דצמבר 2018
ת אי רכש הגומלין תחת הסכם הGPA-
כללי:
 .1מדי ת ישראל חתומה על הסכם הרכש הממשלתי ) Governmental Procurement
 ,Agreement- GPAלהלן "ההסכם"( בארגון הסחר העולמי ) (WTOמאז שלביו
הראשו ים .ההסכם מסדיר פרוצדורות של מכרזי הרשויות הממשלתיות ובי יהם אי
אפליה של ספקים זרים מקרב המדי ות החתומות עליו .ההסכם הראשון לרכש ממשלתי
חתם עוד בש ת  1979וישראל הצטרפה אליו ב  1983עם מספר מאוד מצומצם של רשויות.
הסכם מורחב מאוד חתם בש ת  1994ו כ ס לתוקף בש ת  .1996בעקבות מו"מ מחודש
שודרג ההסכם ,חתם בש ת  (Revised GPA) 2012ו כ ס לתוקף בש ת .2014
 .2מאז כ יסתו לתוקף בישראל של הסכם ה GPA -המעודכן ) 6באפריל " ,2014תקופה :("1
 רכש גומלין במסגרת עסקאות ה כללות בהסכם עשה בהיקף של  20%משווי החוזה.
 על כל גוף מזמין שההסכם לא חל עליו לכלול בהסכם ההתקשרות עם הספק דרישת
רכש גומלין בשיעור של  ,35%למעט במקרה של רכש ציוד בטחו י ע"י משרד הביטחון
בו יש לכלול בהסכם ההתקשרות עם הספק ,דרישת רכש גומלין בשיעור של .50%
 .3עם כ יסת הסכם ה  GPAהמעודכן לתוקף ,התחייבה מדי ת ישראל לצמצם את חובת רכש
הגומלין לאורך  15ש ה ,באופן הדרגתי ,עבור המדי ות והטובין ה כללים תחתיו .צמצום
חובת רכש הגומלין יעשה בחלוקה לתקופות על פי הפירוט הבא:
 תקופה ) 1התקופה ה וכחית( :רכש גומלין בשיעור של  20%על כל הגופים
המזמי ים וסוגי העסקאות עליהם חל ההסכם.
 תקופה  7) 2באפריל  2019עד  6באפריל  :(2022רשימת הגופים המזמי ים
המחויבים ברכש גומלין תצומצם .מספר גופים מזמי ים לא יחויבו לכלול רכש
גומלין במכרזיהם במידה והטובין או השירותים ה רכשים ,וכן ארץ מקור הספק
הזר ,כללים בהסכם ה.GPA-
 תקופה  7) 3באפריל  2022עד  6באפריל  :(2024שיעור רכש הגומלין ירד מ 20%-
משווי ההתקשרות ל .18%-רשימת הגופים המזמי ים המחויבים לא משת ה.
 תקופה  7) 4באפריל  2024עד  6באפריל  :(2029רשימת הגופים המזמי ים
המחויבים ברכש גומלין מצטמצמת פעם וספת ,רכש הגומלין שאר בשיעור של
.18%
 החל מ 7-באפריל  2029והלאה :לא יתן יהיה לכלול בעסקאות ת אי של רכש
גומלין ביחס לכלל הגופים וסוגי העסקאות ה כללים תחת הסכם ה.GPA-
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גופים שאי ם כלולים תחת הסכם ה GPA-ימשיכו לפעול בהתאם לדין בישראל
לרבות על פי תק ות חובת המכרזים )חובת שיתוף פעולה תעשייתי( ,תשס"ז.2007 -
כמו כן ,גופים מזמי ים הכלולים בהסכם אך מתקשרים עם ספקים ממדי ות
שאי ן צד להסכם או רוכשים טובין או שירותים שאי ם כלולים בהסכם ,ממשיכים

לפעול על פי תק ות חובת המכרזים )חובת שיתוף פעולה תעשייתי( ,תשס"ז2007 -
לאורך כל התקופות.
 .4רשימת המדי ות החתומות על הסכם ה GPA -כון לש ת :2018
א 28 .מדי ות באיחוד האירופאי -בלגיה ,בולגריה ,בריט יה ,צ'כיה ,ד מרק ,גרמ יה,
אסטו יה ,אירל ד ,יוון ,ספרד ,צרפת ,קרואטיה ,איטליה ,קפריסין ,לטביה ,ליטא,
לוקסמבורג ,הו גריה ,מאלטה ,הול ד ,אוסטריה ,פולין ,פורטוגל ,רומ יה ,סלוב יה,
סלובקיה ,פי ל ד ,שוודיה.
ב .מדי ות שהן לא חלק מהאיחוד האירופאי -ארמ יה ,ק דה ,הו ג קו ג ,איסל ד ,ישראל,
יפן ,קוריאה ,ליכט שטיין ,מולדובה ,מו ט גרו ,יו זיל ד ,ארובה ,ורבגיה ,סי גפור,
טאיוואן ,אוקראי ה ,ארצות הברית ,שוויץ.
ב וסף להסכם ה  ,GPAבהסכמי אזור סחר חופשי בילטראליים אשר חתמו בין מדי ת
ישראל לבין מקסיקו וכן עם קולומביה ,יש ם פרקים המסדירים את הרכש הממשלתי בין
הצדדים אשר מבוססים ברובם ומקבילים להסכם ה  ,GPAלכן גם על רכש ממדי ות אלו
יחולו מגבלות דומות .ההסכם עם מקסיקו מצא בתוקף מאז ש ת  2000אך ההסכם עם
קולומביה עדיין לא בתוקף.
 .5חריגים כלליים להסכם )חובת רכש הגומלין היא על סך  35%או  ,50%בהתאם לתק ות
שת"פ תעשייתי(:
א .רכש ביטחו י -ההסכם חל רק על רכש אזרחי
1
ב .ההסכם לא חל על רכישה למטרות  re-saleאו hire to third parties
ג .ההסכם לא חל על רכש של מים ,אספקת א רגיה ודלקים ליצירת א

רגיה2

 .6רשימת התחומים המוחרגים מהסכם ה) GPA -עליהם חל רכש גומלין על פי תק ות חובת
המכרזים ,תשס"ז:(2007 -
 עבור חברת מלי ישראל ,חברת מל אשדוד בע"מ ,חברת מל חיפה בע"מ ,חברת
3
מל אילת בע"מ ,רכבת ישראל :רכישת כבלים
 עבור חברת החשמל לישראל :רכישת כבלים ,ש אים/טר ספורמטורים ,מפסקים
ומתגים ,מ ועים חשמליים4
אוטובוסים5


הנוסח המחייב הוא הנוסח באנגלית:
GPA Israel - General Notes - Annex 7- clause 1: purposes of re-sale or hire to third parties
2
GPA Israel - General Notes - Annex 7- clause 2: procurement for the purchase of water and for the
supply of energy and of fuels for the production of energy.
3
GPA Israel- Annex 3- Clause 1: Procurement of cables is excluded.
4
GPA Israel - Annex 3- clause 2: Excluded products: cables (HS 8544), transformers (HS 8504),
disconnectors and switchers (HS 8535-8537), electric motors (HS 85012099, 85015299, 85015199,
85015290, 85014099, 85015390).
5
GPA Israel - Annex 3- clause 3: field of bus service
1
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פתרון תוך ורידי ,ערכות יהול עבור עירויים ,המי-דיאליזה וקווי

דם6

הערה :כל גוף מזמין )המדי ה ,תאגיד ממשלתי ,תאגיד מקומי וקופת חולים( אשר אי ם מ ויים
ברשימת הגופים המזמי ים המופיעים במסמך זה יפ ה לרשפ"ת לבדיקה באיזה קבוצה הוא מ ה.

להלן השי ויים שיחולו החל מסיום תקופה :(7.4.2019) 1

תקופה 2
 .1א .רשימת הגופים המזמי ים שחובת רכש הגומלין לא חלה עליהם החל מהתאריך ה 7-לאפריל
 ,2019רק במידה והטובין  /השירותים אי ם מוחרגים מהסכם ה GPA-וספק החוץ הי ו מאחת
מהמדי ות בהסכם ה .GPA-היה ואחד מהם לפחות אי ו כלל בהסכם ה  ,GPAרכש הגומלין
יקבע על פי תק ות חובת המכרזים )חובת שיתוף פעולה תעשייתי( ,תשס"ז) 2007 -כלומר 35%
או  50%במקרה של רכש ציוד ביטחו י ע"י משרד הביטחון ,כאמור לעיל(.
ישויות ממשלתיות מרכזיות ) ספח  1להסכם(
הכ סת

משרד העלייה והקליטה

משרד ראש הממשלה

משרד הכלכלה

משרד התקשורת

משרד המשפטים

משרד החי וך

משרד העבודה ,הרווחה והשירותים
החברתיים

משרד התרבות והספורט

משרד המדע והטכ ולוגיה והחלל

המשרד להג ת הסביבה

משרד התיירות

ציבות שירות המדי ה

משרד מבקר המדי ה

משרד החוץ

המרכז למיפוי ישראל

המכון הגיאולוגי לישראל

הסוכ ות היהודית

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

משרדי ממשלה שלא מ ויים ב ספח :1
המשרד לשת"פ אזורי ,המשרד לפיתוח
הפריפריה ה גב והגליל ,המשרד לשוויון
חברתי ,המשרד לשירותי דת ,משרד
התפוצות(

ישויות ממשלתיות לא מרכזיות ) ספח  2להסכם(

6

GPA Israel - Annex 1- notes: Intravenous solution, Administration sets for transfusions, Hemi-dialysis
and blood lines
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עיריות ותאגידים מקומיים :תל אביב,
חיפה וירושלים

ישויות אחרות ) ספח  3להסכם(
רשות השידור

החברה לשירותי איכות הסביבה

הטלוויזיה החי וכית

אוצר מפעלי-ים בע"מ

המועצה להסדר ההימורים בספורט

החברה הממשלתית להג ות ים המלח

מכון התק ים הישראלי

המכון הגיאופיסי לישראל

ביטוח לאומי

הרשות לחי וך והכשרה ימית

 .1ב .רשימת הגופים המזמי ים שחובת רכש הגומלין כחלק מהסכם ה GPA-חלה עליהם ללא
שי וי ) 20%לפ י ואחרי ה 7-לאפריל  .(2019כל הגופים עליהם חלה חובת רכש גומלין בסך 20%
במסגרת תחולת ההסכם ,במידה והטובין  /השירותים אי ם מוחרגים מהסכם ה GPA-וספק
החוץ הי ו מאחת מהמדי ות בהסכם ה ,GPA-ואשר אי ם מפורטים ברשימה זו ,חובת רכש
הגומלין לא תחול עליהם החל מתאריך ה 7-לאפריל .2019
במידה והטובין  /השירותים מוחרגים מהסכם ה GPA-או שספק החוץ הי ו ממדי ה שאי ה
חתומה על הסכם ה GPA-רכש הגומלין יקבע על פי תק ות חובת המכרזים )חובת שיתוף פעולה
תעשייתי( ,תשס"ז) 2007 -כלומר  35%או  50%במקרה של רכש ציוד ביטחו י ע"י משרד
הביטחון ,כאמור לעיל(.

ישויות ממשלתיות מרכזיות ) ספח  1להסכם(
משרד החקלאות

משרד הבריאות

משרד הבי וי והשיכון

משרד הפ ים

משרד הא רגיה

משרד התחבורה

משרד האוצר

ישויות ממשלתיות לא מרכזיות ) ספח  2להסכם(
החברה למשק וכלכלה

ישויות אחרות ) ספח  3להסכם(
רשות שדות התעופה

חברת חשמל

חברת מלי ישראל בע"מ

מקורות מים בע"מ
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האגודה לתרבות הדיור

ישויות הפועלות בתחום התחבורה
העירו ית ,מלבד תחום האוטובוסים.7
למשל :ת"ע

חברת מל אשדוד בע"מ

בתי החולים הממשלתיים
לביטוח8

חבל מל חיפה בע"מ

ע בל– חברה

חברת מל אילת בע"מ

חברת תיבי ישראל

ערים חברה לפיתוח עירו י בע"מ

החברה לפיתוח עכו העתיקה בע"מ

רכבת ישראל

החברה לפיתוח חוף אילת בע"מ
ת"ע

דואר ישראל

 .1ג .רשימת הגופים המזמי ים שאי ם כלולים בהסכם ה GPA-וחובת רכש הגומלין חלה עליהם
ע"פ התק ות לשיתוף פעולה תעשייתי ) ,35%למעט רכש ציוד ביטחו י ע"י משרד הביטחון-
 - (50%ללא שי וי.
ישויות ממשלתיות מרכזיות ) ספח  1להסכם(
משרד הביטחון

משטרת ישראל

התעשיות הבטחו יות -תע"א ,רפאל,
תע"ש

רשות הכבאות

המשרד לביטחון פ ים

ישויות ממשלתיות לא מרכזיות ) ספח  2להסכם(
עיריות ותאגידים מקומיים )למעט
תל אביב ,חיפה ,ירושלים(

ישויות אחרות ) ספח  3להסכם(
מגן דוד אדום

חברת תיבי הגז הטבעי לישראל ) תג"ז(

קופות החולים ובתי חולים
המופעלים ע"י קופות החולים

חברת חוצה ישראל

שראל

חברת תיבי איילון

אגד

דן

all entities operating in the field of urban transport, except those operating in the field of bus 7
services
 8חברת ענבל כלולה בהסכם רק לגבי רכש הנוגע לחשכ"ל ).(20%
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חברת תשתיות פט וא רגיה בע"מ
)תש"ן(

ע בל -חברה

לביטוח9

תקופה 3
 .2החל מאפריל  2022ועד אפריל  2024אחוז רכש הגומלין ה דרש במכרזי הגופים המזמי ים
ברשימה בסעיף 1ב )גופים מזמי ים המחויבים ברכש גומלין בסך  (20%ירד ל 18% -מסך סכום
ההתקשרות.
מלבד זאת ,אין שי וי ברשימות הגופים המזמי ים החייבים )או שאי ם חייבים( ברכש גומלין.

תקופה 4
 .3א .החל מאפריל  2024ועד אפריל  2029היקף רכש הגומלין ותר  18%אולם רשימת הגופים
המזמי ים מצטמצמת פעם וספת.
להלן רשימת הגופים המזמי ים ה וספים שחובת רכש הגומלין לא חלה עליהם החל מאפריל
) 2024מתווספים לרשימת הגופים הפטורים הקיימת -תקופה  ,(2רק במידה והטובין /
השירותים אי ם מוחרגים מהסכם ה GPA-וספק החוץ הי ו מאחת מהמדי ות בהסכם ה-
 .GPAהיה ואחד מהם לפחות אי ו כלל בהסכם ה  ,GPAרכש הגומלין יקבע על פי תק ות חובת
המכרזים )חובת שיתוף פעולה תעשייתי( ,תשס"ז) 2007 -כלומר  35%או  50%במקרה של רכש
ציוד ביטחו י ע"י משרד הביטחון ,כאמור לעיל(.
ישויות ממשלתיות מרכזיות ) ספח  1להסכם(
משרד השיכון והבי וי

משרד החקלאות
משרד הפ ים

ישויות אחרות ) ספח  3להסכם(
ערים חברה לפיתוח עירו י בע"מ

החברה לפיתוח חוף אילת בע"מ

החברה לפיתוח עכו העתיקה בע"מ

האגודה לתרבות הדיור
ישויות הפועלות בתחום התחבורה
העירו ית ,מלבד תחום

האוטובוסים.10

 9חברת ענבל לא כלולה בהסכם ה ,(35%) GPA-למעט רכש הנוגע לחשכ"ל ).(20%
all entities operating in the field of urban transport, except those operating in the field of bus 10
services
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.3

ב .רשימת הגופים המזמי ים שחובת רכש הגומלין כחלק מהסכם ה GPA-חלה עליהם ללא
שי וי בתקופה . (18%) 4
במידה והטובין  /השירותים מוחרגים מהסכם ה GPA-או שספק החוץ הי ו ממדי ה
שאי ה חתומה על הסכם ה GPA-רכש הגומלין יקבע על פי תק ות חובת המכרזים )חובת
שיתוף פעולה תעשייתי( ,תשס"ז) 2007 -כלומר  35%או  50%במקרה של רכש ציוד ביטחו י
ע"י משרד הביטחון ,כאמור לעיל(.
ישויות ממשלתיות מרכזיות ) ספח  1להסכם(
משרד האוצר

משרד הבריאות

משרד הא רגיה

משרד התחבורה

ישויות ממשלתיות לא מרכזיות ) ספח  2להסכם(
החברה למשק וכלכלה

ישויות אחרות ) ספח  3להסכם(
רשות שדות התעופה

חברת חשמל

חברת מלי ישראל בע"מ

מקורות מים בע"מ

חברת מל אשדוד בע"מ

בתי החולים הממשלתיים

חבל מל חיפה בע"מ

ע בל – חברה לביטוח

חברת מל אילת בע"מ

חברת תיבי ישראל

רכבת ישראל

דואר ישראל

 3ג .רשימת הגופים המזמי ים שאי ם כלולים בהסכם ה GPA-וחובת רכש הגומלין חלה עליהם
ע"פ התק ות לשיתוף פעולה תעשייתי ) ,35%למעט רכש ציוד ביטחו י ע"י משרד הביטחון-
 - (50%ללא שי וי.
ישויות ממשלתיות מרכזיות ) ספח  1להסכם(
משרד הביטחון

משטרת ישראל

התעשיות הבטחו יות -תע"א ,רפאל,
תע"ש

רשות הכבאות

המשרד לביטחון פ ים

ישויות ממשלתיות לא מרכזיות ) ספח  2להסכם(
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עיריות ותאגידים מקומיים )למעט
תל אביב ,חיפה ,ירושלים(

ישויות אחרות ) ספח  3להסכם(
מגן דוד אדום

חברת תיבי הגז הטבעי לישראל ) תג"ז(

קופות החולים ובתי חולים
המופעלים ע"י קופות החולים

חברת חוצה ישראל

שראל

חברת תיבי איילון

חברת תשתיות פט וא רגיה בע"מ
)תש"ן(

ע בל -חברה לביטוח

אגד

דן

תקופה 5
 .4החל מאפריל  2029ואילך רכש גומלין לא חל על כלל הגופים שמצוי ים תחת הסכם ה ,GPA-רק
במידה והטובין  /השירותים אי ם מוחרגים מהסכם ה GPA -וספק החוץ הי ו מאחת מהמדי ות
בהסכם ה .GPA-היה ואחד מהם לפחות אי ו כלל בהסכם ה  ,GPAרכש הגומלין יקבע על פי תק ות
חובת המכרזים )חובת שיתוף פעולה תעשייתי( ,תשס"ז.2007 -
לע יין זה ראוי להבהיר כי גופים שאי ם כלולים תחת הסכם ה) GPA-סעיף 1ג( ממשיכים לפעול על
פי תק ות חובת המכרזים )חובת שיתוף פעולה תעשייתי( ,תשס"ז.2007 -
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