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מדרום תיסגר הרעה?
על מכרזי ביטוח 

ברשויות מקומיות 
בראי הפסיקה

מקומיות  ברשויות  ביטוח  מכרזי  וגיית 
)מכרזים לבחירת חברת ביטוח לביטוחי 
האחרונות  בשנים  תפסה  הרשות( 
יועצים  יומם של  מקום של כבוד בסדר 
המקומיות  ברשויות  המשפטיים 
לא  משפטיות  בהתחבטויות  אלו  את  והעמידה 
של  התאמה  מניסיונות  נבעו  אשר  פשוטות, 
ומבנה  המציאות בשטח ביחס למכרזים מעין אלו 
כך  וכל  המכרזים  –  דיני  לעקרונות  הביטוח  שוק 

מדוע?
שבמכרזי  בעובדה  נעוצה  לכך,  העיקרית  הסיבה 
מנהליים,  גופים  ידי  על  פורסמו  אשר  ביטוח 
השתרש לו נוהג ובמסגרתו חברות ביטוח, אשר היו 
היו משנות,  מגישות את הצעתן למכרזים כאמור, 
דרישות  את  להן,  המתאים  ולפי  עצמן  דעת  על 

הביטוח של הרשות.

שינויים  המכרזים,  לדיני  בהתאם  רגיל,  באופן 
)דרישות  המהותיים  המכרז  מתנאי  והסתייגות 
פירושם פסילת  הרשות(  של  הביטוח  פוליסות 

ההצעה במכרז.

הייתה  לא  ההתנהלות  ביטוח  שבמכרזי  אלא 
נתפסו  אלו  שמכרזים  משום  “רגיל”,  באופן 
לגלות  הרשות  על  כמכרזים ייחודיים אשר 
למציאות.  עצמה  את  להתאים  בהם גמישותו 
דין  בפסק  תוקף  ומשנה  חיזוק  קיבלה  זו  גישה 
שניתן באוגוסט 2014 על ידי בית המשפט לעניינים 
מנהליים מחוז מרכז – עת"מ )מרכז( 16958-11-13  
  כהן – גבעון סוכנות לביטוח )1994( בע”מ נ’ עיריית 
ראשון לציון, )להלן: “פרשת כהן גבעון”( שם נקבע:

“מכרז ביטוח של גוף ציבורי כמו עירייה חייב להיות 
מכרז גמיש המותיר בידי הרשות שיקול דעת רחב 
רגילים... סטנדרטיים  במכרזים  שקיים  מזה  יותר 
לאור כל האמור לעיל, ובהתחשב בהיקף הפוליסה 
שבו  וייחודי  מורכב  בחוזה  שמדובר  הרי  ורכיביה, 
נדרשת הגמישות הראויה... במצב העניינים הקיים 

כיום, כנראה במדינת ישראל, כך על פי חוות דעת 
כדי  לוועדת המכרזים,  יועצי הביטוח, שניתנה  של 
כיסוי  לספק  מסוגלות  תהיינה  הביטוח  שחברות 
גמישות  נדרשת  דומים,  ולגופים  לעיריות  ביטוח 
אינן  להצעה  בצמוד  הנכללות  מסוימת והערות 

מובילות בהכרח לפסילה שלה."

מכרזי  לפיה  והגורפת,  הכוללנית  לאמירה  בניגוד 
מדוקדקת  קריאה  גמישים,  מכרזים  הינם  ביטוח 
הביאה למסקנה  גבעון,  כהן  בעניין  הדין  של פסק 
ליצור  התכוון  לא  פרשה,  באותה  המשפט  בית  כי 

לרשות  לאפשר  התכוון  ולא  ביטוח  במכרזי  כאוס 
המקומית או למציעים במכרז לעשות “ככל העולה 
זוכה  הצעה  בחירת   – המטרה  בבחינת  רוחם”  על 

במכרז – מקדשת את האמצעים.
אלא שבד בבד עם פסק הדין כאמור, החל משנת 
2014 נוצר בשוק הביטוח מעין “משבר”,  בכל הנוגע 
לביטוחי רשויות מקומיות, במובן זה שבשוק חברות 
הצעות  הוגשו  לא  ממילא,  המצומצם  הביטוח, 
הצעות  למעט  מקומיות,  רשויות  של  במכרזים 
חברת  של  הרשות או הצעה  של  הנוכחי  המבטח 

איילון חברה לביטוח בע”מ.
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הנוכחי  המבטח  בה  מציאות  יצר  כאמור  המשבר 
של הרשות או חברת איילון קבעו במרבית המקרים 
את תנאי הביטוח של הרשויות המקומיות ביודעם 
לפנות  המקומית  הרשות  של  האפשרות  כי 
יצר  במקביל  קיימת.  – אינה  אחרים  לספקים 
נאלצה  המקומית  הרשות  בה  מציאות  “המשבר” 
לאתר פתרונות יצירתיים “מעין מכרזיים” או “מעין 
הביטוח  פוליסות  את  לשמר  מנת  על  פומביים”, 
יורע  לא  הביטוחי  באופן שבו מצבה  לה,  הקיימות 

בעקבות פרסום מכרז כדין.
 

מדרום תיסגר הרעה – לא עוד 
“מערב פרוע”?

החלנו  ביטוח,  מכרזי  לרבות  מכרזים,  כעורכי 
תקווה”  של  האחרונים  “קולות  בחודשים  לשמוע 
ביטוח  חברות  של  בנכונותן  שחל  שינוי  באמצעות 
גיסא.  מחד  מקומיות  רשויות  של  למכרזים  לגשת 
במקביל, מאידך גיסא, בחודש אוגוסט 2017 פורסם 
פסק דינו של בית המשפט לעניינים מנהליים בבאר 
לביטוח  סוכנות  גבאי   28891-04-17 שבע  עת”מ 
דן  הדין  פסק   , ואח’  ערד  עיריית  נ’  בע”מ   )2003(
בהחלטת ועדת המכרזים של עיריית ערד להכשיר 
בע”מ  לביטוח  חברה  הפניקס  של  הצעתה  את 
סוכנות  גבעון   – כהן  הביטוח  סוכנות  באמצעות 
הנוכחית  הביטוח  )סוכנות  בע”מ   )1994( לביטוח 
של העירייה( באמצעות “מתיחת גבולות” של פסק 
בניגוד  לעיל,  המוזכר  גבעון”   – “כהן  בעניין  הדין 

להוראות הדין החלות על רשויות מקומיות. 
בית המשפט אף הביע את ספקותיו באשר לנכונות 
מסקנות פסק דין כהן גבעון, בעיקר לאור העובדות 
במקרה דנן, במסגרתן )בקיומה של תחרות( חזרו 
בהן, שתי המציעות למכרז מהסתייגויותיהן למכרז.
קיבל  לעניינים מנהליים בבאר שבע  בית המשפט 
את העתירה והורה על ביטול המכרז. בית המשפט 
משתתף  כל  של  “הצעתו  לפיה:  ההלכה,  על  חזר 
בה  שיש  הצעה  המכרז.  לתנאי  להתאים  צריכה 
הסתייגות, התניה, או שינוי מהותי מתנאי המכרז, 
המשפט  בית  במכרז“,  מלהשתתף  ככלל,  תפסל, 
הדגיש כי ככלל, מנוע בעל מכרז מלשנות את תנאי 
כדי להתאימו להצעת  לדרך,  לאחר צאתו  המכרז 
משתתף, ומשתתף מנוע מלשנות את הצעתו כדי 

להתאימה לתנאי המכרז, כל עוד לא הוחלט מיהו 
הזוכה.

גאולה  כבוד השופטת  בפסק הדין כאמור, הביעה 
לוין ספק בדבר חוקיותה של עצם האפשרות לכלול 
הסתייגויות במכרזי ביטוח ודבריה יפים ויובאו כמות 

שהם:

הסתייגויות  לאפשר  הצדקה  בכלל  שיש  “ככל 
הדבר  בעיני,  בספק  שמוטל  דבר  ביטוח,  במכרזי 
ששתי  העובדה  כי  יוער  האמור.  למתווה  מוגבל 
של  רובן  רוב  על  יום  של  בסופו  ויתרו  המציעות 
את  לתמחר  גם  הצליחה  והפניקס  ההסתייגויות, 
לגבי  ספקות  מעוררת  ההסתייגות,  ביטול  עלות 
הנחיצות של הפרקטיקה הנטענת של הסתייגויות. 
מקומית  לרשות  ביטוח  פוליסות  מכירת  פניו,  על 
אותם  אחרים  משירותים  יותר  מורכב  דבר  אינה 
צורכת העירייה על פי מכרז, כדוגמת שירותי חינוך.

 
ההסתייגויות  על  ויתור  לצורך  השימוע  הליך  עצם 
אחד  מצד  הטעם  מה  ברור  לא  תהייה.  מעורר 
לאפשר הסתייגויות ומצד שני לבחון עם המציעים 
פרמיה.  תוספת  כנגד  גם  עליהן,  לוותר  אפשרות 
אם ניתן לתת הצעת ביטוח התואמת את המכרז, 
ראוי שהדבר ייעשה מלכתחילה, בהצעות המוגשות 
בניסיון  הנעוצים  קשיים  יימנע  הדבר  למכרז. 
וודאות  בהירות  יגביר  שונים,  מוצרים  להשוות 
ופשטות ביישום המכרז, ואולי גם יפחית התדיינויות 

משפטיות.”

רשויות  של  ביטוחים  לעריכת  מהמכרזים  בחלק 
פסק  לאחר  משרדנו(  ידי  על  )חלקם  מקומיות 
הדין כאמור, הוטמעו הנחיות פסק הדין במובן זה 
שהצעות ביטוחיות ללא הסתייגויות מתנאי המכרז 
להצעת  קשר  ללא  אחרות  הצעות  על  תועדפנה 
התקבלו  רבות  שנים  מזה  לראשונה  כך,  המחיר. 

הצעות במכרזים ללא הסתייגויות כלל.

ושותף  בעלים  מכרזים,  לדיני  מומחה  רן־יה  דוד 
בוטיק  משרד  רן־יה,  אמסטר  עוה"ד  במשרד 
המשפט  בתחומי  שונים  בנושאים  המתמחה 
גבוהה  ליטיגציה  לרבות  והמנהלי  המסחרי 
לרבות  שלטוניים  גופים  של  שוטף  ליווי  ומורכבת, 

מוניציפאליים, דיני עבודה תובענות ייצוגיות, ועוד.

כתובת: רחוב המצודה 23 אזור, 
טלפון: 03-5761280,  פקס: 073-2112390

דרכים - שרותי זגגות הינה יבואנית שמשות לרכב וחברת שירותי זגגות 
המספקת שירותים לכל סוגי הרכבים, לרבות משאיות, אוטובוסים זעירים ורכבי 

יוקרה. לחברתנו מרכז לוגיסטי מתקדם המכיל עשרות אלפי שמשות לכל סוגי 
הרכבים הנעים בכבישי ישראל ומפעילה מערך שירות משוכלל ומקצועי בפריסה 

ארצית תוך שימת דגש לסטנדרט שירות גבוה ואיכות עבודה ללא פשרות. החברה 
מספקת שירות החלפת מראות צד ופנסים לכל סוגי הרכב.

סוכן/ת יקר/ה דרכים - שרותי זגגות תעניק ללקוחותיך 
שירות בסטנדרטים הגבוהים ביותר ובשקיפות מלאה.

באחרויותשירות

באחריותשירות

בחר דרכים - שרותי זגגות דרכים - שרותי זגגות

כתובת: רחוב המצודה 23 אזור, טלפון: 03-5761280,  פקס: 073-2112390

 * השרות יינתן בהתאם לכתבי השרות הרלוונטיים.

שרותי זגגות 

את  לתוכו  ממזג  ברון  גלעד  עו"ד  של  משרדו 
כשותף  שיצטרף  לוי,  חיים  עו"ד  של  משרדו 

למחלקה הפיסקאלית במשרד ברון ושות'.
משותפת  ועבודה  שנים  רבת  היכרות  לאחר 
כטבעי  לצדדים  שנראה  ממהלך  וכחלק 
ומתבקש, הודיעו עוה"ד ברון ולוי על מיזוג שני 

המשרדים.
האחרונים  בשבועות  לתוקפו  נכנס  המיזוג 
למשכנו  המאוחד  המשרד  עובר  אלה  ובימים 

החדש במגדלי מידטאון בתל-אביב.
בתחום  כמובילים  מדורגים  המשרדים  שני 
והצווארון  נדל"ן(  ומיסוי  )אזרחי, פלילי  המיסוי 
הלבן בדירוגי דן אנד ברדסטריט ובי.די.אי.. עו"ד 
מכהן  ברון  עו"ד  המסים.  רשות  יוצא  הוא  לוי 
בלשכת  המקצועיות  בוועדות  השנים  לאורך 

עוה"ד בענייני מיסוי וצווארון לבן.
מדובר במיזוג ייחודי בתחום התמחות ספציפי 
ומשותף של שני המשרדים ולדברי השניים אין 
המאוחדת,  הפיסקאלית  המחלקה  כי  ספק, 
בחזית  וממוקמת  מובילה  להיות  תמשיך 

המשרדים בתחום.
המשרדים,  שני  טיפולו  האחרונות  בשנים 
ובתיקים  מפורסמים  בלקוחות  וביחד,  לחוד 

מתוקשרים שונים בתחומי התמחותם.

מיזוג בענף עריכת 
הדין – משרדו של עו"ד 
חיים לוי מתמזג עם משרדו 

של עו"ד גלעד ברון

ג. ברוןח. לוי


