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 מבוא .1

 וקיצור הממשלה עם העובדים הספקים עם הקשר וייעול לשיפור טכנולוגית תשתית מהווה הספקים פורטל 

 .השירות לשיפור הכוללת התפיסה במסגרת, לספקים התשלום זמני

 . אליהם הנלווים המסמכים וכלל החשבונות, בפורטל פורסמו אשר לספק הרכש להזמנות שקיפות 

 . ההזמנה קבלת על הספק אישור 

 .אלקטרונית חתום חשבון לרבות. הספק על ידי, לתשלום הרלוונטים המסמכים הגשת 

 .החשבון סטאטוס לגבי שקיפות 

 .אלו תהליכים אחר המשרד של ובקרה מעקב, בדיווח ושיפור ייעול 

 להנחות את המשרדים על אופן השימוש בפורטל הספקים. –מטרה  

 .הגדרות –נספח א ראה הגדרות הוראה זו ב 

 הנחיות לביצוע .2

ככלל, כל הזמנות הרכש עבור הספקים שהצטרפו לפורטל ספקים יפורסמו בפורטל. לפירוט סוגי הזמנות  

 .7.13.0.1הוראת תכ"ם "הגדרת סוגי הזמנות רכש", מס' רכש, ראה 

 לא יפורסמו בפורטל )הזמנות ייעודיות של משרד השיכון(. YIFהזמנות מסוג  

חריגים בלבד. באחריות החרגת הזמנה במערכת מפרסום בפורטל תבוצע באישור חשב המשרד ובמקרים  

חשב המשרד לגבש נוהל משרדי המפרט באילו מקרים ניתן יהיה להחריג הזמנות מפרסום בפורטל. חשב 

 המשרד יאשר אחת לשנה את ההחרגות.

 אופן הטיפול בהזמנות רכש קיימות 

עם הצטרפות משרד לפורטל, יפיק הקניין דוח הכולל את כלל ההזמנות הפתוחות לספקים  

ואשר בסטאטוס "טרם נקבע", ויפרסמן בפורטל )ככל שהינן הזמנות פעילות(  ורטלשנרשמו לפ

 .2.2למעט המקרים העונים על הגדרות סעיף 

ת לתקופה שתקבע על ידי החשב, הקניין או נציג אחלצורכי בקרת שלמות ההזמנות בפורטל,  

יבצע בדיקה לעניין הרשמה של ספקים נוספים לפורטל, באמצעות הפקת  שמונה על ידי החשב

  .2.3.1דוח ופרסום הספקים בפורטל כאמור בסעיף 

 חדשות רכש הזמנותאופן הטיפול ב 

 דורש באם, בהזמנה הרכש דורש את להגדיר הקניין באפשרות, חדשה רכש הזמנת הקמת בעת 

 .ידוע הרכש

 המאושר, המקורי הרכש הזמנת פלט את יארכב הקניין, בפורטל הרכש הזמנת פרסום לצורך 

 בתיקייה, 7.13.2' מס", רכש הזמנות לאישור אישורים מנגנון" ם"תכ הוראתב כמפורט, והחתום

 .בפורטל מפורסמים, בלבד והם, בה שאורכבו המסמכים אשר ה"מרכב במערכת ייעודית

את  יארכבהזמנה, הקניין , בעקבות שינויים בהשתנהאם טופס ההזמנה המקורי  .2.4.2.1

 הטופס המעודכן.

 על פרסום הזמנה בפורטל. דואר אלקטרוניעם אישור הזמנת הרכש וארכובה, יקבל הספק  

 וודא כי הספק אישר את קבלת ההזמנה בפורטל.י הקניין 

http://www.takam.mof.gov.il/
mailto:takam@mof.gov.il
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  בנתוני ההזמנה והמסמכים שאורכבו על ידי הקניין כמסמכים לפרסום בפורטלספקים יוכלו לצפות  

 ם.ולהדפיס

 בדיקת המסמכים ואישורם 

חתום החשבון מסמכי לאחר אספקת הטובין/ביצוע עבודה/מתן שירותים, הספק יצרף בפורטל את  

 המשמשים כאסמכתא. ואת המסמכים הנלוויםאלקטרונית 

הקניין יוודא כי הספק צירף לחשבון את כל המסמכים הרלוונטיים אשר תומכים בדיווח, כגון:  

הוראת התכ"ם, "בדיקת בסמכים נוספים, לפי דרישות המשרד, וכמפורט תעודת משלוח חתומה ומ

שצורפו כאמור  המסמכים לעניין הרכש דורש אישור קיוםכן יוודא הקניין  כמו .1.4.2חשבון", מס' 

 .על ידי הספק

 מופיעכי לפי העניין, וכן דורש הרכש  הקנייןיבדקו ככל שהוגש חשבון על ידי הספק,  .2.5.2.1

)לעניין זה  המיסים רשות בהנחיות כנדרש "חשבוממ מסמך" הכיתוב חשבוןה גבי על

 .(1.4.2 הוראת התכ"ם, "בדיקת חשבון", מס'ראה 

. בהזמנה הרכש דורש לאישור יועברו, הספק ידי על שהוגשו המסמכים זה ובכלל, הדיווח פרטי 

 ידי על ים/הרלוונטי הרכש י/לדורש יועברו הדיווח פרטי, בהזמנה רכש דורש הוגדר שלא במקרה

 . הקניין

 /הרכש דורש) במשרד הרלוונטי הגורם ידי על הנלווים והמסמכים הדיווח פרטי בדיקת לאחר 

 :הבאות החלופות משלושת אחת ביצוע על להחליט באפשרותו(, העניין לפי הקניין

 .במסגרתו שהוגשו והמסמכים הדיווח את לאשר .2.5.4.1

 להשלמת הבקשה אודות על ההחלטה. מסמכים להשלמת בבקשה לספק לפנות .2.5.4.2

ודעת הובהתאם לסיבות המפורטות ב במערכת ומנומקת מפורטת תהיה המסמכים

 מסמכים השלמת/חשבונית לדחיית סיבות – ספקים תכ"ם, פורטל

 הדחייה אודות על ההחלטה. במסגרתו שהוגשו המסמכים או/ו הדיווח את לדחות .2.5.4.3

 הודעת תכ"ם, פורטלובהתאם לסיבות המפורטות ב במערכת ומנומקת מפורטת תהיה

לאחר דחיית הדיווח כלל . מסמכים השלמת/חשבונית לדחיית סיבות – ספקים

 המסמכים יוחזרו לספק לצורך הגשה מחדש.

שהוזנו על ידי מספר הסימוכין או בתאריך המסמך באם חלה טעות ב .2.5.4.3.1

הקניין שלא לדחות את הדיווח, אלא אפשרות בורטל הספקים, הספק בפ

, בכדי שיהיו תואמים לפרטים המופיעים במערכתו לעדכן את פרטי

 אלקטרונית.בחשבון החתום 

 הנתונים את יזין הקניין 2.5.2 לסעיף בהתאם במסגרתו שהוגשו והמסמכים הדיווח אישור לאחר 

 החשבון יועבר זה משלב; לתשלום החשבון וקליטת במערכת עבודה/שירות/טובין קבלת לעניין

 .לספק התמורה ולהעברת המשרד בחשבות לרישום

 בגין מס חשבונית) תשלוםל שאינה חשבונית זה ובכלל מהספק דיווח שהתקבל ככל .2.5.5.1

 לחשבונית התאמתה לצורך המשרד לחשבות יעבירה הקניין(, עסקה חשבונית

 .העסקה

http://www.takam.mof.gov.il/
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 (.לספק ל"בדוא מתאימה הודעה תשלח) שהגישו בחשבונות הטיפול בסטטוס לצפות יוכלו ספקים  

 לתשלוםימי האשראי  ספירת 

ובכלל זה כל  בפורטלממועד הזנת חשבון תקין ספירת ימי האשראי לתשלום לספק תחל  

 .1.4.2הוראת התכ"ם, "בדיקת חשבון", מס' בהמסמכים הנלווים הנדרשים, כמפורט 

על ידי המשרד יידרש הספק להגיש את  ונדחה ןתקי לאבמקרה שהחשבון נמצא  .2.6.1.1

 הדיווח והמסמכים מחדש. מניין ימי האשראי יתחיל ממועד דיווח החשבון המתוקן.

וקפא בהתאם יימי האשראי  מניין, להשלמת מסמכיםנשלחה לספק דרישה במקרה ש .2.6.1.2

. לאחר השלמת המסמכים תמשיך ספירת ימי בו נדרשה השלמת המסמכים יוםל

 האשראי.

 .1.4.3הוראת תכ"ם "מועדי תשלום" מס' בשל התהליך במשרד יקבע בהתאם לאמור  לוח הזמנים 

 רישום ספקים לפורטל 

במערכת,  ירשם ,ממשלה משרדי"ל וחו ספקי למעטספק אשר יידרש לעשות שימוש בפורטל,  

  – הנספח ראה . לפרטים והמשך רישום במערכתענבל" " – לחברה המנהלתבאמצעות פנייה 

 .החברה המנהלתפרטי קשר עם 

 כגון הספק לגבי ההיערכות הנדרשת לקראת השימוש במערכת החברה המנהלת תנחה את 

 .הנפקת תעודה מאושרת לחתימה אלקטרונית, הכנת רשימת מורשי החתימה מטעמו

 וזה התקשרות עם הספקח 

)במסגרת אישור או במסגרת חידוש חוזה קיים  ,המשרד יכלול בחוזה ההתקשרות עם הספק 

 את הפרטים הבאים: מסמכי הליך ההתקשרות(

סעיף   – בנספח סעיף התחייבות של הספק לעבודה בפורטל הספקים, כמפורט ב .2.9.1.1

 התחייבות לעבודה בפורטל הספקים.

 שימוש בפורטל הספקיםחוזה  –ג נספח חוזה שימוש בפורטל הספקים, כמפורט ב .2.9.1.2

 .לעיל( 2.8)ייחתם אצל החברה המנהלת במסגרת הרישום במערכת כמפורט בסעיף 

מציא י חוזה שימוש בפורטל הספקים –נספח ג ספק אשר חתם על החוזה כמפורט ב .2.9.1.3

  הספקים מהחברה המנהלת. שימוש בפורטלעל אישור 

 תרשים תהליך העבודה בפורטל.  – דנספח ב ראהתרשים תהליך העבודה בפורטל  

 מסמכים ישימים .3

 .5197-התשל"ו ,חוק מס ערך מוסף 

 .1976-תקנות מס ערך מוסף )ניהול פנקסי חשבונות( תשל"ו 

 .7.1.1ת", מס' הוראת תכ"ם, "הגדרות בנושא התקשרויות ורכישו 

 .7.13.1הוראת תכ"ם "הגדרת סוגי הזמנות רכש", מס'  

 .7.13.2הוראת תכ"ם "מנגנון אישורים לאישור הזמנות רכש", מס'  

 .1.4.2הוראת התכ"ם, "בדיקת חשבון", מס'  

 .1.4.3הוראת תכ"ם "מועדי תשלום" מס'  

 "סיבות לדחיית חשבונית/השלמת מסמכים –הודעת תכ"ם ה. " פורטל ספקים  

http://www.takam.mof.gov.il/
mailto:takam@mof.gov.il
http://www.mof.gov.il/takam/Pages/horaot.aspx?k=1.4.0.2
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http://www.btl.gov.il/NR/exeres/D5CE1CB2-BE5D-4434-86E0-BB504446211A.htm?lawid=26200
http://www.mof.gov.il/takam/Pages/horaot.aspx?k=7.1.1
http://www.mof.gov.il/takam/Pages/horaot.aspx?k=7.13.0.1
http://www.mof.gov.il/takam/Pages/horaot.aspx?k=7.13.0.2
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 נספחים .4

 .הגדרות –נספח א  

 .סעיף התחייבות לעבודה בפורטל הספקים  – בנספח  

 .חוזה שימוש בפורטל ספקים – גנספח  

 .תרשים תהליך העבודה בפורטל  – דנספח  

 .החברה המנהלתקשר עם  פרטי  – הנספח  

 .טבלת שינויים שבוצעו בהוראה  – ונספח  
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 נספח א

 הגדרות

הגורם האחראי במשרד לאישור דיווח הביצוע שהספק הגיש בפורטל הספקים )הוסמך במשרד  –דורש רכש  .1

לאשר בפורטל שהטובין / שירות / עבודה התקבלו או בוצעו, לפי העניין, במשרד( כתנאי מקדים לתשלום 

 החשבונית, בין אם באמצעות הפורטל או באמצעות דיווח לקניין.

ספק טובין, /מוכרהחתומות על ידי  סקהחשבונית מס או חשבונית ע –וןדרישה לתשלום או חשבונית או חשב .2

-התשל"ו ,חוק מס ערך מוסףמקבל טובין, שירות או עבודה, לפי הוראות /לקונהשנמסרה  או עבודה  שירות

הוראת וכן אשר עמדו בכל דרישות  1976-תקנות מס ערך מוסף )ניהול פנקסי חשבונות( תשל"וו 5197

  .1.4.0.2התכ"ם, "בדיקת חשבון", מס' 

 הזמנות שטרם סומן במערכת האם יפורסמו בפורטל, אם לאו. –הזמנות בסטאטוס "טרם נקבע"  .3

 .2001-חוק חתימה אלקטרונית התשס"אכהגדרתה ב –חתימה אלקטרונית  .4

 החברה האחראית על הסדרת רישום הספקים בפורטל הספקים. –מנהלת  חברה .5

הוראת התכ"ם, "בדיקת בפורטל, וככל שעמד בכל דרישות  המועד שבו התקבל החשבון –מועד קבלת החשבון  .6

 .1.4.2חשבון", מס' 

 מרכב"ה )מערכת רוחבית כוללת במשרדי הממשלה(.מערכת  –מערכת  .7

גדיר הספק כאיש הקשר מטעמו שההגורם בכלל זה, , ובין, מבצע עבודה או נותן שירותיםספק טו  – ספק .8

 הספקים פורטלב שימושלעניין 

מערכת ממוחשבת להעברת הזמנות רכש מהממשלה לספקים וקבלת דיווחי ביצוע  –פורטל ספקים ממשלתי  .9

 וחשבוניות מהספקים לממשלה )להלן: 'פורטל הספקים'(.

 הגורם האחראי במשרד על הקמת הזמנות רכש והזנת תשלומים. –קניין  .10

 .7.1.1ת", מס' הוראת תכ"ם, "הגדרות בנושא התקשרויות ורכישוב ראה הגדרות נוספות .11
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 בנספח 

 סעיף התחייבות לעבודה בפורטל הספקים

 

תשלום עבור "הזוכה יידרש, בכפוף לשיקול דעתו של המזמין, להגיש דיווחים וחשבונות הנדרשים לצורך 

 עבודתו, במסגרת פורטל הספקים הממשלתי, בשים לב להוראות התכ"מ והנחיות החשב הכללי הרלוונטיות

למסמכי המכרז, לחילופין ימציא אישור כספק  פח ויחתום על חוזה שימוש בפורטל הספקים, כמפורט בנס

בהתחברות לפורטל הספקים . יודגש, הזוכה יישא בכלל העלויות הכרוכות העושה שימוש בפורטל הספקים

  הממשלתי."
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 גנספח 

 שימוש בפורטל הספקיםחוזה 

 חוזה
 
 
 

 שנערך ונחתם ביום ____________  לחודש ______________  בשנת _____________
 

  החשב הכלליממשלת ישראל בשם מדינת ישראל המיוצגת ע"י  : ב י ן
 

 הממשלה( - )להלן
  

 מ צ ד   א ח ד 
  

 ______________ ח.פ._____________________________   : ל ב י ן
 

 ________________________ _____________ באמצעות מורשה/מורשי חתימה מטעמו/ה
 

 המשתמש( - )להלן
  

 מ צ ד   ש נ י
 
 
 

 ה ו א י ל :
 
הממשלה פיתחה ומפעילה "פורטל ספקים ממשלתי" המהווה מערכת ממוחשבת להעברת הזמנות רכש ו

 מהממשלה לספקים וקבלת דיווחי ביצוע וחשבוניות מהספקים לממשלה,
 

 ו ה ו א י ל :
 

שיוגדרו ע"י במסגרת פורטל הספקים הממשלתי כפי שירותים שונים למשתמש והממשלה מוכנה לספק 
 ,מפעם לפעם משרד האוצר

 
 ו ה ו א י ל :

 
 להלן,והמשתמש מעונין בקבלת שירותים אלה או חלקם בתנאים המפורטים 

 
 לכן הוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 
 מבוא ונספחים .1

 
 המבוא לחוזה זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.
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 פרשנות .2
 

למונחים שלהלן תהא בחוזה זה ובנספחיו המשמעות הכתובה בצידם, זולת אם משתמעת מן 
 ההקשר משמעות אחרת.

 
ת רכש מהממשלה מערכת ממוחשבת להעברת הזמנו – "פורטל ספקים ממשלתי" (1)

 לספקים וקבלת דיווחי ביצוע וחשבוניות מהספקים לממשלה.
 
 

 .ספק )תאגיד או יחיד( שנרשם לשימוש בפורטל הספקים הממשלתי – "משתמש" (2)
 
 

 כל אדם הפועל מטעם המשתמש בפורטל הספקים הממשלתי. – "נציג משתמש" (3)

 

 
כלל רכיבי התוכנה, החומרה והתקשורת המרכזיים המשמשים  – "תשתית מרכזית" (4)

להפעלת פורטל הספקים הממשלתי בצד הממשלה, עד וכולל אתר האינטרנט של הפורטל 
 בסביבת תהיל"ה.

 
כלל רכיבי התוכנה, החומרה והתקשורת המשמשים את המשתמש  – "תשתית מקומית" (5)

האינטרנט של פורטל הספקים לגישה לפורטל הספקים הממשלתי והעבודה בו, עד אתר 
הממשלתי בסביבת תהיל"ה )לא כולל(. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יובהר 
שהתקנת תוכנת כרטיס חכם ותוכנת החתימה האלקטרונית בעמדות העבודה של נציגי 

 המשתמש נכללים בהגדרת התשתית המקומית.
 

 המשתמש מורשה לקבלוש בפורטל הספקים הממשלתיכל מידע המצוי  - "מידע מותר" (6)
 .לצרכים הפנימיים שלו

 
ידע, ידיעות או נתונים מכל סוג שהוא ומכל צורה שהיא, המצויים מ - "מידע אסור" (7)

 , למעט מידע מותר.בפורטל הספקים הממשלתי
 

 .2001-כהגדרתו בחוק חתימה אלקטרונית, התשס"א – "גורם מאשר"
 

 .2001-חתימה אלקטרונית, התשס"אכהגדרתה בחוק  - "חתימה אלקטרונית מאושרת" (8)
 

 משרדי הממשלה. – "המשרדים" (9)
 

גוף הפועל מטעמה של הממשלה האחראי לקשר עם הספקים העושים  – "חברה מנהלת" (10)
 שימוש בפורטל, כפי שיפורט בחוזה זה.

 
 פונקציונליות פורטל הספקים .3

 באמצעות פורטל הספקים הממשלתי ניתן יהיה לבצע את הפעולות להלן: (1)

בהזמנות הרכש הנשלחות ע"י משרדי הממשלה העושים שימוש בפורטל  לצפות .א
 לספק ולהדפיס אותן אם המשרד צירף להזמנה את פלט ההזמנה להדפסה.

 להגיש דיווחי ביצוע. .ב

להגיש חשבוניות חתומות אלקטרונית אשר יהוו חשבונית מקור וזאת במקום  .ג
 הגשת חשבוניות פיסיות.

 וגשו ותקינותם ע"י משרדי הממשלה.לצפות בסטטוס אישור המסמכים שה .ד

 עמידה בהנחיות רשות המיסים .4
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השימוש בפורטל הספקים הממשלתי בכלל והגשת חשבוניות חתומות אלקטרונית בפרט  (1)
מס הכנסה )ניהול פנקסי  הוראותהינם כפופים להנחיות רשות המיסים בכלל ובפרט 

אמור לעיל, ספק אשר יעשה שימוש ה. מבלי לפגוע בכלליות 1973-חשבונות(, התשל"ג
"כללים  – ב להוראות18לעמוד גם בתנאי סעיף בפורטל הספקים הממשלתי יידרש 

 .למשלוח מסמכים ממוחשבים"

פורטל הספקים הממשלתי וכללי השימוש בו יתעדכנו מעת לעת בהתאם להנחיות  (2)
את עבודתו להנחיות והוראות והוראות רשות המיסים ועל המשתמש יהיה להתאים 

 כאמור.

ב להוראות לניהול 18חתימת ממשלת ישראל על חוזה זה מהווה את הסכמתה לפי סעיף  (3)
ספרים, לקבל מאת הספק מסמכים ממוחשבים. הסכמה זו תחול על כל משרדי הממשלה 

 שיפעילו את פורטל הספקים הממשלתי.

 הגבלת אחריות .5

פורטל הספקים מינות ותקינות פעולת עשה כל מאמץ סביר להבטיח זת הממשלה (1)
מעת לעת בשל תקלות או לצורך  ןהיה זמיילא  פורטלואולם ייתכן שה הממשלתי

או  דיווחי ביצוע ו/או חשבוניות מחדשתחזוקה. כמו כן ייתכנו תקלות שיחייבו הגשת 
יפגעו בקצב העבודה. במקרים אלה לא תהיה למשתמש כל תביעה, דרישה או טענה כלפי 

או כלפי המשרדים ו/או מי מטעמם ובלבד שננקטו על ידי  הו/או מי מטעמ הממשלה
 , מאמצים סבירים למניעת הישנות התקלות והטיפול בהן.ה, או מי מטעמהממשלה

אמצעי אבטחת מידע נאותים ואולם ייתכנו  פורטל הספקים הממשלתיפעיל בת הממשלה (2)
תביעה, דרישה או טענה פגיעות באבטחת מידע ובמקרים אלה לא תהיה למשתמש כל 

או כלפי המשרדים ו/או מי מטעמם ובלבד שננקטו על ידי  הו/או מי מטעמ ממשלהכלפי ה
 , מאמצים סבירים למניעת הישנות הפגיעות והטיפול בהן.ה, או מי מטעמממשלהה

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הוראות סעיף זה יחולו גם במקרה של פגיעות  (3)
הזמנות ו/או ו/או פרטי  ו/או נציגיהם לחשיפת פרטי המשתמשים באבטחת מידע שהביאו

 .דיווחי ביצוע ו/או חשבוניות
, המשרדים או מי הממשלההמשתמש מוותר בזאת על כל דרישה, תביעה או טענה כלפי  (4)

משימושו בפורטל הספקים  או הפסד כלשהו הנובעים נזק ישיר או עקיףמטעמם על כל 
 .פורטל הספקים הממשלתיב המידענכונות -אימהממשלתי ו/או 

מאחריות  , המשרדים וכל מי שבא מטעמםהממשלהאת  יםפוטרוכל נציגיו  המשתמש (5)
 ( לעיל.3) כאמור בסעיףלו או לכל צד שלישי שייגרם  , עקיף או ישיר, לכל נזקכלשהי 

 מקומיתתשתית  .6

לצורך הפעלת פורטל הספקים הממשלתי, יקים המשתמש תשתית מקומית העומדת  (1)
 פחות בדרישות המתוארות בנספח א' לחוזה זה המהווה חלק בלתי נפרד ממנו.ל

הקמת התשתית המקומית והפעלתה יהיו באחריות בלעדית של המשתמש או מי מטעמו  (2)
 .ועל חשבונו של המשתמש. לממשלה לא תהיה אחריות כלשהי על התשתית המקומית

, המשרדים או מי הממשלהכל דרישה, תביעה או טענה כלפי המשתמש מוותר בזאת על  (3)
מאי תקינות התשתית  או הפסד כלשהו הנובעים נזק ישיר או עקיףמטעמם על כל 

 המקומית.

אם במהלך תקופת תוקפו של חוזה זה יחולו שינויים טכנולוגיים ובכלל זה שדרוג גרסאות  (4)
תוכנה שיחייבו היערכות נוספת להפעלת המערכת בידי המשתמש, היערכות נוספת זו 

באחריות המשתמש ועל חשבונו בלבד עד כדי הצורך לשדרג או להחליף מחשב תהיה 
המשתמש. יובהר שהממשלה אינה מתחייבת לאפשר הפעלת המערכת במחשב המשתמש 

 הבמערכות הפעלה חדשות במועד מסוים או בכלל אלא שהיא תפעל לפי מדיניות
 .שלהבממ הטכנולוגית שתיקבע מדי פעם על ידי הגורמים המוסמכים לכך

 

 שימוש בכרטיס חכם .7
 יתאפשרו חשבוניותוחתימה אלקטרונית על  פורטל הספקים הממשלתיהגישה ל (1)

ידי גורם מאשר בהתאם לחוק -המונפקות על אלקטרוניות מאושרותבאמצעות תעודות 
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 או " , התעודות מאוחסנות על גבי "כרטיס חכם"2001 –התשס"א  ,אלקטרוניתחתימה 

TOKEN". 

התעודה האלקטרונית, עלות חידושה התקופתי וכל העלויות הנלוות, כגון עלות הנפקת  (2)
 קורא כרטיסים, יחולו על המשתמש.

 מסוים ואינו ניתן להעברה.  לנציג משתמשהכרטיס החכם )להלן הכרטיס( הינו אישי  (3)

יהיו חייבים לחדש את  משתמשיםהתוקף של כרטיס החכם הינו לתקופה מוגבלת, ולכן  (4)
 .)כיום, אחת לשנתיים או אחת לארבע שנים( הכרטיס )בתשלום( אחת לתקופה

בנספח א' מחייבת הכנת תשתית מקומית כמפורט  המשתמשהפעלת הכרטיס במחשב  (5)
 .לחוזה זה

הנפקת הכרטיס מחייבת הגעה פיסית למשרדי הגורם המאשר של האדם, שבעבורו יונפק  (6)
 בתשלום נוסף משתמשתן להזמין את הגורם המאשר למשרדי ההכרטיס. לחילופין ני

 .שיחול על המשתמש

שכיחת הסיסמה דורשים  החכם, תקלה בכרטיס החכם או השחתתו ו/או איבוד הכרטיס (7)
תשלום זה יחול על . לגורם המאשרהנפקת כרטיס חכם חדש הכרוכה בתשלום נוסף 

 המשתמש.

 המשתמשבאחריותו הבלעדית של  כל פעולה הנעשית באמצעות הכרטיס החכם תהיה (8)
 ותחייב אותו. 

 הסיסמה לאלתר. לשנות אתלדאוג  המשתמשאם סיסמת הכרטיס התגלתה לאחר, על  (9)

 תנאים נוספים להנפקת כרטיס חכם .8

, כל בפורטל הספקים הממשלתיכתנאי מוקדם לקבלת כרטיסים חכמים לצורך עבודה  (1)
בנספח ב' לחוזה זה ומהווה על הצהרה בנוסח המופיע נציג מטעמו יחתים כל  משתמש

יבדוק את נכונות ההצהרה, יחתום  המשתמש, ועו"ד או רו"ח של חלק בלתי נפרד ממנו
וכי פעולות  נציג מטעמואישר כדין הנפקת כרטיס חכם לכל  המשתמשעליה ויאשר כי 

 שתמש.יחייבו את המ נציגי המשתמש בפורטל הספקים הממשלתי
לחברת הניהול כתנאי יגיש את ההצהרות החתומות והמאושרות הללו  משתמשכל  (2)

 . להגדרתו בפורטל הספקים הממשלתי
 .הממשלה תהיה רשאית להגביל את מספר הנציגים הפעילים מטעמו של כל משתמש (3)

 הממשלה מתחייבת שלכל מציע יתאפשר להגדיר לפחות שני נציגים פעילים מטעמו.
 .ות חברת הניהול ובהתאם לתנאי חוזה זהבאמצעתיעשה נציג משתמש החלפת  (4)

 
פניית מודגש כי ההסדרים לגבי הנפקת כרטיס חכם המפורטים בחוזה זה הינם נכונים בעת 

אולם הסדרים אלה  הממשלה לספקים בהצעה לעשות שימוש בפורטל הספקים הממשלתי,
ורם מאשר גע"י הגורם המאשר ו/או אם יוחלף  הגורם המאשריכולים להשתנות לפי דרישות 

 .ו/או בעקבות שינוי הוראות חוק ו/או תקנות רלבנטיים או נוסף אחר
 

 זכויות יוצרים .9
פורטל הספקים וכתנאי לקבלת גישה ל פורטל הספקים הממשלתי קיימות זכויות יוצרים בנתוני

 ווהנתונים שב פורטל הספקים הממשלתימצהיר בזה שהוא לא ישתמש ב משתמש, ההממשלתי
 .קבלת הזמנות רכש, הגשת דיווחי ביצוע וחשבוניותאלא למטרת מתן 

 

 ניהול משתמשים, תמיכה, הדרכה והטמעה .10

, הממשלהמול  נציגיהםו משתמשיםשמש כתובת של היאשר  גורם מרכזימנה ת הממשלה (1)
גורם זה אום הדרכה. י, כרטיסים חכמים ותפורטל הספקים הממשלתילענייני הרשאות ב

לתת מענה לכל נושא  ךהיה מוסמילתת תמיכה מקצועית/הדרכה וכן לא  ךהיה מוסמילא 
, היה וניתנו הותשובותי , כגון לגבי הזמנות רכש, דיווחי ביצוע וחשבוניות מסוימיםאחר

 ו/או את המשרדים. ממשלהאו הובנו בכל נושא אחר לא יחייבו את ה

, אשר ונציגיהם יםמשתמשפעיל מרכז תמיכה טלפוני ללא תשלום לשימוש הת הממשלה (2)
לשנות מועדי  תהיה רשאית הממשלה. 16:00 - 08:00יפעל בימים א' עד ה' בין השעות 

הממשלה  .בפורטל הספקים הממשלתיפעילויות מרכז התמיכה על ידי הודעה מראש 
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תעשה מאמץ סביר לתת מענה מהיר לכל הפונים למרכז התמיכה, אולם מובהר, כי מרכז 
התמיכה משמש משתמשים רבים מתחומים מגוונים וייתכנו בו עומסים אשר יאריכו את 
זמני המענה. למשתמש או מי מטעמו לא תהיה כל תביעה או טענה בגין זמני התגובה 

על כל דרישה, תביעה או טענה כלפי מוותרים בזאת  במרכז התמיכה. המשתמש ונציגיו
 או הפסד כלשהו הנובעים נזק ישיר או עקיף, המשרדים או מי מטעמם על כל הממשלה

 מאי זמינות מרכז התמיכה ו/או מזמני התגובה בו.

לנציגי המשתמשים חוברת הדרכה למשתמש בקובץ דיגיטלי, אותו יוכלו עניק הממשלה ת (3)
ים או לקבלו מהגורם שהוגדר ככתובת מרכזית לניהול רישום להוריד מפורטל הספק

 המשתמשים.

 
 שימוש בהליכים חלופיים: .11

הטמעת פורטל הספקים הממשלתי במשרדי הממשלה השונים תתבצע בהדרגה. הממשלה  (1)
תודיע לכל המשתמשים על הצטרפות כל משרד חדש ע"י פרסום הודעה מתאימה בפורטל 

 ת.הספקים הממשלתי ו/או בדרך אחר

 בפורטל יכללו הזמנות רכש מסוגים מסוימים, כפי שייקבע מעת לעת ע"י הממשלה. (2)

מרגע הפעלת פורטל הספקים הממשלתי במשרד ממשלתי מסוים, המשרד יפעיל ככלל,  (3)
המשרד יהיה אולם  באמצעות הפורטל את כל הזמנות הרכש מהסוגים הנכללים בפורטל.

טל הספקים הממשלתי וזאת לפי שיקול רשאי להחריג הזמנות מסוימות מלהיכלל בפור
כל  משתמשיםבמקרים אלה לא תהיה לדעתו הבלעדי בכפוף להנחיות החשב הכללי. 

 משרדים או מי מטעמם.ו/או כלפי ה האו מי מטעמ הממשלהתביעה או טענה כלפי 

ככלל, ספק המצטרף לפורטל הספקים הממשלתי, יגיש את כל דיווחי הביצוע ואת כל  (4)
ן ההזמנות שהופנו אליו באמצעות פורטל הספקים הממשלתי, בפורטל החשבוניות בגי

אולם, הספק יהיה רשאי להגיש דיווחי ביצוע או חשבוניות מסוימים שלא  .בלבד
 באמצעות הפורטל, בכפוף לתנאי ההסכם בינו לבין המשרד ובכפוף לכל דין.

 בעיות ביצועים, פונקציונליות חסרה או חלקית: .12

לא תהיה זמינה במועד ל פורטל הספקים הממשלתי מהפונקציונליות שייתכן שחלק  (1)
. במקרה זה, תוספות פונקציונליות יוטמעו פורטלההפעלה הראשונה המתוכננת של ה

ים כל תביעה או טענה משתמשלא תהיה ל בשלבים לאחר כניסת המערכת לעבודה בפועל.
 ם בגין חוסרי פונקציונליותאו כלפי משרדים ו/או מי טעמ הו/או מי מטעמ ממשלהכלפי ה
 .כאמור

פורטל הספקים עשה כל מאמץ סביר להבטיח זמינות ותקינות פעולת הממשלה ת (2)
ואולם ייתכן שהמערכת לא תהיה זמינה מעת לעת בשל תקלות או לצורך  הממשלתי

ה חוזרת של דיווחי ביצוע ו/או חשבוניות או תחזוקה. כמו כן, ייתכנו תקלות שיחייבו הגש
 הממשלהכל תביעה או טענה כלפי ספקים במקרים אלה לא תהיה לקצב העבודה. יפגעו ב

, או הממשלהאו כלפי המשרדים ו/או מי מטעמם ובלבד שננקטו על ידי  הו/או מי מטעמ
 ניעת הישנות התקלות והטיפול בהן., מאמצים סבירים למהמי מטעמ

זמני הגשת  מונעת באופן מתמשכת בפורטל הספקים הממשלתיבמקרים בהם תקלה  (3)
לפעול יונחו והמשתמשים המשרדים  הפורטל,באמצעות דיווחי ביצוע ו/או חשבוניות 

מחוץ לפורטל הספקים הממשלתי בהתאם להנחיות כפי שיפורסמו ע"י החשב הכללי מעת 
 לעת.

 שינויים חקיקתיים .13

ישתנו חוקים ותקנות או יפורסמו  פורטל הספקים הממשלתיייתכן שבמהלך הפעלת  (1)
המשפיעים על תהליכי או הנחיות רשות המיסים בתי המשפט או פסקי דין החלטות 

להתאים את תהליכי העבודה  תרשאי הממשלההיה תהרכש הממשלתי ובמקרים אלה 
ים יהיו מחויבים לעבוד משתמשבהתאמה לשינויים אלה. ה פורטל הספקים הממשלתיב

 לפי הכללים החדשים שיוגדרו. 

פורטל הספקים  לשנות הסדרים ותהליכים בניהול את הזכות הלעצמ תשומר הממשלה (2)
 פורטל הספקים הממשלתידרך  משתמשים ו/או נציגיהםע"י הודעה מראש ל הממשלתי

 משתמשו/או בדרכים אחרות ו/או ע"י שינוי תנאי חוזה זה. במקרה של שינוי חוזה ה
הרואה את עצמו נפגע  משתמשפי ו/או על נספח לחוזה זה. ייידרש לחתום על חוזה תחל
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ע"י הפסיק את השימוש בפורטל הספקים הממשלתי ע"י שינויים אלה יהיה רשאי ל
 ודעה על השינויים כאמור.היום מיום משלוח ה 30תוך לחברת ניהול הודעה בכתב 

 חבלה ומידע אסור .14

לא לגרום, לא לנסות לגרום ולא להניח לאחר לגרום  יםמתחייבוכל נציגיו המשתמש  (1)
 בפורטל הספקים הממשלתיכלשהו במידע, ידיעה או נתון מכל סוג שהוא המצויים לשינוי 
אישור קבלת הזמנות רכש, הגשת דיווחי ביצוע וחשבוניות ופעולות אחרות לפרט 

 .שהממשלה תאפשר לבצע באמצעות הפורטל, אם תאפשר

אישור הזמנות רכש, הגשת אך ורק למטרת מותר המשתמש מתחייב להשתמש במידע  (2)
להפיץ את המידע למשרדי הממשלה והמשתמש מתחייב לא וחי ביצוע וחשבוניות דיו

 .שלא לצורך המטרות המפורטות לעיל לגורם כלשהו

, ואם במקרה יגיע מהמערכתלא לנסות לקבל מידע אסור  יםמתחייבוכל נציגיו המשתמש  (3)
 :וכל נציגיו, ביחד ולחוד המשתמש יםבדרך כלשהי, מתחייב אסורמידע  יהםאל

חוק מיד את המידע האסור במחשב המשתמש או בכל מחשב או ציוד אחר למ .א
שבשליטתו ושבו נמצא מידע אסור. אם לידיעת המשתמש הוקלט מידע אסור 

טלפונית למרכז התמיכה של במחשב או ציוד אחר שאינו בשליטתו, יודיע על כך 
מיד כשיוודע לו. אם הודפס המידע האסור, ישלח מיד המשתמש את  וגם בכתב,

, בלי להשאיר ברשותו העתק של הדף מרכז התמיכה של מרכבההדף המודפס אל 
 או העתק אחר של המידע האסור.

 .חברת הניהולללהודיע מיד טלפונית וגם בכתב על האירוע  .ב
מוש במידע אסור ולא לגלותו לאיש, למעט גילוי הדרוש לצורך ילא לעשות כל ש .ג

 לעיל. ב.-א. ופסקאות 

 .המשתמש מתחייב לא להשתמש במידע בניגוד לדין (4)

הנציג המורשה שלו )לו הונפק כרטיס חכם( המשתמש מתחייב לא לאפשר למי שאינו  (5)
תחייב , בין במישרין ובין בעקיפין, והוא מכרטיס החכםבאמצעות  למערכת להתקשר

לקיים הסדרים מתאימים שימנעו התקשרות כאמור. כמו כן, מתחייב המשתמש שלא 
 .מערכתלמסור לאדם שאינו זכאי לקבלו לפי חוזה זה, מידע שיאפשר לו להתקשר ל

ימלא את חובותיו לפי כתב ההתחייבות ולפי שלו מורשה  נציגהמשתמש אחראי לכך שכל  (6)
 .זה המוטלות על המשתמש בסעיף וכן שהוא ימלא את כל הדרישות חוזה זה

 המשתמש או נציגהפרה של אחת או יותר מהתחייבויות המשתמש על פי חוזה זה על ידי  (7)
 הממשלהתחשב להפרת חוזה על ידי המשתמש, וזאת מבלי לפגוע בזכויות שלו מורשה 

 המורשה. נציגמאת ה הלפיצוי, שיפוי או כל סעד אחר שיגיע ל

שהפסיק להיות שותף או שלו מורשה  נציגאתו של כל המשתמש מתחייב לבטל את הרש (8)
טלפונית וגם  חברת ניהוללהפסיק את עבודתו אצל המשתמש, לפי הענין, ולהודיע על כך 

 .שעות מיום סיום עבודתו של הנציג 48תוך  בכתב
את זכאותו של  ממשלההבטל ת, ( לעיל8בפסקה ) כאמור חברת ניהוללהודיע המשתמש  (9)

תוך  להשתמש במערכת במערכת( שהפסיק להיות מורשה לשימוש) הנציג של המשתמש
( לבטל את ת)ולא חייב תרשאי ממשלההיה התבכתב אולם  שעות מיום קבלת ההודעה 48

 .ההרשאה גם על סמך הודעה טלפונית בלבד
של המשתמש מכל סיבה שהיא  מורשה נציגלבטל את ההרשאה ל תהיה רשאית הממשלה (10)

 ת הביטול.נמק את סיבת ממשלהבתנאי שה

 פורטל הספקים הממשלתיניתוק המשתמש מ .15

פורטל להפסיק השימוש ב הממשלהווצרו תנאים הכרחיים המחייבים את יבאם י (1)
פורטל הספקים להפסיק את פעילות  תרשאי ממשלההא התאו חלקו,  הספקים הממשלתי

 , לתקופה מוגבלת או בלתי מוגבלת.הממשלתי
 לממשלהצהרות של המשתמש או נציגיו שניתנו אם יתברר כי קיים חשש לגבי נכונות הה (2)

שגיאה!  או אם המשתמש או נציגיו קיבלו מידע אסור והשתמש בו בניגוד להוראות סעיף
או הניח לאחר  פורטל הספקים הממשלתילעיל או ניסה לחבל ב מקור ההפניה לא נמצא.

לנתק את המשתמש מהמערכת עד לבירור ממשלה ה תהא רשאיתלחבל במערכת, אזי 
 האו מי מטעמ ממשלההעניין ובמקרה זה לא תהיה למשתמש כל תביעה או טענה כלפי ה

 .שירותי פורטל הספקים הממשלתיו/או המשרדים או מי מטעמם בגין אי קבלת 
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 ביטול החוזה .16

בהודעה בכתב, והביטול מכל סיבה שהיא  כל אחד מהצדדים יהא רשאי לבטל חוזה זה (1)
 הגיעה הודעת הביטול אל הצד השני.ימים לאחר ש 21בחלוף יכנס לתוקפו 

לבטל  תרשאיהממשלה הא תי חוזה זה, לפ ומהתחייבויותיהפר המשתמש אחת או יותר  (2)
 הממשלהשקול תואולם  האת החוזה ללא הודעה מראש, מיד כשההפרה הגיעה לידיעת

 ההענקת פסק זמן סביר לשם תיקון העילה לביטול החוזה בהתחשב באופי ההפרה שהניע
 הממשלהלביטול חוזה זה. אין באמור בסעיף קטן זה כדי לפגוע בזכויות  הממשלהאת 

 לפי חוזה זה או על פי דין.נציגו, מאת המשתמש או  הלכל סעד אחר המגיע ל
 הסבה .17

ללא בדרך מיזוג תאגידים או בכל דרך אחרת זכויות המשתמש לפי חוזה זה אינן ניתנות להסבה 
 הסכמה בכתב ומראש של הממשלה.

 שיפוט סמכות .18
 כים בירושלים. כל סכסוך משפטי ו/או תביעה לפי הסכם זה תוגש לבתי המשפט המוסמ

 
 הודעות .19

 
כל הודעה, דרישה, בקשה או מסמך שיש להודיע, למסור או לשלוח לפי חוזה זה, יהיו בכתב 

במקביל על הצדדים  שעות לאחר המועד שבו נשלחו. 72ויישלחו בדואר, ויראו אותם כאילו נמסרו 
 להודיע את ההודעה האמורה גם במייל לצד השני. 

 
 

 כתובות הצדדים .20
 

 ירושלים.   ,1קפלן רח' חטיבת נכסים, רכש ולוגיסטיקה, משרד האוצר,  –הממשלה 
 _________________________________________________ -המשתמש  

 
 
 

 ולראיה באו הצדדים על החתום בתאריך הנקוב בראש חוזה זה.
 
 
 
 

 חתימות הממשלה
 
 
 

 חתימה ___________________________שם ______________________________________  
 
 
  

שם  _____________________________________ 
 חתימה______________________________

 
 
 
 
 
 
 
 

 חתימות המשתמש
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שם __________________________________   
 חתימה________________________________

 
 
 

_________________________________   חתימה  שם  
_________________________________ 

 
 
 
 
 

  

http://www.takam.mof.gov.il/
mailto:takam@mof.gov.il


 פורטל ספקים :ת תכ"םהורא

 

 משרד האוצר
 אגף החשב הכללי

 התקשרויות ורכישות –תכ"ם 

 התקשרויות ורכישות פרק ראשי:

 ניהול ושירות ספקים פרק משני:

 7.16.0.1 מספר הוראה:

 03 מהדורה:

 

  20מתוך  15עמוד  16.07.2017 בתוקף מיום:

 מינהל הרכש הממשלתי תמנהל תפקיד: מירב קדם שם המאשר:

 takam@mof.gov.il: לפניות ושאלות http://www.takam.mof.gov.ilאתר הוראות תכ"ם: 

 

 דרישות לתשתית המקומית –נספח א' 
 
 אמצעים הניתנים מהגורם המנפק  .1

 .קורא כרטיסים .1.1

 .כרטיס חכם .1.2

 (.Pin Number) סיסמא .1.3

 

  דרישות מערכת .2
 והתוכנה הבאות:עבודה במערכת תתאפשר רק עם קיום דרישות החומרה 

 

 א הכרטיסים()עבור קור פנויה USB יציאת .2.1

 ומעלה 7.0אינטרנט אקספלורר דפדפן  .2.2

 VISTAאו   WINDOWS8/8.1או  WINDOWS7מערכת הפעלה  .2.3
2.4. Windows XP -  3עם Service Pack . ומעלה 

 *קורא כרטיסים מותקן  .2.5

 *תוכנת גישה לכרטיס חכם מותקנת .2.6

 * מותקנת( Sign&Verifyתכנת חתימה דיגיטלית ) .2.7

  NETVIEWER,יש להפעיל תוכנה בשם  של המשתמשלצורך השתלטות על תחנות העבודה  .2.8
 GOV.ILמאתר  הפעלת התוכנה וההשתלטות תעשה בליווי התומך של מרכב"ה

 
ניתן למצוא בפורטל השירותים והמידע  Sign&Verifyותוכנת הנחיות להתקנת כרטיס חכם *

 .(www.gov.ilהממשלתי בכתובת 
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 הצהרת נציג המשתמש ואישור על סמכויות נציג המשתמש בפורטל הספקים הממשלתי –נספח ב' 
 
 
 

 , משרד האוצרממשלת ישראל, באמצעות החשב הכלליאל 
 

 )מחק את המיותר(
 אני/אנו הח"מ מודיע/ים בכך כי:

 
 כי  איש הקשר מטעמי/מטעם השותפות הרשומה בשם:................................../מטעם החברה בשם  .1

בורו ע( המשתמשציג נ –( הינו מר/גב ............................ )להלן המשתמש –....................... בע"מ/ )להלן 
דיווחי ביצוע לרבות לצורך הגשת  ים הממשלתיפורטל הספקלהנפיק כרטיס חכם לצורך שימוש בבכוונתנו 

 .למשרדי ממשלהוחשבוניות 
יב  באמצעות כרטיס החכם יחי המשתמשע"י נציג  בפורטל הספקים הממשלתיאני/אנו מאשר/ים בזאת כי כל שימוש  .2

א אלכאמור וקבלת הודעות ממשרדי הממשלה,  דיווחי ביצוע וחשבוניותלכל דבר וענין לרבות הגשת  המשתמשאת 
 המשתמשבכתב וגם טלפונית על ביטול ההרשאה לנציג  חברת הניהול מטעם הממשלהל המשתמשאם כן הודיע 

 אישור בכתב חברת הניהולקיבל מ המשתמששעות בימי עבודה במשרדי הממשלה, לפני ביצוע הפעולה ו 48לפחות 
יהיה  המשתמשכתב, על שעות ממועד ההודעה ב 24האישור תוך  . לא התקבלהתקבלה המשתמשעל כך שבקשת 

 בוצע בפועל. ההרשאהכדי לברר שביטול  חברת הניהוללהתקשר ל
 יובהר, כי על המשתמש חלה האחריות לוודא את קבלת הודעתו כאמור לעיל, וכי רק לאחר קבלת האישור מטעם

 החברה המנהלת, האמור יחזה להיות כנתקבל. 
-א"התשס, אלקטרונית חתימה בהתאם לחוקמאושרת , כי הכרטיס החכם יכלול תעודה אלקטרונית משתמשידוע ל .3

להבטיח אישית  משתמשכי על ה משתמש. ידוע למשתמשואת פרטי נציג ה משתמשהכוללת את הפרטים של ה 2001
טעמה מכל פוטר בזה את הממשלה ומי מ משתמשבכרטיס וה משתמשכי לא ייעשה שימוש שאינו מורשה על ידי ה

 אחריות הנובעת משימוש בלתי מורשה, כאמור.
 הצהרה זאת באה בנוסף על ההתקשרות מול הגורם המאשר לצורך הנפקת תעודת חתימה אלקטרונית מאושרת. .4
 הינם כלהלן: המשתמשפרטי נציג  .5

 שם מלא ............................... .א

 ...............כתובת מלאה ...................................... .ב

 ת.ז. ................................ .ג

 ................................. אצל המשתמשתפקיד  .ד

 מספר טלפון בעבודה .......................... .ה

 מספר טלפון בבית .............................. .ו

 מספר טלפון נייד ................................ .ז

 אלקטרוני ........................ כתובת דואר .ח
 

 :                        המשתמשחתימה/ות של מורשה/מורשי חתימה מטעם הקבלן וחותמת של 
 

...................                             .......................................................................................... 
 

 שם מלא:    ..............................   שם מלא:    ..............................
 

 ת.ז./ח.פ.:    ...........................   ת.ז./ח.פ.:    ...........................
 

 .....כתובת:    .........................   כתובת:    ..............................
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_______________________________________________________________ 
 למילוי ע"י עו"ד או רו"ח )מחק את המיותר(

 
 , מאשר בזאת כי:יועצו המשפטי/רו"ח של התאגידאני הח"מ, 

 
/מורשי החתימה מטעם  משתמשמורשה חתימה מטעם ה /שהמשתמשכל הפרטים המפורטים לעיל נכונים וכן  .1

......... . ..........החותם או החותמים, בהתאמה(  .............................................   ת.ז –)להלן  משתמשה
 ן..... וכמו כ....................................................  ת.ז ..................... חתם/חתמו על ההצהרה הנ"ל בפני ביום ...

 משתמשלפי החלטות הומוסמך לחתום הל ההצהרה/ הם מורשים ומוסמכים לחתום על ההצהרה שהוא מורשה 
 ומסמכי היסוד שלו.

 

 /ומסמכי היסוד שלו וההצהרה הנ"ל: משתמשמוסמך ומורשה לפי החלטות ה משתמשנציג ה  .2
 

בקשה להנפקת תעודה אלקטרונית, כמשמעה בחוק חתימה אלקטרונית,  משתמשהבשם  גורם המאשרהגיש ל .2.1
 להלן: "התעודה האלקטרונית"(.) 2001 –התשס"א 

 
 ועבורו. משתמששל נציג ה תונפק על שמו משתמשהתעודה האלקטרונית של כי ה .2.2

 
מסר דיווחי ביצוע חשבוניות כומטעמו, על  משתמשהחתום באמצעות התעודה האלקטרונית, בשם ל .2.3

לכל דבר וענין באמצעות התעודה  משתמש, ולחייב את ההנ"ל טרוני, כמשמעות מונח זה בחוקאלק
 האלקטרונית.

 
 

 חתימה ..............................
 
 

 חותמת .............................
 
 

 מספר רשיון ......................

 שם המשרד ..........................................

 כתובת .................................................

 מספר טלפון .........................................
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 דנספח 

 תרשים תהליך העבודה בפורטל
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 ה נספח

 מנהלתהה חברהפרטי קשר עם 

 

 ענבל חברה לביטוח בע"מ
 03-9778799טל': 
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 ונספח 

 טבלת שינויים שבוצעו בהוראה

 

 טבלת שינויים

 תיאור השינוי / נימוקים סעיף/ים מושפע/ים תאריך מהדורה

03 16.07.2017 2.5.4 
 – ספקים הודעת תכ"ם, פורטלהוספת 

 .מסמכים השלמת/חשבונית לדחיית סיבות
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