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 רכש ציבורי ירוק

השפעה  העדפת רכש מוצרים ושירותים בעלי 
 ,  בראיית מחזור חייםפחותה על הסביבה 

 .על פני מוצרים ושירותים אחרים ברכש הציבורי
 



 ירוק ציבורי רכש - בעולם נהוג יישום כלי

 ג"מהתמ 15-35%רכש ציבורי מהווה , ם"לפי אומדן של האו

 

היקפי הרכש המשמעותיים של המגזר הציבורי הופכים אותו  "

 ,ליצירת ביקוש למוצרים ושירותים בשוקשחקן מפתח ל

ובכך טמונה יכולתו להשפיע על דפוסי הצריכה ותהליכי הייצור   

 "במשק כולו

 
 מילקןמכון , ברנשטיין. י, "בישראליישומיים להטמעת רכש ציבורי ירוק כלים : "מתוך

 



 בישראל ציבורי רכש

 ממשלתיות חברות, מקומי שלטון, ממשלה? קונה מי
 

  קטגוריות. הסוגים מכל ושירותים מוצרים? קונים מה
  מחשוב, מזון, תחבורה, ודיור בינוי -מובילות רכש

 ביטחוני ציוד, ותקשורת
 

 (2010) ג"מהתמ 10.24% -₪ מיליארד 81? בכמה

 

 

 

   

 



 ?ירוק ציבורי ברכש להשקיע למה

כלכלית חיובית -השפעה סביבתית
 מצטברת במשק כולו

הפחתה ישירה של עומסים סביבתיים  
 מצריכה ציבורית

 חיסכון כספי בראיית מחזור חיים

הגדלת היצע מוצרים מועדפים סביבתית  
 במשק

 שינוי דפוס צריכה פרטית במשק



 
 (2007) ותפעול רכש על ישירה הוצאה על ירוק רכש השפעת

 

  1.2% בממוצע לחסוך עשוי ירוק ציבורי רכש

למדינה והתפעול הרכש של הישירה מהעלות  

0.31% 

-0.17% -0.32% -0.48% -0.79% 
-1.24% 

-5.70% 

-1.20% 

 ממוצע בריטניה שוודיה פינלנד אוסטריה גרמניה הולנד דנמרק

 :מחקר שבוצע על ידי הנציבות האירופאית מצא
 מההוצאות בראיית מחזור חיים 1.25%חיסכון כספי השיעור של 
 בפליטות ה 25%הפחתה בשיעור ממוצע שלCO2

 

 בהוצאה הציבורית על מוצרים ושירותים₪ חיסכון של כמיליארד  -הערכה בישראל 



 תכנית לאומית לצמיחה ירוקה

 חדשנות צריכה ייצור

 -חוק רישוי ירוק ●
הפחתת הנטל  

 הבירוקרטי 

מסלול סיוע לעידוד  ●
 השקעות סביבתיות  

הכשרות מקצועיות  ●
 לתעסוקה ירוקה

קידום אזורי תעשייה  ●
 ירוקים

הטמעת רכש ציבורי  ●
 ירוק  

מיסוי ירוק לעידוד  ●
 התייעלות אנרגטית

 קידום בנייה ירוקה●

חינוך לצרכנות  ●
 סביבתית

הנחיות למניעת ●
-Green)התיירקקות 

wash) 

תמיכות למתקני חלוץ ●
 של טכנולוגיות סביבה

מפסולת  "מרכז חדשנות ●
 "למשאב

תקצוב מחקרים  ●
לחדשנות סביבתית 

 שאינה טכנולוגית

סיוע באימות טכנולוגיות  ●
 סביבה



 ממשלה במשרדי ירוק לרכש היעדים

ייעול   –ממשלה ירוקה "בנושא החלטת ממשלה פי על 
'  ועדכון מס 1057' מס) "התפעול של משרדי הממשלה

נדרשים משרדי הממשלה לוודא כי מתוך כלל  ( 5090
שיעור ההוצאה  , הוצאותיו השנתיות על רכש משרדי

 :יהיה כדלהלןהשנתי המוצא באמצעות מכרזים ירוקים 
 

 5% – 2013בשנת 

 12% – 2016עד לסוף שנת 

 20% – 2020עד לסוף שנת 
 

 

 



 ? שאפתני 

European 
Union 

50% 
EPA (United 

States 
Environmental 

Protection 
Agency) 

 
 

95% 



 ?זה את עושים איך אז

  קריטריונים הוספת

 שירותים או/ו למוצרים

  סביבתיים ביצועים בעלי

 משופרים



 "ירוק"פרסום מכרז  –יישום  

 סקר ספקים

ניסוח תנאי סף  
ותנאי איכות  
בעלי ביצועים  

סביבתיים  
 משופרים

-ניתוח עלות
תועלת סביבתי  

 כלכלי

שימוש בתוים  
ותקינה קיימת  

 במידה וניתן
 דף מוצר מיפוי מכרזים



 



 



  מחשבים•

 מכשיר הדפסה•

 מחשבמסכי •

 צמיגים•

 תאורת רחוב•

 שירותי הדברה  •

 (מיזוג/תאורה)נוכחות גלאי •

   נקיוןשירותי •

 

 

 

 

 

 

 



 רכש ציבורי ירוק
 ממשלה 

הוגדרו יעדי רכש בהחלטת ממשלה 
  הוטמעו קריטריונים סביבתיים במכרזי

 (דפי מוצר)רכש מרכזי 
בוצע איתות לשווקים 
 רכשהכשרת אנשי 
  פורטל רכש ירוק ממשלתי ומידע

 לצרכן
 

 
דיאלוג עם עסקים 
חדשנות ברכש 

 
 
 
 
 
 



 רכש ציבורי ירוק
 ממשלה 

 איתות לשווקים
 
 
 
 
 
 
 



 דיאלוג עם השוק



 רכש ציבורי ירוק
 ממשלה 

 מנהל הדיור
הבניה בהתאם לתקן בניה   כל

 ירוקה
  מדרג להשוואה בין מבנים קיימים

 וחלקי מבנה
 

 מנהל הרכב
דרגות זיהום מקסימליות במכרזים 
ניקוד בהתאם לצריכת דלק 
הכשרות לנהגים 



 רכש ציבורי ירוק
 שלטון מקומי

 מקומירכש ירוק שלטון פורום 
 מכרזים ותיעדוףמיפוי 
  זיהוי שותפים 
זיהוי האתגרים 
פיתוח דפי מוצר 
 
 



כלים ליישום רכש ירוק  
 ברשויות מקומיות

להתנהלות סביבתית מתווה : פרק ראשון

 עירונייםומקיימת במכרזים 

 

 הנחיות ודוגמאות לפי סוגי מכרזים  •

 שלבים לביצוע•

 כלים למעקב ובקרה•



 מיפוי מכרזים 
 הטמעת קריטריונים ירוקים במכרזים 
שיתוף בתהליכי רכש ירוק שבוצעו בהצלחה 

 רכש ציבורי ירוק
 שלטון מקומי


