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תודות 

לאלעד פרץ, ממועצה אזורית שער נגב, ולאדימיר פיצ’קר ודרור קרוואני ממועצה אזורית 

את  עימנו  שחלקו  אחרים  וטובים  ורבים  שבע,  באר  מעיריית  בוכניק  נתי  שמעון,  בני 

מחשבותיהם וניסיונם.
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תקציר

חוברת זו נועדה לסייע לרשויות מקומיות באזורים פריפריאליים לקדם פיתוח כלכלי מקומי באמצעות 

רכש מקומי. 

מדיניות הרכש המקומי מבוססת על שילוב עסקים מקומיים במהלכי הרכש של הרשויות באופן שיבטיח 

הפנייה של המשאבים הציבוריים המנוהלים על ידן לטובת פיתוח כלכלת המקום, ושיפור רמת החיים 

הכלכלית והחברתית. הדיון ברכש מקומי כמנוף לפיתוח כלכלי יוצא מתוך הגישה של כלכלה מקומית 

מקיימת )כמ”מ(, הגורסת כי פיתוח כלכלי באזורי פריפריה כרוך בחיזוק הכלכלה המקומית, על בסיס 

נכסים מקומיים ולטובת תושבי המקום. רשויות מקומיות בכלל, ובפריפריה בפרט, מהוות גורם מרכזי 

יכולה הרשות למלא תפקיד  זה  ושירותים. מתוקף  טובין  כצרכן של  וגם  גם כמעסיק,  במשק האזורי, 

מפתח כשחקנית יוזמת ומודעת המחזקת את הכלכלה המקומית באמצעות התמיכה בעסקים המקומיים, 

החיוניים לקיום החברתי והכלכלי של הקהילה.

עידוד רכש מקומי ציבורי אינו עניין פשוט, שכן הדרישה להעדפה של עסקים מקומיים ברכש מוניציפאלי 

מעוררת פעמים רבות התנגדויות. שלוש טענות רווחות מוצגות כנגד מדיניות העדפה זו: על פי הראשונה 

הדבר עשוי לסתור את דרישות חובת המכרזים; על פי השנייה, ביצוע רכש מקומי משמעו ויתור על 

עקרון הכדאיות והחיסכון, והשלישית קשורה בסברה כי רכש מקומי מהווה פתח לשחיתות, העדפת 

מקורבים ופגיעה בסטנדרטים. טענות אלה מבטאות את החשש מפגיעה באינטרס הציבורי. בחוברת זו 

נתייחס לחשש זה ונציג דוגמאות וכלים אשר יחד מציירים תמונה אחרת, לפיה רכש מוניציפאלי מעסקים 

מקומיים יכול להתקיים בצורה כדאית, הן לרשות והן לכלל תושביה, וכל זאת תוך שקיפות והבטחת 

המנהל התקין.

החוברת כוללת דיון במשמעויות של מדיניות רכש ציבורי מקומי ובעיקר בתועלות הכלכליות, החברתיות 

והסביבתיות, הנוצרות מעבר לתועלת הפונקציונאלית-מיידית; וכן, הצגה של חלופות אפשריות לפעולה 

מטעם הרשות המבקשת לקדם רכש מספקים מקומיים. המהלכים מאורגנים על פי צורות ההתקשרות 

אליהן מתייחסות התקנות: במסגרת פטור ממכרז ונוהל הצעת מחיר; מכרזי זוטא; ומכרזים פומביים. כמו 

כן, נדון במכרזי המסגרת המרכזיים ובמשמעותם בהקשר של קידום רכש מקומי. אמצעים המומלצים 

בהקשר זה הם הרחבת מאגר הספקים עם ספקים מקומיים, פיצול מכרזים ואימוץ והטמעת אמות מידה 

חברתיות וסביבתיות במכרזי הרשות.
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مقّدمة 
 أعّد هذا التقرير بهدف مساعدة السلطات احمللية في املناطق الطرفية على اعتماد االقتناء احمللي لتعزيز اقتصادها احمللي. 
تستند سياسة االقتناء احمللي إلى الفكرة القائلة بأنّه ميكن دمج املصالح احمللية في إجراءات االقتناء التي تتبعها السلطات 
احمللية بطريقة تضمن مساهمة املوارد العامة التي تديرها السلطات في تنمية االقتصاد احمللي وحتسني حسن احلال االجتماعي 
واالقتصادي احمللي. فكرة اعتماد االقتناء احمللي كمحرّك للتنمية االقتصادية تستند إلى توّجه ״تنمية االقتصاد احمللي املستدام״ 
)LSED(. يّدعي هذا التوّجه أنّه لتطوير اقتصاد املناطق الطرفية )اجتماعًيا وجغرافًيا(، هناك حاجة لتعزيز اقتصادها احمللي 
من خالل استخدام املوارد احمللية، والتفكير دوًما في مصلحة السكان احملليني. السلطات احمللية-خاصة في املناطق الطرفية-

هي عنصر رئيسي في السوق اإلقليمية، كمشّغلني وكمستهلكني للسلع واخلدمات. ذلك يعني أّن السلطات احمللية قادرة 
الصعيدين  على  للسكان  احليوية  احمللية  املصالح  دعم  خالل  من  احمللي  االقتصاد  تعزيز  في  وواٍع  فعال  مركزي،  دور  أداء  على 

االجتماعي واالقتصادي. 

تشجيع االقتناء العام احمللي ليس سهال، ألّن مطالبة السلطات احمللية بتفضيل املصالح احمللية عند اقتناء االحتياجات البلدية 
املتطلبات  التفضيل قد يتعارض من  أوال، هذا  ادّعاءات رئيسية.  املقاومة غالًبا في ثالثة  تنعكس  باملقاومة.  تصطدم غالًبا 
ثانًيا، االقتناء احمللي قد يعني التنازل عن مبدأ التوفير واالعتبارات اخلاصة بالتكاليف،  القانونية اخلاصة باملناقصات العامة. 
حيث أّن اخليارات غير احمللية قد تكون أقل ثمنًا. االدّعاء الثالث يتطرّق إلى إمكانية تسّبب االقتناء احمللي بالفساد، حيث يتم 

تفضيل األشخاص املقرّبني من الشخصيات العامة وأعضاء اجمللس املنتخبني، وبهذا تتضعضع املعايير األخالقية. 

هذه االدّعاءات تعكس قلق السلطات احمللية إزاء الضرر احملتمل الذي قد يلحقه االقتناء احمللي باملصالح العامة. هذا التقرير 
يتطرّق إلى هذا القلق، ويقترح مناذًجا وأدوات حول كيفية استفادة السلطات احمللية وناخبيها من االقتناء احمللي، إضافة إلى أّن 

االقتناء احمللي قابل للتطبيق مع احلفاظ على الشفافية التامة واإلجراءات الصحيحة. 

التقرير يناقش اآلثار املترتبة على سياسة االقتناء احمللي، خاصة الفوائد االقتصادية، االجتماعية والبيئية التي تتعّدى املكاسب 
الوظيفية الفورية. كما ويستعرض التقرير مسارات العمل التي ميكن للسلطات احمللية خوضها لتعزيز االقتناء من املزوّدين 
احملليني. هذه املسارات تنّظم وفق نوع العقد، كاملعرّف في اإلطار القانوني للمناقصات في إسرائيل. العقود مقّسمة على 
النحو التالي: أ( عقود معفاة من املشاركة في املناقصات وتعتمد إجراء تقدمي مقترح سعر، ب( عقود ثانوية و ج( عقود عامة. 

باإلضافة إلى ذلك، يناقش التقرير املناقصات املركزّة احملزّمة وتأثيرها على تعزيز االقتناء احمللي. 

تدابير  واعتماد  احملزّمة  املناقصات  تقسيم  احملليني،  املزوّدين  حلقة  توسيع  نحو  املوّجه  العمل  تشمل  الشأن  بهذا  التوصيات 
اجتماعية وبيئية حلسن احلال1، كمعايير في املناقصات التي تديرها السلطات احمللية.  

1 Nahum Ben-Elia, “Managed Municipal Sustainability: Toward the Development of a Performance Indicator 
System” )The Jerusalem Institute for Israel Studies, 2010(, http://www.jiis.org/.upload/ben-elia-eng[1].pdf.
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הקדמה

של  לרכש  זה  ובכלל  השונות,  זרועותיה  על  המדינה  של  הקנייה  פעילות  לכלל  מתייחס  ציבורי  רכש 

עבודות, שירותים וטובין הנדרשים לצורך פעולתה השוטפת1. המושג רכש מקומי מתייחס לצד השני של 

באזורי  מקומיים  ספקים  מושבם.  מקום  על  והטובין,  השירותים  ולספקי  ליצרנים  כלומר  האינטראקציה, 

במכרזים  להשתלב  סיכוייהם  אשר  ובינוניים,  קטנים  עסקים  לרוב,  הנם,  וחברתית  גיאוגרפית  פריפריה 

ציבוריים נמוכים לעומת סיכוייהם של תאגידי שירות והפצה גדולים2. אלא שחיוניותם של עסקים מקומיים 

לתחזוקת הכלכלה המקומית מצדיקה מאמץ מיוחד להקלת נגישותם לשוק הרכש המקומי.

מדוע כדאי לרשויות לקדם רכש מקומי? כאשר רשות מקומית מאמצת מדיניות של רכש מקומי, היא 

מזרימה משאבים לעסקים מקומיים, משפרת את מצבם הכלכלי והחברתי של התושבים ובכך תורמת 

ובעלייה  רווחה  ושירותי  רווחה  גם למצבה הכלכלי כרשות, באמצעות חסכון על תשלומי  ישיר  באופן 

בהכנסות מארנונה.

יתר על כן, מחקרים מלמדים אותנו שרכש ציבורי מקומי תורם:

להתפתחות עסקים בבעלות מקומית, המשפרת את רמת ההכנסה של תושבים מקומיים; מרחיבה    c

את מעגל התעסוקה ואת מגוון אפשרויות התעסוקה.

להעצמת העסקים המקומיים בשל הצורך בחדשנות ובחתירה להתמודדות בשוק תחרותי;   c

לשימור ערכים סביבתיים, הנובע בין היתר מהקטנת גזי פליטה הנלווים לניוד עובדים וסחורות;   c

ובחיזוק הזהות  והרחבת המעורבות של עסקים מקומיים בחיי הקהילה  לשיפור החוסן הקהילתי    c

הייחודית שלה.

לשם מה, אם כך, נדרשת חוברת זו? מדוע לא כל הרשויות המקומיות מקיימות מנהג זה? הטיעונים 

שהעדפה,  האמיתי  החשש  ובראשם  משקל,  וכבדי  רציניים  הנם  המקומי  הרכש  כנגד  עומדים  אשר 

במיוחד במקום קטן כרשות מקומית בפריפריה, תוביל לשחיתות ולהעדפת מקורבים, או תהפוך את 

מקבלי ההחלטות לכתובת לאיומים מצד גורמים עבריינים בעלי אינטרסים כלכליים. טיעון מרכזי נוסף 

ולכן  ביותר”, טיעון שמצד אחד הוא אובייקטיבי  הוא ההיצמדות לשורה התחתונה של “המחיר הזול 

יש בו בכדי לצמצם את החשש משחיתות, אך מאידך הוא מזניח את ההתייחסות לאיכויות הרחבות 

ולתועלות ארוכות הטווח. ניתוח צר של הכדאיות הכלכלית של הרכש, במיוחד לאור התביעה הגורפת 

להציג שימוש חסכני וחד ממדי בכספי התקציב, גורם להימנעות מהעדפה של ספקים מקומיים ומייצר 

תנאי שוק המהווים “תקרת זכוכית” עבור ספקים מקומיים והחלשה מתמשכת שלהם. בנוסף, מדיניות 

של  למצב  שנלווים  עקיפים  ממחירים  מתעלמת  התחתונה  לשורה  היצמדות  על  ורק  אך  המושתתת 

לרשויות המעוניינות  לסייע  ניתן  כי  עלה מתוך ההבנה,  זו  בחוברת  הצורך  כלכלה מקומית חלשה. 

לאפשר העדפה של רכש מספקים מקומיים כמנוף לשיכלול וחיזוק כלכלתה של הקהילה המקומית. 

וכי ניתן לעשות זאת מבלי לוותר על איכות, יעילות והתנהלות שקופה ואתית, ובאופן שלא יותיר 

מקום לשחיתות או לבזבוז משאבים.

http://www.jiis.org.il/.upload/kayamut.pdf 131 ’בן-אליא, נ. ) 2010(, עמ    1

על החסמים להשתלבותם של עסקים קטנים ובינוניים ברכש הממשלתי ראו: דו”ח הוועדה לבחינת חסמים של עסקים קטנים ובינוניים    2
 ,( ADCIT(, 2011 עידוד שיתופם של עסקים קטנים ובינוניים במכרזים ממשלתיים; וכן דו”ח ,)ברכש הממשלתי; דו”ח ממ”מ )2007

גופים ממשלתיים לתמיכה בעסקים קטנים בעולם, סקירה משווה.



רי 7 | רכש מקומי ציבו

االقتصاد احمليل املستدام
כלכלה מקומית מקיימת 
Local Sustainable  Economic Development

וניהול עסקאות עם נותני שירותים מקומיים הוא מהלך חיוני  חוברת זו מיועדת לכל מי שחש שרכש 

לטובת חיזוק הכלכלה המקומית, ובה בעת חושש שיש בו כדי להתנגש עם הוראות החוק מחד ועם 

ההיגיון הכלכלי הנדרש בכל עסקה מאידך. במטרה להתמודד עם החסמים המצוינים לעיל, נציג בעמודים 

לעזר  תהיה  זו  שחוברת  היא  תקוותנו  הקיימת.  החקיקה  במסגרת  הקיימות  האפשרויות  את  הבאים 

בקרב בעלי תפקידים ברשויות, מנהלי רכש, גזברים, מנכ”לים של רשויות ושל תאגידים עירוניים ומנהלי 

ונאמר,  נוסיף  ציבור.  ונציגי  מועצה  ומועמדים, חברי  רשויות  כמו ראשי  ציבור  אנשי  וכן בקרב  אגפים, 

שבמצב אידיאלי נוכל אף להרחיב את טווח האפשרויות לרכש מקומי אף מעבר למה שמתאפשר במצב 

הקיים, תוך הבנה שבכל מצב ניתן לייצר מנגנוני פיקוח לטובת שקיפות, הוגנות ויעילות.

החוברת בנויה משני חלקים:

החלק הראשון עוסק במשמעות הרחבה של רכש מקומי על ידי רשויות מקומיות; החלק השני, העיקרי, 

שונים,  התקשרות  אופני  שלושה  משקפים  הנתיבים  מקומי.  לרכש  אפשריים  נתיבים  שלושה  מציג 

כפי שהם מוגדרים על ידי המחוקק: רכש על בסיס פטור ממכרז; רכש באמצעות מכרז פומבי; ורכש 

באמצעות מכרז מרכזי. בכל אחד מהנתיבים מוצגת בקצרה השיטה, בצירוף דוגמאות. כמו כן, מצורף 

לחוברת נספח הכולל הפניות לקריאה נוספת.

ותשמש  המקומיות,  ברשויות  והדלתות  הלבבות  בפתיחת  תסייע  זו  קצרה  שחוברת  מקווים  אנו 

כמורה נבוכים מעודד לעושים במלאכה למען רווחת התושבים.
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חלק א’: המשמעות הרחבה של רכש מקומי על 
ידי רשויות מקומיות

בנגב,  המקומית  בכלכלה  ביותר  משמעותי  גורם  הן  בכלל  ציבוריות  ורשויות  בפרט  מקומיות  רשויות 

המקצה באופן שגרתי תקציבים לפיתוח פרויקטים שוטפים או מיוחדים. כאשר כוח הקנייה של התושבים 

אינו גדול באופן יחסי, הרשות, אשר צורכת שירותים ומפעילה פרויקטים של בינוי ותשתיות, היא למעשה 

שחקן מרכזי, יציב ומשפיע ביותר. ככזה, הרכש המקומי הציבורי מהווה מנוף לפיתוח כלכלי, חברתי 

וסביבתי בכלל, ובאזורים מוחלשים בפריפריה בפרט.

רכש מקומי כדאי לרשות בשל מספר סיבות:

מקומיים,  תושבים  להעסיק  נוטים  מקומיים  עסקים  בעוד  ואיכותה:  ביישוב  התעסוקה  היקף  הגדלת 

כך  התעסוקתי,  הסולם  של  הנמוכים  בשלבים  רק  מקומיים  תושבים  להעסיק  נוטות  גדולות  רשתות 

שהתעסוקה האיכותית נשמרת לרוב בידי השדרה הניהולית המיובאת מהמרכז. ביקושים מצד גורמים 

ציבוריים הם ביקושים יציבים המבטיחים שהעסקים המקומיים, שהם בעיקר קטנים ובינוניים המעסיקים 

עד 20 עובדים, יהיו צומחים ויציבים. מחקרים שבחנו את תרומתם של עסקים קטנים ובינוניים מקומיים 

ותורם  גבוה,  הנו  זה  בסקטור  הנוצר  החדשות  המשרות  שמספר  מראים  תעסוקה,  מקומות  ליצירת 

יותר מאשר עסקים גדולים העוברים למקום. אף הבנק העולמי טוען  ולעלייה בתוצר לנפש,  לתפוקה 

שבמקום להיות טרודים בחיזור אחרי פירמות גדולות, ייטב למעצבי המדיניות להתמקד בטיפוח יזמות 

 Instead of being preoccupied with firm chasing attracting large mature firms“ :בקהילותיהם

 from other locations, policy makers should focus on encouraging entrepreneurship in their
communities”.3 בנוסף להיקף המשרות, גם מניפת אפשרויות התעסוקה מתרחבת בזכות מדיניות 
ההעדפה של עסקים מקומיים, המסייעת לעסקים ולעוסקים להתפרנס ממתן שירותים במקום, ומעשירה 

את מגוון אפשרויות התעסוקה המקומית.

איכות העסקים: קידום של רכש מקומי תוך דרישה שלא לפגוע בסטנדרטים, תורם לחדשנות ברמה 

המקומית, אשר לכשעצמה, תורמת לשיפור מיומנויות העובדים. כאשר עסק יודע כי יש לו סיכוי של ממש 

להיות ספק של גוף ציבורי, הוא ירצה להשקיע בחדשנות ופיתוח. חשוב לציין כי התפתחות ובניית יכולות 

של עסקים הנה תהליך המצריך שינוי משני הצדדים: הן מצד הביקוש, וזהו מקומה ותפקידה של מדיניות 

הרכש המקומי ברשויות, והן מבחינת ההיצע, מכיוון שעל העסק לספק לרשות במחיר השוק מוצר שאינו 

ההשקעות  במרכז  להיעזר  יכולים  הדרך  בראשית  עסקים  מהמרכז.  הגדולים  מתחריו  של  מזה  נופל 

במשרד התמ”ת4 ואילו עסקים קטנים ובינוניים יכולים להיעזר בסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים, אשר 

עומדת לרשותם במשרד התמ”ת5.

עידוד מצוינות עסקית מקומית: רכש מקומי מהווה עוגן איתן לפעילות העסקים המקומיים ולתעסוקת 

עובדיהם. לאלמנט היציבות מתווספת בקרת האיכות שיכולה הרשות לבצע, ובכך לתמרץ את העסקים 

3 Ghani, Ejaz; Kerr, William R.; O’Connell, Stephen D.. 2011. Who Creates Jobs. World Bank, Washington, DC. 
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/10072 License: CC BY 3.0 Unported.”

4 http://www.tamas.gov.il/NR/exeres/1048C2B7-AFAE-46BE-971D-3BD24DDCB6EE.htm

5 http://sba.tamat.gov.il/Pages/Default.aspx
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של  התחרותיות  לכושר  לתרום  עשוי  זה  שיפור  המוצר.  וברמת  השירות  במתן  להשתפר  המקומיים 

עסקים אלו גם ביחס ללקוחות נוספים.

גיבוש אשכול כלכלי מתמחה סביב הנכסים הייחודיים: בערי הפריפריה, הרשות המקומית היא לרוב 

צרכן מרכזי ועל כן יש ביכולתה להניע פעילות כלכלית שתתמוך בפיתוח אשכולות כלכליים סביב הנכסים 

הייחודיים.

תמרוץ שרשראות ספקים מקומיות: רכש מעסק מקומי מבטיח “מחזור נוסף” לחלק מהכסף המושקע 

בכלכלה המקומית. בנוסף, הוכח כי עסקים מקומיים משאירים יותר כסף בכלכלה המקומית בהשוואה 

לחנויות רשת6 – הן באמצעות קשרים אנכיים )קשר בין ספק ליצרן במעלה שרשרת הייצור( והן אופקיים 

)קשר בין יצרנים של מוצרים משלימים( עם יצרנים מקומיים.

תרומה לסביבה: רכש ציבורי מקומי עשוי לתרום לעמידה ביעדים סביבתיים, למשל הודות לכך שצמצום 

השינוע מקטין זיהום אוויר.

תרומה לחוסן הרשות עצמה: עסקים משגשגים רבים יותר יוכלו לשלם מיסים, היטלים וארנונה גבוהים 

יותר.

בין  האמון  לבניית  תורם  מקומי  ציבורי  רכש  המקומית:  התרבות  ולחיזוק  הקהילתי  לחוסן  תרומה 

קהילת העסקים המקומית לבין הרשות, וכן לסולידריות של קהילת העסקים המקומיים, באופן שמשפיע 

על התושבים. במצב זה, גם העסקים בתורם נוטים לפתח מעורבות קהילתית ואחריות חברתית. כך, 

למשל, רשויות מקומיות באירופה שסיגלו לעצמן תהליכי מכרזים ומדיניות רכש הפועלים לאור הנאמנות 

לציבור, הגבירו את המעורבות של הקהילה, יצרו קשרים בין עסקים מקומיים, ופעלו באופן מדויק יותר 

לרווחת התושבים.

לסיכום, רשויות מקומיות וגופים ציבוריים אחרים מהווים צרכן משמעותי ביותר: הם צורכים שירותים 

ומוצרים בהיקף גדול ובאופן עקבי. כאשר הם צורכים את השירותים והמשאבים הללו מספקים שאינם 

מקומיים, הם גורמים לכך שכספים ציבוריים רבים שהיו יכולים לפעול לטובת הכלכלה המקומית, זורמים 

מהמקום תוך תרומה לריכוזיות של תאגידים גדולים, ארציים או בינלאומיים. זאת ועוד, כאשר הרשות 

המקומית פועלת על פי שורת הרווח הכספי בלבד, היא חוטאת לייעודה. הרשות האמונה על השגת 

יעדים ציבוריים צריכה לפעול למימוש המחויבות לסביבה, לתעסוקה, לצמצום פערים ולרווחת התושבים. 

הרשות המקומית המתייחסת לעלויות ותועלות סביבתיות וחברתיות, ולא רק ל”שורת הרווח הצרה” 

היא רשות הפועלת למימוש האינטרס הציבורי הרחב.

על רכש ציבורי ודרכי התמודדות במדינות אירופה

מדינות ורשויות מוניציפאליות רבות באירופה זיהו את הפוטנציאל הגלום ברכש ציבורי מקומי כאסטרטגיה 

להתמודדות  רבות  יצירתיות  דרכים  סללו  אלו  רשויות  וכלכליים.  סביבתיים  חברתיים  יעדים  לקידום 

עם המתח המובנה בתוך התקנות וההוראות של האיחוד האירופי אשר מצד אחד מגדירות את כלל 

המדינות החברות באיחוד כ”שוק אחד” )single market( ומנגד מצהירות על הצורך להשתמש ברכש 

ראו רשימת קריאה בסוף.    6
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הציבורי כאמצעי לקידום יעדים חברתיים סביבתיים וכלכליים. הדרכים להתמודדות עם המתח הזה כללו 

התייחסות מיוחדת לתנאים השונים המופיעים במכרזים הציבוריים. כך, למשל, רשויות באיטליה יצרו 

חלוקה לתתי מכרזים )lots( בכדי לאפשר לעסקים מקומיים לקחת חלק במכרזים7. רשויות באוסטריה, 

פינלנד ואיטליה הגדירו דרישות ממוקדות במכרזים אשר בד בבד מנגישות את המרכז לספקים מקומיים 

ומספקות מענה הולם לצורך מקומי, לדוגמא: מזון מקומי בעל איכויות של טריות וטעם ייחודי. דוגמא 

מעניינת נוספת מצויה באזור דלרנה )Dalarna( בשוודיה, שם יצרו מספר רשויות במשותף הפרדה בין 

וכן על מנת לתת  הייצור להפצה בתוך תנאי המכרז, במטרה לאפשר לעסקים מקומיים לקחת חלק, 

מענה ליעדים סביבתיים וחברתיים. רשויות באנגליה ובסקוטלנד יצרו גישות משלימות המשלבות מצד 

אחד שינויים בתנאי המכרז, ומצד שני, בניית יכולות לעסקים מקומיים. לסיכום, רכש ציבורי מקומי מהווה 

כיום מוקד לעיסוק רחב ומגוון ברשויות ובמדינות רבות באירופה, אשר מפתחות כלי מדיניות, יוזמות 

ותוכניות במסגרות האיחוד האירופי ובשטח עצמו, מתוך חתירה מתמדת למימוש הפוטנציאל ברכש 

ציבורי לטובת יעדים חברתיים, סביבתיים וכלכליים.

המכפיל המקומי

תרומתו של רכש מקומי גדולה מהנראה לעין והמשתקף בדוחות ההכנסות והוצאות של רשויות, מכיוון 

שספקים מקומיים נוטים לרכוש אף הם מספקים מקומיים אחרים, ובזאת יוצרים “מכפילים מקומיים” 

המגדילים את כמות המשאבים הכוללת, לטובת תושבים רבים יותר. כך, רשות המקדמת מדיניות של 

“רכש מקומי”, ומפנה חלק ניכר מתקציביה לרכש מספקים מקומיים, מחזקת את כלכלת תושביה: כל 

שקל המחליף יד, מכפיל את עצמו. המכפיל המקומי Local Multiplier הוא תהליך וכלי מדידה אשר בוחן 

את ההשפעה של הוצאה כספית על צמיחתה של הכלכלה המקומית. כל סבב מכפיל את היקף ההוצאה 

ואת כמות המשאבים הנשארים בכלכלה המקומית. אם, לדוגמה, גורם ציבורי משקיע סכום כסף כלשהו 

לטובת אירוע מקומי, זהו הסבב הראשון. בסבב השני נבחן כמה מתקציבי ההפקה מוקצים לעבודה עם 

ספקים ועובדים מקומיים, ובסבב השלישי נבחן שוב את עד כמה אותם ספקים מקומיים מתבססים על 

צריכה מספקים מקומיים והעסקת עובדים מקומיים.

מדידה של “המכפיל המקומי” יכולה לסייע לנו לבחון כמה אחוזים מהתקציב הציבורי מופנים לקידום 

הכלכלה המקומית. תוצאותיה של מדידה כזו יוכלו לספק לרשות תמונה המשקפת מצד אחד את המצב 

הקיים, ומצד שני יאפשרו לה לקדם מדיניות רכש שתעודד צמיחה של הון מקומי.

EU small business act 2012 ראו פרק . 3.15 ב  7
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כיצד עובד המכפיל המקומי? אילוסטרציה

נניח שיש בידינו סכום של עשרה ₪. אם נקנה עוגה ברשת סופרמרקט, יישארו כ -20% מסכום 

כשהיא  מהאזור,  החוצה  תזלוג  והיתרה  העובדים(,  שכר  )שעיקרם  המקומית  בכלכלה  הקנייה 

מגולמת ברווח של הרשת ובעלויות המפעל המייצר. לעומת זאת, בקנייה בקונדיטוריה מקומית, 

80% מסכום הקנייה יישאר במקום כשהוא מגולם בתשלום הארנונה של הקונדיטוריה, ברווחיהם 

ייתכן  כן,  כמו  השירות.  נותני  של  ובשכרם  הייצור  על  האמונים  העובדים  בשכר  הבעלים,  של 

שהקונדיטוריה, בהיותה עסק קטן יחסית, עורכת את קניית מוצרי היסוד בחנויות מקומיות. אם 

מקומיים,  וספקים  מעובדים  שלהם  העסק  מצורכי   80%- כ  הם  גם  ירכשו  אלו  וספקים  עובדים 

הקמעונאות  בענף  מחקרים  פי  על  שנעשתה  זו,  דוגמה  המקומית.  בכלכלה   64% עוד  יישארו 

ומחקרים על ההבדל בין השפעת מלונות רשת ומלונות בוטיק מקומיים על הכלכלה, מבארת כיצד 

בעוד שרכישת העוגה הראשונה ב-10 ₪ השאירה בכלכלה המקומית 12.4 ₪ בלבד, אותו סכום 

שהושקע בעוגה השנייה , נשא ערך של 24.4 ₪ לכלכלה המקומית: למעלה ממאה אחוזי תשואה.

80% נשאר בכלכלה המקומית 20% נשאר בכלכלה המקומית

מה נשאר        מה נכנסמה נשאר        מה נכנס
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חלק ב’: שלושה נתיבים אפשריים לביצוע רכש מקומי

תקציבי הפעילות השוטפת של הרשויות המקומיות בישראל מגיעים ברובם מתקציבי מדינה8, ותרומתם 

או  מהתושבים,  ארנונה  בגביית  המתקשים  מוחלשים  ויישובים  קטנות  לרשויות  במיוחד  משמעותית 

לרשויות שאזורי התעשייה שלהן מניבים הכנסות מצומצמות בלבד. משאבי המדינה המועברים לרשויות 

מיועדים למימון רכש ושירותים בתחומי החינוך, רווחה ופיתוח.

מדובר בעשרות רבות ואף מאות מיליוני שקלים מדי שנה. בבסיס מדיניות הרכש של הרשויות עומדת 

תפיסת המדינה את הרשויות כצינור, כגוף מבצע, בעל שיקול דעת מצומצם יחסית. תפיסה זו מאותגרת 

“ספקי  להיותם  מעבר  תפקידם  להרחבת  הפועלים  רשויות  ראשי  מעט  לא  ידי  על  האחרונות  בשנים 

תושבי  של  החיים  איכות  על  והמשפיעה  החלטות  המקבלת  ומפתחת,  יוזמת  יישות  לכדי  שירותים”, 

הרשות. בפועל, כל נושא הרכש ברשויות מוסדר באמצעות חקיקה ונהלים שונים מעט זה מזה כשמדובר 

בעיריות, רשויות מקומיות, מועצות אזוריות בגדלים שונים ובתאגידים עירוניים. למרות השוני בפרטים, 

ישנם מספר קווים מנחים המשותפים לכל הרשויות המאפשרים במסגרת החקיקה הקיימת להעדיף 

בתנאים מסוימים ספק מקומי.

כיצד ניתן לקדם רכש מספק מקומי במסגרת כל אחד מאופני ההתקשרות במסגרת החקיקה הקיימת? 

העיריות  בתקנות   ;  1992- התשנ”ב  המכרזים,  חובת  בחוק  מפורטים  חוק  פי  על  המחייבים  הכללים 

)מכרזים(, התשמ”ח -1987; ובצו המועצות המקומיות )א(, התשי”א -195 , צו המועצות המקומיות )ב(, 

התשי”ג -1953 צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, התשי”ח -1958 . החוקים, התקנות והצווים 

הללו חלים על הרשויות המקומיות בהתאם לסוג הרשות המקומית )עירייה, מועצה מקומית או מועצה 

אזורית( ויכונו להלן: “החקיקה”.

בפועל, קיימים שלושה אופני התקשרות עיקריים: התקשרות ללא מכרז )“פטור ממכרז”(; התקשרות 

באמצעות מכרז פומבי )כשמו כן הוא( או באמצעות מכרז זוטא )פניה יזומה לספקים/קבלנים הרשומים 

במאגר של הרשות(; הצטרפות למכרז מרכזי של החברה למשק וכלכלה או מנהל הרכש הממשלתי. 

מדובר במכרזי מסגרת פומביים, אשר פורסמו כמכרז פומבי. דרישות החוק והתקנות נועדו להבטיח ניקיון 

כפיים ושוויון הזדמנויות בתוך מהלכי הרכש הציבורי, ולמנוע שחיתות אשר מחבלת בתפקוד הרשות 

ביכולתם של המועדפים  הן  לפגוע  לנצל כראוי את משאביה. העדפה של מקורבים עשויה  וביכולתה 

להתקיים בשוק תחרותי והן באינטרס הציבורי, לכן המנגנונים המוצעים כאן מבוססים בראש ובראשונה 

על שקיפות, על התחשבות באינטרס הציבורי ועל חתירה לרווחה חברתית. המנגנון המוצע כאן מיועד 

לתת מענה להעדפה המובנית של העסקים הגדולים וקבוצות המרכז וכן לריכוזיות המתבטאת בשליטה 

של האליטות הכלכליות ובפגיעה בכלכלת הפריפריה. אנו מעודדים את הרשויות בפריפריה לפעול 

באופן חוקי, ומציעים להן מדיניות פרו-אקטיבית שתסייע לאזן במעט את המנגנונים המקבעים את 

הכוח במרכז הכלכלי, בין היתר בשל היטלי השבחה והכנסות מארנונה, המועברים בעיקר לרשויות 

מעסקים  הארנונה  הכנסות  הגדלת  את  בבד  בד  תאפשר  המקומיים  העסקים  העצמת  החזקות. 

ואת צמצום התלות של התושבים במנגנוני הרווחה. יש להדגיש שוב, כי כל אלה חייבים להיעשות 

בהתאם לכללים ותוך פיקוחם והנחייתם של היועצים המשפטיים ברשויות. רשות יכולה לקדם רכש 

מקומי, תוך שמירה על החוקים והתקנות שנועדו להבטיח יעילות כלכלית ומנהל תקין, בשני נתיבים 

עיקריים:

גם תקציבי פילנתרופיה רבים מחייבים הצגת משאבים מקומיים )matching(. לאחרונה מעודד משרד הפנים פיתוח פרויקטים מניבי    8
הכנסה בקרב רשויות מקומיות. גם עליהם יש להחיל לתפיסתנו את מדיניות הפיתוח והרכש המקומי.
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נתיב ראשון: התקשרות ללא מכרז ופניה ישירה לספקים מקומיים9 

בראש ובראשונה, ניתן לשכלל את נגישות הספקים המקומיים לרכש שמבצעות הרשויות המקומיות 

בכל המצבים המוגדרים בחקיקה כפטור מעריכת מכרז, בהם רשאיות הרשויות המקומיות לבצע את 

הרכש המקומי ללא מכרז. כאשר ניתן לבצע הזמנת טובין או שירות ללא מכרז, זו הזדמנות טובה לפנות 

לספקים ולעסקים מקומיים שייצרו מכפיל מקומי. לשם ההדגמה בלבד, נציין להלן מספר פטורים החלים 

על עיריות בהתאם לתקנות העיריות )מכרזים(10:

רכש מגופים דוגמת תאגידים עירוניים, עמותות וחברות לתועלת הציבור, הנחשבים לתאגיד    .1

המוכר כמוסד ללא כוונת רווח - בהתקשרות עם תאגיד המוכר כמוסד ללא כוונת רווח לרכישת 

שירותים או לביצוע מיזם למטרת חינוך, תרבות, רווחה או ספורט, תהיה העירייה פטורה ממכרז 

בהתקיים התנאים הבאים11 :

העירייה מחזיקה 40% לפחות מהונו של התאגיד או מכוח ההצבעה בו או בכוח למנות 40%    -

לפחות מחברי הגוף המנהל שלו.

התאגיד תורם ממקורותיו מחצית לפחות מעלות ביצוע המיזם.   -

-  20% לפחות מתרומת התאגיד לעלות ביצוע המיזם הם ממקורות שאינם מתקציב המדינה.

במכרז  ייעשו  העירייה,  עם  מההתקשרות  הנובעות  נוספים  צדדים  עם  התאגיד  התקשרויות    -

בהתאם לדין החל על העירייה.

אישור מועצת העירייה מדי שנה את תוכנית העבודה לביצוע המיזם.   -

שר הפנים אישר לעירייה לייסד את התאגיד.   -

לתאגיד אישורים תקפים מהרשם המוסמך לעניין על פי דין.   -

פטור בהתקשרות לביצוע עבודה מדעית, אמנותית או ספרותית12  - בשל העובדה כי המוצר    .2

הנרכש כאן הנו ייחודי ליוצר מסוים, ולא ניתן לקבל את אותו מוצר בדיוק מאף ספק אחר, בתחום זה 

ניתן פטור ממכרז.

אמון  יחסי  או  מיוחדים,  ומומחיות  ידע  הדורשת  מקצועית  עבודה  לביצוע  בהתקשרות  פטור    .3

מיוחדים13, כגון: עבודות תכנון, פיקוח, מדידה, שמאות, ייעוץ ועבודות כיוצא באלה.

- כשההתקשרות היא עד היקף מסוים הקבוע בתקנות,  רכש עד היקף המאפשר פטור ממכרז    .4

יינתן פטור מלא ממכרז, כפי שנדון בסעיף הקודם. מעבר לסכום זה, יינתן פטור חלקי ממכרז פומבי, 

אך יידרש מכרז זוטא, שתנאיו יפורטו בנתיב ההתקשרות הבא. הפטור ממכרז נועד לאפשר לרשות 

כפי  )המתנהל,  שלה  הספקים  מאגר  את  להרחיב  השכילה  במידה שהרשות  גמישות.  של  מרחב 

שיפורט להלן, לצורך מכרזי זוטא(, כך שיכיל את מירב הספקים המקומיים האפשרי, זוהי הזדמנות 

)מכרזים(; התוספת הרביעית לצו המועצה  לפירוט מלא של כל סוגי ההתקשרויות הפטורות ממכרז ראו סעיף 3 לתקנות העיריות    9
המקומיות א; סעיף 182 א לצו המועצות המקומיות ב; התוספת השנייה לצו המועצות המקומיות)מועצות אזוריות(. 

10 יובהר כי אין בפירוט המובא בחוברת כדי למצות את הזכאות לפטורים ו/או את כל התנאים הנדרשים על מנת לקבלם, וכי יש להתייעץ 
עם היועץ המשפטי של הרשות בכל מקרה לגופו. 

סעיף 3 )14( לתקנות העיריות )מכרזים(.  11

סעיף 3 )5( לתקנות העיריות )מכרזים(.  12

סעיף 3 )8( לתקנות העיריות )מכרזים(. ראו גם פס”ד עע”מ 6145/12 נצרת עילית נ’ הרטמן )2013 (.  13
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יינתן בהיקפי התקשרות  לבחור ספק מקומי. פטור מלא )הדורש רק פנייה לקבלת הצעת מחיר(, 

מצומצמים יחסית. כך, למשל, בכל הנוגע להתקשרויות של עיריות, יינתן פטור מלא בהתקשרויות 

שערכן אינו עולה על 26,000 ₪ )מעודכן לינואר 2013 הסכום הקובע הוא 140,200 ₪(14 .

פיצול מכרזים – בפרויקטים גדולים, בעיקר של פיתוח, בינוי ותשתיות ניתן לפצל את המכרזים לפי    .5

תחומים15. במקום להתקשר עם קבלן אחד גדול שיזכה בפרויקט כולו ויפעיל קבלני משנה )בדרך 

כלל מקומיים(, ניתן לפצל את המכרז לתחומי פעילות. פיצול כזה יאפשר גם לספקים קטנים יותר 

להתמודד במכרז ישירות. באופן כזה ייחסך פער התיווך מהרשות או שיינתן לעסק הקטן. אמנם 

פיצול המכרזים דורש עבודה ראשונית נרחבת יותר מהוצאה של מכרז אחד, אך הוצאת המכרזים 

היא מיומנות נרכשת, והתועלת עולה על הטרחה.

דוגמא: מכרז לפיתוח רחוב חדש/שיפוץ רחוב קיים הוא בדרך כלל פרויקט רב תחומי, הכולל 

עבודות מסוג: הכנת הדרך, )הכנת מצעים, סלילת הכביש וכדומה( החלפת או התקנת מערכות 

ועוד.  גינון,  גידור ומעקות בטיחות, תימרור  גופי תאורה,  מים ביוב, תקשורת וחשמל, התקנת 

לגשת  המסגרות  בתחום  מקומיים  לקבלנים  יאפשר  השונים,  לתחומים  כזה  מכרז  של  פירוק 

לפרקי הגידור, קבלני גינון לפרק הגינון, קבלני חשמל לפרק חשמל ותאורה, וקבלני אינסטלציה 

לפרק מים וביוב.

יש לשים לב, שלמכרזים בתחום הבנייה והפיתוח נדרש מנהל פרויקט ולכן יכולה הרשות לדרוש 

כבר במכרז שמנהל הפרויקט מטעם הקבלן הראשי )בדוגמא זו קבלן עבודות הדרך והסלילה( ינהל 

את כל העבודה באתר, כולל זו שמתבצעת על ידי קבלני התחומים האחרים. אז מה עושים? בונים 

מאגר ספקים בו משולבים כמה שיותר ספקים מקומיים ומפצלים מכרזים.

נתיב שני: התקשרות באמצעות מכרז

זוהי דרך ההתקשרות המועדפת מבחינה נורמטיבית, בפרט כשמדובר ברשויות ובגופים שלטוניים ו/

או ציבוריים. ההתקשרות באמצעות מכרז מאפשרת לרשויות המקומיות להטמיע אמות מידה חברתיות 

וסביבתיות, המבליטות את ההיבט המקומי במכרזים, וזאת לרבות דרך קביעת תנאי הסף. במסגרת 

המכרזים הנוהגים ברשויות המקומיות יש להבחין בין שני סוגים עיקריים: מכרז זוטא ומכרז פומבי.

1. מכרז זוטא

החקיקה המסדירה את נושא המכרזים מאפשרת לרשות המקומית להתקשר בחוזה להזמנת טובין, או 

לביצוע עבודה בסכום נמוך, על פי מכרז המכונה “מכרז זוטא”. למעשה, מדובר במכרז “סגור” במסגרתו 

פונה הרשות המקומית למספר מצומצם של ספקים או קבלנים הרשומים ברשימות המנוהלות לצורך כך 

)3( לתקנות העיריות )מכרזים(. יש לציין, כי במועצות אזוריות ובמועצות מקומיות היקף ההתקשרות הפטור ממכרז שונה  14 תקנה 3 
מעט, ולעיתים תלוי במספר התושבים. למען הסר ספק, מובהר כי הסכומים המצוינים הינם בהערכה בלבד וכי הסכומים המדויקים 

מתעדכנים מדי חודש ונקבעים באופן רשמי על ידי משרד הפנים. 

15 בהקשר זה, יש לשים לב כי פיצול כאמור יתאפשר כל עוד ההתקשרויות אותן מפצלים אינן מהוות למעשה “עבודה שלמה אחת”, 
כמוגדר בסעיף 5 לתקנות העיריות )מכרזים(. סעיף דומה קיים גם בחקיקה הרלבנטית למועצות המקומיות והאזוריות.
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על ידי הרשויות. בכך טמון ההבדל המרכזי של מכרז זוטא ממכרז פומבי, שכן הראשון נעשה באמצעות 

פרסום ו/או שליחת הודעה לארבעה או שישה ספקים הרשומים ברשימה האמורה, ואילו השני )מכרז 

פומבי( מתפרסם בעיתון ופתוח להשתתפותו של כל מציע המעוניין להגיש הצעה ועומד בתנאי הסף 

שנקבעו למכרז 16 .

להדגמה בלבד, נציין כי בכל הנוגע לעיריות, מאפשרות התקנות להתקשר במכרז זוטא כשערכו של 

החוזה עולה על כ -140,200 ₪ אך אינו עולה על כ -685,000 17₪ :

סדרי הגודל של מכרז הזוטא קובעים, כי כאשר ערכו של החוזה עולה על כ-140,200 ₪ אך אינו    -

עולה על כ -342,200 ₪ - יש לפנות לפחות לארבעה ספקים/ קבלנים המופיעים ברשימה.

כאשר ערכו של החוזה עולה על כ -342,200 ₪ אך אינו עולה על כ-685,000 ₪ - יש לפנות לפחות    -

לשישה ספקים/ קבלנים המופיעים ברשימה. 

בהתאם לכך, מכרז זוטא מאפשר ואף מחייב את הרשויות המקומיות לבנות מאגר ספקים אשר יכול 

לכלול ספקים מקומיים אליהם ניתן לפנות לצורך הגשת הצעות והשתתפות. את רשימת הספקים יש 

להרכיב תוך פנייה פומבית כחוק. אנו ממליצים להיעזר לשם כך בגופים העירוניים והמט”ים וכן ליזום 

במקביל גם פניות פרטניות. את מאגר הספקים יש לנהל בהתאם להוראות החקיקה הרלבנטיות לכל 

סוג של רשות מקומית, והוא יכול לשמש הן לצורך פנייה לקבלת הצעות מחיר להתקשרויות עד לגובה 

והן לפנייה אל ספקים במקרים בהם  -140,200 ₪ בעיריות(  כ  )למשל,  הסכום הפוטר מעריכת מכרז 

נדרש קיומו של מכרז זוטא )סגור(.

2. מכרז פומבי

המכרז הפומבי הוא למעשה המכרז הרגיל, המהווה את ברירת מחדל בכל התקשרות של הרשויות 

המקומיות. חובתן של הרשויות המקומיות לערוך מכרז פומבי הנה כללית ועקרונית בכל מצב בו לא קיים 

פטור על פי החקיקה ו/או לא קיימת אפשרות לערוך מכרז זוטא18 . יתרונותיו של המכרז הפומבי קשורים 

לתהליך;  הנלוות  והעלויות  הבירוקרטיה  הם  וחסרונותיו  והתחרותיות,  ההזדמנויות  שוויון  לעקרונות 

הפרסום, סיור הקבלנים, עיון במסמכים והנגשתם, הפקת עותקים של מסמכי מכרז, כינוס ועדת מכרזים, 

כמו גם הזמן הארוך שעובר בין קבלת ההחלטה, אפיון הצרכים וגיבוש התקציב, לבין תחילת הביצוע.

דרישות מספקים אשר תורמים באופן מיוחד לכלכלה המקומית, יכולות להיות משולבים במכרזי הרשות 

באחד משני אופנים: כתנאי סף ו/או כאמות מידה. מכיוון שרוב הפעילות של הרשות המקומית נעשית 

במסגרת מכרזים פומביים, כל העדפה של רכש מקומי חייבת להיות מנוסחת כחלק מהמכרז. הכרזה 

כזו נובעת מהתפיסה העקרונית המזהה את טובת היישוב והרשות בראייה רחבה וארוכת טווח, כפי 

שפירטנו בהקדמה. החקיקה מתייחסת לאפשרות של הרשות )עורך המכרז( לקבוע תנאי סף ענייניים, 

ובתוכם להגדיר את מיקום העסק כאחד מתנאי הסף. על מנת לשלב אמות מידה שישקללו את תרומתם 

של העסקים לכלכלה המקומית, יש לערוך ברשות חשיבה מקדימה לגבי השלכות ותועלות אפשריות 

הרשות  את  שישרת  באופן  מידה,  כאמות  במכרז  ולהטמיען  המלצות  לגבש  וחברה,  סביבה  בתחומי 

ראו שמואל הרציג דיני מכרזים כרך א’ )מהדורה שנייה, 2001( בעמ’ 90 .  16

למען הסר ספק, מובהר כי הסכומים המצוינים הינם בהערכה בלבד וכי הסכומים המדויקים מתעדכנים מידי חודש ונקבעים באופן   17
רשמי על ידי משרד הפנים.

ראו הרציג, לעיל ה”ש 12 , בעמ’ 23-22 .  18



רי 16 | רכש מקומי ציבו

االقتصاد احمليل املستدام
כלכלה מקומית מקיימת 
Local Sustainable  Economic Development

או  מיוחדות  טיפול באוכלוסיות  כמו שירותי אבטחה,  כך, למשל, בתחומים מסוימים,  בצורה מיטבית. 

שירות על פי קריאה, המקום שבו מתנהל העסק או מקום מגוריהם של העובדים הנו ללא ספק “תנאי 

נוספת מהווה  דוגמא  ואיכות השירות.  זמן התגובה  על  יש לקרבה הגיאוגרפית השפעה  ענייני”, שכן 

הזמנה של יועצים, אשר עלות הנסיעות שלהם יקרה. גם במקרה זה ניתן לקבוע את מקומיות העסק 

כאמת מידה, בתנאי שיש מספיק עסקים מקומיים המסוגלים לספק את השירות ולעמוד בסטנדרטים. 

לצורך קביעת “אמות מידה” לבחירת הצעה19 יש לייצר מערך ניקוד איכות, המעניק יתרון לספק ככל 

שהוא תורם לקהילה ולכלכלה המקומית.

הוחלט  חברתיים,  שירותים  במתן  הנוגע  במכרז  הרשויות,  באחת  מידה:  אמות  לקביעת  דוגמא 

להוסיף למסמכי המכרז טופס למילוי הצהרה מחייבת בדבר מספר העובדים הסוציאליים האמונים 

הטיפול  בתחום  הוא  גם  אחר,  במכרז  העסקתם.  ותנאי  להם  שיוצע  השכר  את  וכן  השירות  על 

באוכלוסיות מיוחדות, התאפשר למציעים להוסיף התייחסות לטיב השירות שהם מציעים, קשריהם 

עם הקהילה ופעולות הננקטות מעבר לדרישות המינימום הנדרשות על ידי משרד הרווחה: שיתופי 

כ”ניקוד  משקל  ניתן  זו  לאינפורמציה  וכיוצב’.  הסביבה  איכות  לשמירת  פעילות  מקומיים,  פעולה 

איכות” אשר שוקלל לצד עלות השירות.

מוצר  להעדיף  ביותר  והנכונה  הן הדרך החוקית, המוסדרת  איכות”  “ניקוד  ומתן  מידה  קביעת אמות 

או שירות כזה או אחר בשל קריטריונים או מאפיינים החשובים לרשות20. מאפיינים אלו יכולים להיות 

קשורים לדרישות מהספק, כגון ניסיון, שימוש במתנדבים ומיקום העסק; למוצר/שירות אותו רוכשים, כגון 

דרישות לסטנדרטים “ירוקים” של המוצר עצמו או תהליך הייצור שלו; לדרישות ל”אחריות חברתית”, 

העסקה הוגנת וכדומה. מהלך זה הינו תקין וחוקי ובלבד שהתנאי הקובע זאת נכלל במסמכי המכרז. על 

מנת שמנגנון אמות המידה לא יהווה “מדרון חלקלק” להעדפת מקורבים ולשחיתות, יש להקפיד הקפדה 

יתרה על שקיפות אמות המידה הנדרשות והתועלת שבהן, באופן שיהיה ברור לכל. כך, למשל, על פי 

סעיף 4.4 “אמות מידה במכרזים חברתיים” לתקנה 7.4.7 לתכ”ם, רשאי עורך המכרז לקבוע דירוג איכות 

ודרישות מיוחדות הקשורות להיותו גוף המקדם מטרות ציבוריות שיש להן זיקה לשירות נשוא המכרז. 

המשקל שיינתן לכל אמת מידה ייקבע על ידי ועדת מכרזים בעת תכנון המכרז.

המכרזים הפומביים הנערכים על ידי הרשות מקיפים התקשרויות ארוכות טווח ובסדר גודל שמסוגל 

להשפיע על מפת התעסוקה ועל יציבות העסקים המשתלבים בו.

אז מה עושים? משלבים במכרזי הרשות תנאי סף ואמות מידה, שיתייחסו לתועלות היקפיות שהמכרז 

יניב לרשות, ומשקיעים בתכנון נהלים המבוססים על הצלחות, על מנת לשחזר אותם במכרזים עתידיים. 

הנתיב השלישי מתחיל גם הוא במכרז פומבי, אלא שבפועל נערך המכרז על ידי גוף מרכזי ולא מתבצע 

ברשויות עצמן. לפיכך, לא חלים עליו התנאים שצויינו מעלה, ונדרשת מסגרת נפרדת לדיון.

במעטפה  האחרים,  מחלקי ההצעות  בנפרד  יוגשו  המחיר  הצעות  כי  המכרז  במסמכי  המכרזים תקבע  ועדת  שלביים,  דו  במכרזים   19
חתומה, ויסומנו כהצעת מחיר. מובהר כי שני חלקי ההצעה, מעטפת ההצעה ומעטפת הצעת המחיר, יוגשו באותו המועד. מכרז דו-
שלבי ייבדק בשני שלבים: בשלב ראשון ייבדקו המעטפות שאינן כוללות את הצעות המחיר וישוקלל הניקוד האיכותי. בשלב השני 

ייבדקו המעטפות של הצעות המחיר וישוקלל הציון הסופי לכל מציע במכרז.

העמדת תנאי מוקדם או אמת מידה של מקומיות/ קרבה גיאוגרפית במכרז של רשות מקומית נדונה לעומק בפס”ד בעניין עת”מ (נצ’)   20
1254-02-12 ע.מ.ת. ערוצי מדידה ותשתיות בע”מ נ’ מועצה אזורית עמק המעיינות (פורסם בנבו, 21/2/12 ), שם מצוטט השופט ברק 
בהתייחסותו לעיקרון של “עניי ערך קודמים” על בסיס צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) סעיף 60 - בפס”ד נקבע כי: “יוצא אפוא 
שעל רשות מקומית, מוטלת החובה, בין השאר, “...לקדם את ענייניהם הכלכליים ..של תושביה.. סבורני שאין ולא יכולה להיות מחלוקת 

שקידום אפשרות תעסוקה לתושבי המשיבה, הנו בכלל “קידום ענייניהם של תושבי המועצה” )שם, עמ’ 15-14(.
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נתיב שלישי: הצטרפות למכרזי מסגרת מרכזיים

נקדים ונאמר כי מספר ההתקשרויות אותן מבצעות הרשויות באמצעות מכרזי מסגרת מרכזיים הנו קטן 

ביחס למספר ההתקשרויות בנתיבים שאותם סקרנו קודם. יחד עם זאת, סך הכספים של התקשרויות 

אלו גדול ובמקרים מסוימים אף עולה על הסכום אותו מוציאה הרשות בכל מאות ההתקשרויות האחרות 

ולא  יחסית  גדולות  היו חברות  אלו  כל הספקים במכרזים  כי  שלה. בבדיקה מדגמית שערכנו, מצאנו 

שהיכולת  לכך  מודעות  תוך  זה,  במדריך  גם  אלו  למכרזים  להתייחס  צורך  רואים  אנו  לכן,  מקומיות. 

של הרשות להשפיע על כך שספקים מקומיים ישולבו בהם היא מוגבלת, ולאור הידיעה ששינוי בכיוון 

המקומי יהיה בעל השפעה מיידית נרחבת.

מכרז מסגרת הוא מכרז פומבי בו זוכה יותר מספק אחד לתקופה של עד חמש שנים, באופן בו היקף 

ופירוט ההזמנה נקבעים בכל פעם מחדש. מכרזים מסוג זה יכולים להיות מכרזים פומביים המוצאים 

ישירות על ידי הרשות, ואז ניתן להתייחס אליהם על פי ההמלצות המוצעות לעיל בנתיב השני. בנתיב 

ידי מנהל הרכש הממשלתי, משרדי ממשלה  על  נתייחס למכרזי מסגרת מרכזיים, הנכרתים  הנוכחי 

או החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי )להלן - המשכ”ל21(. כשמדובר במכרזים שכרת משרד 

ממשלתי או מנהל הרכש הממשלתי, הרשויות לעיתים מחויבות להם ולעיתים ניתנת להן זכות הבחירה 

ההצטרפות  הרשויות.  בידי  תמיד  הבחירה  זכות  המשכ”ל,  של  במקרה  ואילו  אליהם,  להצטרף  באם 

למכרז המשכ”ל כפופה לאישור שר הפנים, וכרוכה במודל כלכלי המתבסס על תשלום של אחוז כלשהו 

מגובה ההתקשרות – הן מהרשות והן מהזכיין. אחוז התשלום נע בין 3% ל -9% ונקבע על פי גורמים 

שונים, ביניהם מידת השירות, למשל האם הוא כולל או אינו כולל פיקוח, ביטחונות פיננסיים, ותחום/

ענף22.

ההתקשרויות באמצעות הצטרפות למכרזי מסגרת וולונטריים, אינן בהכרח זולות יותר עבור הרשות, 

אך יש בהן יתרונות שונים. אחד החשובים שבהם הוא היכולת של רשות קטנה בעלת אמצעים מוגבלים 

וקשיי נזילות להצטרף למכרז קיים בסדר גודל רחב, ולזכות בשירותים מספק שיעילותו מוכחת. מאידך, 

וזאת  על הרשויות המקומיות,  חובת המכרז המוטלת  לעקיפת  עלולים לשמש פתח  מכרזי המסגרת 

למכרז.  הרשות  להצטרפות  ברורים  קריטריונים  מגדיר  אינו  החקיקה  שנוסח  העובדה  לנוכח  בעיקר 

העמימות הקיימת בחוק לגבי התנאים להצטרפות, מאפשרת פרצות שביניהן: טיב הקשר בין החוזה 

המבוקש על ידי הרשות המקומית לבין המכרז המשותף בו זכה הספק/ הקבלן; האם ההתקשרות של 

הרשות המקומית נעשית על פי ההצעה של המכרז המשותף או שניתן לקבל מהזוכה הצעה אחרת; מי 

הם הארגונים ו/או המוסדות הציבוריים שעם הזוכים במכרזיהם רשאיות הרשויות המקומיות להתקשר 

ללא מכרז וכיוצ”ב23 .

בעיה מרכזית נוספת הטמונה במכרזים אלו, היא שהסטנדרטים בהם קבועים מראש, ולא ניתן להוסיף 

שיקולי איכות המתייחסים לתרומתו של העסק לכלכלה המקומית, לרווחה החברתית ולסביבה. הקריטריון 

היחיד סביבו מאורגן מכרז המסגרת הנו המחיר המוצע בעבור השירות (הסטנדרטי) הנדרש. ובהתאם, 

רשימת הזכיינים של המשכ”ל כוללת בתוכה אך ורק חברות מבוססות, ומעט מאוד חברות מקומיות, 

האפשרות של הרשויות המקומיות להצטרף למכרז מסגרת של המשכ”ל קבועה בסעיף 9 לחוק הרשויות המקומיות )מכרזים משותפים(   21
התשל”ב -1972 , ולפיו כל רשות מקומית יכולה באישור שר הפנים להתקשר בחוזה להזמנת טובין, להזמנת שירותים או לביצוע עבודה 
עם מי שזכה במכרז שפורסם מטעם משרד ממשרדי הממשלה, או מטעם ארגון או מוסד ציבורי. מאחר שהמשכ”ל נחשבת לארגון או 

מוסד ציבורי כקבוע בסעיף, רשאית הרשות המקומית לעשות שימוש בתוצאות מכרזיו בכפוף לאישור שר הפנים.

22 למען הסר ספק, האמור הובא להמחשה בלבד על סמך שיחות עם מנהלי רכש ואינו מודל כלכלי מחייב.

23 הרציג, לעיל ה”ש 12 , בעמ’ 439-438 .
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למשל, מהנגב. מנגנון זה הוא למעשה מנגנון מדיר, המשמר ומחזק את החזקים ממילא, וכן אינו מקדם 

חדשנות, יצירתיות וקשב לצורכי הקהילות. כמו כן, כאמור, בשל העובדה שישנן עלויות נלוות, לעיתים 

קרובות העלות המתקבלת גבוהה מהעלות של ניהול וביצוע של המכרז על ידי הרשות באופן עצמאי.

אז מה עושים? מומלץ לבחון את הכדאיות שבהצטרפות למכרזים של החברה למשק וכלכלה ולעשות 

ידי המדינה עם ספקי שירותים שונים,  בהם שימוש במשורה. במכרזי מסגרת מסוימים שנחתמו על 

שהמדינה  הזכיינים  את  לקבל  אלא  ברירה  לרשות  אין  כלל  בדרך  והרווחה,  החינוך  בתחום  לדוגמא 

בחרה. מאחר שבחלק ניכר ממקרים אלו מדובר בעמותות וארגונים בעלי אוריינטציה חברתית, מומלץ 

לרשות לשתף פעולה עם נותן השירות, במטרה לשלב בפעילות עובדים וקבלני משנה מקומיים, תוך 

הבטחת העסקתם באופן הוגן.
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סיכום וכמה מילים על אפשרויות נוספות לפעולה

על מנת לחזק את הכלכלה המקומית, יכולה וצריכה הרשות לפעול באופן יזום על מנת שכמה שיותר 

עסקים מקומיים יזכו להיות ספקים של הרשות, ובכך לתרום לקהילה בה הם חיים, לצבור ניסיון מקצועי 

ולהתייצב כלכלית. זאת, תוך הקפדה מלאה על כללי המנהל התקין ומתוך דאגה כנה למכלול הרחב של 

ההשלכות הכלכליות, החברתיות והסביבתיות של המדיניות אותה היא מאמצת.

עד כאן התייחסנו לרשות המקומית כאל “צרכן” פשוט. אולם תפקידה של רשות מקומית אינו מתמצה 

בהיבט זה בלבד, ואכן, רשויות רבות מוצאות לנכון לפעול בשיתוף פעולה עם גורמים וארגונים נוספים 

של  הצלחתם  את  לקדם  במטרה  תושביהן.  לטובת  הכלכלית  הפעילות  מעגל  את  להשלים  מנת  על 

עסקים מקומיים להשתלב בתהליכי הרכש הציבורי, נדרשת לעיתים קרובות השקעה בשיפור היכולות 

והביצועים של הספקים המקומיים. בין המהלכים שרשות מקומית יכולה לקדם:

והן גורמים אחרים המבקשים  יצירת מאגר מידע מקומי שישמש הן את הרשות כמאגר ספקים    c

לאתר ספק/עסק מקומי. מאגר שכזה, הכולל את מירב הספקים המקומיים האפשרי, יכול להיבנות 

בשיתוף פעולה של המחלקה לרישוי עסקים ברשות יחד עם מוקדי השטח של הסוכנות לעסקים 

קטנים ובינוניים ועם יוזמות אזרחיות, כמו מרכזי “מעברים”, ויוזמות פרטיות מקומיות אחרות. שיתוף 

פעולה עם מוקדי השטח יוכל להנגיש לעסקים הזקוקים לכך גם את השירותים שמציעה הסוכנות על 

מנת לשפר את יכולתם לעמוד בדרישות.

עריכת  בעת  המקומית  הרשות  של  הספקים  במאגר  המופיעים  מקומיים  ועסקים  לספקים  פניה    c

מכרזי זוטא.

הנגשה פרואקטיבית של המכרזים הפומביים באמצעות פנייה יזומה והנגשת המידע לעסקים מתוך   c

המאגר, פרסום במדיה המקומית, יידוע המט”י המקומי וגופים המלווים את העסקים על המכרז עוד 

בשלבי התהוותו. חשוב שהרשות תהיה ערנית לקיומם של חסמים, ותתמודד איתם תוך חתירה, 

למשל, לצמצום עלויות ההשתתפות במכרז; פישוט תהליך מילוי טפסים, ועוד סוגיות מוכרות וידועות 

המועלות על ידי עסקים קטנים חדשות לבקרים. הרשות יכולה למנות גורם אליו ניתן יהיה לפנות 

לייעוץ וסיוע בהכנת המסמכים הנדרשים.

זה,  אזורית, כמו הרשות לפיתוח הנגב. מאגר  ידי רשות  על  אזורי משותף,  בניית מאגר ספקים    c

שיהיה נגיש לספקים וללקוחות הפוטנציאליים ללא עלות, אשר יכלול מאפיינים של הספקים, כולל 

תקנים, גודל, יכולות מקצועיות וכדומה, יוכל להתנהל רק על ידי גורם ציבורי שאינו פועל למטרות 

רווח, המעמיד לנגד עיניו את האינטרס הציבורי האזורי. בניית פלטפורמה מסוג זה תאפשר לרשויות 

לדלות פרטים על פיזורם הגיאוגרפי של העסקים ולהגיע למצב של שוק תחרותי גם ברדיוס אזורי. 

כל אלו יהוו תשתית להרחבת הרכש מעסקים מקומיים. לאחר בניית תשתית זו, יש לקדם בחינה של 

יש לעשות זאת תוך שיתוף הגורמים  ו”ניקוד איכות” בכל אחד מהתחומים.  אמות המידה הנדרשות 

המקצועיים ברשות, הן בתחום שעבורו נרכשים השירותים ו/או הטובין, וכן גורמים העוסקים בפיתוח 

הכלכלי, בתחום הרווחה והתעסוקה ואיכות הסביבה.

הרכש  מרבית  בשקיפות  יפעל  לאורם  אשר  לנהלים  יהפכו  איכות  וניקוד  מידה  אמות  של  בסיס  כך, 

ברשות ובתאגידים המקומיים. צעדים אלה יבטיחו את הפיכתה של הרשות לכזו החותרת לביסוס החוסן 

הכלכלי, מחויבת לערכים חברתיים וסביבתיים, ופועלת למען רווחת החיים של תושביה.
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הצהרה בדבר התכנית:
גבולות,  חוצה  צדדי  רב  יוזמה לשיתוף פעולה  היא  הים התיכון  ENPI CBC באגן  תכנית 2007-2013 

הממומנת על ידי כלי מדיניות השכנות האירופית )ENPI(. מטרת התכנית היא לקדם תהליך של שיתוף 

וחיזוק  ידי התמודדות עם האתגרים המשותפים  והרמוני ברמת אגן הים התיכון, על  פעולה בר קיימא 

הפוטנציאל האנדוגני. התוכנית מממנת פרויקטי שיתוף פעולה התורמים לפיתוח כלכלי, חברתי, סביבתי 

ותרבותי של אזור הים התיכון. 14 המדינות הללו משתתפות בתכנית: קפריסין, מצרים, צרפת, יוון, ישראל, 

איטליה, ירדן, לבנון, מלטה, הרשות הפלסטינית, פורטוגל, ספרד, סוריה )השתתפותה מושעית בשלב זה(, 

תוניסיה. רשות הניהול המשותפת )JMA( הנה האזור האוטונומי של סרדיניה )איטליה(. השפות הרשמיות 

.)www.enpicbcmed.eu( של התוכנית הן ערבית, אנגלית וצרפתית

אודות תכנית כלכלה מקומית מקיימת:

 Project Wealth: Promoting Local Sustainable Economic תכנית כלכלה מקומית מקיימת

Development המיושמת בתמיכת תכנית ה-ENPI CBC-MED של האיחוד האירופאי, קוראת 
תיגר על התפיסות הניאו ליבראליות המקובלות הרואות  את המונח “עושר” כביטוי של הכנסה 

כלכלית בלבד. באמצעות פיתוח פרדיגמה כלכלית אלטרנטיבית, במסגרתה “עושר” נבחן בהתאם 

לרווחתם של בני אדם וכדור הארץ, מקדמת התכנית פיתוח בר קיימא באזורים בהם היא מיושמת.

התכנית, המתבססת על שיתוף פעולה בין שותפים מישראל, איטליה, פורטוגל והרשות הפלסטינאית, 

מסייעת במתן מענה למגמות בולטות של פיתוח סוציו-אקונומי בינלאומי. התכנית חותרת לחיזוק 

כלכלות איתוריות, במיוחד בשווקים וביישובים פריפריאליים ולהציג אלטרנטיבה ליוזמות פיתוח 

המבקשות לחזק אזורים פריפריאליים תוך התעלמות מהצרכים והיכולות של קהילות מקומיות.   


