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

                      

כהגדרתם בתקנות חובת המכרזים  משרד הביטחון תקנון זה חל על כלל הספקים המוכרים של 

ומתכננים הרשומים רק ברשימת  למעט קבלנים, 0991 –)התקשרויות מערכת הביטחון(, התשנ"ג 

  ם של אגף ההנדסה ובינוי.הספקי

ות את הכללים, החובות והזכויות, אשר יחולו על ספק מוכר בתקופת הכללתו תקנון זה קובעהוראות 

 ברשימת הספקים המוכרים.

 הגדרות

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

חובת המכרזים )העדפת תוצרת מאזורי עדיפות לאומית(,  בהתאם לתקנות –" אזור עדיפות לאומית"

 .0992-התשנ"ח

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

 .משרד הביטחון  - "המשרד"

)במסגרת מכרז או פטור ממכרז( של המשרד לבל"מ מסמך שהגיש הספק המוכר כמענה  - "הצעה"

, על כל נספחיו, תנאיו או ביצוע עסקה במקרקעין יצוע עבודה או למתן שירותיםלאספקת טובין או לב

 וחלקיו.

 .0991 –התשנ"ג  תקנות חובת המכרזים )התקשרויות מערכת הביטחון(, -" התקנות"

  .תקנותל 01מכח תקנה  םוהשעייתספקים מוכרים לאישור ועדה  -" מוסמכתהועדה וה"

 ים המוכרים.  מרשימת הספק ת ספקהוצא –" העיהש"

  .לתקנות 2לפטור ממכרז הפועלת במשרד הביטחון מכח תקנה ועדה  –" ועדת פטור"

  מספר ספק: __________
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אספקת טובין או לביצוע עבודה או ל)בל"מ(, להגיש הצעות בבקשה פנייה  -" מכרז/מסמכי המכרז"

 , על צרופותיה.או לביצוע התקשרות במקרקעין למתן שירותים

תו בתקנה , כמשמעוהמוסמכתועדה ועפ"י החלטת הת הספקים ברשימנכלל אשר  ספק - "ספק מוכר"

 לתקנות. 01

ידי  לתקנות המנוהלת על 01רשימת הספקים המוכרים מכח תקנה  –" רשימת הספקים המוכרים"

 .ספקים במנה"רובקרת היחידה לשילוב 

 כללי

, לידי המשרדבאתר הסחר האלקטרוני של ה להיכלל ברשימת הספקים המוכרים תוגש בקש  .0

 חתומה על ידי הנדרשים על ידו לשם כך, כאשר הבקשה על מסמכיה  או מי שהוסמך המשרד

  על פי דין.ולחייבו המורשים לחתום בשם הספק 

של רשאית לאשר או לדחות את הבקשה לפי שיקול דעתה בהתייחס לעמידתו הוועדה המוסמכת  .1

ת מידה נוספות שתקבענה לתקנות  או באמו 01באמות המידה העיקריות הקבועות בתקנה הספק 

 ע"י המשרד ותפורסמנה באתר המשרד. 

הספק ישלים כל מסמך, אישור, לשם תמיכה בבקשתו להיכלל ברשימת הספקים המוכרים,   .1

 הצהרה או הבהרה שיידרש.

עם אישור בקשת הספק להצטרף לרשימת הספקים המוכרים ע"י הוועדה המוסמכת, רשאי הספק  .1

  .פטור ממכרזבעקבות קבות  מכרז ובין אם בין אם בעלהתקשר עם המשרד 

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

החל  "[כספק מוכרההכללה תקופת " -]להלן בלבדשנים  5 -למוכר יהיה בתוקף  כספק ספק אישור .6

ספק מוכר, ה כללום תקופת ההכסיחודשים טרם  1. על אישורו ועדה המוסמכתוממועד החלטת ה

 שתכלול את) למשרד הביטחון בקשה מחודשת להיכלל ברשימת הספקים המוכרים  יגיש הספק

ימחק . ככל שהספק לא יעשה כן בפרק זמן זה, הנדרשים לצורך כך(והמסמכים הטפסים  מלוא

 .כספק מוכרההכללה בתום תקופת  מרשימת הספקים המוכרים לאלתר הספק

ת שליטה בספק או שינוי בזהות בעלי השליטה ונה לבצע העברת בעלות או העברבמקרה של כו .7

בין אם על דרך של מכירה לתאגיד או  (,0962-"שליטה" כמוגדר בחוק ניירות ערך תשכ"ח)בספק 

ידווח הספק למשרד  , או בכל דרך אחרת,הפרטה או מיזוג, ובין אם בדרך של מכירה לציבור דליחי

, וימציא למשרד כל מסמך הנדרש ממנו ע"י המשרד וקדם ביותר האפשריבכתב על כך במועד המ

  בהקשר זה.
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 היתר, בין קבלת הסכמה מראש ובכתב של המשרד לשינוי המתוכנן, וקיום דרישות הביטחון

בהתאם לתקנון זה, מהווים תנאי להמשך התקשרות הספק עם משהב"ט ו/או להמשך ההכרה 

 בספק כספק מוכר של משהב"ט.

ת שליטה בספק או שינוי העברת בעלות או העברעל כל  ,למשרדבכתב ק מוכר חייב לדווח כל ספ .2

בין אם על דרך של  (,0962-"שליטה" כמוגדר בחוק ניירות ערך תשכ"ח)בזהות בעלי השליטה בספק 

, , או בכל דרך אחרתהפרטה או מיזוג, ובין אם בדרך של מכירה לציבור דמכירה לתאגיד או ליחי

על כל שינוי במען, במספרי טלפון, דואר  הספק מתחייב לדווח ,. כמו כןצוע השינויבסמוך לבי

כל פרט שנמסר למשרד בעת בושל הספק אלקטרוני, שינוי בזהות המנהלים ומורשי החתימה 

  .רישומו כספק מוכר

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

המשרד יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי,  ,לעיל 7-2בסעיפים  מורביצוע שינוי כאבמקרה של  .9

הוראות  המשך התקשרות הספק עם משהב"ט ו/או להמשך ההכרה בו כספק מוכרלהוסיף כתנאי ל

  בעניין סודיות, סיווג ביטחוני והיבטי אבטחת מידע.

צה"ל או עובד הוועדה המוסמכת לא תאשר בקשת עובד משרד הביטחון, איש צבא, אזרח עובד  .01

 או בתקופת עבודתם יחידת הסמך של משרד הביטחון, להירשם כספק מוכר ברשימת הספקים

 .שירותם

חוק שירות הציבור בהכרה בפורש משירות המדינה או צה"ל כספק מוכר תהיה בכפוף לעמידתו  .00

 .0969 –, תשכ"ט ()הגבלות לאחר פרישה

לנקוט באמצעים יהיה המשרד רשאי  ,זההוראות תקנון  ה של מי מביןמקרה של הפרכל ב .01

 . תו על פי תקנון זה או לפי כל דיןהעומדים לרשו

המקובלות  בהזמנות המודפסים הכלליים לתנאים בהתאם תהיה בין הספק למשרד ההתקשרות .01

 במפורש  נכתב כן אם אלא ,זה ומתקנון אלה מהזמנות נפרד בלתי חלק ומהווים רד הביטחוןבמש

שיהיו בתוקף הספק למשרד תנוהל על פי הוראות משרד הביטחון, כפי  כל התקשרות בין אחרת.

 מעת לעת, וככל שהן רלבנטיות לעניין.

 ביקורת

לבקר או לבדוק או לקבל  או נציגי מבקר המערכת המשרד רשאי באמצעות נציגים שיוסמכו על ידו .01

ת ובכלל זה כל מסמך או רשומה בקשר לביצוע ההתקשרות ועלויות ההתקשרולידיו או להעתיק 

עריכת חישובי ביצוע ההתקשרות או ובכל מסמך אחר הנוגע ל לעיין בספרי החשבונות של הספק

תקופת כל מהלך ב. זאת ולהעתיק מתוכם כל פרט שיידרש עלות או בקרת חשבונות הספק,

 .בגין אותה התקשרותספקה אהשנים מגמר  1ההתקשרות ותוך 
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פי שיקול דעת המשרד נדרשים -שעת עבודה, ועלבמקרה בו ההתקשרות מצריכה קביעת תעריף  .05

 נתוני הספק לשם ביצוע אודיט, יחולו ההוראות להלן: 

לבדוק את ספריו של הספק כל שלוש  המשרדרשאי  11.161 המשרדהוראת בהתאם ל .א

שנים מתום שנת בדיקת הספרים האחרונה, או במועד מוקדם יותר כמוגדר בהוראה, 

 .לצורך קביעת תעריף שעת עבודה

להמציא נתונים לקביעת תעריף שעת עבודה, כמפורט בהוראת  המשרדספק שנתבקש ע"י  .ב

לכך, או תוך  המשרדחודשים מקבלת פניית  1תוך  משרדימציא נתונים ל 11.161 המשרד

 .חודשים מסיום שנת המאזן עליה נערך אודיט 6

טל את תוקפו של לב המשרדיהיה רשאי  ,כאמור לעיל הספק את הנתונים המבוקשים המציאלא  .06

לנקוט באמצעים נוספים להם הוא זכאי  המשרדמזכות בלי לגרוע מהתעריף האחרון שנקבע, וזאת 

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

של הספק, לרבות בדיקה  /חצרואת עיסוקו/מפעלובכל עת לבדוק רשאי או מי מטעמו  המשרד .07

, לצורך אימות הנתונים שנמסרו י היצור הקיימים אצל הספקהמיכון ואמצעאת  הבוחנת טכנית

ע"י הספק או ההצהרה האחרונה שנמסרה בנדון ע"י הספק. הספק מתחייב לאפשר למשרד 

 את הבדיקה כאמור ולסייע לו בכך. ,או מי מטעמו, משרדל

 

 השתתפות במכרזים

פק להצטייד הסשל המשרד, על האלקטרוני על מנת להשתתף במכרז מקוון באתר הסחר  .02

 מגוף מוסמך )הרשימה מתפרסמת באתר הסחר(.ב"חתימה דיגיטלית" 

להשתתף במכרז ין י/המעונמןזיגיש הספק שהו ט ע"י המשרד לא לקיים מכרז מקוון,וחלשי ככל .09

 הצעתו בצורה, במקום ובמועד שייקבעו במכרז.את 

 ור אחר. ספק מוכר רשאי להגיש הצעה בשמו, ואינו רשאי להגיש הצעה בשם או בעב .11

שחזר בו מהצעתו לאחר שזו נתקבלה, עלול להיות מורחק מרשימת הספקים המוכרים מוכר   ספק .10

 בסעדים אחרים להם זכאי מבלי שהדבר יפגע זאת ו לפרק זמן שייקבע ע"י הוועדה המוסמכת

 פי דין. לעהמשרד 

  .מוכר במכרז תחשב כהסכמה לתנאים המפורטים במסמכי המכרז של ספקהגשת  הצעה  .11

ליתן למשרד מכתב הנמקה על סיבות ההימנעות וזאת עד חייב סגור הנמנע מלהשתתף במכרז  ספק .11

 למועד האחרון להגשת ההצעות. 
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 שמורה הזכות למשרד לא לקבל את     למרות כל הוראה אחרת מהוראות תקנון זה, .11

  ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת.

 הוביצוע הזמנה אישור

או ספק שהמשרד הודיע לו על הכוונה להתקשר  במכרז הצעתו זכייתלו על  ספק שהמשרד הודיע .15

למשרד את כל המסמכים והנתונים להמציא  חייבעמו בעקבות החלטת ועדת פטור ממכרז, 

המופיעות לדרישות בהתאם  אם נדרשו, ,תצהירים וערבויותהמהווים תנאים להתקשרות, לרבות 

כנדרש בחוק עסקאות גופים ציבוריים )ניהול חשבונות אישורים תקפים או תצהירים וכן  בל"מב

במשך כל תקופת ביצוע אלו . על הספק להחזיק באישורים 0976 -ותשלום חובות מס(, התשל"ו 

 . התקשרותה

ע"י  םהוצאתתוך שבועיים ממועד  שהוציא לו המשרד הזמנההסכם וכל כל  ספק נדרש לאשר  .16

לא יאפשר קליטת כאמור אי אישור  .יתאלא אם נקבע אחרת בהתקשרות הספציפ המשרד

 ת מהספק.וחשבוני

ידוע לספק כי אין לספק שירות כלשהו או תכולה כלשהי וכי אין לבצע עבודה כלשהי או להשקיע  .17

השקעה כלשהי, אלא אך ורק על פי הזמנה תקפה המאושרת על ידי מורשי החתימה של משרד 

אם יסופק שירות  -ן בהזמנה.  ויודגש הביטחון ובעלת יתרה מתאימה ואך ורק בהתאם למצוי

כלשהו או תסופק תכולה כלשהי או תבוצע עבודה כלשהי או תושקע השקעה כלשהי ללא הזמנה 

תקפה ובעלת יתרה מתאימה כאמור או שלא בהתאם למצוין בהזמנה כאמור, משרד הביטחון לא 

גין כל עבודה/השקעה יהיה חייב לשלם תמורה כלשהי בגין כל שירות/תכולה שסופק/ה כאמור וב

 כאמור, כולה או חלקה.

 

כמו כן, ידוע לספק כי הנציג המוסמך בכל הקשור לניהול ההתקשרות הוא עובד משרד הביטחון  .12

אז  –)אשר שמו יצויין בתנאים המיוחדים לבל"מ/להזמנה כנציג המוסמך, ואם לא יצויין שם 

"(, הנציג המוסמך" -הזמנה( )להלןמורשי החתימה של משרד הביטחון המופיעים על גבי הבל"מ/ה

אלא אם כן נקבע אחרת מראש ובכתב ע"י הנציג המוסמך. כמו כן, יודגש כי בכל מקרה, איש צבא 

אינו נציג מוסמך מטעם משרד הביטחון לערוך שינוי כלשהו בתנאי ההתקשרות, בין אם בכתב, בין 

 אם בהתנהגות ובין אם בכל דרך אחרת.

 שיווק מוצרים ביטחוניים

מוצרים ביטחוניים או מוצרים דואליים )ביטחוניים/אזרחיים(  לשווק היה ויחליט הספק המוכר  .19

ולפעול  היתרלקבל לכך , מתחייב הספק המוכר או במימונה אשר פותחו עבור מערכת הביטחון

 כל דין.ועפ"י  לנהלי המשרד, לתנאי ההתקשרות בהתאם

והתקנות  1117-על ייצוא ביטחוני, התשס"זחוק הפיקוח  הספק המוכר מתחייב לעמוד בהוראות .11

 שהותקנו מכוחו.
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 שיונות ואישוריםיר

הרישיונות, כל  ברשותוה כספק מוכר ללבמשך כל תקופת ההכבאחריות הספק לוודא כי  .10

, לרבות רישיון ההיתרים, האישורים וההסמכות הנדרשים על פי כל דין לצורך היותו ספק מוכר

        .עסק

, ובין היתר תהא לעיל 10על פי סעיף במחויבותו  תוצאה הקשורה באי עמידההספק יישא בכל  .11

אי עמידת ל יחסאו טענה שתופנה למשרד ב , דרישהתביעה ,הזכות לחזור לספק בגין תלונהלמשרד 

 הספק במחויבות זו.

 .לעיל 10המסמכים האמורים בסעיף ככל שיתבקש ע"י המשרד או מי מטעמו, יציג הספק את  .11

 סים בין משרד הביטחון לבין ספק מוכר עמו התקשרמערכת היח

מערכת יחסים הינה מוכר עמו נערכה התקשרות  מערכת היחסים בין משרד הביטחון לבין ספק  .11

ן ינו קבלן עצמאי ולא שוררים, ולא ישררו, ביההספק . במסגרת מערכת יחסים זו, של מזמין וספק

יחסים שותפות ו/או  ו/או יחסי מעסיק-עובד , יחסיאו מי מטעמו לבין המשרד הספק או מי מטעמו

                             ההתקשרות שנערכה.מכל סוג שהוא מעבר למפורט במסמכי  ים אחריםמשפטי

כל גורם אשר פועל מטעמו במסגרת ביצוע ההתקשרות שנערכה, לרבות אחריות הבלעדית להספק ל

לא יחשב  הם, ואף אחד מוהפועלים מטעמםם שלו ספקיה שלו, עובדיו, יועציו, קבלני המשנה

 כעובד המשרד.

 הוועדה המוסמכתפעילות 

בטרם  הזהראוהתראה  רשאית להחליט לגביו על הוועדה המוסמכת כי  מוכרה ידוע לספק .15

בשל אחת או  ,לתקופה קצובה או לצמיתות השעייתו על אוו/או על השעייתו על תנאי  ו/  תוהשעיי

 יותר מהסיבות הבאות:

 או אי קיום תנאי מתנאי תקנון זה.ה הפר .א

לעניין סעיף זה  . המשרד ת של הספק איננה תואמת את דרישותאם רמת אמינותו הכולל .ב

 מידעמתן  ;ספקהאבפיגור  ;לקויה ביצועורמת איכות טיב : משמעותה לרבות"אמינות" 

מהצעה או  חזרה ;או מסמכים מטעים או כוזבים ותהצהרמטעה או כוזב לרבות 

אי  ;צעות מחירגיש הלה המשרדתגובה לפניות הספק ממתן הימנעות ; יבותמהתחי

בעניין התחייבויות עמידה בהתחייבויותיו לרבות אי  ;במועדכנדרש או אישור הזמנות 

 אי ;לעשות כךהספק ר או התחייב מקום שהצהי רי עדיפות לאומיתבאזו ביצוע עבודותל

הסבת/העברת ביצוע שנדרש לעשות כן; , מקום עבודה ע"י קבלן משנהביצוע  וח עלודי

 ללא קבלת אישור בכתב ומראש מהמשרד גורם כלשהול התקשרות, כולה או חלקה, 

 .כנדרש

 כלפי     שלו או אי קיום תנאי מתנאי ההזמנה שנמסרה לו, או כל התחייבות אחרת הפרה  .ג

 .ובכלל זה אי קיום הנחיות ביטחון משרד הביטחון



 00מתוך   7דף                                                                                                                11.1.02 -מ 01עדכון   01ופס מס' ט

 ע ההזמנה.רמה מקצועית ירודה בביצו .ד

אם בעקבות חקירה פלילית או העמדה לדין פלילי או פסק דין בהליך אזרחי עלו עובדות  .ה

 .וביושרו שיש בהן לפגום באמינות הספק

מצב כספי המטיל ספק בכושרו של הספק לבצע את התחייבויותיו העדר איתנות פיננסית ו .ו

 .כלפי המשרד

 פרעון. תחדלו .ז

 של הספק כלפי המשרד או מי מטעמו.  הוגנת בלתיהולמת או התנהגות בלתי  .ח

התנהלות של הספק שעלולה להביא לפגיעה במעמדם של משהב"ט או מדינת ישראל או  .ט

    ה. ביחסי החוץ שלבביטחון המדינה או לפגיעה 

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

  בהתנהגותו ואמינותו.

לזכיית עשו קנוניה ביניהם על מנת לגרום ים תיאמו מחירים ו/או ספקאם יתברר שכמה  .יא

 מהם. למסירת הזמנה לאחדמי מהם במכרז או 

      אי ניהול מערכת חשבונות כנדרש על פי פקודת מס הכנסה והתקנות, הצווים וההוראות .יב

תוקף כנדרש בחוק י נבשהוצאו מכוחה, ו/או אי המצאה למשרד הביטחון של אישורים 

 .0976-ת גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות(, תשל"ועסקאו

 רשימת הספקיםהכללתו באם יתברר כי נתונים שמסר הספק למשרד הביטחון לשם  .יג

נתונים רד הביטחון או לפי דרישת משנתונים שמסר הספק למשרד הביטחון  או המוכרים 

בקשה  שמסר הספק למשרד הביטחון במסגרת בקשה לקבלת העדפה במכרז )לרבות

אינם  -לקבלת העדפת תוצרת הארץ, בקשה לקבלת העדפת אזורי עדיפות לאומית( 

משרד הביטחון על שינוי  או אם יתברר כי הספק לא עדכן את ,מדויקים, שלמים ועדכניים

 באותם נתונים.כלשהו 

 , לרבות פיטורם וכן הוראות    צה"להוראות כל דין הנוגעות להעסקת נכי  אי קיום .יד

 .וחיילי מילואים נוגעות לחובות כלפי חיילים, לרבות חיילים משוחרריםכל דין ה

מסוימת איכות הבטחת  רמתהמחייבים שירות או  מוצר אספקתל הגיש הצעה הספק אם  .טו

, במסגרתה הצהיר כי יש ברשותו את רמת לצורך אותו המוצר או השירות )לפי העניין(

פי העניין( והסתבר למשרד כי אין הבטחת האיכות הנדרשת לאותו המוצר או השירות )ל

 ברשות הספק את רמת הבטחת האיכות הנדרשת.
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או  חומרי גלםבמסלול רכש בכספי סיוע, לרבות  שימושהנוגעות לדרישות האי קיום  .טז

 .(11.17 וראת משרד הביטחון)כאמור בה  USSPבמסלול 

בסמכותה להשעות טחון שיאשר הושעה ע"י הוועדה המוסמכת או ע"י ועדה אחרת במשרד הבספק  .16

 מפורסמת באתר הסחר האלקטרוני של המשרדאשר  ת הספקים המושעיםיופיע ברשימ ספקים,

 ה. למשך תקופת ההשעי

על כל ספק מוכר חל איסור להסב/להעביר ביצוע התקשרות שערך המשרד עמו, כולה או חלקה,  .17

"י ועדה אחרת לגורם כלשהו אשר הושעה ע"י הוועדה המוסמכת או עבמישרין או בעקיפין, 

ה. למען הסר ספק, על כל ספק מוכר חל איסור להשתמש במשרד הביטחון, במשך תקופת ההשעי

בהשעיה כאמור, לצורך ביצוע ההתקשרות שערך המשרד בהיותם  בקבלן משנה או בספק משנה

  כולה או חלקה. עמו,

של הספק טה בעלי השלימי מבין איסור על גם השעיית ספק מרשימת הספקים, כוללת בחובה  .12

להשתתף במכרזים הנערכים ע"י משהב"ט ו/או לספק שירותים ו/או לספק טובין באופן  המושעה

)בין אם כקבלן ראשי, בין אם  ישיר ו/או באופן עקיף לצה"ל ו/או למשהב"ט במסגרת כלשהי

בעל שליטה או אחר נושא משרה כקבלן משנה, בין אם כספק משנה, בין אם כעובד  או מנהל  או 

 .(לרבות במסגרת התאגדות אחרתספק אחר ובין אם בכל דרך אחרת ב

,  ווחומרת ו, אופיהמקרהלוועדה המוסמכת תהא סמכות, ככל שתמצא לנכון בהתאם לנסיבות  .19

 המושעה הספק מי מבין עובדי ו/או  המושעה ספקשל המשרה ה ינושאאת מי מבין להשעות גם 

הנערכים ע"י משהב"ט ו/או לספק שירותים ו/או מלהשתתף במכרזים מנוע  ולקבוע כי הוא יהיה

לספק טובין באופן ישיר ו/או באופן עקיף לצה"ל ו/או למשהב"ט במסגרת כלשהי )בין אם כקבלן 

 אואחר  נושא משרה ראשי, בין אם כקבלן משנה, בין אם כספק משנה, בין אם כעובד  או מנהל  או

  (.ת במסגרת התאגדות אחרתלרבו בעל שליטה בספק אחר ובין אם בכל דרך אחרת

מנוע מלהירשם גם יהיה  למען הסר ספק, נושא המשרה/העובד כאמור בסעיף זה )לפי העניין(

 כספק מוכר של המשרד. 

של המשרד כלפי  ספק על וטענותיו מזכויותיו  כדי לגרועהוועדה המוסמכת,  בהפעלת סמכויות אין .11

 .דיןכל ו/או על פי תנאי ההתקשרות עמו פי 

ות הוועדה המוסמכת תחולנה גם על מעמד הספק הרשום ברשימות ספקים אחרות החלט .10

 המנוהלות באגפים אחרים במשרד הביטחון.

 האמור בפרק זה לעיל אינו גורע מסמכויות ועדות השעיה אחרות הפועלות במשרד הביטחון. .11
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 העסקת עובדים זרים

אם ההתקשרות שנערכה בין  עם המשרד )ביןלצורך ביצוע התקשרות כלשהי הספק מתחייב כי  .11

מי וכל  הספק לבין המשרד היא עבור גוף דורש במשרד ובין אם היא עבור גוף דורש בצה"ל(  הספק

לא יעסיקו עובדים שאינם אזרחים ישראליים או תושבים בה,  ,כל קבלן משנה שלולרבות  מטעמו

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

 .0990 –התשנ"א  להוראות חוק עובדים זרים )העסקה שלא כדין(, בהתאםהיא עסקה הה .א

 .מלמ"ב/יח' הביטחון במשהב"טע"י  ,להעסקה, בכתב ומראשניתן אישור  .ב

ביצוע התקשרות כלשהי עם המשרד קבלני משנה לצורך  הספק יכלול בכל התקשרויותיו עם .11

שלא להעסיק עובדים זרים בניגוד ומי מטעמו  האת קבלן המשנ, הוראה המחייבת כאמור לעיל

 זה. פרקלהוראות 

 "שימוש/משתמש סופי"

 שירותידע או  ,טובין יצוא לצורך ,שיון יצואיהמקומי לקבל ר הדיןבמדינות רבות בעולם מחייב  .15

לעתים מטילה מדינת היצוא  מדינה למדינה אחרת.השנרכשו באותה ביטחוני או דו שימושי 

ולגבי הגורמים שיהיו רשאים  ,בידע או בשירות כאמור או בטובין מוש שיעשהמגבלות לגבי השי

 שיון היצוא. ישתמש סופי(, כתנאי לקבלת רומת שימוש סופי ו)מגבלבהם  להשתמש

לצורך ביצוע הזמנה של מערכת  ,בחו"לאו שירות ידע טובין או , הרוכש המשרדספק מוכר של  .16

, להמציא םכתנאי לקבלת ,נדרש לעיתים ,"ל וכדומה(, צהניות, תעשיות ביטחוהמשרדהביטחון )

שהוטלו על ידי מדינת הייצוא  למגבלות התחייבות של המשרד ,ת הייצואאו לשלטונות מדינ למוכר

ה שלא יעשה שינוי בשימוש הסופי ובמשתמש הסופי מאל)כתב התחייבות( לרבות התחייבות 

אלא בהתאם  ,ייוצאו ממדינת ישראל לאהשירות או הידע  או שהתחייבו לגביהם וכן שהטובין

  .מדינת הייצוא האמורהלאישור שלטונות 

בכל מקרה בו הספק נדרש להמציא אישור / הצהרה / התחייבות לצורך רכש בחו"ל, על הספק 

בנוסף,  לקבל אישור מראש ובכתב מאת המשרד לנוסח המוצע וזאת בטרם ההמצאה כאמור.

בהתאם לדרישות שלא לחרוג מתנאי הרישיון גב" "גב אל  הספק למשרד התחייבותימציא 

  המשרד. 

 חיוניסגירת קו ייצור 

     מאת מראש ובכתב חיוני, אלא אם ניתן לו אישור ייצור  קוספק מוכר אינו רשאי לסגור  .17

הנו תשתית פיזית או מוקד ידע שהם צורך  חיוניקו ייצור . לכך ובהתאם לתנאי האישור המשרד

  המשרד ככזה.ע"י שהוגדר , חיוני
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  סודיות וביטחון

 שעניינו סודות רשמיים.  0977 –חוק העונשין, תשל"ז פרק ז', סימן ה' ל הוראותלתשומת לב הספק  .12

 : לרבות ,של המשרד החלות עליו ביטחוןהעל הספק לפעול בהתאם להנחיות   .19

, מסווגים מו"מ, מסמכי מסווגים מסמכי מכרז ביטחון הנוגעות למידע מסווג )לרבותההנחיות   .א

 אחר המגיעמסווג  מידע וכל מסווגים , דגמיםמסמכי התקשרות מסווגים, שרטוטים מסווגים

במסגרת מגעו עם המשרד(. תשומת לב הספק כי חל עליו איסור לגלות מידע מסווג  ספקה לא

 . של המשרד מראש ובכתב הביטחוןשלא אושר לכך ע"י גורמי  לגורם כלשהו

 מטעמו לגורמים הפועלים  הכשר ביטחוני בסיווג המתאים  סדרתלההנחיות הביטחון הנוגעות  .ב

פעלו מטעם ישל המשרד עם הספק התקשרות כל כך שבמסגרת ביצוע  ,, מבעוד מועדשל הספק

אשר להם ההכשר הביטחוני בסיווג המתאים, בהתאם למפורט במסמכי  גורמיםרק הספק 

 יו מעת לעת.יהפי שכשל המשרד ביטחון הובהתאם להנחיות גורמי  ההתקשרות

כולה או חלקה ביצוע התקשרות מסווגת ע"י ספק מוכר ו לא יועברמבלי לגרוע מהוראות תקנון זה,  .51

ללא לרבות העברה מחוץ לגבולות המדינה,  אחר, גורםלכל  מסווגים קווי יצוראו מידע ביטחוני או 

 .מלמ"ב/יח' הביטחון במשהב"טוגוף הרוכש קבלת אישור מראש ובכתב של ה

במקרים בהם מתבקש ספק מוכר למסור מידע לגופים  - למשהב"טמחוץ  םמידע לגורמימסירת  .50

 משהב"ט, ובכלל זה גורמי אכיפה או גורמים זרים, הנוגע לפעילותו של הספק מול למשהב"טמחוץ 

, למשהב"טאו במקרים בהם עומדת להתבצע במתקנו של ספק מוכר ביקורת על ידי גורמים מחוץ 

יחידת הביטחון במשרד לקבלת אישור והנחיות מלמ"ב/אל ק יפנה גורמים זרים, הספובכלל זה של 

מראש בכתב. בכל מקרה לא ימסור הספק מידע מסווג או יאפשר ביקורת או מענה ללא אישור 

 יחידת הביטחון במשהב"ט.ובכתב של 

 הוראות נוספות

תנאי את  קאשר התקשר עם המשרד וההתקשרות עם הספק בוטלה עקב הפרת הספ ספק .51

 ביטולההתקשרות, רשאית וועדת המכרזים לפסול את הצעתו במכרז חדש עוקב אשר פורסם עקב 

 עדה המוסמכת.וללא צורך בכינוס או בהחלטת הו ,זאתלכשעצמה.  ההתקשרות עמו בשל עילה זו

מבלי לגרוע מזכות המשרד לנקוט בסעדים העומדים לרשותו בהתאם לתנאי תקנון זה ו/או לתנאי  .51

לספק כספים אשר ימצאו לזכותו מפעם לפעם  המשרד לעכברשאי התקשרות, הו/או כרז המ

מכרז כלשהו אליו הגיש הצעה או מתנאי הספק לא קיים תנאי מתנאי אם  ,זאת .בקופת המשרד

כספים כאמור, לא תשולם הצמדה או ריבית  המשרד. בגין עיכוב כלשהי שערך עמוהתקשרות 

 כלשהי.

יצרן/מפתח/נותן בעל אופי פעילות של לל ברשימת הספקים המוכרים כספק מוכר המבקש להכ .51

מסוים, חייב כי  תהא ברשותו תעודת )לפי העניין( המחויב במערכת איכות ביחס לסיווג שירות 
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או תעודת איכות אחרת, ככל  במהדורתו התקפה )הכוללת מבדק או סיקור בתוקף( ISO 9111תקן 

דרישות " ו/או במסמך "משהב"טלהכללה ברשימת ספקי  שהיא נדרשת לשם כך בתדריך "בקשה

< מידע –המפורסמים באתר הסחר האלקטרוני של המשרד )דף הבית  "משהב"טאיכות מספקי 

אשר התקבלה מגוף התעדה מוסמך, המצוי על התעודה להיות כזו  .< טפסי רישום(-לספק 

ה כאמור, לרבות בשל העדר אי עמידת הספק בדרישברשימת גופי ההתעדה המוכרים ע"י המשרד. 

בעל אופי ספק כב הכרת המשרד, תביא לביטול תעודה כנדרש או קיומה של תעודה שפג תוקפה

 .הרלבנטי )לפי העניין( ביחס לסיווגיצרן / מפתח / נותן שירות פעילות של 

 שינויים בתקנון

כלל  אתופן שוויוני שינויים הנערכים מעת לעת בנוסח התקנון נועדו לחול ולחייב, עם עריכתם, בא .55

הספקים המוכרים של המשרד. בהתאם, עם פרסום תקנון עדכני באתר האינטרנט של המשרד ו/או 

לחתום על הנוסח  שאי המשרד לדרוש מהספקים המוכריםמשלוחו לכתובות הספקים המוכרים, ר

  העדכני ולהעבירו, כשהוא חתום, למשרד הביטחון.

חודשיים מיום משלוח דרישת המשרד  ם למשרד  תוךימסור את התקנון החתוככל שספק לא 

 המשרד יהא רשאי להשעות אתלכתובתו, ולאחר שתזכורת נוספת לא תיענה בתוך שבועיים, 

 .הספק מרשימת ספקי משרד הביטחון

שפורסם  ם מוכרים, חובותיהם וזכויותיהם"תקנון זה מבטל ובא במקומו של "תקנון אישור ספקי .56

 מוד בתוקף עד להודעה אחרת.ויע 1107 ספטמברבחודש 
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אני/ו החתום/ים קראתי/נו בעיון את "תקנון אישור ספקים מוכרים, חובותיהם וזכויותיהם" שפורסם 

, הבנתי/נו את תוכנו ואני/נו מסכים/ים לכל האמור בו ומתחייב/ים לפעול לפיו, המשרדידי -על

 תי נפרד ובנוסף לכל תנאי אחר מכל התקשרות עם משרדכם.כי תנאים אלה יהוו חלק בל /יםומאשר

 

 טלפון ופקסימיליה חותמת החברה שם הספק תאריך

    

 

 חתימה על התקנון.מורשי  שני תמה אחד, נדרשת חתימבחברות בהן יש יותר ממורשה חתי

 

 תפקיד חתימה ת.ז. שם החותם

    

 

 

 תפקיד חתימה ת.ז. שם החותם

    

 


