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 כללי :  .1
 נן:הי ת ההנחיה ומטר .1.1

השימוש  כלליי את  יוזמי הרכש ביחידות האקדמיות והקניינים המבצעים,להציג ל .1.1.1
 . באמצעות האינטרנט/ כרטיסי האשראי –  "לחו מספקי  רכשבהזמנות 

  השימוש כללייליוזמי הרכש ביחידות האקדמיות והקניינים המבצעים, את  להציג .1.1.2
  האשראי כרטיסי  /האינטרנט באמצעות –)₪ (   מקומי במטבע שירותיםבהזמנות 

 . או הוראת קבע

רכש של "על האמור בהוראת ההנהלה בנושא בתוספת הלן אינו מחליף אלא בא כל האמור ל .2
 והוראות אחרות הנזכרות בנוהל זה. 001-07 מספר –" ומחקרטובין ושירותים לצורכי עבודה 

 :  כללים ישימים להזמנות רכש מספקי חו"ל באמצעות האינטרנט /כרטיס אשראי  .3

כהגדרתו מיובא  ציוד מחקרילרכש מיועד אך ורק ביצוע רכישות באינטרנט/כרטיס אשראי  .3.1
כהגדרתו שבסימוכין, לרבות ציוד מדעי בפטור מותנה האוניברסיטה הנהלת בהוראת 
 ".בפטור מותנה : "יבוא טובין מחו"ל 07-010בהוראה 

  .בערוץ רכש זהכל ציוד שלא עונה להגדרה זו לא ניתן להזמין  .3.2

לבצע את הרכישה  מועדף   לרכוש את המוצר בארץ, במידה שניתן  - מדיניות הנהלת האוניברסיטהעל פי  .3.3

שמחיר המוצר בחו"ל ) עליו יש עוד להוסיף   אם נראה ישירות מהספק בישראל ולא ממקור בחו"ל. זאת, גם  
 זול משמעותית ממחיר המוצר בשוק המקומי.   - עלויות יבוא ושינוע( 

 זה.ערוץ יירכשו ב -  $75 -גבוה מפריטים שערכם הכספי )לכל שורת פריט( בכפוף לאמור לעייל,  .3.4

  עצמאי,  באופן, $ )לכל שורת פריט( יבוצע  על ידי החוקר/ת  75 -פריטים שמחירם נמוך מ רכש .3.5
       בפורטל לחוקרים ולחוקרות   – "הוצאות החזר "הליך והוצאות הרכישה יוחזרו לחוקר/ת באמצעות 

 ( :  PRD/views/index.html-prd.cc.huji.ac.il/rportal-webd-https://huבלינק  )

 יבוצע תוך שבועיים לכל היותר.  - ההוצאות כאמור לעיל   החזר .3.5.1

ניתן להגיש את ההחזר במסגרת זו ובלבד   -  קופה קטנהם  שברשותים/חוקרות ר חוק .3.5.2
 ₪.  400את שסכום החשבונית הכולל לא עובר 

לא יהיה גבוה באינטרנט/כרטיס אשראי  טובין מרכש חו"ל  הכולל להזמנהסכום הרכישה  .3.6
   (.יבואשינוע וכולל עלויות ) דולר  3000 –מ 

תוצאנה במסלול הרגיל של הזמנות  $  3,000לסכום של  מעל חו"ל טובין מרכש הזמנות   .3.7
  לספקיה בחו"ל.  -של האוניברסיטה  ובתנאי התשלום הרגיליםחו"ל 

מנהל לאחר קבלת אישור , בערוץ זה, דולר   3000מעל יאושרו סכומי רכש  ,במקרים חריגים  .3.8
  . דרישת רכש מתאימהוהעברת   מחלקת רכש ולוגיסטיקה

 : באינטרנט/כרטיס אשראי  -מספקי חו"ל ת טובין תהליך רכיש .4

                            באינטרנט/כרטיס אשראי , זהה לתהליך רכישה רגילה ת  טובין בחו"ל בעקרון , תהליך רכיש .4.1
 מחלקת הרכש והלוגיסטיקה.ל -העברת דרישת רכש חו"ל הנעשה באמצעות  –בחו"ל   ) שאינה ישירה ( 

 דרישת הרכש:   .4.2

חו"ל( המפרטת, בין   – 002)המנותבת לקניין  דרישת רכש חו"ליוזם הרכישה יקים  .4.2.1
 יתר נתוני הדרישה את :

https://hu-webd-prd.cc.huji.ac.il/rportal-PRD/views/index.html
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 )במידה וקיים במאגר הספקים( שם הספק המומלץ ✓

  " ספקלינק מצורף לאתר הספק/המוצר המומלץ. את הלינק יש להעתיק לשדה "הערות ל ✓
 בשורת ההזמנה. 

, בקטלוג (חומר/אב הפריט  )"מק"ט" -קיום רשומת  –תנאי הכרחי לביצוע העסקה   .4.2.2
 האוניברסיטה. 

 :   מחו"ל הזמנת הרכש .4.3

, עבור  עם קבלת דרישת הרכש, באמצעות המערכת, יקים הקניין המטפל הזמנת חו"ל בסימוכין לדרישת הרכש  .4.4
 . הספק שהוזן בדרישה 

לרכזת לפנות  או היחידה על יוזם הרכש –בדרישה אינו קיים במאגר הספקים הרשום במידה שהספק  .4.5
לצורך   -להפנות הספק ליחידה זו  או,  (  shirazg@savion.huji.ac.il כתובת דוא"לאב , בחשבות ) -רשומות 

 פתיחת הספק במאגר הספקים של האוניברסיטה. 

 :  דגשים מיוחדים בהזמנת רכש באינטרנט/כרטיס אשראי  .4.6

אתר הספק  לרשום את מחיר הפריט בהזמנה כפי שהוא מופיע בבאחריות הקניין  .4.6.1
 אינטרנט. ב

 הקניין על ,בדרישת הרכשהפריט במידה והמחיר באינטרנט אינו תואם את מחיר  .4.6.2
 לפנות לדורש ולתאם מולו את שינוי המחיר. 

כי לא ניתן להקים בערוץ מודגש  .יש להזין בהזמנה תנאי תשלום = "כרטיס אשראי" .4.6.3
 משולם בכרטיס אשראי. רק חלק מהסכום בה  הזמנה זה, 

הקניין המטפל אחראי על הזמנת סאפ , יהיה  -ההזמנה במערכת הלאחר שהקים את  .4.6.4
 .מים והסכום הכספי המתאי והזנת נתוני כרטיס האשראי באתר הספקהפריט 

)לכתובת המייל שצוינה   שולחים אוטומטית או  הורדה מרבית אתרי הרכש מאפשרים  .4.6.5
 באים:מסמכים העל ידי הקניין(  את ה

 על ידי הקניין, בעת הקלדת ההזמנה.    שצוינהלכתובת המייל  – אישור תנאי ההזמנה  ✓
 .חשבון/קבלה  ✓

) כקובץ  המסמכים יצרף הקניין את  –מהספק המסמכים לעיל קבלת הורדת/עם  .4.6.6
PDF  ,  JPEG,HTML  במערכת.ם המתאיהתשלום  אובייקטל  –כו'( ו 

 

 במטבע מקומי ) ₪ (:  –אוניברסיטאיים אשראי   בכרטיסימים תשלו .5

  אשראי בכרטיסניתן לשלם טובין מחו"ל (   רכש בנושאלעייל )   4-3לאמור בסעיפים  בנוסף .5.1
 הבאים : השירותים תמורת  את  -רכש במטבע מקומי ) ₪ (   עבור  ,החשבות  באמצעות ,  אוניברסיטאי

אלא אך ורק באמצעות  -רכישות שירותים אותם לא ניתן לבצע בתנאי תשלום רגילים  .5.1.1
   בלבד. –האינטרנט ולשלם תמורת השירות בכרטיס אשראי  

, טלפון סלולרי, ספקי 6לספקים ) לדוגמא כביש  קבע הוראות  במסגרת  תשלומים  .5.1.2
 ( וכדומה אגרות והיטלים בארץ 

רק באותם מקרים בהם    מותרים , לעייל   5.1, כאמור בסעיף  אוניברסיטאיים   אשראי  בכרטיסי תשלומיםה .5.2

ם  אלא אך ורק באמצעות האינטרנט ולשל -בתנאי תשלום רגילים    רכישת השירותאת  לא ניתן לבצע 
    בלבד.  – תמורת השירות בכרטיס אשראי 

mailto:shirazg@savion.huji.ac.il
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 : , יעשה -  במטבע מקומי ) ₪ (  -  תהליך רכישת השירות באמצעות האינטרנט/כרטיסי אשראי .5.3

באמצעות הזמנת רכש ישירה , כאשר תנאי    -₪   10,000בסכום כולל של עד  .5.3.1
 .התשלום = "כרטיס אשראי"

  הרכישהלתהליך באמצעות דרישת רכש )בדומה  -₪  10,000בסכום כולל של מעל  .5.3.2
את דרישת הרכש יש לנתב לקניין שוק מקומי ) קוד  כאשר , (לעייל 4כמפורט בסעיף 

 (. 001קניין = 

 : הוראת קבע  באמצעות במטבע מקומי ) ₪ ( רכישת שירותים  במקרה של  .5.4

  הספק.יש לצרף להזמנה גם את נוסח הוראת הקבע שנשלחה על ידי  .5.4.1

  השלמת פרטי ההוראה, אישורה וחתימה עליה, יהיו באחריות החשבות. .5.4.2

) בהזמנה ישירה ( או   היא תוחזר ליזם הרכש על ידי החשבות, לאחר אישור ההוראה  .5.4.3
 לצורך העברתה לספק.  -לקניין
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