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 מטרת הנוהל .1

החברה פעילות ושירותים במסגרת  /טוביןלתאר את השיטה לביצוע רכישות של ציוד

 העירונית.

 הגדרות .2

ובר קיימא עבור כל תחומי הפעילות של , בלתי מתכלה רכש  ציוד מתכלה -רכש שוטף  .2.1

 החברה העירונית.

על של רכישות בעלות אופי חד פעמי המבוצעות לצורך הוצאה אל הפו -רכש לפרויקט  .2.2

 פרויקט ומרוכזות בתיק פרויקט.

 

 תוכן הנוהל .3

בתהליך הרכש מבחינים בין רכש לצורך קיום הפעילות באופן שוטף לבין רכש  .3.1

 לפרויקט.

בין אם הזמנת הציוד/עבודה היא לצורכי עבודה שוטפת ובין אם לצורכי אירוע חד  .3.2

תקציבי ההזמנות, רישומם בסעיף ההתחומים הם האחראים להוצאת  מנהליפעמי, 

באמצעות  החברה העירונית מנהלתם של מנהל הרכש וישורהמתאים והעברתם לא

 תוכנת הרכש, כל בעל תפקיד במסלול שנקבע עבורו.

למנהלי התחומים לבדוק ככלל, תהליך הרכש נתמך היום בתוכנת מחשב, המאפשרת  .3.3

 שלנת ה מקווהזרמקיומה של יתרה תקציבית בסעיפי התקציב השונים, ובהתאם לכך, 

 .דרישות לרכש

 רכש שוטף :

פתיחת דרישה  באמצעות ,ע"י מנהלי התחומיםעשה דרישה להזמנת ציוד שוטף ת .3.3

 . וזו תועבר לבדיקתו ואישורו של מנהל הרכש.EPRבתוכנת הרכש 

( ממוחשבות לחתימת מנהלת רכש )כולל שיוך תקציבידרישות למנהלי תחומים יעבירו  .3.3

אשר לא הגיש ניירת, ונפתח עבורו כרטיס ספק עבודה לספק  הזמנת לא תצא  החברה.

 בתוכנה.

בבקשה לקבלת הצעת מחיר מנהלי התחומים אחראים ליזום פניה לספקים שונים  .3.3

 בכתב המפרטת את המוצר/שירות הנדרש על גבי דף לוגו וחתימתו של הספק בלבד.

 העבודה עלות ביצועעל הראשוני את המו"מ עם הספקים לנהל על מנהלי התחומים  .3.3

עם קבלת ההצעה, הנ"ל תיבדק ע"י מנהל הרכש ועפ"י .  ו/או אספקת הציוד הנדרש

 הצורך ינהל מנהל הרכש מו"מ נוסף מול הספקים.
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לאחר בחירת הספק, על כל מנהל תחום למלא בטופס השוואת הצעות מחיר  .3.3

ופרוטוקול לבחירת ספק המפרט את הסיבות לבחירה עפ"י אמות המידה שנקבעו  

לות, טיב המוצר והשירות, עמידה בלו"ז, חוסן כלכלי, וסעיף לגילוי מראש כגון: ע

 מול הספק םניגוד ענייני

ת העבודה לספק, תוך שיוך דריש, יכין מנהל התחום את הצעות המחירעם קבלת  .3.3

לכל דרישה יצורפו )בלשונית "סריקה"( , ההוצאה לסעיף התקציבי המתאים

ירה, חוזה חתום ע"י הספק המסמכים הבאים: הצעות המחיר, פרוטוקול בח

החברה )במידה ונדרש(, תקציב מאושר של האירוע.  )טופס להשוואת  תומנכ"לי

 הצעות מחיר ופרוטוקול לבחירת ספק רצ"ב כנספח(.

תועבר ההזמנה למנהל , רכשה הזמנתהחברה על  מנהלתמנהל הרכש ו אישורעם  .3.13

 .התחום להמשך טיפול

לשריון תקציבי, בסעיף התקציבי  אישור הדרישה במערכת הממוחשבת יוביל .3.13.1

 כפי שנקבע ע"י מנהל התחום.

ולתאם עימו את מועד ההזמנה לספק,  את רילהעב םמימנהלי התחו באחריות .3.11

 /השרות.האספקה

המסופק, תוך  הטוביןבעת אספקת הטובין, באחריות כל מנהל תחום לבדוק את  .3.12

 היבטים הבאים:התייחסות ל

 המסופק בהשוואה למפורט בהזמנה.בדיקה איכותית וכמותית של הציוד  .3.12.1

 בין הטובין המסופק לתעודת המשלוח. תאמהה .3.12.2

 ה בין תעודת המשלוח לחשבונית הספק.תאמה .3.12.3

 התאמה בין חשבונית הספק להזמנת הטובין/ הזמנת העבודה. .3.12.3

כל דורש הזמנה יחתום על גבי תעודת המשלוח והחשבונית כאסמכתא לקבלת כל  .3.13

 הטובין כנדרש.

 קבלת הטובין כמוזמן ויצרף את הזמנת הציוד/עבודה שברשותו.מנהל התחום יאשר  .3.13

 , כי החשבונית תואמת את ההזמנה,רק לאחר חתימתו ואישורו של מנהל התחום .3.13

 שאחראית למנהלת חשבונות ספקיםהחשבונית  באחריות מנהל התחום להעביר את

 ולהכנת התשלום לספק.  EPRבתוכנת לסריקת החשבונית 

 ים:רכש לאירועים/פרויקט

 ייזום הדרישה לרכש שירותים:

  .לפרויקטשאושר  הייעודיהזמנות העבודה להפקת אירוע יגזרו מהתקציב  .3.13
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כוח אל הפועל תוכנית/אירוע/פעילות, מתבקש ן הכל מנהל תחום המבקש להוציא מ .3.13

וההכנסות מסמך ובו פירוט כל ההוצאות  מנהלת החברהמנהל הרכש וללהגיש 

 הכרוכות בהפקת האירוע.

יוציא מנהל התחום דרישות עפ"י נוהל מסמך ההוצאות הראשוני, ואישור יבוש עם ג .3.13

 הרכש שצוין לעיל.

 הצעות מחיר:

 מס' הצעות המחיר הנדרש: .3.13

יש לצרף טופס השוואת הצעות  -הצעות מחיר  2  -  ₪  5,000עד ₪  1,000 -מ .3.13.1

 מחיר ופרוטוקול בחירת ספק.

לצרף טופס השוואת הצעות  יש -הצעות מחיר  3 -₪  50,000עד ₪  5,001 -מ .3.13.2

 מחיר ופרוטוקול בחירת ספק.

יש לצרף טופס השוואת הצעות  -הצעות מחיר  4 -₪  75,000עד ₪  50,001 -מ .3.13.3

 מחיר ופרוטוקול בחירת ספק.

 אישור הזמנת העבודה:

החברה העירונית, לא  מנהלתככלל, הזמנת עבודה שאינה מאושרת בחתימתה של  .3.23

 תכובד.

. בשאר המקרים 30יהיו שוטף + ₪  1000חד פעמיות של עד  לרכישותתנאי התשלום  .3.21

 , למעט מקרים חריגים המצריכים אישור מיוחד ממנהלת החברה.60שוטף + 

 הערכת ספקים: 

 עובדת החברה.להגדלת מאגר הספקים עמם מנהל הרכש אחראי לפעול  .3.22

 תנכותבבאחריות מנהלת חשבונות ספקים לדאוג לעדכון רשימת ספקי החברה בתכנת  .3.23

 .  EPR-ה

                 טופס הערכת ספקים אחראי למלא כל מנהל תחום בתחילת כל רבעון,  .3.23

 .למנהל הרכש ולהעבירו (2נספח  -רצ"ב )

 מסמכים:

נות ולהעביר למנהלת חשב /רכזבתחילת עבודה מול ספק חדש, באחריות מנהל התחום .3.23

 :ספקים את המסמכים כדלהלן

 עוסק מורשה:  1.52.3

 .יםול ספראישור ניה -
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 .אישור ניכוי מס במקור -

 חתום ע"י הספק.( 3)מצ"ב כנספח ב טופס העברת תשלום במס" -

 (.4)מצ"ב כנספח  טופס פרטי התקשרות עם הספק -

  :עוסק פטור 1.52.5

 .אישור ניהול ספרים  -

 .ניכוי מס במקור או לחילופין תאום מס ופטור מניהול ספריםאישור  -

 תצהיר עוסק פטור חתום ע"י הספק. -

 .ב חתום ע"י הספקתשלום במס"טופס העברת  -

 .טופס פרטי התקשרות עם הספק -

וכן , ףהאישורים הנדרשים לעיל בתוקלוודא קבלת ספקים חשבונות באחריות מנהלת  1.52.1

כל  לאחר תום תוקפם )תצהיר עוסק פטור יחודש אישוריםהחידוש לדאוג לדרוש 

 .(תחילת שנת מס

 :תנאי תשלום

 חשבוניתספקים   נהלת חשבונותלמהעביר לעל המזמין  ,לספקיועבר תשלום בכדי ש 1.53

חשבונית עסקה מקוריים. במקרה שאבד מסמך המקור יועבר צילום  לחילופין אומס מקורית 

מסמך  חתימה וחותמת מקוריים של הספק. " +העתק נאמן למקורמשוחזר " עותקאו 

כמסמך  בלהיחשיכולים בדואר אלקטרוני ( הנשלחים וחשב )קבלה, חשבונית, חשבונית מסממ

 בחתימה אלקטרונית מאושרת או מאובטחת של עורך המסמך.  מקור בתנאי שהם חתומים

תודיע בכתב ספקים חשבונות אינה עומדת בדרישות החוק, מנהלת שחשבונית מס  1.53

 לספק כי המסמך אינו תיקני.

במקרה שהספק אינו חייב בניהול ספרים, ניתן לספק ו תשלוםהלאחר העברת  1.53

 : כדלהלן /יצורףעל האישור ירשם הספק על העברת תשלום,באישור מאת  להסתפק

  .מס. זהות + שםתאריך האישור,  -

 .של הספק וכתובת -

)פרטי השק או העברה  ואופן העברתוסכום התקבול  וציוןהות צילום תעודת ז -

 בנקאית(.

לאחר  חשבונית מס או קבלה עביר חשבונית עסקה או תעודת חיוב, יעבירמספק ה 1.53

. במקרה כנדרש המסמכיםכל לוודא שהתקבלו  ספקים חשבונות. באחריות מנהלת תשלום
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תשלח ספקים חשבונות ת להעברת חשבונית מס או קבלה, מנהל אינו עומד בדרישהשהספק 

 לצד חשבונית העסקה.  EPR-למערכת השיסרק לספק מכתב רשום 

 

 אחריות ביצוע .3

 החברה העירונית תלהמנ .3.1

 מנהל רכש .3.2

 זים/רכמנהלי תחומים .3.3

  חשבונות הנהלת .3.3

 

 מסמכים ישימים .3

 א.מ.ל 

 

 נספחים .3

 השוואת הצעות מחיר ופרוטוקול לבחירת ספק.טופס  - 1נספח  .3.1

 טופס הערכת ספקים/קבלנים/נותני שירות. - 2נספח  .3.2

 טופס פרטי העברת תשלום במס"ב. -3נספח  .3.3

 .פרטי התקשרות עם ספק -4נספח  .3.3

 

 תפוצה .3

 העירוניתהחברה  מנהלת .3.1

 מנהל רכש .3.2

 /רכזיםי תחומיםמנהל .3.3

 לשכהמנהלת  .3.3

 מנהלת חשבונות .3.3

 

 

  לאון אליעזר    כותב הנוהל: מנהל רכש חוזים והתקשרויות תפקיד:

 גב' מיכל כהן סדיקלר  :נוהלמאשר ה החברה העירונית הלתמנ תפקיד:
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 1נספח 

 טופס השוואת הצעות מחיר

 תאריך ____________

 
 השוואת הצעות מחיר ופרוטוקול לבחירת ספקים

 
תיאור 
 הרכישה

 הצעה א'/ כמות
 שם הספק

 הצעה ב'/
שם 

 הספק

 הצעה ג'/ 
שם 

 הספק

 הצעה ד'/ 
שם 

 הספק

      

      

      

סה"כ 
 עלות:

     

 :מס' הצעות המחיר הנדרש

 הצעות מחיר ופרוטוקול  יש לצרף טופס השוואת -הצעות מחיר  2  -₪   5,000עד  1,000 -מ

 בחירת ספק.

 הצעות מחיר ופרוטוקול יש לצרף טופס השוואת  -הצעות מחיר  3 -₪  50,000עד  5,001 -מ

 בחירת ספק.

 הצעות מחיר ופרוטוקול יש לצרף טופס השוואת  -הצעות מחיר  4 -₪  75,000עד ₪  50,001 -מ

 בחירת ספק.

 שם הספק הנבחר:    ____________________

הסיבות  והקריטריונים לבחירה: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 הנני מתחייב/ת כי בחירתי נעשית בתום לב ואני מצהיר כי אין ניגוד עניינים בבחירתי 

_________ 

 מנהל התחום
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  2 נספח

 הערכת ספקים/ קבלנים

 ק:    ____________________שם הספ

 

 קריטריונים                                             ציון

 להערכה                                                        
 טוב מאד די טוב בינוני לא טוב גרוע

 5 4 3 2 1 יכולת עמידה בלוח זמנים א

 5 4 3 2 1 מידת היענות לפניות ותלונות  ב

 5 4 3 2 1 יכולת עמידה בהתחייבויות החוזה ג

 5 4 3 2 1 איכות הביצוע ד

 5 4 3 2 1 דייקנות והקפדה על גמר העבודה ה

 5 4 3 2 1 מהימנות/אמינות ו

 5 4 3 2 1 עמידה בתקנים –רמת מקצועיות  ח

 5 4 3 2 1 התייחסות להיבטים סביבתיים ט

 

 :/ המחלקההתחוםהערות מנהל 

 

 

 

 

___________________             _______ 

       התחוםתאריך                חתימת מנהל    
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 3נספח 

 :לכבוד

 מס' ספק _________________   שם הספק: _____________

 העברה למס"ב –מילוי פרטי חשבון בנק הנדון: 

 .אי החזרת טופס עלול לעכב  תשלוםהפרטים במלואם והחזרת הטופס בהקדם . נודה לכם על מילוי עברנו לביצוע תשלומים דרך המס"ב,  אנו

 בקשה להעברת כספים באמצעות הבנק

 הצהרת הספק

אני הח"מ ____________________________מס' עוסק מורשה ___________________ )להלן: הספק( שמספר הספק 

מבקש בזאת שהכספים המגיעים לי ש( הוא _________________ לתרבות נוער וספורט שהם )להלן: חמשלי בחברה העירונית 

 , יועברו ישירות ע"י חמשש ויאושרו על ידהשאגיש לחמ וכיו"בש מעת לעת על פי תשלומי מקדמות, חשבונות, מפרעות מחמ

 לחשבון הבנק 

____ )להלן: מספר __________________ בבנק ________________ סניף _______________ מספר סניף ______

 החשבון(.

ש לידי ביום זיכוי החשבון בבנק וכאילו מבחשבון יחשב כאילו שולם ע"י ח לזכותי ףשייזקהנני מצהיר בזה שכל סכום כאמור לעיל 

ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד  ש אליי, ולא תהיה לי טענהלחשבון מהווה תשלום נכון של חמ אושרה קבלתו בחתימת ידי. העברה

 להעברה ולזיכוי החשבון כאמור.ש בקשר חמ

 ש.חמ הבהרות בקשר לזיכוי  או אי זיכוי החשבון ע"י ןשייתש לבקש מהבנק כל הבהרה ולבנק הנני נותן בזה היתר לחמ

ש בקשר לזיכוי תביעות כלשהן כלפי הבנק ו/או חמאני מצהיר בזה כי לא תהיינה לי ו/או למי מטעמי טענות ו/או דרישות ו/או 

 לומים כאמור לעיל. החשבון והתש

 ש במידה, ובהתאם לבדיקתםינו נוגע להתקשרות בינינו לבין חמש כל סכום שבו יזוכה החשבון בטעות ושאאנו מתחייבים בזאת להחזיר לחמ

 בוצע הסיכוי בטעות.

 ולראיה באנו על החתום

           ______________ ____________________________ ______________________                  ___ 

 חתימה וחותמת      שם   תאריך

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 אישור הבנק

עלי זכות החתימה בחשבון הם ה"ה אנו מאשרים כי ______________________________ מנהל חשבון כמפורט להלן וכי ב

 המנויים להלן:

 ______________  ______________ _______________ ______________ 

 מס' זהות בחשבון                     מס' חשבון                סניף       בנק 

 חתימה: מורשי

 _____________________שם:___ שם: _____________________ שם: ______________________

 

 60850שהם  2001ולשלוח מקור בדאר : ת.ד  03-9723049, 03-9733503ניתן להחזיר בפקס  , 



 

 12 עדכון מס': 3.02  מס' הנוהל: רכש  שם הנוהל:

 9מתוך:    9דף מס':    10.1.16 תאריך עדכון: 6.8.14 תאריך נוהל קודם:

 

210784  

 

 4נספח 

 פרטי התקשרות עם ספק

 שלום רב,

 על מנת לעדכן את מערכת הנהח"ש  ולשפר את השרות,

העברת הודעות ל נודה לך באם  תמלא את הפרטים שלהלן )דגש מיוחד על כתובת אימייל שישמש 

 .03-9723049 :ש או לרכז התחום או להנהח"ש בפקסותחזירו למשרד חמ תשלום/גביה בלבד(

 

 ריך:__________________שם הפירמה/ספק/מד

 ___איש קשר:__________________________

 ____________________כתובת למשלוח דואר:

 רחוב:______________________________

 ______________________מספר:_______

 עיר:_______________________________

 ת.ד.:______________________________

 טלפון:_____________________________

 נייד:_______________________________

 פקס:_______________________________

 _____________כותבת אימייל באותיות דפוס:

 

 

 

 יתוף הפעולה.תודה על ש


