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 מילות מפתח:

רשימות , ה תחרותיתיפנימכרז סגור,  ,הצטרפות למאגר
 מכרז מסגרת, פרסום, ממוכן , נוהל,, מאגרי ספקיםםספקי

 כללי .1

לצורך התקשרות )להלן: "מאגרים"(,  רשימות מציעיםועדת המכרזים לנהל על , ח"םתבהתאם ל .1.1

מכרז סגור", הוראת תכ"ם, "]ראה  מכרז סגורהליך של  :הבאיםהליכים השל משרד באמצעות 

לצורך התקשרות עם בעל מקצוע מומחה או עם בעל  ה תחרותית לקבלת הצעותיפניו [7.6.1מס' 

התקשרות עם בעל מקצוע הוראת תכ"ם, "]ראה ותכנון מתארי  תשתיות ,צוע בענף הבינוימק

  .[7.10.2הוראת תכ"ם, "התקשרות עם מתכננים", מס' ו 7.10.1מומחה", מס' 

ניתן ללחוץ על מספר הסעיף מסוים נושא בהוראה זו כוללת הנחיות בנושאים הבאים )לפירוט  .1.2
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 הוראה זו מתייחסת למאגרים משרדיים. 

 הולניהול )מאגר( ת מציעיםכללים להקמת רשימ: שם ההוראה

 7.19.2מספר הוראה:  התקשרויות ורכישות פרק ראשי:

 02מהדורה:  מאגרים  פרק משני:

 עדכון נתונים

בקשה להתקשרות באמצעות 
 מאגר

 נוהל מאגר כתיבת

 הגדרת אחריות לניהול המאגר

 הצטרפות למאגר

 עדכון המאגר

 השעיית ספקים

 סיווג ההתקשרות ואישור השימוש במאגר

 שליפה מהמאגר

 בחירת הספק הזוכה

 התקשרות עם הספק הזוכה

 פיקוח ובקרה

 מכרזים/מנהל מאגר/ועדת משנהועדת  ספק נציג יחידה
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 למאגרים משרדיים. נוגעת הוראה זו  .1.3

הנספח כולל את . מאגרבת נוהל הלכתי תבנית – גנספח ב דוגמהללנוהל מאגר  תבנית ראה .1.4

 דוגמאות. כולליםוסעיפים, חלקם  הפרטים שיש לכלול בנוהל המאגר, בחלוקה על פי פרקים

שבו נבחרים הספקים לקבוצת  ,להתקשרויות באמצעות מכרז מסגרת נוגעת אינההוראה זו  .1.5

הוראת תכ"ם, המציעים הסופית באמצעות מכרז פומבי. להנחיות בנושא מכרז מסגרת, ראה 

 . 7.21.5"מכרז מסגרת", מס' 

 מטרת המסמך .2

 .תפעולםלניהולם ול, מאגרי ספקים הקמתל בכל הנוגעאת משרדי הממשלה להנחות  .2.1

 ., ניהולם ותפעולםמאגרי ספקיםהקמת משרדי בנושא עקרונות לכתיבת נוהל את הלפרט  .2.2

לפרט הנחיות בנוגע לאופן פרסום רשימות מציעים באתר האינטרנט הממשלתי ובאתרי  .2.3

 האינטרנט של משרדי ממשלה.

 הגדרות .3

 הרכש הממשלתי באגף החשב הכללי נהליאתר האינטרנט של מ –הממשלתי אתר האינטרנט  .3.1

 .mr.gov.il  שכתובתו:

  .1981-חוק הבנקאות )רישוי(, תשמ"אבכמשמעותו  –בעל שליטה  .3.2

ובו פרטי המאגר  ,המהווה שער כניסה למאגר ידהמשרעמוד באתר האינטרנט  –דף המאגר  .3.3

פסי הרישום והצטרפות, טהנוהל  למרכיבים שונים במאגר )רשימת הספקים, ותפניות הנדרשהוה

 (.וכדומה

 ה:ימצבי השע 3 ייתכנוהקפאת פעילות של ספק במאגר.  –ה יהשע .3.4

 יוגדרו על ידי ועדת המכרזים.שהשעיה המותנית במילוי תנאים  .3.4.1

 .על ידי ועדת המכרזים יקבעאשר י ,המסתיימת לאחר פרק זמן מוגדרהשעיה  .3.4.2

יוגדרו על ידי אשר  ,השעיה המסתיימת לאחר פרק זמן מוגדר ומותנית במילוי תנאים .3.4.3

 ועדת המכרזים. 

ראיית  – מקצוע :לדוגמה ,כזה עקב השכלה, רישיון או ניסיוןתחום במקצוע שמוגדר כ –התמחות  .3.5

 – מקצוע ;ביקורת פנים – תת התמחותחברות ציבוריות ופרטיות,  – התמחותחשבון, 

 אולמות ספורט, בתי אבות וכדומה. – תת התמחויותאדריכלות בניין,  – התמחותאדריכלות, 

  .בתח"ם 11ועדה המתמנית לפי תקנה  –ועדת הפטור  .3.6

 בתח"ם. 8ועדת מכרזים שמונתה לפי תקנה  –ועדת מכרזים  .3.7

בעלי  ,גיליון אלקטרוני לכל הפחותאו  ,והל באמצעות מערכת מידעהמנ מאגר –מאגר ממוכן  .3.8

   לפי שדות ומדדים, הפקת דוחות ומידע נדרש אחר. םספקירשימת  לנהליכולת 

מנהל אתר האינטרנט הממשלתי מטעם מינהל הרכש, או מי  –מנהל אתר האינטרנט הממשלתי  .3.9

 .137.2.' מס", האינטרנט אתר כתובת פרסוםהוראת תכ"ם, "מטעמו, שפרטיו מצוינים ב
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 את ניהול המאגרלרכז על ידי המנהל הכללי של המשרד  שמונה עובד המשרד –מנהל המאגר  .3.10

  .מכרזיםהעדת ובכפיפות לו – והשליפה ממנועדכונו הרישום אליו,  , לרבות פרסומו,על כל היבטיו

ראיית חשבון,  ,ת חשמלהנדסהנדסה,  :לדוגמה ,ענף או תחום, שטח ,עיסוק יד, משלח –מקצוע  .3.11

  .עריכת דיןמודד, , מקרקעין ייעוץ תקשורת, רפואה, שמאות

  הצטרפות למאגר.העוסק בכללי נוהל המאגר פרק ב –נוהל הצטרפות למאגר  .3.12

להוראה  4.4ניהולו, כמפורט בסעיף בתפעולו ובהמאגר,  ו שלהקמתהעוסק בנוהל  –נוהל מאגר  .3.13

 זו.

לקבלת הצעות  פנייהלצורך  שליפה ממאגרהעוסק בכללי מאגר הבנוהל  פרק –נוהל שליפה  .3.14

 .לביצוע פרויקט מסוים

, שם התאגיד ואופן נתוני המציעים, ולכל הפחות מספר התאגיד –נתוני רשימת מציעים  .3.15

 )ח.פ., ח.צ., ע.ר., ע.מ.(. ההתאגדות

 .של גוף זה עובדיווכן  ,נותן שירותיםו יםפרויקטספק טובין, מבצע גוף המ –פק )בהוראה זו( ס   .3.16

רשימת מציעים שהוכנה במשרד וקיבל הודעה על כך מוועדת ספק הנמנה עם  –ספק רשום  .3.17

 המכרזים של אותו משרד.

 או שירות הנדרשים להספקה על ידי הספק. , פעילותטובין, עבודה –פרויקט  .3.18

קבוצת הספקים השייכים להתמחות או לתת התמחות או לרמת  – שליפההספקים לקבוצת  .3.19

 התמחות בהתאם לרמת הפרויקט ולדרישותיו, שממנה תבוצע השליפה לצורך קבלת הצעות.  

להלן דוגמאות חשיבות.  סיווג של הפרויקט לפי פרמטרים של גודל, מורכבות או –הפרויקט  רמת .3.20

 לרמות פרויקט:

מיליון  200פרויקט לסלילת כביש בהיקף של מעל  :סיווג רמת הפרויקט לפי גודלו .3.20.1

מיליון שקלים  30פרויקט לשיפור כביש בהיקף של יותר מ וג כגדוליסּושקלים חדשים 

 . חדשים

 לביצוע תוך זמן מוגבללסלילת כביש  פרויקט :סיווג רמת הפרויקט לפי מורכבותו .3.20.2

יותר מפרויקט  יסווג כמורכב ,)בניית גשר, מנהרה(רבות יחסית התמחויות  הדורש

 מעטות יחסית.הדורש התמחויות כביש  לשיפור

 (, במסגרת התמחותע פרויקטים ברמות שונות )ראה לעילסיווג של ספק לביצו –רמת התמחות  .3.21

גודל, ניסיון, יכולות ביצוע, הערכות איכות של  שונים:, לפי פרמטרים מסוימתאו תת התמחות 

  המשרד ועוד.

לצורך  ועדת המכרזיםידי רשימה המנוהלת על  –להלן: "מאגר"( לעיל ומציעים )רשימת  .3.22

ערוכה לפי מקצועות, על רשימת המציעים להיות  .1.1בסעיף  יםהמנויבהליכים התקשרויות 

, לפחות מקצוע אחדל . מאגר יכול לכלומתאימים בכוח התמחויות של ספקים תתהתמחויות או 

  לפחות.התמחות אחת או תת  לפחותהתמחות אחת 

 מאגר אשר הוקם על ידי החשב הכללי ואשר הוגדר כמאגר –רשימה מרכזית או מאגר מרכזי  .3.23

 מרכזי.
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 .יובים, לזכויות ולפעולות משפטיותגוף משפטי, כשר לח – תאגיד .3.24

 .1993-מכרזים, תשנ"גהתקנות חובת  –תח"ם  .3.25

 – התמחות, ראיית חשבון – מקצוע :סיווג משנה הנכלל תחת התמחות, לדוגמה –התמחות  תת .3.26

 – התמחותאדריכלות,  – מקצוע .ביקורת פנים – התמחותתת , חברות ציבוריות ופרטיות

דוגמה  – אנספח ראה  , בתי אבות וכדומה.אולמות ספורט – תיוהתמחו יתתבניין,  אדריכלות

 .לעץ התמחויות

 .7.1.1"הגדרות בנושא התקשרויות ורכישות", מס'  ,הוראת תכ"םב נוספותראה הגדרות  .3.27

 לביצועהנחיות  .4

 הקמת מאגרהחלטה על  .4.1

 בפרטים הבאים:מכרזים הועדת  תדון ,הקמת מאגר בטרם .4.1.1

תהיה רשאית לנהל מאגר  ועדת המכרזים. קיומו של מאגר מרכזי .4.1.1.1

מנימוקים שיירשמו בפרוטוקול  –מרכזי מאגר לגביו  נושא שמתנהלב

 .ובאישור ועדת הפטור

. במקרה שבו היקף ותדירות משוערים של כלל ההתקשרויות במאגר .4.1.1.2

או  התמחות, בצפויים היקף ותדירות נמוכים של התקשרויות במקצוע

בהקמת מאגר.  מומלץ לבחון את הצורך ,תת התמחות מסוימיםב

להוראת במקרה זה יש לשקול שימוש במאגר של משרד אחר בהתאם 

 .7.19.3תכ"ם, "שימוש במאגר של משרד אחר", מס' 

 ועדת המכרזים .יכללו במאגרישאו הטובין שירותים ה ,תמקצועוהסוגי  .4.1.1.3

ות צעמתאימים לניהול באמ ים או הטוביןהשירות ,המקצועתבחן אם 

 סטנדרטי משרדילדוגמה, ציוד : 1.1 בסעיף כמפורטבסוגי הליכים גר אמ

להתקשר עם  ניתן לאלפיכך  .1.1בהליכים המופיעים בסעיף נכלל  ואינ

מאגר בתחום  ואין להקים ,באמצעות מאגרסטנדרטי ד משרדי ספק לציו

 זה.

הצדקה  קיימתאם  תבחן ועדת המכרזים. התמחויות ותת התמחויות .4.1.1.4

 תציין את נימוקיו ,התמחות מאגר עבור התמחות או תת יםלהק

 :נקודות הבאותהו, בין היתר, בפרוטוקול. בעת הבחינה ייבדק החלטתה

לבצע את העבודה  כשירהאם בעל מקצוע בהתמחות אחת  .4.1.1.4.1

 ,"מהנדסים"במקצוע  :אחרת. לדוגמהההתמחות השל 

, מהנדס חשמל מיםההתמחויות עשויות להיות מהנדס 

מהנדס בניין. המבחן ליצירת מאגר עבור התמחות הוא ו

לבצע עבודה של מהנדס בניין.  כשיראם מהנדס החשמל 

http://www.mr.gov.il/NR/rdonlyres/FBC54882-79A7-47F2-92B9-1E049BAC1914/0/takanotmikraz09.pdf
http://hozrim.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf/ByNum/7.1.1
http://hozrim.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf/ByNum/7.19.3
http://hozrim.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf/ByNum/7.19.3
http://hozrim.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf/ByNum/7.19.3
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 מאגרמומלץ ליצור  ,אם התשובה שלילית, כמו בדוגמה זו

    לכל התמחות. נפרד

המחזיקים )פוטנציאליים( המתאימים בכוח הספקים  מספר .4.1.1.4.2

-שבהם יש פחות מ . במקריםהתמחות תתהתמחות או בב

 התמחותה תתהתמחות או בבהמחזיקים ספקים  10

ועדת המכרזים את הצורך ביצירת מאגר  תבחן ,הנדונות

גם על סמך חוות  ההתמחות תתההתמחות או עבור נפרד 

ועדת המכרזים  .דעת של גורם מקצועי רלוונטי במשרד

תשקול יציאה למכרז פומבי במקרים שבהם מספר 

 הספקים המתאימים בכוח נמוך ואינו מצדיק הקמת מאגר.

  בין מאגרים.ו ין סוגי ההתמחויות אב חפיפהאין ש ייבדק .4.1.1.4.3

ורך לצ אם. ועדת המכרזים תבחן רמת ההתמחותו רמת הפרויקטים .4.1.1.5

בהתאם של פרויקטים ו יש הצדקה להגדיר רמות שונות שליפת מציעים

מפרויקטים שהצטבר התמחות על בסיס ניסיון עבר שונות של  רמות –

צפי לפרויקטים כן על פי ו ,משרדים אחריםאו ב רלוונטיים באותו משרד

 עתידיים.

המכרזים תבחן אם לצורך הקמת המאגר נדרש  ועדת. סיווג גאוגרפי .4.1.1.6

  סיווג הספקים על פי אזורים גאוגרפיים.

אדם ההתמחות היא של , קרי עובדברמת למאגר יהיה  האם הרישום .4.1.1.7

לצורך  תאגידברמת או  )העובד יכול להיות גם מנהל(תאגיד  ולא של

 ההתמחות ורמת ההתמחות. תת , סוג ההתמחותמעקב אחר 

בטרם ביצוע שינוי מהותי במאגר, תדון ועדת המכרזים בין היתר בפרטים האמורים  .4.1.2

 .4.1.1בסעיף 

)ראה  אשר ישמשו לניהול המאגר סוג הנתוניםאת  תגדיר מראשועדת המכרזים  .4.1.3

  .(4.10)ראה סעיף  שליפה ממנוול (4.1.1סעיף 

תקנות שהותקנו ה , על פי כל1981-חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א על פיינוהל  המאגר .4.1.4

הרשות למשפט, טכנולוגיה ומידע )להלן: "רמו"ט"( במשרד הנחיות של על פי על פיו ו

, http://www.justice.gov.il/mojheb/ilitaבאתר האינטרנט המפורטים המשפטים 

היתר בכל הנוגע לנושאים הבאים: רישום מאגר, מינוי מנהל מאגר, עדכון מאגר,  בין

 מיקור שירותי באמצעות מאגר ניהולהעברות מידע בין גופים ציבוריים, זכות העיון, 

 ועוד. חוץ

 .ובהתאם להנחיות בהוראה זו של המשרד כתובבהתאם לנוהל  וינוהל יוקםהמאגר  .4.1.5

 הנחיות לניהול מאגרים באמצעות מערכת ממוחשבת .4.2

http://www.moital.gov.il/NR/exeres/96840FF9-B85F-4CF1-8067-F851C126C539.htm
http://www.justice.gov.il/mojheb/ilita
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גיליון אלקטרוני לכל ו באמצעות א ,כלי טכנולוגיל באופן ממוכן באמצעות המאגר ינוה .4.2.1

רשימת ספקים לפי שדות ומדדים, להפיק דוחות  הלייכולת לנ יבעליהיו אשר הפחות, 

וכל מידע נדרש אחר, כפי שיוגדרו בהוראה זו ובנוהל המאגר המסוים ]ראה סעיף 

4.4.]  

המוסמכים לביצוע פעולות במערכת וכן את רמת ההרשאות קבע את המכרזים ת תועד .4.2.2

ת תשומת הלב הנדרשת לנושא סודיות א ותייחד, של כל משתמש במערכת במשרד

 המידע.

 המערכת תאפשר את הבאים:  .4.2.3

הרשומים, לרבות סטטוס הספק )פעיל/מושעה(, ניהול נתוני הספקים   .4.2.3.1

 ועדכון נתוני הספקים.

 ניהול רשימת מציעים לפי התמחויות, תתי התמחויות ורמת התמחות.  .4.2.3.2

ניהול בסיס מידע על אודות הספקים במאגר שיאפשר שליפה לפי   .4.2.3.3

 הקריטריונים לשליפה שנקבעו.

ה שנקבע בנוהל המערכת תתמוך בתהליך שליפת הספקים, בהתאם לנוהל השליפ  .4.2.4

 המאגר.

 ה זו.המערכת תאפשר הפקת דוחות בהתאם להנחיות שנקבעו בהורא  .4.2.5

 אחריות לניהול המאגרהגדרת  .4.3

ויירשם  אשר ירכז את פעילות המאגר מנהל מאגרימנה  של המשרד המנהל הכללי .4.3.1

ראה לכתב מינוי  דוגמה .4.1.4על פי החוק האמור בסעיף  אצל רשם המאגרים

  .7.19.2.1", מס' ט.כתב מינוי למנהל המאגרטופס, "ב

, על בתיאום עם מנהל המאגר ועדת המכרזים תהיה אחראית על הקמת המאגר .4.3.2

  ניהולו, על עדכונו ועל תפעולו.

י ההקמה, בתפקיד האשר תסייע ל ועדת המכרזים תהיה רשאית למנות ועדת משנה .4.3.3

תכלול . ועדת המשנה תהווה גורם ממליץ לוועדת המכרזיםהניהול, העדכון והתפעול ו

של החשב ו של נציגיהם. בעלי ידע מקצועי רלוונטי עובדי משרדואת מנהל המאגר 

ם החשב או היועץ המשפטי , אמשנההלוועדת  פוהיועץ המשפטי של המשרד יצור

ומטעמים  חריגיםבמקרים  ויועצים חיצוניים גורמים משנה תכלולהועדת  .יבקשו זאת

( 4.4ועדת המכרזים תגדיר בנוהל המאגר )ראה סעיף  .בפרוטוקול מיוחדים שיירשמו

 את תפקידיה של ועדת המשנה ואת סדרי עבודתה.

 שונות המשמש ועדות מכרזיםמשרדי מאגר  .4.3.4

שימוש  הצפויות לעשות ועדות מכרזים  מספרקיימות  ושב הבמקר .4.3.4.1

 ת המכרזיםועדוומ מי , יקבע המנהל הכללי של המשרדאחד מאגרב

  תפעולו.על ו וניהולעל הקמת המאגר, תהיה אחראית על 

http://hozrim.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf/ByNum/ט.7.19.2.1
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מונתה על ידי החשב על ניהולו והקמת המאגר על  תאם ועדת המכרזים האחראי .4.3.5

בו צוין "המנהל  זו ה)ד( או )ה( לתח"ם, בכל מקום בהורא8הכללי בהתאם לתקנה 

 יבוא "החשב הכללי". ,הכללי" של משרד

  המאגרנוהל כתיבת  .4.4

)להלן: "נוהל של כל מאגר ולתפעולו  וניהולל כתוב נוהלתגבש ועדת המכרזים  .4.4.1

בת לכתי תבנית – גנספח המאגר"( בהתאם להנחיות הוראה זו ובהתאם לתבנית ב

רשאית לאשר מבנה שונה מהתבנית המוצעת, בתנאי  תהיה הוועדה .מאגרהנוהל 

 יים המצוינים בה.שתבטיח מתן התייחסות לכל הנושאים הרלוונט

 לא יופעל מאגר ללא נוהל מאושר אשר מופיע בדף המאגר. .4.4.2

 אשר את נוהל המאגר וכל שינוי שנעשה בו.תועדת המכרזים  .4.4.3

 נוהל אחדייכתב  –תתי התמחויות התמחויות או  מספרמאגר מכיל במקרים שבהם  .4.4.4

 התמחויות,משותפים כל ההתמחויות ותתי בנוהל יהיו  ם, כאשר פרקים רלוונטיילמאגר

 התמחות.תת התמחות או לכל במידת הצורך ופרקים אחרים יהיו נפרדים 

לא  – חשב הכללי לענייני ביקורתבכיר ליועבר לסגן המאושר העתק מנוהל המאגר  .4.4.5

 . המאגריום תחילת הפעלת יאוחר מ

 באותו משרדשונות  ועדות מכרזים מאגר המשמש .4.4.6

העושות שימוש במשרד ועדות מכרזים  מספרבמקרה שבו קיימות  .4.4.6.1

על ו, מאגרעבור הייכתב נוהל אחד , 4.3.4 כאמור בסעיף, אחד מאגרב

 כל ועדות המכרזים הרלוונטיות.  יפעלו פיו

 הצטרפות למאגר .4.5

 , בין היתר,עסקו, שיכחלק מנוהל המאגר גרהצטרפות למא כלליועדת המכרזים תגדיר  .4.5.1

 נושאים הבאים: ב

רמת לכל והתמחות תת לכל  ,לכל התמחות וכן למאגר הצטרפות תנאי .4.5.1.1

הוראת תכ"ם, "קביעת ]לפירוט התנאים ראה  קיימות במאגרה התמחות

 [.7.4.6להשתתפות במכרז", מס' תנאים 

בתאגיד מועסק ה עובדשל במקרים שבהם הרישום למאגר הוא  .4.5.1.2

את  ועדת המכרזיםתקבע (, תאגידאדם ולא של  )ההתמחות היא של

 התנאים לכך שיימנה העובד במאגר.

אחר, תאגיד )רכישת התאגיד  בהתארגנות שינויו כללים לגבי האופן שב .4.5.1.3

שפיע עשוי להוכדומה( התאגיד מיזוג, פיצול, החלפת בעלות, שינוי שם 

 בפרט.  ונסיוינ הערכתבכלל ועל  ההצטרפות בתנאי ותעל עמיד

ספק כגון של ספקים למאגר ) רישום כפול או מרובהב אופן הטיפול .4.5.1.4

נרשמות החברות אחיות  מספר, או כשותפותושנרשם כעצמאי, כחברה 

 נוגעלמאגר  בפסי הרישום והסבר בטהכללת לדוגמה  –לאותו מאגר( 

http://hozrim.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf/ByNum/7.4.6
http://hozrim.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf/ByNum/7.4.6
http://hozrim.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf/ByNum/7.4.6
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וכיצד להימנע מרישום כפול או מרובה, דרישת תצהיר  למצבים אלו

 פסי הרישום, בדיקה מדגמית ועוד. וכחלק מט

 רישום למאגר  טופסי .4.5.2

  .למאגר רישום טופסי הצטרפותועדת המכרזים תשלב בנוהל ה .4.5.2.1

 עמידה בתנאיאת המידע הנדרש לצורך הרישום למאגר יכילו  טופסי .4.5.2.2

רמת ולכל תת התמחות לכל לכל התמחות, וכן כולו, למאגר  ההצטרפות

, מס' "למאגרספק רישום  טופס, " את יש להתאים] הכלולות בו התמחות

  [.שרד והמאגרלצורכי המ 7.19.2.2ט.

 :כי , בין היתר,יצויןעל גבי הטפסים  .4.5.2.3

 .פקעל הס   היא פרטיםה נכונותהאחריות ל .4.5.2.3.1

על כל  לועדת המכרזים באופן מידיבאחריות הספק להודיע  .4.5.2.3.2

לרבות פרטים המשפיעים , שינוי מהותי בפרטים שהוגשו

על עמידה בתנאי ההצטרפות למאגר ועל סיווג רמת 

  .(אם נקבעה) ההתמחות

אם . של התאגידחתימה  מורשי על ידיהרישום יהיו חתומים  טופסי .4.5.2.4

 ניתן יהיה לאשר ,באמצעות טפסים אלקטרונייםנעשה הרישום למאגר 

 הרישום. טופסישל מורשי החתימה על ביצוע חתימה אלקטרונית 

 . אם הטפסים יוגשו באופן ידני או באופן מקוון קבעועדת המכרזים ת .4.5.2.5

 המאגר  פרסום .4.5.3

 הקמת מאגר בדברפרסום  .4.5.3.1

 מאגר חדשהקמת  הודעה עלפרסם ועדת המכרזים ת .4.5.3.1.1

הקמת בדבר  – דוגמה להודעה – דנספח בראה דוגמה ]

פרסום , באמצעות יאתר האינטרנט הממשלתב[ מאגר

את הפרטים  ,בין היתר ההודעה תכלול, .במערכת מנוף

  הבאים:

 נושא המאגר. •

 התמחויות הכלולות במאגר. תתו התמחויותמקצועות,  •

 הרישום טופסיהמקום והמועד שבהם ניתן לקבל את  •

תנאי הכולל את ולעיין בנוהל ההצטרפות למאגר, 

 הצטרפות.ה

 ם.המועד האחרון להגשתאופן הגשת הטפסים ו •

 ,)שם, תפקיד, טלפון, כתובתבמשרד  איש הקשרפרטי  •

 דואר אלקטרוני(.

http://hozrim.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf/ByNum/ט.7.19.2.2
http://hozrim.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf/ByNum/ט.7.19.2.2
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ציון העובדה כי הנתונים המועברים על ידי הספק  •

חוק הגנת ליפורסמו באתר האינטרנט, בהתאם 

 .1981-תשמ"אהפרטיות, 

 .4.5.3.4.1סעיף  שיפורסמו על פי נתונים הרוט יפ •

 במקרה שבו המאגר משמש גם משרדים אחרים, בהתאם .4.5.3.1.2

' מס", אחר משרד של במאגר"ם, "שימוש תכ הוראתל

יף המשרד בהודעה שפרסם שהמאגר עשוי יוס, 7.19.3

 לשמש גם משרדים נוספים.

 המשרד שלבאתר האינטרנט  מאגרים פרסום .4.5.3.2

המשרד באתר האינטרנט   מאגריכל את  יציגהמשרד  .4.5.3.2.1

 – חנספח ראה ] על פי השלבים המפורטים להלן יהמשרד

הרכש  דוגמה לדף ריכוז רשימות מציעים במינהל

 .[הממשלתי

של האינטרנט  אתרבש דף המאגרב המשרד יפרסם .4.5.3.2.2

  :הבאיםואת המסמכים את הפרטים  המשרד

 .4.5.3.1.1כמפורט בסעיף פרטי המאגר  •

 ודרכי ההתקשרות עמו.  מנהל המאגרפרטי  •

)לפי  למאגר הכולל את תנאי ההצטרפות, המאגרנוהל  •

, (קיימות אם, התמחות ורמת התמחותהתמחות, תת 

  .ואת נוהל השליפה הרישום טופסיאת 

 . ומועד העדכון הבא תאריך עדכון אחרון של המאגר •

 .4.5.3.5, 4.5.3.1 פיםסעיעל פי  ותהודע •

 ,ועדת המכרזים תקבע מהם פרטי המאגר שיפורסמו .4.5.3.2.3

. ועדת המכרזים רשאית 4.5.3.2.2אמור בסעיף בכפוף ל

פרסם את פרטי הספקים או חלקם הנכללים במאגר שלא ל

פרטי  מנימוקים מיוחדים אשר יפורטו בפרוטוקול הוועדה.

גם יהיו פתוחים לעיון הציבור ויפורסמו שיפורסמו המאגר 

 ., כאמור להלןבאתר האינטרנט הממשלתי

)לדוגמה, שינוי  במשרד המאגריםשינוי בפרטי או  עדכון .4.5.3.2.4

חייב עדכון של דף י מאגר(ברשימת ספקים, עדכון נוהל ה

 .4.5.3.2, כאמור בסעיף האינטרנט של המשרד

 הגדרת איש קשר .4.5.3.3

איש קשר אשר ירכז את  יסמיךהמשרד המנהל הכללי של  .4.5.3.3.1

אחריות לרבות  ,במשרד המאגריםתחום היבטי כל 

http://www.moital.gov.il/NR/exeres/96840FF9-B85F-4CF1-8067-F851C126C539.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/96840FF9-B85F-4CF1-8067-F851C126C539.htm
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/96840FF9-B85F-4CF1-8067-F851C126C539.htm
http://hozrim.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf/ByNum/7.19.3
http://hozrim.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf/ByNum/7.19.3
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מנהלי מאגרים הקשר עם ם, ניהול ייטכנולוג םהיבטיב

במשרד וניהול הקשר מול מנהל אתר האינטרנט 

 .הממשלתי

 העברת פרטים למינהל הרכש הממשלתי .4.5.3.4

את  הרכש הממשלתי למינהלמשרד יעביר איש הקשר ב .4.5.3.4.1

 של המשרד יםקיימ מאגריםאודות על הפרטים הבאים 

פורמט להעברת הפרטים על אודות  – ז נספח]ראה 

 .[רשימות המציעים במשרד

 שם המשרד או יחידת סמך.  •

פרטי איש הקשר )שם, תפקיד, טלפון, כתובת דואר  •

 אלקטרוני(.

 .מאגרשם  •

רשימת ( לדף אינטרנט שירכז את כל linkקישור ) •

 .4.5.3.2המאגרים, כאמור בסעיף 

באמצעות העברת פרטים למינהל הרכש הממשלתי תבוצע  .4.5.3.4.2

 .maagar1@mof.gov.ilתיבת הדואר האלקטרוני: 

איש הקשר במשרד יעדכן את מנהל אתר האינטרנט  .4.5.3.4.3

וסר, בסמוך יתווסף או ישמאגר אודות כל על הממשלתי 

 כל שינוי אחר. לעה או ההסרה או למועד ההוספ

 מאגריםעדכון ושינוי הודעה על  .4.5.3.5

מועדי הרישום הודעה בדבר  ועדת המכרזים תפרסם .4.5.3.5.1

ממשלתי באמצעות מערכת באתר האינטרנט ה למאגר

קלנדרית אחת לשנה  ,מנוף ובאתר האינטרנט המשרדי

. הודעה זו תציין גם את מועדי עדכון הנתונים פחותכל הל

  .רשומים במאגרשל ספקים 

באתר האינטרנט פרסם הודעה ת ועדת המכרזים .4.5.3.5.2

באמצעות מערכת מנוף ובאתר האינטרנט  הממשלתי

מבנה  , כגוןבנוהל המאגר על כל שינוי מהותי המשרדי

שינויים המשפיעים על או  סיווג הספקים הרשומים במאגר

 .4.6.1בכפוף לאמור בסעיף ו, שליפת הספקיםאופן 

באמצעות תיבת  אתר האינטרנט הממשלתיניתן להפנות למנהל שאלות  .4.5.3.6

 .maagar1@mof.gov.ilהדואר האלקטרוני: 

 מאגרל רישום .4.5.4

file://///dc02/wp/Divisions/Quality/Qul_proj/MOF/הוראות%20תכם/פרק%207/7.19/בתהליך/7.19.2/maagar1@mof.gov.il
mailto:maagar1@mof.gov.il
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הרישום עד למועד האחרון להגשתם, כפי  טופסיהספקים יגישו את  .4.5.4.1

  שפורסם בהודעה.

וכי  ,כנדרשלמאגר הרישום  טופסיילא את פק מ  הס  יוודא כי  מנהל המאגר .4.5.4.2

אם . בחינת מועמדותושנדרשו לצורך את כל הנתונים  הטפסים מכילים

 מנהל המאגר לספק בבקשה להשלימם.יפנה חסרים נתונים, 

תבחן מנהל המאגר יפנה לוועדת המכרזים האחראית על המאגר אשר  .4.5.4.3

להצטרף למאגר בתנאי  הספקים המעונייניםאת עמידתם של 

ים ותרשום את המציע 4.5.1 , כפי שהוגדרו בסעיףלמאגר ההצטרפות

. במקרה שבו החליטה ועדת למאגר בתנאי ההצטרפות שעומדים

רמות שונות של התמחות המכרזים להגדיר רמות שונות של פרויקטים ו

בתנאים ועדת המכרזים את עמידתם של הספקים תבחן  –ספקים 

ועדת המכרזים  בהתאם.לרמות שהוגדרו לכל רמת התמחות ותסווגם 

בתנאי הספקים  תהמאשר את עמיד םחתומנומק ו פרוטוקול תפיק

 . תם באלהעמיד-איאו את  ובתנאי רמת ההתמחות ההצטרפות

לדחות או  אם לקבל הבכתב על החלטת יםודיע לספקת המכרזיםועדת  .4.5.4.4

בקשתם. במקרה שבו דחתה הוועדה את הבקשה, תכלול בהודעה  את

 4.5.5 בסעיףכמפורט עשה י. דחיית מועמדות ספק תלכך הנימוקיםאת 

 להלן.

  ספקיםהדחיית  .4.5.5

ההצטרפות ספקים אשר אינם עומדים בתנאי תדחה מכרזים הועדת  .4.5.5.1

  בנוהל המאגר. המפורטים

 טופסי, אם יתגלה כי בפקסמכרזים תהיה רשאית לדחות הועדת  .4.5.5.2

 . מטעהנכלל מידע  שהרישום שהגי

 ינומקו ויירשמו בפרוטוקול.  החלטות ועדת המכרזים לעניין דחיית ספקים .4.5.5.3

ותמסור לו את הנימוקים , ועדת המכרזים תודיע לספק על דחייתו .4.5.5.4

ש השגה כמו כן תודיע הוועדה לספק על האפשרות להגי להחלטתה.

ובהתאם לכללים אשר הוגדרו בנוהל  בתוך תקופה שתיקבעבכתב 

 .המאגר

ועדת המכרזים תקיים שימוע בעקבות ההשגה ותתעד בפרוטוקול את  .4.5.5.5

מהלך השימוע ואת החלטתה הסופית. ועדת המכרזים תודיע לספק על 

 החלטתה הסופית בכתב ותמסור לו את הנימוקים להחלטתה. 

  עדכון המאגר .4.6
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שהשתנו  נתונים באופן מידי לעדכןים הרשומאת הספקים בנוהל המאגר המשרד ינחה  .4.6.1

 ,רמת ההתמחות סיווגעל  או  ,ההצטרפות למאגר תנאיב םתאשר משפיעים על עמידו

  .מתן השירותאו ל לביצוע העבודה םאו על בחירת

באופן מידי  לדווח ,הרשומיםהספקים  את המשרד בנוהל המאגר ינחה  .4.6.1.1

רכישת תאגיד אחר, מיזוג, פיצול, כגון: )באופן ההתאגדות שינוי כל על 

עשוי להשפיע על עמידתו אשר , (וכו'בעלות, שינוי שם התאגיד שינוי 

בעקבות דיווחי הספקים, יעדכן  .סיונויבתנאי ההצטרפות בכלל או על נ

 במאגר בהתאם. הרשומים מנהל המאגר את הפרטים

, אך נובע מנתוניו של תאגידבמקרים שבהם הרישום למאגר הוא של  .4.6.1.2

במאגר  םרשוה תאגיד –)כגון ניסיון, השכלה ורישיון(  ועובד מסוים ב

דווח למנהל המאגר או מי שהוסמך על ידו, לאלתר, על שינוי בהעסקת י

 אותו עובד ועל כל מידע רלוונטי אחר. 

בבקשה לאשר ולאמת בכתב את  ,הספקים הרשומים ללכ המשרד פנהאחת לשנה י .4.6.2

, "פניה לאישור פרטי ספק ועדכונם", מס' טופס באמצעות, הנתונים הרשומים במאגר

 .4.7.5.5כמפורט בסעיף  ההודעה העברת ולצורך, 7.19.2.5ט.

 יחייב רישום מחדש ששינוי בהםועדת המכרזים תהיה רשאית להחליט על פרטים  .4.6.3

 דוגמה: ל .מאגרל

או  ,חדשהרשומה הקמת שותפות  עקבהחלפת מספר עוסק מורשה  .4.6.3.1

 רשומה במאגר.  שאינהרשומה  שותפותלהצטרפות עקב 

מקצוע, התמחות, תת התמחות או רמת התמחות חדשים הוספת  .4.6.3.2

 למאגר.

לאישורה של ועדת המכרזים ובהתאם  םמנהל המאגר יביא את כלל השינויי .4.6.4

 יעדכן את נתוני המאגר. ,הותילהחלט

המשפיע על מבני על כל שינוי   4.5.3.5כאמור בסעיף  פומביתהמשרד יפרסם הודעה  .4.6.5

 .במאגר שליפת הספקים

שבו יפורטו כל השינויים בנתוני כרזים מהאחת לשנה יעביר מנהל המאגר דוח לוועדת  .4.6.6

 .[4.13.4 סעיף ראה] המאגר

 .4.12.3סעיף  ראהפרטי ההתקשרות עם הספק הזוכה, לפירוט על עדכון במאגר של  .4.6.7

 פקיםסהשעיית  .4.6.8

בהם שהמקרים שובלבד  ,ספקים להשעותרשאית תהיה מכרזים הועדת  .4.6.8.1

 , לדוגמה: המאגרנוהל במראש ספקים הוגדרו להשעות ניתן 

פלילי, אתי,  – אירוע חמור או חריג שבו היה מעורב הספק .4.6.8.1.1

נזק כספי, כלכלי או לכזה הגורם לדחיית מועדי ביצוע, 

  תדמיתי למשרד וכדומה.

http://hozrim.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf/ByNum/ט.7.19.2.5
http://hozrim.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf/ByNum/ט.7.19.2.5
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לעסוק במקצוע נשוא  ר אחרית  או ה   מקצועישלילת רישיון  .4.6.8.1.2

 המאגר על פי כל דין.

עמידה של הספק במדדי האיכות שהוגדרו בנוהל  אי .4.6.8.1.3

 המאגר.

תנאי הנוגעים לשל נתונים עדכון או אי אישור  אי .4.6.8.1.4

או לבחירתו  ,סיווג רמת ההתמחותל ,ההצטרפות למאגר

בין  – הספקת טוביןאו ל מתן השירות, ללביצוע עבודה

 שפנה המשרד מיזמתו לספק לעדכון נתוניו ובין שלא פנה. 

פעמים  3מענה של ספק לפניית המשרד לקבלת הצעות  אי .4.6.8.1.5

   הנמקה סבירה.עדר יבה ,ברציפות

והפניה  שנבחר בתום הליך השליפה ,סירוב של ספק .4.6.8.1.6

  .לבצע התקשרות עם המשרד לקבלת הצעות,

ינומקו ויירשמו  של הספקים השעייתםהחלטות ועדת המכרזים לעניין  .4.6.8.2

משך  אתה, יאת תנאי ההשע תקבעבפרוטוקול. ועדת המכרזים 

 לחזרה למאגר. ו התנאים לחידוש הפעילותאת ו היהשעה

 נימוקי החלטתה. תציין את ועדת המכרזים תודיע לספק על השעייתו ו .4.6.8.3

טענותיו בכתב או בעל את ועדת המכרזים תתן לספק הזדמנות לטעון  .4.6.8.4

 פה, תוך תקופה שתקבע ובהתאם לכללים שתקבע בנוהל המאגר. 

החלטתה הסופית את , תהליךועדת המכרזים תתעד בפרוטוקול את ה

נימוקיה. ועדת המכרזים תודיע בכתב לספק על החלטתה הסופית את ו

 קרי נימוקי החלטתה.יעעל ו

 ומדדי איכות הערכת ספקים .4.7

לכלול הערכת ספקים במסגרת הניהול והמעקב אחר הספקים,  ועדת המכרזים רשאית .4.7.1

ובתנאי שכללי הערכת הספקים, לרבות אמצעי מעקב פיקוח ובקרה, נכללים בנוהל 

 המאגר. 

 :יםרלוונטיאם הם המאגר את הנושאים הבאים,  נוהלועדת המכרזים תפרט ב .4.7.2

 נתן ניקוד, כגון:יעליהם ישעבור כל מקצוע מדדי איכות  .4.7.2.1

איכות העבודה של הספק. לדוגמה, ניתן למדוד את איכות  .4.7.2.1.1

 העבודה על פי רמת התוצרים של הספק. 

אחרים. לדוגמה,  איכות השירות של הספק בפרויקטים .4.7.2.1.2

ניתן למדוד את איכות השירות על פי מידת עמידתו של 

, ביעדי תכנית העבודה ובתקציב הספק בלוחות זמנים

זמינות, מהירות תגובה, , על פי טיפול בחשבונות, הפרויקט

 אמינות.
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הצוות על פי הצוות. לדוגמה, ניתן למדוד את איכות יכות א .4.7.2.1.3

  .רמת ניהול הצוות, איכות כוח אדם מקצועי

הוראת תכ"ם, , למעט מחיר, כמפורט בנוספות אמות מידה .4.7.2.1.4

 .7.4.7מות מידה לבחירת הצעה", מס' "קביעת א

בעלי התפקידים אשר רשאים לתת ניקוד איכות עבור מדדי האיכות  .4.7.2.2

: מנהלים מקצועיים במשרד, מנהלי פרויקטים הלדוגמשנקבעו. 

ועדת המכרזים תוודא כי הגורמים אשר  האחראים על הפרויקט.

וכי  הספקים הנכללים באותו מאגר םמעריכים את הספקים אינם נמנים ע

 .אינם בעלי ניגוד עניינים

וטווח מספרים למתן  ןאמות מידה למתן חוות הדעת, מרכיביהן, משקליה .4.7.2.3

 ניקוד ואופן השקלול.

בסיום מתן ציון  ,הגמו. לדחוות הדעתמתן  ים/תדירות שלמועדאירועים/ .4.7.2.4

רוע המצדיק מתן ישלב בפרויקט, או כאשר מתרחש אבסיום פרויקט, 

 .   ניקוד

יש לקבוע את  –יותר מחוות דעת אחת יינתנו כי נקבע בהם שבמקרים  .4.7.2.5

 אופן שקלולן.

, ציון איכות מזעריבמקרים מסוימים ם רשאית לקבוע ועדת המכרזי .4.7.2.6

 שיאפשר לספק לקבל פנייה מהמשרד לצורך קבלת הצעה.

, "כת ספקהער" ,טופס]ראה  טופס ייעודי לביצוע הערכת ספקיםועדת המכרזים תגבש  .4.7.3

כלול יהטופס  4.7.2.1 המדדים כפי שנקבעו בסעיף, המתבסס על [7.19.2.4מס' ט.

 :, לכל הפחותאת הנושאים הבאים

 נותן חוות הדעתפרטי  •

 פרטי הפרויקט •

 פרטי הספק •

ניקוד טווח מספרים למתן ו ןאמות מידה למתן חוות הדעת, מרכיביהן, משקליה •

 ואופן השקלול

 לניקוד שניתןהבהרות/השלמות אפשרות למתן  •

 באשר לניקוד הספק מבחינת מדדי האיכות שנקבעוהמלצות לוועדת מכרזים  •

[, דוגמה למילוי הטופס –חוות דעת של גורם מקצועי  נספח ו',ב דוגמה]ראה  ניקודה .4.7.4

 בדרך הבאה:  ייקבע

שנים  3-ל לדוגמה ,ככל שניתן ציון האיכות יתייחס לתקופת זמן עדכנית .4.7.4.1

פרויקטים ברמת התמחות גבוהה  2או  ,עבודות אחרונות 5אחרונות או 

שנים  5-פרויקטים ברמת התמחות בינונית ב 4השנים האחרונות או  3-ב

 אחרונות.

http://hozrim.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf/ByNum/7.4.7
http://hozrim.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf/ByNum/7.4.7
http://hozrim.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf/ByNum/7.4.7
http://hozrim.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf/ByNum/ט.7.19.2.4
http://hozrim.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf/ByNum/ט.7.19.2.4
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 לקבוע כי אחת לתקופה , ניתןלחלופין .מעת לעת ייקבעהציון הממוצע  .4.7.4.2

כך  ,םהליך בחינה ועדכון ציוני האיכות של הספקייבוצע  קבע מראשישת

 שכל גיליון הערכת ציונים משפיע באופן מידי על הציון הממוצע.

ממוצע מהאחרון של הספק שונה מהותית  האיכות ציוןבמקרים שבהם  .4.7.4.3

 מכרזים.ההנושא לדיון בוועדת יובא ציוני הספק, 

ספקים הרשומים במאגר ואין להם ניקוד איכות קיימים במקרים שבהם  .4.7.4.4

רשאית ועדת המכרזים מכל סיבה שהיא )ספק חדש, ספק שטרם זכה(, 

לאותם הספקים יינתן ציון ממוצע שקיבלו יתר הספקים באותו לקבוע כי 

כי משקלות יתר המדדים ישונו רשאית הוועדה לקבוע לחלופין,  מאגר.

 .100%באופן יחסי לצורך קבלת 

 ציון הערכת ספק אישור .4.7.5

לרבות  [,4.7]ראה סעיף  ועדת המכרזים תבחן ותאשר כל הערכת ספק .4.7.5.1

 .ומההמלצות, חוות דעת, ניסיון וכד

הוועדה לזמן את הספק רשאית שניתן, לצורך אישור ציון הערכת הספק  .4.7.5.2

 .4.7.2.2בעל התפקיד שקבע את הציונים, כמפורט בסעיף ואת 

המלצתה ותביא לאישור ועדת את גבש מונתה, תאם המשנה, ועדת  .4.7.5.3

 .המכרזים

ים יזין מנהל המאגר את הציון שאושר מכרזרק לאחר אישור ועדת ה .4.7.5.4

 למערכת המידע התומכת.

ציון  בדבראחת לשנה ישלח המשרד לכל הספקים במאגר הודעה  .4.7.5.5

 ןבהש רמת התמחותבהתמחות ו תתבממוצע ציון , וכן הםשל איכותה

 .[4.6.2]ראה סעיף  םמירשוהם 

 על תהליך הערכת ספקים בקרה .4.7.6

מנהל המאגר יהיה אחראי על ניהול נתוני הערכות הספק לאורך זמן  .4.7.6.1

 לצורכי ביצוע בקרה וניתוח נתונים תקופתיים.

באופן ספקים הערכת ה טופסימנהל המאגר יהיה אחראי על שמירת  .4.7.6.2

 פן ממוחשב או ידני.באו, נאות

ועדת המכרזים תערוך דיון בכלל הערכות הספק אחת לתקופה שתיקבע  .4.7.6.3

 פרויקטיםהבנוהל המאגר ותבחן את התפתחות הציון של הספק לאורך 

 .וסוגם שביצע

 סיווג ההתקשרות ואישור השימוש במאגר .4.8

לפי אלא  ,שלא בדרך של מכרז פומבי רגילהמבקשת לבצע התקשרות נציג יחידה  .4.8.1

 .לקבלת אישור וועדת המכרזיםליפנה  ,לתח"ם א5או תקנה  5, תקנה 4תקנה 
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על עקרונות השקיפות,  ותשמוראופן ביצוע ההתקשרות על  תחליטועדת המכרזים  .4.8.2

מכרז הפומבי עדיף את המרב היתרונות למשרד, ות ותבטיח אתההוגנות והשוויון, 

מבוא לתהליך התקשרויות הוראת תכ"ם, "במפורט  ההתקשרות הרגיל ]מדרג הליכי

 .[7.1.2", מס' ורכישות

החליטה ועדת המכרזים לאשר התקשרות שלא בדרך של מכרז פומבי רגיל, לאחר ש .4.8.3

בהתאם  ,א לתח"ם5תקנה  לפיאו  5תקנה  לפי, 4פי תקנה ל ההתקשרותתסווג את 

  .[7.2.2הוראת תכ"ם, "ועדת מכרזים משרדית", מס'  ראה] ההתקשרותלנושא 

 בקשה לשליפה מהמאגר .4.9

או  5, 4לפי תקנה לאחר שהתקבל אישורה של ועדת המכרזים לביצוע ההתקשרות  .4.9.1

באמצעות  למנהל המאגרספקים שמות דה המבקשת לשלוף יחיה, תפנה לתח"םא 5

טופס,  ראה ] את הפרטים הבאים , אשר יכלול"לשליפה מהמאגר בקשהטופס "

  .[7.19.2.3"בקשה לשליפת שמות ספקים", מס' ט.

 שם הפרויקט.  .4.9.1.1

 על הספק לבצע.שאור הפרויקט ית .4.9.1.2

שיהווה בסיס לבחירתה של רמת ההתמחות של הספק, הפרויקט רמת  .4.9.1.3

     .שנדרש אםורמת ההתמחות בהתאם,  ,נדרש אם

 צפוי.ההתקשרות ההיקף  .4.9.1.4

 צפויה.ההתקשרות תקופת ה .4.9.1.5

 תקציבי להתקשרות. אישור .4.9.1.6

 מהספק. ותההתמחות הנדרש ההתמחות או תת .4.9.1.7

 כפי שנקבע על ידי ועדת המכרזים.  ,פרטים רלוונטיים נוספים .4.9.1.8

אשר לא נלקחו בחשבון  ,מומחיות או ניסיון ספציפיים שבהם נדרשיםחריגים במקרים  .4.9.2

בקש י ,ולכן לא נכללו בסיווג לרמות ההתמחות או במודל השליפה ,בעת הקמת המאגר

צורך במומחיות או המנמקת את החוות דעת ביחידה הגורם המקצועי ממנהל המאגר 

 .טרם השליפה ,הנ"ל םפיייספצהן בניסיו

מאגר  לסיווג חדש  להוסיףאם ותחליט  חוות הדעתועדת המכרזים תדון ב .4.9.2.1

 לשלוף באופן ,(חדשות )התמחות, תת התמחות או רמת התמחות

או לדחות את הללו, מומחיות או הניסיון ה בעליהספקים מתוך חדפעמי 

עמדת והחלטתה תתקבל מנימוקים שיירשמו בפרוטוקול,  . הבקשה

  .יצוינו היועץ המשפטי והחשב

 את המקרים שבהם ועדת המכרזיםתבחן  ,לקראת מועד עדכון המאגר .4.9.2.2

הספקים אשר מתאימים רשימת נעשתה שליפה חד פעמית מתוך 

לבצע סיווג  נדרש אם ותחליטניסיון הספציפיים הנדרשים ללמומחיות או 

  חדש במאגר.

http://hozrim.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf/ByNum/7.1.2
http://hozrim.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf/ByNum/7.1.2
http://hozrim.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf/ByNum/7.2.2
http://hozrim.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf/ByNum/ט.7.19.2.3
http://hozrim.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf/ByNum/ט.7.19.2.3
http://hozrim.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf/ByNum/ט.7.19.2.3
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 שליפה מהמאגר .4.10

ועדת המכרזים פנייה לקבלת הצעות.  תיעשה לשםשליפת שמות ספקים מהמאגר  .4.10.1

 מקרים המפורטים בסעיפיםלבהתייחס  מודל שליפה שיכלולתגדיר נוהל שליפה 

יהיה  בביצוע התקשרויות. עם זאת, ניתן באופן עקביותפעל על פיו  4.10.4-4.10.5

רזים, באישור היועץ לעדכן את מודל השליפה לאחר דיון מיוחד של ועדת המכ

  .נימוקים שיירשמו בפרוטוקולובצירוף  המשפטי והחשב

 להלן תרשים תהליך השליפה:

 

, תחת ההתמחותנכללים הספקים ה שלסינון ועדת המכרזים תבצע  ראשוןהבשלב  .4.10.2

את ו הפרויקטת רמאת תואמים וה , בלבד המבוקשת תת ההתמחות ורמת ההתמחות

לספקים בעלי רמת  ניתן לאפשר חריגבמצב . אלו יעברו אל השלב השני – דרישותיו

להשתתף בסבב של פרויקטים המצריכים רמות התמחות  יותר התמחות גבוהה

 ,נמוכות יותר, וזאת בתנאי שוועדת המכרזים אישרה אפשרות זאת בנוהל השליפה

 ובצירוף נימוקים.
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רק מתוך  ,השליפה המפורטים להלןהליכי ת אועדת המכרזים תבצע  שניהבשלב  .4.10.3

הספקים )להלן: "קבוצת  4.10.2שעברה את הסינון בסעיף קבוצת הספקים 

 שליפה"(. ל

 ספקים 10 עד תכוללשליפה הספקים ל קבוצתמקרה שבו  .4.10.4

בקבוצת הספקים  הספקים כלתפנה לקבלת הצעות ל ועדת המכרזים .4.10.4.1

 [.4.10.6 ראה סעיף] לשליפה

 ספקים 10-למעלה מ תכוללשליפה הספקים לקבוצת מקרה שבו  .4.10.5

ספקים הלבחירת ודל שליפה מנוהל השליפה בועדת המכרזים תקבע  .4.10.5.1

יבטיח קיומו של סבב מחזורי, שוויוני  אליהם תבוצע הפנייה. המודלש

  והוגן המעניק את מרב היתרונות למשרד.

במאגר ועדות מכרזים עושות שימוש  מספרבמקרה שבו  .4.10.5.1.1

יילקחו בחשבון  – הספקיםסבב הוגן בין תכנון  לשם ,אחד

ההזדמנויות, לפי העניין )ראה סעיף ו התקשרויותכלל ה

עבור כל הוועדות העושות שימוש  שנעשו ,(4.10.5.6

 במאגר.

לקבלת כדי לפנות אליהם  ספקים לפחות 5תשלוף  ועדת המכרזים .4.10.5.2

 [. 4.10.6ראה סעיף ] הצעות

 השליפה תתבסס על אחד המודלים הבאים: .4.10.5.3

מפורט בסעיף כ ,בלבד כמותיים הכולל מדדיםמודל שליפה  .4.10.5.3.1

4.10.5.6 . 

פורט , הכולל מדדים כמותיים, כממשולבמודל שליפה  .4.10.5.3.2

)כגון  של המשרד איכותיים דיםומד 4.10.5.6 בסעיף

, (בפרויקטים של המשרד הספקת השירות של איכו

  .4.10.5.7כמפורט בסעיף 

מענה כבמודלים מנגנון של בחירה אקראית,  ניתן לשלב  .4.10.5.3.3

הספקים שנותרו לאחר הסינון  פרלמקרים שבהם מס

מקרים לספקים או  5עולה על  4.10.2 האמור בסעיף

 שבהם המדדים הכמותיים אינם רלוונטיים.

 ועדת המכרזים תקבע קריטריונים למדידה ואת התקופה שבמהלכה .4.10.5.4

  לפחות אחת לשנה. –יימדדו הקריטריונים 

המפורט המשולב  השליפה מודל אתעדת המכרזים ובמקרה שבו תאמץ  .4.10.5.5

אמצעי כן ו את השיטההמאגר בנוהל  תפרט – 4.10.5.3.2 בסעיף

  .הבקרה הננקטים על ידה

 לשליפה מדדים כמותיים .4.10.5.6
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מדדים  במודל השליפהבין היתר תכלול ועדת המכרזים  .4.10.5.6.1

 כגון: ,ואחרים שונים כמותיים

 בוצעו עםשהתקשרויות שאושרו וכספי של היקף  •

 על פי התחייבויות ולאעל פי )במאגר  הספקים

 בחשבון ובאי אםקבע מכרזים תהועדת  .תשלומים(

בוצעו שאושרו וש ההתקשרויות ההיקף הכספי של כל

או רק התקשרויות שבוצעו  ,המאגרספק בכל עם ה

 קבע פרק הזמןיינוהל השליפה ב .הנדונה התמחותב

של  מדד ההיקף הכספיבו ייש )ביחס לעבר(

ההיקף הכספי שנים.  3-שלא יפחת מ, התקשרויותה

שנעשו באמצעות המאגר, ההתקשרויות כלל את  ימנה

ועדות מכרזים על ידי התקשרויות שאושרו  כולל

בהתאם  ,רדים אחריםמש, באותו המשרד או באחרות

מס' ", שימוש במאגר של משרד אחרהוראת תכ"ם, "ל

7.19.3 . 

המשרד  .היקף ההזדמנויות שניתנו לספקים במאגר •

זדמנויות סך הה בחשבון ובאיבנוהל השליפה אם  יקבע

 50כולל דוגמה: במאגר ה. שניתנו לספק להגיש הצעה

 פנייהאליהם נעשתה שספקים,  6ספקים נשלפו 

אליהם שספקים ה 6בלת הצעה. לצורך מדד זה קל

לספקים שקיבלו הזדמנות. ייחשבו  פנייההנעשתה 

, השליפות ממאגר זהכלל היקף ההזדמנויות יכלול את 

כולל התקשרויות שאושרו על ידי ועדות מכרזים 

בהתאם  ,רדים אחריםאחרות, באותו המשרד או במש

הוראת תכ"ם, "שימוש במאגר של משרד אחר", מס' ל

7.19.3 . 

עד כמה במודל השליפה  זה ייכללמדד  .גודל הספק •

ובתנאי  ,המבוקשת הפעילותלאופי  שיהיה רלוונטי

כגון: מספר  הספק, גודלנהל מעקב אחר ישהמשרד 

 ומערך התמיכההנדונה עלי ההתמחות ב העובדים

  .האדמיניסטרטיבית

מדד זה ייכלל במודל  .של הספק גאוגרפימיקומו ה •

הפעילות אופי בהשליפה ככל הנדרש ובהתחשב 

דרישות המשרד. ועדת המכרזים תתייחס בהמבוקשת ו

http://hozrim.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf/ByNum/7.19.3
http://hozrim.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf/ByNum/7.19.3
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 הנעוצהלבעייתיות וספקים הארצית של הפריסה ל

 ,יםגאוגרפיגדול מדי של אזורים  בקביעת מספר

שעלולה לפגוע בתחרות ובשוויון ההזדמנויות של 

   הספקים.

 מדדים איכותיים לשליפה .4.10.5.7

י מדדבמודל השליפה כלול תהיה רשאית לועדת המכרזים  .4.10.5.7.1

, ובתנאי שמתנהל מעקב שוטף אחר ניקוד האיכות איכות

 .4.7 מפורט בסעיףכבהתאם לכללי נוהל המאגר, 

 .עדהעל ידי חברי הוו ות השליפה יישמרו במערכת המידע או בעותק קשיח חתוםתוצא .4.10.6

במאגר, על מנת להבטיח  משתמשיםמשרדים או ועדות מכרזים  מספרבמקרה שבו  .4.10.7

בחשבון כלל ההתקשרויות שבוצעו באמצעות מאגר זה  ובאוסבב הוגן בין הספקים, י

 במאגר. משתמשיםעל ידי כל הוועדות והמשרדים השונים ה

  בחירת הספק הזוכה .4.11

, יש לבצע הליך [4.10 ראה סעיף]לאחר שבוצע תהליך שליפת הספקים הפוטנציאליים  .4.11.1

  של בחירת הספק הזוכה.

באחת הדרכים  ,ק הזוכה לצורך ביצוע התקשרותאת הספתבחר מכרזים הועדת  .4.11.2

 : מאגרוהל הוכפי שהוגדר מראש בנ , בהתאם לנושא ההתקשרותהבאות

 [.7.6.1מכרז סגור", מס' הוראת תכ"ם, " ראה] מכרז סגור .4.11.2.1

התקשרות עם בעל תכ"ם, "הוראת ]ראה  ה תחרותית לקבלת הצעותיפני .4.11.2.2

, "התקשרות עם מתכננים", הוראת תכ"ם, 7.10.1מקצוע מומחה", מס' 

   .[7.10.2מס' 

בפרוטוקול את  ועדת המכרזים תתעדלאחר קבלת ההחלטה בדבר הספק הזוכה  .4.11.3

 הפרטים הבאים:

 הבקשה לבחירת הספק. .4.11.3.1

 תוצאות שליפת המועמדים. .4.11.3.2

 הבחירה.מפורט של התהליך ה .4.11.3.3

 הזוכה.פרטי הספק  .4.11.3.4

 הנימוקים לבחירתו. .4.11.3.5

 ימי עבודה 5תוך במערכת מנוף  ועדת המכרזים תדווח על החלטתה ותפרסמּה .4.11.4

הוראת תכ"ם, , כמפורט בבאמצעות מורשי גישה למערכת מנוף מקבלת ההחלטה,

 .7.23.2ערכת מנוף", מס' "הגדרת מורשים וגישה למ

  הזוכהספק ההתקשרות עם פעולות במאגר בשלב ה .4.12

 ,שירותיםהספקת לעבודה או ביצוע לרכישת טובין, לעם ספק התקשרות ביצוע בטרם  .4.12.1

עמידת הספק  את ,מנהל המאגר או מי מטעמועם  בתיאום – עורך ההתקשרות יבדוק

http://hozrim.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf/ByNum/7.6.1
http://hozrim.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf/ByNum/7.10.1
http://hozrim.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf/ByNum/7.10.1
http://hozrim.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf/ByNum/7.23.2
http://hozrim.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf/ByNum/7.23.2
http://hozrim.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf/ByNum/7.23.2
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שהמציא בשלב  האישוריםתוקפם של  רבותל ,ביצוע ההתקשרותלבתנאי הסף הזוכה 

  ., וזאת כתנאי להכרזתו כזוכהההצטרפות למאגר

בעת התקשרות לביצוע עבודה עם ספק יכלול המשרד בהסכם ההתקשרות הצהרה  .4.12.2

 במועד ההצהרה.פרטי המידע המופיעים במאגר, נכונות על של הספק 

יעביר עורך  ,ההתקשרות ממועד החתימה על הסכם ימי עבודה 14בתוך  .4.12.3

לרבות  –את פרטי ההתקשרות הנוכחית עם הספק המאגר  למנהל ההתקשרות

 במאגר. על מנת שאלו יעודכנו  –מימוש זכות בררה והתקשרויות המשך במקרים של 

 ובקרה פיקוח .4.13

, על זו הוראה להנחיות המאגר נוהלהתאמת  עלתהיה אחראית  המכרזים ועדת .4.13.1

 בדיקות, ביקורות ודוחות(.איכותו ועל יישומו )לרבות אמצעי פיקוח ובקרה הכוללים 

את התהליכים  אמצעי פיקוח ובקרה אשר יבחנוהמאגר תקבע בנוהל  מכרזיםהועדת  .4.13.2

 :הבאים

 .יישום הנוהל .4.13.2.1

 ו.וניהול אופן הקמת המאגר, עדכונו .4.13.2.2

 מאגר.מההרשומים ת הספקים שליפאופן  .4.13.2.3

הספקים במאגר, למספר הרשומים ים ספקיותאמו למספר ה פהוהיקהבקרה  תרמ .4.13.3

 במאגר. רשומיםכספי של ההתקשרויות עם הספקים הההיקף ול המאגרמהנשלפים 

 ת המכרזיםביצוע לוועדדוחות ו ות סטטוסדוח .4.13.4

 דוח התפלגות .4.13.4.1

חברי ועדת יגיש מנהל המאגר במשרד ל חודשים 6-אחת ל .4.13.4.1.1

התפלגות של העבודות שניתנו לספקים המכרזים דוח 

  במאגר.

ראה  הדוח יותאם למודל השליפה שנקבע בנוהל המאגר. .4.13.4.1.2

 .דוגמה לדוח התפלגות – הנספח דוגמה לדוח התפלגות ב

 דוח ביצוע .4.13.4.2

אחת לשנה יגיש מנהל המאגר לחברי ועדת המכרזים דוח  .4.13.4.2.1

 להלן. כמפורט  ,המאגרביצוע על פעילות 

 .המאגר למודל השליפה שנקבע בנוהל ח יותאםהדו .4.13.4.2.2

והל השליפה נקבע כי אחד המדדים יהיה אם בנ ,הלדוגמ

 ההיקף הכספי של ההתקשרויות עם הספקים במאגר

 נתון זה. הרי שבדוח יש להציג , שאושרו ובוצעו

 התמחות, תתכל במאגר, וכן ב ניתוח שימושיםציג יהדוח  .4.13.4.2.3

 בנפרד. התמחות ורמת התמחות
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 לכל אשרב את הפרטים הבאים , לכל הפחות,הדוח יכלול .4.13.4.2.4

 :ספק רשום

 עדכון פרטים אחרון.מועד ועד רישום ומ •

 ,מספר העובדים בעלי ההתמחות הרלוונטית •

, אם המידע רלוונטי למודל ספקהמועסקים על ידי ה

 .השליפה

)מהות  ספקפירוט ההתקשרויות שנעשו עם ה •

 . ההתקשרות והיקף כספי(

מצטבר של עבודות שהוזמנו הכספי ה פןוהיק ןכמות •

  .ןשולם עבורשו

רת המאגר לכל ספק שניתנו במסגיתרת עבודות  •

 . שולם עבורן וטרם

 היו. אםת דעת, חוֹו •

הדוח יכלול סעיף בנושא עדכון המאגר: ריכוז שמות  .4.13.4.2.5

תחומי הספקים החדשים שהצטרפו למאגר, פירוט 

, ריכוז שמות הספקים אשר וספונשהתמחויות שעודכנו או 

  ן המאגר.ולפניית המשרד לעדכהתקבלה תגובתם לא 

זים תערוך ישיבה ייעודית לדיון בממצאי הדוח אחת לשנה ועדת המכר .4.13.4.3

לפחות. עיקרי הדיון, מסקנותיו והמלצותיו יתועדו בפרוטוקול. הדוח 

 ,באמצעות דואר אלקטרוניהשנתי יועבר למינהל הרכש הממשלתי 

 .maagar1@mof.gov.il לכתובת:

כי הנתונים במאגר זהים לנתוני המערכות בדיקה מנהל המאגר יערוך כל רבעון  בסיום .4.13.5

 .(מרכב"ה כגון)הכספיות 

 מסמכים ישימים .5

  .1981-חוק הבנקאות )רישוי(, תשמ"א .5.1

 .1981-חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א .5.2

 .1993-מכרזים, תשנ"גהתקנות חובת  .5.3

 .7.1.1"הגדרות בנושא התקשרויות ורכישות", מס'  ,הוראת תכ"ם .5.4

 .7.1.2", מס' מבוא לתהליך התקשרויות ורכישותהוראת תכ"ם, " .5.5

 .7.2.2הוראת תכ"ם, "ועדת מכרזים משרדית", מס'  .5.6

 .7.4.6הוראת תכ"ם, "קביעת תנאים להשתתפות במכרז", מס'  .5.7

 .7.4.7הוראת תכ"ם, "קביעת אמות מידה לבחירת הצעה", מס'  .5.8

 .7.6.1מכרז סגור", מס' הוראת תכ"ם, " .5.9

mailto:maagar1@mof.gov.il
http://www.bankisrael.gov.il/deptdata/pikuah/bank_hakika/124.pdf
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/96840FF9-B85F-4CF1-8067-F851C126C539.htm
http://www.mr.gov.il/NR/rdonlyres/FBC54882-79A7-47F2-92B9-1E049BAC1914/0/takanotmikraz09.pdf
http://hozrim.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf/ByNum/7.1.1
http://hozrim.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf/ByNum/7.1.2
http://hozrim.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf/ByNum/7.2.2
http://hozrim.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf/ByNum/7.4.6
http://hozrim.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf/ByNum/7.4.7
http://hozrim.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf/ByNum/7.6.1


 

 

 כללים להקמת רשימת מציעים )מאגר( ולניהולה: שם ההוראה

 7.19.2מספר הוראה:  התקשרויות ורכישות פרק ראשי:

 02מהדורה:  מאגרים  פרק משני:

 

 

 43 מתוך 23 עמוד 27.08.2013בתוקף מיום: 

http://takam.mof.gov.il 

 .7.10.1התקשרות עם בעל מקצוע מומחה", מס' הוראת תכ"ם, " .5.10

 .7.10.2הוראת תכ"ם, "התקשרות עם מתכננים", מס'  .5.11

 .7.19.3הוראת תכ"ם, "שימוש במאגר של משרד אחר", מס'  .5.12

5.13.  

 ..1327.", מס' פרסום כתובת אתר האינטרנטהוראת תכ"ם, " .5.14

 .7.21.5הוראת תכ"ם, "מכרז מסגרת", מס'  .5.15

 .7.23.2הוראת תכ"ם, "הגדרת מורשים וגישה למערכת מנוף", מס'  .5.16

 .7.19.2.1טופס, "כתב מינוי למנהל המאגר", מס' ט. .5.17

 .7.19.2.2, מס' ט."למאגרספק טופס, "רישום  .5.18

 .7.19.2.3טופס, "בקשה לשליפת שמות ספקים", מס' ט. .5.19

 .7.19.2.4, מס' ט."הערכת ספק"טופס,  .5.20

 .7.19.2.5, מס' ט."פניה לאישור פרטי ספק ועדכונם"טופס,  .5.21

 .mr.gov.il אתר האינטרנט של מנהל הרכש הממשלתי באגף החשב הכללי שכתובתו:  .5.22

 ו"ט במשרד המשפטים שכתובתו:של רמ אתר האינטרנט .5.23

http://www.justice.gov.il/mojheb/ilita. 

 נספחים .6

 .דוגמה לעץ התמחויות –נספח א  .6.1

  תרשים תהליך לבחירת ספק מתוך מאגר. –נספח ב  .6.2

 .תבנית לכתיבת נוהל המאגר –נספח ג  .6.3

 .הקמת מאגרבדבר  דוגמה להודעה – דנספח  .6.4

 .דוגמה לדוח התפלגות –נספח ה  .6.5

 .דוגמה למילוי הטופס -חוות דעת של גורם מקצועי  –נספח ו  .6.6

 פורמט להעברת הפרטים על אודות רשימות המציעים )מאגרים( במשרד. – זנספח  .6.7

 דוגמה לדף ריכוז רשימות מציעים )מאגרים( במינהל הרכש הממשלתי. – חנספח  .6.8

 .טבלת שינויים שבוצעו בהוראה – ט נספח .6.9
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 [דוגמה לעץ התמחויות] –נספח א 

 

 
 

  



 

 

 כללים להקמת רשימת מציעים )מאגר( ולניהולה: שם ההוראה

 7.19.2מספר הוראה:  התקשרויות ורכישות פרק ראשי:

 02מהדורה:  מאגרים  פרק משני:

 

 

 43 מתוך 25 עמוד 27.08.2013בתוקף מיום: 

http://takam.mof.gov.il 

 [תרשים תהליך לבחירת ספק מתוך מאגר] – בנספח 
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 מאגר[ה]תבנית לכתיבת נוהל  – גנספח 
 

נוהל. כלול בהמשרדים ישתמשו בתבנית לצורך בניית נוהל מאגר. בכל פרק יפורטו הסעיפים והפרטים שיש ל
 .[סוגריים מרובעים]אשר יסומנו ב בחלק מהסעיפים יובאו דוגמאות

 
 תוכן עניינים
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 32 ................................................................. החלטות בדבר דחיית ספקים, השעייתם ופסילתם .10

 33 ...................................................................................................... נוהל שליפה מהמאגר .11

 34 ........................................................................................................ בחירת הספק הזוכה .12
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 34 ................................................................................................................. פיקוח ובקרה .14

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 כללים להקמת רשימת מציעים )מאגר( ולניהולה: שם ההוראה

 7.19.2מספר הוראה:  התקשרויות ורכישות פרק ראשי:

 02מהדורה:  מאגרים  פרק משני:

 

 

 43 מתוך 27 עמוד 27.08.2013בתוקף מיום: 

http://takam.mof.gov.il 

  כללי .1

 צורך בהקמת המאגר.ה ולהסביר אתבסעיף זה יש לפרט את תפקידי המשרד  .1.1

 אות:דוגמ .נוהליות בנוגע לאופן כתיבת הבסעיף זה יש להוסיף התייחסויות כלל .1.2

 .[על ידי חברה חיצוניתהנוהל נכתב ] .1.2.1

 .[הנחיות מסוימותעל  חומר/על  מתבסס על מידע/ הנוהל] .1.2.2

 .[הנוהל מחליף נוהל קודם] .1.2.3

  .[XXXנוהל זה משלים את נוהל ] .1.2.4

 מטרת הנוהל .2

 למטרות הבאות:בו בסעיף זה יש לפרט את מטרות הנוהל. יש להתייחס  .2.1

, 1992-תשנ"ב, חובת המכרזים חוק על פי , ניהולו ותפעולומאגר הקמתהסדרת אופן  .2.1.1

 ת התכ"ם.הוראועל פי ו תח"םעל פי ה

 מיסוד הכללים הנגזרים ממדיניות המשרד. .2.1.2

, יש  אםובניהולו,  להתייחס למטרות נוספות של המשרד בהקמת המאגר בסעיף זה ניתן .2.2

 לדוגמה: 

 .[ייעול שיטת העבודה של המשרד בנושא המאגרים] .2.2.1

 .[שיפור רמת השירות לאזרח או לספקים] .2.2.2

 הגדרות .3

 זה יש להגדיר את כל המונחים המקצועיים והייחודיים אשר מופיעים בנוהל.  בפרק .3.1

 ניהול המאגראחריות ל .4

 תפעולו. על ניהולו ועל בסעיף זה יש לציין שוועדת המכרזים תהיה אחראית על הקמת המאגר,  .4.1

העושות שימוש במאגר, יש לציין בסעיף זה שונות ועדות מכרזים ישנן בו במקרה ש .4.1.1

לו יאכן ו ,קמת המאגר, על ניהולו ועל תפעולוהרזים תהיה אחראית על איזו ועדת מכ

  ועדות מכרזים יעשו בו שימוש.

 בסעיף זה יש לציין את פרטי מנהל המאגר ולפרט את דרכי ההתקשרות עמו. .4.2

במילוי תפקידיה, יש כגורם ממליץ ומסייע ועדת משנה  ועדת המכרזיםבמקרים שבהם מינתה  .4.3

 :הדוגמלסדרי עבודתה. את תפקידיה ואת את הרכב הוועדה, זה בסעיף לפרט 

  [:ת משנה למאגר מתכנניםהרכב ועד] .4.3.1

 . [שב ראשיו – מנהל מינהל תכנון והנדסה] .4.3.1.1

גף תכנון וביצוע )לפי מנהל א/ראשי/סגן מנהל המינהל לביצוע אדריכל] .4.3.1.2

 . [ראשהיושב  וממלא מקום חבר –העניין( 

 . [חבר – ראש תחום מקצועי בהתאם לעניין] .4.3.1.3

   .[חבר – התכנון ממונה על התקשרויות] .4.3.1.4
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   .[חבר –יועץ חיצוני ] .4.3.1.5

 [. משקיף – נציג המחוז הנוגע בדבר] .4.3.1.6

   [.הוועדה מזכיר – מנהל המאגר] .4.3.1.7

 [ועדת המשנה:תפקידי ] .4.3.2

   [הוועדה תמליץ לוועדת המכרזים בנושאים הבאים:] .4.3.2.1

רמת אי ההצטרפות למאגר וסיווג עמידה בתנה בדיקת] .4.3.2.1.1

 .[ההתמחות

, הורדתה או של המתכנן וותרמת התמח תהעלא] .4.3.2.1.2

  .[שימורה

 [:ה של ועדת המשנהעבודהסדרי ] .4.3.3

 .[הוועדה זכירזימון מבתכנס לפי הצורך  הוועדה ת] .4.3.3.1

יקבע  ,יון קולותואם יש שו .החלטותיה ברוב קולותאת הוועדה תקבל ] .4.3.3.2

 .[יושב הראשקולו של 

 ובהצבעה שבה נכחויהיו תקפות אם התקבלו בישיבה החלטות הוועדה  .4.3.3.3

 .[יושב הראשובלבד שאחד מהם הוא  ,לפחות חברים 3

 אישור הנוהל .5

, היועץ המשפטי של המשרד וכל חברי ועדת המכרזים יאשרו המשרד בסעיף זה יש לציין שחשב .5.1

 הנוהל.נוסח וכל שינוי ייעשה בו באמצעות חתימה על גבי  ,את הנוהל

 בחתימתו כי קרא את הנוהל. בסעיף זה יש לציין שכל חבר ועדה חדש יאשר .5.2

 מבנה המאגר  .6

 תתהתמחויות, , הטוביןו השירותים ,לפרט את מבנה המאגר: סוגי המקצועותזה יש  בפרק .6.1

 :הדוגמל .ורמות התמחותהתמחויות 

 [. ]מקצוע: ראיית חשבון .6.1.1

התמחות  .משרדי ממשלה, רשויות ומלכ"רים –התמחות א' התמחויות: ] .6.1.1.1

 חברות ציבוריות ופרטיות[. –ב' 

  : ביקורת דוחות כספיים, ביקורת פנים[.תיוהתמחו י]תת .6.1.1.1.1

 ]מקצוע: מתכננים[.  .6.1.2

 [. תכנון עירוני, תכנון כבישים]התמחויות:  .6.1.2.1

 ]תת התמחות לתכנון עירוני: אדריכלות נוף[.  .6.1.2.1.1

 :[למקצוע מתכננים ]רמת התמחות א' .6.1.3

  קבועים במשרד[.עובדים מקצועיים )בעלי תואר הנדסי רלוונטי(  2] .6.1.3.1

 ליון שקלים חדשיםימ 5פרויקטים הנדסיים לפחות בהיקף של  3]ביצוע  .6.1.3.2

 השנים האחרונות[.  5-ב
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 :[מתכננים למקצוע רמת התמחות ב'] .6.1.4

 עובדים מקצועיים )בעלי תואר הנדסי רלוונטי( קבועים במשרד[.  4] .6.1.4.1

ליון שקלים חדשים ימ 20פרויקטים הנדסיים לפחות בהיקף של  5]ביצוע  .6.1.4.2

 השנים האחרונות[. 5-ב

 . תאגידבסעיף זה יש לציין אם הרישום למאגר הוא ברמת עובד או ברמת  .6.2

 תשתית טכנולוגית לניהול המאגר  .7

 ה: דוגמל .הכלי הממוכן שישמש לניהול המאגר בסעיף זה יש לציין מהו .7.1

 [. מערכת מידע ייעודית] .7.1.1

7.1.2. [ACCESS.]    

 הצטרפות למאגרנוהל  .8

  תנאי הצטרפות למאגר .8.1

לרבות תנאי הצטרפות לכל  ,בסעיף זה יש לציין את תנאי ההצטרפות למאגר .8.1.1

 :הדוגמל. ולכל רמת התמחות התמחותהתמחות, לכל תת 

 :[מאגר המתכנניםהצטרפות לתנאי ] .8.1.1.1

אדריכלות או בתחום , באזרחית תואר אקדמי בהנדסה] .8.1.1.1.1

  .[ץומאושר באר ממוסד מוכראחר נטי רלוו

 ]רישיון רלוונטי[. .8.1.1.1.2

 . [שנים לפחות לאחר סיום הלימודים כחוק 5של ניסיון ] .8.1.1.1.3

ליון ימ 5פרויקטים הנדסיים לפחות בהיקף של  3ביצוע ] .8.1.1.1.4

 . [השנים האחרונות 5-שקלים חדשים ב

עובדים מקצועיים )בעלי תואר הנדסי רלוונטי( קבועים  3] .8.1.1.1.5

 . [במשרד

  [מאגר המפקחים:תנאי הצטרפות ל] .8.1.1.2

   .[במקצוע רלוונטי למאגר מהנדס/סאיתעודת הנד] .8.1.1.2.1

 . [לאחר סיום הלימודים כחוקשנים לפחות  5של  ניסיון] .8.1.1.2.2

ליון ימ 5פרויקטים הנדסיים לפחות בהיקף של  3ביצוע ] .8.1.1.2.3

 . [השנים האחרונות 5-שקלים חדשים ב

, יש לציין בסעיף תאגידבמקרים שבהם הרישום למאגר הוא ברמת עובד ולא ברמת  .8.1.2

או  תאגידבשותף הוא היותו  תאגידהצוות  עםים לכך שעובד יימנה זה אם אחד התנא

 .ובבעל ותק עבודה מינימלי היותו 

שינוי בהתארגנות התאגיד )רכישת תאגיד אחר, מיזוג, כיצד  לקבועבסעיף זה יש  .8.1.3

תנאים על העמידה בפיצול, החלפת בעלות, שינוי שם התאגיד וכדומה( עשוי להשפיע 

  לדוגמה: בכלל ועל ניסיון הספק בפרט.
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חברה לשתי חברות ולאחר שוועדת המכרזים בדקה ומצאה  אם פוצלה] .8.1.3.1

עבר לאחת החברות לא תחום העיסוק של המאגר לשהניסיון הרלוונטי 

 . [ניתן להכיר בהמשכיות הניסיוןלא  – מועמדות למאגר שהגישה

ניתן  – הבפעילותאו של החברה שינוי בח.פ. ללא  שם החברה אם שונה] .8.1.3.2

 .[המשכיות הניסיוןביר להכ

מותנה בבעלי החברה אינו הניסיון ו ,חברההתחלפו בעלי האם ] .8.1.3.3

 .[בהמשכיות הניסיוןניתן להכיר  –הקודמים 

 הצטרפות למאגרהאופן  .8.2

 רישום למאגר טופסי .8.2.1

רישום  טופסילציין שהרישום למאגר יתבצע באמצעות בסעיף זה יש  .8.2.1.1

 אשר יצורפו כנספח לנוהל זה. 

 :ההרישום למאגר. לדוגמ יטופסניתן להשיג את  בסעיף זה יש לציין כיצד .8.2.1.2

 .[המשרדשל באתר האינטרנט ] .8.2.1.2.1

 .[באמצעות פנייה למנהל המאגר] .8.2.1.2.2

 :לדוגמה .הרישום טופסישיש לצרף לבסעיף זה יש לפרט את המסמכים  .8.2.1.3

תנאים  הוראת תכ"ם, "קביעת מתוקףנדרשים האישורים ] .8.2.1.3.1

 .[7.4.6להשתתפות במכרז", מס' 

העובדים  עדר הרשאות פליליות שליתצהיר על ה] .8.2.1.3.2

  [.בחברה

 :כגון. המעידים על עמידה בתנאי ההצטרפותמסמכים ] .8.2.1.3.3

תנאי בדבר , הצגת תעודות השכלה –תנאי בדבר השכלה 

של ביטוח לאומי או  102הצגת טופס  –מספר עובדים 

  .[אישור מרואה החשבון

 הטפסים ייחתמו על ידי מורשה חתימה. זה יש לציין שבסעיף  .8.2.1.4

יוגשו באופן ידני או באופן ימולאו או בסעיף זה יש לציין אם הטפסים  .8.2.1.5

כתובת למשלוח דואר,  :את הפרטים הדרושים להגשהיש לציין וכן  ,מקוון

 וכדומה.מספר פקס, כתובת דואר אלקטרוני 

 פרסום המאגר  .8.2.2

את וכן לציין ודעה על המאגר החדש, יש לפרסם הבסעיף זה יש לציין ש .8.2.2.1

 טופסי ,ההצטרפותהמאגר כולל נוהל פרטי מנהל המאגר, את נוהל 

 להוראת תכ"ם זו.  4.5.3ונוהל השליפה כמפורט בסעיף  הרישום

חלקים במאגר יהיו פתוחים לעיון הציבור  אילו בסעיף זה יש לפרט .8.2.2.2

 ויפורסמו באתר האינטרנט הממשלתי ובאתר האינטרנט המשרדי. 

http://hozrim.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf/ByNum/7.4.6
http://hozrim.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf/ByNum/7.4.6
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הודעה באתר  כי אחת לשנה לפחות תפורסםבסעיף זה יש לציין  .8.2.2.3

מועדי עדכון בדבר האינטרנט הממשלתי בדבר מועדי הרישום למאגר ו

לציין כי מועדי הרישום הנתונים של ספקים רשומים במאגר. בנוסף, יש 

ועדכון הנתונים יפורסמו באופן בולט בדף המאגר באתר האינטרנט 

 . יין את כתובתו של דף המאגריש לצ .המשרדי

 רישום למאגר .8.2.3

מולאו הרישום  טופסימנהל המאגר יבדוק כי שיש לציין בסעיף זה  .8.2.3.1

מועמדות  בדיקתצורך מכילים את כל הנתונים הנדרשים לכנדרש וכי הם 

מנהל יפנה כי אם חסרים נתונים,  כמו כן יש לציין בסעיף. הספקים

 בבקשה להשלימם. המאגר לספק 

 המציעיםבדוק את עמידת המכרזים תועדת בסעיף זה יש לציין שו .8.2.3.2

אם  ותרשום אותם למאגר ,ההצטרפות למאגרבתנאי שהגישו מועמדות 

החליטה ועדת המכרזים להגדיר  אםיש לציין כי עוד . הם עומדים בהם

תבדוק  –רמות שונות של פרויקטים ורמות שונות של התמחות ספקים 

בתנאים שהוגדרו לכל רמת את עמידת הספקים  ועדת המכרזים

ועדת המכרזים כי גם בהתאם. בסעיף זה יצוין לרמות סווגם התמחות ות

העמידה  איאו את  מאשרת את העמידהחוות דעת חתומה ה תפיק

 . רמת ההתמחותבתנאי למאגר ו נאי ההצטרפותבת

אם בסעיף זה יש לציין כי לספקים תישלח הודעה בכתב על ההחלטה  .8.2.3.3

נספח לנוהל המאגר כניתן לצרף . הלדחותאו  מועמדותםאת  לקבל

 כזו.דוגמה להודעה 

 עדכון המאגר  .9

באופן מידי נתונים שהשתנו ואשר משפיעים לעדכן  ים הרשומיםבסעיף זה יש לציין שעל הספק .9.1

או על סיווג רמת ההתמחות או על בחירתם לביצוע  ,עמידתם בתנאי ההצטרפות למאגרעל 

 לדוגמה: .מתן השירותאו  העבודה

 ]עזיבת עובד מפתח בעל התמחות[.  .9.1.1

 [.]החלפת בעלות .9.1.2

 ]רכישת חברה אחרת[.  .9.1.3

  ]פיצול חברה[. .9.1.4

בבקשה  הרשומים ספקים כל הלפנייה ועדת המכרזים ום תיזאחת לשנה בסעיף זה יש לציין ש .9.2

 לאשר ולאמת בכתב את הנתונים הרשומים במאגר.

. הם הפרטים שעדכונם יחייב רישום מחדש למאגר, אם נקבעו כאלהה בסעיף זה יש לפרט מ .9.3

 :הדוגמל
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 [.למתכנןחדשה  קביעת התמחות] .9.3.1

היא הקמת שותפות חדשה או  להבמקרה שהסיבה  ]החלפת מספר עוסק מורשה .9.3.2

 הצטרפות לשותפות שלא הייתה רשומה קודם לכן במאגר[. 

בהתבסס על נתוני עובד  תאגידשל במקרים שבהם הרישום למאגר הוא בסעיף זה יש לציין ש .9.4

אחת לשנה מנהל המאגר או מי שהוסמך על ידו מעקב יבצעו מסוים )כגון ניסיון, השכלה, רישיון(, 

 .םהרשו תאגידבאותו עובד עסקת אחר המשך הלפחות 

בסעיף זה יש לציין שאחת לשנה יעביר מנהל המאגר דוח לוועדת המכרזים בדבר סטטוס עדכון  .9.5

  הנתונים.

 ופסילתם , השעייתםהחלטות בדבר דחיית ספקים .10

  לדוגמה: .ספקים שהגישו מועמדות למאגרת האפשריות לדחייהסיבות בסעיף זה יש לפרט את  .10.1

 . [ההצטרפות למאגראי עמידה בתנאי ] .10.1.1

 .[מטעה]בהצעה נכלל מידע  .10.1.2

ניתן להשעות או לפסול ספקים רשומים במאגר, בסעיף זה יש לפרט את המקרים שבהם  .10.2

 לדוגמה: 

  ]שלילת רישיון מקצועי לעסוק במקצוע נשוא המאגר[. .10.2.1

 . הנתונים הרשומים במאגר[של  נםולעדכו ם]הספק לא הגיב לפניית המשרד לאישור .10.2.2

]הספק לא עדכן מיזמתו נתונים מהותיים המשפיעים על עמידתו בתנאי ההצטרפות  .10.2.3

מתן או על  או על בחירתו לביצוע העבודה ,או על סיווג רמת ההתמחות ,למאגר

 השירות[.

הנמקה  ובלאפעמים ברציפות  3]אי מענה של ספק לפניית המשרד לקבלת הצעות  .10.2.4

   סבירה[.

יתו או או להשעי ,ספק שהגיש מועמדותלפרט את ההליך לדחיית הפנייה של בסעיף זה יש  .10.3

על החלטתה של ועדת בכתב יכלול מתן אפשרות לספק להשיג ההליך  .ספק רשוםשל  תופסילל

 ה:דוגמל. ימים ובהתאם לכללי נוהל זה 14-בתוך תקופה שלא תפחת מ המכרזים

 [. הוועדהר יירשמו בפרוטוקול פסילת הספק מהמאגה או להשעיה, ל]הנימוקים לדחיי .10.3.1

ועל  פסילתו, על השעייתו, על ]מנהל המאגר ישלח לספק הודעה בכתב על דחייתו .10.3.2

 [. האפשרות להשיג על ההחלטה

 [.בכתב ועדת המכרזיםלהשיג בפני ]הספק יקבל הזדמנות  .10.3.3

 ]החלטת ועדת המכרזים תירשם בפרוטוקול לאחר הצגת הטיעונים של הספק[. .10.3.4

או  השעיהעל אודות מנהל מינהל הרכש לבסעיף זה יש לציין שיושב ראש ועדת המכרזים ידווח  .10.4

 פסילה של ספק רשום. 

בסעיף זה יש לציין שבמקרה שבו קיבלה ועדת המכרזים הודעה מאגף החשב הכללי על אודות  .10.5

ייבדק אם הספק רשום גם במאגר  –פסילה של ספק רשום במאגר של משרד אחר או  השעיה
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או  השעיהאם ה –בתיאום עם היועץ המשפטי של המשרד  – וייקבעהמנוהל על ידה אחר 

  זה.גם למאגר  תקפותהפסילה 

 שליפה מהמאגר נוהל  .11

יחידה במשרד המבקשת לשלוף ספקים מהמאגר תפנה למנהל המאגר בסעיף זה יש לציין ש .11.1

לאחר שהתקבל  ,זאת .אשר יצורף כנספח לנוהל זה"בקשה לשליפה ממאגר" טופס ת באמצעו

 4.7.6.3אישורה של ועדת המכרזים לבצע את ההתקשרות באמצעות המאגר ]ראה סעיף 

  להוראת תכ"ם זו[.

הוועדה את המקרים שבהם נעשתה תבחן בסעיף זה יש לציין כי לקראת מועד עדכון המאגר  .11.2

 ,ניסיון הספציפיים הנדרשיםלשליפה חד פעמית מתוך הספקים אשר מתאימים למומחיות או 

 ע סיווג חדש במאגר. ותקבל החלטה אם לבצ

 ראשון תסנן ועדת המכרזים את כל הספקים אשר אינם נכלליםהבסעיף זה יש לציין שבשלב  .11.3

 ההתמחות, שהוגדרו בהתאם לרמת הפרויקט ולדרישותיו. ברמת  אותת ההתמחות ב ,תמחותהב

שני תבצע ועדת המכרזים את השליפה רק מתוך קבוצת הספקים הבסעיף זה יש לציין שבשלב  .11.4

 שליפה"(.הספקים לברה את הסינון הראשון )להלן: "קבוצת שע

ואת המדדים  ,פנייהיהם תבוצע האלשבסעיף זה יש לפרט את מודל השליפה לבחירת ספקים  .11.5

להוראת תכ"ם זו )מודל הכולל מדדים  4.10.5.3מתבסס כמפורט בסעיף  המודלעליהם ש

(. להלן דוגמאות למדדים כמותיים המשלב מדדים כמותיים ואיכותייםכמותיים בלבד, מודל 

 להוראת תכ"ם זו[:  4.10.5.4-4.10.5.74.10.5.7ראה סעיפים  ,ואיכותיים ]לפירוט

בוצעו עם הספקים שכספי של התקשרויות שאושרו והיקף  –מדד כמותי ] .11.5.1.1

 3-במאגר )התחייבויות ולא תשלומים( בפרק זמן מסוים שלא יפחת מ

 שנים[.

 ההזדמנויות שניתנו לספקים במאגר[. היקף –]מדד כמותי  .11.5.1.2

 איכות השירות של הספק בפרויקטים של המשרד[.  –]מדד איכותי  .11.5.1.3

בסעיף זה יש לציין שניתן לעדכן את מודל השליפה לאחר דיון מיוחד של ועדת המכרזים, באישור  .11.6

    היועץ המשפטי והחשב ובצירוף נימוקים.

ועדת תפנה  ,ספקים 10עד  תכולל שליפהקבוצת הספקים למקרה שבו בבסעיף זה יש לציין ש .11.7

  קבלת הצעות.ל לכל הספקיםהמכרזים 

תפעל  ,ספקים 10-שליפה כוללת למעלה מהספקים לבסעיף זה יש לציין שבמקרה שבו קבוצת  .11.8

 ועדת המכרזים כמפורט להלן: 

 המפורט בנוהל.השליפה מודל השליפה תתבצע על פי  .11.8.1

לצורך לקבלת הצעות אליהם תיעשה פנייה ש ספקים לפחות 5ועדת המכרזים תשלוף  .11.8.2

 הזוכה.בחירת הספק 
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די שכבסעיף זה יש לציין במאגר,  משתמשיםמשרדים  /ועדות מכרזים  מספרבמקרה שבו  .11.9

התקשרויות שבוצעו באמצעות מאגר זה על בחשבון כלל היובאו סבב הוגן בין הספקים  להבטיח

 .במאגר משתמשיםה יםהשונ משרדים/הוועדות ידי כל

בחשבון כלל ההתקשרויות יובאו סבב הוגן בין הספקים,  שכדי להבטיחבסעיף זה יש לציין  .11.10

 .שבוצעו באמצעות מאגר זה על ידי כלל משרדי ממשלה

 בחירת הספק הזוכה .12

באחת בסעיף זה יש לציין שוועדת המכרזים תבחר את הספק הזוכה לצורך ביצוע ההתקשרות  .12.1

 : , בהתאם לנושא ההתקשרותהדרכים הבאות

 . [מכרז סגור] .12.1.1

 .[ת לקבלת הצעותה תחרותייפני] .12.1.2

 ועדת המכרזים תתעד ,בסעיף זה יש לציין כי לאחר קבלת ההחלטה בדבר הספק הזוכה .12.2

 להוראת תכ"ם זו.  4.11.3עיקרי התהליך כמפורט בסעיף בפרוטוקול את 

 התקשרות עם ספק שנבחר .13

או לרכישת שירותים או למתן  התקשרות לביצוע עבודהההחלטה על  לפניבסעיף זה יש לציין כי  .13.1

תיערך בדיקה של עורך ההתקשרות בתיאום עם מנהל המאגר או עם מי מטעמו לגבי  – טובין

עמידת הספק בתנאים לביצוע ההתקשרות עמו ולגבי תוקף האישורים שהמציא בשלב 

 ההצטרפות למאגר. 

התקשרות לביצוע עבודה עם ספק יכניס המשרד סעיף הצהרה  שבכל הסכםבסעיף זה יש לציין  .13.2

 על אודות הספק שבמאגר.בדבר נכונות הפרטים 

ימי עבודה ממועד החתימה על הסכם ההתקשרות, יעביר עורך  14בסעיף זה יש לציין שבתוך  .13.3

לשם תיעודם ההתקשרות את פרטי הספק שנבחר ואת הסכם ההתקשרות עמו למנהל המאגר 

 במאגר. 

בסעיף זה יש לציין שבסיום ההתקשרות יעביר עורך ההתקשרות למנהל המאגר את פרטי  .13.4

  .במאגר לשם תיעודםההתקשרות 

 פיקוח ובקרה .14

הפעלה של אמצעי פיקוח על בסעיף זה יש לציין כי ועדת המכרזים תהיה אחראית על קביעה ו .14.1

על התאמת נוהל המאגר להנחיות הוראה זו, על  ,ובקרה )לרבות בדיקות, ביקורות ודוחות(

 ועל יישומו.של נוהל המאגר איכותו 

בדיקת יישום  לשםאמצעי הפיקוח והבקרה שישמשו את ועדת המכרזים  בסעיף זה יש לפרט את .14.2

 השליפה והבחירה של הספקים.אופן  ולשםהקמת המאגר וניהולו אופן לשם הנוהל, 

בסעיף זה יש לציין כי אחת לרבעון יגיש מנהל המאגר לוועדת המכרזים דוח התפלגות של  .14.3

 העבודות שניתנו לספקים במאגר. 
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כי אחת לשנה יגיש מנהל המאגר לוועדת המכרזים דוח ביצוע על פעילות  בסעיף זה יש לציין .14.4

 להוראת תכ"ם זו. 4.13.4.2.5 -4.13.4.2.2כמפורט בסעיפים  ,המאגר

אחת לשנה  לדיון בממצאי הדוחייעודית בסעיף זה יש לציין שוועדת המכרזים תקיים ישיבה  .14.5

  עיקרי הדיון, מסקנותיו והמלצותיו יתועדו בפרוטוקול. .לפחות
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  הקמת מאגר[ל קול קורא – ]דוגמה להודעה – דנספח 

 

 XXXXX מספר פרסום/הודעה

 נושא ההודעה
הצטרפות לרשימת מציעים )מאגר( של נותני קול קורא ל

  _____השירותים מקצועיים וספקים למשרד 

מקצועות, התמחויות ותתי 
  התמחויות הכלולים במאגר

 דוגמאות:

  עריםומתכננים בתחומי כבישים  •

 למאגר הצטרפותתנאי 
הרישום  טופסיב הצטרפותרשימה מלאה של תנאי הניתן לראות 

 המפורסמים באתר האינטרנט של המשרד 

נוהל בהרישום ו טופסיב עיון
 ההצטרפות

שם  ,לכתובת אתר האינטרנט של דף המאגרהפנייה  .א
 .הרישום ונוהל ההצטרפות למאגר טופסייימצאו 

 מועדים ומקום לעיון בעותק פיזי במשרדי המזמין.  .ב

 9:00-15:00ה, בין השעות -ניתן לעיין בימים אלדוגמה: 
 106במחלקת מכרזים, אצל גב' ישראלה ישראלי, בחדר 

 , ירושליםYYY, רח' XXXבמשרד 

  )שם, תפקיד, טלפון, כתובת דואר אלקטרוני(  פרטי איש הקשר

 להגשת מועמדות  מועד אחרון

במהלך כל השנה, עמדות להצטרפות למאגר ניתן להגיש מו
 30-לאולם הרשימה הראשונה תורכב מפניות שיתקבלו עד 

 בצהריים. הגשת המועמדות 12:00עד השעה  1020 בנובמבר
  .הרישום טופסיתיעשה כמפורט ב
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 ]דוגמה לדוח התפלגות[ – הנספח 
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 [הערכת ספק דוגמה למילוי טופס –-חוות דעת של גורם מקצועי ] – ונספח 

 

  תאריך         הספקשם 

 

יגדיר המשרד את סוגי אמות המידה שמהם היא מורכבת ואת משקלה היחסי של כל עבור כל חוות דעת 

 לכל רכיב יינתן משקל באחוזים.וכמו כן, לכל אמת מידה יוגדרו הרכיבים שלה, . אמת מידה

 60%-איכות התוצר ו 40%-המשקל שלהן הוגדר כ .איכות התוצר ורמת השירות זו הן ערכהאמות המידה בה

 רמת השירות. 

 (. 100%בדוגמה זו לצורך החישוב של הציון המשוקלל יש להתייחס לכל אחת מאמות המידה כשלם )

 

 הרכיבים של אמת המידה "איכות התוצר": 4להלן 

 שם רכיב מס' רכיב

 איכות התכנית על נספחיה 1רכיב 

 מידת מימוש הפרוגרמה 2רכיב 

 באמדן עלויותעמידה  3רכיב 

 יצירתיות 4רכיב 

 

 :5-ל 1לכל אחד מהרכיבים של אמת המידה ניתן ניקוד בין  .1

 רוצה מאוד.מ -5 רוצה מ -4 רוצה במידה בינונית מ -3 א מרוצה  ל -2א מרוצה כלל  ל -1        

 . 

וניקוד ממוצע בהערכה זו יש צורך לחשב: ניקוד המשוקלל של כל רכיב, ניקוד משוקלל של כל אמת מידה 

 כולל של ההערכה.

 

 :אופן חישוב הציונים

 , באופן הבא:הניקוד המשוקלל עבור כל רכיב באמת המידהראשית, יש לחשב את 

 
ניקוד הרכיב

מספר רמות במדד
 ×  = הניקוד המשוקלל של כל רכיב באמת המידה    𝟏𝟎𝟎

לדוגמה: 
4

5
× 100 = 80 

 . של אמת המידההניקוד המשוקלל הכולל לאחר מכן, יש לחשב את 

לצורך כך, יש לסכם את ניקוד הרכיבים המשוקללים שהתקבל בסעיף הקודם, להכפיל את סכומם במשקל 

 אמת המידה ולחלק בסך כל הרכיבים המרכיבים את אמת המידה: 
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 הניקוד המשוקלל הכולל של אמת המידה:

משוקלל רכיב 𝟐+ניקוד רכיב משוקלל   𝟏) משוקלל רכיב 𝟑+ניקוד  משוקלל רכיב 𝟒 +ניקוד  ניקודן) ×משקל אמת המידה  

כה"ס הרכיבים באמת המידה
   

 = 22: לדוגמה
(𝟖𝟎+𝟐𝟎+𝟖𝟎+40( 0.4 ×

𝟒
  

, על ידי סכימת הניקוד של כל אמות המידה הקיימות הניקוד הממוצע הכולל של ההערכהכעת, יש לחשב את 

 בהערכה:

 הניקוד הממוצע הכולל של ההערכה : 

    2+  ניקוד משוקלל כולל של אמת מידה   1ניקוד משוקלל כולל של אמת מידה 

  22+  36=  58לדוגמה: 

 

 
 הנחיות למילוי הטופס

 הבאות: איכות התוצר ורמת השירות.אמות מידה בטופס זה הנך מתבקש לתת הערכה ל

 

איכות התוצר ורמת השירות:         –נא סמן באיזו מידה הנך מרוצה מהרכיבים השונים של כל אמת מידה  .2

 רוצה מאוד.מ -5 רוצה מ -4 רוצה במידה בינונית מ -3 א מרוצה  ל -2א מרוצה כלל  ל -1

 

 גורם מקצועי חוות דעת של 

גורמי שיפוט 

 והערכה*(

ניקוד  1-5שביעות רצון לפי רמות במדד מ 

 משוקלל

 לרכיב

נימוקים מילוליים למרכיבי הערכה 

 נטייםוורל

  (40%איכות התוצר )

איכות התכנית על 
 נספחיה

5 4 3 2 1 80  

מידת מימוש 
  הפרוגרמה

5 4 3 2 1 20  

  80 1 2 3 4 5  עמידה באמדן עלויות

  40 1 2 3 4 5 יצירתיות

  22 כולל לאיכות התוצר משוקלל ציון 

 

ניקוד  1-5שביעות רצון לפי רמות במדד מ  (60%רמת השירות )

 משוקלל

 לרכיב

נימוקים מילוליים למרכיבי הערכה 

 נטייםוורל

  40 1 2 3 4 5אופן ורמת התייחסות 
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 צוות ההיגוי להנחיות

  40 1 2 3 4 5 ח זמניםעמידה בלו

  80 1 2 3 4 5 זמינות

  80 1 2 3 4 5 מהירות תגובה

  40 1 2 3 4 5 אמינות

אופן ניהול צוות 

 עובדים

5 4 3 2 1 80  

  40 1 2 3 4 5 יזמה

  80 1 2 3 4 5 שירותי מחשוב

כולל לרמת  ניקוד משוקלל 

 השירות

36  

  58 כולל ממוצעניקוד 
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 במשרד[ )מאגר( ]פורמט להעברת הפרטים על אודות רשימות המציעים – זנספח 

 
שם 

המשרד/ 
יחידת 

 סמך

שם איש 
 הקשר

תפקיד 
איש 
 הקשר

מספר 
טלפון 

של איש 
 הקשר

כתובת 
דוא"ל 
 של איש
 הקשר

שם 
 המאגר

סיווג 
 המאגר

קישור לדף אינטרנט 
שירכז את כל 

 המאגרים
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 במינהל הרכש הממשלתי[ )מאגרים( ]דוגמה לדף ריכוז רשימות מציעים – חנספח 
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 ]טבלת שינויים שבוצעו בהוראה[  – טנספח 

 

 מהדורה 

  חדשה

 תאריך 

 ביצוע עדכון
 תיאור עדכון/נימוקים מושפע/יםסעיף/ים 

02 27.08.2013 2.3 ,3.9 ,3.15 ,4.5.3 
"פרסום  איחוד עם הוראת תכ"ם

 .7.19.5, מס' רשימות מציעים"

    

    

    


