
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 אחיי ואחיותי התעשיינים, 

בפועל  אך  לתעשייה,  חג  יום  זהו  לכאורה  הציבורי".  ברכש  הארץ  תוצרת  "העדפת  על  הממשלה  החליטה  אתמול 

עטיפה למתנה ריקה מתוכן.   –המציאות שונה לגמרי. ההחלטה, למעשה, מקבעת מצב קיים ומעניקה לו כותרת יפה  

ה שתביא העדפה אמיתית לתוצרת חודשים קשים מול הממשלה והעומד בראשה בניסיון לצקת תוכן להחלט   3עבדנו  

הארץ, תחזק את התעשייה ותביא פתרון וצמיחה לכלכלת ישראל ולמיליון המובטלים בבית. אין שום בשורה בהחלטה 

הקיימת: מקימים צוותים וכאמור, מקבעים מצב קיים. יכולנו להיות חלק משורת המקהלה, לבוא למסיבות העיתונאים 

תוכן ולא בכותרת. על כן המאבק שלנו ממשיך ובימים הקרובים תראו את ההמשך שלו  ולשבח, אבל אנחנו מתעניינים ב

 ולא נוותר עד שלא נשיג את המטרה האמיתית: חיזוק התעשייה הישראלית כמנוע צמיחה לכלכלת ישראל. 

 

 שלכם,

 ד"ר רון תומר 

 נשיא התאחדות התעשיינים

 

 להלן פירוט על סעיפי ההחלטה:

 

 של הממשלה ההחלטה המקוצצת והצרה   

ללא כל ערך מוסף, לאור פסיקה קיימת של    קיים  מצבעיגון של   החלת העדפה על טובין במכרזי שירות וטובין 
בית המשפט, בעקבות עתירת ההתאחדות. הסעיף אף מקל  

יותר שכן בית המשפט צמצם את שיקול הדעת של ועדת  
 המכרזים. 

ליצרן ישראלי    15%של   קיימת ביטול העדפה  .1 רשויות מקומיות 
ובמקומה מתן אפשרות   במכרזי רשויות מקומיות! 

לספק ישראלי להשוות מחיר לזה של הספק  
   . =נסיגההזר

צוות שיבחן השוואת מחיר לספק ישראלי במכרזים   .2
נוספים של תאגידים עירוניים, מכרזי החברה למשק  

)צוות היא   יום  60וכלכלה ורשויות מקומיות וימליץ תוך 
 . ה לקבור עניין(דרך יפ

על פי ההצעה, ההטמעה של כל מנגנון העדפת תוצרת   .3
)לרבות שינוי מהעדפה של  הארץ ברשויות המקומיות 

תלויה בשורה  להשוואת מחיר לספק ישראלי(,   15%
)תיקון   2002-של תיקוני חקיקה ובהם תיקון שתקוע מ

אין בסיס לחשוב  לחוק חובת המכרזים( ולכן  14מס' 
 . תוטמע בתחום זה  העדפה כלשהי כי 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

בעוד ששר הבריאות תומך בהרחבת העדפת תוצרת   .1 מערכת הבריאות 
הארץ לקופות החולים ומערכת הבריאות כולה, תוך  
מתן אפשרות לספק ישראלי להשוות מחיר לזה של  

מנגנון זה קוצץ מהטיוטה על אף שאין בו  ספק זר, 
עידוד רכש תוצרת מקומית למערכת   שום עלות! 

הבריאות הוא חלק חשוב בעצמאות היצרנית הנדרשת  
לישראל, כפי שהמחישה הקורונה בצורה הטובה  

התעקשותה של מערכת הבריאות לרכוש ציוד   – ביותר 
רפואי מסין חיסל קווי ייצור של מסכות ומטושים כחול  

לבן עוד בטרם הקורונה, ועלול לחסל גם את יכולת  
 הייצור הישראלית של ריאגנטים לבדיקות קורונה 

צרת הארץ.  גם היום חברת שראל מעניקה העדפה לתו .2
  – , אלא להיפך אין פה שום בשורה בנוגע אליה   לכן

סעיף זה מאפשר לשר הבריאות לבטל את ההעדפה  
    תוך עדכון בלבד של חברי הממשלה. 

בהם המדינה   –  מכרזים מורכבים )אינטגרטור(
 מעבירה את הרכש לצד שלישי

מכרזים אלה מהווים חלק משמעותי מהרכש הציבורי. הניסוח  
ויכול להסתפק גם במכרז  מכרזים" כפיילוט  5עד קובע "
  חברים מהאוצר 3חברים ובו  5צוות בן  שייבחנו על ידי ,  בודד 

ובראשות החשכ"ל שכבר הצהירו על    ורשות התחרות
 מה יהיו ההמלצות של ועדה שכזו.  "מעניין  "התנגדותם לנושא. 
ולהוריד   מכרזים ולהכניס נציג ציבור לוועדה 5יש לקבוע לפחות 

 .  את האוצר לנציג בודד

 ללא שום הבטחת תקציב.  קמפיין כחול לבן 

צעד מבורך, אך לא מסייע להגדלת הרכש המקומי או לחיזוק   מוסר התשלומים 
התעשייה. יש להחיל צעד זה על כלל הספקים, צעד שעלותו  

מיליון זו טיפה  200כך שמתן  –מליארד  2-3המשוערת היא כ 
 בים. 

כלל התקציבים בסעיף זה מבוססים על תקציב שהוקצה לפני   "חיזוק כושר התחרות של התעשייה הישראלית" 
נתיים ועד היום טרם הועבר למשרד הכלכלה והתעשייה  כש

 אין כאן כל בשורה. ולכן 
 

כדי לחזק כושר תחרות צריך תקציבי עידוד חדשים  
ומשמעותיים וגם הורדת עלויות ייצור בישראל הנקבעות על ידי  

הממשלה. העלויות שהממשלה גובה מהתעשייה גבוהות  
 משמעותית מהנעשה בעולם. 

מוצרים משלימים בתחום  הפחתת המכס על 
 הטקסטיל 

מסייע קלות לחלק קטן בתעשייה, אך גם כאן מדובר במימון  
 מאותו תקציב שהובטח לפני שנתיים וטרם הגיע.  

אם רוצים לעזור לתעשיית הטקסטיל יש להחזיר את המכסים  
על הייבוא טקסטיל מסין )הנהוגים בכל העולם(, אשר הנהנים  

דולים והכסף שנחסך לא מגיע  היחידים ממנו הם היבואנים הג
 לצרכן. 

 

 


