 א( 6
8) 

 23,333 בחירת מתכנן ע"י הגוף הדורש

תהליכי ההרכשה והפיקוח התקציבי במצבי  93.02
 חירום

   א'( 70שורה  -19.8.14 –4247)ת

 23,333 בקשות להצעות מחיר והתקשרויות בפטור א' 2פרק ב' 

 . ב'70
 
 
 
 
 
 

 ועדות מכרזים וועדות פטור ממכרז 40.021
   ב'( 70שורה  - 19.8.14 –4247)ת

. 6 י"א, 4-פרק ד'
, 26ה',  22, א', ב'

 1ה' 37, 3ב' 37
 

 58,333 עסקה שסכומה אינו עולה על
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 43מתוך  28עמוד 

 לחץ כאן -במהדורה קודמת   בהוראה לעיון 

 

 לחץ כאן -בהוראה במהדורה קודמת  לעיון

 מספר שורה
 מספר
 המ"ב

 שם ההמ"ב
 מספר

 סעיף בהמ"ב
 הנושא בהמ"ב אליו
 מתייחסים הסכומים

 הסכום
 בש"ח

 ב' 70
 

תהליכי הוצאת בל"מ ובחירת ספקים לרכש  40.022
 מוצרים, שירותים ועבודות אחזקה

 
 
 
 

 3פרק ה' 
 .א',ב' 17

שורה  - 31.5.16 -4436)ת

   ב'(70

 58,333 עסקה שסכומה אינו עולה על

 אגפים מורשיםרכישות והתקשרויות  40.033
 שורה חדשה( -9.11.17 - 4679)ת

מגבלה לרכישת שירותים מספקי חו"ז מיוחדים  25
בקנייה בודדת בתנאי שהסכום המצטבר השנתי 

 . ד' לעיל.39אינו עולה על הנקוב בשורה 

58,333 

 רכישות והתקשרויות אגפים מורשים 40.033
 שורה חדשה( -9.11.17 - 4679)ת

 אגפים מורשים במכרז מקוצר. מגבלה לרכישות א'43
 

58,333 

  .ב' בוטלה(70שורה  -9.11.17 - 4679)ת  40.04
 

  

    .ב' בוטלה(70שורה  -9.11.17 - 4679)ת 40.07

40.09 
 

 .ב' בוטלה(70שורה  -9.11.17 - 4679)ת 
 

   

 .ב' בוטלה(70שורה  -9.11.17 - 4679)ת  40.46
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 43מתוך  29עמוד 

 לחץ כאן -במהדורה קודמת   בהוראה לעיון 

 

 לחץ כאן -בהוראה במהדורה קודמת  לעיון

 מספר שורה
 מספר
 המ"ב

 ההמ"ב שם
 מספר

 סעיף בהמ"ב
 הנושא בהמ"ב אליו
 מתייחסים הסכומים

 הסכום
 בש"ח

    .ב' בוטלה(70שורה  -9.11.17- 4679)ת  40.48 . ב'70

רכישות והתקשרויות בתחומי הטיפול של  40.52
 אגף שיקום נכים

   ב'( 70שורה  - 19.8.14 –4247)ת

 א' 22
 (1א' 22
 ב' 22

 58,333 בחירת ספקים בדרך של מכרז

44.10 
(2) 

והתקנות  1992חוק חובת המכרזים 
 המותקנות על פיו

 3נספח ב'  תקנה 
(1) 

 עסקה שסכומה אינו עולה על 
 

58,333 

 הובלה שכורה 47.02
   ב'( 70שורה  - 19.8.14 –4247)ת

 (3א'  12
 א(        
 ב(        

 58,333 בחירת ספק במכרז

שירותים/אספקות נמשכות רציפות של  70.11
 בארץ

   ב'( 70שורה  - 19.8.14 –4247)ת

 א' 12 -נספח ג'
 ב' 13            

 בחירת ספק במכרז מקוצר
 בחירת ספקים במכרז סגור רגיל

58,333 

 רכישות והתקשרויות אגפים מורשים 40.033 . ג' 70
 שורה חדשה( -9.11.17 - 4679)ת

 233,332 מורשים במכרז רגילמגבלה לרכישות אגפים  ב' 43

 40.04 . ג' 70
 
 

    .ג' בוטלה(70שורה  -9.11.17- 4679)ת

40.07 
 
 

    .ג' בוטלה(70שורה  -9.11.17 - 4679)ת

40.09 
 
 
 

 .ג' בוטלה(70שורה  -9.11.17 - 4679)ת
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 43מתוך  30עמוד 

 לחץ כאן -במהדורה קודמת   בהוראה לעיון 

 

 לחץ כאן -בהוראה במהדורה קודמת  לעיון

 מספר שורה
 מספר
 המ"ב

 שם ההמ"ב
 מספר

 סעיף בהמ"ב
 הנושא בהמ"ב אליו

 הסכומיםמתייחסים 
 הסכום
 בש"ח

    .ג' בוטלה(70שורה  -9.11.17 - 4679)ת 40.21 .ג'70

  .ג' בוטלה(70שורה  -9.11.17 - 4679)ת 40.48
 

  

רכישות והתקשרויות בתחומי הטיפול של  40.52
 אגף שיקום נכים

   ג'( 70שורה  -19.8.14 –4247)ת

 233,332 בחירת ספקים בדרך של מכרז ב' 22
 

44.10 
(2) 

והתקנות  1992חוק חובת המכרזים 
 המותקנות על פיו

 5נספח ב'  תקנה 
 (1)א( )

 233,332 עסקה שסכומה אינו עולה על 

רציפות של שירותים/אספקות נמשכות  70.11
 בארץ

   ג'( 70שורה  -19.8.14 –4247)ת

 ב' 13נספח ג' 
   ( 29.7.15 –4388)ת

 233,332 מכרז רגיל סגור

 . ד' 70
 

       .ד' בוטלה(70שורה  -9.11.17 - 4679)ת 40.07

 רכישות והתקשרויות אגפים מורשים 40.033
    שורה חדשה( - 9.11.17 - 4679)ת

 233,332 בחירת ספק מעל לסכום של 43

       .ד' בוטלה(70שורה  - 9.11.17 - 4679)ת 40.09

       .ד' בוטלה(70שורה  -9.11.17- 4679)ת  40.46

 ביצוע רכש בהתקשרויות מסגרת 40.031
      שורה חדשה( -9.11.17  - 4679)ת

 'בפרק 
 א' 69

 233,332 התקשרויות במכרז רגיל

       .ד' בוטלה(70שורה  -9.11.17 - 4679)ת 40.48

רכישות והתקשרויות בתחומי הטיפול של  40.52
 אגף שיקום נכים

   ד'( 70שורה  -19.8.14 –4247)ת

 233,332 בחירת ספקים בדרך של מכרז ג' 22

http://rimonp.mod.int/AGAPIM/Gitam/Procedures/DocLib5/המב%2049.04%20עדכון%20סמכויות%20חתימה_החלטה%20בהמב.pdf
http://rimonp.mod.int/AGAPIM/Gitam/Procedures/DocLib5/המב%2049.04%20עדכון%20סמכויות%20חתימה_החלטה%20בהמב.pdf
http://rimonp.mod.int/AGAPIM/Gitam/Procedures/DocLib5/המב%2049.04%20עדכון%20סמכויות%20חתימה_החלטה%20בהמב.pdf
http://rimonp.mod.int/AGAPIM/Gitam/Procedures/DocLib5/המב%2049.04%20עדכון%20סמכויות%20חתימה_החלטה%20בהמב.pdf


 

 

 

 

 

 

    

 
 43מתוך  31עמוד 

 לחץ כאן -במהדורה קודמת   בהוראה לעיון 

 

 לחץ כאן -בהוראה במהדורה קודמת  לעיון

 מספר שורה
 מספר
 המ"ב

 שם ההמ"ב
 מספר

 סעיף בהמ"ב
 הנושא בהמ"ב אליו
 מתייחסים הסכומים

 הסכום
 בש"ח

 . ד' 70
 
 
 
 
 
 

44.10 
(2) 

והתקנות  1992חוק חובת המכרזים 
 המותקנות על פיו

 5נספח ב'  תקנה 
 )ג( 

 233,332 עסקה שסכומה עולה על 

 הובלה שכורה 47.02
 

 233,332 בחירת ספק במכרז ( ג(3א'  12

70.11 
 

רציפות של שירותים/אספקות נמשכות 
 בארץ

   ד'( 70שורה  -19.8.14 –4247)ת

 א' 13 -נספח ג'
   ( 29.7.15 –4388)ת

 233,332 מכרז סגור רגיל

תהליכי הוצאת בל"מ ובחירת ספקים לרכש  40.022 . ה'70
 ועבודות אחזקהמוצרים, שירותים 

 44פרק ג' סעיף 
שורה  - 31.5.16 – 4436)ת

    ה'(70

רכישה שסכומה אינו עולה על קניה ישירה ע"י 
 היחידה

 . א'13שורה 

       .ה' בוטלה(70שורה  -9.11.17  - 4679)ת  40.09

       .ה' בוטלה(70שורה  -9.11.17- 4679)ת  40.48

 סיב"טמכירת ציוד עודפים ע"י  41.07
   ה( 70שורה  -19.8.14 –4247)ת
 

 . א'13שורה  פטור ממכרז ט' 75

 הובלה שכורה 47.02
   ה'( 70שורה  - 19.8.14–4247)ת

 . א'13שורה  פטור ממכרז (1ב'  12

     השורה בוטלה(   - 29.7.15 -4388)ת  48.13 . ה'70

רציפות של שירותים/אספקות נמשכות  70.11
 בארץ

   ה'( 70שורה  - 19.8.14 –4247)ת

 ד' 16נספח ג' 
   (29.7.15 -4388)ת

 . א'13שורה  הסכם מחירים
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 43מתוך  32עמוד 

 לחץ כאן -במהדורה קודמת   בהוראה לעיון 

 

 לחץ כאן -בהוראה במהדורה קודמת  לעיון

 מספר שורה
 מספר
 המ"ב

 שם ההמ"ב
 מספר

 סעיף בהמ"ב
 הנושא בהמ"ב אליו
 מתייחסים הסכומים

 הסכום
 בש"ח

  . ו' 70
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

בחירת מפתחים ואישורם לביצוע עבודות  20.08
 מפא"ת

   ו'( 70שורה  -19.8.14 –4247)ת

בהשתתפות היועץ המשפטי או נציגו בוועדת פטור,  ו' 9
 מעל לסכום

5,000,000 

בחירה מפתחים וספקים לביצוע  20.09
 התקשרויות 

   ו'( 70שורה -4.11.14 -4306)ת

בהשתתפות היועץ המשפטי או נציגו בוועדת פטור,  ב' 14
 מעל לסכום

5,000,000 

 וועדות פטור ממכרזועדות מכרזים  40.021
   ו'( 70שורה  -19.8.14 –4247)ת

23 
 ,ד' 11' דפרק 

 .א5נספח א' 
          

בהשתתפות היועץ המשפטי או נציגו בוועדת פטור, 
 מעל לסכום

5,000,000 

44.10 
(3) 

והתקנות  1992חוק חובת המכרזים 
 המותקנות על פיו

 8נספח ב'  תקנה 
 )ב(

נציגו בוועדת פטור, השתתפות היועץ המשפטי או 
 מעל לסכום

5,000,000 

מינוי יו"ר, חבר ועדות ונציג מנכ"ל בוועדות  66.05
 מכרזים וועדות פטור ממכרז

   ו'( 70שורה  - 19.8.14 –4247)ת

בהשתתפות היועץ המשפטי או נציגו בוועדת פטור,  א' 9
 מעל לסכום

5,000,000 

 קניות בהקפה 40.20 . ז' 70
 

לקניות בהקפה לעבודות תשתית  מקוצרמכרז  .ג'19
 ובנייה

4,000 

עבודות  -מכרז מקוצר לקניות בהקפה  45.34 .ז'70
 ומוצרי תשתית לבנייה

   ז( 70שורה  - 19.8.14 –4247)ת

 . ב' 13שורה  קניה בהקפה ב' 6

 ו' 3נספח ג'   דירות שירות לזכאי צה"ל 46.08
 ד' 10נספח ג' 

 ביצוע עבודה דחופה
 הזמנותהוצאת 

 . ב' 13שורה 

 . ב'13שורה 
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 43מתוך  33עמוד 

 לחץ כאן -במהדורה קודמת   בהוראה לעיון 

 

 לחץ כאן -בהוראה במהדורה קודמת  לעיון

 מספר שורה
 מספר
 המ"ב

 שם ההמ"ב
 מספר

 סעיף בהמ"ב
 הנושא בהמ"ב אליו
 מתייחסים הסכומים

 הסכום
 בש"ח

 . ח'70
המ"ב שונות 

בנושאים 
 שונים

 

 ג'  13שורה  קניה ישירה ע"י היחידה   התקשרות ללא ועדת פטור

  . ט' 70

 

      מבוטלת(ט'  70שורה  -19.8.14 –4247)ת

 40.20 . י' 70
 
 

 קניות בהקפה
 

 10,000 קניה בהקפה . א'11

    .י' בוטלה(70שורה  -9.11.17- 4679)ת  40.46
 
 

 
 

  

 – 4436)ת . י"א 70

בוטלה  - 31.5.16

 י"א( 70שורה 
 

    

תהליכי הוצאת בל"מ ובחירת ספקים לרכש  40.022 . א' 72
 מוצרים, שירותים ועבודות אחזקה

 
 

ניהול מו"מ עם ספק יחיד/נדרש ע"י אגף ההנדסה  .ז'14פרק ז', סעיף 
 והבינוי

1,440,000 

   . ג'72
 

   

תהליכי הוצאת בל"מ ובחירת ספקים לרכש  40.022 . ד' 72
 מוצרים, שירותים ועבודות אחזקה

 
 

  .א'14סעיף  ז'פרק 
 
 

 500,000 ניהול מו"מ עם ספק יחיד/נדרש 
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 43מתוך  34עמוד 

 לחץ כאן -במהדורה קודמת   בהוראה לעיון 

 

 לחץ כאן -בהוראה במהדורה קודמת  לעיון

 מספר שורה
 מספר
 המ"ב

 שם ההמ"ב
 מספר

 סעיף בהמ"ב
 הנושא בהמ"ב אליו
 מתייחסים הסכומים

 הסכום
 בש"ח

 ועדות מכרזים וועדות פטור ממכרז 40.021 . ה' 72
   ה'( 72שורה  -19.8.14  –4247)ת

 פרק ב'
 ב' 14

 1,000,000 ניהול מו"מ עם ספק יחיד/נדרש 

תהליכי הוצאת בל"מ ובחירת ספקים לרכש  40.022
 מוצרים, שירותים ועבודות אחזקה

 

 ז'פרק  
 (3(2.א'21ב',  14

 1,000,000 ניהול מו"מ עם ספק יחיד/נדרש 

תהליכי הוצאת בל"מ ובחירת ספקים לרכש  40.022 . ו' 72
 מוצרים, שירותים ועבודות אחזקה

 .ד'(72שורה  -9.4.14 – 4235)ת

 .א', 7 ז'פרק 
 .ב'7

 5,000 רכישה בהצעות ללא מכרז 

ש תהליכי הוצאת בל"מ ובחירת ספקים לרכ 40.022 . ז' 72
 מוצרים, שירותים ועבודות אחזקה

.ג', 14  ז'פרק 
 .ד'14

 6,000,000 ניהול מו"מ עם ספק יחיד/נדרש 

 100,000 סכום הקניה עולה על   7נספח א'  רישום ספקים במשרד הביטחון  70.22 א'  73

 . א' 74
 

    ז'' בוטלו(-א'74שורות  – 31.10.12  - 3931)ת 

      . ב' 74

      . ג'  74

      . ד' 74

      . ה' 74

      . ו' 74

      . ז'74

תביעות משהב"ט וצה"ל לנזקי רכוש  48.04 . א' 75
 שנגרמו ע"י גורמים אזרחיים 

 ( 10.07.13  - 4120)ת

  נזק )לרכוש( 8

 ( 23.7.13   - 4127)ת
500 
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 43מתוך  35עמוד 

 לחץ כאן -במהדורה קודמת   בהוראה לעיון 

 

 לחץ כאן -בהוראה במהדורה קודמת  לעיון

 מספר שורה
 מספר
 המ"ב

 שם ההמ"ב
 מספר

 סעיף בהמ"ב
 הנושא בהמ"ב אליו
 מתייחסים הסכומים

 הסכום
 בש"ח

תביעות משהב"ט וצה"ל לנזקי רכוש  48.04 . ב' 75
 שנגרמו ע"י גורמים אזרחיים

 ( 10.07.13  - 4120)ת

 נזק )לרכוש( 8

 ( 23.7.13  - 4127)ת

3,000 

רכוש תביעות משהב"ט וצה"ל לנזקי  48.04 . ג'75
 שנגרמו ע"י גורמים אזרחיים

 .ג' שורה חדשה(75   -   10.07.13  - 4120)ת

 50,000 סכום הסמכות להתפשר 26

 50,000 סכום האומדן לביצוע  א'  5נספח א'  רכישות והתקשרויות  -אגף שיקום נכים  40.52 . א' 76

 5,000,000 הוצאות לתנאי שירות  6 טיפול בשינויים בתקציב הביטחון  30.03 . א' 77

 300 גובה הסכום בתביעה מאומתת  ג' 12 תשלום ריבית פיגורים  31.20 . א' 78

 1000 גובה הסכום בתביעה מאומתת ג' 12 תשלום ריבית פיגורים 31.20 . ב' 78

 30,000 גובה הסכום בתביעה מאומתת ג' 12 תשלום ריבית פיגורים 31.20 . ג' 78

         60.02 . א' 79
(6) 

זכאויות וסמכויות חריגה  -הוראה בסיסית 
 בנושאי שיקום 

 91,000 הזכאות המוגדרת בהוראות  31

         60.02 . ב' 79
(6) 

זכאויות וסמכויות חריגה  -הוראה בסיסית 
 בנושאי שיקום

 186,000 הזכאות המוגדרת בהוראות 31

        60.02 . ג' 79
(6) 

זכאויות וסמכויות חריגה  -הוראה בסיסית 
 בנושאי שיקום

 280,000 הזכאות המוגדרת בהוראות 31

        60.02 . ד' 79
(6) 

זכאויות וסמכויות חריגה  -הוראה בסיסית 
 בנושאי שיקום

 372,000 הזכאות המוגדרת בהוראות 31
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 43מתוך  36עמוד 

 לחץ כאן -במהדורה קודמת   בהוראה לעיון 

 

 לחץ כאן -בהוראה במהדורה קודמת  לעיון

 מספר שורה
 מספר
 המ"ב

 שם ההמ"ב
 מספר

 סעיף בהמ"ב
 הנושא בהמ"ב אליו

 הסכומיםמתייחסים 
 הסכום
 בש"ח

         60.02 . ה' 79
(6) 

זכאויות וסמכויות חריגה  -הוראה בסיסית 
 בנושאי שיקום

 47,000 סכום החריגה המכסימלית  31

        60.02 . ו' 79
(6) 

זכאויות וסמכויות חריגה  -הוראה בסיסית 
 בנושאי שיקום

 65,000 סכום החריגה המכסימלית 31

         60.02 . ז' 79
(6) 

זכאויות וסמכויות חריגה  -הוראה בסיסית 
 בנושאי שיקום

 79,000 סכום החריגה המכסימלית 31

         60.02 . ח' 79
(6) 

זכאויות וסמכויות חריגה  -הוראה בסיסית 
 בנושאי שיקום

31 
33 

 91,000 סכום החריגה המכסימלית

        60.02 . ט' 79
(6) 

וסמכויות חריגה זכאויות  -הוראה בסיסית 
 בנושאי שיקום

 112,000 סכום החריגה המכסימלית  32, 31

        60.02 . י' 79
(6) 

זכאויות וסמכויות חריגה  -הוראה בסיסית 
 בנושאי שיקום

 56,000 סכום החריגה המכסימלית 36,38

    - 3931)ת  . א' 80

שורה  -  31.10.12

 .א' בוטלה(80

    

  44.101 . א' 81
(4) 

העדפת תוצרת  -תקנות חובת מכרזים 
 הארץ  

 6פרק א' 
שורה  - 19.8.14 –4247)ת

   א'( 81

 4סמכות החלטה על פיצול מכרז בהתאם לתקנה 
 )א( 

57,801,000 

 ג', 16 הקמת המערכות מחשוב  70.30 . א'82
37  

 5,000,000 עלות הקמת מערכת 

  -4209)ת . א' 83

שורה  -22.1.14

 .א' בוטלה(83
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 43מתוך  37עמוד 

 לחץ כאן -במהדורה קודמת   בהוראה לעיון 

 

 לחץ כאן -בהוראה במהדורה קודמת  לעיון

 מספר שורה
 מספר
 המ"ב

 שם ההמ"ב
 מספר

 סעיף בהמ"ב
 הנושא בהמ"ב אליו
 מתייחסים הסכומים

 הסכום
 בש"ח

 20,000 עסקת המכירה איננה עולה על  י'  82 מכירת ציוד עודפים ע"י סיב"ט  41.07 . א' 84

 1,500 פריטים בכושר א' ב'  א'  24 מכירת ציוד עודפים ע"י סיב"ט 41.07 . ג' 84

       .א' בוטלה(85שורה  -9.11.17 - 4679)ת  40.46 . א' 85

       .ב' בוטלה(85שורה  -9.11.17 - 4679)ת  40.46 . ב' 85

ביצוע רכש בהתקשרויות מסגרת       40.031 . ב' 85
 )הסכום עודכן על בסיס פניית אהו"ב(

    שורה חדשה( -9.11.17 - 4679)ת

 (1,ב' 81' בפרק 

 

 (4,ב' 81' בפרק 

ירים הוצאת הזמנה אחת בכפוף להסכם מח
 וציםבעבודות בניה, למעט שיפ

עבודת צמ"ה  ,חומרי תשתית ,רכישת מבנים
 ובדיקות מעבדה

500,000 

 ביצוע רכש בהתקשרויות מסגרת 40.031 . ג' 85

    שורה חדשה( -9.11.17 - 4679)ת

לצורך קבלת  הפריט בקניה מקסימלי של מחיר  (2א'  73' בפרק 
 הנחה ממחיר מחירון

30  

 . ד'85
 
 
 
 
 
 

 ביצוע רכש בהתקשרויות מסגרת 40.031
 
 

  עבודות מיזוג אווירעפר, -עבודות,עבודות שיפוץ (5,ב' 81' בפרק 
 ועבודות חשמל מתח גבוה

1,000,000 
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 43מתוך  38עמוד 

 לחץ כאן -במהדורה קודמת   בהוראה לעיון 

 

 לחץ כאן -בהוראה במהדורה קודמת  לעיון

 מספר שורה
 מספר
 המ"ב

 שם ההמ"ב
 מספר

 סעיף בהמ"ב
 הנושא בהמ"ב אליו

 הסכומיםמתייחסים 
 הסכום
 בש"ח

 ביצוע רכש בהתקשרויות מסגרת 40.031 . ה'85

 )שורה חדשה בכפוף לפניית אהו"ב(

    שורה חדשה( - 9.11.17- 4679)ת

תכנון לעבודות  הזמנות בכפוף להסכמי מחירים  (3,ב' 81' בפרק 
ביצוע, עבודות תכנון מלווה ביצוע, הסכם מחירים 

עבודות במצבים להקמת מבנים, אלמנטי מיגון או 
גזרות  ,מיוחדים כגון מצבי חירום, משימות לאומיות

 לחימה

 ללא הגבלה

 250,000עד  סך הסכם מחירים לאחזקה -הזמנה על (7. ב,81פרק ב'  ביצוע רכש בהתקשרויות מסגרת 40.031 . ו'85

מגע עם  -גופים דורשים וגופים רוכשים  40.38 . א' 86
  RFIספקים בטרום רכש ובקשה לקבל 

 170,000 פניה לספקים בטרום רכש  -גוף דורש  א', ד'  15

 . א' 87
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

תהליכי הוצאת בל"מ ובחירת ספקים לרכש  40.022
 מוצרים, שירותים ועבודות אחזקה

 פרק ב'
  25סעיף 

שורה  - 31.5.16 – 4436)ת
 א'(87

 -העדפת ספקים באזורי עדיפות לאומית  וקו עימות
 מעל סכום או בדרישה / אומדןבמכרזים עד / 

375,000 

40.28 
 (5) 

 

העדפת ספקים באזורי עדיפות לאומית  וקו 
 עימות

 ו, ז  9
 24 - 21ב'  14

 נספח א' , ז' 
,  8סעיף  -נספח ד' 

 א'

 375,000 במכרזים עד / מעל סכום או בדרישה / אומדן 

       .א' בוטלה(87שורה  -9.11.17 - 4679)ת 40.46

ביצוע עבודות ע"י צה"ל בתחרות עם  44.04
 מפעלים אזרחיים

 א'( 87שורה  - 19.8.14 –4247ת)

העדפת ספקים מאזורי עדיפות לאומית  עד / מעל  (1ד'  37
 סכום או בדרישה

375,000 

 . ד'87
 

40.28        
(5) 

 העדפת ספקים באזורי עדיפות לאומית
 

 ז' 9, 24
 נספח א' סעיף ז'

 8סעיף  -נספח ד' 
 א'
 (31.10.13  - 4177)ת

 18,730,000 במכרזים עד / מעל סכום או בדרישה / אומדן
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 43מתוך  39עמוד 

 לחץ כאן -במהדורה קודמת   בהוראה לעיון 

 

 לחץ כאן -בהוראה במהדורה קודמת  לעיון

 מספר שורה
 מספר
 המ"ב

 שם ההמ"ב
 מספר

 סעיף בהמ"ב
 הנושא בהמ"ב אליו
 מתייחסים הסכומים

 הסכום
 בש"ח

תהליכי הוצאת בל"מ ובחירת ספקים לרכש  40.022 . ה'87
 מוצרים, שירותים ועבודות אחזקה

 

 פרק ב'
 25סעיף 

שורה  - 31.5.16 – 4436)ת
 ה'(87

העדפת ספקים מאזורי עדיפות לאומית  וקו עימות 
 עד / מעל סכום או בדרישה 

45,000 

40.28  
(5) 

 45,000 במכרזים עד / מעל סכום או בדרישה / אומדן 21ב',  14ו',  9 העדפת ספקים באזורי עדיפות לאומית

       .ה' בוטלה(87שורה  -9.11.17  - 4679)ת  40.46 .ה'87

ביצוע עבודות ע"י צה"ל בתחרות עם  44.04
 מפעלים אזרחיים

 ה'( 87שורה  -19.8.14 –4247ת

העדפת ספקים מאזורי עדיפות לאומית  וקו עימות  (1ד'  37
 עד / מעל סכום או בדרישה 

45,000 

 40.28 . ו' 87
(5) 

-23ב',    14ו',  9 לאומית העדפת ספקים באזורי עדיפות
21 

 190,000 במכרזים עד / מעל סכום או בדרישה / אומדן

ביצוע עבודות ע"י צה"ל בתחרות עם  44.04
 מפעלים אזרחיים

 ו'( 87שורה  -19.8.14 –4247ת)

העדפת ספקים מאזורי עדיפות לאומית  וקו עימות  (1ד'  37
 עד / מעל סכום או בדרישה 

190,000 

       .א' בוטלה(89שורה  -9.11.17- 4679)ת  40.31 . א' 89

 15,000 אישור קופת דמי מחזור ה'  7 דמי מחזור ביחידות צה"ל ומשהב"ט 31.25 . ג' 90

         500 השימוש בדמי מחזור  8 דמי מחזור ביחידות צה"ל ומשהב"ט 31.25 . ד' 90
 ( 31.1.13  - 3965)ת
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 43מתוך  40עמוד 

 לחץ כאן -במהדורה קודמת   בהוראה לעיון 

 

 לחץ כאן -בהוראה במהדורה קודמת  לעיון

 מספר שורה
 מספר
 המ"ב

 שם ההמ"ב
 מספר

 סעיף בהמ"ב
 הנושא בהמ"ב אליו
 מתייחסים הסכומים

 הסכום
 בש"ח

   . ה'90

  - 3965)ת

 חדש( - 31.1.13

 1,000 הוצאה לצרכים מבצעיים –שימוש בדמי מחזור  8 דמי מחזור ביחידות צה"ל ומשהב"ט 31.25

 500,000 ערך הציוד  ח'  29 סיוע מעהב"ט להפקת סרטים  43.09 .א'91

תביעות מעהב"ט לנזקי גוף ע"י גורמים  48.06 . א' 93
 אזרחיים 

 500 נזקים לגוף  ו'  6

תביעות מעהב"ט לנזקי גוף ע"י גורמים  48.06 . ב' 93
 אזרחיים

 3,000 נזקים לגוף ו' 6

פריסת מימון בהזמנות ניהול במע'  70.24 . א' 96
 הממוחשבת 

 90,000 יתרה בלתי פרוסה דיווח רבעוני  א'  12

פריסת מימון בהזמנות ניהול במע'  70.24 . ב' 96
 הממוחשבת

 900,000 יתרה בלתי פרוסה דיווח רבעוני א'  13

 10,000,000 עסקה שסכומה עולה על  25 מדיניות הביטוח במשהב"ט  48.10 . א' 97

 תקשרויות מסגרתהביצוע רכש ב 40.031 . א' 98

    בוטלה( 40.32.א' ביחס להוראה 89שורה  -9.11.17 - 4679)ת

הזמנות מפא"ת בהחזר עלות ובשיטת מוסדות   1נספח ב' 
 להשכלה גבוהה

1,500,000 

 תקשרויות מסגרתהביצוע רכש ב 40.031 . ב' 98
    תיקון שם ומספר הוראה( -9.11.17 - 4679)ת

 750,000 הזמנת גופים רוכשים בהחזר עלות, למעט מפא"ת  1נספח ב' 

40.030 
 

 1,250,000 סגירה לוגיסטית להזמנות בהחזר עלות ח' 23פרק ט'  הוראה בסיסית - ברכישותטיפול 
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99 
  

43.39 
 

 20,000 ועדת המחירים ידי-לעשיקבע לאמן "גג" מחיר  . ב'20 ומשהב"ט  בצה"לבאירועי הפעלת אומנים 

 .א'100
 
 

40.013 
 -מ 3918)ת

16.8.12 ) 

 EMF 50,000-חריגות מסכום ה 7סעיף  -פרק ב' הוראת יסוד –טיפול בדרישות 

 .א'101
   -4193)ת

שורה  -17.12.13

 חדשה (

 –טיפול בתקציב הביטחון במשהב"ט  30.01
 הוראת יסוד

 500,000,000 בתקציב רב שנתיפנייה לוועדת שרים להצטיידות  .א'4פרק ב' סעיף 

 .ב'101
 –4193)ת

שורה  -17.12.13

 חדשה (

 –טיפול בתקציב הביטחון במשהב"ט  30.01
 הוראת יסוד

 200,000,000 בתקציב שנתיפנייה לוועדת שרים להצטיידות  .א'4פרק ב' סעיף 

 .א'102
 - 3.3.14 –4219)ת

 שורה חדשה (
 

מתנה שהתקבלה על ידי עובד משהב"ט  64.23
 כעובד ציבור

 300 ערכה של מתנה קטנת ערך הוא עד .ב'9

    .א'(103ביטול שורה  -20.12.16 – 4513ת  .א'103

תהליכי הוצאת בל"מ ובחירת ספקים לרכש  40.022 .ב'103
 מוצרים שירותים ועבודות אחזקה

 .ב' חדשה(103שורה  -9.4.14 – 4235)ת

 400,000 היקף כספי של מכרז דינאמי .ג'7 -פרק ז'

תהליכי הוצאת בל"מ ובחירת ספקים לרכש  40.022 .ג'103
 מוצרים שירותים ועבודות אחזקה

 .ג' חדשה(103שורה  -9.4.14 – 4235)ת

היקף כספי של מכרז דינאמי עפ"י שיקול דעת  .ג'7 -פרק ז'
 המתקשר ובאישור ר' היח' הכלכלית באגף הרוכש

100,000 

תהליכי הוצאת בל"מ ובחירת ספקים לרכש  40.022 .ד'103
 מוצרים שירותים ועבודות אחזקה

 .ד' חדשה(103שורה  - 9.4.14 – 4235)ת

 34סעיף   -פרק ז' 
שורה - 31.5.16 – 4436)ת

 .ד'(103

קביעת מדרגת שיפור בהיעדר מחיר מקסימום 
 ואומדן למכרז

10,000 

http://rimonp.mod.int/AGAPIM/Gitam/Procedures/DocLib5/המב%2049.04%20עדכון%20סמכויות%20חתימה_החלטה%20בהמב.pdf
http://rimonp.mod.int/AGAPIM/Gitam/Procedures/DocLib5/המב%2049.04%20עדכון%20סמכויות%20חתימה_החלטה%20בהמב.pdf
http://rimonp.mod.int/AGAPIM/Gitam/Procedures/DocLib5/המב%2049.04%20עדכון%20סמכויות%20חתימה_החלטה%20בהמב.pdf
http://rimonp.mod.int/AGAPIM/Gitam/Procedures/DocLib5/המב%2049.04%20עדכון%20סמכויות%20חתימה_החלטה%20בהמב.pdf


 

 

 

 

 

 

    

 
 43מתוך  42עמוד 

 לחץ כאן -במהדורה קודמת   בהוראה לעיון 

 

 לחץ כאן -בהוראה במהדורה קודמת  לעיון

 מספר שורה
 מספר
 המ"ב

 שם ההמ"ב
 מספר

 סעיף בהמ"ב
 הנושא בהמ"ב אליו
 מתייחסים הסכומים

 הסכום
 בש"ח

תהליכי הוצאת בל"מ ובחירת ספקים לרכש  40.022 .ה'103
 מוצרים שירותים ועבודות אחזקה

 .ה' חדשה(103שורה  -9.4.14 – 4235)ת

 20,000 סמכות בקרת הרכש לחתימה על בל"מ  .ב' 1 -נספח ב' 

הוצאת בל"מ ובחירת ספקים לרכש תהליכי  40.022 .ו'103
 מוצרים שירותים ועבודות אחזקה

 .ו' חדשה(103שורה  - 9.4.14 – 4235)ת

.ב', 3 -נספח ב' 
 .ג'3

 100,000 ספק יחיד –מוסמכים לחתימה על בל"מ 

תהליכי הוצאת בל"מ ובחירת ספקים לרכש  40.022 .ז'103
 מוצרים שירותים ועבודות אחזקה

 .ז' חדשה(103שורה  - 9.4.14 – 4235)ת

.ג', 3 -נספח ב' 
 .ד'3

 1,000,000 ספק יחיד –מוסמכים לחתימה על בל"מ 

תהליכי הוצאת בל"מ ובחירת ספקים לרכש  40.022 .ח'103
 מוצרים שירותים ועבודות אחזקה

 
 .ח' חדשה(103שורה  - 9.4.14 – 4235)ת 

(, 1.ב' 1 -נספח ג' 
 ( 2. ב' 1

שורה  - 31.5.16 -4436)ת

 .ח'(103

 1,000,000 סכום להערכת גודל התקציב

תהליכי הוצאת בל"מ ובחירת ספקים לרכש  40.022 .ט'103
 מוצרים שירותים ועבודות אחזקה

(, 2.ב'1 -נספח ג' 
 ( 3.ב' 1

שורה - 31.5.16 -4436)ת

 .ט'(103

 10,000,000 סכום להערכת גודל התקציב

 .א'104
 15.3.15 -4348)ת

.א' 104שורה  -
 חדשה(

 300,000 מסגרת החשבון לרכישה בכרטיס אשראי ד' 14 פרק א' הוראה בסיסית -טיפול ברכישות 40.030

 .ב'104
 15.3.15 -4348)ת

.ב' 104שורה   -
 חדשה(

 250,000 מסלול ממוחשב לתשלום חשבונית ג' 46פרק ח'  הוראה בסיסית -טיפול ברכישות 40.030

 .א'105
 -7.6.15 -4380)ת

.א' 105שורה 
 חדשה(

עדכון יו"ר הוועדה המשותפת לתקציב  31.17
 הביטחון בשינויים בתקציב

עדכון בשינויים בתקציב )המימון והרשאה  א' 8סעיף 
 להתחייב( בסכום העולה על

30,000,000 
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סמכויות מגע עם ספקים וגורמי ממשל זרים  40.012 א'. 106

 בתהליך הרכש

 

פרק ב', סעיפים 
40 ,42 ,44 

 125,000עד  דרישת תחקיר בדרגת אל"ם על תשלום בדיעבד 

סמכויות מגע עם ספקים וגורמי ממשל זרים  40.012 . ב'106

 בתהליך הרכש

 

פרק ב',  סעיפים 
40 ,44 

 125,000מעל  תשלום בדיעבדדרישת תחקיר בדרגת תא"ל על 
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