
המינהל לסחר חוץ במשרד הכלכלה מודיע על:

עדכון המועד האחרון להגשת בקשות 
בקרן הסיוע בפרויקטים ומכרזים בינלאומיים.

להגשת  הקרן  פתיחת  בעניין   6/8/2015 ביום  שפורסמה  למודעה  בהמשך 
בקשות חדשות , הרינו לעדכן כי המועד האחרון להגשת הבקשות לקראת 
דיון הוועדה הוא 29/10/2015,  יום חמישי, ט"ו חשוון תשע"ו בשעה 12:00.

המענקים בקרן ניתנים בעבור ביצוע סקר היתכנות או הגשת הצעה למכרז. 
בהוראת  מפורטים  בקשות  להגשת  הנוגעים  והפרטים  המידה  אמות  הסף,  תנאי 

המנכ"ל המפורסמת באתר מערך כלי סיוע לתעשייה, בכתובת הבא: 
 .www.Economy.gov.il/ipf

בכל שאלה ניתן לפנות אל מר ג'מאל זועבי, מנהל הקרן:
InterFund@economy.gov.il  |  02-6662644

את הבקשות יש להגיש באופן מקוון על ידי מילוי הטופס באתר ובצירוף המסמכים 
הנדרשים. בקשות לא מלאות ידחו על הסף. לא תתאפשר השלמת מסמכים לאחר 
זו  מול  זו  ייבחנו  והן  הוועדה  יו"ר  שיקבע  במועד  יידונו  בקשות   הבקשה.  הגשת 

בהתאם לתקציב העומד לרשות הקרן במועד הדיון בבקשות.  

בכל מקרה של סתירה בין האמור בהודעה זו להוראת המנכ"ל – יגבר נוסח הוראת המנכ"ל.

מינהל סחר חוץ במשרד הכלכלה והתעשייה 
מודיע על עדכון מועדי הגשת בקשות לקרן הסיוע 

בפרויקטים ומכרזים בינלאומיים.
ניתנים בעבור ביצוע הוכחת היתכנות או הגשת הצעה למכרז בהתאם  המענקים בקרן 

להוראת מנכ"ל שמספרה 5.4 מיום 4/4/2016. 

הפרטים המלאים, תנאי הסף, אמות המידה, טופס הגשת הבקשה, נהלי התוכנית והוראתה 
www.economy.gov.il/ipf  :מפורסמים באתר משרד הכלכלה והתעשייה בכתובת

הבקשות יבחנו על פי סדר הגשתן ועד לגמר התקציב.
הוועדה תדון בבקשות שיוגשו על פי המקצים הבאים:

מקצה 18/2016 הגשות שנעשו מפרסום הקול הקורא ועד ליום 26/6/2016 

מקצה 19/2016 הגשות שיבוצעו מיום 27/6/2016 עד ליום  21/7/2016

מקצה 20/2016 הגשות שיבוצעו מיום 22/7/2016 עד ליום  18/8/2016

מקצה 21/2016 הגשות שיבוצעו מיום 19/8/2016 עד ליום  14/9/2016   

מקצה 22/2016 הגשות שיבוצעו מיום 15/9/2016 עד ליום 6/10/2016  בשעה 11:00 בבוקר

חברה שקיבלה סיוע מהתוכנית וזכתה בביצוע הפרויקט תשיב את המענק על פי התנאים 
המפורטים בהוראה * הבקשות יוגשו באופן מקוון באמצעות טופס הבקשה באתר וצירוף 
המסמכים הנדרשים * הוועדה רשאית שלא להתחשב בבקשות לא מלאות שבעת הגשתן 
לא יכללו את כל הפרטים והמסמכים הנדרשים והן עלולות להיפסל * בכל מקרה של סתירה 
בין האמור בהודעה זו להוראת המנכ"ל - יגבר נוסח הוראת המנכ"ל * מינהל סחר חוץ שומר 
לעצמו את הזכות לשנות את המועדים המצוינים לעיל. על כל שינוי כאמור, תפורסם הודעה 

באתר המשרד * לא יענו פניות במהלך חגים וחופשות

תשומת לב המציעים לכך שיש לקרוא את מסמך ההנחיות להגשת בקשה בעיון טרם מילוי טופס הבקשה.

InterFund@economy.gov.il ,02-6662644 לשאלות נוספות: מר ג'מאל זועבי


