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רכש מקומי וכלכלה מקומית מקיימת 

הדיון ברכש מקומי כמנוף לפיתוח כלכלי יוצא מתוך הגישה של כלכלה מקומית מקיימת )כמ״מ(, 

נכסים  בסיס  על  בחיזוק הכלכלה המקומית,  מותנה  פריפריה  באזורי  כלכלי  פיתוח  כי  הגורסת 

של  הרכישה  פעילות  לכלל  מתייחס  ציבורי״  ״רכש  המושג  המקום.  תושבי  ולטובת  מקומיים 

המדינה על זרועותיה השונות ובכלל זה לרכש של עבודות, של שירותים ושל טובין הנדרשים 

לצורך פעולתה השוטפת. המושג ״רכש מקומי״ מתייחס גם לצד השני של האינטראקציה, כלומר, 

ליצרנים ולספקי השירותים והטובין  ולמקום מושבם. ספקים מקומיים באזורי פריפריה גיאוגרפית 

וחברתית הנם, לרוב, עסקים קטנים ובינוניים, אשר סיכוייהם להשתלב במכרזים ציבוריים נמוכים 

לעומת סיכוייהם של תאגידי שירות והפצה גדולים, אלא שחיוניותם של עסקים מקומיים לבינוי 

ולפיתוח הכלכלה המקומית מצדיקה מאמץ מיוחד להגברת נגישותם לשוק הרכש המקומי. רשויות 

ציבוריות, גופים ותאגידים פרטיים והתושבים מבצעים רכש כחלק מההתנהלות העסקית והאישית 

שלהם. מאפייני הרכש בכלל, ורכש של גופים ציבוריים וממשלתיים בפרט, משפיעים על הכלכלה 

המקומית: רכש מיצרנים ומספקי שירותים מקומיים מחזק את הכלכלה המקומית, בעוד שרכש 

ל״כשל  ואף להפוך  עלול להחליש את המקורות המקומיים   - ולאזור  מגורמים חיצוניים למקום 

שוק״ מובנה, קרי - להיעדר ביקושים שיוביל להיעלמות שירותים מקומיים בתחום מסוים. מדיניות 

של רכש מקומי מציבה גם אתגרים לא פשוטים. היא עלולה לגרום לפגיעה באיכות השירות או 

לשחיתות )למשל, העדפה של מקורבים(. על כן, האתגר הוא לקדם מדיניות רכש מקומי שתשלב 

עסקים מקומיים באמצעות משאבים ציבוריים לטובת פיתוח כלכלת המקום ושיפור איכות החיים 

של התושבים. כל זאת בלי לפגוע באינטרס הציבורי - איכות, מגוון ושמירה על החוק. 

קובץ הפרסומים בנושא מדיניות רכש מקומי, נועד לערוך היכרות עם הפוטנציאל הגלום בתחום 

כוללים  כך,  זו. לשם  מדיניות  ליישם  לעודד את המעוניינים  וכן  לפיתוח הכלכלה המקומית,  זה 

הפרסומים השונים מחקר, תיאור מהלכי שטח, המלצות ליישום וחוות דעת משפטית. יחד הם 

משרטטים תמונה רחבה ומגוונת שתסייע למתעניינים מהמגזר הציבורי לאמץ ולפתח מדיניות 

מקדמת רכש מקומי בכלל ורכש ציבורי בפרט.

הפרסומים השונים הוכנו במהלך השנים 2012-2015, כתוצרים מתפתחים של תהליכי למידה - 

תיאורטית ומעשית - ושל דיאלוג מתמשך חוצה מגזרים. משתתפים רבים תרמו לגיבושו של גוף 

הידע הגלום בפרסומים: 

בבריטניה החדשה  הכלכלית  הקרן  השראה.  של  חשוב  מקור  היווה  הבין-לאומי   הניסיון 

)The new economic foundation - NEF( תרמה רבות לחשיבה בהצגת מודלים ועקרונות 

מוריי  גורדון  ומר  בריטניה  קמבריה,  מאוניברסיטת   )Cabras( קברס  איגנציו  פרופסור  פעולה, 

סונינו  רוברטה  פרופסור  להתייעצות.  שותפים  היו  בבלפסט  טטה  הייעוץ  משירות   )Murray(
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הנגב שנערך  בקונגרס  כדוברת ראשית  בנוכחותה  אותנו  כיבדה  אנגליה  )Sonnino(  מקרדיף, 

ורכש ציבורי  וסייעה רבות להבנת הקשר בין מערכות מזון מקומיות  בשנת 2013 בבאר שבע, 

מקומי.

הלמידה  בפורום  המקומי.  הידע  יצירת  לתהליך  נכבדה  תרומה  תרמו  בישראל  רבים  שותפים 

האזורי שנפגש בראשית הדרך לקחו חלק: הרשות לפיתוח הנגב, עמותת אג׳יק - מכון הנגב, מיזם 

המועצה  חורה,  המועצה המקומית  ״שילובים״,  מכרזים,  בהנגשת  העוסק  עוגן  מוסדות   - יה״ב 

האזורית שער הנגב, מרכז ריאן לתעסוקה בחברה הבדואית, עיריית ירוחם ומט״י נגב מזרחי/

מרכז כא״ן, ציונות 2000, הקליניקה המשפטית לכלכלה חברתית וקהילתית, הפקולטה למשפטים, 

האוניברסיטה העברית, הקליניקה המשפטית בבית הספר למשפטים במכללה האזורית ספיר, 

מכון ראות ומרכז השל לקיימות. הפורום היה שותף בארגון כנס חלוצי בנושא מדיניות רכש מקומי 

ברשויות מקומיות שהתקיים במכללת ספיר במאי 2013 ובליווי מהלכי שטח שתרמו רבות לזיהוי 

חסמים ודרכי התמודדות רלוונטיות.  

ידע מגוון ורב זה עומד בבסיס הפרסומים המונחים לפניכם. ארבעה פרסומים מתמקדים ברכש 

הן  בפרט,  פריפריה  ובאזורי  בכלל  משמעותי  עוגן  מוסד  הן  רשויות  מקומיות.  ברשויות  ציבורי 

מפתח  תפקיד  למלא  הרשות  יכולה  זה  מתוקף  שירותים.  ושל  טובין  של  כצרכן  והן  כמעסיק 

והן  לרשות  הן  כדאי  שהוא  באופן  המקומית,  הכלכלה  את  המחזקת  ומודעת  יוזמת  כשחקנית 

לכלל תושביה. שתי רשויות - המועצה האזורית שער הנגב והמועצה המקומית חורה פתחו את 

שעריהן למחקר. מעבר לזיהוי המאפיינים של הרכש בכל אחת מהרשויות, ניתן לגזור מהמחקרים 

גם את תהליך הניתוח העצמי שכל רשות יכולה לבצע בדרכה לאמץ מדיניות רכש מקומי. שני 

פרסומים נוספים נותנים מענה משלים לצרכים שהמחקרים מזהים. האחד הוא מדריך לרשויות 

העולות  הטווח  ארוכות  והסביבתיות  החברתיות  הכלכליות,  התועלות  על  דגש  השם  מקומיות, 

מרכש מקומי, וכן, מציג חלופות אפשריות לפעולה מטעם הרשות. כל זאת, תוך הבטחת שקיפות, 

הוגנות ויעילות. חוות הדעת המשפטית  שהוכנה על ידי הקליניקה המשפטית לכלכלה קהילתית 

תומכת  משפטית  במסגרת  מקומיות  רשויות  לצייד  נועדה  העברית  באוניברסיטה  וחברתית 

מוסדות  ובינוניים. מחקר-השפעה מנתח שני  רכש מקומי מעסקים קטנים  למדיניות המעודדת 

על  שלהם  הרכש  תהליכי  של  ההשפעה  אחר  ומתחקה  בנגב  עוגן  מוסדות  המהווים  תרבות, 

הכלכלה המקומית.



]3[

המלצות למדיניות רכש ציבורי מקומי מעסקים קטנים ובינוניים

מדיניות רכש ציבורי מקומי )רצ״מ( מהווה ערוץ לקידום פיתוח הכלכלה המקומית, ולהשגת שורה 

של תכליות חברתיות, כלכליות וסביבתיות חשובות. 

ראוי לעצב תכנית לאומית כוללת לקידום מדיניות רצ״מ, שאת הכנתה יובילו משרדי הממשלה . 1

הרלוונטיים, כגון משרד הפנים, משרד הכלכלה והמשרד לאיכות הסביבה, בשיתוף עם מרכז 

השלטון המקומי, הסוכנות לעסקים קטנים, נציגי העסקים והארגונים החברתיים, ובעלי עניין 

נוספים. זאת, בדומה למה שנעשה בבריטניה. 

יעגנו . 2 אשר  המקומיות,  הרשויות  למכרזי  ביחס  לחוק  תיקונים  תקדם  הממשלה  כי  מומלץ 

עד  בגובה של  למציע מקומי  יתיר החוק מתן העדפה  בין השאר,  רצ״מ ברשויות.  מדיניות 

הולם של תנאי המכרז  וניהול  עיצוב  יבטיחו  לכללים שייקבעו, אשר  בכפוף  שבעה אחוזים 

והפעלתו, ללא כל פגיעה בדין. 

ברשויות המקומיות בפריפריה תותר קביעת העדפה בשיעור גבוה יותר, עד לגובה של עשרה . 3

אחוזים. הגדרת הזכאים תתייחס לשקלול שני משתנים, ובהם מדד הפריפריה של הלמ״ס 

כן  )אשכול חברתי-כלכלי ברשימת הלמ״ס(.  ומצב חברתי-כלכלי  גיאוגרפי(  )המשקף מרחק 

תתאפשר הכללת משתנים נוספים, כגון אלו שנקבעו בהחלטת הממשלה 677. 

משפטיים, . 4 ליועצים  לגזברים,  והשתלמויות  הכשרה  מערך  ויממנו  ייזמו  הממשלה  משרדי 

וכן תהליכי פיתוח  ועדות הרכש ברשויות המקומיות בתחום הרצ״מ,  ולחברי  למנהלי רכש 

ארגוני אשר יביאו להטמעת פרקטיקה של רצ״מ בכל הרשויות. 

הממשלה תיזום מחקר נותב )פיילוט( בנוגע לדרכי ההנגשה של מערך ההתקשרויות ברשויות . 5

המקומיות לעסקים קטנים ובינוניים, ויקבעו הנחיות והמלצות להגברת הנגישות להתקשרויות. 

כן, על הממשלה ליזום מחקרי הערכה מתמשכים לבדיקת התרומה של קביעת תנאי  כמו 

תנאי  הטמעת  למשל,  לרשויות.  ההנחיות  מערך  עדכון  להמשך  כבסיס  במכרזים,  העדפה 

העסקה הולמים בתנאי הסף של מכרזים, או קביעת המלצות מקצועיות בנוגע לרכש ירוק.

יש לתרגם ולהטמיע ברשויות המקומיות את כלי ההערכה המשמשים לבחינת יעילותן של . 6

אסטרטגיות רצ״מ, על מנת לאפשר לרשויות לערוך מחקרי הערכה ולבחון שאלות כגון: מהו 

שיעור התקציב הציבורי המוקדש לרכש מספקים מקומיים? לאילו ענפים הוא מוקצה? האם 

הספקים הזוכים בתקציב מבצעים בעצמם רכש בקרב ספקי משנה מקומיים? ועוד.

הממשלה תקצה תמיכה כספית לפרויקטים מקומיים ואזוריים המסייעים להנגשת מכרזים . 7

ציבוריים לעסקים קטנים ובינוניים, כמודל ״יהב - מוסדות עוגן״ הפועל בנגב. דגש מיוחד יושם 

על תמיכה ביוזמות הפועלות בפריפריה החברתית-כלכלית. 

הממשלה תבחן מחדש את מדיניותה בנוגע להפעלת ״מכרזי מסגרת״, פיצול מכרזים, התאמת . 8

תנאי סף וערבויות נדרשות, במגמה לעודד השתלבות עסקים קטנים ובינוניים במכרזים.        

פרסום זה הופק בסיוע הכספי של האיחוד האירופי במסגרת תכנית ENPI CBC באגן הים התיכון. תוכנו של מסמך 
זה הוא באחריותה הבלעדית של תכנית כלכלה מקומית מקיימת בשתיל ואין להתייחס אליו בשום מקרה כמשקף 

את העמדה של האיחוד האירופי או של המבנה הניהולי של התוכנית


