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רשויות מנהליות בישראל )המדינה, חברות ממשלתיות, גופי על ידי צעות ומבה היקף העסקאות

נאמד במאות  ,יו'(סמך, רשויות מקומיות, תאגידים עירוניים, תאגידי מים וביוב, קופ"ח, צה"ל וכ

 מיליארדי שקלים חדשים בכל שנה. 

 

כאשר רבות מן העסקאות הללו נעשות דרך  ,מדובר בפוטנציאל עסקי כלכלי עצום לשוק הפרטי

 .מנהליות רשויות תןפומביים על ידי אופרסום מכרזים 

  

פועלים תחת רגולציה וחובות מנהליות אשר מתווים  ,פומבי גופים החייבים בחובת פרסום מכרז

ואת  הגופים הללוהכללים המנחים את עם  בסיסית ביותר, ולו - היכרות .פעולתםדרכי את  

המשתתף במכרז לזכות של  ויימגדילה את סיכו ,של המשתתפים במכרזים בהקשר זה יהםזכויות

 או לכל הפחות להיות "שחקן" משמעותי בו. ,בו

 

( החקיקההרגולציה ) ,המכרזים הינם דינים מורכבים ובעוד שעקרונות דיני המכרזים זהיםדיני 

את כלל  אינו מקיףזה  מדריך. הזה האינ ,בחובת פרסום מכרז יםהחבהשונים החלה על הגופים 

הוא נועד על מנת להעניק  - מחליף ייעוץ משפטיאינו  והוא דיני המכרזים וההלכות בתחום

בדבר הזכויות והחובות של משתתף במכרז וכדי  ראשוני וידע בסיסילמשתתפים במכרזים כלים 

 .יה לעורך דין מומחה בתחוםיעד לפנ בתהליכי מכרז מסוימים כלים בהתמודדותלהקנות 

 

 

 

 

חייבים לפרסם את דבר קיומו של מכרז פומבי  2ורשויות מקומיות 1גופים ציבוריים

. תקנות חובת המכרזים מחייבות את ובאתר האינטרנט שלהם בעיתונות הכתובה

הגופים הציבוריים לפרסם את דבר קיומו של המכרז בעיתון נפוץ, בעיתון בשפה 

הדינים החלים על  בשונה מכך, .הערבית ובאתר האינטרנט של אותו גוף ציבורי

כאשר אחד  ,אותן לפרסם את דבר קיומו של המכרז בשני עיתונים יומיים יםרשויות מקומיות מחייב

חלה על הרשות לפרסם  ,במסגרת חוזר מנכ"ל משרד הפנים .מהם לפחות הוא בשפה העברית

  .באתר האינטרנט שלה את דבר קיומו של המכרז

 

במדיות השונות בהן מפרסמות  ,על דבר קיומם של מכרזים בעיתונות הכתובהניתן להתעדכן 

המחויבים לקיים רשימות תפוצה  הרשויות מכרזים, להירשם לרשימות תפוצה של גופים ציבוריים

לגופים פרטיים כמנוי להירשם היא  ,ןחלופה נוספת והאפקטיבית מכול והודעות על דבר מכרזים.

ללא צורך בחיפוש אקטיבי של  ,( לצורך קבלת מידע בדבר פרסום מכרזים"יפעת מכרזים")כגון 

 המכרזים כאמור.

 

                                                
 .גבוהה להשכלה ומוסד חולים קופת, דתית מועצה, ממשלתי תאגיד כלה, נידמה 1
 .עירוני תאגיד גם כולל מקומית רשות המונח עירוניים לתאגידים ייעודיות תקנות הותקנו לא עוד כל 2

 המדריך למשתתף במכרז
 עו"ד דוד רן־יה
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במסמכי  ניתן לעיין לרוב  יתה רצופה חסמים רבים, כיוםבעוד שבעבר הדרך לעיון במסמכי המכרז ה

 המכרז ללא תשלום. 

 

מתוך מטרה  ,הםלאתר האינטרנט של כולםגופים ציבוריים מחויבים להעלות את מסמכי המכרז 

יותר ל לאפשרבכך ו להסיר חסמים גיאוגרפיים וכלכליים העומדים בפני מציעים פוטנציאליים שונים

לכלכל את צעדיהם  ,א את תנאי המכרז ותנאי ההתקשרותומשתתפים פוטנציאליים במכרז לקר

 . ולהגדיל את התחרות כדי למקסם את תוצאות המכרז בהתאם

 

מסמכי המכרז תהא תמורת  מסירתהרי שהדינים החלים עליהן קובעים כי  ,לרשויות מקומיות באשר

)עיון בלבד( במסמכי המכרז. מרבית  העיוןהוראה פוזיטיבית לעניין בנמצא אין  . לעומת זאת,תשלום

הרשויות המקומיות בארץ מאפשרות עיון במסמכי המכרז ללא כל צורך בתשלום )למעט הצורך 

  .להגיע למשרדי הרשות המקומית לצורך עיון(

 

גם   הן,האינטרנט של יקיימות רשויות מקומיות רבות המפרסמות את מסמכי המכרז עצמם באתר

  ללא החובה החוקית לכך.

 

 

 

 

אשר נכנס לתוקף ביום  1992-חוק חובת המכרזים תשנ"בל 25תיקון מס' 

שווי ההתקשרות הצפוי  נמוך מחמישים מיליון במכרז בו קובע כי  ,16/8/2016

המכרז או שקלים חדשים, חל איסור על עורך המכרז להתנות את קבלת מסמכי 

את ההשתתפות בו בתשלום בעד מסמכי המכרז או בעד עלות הפקת המכרז אלא במקרים 

 ובסכומים שיקבע שר האוצר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת.

 

לגבות להמשיך אלו יכולות  ,על רשויות מקומיות אינו חל 1992 - חוק חובת המכרזים תשנ"בהואיל ו

גובה דמי הרכישה  .בהתאם להוראות הדין החלות עליהן תשלום בגין רכישת מסמכי המכרז

משתנה ממכרז למכרז והוא צריך להיות סביר בהתאם לסוג המכרז והוצאות הרשות ביחס לאותו 

 מכרז.

 

 

 

 

 

בתנאים המוקדמים שנקבעו אינו עומד אשר משתתף  - כשמם כן הם ,תנאי הסף במכרז

ולהגיש הצעה במסגרתו  "לעבור את סף הכניסה" למכרז אינו יכול ,ככתבם וכלשונם להשתתפות

 .שומה יהא על וועדת המכרזים לפסול את הצעתו ,וככל שיעשה כן

 

 

 כיצד  אוכל לעיין במסמכי המכרז?

 

 האם חלה עלי חובת תשלום כלשהו כדי שאוכל להגיש הצעה במכרז?

 

 ?הן האפשרויות העומדות בפניימ במסמכי המכרז מצויים תנאי סף שאינם סבירים



 

4 
 ©עורך הדין דוד רן־יה  –המדריך למשתתף במכרז 

 

יחד עם  .מכוח הדין והפסיקהבחובת ההגינות והסבירות  יםחייב גופים ציבוריים ורשויות מקומיות

ובתי המשפט אינם  נקבע כי לגופים אלו יש שיקול דעת עצמאי ביחס לקביעת תנאי הסף זאת,

וכאשר בנמצא  ועניינים , מידתייםעל תנאי הסף להיות סביריםממהרים להתערב בשיקול דעת זה. 

 .לוות בבקשה לשנותו או לבטשניתן לפנות לר ,תנאי סף שאינו סביר או הגיוני או מפלה שלא לצורך

 

הרשות ביחס  ה שלבאופן פוזיטיבי את שיקול דעת לא הגבילמקומיות המחוקק הבעוד שברשויות 

לקביעת תנאי הסף )הגבלה זו נקבעה בפסיקה ענפה של בית המשפט העליון ובתי המשפט 

חוק חובת המכרזים ותקנות חובת  יםביחס לגופים ציבוריים עליהם חלשהרי  ,לעניינים  מנהליים(

 על שיקול הדעת כאמור.בחוק מגבלות  ותקיימ ,המכרזים

 

: חוק חובת המכרזים קובע שעורך מכרז לא יקבע תנאי להשתתפות של מציע במכרז, אלא לדוגמא

אם כן התנאי מתחייב מאופיו או ממהותו של המכרז. עוד קובע החוק מגבלות לעניין תנאי סף כך 

, המציב לחוק המנויים בטור א' בתוספתשבמקרה ועורך המכרז קבע תנאי בנושא מן הנושאים 

 עליו לנמק את הדבר במסמכי המכרז עצמם. –דרישה מחמירה יותר מהאמור בטור ב' לתוספת 

 

עליו לנמק את הדבר  ,עוד קובע החוק כי במקרה ובו עורך המכרז דורש ניסיון עם "גופים ציבוריים"

מצויות  . הוראות אלולעניין תנאי הסף ישנן הוראות נוספות ,בנוסף להוראות החוקבמסמכי המכרז. 

  על הגופים הציבוריים המנויים שם. ,כאמור ,בתקנות חובת המכרזים החלות

 

סביר בנסיבות העניין, ניתן לפנות מידתי או במקרה וקיים תנאי סף שאינו ענייני או שאינו 

 ,המכרזים( יה באמצעות עורך הדין המומחה בדינייבכתב לעורך המכרז )מומלץ לבצע את הפנ

ו. רשויות מנהליות לא ימהרו לשנות את להסביר מדוע תנאי הסף אינו סביר ולבקש לשנות

ישתכנעו שלא יוכלו להגן על תנאי הסף שנקבע הן אם אלא תנאי הסף שנקבעו על ידן מראש,   

מראש בערכאות משפטיות או אם ישתכנעו ששינוי תנאי הסף לא יפגע בהליך המכרזי ויביא 

 דלת התחרות במסגרת המכרז.להג

 

ניתן לפנות  ,ככל שהתקבלה תשובה שלילית מהרשות המנהלית בדבר שינוי תנאי הסף שאינו סביר

טרם  ,להתבצע בהקדם האפשרי לערכאות יהיפנהעל  מתאימה.לערכאות המתאימות בעתירה 

אף טרם פתיחת המעטפות במסגרתו. על  ,בכל מקרההמועד האחרון להגשת הצעות במכרז ו

הרי ככל שתנאי הסף אינו סביר  ,בדרך כלל בשיקול דעת הרשות שבתי המשפט אינם מתערבים

 לשנות את החלטת הרשות. ,יה לערכאות כאמוריניתן יהא באמצעות פנ ,ואינו ענייני

 

האמור לעיל נכון גם לגבי תנאים אחרים במכרז או בהסכם ההתקשרות המצורף למכרז שאינם 

 ו/או מפלים ו/או מותאמים למציע כזה או אחר. מידתיים, אינם סבירים
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לא ניתן "לשמור" את הידיעה על הפגם  ,אם נמצא במכרז פגם מהותי שעורך המכרז אינו ער לו

 , שהרי:" על מנת לעשות שימוש בו במקרה של אי זכייהלעתיד"

 

"כלל הוא שאין אדם יכול מצד אחד להשתתף במכרז ומצד שני להעלות טענות נגדו משנתברר 

שלא זכה בו )...( הנימוק להלכה זו הוא, כי אדם אשר שתק בזמן שהגיש הצעתו למכרז מותר על 

"טיולי הגליל" בע"מ נ' ממשלת  126/82פשרות להטיל דופי לאחר מעשה בו ובתנאיו". )בג"ץ הא

 (.47-48 ,44( 4פ"ד לו ) ,משרד התחבורה -ישראל 

 

 .התנהלות שאינה בתום לבנתפסת כופעולה זו מכונה על ידי בתי המשפט "כישיבה על הגדר" 

 :דחהית ,הטענה על פגם במכרז במקרה כאמור ,בדרך כלללפיכך 

 

משתתף במכרז, המודע לפגם במכרז או בהליכיו, צריך להודיע על כך בעוד מועד. אין זה ראוי כי "

משתתף במכרז, הפגום לדעתו, ינצור הפגם בלבו, מתוך תקווה לזכות בו, ורק אם הפסיד יעורר 

נופלת מאמת המידה להתנהגות ראויה בין לב. היא -טענות פגם התנהגות שכזו אינה בתום

משתתפים במכרז ביחסיהם ההדדיים, וביחסים שבינם לבין בעל המכרז. "לא יהא זה הוגן, אם 

משתתף במכרז, הרואה בו פגם מתחילתו, ישתוק, אך יתריע על כך, לאחר שהתברר לו שלא זכה. 

ידע מחשבים  4683/97 אע")ם".יש בכך חוסר הגינות הן כלפי המזמין והן כלפי המשתתפים האחרי

 (.643( 5פ"ד נא) ,ותוכנה בע"מ נ' מדינת ישראל משרד הבטחון ואח'

 

 

"בעולם המכרזים" עורכי המכרז  .הגשת הצעה למכרז אינה מלאכה פשוטה ואין להקל בה ראש

בתנאי  תו של כל מציעמידל עמקפידים על אופן הגשת ההצעה ועומדקדקים  ,ובודקי ההצעות

עלולה להביא לעיתים לפסילת ההצעה  ,וסטייה מאופן ההגשה של ההצעהכעל קוצו של יוד המכרז 

 כולה.

 

רורה באופן הגשת ההצעה מומלץ לקבוע אסטרטגיה ב ,מכרזים ממוכניםבבמכרזים מורכבים או 

בהתאם לכללי המכרז על מנת למקסם את היעילות הכלכלית שבהגשת ההצעה ולזכות במכרז 

 במחיר רווחי.

 

 :1כלל 

 

את כלל דרישות  ולדלות א את כלל מסמכי המכרז ואת הסכם ההתקשרות המצורף אליוויש לקר

 על מנת להגיש הצעה מושלמת ומדויקת גם מבחינה עסקית.  ,עורך המכרז

 

התחייב התחייבות מסוימת בה "לוותר" על  כך סתם  יםיכול םגופים ציבוריים ורשויות מקומיות אינ

תמחר זוכה במכרז )גם אם הנ"ל לא שם לב לדרישות שונות המצויות בהסכם ההתקשרות ולא 

י לעשות? האם אוכל לשמור את דבר קיום הפגם למקרה שלא אזכה ימה על-במכרז קיים פגם מהותי 

 ביטולו?לולהביא לשינוי תוצאות המכרז או 

 :כללי ברזל בהגשת הצעה למכרז

 

http://www.nevo.co.il/case/5970987
http://www.nevo.co.il/case/5970987
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אשר במכרז בעיקר כלפי משתתפים  - "ויתור" מעין זה יהווה פגיעה אנושה בעקרון השוויון .אותם(

 לקחו בחשבון את כלל הדרישות של עורך המכרז והגישו הצעה יקרה יותר.

 

 :2כלל 

 

ככל שהמכרז קובע הליך בחירה הכולל מדדי איכות, יש לבחון כיצד ניתן לקבל את ניקוד האיכות 

 ,האפשרי על ידי המשתתף. ניקוד האיכות משפיע לעיתים על בחירת ההצעה הזוכההגבוה ביותר 

כך שאין הכרח כי ההצעה הכספית הטובה ביותר תתקבל ומשכך יש לקרוא הן את תנאי המכרז 

 במלואם והן את הכללים שנקבעו לצורך בחינת מדדי האיכות שם.

 

פורסם ומצוי במסגרת מסמכי המכרז. בפסיקה נקבע כי אופן ניקוד האיכות במכרז צריך שיהא מ

ניתן לפנות בכתב ולבקש את פירוט  ,במכרזים בהם אין גילוי או פירוט בדבר אופן ניקוד ההצעות

 ניקוד האיכות מראש.

 

 :3כלל 

 

יש להקפיד הקפדה יתרה על צירוף כלל המסמכים שעורך המכרז ביקש לצרף. בנוסף, יש לבחון 

 "נאמן למקור" או "העתק".  ,מסמכי "מקור" :מבוקשיםמה סוג המסמכים ה

 

מומלץ לערוך רשימת מסמכים מסודרת להגשה מתוך הוראות המכרז ולוודא כי כלל המסמכים 

 הנדרשים צורפו ונחתמו כנדרש. 

 

 :4כלל 

 

 יש להקפיד על המועדים שנקבעו במכרז.

 

 :5כלל 

 

עורך המכרז. בהודעות או בהבהרות המתפרסמות על ידי  יש לעקוב אחר הודעות ו/או הבהרות 

קיים לעיתים מידע קריטי לעניין הגשת ההצעה ולעיתים אף ניתן ללמוד מהן על הלך הרוח, החשיבה 

 ומידע נוסף של מתחרים אחרים במכרז.

 

 :6כלל 

 

אזי יש לוודא האם ההשתתפות בו  ,ככל שנקבע בהליך המכרזי "מפגש מציעים"/"סיור קבלנים"

הרי שאי השתתפות לא  ,עניין שבחובה. ככל שנקבע שמפגש או סיור כאמור בו היא חובה נהה

 תאפשר הגשת הצעה במכרז. 

 

 מה ניתן לעשות?   -פספסתי את מועד המפגש/הסיור שנקבע כחובה 

 

תקבע מועד  ,הניתן לנסות לפנות לרשות המנהלית בבקשה כי זו האחרונ ,כאמור הבמקר

 ,שוויוןעקרון הסיור/מפגש נוסף. הרשות המנהלית תוכל לסרב לבקשה כאמור בטענה של פגיעה ב
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מעגנות לבקשה ועורכות מפגשים/סיורים נוספים ואף בחיוב אולם לעיתים רשויות מנהליות נענות 

 .במסמכי המכרז עצמם את האפשרות לקיומם של סיורים/מפגשים נוספים

 

 :7כלל 

 

הוראות מיוחדות אחרות של וככל שלא קיימות  שנדרשה הגשת ערבות מכרז יחד עם ההצעהככל 

 יש להקפיד הקפדה יתרה על הנקודות הבאות : עורך המכרז,

 

 לנוסח הערבות שפורסם במסגרת המכרז.לחלוטין זהה להיות וסח הערבות על נ .א

היה ועורך המכרז  שנקבע במסמכי המכרז.בדיוק כפי יש להקפיד על תאריך תוקף הערבות  .ב

יש לשלוח שאלת הבהרה שבמסגרתה יתבקש עורך המכרז  ,לתוקף הערבות לא קבע תאריך

. היה והבנק מתקשה להוציא ערבות באופן מפורש לקבוע או לאשר את תאריך תוקף הערבות

שם יש לפנות לעורך המכרז בדחיפות ל ,בתוקף ליום שנקבע כיום שבתון )שבת או מועד(

 ושא זה.קבלת הבהרה לנ

 אין לשנות תנאים או להוסיף תנאים לערבות. .ג

 יש להקפיד על מילוי הפרטים המלאים של מגיש הערבות במקום המיועד לכך. .ד

יש לעבור על נוסח הערבות ולבחון כי אכן כלל הפרטים המבוקשים מצויים שם וכי נוסח  .ה

 הערבות הוא בדיוק הנוסח שהתבקשו המציעים לצרף.

 הערבות המדויק שביקש עורך המכרז.את סכום יש למלא  .ו

הוגדרו יש למלא את פרטי ההצמדה )ככל שהערבות נקבעה כצמודה למדד( בדיוק באופן בו  .ז

 עורך המכרז. על ידי 

יש להגיש שאילתה  –או מתעוררת שאלה  ספק נוישאשר כ –בכל הנוגע לערבות מכרז  .ח

 לעורך המכרז בעניין.

 

 :ערבות המכרז נאמר כיההקפדה היתרה בעניין  ה שלעל חשיבות

 

"אכן הפסיקה טבעה בערבות הבנקאית המצורפת להצעה במכרז מימד של הקפדה דווקנית; 
משל לספר תורה שכל תג ופרט בו צריכים לדיוק מרובה. מה ספר תורה שנפל פגם בתעתיק 

טעמיה של הפסיקה שלו מאבד את קדושתו, אף ערבות שניסוחה פגום מאבדת את תקפותה. . 
בעניין זה עמה ואין לי צורך לפרט אותם. המבקש לדעת יעיין במה שכתבו מורי הוראה ופוסקים 

( בע"מ נ' החברה למשק 1987) 1965מפעת  15201-08-12לפניי )ראו שם(". )עת"מ )ת"א( 
  .8, ]פורסם בנבו[ ,וכלכלה של השלטון המקומי

 

 

 :8כלל 

 

הערות או שינויים שלא אלא כאלו שהותרו מראש וכפי שהותרו.  ,לבצע שינוייםאו  אין להעיר הערות

 ד לפסילת ההצעה במכרז.ועלולים להביא בסבירות גבוהה מא ,רו מראשתהו

 

 :9כלל 

 

יש להגיש את ההצעה כאשר היא חתומה ושלמה. ההצעה תוגש במועד, במקום ובמספר העותקים 

 כפי שנקבע וצוין במסמכי המכרז.
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 10כלל 

 

לעיתים ממשתתפים הבהרות ביחס  ותמתבקש וב ,מטעמים הקשורים בהליך המכרז עצמו

מומלץ לכל מציע לשמור על העתק  –יה לערכאות משפטיות ילהצעתם ומטעמים הקשורים בפנ

בכל מקרה בו בעל דין מבקש כחלק מסעדיו מבית המשפט להיות מוכרז מההצעה שהגיש למכרז. 

 ,אם היא הצעה "כשרה"העליו לצרף את הצעתו לעתירה על מנת שניתן יהא לבחון  –כזוכה במכרז 

 .שניתן להכריז עליה כזוכה

 

 

 

החייבת להיות מוענקת  ,במסגרת כללי הצדק הטבעי זכותהינה  ,השימוע או זכות הטיעוןזכות 

לחלט את ערבות המכרז שהגיש או לקבל כל  ,למציע שוועדת המכרזים שוקלת לפסול את הצעתו

הצעתו של אותו מציע  ,מקום שלכאורה על פי תנאי המכרז ,החלטה אחרת העשויה לפגוע בו

 אמורה להיות מוכרזת כזוכה במכרז.

 

של הרשות  רע"קודם "ניסיון : למקרים בהם מוזמנים משתתפים לשימועיםדוגמאות להלן מספר 

גם אם הצעתו  ,הרשות אינה חייבת לבחור כזוכה משתתף שהיה לה ניסיון לא טוב עמו –עם המציע 

 חשש לטעות בהגשת ההצעה ;  חשש לתכסיסנות היתה הטובה ביותר מבין ההצעות שהוגשו ; 

; חשש  אי סבירות של ההצעה הכספית ; חשש להבנה מוטעית של נושא המכרזשל המציע ; 

 .וכיו'לפגיעה בזכויות עובדים במקרה של מכרזי עתירי כוח אדם ; 

 

בפני ועדת המכרזים זכות של המציע להגיע ולהגיב  –כשמה כן היא   ,השימועחשוב לציין כי זכות 

 להצעתו.לטענות המושמעות כלפיו ביחס 

 

 דגשים לעניין זכות השימוע:להלן מספר 

 

את ו בזימון לשימוע על הרשות לפרט בפני המוזמן את הסיבות שבגינן הוא מוזמן לשימוע .א

חל איסור בפסיקה "להפתיע" את המוזמן לשימוע בסוגיות   .קציה הנשקלת לגבי הצעתוהסנ

יש  ,שלא נכתבו בזימון לשימועשלא נאמר קודם שיועלו. ככל שבמהלך שימוע עולות סוגיות 

על השאלות כאמור  להשיבלבקש  ,לדרוש כי עניין זה יוזכר בפרוטוקול השימוע וככל שיש צורך

 לשימוע נוסף. לדרוש זימוןבכתב לאחר השימוע או  

 

תכלית השימוע היא מתן הזדמנות לשמיעת המשתתף טרם  .אין להקל ראש בהליך השימוע .ב

 קבלת החלטה שבדרך כלל פוגעת בו.

 

 משפטי. ייצוגבליווי   ניתן ורצוי להגיע לשימוע .ג

 

מומלץ להגיע לשימוע עם בעל התפקיד  ,במקרים ונושאי השימוע נוגעים להצעה הכלכלית .ד

 ו כל בעל מקצוע אחר לפי העניין. הרלוונטי אצל המציע ו/או עם רואה חשבון ו/או כלכלן ו/א

 

  .שימועל הוזמנתם  נושאים בגינםרצוי להכין תשובות בכתב ונתונים לוועדת המכרזים בהתאם ל .ה

 י לנהוג?יכיצד על -זומנתי לשימוע במסגרת ההליך המכרזי 
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ועדת  הדיון שקיימהכן של המציע, מהלך הפגישה ו והסתייגויותיו, לרבות טענותיו שימועהפרטי 

 בפרוטוקול.אלה חלה חובת רישום על כל  –בעניין קבלת החלטה סופית  המכרזים לאחר מכן לשם

 

כי ועדת המכרזים רשאית להחליט את החלטתה המנומקת בעניינו של נקבע  פסיקה בנדגיש כי 

 מציע, רק לאחר שהאחרון מיצה את זכות הטיעון הנתונה לו במלואה.

 

 

 

 

הודעת זכייה להתחיל לפעול בתיאום עם הרשות המנהלית לקיום על משתתף אשר קיבל 

כדוגמת: המצאת אישורי קיום ביטוחים, ערבויות  ,התחייבויותיו במסגרת ההסכם ומסמכי המכרז

 ביצוע, חוזים חתומים לפי הצורך ושמירה על קשר הדוק עם הרשות עד לחתימת הסכם.

 

הווה  – עיוןהזכות עומדת  ,שלא זכו בו ליתר המשתתפים במכרז הערה חשובה לזוכה במכרז:

הפרוטוקולים של  רשאים לעיין בכל כולם )גם כאלו שהצעתם נפסלה( במכרז המשתתפים ,אומר

זאת כדי  – ומסמכי ההצעה הזוכהמסמכים אשר הונחו בפני ועדת המכרזים בועדת המכרזים, 

אכן  ביצעה את זו לאפשר ליתר המשתתפים "לבקר" את עבודת ועדת המכרזים ולבחון האם 

 בדיקת מסמכי ההצעה הזוכה בהתאם לכללי המכרז ובהתאם להוראות הדין.

 

 

 

 

מסחרי"/"סוד  זכות העיון הוגבלה בדין ובפסיקה למידע המצוי בהצעת המשתתף שהוא בגדר "סוד

 מקצועי".

 

( לתקנות חובת 1)ה()א()21הרי שתקנה  ,לעניין מכרזים המפורסמים על ידי "גופים ציבוריים"

הצעה אשר העיון בבחלקים של ההחלטה או במסמכי המכרז  סייג לזכות העיון תהמכרזים קובע

בביטחון המדינה, בהם עלול לדעת ועדת המכרזים לחשוף סוד מסחרי או סוד מקצועי, או לפגוע 

על אף שאין חקיקה  ,.  בכל הנוגע לרשויות מקומיותביחסי החוץ שלה, בכלכלתה או בביטחון הציבור

גם במכרזים שמקיימות הרשויות  את הסייג הנ"ל לזכות העיון הפסיקה מחילה   ,מוסדרת בנושא

 המקומיות.

 

 ביחס יתרון לבעליהם להבטיח העשויים', וכיובמסחרי לרוב מוגדר כרעיונות, ידיעות, מידע  סוד

האם לסוד ישנו ערך כלכלי לעצם היותו "מסחרי" הינו בשאלה . המבחן העסקיים מתחריו לשאר

פאקרד נ' בזק -היולט 1821/99)בש"א )ירושלים( במתן עדיפות לבעליו לעומת מתחריו האחרים. 

  .(בנבו[)לא פורסם( ]פורסם  החברה הישראלית לתקשורת

 

ועדת המכרזים היא הגוף היחיד לו נתון שיקול הדעת בכל הקשור לקביעה האם המסמכים אשר 

בסופו של יום, רק פגיעה ממשית  .מבקשים המעיינים לרשותם, הנם בגדר סוד מסחרי או מקצועי

בבואה של הרשות הציבורית להחליט בנדון, בערכו של הסוד המסחרי תצדיק את חיסוי המידע. 

תבחן את אותה "פגיעה ממשית" בכל מקרה על פי נסיבותיו. אולם ברור שנדרשת פגיעה של היא 

 כיצד עליי לפעול? -קיבלתי הודעת זכייה 

 

 י לפעול? יכיצד על – בחשיפתםמעוניין  יבהצעה שלי קיימים סודות מסחריים ו/או מקצועיים שאינ
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' נ"מ בע קשת שידורי 10845/06)עע"מ  ממש בערכו של הסוד ולא פגיעה מינורית או זניחה.

 (.26, בעמ' ולרדיו לטלוויזיה השנייה הרשות

 

ההצעה הכספית עצמה אינה מהווה ברוב המוחלט של המקרים "סוד מסחרי" או  ,עוד יוער כי ככלל

ההצעה הכספית או תחשיבים שערך המשתתף  שמרכיבי"סוד מקצועי" אולם הפסיקה הכירה בכך 

 בעצם הגשת ההצעה הכספית עשויים, במקרים מסוימים, לעלות כדי סוד מסחרי.

"סוד מסחרי"/"סוד מקצועי", יישמרו ולא יוצגו  משתתף המעוניין כי חלקים מהצעתו, המהוויםעל 

להפנות את תשומת לב עורך המכרז לנושא ולבקש ממנו, טרם מתן  ,למשתתפים אחרים במכרז

 זכות העיון, שלא לחשוף את אותם מסמכים ולהעלות את הדיון לנושא בפני ועדת המכרזים.

 

 

 

 

, או על פסילת הצעה במכרז מהרגע בו מתקבלת הודעה מהרשות המנהלית על אי זכייה במכרז

כאשר מסגרת הזמנים לתקיפת החלטה מנהלית בכלל ותקיפת  ,מתחיל למעשה "מירוץ נגד הזמן"

 .החלטה של ועדת המכרזים בפרט היא קצרה ביותר

 

בשלב הראשון יש לקבל כמה שיותר מידע בדבר ההחלטה, נימוקיה וכיו'. את המידע ניתן לקבל 

ככל  .אם עורך המכרז קבע דרכים למימוש זכות העיוןהבמסגרת מימוש "זכות העיון". יש לבדוק 

 יש לפעול על פי דרך זו.  ,שנקבעו דרכים למימוש זכות העיון

 

יש לשלוח באופן מיידי מכתב לעורך המכרז )עדיף  ,העיוןככל שלא נקבעו דרכים למימוש זכות 

באמצעות עו"ד מומחה בתחום(, עם העתק ליועץ המשפטי של עורך המכרז/ועדת המכרזים ובו 

לרבות קבלת כלל הפרוטוקולים של ועדת המכרזים, כלל  ,דרישה לממש את זכות העיון במכרז

מסמך רלוונטי אחר אשר שימש את ועדת המסמכים אשר הונחו בפניה, מסמכי הצעה הזוכה וכל 

 המכרזים במסגרת קבלת החלטתה.

 

עם קבלת כלל המסמכים יש לגשת לעו"ד המומחה בתחום ולבחון האם ועדת המכרזים פעלה כדין 

עוה"ד ייבחן האם ועדת המכרזים עמדה בתנאי הדרושים בחוק ופסיקה,  .החלטההבעצם קבלת 

 עורך המכרז או ועדת המכרזים. תהאם ההצעה שהוגשה כשרה והאם נפל פגם בהתנהלו

 

וככל שסד הזמנים מאפשר זאת, יש לפנות במהירות האפשרית לעורך  ככל שנמצא פגם כאמור

ך ולנסות להביא לשינוי ההחלטה. ככל שעורך בהליעל מנת להסב את תשומת ליבו לפגם  ,המכרז

יה ייש לשקול פנ ,המכרז החליט שלא לקבל את הטענות שהופנו כלפיו או כלפי וועדת המכרזים

 לערכאות המתאימות ולהגיש עתירה מנהלית מתאימה.

 

תשומת לב: לסד הזמנים יש חשיבות נודעת, בתי המשפט עשויים לדחות עתירה אשר הוגשה 

 עו"ד מומחה בתחום.לכללי השיהוי ומשמעויותיו יש לפנות  על –בשיהוי 

 

 

 

 

 מהן האפשרויות העומדות בפניי? –קיבלתי הודעה על אי זכייה או על פסילת ההצעה שלי 
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ת המשפט קבע כי הצדק עמך, אולם אין באפשרותו להעניק לך לעיתים קורה שהגשת עתירה, בי

העבודות נשוא המכרז  ,במקרה ובו עד לתום בירור העתירה ומתן פסק דין ,מאסעד אופרטיבי. לדוג

 .כבר הסתיימו או שהטובין שהוזמנו סופקו

 

 לשיפוי בדבר הנזקים שנגרמו לו. להגיש תובענה מנהלית המשתתף  רשאיבמקרה כאמור, 

 

על החלטה  ת השגהתובענה מנהלית הינה הליך שבמסגרתו ניתן לתבוע סעד כספי אזרחי במסגר

במסגרת בתי המשפט הרגילים, אולם ניתן לתבוע סעד כספי רשות ציבורית  מנהלית. לרוב,

שני מקרים בהם  , מפרטת2000 –תוספת השלישית לחוק בתי המשפט לעניינים מנהליים תש"ס ה

 :  ניתן לבקש סעד כספי בבית המשפט לעניינים מנהליים

 

הפיצוי אותו ניתן לתבוע מהרשות, נחלק בדרך כלל  לשני  – במסגרת מכרז תביעת פיצויים .1

 רכיבים: 

 וציא המציע על מנת להשתתף במכרז.ההוצאות שהסך פיצויים עבור  – פיצויי הסתמכות

 .היה המציע להפיק אילו היה זוכה במכרז פיצויים עבור הרווח שאמור – פיצויי קיום

 

 כנגד רשות.יצוגית יתביעת פיצויים במסגרת תביעה  .2

 

 מציע שבית המשפט קיבל את עתירתו. רק ל להגיש וכתובענה מנהלית י

 

 

 נכתב על ידי עוה"ד דוד רן־יהמדריך זה 

 

עו"ד רן־יה ושימש משך השנים ומשמש אף כיום כעו"ד וכיועץ משפטי לרשויות 
מקומיות, תאגידים עירוניים, לגופים מסחריים שונים, עמותות, גופים 

במסגרת תפקידיו כתב וערך מכרזים מסוגים  'חברות ממשלתיות וכיוממשלתיים, 
ומינים שונים לרבות מכרזי רכש, מכרזי שירותים, מכרזים מורכבים, מכרזים 

, מכרזי רווחה, מכרזי מחשוב, מכרזי הפעלת בתי ספר BOTממוכנים, מכרזי 
 וכיו'.

 ובדיני המכרזים בפרטעו"ד דוד רן־יה הינו מומחה ובעל שם בדין המנהלי בכלל 

ניסיונו הרב של עו"ד רן־יה הקנה לו מיומנויות המשמשות אותו בשילוב עולם המעשה יחד עם 
 מומחיותו.שפטי, מעשי וכולל בתחומי העולם המשפטי ומעניק ללקוחותיו פתרון מ

 .avid@aradv.co.ilD:  לקטרוניאדואר 

 

 

 

 

 מה ניתן לעשות? –בית המשפט קבע שאני צודק אך לא ניתן לקבל סעד אופרטיבי  -הגשתי עתירה 

 

mailto:David@aradv.co.il
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 המדריך למשתתף במכרז 

 סוף
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
: כאמור ברישא של מדריך זה, מדריך זה אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי והמידע המצוי בו הינו בסיסי הערה

בשלב הטרום מכרזי )טרם בלבד, כל העושה שימוש במידע האמור במדריך זה עושה זאת על אחריותו בלבד. אנו ממליצים גם 
הגשת ההצעה למכרז( גם בהגשה עצמה וכל אורך ההליך המכרזי להתייעץ עם עורך דין המומחה בתחום היכול לסייע ולשפר 

 את סיכויי הזכייה במכרז.


