
 תיאור הפרויקט )בריף(

 תכנון מדיניות והיבטים נלוויםשירותי ייעוץ ל – 09/2020מכרז מרכזי 

 

לתכנן מענה מיטבי לצורך המשרדי ולתמחר את הפרויקט  ים, באופן שיאפשר לספקנועד לתווך ולדייק את צרכי המשרד המזמיןזה בריף 

  .דרישותהיכול לסייע בהבנת הפרויקט ושולצרף כל חומר נוסף יש להקפיד לתת את כל המידע האפשרי  משכך, בהתאם.

. להנחיות בהתאםלהקפיד על מילוי הפרטים המופיעים בבריף יוזנו בעת פתיחת הפניה באמצעות המערכת הדיגיטלית, על כן יש חלק מ

 ויישלח לספקים באמצעותה. התיחורים הדיגיטלית, במערכת  הפרטנית לפניה כנספחיצורף בנוסף, קובץ הבריף המלא 

 

 שם הפרויקט 

 סיוע בתהליך גיבוש תכניות העבודה השנתי במשרד החצילים הלאומי

 
 

 לפרויקט רקע 

והסבר הצורך המשרדי. ככל שקיימים, מומלץ לספק נתונים רלוונטיים, ציון  המצב הקייםתחום העיסוק הרלוונטי במשרד,  סבר עלה
 החלטות ממשלה רלוונטיות, תיאור בדבר עבודות קודמות שנעשו וכד'. 

על גידול וייבוא חצילים, תמיכה בפיתוח משרד החצילים הלאומי אחראי על כלל היבטי גידול ושיווק החצילים, ובכלל זה מנגנוני הרגולציה 
 יחידות שטח. 3-יחידות מטה ו 7-זנים חדשים של חצילים, ניהול מאגר המידע בדבר מגדלי ויבואני החצילים ועוד. המשרד מונה כ

 

ך נפתח מתקיים במשרד תהליך שנתי של גיבוש תכניות העבודה המשרדיות, בהתאם למעגל התכנון הממשלתי. התהלי 2014החל משנת 
ברבעון הראשון בביצוע הערכת מצב משרדית, ממשיך בתיקוף מטרות ויעדי המשרד בהנהלת המשרד ברבעון השני/השלישי ומגיע לשיאו 

העמידה בתכניות העבודה, ברמה ברבעון הרביעי בגיבוש תכניות העבודה המפורטות של יחידות המשרד. במקביל מתבצעת בקרה על 
 ולהתרשם מהיקפי הפעילות של המשרד. הממשלתי ספר תכניות העבודהמצית תכנית העבודה המשרדית בשנתית. ניתן לצפות בת-חצי

 
 
 

 תיאור הפרויקט 

ת בכל אחהנדרשים והגדרת התוצרים  היקפי העבודההערכת  דרישות מקצועיות פרטניות, את שלבי העבודה הנדרשים, תאריש ל
 ככלל, רצוי למקד את הגדרת הפעילויות והתוצרים ככל הניתן. מהפעילויות. 

 נדרש לסייע למשרד בפיתוח ובתפעול של השלבים השונים בגיבוש תכנית העבודה:  במסגרת הפרויקט
 .לעת הנוכחיתהתאמות בו מסמך הערכת מצב משרדית כוללת נכתב לפני כשנה ונדרש לבצע  –סיוע בעדכון הערכת המצב המשרדית  -
סיוע בבניית סדנה להנהלה שתעסוק בתיקוף מטרות ויעדי המשרד ובפיתוח המדדים המרכזיים  –סיוע בהתנעת תהליך התכנון השנתי  -

של המשרד; סיוע בבניית כנס התנעה לתהליך התכנון המשרדי; סיוע ממוקד לכל יחידות המשרד בגיבוש תכנית העבודה, ובכלל זה פיתוח 
 ן של היחידות.מדדים בהתאם לתחומי התוכ

 הכשרה לפורום מובילי התכנון המשרדי.  סיוע בפיתוח -
 והשנתית מכלל יחידות המשרד, בניתוח הנתונים ובגיבוש דו"ח מסכם שנתית-באיגום נתוני הבקרה החציסיוע  –סיוע בבקרה משרדית  -

 .שנתי ושנתי-חצי
 עבודה של יחידות נבחרות.סיוע בפיתוח ובביצוע מספר מהלכי שיתוף ציבור לגיבוש תכנית ה -

 

 הספקתפקיד 

  .מבחינת המזמין הספקהמצופה מ הערך המוסףבפרויקט, בדגש על  הספקלהגדיר בקצרה את תפקיד יש 

כערך מוסף מרכזי  לכך, המשרדית בהתאםמנכ"ל המשרד מעוניין לבחון שינויים נדרשים בסדר העדיפויות המשרדי ובהקצאת המשאבים 
 .םבתוצריבתהליך ושל תהליך התכנון המשרדי. לפיכך יש להקפיד לשלב מימד זה 

נקודות המבט,  ברענון ובחידוש תהליך התכנון המשרדי, ובכלל זה סיוע בשדרוג תהליכי החשיבה, רענוןזאת, מצופה מהספק לסייע מלבד 
 הפחתת בירוקרטיה והעלאת הערך המוסף של תהליך התכנון עבור המנהלים והעובדים.



 

 

 סיכום הפעילויות הנדרשות

המפורטת  ימת ההתמחויות והפעילויותרשת במסגרת הפרויקט, עפ"י ציין את ההתמחויות והפעילויות הנדרשובהתאם לתיאור לעיל, יש ל
 . (על פיו יוגדר סיום הפעילות) הנדרש מסכםה ור כל פעילות יש לציין את התוצרכמו כן, עב .הוראת התכ"מלבנספח ב' 

הכמות מתייחסת שימו לב כי  להזמין במסגרת הפרויקט(. מתכוון המשרדהנדרשת )כמות אותה הבסיס כמות בכל פעילות יש לציין את 
בנוסף, ניתן לציין כמות . פעילות אחת בלבד)ולא למספר התוצרים(. לפיכך יש להתייחס בכל שורה ל כל פעילותלמספר הפעמים שתוזמן 

 . אפשרית נוספת, אותה ניתן יהיה להזמין מהספק בהתאם לצורך
 (, ותשמש את הספקים לתמחור העלות של כל פעילות.התוצר המסכםכת הדיגיטלית )מלבד עמודת טבלה זו תוזן במער

 

  התמחות
 )מתוך רשימת ההתמחויות(

 פעילות נדרשת
)מתוך רשימת הפעילויות בהתמחות, 

 (אחת בלבדפעילות 

 תוצר מסכם
 הפעילות( סיוםפיו יוגדר -על)

כמות אפשרית  כמות בסיס
 נוספת

לכל תכנית עבודה מפורטת  תהליכי גיבוש תכניות עבודה כלליות תכניות עבודה
 יחידות המשרד

1 1 

תהליכי בקרה על תכניות עבודה  תכניות עבודה 
 כלליות

דו"ח בקרה שנתי על עמידת 
המשרד בתכנית העבודה 

 המפורטת

1 1 

פיתוח מיומנויות תכנון, מדידה,  תכניות עבודה
 בקרה והערכה

סדנה לפיתוח מיומנויות 
חדשניות למדידה והערכה 

 ליחידות נבחרות במשרד

4  

עדכון הערכת מצב אסטרטגית  אסטרטגיה
 כוללת

מסמך עדכון להערכת המצב 
 הכוללת

1 1 

מסמך מסכם של תהליך  מהלך שיתוף ציבור סביב נושא שיתוף ציבור
שיתוף ציבור סביב נושא נבחר 

במסגרת גיבוש תכנית 
העבודה לנושא זה, הכולל 

 סיכום תובנות מהתהליך 

2 1 

 
 
 
 

 דגשים מיוחדים

או יכולות הנדרשות לטובת ביצוע מיוחדת לציין דגשים מיוחדים הרלוונטיים לביצוע הפרויקט, ובכלל זה דגשים מקצועיים )כגון מומחיות יש 
מידע מסוימות, מקום הפרויקט, צורך בהטמעת יכולות במשרד במסגרת הפרויקט וכד'( ודגשים תפעוליים )כגון צורך בעבודה על מערכות 

 .וכד'( 3אבטחת מידע דרישות 2צורך בסיווג ביטחוני, 1מתן השירותים,

 עבודה עפ"י מתודולוגיית התכנון הממשלתייש להקפיד על  -
 לאגף התכנוןבמסגרת הפרויקט נדרש להקפיד על הטמעת והעברת הכלים והשיטות שייעשה בהם שימוש  -
 לאגף התכנון והוכנו ע"י הספק במסגרת הפרויקטנדרש להקפיד על תיעוד כלל תהליכי העבודה והעברת כלל החומרים שנאספו  -
 (תמ"רהמידע הממשלתית לניהול תכניות העבודה )מערכת עבודה במערכת נדרשת  -
 (ראשי בירושלים ולעיתים ביחידות השטחהמשרד במרחוק, משולב ) –מקום העבודה  -

 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 בהוראת התכ"מ. 5.4.2.11כמפורט בסעיף  1
 בהוראת התכ"מ. 5.4.2.10כמפורט בסעיף  2
ככל  .המצורף כנספח י' להוראה מידעהאבטחת יש לצרף להגשת הפנייה במערכת את נספח בהוראת התכ"מ,  5.4.2.12כמפורט בסעיף  3

 שיש דרישות נוספות לעניין אבטחת מידע, יש להוסיף לנספח זה את הדרישות הרלוונטיות בהתאם. 



 לוח זמנים משוער לפרויקט

את לוח הזמנים הצפוי עפ"י שלבי העבודה או הפעילויות  יש לפרטיש לציין את משך הזמן הכולל המשוער של הפרויקט. בהמשך לכך, 
 . במידה וקיימת פעילות החוזרת על עצמה באופן שנתי, מומלץ לפרט בשורה נפרדת עבור כל שנת עבודה. למזמין ככל שידועהנדרשות, 

  _______________ 4משך הזמן הכולל של הפרויקט )משוער(:

 פעילות
 )כלל הפעילות או שלבים מתוכה(

 משוערמועד התחלה 
 )ככל שידוע(

 משך צפוי 
 (ככל שידוע)

 הערות

  שנה 2022 פברואר תהליכי גיבוש תכניות עבודה כלליות
  חודשים 9 2022מאי  תהליכי בקרה על תכניות עבודה כלליות

  חודשים 3 2022ספטמבר  פיתוח מיומנויות תכנון, מדידה, בקרה והערכה

  חודשים 3 2022 פברואר עדכון הערכת מצב אסטרטגית כוללת
   חודשים 5 2022יוני  מהלך שיתוף ציבור סביב נושא

 
 

 איש קשר מקצועי מטעם המזמין

עמו הספק יהיה , אשר (נציג היחידה המקצועית המזמינה את השירותקשר המקצועי מטעם המזמין בפרויקט )יש לציין מי יהיה איש ה
 .טרם סיום הליך התיחורזה חל איסור על הספק לפנות לאיש קשר יובהר, כי  הפרויקט. ביצוע במהלךבקשר 

 ישראלי ישראל המקצועי: שם איש הקשר

 אגף תכנון המדיניות שם היחידה המקצועית:

 xxx כתובת מייל:

 
 

 היקף תקציבי 

. לתשומת ליבכם טווח ההיקף מע"מכולל  ,העומד לרשות המשרד לטובת ביצוע הפרויקטהמשוער טווח ההיקף התקציבי יש לבחור את 
  )כמפורט לעיל(. כמויות הבסיס בלבדל מתייחסהתקציבי 

  אישור תקציבי לפרויקטיש לצרף הדיגיטלית בעת הזנת הפניה במערכת מתאים. לתשומת ליבכם,  אישור תקציבינדרש לוודא קיום 
  .(להוראת התכ"מ 'נספח דמצורף בהקובץ כ פורמט דוגמה לאישור תקציביראו )

  150,000עד ₪ 

  300,000עד ₪  

  500,000עד ₪ 

  750,000עד ₪ 

  1,000,000עד ₪ 

  1,250,000עד ₪ 

  1,500,000עד ₪ 

  1,750,000עד ₪ 

  2,000,000עד ₪ 

  ________ עד₪  
 

 סעיף זה בהתאם לאישור התקציבי הקייםלתשומת ליבכם, חובה למלא 
 
 
 

 אופן בחירת הספק

 )יוזן במערכת הדיגיטלית( יש לבחור את אופן בחירת הספק בפרויקט זה

  (₪ 150,000מחיר בלבד )אפשרי רק בפרויקטים עד 

 איכות ומחיר  
 
 

                                                           
 בהוראת התכ"מ. 1.12ראו סעיף  האפשרי להנחיות בנוגע למשך ההתקשרות המקסימלי 4



 דרישות ערבות ו/או ביטוח

: יש לציין ככל שהספק הזוכה יידרש להעביר למשרד ועדת המכרזיםבהתאם להנחיית  ₪ 150,000סעיף זה הינו למילוי בפרויקטים מעל 
  בהוראת התכ"מ(. 5.8.11.4-ו 5.8.11.3ראו סעיפים  להנחיות נוספותערבות ביצוע/הוראת קיזוז ביצוע ) אישור קיום ביטוחים ו/או

  בהיקף ____________נדרשת ערבות 

  נדרשת הוראת קיזוז ביצוע בהיקף______________ 

 נדרש אישור קיום ביטוח 
 

 להנחיה במקרים הרלוונטייםלתשומת ליבכם, חובה למלא סעיף זה בהתאם 
 
 
 

 אבני דרך לתשלום

ככל שלא יפורט אחרת, אבני הדרך לתשלום יהיו עפ"י הפעילויות שצוינו בטבלת "סיכום הפעילויות הנדרשות"  –*אין חובה למלא טבלה זו 
מעלות הפעילות  100%ואישורו ע"י המזמין )כלומר תשלום  התוצר המסכם הנדרשלעיל, כך שהתשלום עבור כל פעילות יבוצע בגין קבלת 

בין חלוקה זו לאופן בניית הזמנת  לוודא הלימהובעת סיומה(. ככל שיוחלט על אופן חלוקה אחר של אבני הדרך, יש לפרט זאת בטבלה להלן 
 בהמשך. לתשומת ליבכם, לא ניתן לשנות את אבני הדרך לתשלום לאחר בחירת הספק הזוכה.  העבודה במרכב"ה

 
 פעילותהרכיב  מעלותתשלום אחוז ל תוצר בגינו תשולם אבן הדרך אבן דרך לתשלום פעילות

    

    

     
 

 הערות לספקים:
 בהסכם ההתקשרות מול מינהל הרכש. תשלום עבור תוצר מותנה באישורו על ידי המשרד. תנאי התשלום כמפורט -
מזמין יכול להכריז על ספקים שלא זכו ככשירים נוספים בהתאם לדירוג הצעותיהם. כך שאם מסיבה כלשהי, לא יוכל הספק הזוכה לבצע את  -

קבע כ"כשיר שני" וכן העבודה או יסיים המזמין את ההתקשרות עם הזוכה בפועל, יוכל המזמין להתחיל באופן מידי בהתקשרות עם ספק רשום שנ
 חודשים מיום הודעת המזמין כי הספק נקבע כ"כשיר שני".  6הלאה. פניית המזמין לספק הרשום שנקבע כ"כשיר" יכול שתעשה לכל המאוחר עד 
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