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 ניהול מכרזים  

 ברשויות המקומיות

 ד"עו, ירון ברדה: מרצה
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  מקור החובה לעריכת מכרז
 

   חקיקה

 [  נוסח חדש]לפקודת העיריות  197סעיף 
 

לא תתקשר עירייה בחוזה להעברת מקרקעין או  •

אלא על להזמנת טובין או לביצוע עבודה , טובין

 .פי מכרז פומבי
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 תקנות

 

 [נוסח חדש]לפקודת העיריות  198סעיף 
 

ואת דרכי   יקבע בתקנות את צורת המכרזהשר •
ורשאי  , הזמנתן וקבלתן של הצעות המחירים

שבהם  , הוא לקבוע בהן סוגים של חוזים כאמור
רשאית העיריה להתקשר ללא מכרז פומבי או  

 .ללא מכרז בכלל

 1987-ח"תשמ, (מכרזים)תקנות העיריות  -קרי   
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 דילמה מהותית

 

 

 

לחוק ותקנות חובת המכרזים על  19החל תיקון 

 ?רשויות מקומיות
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 פסיקה תומכת
 (ש"ב –צלקובניק ) 10-08-14347אשדוד . ע' כהן נ.        1

ובכללן , חובת המכרזים תקנות חלותלגבי  תמימות דעים נרחבתקיימת "...        
 "..... על מכרזי הרשות המקומית, בה עסקינן 6תקנה 

 עיריית נשר' מ נ"ר מרכז גביה ממוחשבת בע.ע.ג.מ 6585/95א "ע2.

האם ראוי שתהיה אחידות במערכת הנורמטיבית לגבי כל סוגי המכרזים "        
התשתית הנורמטיבית  . נראה לי כי עקרונית ראוי שכך יהיה? הפומביים

ביסוד המכרז הפומבי של גופים שלטוניים או ציבוריים היא אחת ותכלית  
בכולם השאיפה היא שהרשויות  . זהה, המכרז מבחינת האינטרס הציבורי

גם . בנקיון כפים ובטוהר מידות, בתום לב, בהגינות, תנהגנה בשוויון
את כספי הציבור יש : מבחינת האינטרס העיסקי התכלית היא אחת

ביעילות ובחסכנות ולהשיג את  , בתבונה, להשקיע בכל מקרה בזהירות
 ".השירות הטוב ביותר במחיר הזול ביותר

תברואה וסילוק  )איגוד ערים אזור דן  2311/02ם "עע 2310/02ם "עע).     3
מ "בע( 1985)ב שרותי נוי .א.ר.י(2310/02ם "המערער בעע( )אשפה

  6571/05מ "וכך גם בר" )דסאל מרחבים' נ( 2311/02ם "המערערת בעע)
   (.אביב-עיריית תל' מ נ"אהוד מאיר שאיבות בע

נוטה אני לדעה כי חוק חובת המכרזים חל גם על  , כשלעצמי"...וכן בייניש           
וכך , ומכאן כי חלות גם התקנות שהותקנו לפיו, רשויות השלטון המקומי

   ..."ראוי כי בתי המשפט יבחנו מכרזים של רשויות מקומיות
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 המשך -פסיקה תומכת 

מגל שרותים   322/01( 'מחוזי יר)מ "עת. 4

 (השופט צבן), עירית ירושלים' מ נ"והשקעות בע

מצטרף אני לדעתה של כבוד השופטת  "

כהן כי מן הראוי שכל נושא היחס בין  -שטרסברג

דיני המכרזים של הרשויות המקומיות ובין דיני 

המכרזים של שאר רשויות השלטון יזכה לבחינה 

  אין מניעה עד אזאולם , מחודשת מצד המחוקק

  להזדקקות להסדרים אשר נקבעו בתקנות

תוך בחינה עניינית של כל  , המכרזיםחובת 

             ".מקרה ומקרה לגופו של עניין
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 המשך -פסיקה תומכת 
מ  "המטייל נתניה  דעבול ובניו בע 1387/02( א"מחוזי ת)מ "עת. 5

   עיריית נתניה' נ

נראה כי אין מקום ואין הצדקה להבדיל בין רשות מקומית ובין  "...     
עליהם חלים חוק חובת המכרזים ותקנות  , גופים ציבוריים אחרים

ראוי ונכון יהיה ליישם את   -להיפך . חובת המכרזים שהותקנו מכוחו
לתקנות חובת המכרזים גם   6התנאים המקדימים הקבועים בסעיף 

למרות שתנאים אלה אינם מופיעים  , בכל הנוגע למכרז עירוני
משום שיש בכך כדי לתרום לאחידות  , בתקנות העיריות מכרזים
משום שתנאים אלה משרתים אינטרס  ... נורמטיבית ראויה ורצויה

וכן משום שאין כל טעם או נימוק , ציבורי מן המעלה הראשונה
עליהם חלה חובת  , מושכל להבחין בענין זה בין רשויות מקומיות

,  לבין המדינה ותאגידים ממשלתיים, המכרז מתוקף פקודת העיריות
עליהם חלה חובת המכרז מתוקף חוק חובת המכרזים אלה גם אלה  

ובכלל זה בפעולות הנוגעות , מחוייבים ליישם ולקיים בפעולותיהם
נקיון כפיים , הגינות, את אותם עקרונות של טוהר מידות, למכרזים

עקרונות שהם מנשמת אפו של הדין המינהלי ועליהם נועדו  , ושוויון
 ".  לשמור, לתקנות חובת המכרזים 6התנאים המקדימים שבסעיף 
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 ?פסיקה מהי
 

הוראות החוק והתקנות המסדירות את נושא  •

המכרזים לא תמיד נותנות מענה לכן יש את  

 .הפסיקה

כ  "ובד, הפסיקה למעשה היא המקור משלים•

מכוונת אותנו למתן פתרונות בדילמות המתעוררות  

 .בפני וועדת המכרזים

 .הפסיקה נותנת פרשנות להוראות החוק•
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 :דוגמא

 הוגשה הצעה יחידה במכרז 

 ?מה על וועדת המכרזים להחליט

 

כדי לענות על שאלה זו יש לראות תחילה את לשון  

 (מכרזים)לתקנות העירות  22תקנה 
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 (מכרזים)לתקנות העירות  22תקנה 

  

אם היתה  על הצעה , דרך כלל, לא תמליץ הועדה•

או שנותרה יחידה  , זו ההצעה היחידה שהוגשה

, המליצה הועדה כאמור; לדיון בפני הועדה

 .תרשום בפרוטוקול את הנימוקים להחלטה

 

מניסוח התקנה ניתן להבין בפשטות כי דרך המלך  •

היא דחיית ההצעה היחידה שהוגשה והחריג הוא  

 .אישורה
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.  ואז באה הפסיקה והפכה את הפרשנות הפשוטה•

השופטת דורנר  – משרד השיכון' מנורה נד "בפס

החריג  . דרך המלך היא בדיקת ההצעהקובעת כי 

 .  הוא פסילתה

מציע שהשקיע וטרח אין זה הוגן שלאור  : הנימוק•

העובדה שהוא היחיד שהגיש הצעה יפסלו את 

 . הצעתו

ד זה הטיל את הנטל על ועדת המכרזים  "פס•

להסביר מדוע החליטה בכל זאת לפסול את 

 .  ההצעה
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 ?מהו מכרז

 ?כדי לערוך מכרז צריך להבין מהו מכרז

 בחקיקה ובתקנות  

 אין הגדרה למכרז
 

 המקור הנורמטיבי המגדיר מכרז 

 מתבסס על הפסיקה 

 ד"בנושא הגדרת המכרז דנו מספר פס
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 הגדרת המכרז

 -ואז הגיעו להגדרה שמכרז זה

 

 הזמנה לתחרות מאורגנת "

 "לקראת כריתתו של חוזה
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 הגדרת המכרז

 ,  המכרז הוא הליך טרום חוזי•

 .ותמיד צופה חוזה
 

 היעד הסופי של המכרז •

 הוא החוזה
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 הרכב ועדת המכרזים

 -הרכב ועדת המכרזים מוגדר ב•

 [נוסח חדש]לפקודת העיריות ( א) 148סעיף 
 

  ועדת מכרזים קבועה מבין חבריהתבחר  המועצה•

המוגשות   לבדוק הצעות מחירים שתפקידה

לפני ראש  ולהמליץלעירייה בעקבות פרסום מכרז 

העירייה על ההצעה שלדעת הועדה ראויה לאישורו  

 .ראש העירייה לא יהיה חבר בועדת המכרזים
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 ועדת המכרזים

אשר מלווה   ממליץועדת המכרזים אינה אלה גוף •

את המכרז מתחילתו ועד בחירת ההצעה הטובה  

 .והגשת המלצתה לראש הרשותביותר 

  

שיקול הדעת הסופי אם לאשר את ההצעה  •

 .המומלצת מסור לראש הרשות
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 מנין חוקי בועדת המכרזים

הוראה מחייבת   אין( מכרזים)בתקנות העיריות •

 .בישיבות הוועדה המניין החוקיבדבר 
 

מסמיך [ נוסח חדש]לפקודת העיריות  166סעיף •

להסדיר בעצמה את דרכי עבודתה  את הוועדה 

 .  ודיוניה

גם לקבוע הוראות בדבר  מוסמכת מכאן שהועדה •

 .מנין חוקי בישיבותיה
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 [נוסח חדש]לפקודת העיריות  166סעיף 

 הנוהל בעבודת הועדות•

לקרוא   רשאי בכל עתועדה של המועצה  יושב ראש (א)•
לקרוא לישיבה על פי החלטת   חייבוהוא , לישיבת הועדה

או על פי בקשה  , שליש חבריהאו על פי בקשת , הועדה
 .ראש העיריהאו של , המועצהשל 

ועדה שחובה להקימה לפי כל דין תכונס   (אא)•
,  לא כונסה ועדה כאמור; אחת לשלושה חדשיםלפחות 

והוא יקבע את סדר היום של , יורה ראש העיריה לכנסה
או סרב , לא נכח יושב ראש הועדה בישיבה; ישיבת הועדה

 .ינהלה זקן חברי הועדה, לנהלה
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 [נוסח חדש]לפקודת העיריות  166סעיף 

בשים לב להחלטות  , כל ועדה של המועצה רשאית (ב)•
, ובמידה שלא נקבעה הוראה אחרת בענין זה, המועצה

 .להסדיר בעצמה את עבודתה ואת דיוניה

,  ועדה של המועצה רשאית למסור לועדת משנה (ג)•
את בירורו של ענין מסויים  , שתיבחר מבין חבריה

ועדת המשנה תביא את מסקנותיה  ; שבתחום סמכותה
 .בענין האמור לפני הועדה

יבואו ההצעות השקולות  , בועדה שקוליםהיו הקולות  (ד)•
 .להכרעת המועצה

,  טעונות אישור המועצהשל ועדות המועצה  החלטות (ה)•
 .אם אין בפקודה כוונה אחרת משתמעת
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 ?מהן מטרות המכרז

כדי להתמודד עם דילמות המתעוררות  •

בסוגיות מכרזים ולקבל כלים יש להבין  

לעומק את מטרות המכרז ולבחון האם  

 .תנאי המכרז מקיימים את מטרותיו
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 מטרות המכרז

 מטרות 2על פי הפסיקה למכרז הציבורי 

 

 שיוויון הזדמנויות1.

 

   יעילות כלכלית2.
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 שיוויון הזדמנויות

 ?  האם מכרז צריך להיות שיוויוני 

 .ככלל מכרז לא חייב להיות בהכרח שיוויוני•

 

עקרון החובה לנהוג בשיוויון   –ברשויות המנהליות •
ולא  נובע מהמשפט המנהליגם בתחום המכרזים 

מדרישות היות עיקרון השיוויון גורם נדרש לעריכת 
 .מכרז חוקי
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  השיוויון שנובע מהמשפט המנהלי

 יש להבחין בין שני סוגי שיוויון

לכולם יש זכות  . כולם שווים -שוויון פורמאלי •

 .  בסיסית לשוויון
 

אסור להבחין בין שווים אולם מותר  -שוויון מהותי•

כאשר ההבחנה הינה רלוונטית  להבחין בין שונים 

 .  בנסיבות העניין
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   ?בנסיבות העניין מהי רלוונטיות

 :דוגמאות

הגבלת השתתפות במכרז לייצור חלונות לנגרים בלבד ולא  •
מפר את  ' מכרז המיועד רק למסגרים וכד. למסגרים או עורכי דין

אולם מבחינה מהותית יתכן שזה רלוונטי ולכן אין  . השוויון הפורמלי
 .  כאן פגיעה בשוויון

מכרז לייצור חלונות המיועד רק למסגרים הקובע שרק חברה •
זוהי אבחנה שאינה   –רשאית להתמודד במכרז ' שמתחילה באות ג

 .רלוונטית ולכן יש כאן פגיעה גם בשוויון הפורמלי

אם נצליח לשכנע  . שנים 8מכרז עם תנאי סף ליצרן רהיטים הפועל •
אולם אם אין הצדקה  . שנים לא מספיק לא תהיה פגיעה בשוויון 5-ש

בית המשפט עשוי   –לדרישה זו משום שמדובר בשולחנות פשוטים 
 זוהי דוגמא לשוויון מהותי. לבטל את תנאי זה
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   יעילות כלכלית

השאלה מתי עסקה היא יעילה מבחינה כלכלית  •

  אינה שאלה פשוטה

 .יש כאן קונפליקט בפני ועדת מכרזים•

הכרעתו הגורפת של בית המשפט היא לטובת  •

הינו החשש , השוויון החשש של בית המשפט

שאם יהיה לוועדת המכרזים שיקול הדעת  

היא  להכריע בין שוויון לבין יעילות כלכלית 

 .תכריע לרוב לטובת היעילות
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בית המשפט קובע שהעדפת השוויון  •

אמנם אינה יעילה בעסקה הספציפית  

יש . אולם היא תהיה יעילה בטווח הרחוק

אנשים ילמדו לעתיד  . היבט חינוכיכאן 

יגבר האמון ברשות  , לעמוד בדרישות

 .ולא יהיו פרשיות שוחד, המנהלית
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 העמדה הביקורתית

העמדה הביקורתית אומרת  , לעומת הפסיקה•

 מטרות 3כי למכרז יש 
 

 שיוויון הזדמנויות1.
 

 יעילות כלכלית2.
 

 שמירה על טוהר המידות3.
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 העמדה הביקורתית

על פי העמדה הביקורתית המטרה של   

בעלת שמירה על טוהר המידות הינה 

ואילו שתי  המשקל הגבוהה ביותר

המטרות האחרות בעלות משקל זהה  

 . ונמוך יותר
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 מכרז פומבי

 מחזקת פטור לחזקת חובה•

לפני חקיקת החוק היתה לרשות הציבורית חזקת  •

ובתי המשפט סירבו עד לשלבים  , פטור ממכרז

מאוד מאוחרים להחיל על הרשות חובת מכרז 

 מכוח העקרונות הכלליים של המשפט המינהלי

משמעות הדבר היתה שבמקום שלא הוטלה על  

לא חלה על , הרשות חובה מפורשת לערוך מכרז

 .  הרשות חובה כאמור
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 מכרז פומבי

עם חקיקת החוק התהפכה החזקה מחזקת פטור •

כדי שהרשות  , במובן זה שכיום, לחזקת חובה

עליה הנטל להצביע על  , תוכל להתקשר ללא מכרז

הוראת חוק הפוטרת אותה מחובה זו בנסיבות  

 .  העניין

 

חובה על הרשות  , בהיעדר הוראת חוק כאמור•

 .להתקשר באמצעות מכרז בלבד
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 מכרז פומבי

 ברירת המחדל היא עריכת מכרז פומבי•

  

כל התקשרות שאינה בהגדרתה נכנסת לאחד או  

יותר מהחריגים הפוטרים את הרשות מעריכת 

או שוויה עולה על עריכת מכרז זוטא , מכרז

 .תתבצע בדרך של מכרז פומבי
 

 (מכרזים)לפקודת העיריות  9עניין זה נקבע בסעיף  
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 (מכרזים)לתקנות העיריות ( א) 9סעיף 

רצתה עיריה להתקשר בחוזה הטעון מכרז  (א)

יפרסם ראש העיר הודעה על כך ובה  , פומבי

 :יפורטו

 ;תיאור נושא החוזה המוצע (1)  

המקום והמועד האחרון להגשת מסמכי   (2)  

 ;המכרז

המקום לקבלת פרטים נוספים וטפסי מסמכי   (3)  

 .המכרז
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 (מכרזים)לתקנות העיריות  5סעיף 

  

עמדה עיריה להתקשר בזמן אחד במספר חוזים   

לביצוע עבודות המהוות  או  אותם טוביןלהזמנת 

יראו את כל אותם  , למעשה עבודה שלמה אחת

 .חוזה אחד -לענין תקנות אלה  -חוזים כאילו היו 
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ש יבחן אם פיצול העבודה לשלבים הינו פיצול  "בימ•
 .  או שמא פיצול אמיתי לחלקים, מלאכותי

 

כי מקום שבו מפצל המציע את  ההלכה היא•
לדוגמא רק על מנת לאפשר ), העבודה לשלבים

לקבלנים בעלי סיווג בלתי מתאים להשתתף 
 .  יש בכך פגם המצדיק את ביטול המכרז, (במכרז

 

כך גם פיצול המכרז לרכיבים על מנת לפטור את  •
פי חוק הינה עילה -המציע מחובת המכרזים על

 לפסילתו  



35 

' ל טכנולוגיה מתקדמת נ.ת.א.ב מ"עת

  מדינת ישראל

עיקר טענתה של העותרת נגע לשאלת  •

התוכנה  )הפיצול בין הרכיבים השונים 

,  (המרכזית ורכיבי התקשורת האקטיבית

על מנת להיכנס אל גדר הפטור מן 

,  מלאכותי -לטענתה  -פיצול זה . המכרז

  .ונועד לעקוף את דיני המכרזים
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' ל טכנולוגיה מתקדמת נ.ת.א.ב מ"עת

 מדינת ישראל

כי הפיצול שבו , בענייננו שוכנעתי"•
מדובר לא נעשה במטרה לפגוע באיזה  

עקרון מעקרונות דיני המכרזים או  
בחריגה מסכומי הפטור מחובת עריכת  

תכליתו נועדה  , נהפוך הוא. המכרז
להשיג בדרך זו דווקא תוצאה טובה יותר 

שכן יש בה  , לרשות וזולה הרבה יותר
  ..."ניצול ראוי של מערכות קיימות
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 מכרז פומבי

מכרז פומבי הוא למעשה מכרז שמקבל פומביות  •
על דרך של פרסום בעיתונות ומופנה כלפי כלל 

עניין זה נקבע . הציבור הרלוונטי לאותה התקשרות
 .לתקנות העיריות מכרזים( ב) 9בסעיף 

 

הודעה על מכרז פומבי תיעשה על ידי   (ב)•
פרסומה בשני עתונים יומיים לפחות הנדפסים  

שאחד מהם לפחות הוא בשפה  , בישראל
 .העברית
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 מכרז זוטא

תוחם את  ( מכרזים)לתקנות העיריות ( א) 8סעיף •

 .גבולות המכרז הסגור

 

  טוביןהעירייה רשאית להתקשר בחוזה להזמנת •

שקלים   -----שערכו עולה על , עבודהאו לביצוע 

,  שקלים חדשים -----אולם אינו עולה על , חדשים

 (.מכרז זוטא -להלן )על פי מכרז שאינו פומבי 
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 מכרז זוטא

 הסכומים בעיריות כיום. סכומים אלה מתעדכנים מעת לעת•

 דרך ההתקשרות סכום 

 פטור ממכרז ₪    142,600עד 

 4-ישלח ל –מכרז זוטא  ₪ 348,400עד  142,600

 ספקים לפחות

 696700עד ₪  348,400

  ₪ 

 6-ישלח ל –מכרז זוטא 

 ספקים לפחות

 מכרז פומבי ומעלה₪  696,700
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 מכרז זוטא

אלה  , הדין שחל על מכרז זוטא הוא בדומה למכרז פומבי•

(  ג( )ב) 8סעיף . של מציעיםסגורה שהוא נועד לרשימה 

 :מורות כי( מכרזים)לתקנות העיריות 

 

אשר רשאים  , תנהל רשימה של ספקים וקבלניםהועדה •

  אמות המידהותקבע את , להשתתף במכרז זוטא

הרשימה ; שלפיהן יפנו אל הספקים והקבלנים האמורים

כל ספק או קבלן רשאי  ; תהיה פתוחה לעיון הציבור

 ; לבקש לצרפו לרשימה האמורה והועדה תדון בבקשתו
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  חסרונות המכרז הסגור

 .  פוגע בשוויון •

חסרון נוסף הוא שמציע שהפסיד במכרז זה יחשוש  •
לפתוח את העניין ולבקר את ההליך מחשש שלא 

 .  יפנו אליו פעם נוספת

בעיה נוספת הינה כיצד בוחרים את רשימת •
 .  יש כאן פתח לשחיתות, המציעים

חסרון נוסף הוא כל חריגה או שינוי שמשפיע על  •
הסכום מחזיר אותנו למכרז הפומבי ואז בזבזנו זמן 

 .  יקר
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 מכרז זוטא

מי שמופיע  , (ו) 8בהתאם לתקנה •

ברשימה של המציעים ולא פנו אליו  

והוא דורש , במסגרת מכרז סגור

הרשות חייבת  , להתמודד במכרז סגור

 .לאפשר לו לעשות כן

 



43 

 שלבים בטרם הכנת המכרז

 .הוחלט ברשות על העבודה הנדרשת1.

 

 .אושר מסגרת תקציבית להתקשרות2.

 

 . כעת נותר לערוך את מסמכי המכרז3.

 

 .לשם הכנת מכרז טוב על הרשות ללמוד את השוק
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 דרכים ללימוד השוק

לימוד השוק מסייע בהכרת המטריה וכן מסייע   

 .לבחון שהמסגרת התקציבית מספקת
 

 .הסתייעות במומחים: כלי ראשון•
 

   RFIעריכת : כלי שני•
 

 כנס קבלנים: כלי שלישי•
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 התקשרות עם יועץ חיצוני

 (.  18תקנה )התקנות מכירות בהסתייעות במומחים •

 

או  /גם בית המשפט קיבל דרך זו והבין שעובדי רשות ו•

ועדת המכרזים לא תמיד מכירים את המטריה של המכרז  

  .'ולא תמיד יודעים מי השחקנים בשוק וכד

 

ועדת המכרזים רשאית לקבל ייעוץ ממומחים שונים ובלבד  •

הוא מהווה  . שהיועץ לא יהיה חבר בוועדת המכרזים

 .  שיקול הדעת נותר בידי חברי הוועדה. גורם מייעץ בלבד
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  ניגוד עניינים

 (או של ועדת המכרזים/של היועץ ו)

ועדת המכרזים  . מדובר בסוגיה רבת חשיבות•

הרשות כפופה  . הינה חלק מן הרשות המנהלית

.  למערכת דינים שונה מזו שחלה על אדם פרטי

בשוויון  , ועדת המכרזים חייבת לפעול בסבירות

 .  ובהגינות

ועדת המכרזים הינה גוף רגיש במיוחד לאור •

השימוש בכספי ציבור ולאור סמכותה להמליץ 

 .מיהו הגורם שייהנה מכספים אלו
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 ניגוד עניינים

החקיקה והתקנות קובעות איסור הימצאות של •

  אין כל התייחסותאך . חברי ועדה בניגוד עניינים

  .ליועץבחקיקה ובתקנות 

 

בית המשפט קבע חד משמעית שאף אם לא מופיע •

יש להחיל זאת מכללי בחקיקה ניגוד עניינים 

 .הצדק הטבעי
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 ניגוד עניינים

בית המשפט קבע כי המבחן להימצאות בניגוד  •

עניינים הוא מבחן של האדם העומד מן הצד ואשר 

חשש מכיר את הסיטואציה ובוחן האם חל כאן 

מספיק שיהיה חשש סביר  . סביר לניגוד עניינים

 .  ודי בו

בית המשפט יבחן כיצד  , זהו מבחן אובייקטיבי•

 .  יחשוב האדם שעומד מן הצד
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 IBMד "פס

מ נגד משרד  "ישראל בע. מ.ב.י 202/90צ "בג•

 המשפטים

  הזמנה להציע הצעותמשרד המשפטים פרסם  •

 . למחשוב מערכת בתי המשפט

 2. חברים 7ועדת המכרזים הבינמשרדית מנתה •

.  בוועדה היו יועצים. מתוכם חברי אגף תקציבים

לאגף התקציבים היה יועץ משלו לשם ייעוץ שוטף 

  .מר מנחם דסקל
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 IBMד "פס

מר דסקל עבד גם בתדריאן שלה חברת בת בשם •

 .קונטהל שהיא ספק משנה של כלל מחשבים

כלל מחשבים הייתה אחת המציעות במכרז ואחת   •

 .  הזוכות

 

•IBM    עתרה נגד החלטת הוועדה בטענת ניגוד

 . עניינים
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 IBMד "פס

 

 השופט ברק יש כאן חשש סביר לניגוד עניינים  •

 .  פי המבחן של האדם הסביר העומד מן הצד-על 
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 IBMד "פס

הדרך המיוחדת שנבחרה למימוש  : השופט בייסקי•

אלא  . הפרויקט בנסיבות דנן אינה דומה אפילו לדמוי מכרז

גם כאשר אין  , שבכל שיטת התקשרות ומשא ומתן

הרשות כפופה לדפוסים פורמאליים ונוקשים של מכרז  

 חלים עליה כללי המשפט הציבורי, רגיל או דמוי מכרז

, לב-תום, המחייבים התנהגות הוגנתוהמשפט הפרטי 

, שמירה על כללי הצדק הטבעי, מתן יתרון לצד כלשהו-אי

כי צדק לא רק צריך  , וכן הדאגה מניעת ניגוד אינטרסים

 אלא צריך להיראות כי נעשה  , להיעשות
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 IBMד "פס

,  מבחינת הטעם העומד ביסוד דיני ניגוד העניינים•

הקשור  , אין שוני מהותי בין יועץ לוועדת המכרזים

לבין  , במישרין או בעקיפין לגוף הזוכה במכרז

הקשור במישרין או  , יועץ לוועדת המכרזים

: בעקיפין לבעל חוזהו של הגוף הזוכה במכרז

והן  " גרעיני"הן במצב ה -בשני המצבים גם יחד 

קיימת אפשרות ממשית וקיים   -" שוליים"במצב ה

 חשש סביר לקיום מצב של ניגוד עניינים  



54 

 IBMד "פס

יש לפסול את החלטתה של ועדת , בנסיבות דנן•

,  אשר זיכתה במכרז חברה פלונית, המכרזים

כאשר בין אותה חברה פלונית לבין יועץ מקצועי 

גם אם  , כלכלי-לחברי הוועדה קיים קשר עסקי

 .קשר זה הוא עקיף בלבד
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 ניגוד עניינים

 

ההלכה הרווחת היא שבתי  •

 המשפט מתייחסים בחומרה  

לניגוד עניינים לאור העובדה  

  בטוהר מידותשמדובר 
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 התמודדות עם ניגוד עניינים

הדרך הטובה ביותר להתמודד עם ניגוד עניינים  •

הינה להחתים את היועץ על חוזה התחייבות  

 .  להימנע מניגוד עניינים

 

תוך כדי המכרז נוצרת בעיית ניגוד עניינים  , לעיתים•

 .  כאשר מגלים למשל שאחד המציעים קשור ליועץ
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 התמודדות עם ניגוד עניינים

להודיע לכלל המציעים עם :  הדרכים לגבור על כך•

התעוררות הבעיה שפלוני הוא היועץ וכי הוא קשור 

אם לאחד המציעים יש בעיה עם כך הוא  . Xלספק 

כך ניתן להשיג עילת השתק כלפי  . יפנה ויעוררה

 . מציע שיחליט לתבוע בהמשך בשל כך

 

. אפשרות אחרת הינה להפסיק את העסקת היועץ•

 .על הוועדה להפעיל שיקול דעת
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 הכנת מסמכי המכרז

 

חלק גדול מן המכרזים שמגיעים לבתי המשפט  •

 .נובעים מעיצוב לא נכון של המכרז

 

לא תמיד  , המכרז נבנה באופן רשלני, לעיתים•

חלק גדול היה יכול , נותנים לו תשומת לב

 .ידי עיצוב המכרז-להימנע על
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 הכנת מסמכי המכרז

בהכנת מסמכי המכרז עדיף להתרכז סביב השאלה של  •
 .מה רוצים במסגרת המכרז ולא על איך אנו רוצים

  

כאשר אנו קובעים איך תבוצע העבודה אנו לוקחים את  •
לספק אין מקום ,  הסיכון שבדרך יתפספס משהוא

 .ד או יצירתיות או יעילות הקשורה אליו"להפעיל שק

 

מדליק  "בעיה נוספת במכרז הקובע תשומות מדייקות •
לחשש לתפירת מכרז למידותיו של מציע " נורה אדומה

   .מסוים
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 הכנת מסמכי המכרז

 הגישה המודרנית אומרת  •

שלא מעניין את המזמין טכנית כיצד תושג   

 .  התוצאה הסופית

 

כמובן שיש חשיבות שהמציע יסביר בעצמו כיצד  

או  /הוא מתכוון להגיע לתוצאה ולבחון את דרכו ו

את טיב הסחורה באמצעותה הוא מתכוון לממש  

   .את התחייבויותיו
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 הכנת מסמכי המכרז

מצב זה מטיל את כל הסיכונים והעלויות על •
 .  כתפי הקבלן ולא על המזמין

 

במסמכי המכרז רצוי להתמקד בתוצאה  •
 .הנדרשת ולא לפרט דרכי פעולה טכניים

 

חוזה בעצם צריך להגשים את מטרת  •
 ולו יש מבחן אחד , ההתקשרות

 .מבחן התוצאה
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 נתיבי איילון' ד טלדור נ"פס

נתיבי איילון פרסמו מכרז לבניית מערך רמזורים  •

במכרז נכנסו לרזולוציה של מערכת המחשוב  

 .  'הרצויה וכו

שיטה מודרנית יותר  , טלדור הציעו הצעה אחרת•

אולם זה לא עמד . בטכנולוגיה מתקדמת יותר

 טלדור הגישה תביעה וזכתה. בדרישות המכרז

 .  זו דוגמא בה מוגדר הליך ולא תוצאה•
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 ?מה מסמכי המכרז יכללו

מגדירה  ( מכרזים)לתקנות העיריות ( א) 10תקנה  

  מהם מסמכי המכרז
 

ראש העירייה או מי שהוא הסמיך לכך ימציא  •

לכל אדם המבקש להשתתף במכרז פומבי או 

,  (ו)8במכרז זוטא על פי בקשתו כאמור בתקנה 

ולכל אדם שראש העירייה פנה אליו בהודעה על 

 :מכרז זוטא את מסמכי המכרז המפורטים להלן
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 (מכרזים)לתקנות העיריות ( א) 10תקנה 

לרבות תנאים מוקדמים  , תנאי המכרז(1)

 ;להשתתפות במכרז 
 

 ;"מסמך הצעת המשתתף במכרז"נוסח (2)
 

 ;נוסח של החוזה המוצע(3)
 

 ;לוח זמנים ותנאי תשלום(4)
 

 ;התכנית והמפרטים הנוגעים לביצוע החוזה (5)
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 (מכרזים)לתקנות העיריות ( א) 10תקנה 

 ;כתבי כמויות טפסי הצעת מחירים(6)
 

ציוד העזר והמכונות  , רשימת החומרים וכמויותיהם(7)
שהעיריה תספק לצורך ביצוע העבודה נושא החוזה  

 ;ותנאי מסירתם
 

גובה הערבות  , נוסחי הערבויות הבנקאיות הנדרשות(8)
 ;ומשך הערבות

 

מעטפה הנושאת את מספר המכרז לשם הגשת מסמכי   (9)
 ;(מעטפת המכרז -להלן )מכרז 
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 (מכרזים)לתקנות העיריות ( א) 10תקנה 

 

כל מידע או מסמך אחרים שראש העיריה ימצא לנכון  

נסיונו  , בדבר כושרו לרבות, למסור או לדרוש

 .ויכולתו של המציע
 

מכרז  . חוזה ומכרז הינם הכרחיים לביצוע מכרז 

לכן חוזה תמיד יהיה  . ללא חוזה הוא מכרז פגום

 .חלק מתנאי המכרז
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תנאים מוקדמיים להשתתפות במכרז 

 תנאי סף

מטרתם של תנאי הסף בעצם להוות מסננת  •

ולתחום את ההתמודדות למציעים הטובים  

 .ביותר עבור הרשות

תנאי הסף צריכים להיגזר מדרישות המכרז •

 .עצמו

רצוי לרכז בפרק אחד את כל תנאי הסף  , כמו כן•

כדי למנוע בלבול ופסילות מציעים עקב טעויות  

   .או חוסר תשומת לב/ו
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 תנאי סף

השאלה בתנאי הסף הינה האם התנאי הינו נצרך  •

 ?  האם הוא משרת את מטרת ההתקשרות
 

המענה הוא המבחן לקבוע האם תנאי סף הינו נכון  •

 .ואם ניתן להגן עליו
 

דרישה מחמירה מידי בתנאי סף עשויה להגביל  •

את הרשות שלא לצורך ולא לעמוד במבחן  

 .  הסבירות של בית משפט
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 תנאי סף

 דרך אופציונאלית היא להטמיע תנאים  •

 .באמות המידה ולא בתנאי הסף 

 

ישנם הרבה מאוד אפשרויות למשחק בתוך תנאי  •

המכרז כדי להגיע לתוצאה הטובה ביותר  

 .שתשרת את מטרת ההתקשרות
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 תנאי סף

 :האם מדובר בתנאי סף סטטוטוריים 

 (  מכרזים)לתקנות העיריות ( א) 13תקנה •

המעונין להשתתף במכרז יגיש לעיריה את  •
וכן כל  , (א)10מסמכי המכרז כמפורט בתקנה 

כגון אישור פקיד  , שידרוש ראש העיריהמסמך 
,  השומה או רואה חשבון בגין ניהול ספרים כחוק

נדרשו '; אישור רישום בפנקס הקבלנים וכו
יהפכו חלק בלתי נפרד ממסמכי   - מסמכים אלה

 .המכרז

 
 



71 

 תנאי סף

בתקנות חובת המכרזים תנאים סטטוטוריים אלה •
הם תנאי סף הכרחיים ואינם נתונים לשיקול דעת  

 .של המזמין

בית המשפט קבע לא אחת שגם אם תנאי כאמור  •
 .לא מופיע במסמכי המכרז עדיין הוא תנאי מחייב

ובדרך קבע מחילים  , רוב הרשויות אימצו קביעה זו•
למרות שאין הם  . אותם כתנאי סף במכרזים

לדעתי  תנאים אלה כדאי שיופיעו . מחויבים לכך
 .בפרק מסמכים שיש לצרף להצעה
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 דוגמאות לתנאי סף נפוצים

 ניסיון קודם•

מתי נרכש  ? יש להגדיר כמה ניסיון דרוש –מרכיב מהותי •
 ?ובמה הניסיון? הניסיון

אם המציע  ? במי צריך להתקיים הניסיון –מרכיב פרסואלי •
אם  . הוא תאגיד הרי שהניסיון צריך להתקיים בתאגיד

לדוגמא  . מאפשרים תנאי אחר צריך לציין זאת במפורש
.  אם תאגיד חדש אולם יש לו מנהל בעל ותק רב בתחום

אם לא אכפת לי שהמציע אמנם  . יש ניסיון למנהל התאגיד
נעדר נסיון אולם מנהל התאגיד המציע בעל ניסיון יש לציין  

 .זאת

.  איך המציע מוכיח את עמידתו בדרישה –מרכיב ראייתי •
 .'מכתב מתאגידים שהתקשרו עימו וכד, כדוגמת תצהיר
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 דוגמאות לתנאי סף נפוצים

 ערבות בנקאית•

 :יש כמה סוגי ערבות•

 ערבות בדק, ערבות בנקאית, ערבות ביצוע•

ערבות בנקאית מגישים כל המציעים ואילו ערבות ביצוע  •
ערבות בדק . מגיש הזוכה לערבות לכך שהחוזה אכן יבוצע

מוגשת בסיום העבודה ובטרם הסתיים מועד ערבות  
 .הביצוע

מקבל הערבות יכול  . הדרישה הינה לערבות אוטונומית•
.  להגיע לבנק עצמאית ולקבל את הכסף שמצוין בערבות

הבנק אינו אמור להתערב בעניין זה מרגע שממציאים לו  
 .  את הערבות
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 דוגמאות לתנאי סף נפוצים

   מטרות הערבות הבנקאית•

אחת המטרות של הערבות הבנקאית הינה לאמוד  •

רק מי שמצבו איתן  . את מצבו הפיננסי של המציע

 .יקבל מן הבנק ערבות בנקאית תמורת הבטוחות

הגשת  . תכלית נוספת לערבות הינה מבחן הרצינות•

 .ערבות מבטאת את גמירות דעתו של המציע

שיפוי זמין למקרה שהמציע גורם  , מטרה נוספת•

 . נזק או חוזר בו מהצעתו
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 דוגמאות לתנאי סף נפוצים

 .יש להקפיד שהערבות הוגשה בדיוק כנדרש
 

במצבים  . ערבות עשויה להיהפך לחרב פיפיות•

 יש לפסול את ההצעה בגינה, בהם הערבות פגומה

 

פגם בערבות   -ההלכה היום היא חד משמעית •

גורם לפסילת ההצעה ואין שיקול דעת בנושא  

 .לוועדת המכרזים
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 דוגמאות לתנאי סף נפוצים

 סכום הערבות ומשך הערבות 

כ הדרישה היא לערבות בעלת שיעור מסוים  "בד•
 .מערך ההצעה 

תמיד לקבוע עלות כספית קבועה   -המלצה •
סכום מסוים באופן שעולה בקנה   –לדרישת ערבות 

 אחד עם מטרות ההתקשרות  

לא לנקוב  , תמיד לנקוב במועד תוקף הערבות•
 .בימים החישובים תמיד מטעים את המציעים

 .תמיד לצרף נוסח ערבות למכרז•
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 דוגמאות לתנאי סף נפוצים

 סיווג קבלני•

בתי המשפט התייחסו פעמים רבות לחובתו של •

מציע במכרז להיות בעל סיווג מתאים לביצוע  

אך הדגישו כי כל עוד לא  , העבודות נשוא המכרז

די לו לקבלן להיות  , הוצב תנאי סף לגבי הסיווג

 בעל סיווג מתאים בעת ביצוע העבודה  

עיריית  ' מ נ"חברת דליה לבניין בעצ "ראה בג)•

 (.  יטח ימין' עיריית נהריה נא "ע, ירושלים



78 

 דוגמאות לתנאי סף נפוצים

לחוק רישום  ( 1)16הואיל ומכוחו של סעיף •

ידי קבלן שאינו  -ביצוע עבודות הנדסיות על, קבלנים

עשוי להיחשב כעבירה  , רשום בסיווג המתאים

ברי הוא כי רשות מינהלית המתקשרת  , פלילית

מסייעת לו , בחוזה עם קבלן שאינו רשום כדין

לפיכך ניתן לצפות כי כל  . לבצע עבירה פלילית

רשות מינהלית המפרסמת מכרז לעבודות  

בין כתנאי סף ובין כתנאי  , תדרוש, הנדסיות

 .כי הקבלן יהיה בעל סיווג מתאים, לביצוע
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 התערבות בתי המשפט בתנאי הסף

תנאי סף הינו עניין מובהק של שיקול  •

ההלכה היא שבית המשפט לא , דעת

אלה במקרים  יתערב בקביעת תנאי סף 

נביא  . ברורים וקיצוניים של חוסר סבירות

   .כמה דוגמאות מהפסיקה
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המוסד  ' מ שירותי בריאות כללית נ"עת

 לביטוח לאומי

ובכלל זה תנאי  , קביעת תנאי המכרז"•

היא פרוגטיבה של בעל המכרז  , הסף

, איפה, ונתונה ,ושל וועדת המכרזים

ובית המשפט לא ....  לשיקול דעתם

יתערב בדרך כלל בשיקול דעתו של 

, עורך המכרז בעניין קביעת תנאי הסף

אלה במקרים ברורים וקיצוניים של  

   .."חוסר סבירות
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   'עיריית אשדוד ואח' ר' צ סעדיאן נ"בג

  

או  " וועדת מכרזים עליונה"אין אנו יושבים כ"... 

כערכאת ערעור על ערעור על החלטת ועדת  

 ..."המכרזים
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החברה לטיפול  ' מ קל בניין נ"עע

 בשפכים

אין בית המשפט שם עצמו בנעליה של ועדת  "

המכרזים ומחליף את שיקול דעתו בשיקול  

תפקידו לבחון את החלטותיה על פי  . דעתה

נקודת  . מידת עמידתן בעקרונות דיני המכרזים

רק סטייה מהותית  המוצא בבחינה זו היא כי 

מעקרונות יסוד של ניהול מכרז תקין תצדיק  

  ..."התערבות שיפוטית בהחלטת הוועדה
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   -קביעת מנגנון הזכייה במכרז 

  וקביעת אמות מידה

 בתנאי סף קובעים עובר לא עובר •

 .  באמות מידה בוחנים משקלות ונותנים ניקוד•

ההצעה שמקבלת את הניקוד הגבוה ביותר היא  •

 .ההצעה הזוכה

אמות . אף אמת מידה אינה סטטוטוריתככלל •

המידה נתונות לשיקול דעת המזמין בהקשר  

 .להתקשרות הספציפית
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 אמות מידה

עורך המכרז יכול לקבוע את אמות המידה באופן  •

 .  שתשרת את מטרות ההתקשרות

 

כל עוד הן מידתיות וענייניות בית משפט לא •

 .  יתערב
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האם צריך לפרסם את אמות המידה  

 ?והמשקולות

את אמות המידה יש לפרסם במסגרת מסמכי  •
 .  המכרז

אמת מידה שאינה מפורסמת במסמכי המכרז אינה  •
 .  קיימת ולא ניתן להתחשב בה

מתי יש לקבוע את  –לגבי משקל אמות המידה •
 ?המשקל והאם יש לפרסמו במסמכי המכרז

את משקל אמות המידה ככלל ניתן לקבוע במסמכי •
המכרז אולם זה לא חובה לפעמים זה מקור  

 .  למניפולציות
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האם צריך לפרסם את אמות המידה  

 ?והמשקולות

אם לא קובעים במכרז את המשקל  •

לאמות המידה חובה לקבוע את  

המשקלות לפני התאריך האחרון  

להגשת ההצעות ולפני פתיחת ההצעות  

ולהכניסם לתוך מעטפה לתיבה כדין  

בכדי למנוע חשש של מראית  , ההצעות

 . עין
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האם צריך לפרסם את אמות המידה  

 ?והמשקולות

תפקיד המשקלות במסמכי המכרז הן להביא לידי  •

 . ביטוי את סדרי העדיפויות של המזמין
 

פרסום אמות המידה נותן למציע אינדיקציה על  •

 .  סדרי החשיבות של המזמין
 

כגון  )יש להבחין בין משקולות המתייחסים להצעה •

לבין משקלות השייכים למציע  ( 'תוכנית וכד, מחיר

 (.  'חוסן כלכלי וכד, כגון ניסיון)
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האם צריך לפרסם את אמות המידה  

 ?והמשקולות

.  לא לפרסמםאין בעיה משקלות הקשורים למציע •
אין כל יתרון לעורך המכרז אם המציע ידע על 

 10אם לדוגמא נותנים לניסיון . המשקלות מראש
וחברה  ', נק 40ומחיר ' נק 20חוסן כלכלי ' נק

יודעת שהיא עולה על אחרות באמות  מסוימת 
היא תעלה את המחיר הואיל   המידה הראשונות

והיא יודעת שגם עם מחיר גבוה סיכוייה לזכות  
 .גבוהים יותר

 .צריך לפרסמםמשקלות הקשורים להצעה •
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 אמות מידה ומשקולות

דעתו של המלומד עומר דקל היא כי יש לתחום ככל שניתן  •
 .את מרווח שיקול הדעת

 

לקבוע ולפרט ככל האפשר את אמות המידה  , ראוי, על כן•
הן אמות המידה האובייקטיביות והן אמות  , להכרעה

מומלץ לקבוע מדרג של ציונים  . המידה הסובייקטיביות
 .  עד כמה שהדבר מעשי, לכל אחד מהפרמטרים

 

,  מן הראוי שקביעות אלה תהיינה פומביות וידועות מראש•
האם  , לפני שהוא ניגש למכרז, כדי שכל אחד יוכל להחליט

הוא מעוניין לגשת למכרז אם לאו בהתחשב במדדים  
  .אלה
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 מנגנון זכייה

קביעת מנגנון הזכייה במכרז  •

על כן רצוי   מלאכת מחשבתהינו 

לבצע סימולציות לכל מיני  

מצבים שיכולים להיות וזאת על  

מנת לקבל בסופו של יום את  

 .התוצאה הטובה ביותר
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 קבלנים  ' פיצול עבודה למס

אם הרשות מעוניינת לפצל את  •

העבודה בין מספר קבלנים עליה לציין 

 .זאת במסמכי המכרז
 

 לפיצול יש יתרונות ויש חסרונות•
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 יתרונות הפיצול

יש גיבוי אם אחד הספקים אינו  . חלוקת סיכונים•

 'וכד. נותן שירות או שפשט את הרגל

 .  יצירת מתח תחרותי בין הספקים•

ניתן לבקר את איכות  . פיצול הינו כלי ניהולי•

ידי אחד באמצעות השוואה  -השירות הניתן על

 .  י השני"לשירות שניתן ע

הרשות  . מקטין את הפגיעה בחופש העיסוק•

 .  מאפשרת ליותר קבלנים להרוויח
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 חסרונות הפיצול

 ".כאב ראש"נוח לעבוד מול קבלן אחד חוסך •

 

ניתן לקבל מחיר טוב יותר בהתקשרות אחת מקום  •

 .  שיש יתרון לגודל

 

יש בעיה  , בעבודות הדורשות סנכרון בין הקבלנים•

 .במקרה של נזק להצביע על הגורם האחראי לנזק
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 סיור קבלנים

 ?האם חובה לקיימו•
 

יתרונות שניתן להפיק מסיור  •

 .קבלנים
 

 חסרונות •
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 יתרונות - סיור קבלנים

סיור קבלנים  . כנס כזה הוא חשוב, מצד אחד•

מעניק יתרון בכך שהעירייה יכולה להתרשם מן 

 .קטים'הקבלנים ולקבל רג

 

 לעלות על בעיות ומגבלות שלא עלו בהכנת המכרז•

 

  .'לבחון האם יש מספיק מתמודדים וכד•
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 חסרונות - סיור קבלנים

מאפשר לקבלנים אינדיקציה עם מי הם מתמודדים  •

 . במכרז

 .חשש לאפשרות של ביצוע קרטל•

חשש של הפעלת לחצים של הקבלנים אחד על  •

 .השני

חשש הקבלנים מלהביע הערות שעלולות לחשוף  •

    .את קלפיהם בפני מתחריהם
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 דרכים להתגבר על החסרונות

 .בכך מקשים על פעילות של קרטל. 2-פיצול הסיור ל•

קביעה שהנוכחות אינה חובה וכך ייתכנו עוד מציעים שלא •

 .נכחו

ולאחר מכן  , הענקת תקופה בה ניתן לקיים הליך הבהרות•

מתנים מראש . מפרסמים את ההבהרות בפני כולם

.  שהשאלות לא יפורסמו כלל וכן לא יפורסם מי הפונה

 .  הספקים אינם חוששים לחשוף קלפים, בכך

לא להתנות את מתן ההבהרות ברכישת מסמכי מכרז  •

 .ב"וכיוצ
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 שאלות הבהרה

 ?מה מטרתם של שאלות ההבהרה•

מהי הדרך הנכונה לענות על שאלות  •

 ?הבהרה

מה קורה שאחת או יותר מתשובות  •

?  ההבהרה משנות את תנאי המכרז

 (מחמיר או מקל)

 ?למי שולחים תשובות הבהרה•
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 אומדן

להבדיל מתקנות חובת המכרזים ברשויות דרישת  •

 האומדן היא חובה סטטוטורית  

 (מכרזים)לתקנות העיריות ( א) 11תקנה •

יפקיד לפני תום המועד להגשת ההצעות "•

ראש הועדה או מי שהוא הסמיך  -יושב

, (א)14האמורה בתקנה  בתיבת המכרזים

מפורט של ההוצאות או ההכנסות  אומדן 

 ".הכרוכות בחוזה המוצע
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 אומדן

 .האומדן יופקד לפני תום המועד להגשת המכרז•

 

מטרת האומדן להנחות את ועדת המכרזים בשיקוליה  •
 .בדבר ההחלטה במכרז

 

ואין לחשוף אותו עד  , האומדן צריך להישמר בסודיות•
 .לאחר פתיחת תיבת המכרזים

 

האומדן צריך לכלול את הפירוט כפי שחייב כל מציע לכלול  •
 .בהצעתו
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 אומדן

האומדן הוא מבחן חשוב ביותר לבחינת סבירות  •
 . ההצעות אך לא בלעדי

 

 .מחירי ההצעות השונות מהווים אף הם קנה מידה•
 

ככלל ניתן לדחות את ההצעה הכשרה הזולה  •
ביותר כאשר הסכום המוצע גבוהה באופן  

 .משמעותי מן האומדן וההפך
 

 .תוצאת דחיית ההצעה הינה ביטול המכרז•
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 הצעה גבוהה מהאומדן

 (לא פורסם)עיריית עפולה ' פ איתן מורד נ"ה•

. נדון מכרז לאספקת והפעלת מכונות טאוט 

ההצעה הבאה הייתה  , ההצעה הזולה נפסלה

 .מהאומדן בשל כך בוטל המכרז 10%גבוהה ב 

נקבע כי לא כל חריגה מהאומדן מצדיקה ביטול   

אלא רק חריגה משמעותית שיש בה  , מכרז

להצביע על חוסר הגינות וחוסר סבירות של 

 .  המחיר
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 הצעה גבוהה מהאומדן

עיריית  ' להנחת צנורות מים וביוב נ' י חב.נ.פ ש"בה•

 (לא פורסם)קריית ים 

משום שההצעה , בין היתר, נדון מכרז שבוטל 

  8.4%-הייתה גבוהה ב( שהייתה יחידה)הזולה 

 (ועל פי הנטען גם ממחיר השוק)מהאומדן 

מהאומדן אינה   10%-נקבע כי חריגה של פחות מ

אין  , ובהתקיים אומדן. )מצדיקה ביטול המכרז

 (.  להיזקק לראיות אחרות בדבר מחירי השוק
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 הצעה נמוכה מהאומדן

הצעה שהמחיר המוצע בה נופל באופן בלתי סביר  •
מהערכתו המוקדמת של מפרסם המכרז עלולה 

 .להדחות בגין טעם זה בלבד

ככל שמדובר בהצעה הזולה מן האומדן  , מנגד•
הכלל הוא כי אין בזולות ההצעה כדי לחייב את 

 .פסילתה

  עיריית בת ים' מ נ"ב שרותי תברואה בע.ג.פ מ"בה•
נקבע שעניינה של ועדת המכרזים הוא בביצוע 
 .  העבודה ולא שיקולי הרווח וההפסד של המציע
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 הצעה נמוכה מהאומדן

כיום  )המועצה המקומית נשר ' ר נ.ע.ג.פ מ"בה•
 (  עיריית נשר

נדון מכרז שירותי גביה שתי ההצעות הזולות   
ביותר היו זולות במיוחד שהעלו חשש בדבר  

 .כדאיות ביצוע השירות במחיר המוצע

ועדת המכרזים סברה כי כאשר מדובר בנתח   
רווחים כה נמוך יש לתת משקל רב יותר לשיקולי  

ניסיון ומומחיות לכן בחרה את ההצעה היקרה יותר  
 .ש לא מצא עילה להתערבות"ביהמ
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מועצה מקומית ' פ גלוב קונטרקטינג אינק נ"בה•

 (אגב אורחא)תעשייתית רמת חובב הובעה דעה 

  

כי כששתי ההצעות נמוכות מן האומדן ובפער קטן   

להצעה הקרובה יותר לאומדן  , אחת מהשנייה

 .  יש יתרון על רעותה, (שהיא היקרה יותר)
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   איגוד ערים איילון' מ נ"פ מנרב פרויקטים בע"ה•

בהתבסס על פער , בין היתר, שם נפסלה ההצעה 
ובין האומדן  , בהצעה פרק מסוייםבסכום שנדרש ל

מן האומדן  ,ולא על פער הסכום הכולל) אותו פרקל
נקבע כי הצעת המבקשת נמוכה באופן  ( . הכולל

בלתי סביר הן מן האומדן והן מההצעות האחרות  
והחלטת  ( האומדן 490,000לעומת  300,000)

הוועדה כי מתעורר חשש ליכולת המבקשת לעמוד 
אינה בלתי סבירה באופן המצדיק  , בהצעתה

למרות שדובר בסעיף )התערבות בית המשפט 
זאת על אף המלצת הועדה המקצועית (. אופציונלי

 .להתנות את הזכייה בהעמדת בטוחות
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 חריגה מהאומדן

לערוך שימוע למציע ולברר את   חובהבחריגה מהאומדן •

 ((ב) 20מעוגן בתקנה ) זכות הטיעון. פשר החריגה

 

ועדת המכרזים אינה חייבת לפסול הצעה רק   –לסיכום •

ככל שמדובר  . משום שמחירה נמוכים בהרבה מן מאומדן

בהצעה הנמוכה מהאומדן ומובטח לוועדת המכרזים  

שהעבודה אכן תבוצע כהלכה ניתן למסור את ביצועה  

ובלבד  , למציע הזול ביותר אפילו אם מחיריו אינם סבירים

 .  שלא תהיה פגיעה או חשש לפגיעה בשכרם של עובדים
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 חריגה מהאומדן

 קיימות סיבות רבות להגשת הצעות נמוכות במכרז•

או , בכדי לצבור מוניטין, לעיתים מציע מוכן להפסיד•

אצל הרשות ואף יוכיח את  " דריסת רגל"לקבל 

 .  עצמו

לשוק " חדור"לעיתים מוצעת הצעה גרעונית כדי ל•

או כדי לצבור ניסיון וידע שיאפשרו לו בעתיד  

נפוץ בעיקר במכרזי . )להתמודד במכרזים אחרים

 (  פיתוח טכנולוגיים
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 סבירות האומדן

 ? במידה וההצעות חורגות מהאומדן מה עושים•

ניתן להשתמש בתוצאות מכרזים דומים על מנת •

 .לבחון את מחירי ההצעות
 

או לערוך אומדן נוסף /לבחון בשנית את האומדן ו•

 .על ידי גורם מקצועי שלא היה מעורב בהליך
 

 .לבטל את האומדן ולהתבסס על מחירי ההצעות•
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 העדרו של אומדן

מה קורה כאשר במועד פתיחת התיבה לא נמצאה •
 ?מעטפת האומדן

(  1993)א מרכז עסקים .ש.פ ד"בהשאלה זו נדונה •
 .'המועצה המקומית עתלית ואח' מ נ"בע

בית המשפט בחן את חשיבות האומדן וקבע כי •
מטרות כגון מניעת תופעות בהם גוף  ' לאומדן מס

גדול ינסה לדחוק מתחרים בעלי ' אורך נשימה'בעל 
קטן מהשוק וכן להבטיח שההצעות ' אורך נשימה'

 .   יוגשו בתום לב ובצורה רצינית
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 העדרו של אומדן

לאור חשיבותו של האומדן קבע בית המשפט כי יש •

אומנם  . לבטל את המכרז ולפרסם מכרז חדש

אך בפני  , נחשפו כבר הצעות המשתתפים במכרז

והוא בעל חשיבות  , נוסף' נעלם'המציעים יעמוד 

דהיינו מהו סכום האומדן של המועצה  , מכרעת

ולכן תוגבל האפשרות לעשות מוניפולציות  , עצמה

 .  בהצעות
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 העדרו של אומדן

החברה לתשתיות  ' מ נ"פ מים ברוכים בע"בה•

 .זורמות פרדס חנה כרכור

דובר על מכרז מורכב  . במכרז זה לא הוכן אומדן•

(  ביוב וניקוז, הפרטת מערכת המים)וראשוני מסוגו 

 .  שנה 20לתקופה של 

ש קבע כי העדרו של האומדן בנסיבות אלה  "ביהמ•

כאשר אין מקור להשוואה מפרויקטים דומים אינו  

 .  עילה לפסילת המכרז
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 חריגה מהתקציב

מה קורה כאשר ההצעה שהיא גבוהה מהאומדן  •

חורגת מהתקציב שהקצתה העירייה לאותה  

 ?ומהם הדרכים להתגבר על תוצאה כזו? עבודה

 .הגבלת סכום במכרז לגובה התקציב•

 לציין כי חריגה מסכום התקציב שנקבע לא תתקבל•

 .להוסיף סעיף המאפשר שינויים או צמצום העבודה•

 .להוסיף סעיף תלוי תקציב לביצוע בשלבים•
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 המועד להגשת מסמכי המכרז

 :לתקנות העיריות מכרזים מורה 12תקנה •

המועד להגשת מסמכי המכרז ייקבע בהתחשב  " 

לא  המועד יהיה ; בנושא החוזה המוצע ובתנאיו

  ימים 90-מוקדם משבעה ימים ולא מאוחר מ

רשאי יושב ראש  אולם , מיום פרסום ההודעה

מועד אחרון להגשת   ועדת המכרזים לקבוע

ימים מיום הפרסום   90-מסמכי המכרז מאוחר מ

  ".האמור
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 קבלת מסמכי המכרז

 מכרזים)לתקנות העיריות  14קבלת מסמכי המכרז תקנה •

עובד העיריה שראש העיריה מינה לכך יכניס כל  (א)•
מעטפת מכרז שנתקבלה בעיריה לפני תום המועד  

להגשת מסמכי המכרז לתוך תיבה מיוחדת נעולה בשני  
מנעולים שמפתחותיהם נשמרים בידי שני אנשים שראש 

 (.תיבת המכרזים -להלן )העיריה מינה אותם לכך 

מעטפת מכרז שנתקבלה בעיריה אחרי תום המועד   (ב)•
להגשת מסמכי המכרז לא תוכנס לתיבת המכרזים ותוחזר  

מבלי לפתוח אותה ובלי לגלות את תכנה זולת  , לשולח
 .לצורך בירור שמו ומענו של השולח
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 נושאים שיושלמו בשיעור הבא

 פתיחת תיבת המכרזים•

 בדיקת ההצעות  •

 ?מהו פגם טכני? מהו פגם מהותי –תיקון פגמים •

 סוגי פגמים טיפוסיים במכרזים•

 הצעה חסרה והצעה תכסיסנית•

 ?אם כן מתי? האם מציע רשאי למשוך הצעתו•

תנאים לסטייה  , זכות טיעון –הכרעה במכרז •
 .מההצעה הזולה
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 פטורים   -תקנות העיריות מכרזים 
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 (מכרזים)פטורים תקנות העיריות 

 פטורים – 3תקנה 

  מומחיותו ידעהדורשת  מקצועית עבודהחוזה לביצוע ( 8 
,  עבודות תכנון: כגון, מיוחדים יחסי אמוןאו , מיוחדים

כיוצא באלה   עבודותייעוץ ו, שמאות, מדידה, פיקוח
וראו פסיקה עקרונית בשקף ()לכלליות 5מקביל לתקנה )

 (הבא

  

 עבודה לביצועאו  טובין הזמנתל, טובין העברתחוזה ל( 3)
( 1)3מקביל לתקנה )ח "ש 130,500עולה על  אינושערכו 
 (לכלליות
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לתקנות העיריות  ( 8)3פסיקה לקנה 

 "שעשועים" 2349/10מ "בר( מכרזים)
ופטור דומה )חרף קיומו של הפטור האמור בתקנות העיריות 1.

:  להלן) 1993-ג"התשנ, לתקנות חובת המכרזים( 29)3בתקנה 
היחיד המסוגל לבצע את  "להתקשרות עם ( תקנות חובת המכרזים

,  הרי שהכלל הוא עדיין קיומו של מכרז פומבי, "(נושא ההתקשרות
הטעם . הוא בגדר החריג  -" ספק יחיד"והפטור הרלבנטי לענייננו ל

לכך נעוץ בעובדה שהתקשרות בפטור ממכרז חותרת תחת כל 
הבטחת תנאים של  : האינטרסים העומדים ביסוד המכרז הפומבי

התנהלות ראויה  , תוך שמירה על שקיפות, שוויון בתחרות על הזכיה
ולבסוף מתן אפשרות לרשות  , וטוהר המידות בהתקשרות

 .  המינהלית להתקשר בעסקה שתמצה את תועלתה הכלכלית 

שאין  , ודאותשקיימת : "השימוש בפטור שלפנינו הוא ראוי רק מקום2.
  -"  בארץ אלא ספק יחיד של טובין או מומחה יחיד לביצוע עבודה

אולם  . רק כדי שתוגש הצעה יחידה, שאז מה טעם יש לערוך מכרז
או נותן שירותים  , מקום שיש ספק האם יש יותר מאשר יצרן אחד

או השירותים  , היכולים להעניק לגוף המינהלי את הטובין, אחד
 .  מוטב לערוך מכרז, שהיא באמת זקוקה להם
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 –( מכרזים)פטורים תקנות העיריות 

 3המשך תקנה 
   בפרטהעיריה  הוצאותאת  להגדילחוזה הבא ( א( )7)

 הגדלת ההוצאות   ששיעורובלבד , חוזה קייםמפרטי             

   על פימההוצאות לגבי אותו פרט  50%יעלה על  לא            

 .החוזה הקיים            

 העירייה על ידי    הוצאותאת  להגדילחוזה הבא ( ב)     

 הגדלת   ששיעורובלבד  לחוזה קיים פרטים הוספת          

   מכלל 25%לא יעלה על  בשל הוספה זוההוצאות           

   50%על  או; החוזה הקייםהוצאות העירייה על פי           

 לא תביא  אם  המועצה  קבעה שעריכת המכרז           

  תועלת          
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 –( מכרזים)פטורים תקנות העיריות 

 3המשך תקנה 

הנערך עם   טובין או לביצוע עבודהחוזה להזמנת ( 4)

בארץ לאותם טובין או עם המומחה היחיד   הספק היחידי

  הוועדהש מומחהאם , בארץ לביצוע אותה העבודה

כי אכן אותו   באישור הוועדה בכתבמינתה לעניין זה קבע 

(  29)3מקביל לתקנה )ספק או מומחה הם היחידים בארץ 

 (לכלליות

   לביצוע עבודהאו טובין של  דחופהחוזה להזמנה ( 6)

 דחופה שהעירייה מתקשרת בו להצלת נפש או רכוש       

  (ה לכלליות19וכן ראו תקנה ( 2)3מקביל לתקנה )       



123 

 –( מכרזים)פטורים תקנות העיריות 

 3המשך תקנה 

 או   אמנותית, מדעית עבודהחוזה לביצוע ( 5)

 ספרותית       

  העירייה רשותמקרקעין ל העברתחוזה ל( 1

 -חוזה להעברת מקרקעין של העירייה שלפיו ( 2)

 ,  לשירות התעסוקה, המקרקעין מועברים למדינה( א)     

 ;לרשות מקומית או לאיגוד ערים          

   לרשות שכירותהמקרקעין מועברים בדרך של ( אא)     

 בית מיון לדואר  , למטרת הקמת בית דואר הדואר            

 .מרכז לחלוקת דואראו             
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 –( מכרזים)פטורים תקנות העיריות 

 3המשך תקנה 

 (2)3המשך תקנה 

מיתקן   הקמתלשם  לחברת חשמלהמקרקעין מועברים ( ב)

כדי להבטיח  , לדעת מועצת העירייה, חשמל הדרוש

יעלה  לא בתנאי שהשטח המועבר , אספקת חשמל לעיר

מיתקן וכי הקמת המיתקן תואמת את  לכלר "מ 100על 

 ;התכניות החלות על המקום לפי דיני התכנון והבניה

,  למוסד ציבורי למטרות חינוךהמקרקעין מועברים ( ג)

והם   בריאות או ספורט, סעד, צדקה, דת, מדע, תרבות

 ;לאחת מהמטרות האמורות מיועדים
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 –( מכרזים)פטורים תקנות העיריות 

 3המשך תקנה 

תוך   לפתח אותםשהתחייב  אדםהמקרקעין מועברים ל( ד)
שקבעה העירייה ובהתאם לתכנית כמשמעותה בחוק   זמן

אם , החלה עליהם, 1965-ה"התשכ, התכנון והבניה
לשחררה  , ברוב חבריה, מועצת העירייה ביקשה לגביהם

אישר את בקשת העיריה   ושר הפניםמחובת עריכת מכרז 
לא תביא  כי בנסיבות העניין עריכת המכרז  שנוכחלאחר 
 ;לרבות תועלת כספית, תועלת

, חלוקה, השלמההעברת המקרקעין דרושה לביצוע ( ה)
של מיקרקעין הכרוכים   הפרדה או חלוקה מחדש, איחוד

,  בביצוע תכנית שניתאשרה לפי חוק התכנון והבניה
  1965-ה"התשכ
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 –( מכרזים)פטורים תקנות העיריות 

 3המשך תקנה 

להפקעת בקשר פיצוי המקרקעין מיועדים לשמש ( ו)
על פי   מקרקעין על ידי העיריה או בקשר לפינוי מקרקעין

 ;דרישת העירייה

 ;של מקרקעין חליפיןהמקרקעין מועברים במסגרת ( ז)

שכירות  המועברות בדרך של  דירותהמקרקעין הם ( ח)
 ;מגוריםלצורך 

המועברים   בתי עסקאו  דירות מגוריםהמקרקעין הם ( ט)
  שנים 10מכוח שכרותם במשך , יורשיובהם או ללמחזיק 

לא תפחת מסכום שנקבע   התמורהובלבד ש, לפחות
 ;שנערכה על ידי שמאי מקרקעין בשומת מקרקעין
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 –( מכרזים)פטורים תקנות העיריות 

 3המשך תקנה 

של   שיקומולצורך  שכירותהמקרקעין מועברים בדרך של ( י)

,  בחוק שירותי הסעדכמשמעותו  נזקקאו של  נכה

על פי  , שפונהאו הם מועברים לאדם , 1958-ח"התשי

 ;ממבנה שהחזיק בו, החלטת רשות מוסמכת

 שכל לחברההמועברים  דירות למגוריםהמקרקעין הם ( יא)

אם המועצה החליטה  , מניותיה נמצאות בידי העיריה

,  ברוב חבריה לשחרר את העירייה מחובת עריכת מכרז

  ושר הפנים אישר את ההחלטה
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 –( מכרזים)פטורים תקנות העיריות 

 3המשך תקנה 
לתחום  מגוריו למי שהעתיק את  דירת מגוריםהמקרקעין הם ( יב)

,  למעלה מעשר שניםומחזיק בהם , לפי בקשת העירייה, העירייה
  בשומת מקרקעיןמסכום שנקבע  לא תפחתובלבד שהתמורה 

 ;  שנערכה על ידי שמאי מקרקעין

,  רשאית עירייה לאשר מכירת דירת מקרקעין כאמור על אף האמור      
מסכום שנקבע בשומת   25%-תפחת מ שלאבתמורה , בלא מכרז

מקרקעין שנערכה על ידי שמאי מקרקעין כפי שייקבע על ידי  
בשל מצבו החומרי של המחזיק  , המועצה בהחלטה ברוב חבריה

 :בדירת המגורים ובכפוף לתנאים האלה

המחזיק היה במהלך ארבע השנים שקדמו למכירת דירת  ( 1)      
מזכה אותו  אשר הייתה , בעל הכנסה חודשית ממוצעת, המגורים

מסכום הארנונה   90%לבין  51%בקבלת הנחה בשיעור שבין 
לתקנות  ( 8()א)2הכללית בעד דירת המגורים לפי תקנה 

, 1993-ג"התשנ, (הנחה מארנונה)ההסדרים במשק המדינה 
  בגין דירת המגורים

 -המשך בשקף הבא-                                    
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 –( מכרזים)פטורים תקנות העיריות 

 3המשך תקנה 
מהמועד שבו חתם על  , או בבעלות קרובו, בבעלותו אין ולא היו( 2)

 ;דירה או מקרקעין אחרים, חוזה להשכרת דירת המגורים

אם  , בעד הנכס מלוא התמורההמחזיק יתחייב להשלים את ( 3)
,  בשימוש קרובו -הדירה לא תהיה בשימושו או אם נפטר המחזיק 

הרשות המיקומית  ; ממועד מכירת דירת המגורים למשך חמש שנים
לרבות  , תהיה זכאית לבקש כל ערובה להבטחת החיוב האמור

בספרי מינהל מקרקעי ישראל  , רישום בכל מרשם המתנהל לפי דין
לפי  , או אצל כל גוף אחר שבו מתנהל רישום של הזכויות בדירה

 ;בשל התחייבות כאמור, משכון או הערת אזהרה, משכנתה, העניין

שקלים   700,000עולה על אם מחיר הנכס לפי שומת המקרקעין ( 4)
 ;תבוצע ההפחתה בתמורה אלא לגבי הסכום האמור לא, חדשים

  238וכן ילד כהגדרתו בסעיף , בן זוג -" קרוב", לעניין פסקה זו( 5)
   1995-ה"התשנ, (נוסח משולב)לחוק הביטוח הלאומי 
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 חובת המכרזים

 יסודות –פסיקה עקרונית 
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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.

  שאיינם 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



138 

 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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 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


