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 לחץ כאן -במהדורה קודמת   בהוראה לעיון 

 

 10מתוך  2עמוד 

 כללי

)להלן: "התקנות"(  1993-חובת המכרזים )התקשרויות מערכת הביטחון(, תשנ"ג בהתאם לתקנות .1
  במשרד הביטחון רשימות של ספקים מוכרים )להלן: "ספק מוכר"(. ותמנוהל

או להשעות ספק מוכר מרשימת הספקים המוכרים מדיניות המשרד היא שלא לאשר ספק כספק מוכר  .2
 של משרד הביטחון כאשר נפגעה אמינותו עקב:

מנהלו/בעל שליטה בו/אורגן אחר המוסמך /פתיחת חקירה פלילית נגדו או נגד מי מעובדיו/מטעמו .א
 ;לפעול בשמו

שליטה מנהלו/בעל /המלצה של גוף חקירה מוסמך להעמיד לדין את הספק או מי מעובדיו/מטעמו .ב
 ;בו/אורגן אחר המוסמך לפעול בשמו

מנהלו/בעל שליטה בו/אורגן אחר המוסמך /הגשת כתב אישום כנגד הספק או מי מעובדיו/מטעמו .ג
 ;לפעול בשמו

מנהלו/בעל שליטה בו/אורגן אחר המוסמך לפעול /הרשעה בדין של הספק או מי מעובדיו/מטעמו .ד
 ;בשמו

 שיקולים ביטחוניים .ה

ת להשעיית ספקים על רקע פלילי או ביטחוני, ומשרדיועדות במשרד הביטחון קמו הו ,לאור מדיניות זו .3
 הוועדות" :)להלן לעיל 2המפורטים בסעיף  מטעמים אישור ספקים-על השעיה או אי להחליט ןשתפקיד

ב( ) 10. ועדות אלו הן תת ועדות של הוועדות לאישור ספקים כהגדרתן בתקנה ("להשעיית ספקים
 רישום הספקים. הליךחלק מ לתקנות, ומהוות

עדות שהוקמו מכוחן של וואינה גורעת מסמכויות הו הוראה זו הנה בנוסף לכללים שבהמ"ב הבאות .4
 :הוראות אילו

 הוראה בסיסית -הפיקוח על היצוא הביטחוני  - 58.01המ"ב  .א

 ציוד עודפים ע"י סיב"ט מכירת - 41.07המ"ב  .ב

 הפעלה – ועדה לאישור השעיית ספקים - 49.05המ"ב  .ג

 .רכוש שנגרמו ע"י גורמים אזרחיים תביעות משהב"ט וצה"ל לנזקי - 48.04המ"ב  .ד

 מטרה

 :מטרת ההוראה .5

על רקע  להשעיית ספקיםהוועדות האחריות וסדרי העבודה של  ,להגדיר את הסמכויות .א
 .פלילי/ביטחוני

פעולה  או כל אי אישור ספק/השעיה לפיהם תשקול הועדה באילו מקרים נדרשת לקבוע קריטריונים .ב
 .להלן 13אחרת כמפורט בסעיף 

 אחריות

אגף תקשוב אפ"י, , אגף מלמ"באגף ביטחון, היועמ"ש למעהב"ט, אכ"ס, אגף סיב"ט, , אגף התכנון .6
  .נושאים באחריות לביצוע ולעדכון הוראה זו ,והגופים הרוכשים במשרד , אהו"במידע-וניהול מערכות
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 לחץ כאן -במהדורה קודמת   בהוראה לעיון 

 

 10מתוך  3עמוד 

 .הוראה זועדכון אחריות מטה לנושא בתכנון הגף א

 תחולה

 :לעניין תחולת ההוראה .7

 על וספקים המבקשים להיכלל ברשימת ספקי משהב"ט וכן כלל ספקי משהב"ט הוראה זו חלה על .א
 .יויחידותו ואגפי

  ממימוש זכויות המשרד. הוראה זו אינה גורעת .ב

 הגדרות

 :לצורך הוראה זו הוגדרו המושגים הבאים כלהלן .8

  רשימת הספקים המוכרים של מערכת הביטחון.מ לצמיתות או זמנית הספק חסימת -" השעיה" .א

, באופן זמני, הוועדותידי -על 13 הפעלת כל אחת מהסמכויות המפורטות בסעיף -" השעיה דחופה" .ב
 עד לקיום כל התהליכים הנדרשים על פי הוראה זו. 

וכל גוף שניתנה  ,מצ"ח ,אגף מלמ"ב ,ישראל-חקירה הנערכת על ידי משטרת -" חקירה פלילית" .ג
 .פי דין-לו סמכות חקירה על

 הפסקת ביצוען של התקשרויות קיימות בין הספק לבין המשרד. -" הפסקת התקשרות" .ד

 יצואן הרשום תחת מרשם היצוא הביטחוני באפ"י. - ""יצואן .ה

 שיטה

 :עיקרי התהליכים בהוראה זו הנם .9

אי אישור/הפסקת התקשרות/ביטול /להשעיית ספקים לצורך החלטה על השעיה הוועדותהפעלת  .א
 השעיה או אי אישור של ספקים.

 .תוחזק ותנוהל רשימת מעקב של ספקים שהושעו ,ביחידות המנהלות רשימת ספקים .ב

  הוועדות

 נהתדו, אשר על רקע פלילי או ביטחוני השעיית ספקיםלאי אישור/לועדות  נהבמשרד הביטחון תפעל .10
 .פי הקריטריונים והכללים שבהוראה זו-על

 

 פלילי רקע על ספקים להשעיית הוועדה הרכב

 הרכב הוועדה: .11

 יו"ר -ל ור' אגף התכנון סמנכ" .א

 הוועדהחבר ומזכיר  -נציג היועמ"ש למעהב"ט  .ב

 חבר -נציג יח' סגן ר' מנה"ר לתיעוש וניהול הרכש  .ג

 חבר -נציג יחידת סגן בכיר לראש אהו"ב ור' היחידה להתקשרויות  –נציג אגף ההנדסה והבינוי  .ד

 חבר -נציג אכ"ס  .ה
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 10מתוך  4עמוד 

 חבר -נציג אגף ביטחון  .ו

 נציגים נוספים מאגפי המשרד, יוזמנו לפי הצורך, עפ"י החלטת יו"ר/מזכיר הוועדה. .ז

 הוועדה להשעיית ספקים על רקע ביטחוני הרכב

  הרכב הוועדה: .12

    יו"ר -ר' מלמ"ב  .א

חבר ומזכיר  - היועמ"ש למעהב"ט או נציגו .ב
 הוועדה

 

  חבר - ביטחוןנציג אגף  .ג

יו"ר/מזכיר הוועדה לאחר נציגים נוספים מהאגפים/היחידות, יוזמנו לפי הצורך, עפ"י החלטת  .ד
 רגישות החומר הביטחוני.בהתאם ל ,מלמ"בעם  היוועצות

 הוועדותסמכויות 

 :יהיו כלהלן הוועדותסמכויות  .13

 :החלטה לגבי

 .זמנית או קבועה - ת ספקיהשעי .א

 .על תנאי - ת ספקיהשעי .ב

 .אי אישור בקשה לרישום כספק של משהב"ט .ג

 .השעייה זמנית/קבועה/על תנאי של עובד הספק/מי מטעמו .ד

 .או ביטול הצעה/זכייה במכרז זמן שייקבע לצמיתות או לפרק הפסקת התקשרות קיימת .ה

 .הזמנות בתוקף באופן מלא או חלקי לפי נסיבות הענייןביטול  .ו

 .האהתר .ז

 .נזיפה .ח

 (.ח)17השעיה דחופה כאמור בסעיף  .ט

 .ביטול החלטות קודמות .י

שונים לרבות התניית המשך הימנות על רשימת הספקים או חזרה לרשימת הספקים בתנאים  .יא
, מינוי גורם אצל הספקלים, מעורבות יועמ"ש ההמעורבים מתפקידם, שינויי נומבלי לגרוע העברת 

 וכיוצ"ב. הספקעל  י פיקוחכחיצוני לצר

הסמכויות הנ"ל תהיינה לוועדה גם לגבי קבלנים/מתכננים העובדים עם אגף ההנדסה והבינוי. אגף  .יב
במשרד  משרדית ההנדסה והבינוי יעביר החלטות הוועדה לידיעת רשם הקבלנים והוועדה הבין

האוצר/החשב הכללי המטפלת באישור והשעיית קבלנים לביצוע עבודות ממשלתיות ולקביעת סדר 
 .מסירת עבודה לקבלנים

ור יית ספק מרשימת הספקים, כוללת איסהשע -לא נאמר אחרת בהחלטה שלמען הסר ספק וככל  .יג
להשתתף במכרזים הנערכים ע"י משהב"ט או לספק  בספקהן על הספק והן על בעלי השליטה 
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 לחץ כאן -במהדורה קודמת   בהוראה לעיון 

 

 10מתוך  5עמוד 

או  להתקשר עם משהב"ט  ולמשהב"ט שירותים או לספק טובין באופן ישיר או באופן עקיף לצה"ל
במסגרת כלשהי )בין אם כקבלן ראשי, בין אם כקבלן משנה, בין אם כספק משנה, בין אם כעובד 

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

 הוועדותכללי עבודת 

 הליך מקדים לעבודת הוועדה: .14

 עניינו של ספק מובא לדיון בפני הוועדה באחד מהמצבים הבאים:

 ספק המבקש להירשם כספק מוכר של המשרד: .א

 49.05משרד ככל ובמסגרת הליך בחינת בקשה של ספק להירשם כספק מוכר בהתאם להוראת 
ייבחן ר'  ,להוראה זו 2עיף סנמצא כי עולה חשש לאמינות הספק מאחת מהסיבות המנויות ב

 להלן. 16היחידה לאבטחת מהימנות את המקרה, בהתאם לקריטריונים המפורטים בסעיף 

הליך ב, בהתאם לקריטריונים המפורטים בהוראה זו, שניתן להמשיך אגף ביטחוןככל והחליט 
ישוב עניינו של הספק לדיון בפני הועדה לאישור ספקים כהגדרתה בהוראה מס' רישום הספק, 

49.05. 

, בהתאם לקריטריונים המפורטים בהוראה זו, שלא ניתן להמשיך בהליך אגף ביטחוןככל והחליט 
 כדלקמן:במנה"ר/יחידת רישום ספקים באהו"ב הרישום, תפעל הועדה לאישור ספקים 

לאמינות כאמור ותאפשר לספק הליך הבהרת הממצאים  שהחשהועדה תעדכן את הספק בדבר 
 .נוסח פניה לספק מצ"ב כנספח להוראה זו .שעלו בעניינו בכתב

תו יום יראו בכך ויתור של הספק על בקש 90ככל ובחר הספק שלא להשיב לפניית הוועדה תוך 
 את הליך הרישום. לרישום והמשרד יהא רשאי להפסיק

פניית הוועדה ואין בהבהרתו בכדי לרפא את החשש לפגיעה ככל ובחר הספק להשיב על 
 עניינו יובא בפני הוועדה להשעיית ספקים על רקע פלילי. ,באמינות

 ספק מוכר: .ב

 /להוראה זו 2הגדרתו בסעיף כככל והובא לידיעת המשרד קיומו של חשש לפגיעה באמינות 
לתקנון הספקים/בכל דרך במסגרת בדיקה של נתוני הספק/עדכון של הספק את המשרד בהתאם 

 להלן. 16את המקרה, בהתאם לקריטריונים המפורטים בסעיף  אגף ביטחוןאחרת, יבחן 

, בהתאם לקריטריונים המפורטים בהוראה זו, שיש חשש לפגיעה אגף ביטחוןככל והחליט 
 כדלקמן: יחידת רישום ספקים באהו"ב/באמינות הספק תפעל יחידת הספקים במנה"ר

בדבר החשש לאמינות כאמור ותאפשר לספק הליך הבהרת הממצאים שעלו  תעדכן את הספק
 בעניינו בכתב.

 מסגרת הזמן שהוגדרה לו בפניית המשרדבתוך  אהו"ב/לא השיב הספק לפניית יחידת הספקים
באמינות, יובא עניינו בפני הוועדה  או השיב הספק ואין בהבהרתו בכדי לרפא את החשש לפגיעה

 קע פלילי.להשעיית ספקים על ר

 :, שיבחנו ביחס למקרה המעלה חשש לפגיעה באמינותאגף ביטחוןלהלן הקריטריונים לבחינת  .15
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 רלוונטיות לתחום פעילות הספק אל מול המשרד או לתחום הפעילות אותו מבקש לבצע. .א

 חשש לפגיעה בשלומו או ביטחונו של אדם. .ב

 ריבוי מקרי פגיעה באמינות. .ג

 .1982-הדין הפלילי )נוסח משולב(, התשמ"ב לחוק סדר 10התיישנות לפי סעיף  .ד

 קריטריונים רלוונטיים נוספים הנוגעים לצרכי המשרד והתנהלותו. .ה

 

 :יהיו כלהלן הוועדותכללי עבודת  .16

על רקע פלילי יתקיימו בהשתתפות רוב, לפחות, של חברי הוועדה,  םדיוני הוועדה להשעיית ספקי .א
  קולות חברי הועדה הנוכחים.ראש, והחלטותיה יתקבלו ברוב הכולל יושב 

הגורם המוסמך היחיד להעלאת בקשה לדון בעניינו של ספק בפני הוועדה להשעיית ספקים על  .ב
רקע ביטחוני, הינו אגף ביטחון. זאת, למעט כאשר מדובר בספק המנוי בצו שהב"ט להסדרת 

 הביטחון בגופים ציבוריים, דאז הגורם המוסמך היחיד הינו מלמ"ב.

היועמ"ש למעהב"ט , ר' מלמ"ב, הפורום המחייב יהיה: עיית ספקים על רקע ביטחונילהש הבוועד .ג
 .ביטחוןאו נציגו ונציג אגף 

בהתאם אפשר לו להשלים גם טיעונים בכתב ספק שעניינו יובא לדין בפני הוועדות יוזמן לשימוע וית  .ד
למעט במקרים דחופים . מזכיר הוועדה אחראי להזמינו לדיון בפני הוועדה, לשיקול דעת הוועדה

 (.ח)17שבסעיף 

)ג(, רשאית הוועדה, בהתאם לנסיבות, ולשיקול דעתה, לקיים הליך שימוע 17על אף האמור בסעיף  .ה
בכתב. במקרה בו ההחלטה אינה פוגעת בספק, רשאית הוועדה לקבל החלטה בעניינו, גם ללא 

 הליך שימוע.

ייצב לדיון/השיב בכתב, הוועדה תהיה היה וזומן ספק לשימוע או התבקש להשיב בכתב ולא הת .ו
רשאית לקבל החלטה בהיעדרו. במידת הצורך ולפי שיקולו של המשרד, תינתן לספק זכות שימוע 

 נוספת תוך זמן סביר.

הדעת, לעניין המידע -יהיה בעל שיקולמלמ"ב במקרים בהם מדובר בחומר ביטחוני רגיש, ר'  .ז
הכשר שייחשף בפני חברי הועדה. ככל שמדובר במידע ברמת סיווג גבוהה, חברי הועדה יהיו בעלי 

 ביטחוני מתאים.

במקרים בהם עולה חשש לפגיעה מיידית במשרד, מעצם המשך עבודה עם ספק, הוועדות תהיינה  .ח
 .יט על השעיה דחופה לתקופת בינייםרשאיות להחל

 ללא שהות למתן זכות שימוע/טיעון, על השעיה דחופה ומיידית,החליטה הוועדה  כאמור בו במקרה .ט
 והחלטת הוועדה. שימוע בע"פ או בכתבתהיה ההשעיה לזמן קצר ככל הניתן עד לקיום 

הוועדה בבקשה לדון  יש לציין בהודעה שעל הספק לפנות אל ,הייתה ההשעיה לתקופה קצובה .י
 .בתום תקופת ההשעיה ספקבהחזרתו למעמד 
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על הוועדה להתייחס לסטאטוס הזמנות  ,דחופה, זמנית, קצובה וקבועה –בכל החלטה של השעיה  .יא
והשפעת ההשעיה על מכרזים והזמנות שטרם הוצאו  והסכמים קיימים )משיכה ומסגרת( קיימות

 כן, יש לקבל החלטה בנושאים הבאים: -לספק. כמו

 כל התשלומים לספק.האם יש לבצע עצירה מידית של  (1

 האם יש לממש בטחונות. (2

  .הוועדה תערוך רישום ופרוטוקול בעת דיוניה .יב

 לידיעת הגורמים הבאים: ,יביא את החלטת הוועדה, לרבות הפרוטוקול ,כל אחת מן הוועדותמזכיר  .יג
ר' אפ"י; ראש יחידת מימון, גביה וחשבים  ;ר' אגף מלמ"ב; ר' אגף ביטחון המנכ"ל, ראש אגף סיב"ט;

ר' ; ר' מפא"ת; אמ"ם שיקום נכים; סמנכ"ל ור' אגף משפחות והנצחה; ר' אגף באכ"ס; סגן ר' אגף
בכיר לר'  גןסמנכ"ל ור' אהו"ב וס; סגן ר' מנה"ר לתיעוש וניהול הרכש ;סמנכ"ל ור' מנה"רן; אמו

אמ"ש, ר' יח' יועצים  להתקשרויות עם מתכננים באהו"ב;; ר' היחידה אהו"ב ור' היח' להתקשרויות
החלטת הוועדה על רקע ביטחוני תובא גם לידיעת ר' יח' סמך וכ"א חיצוני במשהב"ט ובצה"ל; 

 רמי"ם.

 הודעה על החלטת הוועדה תימסר לספק. פרוטוקול הוועדה לא ימסר לספק. .יד

אגף ביטחון בתיאום עם בהחלטות הוועדה להשעיית ספקים על רקע ביטחוני יאושר הנוסח גם ע"י  .טו
 בטרם שליחתו לספק. מלמ"ב

 .ידו-הגופים המונחים עלהחלטות על השעיה יועברו על ידי אגף מלמ"ב לידיעת  .טז

יבחן, תוך היוועצות עם היועמ"ש למעהב"ט,  אגף ביטחון משנתקבלה החלטה על השעיית ספק, .יז
, מחב"ם, שב"כ, מלמ"בלאת הצורך למנוע כניסת הספק למתקני מעהב"ט ויעביר הודעה בהתאם 

 יש לעדכן את יו"ר הועדה על ההחלטה.מוסד. 

החלטת הוועדה בעניין השעיית ספק, חל עליו ועל בעלי השליטה איסור מוחלט  משנתקבלה .יח
ו/או לספק טובין באופן ישיר ו/או  םהנערכים ע"י משהב"ט ו/או לספק שירותילהשתתף במכרזים 

בין אם כקבלן ראשי, בין אם כקבלן משנה, )באופן עקיף לצה"ל ו/או למשהב"ט במסגרת כלשהי 
בין אם כספק משנה, בין אם באמצעות חברה אחרת ובין אם בכל דרך אחרת(. כל זאת אלא אם 

 הוועדה קבעה אחרת.

היח' לשילוב ובקרת ספקים באגף מנה"ר, היח' להתקשרויות עם קבלנים/היח'  באחריות .יט
והיחידות הרלוונטיות בסיב"ט  יחידת התובלה ,להתקשרויות עם מתכננים באגף ההנדסה והבינוי

, ובמידת הצורך לבצע חסימת מיד עם קבלת הודעה בדבר החלטת הוועדה לעדכן את הרישומים
מנת למנוע מאגפי -, עלSap -רכת ניהול ההזמנה המשרדית ב"חסימה משרדית" במע -הספק ב

 המשרד לבצע התקשרות עמו בתקופת ההשעיה. 

בלה החלטה על השעיה של ספק, אפ"י יבחן אם יש צורך להחיל את ההחלטה גם במקרה שהתק .כ
 על יצואן הרשום במרשם היצוא הביטחוני הקיים באפ"י.

ידי חבר ומזכיר -רשימת שמות הספקים שהושעו ופרקי הזמן שנקבעו בועדה להשעייתם, יועברו על .כא
הועדה, ליחידות המשרד המטפלות באישורי ספקים כמפורט להלן: היח' לשילוב ובקרת ספקים 
באגף מנה"ר )עבור ספקים באחריות אגף מנה"ר, כולל ספקים משותפים( ו/או ליח' להתקשרויות 

היח' להתקשרויות עם מתכננים באגף ההנדסה והבינוי )עבור ספקים באחריות אגף /עם קבלנים
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 10מתוך  8עמוד 

ההנדסה והבינוי כולל ספקים משותפים(. זאת, לצורך פרסומם באתר הסחר האלקטרוני של 
המשרד, הפתוח לספקים בעלי קוד ספק בלבד. באתר זה, יפורסמו שם הספק ומס' ח.פ. שלו 

-הבינוי, נושאים באחריות לפרסום רשימת הספקים שהושעו עלבלבד. אגף מנה"ר ואגף ההנדסה ו
 פי הרלוונטיות לאגפם.

 הוועדותקריטריונים וסדרי החלטת 

 :ידונו הוועדות להלן פירוט קריטריונים על פיהם .17

לעיל או מקרה של פגיעה  2הובא לידיעת הוועדות מקרה של פגיעה באמינות כהגדרתו בסעיף  .א
 כלהלן:ביטחונית, תנהגנה הוועדות 

החקירות במלמ"ב/ מזכיר הוועדה, בדבר  יחידתנציג  /מאגף ביטחוןהוועדות תקבלנה מידע  .1
 המקרה המיוחס לספק והבהרות שנמסרו ע"י הספק, ככל ונמסרו.

 .13אם לאמור בסעיף תתתקבל החלטת הוועדה בה ,לאחר ביצוע התייעצות בין חברי הוועדה .2

את ההיבטים  ,בין היתר ,ליליפתבחן הועדה להשעיית ספקים על רקע  ,לצורך קבלת החלטתה .ב
 הבאים ביחס לספק:

  סטטוס ההליך הפלילי )חקירה, המלצה על הגשת כתב אישום, לפני/אחרי שימוע, הגשת
   כתב אישום, הרשעה(. 

  .)מהות העבירה, היקפה, נסיבותיה והקשר של העבירה למעהב"ט )ככל וקיים 

 חומרת החשדות.  

  .הרלוונטיות של החשד הפלילי לתחום פעילות הספק במשרד   

  האם קיים חשש לפגיעה באיתנות הפיננסית של הספק כתוצאה מההליך הפלילי וכפועל יוצא
 ביכולתו לספק למשרד את השירותים/טובין או לבצע את העבודות.  ,מכך

  .האם קיים חשש לפגיעה בשלומו או בביטחונו של אדם או לפגיעה ברכוש 

  הפגיעה שעלולה להיגרם בתחרות בתחום הרלוונטי היה ויושעה הספק וההשפעה שתהא
 לכך על פעילות המשרד ויכולתו לקדם פרוייקטים ולבצע משימות.

 'שסרח( י העובדפיטור-האם ננקטו צעדים כלשהם ע"י הספק בעקבות ההליך הפלילי )לדוג. 

את ההיבטים  ,בין היתר ,תבחן הועדה להשעיית ספקים על רקע ביטחוני, לצורך קבלת החלטתה .ג
 הבאים ביחס לספק:

 מהות האירוע הביטחוני/הפרת ההנחיה הביטחונית, היקפו, נסיבותיו; •

 פוטנציאל הנזק הביטחוני בעקבות האירוע הביטחוני; •

 למניעת נזק ביטחוני או צמצומו;צעדים בהם נקט/לא נקט הספק  •

 פירוט היקף התקשרויות מעהב"ט עם הספק ומועד סיומן; •
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 לחץ כאן -במהדורה קודמת   בהוראה לעיון 

 

 10מתוך  9עמוד 

הפגיעה שעלולה להיגרם בתחרות בתחום הרלוונטי היה ויושעה הספק   וההשפעה הביטחונית • 
 לכך על פעילות המשרד ויכולתו לקדם פרוייקטים ולבצע משימות. שתהא

או  הוועדה להשעייה - ב', ג' לעיל היבטים המפורטים בס"קלאחר קיום השימוע בפניה ובחינת ה .ד
אי אישור ספקים על רקע פלילי או ביטחוני, לפי העניין, תקבל החלטה ביחס לספק בהתאם 

 להוראה זו. 13לסמכויותיה לפי סעיף 

 החזרת ספק מושעה

 :הטיפול בספק מושעה שזוכה בדיון המשפטי יהיה כלהלן .18

בגין חשד לביצוע עבירה פלילית,  להשעיית ספקים על רקע פלילי הושעה ספק ע"י הוועדה .א
שהחקירה נגדו נסגרה או הוחלט שלא להגיש כתב אישום או שהוגש כתב אישום וזוכה בדיון 

 פניה מהספק. פי-על ,היובא כל החומר לדיון בפני הוועד ,המשפטי

ו להותירה על כנה או תחליט אם לבטל את ההשעיה אלהשעיית ספקים על רקע פלילי, הוועדה  .ב
לקצוב אותה בתקופה, אם בממצאי החקירה או בהחלטה שיפוטית עלו עניינים הפוגמים באמינותו 

 או בכישוריו של הספק.  

וחלפו במהלך תקופת ההשעיה, חמש שנים ממועד רישומו כספק מוכר/מועד חידוש  הספקהושעה  .ג
לביצוע הליכי אישור מחודשים כמקובל  למרשם הספקים המוכרים כפופההחזרת הספק  רישומו,

 .לגבי ספק חדש

 ' לעיל.וט 17עיל תופץ לכל הגורמים כקבוע בסעיף  , לב' "קבסהחלטה כאמור  .ד

 .לרשימת הספקים המוכרים החזרת ספקהוועדה תהיה רשאית להתנות תנאים ל .ה

 ואגף ביטחון לאגף מלמ"ב מסירת מידע

חשד או מידע על עבירה  כל חשד או ו/או אגף ביטחון יחידות משהב"ט יביאו לידיעת מלמ"ב/אגפי .19
 על פי החלוקה הבאה: ספקביטחונית של  לעבירה פלילית או

 יח' החקירות במלמ"ב. - חשד לעבירות פליליות .א

 אגף ביטחון. באחריות אגף ביטחון לעדכן את מלמ"ב. – לעבירות ביטחוניות חשד .ב

ד לכאורה, לנזק כלכלי או נזק לרכוש שנגרם למשרד שעולה ח כאשר הובא לפני הוועדות מקרה ממנו .20
נגד ספק כתוצאה כהביטחון/צה"ל ע"י הספק/מי מטעמו, וכן על כל מקרה בו הוגש כתב אישום פלילי 

, איש הרכש הרלוונטי יפעל בשיתוף הגוף הרוכש לשם תכלול הנזקים. הממצאים יועברו ליח' ביטוח מכך
 . ך בחינה והגשת תביעה במידת הצורךותביעות באגף היועמ"ש למעהב"ט לצור

 ועדה משותפת

יתקיים הדיון,  –היה וקיימות עילות לזימון הספק לועדת השעיה בטחונית וגם לועדת השעיה פלילית  .21
 ככל הניתן, במסגרת אחת.

 נהלים פנימיים

לביצוע  נהלים מפורטים ,פי הצורךל ,, אפ"י והגופים הרוכשים במשרד יפרסמוביטחוןאגף  ,אגף סיב"ט .22

 ו.הוראה ז
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 לכבוד
 _______חב'________

 
 

 בקשתך לרישום כספק משרד הביטחון הנושא:
 

בעניינך מוכר של מעהב"ט, נמצא כי קיים  בחינת בקשתך לרישום / חידוש רישום כספקבמסגרת הליך 
  .רישום פלילי

  
מסמך המפרט את מהות  יום, 90, תוך לצורך המשך בחינת בקשתך לרישום כספק מוכר נבקש לקבל

 האירוע נשוא הרישום או החקירה וכן כל אסמכתה רלבנטית אחרת.  
  

בהתבסס על המסמכים שיצורפו על ידך נחדש את בחינת הבקשה לרישום. מובהר כי במידה והנתונים 
 לטתבע"פ או בכתב בהתאם להחשימוע זכות לך תינתן שיימסרו לנו לא יאפשרו חידוש של הליך הרישום, 

 הוועדה להשעיייה או אי אישור ספקים על רקע פלילי הפועלת במשרד הביטחון.   
ם, חידוש הרישו /לא נוכל להמשיך בהליך הרישוםיום,  90תוך לפניה זו  מטעמך יובהר כי ללא התייחסות

 .והמשרד רשאי להתייחס לכך כויתור מצידך על הליך הרישום
 
 

 בברכה
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