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 חובת המכרזים

 יסודות –פסיקה עקרונית 

 

 

 ד ירון ברדה"עו
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 קביעת תנאים גלויים בלבד
 בת ים. ע. שרותי בריאות כללית נ 1008/07מ "עת

כל משתתף במכרז זכאי לכך שהכרעת המזמין בינו ובין  1.

 שאינם מובנים מטבעי נתונים "מתחריו לא תיפול עפ

 נתונים נסתרים. הדברים ושלא נתגלו בתנאי המכרז

  יוצרים מראש חוסר שוויון בין המתחרים

אינו נמנה עם תנאי   דמי הארנונהתשלום , במקרה דנן2.

הכללת צפי תשלום דמי הארנונה בהחלטת  . המכרז

 "תנאי נסתר"בהיותה , העירייה נעשתה שלא כדין

בהתאם  , על כן. ביחס למסגרת המכרז"( נתון נסתר)"

אין להתחשב בתשלום זה בהשוואת  , להלכה הפסוקה

  ההצעות במכרז
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 תנאים גלויים
תנאי שכזה במכרז   כוללתהייתה העירייה  אף אם. 3

 חוקי-התנאי הוא בלתיהיה מקום לקבוע כי , שפרסמה

השוואה בין שתי הצעות במכרז תוך התחשבות  . ובטל

בהבחנות שעורך ביניהם הדין לעניין גובה תשלום ארנונה  

  התניה עלשכן יש בה משום , זאת. אינה לגיטימית

,  שהעניקו לעותרת הנחה בארנונה, הוראות דין חקוקות

יש  . י הרשות המקומית עצמה"לרבות הוראות שנקבעו ע

יתר לשיקולים מתחום המשפט הציבורי -התייחסותבכך 

, בעיקרה, בפעולה של הרשות שהיא( גביית ארנונה)

יש בכך   (.עריכת מכרז מסחרי)בתחום המשפט הפרטי 

,  "האינטרס הציבורי"על " האינטרס העסקי"התגברות של 

  באופן שאינו מקובל בשיטתנו
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 מחיר -אמות מידה 
 זילבר ובניו 112/81צ "בג

של מפרסם   שיקול הדעתאת  אינה מצמצמתכי ההלכה , ברור וגלוי1.
לבחינת יסודות  , הפועלת מטעמו, המכרז ושל ועדת המכרזים

אלא  , כללי והמחיר המוצע בלבד השוויון שבין המתמודדים באופן
דעת רחב יותר לבחון ולהביא בחשבון גם  -מעניקה להם שיקול

 .ובלבד שיהיו שייכים לעניין, היבטים נוספים

,  משקל רב למחירכי יש , משפט זה היא-מאת בית הלכה פסוקה.   2
וראוי ליחס לגורם זה משקל  , ידי המשתתפים במכרז-המוצע על

למי להעניק , בעת שהרשות הציבורית שוקלת, רב וראשון במעלה
 .  את העבודה

ידי הרשות  -אפשר לדמות את מלאכת הבחינה והבדיקה על3.
.  דעתה כאל הפעלת מקבילית כוחות-הציבורית בהפעילה את שיקול

כן יגברו  , ככל שיגדל ההפרש במחיר המוצע בין המתמודדים
וככל שיקטן ההפרש בין  , כוחה ומשקלה של ההצעה הזולה

רמת  , ולענייננו, כן יגבר משקלם של ההיבטים האחרים, ההצעות
ו  :ראה לענין זה)הביצוע ומיומנותם של המציעים מבחינה זו 

 ;631 ,630' בעמ ,[4]509/78צ  "בג; ל"הנ[ 2] 148/64צ "בג
 (800' בעמ[. 5] 19/79צ "ל בג"הנ[ 3] 35/78צ "בג
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 אומדנים

 מ"גילי ויואל עזריה בע 536/02מ "עת

על אומדנו של  שלא בהסתמךקבלת החלטה 1.
ץ  "בג) בלתי סבירהעשויה להיות  בעל מקצוע

  (מ"תקוה בע-בוני בנין ופתוח בפתח 2400/91

 מפרסם מראשיש סוגי מכרזים שבהם המזמין 2.
כעוגן  , את נתוני האומדן או השמאות המוקדמים

מנת שידעו מהי ההערכה  -על, התיחסות למציעים
של  חסרונה. שבעלי המקצוע מסרו למזמינה

שמא ההצעות תעמודנה  , שיטה זו טמון בחשש
סביב האומדן והדבר ימנע קבלת הצעות טובות  

 .  בהרבה
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 המשך -אומדנים 
שהרי אף אם  , "חזות הכל"אינו בבחינת האומדן . 3

עדיין  , נעשה בידי בעלי מקצוע מיומנים ומקובלים

  עובדתיתנדרש שיהיה מבוסס על תשתית 

   ומקצועית נכונה ומציאותית

לא מן , פגמיםכל אימת שנפלו באומדן המוקדם . 4

ועדת  כן ׁשומה על -על, הראוי להסתמך עליו

  מתעורר ספקלבדוק את סבירותו עת המכרזים 

 .  בדבר אמינותו
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 המשך -אומדנים 

,  מבוססים כדבעיכאשר נתוני האומדן המוקדם . 5 
  שלא לקבל את ההצעה הטובהרשאית המזמינה 

  בהשוואה בין האומדן לבין ההצעהאם , ביותר
רשאית  בנסיבות אלו . מתקיים פער משמעותי

  368/76ץ "בג)הוועדה להסיק על חוסר סבירות 
 (המועצה המקומית בית שמש' גוזלן נ

בהתאם לקריטריון   אינן סבירותההצעות כל אם . 6
לבטל את  לועדת המכרזים  מותראזי , האמור

 .  המכרז כליל
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 המשך -אומדנים 

מן האומדן המוקדם תצדיק את  כל סטייה לא. 7

פסילת ההצעות במכרז והכרזה על עריכת מכרז 

 .  חדש

ץ  "בג) משמעותית ובולטתעל הסטיה להיות . 8

החברה לשיקום   'מ נ"בע" רמט" 187/71

ולפיתוח הרובע היהודי בעיר העתיקה בירושלים  

 (מ"בע
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 שביעות רצון –אמות מידה 

קובעת את   1993-ג"תשנ, לתקנות חובת המכרזים( 4)22תקנה . 1
כאחת  " מידת שביעות הרצון מאופן ביצוע התקשרויות קודמות"

משפט קמא  -חששו של בית. מאמות המידה להערכת הצעה במכרז
שכן בהפעלתה  , מפני השימוש באמת מידה זו אינו נטול יסוד

אמת מידה זו עלולה ליצור  , לכאורה. טמונים קשיים לא מעטים
הפליה בין ספקים חדשים לבין ספקים ותיקים שכבר עבדו עם  

ושמוש באמת מידה זו עלול ליצור מצב שבו ספקים  , עורך המכרז
ונוצר חוג סגור של  , חדשים אינם מצליחים לזכות במכרזים

נוסף על כך הציון באמת  . ספקים הנהנה מכל מכרזי הרשות
שכן  , הוא ללא ספק קשה להערכה" שביעות רצון"מידה של 

שביעות רצונה של הרשות מספק שעבד עמה בעבר תושפע מן  
בהירות  -אי. אשר כימותם אינו פשוט כלל, הסתם מגורמים רבים

זו באשר לאופן ההערכה הראוי של שביעת הרצון עלולה לפתוח  
    פתח לעיוותים ואף למניפולציות אסורות
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 שביעות רצון –אמות מידה 
למרות האמור לא ניתן לוותר על השימוש באמת המידה  . 2

שכן לצד הקשים טמונים בשימוש בה , "שביעות רצון"של 
מצד  , (והציבור)גם יתרונות לא מבוטלים עבור הרשות 

מצד  , ועבור המציעים המתמודדים במכרזי הרשות, אחד
אין ספק כי חובה על הרשות ללמוד מניסיונה  . אחר

מנת להתייעל ולהשתפר  -מהיתקשרויותיה בעבר על
התייעלותה של הרשות . לקראת התקשרויותיה בעתיד

אין להתעלם מניסיון חיובי  . היא אינטרס ציבורי מובהק
ועם עורך  , בכלל, שהיה למציע עם השירות הציבורי

כשם שאין להקל ראש במשמעות שיש  , בפרט, המכרז
כמו   .לניסיון שלילי שנלמד מקשרים קודמים עם המציע

כן גם לציבור הספקים יש אינטרס בקיום מעקב על אודות  
 .  שביעת הרצון מניסיון העבר
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 שביעות רצון -אמות מידה 
"  שביעות רצון"הקשיים בהפעלת אמת המידה של . 3

בצורה הוגנת עיקרם הוא בשאלה כיצד יימנע מתן 
יתרון פסול למציע שקשר קשרים עם עורך המכרז  

במסגרת זו יש לעמוד על . עקב עבודתו והיכרותו
שביעות  "הקריטריונים שייבחנו במסגרת 

מה המשקל שיינתן לאמת המידה באופן  ; "הרצון
כיצד ייאסף  ; כללי ולכל קריטריון באופן ספציפי

כיצד יינתן הניקוד למציע  ; המידע על המציעים
האם תינתן זכות ; דעת שליליות-שקיבל חוות

דעת שליליות התקבלו על -טיעון למציע שחוות
  אודותיו ועוד שאלות נוספות
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 ערבות
 מ"ב בע.ת.חברת י 10785/02מ "עע

הדרישה ממציעים לצרף ערבות להצעתם נועדה להגשים שתי  1.
לתת בידי בעל המכרז אמצעי יעיל  - האחת: מטרות עיקריות

,  לגביית פיצויים אם יחזור בו המציע מהצעתו שזכתה במכרז
הערבות משמשת אמצעי בידי המזמין לעמוד על רצינותו   השנייה 

 .  של המציע ועל חוסנו הכלכלי 

אם היא   רקדעת להכשיר פגמים -לוועדת המכרזים מסור שיקול2.
"  טכניים"אלא בפגמים , סבורה שאין מדובר בפגמים מהותים

כי פעולה , נדגיש. המציע לב מצדו של-שמקורם בטעות בתום
  להכשרת פגמים בהצעות הכרחי תנאילב הינה -בתום

אם מדובר בפגם שארע אף כי המציע פעל בתום לב והפגם על    3.
כגון טעות  , או מטעות קלת ערך, מפליטת קולמוספניו נובע 

  אפשר שתוכשר הערבות, הניכרת על פניה מהערבות, בחישוב
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 המשך -ערבות 

(  טי.סי.אפ)אפליקום מוצרי תוכנה -ניו 4150/03מ "עע

  משרד הביטחון' מ נ"בע

תנאי הסף בדבר צירוף ערבות בנקאית למסמכי המכרז הינו  

מן התנאים החשובים והמהותיים במכרזיהן של רשויות  

היעדר הקפדה על התנאים הנוגעים לערבות  . ציבוריות

בשוויון שבין המציעים בפועל  , כלל-בדרך, הבנקאית יפגע

יהיו המקרים שבהם יוכשרו פגמים   נדירים. ובכוח

מעצם העובדה כי הערבות היא תנאי סף . בערבות

פגם , כלל-בדרך, עמידה בו היא-אי, להשתתפות במכרז

 .מהותי בהצעה 
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 המשך -ערבות 

 ניתנים לתיקון שאינםדוגמאות לפגמים בערבות 

אין לקבל הצעה שגובה הערבות שצורפה לה 1.

ץ  "בג, 173/82ץ "בג)מהנדרש  נמוךהיה 

 (.   1828/93א "ע;  368,376/76

חוב שחבה הרשות הציבורית לאחד המציעים  2.

מ  "עע)אינו יכול לשמש תחליף לערבות 

1966/02   .) 
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 המשך -ערבות 

 המבחן לבחינת תיקונם של הצעה וערבות

 עצמההפגם עולה מין ההצעה 1.

 של המציע לתם ליבואין ספק ביחס 2.

/ את ההצעה  מוחלטהתיקון מתקן באופן 3.

 ערבות

 לראיות חיצוניותאין נזקקים 4.
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 המשך -ערבות 

 לכלל האוטונומיה של הערבות חריגים

   חריג המרמה1.

 חריג הנסיבות המיוחדות2.

חריגים אלה נועדו להגן על החייב ולמנוע את מימוש  ) 
הערבות הבנקאית כאשר דרישת הנערב למימוש  

הערבות נגועה במרמה או בחוסר תום לב והגינות  
-אז' מ נ"מליבו ישראל בע 5717/91א "ע: ראו)חמורים 
-702, 685( 2)ד נ"פ, (בפירוק)מ "בע( 1973)דז טרום 

'  בעמ, עניין פרירון; 134-133' בעמ, עניין שובל; 698
חברה קבלנית לבנין  . ת.ש.ט 11123/03א "ע; 540-539

  11משרד הבינוי והשיכון פסקה  -מדינת ישראל ' מ נ"בע
     (.לפסק הדין
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 החזרת ערבות לזוכה
של נתיבי  ' מ נ"בע( הנדסה)לרר . י 2295-05-14מ "עת

 'ישראל ואח
 העובדות

העותרת הגישה עתירה להורות על ביטול תוצאות מכרז שלפיו  1.
התברר כי נפלו  , במהלך בירור העתירה. כזוכה 3הוכרזה המשיבה 

ורק בעקבות נתונים   1-2פגמים בבדיקות שביצעו המשיבות 
  תצהיר כוזבהסתמכה על  3שחשפה העותרת נמצא כי המשיבה 

הוחלט לפסול את הצעת  , בעקבות זאת. ולא עמדה בתנאי הסף
 .  3המשיבה 

, ועדת המכרזים קבעה כי אין להכריז על העותרת כזוכה, חרף זאת2.
.  על אף שהצעתה הגיעה למקום השני וכי יש לערוך מכרז חדש

שהערבות שהגישה העותרת הוחזרה לה והיא לא  זאת כיוון 
הגישה ערבות חדשה ולא האריכה את הערבות הקודמת ולפיכך  

 .  לא פעלה לפי תנאי המכרז
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 החזרת ערבות לזוכה
של נתיבי  ' מ נ"בע( הנדסה)לרר . י 2295-05-14מ "עת

 'ישראל ואח
 החלטה

העותרת   רק עקב התעקשותש קובע כי בנסיבות בהן "ביהמ1.
ושברור שהעותרת מכוונת לזכייתה   3נפסלה הצעת המשיבה 

לא הייתה יכולה לשיטתה לבקש זאת בעתירה  ושהיא  במכרז
לא היה מקום למנוע ממנה אפשרות זו תוך היצמדות  , הראשונית

בפרט שעה שלא מדובר . של החזרת הערבות להיבט הטכני
שאז אכן לא תהיה , במקרה שבו מציע מבקש חזרה את ערבותו

שויתר על זכותו לזכות   גילה דעתושכן הוא , לו זכות עמידה
  ידי עורך המכרז-אלא במציע שהערבות הוחזרה לו על, במכרז

כ כמוטעית ושנבעה ממחדלים של  "שהתבררה אח, עקב הנחה
 .  2-ו 1המשיבות 

ש להלכה בעניין דינו של מציע שערבותו  "בהקשר זה התייחס ביהמ2.
סלע  . ל.י.א' מ נ"חופרי השרון בע 8409/09מ "עע)הושבה 

אבחנה בין מקרה שבו ביקש המציע  תוך ) מ"בע( 1991)
לבין מקרה בו הושבה לו  , מיוזמתו את השבת הערבות מיוזמתו

 .  זו באורח חד צדדי
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 החזרת ערבות לזוכה
של נתיבי  ' מ נ"בע( הנדסה)לרר . י 2295-05-14מ "עת

 ישראל ואח

ביטול מכרז ויציאה למכרז חדש יעשה  . 3

.  כשמדובר בפגם שאינו ניתן לתיקון וכצעד חריג

 3מה גם שפרסום מכרז חדש יאפשר למשיבה 

וברי כי גם תוצאה  לשוב ולתת הצעה במכרז חדש 

  אינה הגיונית ואינה צודקת, זו אינה ראויה



20 

 חובת ניהול פרוטוקול
 יוסי אילן 3751/03צ "בג

חובה היא המוטלת על הועדה להעניק למועמדים שוויון  "
עוד ראינו  . ועל כך אין חולקים, הזדמנויות לזכות במכרז

כי במכרז פנימי לאיוש משרה אין אפשרות ליישם  
.  בקפדנות את הכללים הקובעים בסוגיה של משוא פנים

,  וגם על כך עמדנו , על רקע דברים אלה לא נותר לנו 
אלא להגביר את הפיקוח והבקרה על התנהלותה של  

שאם לא נעשה כן נימצא מסכלים במו ידינו את  , הועדה
פיקוח ובקרה אלה יהיו אפקטיביים  . ייעודו של המכרז

רק אם נדאג מראש לדיווח מהימן וראוי באשר להליכי  
ותרגום צורך זה לענייננו  , קבלת ההחלטות בועדה

יחייב מעצמו עריכתו של פרוטוקול אשר ידבר בעד 
עצמו ויספק מידע נדרש וראוי לביקורת ולפיקוח על  

להבטחה כי פעלה כהלכה וכי העניקה  , עבודת הועדה
 ."שוויון הזדמנויות לכל המועמדים שהופיעו לפניה
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ש בשיקול דעת וועדת  "התערבות ביהמ

 המכרזים

 בזק 1847/06מ "עע

ההלכה תוחמת את גדר ההתערבות בהחלטותיה של  

 ועדת מכרזים לאותם המקרים  

הביקורת   שנתקיימה בהם אחת מעילות"1.

 או  , השיפוטית הפוסלת את ההחלטה

כאשר נפל בהליך המכרז פגם מהותי הפוגע  2.

   ". המכרזים בעקרונות היסוד של דיני
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 הצעה יחידה
 מ"מנורה איזי אהרון בע 6283/94א "ע

-ח"תשמ, (מכרזים)לתקנות העיריות ( ו)22את תקנה  

דעת ועדות המכרזים לקבל -המצמצמת את שיקול, 1988

השוויון וההגינות יש לפרש לאור עקרונות , הצעה יחידה

באין חשש שהמחיר , כן-על. שביסוד דיני המכרזים

או כי ההצעה הוגשה , המוצע עולה על מחיר השוק

יש לקבל , כהצעה יחידה עקב קנוניה בין המציעים

לא כל שכן כך הוא לעניין  . הצעה למרות היותה יחידה

,  1993-ג"תשנ, לתקנות חובת המכרזים( א)23תקנה 

שאינה קובעת כלל בדבר הימנעות מקבלת הצעה  

 .יחידה
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איסור משוא פנים וניגוד -וועדת מכרזים

 עניינים

ודעתו  , אסור הוא חבר ועדת מכרזים שישב למכרז. 1

אסור לו  . מראש מה אומר הוא להחליט מגובשת ונחרצת

  לא פתח אתוהוא , לחבר ועדת מכרזים שיחליט במכרז

או בטרם שמע כל אשר ניתן לשמוע וקרא  , לבו להשתכנע

מכרז  "אסור לו לחבר ועדה ליתן ידו ל. כל אשר יש לקרוא

קרא למכרז שתוצאותיו נקבעו  , "מכרז מכור"או ל" תפור

. מכרז שתוצאותיו ידועות מראש אינו מכרז כלל. מראש

עד  , הוא כה רב משוא פנים ודעה קדומההחשש מפני 

שההלכה היא כי אסור הוא חבר ועדה להימצא במצב של 

 ניגוד עניינים שבו קיימת אפשרות מעשית למשוא פנים  
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אסור משוא פנים וניגוד  -וועדת מכרזים

 עניינים

הערכה  , היכרות מוקדמת עם מועמדים. "... 2

מוקדמת על מועמדים ואף פגישות עם חברי ועדת 

כל אלה אין בהם  , מינויים וניסיון להשפיע עליהם 

בהקשר זה . בהכרח כדי להביא לפסילתו של מכרז

  דעה"לבין " דעה מוקדמת"הבחינה ההלכה בין 

שאחרונה תפסול את פלוני מהיותו חבר   ,"קדומה

שכן דעה היא שאינה ניתנת  , ועדת מכרזים

שאין בה כדי לפסול את , לבין ראשונה, להבקעה 

 " . אלמוני מהיותו חבר הוועדה
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אסור משוא פנים וניגוד  -וועדת המכרזים

 עניינים
להבטחת תקינות פעילותו של המינהל הציבורי נוצק  . "3

מקורו של עקרון השקיפות הוא בתפיסת  . עקרון השקיפות
המחזיק  . כנאמן הציבורהיסוד של המינהל הציבורי 

אמון  פי דין חייב לפעול אפוא מתוך -בסמכויות על
ערב  , ושומה עליו לשוות נגד עיניו כל העת, ונאמנות

  טובת הציבור ואת טובתאת , ובוקר בכל יום תמיד
כשליח עובד הציבור העושה בנאמנות . הציבור בלבד

ובהן החובה  , חייב ממילא בחובותיו של שליח, הציבור
לכלל  , לשולחיו  לגלותקרא , דין וחשבון על מעשיוליתן 

מדוע עשה כך ולא  , מה עשה ומה לא עשה, הציבור
שקיפות תבטיח  . מדוע לא עשה,, וכשלא עשה, אחרת

ורק כך יהא ניתן לבחון ולבדוק אם פעל , פיקוח ובקרה
 (.  המינהל כפי שראוי הוא כי יפעל
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 ביטול עקב ביצוע עצמי של נושא המכרז

 מי נתניה' ר נ"מגע 1363/06מ "עת

החלטת ביצוע עצמאי לאחר פרסום תוצאות מכרז איננה  

"  חשדנות"ש להתבונן בה ב"החלטה שגרתית ועל ביהמ

טיב השיקולים ובחינת האיזונים  , לשם בירור הנסיבות

שבין תועלתה של ההחלטה לציבור לבין נזקיה לפרט 

  אינהאולם החלטה כזאת . נכזבהשתקוותו לזכות במכרז 

במקרה דנן ההחלטה לקיים ביצוע עצמאי  . בלתי אפשרית

בנסיבות המיוחדות שהמשיבה נקלעה אליהן לא לקתה  

 .בחוסר סבירות ואין מקום להתערב בה


