
 

 

האגף לשיתוף פעולה תעשייתימנהל  -יגאל גורביץ   

 2016ספטמבר 

 

עיקרי השינויים -ת "הנחיות הרשפ  



 :  לשם, מינוף ההוצאה הממשלתית

 יצירת מקומות עבודה איכותיים1.

 חדשים לתעשייהפתיחת שווקים וסקטורים 2.

 ובינוניים ועסקים בפריפריהחיזוק עסקים קטנים 3.

מטרות 

 ת"הרשפ

2 
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מטרות 

ההנחיות  

 החדשות

(כמתחייב בתקנות)קביעת כללים ברורים . 1  

 ת"ייעול תהליך העבודה של הלקוחות מול הרשפ. 4

 השנים במהלך שהתעוררו לסוגיות מענה מתן .3

 בהירים ואחידים, שקופיםכללי משחק . 2
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החדש ת"הרשפאתר   
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ת החדש"אתר הרשפ  
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 מבנה ההנחיות
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 מבנה ההנחיות
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 מבנה ההנחיות
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 לספקי חוץ

הנחיות 
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 מזמינים
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הסכם  
 מסגרת
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 הנחיות כלליות והגדרת מונחים
?מהי התקשרות מחויבת רכש גומלין  

 :שלושה תנאים מצטברים

 .כהגדרתו בתקנות -גוף מזמין 1.

 (.  פ מקום הייצור ולא ההתאגדות"ע)ממחיר ההצעה  35% -הישראלי נמוך מהמרכיב   -ספק חוץ 2.

 .M 5$-גבוה מ,  לרבות אופציות, סך כל התשלומים -ההתקשרות שווי 3.

 

אחרת                            בפטור ממכרז או בכל דרך , שלא במכרז, במכרז -סוגי ההתקשרויות כלחל על 

 (.ועוד PPP, משיכה, מסגרת, זיכיון, שירותים)
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(כולל כתב התחייבות)  

הסכם  
 מסגרת



 הנחיות לגופים מזמינים
ההתקשרות/ אופן הדיווח לפני פרסום המכרז   
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 דיווח שנתי 

או בתוך )כל שנה בינואר  31 –יוגש לא יאוחר מ 

לפי , ת"יום מיום קבלת דרישה מאת הרשפ 30

על כל ההתקשרויות  ( המוקדם מבניהם

 ('אטופס )באותה שנה הפוטנציאליות 

. 

 

 דיווח מקדים

יום לפחות לפני פרסום המכרז או  60יוגש •

או הגשת בקשת פטור )ההתקשרות 

בין אם נכלל בדיווח השנתי ובין  , (ממכרז

 .  ('בטופס )לאו אם 

עותק של  / לדיווח המקדים יצורף תקציר•

(  המעודכנים לאותו מועד)מסמכי המכרז 

 .החדש ת"השתפהכולל את נספח 



 הנחיות לגופים מזמינים
פ תעשייתי במכרז"חובת צירוף הוראות שת  
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 :מסמכי המכרז לכלול על

   ת"שתפנספח 1.

 (:מפנות לנספח)מכרז שונות במקומות הרלוונטיים במסמכי  הוראות2.

י נספח  "תכנית המימוש וכל הנדרש עפ, הוראה המבהירה כי הגשת כתב ההתחייבות. א

 .הווה תנאי סף להשתתפות ספק חוץ במכרזמ יחד עם ההצעהת "השתפ

 .תנאי להתקשרותת מהווה "הוראה המבהירה כי אישור הרשפ. ב

 (.M100$ערבויות ומכרזים ששווים מעל , מכפילים)הוראות ספציפיות . ג

 

 

 



 הנחיות לגופים מזמינים
 ת"השתפמבנה נספח 

12 ica.gov.il 

 

 היקפופ תעשייתי ו"תנאי סף והבהרות לעניין שת•

 (1'ג-ו' טופס ג)המימוש לרבות תכנית , ונספחיוכתב ההתחייבות •

 ('טופס ד)חוץ של תאגיד המצהיר שאינו ספק ח "אישור רונוסח •

 התחייבות ותכנית מימוש מעודכנת -הסכם מסגרת מסמכים הנדרשים מספק תחת •

 (ממתינים לאישור הממשלה) מכפיליםכללי •

 לספק חוץ במעקב ערבותכתב •

 

 ת"הרשפבהתאם להוראת ' תקופות וכו, הנספח הינו גנרי ויש להשלים בו סכומים

 



 הנחיות לגופים מזמינים
 עיקרי כתב ההתחייבות החדש
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 (והיבואן ביחד ולחוד היצרן)הבהרה מיהו ספק החוץ •

 (רכש ישיר לעומת עקיף) 20%היקף קבלנות משנה מקומית בשיעור של •

 (Claims)כללי דיווח •

 (  המצטבר)לשנה מסך הפיגור השנתי  2%של  פיצוי מוסכם•

 "ספק חוץ במעקב"כתב ערבות עבור , מכפילים: תנאים מיוחדיםנספח •

 נספח לכתב ההתחייבות -תכנית מימוש מפורטת•

 

 תנאי סף לאישור ההתקשרותההתחייבות ותכנית המימוש היא לכתב  ת"הרשפאישור 



 הנחיות לגופים מזמינים
 אישור התקשרות
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 ההסכם עם ספק החוץ הזוכהחוקי לחתימת ת מהווה תנאי "אישור הרשפ•

 

ולהעביר לבחינתה ואישורה את  ( 'טופס ה)הזוכה ת מיד עם בחירת "יש לעדכן את הרשפ•

 [באחריות המזמין לבדוק עמידה בתנאי סף]ת המלא שצורף להצעה "נספח השתפ

 

 במלואהימים מיום שהוגשה לה הבקשה  21ת תעביר את תגובתה לבקשה תוך "הרשפ•

 

 . $ מליון 100התקשרויות מעל : מקרה מיוחד•
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 הנחיות לגופים מזמינים
הקלה בהיקף או בתנאים/ בקשת פטור : מקרים מיוחדים  

 (.  'טופס ו)המכרז לפני פרסום ימים  90-מגיש את הבקשה לא יאוחר מהגוף המזמין •

 .לעדכן את מסמכי המכרז בהתאםיש לצרף את התשובה למסמכי המכרז ו•

 . הבקשה צריכה לעמוד באחת משמונה העילות הקבועות בתקנות•

 (.ח"רו/ ש"יועמ/ חשב/ ל"מנכ)בחתימת הגורם המוסמך מסמכים תומכים יש לצרף לבקשה •

 (.'טופס ז)ל "כנ -קבלנות משנה מקומיתבקשה להקלה בתנאי •
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 :עיקרי הסכם המסגרת החדש

 לא אוטומטית -להסכם מסגרתזכאות •

 הכרה במימושים מכאן ואילך -ספק חדש בהסכם מסגרת•

 במצטבר 20%מ עולה על "כל עוד היקף הקב, אפשרי -שימוש בקרדיט•

 (1'ח-ו' טופס ח)מכרז התחייבות ותכנית מימוש מעודכנת לכל נדרש להגיש •

 הנחיות לגופים מזמינים
ספק חוץ תחת הסכם מסגרת: מקרים מיוחדים  



01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

פניה  

לעניין  

היקף  

  ת"השתפ

 מ"והקב

1/4 

דיווח  

 מקדים

1/5 

מועד אחרון  

 להגשת מענה  

1/9 

 בחירת זוכה  

1/11 

בקשה לאישור 

 ת"הרשפ

אישור  

התקשרות  

וחתימה על  

 ההסכם
21/11 

דיווח  

 שנתי

31/1 

 ת"הרשפמענה 

פרסום  

 המכרז

1/7 

פתיחת מעטפות 

 ובדיקת תנאי סף

15/9 

 הנחיות לגופים מזמינים
1/7 –לוח זמנים לדוגמא עבור מכרז המפורסם ב   

כנס 

מציעים  

ושאלות  

 הבהרה

1/8 
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Appendix C1 

 
 (עבור כל חברה ישראלית)

 ושל החברה הישראליתי מורשה חתימה של ספק החוץ "חתום ע•

 והיקף הרכיב הישראלי( מ"קב)הקטגוריה כולל בנוסף הצהרה על •

Appendix C 

 
 (מסכם דיווח)

 לאותה שנה C1סיכום של כל טפסי נספחי •

 *חיצוני של התאגידח "אישור רולטופס יצורף •

 

 הנחיות לספקי חוץ
 1C -ו Cנספחים  -איך מדווחים על מימושים 

 .לרבות באמצעות בדיקת חשבוניות ומסמכים, ת רשאית לערוך בדיקה מעמיקה ויסודית של הדיווחים"הרשפ* 

 :צריך להגיש, 31/3עד , בשנהפעם    



 הנחיות לספקי חוץ
פ תעשייתי"מה יוכר כמימוש שת  

20 ica.gov.il 

 תנאים להכרה

 עמידה בכלל ההנחיות והגשת האסמכתאות הנדרשות•

 (רכיב ישראלי 35%הצהרה על )הארץ טובין מתוצרת •

 לא יוכרו

 הוצאות קידום מכירות לרבות עמלת סוכן•

 בהסכמה מראש בלבדיוכרו 

 ' צד גמימוש באמצעות •

 .  (חלק מתכולת הפרויקטעבודה שהינה , אינם בדרך של רכשמימושים ש) מיוחדים מקרים •



 הנחיות לספקי חוץ
 במחויבותםספקים שלא עמדו 
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 שנתית אי עמידה במחויבות 

 "(ספק חוץ במעקב)"

 כוללת אי עמידה במחויבות

מימוש  תכנית 

 מעודכנת

 נדרש להגיש

להתפרסם צפוי פרסום  

 

להתפרסם צפוי  

 

 החוב המצטבר גביה של (התראה)חוב  נרשם פיצוי מוסכם

 (וישנהבמידה )הערבות  חילוט ערבות במכרז הבא דרישת ערבות

 (לשימוע בכפוף)צפוי להיכלל  רשימה שחורה



 עבודה משותפת למען מטרה משותפת
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CONNECT 

03-7347514 / 02-6662410 

igalg@economy.gov.il 

  www.ica.gov.il: הביתאתר 


