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 מטרה  .1

 ביצוע לשם חוץ גורמי  או/ו ספקים עם העמותה של  התקשרויות ולהגדיר להסדיר 1.1

 . מכרזקיום  בחובת מחויבות שאינן  ובכלל,  שרות ,עבודה ,רכש

 מבצעי שירותים,  נותני ספקים,  בבחירת  ראויה ולשקיפות עלויות לצמצוםלהביא  1.2

 . דין כל  פי ועל לתקציב בהתאם ההוצאות ופיקוח על בקרה תוך עבודה,

 
 מסמכים ישימים/הפניות .2

 . 2017, מהדורת הנחיות להתנהלות עמותות 2.1

 קופה קטנה וכספים.  - 002נוהל  2.2

   טופס הפנייה לקבלת הצעת מחיר. -נספח א'   2.3

 
 הגדרות .3

כל גורם המספק טובין, מבצע עבודה או נותן שירותים לעמותה תמורת   =  ספק 3.1

 . תשלום

ח  והספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכ = ספק יחיד  3.2

 הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל. 

  הערכה להוצאה הצפויה מביצוע ההתקשרות.   =  אומדן 3.3

 = מי שמינתה הנהלת העמותה לשמש בתפקיד זה.  מורשי החתימה 3.4

 
 השיטה  .4

 חיר מהצעות  4.1

יש לקבל הצעות מחיר  שירות/ביצוע פעולת רכישהלקבלת  בגין כל הזמנה 4.1.1

 על בסיס אומדן כדלקמן:

 מספיקה הצעה אחת  -ש"ח   1,500א. בסכומים של עד  

 הצעות    2 -ש"ח ₪   1,500-15,000ב. בסכומים 

 הצעות מחיר.   3  -ומעלה ש"ח   15,000ג. בסכום 

למרות האמור לעיל, בחירת נותן שירות משפטי שלא באמצעות יועמ"ש   4.1.2

העמותה יכול שתהיה על בסיס הצעת מחיר אחת שתאושר על ידי חברי  
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במקרה שכזה, ככל שסך  הוועד לאחר בקרה והמלצה של יועמ"ש העמותה. 

הצעות מחיר    ₪3 כולל מע"מ, יידרשו  50,000השירות המשפטי יעלה על 

  ישור חברי הועד. והנושא יעלה לא

בקשה להצעת מחיר בגין שירות/רכישה תישלח לספק על גבי טופס הפנייה   4.1.3

 לקבלת הצעת מחיר )ראה נספח א'(. 

 ניתן יהיה להסתמך על הצעת מחיר שניתנה במהלך השנה האחרונה.  4.1.4

 בחירת הספקים  4.2

ש"ח נדרש אישור של מורשי   1500בהזמנת שירות או רכש בסכום של עד   4.2.1

 נדרש אישור של רוב חברי הנהלת העמותה. סכום זה ל החתימה ומעבר 

הספק הזוכה אינו חייב להיות בהכרח הזול ביותר ובשיקולי הרכש או   4.2.2

תועלת, טיב העבודה,  -ההתקשרות יילקחו בחשבון שיקולי בחינת עלות

 איכות הטובין, תנאי האספקה ומוניטין השירות. 

 .הגזבר רשאי לפצל את ההזמנה בין ספקים שונים  4.2.3

 התקשרות  4.3

, לית אפורמ עבודה הזמנת  בצורת תצאלספק על הזמנת  התקשרות  הודעה 4.3.1

 מורשי החתימה.  ידי  על חתומה כשהיא

 ספקים לאותם רק התייחסות  שתכלול  הספקים הערכת תיעשה אחת לשנה 4.3.2

 .וקבוע  שוטף בסיס על העמותה ם ע העובדים

 שהתקבלה העבודה  כי יו"ר העמותה או הגזבר יבדוק העבודה השלמת עם 4.3.3

 .להזמנה בהתאם הינה

 תשלום מרצים  4.4

 למרות האמור לעיל, תשלום למרצים שהינם חברי וועד יהיה לפי כל דין  4.4.1

למרות האמור לעיל, התשלום למרצים בימי העיון שמבצעת העמותה,   4.4.2

יהיה שעתי בהתאם להשכלתם וניסיונם ולפי רשימת המרצים שאושרו  

ע"י מינהל הבטיחות לכל יום עיון בנפרד, עפ"י התעריפים בטבלה  

 שלהלן, כשהם כוללים נסיעות וביטול זמן ואינם כוללים מע"מ: 
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 ניסיון

 השכלה 

 שנים ומעלה  10 שנים  5-10 שנים  5עד 

 ₪  333 ₪  250 ₪  200 ללא תואר אקדמי 
תואר  
 הנדסאי /ראשון 

 
250  ₪ 333  ₪ 400  ₪ 

 ₪  400 ₪  400 ₪  333 תואר שני ומעלה 

 

 חתימות  .5

 

 : יועץ משפטי

 
                             3.08.2021 

 ______________________________________________________ _ 
 תאריך   עו"ד רוני שדה    

 

 : אישור הנוהל

 

 3.8.2021באישור טלפוני מיום   ,אושר ע"י ועד העמותה
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 טופס פנייה לקבלת הצעת מחיר -א' נספח 

  

  ___________תאריך: ___

 לכבוד 

 

 ___________________________ 

  

  פניה לקבלת הצעת מחיר ל______________________________

  

אלינו  ולבקשכם להגיש  אליכם   לפנות תמתכבד  עמותת לשכת ממוני הבטיחות בישראל 

 הצעת מחיר לרכישת  

  _________________________________________ _____________________  

  

בהרחבה:  מפרט הדרישה

__________________________________________ ____ ________________ 

__________________________________________ ____ ________________ 

 

  : _________________________ : אספקה ושלבי ביצוע ולהגשת חשבונית לוח זמנים

  

  ____ _________: ההצעה תעמוד בתוקפה עד ליום תוקף ההצעה

  

 : ןתנאי סף להגשת הצעה כגו

  _______תעודת מקצוע/רישיון לעסוק בתחום  ______ .א

  ________________________________ .:המלצות .ב

 ________ ______________________   ותק וניסיון: .ג

  _____________________אמות מידה: _________ .ד
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