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 כללי

 -)להלן 1993 -לתקנות חובת המכרזים )התקשרויות מערכת הביטחון(, התשנ"ג  10על פי תקנה  .1
 לרבות מתכננים ויועצים של אהו"ב רשימות של ספקים ישראלים, "(, ינוהלו במשרד הביטחוןהתקנות"

אותם מתאימים להיות ספקים מוכרים של במשהב"ט תמצאנה לאישור והשעיית ספקים  ותשוועד
 "(.ספקים מוכרים" -משרד הביטחון )להלן 

 מתבצע ע"י רשם הקבלניםמתבצע במסגרת הוועדות הנ"ל, אלא  אינורישום קבלנים יחד עם זאת,  .2
במאגר קבלני  נרשמים , הללויעודיות לאהו"בביצוע בדיקות נוספות  ורק לאחר משרד הבינוי והשיכוןב

  אהו"ב.

 ,משווקים ,יצרנים ,מפתחים ,קבלנים ,רישום והשעיית ספקים ,הוראה זו קובעת את הכללים לאישור .3
 דסי.נותני שירותים כלליים או נותני שירותים של ציוד טכני הנ ,מתכננים ,יועצים

האישור של כל אחת מהוועדות יהיה  .מכח התקנות פועלות במשרד ועדות שונות לאישור ספקים .4
סוג פעולה והיקף כספי שהוגדר לוועדה על פי הוראה  ,עיסוק ,תקף רק לגבי סוג ספקים באותו תחום

, אין לראות  באישור ובהכרה של ועדה אחת כמייתרת את הצורך לקבלת אישור הוועדה האחרת .זו
אם אישור זה הנו תנאי להעסקת הספק. על הספק יהיה לפנות ולקבל לכך אישור מהוועדה 

 .המתאימה

 מטרה

מטרת הוראה זו לפרט את סוגי הוועדות לאישור או השעיית ספקים הקיימות במשרד הביטחון,  .5
 הרכבן, תפקידן וסמכויותיהן לעניין זה וכן את דרכי עבודתן. 

 תחולה

 :תחולת ההוראה .6

 .ה זו חלה על אגפי משרד הביטחון ויחידותיוהורא .א

הטיפול בהשעיה בגין פתיחת חקירה פלילית או מחמת הרשעה בפלילים או מסיבות ביטחוניות  .ב
 .66.10ייעשה ע"י הוועדה הפועלת על פי המ"ב 

הוראה זו אינה גורעת מחובת הדיווח לחטיבת תביעות וביטוח שבאגף היועמ"ש למערכת  .ג
"תביעות משהב"ט וצה"ל  - 48.04 מ"בבהתאם לקבוע בה  הביטחון על נזקים, ככל שנגרמו,

 לנזקי רכוש שנגרמו ע"י גורמים אזרחיים.

 אחריות

 "ר ולאגף ההנדסה והבינוי אחריות מטה ואחריות ביצוע להוראה זו, כל אחד בתחומו.למנה .7

 תכולת ההוראה

 :לת מספר פרקים לפי התחומים הבאיםההוראה כול .8

 .באגף מנה"ר ונותני שירותים ,אישור/השעיה של ספקים -פרק א'  .א

  למעט מתכנניםונותני שירותים באהו"ב, ספקים  ,אישור/השעיה של קבלנים -פרק ב'  .ב

 ע"י אגף ההנדסה והבינוי.מתכננים  אישור/השעיה של -פרק ג'  .ג
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 נספחים .9

 .ם )להלן: "התקנון"(חובותיהם וזכויותיה -ם מוכרים תקנון אישור ספקי -נספח א'  .א

הקבלנים  כולל חובות ,תקנון הוועדה לקביעת סדרי מסירת עבודות הממשלה לקבלנים -ב'  נספח .ב
 .המוכרים לביצוע עבודות עבור הממשלה

 .טופס בדיקה בטחונית לרישום ספקים מוכרים במשהב"ט -' גנספח  .ג

 הכשר ביטחוני.טיפול ב -בקשות ספקים  -' דנספח  .ד

 .מנה"ר – שע"חבמצב  רישום ספק -' הנספח  .ה

 .חובותיהם וזכויותיהם )להלן: "התקנון"( -תקנון ספקי אגף ההנדסה והבינוי  -' ונספח  .ו

 .טופס רישום ספקים בבעלות זרה -' זנספח  .ז

 שיטה

 :הצהרה על החזקת מניות בנאמנות .10

שליטה מי הם בעלי ה -לות עליו כאשר ספק מבקש הכרה כ"ספק מוכר" יש לדרוש פרטי הבע .א
וכן האם המניות, כולן או חלקן, מוחזקות בנאמנות לטובת  כהגדרתה בחוק ניירות ערך תשכ"ח

 אחר. אם המניות מוחזקות בנאמנות, עליו לפרט בעבור מי מהן מוחזקות בנאמנות.

טבים , תידרש הצהרת הנאמנים לגבי זהות המוקרים בהם המניות מוחזקות בנאמנותבאותם מ .ב
 )מי שלטובתו מוחזקות המניות בנאמנות( ויחסי הגומלין ביניהם.

לצורך הכשר  'גנספח ביטחון במשהב"ט עפ"י אגף פרטי הנהנים בעלי המניות יובאו לידיעת  .ג
 .ביטחוני

מעמדם של הנהנים, שבעבורם מוחזקות המניות ע"י הנאמנים, יהיה זהה לעניין השעיה  .ד
 המופיעים ברישומי המשרד. וכריםלמעמדם של הבעלים של הספקים המ

 השעיה 

היחידה המעסיקה אשר בכוונתה להמליץ על השעיה של ספק שנמצאו ליקויים בביצוע עבודתו או  .11
הנוגעת תבחן אם הנושא הרוכשת תביא את המקרה וראיות תומכות על מנת שהיחידה  ,בהתנהגותו

 .במנה"רות השעיית ספקים לפי המקרה, הפועללראוי  לדיון בפני הוועדה 

ו/או נותן שירות,  מתכנן/תיעשה הפנייה למתן המלצה על השעיית קבלן באגף ההנדסה והבינוי .א
 ליחידת ההתקשרויות הרלוונטית באגף לנושא ההשעייה.

 ממליץ יכול שיהיה גוף דורש או ר' מסגרת באגף עצמו. /הפונה .ב

 ם לא יחול שינויספק/קבלן כי איובהר להשעייה טרם העברת המלצה לדיון בפני ועדת  .ג
 לשימוע בפני ועדת השעייה. ייזומןבהתנהלותו הוא 

, המועמד להשעייה, במערכות הרכש בדיקה של כלל ההתקשרויות עם הספקהדיון בועדה נדרשת  .12
 .של המשרד )מודל ו"נתיבים"(

 ןבבואות להשעייה באהו"ב במנה"ר, והוועדלהלן כללי העבודה של הוועדה לאישור והשעיית ספקים 
 :דון בבקשה להשעיהל
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 ספקים מוכרים מוסמכות להחליט לגבי ספק מוכר כדלהלן:והשעיית הוועדות לאישור  .א

 קבועה או זמנית ספקים השעיית (1

  תנאי על ספקים השעיית (2

 ט"משהב של כספק לרישום בקשה אישור אי (3

 במכרז זכייה/הצעה ביטול או קיימת התקשרות הפסקת (4

 יללע כאמור אישור אי או השעיה ביטול (5

 התראה (6

 נזיפה (7

 כפיטורי בתנאים הספקים לרשימת חזרה או הספקים רשימת על הימנות המשך התניית (8
 ב"וכיוצ פיצוי תשלום או המעורבים

וזאת לאחר על תנאי באופן זמני/ תחלטנה על השעית ספק  ,הוועדות הפועלות על פי הוראה זו .ב
ל לחזור לרשימת הספקים בהחלטתן באלו תנאים יוכ תקבענההן התייעצות עם הגוף הרוכש 

 ושב אוטומטית.ידיון בוועדה לעניין זה או ייתקיים המוכרים, האם 

 :החליטה הוועדה על השעית או הוצאת ספק .13

 .לא תוצאנה הזמנות חדשות לספק זה על ידי המשרד .א

של הספק תהיה בהתייעצות עם נציגי הגוף הזמנות/הסכמים קיימים  ההחלטה בעניין הפסקת .ב
 .ועמ"ש למעהב"ט ונציג אכ"סג יהרוכש, נצי

על כל ספק מוכר חל איסור להסב/להעביר ביצוע התקשרות שערך המשרד עמו, כולה או חלקה,  .ג
במישרין או בעקיפין, לגורם כלשהו אשר הושעה ע"י הוועדה המוסמכת או ע"י ועדה אחרת 

 במשרד הביטחון, במשך תקופת ההשעיה.

שנה או בספק משנה בהיותם בהשעיה כאמור, על כל ספק מוכר חל איסור להשתמש בקבלן מ .ד
 לצורך ביצוע ההתקשרות שערך המשרד עמו, כולה או חלקה.

יחד עם זאת יש לאפשר לוועדה, עפ"י שיקול דעתה, להשעות ספק כראשי בלבד, מבלי למנוע  .ה
 ממנו האפשרות לספק שירותים כספק משנה .

מורשי  מי מבין בעלי השליטההשעיית ספק מרשימת הספקים, כוללת בחובה גם איסור על  .ו
של הספק המושעה להשתתף במכרזים הנערכים ע"י משהב"ט ו/או  החתימה/נושאי משרה

לספק שירותים ו/או לספק טובין באופן ישיר ו/או באופן עקיף לצה"ל ו/או למשהב"ט במסגרת 
או מנהל   כלשהי )בין אם כקבלן ראשי, בין אם כקבלן משנה, בין אם כספק משנה, בין אם כעובד 

או נושא משרה אחר או בעל שליטה בספק אחר ובין אם בכל דרך אחרת לרבות במסגרת 
 התאגדות אחרת(.

לוועדה המוסמכת תהא סמכות, ככל שתמצא לנכון בהתאם לנסיבות המקרה, אופיו וחומרתו,   .ז
 להשעות גם את מי מבין נושאי המשרה של הספק המושעה ו/או מי מבין עובדי  הספק המושעה

ולקבוע כי הוא יהיה מנוע מלהשתתף במכרזים הנערכים ע"י משהב"ט ו/או לספק שירותים ו/או 
לספק טובין באופן ישיר ו/או באופן עקיף לצה"ל ו/או למשהב"ט במסגרת כלשהי )בין אם כקבלן 
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ראשי, בין אם כקבלן משנה, בין אם כספק משנה, בין אם כעובד  או מנהל  או נושא משרה אחר 
 שליטה בספק אחר ובין אם בכל דרך אחרת לרבות במסגרת התאגדות אחרת(.  או בעל

למען הסר ספק, נושא המשרה/העובד כאמור בסעיף זה )לפי העניין( יהיה גם מנוע מלהירשם  .ח
 כספק מוכר של המשרד. 

 באהו"ב: לעניין השעית ספק ע"י הוועדה .14

  .ון בפני הוועדהלדי בבוא הוועדה לדון בבקשה להשעיית ספק, יובא כל החומר .א

 14בפרק ב' וסעיף  11בפרק א', סעיף  32הוועדה להשעיית ספקים כמופיע בסעיף דרך עבודת  .ב
 בפרק ג'.

מסיבות ביטחוניות, או מסיבת עבירה פלילית שיש  מתכננים/קבלנים/הטיפול בהשעיה של ספקים .15
 .66.10"ב ידי הוועדה המשרדית כמפורט בהמ-עמה קלון, יעשה על

 1951 ,תשי"א -תקנות העסקת נכי מלחמה 

 :מתכנן/קבלן/אי העסקת נכי מלחמה ע"י ספק .16

 -ות העסקת נכי מלחמה תשי"א צה"ל שלא על פי תקנ אי העסקת נכי מלחמה או פיטורים של נכי .א
תהווה עילה להבאת הספק/הקבלן/מתכנן/יועץ לדיון בוועדה לעניין השעייתו מרשימת  1951

 .מתכננים המוכרים של משרד הביטחון/קבלנים/הספקים

ני ידו, בפ-לאחר שנבדק על ,ידי ר' היח' לשיקום נכים באגף שיקום נכים-יובא על ,כל מקרה כנ"ל .ב
 הוועדות הפועלות עפ"י הוראה זו.

 את החלת ההשעיה על הספק/קבלן/מתכנן/יועץ הנ"ל ותחליט בהתאם לנסיבות. ,הוועדה תשקול .ג

 קבלת הכשר ביטחוני לבקשות ספקים

את הבקשה תטפל היחידה שקיבלה  ,הוגשה בקשתו של ספק לאשרו כספק מוכר של משהב"ט .17
 ז'-וה'  -ו' ג ים לפי הכללים המפורטים בנספחבמשהב"ט  ביטחוןאגף בפניה לקבלת הכשר ביטחוני מ

 .לפני העברת הבקשה לדיון בוועדה לאישור והשעיית ספקים ,להוראה זו

 הפסקת התקשרויות

תקבע זכות המשרד בכל חוזה או  -לשם מימוש היכולת להפסיק התקשרויות קיימות עם ספקים  .18
ללא מתן זכות לספק  ,פלילים של הספקהזמנה להפסיק את ההתקשרות מחמת חשד או הרשעה ב

החתימה על  מורשהידי  -דה על הפסקת ההתקשרות תבוצע על החלטת הווע .לקבל פיצויים
 .66.10ההזמנה, ראה המ"ב 

 .במקרה זה יודיעו גם לגוף הדורש .19

 סוגי ספקים

התקשרויות  המשרד עורך ,לעיל( ג'-.א'8)ראה סעיף "ט, הספקים המוכרים ע"י משהבבנוסף לקבוצות  .20
לצורך הבהרה ניתנים בזה הגדרה  .גם עם קבוצה של ספקים שלא הוכרו ע"י ועדה של המשרד

 :הקבוצות כלהלןותיאור של שלוש 
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 - ספק מוכר .א

 הוועדהומקיים איכויות שלפיהן נמצא ע"י  ספק שעמד בקריטריונים קבועים של המשרד (1
וניתן לו מעמד של "ספק מוכר של  ,כמתאים להתקשרות עם משהב"ט ,שנקבעה בהוראה זו

 .משהב"ט"

סית, קיום מערכת יכולת, מוצרים ושירותיות, ידע, ניסיון, אמינות פיננ :עיקרי האיכויות הן (2
בקרת איכות )בתחומים שנקבע ע"י המשרד שאיכות זו נדרשת(, הסדרים ארגוניים, פיזור 

 .גיאוגרפי, הכשר ביטחוני, וכדומה

 .תחומים מסוימים ניתן שידרשו איכויות ייחודיות נוספות/בנושאים (3

פקים תקנון ס/  הספק קיבל עליו את ההתחייבויות שבתקנון הספקים המוכרים של המשרד (4
יצרן,  :לרבות -"ספק" לצורך עניין זה בהתאם לשיוכו למאגרי הספקים במשהב"ט.  אהו"ב

 (45.19כהגדרתו בהמ"ב )נן יבואן, ספק שירותים, מפתח, יועץ, קבלן, מתכ

 .בתקנות חובת מכרזים 10לעניין זה, ראה גם תקנה  (5

 ספק מוכר יכול להיות גם שותפות/תאגיד, רשומים כדין אצל רשם החברות והשותפויות. (6

 ספק אכ"ס )פיננסי( .ב

ספקים שלא הוכרו על ידי הוועדה לאישור והשעיית ספקים לפי הוראה זו ובוצע עמם רכש מזדמן 
. לספקים אלה לא תוצאנה הזמנות לפי סוגי הספקים והכללים המפורטים (1007)של צה"ל 

 ספקים אלה לא יוכלו לצפות במכרזים באתר הסחר האלקטרוני. .70.22בהמ"ב 

  אינטרנטספק מוסדר  .ג

טופס  - ספק מוסדר אינטרנט הנו ספק שקיבל מהמשרד קוד משתמש וסיסמה )ספק חדש
המצוי באתר הסחר האלקטרוני של הכללה או ספק קיים( וחתם על טופס ההכללה או הטופס 

יוכל  . הספקמשרד הביטחון בנתיב הבא: מידע לספק = רישום ספק = עדכון רישום לספק קיים
על פי החלטתו ובתדירות שתיקבע על ידו. מומלץ על ידי המשרד שיעשה להחליף את הסיסמה 

ספק שאושר  זאת בתדירות גבוהה. ספק מוסדר אינטרנט יוכל להיות רק ספק שאושר בוועדה.
יוכל לצפות בכלל המכרזים באתר הסחר ולהשתתף בהם.  6בוועדה ויש לו הכשר ביטחוני לרמה 

( לא יוכל לצפות במכרזים ולא ביטחונית כלל )ספק מוגבל ספק שאושר בוועדה ללא סיווג ביטחוני
 להשתתף בהם אך יוכל לקבל הזמנה.

 אמות מידה -ספקים 

יהיו כמפורט לרבות ספקי אהו"ב ככלל, הכללים ואמות המידה להכרה בספקים מוכרים של משהב"ט,  .21
 בפרק א' להלן.

)רק  שני מספרי ספק ויותרגם מאחר שקיימים ספקים שיש להם  ,ישנה חשיבות לזיהוי ספקים .22
 .במקרה של ח.פ שונה(

 שע"חעל מהכרזה אישור ורישום ספקים 

 .'היתבצע כמפורט בנספח  ,שע"חבנמצא רישום ספקים חדשים כאשר המשרד  .23

לשילוב ובקרת  ראש היחידהספקים אלו ירשמו בקובץ הספקים של מנה"ר בהליך מזורז, עפ"י אישור  .24
למעט ספקי אהו"ב וקבלנים אשר יוגדרו מראש לפעילות בשע"ח .כשהרמרכז מש"ב בספקים או נציגו 

 במסגרת מסמכי ההתקשרות עימם )עפ"י רוב קבלני אחזקה(.
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איכות כנדרש לגבי ספקים בשעת רגיעה. מספקים אלו ניתן הבטחת ספקים אלו יוגדרו ללא אישור  .25
 ש.ייחסמו לרכיגישו בקשה לרישום מלא או ולאחר מכן  שע"חמצב בלרכוש רק 

 מסירת מידע 

מידע על עבירה פלילית או  יחידות משהב"ט יביאו לידיעת אגף ביטחון במשהב"ט על כל חשד או/אגפי .26
 שכתוצאה מכך נגרם נזק לרכוש או תשתית המשרד. ביטחונית של ספק

ביטחון תדווח ליח' לתביעות וביטוח באגף היועמ"ש למעהב"ט על כל מקרה בו נפתחת חקירה אגף  .27
טחון יחונית נגד ספק ואשר ממנה עולה חשד לנזק כלכלי או נזק רכוש שנגרם למערכת הבפלילית/ביט

 על ידי הספק/מי מטעמו.

ביטחון תמסור ליח' לתביעות וביטוח את כל הפרטים הנדרשים לה לצורך בחינת אפשרות אגף  .28
 להגשת תביעה אזרחית בגין נזקים.

ליח'  וידווחדות להשעייה מקצועית באהו"ב ספקים במנה"ר ויושבי ראש הווע תלהשעיהועדה יו"ר  .29
לתביעות וביטוח באגף היועמ"ש למעהב"ט על כל מקרה בו יימצא בחומרים שהובאו בפני הועדה, 

על מנת   שהספק גרם, בין היתר, נזק לרכוש או תשתיות המשרד /צה"ל מידע לפניו עולה חשד 
  זקים אלו. שיחידת תביעות וביטוח תבחן האפשרות להגיש תביעת בגין נ

 ביטחון

תהליך רישום ספק חדש במשהב"ט מחייב עמידה בנהלי הביטחון המפורטים בחלקים השונים של  .30
נהלי הביטחון לאישור ורישום ספקים ברגיעה, חלים גם על אישור ורישום ספקים המ"ב זה. יצויין, כי 

 .14.14, כמפורט בהמ"ב שע"חב

ביטחון במשהב"ט לקבלת אישור ביטחוני אגף , תועבר שע"חבכל בקשה לחריגה מנהלי הביטחון  .31
 חריג. 

ור איש, בתקנון (לרבות אלו המפורטות בהוראה זו)הספקים מחוייבים לעמוד בכל הנחיות הביטחון  .32
 במסגרת הבל"ם ו/או ההזמנה.  תקנון ספקי אהו"ב /חובותיהם וזכויותיהם -מוכרים  ספקים

יובהר ויודגש בפני ספקי משהב"ט כי עבירת ביטחון שלהם תהווה עילה להבאתם בפני הוועדה  .33
 להשעיית ספקים.

טי נהרלוועה, מנגישות לאתר הסחר האלקטרוני לוודא חסימת ספק שהוש אהו"ב/באחריות מנה"ר .34
 עם האגף השני. , החסימה תיעשה ע"י האגף הרלוונטי בתיאוםלאגף. במקרה של ספקים משותפים

 נהלים פנימיים

וכן נהלי  ,נהלים פנימיים מפורטים בדבר הפעלת הוועדותיחידות המשרד יפרסמו בהתאמה /אגפי .35
מוכרים של מתכננים /קבלנים/מתכננים ונותני שירותים להתקבל כספקים/קבלנים/ספקיםפניה של 

 .משרד הביטחון
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 באגף מנה"ר - ספקים השעיה של/אישור -פרק א' 

 כללי

 ,הוועדה לאישור והשעיית ספקים מוכרים, בבואה לאשר או לדחות בקשה לאישור ספק מוכר של יצרן .1
ספק, תיבחן בין היתר את  :להלן -משווק, יועץ, נותן שירות כללי, שמאי, חוקר וכדומה  ,מפתח

איכות, לפי רמות הבטחת המידה העיקריות  כעמידה בדרישות לקיום מערכת  הבקשה באמות
הנקבעות על פי כללים ידועים המבוססים על תקנים בינלאומיים, לרבות אמינותו, ובכלל זה עמידה 
בהתחייבויות קודמות על סמך ניסיון מצטבר. כן תבחן הוועדה יכולת הספק לספק הטובין או השירות 

את איתנותו  מול הגופים הרוכשים הרלוונטיים שלגביהם מבקש הספק לקבל הכרהאו לבצע העבודה 
טחוני מהגופים יהפיננסית לעמידה בהתחייבויות כלפי משרד הביטחון, הכל בכפוף לקבלת אישור ב

 המוסמכים.

 האישור או הדחייה יהיו בהתייעצות עם הגוף הרוכש. .2

 מטרה

את אמות המידה  ,בודתה לאישור ספקים מוכריםמטרת הפרק להגדיר את הרכב הוועדה וכללי ע .3
וכן  ,לפרט את חבויות הספק המבקש לקבל מעמד של ספק מוכר ,לאישור והשעיה של ספקים מוכרים

 .חובותיהם וזכויותיהם ,את התקנון לאישור ספקים

 אחריות לביצוע

של הספקים  מנה"ר אחראי לביצוע האמור בפרק זה בכל הקשור בהפעלת הוועדה ובניהול הרישום .4
עבור כל אגפי המשרד ויחידותיו למעט אהו"ב ואכ"ס )עבור ספק  ,המוכרים בתחום ההרכשה והפיתוח

 מזדמן ברכש בהקפה(.

 תחולה

ספקים אלו ישמשו גם את  ,כמו כן .פרק זה דן בספקים מוכרים של אגפי ויחידות משרד הביטחון .5
 .40.20יחידות צה"ל בקניותיהם בהקפה על פי המ"ב 

 ג' ב',פרקים בוספקים נותני שירותים באהו"ב המפורטים מתכננים , פרק זה איננו דן בקבלנים .6
 .בהוראה זו

 אישור ספקים מוכרים

היא בידי "הוועדה לאישור  ,ייתםהסמכות לאשר ספקים מוכרים עבור משרד הביטחון או השע .7
ייעוד הוועדה לאשר ספקים עבור כל מערך  ."הוועדה המשרדית"( :והשעיית ספקים מוכרים" )להלן

  לרבות אהו"ב. ההרכשה והשירותים ביחידות של משהב"ט ומנהלות התוכניות

ידי -וגדר עללעיסוק או לסוג פעולה ולהיקף הכספי שי ,אישור הוועדה יתייחס ויהיה מוגבל לתחום
 הוועדה לגבי אותו ספק.

 הרכב הוועדה המשרדית

 :הרכב הוועדה המשרדית יהיה כלהלן .8

סגן ר' מנה"ר לתיעוש וניהול הרכש או ר' היח' לשילוב  (א
 ובקרת ספקים כמ"מ   

 יו"ר -

 )כאשר אינו יו"ר( חבר - ר' היח' לשילוב ובקרת ספקים                                           (ב
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 חבר - היח' לבקרת הרכש )מנה"ר(ר'  (ג

 חבר - נציג היועמ"ש למעהב"ט*                                                 (ד

 חבר - נציג הכלכלן הראשי למעהב"ט                                           (ה

 חבר - נציג אכ"ס/גזברות )ברמת מנהל מחלקה ומעלה(                   (ו

 חבר - בנושאים הקשורים אליהם ולפי העניין      -ד נציגי אגפי המשר (ז

 חבר - נציג ציבור (ח

 ישמש מזכיר הוועדה - עובד מהמרכז לשילוב ובקרת ספקים                       (ט

הועדה אישור ספקים, כן חייב להיות בישיבות הועדה לנציג היועמ"ש לא חייב להיות נוכח בישיבות  *
 .השעיית ספקיםל

ראשי  ,באמון, מנהלי מחלקות במנה"רירויות ודיור עודיות במנה"ר, ראש מערכת שכראשי מערכות יי .9
ישמשו כיועצים מקצועיים לוועדה בנושאים  ,נציגי מנהלות תוכניות ,מחלקות מקצועיות במפא"ת

 .שבתחום פעולתם

 .הצורך לפי ,יו"ר הוועדה רשאי להזמין לדיוני הוועדה בעלי תפקידים שונים לרבות מומחים חיצוניים .10

 הרכב מחייב של ישיבות הוועדה

 פורום של ישיבות הוועדה יהיה כלהלן: .11

לישיבת הוועדה יש לזמן את כל חברי הוועדה. עם זאת, אם לא התייצבו כל חברי הוועדה במועד  .א
שנקבע לכינוסה, מוסמכת הוועדה לקיים ישיבה ולקבל החלטותיה גם בהרכב חסר ובלבד 

 מחייב כלהלן: שמתקיים לפחות הרכב מינימלי

 יו"ר הוועדה )או ממלא מקומו(. -

 לא נדרש(. -מנה"ר אישור רישום ספקים )בוועדת  נציג היועמ"ש למעהב"ט -

 נציג אכ"ס. -

 נציג ציבור. -

ביטחון אגף במקרים חריגים בסמכות נציג היועמ"ש למעהב"ט בוועדה לאשר, לפי בקשת  .ב
ון בוועדה, כי ישיבת הוועדה תקוים במשהב"ט, בשל סיווגו הביטחוני של המידע הרלוונטי לדי

 ללא נוכחות נציג ציבור. לעילא' 11בסע' מראש בהרכב המינימאלי המפורט 

 כללי עבודת הוועדה

 :כללי עבודת הוועדה יהיו כלהלן .12

 מנה"ר נושא באחריות המנהלית להפעלת הוועדה המשרדית. .א

 .צטבר בעבודות הוועדהבהתאם לעומס המ ,מועדי התכנסות הוועדה ייקבעו ע"י יו"ר הוועדה .ב
במקרה של שוויון, תהיה ליו"ר הוועדה זכות  .החלטות הוועדה יתקבלו בהצבעה ברוב קולות

 .הצבעה כפולה
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 :נהלי העבודה .ג

 .לפני מתן אישור להכרה בספק כספק מוכר רשאי יו"ר הוועדה להזמינו להופיע בפני הוועדה (1

כספק מוכר, יודיע מזכיר הוועדה היה והוועדה מחליטה שלא לאשר בקשה של ספק להכירו  (2
 :לספק על כך במכתב רשום לפי הנוסח הבא

"הוועדה לאישור והשעיית ספקים החליטה שלא לאשר את בקשתך להיכלל ברשימת 
 :הספקים המוכרים של משרד הביטחון, מהסיבות הבאות

 .)לפרט הנימוקים(

יום  30ת כן בכתב תוך אם ברצונך לטעון כנגד האמור בהודעה זו, ניתנת לך הזכות לעשו
 .ממועד משלוח מכתבנו זה

 .היה ולא תטען כאמור, תישאר החלטת הוועדה על כנה"

של ספק מוכר של משרד הביטחון )להוציא המקרים  /מקרה בו הוועדה דנה בהשעיה (3
חייב יו"ר הוועדה להודיע לספק על כך  ,(66.10שבטיפול הוועדה הפועלת עפ"י המ"ב 

אם לא ניתן לאתר את הספק  :ולהזמינו להופיע בפני הוועדה ולהשמיע את טענותיו )למעט
 .יע או לא השיב לפניה(או שהספק הודיע שאין לו עניין להופ ,ולהודיעו

  .הוועדה תערוך רישום פרוטוקול בעת דיוניה באישור, או בהשעיה של ספק .ד

והוועדה לא הכירה בו כספק מוכר,  ,במקרים בהם ספק אשר על פי בקשתו הוחל בתהליכי הכרה .ה
תדווח היח' לשילוב במקרים אלה  :או השעתה ספק מוכרדחתה רישומו או במקרים בהם הוועדה 

 -בשבטבלה  תוך ציון הסיבה על פי הרשימה SAPבמנה"ר באמצעות מערכת ה ספקיםובקרת 
SAP. 

ללים לרישום תוקף הכשר ביטחוני בקובץ הספקים במחשב, ראה הוועדה תבדוק מילוי הכ .ו
 .להוראה זוה'  -ו' ג יםנספח

 הוועדהמזכיר אחריות 

 :הוועדה היא כלהלן מזכיראחריות  .13

והטפסים  :כל המסמכיםמובא לאישור יובאו בפני הוועדה אחריות לוודא שלגבי כל ספק ה .א
 הנדרשים ממנו בהתאם לרשימת התיוג ולסוג עיסוקו.

טיב  ,על רמת הביצוע ,יחידות משהב"ט ומפעלי מערכת הביטחון לרבות צה"ל/קבלת מידע מאגפי .ב
 .עמידה בביקורת איכות וכיו"ב :כגון ,השירות

 .ברדסטריט()דן אנד  D&B מתכדוגקבלת מידע ממקורות אזרחים נוספים  .ג

 .)באם נדרש( ביטחון במשהב"ט להכשר ביטחוניאגף קבלת אישור  .ד

לשנות מעמד ספק  -SAP באמצעות מערכת ה קבלת אישור אכ"ס )לאחר אישור הספק בסאפ( .ה
 בהתאם להחלטת וועדת ההשעייה. 

הספקים ניהול מעקב אחר התנהגות הספקים המוכרים בהתאם להתחייבויותיהם לפי "תקנון  .ו
 .המוכרים"

לרבות אהו"ב במקרים של יחידות משהב"ט /העברת הודעה על השעיית ספקים מוכרים לאגפי .ז
 וצה"ל. ספקים כפולים 
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לרבות  ,בכל הקשור לניהול קובץ הספקים SAPקבלת הנתונים והזרמת מידע למערכת ה .ח
 .השינויים החלים ברשימת הספקים המוכרים

 .ומפתחים ליצרנים איכותהבטחת קיום מערכת  .ט

 .במקרה של השעיה יש לצרף נימוקי הוועדה .הודעה לספק על החלטת הוועדה לגבי בקשתו .י

 תנאים להגשת מועמדות לספק מוכר

 :הגשת בקשה להכרה כספק מוכר תהיה כלהלן .14

את התנאים הנדרשים מספק המבקש להגיש בע יח' ס' ר' מנה"ר לתיעוש וניהול הרכש תק .א
משהב"ט. התנאים שאושרו ע"י הוועדה יפורסמו בנהלי מנה"ר בקשה להכרתו כספק מוכר של 

 ובאתר הסחר האלקטרוני של המשרד

לכל סוג של ספקים ניתן לקבוע רשימת אמות מידה  ,)ג'( לתקנות חובת מכרזים 10לפי תקנה  .ב
 .שונה מזו שנקבעה לסוגים אחרים

יאו רישיונות או בקשות של ספקים אשר לא המצ :)ד'( לתקנות חובת מכרזים 10לפי תקנה  .ג
לא  ,או אשר לא קיבלו אישור ביטחוני מהגופים המוסמכיםאישורים הנדרשים עפ"י כל דין 

 תובאנה לאישור בפני הוועדה.

וזאת באישור סגן  ,לעיל 14במקרים המפורטים להלן תותר חריגה מהתנאים הנדרשים כאמור בסעיף  .15
 :תוך מתן החלטה מנומקת בכתב ,ןביטחואגף לאחר אישור  ר' מנה"ר לתיעוש וניהול הרכש

בארץ או  ,כאשר לא קיימת האפשרות להעביר את ביצוע ההזמנה לספק אחר ,ספקים בלעדיים .א
 .בחו"ל

 .ספקים המייצרים מוצרים בעלי חשיבות אסטרטגית .ב

-אלא האישור החד ,הספק לא יובא כלל לוועדה לאישור ,למקרה של רכישה חד פעמית בלבד .ג
 .יושב ראש הוועדה פעמי יינתן כזמני ע"י

בקשתו של הספק ובצירוף מכתב ההנמקה של סגן ר' מנה"ר לתיעוש וניהול הרכש יועברו אל הוועדה  .16
 .שתדון בבקשתו של הספק

 חבויות ספק המבקש לקבל מעמד של ספק מוכר

להעביר את כל המסמכים והטפסים  ספק המבקש לקבל מעמד של ספק מוכר במשהב"ט יחויב .17
 ולסוג עיסוקו.שבאתר הסחר התאם לרשימת התיוג הנדרשים ממנו ב

 מוכר חידוש רישום ספק

)חמש( שנים יפנה הספק המוכר לחדש את מעמדו כספק מוכר של המשרד ולצורך כך יגיש  5 -אחת ל .18
שברשימת  6, 5, 4, 3למעט טפסים )וימלא את כל הטפסים  למרכז לשילוב ובקרת ספקיםבקשה 

, ישמש המוסמכת כאילו נרשם כספק חדש, אושרה בקשתו בועדה( אם לא חל בהם שינוי - התיוג
  להמשך פעילותו. מספר ספק שהיה לואותו 

http://rimonp.mod.int/AGAPIM/Gitam/Procedures/DocLib5/המב%2049.05%20ועדות%20לאישור%20והשעיית%20ספקים%20-%20הפעלה.pdf
http://rimonp.mod.int/AGAPIM/Gitam/Procedures/DocLib5/המב%2049.05%20ועדות%20לאישור%20והשעיית%20ספקים%20-%20הפעלה.pdf


 

 

 

 

 

 הפעלה -ועדות לאישור והשעיית ספקים  49.05מס'  הוראת משרד הביטחון

 בלמ"ס סיווג

 משפט והסדרים מנהליים אשכול

 הסדרים מנהליים פרק
 אגף ההנדסה והבינויו"ר מנה ת מטהאחריו

 ח' בשבט תשפ"ג 30.01.2023 תאריך עדכון אחרון
 אגף התכנון/  משהב"ט ע"י היחידה להוראות הוכנה ההוראה מתפרסמת מטעם המנכ"ל 

 

  -במהדורה קודמת   בהוראה לעיון

    

 
 לחץ כאן –לעיון בעותק למהדורה קודמת 

 48 מתוך 12 עמוד

 

 ספק "מאושר זמני"

הספק  מעמד של ספק "ממתין בתהליך הכרת ספק כ"ספק מוכר" ועד להבאתו בפני הוועדה, יקבל  .19
 כפוף לכללים ולתנאים הבאים:  לועדה"

 .ביטחון במשהב"ט מבחינה ביטחוניתאגף אישור  תקבלשנ אושר ע"י יחידת הספקים באכ"ס .א

ידי יח' ספקים שקיימים ברשות המשרד כל המסמכים הדרושים והנתונים -שנבדק ונמצא על .ב
 .הדרושים להגשת בקשת הספק לאישורה של הוועדה בדיונה הקרוב

ו במעמדו זה כ"ממתין לועדה", לא ניתן יהיה לשתפו בהגשת הצעות ובמכרז וכן לערוך עמ .ג
 התקשרות.

לא ניתן יהיה לשתפו בהגשת הצעות ובמכרזים וכן  -אם לא אושר על ידה  -לאחר הדיון בוועדה  .ד
 לא ניתן יהיה לערוך עמו התקשרות כלשהי.

ניתן יהיה לאשרו "מאושר זמנית" וניתן  יו"ר הועדה המוסמכתבמקרים חריגים ובכפוף לאישור  .ה
 ביטחון(אגף )בכל מקרה יידרש אישור .יהיה לשתפו בהגשת הצעות מחיר ולקבל הזמנה

 יועצים מוכרים

 :אישור יועצים או ספקי שירותי סיוע יהיה כלהלן .20

סקרים יובאו לוועדה לאישור והשעיית /מחקרים/בדיקות/יועצים או ספקים לביצוע עבודות וסיוע .א
 .היחידה הנוגעת/ידי האגף-ספקים מוכרים כפי שיקבע ויוחלט על

יחידות המשרד בהתאם לאישור הוועדה המשרדית להעסקת /ידי האגפים-יועצים אלה יועסקו על .ב
 .43.05יועצים וכ"א חיצוני, כמפורט בהמ"ב 

ידי הוועדות -רים של משהב"ט לא יהיה תנאי לאישור העסקתם עלרישום היועצים כספקים מוכ .ג
 .43.05כמוגדר בהמ"ב 

 רוק" עבור מפא"ת ( מסלול "אור יStart upרישום ספק מסוג חברת הזנק )

 .43.42ראה המ"ב  . לעניין זהלעיתים עולה צורך לפתוח ספק מסוג חברת הזנק עפ"י דרישת מפא"ת .21

 מוסכים ובתי מלאכה לאחזקת רכב

הועדה תטפל באישור מוסכים לרכב, אופנועים, צמ"ה, צהר"מ ובתי מלאכה שתחום עיסוקם  .22
פוף לאמור עפ"י הכללים בתדריך לרישום ספק בתיקון/שיפוץ או שיקום מכללים/תתי מכללים לרכב בכ

 בפורטל הסחר של משהב"ט.

 שמאים וחוקרים

הועדה תטפל באישור שמאים וחוקרים בכפוף לאמור עפ"י הכללים המצויינים בתדריך לרישום ספק  .23
 בפורטל הסחר של משהב"ט.

 פתיחת מספר ספק חו"ל

אחריות של משלחות הרכש, בד"כ  לעיתים יש לבצע רכש ישירות מהארץ מספק בחו"ל שאינו תחת .24
 זהו רכש חד פעמי שלאחריו יסגר מספר הספק.

 

http://rimonp.mod.int/AGAPIM/Gitam/Procedures/DocLib5/המב%2049.05%20ועדות%20לאישור%20והשעיית%20ספקים%20-%20הפעלה.pdf
http://rimonp.mod.int/AGAPIM/Gitam/Procedures/DocLib5/המב%2049.05%20ועדות%20לאישור%20והשעיית%20ספקים%20-%20הפעלה.pdf
http://rimonp/AGAPIM/Gitam/Procedures/DocLib/המב%2043.05%20העסקת%20יועצים%20וכא%20חיצוני%20עבור%20משהבט%20וצהל.pdf
http://rimonp/AGAPIM/Gitam/Procedures/DocLib/המב%2043.05%20העסקת%20יועצים%20וכא%20חיצוני%20עבור%20משהבט%20וצהל.pdf


 

 

 

 

 

 הפעלה -ועדות לאישור והשעיית ספקים  49.05מס'  הוראת משרד הביטחון

 בלמ"ס סיווג

 משפט והסדרים מנהליים אשכול

 הסדרים מנהליים פרק
 אגף ההנדסה והבינויו"ר מנה ת מטהאחריו

 ח' בשבט תשפ"ג 30.01.2023 תאריך עדכון אחרון
 אגף התכנון/  משהב"ט ע"י היחידה להוראות הוכנה ההוראה מתפרסמת מטעם המנכ"ל 

 

  -במהדורה קודמת   בהוראה לעיון

    

 
 לחץ כאן –לעיון בעותק למהדורה קודמת 

 48 מתוך 13 עמוד

 

 הרכש תצרף לבקשה לרישום ספק בחו"ל: קבוצת .25

 .של יח' הרכש במנה"ר לפתיחת מס' ספק בחו"ל  מנומק בחתימת ר' חטיבה מסמך בקשה .א

 אישור של אגף ביטחון לביצוע הרכש )והנחיות במידת הצורך( .26

 יכלול את הפרטים הבאים:מסמך החברה בחו"ל ש .א

1) Company Name -  שם חברה 

2) Address - )כתובת )כולל מיקוד 

3) Phone - מספר טלפון כולל קידומת מדינה ואזור חיוג 

4) FAX - מספר פקס כולל קידומת מדינה ואזור חיוג 

5) E. MAIL - דואר אלקטרוני 

6) Bank - שם הבנק 

7) Bank address - )כתובת הבנק )כולל מיקוד 

8) ABA\BSB NUMBER - באירופה - קוד פרטי בנק וקוד סניף הבנק 

9) ROUTING TRANSIT NUMBER -  בארה"ב -מספר העברה 

10) Account Number - מספר חשבון 

11) SWIFT CODE - מספר במערכת העברת כספים בינלאומית 

12) IBAN - במדינות בהן יש שימוש ב-IBAN 

 ספקים.ובקרת וב ( הם שדות חובה לפתיחת מספר הספק במרכז לשיל5( עד 1סעיפים 

 הינם שדות להזרמה באחריות אכ"ס. ( 12 ( עד6סעיפים 

 נתונים נוספים שיש להזרים לספק: .ב

 רישום בחו"ל - 20בסוג רישום יש לציין  (1

 המדינה הרלוונטית - מדינה (2

 כללי - 99 - סוג עיסוק (3

 הכתובת בחו"ל -כתובת  (4

 X  - רמת איכות (5

 )בלמ"ס(  - 1 - סיווג בטחוני (6

 30 - אופי פעילות (7

 0001 -מקור אחריות  (8

 זמני עד לועדה ללא קב"ט - 71 - מעמד ספק (9

 לא רלוונטי 99 -היקף פעילות  (10
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 הבנק )ניתן להוריד באתר הבנק( עםאישור ניהול חשבון מ לצורך אימות הנתונים יש לצרף  (11
 -וצילום חשבונית )ניתן לראות בחשבונית את נתוני הספק ( 6-12) 'ב27נתונים הנ"ל 

 פון וכד' וגם את מספר היישות שלו במדינות מסויימות(.כתובת, טל

 .מאושר ללא קב"ט - 91לאחר חתימת אכ"ס הספק מועבר למעמד  .ג

 .אין צורך להגיש את הספק לאישור הועדה המוסמכת .ד

 .20לאחר שהתקבל אישור היחידה הרוכשת על הוצאת הזמנה, יועבר הספק לסטטוס  .ה

 איכות ואמינותהבטחת 

תותנה גם בקיומה של מערכת אבטחת איכות  ,פק מוכר" לגבי ספק שהוא "יצרן"קבלת מעמד של "ס .27
"דרישות איכות  :עפ"י אחת מרמות האיכות שפורטו בחוברות ,במפעלו המתאימה לדרישות המשרד

 ,או כל פרסום אחר שייקבע בהוראות מנה"ר ,של משרד הבריאות G.M.Pאו נוהל. ,מספקי מנה"ר"
 .40.26או עפ"י המ"ב /ו

ללא   Xמועד )שנה וחודשיים( תעודכן לרמהספק שלא חידש את ההסמכה רמת הבטחת האיכות ב .28
( אלא עפ"י T צורך לדון בו בוועדת רישום והשעיית ספקים, הנ"ל לא יחול על יצרני תרופות )רמה

 אישור משרד הבריאות, לגבי מעבדות האישור יבדק לאחר שנתיים וחודשיים.

יטופלו על ידי  ,40.44ספק שנתגלה אצלו ליקויי "אי אמינות", כמוגדר בהמ"ב בנוסף לאמור לעיל,  .29
 או להחליט על השעיה. ,הוועדה לאישור והשעיית ספקים ותהא הוועדה רשאית לתת אזהרה

לעיל לא יחולו על קבלנים הרשומים לפי חוק ואשר יקבעו כמוכרים על ידי "הוועדה  27 כללי סעיף .30
 ."באהו"ב לקביעת סדרי מסירת עבודות לקבלנים

 עבודהמסירת נתונים לצורך קביעת תעריף שעת 

כמפורט  ,הספק חייב למסור למשרד לפי דרישתו נתונים הדרושים לקביעת תעריף שעת עבודה .31
 .'בתקנון הספקים בנספח א

יובא    ,ובהתאם לחובתו על פי תקנון הספקים ,לא המציא הספק את הנתונים כנדרש על ידי המשרד .32
 .שור והשעיית ספקיםספקים במנה"ר לדיון בפני הוועדה לאיובקרת מרכז לשילוב להמקרה 

 השעית ספקים ואישור חסימת ספק מהגשת הצעת מחיר למכרז/אישור

 :השעית ספקים וסוכנים ואישור חסימת ספקים יהיה כלהלן/אישור .33

 במשרד תופעלנה וועדות לאישור והשעיית ספקים במנה"ר ובאהו"ב בכפוף להוראה זו. .א

 :ה במנה"רהעבודה של הוועד כללי .ב

ספק מוכר, יעיין באתר הסחר של משרד הביטחון, ויגיש הבקשה ספק המבקש להרשם כ (1
  .עם כל המסמכים הנדרשים כמצוין באתר הסחר האלקטרוני

 להירשם כספק מוכר, תיבחן הבקשה על ידי המרכז לשילוב נתקבלה בקשה של ספק (2
 ספקים, אם הומצאו כל המסמכים הנדרשים, כמופיע באתר הסחר האלקטרוני.  ובקרת

ספקים ובקרת ספק לא הגיש כל המסמכים הנדרשים רשאי המרכז לשילוב נמצא כי ה (3
להחזיר לספק את הבקשה או להודיע לספק אילו מסמכים עליו להשלים ועד להשלמת 

 ספקים הטיפול בבקשה. ובקרת המסמכים החסרים ישהה המרכז לשילוב 
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שים תחל ספקים כי הבקשה מכילה את כל המסמכים הנדר ובקרת מצאה היחידה לשילוב (4
 הטיפול ברישום הספק כספק מוכר.

לגבי הכשר  ביטחון במשהב"ט לשם טיפוללאגף  ספקים יעבירובקרת ז לשילוב רכהמ (5
 .להוראה זוה' ביטחוני כמפורט בנספח 

ביטחון במשהב"ט, בעת הטיפול בהכשר הביטחוני, שאין מקום לאשר את הספק אגף סבר  (6
תודיע על כך ליח' הסגן לתיעוש וניהול הרכש  ,כספק מוכר מסיבות ביטחוניות או פליליות

 .8 סעיף' דבנספח וזאת תפעל כאמור 

 השעיית ספקים מרשימת הספקים המאושרת תהיה כלהלן: (7

מקרה בו הוועדה דנה בהשעיה של ספק מוכר של משהב"ט, חייב יו"ר הוועדה להודיע  (א
 .לספק על כך ולהזמינו להופיע בפני הוועדה ולהשמיע את טענותיו

להוציא מקרים בהם  ,את הנימוקים להשעייתו על כך ,הספק, תמסור הוועדהבקשת ל (ב
 נוסח ההודעה יתואם עם אגף היועמ"ש. .נדחתה בקשתו מטעמי ביטחון

 .הוועדה תבחן את עמידת הספק במחויבות עפ"י תקנון ספקים מוכרים שבנספח א' (ג

 תחליט הוועדה -ו קבעה הוועדה שהספק יוצא מרשימת הספקים עד לקיום תנאי כלשה (ד
קבעה הוועדה במפורש שיוחזר הספק רק לאחר .או טכני בלבד ,אם התנאי הינו מהותי

יוחזר  -לא קבעה הוועדה כך  .רק היא רשאית להחזירו -שתקבע כי התקיים התנאי 
 .לרשימת הספקים לאחר מילוי התנאים

וסח ההודעה נ .ידי מזכיר הוועדה-הודעה על החלטות הוועדה תימסר לספק בכתב על (ה
 .ידי יו"ר הוועדה-ייקבע על

תדון הוועדה  1951,תשי"א  - ספק אחר תקנות העסקת נכי מלחמהלא מילא ה (ו
 .בהשעייתו כספק מוכר

ידי המשרד שיש לפסול או להשעות את הספק מרשימת הספקים המאושרים -נמצא על (ז
או  מסיבות מקצועיות ,לצמיתות או לתקופה קצובה ,לעבוד עבור משרד הביטחון

ידי -יובא המקרה על ,מסיבות אי עמידתו בסדרי העבודה כנקבע בתקנון חובות הספקים
 .אגף מנה"ר לטיפול בפני הוועדה להשעיה באגף מנה"ר

או מסיבות  ,או מהימנות ,נמצא שיש לפסול או להשעות את הספק מסיבות ביטחוניות (ח
טחון במשהב"ט לטיפולן ידי יח' הבי-ידי אגף מנה"ר או על-יובאו המקרים על ,פליליות

 .66.10לפי הכללים המפורטים בהוראת משהב"ט  ,של הוועדות המתאימות

יושעה ע"י כל גורמי  -דה המטפלת מסיבות פליליות וביטחוניות הושעה הספק ע"י הווע (ט
 .66.10המשרד בהתאם להמ"ב 

יובא המקרה  1951חר תקנות העסקת נכי מלחמה תשי"א נמצא שלא מילא הספק א (י
 .ע"י אגף מנה"ר לטיפול בפני הוועדה המתאימה

של אגף ההשעייה ע"י אחת מהועדות שהוא גם ספק מוכר של אגף מנה"ר הושעה ספק  (יא
, מסיבות הקשורות ביכולתו המקצועית/אחר ושאינן קשורות להיבט ההנדסה והבינוי

 יפעל אגף -בתחום של אגף מנה"ר בדרישות המקצועיות  עומדהפלילי/הקב"טי, אולם 
  או לא.שיקול דעתו, יחליט להשעותו עפ"י  מנה"ר
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יודיע על כך  ,הנ"ללרישום והשעיית ספקים במנה"ר ידי הוועדה -נפסל או הושעה ספק על (8
 :מרכז הוועדה לגורמים הבאים

 סמנכ"ל ור' מנה"ר -מנה"ר  (א

 ול הרכשסגן ר' מנה"ר לתיעוש וניה -מנה"ר  (ב

 סגני ר' מנה"ר -מנה"ר  (ג

 ר' היח' לכלכלה, מכרזים והדרכת הרכש -מנה"ר  (ד

 המרכז לשילוב ובקרת ספקים )התחום הרלוונטי( -מנה"ר  (ה

 ר' היח' לבקרת הרכש -מנה"ר  (ו

 שע"ח ו ר' תחום ת"ע, -מנה"ר  (ז

 ר' תחומי סיוע ביחידות הסגנים לרכש -מנה"ר  (ח

 ר' היח' להתקשרויות -מפא"ת  (ט

 ר' היח' לתפעול מערכות - להתגוננותע' שהב"א  (י

 סמנכ"ל ור' אמון -אמון  (יא

 ר' היחידה לתובלה פנים ארצית -אמון  (יב

 סגן בכיר לר' סיב"ט -סיב"ט  (יג

 יח' יועצים וכ"א חיצוני במשהב"ט ובצה"ל - אגף התכנון (יד

 "ק, גבייה ותכנוןר' חט' בכיר לפת אכ"ס  (טו

 היח' לאכיפה והדרכת יצואנים -אפ"י  (טז

 לרכשסרמש"ן  -מש"ן  (יז

 כלכלן ראשי/אגף התכנון (יח

 קבלניםהיחידה להתקשרות עם ר'  אגף ההנדסה והבינוי (יט

 מתכנניםעם היחידה להתקשרות ר'  אגף ההנדסה והבינוי (כ

 ב"ט מנה"רמ/אגף הביטחון (כא

 רשפ"ת-משרד הכלכלה (כב

 :יח' הבחינה בצה"ל (כג

  מטמו"ן מפקד -חט"ל  -מז"י/אט"ל 

 :לגופי התעדה והסמכה כלהלן (כד

i. ראש אגף איכות והסמכה  -ראלי  מכון התקנים היש. 

ii.  מנכ"ל -מכון לבקרה ואיכות. 

iii.  מנכ"ל -שרותי הסמכה בינלאומיים בע"מ  -רונט. 
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iv.  מנכ"ל -החברה הכללית להשגחה בע"מ  -ג'סקו. 

v.  סמנכ"ל -הרשות הלאומית להסמכת  מעבדות. 

vi.  מנכ"ל -סקאל  ישראל פיקוח והתעדה. 

vii. "מיונייטד רג'יסטאר אוף סיסטמס )ישראל( בע. 

viii.  הוועדות השונות להשעיית ספקים במשהב"ט, יעדכנו ביניהן הדדית בדבר החלטה
 .של אחת הוועדות להשעות ספק מרשימת ספקי משהב"ט

 חדל פירעון/בפירוק/הקפאת הליכים/כינוס נכסיםמוגבל/טיפול בספק 
 .40.49לנושא ספק חדל פירעון/בפירוק/הקפאת הליכים/כינוס נכסים/פשיטת רגל ראה המ"ב  .34

 רשימת הספקים המוכרים

 :להלן פרטים בדבר רשימת הספקים .35

משווק, יועץ וכדומה(,  ,רותנותן שי ,מנה"ר ינהל רשימת ספקים מוכרים ערוכה לפי סוג ספק )יצרן .א
 .קו עימות/עוטף עזה/ישובים באזורי עדיפות לאומית ,רמת איכות

ידי מנה"ר ואכ"ס לפי הכללים המפורטים -של הספקים המוכרים יעשה וינוהל על SAPהרישום ב .ב
 .SAP - במערכת ה ,70.22"ב בהמ
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קבלנים מוכרים וספקים בתחומי שירות ציוד מכני הנדסי, חומרי תשתית ומעבדות באגף  -פרק ב' 
 אישור והשעיה -ההנדסה והבינוי 

 כללי

משרדית המטפלת באישור והשעיית קבלנים לביצוע -החשב הכללי פועלת ועדה בין/במשרד האוצר .1
 .דות ממשלתיות ולקביעת סדרי מסירת עבודה לקבלניםעבו

הוועדה פועלת גם להשעיית קבלנים שלא עמדו בסדרי העבודה כנקבע בתקנון חובות הקבלנים וכן  .2
או שהוגש נגדם כתב אישום לפי הכללים כמפורט בהמ"ב  ,שנמצאו שאינם מתאימים מסיבות פליליות

66.10. 

החליטה  ,ועל רקע חוק המכרזים וריבוי יחסי של תלונות נגד קבלנים ,בנוסף לאמור בסעיף זה לעיל .3
וועדה  ,יטחון באגף ההנדסה והבינוישתוקם ועדה פנימית במשרד הב ,הוועדה הבין משרדית

שנתיים עפ"י של שסמכותה להשעות לאלתר קבלנים זמנית עד לתקופה , להשעייה על רקע מקצועי
הקבלנים המוכרים  רשימת (ב' )מצ"ב נספח האוצרשל החשכ"ל במשרד  2013תקנון קבלנים מיולי 

 ,היקף כספי ,לפי מקצועות ידה בפירוט-משרדית מתפרסמת על-ידי הוועדה הבין-והמאושרים על
 .והאזור הגיאוגרפי

 .ידה-ידי ועדה זו והמפורסם על-מפורטות בתקנון שנקבע עלידי הוועדה -חובות הקבלן המוכר על .4
 .ראה נספח א' מצ"ב() ידי הקבלן מוחזק בידי הוועדה-התקנון החתום על

 ן:רק לקבלנים/יצרנים כלהל אהו"בעבודות בינוי תימסרנה על ידי יחידות  .5

, וכן הרשומים ברשימת 1969קבלנים שנרשמו אצל רשם הקבלנים בהתאם לחוק רישום קבלנים  .א
וכן  ,החשב הכללי לקביעת סדרי מסירת עבודות לקבלנים/הקבלנים של הוועדה של משרד האוצר

 ביטחון במשהב"ט.אגף ידי -שאושרו על

 ביטחון במשהב"ט.אגף "י שאינם חייבים רישום על פי החוק לרישום קבלנים ושאושרו עספקים  .ב

היחידה תימסרנה על ידי  ותקנ"מעבודה בנושא שירותי ציוד מכני הנדסי, חומרי תשתית מעבדות  .6
 רק לספקים כלהלן: לצמ"ה חומרי תשתית ותקנ"מ

 בנושא שירותי ציוד מכני הנדסי .א

 200בענף  1969 קבלנים שנרשמו אצל רשם הקבלנים בהתאם לחוק רישום קבלנים (1
, וכן הרשומים ברשימת הקבלנים המוכרים לעבודות במשרדי ב 220ב או  210מקצועות 

הממשלה של הוועדה של משרד האוצר/החשב הכללי לקביעת סדרי מסירת עבודות 
אגף ואושרו ע"י  0067ורשומים במאגר הספקים באגף ההנדסה והבינוי במקצוע לקבלנים 

 בטחון במשהב"ט.

ספקים לכלים חקלאיים ומשאיות רכינה,  השכרה() שירותי ציוד מכני הנדסימתן בנושא  (2
ושיש  )רישום פנימי(, 0067הרשומים במאגר הספקים באגף ההנדסה והבינוי במקצוע 

 החקלאיים ו/או משאיות הרכינה הנדרשות.כלים מרשימת הכלים  4בבעלותם לפחות 

 בנושא אספקת חומרי תשתית .ב

פעל לאספלט ותו תקן ממכון שיש בבעלותם מ ,קבלניםספקים ו/או  -אספקת אספלט  (1
בענף  1969, נרשמו אצל רשם הקבלנים בהתאם לחוק רישום קבלנים . הקבלניםהתקנים

ב, וכן הרשומים ברשימת הקבלנים המוכרים לעבודות  220ב וגם  210, מקצועות 200
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במשרדי הממשלה של הוועדה של משרד האוצר/החשב הכללי לקביעת סדרי מסירת 
רשומים במאגר הספקים באגף ההנדסה והבינוי ספקים ה -פקיםהסעבודות לקבלנים ו

 ביטחון במשהב"ט.אגף ע"י )רישום פנימי( ואושרו  0052במקצוע 

במאגר שיש בבעלותם מפעל בטון ותו תקן ממכון התקנים. ורשומים ספקים  -אספקת בטון  (2
 .0053הספקים באגף ההנדסה והבינוי במקצוע 

רשומים במאגר י רישיון מוביל ו/או בעלי מחצבה ובעלספקים  -אספקת חומרי מחצבה  (3
 .0051הספקים באגף ההנדסה והבינוי במקצוע 

 מעבדותנושא  .ג

 מעבדות מוסמכות )שברשותן הסמכה מהרשות להסמכת מעבדות(. (1

 . 0069מעבדות הרשומות במאגר הספקים באגף ההנדסה והבינוי במקצוע  (2

 פינוי מוקשיםבנושא  .ד

ע"י הנדרשים קריטריונים עומדים ב אשרתימסרנה רק לספקים  עבודות בנושא פינוי מוקשים (1
 הרלפ"מ. אצל פקים לפיקוח על פינוי מוקשיםכסונרשמו הרלפ"מ 

על תקנון ספקים של אהו"ב המכיל פרק ייעודי לרלפ"מ המגדיר מדדי איכות  חתומיםהללו  (2
ים ונפלים, של הרשות הלאומית לפינוי מוקשואישור חתימה בפני אהו"ב מציגים ו ,נדרשים

 כתנאי להעסקתם.

 המטר

ונותני שירותים באהו"ב מטרת פרק זה לפרט את אופן הטיפול באישור ובהשעיה של קבלנים מוכרים  .7
 .לרבות ספקי תקנ"מ ורלפ"מ

  אחריות לביצוע

 יח' ההתקשרות עם קבלנים באגף ההנדסה והבינוי אחראית לביצוע פרק זה. .8

 תחולה

 :תחולת הפרק תהיה כלהלן .9

נותני שירותים לרבות ספקי תקנ"מ ורלפ"מ של אהו"ב. זה דן בקבלנים מוכרים וספקים פרק  .א
קבלנים אלה ישמשו גם את יחידות צה"ל בהתקשרויותיהן בשיטת קניות הקפה על פי המ"ב 

40.20. 

ברשימת הקבלנים המוכרים של המשרד  ידות הסמך יכולות להיעזר ולהשתמשיח .ב
 להתקשרויותיהן לפי בחירתן.

 אישור קבלנים באגף ההנדסה והבינוי

 לעניין הוראה זו, הינם קבלנים הממלאים את התנאים הבאים: רשומיםקבלנים  .10

ות שהחוק מחייב רשומים בפנקס הקבלנים אצל רשם הקבלנים במשרד הבינוי והשיכון, במקצוע .א
ועפ"י  1969זאת ובהיקף הרשום,עפ"י חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות תשכ"ט 

 התקנות המעודכנות לחוק זה.
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רשומים ע"י הוועדה הבין משרדית לקביעת סדרי עבודות ממשלה אצל החשב הכללי במשרד  .ב
 האוצר.

רשומים ברשימת ספקי  אךא+ב לעיל,  6רישום כאמור בסעיף מקצועות אשר אינם מחייבים  .ג
 מנה"ר במקצועות הרלוונטיים או בעלי רישיונות עסק ותעודות מקצוע מתאימות.

 .הוסדר רישומם באגף הכספים .ד

 :אישור קבלנים לעבוד עבור משהב"ט יהיה כלהלן .11

אגף ביטחון יעביר אגף ההנדסה והבינוי את פרטיו אל  ,בהתאם למפורט בסעיף לעיל קבלןנרשם  .א
 .קבלת הכשר ביטחוניבמשהב"ט לשם 

 ,במשהב"ט לכלול את הקבלן/ספק ברשימת הקבלנים של משהב"טביטחון  אגףידי -אושר על
הספקים של אהו"ב  יחתים אגף ההנדסה והבינוי את הקבלן/ספק על הצהרה שקרא את תקנון

נות העסקת נכי מלחמה תשי"א וכן שיתחייב בהצהרה בכתב למלא אחר תק ,והבין את משמעותו
1951. 

במשהב"ט שאין לאשר את העסקת הקבלן/ספק במשהב"ט מחמת אגף ביטחון ידי -נמצא על .ב
ידי המשטרה או הוגש כתב אישום או היה -בהם נפתח תיק חקירה על ,מקרים בתחום הפלילי

התקשרויות יביא את המקרה לידיעת אגף ההנדסה והבינוי היחידה ל ,פסק דין של בית המשפט
הוועדה הכללית לאישור והשעיית קבלנים על רקע פלילי בראשות  אשר תעביר זאת לטיפולה של

 היועמ"ש למעהב"ט. 

במשהב"ט שאין לאשר את הקבלן/ספק לעבודות עבור משהב"ט אגף ביטחון ידי -נמצא על .ג
את המקרה לדיון אגף ביטחון עביר י ,מן קלוןיאו מסיבות פליליות שיש ע ,מסיבות ביטחוניות

 .66.10דת במשהב"ט כמפורט בהמ"ב והחלטה בפני הוועדה המיוח

יביא , 1951 ,לא הסכים הקבלן/ספק להתחייב למלא אחר תקנות העסקת נכי מלחמה תשי"א .ד
וכן לא יאשר לכללו ברשימת  ,מנהלת קבלנים מוכרים בחשכ"לזאת אגף ההנדסה והבינוי לידיעת 

 .הקבלנים/ספקים המוכרים של המשרד

יביא זאת אגף ההנדסה והבינוי  ,שאין לאשר את הקבלן/ספקהמוסמכים באהו"ב ידי -נמצא על .ה
 הבינמשרדית בחשב ולרשם הקבלנים, בהתאם.לידיעת הוועדה 

 השעייה על רקע מקצועי באהו"ב ועדת

 תוקם ועדה פנימית ,2013תקנון הועדה לקביעת סדרי עבודות הממשלה לקבלנים מיולי  -על פי  .12
באגף ההנדסה והבינוי במשרד הביטחון שבסמכותה להשעות או לפסול לאלתר קבלנים/ספקים עד 

המקרים שבטיפול הוועדה  ( להוציאועדת השעייה על רקע מקצועי באהו"ב)להלן  שנתיים לתקופה של
 .66.10כמפורט בהמ"ב 

 .ר' אגף ההנדסה והבינוי במשהב"טסמנכ"ל והוועדה תמונה ע"י  .א

 :ב הוועדההרכ .ב
 

 יו"ר - ס' בכיר לר' האגף ור' היחידה להתקשרויות (1

 חבר - ר' היחידה להתקשרויות עם קבלנים )מ"מ יו"ר הועדה( (2

 חבר - נציג אכ"ס (3
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 חבר - ר החטיבה לבקרה ונהלים                                                         (4

 חבר - נציג היועמ"ש למעהב"ט (5

 חבר - ר' היחידה הכלכלית (6

ר' היחידה לצמ"ה, חומרי תשתית ותקנ"מ בנושא ספקי היחידה  (7
 לצמ"ה, חומרי תשתית ותקנ"מ

 חבר -

 חבר - נציב ציבור (8

 חבר - אגף ביטחון/נציג יח' ביטחון אהו"ב (9

 מזכיר הוועדה - ר' תחום רישום קבלנים ופרסום מכרזים                                                  (10

  - חלטותפורום מחייב לקבלת ה .ג

ה ר' היחידה להתקשרות עם קבלנים/ר' יחידת צמ"מ"מ יהיה ) יו"ר ועדה או ממלא מקומו (1
 חומרי תשתית ותקנ"מ(

 נציג יועמ"ש (2

 נציג אכ"ס (3

 נציג ציבור (4

ידווח אגף ההנדסה  על רקע מקצועי באהו,"ב ,השעיהה תהושעה הקבלן זמנית על ידי וועד .ד
ם ההשעייה והחזרתו למאגר הקבלנים, כפי את מועד תחילה, סיו, SAPוהבינוי במערכת ה
 .האסמכתא של הוועדה להשעיה זמנית באגף ההנדסה והבינויבציון שהחליטה הועדה 

 .תודיע לו על כך בפירוט הסיבות לכך ,באופן זמניהחליטה הוועדה להשעות את הקבלן/ספק  .ה
לטה סופית  הציג טענותיו במסגרת שימוע בפני הוועדה טרם קבלת החלקבלן תינתן זכות ל

 בעניינו.

 . נים בו ניתנת לקבלן הזכות לשימועלוח הזמבהודעה לקבלן יקבע  .ו

ההחלטה תתקבל במסגרת דיון הוועדה ברוב קולות. במקרה של שיויון, ליו"ר הועדה קול כפול  .ז
 בהצבעה על ההחלטה.

 תהיה בהתאם לשיקול דעת הוועדה. קבלן משנההחלטה בעניין  .ח

 ,שיקול הדעת וההחלטה בעניין פנייה לקבלן שהושעה באופן זמנילהשאיר בידי הועדה את יש  .ט
 בקשה להגשת הצעה למכרז, למרות השעייתו.  לעניין

החשב /למזכיר הוועדה הבין משרדית במשרד האוצר ,בכל מקרה ,פרוטוקול הוועדה יועבר .י
חומרי  הכללי. ולרשם הקבלנים במשרד הבינוי והשיכון, למעט בתחומי שכירת ציוד מכני הנדסי,

 תשתית ומעבדות שנידונות במסגרת ועדה פנימית בלבד.

 

 

 :השעיית קבלנים מרשימת הקבלנים המאושרת תהיה כלהלן .13
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שיש  או בגוף הדורש  משרדגורם בידי -נמצא על -השעייה ע"י וועדת השעייה על רקע מקצועי  .יא
 ,ד הביטחוןלפסול או להשעות את הקבלן/ספק מרשימת הקבלנים המאושרים לעבוד עבור משר

אי עמידתו בסדרי העבודה כנקבע בתקנון חובות עקב מסיבות מקצועיות או  ,לתקופה קצובה
 לדיון בפני וועדת השעייה על רקע מקצועי באהו"ב. יובא המקרה  ,הקבלנים

מצא שיש לפסול או להשעות את הקבלן מסיבות נ -השעייה ע"י ועדה השעייה על רקע פלילי  .יב
-ידי אגף ההנדסה והבינוי או על-יובאו המקרים על ,או מסיבות פליליות ,תאו מהימנו ,ביטחוניות

 10לפי הכללים המפורטים בסעיף  ,ידי יח' הביטחון במשהב"ט לטיפולן של הוועדות המתאימות
 .שבפרק זה לעיל

תובא , ההשעייה על רקע פלילי או בטחוני במשהב"ט וועדתנפסל הקבלן/ספק או הושעה ע"י  .יג
-יחידת הספקים ב ,ספקים במנה"רובקרת המרכז לשילוב ,יח' הסמךלידיעת  ההחלטה בעניין

 ע"י מרכז הוועדה להשעייה על רקע פלילי. חה"י ,ח"א ,אט"ל -ולזרועות בצה"ל אהו"ב  ,אכ"ס

ספק שהוא גם קבלן מוכר או מתכנן מוכר של אגף  ע"י ועדת הספקים של מנה"ר, הושעה .יד
 הבינוי כלהלן:ההנדסה והבינוי, יפעל אגף ההנדסה ו

מסיבות אמינות  הושעה הספק ע"י ועדת מנה"ר, מסיבות הקשורות ביכולתו המקצועית, (5
אולם עומד בדרישות המקצועיות בתחום של אגף  וסיבות אחרות שאינן בתחום המקצועי

 יפעל האגף עפ"י שיקול דעתו יחליט להשעותו או לא.  -ההנדסה והבינוי 

יושעה ע"י כל גורמי  -מסיבות פליליות וביטחוניות הושעה הספק ע"י הוועדה המטפלת  (6
 .66.10בהתאם להמ"ב  המשרד

 והבינוי רישום קבלנים/ספקים באגף ההנדסה

 :רישום הקבלנים/ספקים המאושרים לעבוד עבור משהב"ט יהיה כלהלן .14

כפוף לאישורם  ,ונותני שירותים נוספים באהו"ב באגף ההנדסה והבינוי ינוהל רישום של הקבלנים .א
לפי הכללים  SAPרישום הקבלנים/ספקים ינוהל במערכת ה .שבפרק זה לעיל 10כאמור בסעיף 

 .70.22שבהמ"ב 

תהווה את רשימת  ,רשימת הקבלנים/ספקים המאושרים שתנוהל באגף ההנדסה והבינוי כאמור .ב
 ,ביחידות של משהב"ט בור כל ההתקשרויות לעבודות בינויהקבלנים/ספקים המאושרים ע
 ..ב'9וזאת בכפוף לאמור בסעיף  ,מנהלות התוכניות ויחידות צה"ל

ידי אגף ההנדסה והבינוי למכרז או להגיש הצעה רק לאחר שנקבע לו מספר -קבלן/ספק יוזמן על .ג
 .ספק ברישום הספקים )חו"ז( של אגף הכספים

יחויבו למלא  ,ומעלה"שמור כולל" בסיווג ביטחון  ,קבלנים/ספקים המבצעים עבודות בנייה מסווגת .ד
 -לרבות מינוי "נאמן ביטחון"  ,בצה"לם הזרועי ידי הקב"-כפי שיקבעו על ,אחר הוראות הביטחון

קבלן/ספק שלא ימלא  .בעל תפקיד שיהיה אחראי לביצוע סדרי האבטחה והוראות הביטחון
 .לא יאושר להיכלל ברשימת הקבלנים/ספקים המאושרים לעבוד עבור המשרד ,התחייבות זו

 .זו להוראה' דראה בנספח  -ישום תוקף הכשר ביטחוני בקובץ הספקים במחשב ם לרכללי .ה
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 אישור והשעיה של מתכננים מוכרים ע"י אגף ההנדסה והבינוי -פרק ג' 

 כללי

אם נמצא שהמתכנן או משרדו  ,במאגר המתכננים המנוהל באגף ההנדסה והבינוימשרד ייכלל /מתכנן .1
לספק למערכת הביטחון שירותי תכנון, הנדסה  -הניסיון ההנדסי מתאימים מבחינת ההכשרה, הידע, 

 .מתכננים, כמפורט בפרק זה לרישוםידי הוועדה -וייעוץ בתחום עבודות בניה, ולאחר שאושר על

 מטרה

מטרת פרק זה לפרט את אופן הטיפול באישור והשעיה של מתכננים מוכרים, ההתחייבויות של  .2
 .וכר, ואפיונים להשעיה של מתכנניםנן מהמתכנן המבקש לקבל מעמד של מתכ

 הגדרה

אדריכל, מהנדס, הנדסאי, יועץ, מפקח, מתאם, מודד, מאפיין, נותן  מתכנן מוכר לעניין פרק זה יוגדר .3
שירות לביצוע עבודות סיוע למימוש פרוייקט הנדסי הרשום באחת ההתמחיות שבמאגר המתכננים, 

 המנוהל באגף ההנדסה והבינוי.

 צוע הפרקאחריות לבי

 .אגף ההנדסה והבינוי אחראי לביצוע האמור בפרק זה .4

 תחולה

 .דן במתכננים מוכרים של אגף ההנדסה והבינוי במשרד הביטחוןפרק ה .5

ידי אגף ההנדסה והבינוי ישמשו גם את יחידות צה"ל בהתקשרויותיהן -המתכננים המוכרים על .6
 .40.20פי המ"ב -בשיטת הקפה על

ידי אגף ההנדסה והבינוי ישמשו גם כמתכננים מוכרים עבור יחידות הסמך -המתכננים המוכרים על .7
 .של משרד הביטחון

 תנאים לאישור מתכננים

לל במאגר המתכננים, לפי הוועדה לרישום מתכננים רשאית לאשר או לדחות בקשה של מתכנן להיכ .8
 שיקול דעתה ובהתייחס לעמידתו באמות המידה המפורטות להלן:

 המתכנן יהיה אדם או תאגיד יחיד הרשום על פי דין. .א

שנים רצופות עד למועד הגשת  5המתכנן הינו בעל ותק במקצוע הרלוונטי של לפחות  .ב
 המועמדות.

בתחום הרלוונטי והינו בעל רישיון המתכנן רשום בפנקס האדריכלים והמהנדסים ככל שקיים  .ג
 בתוקף של מהנדס/ אדריכל/מודד מוסמך בתחום לפי העניין.

היה והמתכנן רשום כחברה זרה  ,על אף האמור בסעיף זה -המתכנן יהיה בעל נתינות ישראלית  .ד
 .יראו את החברה כעונה לצורך סעיף זה ,בע"מ ואולם מנהל החברה הוא אזרח ישראלי

ר בדבר ניהול ספרים כמוגדר בחוק, חתום על ידי רואה חשבון מוסמך או הגיש אישוהמתכנן  .ה
פקיד שומה ואישור המעיד על היותו עוסק מורשה לצורכי מע"מ )ניהול פנקסי חשבונות ורשומות 

 (.1976-לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו
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פים ונהלים לקבל את שכרו על פי התעריף של משרד הביטחון, ספר תעריהמתכנן הסכים  .ו
 לעבודות תכנון במערכת הביטחון במהדורה מעודכנת. 

 .בניה בענףפעיל בתחום הקבלנים רשום / אינו המתכנן אינו  .ז

 .המתכנן אינו מועסק כשכיר מחוץ למשרדו הוא .ח

המתכננים המוכרים  כבר במאגר המתכנן אינו בעל משרד או שותף באחד המשרדים הרשומים .ט
 .במשהב"ט

 .בהתאם לסיווג הנדרש בעבודתו שהב"טבמביטחון אגף ביטחוני מטעם  המתכנן קיבל זיכוי .י

המתכנן עומד בדרישות חוק שירות הציבור )הגבלות לאחר פרישה( תשכ"ט )"חוק הצינון"(. אם  .יא
המבקש עבד בשירות הציבור וטרם עברה שנה ממועד פרישתו, יגיש אישור שהינו זכאי על פי 

 מתן היתרים.חוק הנ"ל, או שקיבל היתר מהוועדה ל

המתכנן יציג לכל תחום בו הוא מבקש להירשם, לפחות שלושה פרויקטים שנעשו בשמונה  .יב
השנים האחרונות במסגרת משרדו באופן עצמאי או ע"י עובד מעובדי משרדו במסגרת משרד 

 אחר, ובלבד שיומצאו אישורים מתאימים להנחת דעת משהב"ט על כך. 

בטופס  4עמוד  19)שבסעיף  יפים המופיעים בהצהרהכל תתי הסע המתכנן ימלא ויחתום על .יג
 "בקשה להיכלל ברשימת הספקים המוכרים של אגף ההנדסה והבינוי"(. -5.1

לאדם שהינו בעל השליטה  ,דלעיל 'יא-', ט'ה-'סעיפים בתתי הכוונה ב ,מתכנן שהינו תאגיד לגבי .יד
 מהון המניות המונפק בתאגיד המתכנן. 51%בתאגיד והמחזיק לפחות 

לעיל, רשאי להגיש בקשת מועמדות לרישום למאגר, גם  'יד -ו ', ד', ג'ל אף האמור בסעיפים בע .טו
המפורטות בתתי סעיפים אך עומד באחת מהדרישות  ,מתכנן שאינו עומד בדרישות סעיפים אלה

1-3: 

עובדים קבועים לפחות במשך שנה או יותר מיום הגשת המועמדות ואשר  5המתכנן מעסיק  (1
 3סעיפים ג' עד ד' לעיל. בנוסף נדרש כי לפחות תתי עומד בדרישות שבכל אחד מהם 

 מהעובדים דלעיל יעמדו בדרישות סעיף ב' לעיל;

לפחות אחד מבעלי השליטה במתכנן עומד בדרישות שבסעיפים ב' עד ד' לעיל. "בעל  (2
 או יותר מן הערך הנקוב בהון המניות 33% -שליטה" לעניין זה משמעו מי שהינו מחזיק ב

 המונפק של המתכנן.

מתכנן אשר יחול שינוי בעמידתו בתנאי מהתנאים שבסעיף זה, יודיע על כך באופן מיידי, ליחידה  .טז
להתקשרויות עם יועצים ומתכננים במשהב"ט/ אגף ההנדסה והבינוי ועד לעמידתו מחדש 

 בתנאים, לא יוכל לקבל עבודות בתחום עיסוקו.

ומעקב במערכת לניהול ממשהב"ט יידרש להשתמש  ידוע למתכנן כי כאשר תימסר לו עבודה .יז
באותה עת אצל  ותה נהוגינאשר תהי אחר ביצוע, באמצעות האינטרנט, לצורך ניהול תכניות

המזמין )אגף ההנדסה והבינוי, ח"א, פקע"ר, חה"י או כל מזמין אחר של משהב"ט( ואשר 
מתחייב אם כן  המתכנן בעבודתו מול צוות המתכננים ומזמין העבודה.את המתכנן  נהתשמש

 כאמור, ולשאת על חשבונו בכל ההוצאות הכרוכות בכך.  ותת המתאימולהחזיק במערכ

$. ביטוח  100,000בסך של  מינמאלי המתכנן מבוטח בביטוח אחריות מקצועית - ביטוח מקצועי .יח
דרישה מינימלית אשר נדרשת לצרכי רישום בלבד. במועד בו תימסר כאמור בגובה זה הינו 
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סכום כנן עבודה, יהיה עליו לערוך ביטוח בהתאם לאחריותו בפרוייקט ובהתאם לגובה למת
 ההתקשרות.

 כללי טיפול - /בקשת מתכנן

תועבר הבקשה למרכז  ,בקשה לקבלו ולאשרו כמתכנן מוכר של משרד הביטחון ,ידי מתכנן-הוגשה על .9
 :הוועדה ויטופל בבקשה כלהלן

 .ט בנהלי אגף ההנדסה והבינויהבקשה תוגש בכתב בצירוף שאלון כמפור .א

' להוראה זו( לשם גביטחון במשהב"ט )בטופס כמפורט בנספח  אגףמרכז הוועדה יפנה אל  .ב
 .קבלת זיכוי ביטחוני

יביא מרכז הוועדה את הבקשה לדיון בפני הוועדה  ,ידי יח' הביטחון במשהב"ט-אושר המתכנן על .ג
 זה. לרישום/ השעיית מתכננים כאמור בסעיף 

ידי יח' הביטחון במשהב"ט שאין לרשום את המתכנן לביצוע עבודות מסווגות עבור -נמצא על .ד
יעביר את המקרה לדיון והחלטה של הוועדה הפועלת במשהב"ט כמפורט  ,משרד הביטחון

 .66.10בהמ"ב 

הבקשה הועברה לטיפול את העובדה כי  יח' הביטחון במשהב"ט תביא לידיעת מרכז הוועדה .ה
 הוועדה בהתאם.

 ועדה לרישום/ מתכננים

לרישום מתכננים, בראשות ר' היח' להתקשרויות עם מתכננים, באגף ההנדסה והבינוי פועלת ועדה  .10
מוסמכת לאשר רישום במאגר המתכננים של האגף, באופן זמני או קבוע, או לחילופין לדחות בקשה ה

 לרישומו של המתכנן.

 רישום מתכננים .א

הכוללת את הפרטים והמידע  , SAPבמשרד הביטחון מנוהל רישום המתכננים במערכת (1
 לגבי המתכננים המוכרים של משרד הביטחון.

 ינוי יהיה באחריות ר' היח' להתקשרויות עם מתכננים.ניהול הרישום באגף ההנדסה והב (2

ביא לידיעת היחידות הנוגעות בצה"ל ובמשהב"ט את ת ת התקשרויות עם מתכננים,יחיד (3
 רשימת המתכננים המוכרים, באמצעות פרסום פרוטוקול ועדת הרישום בפורטל רימון. 

התקשרויות עם יוודא ר' היח' ל ,להיכלל במאגר המתכנניםאושרה בקשתו של מתכנן  (4
וכן יוודא את מחיקתו של מתכנן אשר  ,בהתאם לכך SAPמתכננים את רישומו במערכת ה

 .הושעה או נפסל

לאחר אישור הוועדה לרישום מתכננים לכלול במאגר הספקים את הספק הפונה, רשאי  (5
הספק להשתתף במכרזי אגף ההנדסה והבינוי, ככל שהוא עונה לתנאי מסמכי המכרז ו/או 

בדרך של פטור ממכרז ו/או להגיש הצעה בדרך אחרת שתיקבע על ידי אגף  להיבחר
 ההנדסה והבינוי.

על פי כישוריו וכישורי עובדי משרדו האחראים לתחומי במאגר המתכננים המתכנן יירשם  (6
ידי -ויאושרו על ,ידו בשאלון ובטפסי ההרשמה-בהתאם לנתונים שיוגשו על ,העיסוק השונים

 .הוועדה
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רך מילוי הטפסים, יעזר המתכנן באתר משהב"ט בכתובת כמו כן, לצו (7
www.online.mod.gov.il  ||מדריך רישום"( טפסים לרישום ספק בינוי )מידע לספק". 

 ועדה לרישום מתכננים .ב

ון                           בקשות של מתכננים להתקבל כמתכננים מוכרים של משרד הביטחון, תובאנה לדי (1
אשר המשמשת גם וועדת ערר באהו"ב בעת הצורך, בפני הוועדה לרישום מתכננים, 

 הרכבה להלן:  
 

 יו"ר - ר' היח' להתקשרויות עם מתכננים (א

 חבר - היח' להתקשרויות עם מתכננים )מ"מ יו"ר( -רח"ט מכרזים  (ב

 חבר - נציג גוף דורש )לפי העניין( (ג

 חבר - טינציג היועמ"ש המשפ (ד

 חבר - נציג חטיבת בקרה ונהלים (ה

 משקיף - נציג ארגון המהנדסים והאדריכלים (ו

 חבר - נציג ציבור                                                                   (ז

 מרכז הוועדה - ע' בכיר למאגר מתכננים                                                (ח

 חלטות:הרכב מחייב לקבלת ה (2

לישיבות הוועדה יזומנו כל חבריה. לא הגיעו במועד שנקבע כל חברי הוועדה, ישקול יו"ר 
 ההרכב המחייב לקבלת החלטות הוועדה הינו:הוועדה אם לקיים את הדיון. 

 

 חבר - יו"ר הוועדה או ממלא מקומו (א

 חבר - נציג היועץ המשפטי (ב

 חבר - נציג אחד הגופים הדורשים (ג

 חבר - נציב ציבור (ד

 ים לעבודת הוועדההכלל .ג

החלטות הוועדה אחת לחודשיים לפחות.  ,התכנסות הוועדה ייקבעו ע"י יו"ר הוועדהמועדי  (1
בהתאם לעמידה בקריטריונים הנדרשים ע"י היח' להתקשרויות וברוב קולות )תתקבלנה 

תוך התחשבות בחוו"ד המהנדסים הראשים  לעיתים לפרק ג', 8 בסע', כמפורט מתכננים
  באגף(.

 .וויון בהצבעה תהיה ליו"ר הוועדה זכות הצבעה כפולהשה של במקר (2

 .רשאי יו"ר הוועדה להזמינו בפני הוועדה ,לפני מתן אישור לרישום מתכנן (3

שאינו מתאים לקריטריונים הנדרשים  ,היה והוועדה מחליטה שלא לאשר בקשה של מתכנן (4
הסיבות  תוך נימוקבכתובים  עליה להודיע לו על כך ,או מסיבות אחרות ,ע"י המשרד

 יום בפני הועדה. 90ה. ומתן אפשרות לערער תוך לדחיי

 בסמכות הוועדה לאשר חריגים לרישום במקרים הבאים: (5
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 לחץ כאן –לעיון בעותק למהדורה קודמת 

 48 מתוך 27 עמוד

 

תעריף שעה חריג לעובד מקצועי )מהנדס, הנדסאי, טכנאי על בסיס ניסיון רב בתחום  (א
 (. לצורך זה יוזמן להשתתף בוועדה נציג היחידה הכלכלית.בו מבקש להרשם

 ק שאינו בתחום ההנדסה אך בעל מקצוע נדרש לפרויקט ספציפי.ספ (ב

יובא  ,גם לאחר ששמעה את טענותיושלא לאשר רישומו  ערער המתכנן על החלטת הוועדה (6
 ..ה' בפרק זה להלן9 כאמור בסעיףשוב,  הרישום ערעורו בפני וועדת 

ף ביטחון אגידי -יועבר המקרה על ,נמצא שאין לאשר את הבקשה מסיבות ביטחוניות (7
 .66.10בהמ"ב במשרד הביטחון כמפורט  הפועלתבמשהב"ט לדיון והחלטה בפני הוועדה 

 .(4להוראה )עמ'  8בסע' ירות המבקש מבחינת "חוק צינון" כאמור הוועדה תבדוק את כש (8

תחליט הוועדה  -המתכננים עד לקיום תנאי כלשהו  יוסר ממאגרקבעה הוועדה שהמתכנן  (9
קבעה הוועדה במפורש שיוחזר המתכן רק לאחר  .אם התנאי הינו מהותי או טכני בלבד

 .החזירותהיה רק היא בעצמה רשאית ל ,שתקבע כי התקיים התנאי

 .מרכז הוועדה יערוך רישום פרוטוקול בעת דיוניה באישור /אי אישור והשעיה של מתכנן (10

  :תפקידי מרכז הוועדה .ד

 ,יוגשו כל הפרטים הנוגעים ,לכל בקשה של מתכנן לרישום במאגר המתכנניםיוודא כי  (1
  בקשתו.ולהודיע בכתב למתכנן אודות החלטת הועדה בגין  "שאלון למתכנן"כנדרש ב

  .המתכננים מאגרלרכז הפרטים והמידע לגבי המתכנן ב (2

אגף ינים להיכלל ברשימת המתכננים המוכרים אל ילהעביר פניות של המתכננים המעונ (3
 .להוראה זו ד'על גבי טופס שבנספח  ,ביטחון במשהב"ט לשם קבלת הכשר ביטחוני

 המתכננים הקשור לניהול קובץ בכל SAPלקבל הנתונים ולהזרים מידע למערכת ה (4
 .והשינויים החלים ברשימת המתכננים המוכרים

 ועדת ערר .ה

 .רישום במאגר המתכנניםכוועדת ערר לגבי גם מש תשבאהו"ב ועדת הרישום  (1

 -כאשר הערעור הוא בגין השעיה מסיבות שהועלו על  ,ועדה זו תשמש כוועדת עררבמקרה ו (2
 במשהב"ט.טחון בי אגףישתתף בה גם נציג  ידי יח' אגף הביטחון במשהב"ט.

 :תדון ותטפל בתחומים ובמקרים הבאים הוועדה (3

 .מקרים אשר הוועדה לרישום מתכננים החליטה להביא בפניה (א

 .מקרים בהם המתכנן ערער על החלטת הוועדה לאישור מתכננים (ב

אין מחובתה של הוועדה להזמין מתכנן להופיע בפני הועדה לאחר קבלת החלטה על אי  (4
תינתן למתכנן האפשרות להופיע בפני הוועדה אם הביע את בקשתו אישורו יחד עם זאת, 

 .לכך
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 לחץ כאן –לעיון בעותק למהדורה קודמת 

 48 מתוך 28 עמוד

 

 כללי טיפול -השעית מתכננים /פסילת

 :במשרד הביטחון תטפלנה בהשעיית מתכננים לצמיתות או לתקופה קצובה הוועדות הבאות .11

 , תטפל במקרים הנוגעים לסיבות פליליות וביטחוניות. 66.10על פי המ"ב אשר ועדה,  .א

הנוגעים לפסילת/השעיית מתכננים תטפל בכל המקרים באגף ההנדסה והבינוי אשר ועדה  .ב
 .)וועדת השעייה על רקע מקצועי באהו"ב( .שאינם על רקע פלילי/בטחוני באהו"ב

 :ועדההרכב הלהלן  .ג
 

 יו"ר - סגן בכיר לר' האגף ור' יח' התקשרויות                               (1

 חבר - ר' היח' להתקשרויות עם מתכננים )מ"מ יו"ר( (2

 חבר - נציג  מיחידת התקשרויות עם מתכננים )ברמת רת"ח( (3

 ףמשקי - נציג הגוף הדורש )לפי הענין( (4

 חבר - ר' רח"ט בקרה ונהלים (5

 חבר - נציג היועמ"ש למעהב"ט (6

 חבר - נציג אכ"ס (7

 חבר - נציג ציבור (8

בנושאי יחידת צמ"ה תשתיות ותקנ"מ ר' יחידת צמ"ה  (9
 וחומרי תשתית

 חבר -

 מרכז הוועדה - עוזר בכיר למאגר מתכננים (10

לא תתקבל  ,במסגרת הדיון המקדים .שעיההבמקרים מסויימים יתקיים דיון מקדים לוועדת ה .ד
החלטה על השעיית מתכנן, תתקבל במסגרת ועדת ההשעיה  .החלטה הקשורה להשעיית מתכנן

 בלבד.

לישיבות הועדה יוזמנו כל חבריה. לא הגיעו למועד שנקבע כל חברי הועדה, ישקול יו"ר הוועדה  .ה
אם לקיים את הדיון. בכל מקרה, הרכב מחייב של חברי הוועדה לשם קבלת החלטות יהיה 

 מן:כדלק

 יו"ר הועדה או ממלא מקומו. (1

 נציג ציבור. (2

 נציג היועמ"ש למעהב"ט (3

 נציג אכ"ס. (4

  .חייב יו"ר הוועדה להזמינו להופיע בפני הוועדה ,לפני קבלת החלטה להשעיה של מתכנן .ו

 יינתנו לו. ,ביקש המתכנן לקבל את פרטי ההנמקות להשעייתו .ז

ידי היועמ"ש -שתימסר למתכנן עליקבע נוסח ההודעה  ,נפסל או הושעה מסיבות ביטחוניות .ח
 .למעהב"ט בתיאום ובאישור של גורמי הביטחון הנוגעים
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 לחץ כאן –לעיון בעותק למהדורה קודמת 

 48 מתוך 29 עמוד

 

 :יודיע על כך מרכז הוועדה לגורמים הבאים ,ידי אחת הוועדות הנ"ל-נפסל או הושעה מתכנן על .ט

 יחידת הספקים -מנה"ר  (1

 יחידת הספקים -אכ"ס  (2

 גופים דורשים רלוונטים. (3

 .וקול בעת דיוניה באישור/אי אישור והשעיה של מתכנןמרכז הוועדה יערוך רישום פרוט .י

 סמכויות -להשעיית מתכננים ויועצים באהו"ב על רקע מקצועי ועדה  .12

 השעיית משרד תכנון באופן זמני )לתקופה של לא פחות משנה( או לצמיתות. .א

 ביטול או קיצור תקופת השעייה של משרד תכנון בתקופת השעייתו. .ב

 מהלך עבודה במסגרת הזמנה פעילה.מתן התראה למשרד תכנון ב .ג

 נזיפה ורישום הערה בתיק הספק. .ד

 הרחקה מהפרויקט באופן מיידי והחלפתו במשרד אחר. .ה

 הקפאת רישום משרד תכנון עקב הליך פלילי נגדו. .ו
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 לחץ כאן –לעיון בעותק למהדורה קודמת 

 48 מתוך 30 עמוד

 

 נספח א'

 

 מדינת   ישראל

 משרד  הביטחון

 חובותיהם וזכויותיהם )להלן:"התקנון"( -תקנון אישור ספקים מוכרים 

קנון זה חל על כלל הספקים המוכרים של משרד הביטחון כהגדרתם בתקנות חובת המכרזים  ת
, למעט קבלנים ומתכננים הרשומים רק ברשימת 1993 -)התקשרויות מערכת הביטחון(, התשנ"ג 

 הספקים של אגף ההנדסה ובינוי.

מוכר בתקופת הכללתו  הוראות תקנון זה קובעות את הכללים, החובות והזכויות, אשר יחולו על ספק
 ברשימת הספקים המוכרים.

 הגדרות

 להגדרות שלהלן יש לייחס את הפירושים כמצוין לידן, אלא אם תוכן הדברים מחייב אחרת:

בהתאם לתקנות חובת המכרזים )העדפת תוצרת מאזורי עדיפות לאומית(,  -" אזור עדיפות לאומית"
 .1998-התשנ"ח

 שרים והחתומים ע"י מורשי החתימה של המשרד.מסמכי ההתקשרות המאו -" הזמנה"

 משרד הביטחון.  -" המשרד"

מסמך שהגיש הספק המוכר כמענה לבל"מ של המשרד )במסגרת מכרז או פטור ממכרז(  -" הצעה"
לאספקת טובין או לביצוע עבודה או למתן שירותים או ביצוע עסקה במקרקעין, על כל נספחיו, תנאיו 

 וחלקיו.

 .1993 –התשנ"ג  נות חובת המכרזים )התקשרויות מערכת הביטחון(,תק -" התקנות"

 לתקנות.  10ועדה לאישור ספקים מוכרים והשעייתם מכח תקנה  -" הוועדה המוסמכת"

 הוצאת ספק מרשימת הספקים המוכרים.   -" השעיה"

 לתקנות.  8ועדה לפטור ממכרז הפועלת במשרד הביטחון מכח תקנה  -" ועדת פטור"

פנייה בבקשה להגיש הצעות )בל"מ(, לאספקת טובין או לביצוע עבודה או למתן  -" מסמכי המכרזמכרז/"
 שירותים או לביצוע התקשרות במקרקעין, על צרופותיה.

 10ספק אשר נכלל ברשימת הספקים עפ"י החלטת הוועדה המוסמכת, כמשמעותו בתקנה  -" ספק מוכר"
 לתקנות.

לתקנות המנוהלת על ידי  10הספקים המוכרים מכח תקנה  רשימת -" רשימת הספקים המוכרים"
 היחידה לשילוב ובקרת ספקים במנה"ר.

 

  מספר ספק: __________
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 כללי

בקשה להיכלל ברשימת הספקים המוכרים תוגש באתר הסחר האלקטרוני של המשרד, לידי המשרד  .1
או מי שהוסמך על ידו לשם כך, כאשר הבקשה על מסמכיה הנדרשים חתומה על ידי  המורשים 

 בשם הספק ולחייבו על פי דין.  לחתום

הוועדה המוסמכת רשאית לאשר או לדחות את הבקשה לפי שיקול דעתה בהתייחס לעמידתו של  .2
לתקנות  או באמות מידה נוספות שתקבענה  10הספק באמות המידה העיקריות הקבועות בתקנה 

 ע"י המשרד ותפורסמנה באתר המשרד. 

קים המוכרים, הספק ישלים כל מסמך, אישור, הצהרה לשם תמיכה בבקשתו להיכלל ברשימת הספ .3
 או הבהרה שיידרש.

עם אישור בקשת הספק להצטרף לרשימת הספקים המוכרים ע"י הוועדה המוסמכת, רשאי הספק  .4
 להתקשר עם המשרד בין אם בעקבות  מכרז ובין אם בעקבות פטור ממכרז. 

 ות תקנון זה אלא להוסיף עליו. אין בדרישות מסמכי ההתקשרות עם הספק בכדי לגרוע מהורא .5

"[ החל תקופת ההכללה כספק מוכר" -]להלן שנים בלבד 5 -אישור ספק כספק מוכר יהיה בתוקף ל .6
חודשים טרם סיום תקופת ההכללה כספק מוכר,  3ממועד החלטת הוועדה המוסמכת על אישורו. 

ים )שתכלול את מלוא למשרד הביטחון בקשה מחודשת להיכלל ברשימת הספקים המוכר  יגיש הספק
הטפסים והמסמכים הנדרשים לצורך כך(. ככל שהספק לא יעשה כן בפרק זמן זה, ימחק הספק 

 מרשימת הספקים המוכרים לאלתר בתום תקופת ההכללה כספק מוכר.

במקרה של כוונה לבצע העברת בעלות או העברת שליטה בספק או שינוי בזהות בעלי השליטה  .7
(, בין אם על דרך של מכירה לתאגיד או 1968-חוק ניירות ערך תשכ"חבספק )"שליטה" כמוגדר ב

ליחיד ובין אם בדרך של מכירה לציבור, הפרטה או מיזוג, או בכל דרך אחרת, ידווח הספק למשרד 
בכתב על כך במועד המוקדם ביותר האפשרי, וימציא למשרד כל מסמך הנדרש ממנו ע"י המשרד 

 בהקשר זה. 

כתב של המשרד לשינוי המתוכנן, וקיום דרישות הביטחון, בין היתר בהתאם קבלת הסכמה מראש וב
לתקנון זה, מהווים תנאי להמשך התקשרות הספק עם משהב"ט ו/או להמשך ההכרה בספק כספק 

 מוכר של משהב"ט.

כל ספק מוכר חייב לדווח בכתב למשרד, על כל העברת בעלות או העברת שליטה בספק או שינוי  .8
(, בין אם על דרך של 1968-ליטה בספק )"שליטה" כמוגדר בחוק ניירות ערך תשכ"חבזהות בעלי הש

מכירה לתאגיד או ליחיד ובין אם בדרך של מכירה לציבור, הפרטה או מיזוג, או בכל דרך אחרת, 
בסמוך לביצוע השינוי. כמו כן, הספק מתחייב לדווח על כל שינוי במען, במספרי טלפון, דואר 

בזהות המנהלים ומורשי החתימה של הספק ובכל פרט שנמסר למשרד בעת רישומו  אלקטרוני, שינוי
 כספק מוכר. 

 הספק ימציא למשרד כל מסמך נוסף הנדרש ממנו ע"י המשרד בהקשר זה. 

לעיל, המשרד יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי,  7-8במקרה של ביצוע שינוי כאמור בסעיפים  .9
להמשך ההכרה בו כספק מוכר הוראות  ספק עם משהב"ט ו/אולהוסיף כתנאי להמשך התקשרות ה

ובכל מקרה חל איסור על הספק להעביר מידע בעניין סודיות, סיווג ביטחוני והיבטי אבטחת מידע. 
 מכל סוג שהוא לגורמי בעלות זרה שלו מכל דרגה שהיא ללא אישור המשרד.
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א, אזרח עובד צה"ל או עובד הוועדה המוסמכת לא תאשר בקשת עובד משרד הביטחון, איש צב .10
יחידת הסמך של משרד הביטחון, להירשם כספק מוכר ברשימת הספקים בתקופת עבודתם או 

 שירותם.

הכרה בפורש משירות המדינה או צה"ל כספק מוכר תהיה בכפוף לעמידתו בחוק שירות הציבור  .11
 .1969 –)הגבלות לאחר פרישה(, תשכ"ט 

אות תקנון זה, המשרד רשאי יהיה לנקוט באמצעים העומדים בכל מקרה של הפרה של מי מבין הור .12
 לרשותו על פי תקנון זה או לפי כל דין. 

כל התקשרות בין הספק למשרד תנוהל על פי הוראות משרד הביטחון, כפי שיהיו בתוקף מעת לעת,  .13
 וככל שהן רלבנטיות לעניין.

 ביקורת

מבקר המערכת לבקר או לבדוק או לקבל  המשרד רשאי באמצעות נציגים שיוסמכו על ידו או נציגי .14
לידיו או להעתיק כל מסמך או רשומה בקשר לביצוע ההתקשרות ועלויות ההתקשרות ובכלל זה לעיין 
בספרי החשבונות של הספק ובכל מסמך אחר הנוגע לביצוע ההתקשרות או עריכת חישובי עלות או 

בכל מהלך תקופת ההתקשרות ותוך בקרת חשבונות הספק, ולהעתיק מתוכם כל פרט שיידרש. זאת 
 שנים מגמר האספקה בגין אותה התקשרות. 3

פי שיקול דעת המשרד נדרשים -במקרה בו ההתקשרות מצריכה קביעת תעריף שעת עבודה, ועל .15
 נתוני הספק לשם ביצוע אודיט, יחולו ההוראות להלן: 

רשאי המשרד לבדוק את ספריו של הספק כל שלוש שנים מתום  40.062בהתאם להוראת המשרד  .16
עת תעריף שעת שנת בדיקת הספרים האחרונה, או במועד מוקדם יותר כמוגדר בהוראה, לצורך קבי

 עבודה.

ספק שנתבקש ע"י המשרד להמציא נתונים לקביעת תעריף שעת עבודה, כמפורט בהוראת המשרד  .17
חודשים מסיום  6חודשים מקבלת פניית המשרד לכך, או תוך  3ימציא נתונים למשרד תוך  40.062

 שנת המאזן עליה נערך אודיט.

לא המציא הספק את הנתונים המבוקשים כאמור לעיל, יהיה רשאי המשרד לבטל את תוקפו של  .18
ט באמצעים נוספים להם הוא זכאי התעריף האחרון שנקבע, וזאת מבלי לגרוע מזכות המשרד לנקו

 כלפי הספק, עפ"י תקנון זה, הוראות המשרד ולפי כל דין.

המשרד או מי מטעמו רשאי לבדוק בכל עת את עיסוקו/מפעלו/חצרו של הספק, לרבות בדיקה טכנית  .19
הבוחנת את המיכון ואמצעי היצור הקיימים אצל הספק, לצורך אימות הנתונים שנמסרו למשרד ע"י 

או ההצהרה האחרונה שנמסרה בנדון ע"י הספק. הספק מתחייב לאפשר למשרד, או מי הספק 
 מטעמו, את הבדיקה כאמור ולסייע לו בכך.

 השתתפות במכרזים

על מנת להשתתף במכרז מקוון באתר הסחר האלקטרוני של המשרד, על הספק להצטייד ב"חתימה  .20
 דיגיטלית" מגוף מוסמך )הרשימה מתפרסמת באתר הסחר(.

כל שיוחלט ע"י המשרד לא לקיים מכרז מקוון, יגיש הספק שהוזמן/המעוניין להשתתף במכרז את כ .21
 הצעתו בצורה, במקום ובמועד שייקבעו במכרז.

 ספק מוכר רשאי להגיש הצעה בשמו, ואינו רשאי להגיש הצעה בשם או בעבור אחר.  .22
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רשימת הספקים המוכרים מוכר שחזר בו מהצעתו לאחר שזו נתקבלה, עלול להיות מורחק מ ספק .23
לפרק זמן שייקבע ע"י הוועדה המוסמכת וזאת מבלי שהדבר יפגע בסעדים אחרים להם זכאי  

 המשרד על פי דין.

 הגשת  הצעה של ספק מוכר במכרז תחשב כהסכמה לתנאים המפורטים במסמכי המכרז.  .24

ימנעות וזאת עד ספק הנמנע מלהשתתף במכרז סגור חייב ליתן למשרד מכתב הנמקה על סיבות הה .25
 למועד האחרון להגשת ההצעות. 

 למרות כל הוראה אחרת מהוראות תקנון זה, שמורה הזכות למשרד לא לקבל את     .26
 ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת. 

 אישור הזמנה וביצועה

ספק שהמשרד הודיע לו על זכיית הצעתו במכרז או ספק שהמשרד הודיע לו על הכוונה להתקשר  .27
עקבות החלטת ועדת פטור ממכרז, חייב להמציא למשרד את כל המסמכים והנתונים המהווים עמו ב

תנאים להתקשרות, לרבות תצהירים וערבויות, אם נדרשו, בהתאם לדרישות המופיעות בבל"מ וכן 
אישורים תקפים או תצהירים כנדרש בחוק עסקאות גופים ציבוריים )ניהול חשבונות ותשלום חובות 

 . על הספק להחזיק באישורים אלו במשך כל תקופת ביצוע ההתקשרות. 1976 -"ו מס(, התשל

כל הסכם וכל הזמנה שהוציא לו המשרד תוך שבועיים ממועד הוצאתם ע"י המשרד  ספק נדרש לאשר .28
 אלא אם נקבע אחרת בהתקשרות הספציפית. אי אישור כאמור לא יאפשר קליטת חשבוניות מהספק.

שירות כלשהו או תכולה כלשהי וכי אין לבצע עבודה כלשהי או להשקיע  ידוע לספק כי אין לספק .29
השקעה כלשהי, אלא אך ורק על פי הזמנה תקפה המאושרת על ידי מורשי החתימה של משרד 

אם יסופק שירות כלשהו  -הביטחון ובעלת יתרה מתאימה ואך ורק בהתאם למצוין בהזמנה.  ויודגש 
עבודה כלשהי או תושקע השקעה כלשהי ללא הזמנה תקפה או תסופק תכולה כלשהי או תבוצע 

ובעלת יתרה מתאימה כאמור או שלא בהתאם למצוין בהזמנה כאמור, משרד הביטחון לא יהיה חייב 
לשלם תמורה כלשהי בגין כל שירות/תכולה שסופק/ה כאמור ובגין כל עבודה/השקעה כאמור, כולה או 

 חלקה.

מך בכל הקשור לניהול ההתקשרות הוא עובד משרד הביטחון )אשר כמו כן, ידוע לספק כי הנציג המוס .30
אז מורשי החתימה  -שמו יצויין בתנאים המיוחדים לבל"מ/להזמנה כנציג המוסמך, ואם לא יצויין שם 

"הנציג המוסמך"(, אלא אם כן נקבע  - של משרד הביטחון המופיעים על גבי הבל"מ/ההזמנה( )להלן
המוסמך. כמו כן, יודגש כי בכל מקרה, איש צבא אינו נציג מוסמך  אחרת מראש ובכתב ע"י הנציג

מטעם משרד הביטחון לערוך שינוי כלשהו בתנאי ההתקשרות, בין אם בכתב, בין אם בהתנהגות ובין 
 אם בכל דרך אחרת.

 שיווק מוצרים ביטחוניים

ניים/אזרחיים( אשר היה ויחליט הספק המוכר לשווק  מוצרים ביטחוניים או מוצרים דואליים )ביטחו .31
פותחו עבור מערכת הביטחון או במימונה, מתחייב הספק המוכר לקבל לכך היתר ולפעול בהתאם 

 לתנאי ההתקשרות, לנהלי המשרד ועפ"י כל דין.

והתקנות  2007-הספק המוכר מתחייב לעמוד בהוראות חוק הפיקוח על ייצוא ביטחוני, התשס"ז .32
 שהותקנו מכוחו.
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 רישיונות ואישורים

באחריות הספק לוודא כי במשך כל תקופת ההכללה כספק מוכר ברשותו כל הרישיונות, ההיתרים,  .33
 מוכר, לרבות רישיון עסק.       האישורים וההסמכות הנדרשים על פי כל דין לצורך היותו ספק 

לעיל, ובין היתר תהא  31הספק יישא בכל תוצאה הקשורה באי עמידה במחויבותו על פי סעיף  .34
הזכות לחזור לספק בגין תלונה, תביעה, דרישה או טענה שתופנה למשרד ביחס לאי עמידת למשרד 

 הספק במחויבות זו.

 לעיל. 31ככל שיתבקש ע"י המשרד או מי מטעמו, יציג הספק את המסמכים האמורים בסעיף  .35

 מערכת היחסים בין משרד הביטחון לבין ספק מוכר עמו התקשר

ן לבין ספק  מוכר עמו נערכה התקשרות הינה מערכת יחסים של מערכת היחסים בין משרד הביטחו .36
מזמין וספק. במסגרת מערכת יחסים זו, הספק הינו קבלן עצמאי ולא שוררים, ולא ישררו, בין הספק 

מעסיק ו/או יחסי שותפות ו/או יחסים משפטיים -או מי מטעמו לבין המשרד או מי מטעמו, יחסי עובד
מפורט במסמכי ההתקשרות שנערכה לספק האחריות הבלעדית לכל אחרים מכל סוג שהוא מעבר ל

גורם אשר פועל מטעמו במסגרת ביצוע ההתקשרות שנערכה, לרבות עובדיו, יועציו, קבלני המשנה 
 שלו, הספקים שלו והפועלים מטעמם, ואף אחד מהם לא יחשב כעובד המשרד.

 פעילות הוועדה המוסמכת

שעייתו  כת רשאית להחליט לגביו על  התראה ואזהרה בטרם הידוע לספק המוכר כי הוועדה המוסמ .37
ו/או על השעייתו לתקופה קצובה או לצמיתות, בשל אחת או יותר מהסיבות  ו/או על השעייתו על תנאי

 הבאות:

 הפרה או אי קיום תנאי מתנאי תקנון זה. .א

זה  לעניין סעיף פק איננה תואמת את דרישות המשרד.אם רמת אמינותו הכוללת של הס .ב
"אמינות" משמעותה לרבות: טיב ורמת איכות ביצוע לקויה; פיגור באספקה; מתן מידע מטעה או 
כוזב לרבות הצהרות או מסמכים מטעים או כוזבים; חזרה מהצעה או מהתחייבות; הימנעות 
הספק ממתן תגובה לפניות המשרד להגיש הצעות מחיר; אי אישור הזמנות כנדרש או במועד; אי 

חייבויותיו לרבות בעניין התחייבויות לביצוע עבודות באזורי עדיפות לאומית מקום עמידה בהת
שהצהיר או התחייב הספק לעשות כך; אי דיווח על ביצוע עבודה ע"י קבלן משנה, מקום שנדרש 
לעשות כן; הסבת/העברת ביצוע התקשרות, כולה או חלקה,  לגורם כלשהו ללא קבלת אישור 

 רש.בכתב ומראש מהמשרד כנד

משרד  הפרה או אי קיום תנאי מתנאי ההזמנה שנמסרה לו, או כל התחייבות אחרת שלו כלפי .ג
 הביטחון ובכלל זה אי קיום הנחיות ביטחון.

 רמה מקצועית ירודה בביצוע ההזמנה. .ד

אם בעקבות חקירה פלילית או העמדה לדין פלילי או פסק דין בהליך אזרחי עלו עובדות שיש בהן  .ה
 ספק וביושרו.לפגום באמינות ה

העדר איתנות פיננסית ומצב כספי המטיל ספק בכושרו של הספק לבצע את התחייבויותיו כלפי  .ו
 המשרד.

 חדלות פרעון. .ז

 התנהגות בלתי הולמת או בלתי הוגנת של הספק כלפי המשרד או מי מטעמו.  .ח
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ה התנהלות של הספק שעלולה להביא לפגיעה במעמדם של משהב"ט או מדינת ישראל או לפגיע .ט
 בביטחון המדינה או ביחסי החוץ שלה.    

מחיקת ספק מרשימת ספקים מוכרים של משרד ממשלתי אחר, מסיבה המטילה דופי  .י
 בהתנהגותו ואמינותו. 

אם יתברר שכמה ספקים תיאמו מחירים ו/או עשו קנוניה ביניהם על מנת לגרום לזכיית מי מהם  .יא
 במכרז או למסירת הזמנה לאחד מהם.

 כת חשבונות כנדרש על פי פקודת מס הכנסה והתקנות, הצווים וההוראות     אי ניהול מער .יב
שהוצאו מכוחה, ו/או אי המצאה למשרד הביטחון של אישורים בני תוקף כנדרש בחוק עסקאות 

 .1976-גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות(, תשל"ו

מת הספקים המוכרים או  אם יתברר כי נתונים שמסר הספק למשרד הביטחון לשם הכללתו ברשי .יג
נתונים שמסר הספק למשרד הביטחון לפי דרישת משרד הביטחון או נתונים שמסר הספק 
למשרד הביטחון במסגרת בקשה לקבלת העדפה במכרז )לרבות בקשה לקבלת העדפת תוצרת 

אינם מדויקים, שלמים ועדכניים, או אם  -הארץ, בקשה לקבלת העדפת אזורי עדיפות לאומית( 
 ר כי הספק לא עדכן את משרד הביטחון על שינוי כלשהו באותם נתונים.יתבר

כל דין הנוגעות "ל, לרבות פיטורם וכן הוראות אי קיום הוראות כל דין הנוגעות להעסקת נכי צה .יד
 לחובות כלפי חיילים, לרבות חיילים משוחררים וחיילי מילואים.

רמת הבטחת איכות מסוימת לצורך אם הספק הגיש הצעה  לאספקת מוצר או שירות המחייבים  .טו
אותו המוצר או השירות )לפי העניין(, במסגרתה הצהיר כי יש ברשותו את רמת הבטחת האיכות 
הנדרשת לאותו המוצר או השירות )לפי העניין( והסתבר למשרד כי אין ברשות הספק את רמת 

 הבטחת האיכות הנדרשת.

רבות רכש במסלול חומרי גלם או במסלול אי קיום הדרישות הנוגעות לשימוש בכספי סיוע, ל .טז
USSP   (.40.27)כאמור בהוראת משרד הביטחון 

כת או ע"י ועדה אחרת במשרד הביטחון שבסמכותה ספק אשר הושעה ע"י הוועדה המוסמ .יז
להשעות ספקים, יופיע ברשימת הספקים המושעים אשר מפורסמת באתר הסחר האלקטרוני של 

 המשרד למשך תקופת ההשעיה. 

על כל ספק מוכר חל איסור להסב/להעביר ביצוע התקשרות שערך המשרד עמו, כולה או חלקה,  .יח
ו אשר הושעה ע"י הוועדה המוסמכת או ע"י ועדה אחרת במישרין או בעקיפין, לגורם כלשה

במשרד הביטחון, במשך תקופת ההשעיה. למען הסר ספק, על כל ספק מוכר חל איסור 
להשתמש בקבלן משנה או בספק משנה בהיותם בהשעיה כאמור, לצורך ביצוע ההתקשרות 

 שערך המשרד עמו, כולה או חלקה. 

בחובה גם איסור על מי מבין בעלי השליטה של הספק השעיית ספק מרשימת הספקים, כוללת  .יט
המושעה להשתתף במכרזים הנערכים ע"י משהב"ט ו/או לספק שירותים ו/או לספק טובין באופן 
ישיר ו/או באופן עקיף לצה"ל ו/או למשהב"ט במסגרת כלשהי )בין אם כקבלן ראשי, בין אם 

הל  או נושא משרה אחר או בעל שליטה כקבלן משנה, בין אם כספק משנה, בין אם כעובד  או מנ
 בספק אחר ובין אם בכל דרך אחרת לרבות במסגרת התאגדות אחרת(.

לוועדה המוסמכת תהא סמכות, ככל שתמצא לנכון בהתאם לנסיבות המקרה, אופיו וחומרתו,   .כ
להשעות גם את מי מבין נושאי המשרה של הספק המושעה ו/או מי מבין עובדי  הספק המושעה 

ע כי הוא יהיה מנוע מלהשתתף במכרזים הנערכים ע"י משהב"ט ו/או לספק שירותים ו/או ולקבו
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לספק טובין באופן ישיר ו/או באופן עקיף לצה"ל ו/או למשהב"ט במסגרת כלשהי )בין אם כקבלן 
ראשי, בין אם כקבלן משנה, בין אם כספק משנה, בין אם כעובד  או מנהל  או נושא משרה אחר 

 בספק אחר ובין אם בכל דרך אחרת לרבות במסגרת התאגדות אחרת(.  או בעל שליטה

למען הסר ספק, נושא המשרה/העובד כאמור בסעיף זה )לפי העניין( יהיה גם מנוע מלהירשם  .כא
 כספק מוכר של המשרד. 

אין בהפעלת סמכויות הוועדה המוסמכת, כדי לגרוע מזכויותיו וטענותיו של המשרד כלפי  ספק  .כב
 התקשרות עמו ו/או על פי כל דין.על פי תנאי ה

החלטות הוועדה המוסמכת תחולנה גם על מעמד הספק הרשום ברשימות ספקים אחרות  .כג
 המנוהלות באגפים אחרים במשרד הביטחון.

 האמור בפרק זה לעיל אינו גורע מסמכויות ועדות השעיה אחרות הפועלות במשרד הביטחון. .כד

 העסקת עובדים זרים

ביצוע התקשרות כלשהי עם המשרד )בין אם ההתקשרות שנערכה בין  הספק מתחייב כי לצורך .38
הספק לבין המשרד היא עבור גוף דורש במשרד ובין אם היא עבור גוף דורש בצה"ל(  הספק וכל מי 
מטעמו לרבות כל קבלן משנה שלו, לא יעסיקו עובדים שאינם אזרחים ישראליים או תושבים בה, 

 עובדים זרים(, אלא אם נתקיימו כל אלה: – לרבות פלסטינאים מהשטחים )להלן

 .1991 -ההעסקה היא בהתאם להוראות חוק עובדים זרים )העסקה שלא כדין(, התשנ"א  .א

 "ט.במשהבאגף ביטחון ומראש, ע"י ניתן אישור להעסקה, בכתב  .ב

הספק יכלול בכל התקשרויותיו עם קבלני משנה לצורך ביצוע התקשרות כלשהי עם המשרד כאמור  .39
הוראה המחייבת את קבלן המשנה ומי מטעמו שלא להעסיק עובדים זרים בניגוד להוראות פרק  לעיל,

 זה.

 "שימוש/משתמש סופי"

לצורך יצוא טובין, ידע או שירות ביטחוני  ,במדינות רבות בעולם מחייב הדין המקומי לקבל רישיון יצוא .40
מדינת היצוא מגבלות לגבי או דו שימושי שנרכשו באותה המדינה למדינה אחרת. לעתים מטילה 

ולגבי הגורמים שיהיו רשאים להשתמש בהם  ,השימוש שיעשה בטובין או בידע או בשירות כאמור
 )מגבלות שימוש סופי ומשתמש סופי(, כתנאי לקבלת רישיון היצוא. 

לצורך ביצוע הזמנה של מערכת  ,ספק מוכר של המשרד, הרוכש טובין או ידע או שירות בחו"ל .41
כתנאי לקבלתם, להמציא  ,נדרש לעיתים ,המשרד, תעשיות ביטחוניות, צה"ל וכדומה(הביטחון )

התחייבות של המשרד למגבלות שהוטלו על ידי מדינת הייצוא  ,למוכר או לשלטונות מדינת הייצוא
)כתב התחייבות( לרבות התחייבות שלא יעשה שינוי בשימוש הסופי ובמשתמש הסופי מאלה 

הטובין או הידע או השירות לא ייוצאו ממדינת ישראל, אלא בהתאם לאישור שהתחייבו לגביהם וכן ש
 שלטונות מדינת הייצוא האמורה. 

בכל מקרה בו הספק נדרש להמציא אישור / הצהרה / התחייבות לצורך רכש בחו"ל, על הספק לקבל  .42
הספק אישור מראש ובכתב מאת המשרד לנוסח המוצע וזאת בטרם ההמצאה כאמור. בנוסף, ימציא 

 למשרד התחייבות "גב אל גב" שלא לחרוג מתנאי הרישיון בהתאם לדרישות המשרד.  
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 סגירת קו ייצור חיוני

 ספק מוכר אינו רשאי לסגור קו ייצור חיוני, אלא אם ניתן לו אישור מראש ובכתב מאת      .43
הם צורך חיוני, המשרד לכך ובהתאם לתנאי האישור. קו ייצור חיוני הנו תשתית פיזית או מוקד ידע ש

 שהוגדר ע"י המשרד ככזה. 

 סודיות וביטחון 

 שעניינו סודות רשמיים.  1977 –תשומת לב הספק להוראות פרק ז', סימן ה' לחוק העונשין, תשל"ז  .44

 על הספק לפעול בהתאם להנחיות הביטחון של המשרד החלות עליו, לרבות:  .45

מכרז מסווגים, מסמכי מו"מ מסווגים, הנחיות הביטחון הנוגעות למידע מסווג )לרבות מסמכי  .א
מסמכי התקשרות מסווגים, שרטוטים מסווגים, דגמים מסווגים וכל מידע מסווג אחר המגיע אל 
הספק במסגרת מגעו עם המשרד(. תשומת לב הספק כי חל עליו איסור לגלות מידע מסווג לגורם 

 כלשהו שלא אושר לכך ע"י גורמי הביטחון של המשרד מראש ובכתב. 

לגורמים הפועלים מטעמו   הכשר ביטחוני בסיווג המתאים  הנחיות הביטחון הנוגעות להסדרת .ב
 של הספק, מבעוד מועד, כך שבמסגרת ביצוע כל התקשרות של המשרד עם הספק יפעלו מטעם

הספק רק גורמים אשר להם ההכשר הביטחוני בסיווג המתאים, בהתאם למפורט במסמכי 
 גורמי הביטחון של המשרד כפי שיהיו מעת לעת.ההתקשרות ובהתאם להנחיות 

מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה, לא יועברו ע"י ספק מוכר ביצוע התקשרות מסווגת כולה או חלקה או  .46
מידע ביטחוני או קווי יצור מסווגים לכל גורם אחר, לרבות העברה מחוץ לגבולות המדינה, ללא קבלת 

 במשהב"ט.ביטחון אגף אישור מראש ובכתב של הגוף הרוכש 

למסור מידע  או מוגבל במקרים בהם מתבקש ספק מוכר -מסירת מידע לגורמים מחוץ למשהב"ט  .47
או בעלי שליטה זרים מדרגה  לגופים מחוץ למשהב"ט, ובכלל זה גורמי אכיפה או גורמים זרים

קנו , הנוגע לפעילותו של הספק מול משהב"ט או במקרים בהם עומדת להתבצע במתראשונה ומעלה
 זה של גורמים זרים, הספק יפנה אלשל ספק מוכר ביקורת על ידי גורמים מחוץ למשהב"ט, ובכלל 

 מכל סוג שהואבמשרד לקבלת אישור והנחיות בכתב. בכל מקרה לא ימסור הספק מידע ביטחון אגף 
 במשהב"ט.ביטחון אגף או יאפשר ביקורת או מענה ללא אישור מראש ובכתב של 

 הוראות נוספות

פק אשר התקשר עם המשרד וההתקשרות עם הספק בוטלה עקב הפרת הספק את תנאי ס .48
ההתקשרות, רשאית וועדת המכרזים לפסול את הצעתו במכרז חדש עוקב אשר פורסם עקב ביטול 

 ההתקשרות עמו בשל עילה זו לכשעצמה. זאת, ללא צורך בכינוס או בהחלטת הוועדה המוסמכת.

ט בסעדים העומדים לרשותו בהתאם לתנאי תקנון זה ו/או לתנאי מבלי לגרוע מזכות המשרד לנקו .49
המכרז ו/או ההתקשרות, רשאי המשרד לעכב לספק כספים אשר ימצאו לזכותו מפעם לפעם בקופת 
המשרד. זאת, אם הספק לא קיים תנאי מתנאי מכרז כלשהו אליו הגיש הצעה או מתנאי התקשרות 

 ם כאמור, לא תשולם הצמדה או ריבית כלשהי.כלשהי שערך עמו המשרד. בגין עיכוב כספי

ספק מוכר המבקש להכלל ברשימת הספקים המוכרים כבעל אופי פעילות של יצרן/מפתח/נותן שירות  .50
 9000)לפי העניין( המחויב במערכת איכות ביחס לסיווג מסוים, חייב כי  תהא ברשותו תעודת תקן 

ISO או תעודת איכות אחרת, ככל שהיא  ף(במהדורתו התקפה )הכוללת מבדק או סיקור בתוק
נדרשת לשם כך בתדריך "בקשה להכללה ברשימת ספקי משהב"ט" ו/או במסמך "דרישות איכות 

< -מידע לספק < –מספקי משהב"ט" המפורסמים באתר הסחר האלקטרוני של המשרד )דף הבית 
ברשימת גופי  טפסי רישום(. על התעודה להיות כזו אשר התקבלה מגוף התעדה מוסמך, המצוי
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ההתעדה המוכרים ע"י המשרד. אי עמידת הספק בדרישה כאמור, לרבות בשל העדר תעודה כנדרש 
או קיומה של תעודה שפג תוקפה, תביא לביטול הכרת המשרד בספק כבעל אופי פעילות של יצרן / 

 מפתח / נותן שירות )לפי העניין( ביחס לסיווג הרלבנטי.

 שינויים בתקנון

רכים מעת לעת בנוסח התקנון נועדו לחול ולחייב, עם עריכתם, באופן שוויוני את כלל שינויים הנע .51
הספקים המוכרים של המשרד. בהתאם, עם פרסום תקנון עדכני באתר האינטרנט של המשרד ו/או 
משלוחו לכתובות הספקים המוכרים, רשאי המשרד לדרוש מהספקים המוכרים לחתום על הנוסח 

 הוא חתום, למשרד הביטחון. העדכני ולהעבירו, כש

ככל שספק לא ימסור את התקנון החתום למשרד  תוך חודשיים מיום משלוח דרישת המשרד  .52
לכתובתו, ולאחר שתזכורת נוספת לא תיענה בתוך שבועיים, המשרד יהא רשאי להשעות את הספק 

 מרשימת ספקי משרד הביטחון.

וזכויותיהם" שפורסם  מוכרים, חובותיהם תקנון זה מבטל ובא במקומו של "תקנון אישור ספקים .53
 ויעמוד בתוקף עד להודעה אחרת. 2011 בחודש דצמבר

 ה צ ה ר ה
 

ידי -אני/ו החתום/ים קראתי/נו בעיון את "תקנון אישור ספקים מוכרים, חובותיהם וזכויותיהם" שפורסם על
פעול לפיו, ומאשר/ים כי תנאים המשרד, הבנתי/נו את תוכנו ואני/נו מסכים/ים לכל האמור בו ומתחייב/ים ל

 אלה יהוו חלק בלתי נפרד ובנוסף לכל תנאי אחר מכל התקשרות עם משרדכם.

 

 טלפון ופקסימיליה חותמת החברה שם הספק תאריך

    

 

 בחברות בהן יש יותר ממורשה חתימה אחד, נדרשת חתימת שני מורשי חתימה על התקנון.

 

 תפקיד חתימה ת.ז. שם החותם

    

 תפקיד חתימה ת.ז. ם החותםש
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 נספח ב'

 

תקנון הוועדה לקביעת סדרי מסירת עבודות הממשלה לקבלנים כולל חובות הקבלנים לעיון ב
  לחץ כאן – המוכרים לביצוע עבודות עבור הממשלה
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 'גנספח 

מפורסם באתר הפורטל המשרדי ובאתר  - טופס בדיקה בטחונית לרישום ספקים מוכרים במשהב''ט
 .האינטרנט
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 ' דנספח 

 בקשות ספקים - טיפול בהכשר ביטחוני
 

 :ם שלהלןיטופל על ידי הגורמים לפי הכללי ,הוגשה בקשה של ספק לאשרו כ"ספק מוכר"

 .לפי המקרה או לאגף ההנדסה והבינוי ,ספקים במנה"רלשילוב ובקרת הספק יגיש את בקשתו ליח'  .1

במשהב"ט אגף ביטחון הגוף שקיבל את הבקשה, יזרים את המידע למחשב לקובץ המנוהל ע"י  .2
  .לקבלת הכשר ביטחוני לספקים

 ,החתימה של הספק מורשיאו /נהלה ולמחשב יוזרמו נתוני השאלון הביטחוני של כל אחד מחברי הה .3
 במשהב"ט.אגף ביטחוןהזרמת הנתונים תיעשה לפי הכללים וההנחיות שיקבעו ע"י 

 .וירשם לגבי הבקשה אם אושרה או לא אושרה SAP-במחשב תיערך בדיקה באמצעות ה .4

תקופתית אם נתקבל ההכשר  תקיים מעקב ותבדוק ,היחידה שהזרימה את הבקשה למחשב
   הביטחוני.

 ,תצרף אותו לשאלון שהוגש על ידי הספק ,תפיק היחידה תדפיס הכשר ביטחוני ,נתקבל ההכשר .5
 .ותעביר את הבקשה אל מזכיר הוועדה לאישור והשעיית ספקים כמפורט בהוראה זו

 .הספק יוכל להיות מאושר לקבלת הזמנות ברמת סיווג בלמ"ס בלבד .6

לשילוב ובקרת הבקשה ליח' במשהב"ט את טחון אגף בי תחזיר ,לא ניתן ההכשר לבקשתו של הספק .7
 אשר תודיע על כך למבקש. - או לאגף ההנדסה והבינוי ,ספקים במנה"ר

או לאגף ההנדסה  ,ספקים במנה"רלשילוב ובקרת למבקש תנתן הזכות לערער על כך בפניה ליח'  .8
הפועלת  וני,להשעיה על רקע פלילי/ביטחלהחלטת הוועדה את בקשת הערעור אשר תעביר  והבינוי,

וועדה ההחלטה ל מזכיר הוועדה יביא ,אם גם אז לא קיבל הספק הכשר .66.10כמפורט בהמ"ב 
 .כספק מוכר הסופיאישורו לצורך אי  ת ספקיםעילאישור והש

יפנה הגוף הרוכש הנוגע אל  ,סודי או סודי ביותר ,לאישור הספק לקבלת הזמנות ברמת סיווג שמור .9
 .יח' הביטחון במשהב"ט בטיפול ידני פרטני
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 ה'נספח 

 מנה"ר – שע"ח רישום ספק במצב

 כללי

מכל סוג  שע"חההכרזה על מעת  ,ואישור ספקיםהוראה זו קובעת את התהליכים הקשורים ברישום  .1
 שהוא.

 . שע"חההוראה באה לתת מענה להתקשרות עם ספקים שאינם ספקים מוכרים בעת הכרזה על  .2

 .שע"חהפעלת הוראה זו תבוצע רק עם הכרזת מצב  .3

 מטרה

ביחידת סגן ר'   שע"חמטרת ההוראה לפרט את הנוהל המקוצר לרישום ואישור ספקים מוכרים ב .4
 נה"ר לתיעוש וניהול הרכש.מ

 שע"חבאישור ספקים 

בלבד ואינם במעמד של ספק מוכר,יירשמו  ,שע"חספקים שידרשו לשם התקשרות עם משהב"ט ב .5
ובהתאם לצרכים  המידיים(   שע"חבקובץ הספקים של מנה"ר כספק זמני למצב כוננות )לאחר הכרזת 

  .שע"חעד וזאת עד סיום מצב  "ספק זמני"( -)להלן מאושר זמנית - 80ויקבלו מעמד 

היח' לשילוב ובקרת ספקים תנהל רשימה של כל הספקים שאושרו בנוהל זה על מנת לעקוב אחריהם  .6
 א' לעיל.10לביצוע הסיפא שבסעיף 

ז הרכש הסמכות לאשר נציגו במש"ב מרכלהיחידה לשילוב ובקרת ספקים או  תהיה לר' שע"חב .7
 .ספקים זמניים

עפ"י המלצת ראש  ,בלמעט אהו" פקים זמניים תהיה לגבי כל סוגי הספקיםלאשר ס סמכות הנ"לה .8
 ובתאום עם קב"ט מנה"ר/מרכז הרכש. .הנוגע ראש המערכה לרכש מהיר/מערכהה

יפנה לר' היחידה לשילוב ובקרת ספקים או נציגו במש"ב  ראש המערכה לרכש מהיר/ראש המערכה .9
 במקרים הבאים: יכספק זמנ ,מרכז הרכש וינמק בקשתו להכרת הספק

 .הוחלט שתוצא הזמנה לספק ע"ב פטור ממכרז .א

 יפורסם מכרז פומבי באתר הסחר ויש עניין למשרד שהספק ישתתף בו. .ב

 . גזברות - מיד עם קבלת הבקשה ביחידת הספקים במנה"ר, יש להוציא התראה לאכ"ס .10

יש  מכי הספק.יצורף נספח א' אליו יצורפו מס ,מערכה לרכש מהירראש ה/לבקשת ראש המערכה .11
תעודת עוסק מורשה, רשם החברות ובמידת  :להקפיד לקבל במצורף לנספח את הטפסים הנדרשים

, אישורי מס )ניכוי מס תיק מקושרים לאיחוד עוסקים, אישור רשם העמותות לניהול תקין וכד' -הצורך 
 .במקור וניהול ספרים(

 ביר הטופס בחתימות מקוריות.טופס בקשה להעברת כספים: בשע"ח הספקים אינם נדרשים לע .12
לטופס יש לצרף אישור ניהול חשבון עדכני  יש להקפיד שהספק ממלא הנתונים וחותם בחלקים א+ב.

 עם פירוט מורשי החתימה בחשבון )לכל הספקים ללא הפרדה בין חברות ועצמאיים(.

מים עד מצוין מעלה, הספק יאושר להתקשרות אבל יחסם לתשלוכבמידה ולא יועברו המסמכים  .13
 להעברת המסמכים.
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ר' היחידה לשילוב ובקרת ספקים או נציגו במש"ב מרכז הרכש יהיה רשאי לאשר את הספק כספק  .14
זאת לאחר קבלת  זמני ויעדכן את אינדקס ספקים במערכת הממוחשבת בהתאם לנוהל המקובל

  ואגף ביטחון. אישורי אכ"ס

 ."וננות ד/שע"חאושר בנוהל כ"יש להוסיף לשם הספק   -רישום עת הב .15

 יש לציין כי הספק נפתח בנוהל שע"ח. - שונית תוספות/טקסטים/מזכר רכשבל .16

 (.60ספק לשע"ח ) -סוג עיסוק  .17

מצב אישור זמני או קבוע, במקרה ויחסם יבוטלו שם בלספק יונפק שם משתמש וסיסמא כל עוד הינו  .18
 ים אחרים.חל איסור להעביר את שם המשתמש והסיסמא לגורמ סיסמא.ההמשתמש ו

 ,(ISO) איכותבטחת האישור וללא תתאפשר ללא מגבלות כלשהן  זמנייםהההתקשרות עם הספקים  .19
 במוסף, אלא כל האמור כנדרש לגבי ספקים בשעת רגיעה חתימה על תקנון ספקים, רישיון עסק וכו'

 לנספח זה נספח ה'. א'

 שע"חסיום מצב 

 :ןיפעלו הגורמים הנוגעים כלהלשע"ח עם סיום מצב  .20

, תנאי שישלימו את כל מסמכי הרישוםתתבצע פניה לספקים ויוצע להם להיות ספק קבוע אך ב .א
 תינתן להם שהות של חודשיים להגיש הבקשה, 

במידה ויהיו מעוניינים להיות ספק מוכר מלא, ר' היחידה לשילוב ובקרת ספקים יעביר את  .ב
אחר שישלימו את הנתונים הספקים הנ"ל במסלול הרגיל לאישור ספקים כספקים מוכרים ל

 החסרים.

ויועברו  יחסמו במערכת לאחר תום פרק הזמן הזה להיות ספק מוכר מלא, הםבמידה ולא יבקשו  .ג
ק שותף בהתקשרויות כספק זמני "הספ :" )ספק שלא אושר( בתוספת הערה20"למעמד "

 ד".בלב

סימת )ח שלהםהודעה על חסימת הספקים תשלח גם לאכ"ס לצורך חסימתם במערכות  .ד
  .רישום/תשלום לפי העניין(
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 'הלנספח  'וסף אמ

 מנהל ההרכשה והייצור / היחידה לשילוב ובקרת ספקיםאל:  

 הנדון: הצהרה לצורך פתיחת מספר ספק  זמני -א'  מוסף

 

 אני/ו החתום/ים מטה מורשה/י חתימה של החברה/עצמאי _______________________

 ____________________מספר תיק במע"מ )ע.מ / ח.פ ( ___

 מספר תיק במס הכנסה  ___________________________

 הנמצא בכתובת _____________________________________________________

פלאפון: __________________________       מייל: 
___________________________________________________ 

 פרטי בנק

              

 קוד בנק  קוד סניף מספר חשבון בנק

 מצהיר בזאת :

כי הנני מבקש להירשם כספק זמני להתקשרויות עם משרד הביטחון וידוע לי כי אישורי כספק זמני יהיה 
בתוקף עד לתום תקופת הכוננות. לשם רישומי כספק זמני הנני מצהיר כי המסמכים שלהלן מצויים 

ימי עבודה. ידוע לי כי אם לא  3חידה לשילוב ובקרת ספקים בתוך ברשותי והנני מתחייב להעבירם לי
 אמציא את המסמכים הנ"ל, המשרד לא יתקשר עמי בהסכם כלשהו.  

 בקשה להעברת כספים .א

 ניכוי מס במקור .ב

 אישור על ניהול ספרים .ג

 תעודת עוסק מורשה .ד

 תעודת התאגדות כמפורט להלן:  .ה

 דה המעידה על איגודו ורישומו של הארגון(.אישור רשם החברות/שותפויות/עמותות.... )תעו (1

 עמותה תגיש בנוסף גם אישור תקף על ניהול תקין ותעודת מלכ"ר. (2

 צילום ת.ז של בעל השליטה בחברה/עוסק מורשה/מורשה חתימה .ו

אם יהיה ברצוני להירשם כספק מוכר של משהב"ט אני מתחייב להגיש את כל טפסי הרישום הנדרשים 
וידוע לי כי הסמכות לאשר את בקשתי  www.mod.gov.co.il של משהב"ט  והמתפרסמים באתר הסחר

 להירשם כספק מוכר של משהב"ט נתונה לועדה לאישור ספקים מוכרים.    

   ___________   ________________   _____________________      ___________ 
 שם ומשפחה של החותם     תפקיד              ת.ז      חתימה וחותמת הספק תאריך       
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 בקשה להעברת כספים: הנדון

 'חלק א

 אנו החתומים מטה   .1

                                                                  הוא "( המשרד"להלן )שמספר הספק  שלנו במשרד הביטחון  
על פי , מעת לעת, ממשרד הביטחון, מבקשים  בזאת  שהכספים  המגיעים  לנו"(  קהספ"להלן )

 יעברו ישירות , שיוגשו למשרד הביטחון ' וכו תביעות מימון  , חשבוניות
                       מספר סניף                                   בבנק                              לחשבוננו מספר  

 "(.החשבון"להלן ")

י משרד הביטחון "יחשב כאילו שולם ע, שייזקף בחשבון, שכל סכום כאמור לעיל, הרינו מצהירים בזה .2
 .לידינו ממש ביום זיכוי החשבון בבנק וכאילו אושרה קבלתו בחתימת ידינו

תשלום לחשבון הנ"ל מהווה תשלום לחשבון הנכון של הספק ולא תהיה לנו כל עילה ותביעה כנגד  .3
 המשרד בקשר לזיכוי חשבון זה כאמור.

בין בכתב ובין   הרינו נותנים היתר למשרד לבקש מהבנק כל הבהרה ולבנק לתת הבהרות כאלה, .4
 בע"פ, לגבי פעולות זיכוי או אי זיכוי החשבון ע"י המשרד.

שר אנו מצהירים כי לא תהיינה לנו ו/או לכל הבא מכוחנו טענות ו/או תביעות כלשהן כלפי הבנק בהק .5
 לזיכוי או אי זיכוי חשבוננו והתשלומים כאמור לעיל.

כל ברור שיהיה בו צורך כתוצאה מזיכוי או אי זיכוי החשבון והתשלום לו, ייעשה על ידינו ישירות עם  .6
 המשרד.

 בקשה זו תהייה בתוקף עד לביטולה. הביטול יכנס לתוקפו לאחר קבלת הודעת הביטול בכתב. .7

גיע לי ממשרד הביטחון בגין אספקת טובין, ביצוע שירותים או עבודה, הנני מסכים לקבל התמורה שת .8
על ידי העברה ישירה לחשבון הבנק שלי. לשם כך אני מצרף בזה טופס בקשה להעברת כספים, בציון 

 פרטי החשבון שלי.

הריני מתחייב בזאת להחזיר מיידית למשרד הביטחון כל תשלום מיותר או כפול ששולם לי בטעות על  .9
, י חוק פסיקת ריבית והצמדה"ם, וידוע לי כי איחור בהחזרת התשלום יגרור אחריו חיובי ריבית עפידכ

 .מיום קבלת הכספים

 :ולראיה באנו על החתום

 מספר ספק:                                              שם הספק:                      

 :חתימה וחותמת                                                  :                       תאריך
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 אגף התכנון/  משהב"ט ע"י היחידה להוראות הוכנה ההוראה מתפרסמת מטעם המנכ"ל 

 

  -במהדורה קודמת   בהוראה לעיון

    

 
 לחץ כאן –לעיון בעותק למהדורה קודמת 

 48 מתוך 46 עמוד

 

 )גם עצמאיים( חלק ב'

מסכימים לתוכן האמור , המורשים לחתום ולהתחייב בשם הספק, הרשומים מטה, אנו מצהירים בזה שאנו
 .אנו מתחייבים לדווח למשרד הביטחון על כל שינוי בחשבון. לעיל

                                                שם החותם:                      

 חתימה וחותמת:

                                                                 : שם החותם

                                                               חתימה וחותמת:

                                :תיק במס הכנסה' מס

 :מ"תיק במע' מס

 

 ----------------------------   לשימוש הבנק      ------------------------

 

                                                                היחידה לשילוב ובקרת ספקים  –לכבוד אגף הכספים 
                                                                                                 מדינת ישראל –משרד הביטחון 

                                                            

החתומים למעלה בחלק ב' של טופס זה הם, על                                          הרינו מאשרים שבתאריך:
בסניפנו ורשאים על פי                                                  עלי זכות חתימה בחשבון מספרב פי רישומינו, 

 שבידינו.  מסמכינו לחייב את החשבון הנ"ל בחתימתם. חתימתם נחזית להיות נכונה עפ"י דוגמאות

 

              

 קוד בנק קוד סניף מספר חשבון בנק

 
 

נק ______________________             תאריך שם מורשה החתימה מטעם הב
________________ 

 
חתימת מורשה החתימה ________________________            חותמת הבנק 

________________ 

 

 

 

 

http://rimonp.mod.int/AGAPIM/Gitam/Procedures/DocLib5/המב%2049.05%20ועדות%20לאישור%20והשעיית%20ספקים%20-%20הפעלה.pdf
http://rimonp.mod.int/AGAPIM/Gitam/Procedures/DocLib5/המב%2049.05%20ועדות%20לאישור%20והשעיית%20ספקים%20-%20הפעלה.pdf


 

 

 

 

 

 הפעלה -ועדות לאישור והשעיית ספקים  49.05מס'  הוראת משרד הביטחון

 בלמ"ס סיווג

 משפט והסדרים מנהליים אשכול

 הסדרים מנהליים פרק
 אגף ההנדסה והבינויו"ר מנה ת מטהאחריו

 ח' בשבט תשפ"ג 30.01.2023 תאריך עדכון אחרון
 אגף התכנון/  משהב"ט ע"י היחידה להוראות הוכנה ההוראה מתפרסמת מטעם המנכ"ל 

 

  -במהדורה קודמת   בהוראה לעיון

    

 
 לחץ כאן –לעיון בעותק למהדורה קודמת 

 48 מתוך 47 עמוד

 

 

  'ונספח 
 

 לחץ כאן -  חובותיהם וזכויותיהם )להלן: "התקנון"( -תקנון ספקי אגף ההנדסה והבינוי לעיון ב

 

 

http://rimonp.mod.int/AGAPIM/Gitam/Procedures/DocLib5/המב%2049.05%20ועדות%20לאישור%20והשעיית%20ספקים%20-%20הפעלה.pdf
http://rimonp.mod.int/AGAPIM/Gitam/Procedures/DocLib5/המב%2049.05%20ועדות%20לאישור%20והשעיית%20ספקים%20-%20הפעלה.pdf
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http://rimonp.mod.int/AGAPIM/Gitam/Procedures/DocLib14/%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%9F%20%D7%A1%D7%A4%D7%A7%D7%99%D7%9D%20%D7%90%D7%92%D7%A3%20%D7%94%D7%94%D7%A0%D7%93%D7%A1%D7%94%20%D7%95%D7%94%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99%20%D7%99%D7%95%D7%9C%D7%99%202020.pdf?d=wf2c5e1579aae44dca2e4bcb65f5ffe49


 

 

 

 

 

 הפעלה -ועדות לאישור והשעיית ספקים  49.05מס'  הוראת משרד הביטחון

 בלמ"ס סיווג

 משפט והסדרים מנהליים אשכול

 הסדרים מנהליים פרק
 אגף ההנדסה והבינויו"ר מנה ת מטהאחריו

 ח' בשבט תשפ"ג 30.01.2023 תאריך עדכון אחרון
 אגף התכנון/  משהב"ט ע"י היחידה להוראות הוכנה ההוראה מתפרסמת מטעם המנכ"ל 

 

  -במהדורה קודמת   בהוראה לעיון

    

 
 לחץ כאן –לעיון בעותק למהדורה קודמת 

 48 מתוך 48 עמוד

 

 'זנספח 

 לחץ כאן – ון בטופס רישום ספקים בבעלות זרהלעי
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http://rimonp.mod.int/AGAPIM/Gitam/Procedures/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7bb4598ad0-8af0-4412-a920-671eca1b31cd%7d&action=view&source=http%3A%2F%2Frimonp%2Emod%2Eint%2FAGAPIM%2FGitam%2FProcedures%2FDocLib14%2FForms%2FAllItems%2Easpx%23InplviewHashab20a921%2D7a0a%2D44a5%2D88ca%2D3aff25c8de7e%3DPaged%253DTRUE%2Dp%5FSortBehavior%253D0%2Dp%5FFileLeafRef%253D%2525d7%252597%2525d7%252595%2525d7%2525a7%252520%2525d7%2525a2%2525d7%2525a1%2525d7%2525a7%2525d7%252590%2525d7%252595%2525d7%2525aa%252520%2525d7%252592%2525d7%252595%2525d7%2525a4%2525d7%252599%2525d7%25259d%252520%2525d7%2525a6%2525d7%252599%2525d7%252591%2525d7%252595%2525d7%2525a8%2525d7%252599%2525d7%252599%2525d7%25259d%25252epdf%2Dp%5FID%253D44%2DPageFirstRow%253D31

