
רכש וביטחון, מינהל

1

במקצועיות ובתבונהרוכשים 

מעבר למערכת רכש חדשה



מטה החברה-חדשה מעבר למערכת רכש 

.soxs-ותקן הנהלי החברה , המכרזיםלחוק חובת סים כפופה "למתנהחברה 

:מטרות

לביצוע התקשרויות לרכש, לפעולה תקינהלהביא . 1

וברוריםאחידים הגדרת נהלי עבודה . 2

.בחוק ונהלי החברהוהצעות מחיר בהתאם להוראות המוגדרות מכרז , הליכי רכש. 3

.  מקום מרכזי במבנה הארגוני המתקדםהרכש תופס 

.ותוצרי הארגוןתוצאות את שומר ומשפר דרמטית , ויעיל מייעלנבון רכש 

חוק חובת המכרזים.doc


מטה החברה-בחברה הטמעת מערכת הרכש 

ימי הכשרות לבעלי תפקידים

 חברת נציגי + הרכש של החברה ידי צוות הכשרות עלRels  ,

מועדי הדרכה:

הכשרה תתמקד ב:

שימוש בתוכנה, הכרת מערך הרכש של החברה

העדכנית  sapהכרות במערכת , נוהל רכש, כיצד מבצעים רכש, השינוי

הרכשעתידיים של כיוונים /מיקודים

המשך הכשרה ולווי:

בימים ראשונים להרמת המסך: אישי

(פורום לווי)' כל שבוע ביום א
גלית-משפטי, שירז–הצעות מחיר /מכרזים/ תהליכים, נתנאל–תוכנה /חומרה–שוטף 

שעות הדרכה  בעלי תפקידיםמועד

,  חתימהמורשי21.1.2020

חברי הנהלה מצומצמת, לים"סמנכ

לפי זימונים

20.1.2020

21.1.2020

,  מנהלי מחלקות, מנהלי אגפים

בקרים כספיים, מנהלי תכניות

ים  /רכזות

ים/מנהלניות



החברהמטה -רכש מערך וועדות החברה



ש"הנהח

ניהול  
ספקים

הזמנות  
עבודה  
לספקים

כספים

sap

מקווןתיחורמערכת 

מערך וועדות החברה

הצעות  

מחיר

וועדת  

רכש

מחלקה  

מקצועית
וועדת  

מכרזים

כתיבת  

/  מכרז 

קול קורא

יציאה  

/  למכרז 

פטור

שקיפות בהתנהלות הורדת 
מחירים

אחידות בתהליכים  
ומסמכים

תאימות לתהליכי קבלת 
החלטות

מקור נתונים אחד לניתוח  
והערכה

חשיפה לספקים לפי  
קטגוריות

קיצור תהליכים

כלי עבודה מקוון לארגון  
מ"הרכש המסייע בעת המו

החברהמטה -רכש 



רמות סווג תהליכי רכש

1-3,000  ₪

אחת לשנה , אחדניתן לבצע הזמנה מספק ₪ 3,000עד •
(מאותו ספק₪ 3,000-ל₪ 1כלומר ניתן להזמין בין )

,  ברצף השנים₪ 15,000בתנאי שהסכום אינו עולה על •

.למעט אם הייתה שנת צינון•

3,000-
10,000 ₪

.אחידבמפרט,מחירהצעות3חובת•

.לשנה15,000₪עדספקמכלהזמנהלבצעניתן•

לבצעניתן,שניםברצףמהספקהזמנותובוצעובמידה•
.ההזמנותלסך15,000₪שלכולללסכוםעדהזמנה

ועדת  
מהספקהזמנהשבוצעהאו15,000₪-מהגבוהההתקשרות•מכרזים

להגישהמחלקהאתמחייב,זהלסכוםהמצטבריםבסכומים
אתשתבחרמכרזיםלוועדת(רכשדרישתטופס)בקשה
.ההתקשרותעבורהרצויההליך

איך

חתימות

-סיום
סגירה

:הזמנהאישור 

(באמצעות המיילמתבצע )סבב אישורים בהתאם להיררכיה •

.ית/ל"סמנכ, ראש מינהל, ת אגף/מנהל, ת מחלקה/מנהל, פרויקט/ת תכנית/מנהל, ת כספים/רכז, ית/מינהלן•

למינהלןחוזרת ההזמנה , במידה ונעשית בחייה כלשהי באחד משלבי התהליך: הערה•

:חשבוניתלקליטת אישורים סבב 
מחויב בשתי חתימות•



15,000עד 

הצעת מחיר

הוצאת הזמנת  
רכש

שרות/קבלת מוצר

קליטת חשבונית  

הצעת מחיר  3
במפרט זהה

בחירת ההצעה 
הזולה

חלקתימרכש 

החברהמטה -רכש 

תהליכים

באחריות 

המחלקות

הוצאת הזמנת  
רכש

שרות/קבלת מוצר

קליטת חשבונית  



15,000מעל 

טופס דרישת רכש

י וועדת  "סווג ע
מכרזים

הליך הצעות מחיר 
מזורז

כתיבת מפרט 
ודרישות

פרסום מסמכי  
הצעות מחיר

בדיקת תנאי סף

אישור וועדת  
רכש ובחירת  

הצעה זוכה

הזכיההודעה על 
וחתימות

מעקב על תוקף 
ההסכם

בחירת הצעה  
זוכה

הצגת נתונים 
לוועדת מכרזים

בדיקת  ההצעות  
תנאי סף/ 

פתיחת הצעות

הליך מכרז פומבי

כתיבת מפרט 

ודרישות

פרסום הודעה על  
הזכייה וחתימות

₪  170,000עד 

רכשוועדת 

₪ 170,000מעל 

וועדת מכרזים

החברהמטה -רכש 

מ"בל/ פטור -מכרז פומבי 

פרסום מסמכי מכרז 
בעיתונות ובאתר



החברהמטה -רכש 

פטור ממכרז

ספק ידוע כיחיד

אומן  

אסמכתא לבקשה

טופס דרישת רכש

וועדת מכרזים

ספק  : "פרסום
"יחיד

אישור וועדת  
מכרזים  

להתקשרות

חתימות

הודעה לספק

סווג פטור



וסיוע להמשךאנשי קשר 

:ניתן להפנות לנתנאל סמסון במיילSAP-ומערכת החומרה , תוכנהשאלות בתחום •
netanel@matnasim.org.il

:משה במייללשירזשאלות בתחום הרכש והליך ועדת מכרזים ניתן להפנות •
rechesh@matnasim.org.il

:        ד גלית אבוחצירה במייל"שאלות בתחום המשפטי ניתן להפנות לעו•
galitab@matnasim.org.il

mailto:netanel@matnasim.org.il
mailto:rechesh@matnasim.org.il
mailto:galitab@matnasim.org.il


מינהל וביטחון


