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 דעת חוות

  עידוד רכש מקומי

 

 הקדמה –חלק א' 

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

 לצד מתייחס מקומי רכש ושג. מהשוטפת פעולתה לצורך הנדרשים וטובין שירותים ,עבודות

 ספקים .מושבם מקום על, והטובין השירותים ולספקי ליצרנים לומרכ ,האינטראקציה של השני

 אשר ,ובינוניים קטנים עסקים ,לרוב ,הנם וחברתית גיאוגרפית פריפריה באזורי מקומיים

 והפצה שירות תאגידי של סיכוייהם לעומת נמוכים ציבוריים במכרזים להשתלב סיכוייהם

 אמץמ מצדיקה המקומית הכלכלה לתחזוקת מקומיים עסקים של שחיוניותם אלא .גדולים

 1.המקומי הרכש לשוק נגישותם להקלת מיוחד

הרשויות המקומיות )העדפה במכרז הצעת חוק , בין היתר, על רקע גשתה של חוות דעת זו הוכנה

על אשר הוגשה  3102–לאומית(, התשע"ד לתושבי רשות מקומית המצויה בתחום אזור עדיפות

וק מעלה, לראשונה בחקיקה הצעת הח ידי חבר הכנסת אראל מרגלית וחברי כנסת נוספים.

ראשית, את אפשרות העדפת עסקים מקומיים קטנים על פני עסקים גדולים בתחרות על מכרז של 

רשות מקומית. הצעת החוק מגבילה את תחולתה באזורי עדיפות לאומית ומנסה לקדם גם הכרה 

  בעסקים חברתיים ובמתן עדיפות גם להם.  

ת קידום הרכש המקומי, מוגשת חוות דעת זו ובה התייחסות על מנת שנוכל להמשיך ולדון בחשיבו

לנושא באופן כללי תוך בחינת החסמים העומדים בפני העסקים הקטנים המקומיים בהתמודדות 

על מכרזים ציבוריים ומקומיים. חוות הדעת סוקרת גם את מה שנעשה עד היום בתחום הזה 

מקד בהמלצות הכוללות המלצה לתיקוני וסוקרת פתרונות נהוגים בעולם. בסוף חוות הדעת נת

 חקיקה והמלצות לחקיקה ראשית אשר תסדיר את הנושא.

 

 רקע–חלק ב' 

 

עסקים קטנים הוא שם גג לעסקים בינוניים, קטנים וזעירים הנמדדים על ידי הממשלה באמצעות 

ל חתך יחיד והוא, כמות העובדים בעסק. בשנים האחרונות גדלה ההכרה העולמית בחשיבותם ש

העסקים הקטנים כמקור לתעסוקה, עידוד צמיחה עסקית, שמירה על מעגל הכסף המקומי 

ותחרותיות עסקית. למרות זאת, בשל חסרונות הנובעים מגודלם ואופיים, מתקשים לעיתים 

 עסקים אלו להתמודד במכרזי הממשלה והרשויות המקומיות. 

בחלק מלא בכלכלה המקומית. קיימים מספר חסמים המונעים מעסקים קטנים את שילובם ה

זה נעסוק בגורמים המהווים את המניעה לכניסת העסקים הקטנים למכרזים, בין אם ממשלתיים 
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 –לי ברוך ועירית פורת ד"ר גי –צעדים ראשוני לעידוד רכש מקומי על ידי רשויות מקומיות  –רכש מקומי ציבורי  
 שתיל. 
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מאופי ההתנהלות  הןמאופיים של העסקים והן  , בין היתרנובעים הובין אם עירוניים. חסמים אל

 .בכל הנוגע למכרזים העכשווית של הרשויות בארץ

 

 החסמים הקיימים

 :נסקור בקצרה את החסמים העומדים בפני עסקים קטנים בהשתתפות במכרזיםלהלן 

עסקים קטנים, מטבעם, נוטים להתמקד בשווקים  – חוסר מודעות לעצם קיום המכרזים .1

מקומיים וממעטים לחפש הזדמנויות עסקיות, כמו מכרז, באופן אקטיבי כיוון שהמידע 

 נגיש.לגביהם בדרך כלל מפוזר בפרסומים שונים ואינו 

העדר האחידות במכרזים מצריכה משאבים רבים להבנת  – חוסר ידע בהגשת הצעות למכרז .2

הפרוצדורה. עסקים קטנים לרוב אינם נעזרים בשירותים משפטים ולכן עשויים להיתקל 

בקשיים בעת מילוי הטפסים והגשתם. כתוצאה, הצעותיהם נפסלות לעיתים בשל פגמים 

 .רלוונטייםהיעדר צירוף מסמכים טכניים ו

בתנאי המכרז נכללות דרישות שונות העשויות למנוע מעסקים קטנים  – תנאי סף מכבידים .3

לגשת למכרז מלכתחילה. ביניהן: מחזור כספי משמעותי, שנות ניסיון, לקוחות גדולים, מספר 

עובדים וכדומה. ברצוננו להרחיב על מספר חסמים ספציפיים המהווים תנאי סף למכרזים 

 רבים:

בשל גודלם של עסקים אלו, ההשקעה בגישה והתמודדות במכרז  –יות גישה גבוהות עלו .א

 הינה גבוהה מאוד בעסק הקטן במונחי זמן ניהול הנדרש לניצול ההזדמנות העסקית.

נקודת המבט העסקית גורמת למפרסמי המכרזים ליטות  – הגדרת היקף ההתקשרות .ב

יתרון הגודל ללא התחשבות לספקים גדולים, חזקים ומוכרים. הרצון לנצל את 

 במרכיבים נוספים, פוגע בעסקים הקטנים. 

דרישת החובה לערבויות, מקשה על עסקים קטנים לגייס  – ערבות מכרז וערבות ביצוע .ג

 מממנים וערבים שיספקו ביטחונות מתאימים.

דרישה לתקני איכות מקשה במיוחד על העסק הקטן הן בהיבט הכלכלי  -דרישה לתקנים  .ד

 ארגון באופן ניהול העסק לשם התאמה לדרישות.-שיש בהן כדי לחייבו לרה והן בכך

הניסיון לאחד ספקים לשם צמצום כמות  – דרישה למגוון מוצרים ושירותים רחב .ה

 ההתקשרויות יוצר נטייה לפנות לספקים גדולים שיכולים להציע מספר רב של שירותים. 

שעסק קטן התקשר בדרך של מכרז עם גם בהנחה  –כיות יאי וודאות בנוגע לתשלום והמש .4

רשות, אין לו בהכרח וודאות עסקית. הדבר נובע מתנאי התשלום והאשראי שמעניקות 

קשיי נזילות לעסקים אשר במהותם מתקיימים מתזרים מזומנים  יםהרשויות לספקים היוצר

ן שוטף. בשנים האחרונות תופעה זו נחלשה אך בתודעתם הציבורית של בעלי העסקים עדיי
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קיימת תחושה של סחבת במנגנון הממשלתי. כמו כן, זכייה במכרז אחד אינה מבטיחה זכייה 

 במכרז הבא כך שהעסק אינו יכול להסתמך על מקור פרנסה קבוע.

ניגשים למכרז ממשלתי מאחר ולדעתם  לאחלקם של העסקים הקטנים   - חסם פסיכולוגי .5

 המכרזים "תפורים".

במקרים רבים לא קיים משוב  -ות אי זכייתם במכרזהעדר משוב למציעים באשר לסיב .6

למציעים  אשר מסביר את הסיבות  לבחירת הזוכה. העדר המשוב מביא לעיתים לתחושה של 

מכרז "תפור" כפי שהודגש לעיל, ומקשה על העסק הקטן ללמוד מטעויות שנעשו בהגשת 

 2הצעה.

 עד היום ונעשצעדים שסקירת  -חלק ג' 

. בין היתר, הוקמה נעשו עד היום פעולות רבותים הקטנים בישראל, במאמץ לקדם את העסק

הרשות לעסקים קטנים, הוקמה שדולה בכנסת למען עסקים קטנים, נפתחו מספר קרנות מימון 

אולם,  חוץ בנקאיות לעסקים קטנים )כדוגמת קרן קורת(, נקבעו הנחיות והוראות חוק ועוד.

 לא נעשו פעולות משמעותיות.  בעניין עידוד רכש מקומי מעסקים קטנים,

בחלק זה נדון בשני צעדים מרכזיים: הנחיית החשב הכללי והצעת חוק עידוד עסקים קטנים 

 ובינוניים. 

 

  נחיות החשב הכלליה

 פעילותם של עסקים קטנים ובינוניים בישראלהוחלט על עידוד  3449בהחלטת הממשלה מספר 

ייעול התהליכים , וז והגדלת הנגישות למידע החיוניריכ ,האשראי וזמינות היצעבאמצעות שיפור 

, בעסקים קטנים ובינוניים החדשנות מימוש פוטנציאל ,הקטנת העומס הבירוקרטיו הרגולטיביים

 ועוד.  הגדלת השתתפות העסקים הקטנים והבינוניים ברכש ממשלתי

דות משרדי הממשלה או שמטרתה הנחיית בעקבות החלטה זו הוציא החשב הכללי הוראה

שם ההוראה: שילוב ) הפעולות הנדרשות לשילוב עסקים קטנים ובינוניים ברכש הממשלתי

 (.7.12.7מספר הוראה:  ,עסקים קטנים ובינוניים במכרזים ממשלתיים

ההוראה מעלה על המפה את חשיבותם של העסקים הקטנים ביצירת מקומות עבודה והגדלת 

 נוספים.  התעסוקה במשק. כמו כן, יש לה יתרונות רבים

 עיףההוראה מנוסחת באופן מחייב וביצועי ויחד עם זאת יוצרת איזון בין האינטרסים. כך, לפי ס

, טרם פרסום המכרז ישנה חובה לבחון האם ניתן להעניק עדיפות בהתקשרות לעסקים 4.1.1

 קטנים מבלי לפגוע בתוצרים המבוקשים. בכך יוצרת ההוראה איזון בין הרצון לקדם את העסקים
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( ולתזכיר החוק לעידוד עסקים 2445דו"ח הוועדה לבחינת חסמים של עסקים קטנים ובינוניים ברכש הממשלתי ) 

 .2445 –קטנים ובינוניים, התשס"ה 
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הקטנים מכוח היותם כלי חשוב במשק ובין ההבנה כי לא ניתן להסתפק בתוצרים פחותים 

 באיכותם בשל כך.

במסגרת המכרזים הממשלתיים, תהיה וועדת המכרזים אמונה על ההוראה קובעת, כי שנית, 

למנוע את יכולת השתתפותם של עסקים קטנים במכרזים. במידה  לוליםבחינת החסמים הע

, תהיה הוועדה אמונה גם על מציאת פתרונות להסרתם. בכך, מקשרת ההוראה בין וימצאו כאלה

 וועדות המכרזים השונות לבין הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים ומסייעת באכיפת הפיקוח.

. הדיווח יעשה 4.4לבסוף, לצורך בקרה על יישום ההוראה נקבעה חובת דיווח קפדנית בסעיף 

יועבר ישירות לאיש הקשר במינהל הרכש. באופן זה, ניתן יהיה לעקוב באופן שוטף, מידי חציון ו

 אחר הוצאתה לפועל של ההוראה ומידת השתלבות העסקים בעקבותיה. 

 

 2412-הצעת חוק "עידוד עסקים קטנים ובינוניים בישראל", התשע"ב

ק הצעת חו, הועלתה בנוסף להנחיית החשב גם 3449-ו 2194החלטות הממשלה מספר עקבות ב

תכלית הצעת החוק היא עידוד  ".3103-"עידוד עסקים קטנים ובינוניים בישראל, התשע"ב 

 אלף 051–כ כיום פועלים בישראל"פעילותם של עסקים קטנים ובינוניים. בדברי ההסבר נכתב כי 

 מהעובדים %55–כ זה... מעסיק ומגזר, ובינוניים קטנים, זעירים כעסקים המוגדרים עסקים

 הפרמטרים כלל על ביותר מהותית בצורה משפיע זה עסקים מגזר של ושמצב כך במשק

 הקטנים העסקים מגזר של עניינו את לקדם היא המוצע החוק במדינה" וכי  "מטרת הכלכליים

 כלכלית צמיחה לייצר כדי, בישראל והיזמות העסקים עשיית תנאי את ולשפר והבינוניים

 מטרות מימוש לצורך הישראלי. במשק חדשים עבודה מקומות ולייצר הישראלי במשק מוגברת

 אשר וסמכויות בישראל תפקידים ובינוניים קטנים לעסקים לסוכנות החוק הצעת מקנה, אלה

 . "בישראל והבינוניים הקטנים העסקים לקידום הממשלה מדיניות את ליישם לה יאפשרו

 

התכלית הייעודית.  למרות זאת, נדמה כי הצעת החוק במתכונתה הנוכחית, אינה מגשימה את

הצעת החוק מתמקדת בעיקר בהקמת הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים ועיקר הדגש בה ניתן על 

הגדרת תפקידיה וסמכויותיה של הסוכנות. לפיכך שמו של החוק חוטא לתוכנו מאחר והחוק אינו 

, כך נקבע גם מביא לידי ביטוי, בצורה האופטימלית, את הדרכים לעידוד עסקים קטנים ובינוניים

]במאמר מוסגר יצויין, כי  שדנה בהצעה זו 5.11.13מתאריך  וועדת הכלכלה סיכום ישיבתב

הקליניקה לכלכלה קהילתית וחברתית מציעה בימים אלה נוסח אחר וחדש להצעת החוק אשר 

 .יועבר ליו"ד ועדת הכלכלה להמשך דיון בו[

הם ה תה מתוכן היות ואינה מפרטת מלסיכום, הצעה זו לוקה בכשלים רבים אשר מאיינים או

ים העומדים ובוודאי לא מביאה לפתרון החסמ הצעדים הנדרשים לעידוד העסקים הקטנים בפועל

 . בפני אותם עסקים

 

 המלצות ופתרונות נוספים אפשריים -חלק ד'

 עסקים קטנים.בחלק זה נסקור פתרונות מוצעים לעידוד רכש מקומי מ

 הכללי והחלתה על רשויות מקומיות אימוץ הנחית החשב .1
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נכנסה לתוקף הוראת החשב הכללי, שהוזכרה לעיל. ההוראה מיטיבה עם  2413כאמור, בשנת 

 ועל ידי כך סיכוייהם להשתתף במכרז ממשלתיבעלי עסקים קטנים ובינוניים ומשפרת את 

הם. בשל עסקי ףוהיק , מהות הלקוחות שלהםתחומי פעילותםמשפרת את סיכוייהם להרחבת 

עסקים אלו במכרזים בהתאמת המכרז ומתן עדיפות ל להסתפק יןיתרונותיה, אנו מאמינים שא

ממשלתיים וכי היא יכולה לשרת גם את העסקים הקטנים והמקומיים במכרזים של רשויות 

 מקומיות.

 ,. אי לכךואין לה כל תוקף חקיקתי חסרונה המרכזי של ההנחיה הינה העובדה שהיא הנחיה בלבד

 אנו מציעים שתי דרכי פעולה אפשרויות לאימוץ ההנחיה לחקיקה ראשית:

 . כפי שיפורט בהמשך ניתן לתרגם אותה להצעת חוק חדשה העומדת בפני עצמה .א

ניתן להכניס אותה תחת כנפי חוקים קיימים, למשל חוק חובת מכרזים או תקנות  .ב

 ., כפי שיפורט בהמשךהעיריות )מכרזים(

 

 םתיקוני חקיקה אפשריי .2

 

 0321-, תשמ"חתקנות העיריות )מכרזים( תיקוןראשונה ל ההצע .א

הן חקיקת משנה המאפשרת לעיריות, בין היתר, פטורים ממכרז תקנות העיריות )מכרזים( 

יריה רשאית להתקשר בחוזה ללא מכרז העלפיה ", 3במקרים מסוימים הקבועים בתקנה 

ן, להזמנת טובין או לביצוע עבודה וזה להעברת טוביח (2)חוזים...4 י אם החוזה הוא מסוג

עבודה מדעית, אמנותית או  ועוזה לביצח( 5שקלים חדשים... ) 30,111על  להשערכו אינו עו

עית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים, או יחסי צווזה לביצוע עבודה מקח (2)ספרותית... 

 דות כיוצא באלה...".אמון מיוחדים, כגון4 עבודות תכנון, פיקוח, מדידה, שמאות, ייעוץ ועבו

 .ציעים כי בסעיף הפטור ממכרז תהיה חובה על הרשות להתקשר עם ספק מקומיאנו מ

, הוא בכך שהדבר הינו בסמכות השר ולא מצריך חקיקה תקנותהצעה לתקן את ההיתרון ב

 . ראשית חדשה

 

 תקנות העיריות )מכרזים(תיקון שנייה ל ההצע .ב

הינו מכרז שבמרכזו חוזה להזמנת טובין או לביצוע  מכרז זוטא)א( לתקנות, 8בהתאם לתקנה 

 שקלים.  26,444עבודה וערכו אינו עולה על 

במכרז מסוג זה הספקים והקבלנים אשר רשאים להשתתף, נבחרים מתוך רשימה שהעירייה 

מרכזת ולא מכלל ציבור העסקים. כל קבלן וספק רשאי לבקש לצרפו לרשימה זו. הדרך בה 

לפי סעיף  -ה יודעים על המכרזים הנ"ל הינה דרך אפקטיבית ביותרהספקים באותה רשימ

)ד( נשלחת לכל חברי הרשימה הודעה בדואר רשום. לדעתנו, זהו מנגנון אפקטיבי ויסודי, 8

המביא ליידוע מיטבי של בעלי העסקים ברשימה. מנגד, בשל החסמים שציינו, מלכתחילה 

 כזו ועל זכותם להצטרף אליה. קיימת מניעה מאותם עסקים לדעת שישנה רשימה 

 לפיכך, אנו מאמינים כי יש מספר דרכים ליישום מתן ההעדפה. 
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  ראשית, אנו מציעים כי התקנות יתוקנו באופן שבו העסקים הקטנים והמקומיים

 יתועדפו במכרזי הזוטא.

 חיוב העירייה לצרף ספקים  ל ידיבנוסף, ניתן לדרוש את הרחבת רשימת הספקים ע

 פן אקטיבי )למשל על ידי פנייה ישירה(.לרשימה באו

  יתר על כן, יש לוודא כי העסקים המועדפים מכירים ומודעים למנגנון זה ולאפשרות

שלהם להצטרף לרשימה. לשם כך, יש להקים אתר אינטרנט פשוט וידידותי למשתמש ובו 

 תהיה גישה נוחה לרשימה זו ואופן פשוט ונח להגשת בקשת צירוף.

 

 0333-ובת מכרזים, תשנ"בתיקון לחוק ח .ג

ציבורית להתקשר אך ורק במכרז בכל הקשור לכל חוק חובת מכרזים מטיל חובה על רשות 

 )א( לחוק(.2עסקה או הזמנת טובין וכו' )סעיף 

ישנם מספר סעיפים שניתן להציע בהם תיקונים על מנת להתאימם למצב בו יועדפו  חוקב

 עסקים קטנים.

עורך מכרז לא יקבע תנאי להשתתפות של מציע "קובע כי:  א)א(2סעיף  - לחוקא 3סעיף 

קובע: א)ב( 2וסעיף ." במכרז, אלא אם כן התנאי מתחייב מאופיו או ממהותו של המכרז

קבע עורך המכרז תנאי בנושא מן הנושאים המנויים בטור א' לתוספת, המצב דרישה "

מוכח בעבודה עם עורך מחמירה יותר מהאמור בטור ב' לתוספת, או תנאי הדורש ניסיון 

 ", ינמק את החלטתו במסמכי המכרז.2המכרז או עם גופים אחרים המנויים בסעיף 

ניתן לציין בצורה מפורשת כי לעניין התקשרות עם עסקים לצורך ביצוע עבודה או אספקת 

טובין, תחול חובת הנמקה מיוחדת להצבת תנאי מחמיר או תנאי שאינו רלוונטי להתקשרות 

רשויות יחוייבו לנמק דרישה לערבויות בנקאיות גבוהות כאשר מדובר בעבודות )כך למשל 

 בעלות היקף כספי קטן(.

פורסם מכרז לפי הוראות חוק זה, ולאחר שקלול התוצאות, קיבלו הקובע: " – ב)ב(3סעיף 

שתי הצעות או יותר תוצאה משוקללת זהה שהיא התוצאה הגבוהה ביותר, ואחת מן ההצעות 

בשליטת אישה, תיבחר ההצעה האמורה כזוכה במכרז, ובלבד שצורף לה, בעת  היא של עסק

 " זה זה מעדיף באופן מבורך עסקים שהם בשליטת אישה. הגשתה, אישור ותצהיר.

ניתן להציע כי בסעיף זה או בסעיף דומה אחר במצב בו יש שתי תוצאות משוקללות זהות, 

 .תועדף ההצעה של העסק הקטן המקומי

שמסדיר, בין היתר, את מנגנון הסדרת העסקאות שניתן להתקשר בהן ללא  –וק לח 0סעיף 

צורך במכרז. ניתן באמצעות סעיף זה, כפי שפורט לעיל בקשר לתקנות העיריות )מכרזים( 

 להציע העדפה ברורה לעסק מקומי )בתחום השיפוט בו נמצא הגוף הציבורי מפרסם המכרז(.

 

 התאמות כלליות ופתרון לחסמים .3

גרת בחינת הצעת החוק והחקיקה הקיימת, מצאנו כי ישנם פתרונות כלליים שונים, שחלקם במס

מיושמים כבר במדינות שונות. בחלק זה נעבור בשנית על החסמים אותם ציינו לעיל ונציע 

 פתרונות אפשריים הראויים לבחינה מעמיקה לצורך יישום בהצעות חוק בנושא. 
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נם מסוגלים להתפנות לבחון את ההיצע שיש למגזר העסקים הקטנים אי -בעיית המידע .א

הציבורי להציע. בעיה זו נוגעת הן לחוסר מודעות למכרז עצמו והן בחוסר ידע לגבי הגשת 

 המכרזים. 

 פתרונות אפשריים4

 ראוי לעגן בחוק את חובת הרשות המקומית לפרסם את מכרזיה בכלל  -עיגון בחקיקה

קומית, אתרי אינטרנט, לוחות מודעות, עלוני האמצעים העומדים לרשותה )עיתונות מ

 מידע אלקטרוניים או מוחשיים ועוד(. 

לחילופין ראוי לרכז את המידע במקום מסוים שיהיה פשוט ונגיש לבעלי העסקים באופן 

חובה המוסדרת השיוכלו להתעדכן מידי פעם, באופן אקטיבי, בהיצע העבודות הקיים )

 פרסום בשני עיתונים יומיים לפחות(. - )מכרזים( לתקנות העיריות )ב(3בסעיף כיום 

 פתיחת אגף ייעודי לקידום עסקים קטנים ומקומיים, יסייע בפיתוח  -אגף ייעודי ברשויות

מענה לעסקים עצמם. בנוסף, במסגרת זו ניתן לקבוע יעדים מתן כלכלי עתידי של העיר ו

 פנימיים לשיעורי השתתפות עסקים קטנים ברכש מקומי.

  הדרכה של גורמי העירייה במספר דרכיםדרישת –  

למשל בפורטוגל הרשויות המקומיות מסייעות במילוי טפסי המכרז דרך  -

 האינטרנט כך שבעלי העסקים לא צריכים לעזוב את בית העסק. 

מודל אחר המיושם ביוהנסבורג ובשיקגו מציע סדנאות לבעלי עסקים קטנים  -

 לצורך קידום השתתפותם במכרזים. 

שלישית היא הקמת מערכת תגובות אלקטרונית בה בעלי עסקים  אפשרות -

 בריטניה.דבר הנהוג ביכולים להשאיר הודעות לרשות המקומית 

 

במכרזים רבים ישנם תנאי סך מכבידים כגון: עלויות גישה גבוהות, – תנאי סף מכבידים .ב

וון הגדרת היקף ההתקשרות, ערבות מכרז וערבות ביצוע, דרישה לתקנים, דרישה למג

 מוצרים ושירותים רחב. 

 :פתרונות אפשריים

 על מנת להקל על עסקים קטנים ניתן לוותר על תנאי  -ביטול תנאי הסף שאינם רלוונטיים

סף בעלי קשר עקיף לנושא המכרז )מחזור כספי, שנות ניסיון, מס' לקוחות קיימים, מס' 

 אך לא כחובה. עובדים, כמות כלי רכב(. ניתן להציב תנאים אלו כמקני יתרונות

 עסקים  פרמתן אפשרות להתאגדות לא פורמלית של מס -התאגדות בלתי פורמאלית

קטנים בהגשה למכרז )תנועת התעוררות בירושלים פועלת לטובת עסקים קטנים בעיר 

ודוחקת במועצת העיר להתחשב במכרזיה בקריטריונים שיטיבו עם עסקים קטנים(. 

-של עסקים על מנת לצלוח מכשולים חברתייםלדוגמה, עידוד יצירת קואופרטיבים 

 כלכליים )נלקח ממודל שמיושם באיטליה(.
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אי הוודאות וחוסר היכולת להסתמך על פרנסה  –בעיית המימון ואי הוודאות הפיננסית  .ג

קבועה מרתיעים עסקים קטנים מלהשתתף במכרזי רשויות וגורמים גם לחסם הפסיכולוגי 

 שצוין לעיל. 

 פתרונות אפשריים4

 הגבלת ימי האשראי שהמדינה דורשת. 

 דרישת ערבות מופחתת וגמישות לדרישות  - התגמשות בדרישות הערבות, הביטוח

 האחריות הנזיקית וביטוח עבור פרמטרים מסוימים.

 נלקח ממודל שמיושם בגרמניה( - הוזלת עלויות באגרות מכרזים( 

 ה לבחירת מועמד כזה או יש לחייב את הרשות לציין את הסיב - שקיפות בתהליך המכרז

 אחר למכרז על מנת ליצור אמינות כלפי המשתתפים.

 

 סיכום -חלק ה'

 

חסמים העומדים בפני עסקים קטנים בכל הנוגע לרכש מקומי ולגישה בחוות דעת זו סקרנו את ה

למכרזים מקומיים וממשלתיים. בנוסף, חוות הדעת מעלה הצעות לתיקוני חקיקה קיימת 

 . ימים על מנת להנגיש את המכרזים המקומיים לעסקים המקומיים והקטניםולאימוץ נהלים קי

אנו סבורים, כי יש מקום אף לקדם חקיקה ראשית אחת שעניינה הוא עידוד רכש מקומי 

והמעגנת בתוכה פתרון לחסמים השונים אשר נסקרו לעיל והמציעה פתרונות אפשריים בגבולות 

 . החקיקה הקיימת

ם חקיקה ראשית בעניין תביא לפתרון הולם יותר ותקדם את המטרה אנו סבורים, כי קידו

העיקרית, הן של קידום עסקים קטנים בכלל )תוך אימוץ הגדרה רחבה יותר לעסק קטן( והן של 

עידוד רכש מקומי מעסקים קטנים )ללא כל הגבלה לאזורי עדיפות לאומית( תוך הנגשת המכרז 

  קדימים להגשת ההצעה. מלכתחילה ותוך שימת דגש על התנאים המ

 

 

 

 

 בכבוד רב,

 

 מנחה  –לנא ורור, ע"ד 

 הקליניקה לכלכלה קהילתית וחברתית

 
 
 

 , תום דרמן, אריאל הכהן וארז דוד ההסטודנטים: שירה לבנ בסיועם שלחוות דעת זו נכתבה 


