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 ישראל מדינת
 והתעשייה הכלכלה משרד

 יבואמינהל 

 

 

 

 יבוא בשר טרי בפטור ממכס למטרת הפחתת המחירים לצרכן
 
 

בנושא  2.7מספר )להלן :"המשרד"(  והתעשייה להוראת מנכ"ל משרד הכלכלה 5.1.7 בהתאם לסעיף 

ההליך פי מסמך ועל "( 2.7 -)להלן: "הוראת מנכ"ל ליבוא מזון ממכס או במכס מופחת חלוקת מכסות

קצאה נוספת בהיקף של המאפשר לועדת המכסות לקיים ה 2020קר טרי לשנת בלחלוקת מכסות בשר 

 יפורטו להלן הקריטריונים לחלוקת המכסה כפי שנקבע על ידי ועדת המכסות. טון.   1,250

 

 . 2.7כי אין בפרסום זה כדי לגרוע מהוראת מנכ"ל יובהר 

 

 כל הנספחים המצורפים להליך זה מהווים חלק בלתי נפרד מימנו.

 

 כללי: .1

 

, לשם הפחתת המחירים לצרכן בפטור ממכס טריבקר בשר :  חלוקת מכסות לייבוא תחרותיהההליך  מטרת

 . 5.4.2014מיום  1584בהתאם להחלטת ממשלה מספר 

 

 

 ( 2013)לפי קוד מכסה  מיובא כמפורט להלן: טריבקר בשר פטור ממכס על  -ההטבה המחולקת

 

 תיאור המוצר                   כמות  בטון                           שיעור המכס במכסה            פרט מכס

 

 0   1,250   טריבקר בשר        02.01.1000     

02.01.2000 

02.01.3000 

 

 

 

 הגדרות: .2

 .2.7בהוראת מנכ"ל  3.4כהגדרתה בסעיף  -מכסות ה לחלוקתועדהו .2.1

  .מכסותלחלוקת  הועדהומי שנבחר בהליך תחרותי זה על ידי   -זוכה .2.2

אדם המחזיק בחנות לממכר קמעונאי של מזון ומוצרי צריכה, לרבות חנות מקוונת,  –קמעונאי  .2.3

 .1999-כהגדרתו בחוק החברות, התשנ"ט –לעניין זה, "קרוב" אליו.  קרובוכן כל אדם 
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 . 2.7להוראת מנכ"ל  3.20כמשמעותו בסעיף  – ןעסק קט .2.4

 

 תנאי סף: .3

וכן בכל התנאים שיפורטו להלן  2.7עמוד בכל התנאים המצוינים בהוראת מנכ"ל על המציע ל .3.1

 במצטבר:

בלפחות אחד מהשלבים בתהליך ותרומה משמעותית על המציע להיות גורם אשר לו ערך  .3.1.1

חסון והפצה, מכירה לצרכן צרכן הסופי )קשר עם ספק בחו"ל, איבוא הבשר הטרי ומכירתו ל

 .הסופי(

 )להלן על המציע להחזיק באישור של השירותים הווטרינרים במשרד החקלאות ופיתוח הכפר .3.1.2

בא את י, ליבוא בשר טרי מבית המטבחיים ממנו הוא מתעתד ליאישור משרד החקלאות(  –

הטובין. המציע יציין את שם בית המטבחיים המייצר את הבשר המיועד ליבוא על גבי בקשתו 

 להקצאת מכסה. 

לעיל, יבואן אשר מעוניין להתקשר עם בית מטבחיים המצוי  3.1.2על אף האמור בסעיף  .3.1.3

, רשאי להגיש בקשה להקצאת מכסה תוך לקבלת אישור משרד החקלאות מתקדמים בשלבים 

מכסות תהיה לחלוקת   העדווההאישור. במקרה כאמור, קבלת צפי להשלמת הליכי ציון ה

בתנאים שונים או לא  הת לו חלק מהמכסה המבוקשת, להתנותרשאית, בין היתר, להקצו

 להקצותה כלל. 

בנושא "התניית סיוע בקיום אחריות  0.4על המציע לעמוד בתנאי הוראת מנכ"ל המשרד מספר  .3.2

"( ולצרף לבקשתו הצהרה ובקשה הנדרשת בהתאם את אחריות חברתיתהורחברתית" )להלן: "

 להוראה זו והמצורפת כנספח ד' המצ"ב.

למען הסר ספק יובהר כי בשר בקר טרי המיובא במסגרת הליך זה מיועד למכירה לצרכן הסופי  .3.3

מסגרת ההליך אינו בא בוכן יובהר כי בשר בקר טרי המיבאמצעות נקודות מכירה קמעונאיות. 

 אריזות המיועדות לשוק המוסדי. במיועד למכירה לשוק המוסדי או 

חברות אשר זכו ברישיון מכסה ליבוא בשר בקר טרי במסגרת ההליכים התחרותיים ליבוא בשר  .3.4

 , מנועות מהגשת הצעה במסגרת הקצאה זו. 2020טרי לשנת 

 
 התחייבויות המציע .3.5

 כמפורט בה, כדלקמן:' בעל המציע להצהיר בהצעתו נספח  .3.5.1

לפחות חוזה חתום, המותנה בזכייתו, עם ספק/י המוצרים בארץ/ות המקור עבור כי בידיו  .א

 הכמות המיובאת במכסה  לפי הליך תחרותי זה.מחצית מ

לא יעלה על  5.3 בסעיףכאמור מכירת הבשר הטחון  מחירכי ככל שיזכה בהליך תחרותי זה,  .ב

  המחיר אליו התחייב בהצעה שהוגשה.

 המכסה שקיבל.את מלוא כי הוא מתחייב למכור  .ג

המציע יפרט את רשימת כל החנויות שהוא מתחייב להפיץ בהן את הטובין בהתאם לרשימה 

 .)להלן: החנויות( ' המצ"בזנספח 

באמצעות נקודות מכירה לצרכן יימכר במסגרת הליך תחרותי זה על ידו  בשר המיובא כי ה .ד

 המוסדי או באריזות המיועדות לשוק המוסדי.לשוק קמעונאיות, וכי לא ימכור 
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)ולא  במקום נראה  לעין, בחזית הדוכן (לפחות A4 של  לד)בגו וברור גדוליהיה  השילוט

 של הייחודי הברקודו הטחון הבשרכתוב מחיר  יהיה השילוטגבי על  . (המדף בתחתית

 .והאכיפה הצרכנים לטובת הטחון הבשר

 

 בזכייה המותנה, חתום חוזהכי בידיו  להצהיר עליו יהיהשהמציע אינו משווק קמעונאי  ככל .ה

 מזון/י משווק עם, הפוטנציאלית הזכייה מכמות 70% מינימום עבור, תחרותי בהליך

"ח ש 500,000,000 על העולה, במצטבר או לחוד, כספי מחזור/להם לו אשר קמעונאיים

יצוין כי  בחוזה "(קמעונאי-יבואן)להלן: "חוזה  או משווקי בשר. לצרכן במחירים לשנה

 בהליך שנקבע המחיר על העולה למכור בשר טחון במחיר שלאהקמעונאי מתחייב  המשווק

 1.9.2020 מיום יאוחר ולא, שנהל אחת למציע להעביר, וכי הוא מתחייב  "גלק ₪ 42, זה

 לצרכן מכר שהמשווק הבשר נתח וסוגי כמויות המפרט הקמעונאי של"ח רו ידי על חתום

   . הראשונה השנה במחצית

בהן את הטובין, בהתאם  להפיץ מתחייב שהקמעונאי החנויות כל רשימת תצורף לחוזה

 ' המצ"ב.זלנספח 

 

הוא אינו נדרש להציג חוזה בינו לבין  , 2.4כהגדרתו בסעיף  קטן עסק הוא שהמציע ככלו. 

זאת, במקרה כאמור הזוכה הוא הנושא באחריות הבלעדית לכך שמחיר  עםהקמעונאי. 

 .זה בהליךהמכירה לצרכן יהיה כפי שהתחייב לו 

 

ממועד ההודעה על זכייתו פטור מאת   יום 30על זוכה להציג תוך  ,שהדבר נדרש על פי דין ככל .3.6

()א( לחוק קידום התחרות בענף המזון, 3)א()7הממונה על הגבלים עסקיים מן האיסור הקבוע בסעיף 

  לעיל.ה'  3.5.1הסכם הנזכר בסעיף באשר ל "(חוק המזון)" 2014-התשע"ד

 
פטור  יום  ממועד ההודעה על זכייתו 30תוך  להציגזוכה יהיה ככל שהדבר נדרש על פי דין, על ה

 , זאת,מאישור בית הדין להגבלים עסקיים להסדר כובל שניתן על ידי הממונה על הגבלים עסקיים

 ה' 3.5.1הסכם הנזכר בסעיף ל באשר, 1988-לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח 14בהתאם לסעיף 

 . לעיל

 
מכסות תהא רשאית, על פי שיקול לחלוקת  הועדהושה זו יובהר כי במידה ולא יעמוד הזוכה בדרי

   המציע שדורג אחריו, לפי סדר הדירוג, כזוכה. על להכריזדעתה, לבטל את זכייתו ו

 
ממשרד  הנדרשיםממועד ההודעה על זכייתו את האישורים  םימי 30הזוכה יהיה להציג תוך  על .3.7

יובהר כי במידה ולא יעמוד  מבקש לייבא.לייבוא הטובין אותם הוא וממשרד החקלאות  הבריאות 

 על ולהכריז זכייתו את בטלהזוכה בדרישה זו ועדת המכסות תהא רשאית, על פי שיקול דעתה, ל

 שדורג אחריו, לפי סדר הדירוג, כזוכה.  המציע
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 כל הטובין המיובאים במסגרת הליך תחרותי זה, יהיו כפופים לדרישות התקנים הישראלים, .3.8

רשים  לצורך ייבוא, שיווק  ומכירה של בשר טרי בישראל  ע"י שירות המזון /משרד ולאישורים הנד

 .הבריאות וע"י השירותים הווטרינריים

 

להלן מספר ברקוד ופריט  5.3ת בכתב כי לנתח המפורט בסעיף על הזוכה לתת הצהרה/התחייבו  3.9

)מק"ט( מיוחד וספציפי במערכת אצלו השונה בכל מספר ברקוד ופריט  )מק"ט( אחר גם במידה ומדובר 

 באותו סוג נתח בשר הנמכר ללקוחות שלא דרך הליך זה. 

 

, לעיל, תהא רשאית ועדת המכסות להתחשב בכך במסגרת דיון 3.7ף במקרה של אי עמידה בסעי 3.10

 . 2.7ציעים בחלוקה עתידית של מכסות וזאת ע"פ תנאי הוראות מנכ"ל בבקשות מ

 

 
 

 

 ביצוע: ערבות  .4

יפקיד הזוכה ערבות בנקאית אוטונומית או ערבות מחברת ביטוח היבוא כתנאי לקבלת רישיון  .4.1

שברשותה רישיון לעסוק ( ולא ע"י סוכנות ביטוח על ידי החברה עצמה חתומה)ישראלית 

לפקודת המשרד בנוסח המצורף  1981-בביטוח על פי חוק הפיקוח על עסקי הביטוח, התשמ"א

שקל כפול היקף ההקצאה בטונות  1,500 הערבות יעמוד על סך של גובה (.ב'בלבד )נספח 

 קיבל הזוכה.ש

תו. אם תוארך ימים ממועד פקיע 180הערבות תהא בתוקף למשך כל תקופת הרישיון ועד לאחר  .4.2

יום  180-הרישיון מכל סיבה שהיא יידרש הזוכה להאריך את תוקף ערבות הביצוע עד ל תקופת

 הארכת הערבות תיעשה על חשבון הזוכה. לאחר פקיעת הרישיון בהתאם להארכה שניתנה.

, ובעקבות תקנות שעת החרום שהותקנו בעקבות נגיף הקורונה, ניתן 4.1על אף האמור בסעיף  .4.3

ת בתנאי שהזוכה יהיה להנפיק רשיון יבוא לזוכה אשר לא הפקיד ערבות ביצוע כנדרש, וזא

  יפקיד אחד מהבאים:

 רי.תצהיר חתום על ידי עורך דין בו הזוכה מתחייב להגיש ערבות ביצוע בהקדם האפש 4.3.1

מכתב אישור מהבנק אשר עתיד להנפיק את הערבות בו הבנק מתחייב להנפיק לזוכה כתב  4.3.2
 ערבות מיד כאשר ניתן יהיה לעשות כן. 

 
יה. במידה ותקנות שעת החרום לא יאפשרו את הגשת יכתב הערבות יופקד תוך חודש מיום הזכ

אי כתב הערבות במועד זה, רשאי יו"ר ועדת מכסות להאריך את המועד בהתאם לשיקול דעתו. 

 הפקדת הערבות במועד תהווה הפרה של הליך זה על כל המשתמע מכך. 

 

לאישורו של  מרכזת הועדה בכפוףחודשים מיום מסירת רישיון היבוא ליבואן, רשאית  6 בחלוף .4.4

הפחתה של סכום ערבות הביצוע עד לשיעור שהיה  לאשרבקשת זוכה, ל, או נציגו חשב המשרד

מרכזת הועדה תאשר . למרכזת הועדהנגבה לו הייתה מופקדת הערבות במועד הגשת בקשת 

http://www.mof.gov.il/
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ל מקרים בהם היבואן עמד ביעדי ניצוהפחתת סכום ערבות הביצוע בהתאם לסעיף זה רק ב

 .בתנאי שאין תביעות כלפי היבואן בגין התנהלותו במסגרת ההליךהמכסה עד לאותו מועד, 

 

הליך יהיה רשאי לחלט את סכום הערבות או חלקו, במידה והזוכה לא קיים חובותיו לפי  המשרד .4.5

או לפי תנאי הרישיון וזאת לאחר שהזוכה קיבל הודעה על  2.7או לפי הוראת מנכ"ל  זה תחרותי

 יום מתאריך ההודעה. 15חובותיו ולא תיקן את המעוות עפ"י דרישה הוועדה בתוך  אי קיום

 

עלול  המצ"ב 'א בנספחסטייה מהנוסח המפורט לערבות  וכל עצמו זוכהה יהיה בערבות החייב .4.6

 ו.זכיית לפסילתתביא להביא 

 

. מימושהאין בגובה הערבות כדי לשמש הגבלה או תקרה להתחייבויותיו של הזוכה במקרה של  .4.7

מובהר כי אין בחילוט  ,מהזוכה. כמו כןלתבוע סכום גבוה יותר המשרד יהא רשאי בכל זמן 

 הערבות כדי למנוע מהמשרד להעלות כל טענה ולדרוש כל סעד העומד לו על פי כל דין.

 

 :והכמויות לחלוקה ההצעה בחירתהליך ל מידה אמות .5

 
 טון( שהוא מעוניין לקבל. על המציע לפרט את גודל ההקצאה )ביחידות משקל של .5.1

ום על כתב התייחבות לתשלום הסכום כתנאי לקבלת רישיון יבוא, על המציע יהיה לחת  .5.2

. למען הסר ספק, יובהר כי קיומו של 5.1המקסימלי הנובע מסך המכסה עליה התחייב בסעיף 

כתב ההתחייבות או תביעה לתשלום אשר הזוכה התחייב במסגרתו לא תמנע חילוט מלא או 

 חלקי של עברות הביצוע. 

 
במחיר מסך ההקצאה שיקבל  27%שלא יפחת מ ל המציע להתחייב למכור בשר טחון בהיקף ע  5.3

 לק"ג.₪  42כולל מע"מ שלא יעלה על  לצרכן

 

  ועדת מכסות תשאף לחלק הקצאות בהיקף מסחרי על מנת לאפשר יתרון לגודל ותרומה לתחרות.  5.4

 

ועדת מכסות תשקול, בין השאר, גיוון מקורות והבטחת אספקת בשר טרי וקיום התחרותי באורך  5.5

 זמן. 

 
ועדת המכסות תהא רשאית להתחשב בניסיון קודם של המציע עמה או עם גורמים אחרים, כולל   5.6

 ניסיון קודם של המציע ביבוא בשר. 

 

 וספציפי מיוחד)מק"ט(  פריט מספר יהיה טחון לבשר כי בכתב/התחייבות הצהרה לתת הזוכה לע 5.7

 הנמכר בשר נתח סוג באותו ומדובר במידה גם אחר)מק"ט(  פריט מספר מכל השונה אצלו במערכת

 .התחרותי ההליך דרך שלא ללקוחות

 
 
 
 

http://www.mof.gov.il/
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 :בקרה למימוש המכסה .6

הערבית, זוכה בהליך התחרותי מתחייב לפרסם בלפחות שני עיתונים נפוצים, אחד מהם בשפה  .6.1

באופן שמיידע את הציבור על מוצרי הבשר הטרי הנמכרים במסגרת הזכייה בהליך התחרותי 

 וכלל שמות המשווקים הקמעונאיים המציעים מוצרים אלו.

על זוכה בהליך התחרותי למכור את מלוא המכסה שקיבל עד ולא יאוחר מתום תוקף הרישיון או  .6.2

 בה קיבל את המכסה, המאוחר מבניהם. תום השנה הקלנדרית

   .כן כל מסמך אחר שיידרשו 2.7להוראת מנכ"ל  13המסמכים המפורטים בסעיף יגיש את זוכה  .6.3

את כל  יםע"י רו"ח הכולל מים, חתוים תקופתיים מכסות דיווח ה לחלוקתזוכה יעביר לוועד .6.4

הפרטים כמפורט בנספח ה', לרבות פרטי הקמעונאים ונקודות המכירה להן שווק הבשר הטרי 

חודשים מיום הנפקת הרישיון,  4יווח ראשון יועבר בתום דשיובא לישראל במסגרת הליך זה. 

מכסות  לחלוקת הועדהולמרכזת ועדת מכסות  ויועבר יםהדיווחודיווח שני יועבר בתום הרישיון  

יבת לשמור על סודיות הנתונים ולא לעשות בהם שימוש או להעבירם לגורם חיצוני, שלא מתחי

 למטרות פיקוח ובקרה  על יישום ההליך התחרותי כהלכתו.

יעביר כל מסמך שתדרוש ממנו ועדת המכסות במועד שיידרש לכך, ובכל מקרה, לא יאוחר  זוכה .6.5

 יום ממועד הדרישה.   15-מ

לוועדה לחלוקת מכסות דיווח אודות רשימת הקמעונאיים ונקודות זוכה יעביר מידי חודש  .6.6

 המכירה להם שיווק את הטובין שייבא לפי הליך תחרותי זה.

ם. בעת ימכסות תבצע בקרה על מחיר מכירת המוצר אצל המשווקים הקמעונאי ה לחלוקתועדהו .6.7

 עמודהמוצר לא י ומשווק הבקרה תיבדק הימצאותו של המוצר על המדף ומחיר מכירתו. במקרה

ולחלט רשאית הועדה לשלול מכסתו של היבואן אשר מכר את המוצר לאותו המשווק  ,בדרישות

 .את הערבויות שהפקיד

 הועדהויבא את מלוא המכסה שהוקצתה לו, רשאית ימכסות כי ה לחלוקת עדוהודיע זוכה לו .6.8

ר אותו מחובת לפטו – המוכיחות זאת בכפוף להצגת אסמכתאות מתאימות –מכסות לחלוקת 

 מכירת בשר בקר טחון במחירים להם התחייב במסגרת הליך זה. 

הליך זה,  מצאה הוועדה לחלוקת מכסות כי זוכה בהליך התחרותי הפר הוראה מהוראותובמידה  .6.9

חייבויות הזוכה, אי שיתוף פעולה עם הליכי בקשה או אי מסירת תהלרבות הפרת התחייבות מ

הוועדה לשלול את הרישיון שניתן על ידה ו/או להתנותו  מידע כמפורט בהליך זה, רשאית

ו/או להחליט כי לא יונפק ליבואן  4בתנאים ו/או לחלט את הערבות שהופקדה כאמור בסעיף 

להליך זה, לתקופה שלא תעלה על  1רישיון יבוא בפטור ממכס בגין הטובין המפורטים בסעיף 

מיע טענותיו בפניה, בהתאם למפורט חמש שנים, והכל לאחר שנתנה ליבואן הזדמנות להש

 .2.7להוראת מנכ"ל  18.1בסעיף 

 
 
 
 
 
 

http://www.mof.gov.il/
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 ניצול המכסה אופן .7

למשווקי בשר שאינם  15%מסך המכסה שבה זכה לקמעונאים ועד  85%זוכה ימכור לפחות  .7.1

המוסדי ובלבד שיוודא כי משווקי הבשר האמורים ימכרו בשוק ושאינם פועלים  טרייבואני בשר 

 את הבשר הטרי לקמעונאים. 

על זוכה בהליך התחרותי לייבא ולמכור לקמעונאים את הכמות לה התחייב בהליך התחרותי  .7.2

 .8.1תוקף הרישיון, כמפורט בסעיף תום לא יותר מבתום 

, בגין אי ניצול בהליך התחרותי יובהר כי לא תחולט ערבותו של זוכה 7.2על אף האמור בסעיף  .7.3

מסך המכסה  85%מן ההקצאה שקיבל ואשר מכר לפחות  95%ייבא לפחות מלוא המכסה, באם 

יבא במסגרת המכסה י. זוכה לא ימכור בשר טרי שתוקף הרישיוןתום עד בה זכה לקמעונאים 

  שאינו קמעונאי.  ליבואן אחר של בשר טרי

, רשאית ועדת המכסות 12.10.2020עד מהכמות שהוקצתה לו  50%זוכה אשר לא ייבא לפחות   7.4

לבטל את רישיונו ולחלק את היתרה שטרם ייבא למציעים אחרים או לזוכים אחרים בהליך זה או 

, אשר הפגינו שיעורי ניצול גבוהים, עד לאותו מועד. ובלבד שביחס 2020בהליכים תחרותיים לשנת 

מהמכסה העומדת  20%הקצאה לא הייתה גבוהה מ ה 2020לזוכים בהליכים תחרותיים לשנת 

 לחלוקה זאת מבלי לגרוע מסמכותה לחלט את ערבות הביצוע, כולה או חלקה. 

ליבואן אחר של בשר טרי שאינו בא במסגרת המכסה יזוכה בהקצאה לא ימכור בשר טרי שי  7.5

 קמעונאי. 

המוסדי או באריזות המיועדות לשוק בא במסגרת המכסה ילא ימכור בשר טרי שיבהקצאה זוכה  7.6

 לשוק המוסדי.

 

 שונות: .8

 .31.12.2020תוקף רישיון היבוא יהיה עד ליום  .8.1

רישיון היבוא שיונפק הוא אישי ולא ניתן להעברה. למען הסר ספק יובהר כי מציע  .8.2

שימכור/יעביר מכסה שניתנה לו לפי הליך זה, לרבות מכירה/העברה לחברה קשורה 

או חברת הפצה או גורם מוסדי או תעשייתי מכל  1961 –ערך התשכ"א כמשמעותה בחוק ניירות 

שמיובא במסגרת המכסה לגורם שאינו מנוי על הגורמים השותפים הבשר סוג, או ימכור את 

 3.5.1המצורף להצהרתו כאמור בסעיף  'בבנספח לתהליך האספקה, היבוא וההפצה אשר צוינו 

מכסות תהיה לחלוקת  הוועדוהיחשב כמפר תנאי הליך זה י ,6.4בסעיף או לדיווחו כאמור 

לנקוט בכל סנקציה כלפי המפר לרבות אלו רשאית, מבלי לגרוע מסמכויותיה לפי כל דין, 

 . לעיל, וזאת לאחר שנתנה ליבואן הזדמנות להשמיע טענותיו בפניה 6.9המפורטות בסעיף 

 המפסידות ההצעות תעמודנה, שהיא סיבה מכל מומשה לא אחד הזוכים של שהזכייה במקרה .8.3

מכסות לחלוקת  הועדהו אלה בנסיבות. זכייה אי בדבר ההודעה קבלת ממועד יום 120 בתוקפן

המציע שדורג אחריו, לפי סדר הדירוג, כזוכה  על להכריז, הדעת שיקול פי על, תרשאי תהא

   במכסה שלא נוצלה.

הליך  לפרסםכמו גם  זה תחרותיהליך  לבטל עת בכל תרשאי מכסות תהיהלחלוקת  הועדהו .8.4

חייב בכך כדי ל לא יהיה ו לנכון ראהתש כפי שלב בכל, זה הליך תחרותי במקום חדש תחרותי

 , בכל צורה שהיא.או מהזוכיםהמציעים מ מילפצות 

http://www.mof.gov.il/
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מכסות רשאית להחליט כי אי עמידה בתנאי סף היא כתוצאה מטעות סופר או לחלוקת  הועדהו .8.5

טעות חשבונית בהצעה או טעות אחרת הניתנת לתיקון לפי כל דין, ולתקנה. ההחלטה והתיקון 

 כאמור יירשמו בפרוטוקול. 

 . לצד ג' שאין למסרם או סוד מקצועיהמהווים סוד מסחרי חלקים ה את  בהצעתו צייןי המציע .8.6

בהצעה כסודיים מהווה הודאה בכך שחלקים אלה בהצעה סודיים גם  חלקיםסימון  .8.6.1.1

בהצעותיהם של המציעים האחרים, ומכאן שהמציע מוותר מראש על זכות העיון 

 בחלקים אלה של הצעות המציעים האחרים.

לחלוקת  הועדהויודגש, שיקול הדעת בדבר היקף זכות העיון של המציעים הינו של  .8.6.1.2

, בין השאר, לחוק חופש בלבד, אשר תפעל בנושא זה בהתאם להוראות כל דין מכסות

 .מנהליתלאמות המידה המחייבות רשות כן וולהלכה פסוקה  ,1999-המידע התשנ"ח

, אלא להוסיף הקיימת למשרדסמכות כדי לגרוע מכל בהוראות הליך תחרותי זה  אין באמור  .8.7

 .עליהן

ה תוענק לזוכה בלבד לשם שימוש על ידו בלבד והיא המכסה המוענקת על פי הליך תחרותי ז .8.8

 אינה ניתנת להעברה לצד שלישי.

 הוועדה תפרסם את תוצאות חלוקת המכסה והמחירים הזוכים בהליך התחרותי לציבור הרחב. .8.9

 

 :ההצעה הגשת אופןמועד אחרון להגשת הבקשה ו .9

  .Halichbasar2020@economy.gov.ilמייל -איב תוגש( נספחיה כל)על  ההצעה 9.1

אחד בו מסומנים החלקים עליהם חלה, לגישת המציע, חובת סודיות,  עותק+  מקוריש להגיש 

 12:00בשעה  14.5.2020  עד ליום(.  8.6 לסעיף ובכפוףבהתאם 

 .שתיפתח מבלי תיפסל, לעיל הנקוב המועד לאחר שתתקבל הצעהיודגש כי   9.2

 

  שאלות הבהרה   .10

בשעה   5.5.2020 עד ליום תחרותי  ניתן  לבצע בכתב ההליך לבנוגע  הבהרההעברת שאלות  .10.1

הפנייה  Margalit.Leibovich@Economy.gov.ilלכתובת האימייל שלהלן:  12:00

תכלול את מספר ההליך התחרותי, פרטי השואל וכתובת מייל שלו. שאלות הבהרה שיועברו 

 לאחר מועד זה לא ייענו.

באתר המשרד, ויהוו חלק ממסמכי  10.5.2020 עד ל התשובות לשאלות ההבהרה יפורסמו .10.2

 ההליך התחרותי.

 :ספחים

 כתב ערבות ביצוע :'אנספח 

 המציע ותצהיר הצעת המחיר -הצעה: 'בנספח 

 הצהרה ובקשה אחריות חברתית: 'ג נספח

 )דו"ח רבעוני, רשימת חנויות ונקודות מכירה( פורמט דיווח: 'דנספח 

 ח מכירות לצרכן הסופי."דו': הנספח 

 תצהיר קמעונאי –' ונספח 

 מוצריםה יימכרו בהן הרשתות/  החנויות ואישור רשימה -' זנספח 

http://www.mof.gov.il/
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 'אנספח 
 

      שם הבנק/חברת ביטוח: 
      מס' טלפון: 

      מס' פקס: 
 

  – כתב ערבות ביצוע 

 2020בשר בקר טרי  -מספר _____הליך תחרותי  

  
 לכבוד

 ישראל ממשלת
 והתעשייה כלכלהמשרד הבאמצעות 

 

 הנדון: ערבות מס' __________________

 

 ₪         לסך של  עד סכום כל לסילוק כלפיכם בזה ערבים אנו

  ( שקלים חדשים           )במילים: 

המבוצע בהתאם מספר ___ הליך תחרותי  לביצוע בקשר "(החייב" )להלן:      מאת   תדרשו אשר

  .ליבוא מזון בפטור ממכס או במכס מופחת חלוקת מכסות -2.7להוראת מנכ"ל 

 בדואר במכתב אלינו  שתישלח הראשונה דרישתכם מתאריך יום 15 תוךב הנ"ל הסכום את לכם נשלם אנו

 שהיא כל הגנה טענת כלפיכם לטעון ומבלי דרישתכם את לנמק חייבים שתהיו מבליאו במסירה ידנית  ,רשום

 .החייב מאת האמור הסכום סילוק את תחילה לדרוש כלפיכם, או לחיוב בקשר לחייב לעמוד שיכולה

 .     לתאריךעד   בתוקף תהיה זו ערבות

  .     שכתובתו           הביטוח    ב'ח/הבנק לסניף להפנות יש זו ערבות פי על דרישה

 .      הביטוח חברת/הבנק סניף כתובת         מס' הסניף            הבנק 'מס

 

 להעברה. ניתנת אינה זו ערבות

 

 _____________________ וחותמת חתימה         מלא שם        תאריך  

 
 
 

 
  

http://www.mof.gov.il/
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 נספח ב'
 
 

 המציע ותצהיר הצעת המחיר -הצעה 
 

 טופס למילוי ע"י המציע
 

 והתעשייה כלכלהה משרד, המכסות ועדת: לכבוד
 

 שם המציע)ים(: ______________ .1
 

 סך ההקצאה המבוקשת:________ טון. .2
 

 מוגשת הבקשה: ______________ ולגבי הבשרפרט)י( המכס של  .3
 

 .  (שקלים שלמים)ב : _________ ₪לקילוגרם בשר טחון מחירה .4
 

 
 תצהיר

 
 בזה כדלקמןמצהיר  "מ _________________הח  אני

 

 הקבועות ולהוראות בהליך הקבועות להוראות בהתאם לפי הליך זה לי שניתנה במכסה שימוש אעשה .א

  . ובכל מקרה לא אעביר אותה לצד שלישי 2.7 מספר הכלכלה משרד"ל מנכ בהוראת

על ידי באופן עצמאי, ללא התייעצות, הסדר או קשר עם מציע  והוחלט זו בהצעה המופיעים המחיר .ב

אחר או עם מציע פוטנציאלי אחר, ולא הוצג בפני כל אדם או תאגיד אשר מציע הצעות במכרז זה או 

 .זה תחרותי בהליךתאגיד אשר יש לו את הפוטנציאל להציע הצעות 

 ז זה. הייתי מעורב בניסיון להניא מתחרה אחר מלהגיש הצעות במכר לא .ג

 לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה אחר להגיש הצעה גבוהה או נמוכה יותר מהצעתי זו.  .ד

 לא הייתי מעורב בניסיון לגרום למתחרה להגיש הצעה בלתי תחרותית מכל סוג שהוא.  .ה

הצעה זו של התאגיד מוגשת בתום לב ולא נעשית בעקבות הסדר או דין ודברים כלשהוא עם מתחרה  .ו

 . בהליך תחרותי זהאו מתחרה פוטנציאלי אחר 

במדינת ספק/י המוצרים חברתה ____________,  , עם חוזה חתום, המותנה בזכייתי יבידי .ז

 הליך תחרותי זה. עבור לפחות מחצית מהכמות המיובאת במכסה  לפי__________ 

לא להליך התחרותי  6.1.3בסעיף זכה בהליך תחרותי זה, מחיר מכירת הבשר הטחון כאמור ככל שא .ח

  .להצעתי זו 4תי בסעיף יעלה על המחיר אליו התחייב

 אני מתחייב לוודא כי יימצא בשר טחון, במחיר עליו התחייבתי במסגרת הליך זה, על המדף בכל עת. .ט

 בל.המכסה שאקמלוא  מתחייב למכור את אני .י

באמצעות נקודות מכירה קמעונאיות, לצרכן יימכר המיובא במסגרת הליך תחרותי זה  על ידיבשר ה .יא

 לשוק המוסדי או באריזות המיועדות לשוק המוסדי.וכי לא ימכור 

 -בלבד אינו קמעונאישמציע  .יב

מכמות הזכייה  70%תחרותי, עבור מינימום הבהליך  תיחוזה חתום, המותנה בזכיי אני מצהיר כי בידיי

לו/להם מחזור כספי, לחוד או __________________ )שם המשווק( והפוטנציאלית, עם 

בחוזה יצוין כי  לצרכן או משווקי בשר. במחיריםש"ח לשנה  500,000,000במצטבר, העולה על 
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תי בהצעתי ר אליו התחייבשלא למכור בשר טחון במחיר העולה על המחימתחייב הקמעונאי המשווק 

חתום על ידי רו"ח של  1.9.2020להעביר למציע אחת לשנה, ולא יאוחר מיום וכי הוא מתחייב זו, 

 .   שהמשווק מכר לצרכן במחצית השנה הראשונה נתח הבשרהקמעונאי המפרט כמויות וסוגי 

ז' להליך, מצ"ב בהן את הטובין, בהתאם לנספח   להפיץ מתחייב שהקמעונאי החנויות כל רשימת

 להצהרתי זו.

 
 
 

 ושאנו הדרישות את שהבנו בזאת מצהירים ואנו ונספחי כל על הז פרסום  של הפרטים כל את בעיון קראנו
 .זו הצעתנו את ערכנו לכך ובהתאם לתנאי הליך התחרותי מסכימים

 

 תאריך:________  ________________ החברה וחותמת המציע חתימת

 

.ז. ת' מס____________  לעיל החתומים"ה ה כי בזאת מאשר"ד, עו"מ _________________, הח  אני

 ידי על זוהו אשר/ אישית לי המוכרים.ז. ________, ת' מס_________________ -ו___________ 

 את ולחייב כן לעשות מוסמכים הם וכי, וז צעהה על___________  מטעם בפני חתמו, הזהות תעודות

ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת, וכי יהיה/תהיה צפוי/ה  ,בחתימותיהם_____________ 

 התצהיר הנ"ל וחתם/ה עליו.לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות 

 

  __________________                      ______________________ 

 אריך                                                                                              עו"דת               
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 'גנספח 
 הצהרה ובקשה  

 

 
, מורשה/ית חתימה מטעם המבקש      נושא ת"ז מס'       אני הח"מ 

)להלן "המבקש"( מצהיר ומבקש כדלקמן בתמיכה       שמספרו       

"בקשת  -)להלן יש לפרט מסלול הסיוע        לבקשה לסיוע שהגשתי  

 הסיוע"(.

 
 

 -מצהיר/ה ומתחייב/ת בזאת, בכתב, כדלקמן .1
 

המבקש ובעל שליטה בו מקיימים חובותיהם בדבר שמירת זכויותיהם של  .א
כויות אלו במשך עובדים המועסקים אצלו  ומתחייבים להמשיך ולשמור על ז

 כל תקופת קבלת הסיוע ממשרד הכלכלה.
 

המבקש ובעל שליטה בו  לא הורשעו בשלוש השנים שקדמו להגשת  .ב
 297עד  290בעבירות לפי סעיפים  הכלכלההבקשה לקבלת הסיוע ממשרד 

עד  )עבירות מרמה,  414-)עבירות גניבה ( ו 393עד  383)עבירות שוחד(, 
, ולפי סעיפים בחוק 1977 –נשין, התשל"ז לחוק העו 438סחיטה ועושק(

, הנוגעים להעסקה שלא כדין )כולל קבלן 1991 –עובדים זרים, התשנ"א 
)ב(, 2)א(,  2ומעסיק בפועל, מגורים לא הולמים, ביטוח רפואי()סעיפים  

)ג( ( ולמיטב ידיעתם לא מתנהלים נגדם הליכים פליליים בחשד  2(, 4) -(ו3)
נכון למועד הגשת הבקשה לקבלת הסיוע ממשרד  לביצוע העבירות כאמור

  .הכלכלה
 

  -לעניין תצהיר זה

 

  -"בעל שליטה"

מי שהינו בעל אמצעי שליטה כמשמעותם בחוק הבנקאות )רישוי( התשמ"א 

1981. 

 בעלי השליטה במבקש הינם : 
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הסדרה ואכיפה במשרד הכלכלה להעביר לעובד משרד  אני מבקש ממינהל .2
הכלכלה של היחידה אליה מוגשת בקשת הסיוע שלי  אישור בדבר קיומם או 
העדרם של קנסות או הרשעות בדיני עבודה בהתאם לאמור בהוראת מנכ"ל 

 .0.4אחריות חברתית  מס' 
 

 
של שלוש ידוע לי שיילקחו בחשבון קנסות או הרשעות בדיני עבודה בתקופה  .3

השנים שקדמו להגשת הבקשה לקבלת הסיוע אולם יימנו לעניין זה רק 
עבירות אשר נעברו מיום תחילתה של  הוראת מנכ"ל אחריות חברתית  מס' 

 .14.6.2010הוא יום  -0.4
  

 

 חתימה___________      שם המצהיר והמבקש        תאריך 

 

 חותמת _______________             בשם המבקש   
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 'דנספח 
 להליך התחרותי: 5.7טופס דיווח רבעוני, ע"פ סעיף 

 שיובאו במסגרת ההליך התחרותיהבשר חנויות ונקודות מכירה בהן נמכר  ואישור רשימה
 

שם 
 החנות

מספר 
 ח.פ

 כמות  )ק"ג( הבשרסוג  שם מנהל החנות  טלפון כתובת 
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 'הנספח  
 

דוח מכירות לצרכן הסופי בגין בשר טרי של הקמעונאי __________________ ח.פ.____________ 
 מפורט ברמת מכירות חודשית לתקופה שמתחילה ביום________ ומסתיימת ביום _____.

 
 

מס' 
 סידורי

מספר  
זיהוי 
לקוח 
בספר 

המשווק 
 הקמעונאי

שם 
 לקוח

שם 
 חנות

שם 
 סניף

מספר 
פריט 

)מספר 
 מק"ט(

חודש 
 המכירה

 בשר טרי

סה"כ         

כמות 
 בק"ג 

מחיר 

בש"ח 
כולל 

מע"מ 
 לק"ג

סה"כ 

מכירות 
בש"ח 

לחודש 
כולל 
 מע"מ

           

           

           

           

           

           

    סה"כ  

 

יצורף לחוות דעתו של רואה החשבון של הזכיין כשהוא חתום על ידי הזכיין וע"י רואה  PDF דוח זה בתבנית

 החשבון לשם זיהוי בלבד בנוסף ישלח כקובץ בפורמט אקסל.
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 'ו נספח
 

 הקמעונאי תצהיר
 

.פ ח_________   של החתימה מורשה' _____________, מס.ז ת נושא"מ, ____________, הח אני
 :כדלקמן ומתחייב בזאת מצהיר__________ )להלן: "הקמעונאי"(, 

 
______ נחתם בינינו לבין ______ ח.פ _____ )להלן: "המציע"(, הוא המציע בהליך  ביום .1

היבוא במשרד הכלכלה  מינהלתחרותי מספר ____ ליבוא בשר טרי במכס פטור שפורסם על ידי 
 הטרי והתעשייה )להלן: "ההליך התחרותי"(, הסכם שיווק קמעונאי לפיו המציע ימכור לנו את הבשר

בהליך התחרותי )להלן:  כאמור, ואנו נשווק ונמכור בסניפינו את הבשר האמור, בהתאם לקבוע
 ."ההסכם"(

 – 2.7וכן את הוראות מנכל החתימה על ההסכם קראנו את הוראות ההליך התחרותי בעיון,  טרם .2
"( וידוע לנו כי 2.7חלוקת מכסות ליבוא מזון בפטור ממכס או במכס מופחת )להלן: "הוראת מנכ"ל 

המציע התחייב כי בשר בקר טחון יימכר בסניפנו במחיר של ___, ואנו מתחייבים למחיר מכירה זה, 
 וכן מתחייבים להצבת שילוט מתאים ______.

היבוא במשרד הכלכלה והתעשייה או מי מטעמו, ובכלל זה  למינהלים לאפשר כן, אנו מתחייב כמו .3
 2.7הוועדה לחלוקת מכסות, לבצע את הליכי הביקורת כאמור בהליך התחרותי ובהוראת המנכ"ל 

ימים מיום הדרישה ולשתף פעולה  15בסניפינו ולמסור להם לפי דרישתם כל מסמך שיידרש בתוך 
 באשר להליכי הביקורת.

יוצהר כי אנו מודעים לכך שהפרת תנאי מתנאי התחייבותנו זו ובפרט באשר לשיווק ומכירת  עוד .4
על ידי המציע, עלולים  2.7הבשר הטרי, וכן כל תנאי אחר בתנאי ההליך התחרותי והוראת המנכ"ל 

היבוא או הוועדה  מינהללגרור אחריה התלייה או ביטול רישיון או כל סנקציה אחרת הנתונה לסמכות 
 מינהלחלוקת מכסות במשרד הכלכלה והתעשייה, ולא תהיה לנו כל טענה או דרישה או תביעה כלפי ל

 היבוא או הוועדה לחלוקת מכסות במשרד הכלכלה והתעשייה באשר לכך.
 
 

 ___________: ביום החתום על באתי ולראיה
 

 : __________שם
 "ז ___________מ

 : __________תפקיד
 : ___________חתימה

 
 

 
 חתימה אימות

 
____________________, מאשר בזה כי ביום  רשיוןהח"מ, _________________, מספר  אני

_____________, הופיע/ה בפניי במשרדי ברחוב _____________________,  מר/גב' 
________________________________, שזיהה/זיהתה עצמו/ה בפני לפי ת.ז. 

_____, _______________/ המוכר/ת לי באופן אישי, המורשה לחתום בשם __________, ח.פ ___
ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת, וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא 

 יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות התצהיר הנ"ל וחתם/ה עליו.
 

 : ________שם
 __________ תאריך
 : ___________.וחותמת חתימה
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 'זנספח 

 מוצריםה יימכרו בהן הרשתות/  החנויות ואישור רשימה

 

מס' 

 סידורי

שם 

 רשת

מספר  החנות שם

ח.פ./ 

מספר 

עוסק 

 מורשה 

 מספר עיר הכתובת

 טלפון

 מנהל

 החנות

 חתימה

 ואישור

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

 הכלכלה. מוצרים נשוא הליך תחרותי זה של משרד ה את בחנותי אמכור כי בזאת מאשר החנות מנהל אני

 

 .הרשת מנהל ויחתום יאשר חנויות רשתב
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