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 חובת המכרזים

 ועדכונים 1.6.09 - 19' תיקון מס

 מצגת השוואתית
 

 

 תקנות כלליות

 מוסדות להשכלה גבוהה  

 רשויות מקומיות

 
 ד ירון ברדה"עו: מרצה
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 עקרונות
 -" תאגיד ממשלתי" – חובה מנהלית1.

 הממשלה

 הכנסת –" תאגיד סטטוטורי"                             

 "תאגיד מקומי"                              

 "מועצה דתית" / "ח"קופ"                              

 (ב1תקנה : וראו) עדיפות לפומבי. 2

שיקולים , חוקיות מנהל –" תקינות מנהלית. "3
משוא  , זכות טיעון, אי סבירות, הפליה, זרים
 .ניגוד עניינים, פנים
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 (חלה גם בפטור –א 1תקנה )תכליות 

 מקסום יתרונות עורך המכרז1.

 

 מניעת הפגיעה בטוהר המידות2.

 

וראו סעיף  " )שוויון ההזדמנויות"קידום עקרון 3.
 "(ב.ת.י"לחוק ו' א3לחוק וכן סעיף ' ב2', א2, 2

 

 אמון הציבור.  4
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 סוגי וטכניקות מכרז

פניה למציעים   –( או פומבי מוגבל) פומבימכרז 1.
או ממוכן מהיר  )בלתי מסוימים במספרם ובזהותם 

 (.מ"או פומבי עם מו

 פניה למציעים מסוימים במספרם   – מכרז סגור. 2

   38שקף ()וראו שקופיות. )ובזהותם                           

 (10ט "משהב( )בעיריות                           

 ל עבור המשרדים"מטעם החשכ – מכרז מרכזי. 3
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 ט"משהב –סוגי מכרזים 

 ((ג)14תקנה ) מכרז רגיל .א

אמת המידה לבחירת הספק או הקונה הזוכה   (ג)

אלא אם כן מתקיים  , המחירבמכרזים רגילים היא 

טעם מיוחד שיירשם בידי ועדת המכרזים או יצויין  

 במסמכי המכרז

  מכרז סגור. ב

 ראו הגדרה כללית
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 המשך -ט "משהב –סוגי מכרזים 
 (7תקנה ) מכרז מיוחד

 :משרד הביטחון רשאי לערוך מכרז מיוחד אשר ייערך לפי הכללים שלהלן (א)

 שעיקריהן מחיר והתאמה   הצעות שתוגשנה תוערכנה על פי אמות מידה ( 1)     

 כולן  , טכנית וניהולית לדרישות העסקה שלגביה נערך המכרז, מקצועית           

 ;במסמכי המכרז ומשקליהן נקבעו מראש ופורסמוכפי שהן  , או מקצתן           

 להחליט לגבי , לאחר בחינת ההצעות למכרז, ועדת המכרזים רשאית( 2)     

 ,  כי ינוהל לפי הכללים שלהלן, (10)עד ( 5()א)5העסקאות  המפורטות בתקנה           

 שייקבע מראש  , עם הספקים שהצעותיהם יעברו את סף ההתאמה משא ומתן          

 המשא ומתן ינוהל תוך הקפדה על ; (1)על פי אמות מידה  כאמור בפסקה           

 תוכנו של המשא ומתן  ; מתן הזדמנות הוגנת לכל המציעים שעמם הוא מנוהל           

 ;יירשם בפרוטוקול           

 ;ינוהל משא ומתן עם המציע, עברה את סף ההתאמה רק הצעה אחת( 3)     

 תינתן לספקים שעמם , (2)כאמור בפסקה , בסיום שלב ניהול המשא ומתן( 4)     

 ;אפשרות להגיש את הצעתם הסופית במועד שייקבע, נוהל  משא ומתן           

 ;לא ינוהל עוד משא ומתן עם המציעים, לאחר הגשת ההצעות הסופיות( 5)     

 ההצעות הסופיות של הספקים יוערכו לצורך בחירת ההצעה הטובה ביותר (  6)     

 (.1)על פי  אמות מידה כאמור בפסקה            



7 

 המשך -ט "משהב –סוגי מכרזים 
 מקרקעין –מכרז מיוחד 

 לגבי עסקאות לרכישת בעלות או זכות אחרת במקרקעין

 :להלן הכללים לעריכת מכרז מיוחד

(1)  שעיקריהן  ההצעות שיוגשו יוערכו על פי אמות מידה

מיקומם והתאמתם לצורכי  , איכות המקרקעין, מחיר

כפי שהן והמשקל שיינתן  , כולן או מקצתן, עורך המכרז

 ;  להן נקבעו מראש ופורסמו במסמכי המכרז

(2)  בשינויים  , יחולו( 6)עד ( 2()א)הוראות תקנות משנה

בעלות  על מכרז מיוחד לגבי עסקאות לרכישת , המחויבים

 ".או זכות אחרת במקרקעין"
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 ניהול מכרז

 פניה מוקדמת לקבלת מידע

מידע הדרוש לה  -ע וועדת המכרזים "שקד1.

 לעניין ההתקשרות

 הפניה תעשה באופן פומבי בלבד2.

  שוויוןעם מי שנענה תוך שמירת ה" דיון"מותר 3.

 ( ונתון לגילוי אם הנעתר זוכה)התיעוד  חובתו

גם לא לשיתוף  , המשרד ללא התחייבות4.

 במכרז או התקשרות עתידית  
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 עקרונות -סיור קבלנים 
 אינו נובע מחיקוק1.

 מקדים את התקופה להגשת הצעות2.

לעיתים במקום או המשך להליך  )הליך רסיפרוקאלי 3.

RFI ) 

 "תנאי סף"יכול להוות 4.

 שאלות ותשובות מתועדות5.

 חובת ניהול פרוטוקול המהווה חלק בלתי נפרד6.

,  גילוי זהות המשתתפים, מקשה על המציע: חסרונות7.

תשובות מחייבות בדיני  , סכנה לחשיפת מידע פנים 

 .......ועוד" קנוניה"אופציה ל, חוזים
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 ניהול מכרז 
 (ל"כולל למציע חו 15' תק)פרסום  – מכרז פומבי

 עברית   –עיתון נפוץ . א1.

 עיתון בשפה הערבית. ב      

 אתר האינטרנט. ג      

 "(רשימת המינויים"ל ל"ודוא – 1וראו תקנה )      

   הרחבה ההתקשרותזכות ברירה ל: בין היתר. 2

 אחרון  מועד, להארכת תקופת ההתקשרותו    

בחינה דו /שלב מיון מוקדם/מ"מו, האם ינוהל. 3
, ממוכן /פומבי עם הליך תחרותי נוסף/שלבית

 ממוכן מהיר, מתפתח
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 המשך -ניהול מכרז 
תקנה  " סווג"וראו ) 4תקנה  – מכרז סגור

 (  ג.ה7()9

 ,  נסיובים, תרופות/ציוד רפואי/רכישת טובין. א 1.

 ,צ ובתנאי"פרסום ויח/ביטוח/תרכיבים.  ב      

 נפוצים בלתיואפיונים  מיוחדותתכונות . ג      

 מספר מצומצם של " רשימה"קיים ב. ד      

 יבחנו כול המופיעים   מתאימיםספקים           

 (ברשימה          

ממשלתיות שהתחייבו למכרז עם  .ח/פ"מו. 2

 ל"מזנון לנכה צה/ בטחון/ מתקשרים עתידיים
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 המשך -ניהול מכרז 

 רשימה מסווגת – מכרז סגור

 מהי רשימה מסווגת1.

אלא  )באותו עניין  רשימה מרכזיתובתנאי שאין 2.
 (וועדת פטור משרדיתאם נימוקים שיירשמו 

 פתוח לעיון הציבור, ניהול ממוכן, עדכון שנתי3.

איסור סירוב  ", רשאי להצטרף" מתאים"כול 4.
כולל  "( עובדים"בעיקר )שימוע , "בלתי סביר

  הועדה לבחינתע "שקד -מחיקת מציע 
 התקשרויות כסמכות בערר על החלטת הוועדה  
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 המשך -ניהול מכרז 

 עריכת מכרז סגור

 "פנייה תחרותית"הנוהל מתייחס גם ל1.

, ואם יותר, פנייה לכולם אם פחות מעשרה2.

 .לחמישה לפחות

   מחזורי והוגןבסבב , הפנייה3.

של מציע שברשימה בלא   עצמאיתפנייה 4.

 ...   שקיבל פנייה מעורך המכרז
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 טכניקות למכרז 
אפשר שרק חלק . 1.6.2010: חלות) מכרז ממוכן

ניהול המערכת  : "וראו( )והאחר רגיל, מהמכרז
 (ב19תקנה " הממוכנת

 הגשת הצעות אלקטרוניות לתיבת מכרזים1.

בחתימה  כול הצעה מחייבת הזדהות וחתומה 2.
 אלקטרונית מאובטחת ומאושרת

ולמעט בעת   תיקוניםולצורך  ויזואליתאין נגישות 3.
 .  פתיחת התיבה האלקטרונית

ובנוכחות הוועדה או  הזדהותב –פתיחת תיבה 4.
 .הכשיריםשלושה לפחות מבין 
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 המשך-טכניקות מכרז 

 מכרז ממוכן מתפתח

ניקוד איכות  ב/  תנאי סףמ עמידה ב"אם נקבע במ1.
 תקבע הוועדה את קבוצת המציעים הסופית מזערי

 (המציעים לכולחובת הודעה מיידית )        

מועדים  "וכן " מועד ראשון"הועדה תקבע .    2
ביחס  , להגשת הצעה( מראש או בדיעבד" )נוספים

 "הצעת מחיר משופרת"או " למחיר ההצעה"

לפחות מהוועדה כולל   3בידי  –פתיחת התיבה .   3
 "(.כשירים"לא מקבוצת ה)מ "היועצ
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 המשך   –טכניקות מכרז 
 :מאלה אחדסמכות הוועדה ורק ב – מכרז ממוכן מהיר

"  תקופה"ו" היקף" – נזק של ממשמניעת 1.
 מזעריים

 ₪ 400,000עד , שווי2.
 דרך ניהול המכרז

" מכרז מהיר"יודגש " מנויים"ול" אתר"בהודעה ב1.
 5 חלוףואפשר גם ב)ומועד אחרון להגשת ההצעות 

תקבע  , נזק של ממשימי עבודה מפרסום ואם 
 (ה()א)15' וראו תק( שעות – 4הוועדה ולא יפחת מ 

 . ממוכן מתפתחבדרך של , הוועדה רשאית2.
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 המשך -טכניקות מכרז 
 (29ג .ה)מכרז מסגרת

כשזהות   יותר מספק אחדשבו נבחר  מכרז פומבי1.
 תנאי ותקופת המכרז, הספק תקבע בהתאם לצורך

 מוגדרתותקופה  מסויםהתקשרות  נושא: ובתנאי        

 שנים 5ולתקופה של עד , בסמכות וועדת המכרזים. 2

יתרון ממשי לעורך או ייעול ממשי בעבודת  : בתנאי. 3
 :מאלה אחדהמשרד ובלבד ש

 וניתנים   סטנדרטייםשירותים / עבודה/טובין. א    

 .מדויקלתיאור          

 וניתנים לתיאור   מורכביםשירותים /עבודה/טובין.  ב    

        תכונותיהםאו  מאפייניהםבלבד של  כללי           
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 המשך -מכרז מסגרת  –טכניקות מכרז 

 ניהול מכרז מסגרת

ספקי " מכול,  הצעותפניה של הוועדה לקבלת 1.
 "(פנייה פרטנית" )"המסגרת

מחיר  על  לא יעלה( יחידה/לפריט)מחיר ההצעה 2.
 .במכרז המסגרת ההצעה

 מ"אין לנהל מו.   3

תהיה וועדת המכרזים הוועדה של  , מכרז מרכזיאם . 4
 היחידה המזמינה

ל כספים  "סמכות חשכ –( 6()ה)ו17' תק: וראו. 5
 ומשק

 



19 

 המשך -טכניקות מכרז 

 ניהול המכרז – "בחינה דו שלבית"מכרז עם 

תוגש  הצעת המחירבמסמכי המכרז יקבע כי 1.
 מהחלקים האחרים נפרדב

על  " פותחים"יחתמו ה, רגילאם הוגשו במכרז 2.
 עד הפתיחה, ויפקידו בתיבה הסגורההמעטפה 

תקבע הוועדה את הקבוצה הסופית , בפתיחה3.
 ללא הצעת המחירשל כול המציע  ניקוד האיכותו

שקלול הניקוד   -לאחר פתיחת הצעות המחיר4.
 (ל עם ניקוד המחיר"הנ 3 -ניקוד איכות ב )הכללי 
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 המשך -טכניקות מכרז 

 מכרז עם שלב מיון מוקדם

הוועדה תזמין מציעים להגיש במועד מסוים  1.
זכות "מסמכים לבחינת , "(המועד הראשון)"

 (תנאי סף וניקוד איכות מזערי" )עמידה

 לכולםותודיע " קבוצה הסופית"הוועדה תקבע ה2.

"  מועד השני"הוועדה תזמין הגשת הצעה עד 3.
 שתקבע

תנאים  " מועד השני"הוועדה רשאית לבחון ב4.
 אם קבעה מראש במסמכי המכרז, נוספיםוניקוד 
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 המשך -טכניקות מכרז 

 "תחרותי נוסף"מכרז פומבי עם הליך 

  תנאים שבהתקיימםבמסמכי המכרז יקבעו מראש 1.
 הליך תחרותי נוסףיערך 

תודיע הוועדה למציעים  , אם התקיימו התנאים2.
כי הם רשאים להגיש  , על פי תנאים אלהשנקבעו 

ביחס להצעתם  " הצעה סופית", במועד שתקבע
 .המקורית

הצעה "תהא הצעתו הראשונה , לא הגיש מציע3.
 "   סופית
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 קביעת תנאי המכרז

 (9ט "משהב)לחוק  .א2ראו סעיף 1.

 לחוק התוספתראו 2.

 "מפסיק"ו" מתלה"תנאי 3.

 ?תנאים מכללא4.
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 "התערבות בתי המשפט בעיצוב תנאי סף"

 משרד התחבורה  ' מ נ"מאיה תור בע 466-04-10מ "עת( 38' וכן שקף מס)

משרד התחבורה והבטיחות  ' מ נ"נרקיס גל הסעות בע 11701-0410מ "עת

 "((צומת מהנדסים"וראו גם " ניסיון קודם)"בדרכים 

אינו  שיקול הדעת של ועדת מכרזים בעיצוב תנאי הסף 1.
 .  מוחלט

תנאי הסף מחוייבת ועדת המכרזים לוודא כי , בכלל זה2.
יהיו   מהותם והיקפםלמטרת המכרז וכי  רלבנטיים

 .  סבירים ומידתיים

בקביעת   משנה זהירותועדת המכרזים מחוייבת לנקוט 3.
 .  לניסיון קודם בשוקתנאי סף הנוגעים 

עמידה דווקנית על ניסיון קודם בשוק עלולה להיות  4.
מנוגדת לעקרונות היסוד של המכרז ובכלל זה פתיחת 

נגישות שווה  , שוויון בין המתחרים, השוק לתחרות
למשאבי הציבור וכן אובדן יעילות שמקורו במניעת  

 .פתיחת השוק למציעים חדשים
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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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מי  ' מ נ"תמם יוסף עבודות צנרת בע 48044-09-14מ "עת

 מ"שיקמה בע

האם קיומה של חקירה פלילית בכלל ובעניין  , הדיון נסב אודות השאלה1.  
יכול להוות תנאי סף הפוסל מציע  , הקשור לטוהר המידות בפרט

,  ש קבע כי תנאי הסף שקבעה המשיבה במכרז"ביהמ. מלהשתתף במכרז
,  הכולל גם את האפשרות לפנות למשיבה בבקשה לשקול התרת גישה למכרז
  הוא תנאי סביר ומידתי שאין מקום להתערב בו ולפסול אותו כתנאי כתנאי סף

 :בית המשפט לעניינים מינהליים פסק כי2.
,  העותרת אינה חולקת כי שאלת הימצאו של מציע במכרז נתון לחקירה פלילית

ובוודאי חקירה הקשורה לטוהר המידות היא שיקול רלוונטי שעל ועדת  
המחלוקת בין הצדדים היא האם קיומה של חקירה פלילית  . המכרזים לשקול

יכול להוות תנאי סף הפוסל מציע  , בכלל ובעניין הקשור לטוהר המידות בפרט
 .מלהשתתף במכרז

נמנע רק ממי שמתנהלת נגדו חקירה פלילית  , על פי תנאי הסף, בענייננו
כשאירוע מוגדר , מתחום טוהר המידות בנושא או בענין שהיה באחריותו

התיחום  . כאירוע העוסק במישרין או בעקיפין בסוג השירותים נשוא המכרז
מה גם , שנעשה בתנאי הסף הוא מידתי ורלוונטי ואין מקום להתערב בו

שגם בהתקיים תנאי הסף עוד לא נסתם הגולל על האפשרות של מציע  
בסיפא סעיף התנאי מצויין  . להשתתף במכרז והפסילה עדיין אינה מוחלטת

כי ניתנת אפשרות לפנות לוועדת המכרזים בכתב ולנמק את השיקולים  
שבגינם סבור המציע כי ראוי לאפשר לו להשתתף במכרז למרות החקירה  

 .הפלילית
הכולל גם את , תנאי הסף שקבעה המשיבה במכרזהעולה מהאמור הוא כי 

הוא תנאי  , האפשרות לפנות למשיבה בבקשה לשקול התרת גישה למכרז
 . סביר ומידתי שאין מקום להתערב בו ולפסול אותו כתנאי כתנאי סף
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 ?"עניי עירך קודמים"
 שליד מועצה מקומית   המכרזים ועדת' נמאמון עבוד  13-06-16477( 'נצ)עתמ

   אר'מג

1 .  בעל דין אינו רשאי להתעלם מפגם שהינו מודע לו ולהשתתף במכרז חרף
.  עצם השתתפותו במכרז מעידה על כך כי הינו מסכים לתנאי המכרז. הפגם

במקרה זה קיימת מניעות שכן העותר ידע על קיום התנאי במידה וזה נראה לו  
 .  היה עליו לפעול כנגדו ולא להמתין לתוצאות המכרז, כפסול

2 .ברם עקרון  , ביסוד עריכתו של כל מכרז עומד עקרון השוויון בין המתחרים, אכן
זה אינו עשוי מקשה אחת ולצידו קיימים ערכים מוגנים אחרים ומטרות נוספות  

כגון שמירה על טוהר  , י רשות מקומית בעת פרסום הצעות למכרז"הנשקלות ע
שוויון  , התקשרות אופטימאלית מבחינה כלכלית, מניעת שחיתויות, המידות

 .  הזדמנויות ועוד

3 .  יש לבחון את תנאי ההעדפה לא רק בראייה של דיני המכרזים אלא בראיה
על רשות מקומית לקדם את . של דיני הרשויות המקומיות ותפקידן, רחבה יותר

. ענייניהם הכלכליים של תושביה ובכלל זה קידום אפשרות תעסוקה עבורם
מתוך כוונה לסייע לרווחתם של תושבי   -העדפת תושב מקומי ובשיעור מתון

מובן כי כל מקרה יש לבחון לגופו ומקום  . אין בה משום תנאי פסול במכרז -המקום
ייתכן  , ופגיעה בטוהר המידות" כסות עיניים"בו בהעדפה לתושב מקומי יש 

בענייננו מדובר במועצה מקומית השוכנת בצפון הארץ ובסמוך . שהתנאי יפסל
לצורך מתן הזדמנויות  , כך ששיקולי העדפה לקבלן מקומי, לעיירות פיתוח

  .הינו בהחלט שיקול לגיטימי, תעסוקה לתושבי המועצה
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משפט לעניינים  -בית המשפט המחוזי בירושלים בשבתו כבית

 מנהליים

 'רשות העתיקות ואח' מ נ"אשר גרין בע 45909-05-10מ "עת

 (?הרמת מסך")העובדות 

הזוכה כאל  למנהל החברההמשיבה התייחסה 1.
שעסק בעבודות שימור באתרים   ,"המציע"

אולם המדובר  , 2001ארכיאולוגיים החל משנת 
 .  , באישיות משפטית נפרדת

בהקשר זה הפנתה העותרת לפרוטוקול ישיבת  2.
וממנו עולה כי נשאלה  , 28.3.10מיום  2' ההבהרות מס

השאלה האם חברה בעלת ותק בתחום השימור  
בשיתוף עם קבלן בעל סיווג מתאים יכולים להשתתף  

 במכרז  
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 "?הרמת מסך"

משפט לעניינים  -בית המשפט המחוזי בירושלים בשבתו כבית

רשות העתיקות  ' מ נ"אשר גרין בע 45909-05-10מ "מנהליים עת

 'ואח

 :ניסיון : תנאי סף במכרז

החלטה של  אישרבית המשפט לעניינים מנהליים .1

הרימה את מסך ההתאגדות  ועדת המכרזים אשר 

וייחסה לחברה את  בין חברה לבין מנהל בחברה 

הניסיון המקצועי ואת הסיווג הקבלני של המנהל  

בנימוק שלא לנתק בין ניסיון של חברה לבין  

 הניסיון של מנהליה ועובדיה
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לאחר  תנאים שיש להשלימם -" יסודות צור"

 ?הודעה על זכייה
 העובדות

במכרז שפרסמה רשות ציבורית התמודדה  1.
הצעתה עמדה בכל התנאים  . מציעה יחידה

 .  הנדרשים ונקבעה כהצעה הזוכה

בהתאם לתנאי  . נשלחה לה הודעה על כך2.
ימים   80היה על הזוכה להפקיד תוך , המכרז

מיום החלטת ועדת המכרזים על הזכייה ערבות 
אלא . נזקים וערבות ביצוע לצורך החוזה שיחתם

איחרה ולא הפקידה הערבות  , העותרת, שהזוכה
. ימים מתום המועד 5אלא בחלוף , במועד זה

 .ביטול זכייתההוועדה הודיעה לה על 
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 משפט לעניינים מנהליים-בית המשפט המחוזי בירושלים בשבתו כבית

 'ירושלים ואח -מינהל מקרקעי ישראל ' מ נ"יסודות צור בע 43099-05-10מ "עת

 :  בית המשפט קבע

כשחוזה בין הרשות הציבורית לבין הגוף שזכה 1.

במכרז מותנה בהתקיימותם של תנאים  

החוזה משתכלל רק לאחר שהתנאים  , מוקדמים

 .  המוקדמים התקיימו

מותנה בהפקדת ערבות   הזוכה כשהחוזה עם2.

משלא הופקדה ערבות בנקאית במועד , בנקאית

 .החוזה עם הזוכה לא השתכלל
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 "תפירה" = "ניסוח אמביבלנטי"

 נמל אשדוד' נ' א חשמל בעמ.נ.א 5511/13מ "עע

 העובדות

 על הטענה שהצעתה של אלקו לא" א.נ.א"עמדה , בערעורה

 הדורש הוכחת ניסיון, עמדה באחד מתנאי הסף של המכרז 

 לפיכך להכריז, היא ביקשה. מוקדם בתחום רשתות החשמל 

 .עליה כזוכה או לחלופין לבטל את המכרז 

 שעל המציעה להראות, בין השאר, תנאי הסף המדובר קבע

 לפחות לקוח אחדשבחמש השנים האחרונות היה לה  

 אלא שאלקו הגיעה, מיליון שקל 2בהיקף כספי שנתי של  

  שני לקוחותלסכום זה באמצעות צירוף הזמנותיהם של  
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 "תפירה" = "ניסוח אמביבלנטי"

 נמל אשדוד' נ' א חשמל בעמ.נ.א 5511/13מ "עע

 החלטה

וברמה הלשונית  , קבע שנוסח התנאי במכרז מבלבל העליון1.
לפיה גם חברה שלה מספר לקוחות  , "אלקו"מאפשר את פרשנות 

 .עומדת בתנאי הסף, מיליון שקל 2-שסך הזמנותיהם מצטרפות ל
תכלית התנאי היא לוודא שהזוכה תהיה בעלת ניסיון משמעותי  2.

לתנאי יכולה "אלקו "ופרשנותה של , בתחום רשתות החשמל
ניתן היה , הדגימה השופטת שלגישת אלקו, כך. לפגוע בתכלית זו

מיליון לקוחות ששילמו שקל   2להניח היפותטית שגם חברה שלה 
והרי מציע שכזה לא באמת יכול  -אחד עומדת בתנאי המכרז 

  .לעמוד בפרויקט הגדול שהציע הנמל
על אף שבמקרה הפרטי של אלקו הפרשנות המוצעת על ידה  ..."3.

עשוי  , שכן באמתחתה ניסיון משמעותי ,עשויה להיתפס כסבירה
להיווצר מצב בו פרשנות זו לא היתה סבירה והיתה מאפשרת את  

 ".זכייתו של מציע שאין לו ניסיון מתאים
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 "תפירה" = "ניסוח אמביבלנטי"

 נמל אשדוד' נ' א חשמל בעמ.נ.א 5511/13מ "עע

פרשנות אלקו יוצרת חוסר שוויון כלפי  , מזו. 4

שלא הבינו כמוה את התנאי ולא הגישו  , מציעים

  את הצעותיהם למכרז

מצב זה מעורר חשש להתאמת התנאי לצורך  ". 5

אין לקבל . הכשרת הצעתה של מציעה ספציפית

את דרישות  ' מגמישה'מצב שבו ועדת המכרזים 

התאמה זו . התנאי בהתאם למציע מסוים ובדיעבד

 " פוגעת בשוויון ומעוררת חשש למשוא פנים
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  17ו  6תקנות  –תנאי המכרז  
 (  12ט "משהב() עיריות 10תקנה ) 

 ((א)17' ראו תק)המסמכים יומצאו לכול דורש 1.

תמורת ניתן לקבוע כי המסמכים יומצאו 2.
 ((ב)23,30. ג.ה(( )ב)18' וראו תק) תשלום

                                                                  את כול אלה בין היתרמסמכי המכרז יכללו 
                                        ((4()א)10. ג.ה)(ארבעה)תנאים קוגנטים . א

.  רישום בכול מרשם המתנהל על פי דין1)
 רישיונות על פי דין(/ ?מראש)

 תקנים רשמיים2)

 מסמכים חשבונאיים3)
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 המשך -תנאים קוגנטים 

 (10,11. ג.ה)א"מכרזי עבודה ושרותים עתירי כ. 4

המציע ובעלי הזיקה אליו בעניין   תצהירדרישת    
 :שמירת זכויות עובדים על פי

 משפט עבודה. א                             

 הסכמים קיבוציים . ב                             

 צווי הרחבה  . ג                             

 .תנאים לדחיית הצעה –' א6תקנה : וראו בהקשר זה
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ן שווקים משאבי אנוש פרסום שווק ויזום  "גלש 9434-06-10מ "עת

החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בעמ  ' מ נ"עסקי בע

 'ואח
 העובדות

רשאית הרשות המקומית להתקשר עם החברה  , על פי תנאי המכרז
שהצעתה הייתה הזולה ביותר במסגרת נוהל הצעת המחיר או לא  

ובנוסף רשאית היא שלא להתחשב כלל בהצעה  , להתקשר כלל
,  למהות ההצעהבשים לב , שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה

נבדקת  , במסגרת הנוהל. השירותים הנדרשים ודרישות המכרז
לרבות יכולתו  , יכולתו של המציע הספציפי לעמוד בתנאי המכרז

תוך בחינת המחיר  , על פי כל דין בתשלומים לעובדיםלעמוד 
  .שהוצע על ידו

היא  , 5שהצעת משיבה , עיקר טענותיה של העותרת מכוונות לכך    
הוא  ) 2% -מצביעה על רווח גולמי העומד על כ, ההצעה הזוכה

כל  , ברמת מתח כה נמוכה, לטעמה(. 6הדבר גם ביחס למשיבה 
,  תהפוך את ההצעה להצעת הפסד, ולו הקלה ביותר, סטייה

   ותביא עימה פגיעה אינהרנטית בזכויות העובדים
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ן שווקים משאבי אנוש פרסום שווק ויזום  "גלש 9434-06-10מ "עת

החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בעמ  ' מ נ"עסקי בע

 'ואח
 :  נפסק

של המשפט   העקרונות הכללייםבמסגרת מערכת 1.
,  כרשות מנהלית, חלה חובה על העירייה, המנהלי

לוודא הבטחת  , במסגרת המכרזים שהיא מוציאה
ביצוע שכר המינימום לעובדים לרבות תשלום הפרשת 

חובה לביטוח הלאומי ומילוי אחר תנאים נלווים  
נדרשים אחרים על ידי הזוכה במכרז כלפי העובדים  

 .  שיועסקו על ידו

וועדת  , כשהרשות המנהלית מוציאת המכרז, ולכן2.
מגיעות לכלל מסקנה כי עולה  , המכרזים מטעמה

מההצעה במכרז שאין כל אפשרות במסגרת המחיר 
רשאית  ... המוצע להבטיח זכות העובד לשכר מינימום 

   לפסול את ההצעהועדת המכרזים 
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-ערעור על פסק דינו של בית המשפט לענינים מינהליים בתל אביב

שניתן על ידי כבוד השופטת   9.2.2010מיום  2733/09מ "עת -יפו ב

 גונן-אגמון' ר מ"ד
 (לעתירתן של המשיבותנעתר בית המשפט לעניינים מנהליים ) העובדות

בעתירה שהגישו המשיבות לבית המשפט לעניניים מינהליים הן     
,  2.2 -ו 2.1הדרישה שבעבודות המנויות בסעיפים  טענו כנגד 

בעל   בעצמוחייב המציע להיות , שעניינן ניקיון וטיפול במפגעים
ניסיון ולא ניתן להסתפק במיזם משותף של חברות או בקבלן 

המשיבות טענו כי להן עצמן ישנו הניסיון  . משנה של המציע
.  2.1אך אין להן הניסיון הנדרש בסעיף , 2.2הנדרש בסעיף 

לטענתן קיום חסם כזה לכניסה למכרז מצמצם באופן בלתי סביר  
ולהערכת העותרות  , את מספר המציעים העומדים בתנאי האמור

קיימים בכל הארץ רק כחמישה מציעים פוטנציאלים העומדים  
הוא  2.1לדבריהן הפועל היוצא של סעיף . בתנאי הסף האמורים

במרבית העבודות   ניסיון אישי רבשהמשיבות שהן חברות בעלות 
במכרז ואף מבצעות פרויקטים ועבודות לגופים ציבוריים לרבות  

של עשרות  , כולל במחלפים מורכבים, (כקבלן משנה)נתיבי איילון 
,  באופן אבסורדי לטענתן, מוצאות עצמן, ח בשנה"מיליוני ש

 .  כבלתי מתאימות להגשת הצעה למכרז
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-ערעור על פסק דינו של בית המשפט לענינים מינהליים בתל אביב

שניתן על ידי כבוד השופטת   9.2.2010מיום  2733/09מ "עת -יפו ב

 גונן-אגמון' ר מ"ד

 :  בית המשפט העליון ביטל החלטת המנהליים

אין מקום בענייננו להתערב בשיקול דעתו של 1.

 עורך המכרז  

 שהוא בעל הסמכות והאחריות  2.

שתנאי הסף נקבעו , וכן מאחר שלא הובאה ראיה3.

את המכרז למידותיו של מציע  " לתפור"במטרה 

 פלוני או של קבוצת מציעים 
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 המשך -מסמכי המכרז 
 תנאים דיספוזטיבים  . ב

  2' וראו סע()מקסום יתרונות בעל המכרז)? מהן אמות מידה( 1    
 (  39ג .ה()לחוק

  אן חובה לבחור בכול אמות המידה          
 ((  ג)14אומדן ו , 13ט "משהב( )ברירת מחדל)מחיר ( א       
 וראו  )שירות / עבודה / מקרקעין / טובין  –איכות ( ב       

   "(ניקוד איכות מזערי"           
 .  כולל מיוחדות, ל לצורכי בעל המכרז"התאמה של הנ( ג       
 "שביעות רצון/ "מומחיות / ניסיון / כישורים / אמינות ( ד       

 (התוספת לחוק: וראו)            
 .התנהלות לעניין שמירת זכויות עובדים( ה       
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 "אמות מידה מפורטות"כללים לעניין 

 .תפורסם, שנבחרה כלליתאמת מידה . 1

 .המחירנבחר , כלליותאם לא נבחרו אמות מידה . 2

 .מפורטותחובה לערוך , כלליותנבחרו אמות מידה . 3

ולמעט  חובה לפרסמן , אמות מידה מפורטות. 4
מיקרים חריגים שירשמו ושבהם קיים חשש  

 .לפגיעה בניהול התקין של המכרז
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 המשך -תנאים דיספוזטיבים 

 (17ט "ומשהב 22. ג.ה(בהמשך" חילוט ערבות"וראו ) ערבות .ג
  סוגה    
 תנאיה   
 גובהה   
 משכה     
מבני , וכן ראו גם אי אף מערכות. אפשרות לתיקון ערבות)   

 (.לוי קבלני בנין, פלס
 (?חוזה אחיד) נוסח החוזה. ד

ניתן לצרף  )תוכניות ומפרטים / תנאי תשלום/ ז "לו    
 "(.  עקרים"
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 "(אס מערכות.אי"ו" בן יקר גת"וכן )" אי צירוף ערבות"

'  מ נ"אחים אוזן חברה לבניה בע 10392-05מ "בעע

  (.5.7.09ד מיום "פס, טרם פורסם)מינהל מקרקעי ישראל 
או  , לא צורפה להצעה ערבות כלל, מקום בו חרף תנאי המכרז. "1 

בדרך  , יש בכך לא צורפה ערבות ביחס למרכיב מסוים בהצעה
 .  בהצעת המציע, תיקון-בר-לאו, פגם מהותימשום , כלל

פוגע פגיעה קשה בערך השוויון בין  צירופה של ערבות כנדרש -אי2.
קשה אף מזו הנגרמת מצירופה של ערבות שאינה  , המציעים

 .  מתיישבת עם הדרישות הספציפיות של המכרז

,  כרוכה בהוצאה כספית ניכרת למציעהשגת ערבות בנקאית 3.
הערבות הבנקאית מצריכה  . ובנטילת התחייבויות שונות מצדו

 הוצאה כספית ועמידה בקריטריונים כלכליים אותם קובע הבנק
 (.  513-514' בעמ, שם, אר'ענין מג)

מנטילת  , בבד-בד, משתחרר, מציע הפוטר עצמו מדרישה זו4.
ציפייתו של מציע כזה לזכות  . התחייבויות כספיות הכרוכות בכך

במכרז חרף הימנעותו מנטילת התחייבויות הכרוכות במתן  
שקולה כמתן עדיפות בלתי שוויונית להצעתו ביחס  , ערבות

 ".  כי ציפייה כזו אינה יכולה להיענות, ברי. ליתר המתחרים
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 "הארכה חד צדדית של משך הערבות"

יחניוק ובניו הנדסה   12272-06-13מ "עת

 'אוניברסיטת בן גוריון ואח' מ נ"בע
 עתירה לביטול פסילת הצעת העותרת במכרז על הסף ולקביעה כי היא  

 האריכה העותרת גם את תוקף , משהוארך תוקף המכרז במספר ימים.הזוכה

 הערבות סוטה מנוסח ותנאי הערבות , לעמדת המשיבות. הערבות הבנקאית

 .  הקבועים במכרז
 . 

 : בית המשפט לעניינים מנהליים קיבל את העתירה ופסק

סטייה מנוסח הערבות תביא  , ערבות מטיבה דינה עקרונית כדין ערבות מרעה1.
אולם להלכה נוקשה זו ישנם חריגים  , לפסילתה ולפסילת ההצעה על הסף

בערבות הבנקאית שהגישה העותרת דנן נמנה על  " ליקוי"ה. מצומצמים
 .  אותם חריגים

 

בערבות מקורו בהחלטת בעל המכרז להאריך את  " ליקוי"ה, בנסיבות העניין2.
המועד להגשת ההצעות ובפרשנות הלגיטימית ותמת הלב שהניחה העותרת  

לא היה בה להקנות להצעתה יתרון  , הארכת מועד תוקף הערבות. מהנסיבות
בוטלו , משכך. הפוגע בעקרון השוויון וביתר הכללים של דיני המכרזים

,  ההחלטות על פסילת ערבות והצעת העותרת ועל זכיית הזוכה במכרז
ש הורה לבעלת המכרז לשוב ולדון בהצעת העותרת אל מול הצעת  "וביהמ
   הזוכה
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 "(אפליקום"וכן ) "ערבות מטיבה"
 (מ "אמנון מסילות בע 11565-09-13 ('חי)עתמ 

השאלה שעמדה לדיון בעתירה היא האם ערבות בנקאית שצורפה 1.
מעבר לנדרש   תוקפה מיטיב ביום אחדלהצעה למכרז אשר 

 .מביאה לפסלות ההצעה ,בתנאי המכרז
  :בקובעו כדלקמן, בית המשפט המחוזי קיבל את העתירה בחלקה2.

.  נדונו בהרחבה בעניין אפקון ערבויות מיטיבותסוגיית תוקפן של 
ראוי לקבוע כלל חד לפיו גם ערבות  בית המשפט העליון קבע כי 

כדי לפסול את  , כעקרון ,יש בהן, מטיבה וגם ערבות מרעה
המדיניות המשפטית אשר עמדה בבסיס הלכת   .ההצעה במכרז

אפקון בקביעת כללים נוקשים בנוגע לערבויות בנקאיות בהליך 
לא ניתן להתעלם  , יחד עם זאת. חשובה היא עד מאוד, המכרז

מאותם מקרים ברורים בהם פסילת ההצעה אינה מתיישבת עם  
הפגם  כזהו המקרה שלפנינו. שורת הצדק ומבחן השכל הישר

ברורה מאליה   ,שנפל הוא ללא ספק פגם הנובע מטעות טכנית
,  בעוד הוראת המכרז הנוגעת לתוקף הערבות נקבה במניין ימים

שלא  , הטעות נעשתה בתום לב. בערבות נכתב תאריך קלנדארי
,  לא זו אף זו. על מנת להשיג כל יתרון על פני המציעות האחרות

כך שהלכה למעשה לא נפגע השוויון , יתרון שכזה לא הושג בפועל
 .  בין המציעות
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  35949-06 ם-מ י"עת

 על)בשמות המציע בהצעה  העדר האחידות

 מהווה, וביניהם הערבות, 4של המשיב ( נספחיה 

  פגם מהותי 
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 הצעות אחדות חלופיות למציע אחד

קו מנחה שירותי מידע   26085-09-13 (ם-י)עתמ 

   הרשות לניירות ערך 'מ נ"ותקשורת בע
עתירה מינהלית נגד החלטה בדבר תוצאות מכרז שפרסמה  1.

בנוגע לאחת  , 3בגדרה הוכרזה הצעתה של משיבה  1משיבה 
,  במוקד העתירה. כזוכה במכרז, משלוש החלופות שהוצעו בה

לראות בשלוש החלופות שהוצעו  , סבירות החלטת ועדת המכרזים
לקבלן ולבוחנן  . כשלוש הצעות נפרדות, 3בהצעת המשיבה 

בשעה שהמכרז שותק באשר לאפשרות הגשת  , כהצעות נפרדות
 (נדחתההעתירה ) ידי אותו מציע -מספר הצעות במכרז על

עשויים להיות  , לעצם האפשרות לקבלת הצעות חלופיות ממציעים2.
בין אם הוסדרו התנאים לכך במכרז ובין  , זאת; יתרונות וחסרונות

קבלת הצעות חלופיות עשויה להביא תועלת  , מחד. אם לאו
כל אימת שההצעות כולן עונות על  ,לרשות מזמינת המכרז

דרישות המכרז שכן היא מעניקה לה טווח בחירה גדול יותר מבלי  
הדבר , מאידך. לשמוט את הבסיס להשוואה בין ההצעות השונות

  עלול לפתוח צוהר לתכסיסנות ולתמרון
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 הצעות אחדות חלופיות למציע אחד

קו מנחה שירותי מידע   26085-09-13 (ם-י)עתמ 

 הרשות לניירות ערך 'מ נ"ותקשורת בע

ראוי היה לקבוע מראש ובמפורש את האפשרות להגיש  . 3
ככל שהרשות המינהלית  )הצעות חלופיות במכרז 

ולהסדיר מבעוד מועד את כל , (מעוניינת בקבלתן
  .ההשלכות הכרוכות בכך

בנסיבות  , החלטת ועדת המכרזים לראות את לשון המכרז. 4
 ככוללת פרשנות המתירה הגשת הצעות חלופיות, העניין

זאת הן בשים לב ללשון  . באה בגדר מתחם הסבירות –
והן בבחינה מהותית של  , המכרז ולתכלית המכרז
ובכללם עקרונות השוויון  , עקרונות דיני המכרזים

  וכן עקרון היעילות הכלכלית, וההגינות
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 חילוט ערבות

 בסמכות וועדת מכרזים1.

 התנהגות בחוסר ניקיון כפיים. א: עילות2.

 מידע מהותי בלתי מדויק/  מטעהמידע . ב                   

 ביטל הצעתו לאחר המועד הסופי להגשה. ג                   

 לא פועל על פי הוראות , לאחר זכייה. ד                   

 תנאי מוקדם ליצירת  המכרז שהן                         

     .ההתקשרות                        
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 מכרז פומבי ברשויות מוניציפאליות
 מסמכי המכרז

 לרבות תנאים קוגנטים  , תנאי המכרז1.

 .ודיספזטיבים     

צירוף מעטפה  משתתף ולרבות " הצעת"נוסח . 2

 .ממוספרת

ראו בעיית האחידים ופרשנות  )נוסח חוזה . 3

 (.פטרנאליסטית

כתבי , (דירות)ראו תפיסת המכר )תוכניות ומפרטים . 4

 .טפסי הצעת מחירים -כמויות 

 (.ראו אחריות לפגם בציוד)ציוד שהרשות מספקת . 6

 .נוסח נדרש –ערבויות . 7
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 א17תקנה  –אומדנים 
 ?מהו אומדן1.

,  חובה-בעיריות .)אין חובה לערוך אומדן2.
 (.  אם מקרקעין ושמאות

 .חלק מהאמצעים לשמירה על השוויון3.

 .לכול מציע ציפייה לגיטימית4.

 .אן חובה לקבל ההצעה הזולה5.

 .חלוקת הנטל6.

 .אז יש לקבל" סבירות"אם ההצעה אינה חורגת מ7.

 .חובת שימוע8.
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 במוניציפאלי" זוטא"מכרז 
 רשאיתהעירייה . 1

 ביצוע עבודהאו  טוביןלהתקשר בחוזה להזמנת . 2

 ערך כספיבתחום מינימום ומכסימום של . 3

 פומבישאינו מכרז באמצעות . 4

וקביעה מראש של אמות  " רשימה מסווגת"על פי . 5
 המידה לפנייה אל המציעים

 קייםלהצטרפות ואין למנוע מ פתוחההרשימה . 6

 .להגיש הצעה אף אם לא נתבקש     

( 6, 4)פונקציה של סכום = הפנייה למספר מציעים . 7
  "(.מכרז סגור"וראו )

שלא כבמכרז  ) הזולה ביותרלקבל אלא את ההצעה  אין. 8
   (.פומבי
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 (במכרז שאינו ממוכן)הגשת הצעות 

,  התקופה להגשה בעיריות. )לוועדת מכרזיםהצעה תוגש . א
 אופייום לפי  90-לפני שבועיים ולא מאוחר מ לא

 .  המכרז ונושא

 חתומה  . 1: ההצעה . ב

 מלאה. 2                    

 שלמה. 3                    

 "(יהלומית פרץ)"במעטפה סגורה היטב . 4                    

 במספר עותקים/ במקום / במועד / בדרך . 5                    

 (    שני עותקים, ברירת מחדל)                       
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 (19תקנה )תיבת המכרזים 

 (.אחת או יותר" )נעולה" "תיבה. "א

 .מסמכי מכרזים" שמירת"מיועדת ל. ב

   (ע"העדר שקד" )אינוונטר"שלב ה –פתיחת התיבה 

 .אין חובה כי תיבת המכרזים תיפתח בידי וועדת המכרזים. א

 ":פותחי תיבה"מנכל המשרד רשאי למנות . ב

 המשרד" עובדי" מבין( 1                                                

 (?"קבלן"עובדי ? "חיצוניים)"                                                   

 .   לפתיחת תיבה" כשירים( "2                                                
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 פתיחת תיבת המכרזים  
 (תפתח עד סוף היום שאחרי המועד האחרון להגשה)

 בנוכחות וועדת המכרזים או. 1: התיבה תיפתח. ג

 שלושה לפחות מבין העובדים                                   . 2                               

 ".כשירים"ה                                  

בידי ראש  " מונה"חובת נוכחות חבר ועדה ועובד ש בעירייה 
 .            הרשות

 .ותכולן מעטפותה' מס. 1: חובת תיעוד בפרוטוקול.  ד

 .זיהוין. 2                                             

 (אם נערך)האומדן . 3                                             

 בעיריות  )מבוקש / מחיר מוצע . 4                                             

 !!  ראו דילמות...?חובת הכרזה                                                 

 (.מחיררק אם  אמת המידה היא (. ב" סוד"טענה ל(. א  
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 משפט לעניינים מנהליים-בית המשפט המחוזי בירושלים בשבתו כבית

 ר יגאל מרזל"השופט ד' לפני כב

 מדינת ישראל' מ נ"אלאימאן שירותי חברה ורווחה בע 33117-08-10מ "עת

 

 
 :  נקבע

שמקיים את  יש לפרש תנאי סף במכרז באופן 1.

 .  ולא באופן הפוסל אותה, ההצעה

העובדה שמרבית המציעים פרשו את תנאי הסף 2.

   ראיה מכרעתבבחינת  אינהכשיטת הרשות 

של תנאי   לפרשנות הראויה והתכליתיתבאשר 3.

אין לקבל פרשנות שאינה תואמת את  . הסף

 .לשון המכרז

 



58 

נתיבי ישראל  ' מ נ"ענבר בטיחות בדרכים בע 13-03-46265( א"ת)

;  צילה צפת; מנהלי)מ "החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע -

  העתירה נדחתה( 01/07/13
ש זה אינו שם את שיקול דעתו במקום שיקול דעתה של ועדת  "בימ, ככלל.1

 .  ועומד לה שיקול דעת כמו גם חזקת תקינות המעשה המנהלי, המכרזים

ש יתערב בהחלטת הוועדה רק כאשר נפל בהליכי המכרז פגם מהותי "ביהמ. 2
 .  הפוגע בעקרונות היסוד של דיני המכרזים

של  לשונונקודת המוצא היא . כללי הפרשנות התכליתיתתנאי מכרז יפורשו לפי . 3
מתוך מגוון  . שהיא סובלת" מתחם האפשרויות הלשוניות"המכרז ויש לבחון מהו 
 .  בפרשנות המקיימת את תכליות המכרזיש לבחור , האפשרויות הלשוניות

לפי לשון המכרז  , לאומד דעתו הסובייקטיבי של עורך המכרזיש ליתן משקל . 4
יש , במקרים בהם קיימת עמימות לגבי פרשנות תנאי הסף. ולנסיבות החיצוניות

פרשנות המקיימת את הצעות משתתפי המכרז על פני פרשנות  להעדיף 
אך זאת רק כאשר המרחב הפרשני אינו נמצא במתח עם , הפוסלת אותן

 .  פרשנות תנאי המכרז בהתאם לתכליתו

כ פגם  "מהווה בד, שִהנו תנאי חיוני להשתתפות במכרז, עמידה בתנאי סף-אי. 5
גישה קפדנית  יש לנקוט בעניין זה . מהותי שיוביל לפסילת ההצעה על הסף

מקדמת את יעילותם של הליכי המכרז  , המגבירה את הוודאות המשפטית
 .  ומצמצמת את פוטנציאל ההתדיינות לגביהם

חובת שמיעה כאשר בכוונתה לקבל החלטה הסוטה  על ועדת המכרזים חלה .    6
במקרים בהם וועדת המכרזים מתכוונת לפסול הצעה  . מדרך המלך של המכרז

עוגנה חובת השמיעה במפורש רק בתקנות המסדירות את מכרזי , עקב תכסיסנות
 .  השלטון המקומי
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 עקרונות –הצעה תכססנית 

' נמ "מסיעי אריה שאשא בע 13-07-28544( ם-י)עתמ    

  החשב הכללי -משרד האוצר 
 במסגרתה הוכרזה, עתירה כנגד החלטת ועדת המכרזים של החשב הכללי במשרד האוצר

 אזור  ) 6כזוכה במכרז בתחום הפעילות של נסיעות מזדמנות באזור  2הצעת המשיבה  

 .השאלה עיקרית שבמחלוקת היא האם ההצעה הזוכה היא גירעונית או תכססנית(. הדרום
 

 :בית המשפט לעניינים מנהליים דחה את העתירה ופסק

 היא מושג גג הכולל בתוכו מגוון הצעות שהמכנה המשותף להן הוא חוסר " הצעה תכססנית"

 מבוססת על כך שהמציע  " העמסת מחירים"הצעה תכססנית מסוג של . תום לב מצד המציע

 מזהה או מניח כי קיים פער בין הוראות המכרז לביצוע בפועל והמרכיב התכססני יונק את

 ,הקביעה האם הצעה מסוימת היא תכססנית אם לאו. חיותו מהפער בין התכנון לביצוע 

 חשד להצעה תכססנית מחייב את. אינה מדע מדויק והיא נבחנת על רקע נסיבות העניין 

 עליה  לתת  משקל לנסיבות. ועדת המכרזים לבדוק את ההצעה בצורה יסודית ומעמיקה 

 למשקלם, להיקף הפריטים המתומחרים באופן בלתי ריאלי, לתום ליבו של המציע, העניין 

 .של הפריטים ולפער בין ההצעה החשודה ליתר ההצעות

 משלא הוכח כי היא גירעונית או  , בנסיבות המקרה הנדון אין לפסול את הצעת הזוכה

 אין לקבל את טענת העותרת לגבי עצם קיומו של פער בין מספר שעות ההמתנה. תכססנית

אף אם היה פער . י הזוכה"שנקבעו במכרז לבין מספרן בפועל ולגבי ניצול פער שכזה ע 
 אין הדבר מוביל בהכרח למסקנה כי, כאמור

 .  החברה ידעה עליו וניצלה אותו לשם הפקת רווח על חשבון עורך המכרז 
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עמותת ברכת   14-03-55729( ם-י)עתמ  -תאום הצעות  

 רשות מקרקעי ישראל, ועדת מכרזים' יוסף שלום לדיור נ

עתירות כנגד תוצאות מכרז של רשות מקרקעי  דחהש "ביהמ1.
הוכח ברמה בקובעו כי , ישראל והחלטות וועדת המכרזים

וכי , המביא לפסילת הצעותיהן, הנדרשת תיאום בין העותרות
 לא נפל פגם בהחלטת הוועדה שלא לפסול את המשיבות

ומציע שפעל בתיאום   תיאום הצעות במכרז כמוהו כתכססנות2.
רף ההוכחה הנדרש לצורך קביעת  . יש לפסול הצעתו על הסף

,  חשד סביר מבוססהנו זה של  המינהליתיאום במשפט 
במקרה דנן אין להתערב בהחלטת  . להבדיל מחשד סביר כללי

המבוססת על  , היו מתואמות 1-2הוועדה כי הצעות העותרות 
אין גם  . ראיות מינהליות שמעלות חשש סביר ומבוסס לתיאום
הוועדה  , 3-5מקום להתערב בהחלטה שלא לפסול את המשיבות 

,  ביצעה עבודה יסודית וראויה בבחינתה הצעות מכרז זה
החלטותיה מנומקות ואופן הפעלת שיקול דעתה בעניין מצוי בתוך  

 .  ואין כל עילה להתערבות בהכרעתה, מתחם הסבירות
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זמן סביר מפתיחה  "בתוך )בדיקת ההצעות 
 .(ג.ה 38' סע"()התיבה

 .וועדת המכרזיםהבדיקה תיערך בידי . א

 (.??" )סגירה"אין לדון בהצעה שאינה בתיבה במועד ה. ב

 :של הצעות פסילהוסמכויות  תיקוןסמכויות . ג

 :לתקן הצעות( ?פררוגטיבה) ר"סמכויות היו. 1    

 טעויות חשבונאיות( א        

 "(טלדור)"טעויות סופר ( ב        

 ?  "אחרות"טעויות ( ג        

 .מרמה" לא( ד        

 .'והודעה למ' בדיקת ההצעות וכולל פרוטוק במהלךהתיקון רק 
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 סמכויות תיקון ופסילה  

 :בפסילת הצעות הוועדהסמכויות . 2

 "(יוסף חורי" –" מותנות"כולל )חסרות ( א: רק אם    

 מוטעות( ב                  

 מבוססות על הנחות בלתי נכונות( ג                  

 הבנה מוטעית של נושא המכרז( ד                  

אך רק ( ולכן סמכות לתקן) שלא לפסוללוועדה סמכות . 3
 .  מטעמים מיוחדים שירשמו בפרוטוקול
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 "  משא ומתן"ו " בירור"הליכי 

 מטעמים מיוחדים שירשמו( 1: הוועדה רשאית. א
 מציע להזמין( 2                                
 בהצעה ואחריםכדי לברר פרטים ( 3                                
 קבלת החלטהלה לשם  הדרושים( 4                                
 .כול התהליך מחייב תיעוד בפרוטוקול( 5                                

 "(.מונולוג"לעומת " דיאלוג)"משא ומתן . ב
 כולל האפשרות  )ע הוועדה ופרסום הכוונה מראש "שקד( 1    

 (.שלא לנהל משא ומתן         

   (42אך ראו שקף ( )7)-(1( )א) 7רק במסגרת תקנה ( 2    
    3 )best & final – ראו את דרך הניהול בשקופית הבאה. 
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מ  "מנופי אבי תובלה ושירותים בע 4100-09פ "ה

 'מ ואח"א בע"קצא' חב' נ

 :  הוחלט

לצורך שינוי תנאי  , במקרים מסוימים1.

במכרז  זוכהמ עם "ניתן לנהל מו, ההתקשרות

 לשינוי המועדים והורדת המחיר  

אמצעי לעקוף את דיני בתנאי שהדבר לא יהווה 2.

המכרזים ולא יהיה שינוי משמעותי או מהותי  

לאחר שהודע  מהמטריה הנדונה במכרז וזאת 

 לזוכה על זכייתו
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 ניהול משא ומתן
 עקרונות

בידי וועדת  " מתאימה"בחירת הקבוצה ה1.
 .המכרזים

  ומתועד באופן מלא שוויונימ "תנהל מו2.

 מ"בנוכחות היועצ3.

.4Best & final  מ"אין להמשיך במוולאחריו 

השקופית  )מ "מותר לנהל מו –אם הצעה יחידה 5.
 (הבאה

 .מ לאחר שכבר החל"אין להפסיק מו6.

 



66 

 המשך -מ "מו

 ,  רק מציע אחדכללה קבוצת המציעים הסופית . 7

 :רשאית הוועדה    

 מ ורשאית לקבוע כי יגיש  "רשאית לנהל מו. א    

 .הצעתו הסופית בכתב ולא לתיבה        

 מ"להחליט לא לנהל מו. ב    

הצעה   – 23תחול תקנה , אם רק מציע אחד. 8

 .יחידה
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" חובת הכשרה"ו 8תקנה )וועדת המכרזים 
 (ב42תקנה 

 .לפחות וועדה אחת, בכול משרד. א

 נציגו/ ל "המנכ –ר "יו. ב

 נציגם  / חשב יועץ משפטי . ג

ל רשאי למנות עוד שני חברים ובמקרים  "המנכ. ד
 ( .  נימוק בכתב)שלא מעובדי המשרד , חריגים

ל  "השר רשאי למנות ליחידת סמך והחשכ. ה
 .ר"ל משמש כיו"בינמשרדיות כשאז החשכ



68 

 " מקנוניה" חשש –הסטוריה  –הצעה יחידה 

   משרד השיכון' מנורה נד "בפס   

דרך המלך היא בדיקת  השופטת דורנר קובעת כי    

 .  החריג הוא פסילתה. ההצעה

מציע שהשקיע וטרח אין זה הוגן שלאור  : הנימוק   

העובדה שהוא היחיד שהגיש הצעה יפסלו את 

 . הצעתו

הטיל את הנטל על ועדת המכרזים  ד זה "פס   

להסביר מדוע החליטה בכל זאת לפסול את  

 .  ההצעה
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 (23תקנה )הצעה יחידה 
 (אופציות 3) שנותרה לדיוןאו  שהוגשההצעה יחידה . 1

 "מריעה"הצעה : ' אופציה א" פומבי"מכרז . א    

 או שנותרה  , הוגשה במכרז פומבי הצעה יחידה(1.א        

                 במחיר    , הצעה יחידה לדיון לפני ועדת המכרזים              

   אמדן שוויעם עורך המכרז לעומת  המרע              

 "(אומדן טמיר)"ההתקשרות               

 ,  על כך למגיש ההצעה להודיעועדת המכרזים  רשאית (2.א        

 :ולאפשר לו( 3.א        

במועד , עם עורך המכרז בתנאים המיטיביםלהגיש הצעת מחיר     
 .שתקבע
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 המשך -הצעה יחידה 
 " רגילה"הצעה ' אופציה ב" פומבי"מכרז . ב

 או  , הוגשה במכרז פומבי הצעה יחידה( 1.ב     

 שנותרה הצעה יחידה לדיון לפני ועדת              

 המכרזים            

 בחירת   ועדת המכרזים להחליט על  רשאית( 2.ב     

 (:  אופציות 3)ההצעה             

 או   בהתאם לתנאי המכרז*            

 ,  ביטול המכרז*            

 היא להחליט   רשאית( ביטול)כאמור  ואם החליטה*            

 עריכת מכרז חדשעל             
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 המשך -הצעה יחידה 

 "סגור" הצעה יחידה במכרז. ג

 לבחור בהצעה   אינה רשאיתועדת המכרזים ( 1.ג   

 , יחידה מקום שנתקיים מכרז סגור          

 אם זו נוכחה   באישור ועדת הפטור המשרדיתאלא ( 2.ג   

 ;  לא תביא תועלתלדעת כי עריכת מכרז נוסף           

 שקלים   4,000,000על  עלה שווי ההתקשרות( 3.ג   

   אישור ועדת טעונה ההתקשרות את : חדשים           

 .הפטור          
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 ((ב) 23תקנה )אי הגשת כול הצעה 
 הצעה למכרז או   כל לא הוגשה1.

 ,  ועדת המכרזים על הצעה כלשהי לא המליצה2.

 (:שתי אופציות)המשרד רשאי3.

 או  , לפי העניין, פומבי או סגורמכרז  לפרסם (א       

 באישור ועדת הפטור    ללא מכרז להתקשר( ב       

 אם זו נוכחה לדעת שעריכת  , המשרדית            

 ;  לא תביא תועלתמכרז נוסף             

 שקלים   4,000,000עלה שווי ההתקשרות על ( ג       

  טעונה ההתקשרות את אישור ועדת הפטור: חדשים           
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 פסיקה –הצעה יחידה 
 המועצה עספיא  ' מ נ"בע 1985שרותי נוי  56212-04-13מ "עת

במכרז לאיסוף   2' זכיית המשיבה מס נפסלה, לבקשת העותרת1.
  שהצעת העותרתכך , ופינוי פסולת משטח המועצה המקומית

 .  היחידה שנותרההיא 

השאלה שבמחלוקת היא אם ראוי להכריז על הצעת העותרת  2.
כהצעה הזוכה במכרז או להורות על החזרת הדיון לועדת  

  המכרזים
,  ש הכריז על הצעתה היחידה של העותרת כזוכה במכרז"ביהמ3.

 בהיותה 

 ,  בכל תנאי המכרזהעומדת  הצעה סבירה. א        

 שלא הועלתה נגדה כל טענה. ב        

 ,  טיב המכרז מחייב קבלת החלטה בהקדםבנסיבות העניין . ג        

והחזרתו עלולה לעורר אי  לוועדה  מיותר להחזיר את הדיון. ד        
 .  נוחות כי ההחלטה החדשה לא תהיה נטולת פניות
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 (10תקנה )עבודת וועדת המכרזים 

 רוב החברים   –מניין חוקי . א

 החלטה ברוב קולות. ב

 חובת הנמקה. ג

 עליו הנוכחיםפרוטוקול וחתימת . ד

 מכריע –בתחומם , יועץ משפטי/ עמדת חשב . ה

 במהלך עבודתה להשתמש במומחים, הוועדה רשאית. ו

כולל בני זוג של צאצאים   –" קרוב)"איסור עניין אישי . ז
 .  בתאגיד" בעל עניין"ו
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 תפקידי וועדת המכרזים
התקשרות ומכרז ולאשר   כוללהחליט על 1.

 ((8)ו ( 2),(1)3' למעט תק)מסמכי המכרז 

 "פניה מוקדמת לקבלת מידע"להחליט ולבצע 2.

להחליט על הליך תחרותי ועד מכרז מסגרת  3.
 וכן מכרז ממוכן לסוגיו

 החלטה במכרז כול להחליט 4.

 7מ על פי תקנה "לנהל מו5.

 ג3 –ברירה . ב לממש ז16 –לחלט , 9 –לסווג 6.

 (  ב)א8וכן ( 11( )א)א 8וראו 7.



77 

 (21תקנה )החלטת וועדת המכרזים 
 .ההצעות כולרק לאחר סיום בדיקת . א
 .הפרטים הנדרשים כולרק לאחר בדיקת . ב
 (:  ר"סמכות היו ,בעירייה)רשאית . ג

 הצעה  : דוגמא)לבחור את ההצעה המתאימה ביותר ( 1    
 או (  וחובת הנמקה –הזולה ביותר  אינהש        

  טעמים מיוחדיםלא לבחור כול הצעה שהיא בכפוף ל( 2    
 (.כולל זכות הבאת טענות) חובת השימוע וקיום         

 אם נתנה לכך  , "חלק" / "פיצול"להחליט על ( 3    

  .הודעה במסמכי המכרז        
  ((  ט) 17ט "משהב)הצעה יחידה ( 4   
יוצא אותו מכרז   לאלא בא בחשבון ו, עקרונית, מכרז ביטול. ד

                                                           .פעמיים
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 (כולל אי בחירת כול הצעה)אפשרות ביטול מכרז 
 :בעניין מנורההשופטת דורנר בפסק הדין ' דבריה של כב1.

פותח  , הגורר פירסום מכרז אחר במקומו, ביטול מכרז לאחר פתיחת תיבת ההצעות"      
בכך נפגע . פתח להתקשרות בחוזה עם מציע שלא היה זכאי לזכות במכרז המקורי

ככל שהדבר  , ככלל, עלכן. יסוד בדיני המכרזים-עקרון התחרות השיוויונית שהוא עקרון
 (.26-27' עמ, שם". )אפשרי יש להימנע מביטול מכרז

(  4)2004מח -תק)' שר הבינוי והשיכון ואח' נ' אח 10-פינץ חניט ו 209/01( ירושלים)מ "עת.  2
 :בו נקבע כי, (2585' עמ, 2567

 
ולנקוט  , ביטול מכרז הינו צעד קיצוני שעל הרשות הציבורית להימנע ממנו ככל שניתן"

המשתתפים במכרז זכאים לצאת מנקודת . בו אך בנסיבות קיצוניות ויוצאות דופן
ביטול מכרז פוגע . וההסכם עימם יכובד וימומש, כי יערכו הסכמים עם הזוכים, הנחה

ביטול המכרז פוגע בהתחייבויות  . באמון הציבור בכלל ובאמון המשתתפים בו בפרט
הוא מוריד לטמיון את כל ההוצאות והעבודה  , ובהליכים בהם נוקטת הרשות הציבורית

התחרות והשיוויון  , הכרוכה בגיבוש ההצעות ובמיוחד הוא מפר את עקרונות הסודיות
כי ככל שהליכי המכרז מצויים בשלב  , אך ברור הוא. העומדים ביסוד דיני המכרזים

כך תידרש זהירות יתירה בהחלטת הרשות להורות על ביטול המכרז  , מתקדם יותר
 (".26, 21( 1)ד נא"פ, מדינת ישראל' מ נ"איזי אהרון בע" מנורה" 6283/94א "ע)
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 המשך -החלטת וועדת המכרזים 

 ((.ו) 22' וראו גם עיריות סע" )הצעה יחידה( "4

 במכרז סגור נדרש  . על מכרז פומבי, בעקרון, מדובר . א    

 אין   "אם סברה ש, אישור של וועדת הפטור המשרדית         

 (₪מליון  4וכך גם אם עלה השווי על ". תועלת         

 הוועדה רשאית לבחור היחידה או מכרז חדש . ב    

 אפשר שתוגש הצעה חדשה" מרע"אם ההצעה במחיר . ג    

 אם לא הוגשה כול הצעה אפשר להתקשר בלא מכרז  . ד    

 .   באישור וועדת הפטור המשרדית        
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 (13. ג.ה)וועדת המכרזים 

 המנהל הכללי . 1

או   באישור ההנהלה של המוסד להשכלה גבוהה. 2

באישור ועדת משנה שתסמיך ההנהלה לעניין 

 ,זה

 ,ועדת מכרזים אחת או יותרימנה . 3

 ,  שלושה חברים לפחותבת . 4

,  או נציגו שהוא עורך דין, יועץ משפטיובכללם . 5

 או נציגו   וחשב המוסד
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 1חלופה  –וועדת הפטור 
הנהלת המוסד להשכלה גבוהה או ועדת הביקורת של המוסד  . 1

תמנה ועדת פטור בת , אם הוסמכה לכך בידי הנהלת המוסד
 :אחד מאלהשמתקיים בה  ,שלושה חברים

 :חבריה הם (1)    

 יושב ראש הנהלת המוסד או יושב ראש ועדת   (א)    

 יושב  והוא יהיה , או נציגו של מי מאלה, הביקורת          

 ;הראש          

 ;עובד המוסד להשכלה גבוהה שאינומי  (ב)    

 או נציגו של היועץ המשפטי שהוא   של המוסדהיועץ המשפטי  (ג)    

 ,  עורך דין            

 הוא לא יכהן כחבר ועדת, שאם מינה היועץ המשפטי נציג בלבדו

 ;הפטור בדיונים על החלטות ועדת המכרזים שהתקבלו בהשתתפותו
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 2חלופה  –וועדת הפטור 
 :חבריה הם

 עובדי המוסד להשכלה גבוהה   שאינם שני חברים( א)

 ואחד במוסד להשכלה גבוהה  ואינם בעלי עניין     

 ;מהם יהיה יושב הראש     

או נציגו של היועץ המשפטי   של המוסדהיועץ המשפטי ( ב)

 ,שהוא עורך דין

 הוא לא יכהן , ובלבד שאם מינה היועץ המשפטי נציג 

 כחבר ועדת הפטור בדיונים על החלטות ועדת המכרזים 

 "  בעל עניין", לעניין זה; שהתקבלו בהשתתפותו 
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 פטור ממכרז

 עקרונות

 .מנחות בכול מקרה. ג1ב ו 1תקנה . 1

 .פרשנות מצמצמת להוראות הפטור. 2

 משרד  "או " משרד. "א: שימוש בטרמינולוגיה. 3

 "התאגיד" = "האוצר                                                

 " = החשב הכללי. "ב                                           

 ואף אם תוארו   " ל"המנכ"                                                

 .שונה                                                
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 " תאגיד"הוראות ייחודיות ל –פטור ממכרז 
 רכישת זכויות במקרקעין1.

אם המקרקעין המסוימים  , רכישת זכויות במקרקעין      
דרושים לשימוש החברה מפאת מיקומם המיוחד או בשל 

 .תכונה ייחודית אחרת

  "מכרז מרכזי"התקשרות בעקבות . 2

 במכרז מרכזי שזכה מיהתקשרות הנעשית עם     

 באותו מכרזל "לתנאי החשכ זהיםבתנאים . א    

 בתנאים המטיבים עם התאגיד. ב    

 .ממשרדאו טובים  שירותיםהתקשרות שעניינה  רכישת . 3
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 "תאגיד"הוראות ייחודיות ל –פטור 

 חשש לפגיעה בתפקוד על פי דין. 4

 התקשרות תאגיד אינה טעונה מכרז  . א    

 אם עריכת מכרז לגביה או לגבי התקשרויות  . ב    

 מסוגה        

 לפגוע ביכולתו של התאגידעלולה . ג    

   לספק שירות, על פי דיןלמלא תפקיד מתפקידיו . ד    

 לציבור או   חיוני מצרךאו          

 .  עקרונות ניהול שנקבעו בחוק שהקימולפעול לפי . ה    



86 

 המשך פטור –התקשרויות של תאגיד 

שהקים  של התאגיד  חברת בתהתקשרות עם .  5

 ובלבד   התאגיד לצורך מילוי תפקידיו

שהתקשרויותיה של חברת הבת עם צדדים  .  6

ככל שהן נובעות מן ההתקשרות עם , נוספים

 .ייעשו במכרז, התאגיד



87 

 (9. ג.ה) 5תקנה  -פטור 
 ".מעין מכרז"התקנה איננה תקנת פטור אלא 1.

 בעל מקצוע מומחההתקשרות עם : "הנסיבות2.

 לרכישת שירותיםאו  ביצוע עבודההתקנה מתייחסת ל3.
 ((.8)3עיריות : וראו! )בלבד

 מקצועית הדורשת ידע  עבודה . א:  קטגוריות4.

 רשימה   – ומומחיות מיוחדים                               

 (24' עמ! )סגורה                               

 הדורשת יחסי אמון מיוחדיםעבודה . ב                          

 ( 25' עמ! )רשימה פתוחה -                               

 או                                                            השכלה רכישתאו  ספרותיתאו  מדעיתביצוע עבודה . 5

 ((.  5)3עיריות . )מקצועית הכשרה     
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 הליכים -5תקנה  –פטור 
פניה "המכרזים עריכת וועדת חובת בדיקה בידי . א

,   מטעמים מיוחדים שירשמו, אם לא" .  תחרותית
 (.3()ג)5וראו )הבאות בחשבון  מספר הצעות

,  בסבב מחזורי ברשימהלמספר מציעים ש,  הפניה . ב
.  למשרד היתרונותוהמעניק את מירב , הוגןבאופן 
 ".בחינה דו שלבית"אפשר 

 כלליות  הפניה תכלול פרטים לעניין אמות מידה . ג

                               (25' עמ( 2()ד)5: וראו)    

בעל  , מומחהלא תחול אם התקשרות אם ' פיסקה ג. ד
שבחר   מובהקים בתחומם ניסיון ומוניטין,  כישורים

    .ר או חבר ועדה ציבורית או בורר "לצורך יו שר
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 המשך - 5תקנה 
דו  "אפשר ")פניה תחרותית"אם קבעה הוועדה 

 "(שלבית

רשימה  "הצעות מתוך ה' הוועדה תבדוק מס1.

מחיר  לרבות מ .ועל פי א( 16תקנה " )המסווגת

 "בחינה דו שלבית"ואפשר ( 22תקנה )

 לא יפתחו, משלוש הצעות פחותאם הוגשו ( א2.

  מלכתחילהותיערך פניה נוספת למציעים           

  ולעוד חמישהאו למציעים בפניה הראשונה           

 אלא אם  )על פי המספר הנמוך מבינהם           

 (    לעשרה לפחותמלכתחילה הייתה פנייה           



90 

 המשך - 5תקנה 
 "הסכם מסגרת"סמכות ל

 "בעל מקצוע מומחה"רשאית לערוך עם  הוועדה.1

 בעקבות מכרז שלא. 2

 פנייה תחרותיתאם נעשה ההסכם בעקבות . 3

 :אלה כולונתקיימו . 4

 ברירה וכול הארכה  .כולל כול ז) מצטברת.ת. א    

 עד  ושווי מצטברשל עד חמש שנים (( 4)3)        

 ₪ ארבעה מליון         

   תחומי פעילות מוגדריםההסכם הוא ל. ב    
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 תשומות הכלה גבוה – 8תקנה . ג.ה
לביצוע , בטוביןהתקשרות מוסד בחוזה לביצוע עסקה 1.

אם , טעונה מכרז אינה, עבודה או לרכישת שירותים
 היא

,  ספרות מדעית, מכשור מדעיהתקשרות לרכישת  2.
ציוד מדעי וחומרים המשמשים לפעילות השכלה  

  גבוהה ושירותים החיוניים למחקר
מאפייניהם הרלוונטיים לצורך פעילות  הנדרשים בשל 3.

לשמור על  לרבות בשל צורך , ההשכלה הגבוהה
 אחידות או רציפות במחקר, אמינות

לרכישת ספרות  ובלבד ששווייה של התקשרות כאמור 4.
מדעית או של הזמנה בודדת של חומרים אינו עולה  

   שקלים חדשים 500,000על 
 למניעת תלות בספקיםוהכול בכפוף לכללים 5.
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 התקשרות עם מתכננים –א 5תקנה 
 "מתכנן"מיהו . 1

, שהוא אדריכל בענף התכנוןבעל מקצוע     

שמאי  , מפקח, מנהל פרויקט, יועץ, מהנדס

 (רשימה סגורה. )מודד, מקרקעין

 .5על אף תקנה . 2

ולמעט מ .בחירה מהמאגר עם א –' מ 1.5עד . 3

 .מחיר

 –' מ 3ומעל . פנייה תחרותית –' מ 3מעל ועד . 4
 (80%מחיר והשאר  20%) פומבימכרז 

 ((  2()ג)א5תקנה : וראו)    
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 תקנות כלליות – 3תקנה 

 1פיסקה 

שקלים   50,000על  אינו עולההתקשרות ששווייה 1.

 ;  חדשים

  תקופה רצופה של שנים עשר חודשיםואולם בכל 2.

, בלא מכרז, מתקשר מסויםיתקשר המשרד עם  לא3.

העולה על   כוללבהתקשרויות בסכום  לפי פסקה זו

 , שקלים חדשים 100,000

התקשרויות שנכרתו בתקופה   ובמניין זה יבואו גם4.

, (4)כהגדרתה בפסקה , כהתקשרות המשךהאמורה 

 ;פסקה זולפי  במקורהלהתקשרות שנעשתה 
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 השכלה גבוהה – 3תקנה 

 1פיסקה 

התקשרות מוסד להשכלה גבוהה בחוזה לביצוע 
לביצוע עבודה או  , בטובין או במקרקעיןעסקה 

אם היא  , אינה טעונה מכרז, לרכישת שירותים
 :מאלה אחת

  100,000על  אינו עולההתקשרות ששוויה ( 1)
  עולהשקלים חדשים ובלבד שהתקשרות ששוויה 

בדיקת  שקלים חדשים תיערך לאחר  60,000על 
 ,  כמה הצעות הבאות בחשבון
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 3תקנה 
 1סייגים לפסקה 

בכל תקופה רצופה של שנים עשר חודשים לא יתקשר המוסד עם  1.
  לפי פסקה זו, בלא מכרז, מתקשר מסוים

 או   ענייןבאותו  אחתמהתקשרות ביותר ( 1( )א)        

 ;הימנעות מעריכת מכרזהיא  לפיצולאם הסיבה ( 2)              

שקלים   300,000על  עולהה כוללבהתקשרויות בסכום ( ב)        
ובעניין זה יבואו גם התקשרויות שנכרתו בתקופה , חדשים

,  (4)3כהגדרתה בתקנה , האמורה כהתקשרות המשך
 ;פסקה זולפי  במקורהלהתקשרות שנעשתה 

כדי למנוע מהמנהל הכללי של מוסד לאשר לפי תקנה  אין באמור.  2
שקלים   300,000על  העולההתקשרות המשך בסכום ( 4)3

 ;תקנה זולפי  במקורהחדשים להתקשרות שנעשתה 
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 לגיטימיות הפיצול

ש יבחן אם פיצול העבודה לשלבים הינו פיצול  "ביהמ

 .  או שמא פיצול אמיתי לחלקים, מלאכותי

 

כי מקום שבו מפצל המציע את העבודה   ההלכה היא

לדוגמא רק על מנת לאפשר לקבלנים בעלי  ), לשלבים

יש בכך פגם , (סיווג בלתי מתאים להשתתף במכרז

 .  המצדיק את ביטול המכרז

 

  כך גם פיצול המכרז לרכיבים על מנת לפטור את המציע

 פי חוק הינה עילה לפסילתו  -מחובת המכרזים על
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' 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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 (4)פיסקה  3תקנה  –פטור 
 התקשרות המשך

 

 מטיבים ושמירה על אחידות מטעמי חסכון ויעילות/התקשרות המשך בתנאים זהים

 

 'חלופה ג'                                      חלופה ב'                                  חלופה א      

 ל                    באשור וועדת הפטור"מכרזים                    באישור הוועדה ומנכ.באישור ו

 תנאים                                       תנאים                                           תנאים      

 

 אינה כאמור   -              או' אינה כאמור בחלופה א -בסמוך           /נעשית במהלך-

 'או ב' ההתקשרות הראשונה                      בחלופות א -:                 הראשונה וכן. לה 

 בנסיבות מיחדות -תחרותית           . פ/ללא עלות נוספת                    נעשתה במכרז -

 מטעמים מיוחדים -הראשונה       תחילתשנים מ 5בתוך  -או                                        

 השווי המצטבר של כול                     שירשמו   -השווי המצטבר של כול          -

 ההמשך כולל האשונה אינו עולה על הראשונה.ה,        ההמשך כולל הנוכחית. ה 

 ₪ מליון  2.5ואם החל          ויחד עם הנוכחית עד ₪  אלף  50עד  

 חודשים 12נשמר פער של  -אלף  150תחרותית עד /במכרז 

 (ה()2()ב)4וראו )  קודמתהמשך .לה הנוכחית.בין ה                                ד ירון ברדה"עו

 התקשרות המשך

 מטיבים ושמירה על אחידות מטעמי חסכון ויעילות/התקשרות המשך בתנאים זהים

 'חלופה ג 'חלופה ב 'חלופה א

 באשור וועדת הפטור ל"באשור הוועדה ומנכ באשור וועדת מכרזים

 :וכול התנאים :וכול התנאים :וכול התנאים
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 עיריות -התקשרויות המשך 
 חוזה. 1 –( א( )7)3

 העירייה   הוצאות המגדיל. 2                

 שבחוזה הקייםבפרטים . 3                

 ביחס   50%עד ובתנאי שההגדלה . 4                

 .ים/לאותו פרטלהוצאה המקורית                     

 לחוזה הקייםפרטים  הוספת. 1 –( ב()7)3

  25%עד בתנאי שההוצאות יגדלו . 2               

 מכלל הוצאות העירייה בחוזה הקיים                   

   איןכי  קבעה המועצהאם  50%או עד . 3               

 .תועלת                   
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 3תקנה  –פטור 
 "תאגיד ממשלתי"התקשרות עם  –( 5) 3תקנה ( ד

 :אלהשכול ובתנאי ((  13)3וראו עיריות )      
 למטרות שלשמן  התקשרות עם תאגיד ממשלתי . 1      

 הספקת שירות או מצרך  או לצורך  הוא הוקם         
 . שהתאגיד מוסמך לספק         

   מיטביותושג באופן  ייחודיתמטרת ההתקשרות . 2      
 המדינה בתאגיד הממשלתי " שליטת"עקב            
 או )וקיים תאגיד ממשלתי אחד בלבד לצורך זה            
 .  בהמשךפומבי התחייבות ל, (מכרז סגור           

 .זכאים לגמלה על פי דין 85%. 3    
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  3תקנה  –פטור 

  "תאגיד"התקשרות עם  –( 6) 3תקנה (. ה

 החלטת ממשלה להעביר   עקב. 1                           

 לתאגיד מטלות של יחידה                                

 עם עובדים או  יחדממשלתית                               

 נכסים של אותה יחידה לתקופה של                               

 .  שנים 3עד                               

 ההתקשרות היא עם התאגיד . 2                           

 .במסגרת תפקידיו בחוק שהקימו                              
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 3תקנה  –פטור 
 (6. ג.ה)' ג3תקנה (. ו

 של משרד" זכות ברירה"מימוש  

 'מצב א 

 וועדת   נדרש אישור  – בעקבות מכרזהחוזה נכרת 

   המכרזים

 'מצב ב

 עולה על ושווי ההתקשרות , שלא בעקבות מכרזהחוזה נכרת 

 אישור ועדת הפטור ( בנוסף)נדרש , ₪מליון 
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  3תקנה  –פטור 

 (:17)3. ג.ה()28) 3תקנה (. ז

   "מיוחדות ונדירות"נסיבות       

   מיוחדותהתקשרות בנסיבות . 1      

 ונדירות           

 ללא מכרז המצדיקות. 2      

 מטעמים  נדרש אישור שר האוצר . 3      

 .  שירשמו מיוחדים         
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 ה ממוכן מהיר19דחיפות וכן  2פיסקה  3תקנה 
 בדחיפות  התקשרות הנדרשת 1.

 ,  נזק של ממשלמניעת 2.

 ,בתוך שני ימי עבודה או פחותאשר יש לבצעה 3.

בנסיבות  הנדרשים  בהיקף ולתקופה המזעריים 4.

  ,כאמור

המתקשר  המנהל הכללי של המוסדאם 5.

זאת  אישר, ובהעדרו  מי שהוא הסמיכו לכך

 ;את החלטתו בכתב ונימק
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  3תקנה  –פטור 

 (4תקנה " בחינת קיומם"וכן ( 18) 3ג .ה( )29) 3תקנה (. ח
 (א3' תק: חידוש)"היחיד המסוגל לבצע"

  זכויות  התקשרות עם מי שלפי . 1                               
 אומכוח  דין                                    

 למצב הדברים בפועלבהתאם .  2                               
  היחיד המסוגל לבצע את  הוא                                    
 נושא ההתקשרות                                   

 ובלבד שהסמכות המקצועית . 3                               
   .בכתבבמשרד חיווה כך                                   

 (.4)3עיריות : וראו
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מ  "ארטרא בע 18637-12-13( ם-י)עתמ   [ מכרזים

   הטכנולוגיה והחלל, משרד המדע' נ
כי עניינו של פטור זה הוא בספק  , א3ותקנה ( 29)3העולה מלשונן של תקנה 1.

: ודוק. אשר על פי ההגדרה הוא היחיד המסוגל לבצע את נושא ההתקשרות, יחיד
לא  , שהרי אם תאמר כי בניסיון עסקינן, אין תמה בכך. להבדיל מניסיון, מסוגלות

יהיה קל מלהנציח בעלי ניסיון כספקים יחידים במכרזים ציבוריים ולמנוע כניסתם 
ייפגעו תכליות המכרז הציבורי פגיעה , אם כך יהיה. של מתחרים חדשים לתחרות

 .אנושה
 

אמת מידה היא " ספק יחיד"הפסיקה קובעת שאמת המידה להיותו של ספק 2.
שאין בארץ אלא  " ודאות מוחלטת"ורק מקום בו קיימת , דווקנית ומצמצמת

 .ספק טובין או מומחה יחיד לביצוע העבודה אין טעם בעריכת מכרז
 

עליה משתיתה ועדת המכרזים את , לתקנות חובת המכרזים( 29)3תקנה 3.
עוסקת במי שיש ודאות מוחלטת לגביו כי הוא הספק היחיד המסוגל  , החלטתה

תקנה זו אינה יכולה לשמש תשתית . ליתן את השירות נשוא ההתקשרות
להבדיל  , של הספק בניסיוןשכן זו מנומקת , להחלטה נשוא העתירה

על פי אמת המידה של ודאות , אין בהחלטה כל הנמקה מדוע. ממסוגלותו
רק מי שצבר ניסיון בארגון של כנס זהה  , מוחלטת הנדרשת על פי הפסיקה

 .מסוגל לארגנו, להבדיל מכנס שאלה מאפייניו הארגוניים, מבחינת עולם התוכן
 

http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3a%2f%2fwww.nevo.co.il%2fGeneral%2fFbRedirect.aspx%2fGeneral%2fFbRedirect.aspx%3furl%3dhttp%253a%252f%252fweb5.nevo.co.il%252fpsika_word%252fminhali%252fMM-13-12-18637-388.doc
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'  מ נ"בזק החברה הישראלית לתקשורת בע 32773-05-10מ "עת

 הלשכה המשפטית של משרד הרווחה והשירותים החברתיים

בית המשפט לענינים מינהליים דחה העתירה של בזק .1
 . בטענה לניגוד עניינים של יועץ למכרז

נפסק כי לצורך הוכחת ניגוד עניינים אין די בהעלאת חשש  . 2
בענין זה העותרת לא הצביעה על כל . תיאורטי ומרוחק

עוד  . ענין שהיה ליועץ להשפיע על דרך עיצוב המכרז
 נקבע כי

  "ספק יחיד"מי שסיפק שירות במשך שנים במעמד של . 3
מושתק ומנוע מלטעון כי מכח חוק חובת המכרזים 

הרשות הציבורית אינה מוסמכת לפרסם מכח אותו חוק  
 .מכרז פומבי לבחירת זוכה שיספק את אותו שירות
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 מקרקעין ובניה –פטורים לעיריות 

 לרשות העירייהחוזה להעברת מקרקעין 1.

,  המדינההעירייה לצורכי  שלהעברת מקרקעין 2.
, איגוד ערים , רשות מקומית, שירות התעסוקה

,  מדע, תרבות, חינוך: מטרות, שירותי דואר
 'ספורט וכד, בריאות, דת

בהעברה  : "(אין תועלת)"אישור שר הפנים 3.
 לפתחלאדם שהתחייב 

 (ז)-(ה)3: העברה בתכנון ובניה4.

 (יא)-(ח)3": אישית"העברה 5.
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 זכות עיון   -תקיפת הליכי מכרז 

 .כול משתתף זכאי להודעה על ההחלטה הסופית. א

זכאי כול משתתף  , ימים ממועד מסירת ההודעה 30בתוך . ב
 בהחלטה הסופית. 1: לעיין( אפשר בתשלום)

 בנימוקיה. 2                                            

 בהצעה הזוכה. 3                                            

 :זכות העיון כאמור אינה כוללת, ע הוועדה"לשקד. ג

 סוד מסחרי. 1                                            

 סוד מקצועי . 2                                            

 ציבור/כלכלה/חוץ/בטחון. 3                                            
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נתיבי  ' נמ "ענבר בטיחות בדרכים בע 13-03-46265( א"ת)עתמ 

צילה  ; מנהלי)מ "החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע -ישראל 

 .העתירה נדחתה. ' ע 16 -( 01/07/13; צפת

לזכות העיון במסמכי המכרז ניתן פירוש רחב וזו  1.

כוללת את זכותו של כל משתתף לעיין בכל 

מסמך רלוונטי ובכלל זה בהצעות הנוספות  

אם המבקש יכול להראות טעם , שהוגשו למכרז

 .  ענייני לבקשתו

היקפה של זכות העיון מושפע ממגוון מאפיינים  2.

וביניהם עמדת המציע לגבי האפשרות לעיין  

 בנסיבות העניין. בהצעתו

http://www.nevo.co.il/psika_word/minhali/mm-13-03-46265-534.doc
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'  יום טוב שביט נ 33596-07-12( 'נצ)סעש    

 (31/07/13; ורד שפר; עבודה)עיריית נצרת עילית 

בית הדין לעבודה קיבל את בקשת התובע והורה  .1
לעירייה להמציא לו את הקלטת דיוני ועדת  

 .  המכרזים

שהם כבדי משקל  , כי דיוני ועדה המינויים, נפסק. 2
אינם בגדר שיחת  , כשלעצמם והרי גורל למועמדים

חולין במסדרון או הבעת דעה שאינה מחייבת את 
על נותן חוות דעת לעמוד על דעתו ועל  . בעליה

כמו גם כלפי  , דבריו כלפי עמיתיו חברי הוועדה
 המועמד שעניינו הובא להכרעתם  

http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3a%2f%2fwww.nevo.co.il%2fGeneral%2fFbRedirect.aspx%2fGeneral%2fFbRedirect.aspx%3furl%3dhttp%253a%252f%252fweb5.nevo.co.il%252fpsika_word%252favoda%252fA-12-07-33596-777.doc
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 סעדי ביניים
 ת"רש' אחים סקל נ

 :  תנאים מצטברים להענקת צוו ביניים

 (1" )מאזן הנוחות. "א

 סיכויי העתירה להתקבל. ב

 

 אל על' מ נ"פלייס בע' יינג'צ - מניעות

 .מייד עם גילוי הפגעים= העלאת טענות נגד מכרז 1.

= מ במקום שבו צריך מכרז "מי שמשתתף במו2.
 (3)מנוע 
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 בתי משפט לעניינים מנהליים 
    צ בעניינים"הסמכת המחוזי כמנהלי לדון כבג: מטרה

 (.בין האדם לרשות) המנהליבתחום מסוימים               

 .ע נשיא המחוזי"דן יחיד לשקד: דיון

 :מבחני סף –צ "כבג – עתירה מנהלית: סמכויות

 זכות עמידה. 1                 

 שפיטות. 2                 

 ( 6' פלייס עמ' יינג'צ)ניקיון כפיים . 3                 

 ((1") מאמץ ייזום) "שיהוי . 4                 

 פניה מוקדמת/ סעד חלופי . 5                 
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 המשך -ש לעניינים מנהליים "ביהמ
 ערעור מנהלי-

 (?שיהוי.)פיצויים בעילה מכרזית, תובענה מנהלית-

או , רגישות, בעניין בעל חשיבות, סמכות המנהלי-
 .  צ"דחיפות מיוחדת להעביר לבג

 ערעור-

ערעור לעליון  =  תובענהו בעתירהד של מנהלי "פס    
 .ברשות=  בהחלטה אחרתו בעירעור מנהלי. בזכות
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יהלומית פרץ עבודות בניין   3879/09עעמ    

   מדינת ישראל -משרד האוצר ' מ נ"ופיתוח בע

.  המשיבה פרסמה מכרז לשכירת מבנה והמערערת זכתה בו1.
 ,  במסגרת הליכים משפטיים

נקבע כי המערערת לא עמדה בתנאי הסף במכרז ולפיכך         
במסגרת  . המערערת לא זכתה בו. המשיבה פרסמה מכרז חדש

לאחר שהסתיימו ההליכים  . הליכים נוספים בוטל המכרז כולו
הגישה המערערת תובענה מנהלית כנגד המשיבה לתשלום פיצויי  

התביעה נמחקה . קיום בשל כך שנמנעה ממנה הזכייה במכרזים
 . על הסף ומכאן הערעור

 :בית המשפט העליון דחה את הערעור ופסק כי2.

ש קמא התבססה על ההלכה לפיה לשם קבלת  "מסקנת בימ       
ברמה , על התובע להוכיח, פיצויי קיום בנסיבות של מכרז

כי הרשות עורכת המכרז , ההסתברות הנדרשת במשפט אזרחי
הזכייה -וכי קיים קשר סיבתי בין פעולתה לבין אי, נהגה שלא כדין

 במכרז 

http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3a%2f%2fwww.nevo.co.il%2fGeneral%2fFbRedirect.aspx%2fGeneral%2fFbRedirect.aspx%3furl%3dhttp%253a%252f%252fweb5.nevo.co.il%252fpsika_word%252felyon%252f09038790-k05.doc
http://www.nevo.co.il/psika_word/elyon/09038790-k05.doc
http://www.nevo.co.il/psika_word/elyon/09038790-k05.doc
http://www.nevo.co.il/psika_word/elyon/09038790-k05.doc
http://www.nevo.co.il/psika_word/elyon/09038790-k05.doc
http://www.nevo.co.il/psika_word/elyon/09038790-k05.doc
http://www.nevo.co.il/psika_word/elyon/09038790-k05.doc
http://www.nevo.co.il/psika_word/elyon/09038790-k05.doc
http://www.nevo.co.il/psika_word/elyon/09038790-k05.doc
http://www.nevo.co.il/psika_word/elyon/09038790-k05.doc
http://www.nevo.co.il/psika_word/elyon/09038790-k05.doc
http://www.nevo.co.il/psika_word/elyon/09038790-k05.doc
http://www.nevo.co.il/psika_word/elyon/09038790-k05.doc
http://www.nevo.co.il/psika_word/elyon/09038790-k05.doc
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 התקשרויות של משרד הביטחון

 וועדות מכרזים

 

 וועדות פטור

 

 פטורים שונים
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 משרד הבטחון –חובת המכרזים 

 

 

 ד ירון ברדה"עו: מרצה
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 14תקנה  - רגיליםוועדת המכרזים 
יושבי  אשר , במשרד הבטחון תפעלנה ועדות מכרזים1.

וכן יהיו חברים בכל אחת  ימונו בידי המנהלשלהן  ראש
וחשב משרד הבטחון או  , נציג ציבור, בין היתר, מהן

 .נציגו

מכרזים  וועדות המכרזים מוסמכות לדון ולהחליט לגבי 2.
 רגילים

במכרזים  או הקונה הזוכה  אמת המידה לבחירת הספק3.
טעם מיוחד אלא אם כן מתקיים , מחירהיא ה רגילים

 .שיירשם בידי ועדת המכרזים או יצויין במסמכי המכרז

מכרזים  ועדות המכרזים מוסמכות לדון ולהחליט לגבי 4.
 פומביים ומכרזים סגורים רגילים

במכרזים  לבחירת הספק או הקונה הזוכה  אמת המידה5.
, המחירהיא פומביים רגילים ובמכרזים סגורים רגילים 

אלא אם כן מתקיים טעם מיוחד שיירשם בידי ועדת  
 .המכרזים או יצויין במסמכי המכרז
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 15תקנה  – מיוחדיםוועדת מכרזים 

במשרד הבטחון תפעלנה ועדות למכרזים  . 1
ימונו בידי  שלהן  יושבי הראשאשר , מיוחדים
,  בין היתר, וכן יהיו חברים בכל אחת מהן המנהל

 .וחשב משרד הבטחון או נציגו נציג ציבור

במכרזים ועדה למכרזים מיוחדים תדון ותחליט . 2
 .7מיוחדים הנערכים לפי כללים כאמור בתקנה 

לבחירת ההצעות   אמות המידה העיקריות. 3
כמפורט בתקנה  המתאימות במכרזים מיוחדים הן 

7. 
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 7תקנה  –מכרזים מיוחדים 
 אשר ייערך לפי הכללים   מכרז מיוחדלערוך  רשאימשרד הביטחון 

 :שלהלן

     מחירשעיקריהן  תוערכנה על פי אמות מידהההצעות שתוגשנה ( 1)

לדרישות העסקה שלגביה   יהוליתונטכנית , והתאמה מקצועית      
מראש  נקבעו  שהן ומשקליהןכפי , כולן או מקצתן, נערך המכרז

 ופורסמו במסמכי המכרז

להחליט  , לאחר בחינת ההצעות למכרז, רשאיתועדת המכרזים ( 2)
כי ינוהל לפי  , (10)עד ( 5()א)5לגבי העסקאות המפורטות בתקנה 

משא ומתן עם הספקים שהצעותיהם יעברו את  , הכללים שלהלן
 שייקבע מראש על פי אמות מידה כאמור בפסקה, סף ההתאמה

(1)  ; 

הקפדה על מתן הזדמנות הוגנת לכל  משא ומתן ינוהל תוך ( 3)
תוכנו של המשא ומתן יירשם  ; המציעים שעמם הוא מנוהל

 בפרוטוקול

 עם   ינוהל משא ומתן, הצעה אחתעברה את סף ההתאמה רק ( 3)

  המציע      
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 המשך -מכרזים מיוחדים 
תינתן לספקים  , (2)כאמור בפסקה , בסיום שלב ניהול המשא ומתן (4)

אפשרות להגיש את הצעתם הסופית  , שעמם נוהל משא ומתן
 ;במועד שייקבע

עם   לא ינוהל עוד משא ומתן, ההצעות הסופיות לאחר הגשת (5)
 ;המציעים

יוערכו לצורך בחירת ההצעה הטובה ביותר על    ההצעות הסופיות(6)
 (.1)פי אמות מידה כאמור בפסקה 

 מכרז מיוחד לרכישת זכות במקרקעין

 :מקרקעיןב זכות אחרתאו  בעלותלגבי עסקאות לרכישת ( ב)

  איכות, מחירשעיקריהן  אמות מידהההצעות שיוגשו יוערכו על פי  (1)
כולן או  , לצורכי עורך המכרז התאמתםו מיקומם, המקרקעין

שהן והמשקל שיינתן להן נקבעו מראש ופורסמו  כפי , מקצתן
 במסמכי המכרז

על  , בשינויים המחויבים, יחולו( 6)עד ( 2()א)הוראות תקנות משנה  (2)
או זכות אחרת  "עסקאות לרכישת בעלות מכרז מיוחד לגבי 

  ".במקרקעין
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  16תקנה  –נציגי ציבור בוועדות 
העונים על אמות  , מקרב הציבורנציגים  המנהל ימנה. 1

לחברים בועדות  , המידה והתנאים המפורטים בתקנה זו
בועדות מכרזים למיניהן ובועדות לאישור ספקים  , פטור

 .מוכרים

מומלצים בידי  מתוך רשימות של  בעיקרנציגי ציבור ימונו . 2
לשכת , רשויות מקומיות, מוסדות להשכלה גבוהה

ארגוני מקצועות , לשכת רואי החשבון, עורכי הדין
  .ארגוני עובדים או מעבידים אחרים, חופשיים אחרים

עובדי מדינה או   שהיוכן יוכלו להתמנות לנציגי ציבור מי . 3
ל וחלפו שנתיים לפחות  "חיילים בשירות קבע בצה

,  ל"ממועד פרישתם משירות המדינה או מהשירות בצה
  -או אם חלפו פחות משנתיים ממועד פרישתם כאמור 

אם בשנתיים שקדמו למועד הפרישה לא עסקו  
 .בהתקשרויות עם ספקים
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 המשך -נציגי ציבור בוועדות 
 .חמש שניםתעלה על לא לנציג ציבור  תקופת המינוי. 3

 :להלן אחד מהמפורטיםכל  לא יקבלו מינוי כנציגי ציבור. 4

בין  , ספק המקיים קשרים עסקיים עם משרד הבטחוןמי שהוא . א 
שהוא מחזיק  , לרבות שותפות, במישרין ובין באמצעות תאגיד

בעשרה אחוזים או יותר מהונו או מכוח ההצבעה בו או מהסמכות  
  -למנות דירקטור אחד או יותר בו או את המנהל הכללי שלו 

או מי שמכהן  -בעלי תפקידים דומים  -ובתאגיד שאינו חברה 
 ;כדירקטור או כמנהל כללי שלו או מועסק בו

 עיסוקיו האחרים יוצרים או עלולים ליצור   המנהלמי שלדעת . ב    

 ניגוד ענינים עם תפקידו כנציג ציבור        

 ;חבר המוסד המרכזי של מפלגהמי שהוא .  ג    

 .מהגופים המוסמכים שלא קיבל אישור בטחונימי .  ד    

אישי  ענין  לתאגיד שהוא בעל ענין בואו  לקרובו, היה לנציג ציבור .5
,  נציג הציבור בדיון לא ישתתף, בנושא הנדון בוועדה שהוא חבר בה

 ובמקומו ימונה נציג ציבור אחר לאותו  
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 אסור עניין אישי של חבר וועדה

 "קרוב"

 צאצא וכן הורה או בן זוג של כל , הורה, אח, בן זוג

  אחד מאלה

 "בעל עניין"

  1968-ח"תשכ, כמשמעותו בחוק ניירות ערך
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 8תקנה  –וועדת הפטור 
במשרד הבטחון תפעלנה ועדות פטור שתהיינה  1.

מוסמכות לפטור מחובת מכרז או להמליץ על פטור  
אחת או יותר  אם שוכנעו שנתקיימו  ,מחובת מכרז

מהעילות לפטור מחובת מכרז המפורטות בתקנות 
 .אלה

נציג המנהל או מי שהוא  ישב  בראש כל ועדת פטור2.
   מינה

חשב משרד  , נציג ציבור, בין היתר, וכן יהיו חברים בה3.
   ,הבטחון או נציגו

שקלים   5,000,000שסכומה עולה על ובדיונים בעסקה 4.
היועץ המשפטי למערכת הביטחון או  גם  - חדשים

 .נציגו



127 

 8תקנה  –וועדת הפטור 
ועדת פטור מוסמכת לפטור מחובת מכרז כאמור ובלבד  . 5

שאומדן סכום העסקה נמוך מסכום ההרשאה לפי סעיף  
של עובד ברמת  1951-א"תשי, לחוק נכסי המדינה( ב)6

 .ראש החטיבה הבכירה באגף הנוגע בדבר

 5על הסכום האמור בסעיף  אומדן סכום העסקה עלה. 6
על פטור מחובת   להמליץדלעיל מוסמכת ועדת פטור 

בפני ראש האגף  , (א)כאמור בתקנת משנה , מכרז
ובלבד שאומדן סכום העסקה הוא , הנוגע בדבר

 .במסגרת הרשאתו

ראש  על סכום הרשאתו של  אומדן סכום העסקה עלה .7
המלצת ועדת הפטור בפני  תובא , האגף הנוגע בדבר

 .המנהל
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 המשך -וועדת הפטור 

לקבל  יחליטו אם , לפי העניין, או ראש האגף הנוגע בדבר, מנהלה. 8
 .  ועדת הפטור לפטור מחובת מכרז המלצתאו לדחות את 

תהיה  , שלא לפטור עסקה מחובת מכרז ועדת הפטורהחליטה . 9
 החלטתה סופית

על פטור  להמליץ מחובת מכרז או  לפטורהחליטה ועדת פטור . 10
או   הספקאת , לאחר דיון, או תקבע תאשר הועדה ,מחובת מכרז

 .להתקשרות ינוהל משא ומתןהספקים או הקונה או הקונים שעמם 

,  ץ על פטור מחובת מכרזלהמליאו להחליט ועדת פטור מוסמכת . 11
או   לפרוייקט מסויםביחס , בודדתביחס לעסקה , כאמור בתקנה זו

שלא תעלה על שלוש  לסוגי עסקאות לתקופה מסוימת ביחס 
לתקופה העולה על שנה  ואולם פטור ביחס לסוגי עסקאות , שנים

  .טעון גם אישור המנהל
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דורשות אשור וועדת פטור ודי   שאינןעסקאות 

 בהודעה למבקר הפנים של האגף

 3תקנה 

 לגבי מימוש זכות ברירה בתוך שנים  )7, 1: משנה

 (ממועד כריתת החוזה בו היא כלולה                 

 , 30, א28, 23, 22, 18, א15, 15, 14, 10           

           32 ,34 ,35. 

 4תקנה 

 3, (ב)2, 1: משנה
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 ל"למנכ פטורסמכות 
 על אף האמור בשקף הקודם  1.

לכוננות או  הנוגעות בעיקר , בנסיבות מיוחדות 2.

  ,ל או להצלת חיי אדם"לתעסוקה מבצעית בצה

רשאי המנהל להחליט על פטור מחובת מכרז  

 .ועדת פטור במקום



131 

 נוהלי עבודת וועדת הפטור
, רובדיוני ועדת הפטור יתקיימו בהשתתפות 1.

 ,  של חברי הועדה, לפחות

 ,  היושב ראשכולל 2.

ברוב קולות חברי הועדה  והחלטותיה יתקבלו 3.

 , הנוכחים

 ,  מנומקות ויירשמו בפרוטוקוליהיו 4.

למערכת  חוות דעת של היועץ המשפטיואולם 5.

,  שניתנה לוועדת הפטור, הביטחון או של נציגו

 .תכריע בעניינים משפטיים
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משרד   –פטורים  –חובת המכרזים 

 הביטחון
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 ספק יחיד –( 2)3תקנה 
טובין או שירותים או לביצוע  עסקה לרכש של 1.

של  הספק היחיד בישראלשנעשית עם  עבודה

היכולת  אותם טובין או שירותים או עם בעל 

הטכנולוגית או המדעית או התשתית היחיד 

 ,  לביצוע אותה עבודה או אותו שירות בישראל

והכל וכשאין מקום לעריכת מכרז בהשתתפות  2.

 ;  מציעים ממדינת חוץ

שקלים  1,800,000עלה סכום העסקה על 3.

 ;טעון הפטור גם אישור המנהל, חדשים
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 רעיון חדשני –( 3)3תקנה 

בעל רעיון חדשני וייחודי בתחום  עסקה עם 1.
   ,הביטחוני

לבחינת הרעיון או לפיתוחו  , מיוזמתושפנה 2.
 ,  הראשוני

מטעמים  , ובלבד שוועדת פטור החליטה3.
שאין מקום לפנייה לקבלת רעיונות  , שיירשמו

מגורמים נוספים או שנעשתה פנייה כאמור 
 ;והיא לא נענתה

 ;הפטור טעון גם אישור המנהל 4.
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 מניעת סגירת קוו יצור -(5)3תקנה 

 , בשימוש בקו ייצורעסקה שביצועה כרוך 1.

 ,  יש ענין לקיימו באופן רצוף בטחוניםשמשיקולים 2.

שקיום מכרז לגבי עסקאות  להניחכשיש מקום 3.

 ;יגרום לסגירתו של הקוכאמור 
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 המשך. ה –( 6)3תקנה 
 ,  לעסקה ראשונה המשךהמהווה , עסקה נוספת1.

 ממועד העסקה הראשונה  שלוש שניםהנערכת בתוך 2.

למזמין   שאינם גרועיםובתנאים  חסכון או יעילותמטעמים של 3.
     מאלה שבעסקה הראשונה

טעון הפטור לעסקת המשך , בפטורנעשתה העסקה הראשונה 4.
 ;אישור המנהל גםשקלים חדשים  1,800,000בסכום העולה על 

לא יעלה על שווי העסקה   שווין המצטבר של כל עסקאות ההמשך  5.
 ;  הראשונה

חמישים אחוז משווי  על  ההמשךשל עסקאות  המצטברעלה שווין 6.
 ;  טעונה עסקת ההמשך אישור המנהל ,העסקה הראשונה

לאשר עסקת  , בנסיבות מיוחדות ומטעמים שיירשמו, המנהל רשאי7.
אף אם היא נעשית לאחר שלוש שנים ממועד העסקה  המשך 

הראשונה ואף אם עלה שווין המצטבר של כל עסקאות ההמשך  
שוויה של הראשונהבכול אחת  . )על שווי העסקה הראשונה

 (מעסקאות ההמשך
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 מימוש זכות ברירה –( 7)3תקנה 
של משרד הביטחון   אופציהלמימוש עסקה 1.

 ;  בעקבות מכרזשנכרת  הכלולה בחוזה

תום שלוש שנים   לאחרעסקה כאמור הנעשית 2.

,  בו כלולה האופציה ממועד כריתת החוזה

 ;ועדת פטור אישורטעונה 
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 המשך בפרויקט אחד. הת –( 8)3תקנה 

 ,  אותם צדדיםבין  המשךעסקאות 1.

   חיסכון או יעילותהנערכות מטעמים של 2.

 ;לסיום הפרויקטעד , פרויקט אחדבמסגרת 3.



139 

 המשך עם קבלן משנה  . ה –( 9)3תקנה 
חסכון או  , עסקה הנערכת מטעמים של אחידות1.

   קבלן משנה או ספק משנהיעילות עם 

,  שההתקשרות עמו בוטלה מכל סיבהשל מי 2.

 ,  להשלמת ההתקשרות שבוטלה

הועסק  המשנה  שקבלן המשנה או ספקובלבד 3.

 במסגרת ההתקשרות שבוטלה   בהיקף מהותי

ושהעסקה היא בתנאים שאינם גרועים למזמין 4.

  מאלה שבהתקשרות שבוטלה
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 "זכות ברירה" –( 7)3תקנה 
עסקה למימוש אופציה של משרד הביטחון  1.

 ;  בעקבות מכרזהכלולה בחוזה שנכרת 

  לאחר תום שלוש שניםעסקה כאמור הנעשית 2.

טעונה  , ממועד כריתת החוזה בו כלולה האופציה

  אישור ועדת פטור
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 ספק יחיד –החזקת מכלולים / רכישת  –( 11) 3תקנה 

ברשות משרד   קיימיםרכיבים למכלולים  רכישתעסקה ל1.

 ,  לאחזקתםהבטחון או 

   יצרן המכלול או עם היצרן המקורי של הרכיבעם 2.

או עסקה  , המורשה היחיד בידי יצרן המכלולשהוא 3.

אם יצרן המכלול או עם  , כאמור, לאחזקת מכלולים

 ,  המורשה היחיד בידו

עלול לפגוע  והכל כאשר ביצוע העסקה עם ספק אחר 4.

 ;  בהפעלה תקינה של המכלול

  1,800,000פטור לעסקה כאמור בסכום העולה על 5.

 טעונה גם את אישור המנהל, שקלים חדשים
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 דחיפות -(12)3תקנה 

 ,  בדחיפותעסקה שההתקשרות בה נדרשת 1.

היענות לצרכים מבצעיים או לצרכי  לשם  לרבות2.

 ,  לישראל-הגנה-אימונים בצבא

לגבי   אינה מאפשרת קיום מכרזכשהדחיפות 3.

 ;  העסקה ללא גרימת נזק של ממש

 ;הודעה על הפטור מחובת מכרז תימסר למנהל4.
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 צפי לקושי לרכישה בחירום –( 13)3תקנה 
 שירותיםאו  טוביןעסקה לרכש 1.

  חיוניים 2.

 , קושי לייבאם במצבי חירום שצפוי3.

צריך שיהיה  אשר מטעמים של בטחון המדינה 4.

להם יותר מספק אחד בישראל ויש למנוע 

יצירת מונופול העלול לפגוע ברציפות  

   ;אספקתם למשרד הבטחון

  ;הודעה על הפטור מחובת מכרז תימסר למנהל5.
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 התקשרות עם תאגיד סטטוטורי –( 16)3תקנה 

   לפיואו  תאגיד שהוקם בחוקעסקה עם 1.

על פי   במסגרת תפקידי התאגיד או סמכויותיו2.

 ,  החיקוק שהקימו

 ובלבד שההתקשרות הינה באישור המנהל3.

עד ( ב()15)ונתקיימו התנאים האמורים בפסקה  4.

 ;בשינויים המחויבים, (ד)
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 העברת מטלות לתאגיד –( 17)3תקנה 

 תאגידעם , החלטת הממשלהעל פי , עסקה1.

להעביר אליו מטלות של יחידה במטרה  2.

עם עובדים או נכסים של אותה  , ממשלתית

  ,יחידה

להעברת העובדים או הנכסים או  והעסקה היא 3.

 לתקופה שיאשר המנהל , לביצוע אותן מטלות

 ;ושלא תעלה על שלוש שנים4.
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 רכישת טובין לשם יצואם( 21)3תקנה 

 ,  טוביןעסקה לרכישת 1.

   יצואם למדינת חוץלשם 2.

שמדינת החוץ בחרה בו  בישראלספק עם 3.

שההתקשרות עמו תיעשה בידי משרד   והתנתה

 ,  הבטחון

לא נטל על עצמו  ובלבד שמשרד הבטחון 4.

התחייבויות שאין להן כיסוי בהתחייבויות  

  הספק בישראל כלפיו
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 רכישת שירותים יחודיים –( 24)3תקנה 

 טוביןאו  שירותיםעסקה לרכישת 1.

 ייחודיים   2.

או  , בידור או הווי, אמנות, תרבותשענינם 3.

עסקה לרכישת שירותי השכלה או הכשרה 

 ,מקצועית

לא קיימת  כאשר  תכנית נותן השירותלפי  4.

 אפשרות לקיים מכרז לגביה
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 שירותי הסעה –( 25)3תקנה 

במוניות או  , באוטובוסים הסעהשירותי עסקה לביצוע 1.
 ,  בטיוליות

ברכב משא או   שירותי הובלה או שינועאו לביצוע 2.
 ,בציוד מכני כבד

נקבעים בעבור שירותים אלה ותנאיהם  כשהתמורה3.
  על ידי המזמין מראש

העונים על   כל הספקיםוהשירותים ניתנים על ידי 4.
 ,  התנאים המקדימים לנתינתם והמעוניינים לספקם

שירות  ", בפסקה זו; שירותים קבועים למעטוהכל 5.
שירות המתקיים באופן קבוע תקופה של   -" קבוע

 ;שישה חדשים לפחות
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 מקרקעין שכירת –( 26)3תקנה 

  לשכירת מקרקעיןעסקה 1.

 ,  מחמש שנים פחותלתקופה של 2.

 ר"מ 500עולה על  אינוובלבד ששטח המקרקעין 3.

עולים על מה שקבע שמאי   אינםודמי השכירות  4.

  ממשלתי
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 מקרקעין רכישת –( 27)3תקנה 

 בעלות או זכות אחרת במקרקעיןעסקה לרכישת 1.
 ,  בשביל משרד הבטחון

 , (26)פטורה מחובת מכרז לפי פסקה  שאינה2.

אין חלופה העונה על צרכי  כשלמקרקעין נושא העסקה 3.
   מערכת הבטחון

עלול לפגוע בביצוע או כשקיום מכרז לגבי העסקה 4.
 ,מטלות מערכת הבטחון

או עסקה שענינה מכירת זכויות במקרקעין של דייר   5.
-ב"תשל, [נוסח משולב] מוגן לפי חוק הגנת הדייר

הפטור טעון גם את אישור ראש האגף הנוגע  ; 1972
  בדבר
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 מקרקעין העברת –( 28)3תקנה 
 במקרקעין, חכירהאו בעלות עסקה להעברת זכות 

 :שברשות משרד הבטחון כמפורט להלן

שיש עליהם מבנה במקרקעין או  בדירה, כאמור העברת זכות( א)
זכאי אגף שיקום נכים במשרד הביטחון או  למי שהוא  למגורים

וגר באותה דירה או  אגף משפחות והנצחה במשרד הביטחון 
 ; בהמלצת ראש האגף הנוגע בדבר, באותם מקרקעין

  לא נעשו בדירה או במקרקעין התאמות מיוחדות לזכאיאם     
 ;טעון הפטור גם את אישור המנהל, כאמור עמו נעשית העסקה

חייל בשירות קבע  למי שהוא  בדירת מגורים, העברת זכות כאמור(ב)
ובלבד  , ל או עובד מערכת הביטחון וגר באותה דירה"בצה

 ;  שהתמורה לא תפחת מסכום שיקבע שמאי מקרקעין ממשלתי

ראו  ? ומתי לא תחול התקנה ); הפטור טעון גם את אישור המנהל    
    (  לתקנה הסיפא
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 מכר עודפים –( 29)3תקנה 
שהוא תושב   קונהבישראל או עם  קונהעם  מכרעסקת 1.

 , מדינת חוץ

   עודפיםשהם טובין לגבי , מיוזמתוהפונה 2.

פרסם ברשימות הפתוחות לעיון  ושמשרד הבטחון 3.

  ,הציבור שהוא מוכר טובין מסוגם

 , אלא אם כן קיימת מגבלה בטחונית לכך4.

לא הייתה פניה של קונים  ובלבד שבעת ביצוע העסקה 5.

  נוספים לגביה

שקבעה ועדה   ושהתמורה בעדה לא תפחת מהמחיר6.

 ;  הפועלת במשרד הביטחון, לקביעת מחירי עודפים
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 עסקת ביטוח חיצונית –( 31) 3תקנה 

   עסקת ביטוח1.

שלא   תאגידאו עם  תושב ישראל שאינועם מי 2.

   התאגד בישראל לפי הדין הישראלי

אינם  ניהולו השוטף ומרכז עסקיו ואשר 3.

 או ניתן לבצע העסקה בישראל כשלא, בישראל

נדרש ביטוח משנה  כשלביצוע העסקה בישראל  4.

 ;מיוחד מגורם חוץ
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 פגיעה בביטחון ובסוד מסחרי –( 36)29תקנה 

עסקה אשר גילויה עלול לפגוע פגיעה מהותית  1.

,  בכלכלתה, ביחסי החוץ שלה, בבטחון המדינה

בסוד מסחרי או בסוד מקצועי  , בבטחון הציבור

 ,של המזמין

 ;ובלבד שהמנהל אישר זאת 2.
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נסיבות מיוחדות  –( 37)3תקנה 

 ונדירות

 עסקה שלגביה נתקיימו  1.

 נסיבות מיוחדות ונדירות2.

 ,  עשייתה ללא מכרזהמצדיקות  3.

מטעמים מיוחדים  ובלבד שועדת פטור המליצה 4.

ושר  שיירשמו לפטור אותה מחובת מכרז

 .הבטחון אישר זאת


