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תלונות אי מתן יתרון במחיר   
 *במכרזים ציבוריים

 חשיפה, שאלות, ייעוץ 

 המשך טיפול בכללי מקור  

 "מיוצר בישראל"הענקת תו  



 סוגי תלונות -ציבוריים מכרזים *

גופים שאינם  
 מחוייבים

ורכש  )בהעדפה 
 (י גוף פרטי"ע

אי החלת החובה  
על קבלני משנה 

 PPP,PFI,BOTזוכי 
 ועל ספקי משנה  

קביעת תנאי סף  
מפלים  

והתחמקות בשלב  
 התיחור

הצגת המכרז  
,  כמכרז שירותים

או בעיית מרובה 
 פריטים

" התחכמות"
בשקלול המחיר  

 והטעיה

ניצול חולשת 
ניסוח החובה  
ל  "ברשויות ומשכ

תאגידים  +
 עירוניים

שימוש במגבלות  
GPA   שלא

בגבולות ההסכם  
 ורכש גומלין

חולשת הגדרת  

–ייצור ישראלי 
 חדירת ייבוא



  עבודת המטה והפורום

 בדיקת מסמכי המכרז ודרישה לתיקון 

 מאבק לתיקון עיוותי תקנות ההעדפה 

 פנייה יזומה למקבלי החלטות 

 פ משרדי ממשלה"שת 

 חשיפה בתקשורת  

 ייצוג בועדת הכלכלה בכנסת 

 עידוד רכש והגברת מודעות בציבור 



 

 שינוי צפוי בהגדרת מוצר ישראלי

 
סיוע בניסוח הכללים החדשים מול משרד הכלכלה והתעשייה בשילוב המכס  •

 .משווהלרבות מחקר . באוצר

 .לוודא עמידת המוצרים בכלל הצפויבחינה פרטנית של מאות מפעלים •

במידה שמהותית , החדשהפורמאלי למוצרים שאינם עונים לכלל  חריגיםיצירת •

החומרים הזרים באופן שמשנה את  /בחלקים ייצוריתמבוצעת פעולה כן 

 .תכונותיהם/אופיים

 .איזון החריגים הנדרשים כך שלא ישמשו פתח לחדירת יבוא•

בשוטף ועל תיקוני יתר העיוותים שניסחנו  ועדת חריגים עמידה על דרישת •

 .לתקנות ההעדפה

נמצא  . הוגשה עמדתנו במסגרת שימוע ציבורי באמצע מאי השנה: סטטוס•

 .הקרוביםבימים וממתין להכרעה בדיונים 



 

 חציון ראשון 2018פעילות 

,  מיכון חקלאימענק , מקומיות במוע׳מים -מדי, הדסה: לדוגמאהצלחות . הדרה במכרזים• 

 . ועוד, סיוע מול אלתא, הגדלת רכש בחברת חשמל

 .ייעוץ שוטף במגוון שאלות•

 חשכ״ל; משכ״ל; שראל; בתיה״ח מינהלתעבודה מול  :חזיתות•

 מוצרי כחול לבן בדגש חדשנות בוועידת תעשייה 70תערוכה מסוקרת : ינואר•

 מוצלח בניהול המכללה לראשונה בחיבור להעדפהכנס מכרזים : פרילא•

שירות מאקרו  פניות מכרזי : ועדת כלכלה עם שדולת כחול לבן בכנסתבעקבות  שת״פ•

 (נחמיאסורבין  ח״כ - טלדור, קנולטק, אלון)פרטני +פנייה ותקשורת 

 מכרזי שירות+מהמטה במשרד הכלכלה והתעשייה במכתבי תמיכה לפניות סיוע •

רכש ; אלקטרה; איסכור-פקר)כצד בעתירות משפטיות הצטרפות / והתערבות סיוע •

 (.גומלין אוטובוסים

 מול המשרדים בענייני חקיקה ועתירות  אינטנסיבי מנשיא ההתאחדות חץ ל•

 .צילומים במפעליםלבן -כחולשוסטר ושוסטר עלייה לשידור •

(.  ויקטורי, מגה, יינות ביתן, שופרסל)ברשתות קמפיין כחול לבן : יוני•
economy.gov.il/MadeInIsreal/Documents/bluewhitemonth/index.html?gclidhttp://

UvD_BwE2QWjEAAYASAAEgI6n2HtCh7AIVh3aPzqmh8=EAIaIQobChMIj 

הכלכלה והתעשייה  ' בהשתתפות מש 16.8 –המטה ישיבות פורום ושדרוג הגדלת •

 ת"והרשפ
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 ?איך עזרנו ליצרנים ישראליים

  רבים של קיפוח התעשייה המקומית והעברנו סכומים גבוהים של פתרנו בעיות במכרזים

הצלחנו להביא להעדפת יצרן  , כך למשל, ל לישראל לחברי ההתאחדות"רכש שיועד בחו

למפעל ; למיטות אשפוז (שאינה מחויבת בהעדפה)ח "ישראלי במכרז רחב היקף של קופ

  40%-למפעל נוסף להגדלת רכש ב; מקומית למדי מים' מועאחר סייענו בתיקון מכרז 

 הכנסת יתרון לתוצרת הארץ במענק מיכון חקלאי, החשמל' בחב

 בקרב מקבלי החלטות בערך שבהגנה על תוצרת ישראלית והצורך המיידי שינוי השיח

 "לבן-נשמור על הכחול. "בתיקון עיוותי התקנות

 להעדפת תוצרת הארץ לקיום סדנאות למאות   לקמפייניםתקציבים ממשלתיים השגנו

 אלפי תלמידים כל שנה להבנת חשיבות התעשייה ורכש כחול לבן

 העדפה במחיר לטובין מעוטף עזה 20%להוראת שעה למתן השגנו הסכמת האוצר  ;

 להעדפה ייחודית בתקנותהטקסטיל הביטחוני סייענו להכנסת סעיף 

 שתוקן בהוראת ועדת הכלכלה בכנסת, מפלה למדי סייר במשטרהלפסילת מכרז פעלנו ,

 עצירת מכרזים לבדיקה מחודשת

 חברי ההתאחדות עצמםרכש בין המפעלים בסיוע המטה הגדלנו 

בהעדפה לרכש  " דים"הבהעיר "גם את מבצע פרויקט  ט"משהבחייב , בהתערבותנו

הדבר נעשה  . העדפה שהתבטאה בסופו של הפרויקט בשיעור כפול מהצפוי, כחול לבן

 במכרזי הבנייה הגדוליםלחיוב רכש גומלין  ת"הרשפרתימת . במכרזים נוספים כיום

את חובת ההעדפה  ( שראל, בנקים)מחילים גופים שאינם מחויבים , בהתערבותנו 
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 ,לשאלות והבהרות נוספות ניתן לפנות אלינו בכל עת

 התאחדות התעשיינים בישראל, ("כחול לבן)מיוצר בישראל "מטה 

meitalp@industry.org.il 
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