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 עידוד הרכישה של מוצרי� ישראליי�

 תקציר

: מדינת ישראל מעודדת את רכישת� של מוצרי� מתוצרת האר
 בשני מישורי�
העדפת הצעות לרכישת טובי� מקומיי� על פני טובי� מיובאי� במכרזי� , האחד

�והאחר ; 15%�ממשלתיי� א� מחיר� של הטובי� המקומיי� אינו גבוה מה� ב 
 חיובו של ספק חו
 שזכה במכרז ממשלתי לקיי� שיתו" � "רכש גומלי�"המכונה 


 .פעולה תעשייתי באר

 

 פעולות הביקורת

 את נושא עידוד 2011אוגוסט �2010משרד מבקר המדינה בדק בחודשי� דצמבר 

בביקורת נבדקו פעולותיה� של משרד . הרכישה של מוצרי� מתוצרת האר

משרד , משרד האוצר, )ת" משרד התמ�להל� (המסחר והתעסוקה , התעשייה
במועצה , בדיקות השלמה נעשו בבנק ישראל. משרד החינו( ומשרד הפני�, הביטחו�

וכ� בוועדות המכרזי� של גופי� , ברשות החברות הממשלתיות, הלאומית לכלכלה
 .מבוקרי� נוספי�

 

 עיקרי הממצאי�

�ה"התשנ, )העדפת תוצרת האר
( הותקנו תקנות חובת המכרזי� 1995בשנת  .1
מאז לא נעשתה בדיקה של ).  תקנות העדפת תוצרת האר
 או התקנות�להל�  (1995

" כחול לב�"א" לא קוד� להקצאת תקציב ייעודי לנושא , התועלות המופקות מהתקנות
הוועדה המיוחדת לבחינת העדפת תוצרת האר
 במכרזי� . ת"במשרד התמ

 
דש למנות יוע
 כלכלי ועל א" החלטתה מאותו החו, 2011ממשלתיי� הוקמה רק במר
במועד סיו� הביקורת היא טר� מינתה יוע
 , שיבח� את תרומת� של התקנות למשק

 .למטרה זו

לא כל הגופי� הכפופי� לתקנות כוללי� במכרזיה� תנאי : הביקורת העלתה כי
 מזה 15%�העדפה להצעות לרכישת טובי� מתוצרת האר
 שמחיר� אינו גבוה ביותר מ

הגופי� הכפופי� לתקנות אינ� מוודאי� כי הספק שזכה , ככלל; של טובי� מיובאי�

התקנות אינ� מקנות ; במכרז בגי� אותה העדפה מספק בפועל טובי� מתוצרת האר

לגופי� הכפופי� לה� סמכות להטיל סנקציות על ספק שהצהיר כי הוא מספק טובי� 

קופות התקנות אינ� חלות על ; והתברר כי הצהיר הצהרת שווא, מתוצרת האר

ובעיקר בשל כ( ה� אינ� חלות על מכרזי (על הצעות לרכישת עבודה ושירותי� , החולי�
BOT1

 .ועל רכישה באמצעות פטור ממכרז) 

__________________ 

ובה� בתו� ) העברה, הפעלה, פרויקטי� של בנייה (BOT- Build, Operate, Transferפרויקטי� מסוג   1
מדובר בפרויקטי� ציבוריי� .  המדינה�הנכס עובר לידי מזמי� הפרויקט , תקופת ההפעלה שנקבעת

 .PPP)(בשיתו� המגזר הפרטי 
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בהוראות המחילות את החובה להעדפת תוצרת האר
 בהתקשרויות של הרשויות  .2
�המקומיות  
 לא נקבע מנגנו� השוואת � שלא כמו בתקנות העדפת תוצרת האר

ואי� בה� נורמה המחייבת תאגידי� מקומיי� וגופי� אחרי� המבצעי� , רי�מחי
 . רכישות עבור הרשויות המקומיות להחיל את חובת העדפת תוצרת האר
 במכרזיה�

ת לא מיצה את הכלי� שבידיו לחיזוק התעשייה והתעסוקה כדי "משרד התמ .3

�ייעודי לצור( כ( המשרד בחר בדר( של הקמת מטה . לעודד את רכישת תוצרת האר 

ע� היחידות הרלוונטיות " כחול לב�"שיתו" הפעולה של מטה ". כחול לב�"מטה 
מטה . והוא אינו מאג� עמ� משאבי� לצור( עידוד רכישת תוצרת האר
, במשרד מועט

לא מיפה את הצרכי� בנושא עידוד הרכישה של תוצרת האר
 ולא הציב " כחול לב�"
 . יעדי� ברורי� לעבודתו

ת ולא מטע� משרד "לא מטע� משרד התמ, רצי") תוכני(אי� פיקוח מהותי  .4
 . שמפעילה עמותת חינו( בתחו� התעשייה"כחול לב�"על תכנית , החינו(

מיוצר "ת רשימת מוצרי� ישראליי� של היצרני� שקיבלו תו "אי� למשרד התמ .5
קיבלו תו ת מחויב לעשות בקרה על עסקי� ש"א" שמשרד התמ, זאת ועוד". בישראל

� מכ13� ועד מועד סיו� הביקורת נעשו ביקורי� רק ב2009משנת , "מיוצר בישראל"
עדיי� לא יודע " כחול לב�"כשנתיי� ורבע לאחר הקמת מטה .  העסקי� בעלי התו500

 .נושאת פרי" מיוצר בישראל"ת א� השקעתו בתו "משרד התמ

שראל על ההסכ�  שני� לאחר שחתמה מדינת י17�כ, במועד סיו� הביקורת .6
: להל�; Government Procurement Agreement(לאומי לרכישות ממשלתיות �הבי�

�הסכ� הGPA( ,המגובה בנתוני� מספריי�, היא עדיי� לא עשתה בדיקה יסודית ,
 . לגבי התועלת הכלכלית שהיא מפיקה מההסכ�

 

 סיכו� והמלצות

לצור( פיתוח התעשייה המדינה התקינה תקנות לעידוד רכישת מוצרי� ישראליי� 
משרד מבקר המדינה מצא ליקויי� ביישו� . ויצירת מקומות תעסוקה בישראל

נמצא כי אי� פיקוח אפקטיבי לצור( , כמו כ�. התקנות על ידי הגופי� הכפופי� לה�
ת בשיתו" משרד "מ� הראוי כי משרד התמ, לפיכ(. יישו� התקנות והשגת מטרותיה�

לרבות , ל בדיקה יסודית וייצרו כלי� ליישומההאוצר יגבשו עמדה המבוססת ע
על משרד , כמו כ�. באמצעות התאמת החקיקה והתאמת אמצעי אכיפה לצור( כ(

נוכח הביטול , ת לבחו� כלי� חלופיי� לעידוד רכישה של מוצרי� ישראליי�"התמ
�ההדרגתי הצפוי של רכש הגומלי� במסגרת הסכ� הGPA. 

 

♦ 
 

 מבוא

העדפת רכישת , האחד: דוד הרכישה של מוצרי� ישראליי� בשני אופני�מדינת ישראל פועלת לעי
 עידוד רכישת �והאחר ; �15%תוצרת האר� על פני תוצרת מיובאת א� מחירה אינו גבוה ביותר מ
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ברכש )  ספק חו��להל  (תוצרת האר� באמצעות התניית ההתקשרות ע� ספק שאינו ישראלי 
 . גומלי 

יצירת מקומות עבודה וצמצו� מעגל , חיזוק התעשייה: רונותלהעדפת תוצרת האר� יש ית .1
פגיעה בתחרות בשוק המוצר הספציפי , ייקור המוצר המקומי: אול� יש לה ג� חסרונות. המובטלי�

העדפה זו , נוס& על כ%. ופגיעה בתמרי� לשפר את האיכות של המוצר ושל השירות הנלווה לו
 .והדבר עלול ליצור עיוות כלכלי, ל יתרו  יחסינעשית ג� בתחומי� שבה� אי  למדינת ישרא

 שציינה 2חברתי בראשות מנואל טרכטנברג�לעניי  זה התייחסה בעקיפי  הוועדה לשינוי כלכלי
ללא קשר לשינויי� על פני זמ  , הבחירה להג  על שוק מקומי", כי לעמדתה, בי  היתר, 3בהמלצותיה

 מאפשרת למדינה לאמוד בצורה סבירה את המחיר אינה, במבנהו וריכוזיותו או ברמת התחרות שבו
". לפיכ% קשה לראות כיצד מתבצע איזו  כאמור. אותו משלמי� בפועל האזרחי� בגי  אותה הגנה

הממשלה אימצה המלצות אלו . הוועדה המליצה לפעול להמש% צמצו� הדרגתי של חסמי היבוא
 .4במסגרת החלטת ממשלה

ככלל אי  להעדי& תוצרת של ספק מקומי על פני , משלתיותלאומיי� לרכישות מ�לפי הסכמי� בי 
מדינות רבות החתומות על הסכמי� אלו עדיי  נותנות לתוצרת  , ע� זאת. תוצרת של ספק חו�

וזאת בעיקר במסגרת התקשרויות שאינ  נכללות , 5המקומית עדיפות על פני תוצרת מיובאת
 . 6בהסכמי� אלו

שה מספק חו� הזוכה במכרז ציבורי לקיי� שיתו& פעולה היא דרי" רכש גומלי "הדרישה ל .2
מדי שנה משתתפי� , בפועל.  שבו ישקיע שיעור מסוי� משווי העסקה במוצרי� מקומיי�7תעשייתי

ועשרות מפעלי� ישראליי� חדשי� נחשפי� , מאות מפעלי� ישראליי� במימושי� של רכש הגומלי 
 . אליה� לראשונה

לי  לרכישות ביטחוניות ומציבות דרישות מחמירות יחסית למדינת מדינות רבות דורשות רכש גומ
 משווי העסקה והטלת קנסות על המפרי� 200%�100%דרישה להשקיע , למשל, ישראל בתחו� זה

ויש , מימוש אזרחי חלקי לרכישות ביטחוניות, וא& דורשות,  המאפשרות8יש מדינות. חובה זו
 .הדורשות רכש גומלי  ג� לרכישות אזרחיות

 את נושא עידוד הרכישה של 2011אוגוסט �2010משרד מבקר המדינה בדק בחודשי� דצמבר 
 �להל  (המסחר והתעסוקה , בביקורת נבדקו פעולותיה� של משרד התעשייה. מוצרי� ישראליי�

בדיקות השלמה נעשו . משרד החינו% ומשרד הפני�, משרד הביטחו , משרד האוצר, )ת"משרד התמ
וכ  , ) הרשות�להל  (ברשות החברות הממשלתיות , עצה הלאומית לכלכלהבמו, בבנק ישראל

משרד , מינהל הרכש הממשלתי במשרד האוצר, ת"משרד התמ: בוועדות המכרזי� של גופי� אלה
, משרד הבינוי והשיכו , משרד הבריאות, )האוכלוסי  ומעברי הגבול, לרבות רשות ההגירה(הפני� 

__________________ 

חברתי שמטרתה לגבש �ועדה לשינוי כלכלי, מר בנימי� נתניהו, אש הממשלה מינה ר2011באוגוסט   2
 .צעדי� שיביאו להקלת נטל המחייה בישראל

 . 172' עמ, 2011ספטמבר , ÂˆÏÓ‰‰ È¯˜ÈÚ ˙ÂÈ˙Â¯Á˙‰Â ‰ÈÈÁÓ‰ ¯˜ÂÈ˙, הוועדה לשינוי כלכלי חברתי  3
 .2011 מאוקטובר 3783' החלטה מס  4
ולפיו הממשלה הפדרלית מחויבת , Buy American Act חוק 1933נחקק בשנת , למשל, ב"בארה  5

 .א� אי� פער בלתי סביר בי� מחירה למחיר תוצרת דומה מיובאת, לרכוש מוצרי� מתוצרת מקומית
או , בתחומי� שאינ� מצויני� בהסכ�, הכוונה להתקשרויות של גופי� שאינ� מצויני� בהסכ�  6

 .בהסכ�בהתקשרויות בסכומי� שמתחת לס� המצוי� 
העברת ידע או רכישת טובי� , מחקר ופיתוח, השקעות, בדר* של התקשרות משנה מקומית, למשל  7

 . או עבודה באר+, מתוצרת האר+
 .הולנד וקנדה: כגו�  8
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, ) חברת החשמל�להל  (חברת החשמל לישראל , 10 החולי�קופות, 9בתי החולי� הממשלתיי�
מקורות , ) רכבת ישראל�להל  (מ "חברת רכבת ישראל בע, מ"חברת נתיבי גז טבעי לישראל בע

 .יפו ועיריית חיפה�עיריית תל אביב, עיריית ירושלי�, מ"חברת המי� בע

 

 

 התשתית הנורמטיבית

המדינה וגופי� ציבוריי� מחויבי� , ) החוק�  להל (�1992ב"התשנ, לפי חוק חובת המכרזי� .1
ובמסגרת� להעדי& את ההצעות , בדר% כלל לבצע מכרזי� לפני רכישת טובי  או שירותי�

, ואול�. ובכלל זה ההצעות המשתלמות לו ביותר מהבחינה הכלכלית, המיטביות מבחינת המזמי 
 תקנות העדפת תוצרת האר� � להל  (�1995ה"התשנ, )העדפת תוצרת האר�(תקנות חובת המכרזי� 

לכלול במסמכי מכרז תנאי )  המזמי �להל  (מטילות על המדינה ועל תאגיד ממשלתי , )או התקנות
להצעות לרכישת טובי  , במסגרת אמת המידה של המחיר, ולפיו תינת  העדפה בהתא� לתקנות

. 15%12תוספת של  שמחיר� אינו עולה על מחיר הצעות לרכישת טובי  מיובאי� ב11מתוצרת האר�
מת  ההעדפה למציע מותנית בכ% שהוא יצר& להצעה אישור מרואה חשבו  בדבר שיעור מחיר 

בהתא� לאמות המידה , היה אמור לזכות במכרז ספק חו�.  במחיר ההצעה13המרכיב הישראלי
ישקלל המזמי  שנית את ההצעות של טובי  מתוצרת האר� באופ  , ללא ההעדפה, שנקבעו בו

יובא בחשבו  המחיר לאחר הפחתת שיעור ההעדפה ממחיר  אמת המידה של המחירשלעניי  
את התוצאה , קיבלה הצעתו של ספק החו� הזוכה).  מנגנו  השוואת מחירי��להל   (14ההצעה

א� , לעומת זאת. ייבחר אותו ספק כזוכה במכרז, המשוקללת הגבוהה ביותר לאחר השקלול הנוס&
צעה של טובי  מתוצרת האר� תוצאה משוקללת זהה לזו של ספק בעקבות השקלול הנוס& קיבלה ה

יציע המזמי  למגיש אותה הצעה להתקשר עמו במחיר שבו תקבל הצעתו , החו� או גבוהה ממנה
יציע המזמי  את , לא הסכי� המגיש של אותה הצעה. תוצאה משוקללת זהה לזו של ספק החו�

ובלבד שהתוצאה , טובי  מתוצרת האר�הצעתו כאמור לשני מציעי� נוספי� של הצעות של 
לא הסכי� א& אחד מאות� מציעי� . המשוקללת של הצעותיה� אינה נמוכה מזו של ספק החו�

תתבצע התקשרות ע� מציע ההצעה של טובי  מתוצרת האר� שלאחר , להורדת המחיר כאמור
תרונות למזמי  דהיינו בעלת מרב הי, הפנייה קיבלה הצעתו את התוצאה המשוקללת הגבוהה ביותר

פרס� הוראה שעניינה ) ל" החשכ�להל  (החשב הכללי . בהתא� לאמות המידה שנקבעו במכרז
 .15העדפת תוצרת האר� בהתא� לתקנות

__________________ 

המרכז , �"המרכז הרפואי רמב, המרכז הרפואי בני ציו�, המרכז הרפואי זיו, המרכז הרפואי נהרייה  9
, אביב�המרכז הרפואי תל, המרכז הרפואי על ש� חיי� שיבא, ואי הלל יפההמרכז הרפ, הרפואי פוריה

 .המרכז הרפואי ברזילי, המרכז הרפואי אס� הרופא, הרפואי וולפסו� המרכז
לאומית שירותי "ו" מאוחדת", "מכבי שירותי בריאות", "שירותי בריאות כללית"קופות החולי�   10

 ".בריאות
ובלבד שמחיר המרכיב הישראלי בה� ... י� שיוצרו בישראל או באזורטוב "�" טובי� מתוצרת האר+"  11

שכתוצאה , הפקה של טובי� או שינוי מהותי בה� "�" ייצור". " לפחות ממחיר ההצעה35%מהווה 
 ".ממנו התקבלו טובי� חדשי� או שוני�

ות  לפח30%אשר מייצאות , בהתקשרויות של חברות ממשלתיות או של יחידות סמ* ממשלתיות  12
 .10%יהיה שיעור ההעדפה כאמור , מתוצרת�

, בניכוי עלויות חומרי הגל�, מחיר ההצעה בשער המפעל של המציע "�" מחיר מרכיב ישראלי"  13
ששימשו בייצור הטובי� ושמקור� מחו+ , כוח האד� והמימו�, התכנו�, שירותי הייעו+, החלקי�
 ...". הוצאות ביטוח והובלה, תאגרו, היטלי�, לרבות מסי� "�" מחיר הצעה". "לישראל

 .לפי העניי�, �1.10 או ב�1.15מחיר ההצעה יחולק ב  14
 . �1.6.10עודכנה לאחרונה ב. 7.12.2' הוראה מס  15
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אשר )  הוראת השעה�להל  (על פי הוראת שעה שתוקפה שנתיי� , 16 תוק  החוק2010בדצמבר 
לקבוע בתקנות הוראות , תחוק ומשפט של הכנס, באישור ועדת החוקה, הסמיכה את הממשלה

בדבר העדפה של תוצרת האר� בנוגע לרכישת טקסטיל בעבור מערכת הביטחו  והמשרד לביטחו  
, 2012 עד דצמבר 2011התקפות מספטמבר , 17על פי התקנות שהותקנו מכוח הוראת השעה. הפני�

מערכת ולפיה במכרז לרכישת טקסטיל על ידי , א לתקנות העדפת תוצרת האר�3הוספה תקנה 
במכרז לרכישת טקסטיל על ידי ; הביטחו  תותר השתתפות� של מציעי טובי  מתוצרת האר� בלבד

במסגרת אמת המידה , משטרת ישראל ושירות בתי הסוהר תינת  העדפה, המשרד לביטחו  הפני�
 ממחיר טקסטיל �50%להצעות לרכישת טקסטיל מתוצרת האר� שמחירו אינו גבוה ב, של המחיר

 .לאומיות�בלבד שהדבר עולה בקנה אחד ע� התחייבויות של מדינת ישראל באמנות בי  ו�מיובא 
ת כי הוא יכשיר מקצועית את עובדי המתפרות בתו% "הודיע משרד התמ, בד בבד ע� הוראת השעה

 .שנתיי� לעבודה חלופית

ות אשר חל, ))מכרזי�( תקנות העיריות �להל   (�1987ח"התשמ, )מכרזי�(תקנות העיריות  .2
מטילות על ועדת המכרזי� של , "ככל שאינ  סותרות התחייבות של המדינה באמנה בי  לאומית"

   גבוה ביותרומחיר� אינא� , מלי� על מת  עדיפות לרכישת טובי  מתוצרת האר�העירייה לה

 מלבד .דרישות המזמי עומדי� בובתנאי שהטיב ויתר התנאי� ,  ממחיר הטובי  המיובאי��15%מ
נקבע בתקנות אלו מנגנו  מפורט של השוואת מחירי� כמו שנקבע בתקנות העדפת תוצרת לא , זאת

, �1953ג"התשי, )ב(וצו המועצות המקומיות , �1950א"התשי, )א(צו המועצות המקומיות . האר�
מועצות (וצו המועצות המקומיות , קובעי� מנגנו  דומה בנוגע להתקשרויות של מועצות מקומיות

ג� בצווי� אלה לא נקבע מנגנו  .  עבור התקשרויות של מועצות אזוריות� �1958ח"התשי, )אזוריות
 . השוואת מחירי�

 �להל   (�1998ח"התשנ, )העדפת תוצרת מאזורי עדיפות לאומית(תקנות חובת המכרזי�  .3
מטילות על משרד הביטחו  לכלול במסמכי מכרז תנאי ולפיו תינת  , )תקנות אזורי עדיפות לאומית

להצעות לרכישת טובי  או שירותי� מאזור עדיפות , במסגרת אמת המידה של המחיר, פההעד
שיעורי ההעדפה לפי תקנות אלה ולפי תקנות , על פי תקנות אזורי עדיפות לאומית. 18לאומית

מנגנו  השוואת המחירי� בתקנות אלו זהה . 15%העדפת תוצרת האר� לא יעלו במצטבר על 
 .קנות העדפת תוצרת האר�במהותו למנגנו  שנקבע בת

 תקנות רכש �להל   (�2007ז"התשס, )חובת שיתו& פעולה תעשייתי(תקנות חובת המכרזי�  .4
על תאגיד מקומי ועל קופת חולי� לכלול , על תאגיד ממשלתי, מטילות על המדינה, )גומלי 

שנקבע ששווי ההתקשרות בה� עולה על הס& , במסמכי מכרז לרכישת טובי  או לביצוע עבודה
,  לפי התקנות19הוראה המחייבת ספק חו� שיזכה במכרז לקיי� שיתו& פעולה תעשייתי, בתקנות

נתנה מראש פטור מלא או חלקי ) ת" הרשפ�להל  (אלא א� כ  הרשות לשיתו& פעולה תעשייתי 
 .חובת שיתו& הפעולה התעשייתי חלה ג� על התקשרויות שנעשו שלא במכרז. לעניי  זה

 נקבע במפורש שה  כפופות להתחייבויות של המדינה באמנות 20תקנות בנושאבחלק מה, כאמור
לאומי בדבר �בי הסכ�  על שני� �17זה כמדינת ישראל חתומה לעניי  זה יצוי  כי . לאומיות�בי 

__________________ 

 .136ח "ס, �2010א"התשע, ) הוראת שעה� 20' תיקו� מס(חוק חובת המכרזי�   16

 �29.8.11אשר פורסמו ב, �2011א"התשע, )הוראת שעה) (העדפת תוצרת האר+(תקנות חובת המכרזי�   17
 .7027' בקוב+ תקנות מס

 או אזורי� �1959ט"התשי,  האזורי� שנקבעו בחוק לעידוד השקעות הו��" אזור עדיפות לאומית"  18
 .ופרסמה ברשומות הודעה על כ*, לעניי� חוק זה, מפע� לפע� אחרי� שקבעה הממשלה

העברת ידע או רכישת , מחקר ופיתוח, השקעות, הכוונה להתקשרות בדר* של התקשרות משנה מקומית  19
עבודה באר+ או בדר* אחרת שאישרה הרשות לשיתו� פעולה תעשייתי במשרד , טובי� מתוצרת האר+

 .בהתא� לתקנות, )ת" הרשפ�להל� (ת "התמ
ככל שאינ� סותרות "ג� תקנות אלו חלות רק , �1993ג"התשנ,  לתקנות חובת המכרזי�44לפי תקנה   20

 ".ות של המדינה באמנה בינלאומיתהתחייב
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המסדיר את הגישה למכרזי הרכישות הממשלתיות בי  , �GPA(21הסכ� ה (רכישות ממשלתיות
ע� כניסתו לתוק& של " בנושא ובה נקבע כי 22פרס� הוראהל "החשכ. המדינות החתומות עליו

על פי כללי רכישה מחייבי� אשר מטרת� העיקרית אי ...  יפעלו משרדי הממשלהGPAהסכ� 
 ".הפליה בי  ספקי� מקומיי� לזרי� בגישה למכרזי� שמפרסמי� משרדי� אלה

 

 תקנות העדפת תוצרת האר� ככלי לעידוד התעסוקה

אר� נועדו בי  היתר לחזק את התעשייה המקומית וליצור מקורות תעסוקה תקנות העדפת תוצרת ה
 1995ואול� מבדיקת משרד מבקר המדינה עולה כי מאז כניסת  לתוק& של התקנות בשנת . במדינה

המועצה הלאומית לכלכלה או גו& , עד היו� לא קיימו בנק ישראל. לא נבדקו יעילות  ותועלת 
יש , ע� זאת. פת תוצרת האר� או עידוד רכישת מוצרי� ישראליי�כלכלי אחר מחקרי� בנושא העד

 .הסבורי� כי העדפת תוצרת מקומית היא גישה מיושנת וחסרת היגיו  מהבחינה הכלכלית

 

 הוועדה המיוחדת לבחינת העדפת תוצרת האר� במכרזי� ממשלתיי�

, )ל תוצרת האר� הרחבת חובת העדפה ש�תיקו  ( הוגשה הצעת חוק חובת המכרזי� 2010ביולי 
המבקשת להרחיב את חובת ההעדפה של תוצרת האר� , ) הצעת החוק�להל   (�201023א"התשע

החלת חובת ; החלת חובת העדפה על רכישת עבודה או שירותי�: בארבעה מישורי� עיקריי�
החלת חובת העדפה על ; כגו  רשויות מקומיות, העדפה על גופי� נוספי� על אלו המנויי� בתקנות

התניית כפיפות התקנות לאמנות ; ממשלתיי��זי� לביצוע מיזמי� הממומני� על ידי גורמי� חו�מכר
 .לאומיות שאושררו על ידי הכנסת�בי 

עמדת מינהל הרכש הממשלתי במשרד האוצר בנוגע להצעת החוק היא כי הרחבת העדפת תוצרת 
הביא לשחיקת תקציב והדבר עלול ל, האר� עלולה לגרו� לייקור משמעותי של הרכש הממשלתי

. הרכש של הממשלה ולפגוע בתקציב המיועד לביצוע פעילות� הייעודית של משרדי הממשלה
כי לדעתו א� המדינה סבורה ,  צוי 2011בתשובת מינהל הרכש למשרד מבקר המדינה מנובמבר 

באמצעות כלי הרכש , עליה לעשות זאת במישרי  ולא בעקיפי , שיש לעודד מטרות מסוימות
העדפה עקיפה באמצעות הרכש הממשלתי עשויה לעוות את כוונת המחוקק "וכי , שלתיהממ

 ". ולפגוע בעיקרו  השוויו  הקבוע בחוק חובת המכרזי�

ל משרד " דיו  בלשכת מנכ2010התקיי� באמצע דצמבר , נוכח התנגדות משרד האוצר להצעת החוק
, צביה דורי' גב, ת"משרד התמ ב"כחול לב "בהשתתפות מנהלת מטה , מר שרו  קדמי, ת"התמ

לבצע בדיקה "בדיו  הוחלט . ת"והיוע� המשפטי של משרד התמ, או �בינה בר' גב, ת"מנהלת הרשפ
] של הצעת החוק[לצור% הגשה מגובשת ] ת"ע� משרד התמ[של רכיבי החקיקה שבמחלוקת 

 ". ובהסכמה ע� משרד האוצר

ובו , מר שוקי אור , ל דאז"ת מכתב לחשכ"ל משרד התמ" שלח מנכ2010במחצית השנייה של דצמבר 
 �ת ומהתאחדות התעשייני� " בהשתתפות נציגי� ממשרדי האוצר והתמ�הציע להקי� ועדת היגוי 

__________________ 

 הוא הסכ� וולונטרי במסגרת הסכמי ) �GPA) Government Procurement Agreementהסכ� ה  21

ובמועד סיו� הביקורת היו חתומות , ) ארגו� הסחר העולמי� �WTO) World Trade Organizationה
מדינת . דינות החברות בארגו� המ153מתו* ) בה� מדינות האיחוד האירופי( מדינות בלבד 41עליו 

להסכ� זה קד� קוד . 1995והוא נכנס לתוקפו בישראל בינואר , 1994ישראל חתמה על ההסכ� באפריל 
וכבר בו נקבעה החרגה למדינת ישראל בעניי� , 1983הרכישות הממשלתיות שנכנס לתוקפו בשנת 

 .הזכות לדרוש רכש גומלי�

 .�6.1.10שנכנסה לתוק� ב 3.7.12הוראה   22
 .2572/ 18/פ' הצעת חוק מס  23
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הוועדה .  תבחר גור� חיצוני שיבצע בדיקה מעמיקה ואובייקטיבית בדבר ישימות החקיקהוהיא
עלות .  את תוצאות הבדיקההצדדי� יתחייבו לקבל. תקבע ג� את מרכיבי הבדיקה ואת תוכנה

 .ת"הבדיקה תתחלק שווה בשווה בי  משרד האוצר למשרד התמ

ת כי הוא תומ% בהקמת ועדת היגוי "ל משרד התמ"ל דאז למנכ"כשבועיי� לאחר מכ  השיב החשכ
כמו כ  ציי  כי סוכ� ע� נציגי משרד . משותפת לבדיקת המשמעויות הכלכליות של הצעת החוק

ל בעניי  החלת העדפת תוצרת האר� על "יה לסג  הרלוונטי באג& החשכת כי תיעשה פני"התמ
 .BOT24פרויקטי� מסוג 

 ועדה מיוחדת לבחינת העדפת תוצרת האר� במכרזי� ממשלתיי� � הוקמה ועדת ההיגוי 2011במר� 
בוועדה חברי� נציגי משרדי האוצר . מנהל מינהל הרכש הממשלתי, בראשות מר ליאור אגאי

כלכלית את �הוחלט כי יש לבדוק ברמה המקרו, באותו החודש, הראשו  של הוועדהבדיו  . ת"והתמ
. וכי לצור% כ% יש להתקשר ע� יוע� מומחה, העלות מול התועלת של מת  העדפה לתוצרת האר�

בהתא� לממצאי� ייבחנו צמצו� החובה של העדפת תוצרת האר� או הרחבתה והחלתה ג� על 
 שמות של 2011ברי הוועדה ימסרו עד המחצית השנייה של מר� עוד הוחלט כי ח. תחו� השירותי�

 . יועצי� כלכליי� אשר ביכולת� לבצע את הבדיקה

כארבעה חודשי� לאחר המועד שקבעה , 2011מבדיקת משרד מבקר המדינה עולה כי רק באוגוסט 
ת הצעת ובאותו החודש נשלחה ליועצי� פנייה לקבל, נמסרו לה שמות של יועצי� כלכליי�, הוועדה

יצוי  כי על פי הערכת . במועד סיו� הביקורת טר� מונה יוע� כלכלי. מחיר למת  שירותי ייעו�
 .עבודת היוע� הכלכלי שייבחר תאר% כחצי שנה, הוועדה

Ó˙‰Â ¯ˆÂ‡‰ È„¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó" ˙ÓÂÚÏ ˙ÂÏÚ‰ ˙‡ ˜Â„·Ï ‰ËÏÁ‰‰ ÈÎ ˙
‰·Â˘Á ‡È‰ ˙Â�˜˙‰Ó ˙Ú·Â�‰ ˙ÏÚÂ˙‰ ,„· ÍÎÈÙÏÂ ÔÓÊÓ ˙Â˘ÚÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ‰˙ÈÈ‰ ˙‡ÊÎ ‰˜È

 ‡˘Â�Ï ·Èˆ˜˙ ‰ˆ˜Â‰˘ È�ÙÏ È‡„ÂÂ·Â"Ô·Ï ÏÂÁÎ"Ó˙‰ „¯˘Ó· " ˙)ÔÏ‰Ï Â‡¯ .( ˙Ú„Ï
‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ‰È˙ÂˆÏÓ‰ ˙‡ ˘È‚‰ÏÂ ÈÏÎÏÎ ıÚÂÈ Ï˘ ÂÈÂ�ÈÓ ˙‡ Ê¯ÊÏ ‰„ÚÂÂ‰ ÏÚ

Â˙˜È„· ÍÓÒ ÏÚ ,Ó˙‰Â ¯ˆÂ‡‰ È„¯˘Ó ÏÚÂ" ı¯‡‰ ˙¯ˆÂ˙ ˙Ù„Ú‰ ¯·„· Ì˙„ÓÚ ˙‡ ˘·‚Ï ˙
‰˙ÂÈ�È„Ó Ï˘ ˘„ÁÓ ‰ÚÈ·˜ Í¯ÂˆÏ ‰Ï˘ÓÓ· ¯Â˘È‡ÏÂ ÔÂÈ„Ï ‰‡È·‰ÏÂ .„ÂÚÂ ˙‡Ê , ÚˆÂÓ

 ˙¯ˆÂ˙ ˙Ù„Ú‰ ˙Â�˜˙ ˙ÏÁ‰Ó ˙ÏÚÂ˙‰ ˙ÓÂÚÏ ˙ÂÏÚ‰ ˙‡ ¯˙È‰ ÔÈ· ˜Â„·È ¯Á·ÈÈ˘ ıÚÂÈ‰˘
 ‚ÂÒÓ ÌÈË˜ÈÂ¯Ù ÏÚ ı¯‡‰BOT. 

 
 

  ליקויי� וקשיי� ביישו� תקנות העדפת תוצרת האר�

 ,ת"משרד התמ: מבקר המדינה שאלוני� לגופי� האלהלש� בדיקת יישו� התקנות שלח משרד 
האוכלוסי  ומעברי , לרבות רשות ההגירה(משרד הפני� , מינהל הרכש הממשלתי במשרד האוצר

חברת , חברת החשמל, בתי החולי� הממשלתיי�, משרד הבינוי והשיכו  ,משרד הבריאות, )הגבול
. מ ורשויות מקומיות אחדות"ת המי� בעמקורות חבר, רכבת ישראל, מ"נתיבי גז טבעי לישראל בע

 . כמו כ  בדק משרד מבקר המדינה את הנעשה בנושא זה במשרד הביטחו 

 

__________________ 

ובה� בתו� ) העברה, הפעלה, פרויקטי� של בנייה (BOT- Build, Operate, Transferפרויקטי� מסוג   24
מדובר בפרויקטי� ציבוריי� .  המדינה�הנכס עובר לידי מזמי� הפרויקט , תקופת ההפעלה שנקבעת

 . PPP)(בשיתו� המגזר הפרטי 
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 Ì È Ê ¯ Î Ó ·  ‰ Ù „ Ú ‰  È ‡ � ˙  ˙ Ï Ï Î ‰ 

יש לקבוע במסמכי המכרז תנאי הנות  עדיפות להצעות מכר של טובי  , על פי התקנות .1
מבדיקת משרד . י  מיובאי� ממחיר הצעות למכר טוב�15%מתוצרת האר� שמחיר� אינו גבוה ב

רכבת , ע� זאת. מבקר המדינה עולה כי רוב הגופי� הכפופי� לתקנות קובעי� תנאי זה במכרזיה�
והמרכז הרפואי אס& הרופא " בני ציו "המרכז הרפואי , המרכז הרפואי על ש� חיי� שיבא, ישראל

 ומעברי הגבול וכמה האוכלוסי , רשות ההגירה; החלו לעשות זאת רק לאחרונה במהל% הביקורת
לא ) והמרכז הרפואי נהריה, המרכז הרפואי זיו, המרכז הרפואי הלל יפה(בתי חולי� ממשלתיי� 

 .כללו תנאי העדפה במכרזיה�

מת  העדפה למציע מותנית בכ% שהוא יצר& להצעה אישור מרואה , על פי התקנות, כאמור .2
מבדיקת משרד מבקר המדינה . ההצעההחשבו  שלו בדבר שיעור מחיר המרכיב הישראלי במחיר 

עולה כי מקצת הגופי� הכפופי� לתקנות אינ� מסתפקי� באישור רואה החשבו  של המציע כתנאי 
מ מבקרת במפעל הייצור של "מקורות חברת המי� בע: אלא א& עושי� יותר, למת  ההעדפה

 הגשת תמחיר חברת החשמל בודקת את ההצעה הטכנית של המציע ומשרד הביטחו  דורש; המציע
 .של הטובי  המוצעי�

אי  כל הצדקה לבצע " כי 2011מינהל הרכש ציי  בתשובתו למשרד מבקר המדינה מנובמבר 
וכי אי  למשרד , "ח בשלב הגשת ההצעות במכרז ובדיקת "בדיקות נוספות מעבר לאישור רו

 . ממשלתי כלי� המאפשרי� לבדוק מהו שיעור המרכיב הישראלי במוצר

 ¯˜·Ó „¯˘Ó È‡�˙ ˙‡ ÏÂÏÎÏ „ÈÙ˜‰Ï Ì‰ÈÏÚ ÈÎ ˙Â�˜˙Ï ÌÈÙÂÙÎ‰ ÌÈÙÂ‚Ï ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰
Ì‰ÈÊ¯ÎÓ· ‰Ù„Ú‰‰ .„ÂÚÂ ˙‡Ê , ˙¯ˆÂ˙Ó ÔÈ·ÂË ÚÈˆÓÏ Ô˙È�‰ È˙ÂÚÓ˘Ó‰ ÔÂ¯˙È‰ ÁÎÂ�

ı¯‡‰ ,Ó˙‰ „¯˘ÓÂ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ÏÚ" Â‡ ¯ÂÓ‡Î ÔÂ·˘Á ‰‡Â¯ ¯Â˘È‡· È„ Ì‡ ÏÂ˜˘Ï ˙
¯˙ÂÈ ˙Â˜ÈÓÚÓ ˙Â˜È„· ˘Â¯„Ï ˘È˘ ,Ó ÂˆÓÈ‡˘ ÂÏ‡ ÔÂ‚ÎÌ˙ÓÊÂÈ· Â˜„·�˘ ÌÈÙÂ‚‰ ˙ˆ˜ ,

ÈÓÂ˜Ó ¯ÂˆÈÈ· ¯·Â„Ó ÔÎ‡˘ ‡„ÂÂÏ È„Î . 

 

 Ô È · Â Ë ‰  Ï ˘  Ï Ú Â Ù ·  ‰ ˜ Ù Ò ‡ 

מבדיקת משרד מבקר המדינה עולה כי רק מקצת הגופי� הכפופי� לתקנות מוודאי� שהספק שזכה 
משרד הביטחו  עושה : כמפורט להל , במכרז בעקבות ההעדפה מספק בפועל טובי  מתוצרת האר�

ע� ביקורות במפעלי� המבקשי� לקבל העדפה בשל אספקת טובי  מתוצרת האר� או מפע� לפ
מ ובתי חולי� ממשלתיי� אחדי� "מקורות חברת המי� בע; טובי  מתוצרת אזורי עדיפות לאומית

בודקי� א� הפריט ) �"המרכז הרפואי אס& הרופא והמרכז הרפואי רמב, המרכז הרפואי הלל יפה(
קובע " בני ציו "המרכז הרפואי ; )למשל על פי אריזתו(שסופק בפועל שהוצע במכרז הוא הפריט 

בהסכ� בינו ובי  הספק סעי& ולפיו נציגי בית החולי� רשאי� לבקר אצל הספק כדי לוודא שהוא 
 .מספק טובי  מתוצרת האר�

וסמ%  בי  על ידי הגו& המזמי  ובי  על ידי גו& מ�אי  בתקנות סנקציות הניתנות להפעלה , זאת ועוד
. והתברר כי הצהיר הצהרת שווא,  כנגד ספק שהצהיר כי הוא מספק טובי  מתוצרת האר��אחר 

התרתה בו ורשמה לפניה כי א� , חברת החשמל הזמינה לשימוע ספק שהצהיר הצהרת שווא, בפועל
החברה ג� כוללת בנספח ההעדפה . יינקטו נגדו צעדי� מחמירי�, ישוב ויצהיר הצהרת שווא

עי& ולפיו מציע אשר לא עמד בהתחייבותו לספק טובי  מתוצרת האר� ישל� לחברה במכרזיה ס
 . פיצוי מוסכ�
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‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,˜Â„·È˘ ÔÂ�‚�Ó ¯ÂˆÈÏ ˙Â�˜˙Ï ÛÂÙÎ‰ ÛÂ‚ ÏÎ ÏÚ , ˙ÂÁÙ‰ ÏÎÏ
ÈÓ‚„Ó ÔÙÂ‡· ,ı¯‡‰ ˙¯ˆÂ˙Ó ÔÈ·ÂË Ì‰ ÏÚÂÙ· ÌÈ˜ÙÂÒÓ‰ ÔÈ·ÂË‰ Ì‡ .„ÂÚÂ ˙‡Ê , ÛÂÙÎ·

ÏÎÏÎ‰ ıÚÂÈ‰ ˙˜È„·Ï˙„ÁÂÈÓ‰ ‰„ÚÂÂ‰ ‰�Ó˙˘ È ,Ó˙‰ „¯˘ÓÂ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ÏÚ" ÏÂ˜˘Ï ˙
‡˘Â�· ‡ÂÂ˘ ˙Â¯‰ˆ‰ Â¯È‰ˆÈ˘ ÌÈ˜ÙÒ „‚� ˙ÂÈˆ˜�Ò ˙ÚÈ·˜. 

בתשובת מינהל הרכש הממשלתי נטע  כי סנקציות על ספק אשר לא עמד בהתחייבויותיו במכרז 
יא הפרת תנאי הצהרת שווא ה"שכ  ככלל , מעוגנות במסגרת החוזית שבי  הספק למשרד הממשלתי

בכלל זה כל הסעדי� והתרופות . או התחייבות במסגרת הצעתו במכרז ועילה להפסקת ההתקשרות
לדעתו יש מקו� להגביר את המודעות לתקנות במסגרת , ע� זאת". על פי די  או בהתא� לחוזה

 .ההדרכות וההכשרות הנעשות בנושא הרכש לבעלי התפקידי� הרלוונטיי�

È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï‰� , ÌÈÈÏÏÎ‰ ÌÈÊÂÁ‰ È�È„ ÏÚÂ ‰ÊÂÁ‰ ÁÂÒÈ� ÏÚ ˙È„ÚÏ· ˙Â�Ú˘È‰
‰ÏÈÚÈ ‰�È‡ ˙Â¯Ù‰Ï ‰Èˆ˜�ÒÎ , ‡Ï ÏË� ‰ÏÈËÓÂ ÌÈÈËÙ˘Ó ÌÈÎÈÏ‰ Ï˘ ÏÂ‰È� ·ÈÈÁÏ ‰ÈÂ˘Ú
ÌÈ�ÈÓÊÓ‰ ÌÈÙÂ‚‰ ÏÚ ÏËÂ·Ó . ÏÈÚÈ ÔÂ�‚�Ó ¯ÂˆÈÏ ‰ÈÂ˘Ú ‡˘Â�· ˙ÂÈÙÈˆÙÒ ˙ÂÈˆ˜�Ò ˙ÙÒÂ‰

˙‡ Ïˆ�Ï ÌÈÒ�Ó‰ ÌÈÚÈˆÓ „‚�Î ˙¯·‚ÂÓ ‰Ú˙¯‰ Ï˘ ˙ÂÚˆÓ‡· ˙Â�˜˙· ‰ÚÂ·˜‰ ‰Ù„Ú‰‰ 
 Â�‰ÈÈ ˙ÈÏ‡¯˘È ˙¯ˆÂ˙ ÌÈ˜ÙÒÓ ÔÎ‡˘ ÌÈ˜ÙÒ ˜¯˘ ÍÎÏ ÈÂÎÈÒ‰ ˙‡ ÏÈ„‚‰ÏÂ ‡ÂÂ˘ ˙Â¯‰ˆ‰

Ì‰Ï ˙„ÚÂÈÓ‰ ‰Ù„Ú‰‰Ó . 

 

˙ Â � ˜ ˙ ‰  Ï ˘  ˙ È ˜ Ï Á  ‰ Ï Â Á ˙ 

וזאת שלא כמו תקנות חובת המכרזי� ותקנות רכש , 25התקנות אינ  חלות על קופות החולי� .1
ובעיקר בשל כ% ( חלות רק על טובי  ולא על רכישת עבודה ושירותי� התקנות, זאת ועוד. גומלי 

התקנות חלות רק , נוס& על כ%. שלא כמו תקנות אזורי עדיפות לאומית, )BOTאינ  חלות על מכרזי 
 .על רכישה באמצעות מכרז ולא באמצעות התקשרות הפטורה ממכרז

קר המדינה כי שלא כבתי חולי�  למשרד מב2011קופת חולי� מאוחדת מסרה בתשובתה מנובמבר 
אי  לקופות חולי� כל דר% לממ  את ההתייקרות , המעמיסי� התייקרות על מחיר יו� אשפוז

החלת התקנות על קופות החולי� . שכ  אי  היא באה לידי ביטוי במדד יוקר הבריאות, האמורה
יכות שירותי כמו כ  יש חשש כי בעקבות יישו� ההוראה תיפגע א. תגדיל את הגירעו  שלה 

ג� לקופת חולי� לאומית . משו� שתיקו  כאמור יצרי% תקצוב של קופות החולי� בהתא�, הבריאות
 . � הייתה תשובה דומה"ולבית החולי� רמב

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,Ó˙‰ „¯˘ÓÂ ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ" ÌÂ˜Ó ˘È Ì‡ ÂÏ˜˘È ˙
ÌÈÏÂÁ‰ ˙ÂÙÂ˜ ÏÚ ˙Â�˜˙‰ ˙‡ ÏÈÁ‰Ï ,Â ‰„Â·Ú ˙˘ÈÎ¯ ÏÚ ÌÈ˙Â¯È˘) ÈÊ¯ÎÓ ÏÚÂBOT ( ÔÎÂ

Ê¯ÎÓÓ ‰¯ÂËÙ‰ ‰˘ÈÎ¯ ÏÚ , Ô˙ÓÂ¯˙Ï Ú‚Â�· ÈÏÎÏÎ‰ ıÚÂÈ‰ ˙˜È„· ˙Â‡ˆÂ˙· ˙Â·˘Á˙‰ ÍÂ˙
‡˘Â�· ÌÈÈË�ÂÂÏ¯‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ Ï˘ Ì‰È˙Â„ÓÚ·Â ˜˘ÓÏ. 

לא נקבע מנגנו  השוואת מחירי� בדומה לזה שנקבע ) מכרזי�(בתקנות העיריות , כאמור .2
. ג� בצווי� החלי� על המועצות המקומיות והמועצות האזוריותכ% ; בתקנות העדפת תוצרת האר�

רק עקב כ% שה� ) 15%עד (יוצא שהרשויות המקומיות מחויבות למעשה לרכוש טובי  יקרי� יותר 
 . מיוצרי� באר�

__________________ 

 החליטה קופת חולי� מכבי שירותי בריאות לתת עדיפות לטובי� מתוצרת 2009מסו� שנת , בפועל  25
 .האר+ במכרזי� שבה� יש לכ* רלוונטיות
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 תאגידי� �להל  (חלק מהפעילות של רשויות מקומיות מתבצעת באמצעות תאגידי� שבשליטת  
אי  נורמה המחייבת תאגידי� מקומיי� . רוכשי� טובי  בהיקפי� גדולי�ותאגידי� כאלה , )מקומיי�

 .26לתת העדפה כלשהי לתוצרת האר� במסגרת רכישותיה�

מפרסמת בכל שנה ) ל" החברה למשכ�להל   (27מ"החברה למשק וכלכלה של השלטו  המקומי בע
ל אינה "ה למשכמאחר שהחבר.  במגוו  תחומי� עבור הרשויות המקומיות28"מכרזי מסגרת"עשרות 

 . היא לא כללה תנאי של העדפה במכרזיה במש% השני�, )מכרזי�(כפופה לתקנות העיריות 

 התקיי� דיו  בנושא העדפת תוצרת האר� במכרזי הרשויות המקומיות 2010בתחילת יוני 
בדיו  הוחלט על הקמת פורו� של נציגי משרד . ת"בהשתתפות נציגי משרד הפני� ומשרד התמ

המרכז לשלטו  , ל"החברה למשכ, מינהל הרכש הממשלתי במשרד האוצר, ת"רד התממש, הפני�
שמטרתו לבחו  סוגיות משפטיות העולות , ) הפורו��להל  (מקומי והתאחדות התעשייני� 

הוחלט כי לאחר שתסתיי� עבודת . מהפרשנות ומהיישו� של החקיקה בנושא ברשויות המקומיות
יצירת , דהיינו(ה זו בדומה לתקנות העדפת תוצרת האר� הפורו� תיבח  האפשרות לתק  חקיק

ל האפשרות לשלב במכרזיה "עוד הוחלט כי תיבח  ע� החברה למשכ). מנגנו  השוואת מחירי�
 . תנאי העדפה הכולל מנגנו  השוואת מחירי�

כי החברה " כחול לב "למנהלת מטה , ל" כתב היוע� המשפטי של החברה למשכ2010בסו& יולי 
תפעל בסיוע מינהל הרכש הממשלתי במשרד האוצר לגיבוש כללי� ליישו� העדפת ל "למשכ

וכי מיד לאחר שיאשר משרד הפני� את התקנו  ייושמו כללי� אלו בכל , תוצרת האר� במכרזיה
 .ל"מכרזי החברה למשכ

ובאמצע אותו החודש התחילה ,  הסתיי� הלי% גיבוש מנגנו  השוואת המחירי�2011בתחילת מר� 
 . ל לייש� אותו במכרזיה" למשכהחברה

 מסר היוע� המשפטי של משרד הפני� כי לאחר 2011בתגובתו למשרד מבקר המדינה מאוקטובר 
ל יבח  "במכרזי החברה למשכ" פיילוט"סיו� עבודת הוועדה המיוחדת ולאחר גיבוש תוצאות ה

ל הרשויות משרד הפני� ע� הגורמי� הרלוונטיי� א� וכיצד לקד� שינויי� בחקיקה החלה ע
 .המקומיות

__________________ 

אמנ� בשנת . יצוי� שא� אי� הוראה חוקית המחייבת תאגיד מקומי לקיי� מכרזי� לביצוע רכישותיו  26
אול� נקבע , מיי�תוק� חוק חובת המכרזי� על מנת להחיל את הוראותיו על תאגידי� מקו, 2002

שההוראות יחולו על תאגידי� כאלו רק החל משלושי� ימי� לאחר התקנת תקנות הנוגעות לתאגידי� 
, טר� הותקנו תקנות כאלו, במועד סיו� הביקורת יותר משמונה שני� מאז תוק� החוק, דא עקא. כאלו

 . ולפיכ* הוראות החוק טר� הוחלו על התאגידי� המקומיי� הרבי�
וארגו� )  ממניותיה�90%המחזיק ב( כחברת בת של מרכז השלטו� המקומי 1974נוסדה בשנת החברה   27

כדי לספק שירותי� ומוצרי� לרשויות מקומיות )  ממניותיה�10%המחזיק ב(המועצות האזוריות 
, לתאגידי� עירוניי�, לחברות בנות של רשויות מקומיות, )מועצות מקומיות ומועצות אזוריות, עיריות(

וזאת לש� הוזלת המוצרי� , ידי מי� וביוב ולכל גו� אחר הקשור לעשייה המוניציפליתלתאג
 .ייעול וקיצור של הליכי הביצוע, והשירותי� ולש� פישוט

ל מפרסמת מכרז לרכישת טובי� שרשויות מקומיות רבות זקוקות "מנגנו� מיוחד שלפיו החברה למשכ  28
מכרזי� (לפי חוק הרשויות המקומיות , שר הפני�לאחר קבלת אישור . לה� ובוחרת רשימת ספקי�

לבצע , דהיינו, "מכרז המסגרת"רשאית הרשות המקומית להשתמש ב, �1972ב"התשל, )משותפי�
לאחר החתימה על . תיחור בי� הספקי� ברשימה ולבחור ספק לעבודה ספציפית שהיא מבקשת לבצע

ל מהרשות המקומית תקורה "מקבלת החברה למשכ, הסכ� בי� הרשות המקומית לספק הזוכה
 .ששיעורה כמה אחוזי� מעלות העבודה
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‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˙¯ˆÂ˙ ˙Ù„Ú‰ ˙�ÈÁ·Ï ˙„ÁÂÈÓ‰ ‰„ÚÂÂ‰ ˙„Â·Ú ÌÚ „·· „·
 ÈÊ¯ÎÓ· ÌÈ¯ÈÁÓ‰ ˙‡ÂÂ˘‰ ÔÂ�‚�Ó Ï˘ ÌÂ˘ÈÈ‰ ˙�ÈÁ· ÌÚÂ ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ ÌÈÊ¯ÎÓ· ı¯‡‰

Î˘ÓÏ ‰¯·Á‰"Ï ,Ó˙‰ „¯˘ÓÂ ÌÈ�Ù‰ „¯˘Ó È‚Èˆ� ÏÚ" ‰Ê ‡˘Â�· ‰˜È˜Á‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ˙
˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯· .Á‡Ï˙„ÁÂÈÓ‰ ‰„ÚÂÂ‰ ˙Â�˜ÒÓ ˘Â·È‚ ¯ ,‰ ˙Â‡ˆÂ˙ ˙Ï·˜"ËÂÏÈÈÙ "

Î˘ÓÏ ‰¯·Á‰ ÈÊ¯ÎÓ·"˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯· ‰˜È˜Á‰ È·‚Ï ˙Â�˜ÒÓ‰Â Ï , „¯˘Ó È‚Èˆ� ÏÚ
Ó˙‰ „¯˘ÓÂ ÌÈ�Ù‰" ˙‡ ÔÂÁ·ÏÂ ÂÏ·˜˙È˘ ˙Â�˜ÒÓ‰ ÈÙÏ ÌÈ˘˜·˙Ó‰ ÌÈ„Úˆ‰ ˙‡ ËÂ˜�Ï ˙

ÈÎ¯ Úˆ·Ó‰ ÛÂ‚ ÏÎ ÏÚ Ì‚ ÂÏÏ‰ ˙Â�˜ÒÓ‰ ˙‡ ÏÈÁ‰Ï ˙È·ËÈÓ‰ Í¯„‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ¯Â·Ú ˙Â˘
Ô‰È·˘Â˙ Â‡ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰. 

 

 ı ¯ ‡ ‰  ˙ ¯ ˆ Â ˙  ˙ Ù „ Ú ‰  ‡ ˘ Â � ·  ‰ ˜ È ˜ Á ‰  ˙ Ù È Î ‡ 

ל בנושא העדפת "והוראת החשכ) מכרזי�(תקנות העיריות , כדי שתקנות העדפת תוצרת האר�
 . יש צור% במנגנו  אכיפה ראוי, תוצרת האר� ייושמו

שו� החקיקה בנושא מבדיקת משרד מבקר המדינה עולה כי הגורמי� האחראי� ליי .1
, ע� זאת. ל הפועל מטעמו"התקשרויות משרדי הממשלה ויחידות הסמ% ה� שר האוצר והחשכ

 . במועד סיו� הביקורת ה� עדיי  לא אכפו את החקיקה בנושא זה

ל המבקרת את נושא התקשרויות "בתשובת מינהל הרכש צוי  כי יחידת הביקורת באג& החשכ
 .ישו� תקנות העדפת תוצרת האר� במכרזי�את י, בי  היתר, הממשלה תבדוק

מבדיקת משרד מבקר המדינה עולה כי משרד הביטחו  מקפיד על אכיפה פנימית של תקנות העדפת 
המשרד הכי  הצהרה ואישור רואה חשבו  המתאימי� . תוצרת האר� ותקנות אזורי עדיפות לאומית

קרה כפולה על ההצעות המוגשות יש ב, נוס& על כ%. והספק צרי% לצרפ� להצעה למכרז, לתקנות
שעושה בקרה על כל הצעות המחיר ( על ידי ועדת המכרזי� ועל ידי יחידת בקרת הרכש �למכרזי� 

וכ  ביקורת על ספקי� באופ  אקראי או על פי , ועל המכרזי� שמבצע מינהל ההרכשה והייצור
ת לשבועיי� לש� ועדה מיוחדת מתכנסת אח, נוס& על הבקרה הכפולה). תלונות המוגשות לה

 . ההשעיה יכולה להיות לתקופה מסוימת או לצמיתות. אישור והשעיה של ספקי�

שמטרותיה ה  לוודא כי , בקרה ודיווח, ברשות החברות הממשלתיות פועלת יחידת פיקוח .2
החברות הממשלתיות פועלות באופ  תקי  על פי יעדיה  ולייש� את מדיניות הממשלה הנוגעת 

מבדיקת משרד מבקר המדינה עולה כי הרשות אינה בודקת א� החברות אכ  . 29לחברות אלה
 .מבצעות את האמור בתקנות העדפת תוצרת האר�

לעניי  כלל " על�מפקח" טענה הרשות כי היא אינה 2011בתגובתה למשרד מבקר המדינה מנובמבר 
, הפיקוחככל שהדבר נוגע לתפקיד , אלא עוסקת, החובות המוטלות על החברות הממשלתיות

 .בהיבטי ממשל תאגידי של חברות אלה

 ÌÈÙ˙Â˘Ó‰ ÌÈ�ÈÈ�Ú· ÏÙËÏ ‡Â‰ ‰È„È˜Ù˙Ó „Á‡ ÈÎ ˙Â˘¯Ï ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
Ô˙ÂÏÈÚÙ È¯Á‡ ·Â˜ÚÏÂ ˙Â¯·Á Ï˘ ÌÈ�Â˘ ÌÈ‚ÂÒÏ Â‡ ˙ÂÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ˙Â¯·Á‰ ÏÏÎÏ . ˙¯‚ÒÓ·

 ˙ÂÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ˙Â¯·Á‰ ·¯˜· ˙ÂÚ„ÂÓ‰ ˙¯·‚‰Ï ˙ÂÏÂÚÙ ËÂ˜�˙ ˙Â˘¯‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ÂÊ Ì‚
ı¯‡‰ ˙¯ˆÂ˙ ˙Ù„Ú‰Ï Ú‚Â�· , ˙Â¯·Á Ì‰·˘ ÌÈ¯˜Ó ÌÈÈË�ÂÂÏ¯‰ ÌÈ¯˘‰ ˙ÚÈ„ÈÏ ‡È·‰ÏÂ

‰Ê ÔÈÈ�Ú· Ô‰ÈÏÚ ÏËÂÓ‰ ˙‡ ˙ÂÓÈÈ˜Ó Ô�È‡ ˙ÂÈ˙Ï˘ÓÓ . 

__________________ 

 .5' עמ, )2008" (2007דוח על פעולות רשות החברות הממשלתיות בשנת ", רשות החברות הממשלתיות  29
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) המוסד לביטוח לאומי, רשות הטבע והגני�, כמו רשות שדות התעופה(תאגידי� סטטוטוריי�  .3
ה של תחומי� מתחומי האחריות משמשי� מעי  זרועות ביצוע של המדינה לניהול ולהסדר

ומוקנות לה� גמישות ועצמאות ניהולית רבה , הממשלתית ולפיקוח על הפעילות באות� תחומי�
ואי  גו& אחד , כל תאגיד סטטוטורי פועל על פי הסדרי� הקבועי� בחוק שעל פיו הוק�. 30לעניי  זה

 .האחראי ליישו� התקנות בתאגידי� אלה

. 31לפיקוח על פעילויות הרשויות המקומיות ולהכוונת , היתרבי  , משרד הפני� אחראי .4
הודעות ריענו  לראשי הרשויות , מר גבריאל מימו , ל משרד הפני� דאז" שלח מנכ2009בנובמבר 

ובה  הזכיר את קיומ  של הוראות החוק , מר אביק� בלר, ל"ל החברה למשכ"המקומיות וכ  למנכ
נוס& על . ות של העיריות ואת החובה להקפיד עליה בדבר מת  העדפה לתוצרת האר� בהתקשרוי

הודעת ריענו  , בי  היתר,  הכולל8/2009' ל משרד הפני� מס" פורס� חוזר מנכ2009בדצמבר , כ%
 .בנושא זה

לספק מקומי שלא זכה במכרז מוקנות זכות העיו  בהחלטת ועדת המכרזי� וזכות העתירה לבית 
מסייעת , �1993ג"התשנ, ד לתקנות חובת המכרזי�24נה תק, נוס& על כ%. 32המשפט כנגד ההחלטה

החשב הכללי רשאי להורות לוועדת מכרזי� של : "בקבעה כדלקמ , א& היא לספק מבחינה מסוימת
בעניי  פסילה או דחייה של הצעה ) 2 ... (�משרד לקיי� דיו  בנוגע לפג� שמצא בהחלטה שקיבלה 

".  בתו% שבועיי� מהמועד שבו התקבלה כאמור� או בעניי  בחירת זוכה במכרז, שהוגשה למכרז
ל חלה ג� על הצעה של ספק טובי  מתוצרת "בתגובתו הבהיר מינהל הרכש כי סמכות זו של החשכ

 .האר�

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˙Â·ÈÈÁÓ‰ ˙ÂÓ¯Â�‰ Ï˘ ˙È·˜ÚÂ ‰¯Â¯· ‰¯„Ò‰Ï ÏÂÚÙÏ ˘È
‰Ê ÌÂÁ˙·33 .Î˘Á‰ ÏÚ"˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó ÏÚ ‰ÙÈÎ‡‰ ˙¯·‚‰Ï ÏÂÚÙÏ Ï ÍÓÒ‰ ˙Â„ÈÁÈÂ ‰Ï

ı¯‡‰ ˙¯ˆÂ˙ ˙Ù„Ú‰ ‡˘Â�· ˙Â‡¯Â‰‰ ÌÂ˘ÈÈ ‡˘Â�· , ˙‡ ¯È·‚‰Ï ˙Â¯·Á‰ ˙Â˘¯ ÏÚ
‰Ê ‡˘Â�· ˙ÂÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ˙Â¯·Á‰ ÏÚ ‰ÙÈÎ‡‰ , ¯ÂÓ‡Î ‰ÙÈÎ‡‰ ˙‡ ¯È·‚‰Ï ÌÈ�Ù‰ „¯˘Ó ÏÚÂ

˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÏÚ .‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˙Â¯˘Ù‡‰ ˙‡ Ì‚ ÔÂÁ·Ï ÌÂ˜Ó ˘È
 ‰ËÓ˘"Ô·Ï ÏÂÁÎ" ,Î Ì˜Â‰˘ı¯‡‰ ˙¯ˆÂ˙ ˙˘ÈÎ¯ ˙‡ „„ÂÚÏ È„ , ÔÈ· ÌÂ‡È˙· ÚÈÈÒÈ

 ‰Ê ÌÂÁ˙· ‰˜È˜Á‰ ˙‡ ÛÂÎ‡È˘ ÛÂ‚ ‰È‰È˘ ÍÎÏ ‚‡„ÈÂ ‡˘Â�Ï ÌÈÈË�ÂÂÏ¯‰ ÌÈ�Â˘‰ ÌÈÓ¯Â‚‰
ÌÈÈ¯ÂËÂËËÒ ÌÈ„È‚‡˙· Ì‚ . 

 

 

__________________ 

 הוכ� תזכיר חוק בעניי� תאגידי� ציבוריי� שלפיו יוקנו לרשות סמכויות מסוימות 2011יצוי� שבשנת   30
 .בוריי� שלא יוחרגו מהוראות החוק האמורבנוגע לתאגידי� הצי

 . www.moin.gov.il �מתו* אתר האינטרנט של משרד הפני�   31

יתכ� כי מציעי� חוששי� להגיש . ורוב� נדחו, מאז התקנת התקנות הוגש מספר זעו� של עתירות בנושא  32
 .עתירות כנגד המדינה שמא יפגע בה� הדבר בעתיד

, א3לפי תקנה , שההוראות שבתקנות בנוגע לרכישת טקסטיל כפופותיצוי� לדוגמה , לעניי� זה  33
א* אי� קביעה דומה לגבי יתר ההוראות , לאומיות�להתחייבויות של מדינת ישראל באמנות בי�

ל בנושא שלפיה "כמו כ� יוזכר הניסוח של הוראת החשכ. שבתקנות המתייחסות לרכישות טובי� אחרי�
הפליה בי� ספקי� �רכישה מחייבי� אשר מטרת� העיקרית אייפעלו משרדי ממשלה על פי כללי 

 .מקומיי� לזרי� בגישה למכרזי�
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 ת"במשרד התמ" כחול לב�"מטה 

 הקמת המטה

, ת דאז"התמהחליט שר , 2008במהל� המשבר הכלכלי העולמי שהחל בשנת , 2009באמצע מאי 
 כדי לעודד את רכישת 34ת" במשרד התמ"כחול לב�"להקי  את מטה , אליעזר�ב�) פואד(מר בנימי� 

מתו� תפיסה שרכישת תוצרת האר" תחזק את התעשייה המקומית ותגדיל את מספר , תוצרת האר"
ומפע  לפע  מוזמני  לדיוניו נציגי , ת"במטה חברי  נציגי משרד התמ. מקומות התעסוקה

פעילות המטה מתוכננת לארבע . חדות התעשייני  ונציגי גופי  אחרי  המעורבי  בפעילותוהתא
תקציבו של המטה לכל אחת . ח" מיליו� ש6 הוקצה למטה ס� של 2009בשנת . לכל הפחות, שני 

 .ח" מיליו� ש10 הוא 2012�2010מהשני  

ומית וצמצו  האבטלה  הקובעת כי קידו  התעשייה המק35 התקבלה החלטת ממשלה2009באוגוסט 
עידוד העדפת רכישות מתוצרת "וכי הממשלה תפעל למימושו באמצעות , "אתגר לאומי"ה  

להנחות את משרדי הממשלה לפעול בהתא  לרוח החלטה זו , בי� היתר, לצור� כ� הוחלט". האר"
 .ת להקי  ועדת היגוי ליישו  ההחלטה"ל משרד התמ"ולהטיל על מנכ

נכתבה לבקשת , בסמו� להקמת המטה, 2009ינה עולה כי בתחילת מאי מבדיקת משרד מבקר המד
טיוטת חוות הדעת . 36המטה טיוטת חוות דעת בעניי� הקידו  והעידוד של רכישת תוצרת האר"

על חומר כתוב המבוסס בעיקר על עבודת מטה , מתבססת על פגישת עבודה ע  מנהלת המטה
מסקנות הטיוטה . הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ועל נתוני 37 בהתאחדות התעשייני "כחול לב�"

לעומת ; היו כי אי� פוטנציאל רב לשינוי תעסוקתי מהסטת מוצרי תצרוכת מייבוא לייצור מקומי
יש פוטנציאל רב להגברת התעסוקה באמצעות מכרזי הממשלה בכלל ובמסגרת רכש גומלי� , זאת

ת "יצירת כלי  הולמי  עבור הרשפת יתמקד ב"המלצות הטיוטה היו כי משרד התמ, לפיכ�. בפרט
וכי תיבח� האפשרות לחקיקת חוק ליצירת מנגנו� של ; שיאפשרו לה לאכו( את רכש הגומלי�

בוררות בנושא תלונות בדבר אפליה כנגד יצרני  מקומיי  ובייחוד בדבר חסמי  טכניי  המונעי  
ות בעיקר בחיזוק מסקנות טיוטת חוות הדעת תומכ, דהיינו. התמודדות במכרזי  ממשלתיי 

 .לעידוד רכישת תוצרת האר", ייעודי, ת ולא בהקמת מטה חדש"הרשפ

לבחינת דרכי  לעידוד הרכישה של  ת דאז צוות"עוד עולה מהבדיקה כי נוס( על כ� מינה שר התמ
, 39 דוח2009הצוות הגיש לשר באמצע מאי . 38תוצרת האר" כדי ליצור מקורות תעסוקה נוספי 

, ת מטפלת ברכש גומלי�"בדוח צוי� כי הרשפ". כחול לב�"שר להקי  את מטה ובעקבותיו החליט ה
ההמלצה הראשונה של הדוח הייתה שונה מהמלצות  ,ע  זאת .ועל כ� הצוות לא התייחס לנושא זה

לנוכח , "כחול לב�") "קמפיי�("לפי ההמלצה האמורה יש לקיי  מסע פרסו  : טיוטת חוות הדעת
וכ� לנוכח הער� החינוכי הגלו  , לת שתופק מצריכת תוצרת האר"התועלת הכלכלית הלא מבוט

שתי המלצות נוספות של הדוח עולות בקנה אחד ע  . שהוא בעל השפעות ארוכות טווח, בכ�
הסדרת הטיפול בתלונות יצרני  : המלצת טיוטת חוות הדעת בנוגע לאפליה נגד יצרני  מקומיי 

; בעיקר באמצעות חסמי  טכניי  לא מוצדקי , מקומיי  על אפליה של תוצרת האר" במכרזי 

__________________ 

א* לא הייתה בו יחידה ספציפית שטיפלה , ת פעל שני� רבות לקידו� רכישת תוצרת האר+"משרד התמ  34
 .)2009אוגוסט " ('כחול לב�'קידו� ועידוד רכישת ", ת"ראו מינהל מחקר וכלכלה במשרד התמ. בנושא

 . בעניי� תכנית לקידו� תוצרת האר+ ולמינו� הרכישות לש� הגדלת התעסוקה�30.8.09 מ727החלטה   35
 טיוטה לדיו� אצל שר �כחול לב� "קידו� ועידוד רכישת מוצרי ", ת"מינהל מחקר וכלכלה במשרד התמ  36

 ). 2009מאי " (ת"התמ
יבור לחשיבות של רכישת מוצרי�  כדי להגביר את מודעותו של הצ1994המטה הוק� כבר בשנת   37

, בחינו* להעדפת תוצרת האר+, המטה מתמקד בשיפור תדמית התעשייה הישראלית. מתוצרת האר+
 .בשינוי חקיקה ועוד, בטיפול בתלונות יצרני� על אפליית תוצרת מקומית

 .ת"ומנהל מינהל מחקר וכלכלה במשרד התמ" כחול לב�"בצוות השתתפו נציגי� ממינהלת מטה   38
 ).2009מר+ " ('כחול לב�'דוח הצוות לגיבוש תכנית ", ת"מינהל סחר פני� ומימו� במשרד התמ  39
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ההמלצה האחרונה של . חקיקה חדשה ותיקו� חקיקה קיימת בנושא העדפת תוצרת האר" במכרזי 
 .איסו( נתוני  ובקרה שוטפת על אפקטיביות הפעולות השונות: הדוח היא המלצה כללית

Ó˙‰ „¯˘ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó"˘Â�Ï È„ÂÚÈÈ‰ ‰ËÓ‰ ˙Ó˜‰ ÈÎ ˙ ‡"Ô·Ï ÏÂÁÎ" ,
˘ È�ÂÈÏÈÓ Ï˘ ˙ÂÏÚ·"Á , ÌÂ„È˜Ï ˙Ù„ÚÂÓ‰ Í¯„‰ ¯·„· ‰¯Â„Ò ‰˜È„· ÏÚ ‰ÎÓ˙Ò‰ ‡Ï

ÌÈÈÏ‡¯˘È ÌÈ¯ˆÂÓ Ï˘ „Â„ÈÚÏÂ . 

הוגש הנוסח הסופי של חוות הדעת בעניי� , כארבעה חודשי  לאחר הקמת המטה, 2009באוגוסט 
 הדעת מתבססת על החומר חוות. 40) חוות הדעת�להל� (הקידו  והעידוד של רכישת תוצרת האר" 

יש : מרבית מסקנות חוות הדעת היו שונות ממסקנות הטיוטה, ע  זאת. שעליו מתבססת הטיוטה
ליזו  פעילות לשינוי מער� הטעמי  של , להכי� תכנית ארוכת טווח לקידו  רכישת תוצרת האר"

שראליי  ויש לסמ� באופ� מיוחד מוצרי  י, הצרכ� הישראלי כדי לעודד את רכישת תוצרת האר"
שאינ  , לתת די מידע לצרכ� בנוגע למחירי  האטרקטיביי  של המוצרי  הישראליי  ואיכות 

מסקנה נוספת של חוות הדעת הייתה דומה מאוד למסקנה . ל"נופלי  מאלה של המתחרי  מחו
יש פוטנציאל להגברת התעסוקה באמצעות מכרזי הממשלה ובאמצעות החלת חובת רכש : בטיוטה
לאישור הממשלה הצעת  ת יביא"שר התמ היו כי המלצות חוות הדעת. בכל המכרזי גומלי� 

באמצעות סימו� מיוחד של (לקידו  רכישת תוצרת האר"  החלטה שמהותה הגברת מת� המידע
" כחול לב�"קמפיי� לעידוד רכישת , "כחול לב�"הקמת אתר אינטרנט בנושא , מוצרי  ישראליי 

באמצעות (פעולות לעידוד רכישת תוצרת האר" , )שרדי הממשלהוריכוז הנתוני  על רכישות מ
הקמת צוות מומחי  לבחינת הדרכי  להגברת הייצור , החלת חובת רכש גומלי� בכל המכרזי 

והסדרה ) ופעילות חינוכית לעידוד רכישת תוצרת האר" בקרב ילדי  ונוער, המקומי של כלי  וציוד
מגדיר את סמכויותיו של הממונה לאכיפת רכישת באמצעות חקיקת חוק ה(ותפעול של הנושא 

 ").כחול לב�"תוצרת האר" והקמת מטה 

בתכנית העבודה לשנת . חברי המטה לא מיפו את הצרכי  בנושא ולא הציבו יעדי  ברורי  למטה
 41ובמסגרתו מנה כמה מדדי תפוקה, "כחול לב�"ת יעד לעידוד רכישת " הציב משרד התמ2011

 . 42ומדדי תוצאה

ת לא מיצה את הכלי  הרלוונטיי  העומדי  "קת משרד מבקר המדינה עולה כי משרד התממבדי
הסוכנות לעסקי  קטני  ובינוניי  , כגו� מרכז ההשקעות(לרשותו לעידוד התעשייה והתעסוקה 

 בעיקר �המשרד הקי  מטה ייעודי לנושא בעל תקציב לנושאי  משלימי  ). ולשכת המדע� הראשי
 נושאי  שאי� לה  �בור באמצעות מסעות פרסו  וחינו� לנושא בבתי ספר הגברת המודעות בצי

ג  במועד סיו  הביקורת אי� כמעט שיתו( , יתרה מזו. כיו  מענה ביחידות המשרד הרלוונטיות
והמטה אינו מאג  עמ� משאבי  , ת"פעולה בי� המטה ליחידות הרלוונטיות הפועלות במשרד התמ

 . "לצור� עידוד רכישת תוצרת האר

" כחול לב�"ת כי עבודת מטה " טע� משרד התמ2011בתגובתו למשרד מבקר המדינה מאוקטובר 
, לדעתו. היות שפעילות  שונה מפעילות המטה, נעשית בד בבד ע  עבודת יחידות אחרות במשרד

שנועדו להשיג מטרות ספציפיות , אפשר לכוו� את הכלי  שבידי היחידות האחרות במשרד�אי
 ".כחול לב�"לנושא ,  המסמיכי  של היחידות הללובהתא  לחוקי 

__________________ 

 ).2009אוגוסט " ( חוות דעת�כחול לב� "קידו� ועידוד רכישת ", ת"מינהל מחקר וכלכלה במשרד התמ  40
כחול "שא ובה� מספר הכניסות לאתר האינטרנט בנו, מדדי התפוקה ה� תוצרי הפעילות הממשלתית  41

 . ומספר התלמידי� המשתתפי� בפעילויות להגברת המודעות לנושא"לב�

המשקפי� את המדיניות שלפיה , מדדי התוצאה מגדירי� את השינויי� המצופי� בסביבה החיצונית  42
כחול "ע� מדדי� אלה נמני� שיעור המצהירי� על העדפת רכישה של מוצרי . פעלה הממשלה בנושא

הערכת שביעות הרצו� מאיכות ; "מיוצר בישראל" בעלי אישור לשימוש בתו מספר העסקי�; "לב�
 .התוצרת המקומית
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‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ‰ËÓ ÏÚ"Ô·Ï ÏÂÁÎ " ‡˘Â�· ÌÈÎ¯ˆ‰ ˙‡ ˙ÂÈ„ÂÒÈ· ˜Â„·Ï
ı¯‡‰ ˙¯ˆÂ˙ ˙˘ÈÎ¯ ;‡˘Â�· ÌÈË¯ÂÙÓÂ ÌÈ¯Â¯· ÌÈ„ÚÈ ÂÓˆÚÏ ·Èˆ‰Ï ; ‰„Â·Ú ˙È�Î˙ ˘·‚Ï

Ó˙‰ „¯˘Ó· ˙ÂÈË�ÂÂÏ¯‰ ˙Â„ÈÁÈ‰ ÛÂ˙È˘· ˙·ÏÂ˘Ó"ËÓ Ô˙Â‡ ˙‡ ˙ÂÓ„˜Ó˘ ˙ ˙Â¯
‰¯ÂÓ‡‰ ‰„Â·Ú‰ ˙È�Î˙ ÌÂ˘ÈÈÏ ÌÈ˘Â¯„‰ ÌÈ·‡˘Ó‰ ˙‡ ÍÎÏ Ì‡˙‰· ˙Âˆ˜‰ÏÂ. 

 

 פעילות המטה

בי� . שבועיי  ועוסק בקידו  נושא רכישת תוצרת האר"�מאז הקמתו מתכנס המטה אחת לשבוע
 להסברת חשיבות רכישת תוצרת 2010מסע פרסו  באמצעי התקשורת משנת : 43פעילויות המטה

ליצרני  " מיוצר בישראל"פיקוח על מת� תו ;  תוצרת האר" בבתי ספרחינו� לרכישת; האר"
קיו  ; "כחול לב�"פעילות בבית הנשיא בסימ� ; 44"כחול לב�"פעילות באינטרנט בנושא ; ישראלי 

שבו הוצגו הפעילויות העיקריות של המטה ושיתו( , 2011� ו2010 בכנסת בשני  "כחול לב�"יו  
 המטה פועל בשיתו(. "כחול לב�"ות במבצעי  לעידוד רכישת פעולה ע  רשתות שיווק היוצא

 .בהתאחדות התעשייני " כחול לב�"פעולה מלא ע  מטה 

כשלושה חודשי  לאחר מועד סיו  , 2011מבדיקת משרד מבקר המדינה עולה כי רק בנובמבר 
ילות ת בעניי� פע"ל משרד התמ"פורסמה הוראת מנכ, הביקורת וכשנתיי  וחצי לאחר הקמת המטה

מבהירה את אופ� , ההוראה מפרטת את סוגי הפעילויות שהמטה מוסמ� לבצע". כחול לב�"מטה 
, "כחול לב�"קבלת ההחלטות וביצוע הפעילות בתחו  זה ומציינת את הגורמי  המעורבי  בנושא 

 .לרבות את חלוקת התפקידי  ביניה 

 

ı ¯ ‡ ‰  ˙ ¯ ˆ Â ˙  ˙ ˘ È Î ¯ Ï  Í Â � È Á 

ת החשובות והמרכזיות של המטה היא חינו� לרכישת תוצרת אחת הפעילויו, אליבא דמנהלת המטה
יומיות �מפעילה סדנאות חד)  העמותה�להל�  (45במסגרת זו עמותת חינו� בתחו  התעשייה. האר"

בשנת . 46)2010�2009(ע "וקורסי  שנתיי  בנושא לתלמידי בתי ספר החל משנת הלימודי  התש
�2010(א "ובשנת הלימודי  התשע, למידי  ת40,000�ע השתתפו בפעילויות כ"הלימודי  התש

 תלמידי  בכיתות האחרונות של בית הספר היסודי ועד הכיתות הראשונות של 120,000� כ�) 2011
החינו� , החינו� הממלכתי(בפריסה גאוגרפית רחבה ובמגזרי  שוני  , יסודי�בית הספר העל

 280,000�הוא של כ) 2012�2011(ב "הצפי לשנת הלימודי  התשע). דתי והמגזר החרדי�הממלכתי
בשנת הלימודי  (ת והתאחדות התעשייני  "את המיז  מממני  במשות( משרד התמ. תלמידי 

. ח" מיליו� ש1.5 �א "ובשנת הלימודי  התשע, ח" ש579,000ע הקצה כל אחד מהגופי  "התש
 ).ח" מיליו� ש3ב צפוי כל גו( להקצות "בשנת התשע

גיבשה , ר החינו� בנושא העדפת תוצרת האר" במערכת החינו�ת לש"בעקבות סיכו  בי� שר התמ
" אישור עקרוני"ת וקיבלה " במשרד התמ"כחול לב�" בשיתו( מטה "כחול לב�"העמותה את תכנית 

 להסכ  למת� שירותי  בי� 10סעי( . ת"לתכנית מהמינהל הפדגוגי במשרד החינו� וממשרד התמ

__________________ 

 .�4.5.10מ" כחול לב�"מתו* מזכר של מנהלת מטה   43

אתר , ת"במסגרת אתר האינטרנט של משרד התמ" כחול לב�"הקמה והפעלה של אתר אינטרנט בנושא   44
" כחול לב�"ניהול ערו+ , של המטה" כחול לב� "ניהול בלוג, "כחול לב�"משחקי� לילדי� בנושא 

 .facebookניהול ד� אוהדי� באתר , youtubeבאתר 
 שנה לפני מועד סיו� הביקורת נשיא התאחדות התעשייני� דאז כדי להקנות �20עמותה שהקי� כ  45

ות לעמותה יש צו. למערכת החינו* ידע על הנעשה בתחו� התעשייה והמדע ועל הערכי� הגלומי� בה�
 ."כחול לב�"בנושא , בי� היתר,  מדריכי� וכ� צוות של סטודנטי� שמלמדי� סדנאות וקורסי��80של כ

 . שנת הלימודי� מתחילה בספטמבר ומסתיימת באוגוסט  46
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על פי . ת על העמותה"סק בפיקוח של משרד התמ עו2011ממשלת ישראל לעמותה שנחת  בינואר 
לפקח על , הסעי( מתחייבת העמותה לאפשר לנציג המשרד או למי מטעמו לבקר את פעולותיה

ת בעניי� "ל משרד התמ"על פי הוראת מנכ. ובכלל זה לפקח על השירות, ביצוע המכרז וההסכ 
ודעות  של ילדי  ובני נוער אחת הפעילויות של המטה היא הגברת מ, "כחול לב�"פעילות מטה 

 . לערכי הרכישה של מוצרי  ישראליי  בבתי ספר

Ó˙‰ „¯˘Ó ÚˆÈ· ‡Ï ÔÈÈ„Ú ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ· ÈÎ ‡ˆÓ�" ÏÚ È·˜ÚÂ ÛÈˆ¯ È�ÎÂ˙ ÁÂ˜ÈÙ ˙
ÁË˘· ˙È�Î˙‰ Ï˘ ‰ÚÂˆÈ· ÔÙÂ‡ , ˙È·Èˆ˜˙ ‰¯˜··Â ˙È�Î˙‰ Ï˘ Ì„˜ÂÓ ¯Â˘È‡· ˜Ù˙Ò‰ ‡Ï‡

‡˘Â�· . ‰È˙ÂÈ�Î˙Ó ˜ÏÁÂ ‰˙ÂÓÚ‰˘ Û‡ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘ÓÏ ˙Â¯ÎÂÓ ˙Â¯Á‡‰47 , ‡Ï ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘Ó
˙È�Î˙‰ ˘Â·È‚· ·¯ÂÚÓ ‰È‰ ,‰ÈÏÚ ÁÂ˜ÈÙ· ·¯ÂÚÓ Â�È‡ ‡Â‰ ·Â¯ÏÂ ;ÌÈ�Â˘ ˙ÂÓÂ˜Ó· ı¯‡· 

 ÍÂ�ÈÁ‰ ˙˜ÏÁÓ ˙ÂÚˆÓ‡· Â‡ ¯ÙÒ‰ ˙È· Ï‰�Ó ˙ÂÚˆÓ‡· ÍÂ�ÈÁ‰ ˙Î¯ÚÓÏ ˙È�Î˙‰ ‰Ò�ÎÂ‰
ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘Ó Ï˘ Â˙ÚÈ„È ‡ÏÏ ˙ÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â˘¯‰ Ï˘ ;Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ· ‰È‰ ‡Ï ÔÈÈ„Ú ˙¯

Î�Ó Ï˘ Û˜˙ ¯ÊÂÁ" ÌÈÙÂ‚ Ï˘ ˙·Á¯�‰ ‰ÚÙÂ˙· ÏÂÙÈË‰ ÔÙÂ‡ ˙‡ ¯È„ÒÓ‰ ÍÂ�ÈÁ‰ „¯˘Ó Ï
ÍÂ�ÈÁ‰ ˙Î¯ÚÓ· ˙ÂÈ„ÂÓÈÏ ˙ÂÈ�Î˙ ÌÈÏÈÚÙÓ‰ È˜ÒÚ‰ ¯Ê‚Ó‰ÓÂ È˘ÈÏ˘‰ ¯Ê‚Ó‰Ó48.  

 ציי� מינהל הכשרה ופיתוח מקצועי לעובדי 2011בתגובתו למשרד מבקר המדינה מאוקטובר 
העוסק בהסדרת הטיפול במעורבות המגזר השלישי והעסקי בהפעלת , ו�ההוראה במשרד החינ

הופעלה לראשונה בתקופה שבה חל הנוהג ולפיו היה צור� " כחול לב�"כי תכנית , תוכניות לימוד
 .רק באישור מהמינהל הפדגוגי במשרד להפעלת התכנית

 המינהל למדע  טענה התאחדות התעשייני  כי2011בתגובתה למשרד מבקר המדינה מנובמבר 
וטכנולוגיה במשרד החינו� הוא שות( מלא לפעילות העמותה בשילוב נושא התעשייה בתכנית 

מוצגת " כחול לב�"ג  תכנית , נוס( על כ�". כחול לב�"ובמסגרת זו משולב ג  נושא , הלימודי 
י  לבתי הספר ומוטמעת במסגרת הלימודי  בה  באמצעות נציגי ההדרכה של משרד החינו� הפועל

  .בבתי הספר בהנחיית המנהלי  וצוות המורי 

 ציי� המינהל למדע וטכנולוגיה במשרד החינו� כי 2011בתגובתו למשרד מבקר המדינה מנובמבר 
לא קיבל את התנופה הראויה לו וכי יש לקבוע ע  כל המשרדי  תכנית עבודה ' כחול לב�'נושא "

עוד הוסי( המינהל כי נושא ".  החינו�מקיפה שתבטיח הטמעת הנושא במשק כולו כולל מערכת
 .הוא נושא חשוב ביותר והוא ישמח להשתת( בו" כחול לב�"

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ‰ËÓ ÏÚ"Ô·Ï ÏÂÁÎ " ÏÚ È˙Â‰Ó ÁÂ˜ÈÙ ÌÈÈ˜˙È ÈÎ ‡„ÂÂÏ
˙È�Î˙‰ ,Ó˙‰ „¯˘Ó ÔÈ· Ì˙Á�˘ ÌÎÒ‰· ÂÚ·˜�˘ ˙ÂÈÂÎÓÒ‰ ÈÓÂÁ˙·"‰˙ÂÓÚÏ ˙ . 

 

 Â ˙ ‰  Ï Ú  Á Â ˜ È Ù"Ï ‡ ¯ ˘ È ·  ¯ ˆ Â È Ó "‰ Ì È Ï ‡ ¯ ˘ È  Ì È � ¯ ˆ È Ï  Ô ˙ È � 

שמטרתו לסמ� מוצרי  , 49"מיוצר בישראל" יזמה התאחדות התעשייני  הפקה של התו 2004בשנת 
משנת . ובכ� לסייע לציבור הרחב להבחי� בי� מוצר ישראלי למוצר שאינו ישראלי, 50ישראליי 

__________________ 

 .מדובר בתכניות לחינו* טכנולוגי המוכרות למינהל מדע וטכנולוגיה במשרד  47
מעורבות המגזר השלישי והמגזר העסקי במערכת  "להרחבה בנושא זה ראה דוח מבקר המדינה בנושא  48

 . בכר* זה629' בעמ" החינו*
 .יש תו תוצרת מקומית המסמ� מוצרי� מקומיי�, ב וגרמניה"כגו� ארה, ג� במדינות אחרות  49
ראו הערה (בתקנות העדפת תוצרת האר+ " טובי� מתוצרת האר+"זהה להגדרת " מוצר ישראלי"הגדרת   50

11.( 
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י  ליצרני  ישראלי  העומדי  בתנאי  שנקבעו על יד51 נותנת ההתאחדות את התו2004
היצרני  רשאי  להטביע את התו על גבי . תו זה נית� ללא תמורה ואינו מוגבל בזמ�. 52ההתאחדות

 . 53אריזות מוצרי  ישראליי  שה  מייצרי  וכ� להציגו על גבי מודעות ופרסומות למוצרי  אלה

ת רשימת יצרני  שלה  ג  מוצרי  ישראליי  והציג אותה " הכי� משרד התמ2011בתחילת מר" 
פעל המשרד להכנת רשימת מוצרי  ישראליי  של  במועד סיו  הביקורת .האינטרנט שלובאתר 

; 2011הרשימה תהיה מוכנה בסו( שנת , "כחול לב�"להערכתה של מנהלת מטה . אות  יצרני 
 . טר  פורסמה הרשימה2012יצוי� כי עד ינואר 

ת "של משרד התמ" בתלונותבדיקת אמיתות הנתוני  וטיפול , נוהל קבלת תו מוצר ישראלי"על פי 
, ההתאחדות אחראית לטיפול בבקשות לקבלת התו ומספקת את התו ליצרני , ) הנוהל�להל� (

ת אחראי לבדיקת אמיתות הנתוני  שסיפקו היצרני  ולטיפול בתלונות שלפיה� המוצר "ומשרד התמ
יו  הביקורת היו ובמועד ס, במש� הזמ� גדל מספר בעלי התווי  במידה ניכרת. אינו עומד בתנאי 

 .  בעלי תווי 500�כ

ת מפע  לפע  בדיקות מדגמיות "בהתא  לנוהל עושה משרד התמ, "כחול לב�"לדברי מנהלת מטה 
מבדיקת משרד מבקר המדינה עולה . כדי לוודא שמוצרי  הנושאי  את התו אכ� מיוצרי  בישראל

 500� מכ13� ביקורי  בועד מועד סיו  הביקורת התקיימו" כחול לב�"כי ממועד הקמת מטה 
עד מועד סיו  הביקורת איתר משרד מבקר המדינה רק טופס בקרה , זאת ועוד. העסקי  בעלי התו

טופס הבקרה המלא שאותר אינו , לגופו של עניי�. 54הנוגע לאחד העסקי  שהתקיימו בה  ביקורי 
ת א  "דק משרד התמלא נית� ללמוד ממנו כיצד בו: ולכ� אינו ממלא כנדרש את מטרתו, מפורט דיו

טע� כי " כחול לב�"מטה . המוצר אכ� יוצר בישראל לפי ההגדרה בתקנות העדפת תוצרת האר"
 .חשוב לקיי  את הבקרות באופ� שלא ירתיע את המפעלי  מלהשתמש בתו

עוד עולה מבדיקת משרד מבקר המדינה כי במועד הביקורת עשה מינהל מחקר וכלכלה במשרד 
. שטר  הטביעו אותו על אריזות מוצריה " מיוצר בישראל"  הזכאי  לתו ת סקר בדבר יצרני"התמ

ועשה מיפוי ראשוני של , מינהל מחקר וכלכלה בדק מדוע היצרני  מתעכבי  בהטבעת התו
יבדוק א  , דהיינו, בעקבות המיפוי הראשוני יעשה המינהל מיפוי כלכלי. המוצרי  הזכאי  לתו

במועד סיו  הביקורת כבר הסתיי  שלב  .ר הטבעת התוהכנסותיה  של העסקי  אכ� גדלו לאח
כשנתיי  ורבע , יוצא כי במועד סיו  הביקורת. המיפוי הראשוני א� טר  החל שלב המיפוי הכלכלי

, "מיוצר בישראל"ת עדיי� אינו יודע א  השקעתו בתו "משרד התמ, "כחול לב�"לאחר הקמת מטה 
 . שאת פרינו, ובכלל זה מיפוי העסקי  ומיפוי המוצרי 

ת כי פעילות "במשרד התמ" כחול לב�" טע� מטה 2011בתגובתו למשרד מבקר המדינה מאוקטובר 
. ושנתיי  ורבע ה� זמ� קצר מכדי לבדוק את מידת יעילותו של התו, היא לטווח ארו�" כחול לב�"

ש  כי י2011ת הוסי( בתגובתו למשרד מבקר המדינה מנובמבר "מינהל מחקר וכלכלה במשרד התמ
א� הדבר , דרכי  לבחו� שינויי  במכירות שמקור  במכירת מוצרי  ישראליי  ג  בטווח הקצר

והדבר אינו קל ולעתי  קרובות א( בלתי , מחייב שיתו( פעולה מלא של היצרני  במסירת נתוני 
 .אפשרי

__________________ 

תהיה ההתאחדות רשאית בעתיד לגבות תשלו� עבור זכות , "מיוצר בישראל"ו� השימוש בתו על פי תקנ  51
 .השימוש בתו

 .חתימה על תקנו� והצהרת רואה חשבו�  52
 . www.industry.org.ilמתו* אתר התאחדות התעשייני�   53

 עסקי� שנעשו הועברו אליו טופסי בקרה מלאי� בארבעה, לנוכח הערת משרד מבקר המדינה בעניי� זה  54
 .בה� ביקורי� לאחר מועד סיו� הביקורת
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ÍÂ¯‡ ÁÂÂËÏ ‡È‰ Â˙ÂÏÈÚÙ Ì�Ó‡ ÈÎ ‰ËÓÏ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , Â˙‰ ˙˜ÂÏÁ ÌÏÂ‡
¯Ù ˙Î˘Ó�‰˙ÂÏÈÚÈ ˙‡ ˜Â„·Ï ‰È‰È Ô˙È�˘ È„Î Í¯Âˆ‰ È„ ÍÂ¯‡ ÔÓÊ ˜ ; ‰È‡¯ÏÂ- Ï‰�ÈÓ 

ÏÁ‰ ¯·Î ‰ÏÎÏÎÂ ¯˜ÁÓ ,˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ È�ÙÏ , ÌÈ‡ÎÊ‰ ÌÈ¯ˆÂÓ‰ Ï˘ È�Â˘‡¯ ÈÂÙÈÓ·
Â˙Ï. 

 למשרד מבקר המדינה הודיע אג( התקציבי  במשרד האוצר כי בעקבות 2011בתגובתו מנובמבר 
ת בבקשה לבחו� את מידת "הוא יפנה למשרד התמ" כחול לב�"האמור בדוח על פעילות מטה 

 . ההצלחה של המטה בהשגת המטרות שלשמ� הוק 

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,Ó˙‰ „¯˘Ó ÏÚ" ÌÈ¯ˆÂÓ‰ ˙ÓÈ˘¯ Ï˘ ‰˙�Î‰ ˙‡ ıÈ‡‰Ï ˙
¯Â·Èˆ‰ ˙ÚÈ„ÈÏ Ì‡È·‰Ï È„Î ÂÏ˘ Ë�¯Ë�È‡‰ ¯˙‡· ‰‚Èˆ‰ÏÂ ÌÈÈÏ‡¯˘È‰ ; ˙Â˘ÚÏ ÂÈÏÚ

ÌÈ¯ˆÂÓ ÏÚ ˙È·˜Ú ˙¯Â˜È·Â˙ ÌÈ‡˘Â�‰  ,ÌÈ·¯ ÌÈ¯ˆÂÓ ÛÈ˜˙˘ , ‰˜È„·· ˜Ù˙Ò‰Ï ‡ÏÂ
˙ÈÓ‚„Ó ; ˙‡ ·ÈÈËÏ"Â˙ Ï·È˜˘ ˜ÒÚ· ‰¯˜·‰ ÒÙÂË" ; ˙Ï·˜ ÔÈ· ¯˘˜‰ ˙˜È„· ˙‡ ˘ÈÁ‰ÏÂ

Â˙‰ ÏÚ· Ï˘ ‰Ò�Î‰‰ ˙Ï„‚‰Ï Â˙ . 

 

 ועדת ההיגוי של המטה

כחול " הוקמה ועדת היגוי שמטרתה להנחות את מטה 2009בהתא  להחלטת הממשלה מאוגוסט 
נציגי , חברי ועדת ההיגוי ה  נציגי משרדי ממשלה הרוכשי  מוצרי  ושירותי  בהיק( גדול. "לב�

נציגי הארגוני  הכלכליי  המוזמני  לוועדה , ת"היחידות המעורבות בנושא במשרד התמ
 . כמשקיפי  ונציגי האקדמיה

, 2009צמבר בסו( ד, בישיבתה הראשונה. עד מועד סיו  הביקורת התכנסה הוועדה פעמיי  בלבד
בישיבה . את מטרותיה ואת חשיבותה, "כחול לב�"ת את הפעילות בנושא "ל משרד התמ"הציג מנכ

 "כחול לב�"סוכ  כי המשרדי  הממשלתיי  והגופי  הציבוריי  המשתתפי  בוועדה ימנו נאמ� 
בל תפקידו של הנאמ� יהיה לק. 2010ת עד סו( ינואר "ל משרד התמ"ויעבירו את פרטיו ליוע" מנכ

ע  מטה , תלונות על אפליה במכרזי  ולקיי  התייעצות ע  מינהל הרכש הממשלתי במשרד האוצר
 . וע  התאחדות התעשייני  לגבי הטיפול בנושא"כחול לב�"

במועד סיו  , ואול . 55 במשרדי הממשלה והגופי  הציבוריי "כחול לב�"נמצא כי מונו נאמני 
 �את התפקיד שייעדה הוועדה לנאמני  ; ות תפקיד הביקורת טר  נית� לה  הסבר מפורט על מה

כחול " מילאו בפועל התאחדות התעשייני  ומנהלת מטה �טיפול בתלונות של יצרני  מקומיי  
וממילא ה  אינ  צריכי  לדווח על פעילות  לשו  , לנאמני  אי� תפקיד מוגדר, למעשה. "לב�

כגו� עיכוב מכרזי  בשל (גו( שבו ה  פועלי  ואי� בידיה  סנקציות שה  יכולי  לנקוט נגד ה, גור 
 ). תלונות שהוגשו בעניינ 

עוד עולה מבדיקת משרד מבקר המדינה כי הוועדה לא הכינה נייר מטה מסודר המנחה את משרדי 
" כחול לב�"והמאפשר לה  לתרג  את מדיניות מטה " כחול לב�"הממשלה כיצד לנהוג בנושא 
לי משרדי "ת מקיי  פגישות ע  מנכ"ל משרד התמ"  מנכאמנ. לתכניות עבודה אופרטיביות

א� לוועדה עצמה אי� תכנית , הממשלה כדי להגביר את המודעות לנושא העדפת תוצרת האר"
 .פעולה מוגדרת ומובנית

__________________ 

 .מרבית הנאמני� חברי� ג� בוועדת ההיגוי של המטה  55
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‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , È�Ó‡� Ï˘ Ì„È˜Ù˙ ˙Â‰Ó ˙‡ ¯È„‚‰Ï ÈÂ‚È‰‰ ˙„ÚÂ ÏÚ" ÏÂÁÎ
Ô·Ï " ˙‡ ÏÚÈÈÏ È„Î Ì‰È˙ÂÈÂÎÓÒ ˙‡ÂÌ„Â˜Ù˙ .ÍÎ ÏÚ ÛÒÂ� , ‰ËÓ ¯ÈÈ� ÔÈÎ‰Ï ‰„ÚÂÂ‰ ÏÚ

 ‡˘Â�· È·ÈË¯ÙÂ‡ ÔÙÂ‡· ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó ˙‡ ‰Á�Ó‰"Ô·Ï ÏÂÁÎ ." ‰„ÚÂÂ‰ ÏÚ ÔÎ ÂÓÎ
˙¯„‚ÂÓ ‰ÏÂÚÙ ˙È�Î˙ ˘·‚Ï. 

 

 

 רכש גומלי�

בהתא  לכ� היא . ת מופקדת על ניהול רכש הגומלי� של מדינת ישראל"ת במשרד התמ"הרשפ
פעילויות של שיתו( פעולה תעשייתי הנעשות על פי התחייבויותיה� של פועלת לייזו  ולתיאו  של 

ת "מטרת פעילות הרשפ. חברות זרות לרכש גומלי� בישראל ולמעקב ולבקרה בנושא פעילויות אלה
להבאת טכנולוגיות , היא מינו( ההוצאה הממשלתית ליצירת הזדמנויות עסקיות ותעסוקתיות

להגברת הייצוא ולפתיחת שווקי  ,  במחקר ובפיתוחלהגברת השקעות זרות, ל"חדישות מחו
ת באמצעות הכלי  שבידה לחיזוק תעשיות בפריפריה ובאזורי "כמו כ� פועלת הרשפ. חדשי 

 .56עדיפות לאומית ולמת� האפשרות לתעשיות קטנות ובינוניות ליהנות מרכש גומלי�

ונתוני  נוספי  שנאספו ת " על פי נתוני הרשפ2010�2005להל� מידע על רכש הגומלי� בשני  
, 57ת"וכפי שעולה ממכתבי תעשייני  למשרד התמ, על פי הנתוני  בטבלאות. במהל� הביקורת

אזרחיי  (לרכש הגומלי� יש תרומה למשק הישראלי שמתבטאת בי� היתר בהיק( מימושי  
, ת"הרשפ לפי הסברי .רחב העולה על ההתחייבויות שנוצרו במסגרת רכש הגומלי�) וביטחוניי 

 מה� א( ממשיכות את 30%�ל וכ"הסיבה לכ� היא שהסביבה העסקית בישראל נוחה לחברות מחו
 . קשריה� ע  השותפי  הישראלי  ג  לאחר סיו  המחויבות

 ההתחייבויות לרכש גומלי� והמימושי� של החברות הזרות: 1טבלה 

 ¯ÂÚÈ˘
 ÌÈ˘ÂÓÈÓ‰
 ÌÈÈÁ¯Ê‡‰

 ÏÏÎÓ
ÌÈ˘ÂÓÈÓ‰ 

 ÌÈ˘ÂÓÈÓ
 ÌÈÈÁ¯Ê‡

) È�ÂÈÏÈÓ·
Â„ÌÈ¯Ï( 

 ÌÈ˘ÂÓÈÓ
) È�ÂÈÏÈÓ·

ÌÈ¯ÏÂ„*( 

 ¯ÂÚÈ˘
 ˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰‰
 ˙ÂÈÁ¯Ê‡‰

 ÏÏÎÓ
˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰‰ 

 ˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰
 ˙ÂÈÁ¯Ê‡

) È�ÂÈÏÈÓ·
ÌÈ¯ÏÂ„( 

 ˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰
 ÔÈÏÓÂ‚ ˘Î¯Ï

) È�ÂÈÏÈÓ·
ÌÈ¯ÏÂ„(  

71% 1,289 1,819 53% 148 280 2005 

80% 2,366 2,962 63% 948 1,506 2006 

77% 2,392 3,088 68% 331 486 2007 

67% 1,782 2,648 64% 279 439 2008 

71% 1,710 2,411 51% 189 367 2009 

60% 1,221 2,022 45% 325 722 2010 

 . יצוי� כי אי� התאמה בי� המימושי� בשנה מסוימת להתחייבויות שנוצרו באותה שנה *

__________________ 

 .www.moital.gov.il �ת "המידע מתו* אתר משרד התמ  56

 מכתבי� מתעשייני� המתריעי� על הנזקי� העלולי� להיגר� �15לידי משרד מבקר המדינה הועברו כ  57
 .ומצ� או א� יבוטל רכש הגומלי�למפעליה� ולמשק א� יצ
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 מספר החברות הזרות המחויבות ברכש גומלי� : 2טבלה 

 שנהנו ממנוומספר המפעלי� הישראליי� 

המפעלי� ' מס
הישראליי� שנהנו 

מרכש גומלי� אזרחי 
ממדינות החברות 

 �GPAבהסכ� ה

המפעלי� ' מס
הישראליי� שנהנו 
 מרכש גומלי� אזרחי

המפעלי� ' מס
הישראליי� 

שנהנו מרכש 
 גומלי�

החברות הזרות ' מס
שהתחייבו ברכש 

התחייבות (גומלי� 
 )חדשה

 

158 257 338 128 2005 

138 216 292 124 2006 

132 234 287 109 2007 

109 191 277 98 2008 

190 317 402 108 2009 

167 287 393 101 2010 

 

רכש גומלי� אזרחי ורכש גומלי� , הטבלאות לעיל מספקות נתוני� בנוגע לרכש גומלי� בכלל
 . 58)ולאו דווקא מהתקשרויות הכלולות בהסכ� זה (�GPAממדינות החברות בהסכ� ה

 ומכא� שלא �י� כי עדיי� לא בוצע מחקר מעמיק לגבי מפעלי� ישראליי� הנהני� מרכש גומלי� יצו
השפעתו על גידול במחזור , נבדקה השפעת רכש הגומלי� על הגידול בייצוא של אות� מפעלי�

 . 59המכירות שלה� ועוד

 

 תחולה חלקית של תקנות רכש גומלי�

חלות על התקשרויות , � שיתו  פעולה תעשייתיהמחייבות ספק חו� לקיי, תקנות רכש גומלי�
בי� א� , תאגיד מקומי וקופת חולי�, תאגיד ממשלתי, לרכישת טובי� או לביצוע עבודה של המדינה

 . ההתקשרויות בוצעו במסגרת מכרז ובי� א� לאו

ת כי "ל דאז וע� מנהלת הרשפ"ע� החשכ, ר יובל שטייני�"ד,  סיכ� שר האוצר2009באוקטובר 
האפשרות להטמעת הדרישה לרכש גומלי� בפרויקטי�  � האחרוני� ידונו בנושא ויבחנו אתהשניי

 . וזאת בלי לפגוע בביצוע�, PPP 60חדשי� מסוימי� מסוג 

 PPP נמסר כי מכרזי� מסוג 2011בתשובה של מינהל הרכש למשרד מבקר המדינה מנובמבר 
� יוטלו על המתמודדי� דרישות ומכא� שא, המימונית והמשפטית, מורכבי� מהבחינה ההנדסית

מינהל . לאומיי��יהיה בכ& כדי לפגוע ביעילות המכרז ולהרחיק משקיעי� ומממני� בי�, נוספות
אנו , ע� זאת"וכי , הרכש הוסי  כי ממילא יש מרכיב ישראלי בהיק  משמעותי בפרויקטי� כאלו

 ".� לתנאי� הספציפיי� בוסבורי� שיש לבחו� הכללת דרישות לרכש גומלי� בכל מכרז לגופו בהתא

__________________ 

 ".רכש גומלי� בהסכ� הרכישות הממשלתיות"הפרק �ראו פירוט בעניי� זה בתת  58

 .א* הוא לא יצא לפועל, 2010ת בחנו אפשרות לביצוע מחקר כזה באוגוסט "מינהל סחר חו+ והרשפ  59
60  PPP - Public Private Partnership פעולה� � בי� המגזר הציבורי למגזר  הסכמי� ארוכי טווח לשיתו

מוצר או שירות ציבורי באמצעות המגזר , לצור* אספקת תשתית, שרוב� רחבי היק� ומורכבי�, הפרטי
הרכבת הקלה בירושלי� והקמת מתקני� , דוגמאות לפרויקטי� מסוג זה ה� כביש חוצה ישראל. הפרטי

 .להתפלת מי י�
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‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ‚ÂÒÓ ÌÈÊ¯ÎÓ˘ ¯Á‡ÓPPPÌÈÈ¯Â·Èˆ ÌÈÎ¯ˆ ˜ÙÒÏ Â„ÚÂ�  ,
 ¯Ê ˜ÙÒ ¯˘‡Î Ì‚ ˙ÈÏ‡¯˘È‰ ‰ÈÈ˘Ú˙‰ „Â„ÈÚ ‡Â‰ ÔÈÏÓÂ‚ ˘Î¯ ˙˘È¯„Ï ‰·ÈÒ‰˘ ¯Á‡ÓÂ

Ê¯ÎÓ· ‰ÎÂÊ , ‚ÂÒÓ Ê¯ÎÓ ÏÎ· ÔÈÏÓÂ‚ ˘Î¯ ˙˘È¯„ ÏÂÏÎÏ ˙Â¯˘Ù‡‰ Ï˜˘È˙ ÈÎ ÈÂ‡¯PPP 
ÂÙÂ‚Ï . 

 

  גומלי� ברשויות המקומיותרכש

 להטיל על שר הפני� להתקי� תקנות שיחילו את הוראות תקנות 61 החליטה הממשלה2006בדצמבר 
 מיליו� 25ברכישות שערכ� עולה על , על הרשויות המקומיות, בשינויי� המחויבי�, רכש גומלי�

חובת שיתו  (עיריות נכנסו לתוקפ� תקנות ה, כשלוש שני� וחצי לאחר מכ�, 2010רק ביולי . ח"ש
 . החלות על העיריות, �2010ע"התש, )פעולה תעשייתי

 מחייבות את העיריות הרוכשות מוצר או ביצוע � הדומות כמעט בכל לתקנות רכש גומלי� �התקנות 
הגור� שעליה� לדווח לו על התקשרויות ע� . עבודה מספק חו� לדרוש ביצוע רכש גומלי� באר�

ל או לוועדת שרי� " הסמכויות שהוקנו בתקנות רכש הגומלי� לחשכ.ת"ספקי� זרי� הוא הרשפ
 .מוקנות בתקנות אלו לשר הפני�

 

 רכש גומלי� בהסכ� הרכישות הממשלתיות 

�הסכ� ה (הרכישות הממשלתיותלאומי בדבר �בי�הסכ�  מדינת ישראל חתומה עלכאמור  .1
GPA(62 ,ההסכ� . נות החתומות עליוהמסדיר את הגישה למכרזי הרכישות הממשלתיות בי� המדי
ובכלל זה שימוש ,  חו� במכרזי� ממשלתיי� אזרחיי�אפליה בי� ספק מקומי לספקעל אוסר 

תקנות העדפת תוצרת האר� אינ� חלות על מכרזי� המפורטי� , לפיכ&. באמצעי של רכש גומלי�
פורש על א  האיסור המ. 63שבה� משתתפי� מציעי� ממדינות החברות בהסכ�, בנספח המדינתי

 אזרחי ג� על  רכש גומלי�החיל חובתמאפשר לה לה  זמניגיחריתר קיבלה המדינת ישראל  ,בהסכ�
  .64המדינות החברות בהסכ�

. ההיתר החריג הזמני נית� משו� שבעת החתימה על ההסכ� הייתה מדינת ישראל מדינה מתפתחת
  .�20%שרות ל משווי ההתק�35%צומצ� ההיתר מ, בהתא� לאמור בהסכ�, לאחר כמה שני�

 2011בדצמבר .  החלו המדינות החתומות על ההסכ� לנהל משא ומת� על חידושו2000בשנת 
הסתיי� המשא ומת� תו& הסכמה של המדינות כאמור למתווה של ביטול הדרגתי של רכש הגומלי� 

 .  שני� מיו� אשרור ההסכ�15במש& 

ת והתאחדות "הרשפ, ו�מבדיקת משרד מבקר המדינה עולה כי לבקשת מינהל סחר ח .2
, בי� היתר, בסקר נבדקו. �GPA65 סקר בנושא הסכ� ה2005עשה גור� חיצוני בשנת , התעשייני�

מגבלות עיקריות המונעות מהיצואני� לנצל את ההסכ� , התועלת שמפיקי� היצואני� מההסכ�
 45ק בסקר שבד, לדברי מינהל סחר חו�. ל וניתוח היקפו של שוק הרכש האזרחי בישראל"בחו

__________________ 

 .תי בעניי� ייעול רכש הגומלי� התעשיי971החלטה   61

 .21ראו הערה   62

ובו מצויני� הגופי� הממשלתיי� , לכל מדינה החתומה על ההסכ� יש נספח מדינתי המיוחד לה  63
חלות תקנות העדפת , א� ההסכ� אינו חל. התחומי� וס� ההתקשרות שעליה� חל ההסכ�, והציבוריי�

 .תוצרת האר+

,  רבות קיבלו היתרי� בענייני� אחרי�מדינות. מדינת ישראל היא המדינה היחידה שזכתה להיתר זה  64
 .החלת ההסכ� על גופי� ממשלתיי� מסוימי� או היתר לגבי תחומי� מסוימי��למשל היתר לאי

65  BDI ,"2005יוני " (השפעת הסכ� הרכישות הממשלתיות על ישראל.( 
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 2009בשנת , נוס  על כ&. משמעיות� לא נקבעו מסקנות חד� 66חברות עסקיות וגופי� ציבוריי�
� שהקי  כ�בסקר זה . �GPA67עשתה התאחדות התעשייני� סקר עמדות בתעשייה בנושא הסכ� ה

.  נבדקו בעיקר החסמי� שבה� נתקלו היצואני� ושיעור היצואני� שנתקלו בחסמי� אלו� חברות 90
קרי� האמורי� לא הציגו נתוני� על מספר המפעלי� הישראליי� הכולל הנהני� מההסכ� שני הס

 . ועל הכנסותיה� השנתיות מזכיות במכרזי�) לאומיי��שזכו במכרזי� בי�, דהיינו(

�ת בנושא רכש הגומלי� בהסכ� ה" הכי� מינהל סחר חו� מסמ& לדיו� ע� שר התמ2010בספטמבר 
GPA68 .והוסבר מדוע יש קושי לאמוד , תרומת ההסכ� למדינת ישראל, רבי� הית, במסמ& נסקרה

הנתוני� הכספיי� שצוינו במסמ& מקור� בניתוח . את התרומה מהבחינה המספרית והכספית
 .סטטיסטי וה� אינ� נתוני� שנתיי� מדויקי�

 ציי� מינהל סחר חו� כי יש שתי שיטות לחישוב 2011בתגובתו למשרד מבקר המדינה מאוקטובר 
 ".שתי השיטות בעייתיות מסיבות ואילוצי� שוני�"וכי GPA �ק  שווקי רכש ציבורי במדינות ההי

כי העלות הכלכלית של , ל דאז"ת טע� החשכ"ל משרד התמ" למנכ2010במכתבו מאוקטובר  .3
ל דאז להקי� צוות משות  של "במכתבו הציע החשכ.  ותועלתו לא נמדדו מעול��GPAהסכ� ה

ת כי "ל משרד התמ" השיב מנכ2010במכתבו מנובמבר . ת שיבח� את הנושא"משרדי האוצר והתמ
 מקשה את כינוסו של 69לוח הזמני� הקצר הצפוי לסיו� המשא ומת� על חידוש החתימה על ההסכ�

 .צוות לבדיקת העלות הכלכלית של ההסכ� ותועלתו

פי שלא נעשתה וא  על , ת הקוד�"ת לשר התמ"לאחר שהוצגו עמדות מינהל סחר חו� והרשפ .4
החליט השר להצהיר לפני , בדיקה כלכלית יסודית ומקיפה של ההסכ� ושל רכש הגומלי� ביחס אליו

המדינות החתומות על ההסכ� על מחויבותה של מדינת ישראל לבטל בהדרגה את סעי  רכש 
בפברואר , מר שלו� שמחו�, ת הנוכחי"בדיו� שהתקיי� במשרדו של שר התמ. הגומלי� בהסכ�

וקיבל את ,  הסכי� השר ע� עמדת קודמו בתפקיד בנוגע לביטול הדרגתי של רכש הגומלי�2011
 .70עמדת מינהל סחר חו� לגבי המתווה לביטול

 הוא סמל �GPA טע� מינהל סחר חו� כי הסכ� ה2011 בתגובתו למשרד מבקר המדינה מאוקטובר
מנו תפגע קשות בתדמיתה ויציאה מ, מרכזי למדינות בעלות מדיניות כלכלית פתוחה ומתקדמת

אשר להיערכות ליו� שאחרי ביטול . �OECDבייחוד לנוכח קבלתה לארגו� ה, ובמעמדה של ישראל
מינהל סחר חו� סבור שהתפתחות המשק בטווח , �GPAרכש הגומלי� האזרחי במסגרת הסכ� ה

יומית של �זוהי מהות הפעילות היו�. הארו& מחייבת שדרוג של התחרותיות וחדירה לשוק הגלובלי
מינהל סחר חו� שמפעיל כלי סיוע לתעשייני� ושל המטה לקידו� השקעות העמל על משיכת 

 . משקיעי� זרי� ועל שדרוג היכולות של התעשייה המקומית

נסיגה בתהלי& פתיחת המשק הישראלי "מינהל הרכש הממשלתי הגיב א  הוא ברוח זו והוסי  כי 
ביצוא ולייקור עלויות , נלאומי תוביל לפגיעה ניכרת בסחרלתחרות פתוחה ושוויונית מול השוק הבי

בחודשי� האחרוני� אומצו על ידי הממשלה המלצות של הוועדה , כמו כ�". מוצרי� בישראל
עומדי� אלמנטי� של עידוד תחרות תו& "בי� היתר , לשינוי חברתי כלכלי ובמוקד המלצות אלו

 ". גה לרווחת כלל הציבור במדינהזאת מתו& דא, ביטול הגנות על התעשייה המקומית

__________________ 

 . גופי� נבדקו לעומק� בדיקה יסודית35  66
 ).2009אפריל " (כ� הרכישות הממשלתיותסיכו� סקר בנושא הס", התאחדות התעשייני�  67

מסמ* זהה ). 2010ספטמבר " (�WTOרכש גומלי� בהסכ� רכש ממשלתי של ה", מינהל סחר חו+  68
 .2011ת בינואר "ל משרד התמ"בכותרתו ובמהותו הוכ� לדיו� ע� מנכ

 . יסתיי� המשא ומת�2010במועד זה סבר מינהל סחר חו+ כי עד סו� שנת   69

ולפיו בשני� , שלבי לביטול הדרגתי בתו* כמה שני��ציג מינהל סחר חו+ הוא מתווה דוהמתווה שה  70
 .עד לביטול הזכאות לחלוטי�, ואחר כ* תהיה הפחתה שנתית מדורגת, הראשונות יוקפא המצב הקיי�
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‰ ÌÎÒ‰Ï-GPAÌÈ�Â˘ ÌÈË·È‰ ˘È  :ÌÈÈÏÎÏÎ ÌÈË·È‰ ,ÌÈÈ�È„Ó ÌÈË·È‰ , ÌÈÈËÙ˘Ó ÌÈË·È‰
ÔÈ· ¯ÁÒ È¯˘˜ Ï˘ ÌÈË·È‰Â-ÌÈÈÓÂ‡Ï .‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó ÏÚ

 ÏÏÎ·-Ó˙‰ „¯˘Ó ÏÚÂ " Ë¯Ù· ˙- Ï˘ È˙‚¯„‰‰ ÏÂËÈ·‰ ˙ÙÂ˜˙Ï Í¯ÚÈ‰Ï „ˆÈÎ ˜Â„·Ï 
‰ ˘Î¯ÏÂËÈ·‰ È¯Á‡˘ ÌÂÈÏÂ ÔÈÏÓÂ‚ , ˘Î¯Ï ÌÈÈÙÂÏÁ ÌÈÏÎ ÔÂÁ·Ï Ì‰ÈÏÚ ‰Ê ÏÏÎ·Â
ÔÈÏÓÂ‚‰. 

 

 

 סיכו�

Ó˙‰ „¯˘Ó ÏÚ" ¯ˆÂ‡‰ „¯˘ÓÂ ˙ ‰�È„Ó‰ ‰˜ÈÙÓ˘ ˙ÏÚÂ˙‰ ˙„ÈÓ ˙‡ ˙ÂÈ„ÂÒÈ· ÔÂÁ·Ï
ı¯‡‰ ˙¯ˆÂ˙ ˙Ù„Ú‰ ‡˘Â�· ‰˙ÂÏÈÚÙÓ ˜ÂÊÈÁÏÂ ‰˜ÂÒÚ˙‰ ˙Ï„‚‰Ï ‰˙ÓÂ¯˙ ˙„ÈÓ ˙‡Â 

˙ÈÏ‡¯˘È‰ ‰ÈÈ˘Ú˙‰ . ˙Â‡ˆÂ˙Ï Ì‡˙‰· ÌÈÎ¯„‰ ÏÚ ‰Ï˘ÓÓÏ ıÈÏÓ‰Ï Ì‰ÈÏÚ ‰˜È„·‰
˙‡ÊÎ ‰Ù„Ú‰· ÌÈ·ÈÂÁÓ ÂÈ‰È˘ ÌÈÙÂ‚‰ ÏÚÂ ı¯‡‰ ˙¯ˆÂ˙ ˙Ù„Ú‰ ÌÂ˘ÈÈÏ . ˘·‚˙˘ ¯Á‡Ï

ÂÊ ‰¯ËÓ ˙‚˘‰Ï Âˆ˜ÂÈ ÌÈ·‡˘ÓÂ ÌÈÏÎ ÂÏÈ‡ ÚÂ·˜Ï ‰ÈÏÚ ‰˙„ÓÚ ˙‡ ‰Ï˘ÓÓ‰ , ‰Ê ÏÏÎ·Â
ÍÎ Í¯ÂˆÏ ÂÚˆÂ·È ‰˜È˜Á ÈÈÂ�È˘ ÂÏÈ‡ ,ÈÏ ‰È˙ÂÈÂÎÓÒ ‡ÂÏÓ ˙‡ ÏÈÚÙ‰Ï ‰ÈÏÚ ÔÎÂ ÌÂ˘È

‡˘Â�· ‰˙ÂÈ�È„Ó . 

ÔÈ·‰ ÌÎÒ‰‰ ÏÚ Ï‡¯˘È ‰Ó˙Á Ô˙‡˘ ˙Â�È„Ó ÌÚ ÌÈÈ˜˙‰˘ Ô˙ÓÂ ‡˘Ó‰ ˙¯‚ÒÓ·- ÈÓÂ‡Ï
˙ÂÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ˙Â˘ÈÎ¯Ï ,ÔÈÏÓÂ‚‰ ˘Î¯ Ï˘ È˙‚¯„‰ ÏÂËÈ· ÏÚ ËÏÁÂ‰ . ‰ÚÙ˘‰‰ ÁÎÂ�

˜˘Ó‰ ÏÚ ÂÊ ˙ÂÁ˙Ù˙‰ Ï˘ ˙È¯˘Ù‡‰ ,Ó˙‰ È„¯˘Ó ÌÈ˘¯„�" ÔÙÂ‡ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ¯ˆÂ‡‰Â ˙
 ÏÂËÈ·‰ ˙ÙÂ˜˙Ï ˙ÂÎ¯ÚÈ‰‰ÏÂËÈ·‰ È¯Á‡˘ ÌÂÈÏÂ È˙‚¯„‰‰ . 

 



 

 


