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   – ע� בעיית הנציג בהלי
 המכרז התמודדות

    עבודת� של גורמי הייעו� המקצועיי�הסדרת

  מאת

*מעיי� מנשה
  

 התקשרויות חוזיות של גופי� ציבוריי� נעשי� באמצעות בעלי תפקידי� שוני� הליכי

הנחה מקובלת היא שאחת . מעורר את בעיית הנציג הקלאסיתה דבר, כנציגי� של הציבור

 ע� בעיית הנציג בהתקשרויות להתמודד היא של דיני המכרזי� יקריותהע ממטרותיה�

מנסי� להתמודד ע� , כפי שה� מעוצבי� כיו�, המאמר מראה כי דיני המכרזי�. הציבוריות

 תפיסה תו�מ, בעיית הנציג בהלי� המכרז תו� התייחסות כמעט בלעדית לוועדת המכרזי�

המציאות , אול� כפי שיוצג במאמר. ר יש להישמשממנו בנציג הבלעדי שמדוברמוטעית 

מחקר .  מקצועיי�חיותבעלי ידע ומומ, היא שוועדת המכרזי� נעזרת בגורמי ייעו� שוני�

 רבה עריכת המאמר מצא שגורמי הייעו� ה� בעלי דומיננטיות במסגרת שנעשהאמפירי 

 עצמת בשל המכרזי� וה� בוועדת השימוש בגורמי� אלו היק� בשלה� ,  המכרזבהלי�

גורמי הייעו� , על פי מערכת יחסי הגומלי� הקיימת בפועל. ההשפעה שלה� על הלי� המכרז

 שמשי� ועדת המכרזי� מוחברי, המפעיל הלכה למעשה שיקול דעת,  מבצעגור� ה�

במצב שנוצר יש גורמי� בעלי השפעה מהותית על .  אלו גור� המפקח על עבודתובמקרי�

 למינוי� מספקי�מבלי שקיימי� נהלי� , עבודת�שקיי� קושי לפקח על , תוצאות המכרז

דיני , בהלי� המכרז" נציג" ה� ג�א� שגורמי הייעו� , במילי� אחרות. ולאופ� פעולת�

 מתאימה לבעיית הנציג אסדרההיעדר .  את עבודת�מסדירי� שאינ�המכרזי� כמעט 

אר  המתוהמצב שבשלהמאמר מבקש להראות . המתוארת חוש� את הלי� המכרז לכשלי�

" לסתו� את החור הפעור" על פעילות� של גורמי הייעו� על מנת ויהיש להחיל הסדרה רא

המאמר מציע להחיל חובות מוגברות של שקיפות . בהתמודדות הנוכחית ע� בעיית הנציג

ע� זאת מדובר . לנקוט פעולות לפיזור סמכות�; להסדיר את הלי� מינוי�; על גורמי הייעו�

 בתקווה שיעוררו מודעות לבעיה ויפתחו דיו� רחב בכל הנוגע בהצעות ראשוניות בלבד

  .ליחסי הכוחות אל מול גורמי הייעו�

 בהלי� המשתתפי� הגורמי�. 1. בעיית הנציג הקיימת בהתקשרויות ציבוריות. א. מבוא

" נציג" מי הוא ה– המכרז בהלי� הנציג בעיית יישו�. 3;  הנציג הנוצרתבעיית. 2; המכרז

דיני המכרזי� מתמודדי� . ב; חומרת הבעיה ואופ� ההתמודדות עמה. 4; "לחשו"ומי הוא ה

  . המסדירי� בעיקר את עבודתה של ועדת המכרזי�, ע� בעיית הנציג באמצעי� שוני�

 ה� גורמי הייעו� – המחקר השערת. 1. הדומיננטיות של גורמי הייעו� בהלי� המכרז. ג

  ;  ועדת המכרזי� לבי� גורמי הייעו�י�שב היחסי� מערכת. 2;  בהלי� המכרזדומיננטיי�

 של גורמי הייעו� הדומיננטיות בשל. ד;  אמפירי מאשש את השערת המחקרמחקר. 3

 
יואב דות� ולשופט ' ברצוני להודות לפרופ. האוניברסיטה העברית בירושלי�, בוגר הפקולטה למשפטי�   *

ל על הנחיית� את עבודת הסמינר שעל בסיסה נכתב מאמר זה ועל הערותיה� המועילות "מישאל חשי� ז
 משפטי�לקוראי� האנונימיי� ולחברי מערכת כתב העת , עומר דקל' י נתונה לפרופכ� תודת. והחשובות

  .אשר תרמו רבות לשיפור המאמר, על הערותיה� המעמיקות
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 מצומצמי� ובלתי מספקי� חלי� הסדרי�. 1. ההסדרה הנוכחית חושפת את ההלי� לכשלי�

י�  ההסדרי� כלפי גורמי הייעו� חוש� את הלמיעוט. 2; על עבודת� של גורמי הייעו�

 באשרהדי� בארצות הברית . ה;  של הפסיקה ע� הבעיההתמודדותה. 3; המכרז לכשלי�

  ;  ואופ� הסדרת עבודת�בארצות הבריתבהלי� המכרז " נציגי�" ההצגת. 1. לסוגיה

 עבודת� של גורמי הייעו� כדי הסדרת. ו ; הישראלילדיו� רלוונטיות השוואה נקודות. 2

 חלוקת. 3;  מינוי רשמיהלי�. 2; שקיפות. 1.  המוצע המודל–להתמודד ע� בעיית הנציג 

 להסדרי� עתידיי� פתח. 5; עלות� הגלומה באמצעי� אלו עולה על התועלת. 4; סמכויות

  .סיכו�.  ז;אימו� המודל. 6; נוספי�

  מבוא

 בהלי� התפקידי�ועדת המכרזי� היא שעוסקת בפועל במרב ,  פי התפיסה הרווחתעל

"  הנציגבעיית"מנסי� להתמודד ע� , כפי שה� מעוצבי� כיו�, זי� המכרדיני לפיכ�. המכרז

 מבוססת שכזו התמודדות, למעשה.  המכרזי� עצמהוועדתתו� התייחסות כמעט בלעדית ל

 שבמציאות מראהאול� המאמר . הבלעדי בהלי�" נציג" שוועדת המכרזי� היא ההנחהעל ה

 מקצוע יבאנש; משנה מקצועיות וועדותב;  להיעזר ביועצי� מקצועיי�המכרזי� ועדתעל 

"). גורמי הייעו� ("המתקשרכלומר מהיחידה המזמינה במשרד , מעובדיו של עור� המכרז

 הללו נעשה בפועל הייעו� בגורמי השימוש אמפירי שנער� במסגרת המאמר מצא שמחקר

 חוות עלההסתמכות , מזאתיתרה . לצור� ביצוע תפקידי� רבי� לאור� כל הלי� המכרז

 מהותיתבעל השפעה " נציג" מותירה מקו� לספק כי מדובר באינה דעת�על שיקול  ועת�ד

 היק� מאוז� מבחינת שאיננוו, לו מודעי� שאיננו מצב נוצר.  המכרז ותוצאותיוהלי�על 

 משפטית הסדרה.  שלה� בהלי�הדומיננטיות בשל,  גורמי הייעו�עבודת שלהאסדרה 

 כדבר שבשגרה נעזר אשר" נציג"כרזי�  המוועדת בה תראמציאותשהולמת יותר את ה

" נציג" ג� גורמי הייעו� ה� הללובמקרי� . בגורמי הייעו� לצור� ביצוע תפקידיו השוני�

  .כאשר ועדת המכרזי� משמשת גור� המפקח על עבודתו, לכל דבר

 בהלי� המכרז ואת בעיית הנציג הנוצרת חלק לה� שיש התפקידי� בעלי את ציג א מפרק

 העיקריי� את אמצעי ההתמודדות וקרפרק ב ס. הציבוריות ההתקשרויות �בהלי זאתעקב 

 ה�,  שנראהכפיא� ,  דיני המכרזי� אשר מנסי� לצמצ� את בעיית הנציג שתוארהמתו�

 ג מבסס את השערת פרק.  אינ� אפקטיביי�לדעתיולכ� ,  המכרזי�ועדת בעיקר בומתמקדי�

הטענה מבוססת בי� . � בהלי� המכרז הרבה של גורמי הייעוהדומיננטיות דברהמחקר ב

היתר באמצעות שאלו� אמפירי שהועבר לצור� המאמר בקרב חברי ועדות מכרזי� של 

 של גורמי הייעו� יוצג תיאור של מערכת היחסי� הדומיננטיות בשל.  ציבוריי� שוני�גופי�

,  הלכה למעשה שיקול דעתהמפעיל גור� מבצע שה�, הקיימת בפועל בי� גורמי הייעו�

 ת אציג ד מפרק. עבודת� על המפקח גור� אלו במקרי� שמשתאשר מ,  ועדת המכרזי�לבי�

 לבעיית ל� מענה הות מספקאינה שהיא – העיקרית המבקרת את ההסדרה הקיימת טענהה

 פוטנציאלעל א� ,  גורמי הייעו�עבודת של האסדרהמיעוט . הנציג בקרב גורמי הייעו�

 הדי� את ציג מה פרק.  לכשלי�הלי�חוש� את ה, המכרז לה� על הלי� שיש הניכר ההשפעה

 המצב בשל, ו בפרק, לבסו�.  ממנווד ללמשנית� ואת לסוגיה בנוגע בארצות הברית

 להיות מודעי� להתחיל הוא שהכרח הטענה מוצגת, המצטייר מהפרקטיקה שהתגלתה
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 על גורמי הוי להחיל הסדרה ראשמומל� כ�ו, ליחסי הכוחות הקיימי� בפועל בהלי� המכרז

להסדיר את ,  על גורמי הייעו�שקיפות של מוגברות ות להחיל מיד חובוצע כ� מעל. הייעו�

  . את סמכות�ולפזרהלי� מינוי� 

   הנציג הקיימת בהתקשרויות ציבוריותבעיית. א  

  המכרז בהלי המשתתפי� הגורמי�. 1

או , במקרקעי� עסקה בטובי� או לביצוע בחוזה"קובע ש") החוק(" חובת המכרזי� חוק

מועצה ,  תאגיד ממשלתיכל על, המדינהחלה על , "לביצוע עבודה או לרכישת שירותי�

קופת חולי� ומוסד להשכלה גבוהה החובה להתקשר באמצעות מכרז פומבי הנות� , דתית

 את מבצע אשר הגו� האחראי להלי� הרכישה ו1.לכל אד� הזדמנות שווה להשתת� בו

ל " המכרזי� מכהני� מנכבוועדת 2. המכרזי�ועדת הוא  בש� הגו� הציבוריהרכישות

והיוע� המשפטי של המשרד , חשב המשרד או נציגו כחבר, ועדהר הו"המשרד או נציגו כיו

�כאשר יש עדיפות ,  חברי�שני עודל המשרד למנות "רשאי מנכ, בנוס�. או נציגו כחבר נוס

  3.לעובדי המשרד המתקשר

 היא עולה כי ועדת המכרזי� )התקנות: להל�( של תקנות חובת המכרזי� מסקירה

 כל כמעט לביצוע הוועדה מוטלת האחריות על.  בהלי� המכרזהיחיד החשוב הגו� לכאורה

והיא הגו� המוסמ� לקבל את כל ההחלטות הנדרשות , השלבי� הנדרשי� בהלי� המכרז

, ועד סופו אחריותה של הוועדה סובבי� את כל שלבי המכרז מראשיתו חומית. בקשר להלי�

;  וסוגומכרז על עריכת ההחלטה;  על עצ� ההתקשרות מצד המשרדההחלטה היתר בי�ו

 ע� ומת� משאניהול ; הזמנת מציע לבירור פרטי� נוספי� בהצעתו; אישור מסמכי המכרז

 א� רשאית לקבל כל החלטה הוועדה.  מתאפשרהדבר אשרמציעי� במקרי� מסוימי� כ

, גשו בדיקת ההצעות שהוה� ביותר המרכזיי� מתפקידיה. הנדרשת לצור� ביצוע תפקידיה

 פיצול הזכייה על טה ביותר או החלהמתאימה ההצעה רת ובחיהצעות של דחיית� או פסילת�

  4. לבחור כל הצעה שהיאשלא ההחלטהבי� כמה הצעות או 

לרבות ,  לצור� מילוי תפקידיההשוני� רשאית להיעזר בגורמי הייעו� רזי� המכועדת

 בתחו� מומחי� היועצי� אשר ה� אחד הסוג ה� מגורמי�. שאינ� מחברי הוועדה גורמי�

 רשאית המכרזי� ועדת ואות�, המשנה ות ה� ועדהשני סוג ה� מגורמי�. הרכישה הייחודי

 
 בגופי� הכפופי� לחוק תמקדיובהר כי הדיו� במאמר י. 1992–ב"התשנ, לחוק חובת המכרזי�) א(2' ס  1

להבדיל מגופי� אחרי� כגו� רשויות , ליה�חובת המכרזי� ולהסדרי� המשפטיי� השוני� החלי� ע
עוד יצוי� כי המאמר ג� אינו עוסק במכרזי� להעסקת . שעליה� חלי� הסדרי� מעט שוני�, מקומיות

 להסדרה נפרדת אשר חורגת מגבולות זוכי�ועל כ� , חוזי� אלו ה� בעלי מאפייני� ייחודיי�. עובדי�
 .הדיו� הנוכחי

) 5)(א(4'  סואמקור הסמכות להתקנת תקנות אלו ה. 1993–ג"התשנ, � חובת המכרזילתקנותא 8–8' תק  2
 .לחוק חובת המכרזי�) 7)(א(4�ו

 . המכרזי�בתלתקנות חו) א(8' תק  3
 ).א(א8' תק, ש�  4



  ז"תשע מו משפטי�  מעיי� מנשה

118  

 5. לה המלצות בכל אחד מהנושאי� שבתחומי סמכותה של הוועדהגישו על מנת שילמנות

 כאשראו א� חיצוניי� לו ,  של עור� המכרזובדי וועדות המשנה יכולי� להיות מעוהיועצי�

, י� המכרזעורכי מ� הסוג השלישי ה� גורמי�.  בתחו� מומחיותונההמומחיות הנדרשת אי

 בגורמי� השייכי� לאותה יחידה במשרד אשר המוצר מדובר.  באמצעות עובדיה�י�הפועל

רויות עבור כל  המכרזי� מרכזת את ההתקשועדת זאת לעומת(או השירות נרכשי� עבורה 

ג� ה� עוסקי� במטריה ,  ליועצי� ולוועדות המשנהבדומהמכא� ש). יחידות המשרד

תפקיד� .  ידע ומומחיות בתחו�בעלי ה� כ�ו,  הספציפיתלהתקשרות הרלוונטיתהמקצועית 

 ועדות שללזה של היועצי� ו, ופעמי� רבות חלופי,  דומההואשל עובדי� אלו בהלי� המכרז 

 פעמי� היועצי� וועדות המשנה ממוני� בעצמ� מתו� הרבה, כאמור, ת זאמלבד. המשנה

מאחר שוועדת המכרזי� נעזרת .  רבה ביניה�חפיפה אפוא וקיימת,  של עור� המכרזועובדי

היחס אליה� במאמר יהיה ,  ידע מקצועישי�ג� בגורמי� אלו לצור� ביצוע תפקידי� הדור

ועדות המשנה , היועצי�היינו ,  הללויי�צוע הייעו� המקגורמי.  גורמי הייעו� האחרי�אלכ

 לסייע לוועדה בכל אחד מתחומי אחריותה ולאור� כל יכולי�, ועובדיו של עור� המכרז

 תפקידיה ייעו� אלו רשאי� לסייע לוועדה א� בגורמי,  שאדו� בהמש�כפי. שלבי המכרז

וגשות והמלצה בדיקה והערכה של ההצעות המ,  מסמכי המכרזניסוח ובה�, יותרהרגישי� ב

 אי וא�,  המכרזי�וועדת כחלק מפועלי� אינ� זאת גורמי הייעו� ע�. על ההצעה הזוכה

.  של המלצה בלבדתוק� למסקנותיה� לחוות דעת� וולכ�, מסמכויותיהאפשר להאציל לה� 

 ועליה,  באחריות למכרזנושאתאשר ,  הסופית נשארת כמוב� בידי ועדת המכרזי�ההכרעה

  6.עיל עצמאית את שיקול דעתה החובה להפמוטלת

   הנציג הנוצרתבעיית. 2

 תפקידי� של הרשויות הציבוריות נעשות באמצעות בעלי הרכישות עד כה עולה כי מהדיו�

עובדת קיומ� של גורמי� אלו מעוררת . והדבר הוא בלתי נמנע, שוני� כנציגי� של הציבור

  7. הנציג הקלאסיתבעייתאת קיומה של 

רוס '  של פרופמאמרוב הוא) Principal-Agent Problem" ( הנציגבעיית "המונח מקור

פקיד , נציג השבה� כלכלית המתקיימת בנסיבות תופעהכ  זהמונח הגדיר הוא. 1973 משנת

בתחו� מסוי� , הרשות המנהלית בענייננו, פועל בשביל או בש� המנהל, הציבור בענייננו

 
 ).ב(א8, )10)(א(א8' תק, ש�  5
"). ועדת המכרזי�"הוראת : להל�) (6.1.2016" (ועדת המכרזי� "�7.2.2 "הוראת תכ; )ב(א8' תק, ש�  6

 משפטארז �ברק: להל�) (2010 (180–178 כר� א  מינהלימשפטארז �לעניי� זה ראו ג� דפנה ברק
; )2011, מהדורה שנייה (858–857 ההלי� המינהלי – כר� ב  המינהליתהסמכותיצחק זמיר ; )מינהלי

, ברותרש� הח'  נפיליפובי� �2303/90 "בג; )1960 (1670, 1666ד יד "פ, תיק'  נפרושנסקי 103/60פ "ע
� "בג; )1949 (378, 375, 365ד ב "פ, המשטרה�שר'  נסופר �21/48 "בג; )1992 (423, 410) 1(ד מו"פ

 ).1978 (736, 729) 1(ד לב"פ, עירית ירושלי�'  נדדו� 358/77
 :Christopher R. Yukins, A Versatile Prismלדיו� מורחב על יישו� בעיית הנציג בהלי� המכרז ראו   7

Assessing Procurement Law Through the Principal − Agent Model, 40 PUB. CONT. L.J. 63 
(2010).  
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  באופ�פועל נציגשה  להניח ראשיתועלינ , הנציגבעיית הדיו� בלצור� 8.של קבלת החלטות

 של א� א� הדבר יוביל לפגיעה ביעדיו וזאת,  האישיי�יעדיו למקסו� ישא�ועל כ� , רציונלי

כלומר ,  מצויי� במצב של ניגוד ענייני�שולח והשהנציג  להניחעלינו,  שנית9;שולחה

כות  ג� כרוא�,  מבחינה כלכלית על השולח לקבל החלטות המשפיעותיכול הנציגש

 את השולח מציבה הנציג בעיית של הסיטואציה 10.בעלויות או בהטבות מבחינתו של הנציג

לנציג יכול שיהיה מידע פרטי שהשולח אינו יכול להיחש� אליו : בפני שני גורמי� מגבילי�

 החלטה פרטיי� שהשולח אינו יכול לשלוט תחומילנציג יכול שיהיו , בנוס�. באופ� ישיר

 ג� זוהי בהמש� ראהנשוכפי ,  מנת להתמודד ע� בעיית הנציגעל,  כ�א� 11.בה� באופ� ישיר

 האינטרסי� דוחי לא שיובילבאופ�  השולח לפעולעל,  דיני המכרזי�של אחת המטרות

 של אינטרסי� לפעול בניגוד לנציג האינטרס הנוס� של הטרללנ עליו כלומר .השוני�

 שיגרמו תמריצי� ייצרשמחד  הסדר כלשהו לייסד אפוא השולח יהיה אתגר. השולח

 ופר החלטות שילקבל  מהנציגימנעומאיד� ,  הנציגבקרב ושל האישיי� האינטרסי� מתלהפנ

 המגבלות � ההנציג ע� בעיית שבהתמודדות שיי� זאת הקע� 12.את אמונו של השולח

 ושמקשות על השולח לוודא שבפועל נציגו הנציגהשונות המייקרות את פעולת הפיקוח על 

  13.כראוי פועל

  ?"שולח"ומי הוא ה" נציג" מי הוא ה– המכרז בהלי בעיית הנציג יישו�. 3

 בהתקשרות כלכלית להשתת� המכרז פקיד הציבור שהוסמ� בהלי� בעיית הנציג ביישו�

 ולבי� בו עליו לבחור בי� תועלתו האישית מצבעבור הרשות המנהלית יימצא לעתי� ב

 הנציג בעיית.  מבצע את ההתקשרותהוא ורוועבהאינטרסי� של הציבור הרחב שבשמו 

א� בכול� נידרש להתמודד ,  אפשריות רבותלסיטואציות הרלוונטיתעוסקת בתופעה כלכלית 

 זאת כאשר מחילי� ע�.  הללו של התאוריה הבסיסיתלליי�ע� הבעיה דר� המאפייני� הכ

 ביישו�ה  ובראשונבראש: דגשי� לכמה להתייחס כדאי ענייננו על תאת הבעיה ספציפי

 מפני שכדי חשובה השאלה".  הוא הנציגמי" עלינו לבאר יהיה המכרז בהלי�הבעיה 

 נדרשי� שאנו הרלוונטי הגור� מיהו כול קוד�להתמודד ע� בעיית הנציג עלינו לדעת 

 
8  Stephen A. Ross, The Economic Theory of Agency: The Principal’s Problem, 63 AM. ECON. 

REV. 134, 134 (1973).  
9  Barry M. Mitnick, The Theory of Agency: The Policing “Paradox” and Regulatory Behavior, 

24 PUB. CHOICE 27, 29 (1975) ;Ross ,134' בעמ, 8 ש"לעיל ה. 
10  Milton Harris & Artur Raviv, Optimal Incentive Contracts with Imperfect Information, 20 J. 

ECON. THEORY 231, 231−235 (1979); Sanford J. Grossman & Oliver D. Hart, An Analysis of 
the Principal−Agent Problem, 51 ECONOMETRICA 7, 7 (1983); Eric A. Posner, Cost Benefit 
Analysis as a Solution to a Principal−Agent Problem, 53 ADMIN. L. REV. 289, 290 (2001); 
Steven Shavell, Risk Sharing and Incentives in the Principal and Agent Relationship, 10 BELL 

J. ECON. 55, 55 (1979). 
11  Roger B. Myerson, Optimal Coordination Mechanisms in Generalized Principal−Agent 

Problems, 10 J. MATHEMATICAL ECON. 67, 68 (1982). 
 ).2001 (71–69 המכרז של גופי� מינהליי� חובת דקל עומר  12
13  Kathleen M. Eisenhardt, Agency Theory: An Assessment and Review, 14 ACAD. MGMT. REV. 

57, 58 (1989) ;Ross ,138' בעמ, 8ש "לעיל ה. 
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 ועדת הוא המתבקש האמור עד כה עולה שבהלי� המכרז הנציג מ�. להסדיר את עבודתו

 יהיו נעזרת ועדה הושבה� גורמי הייעו� ג� בהחלט שאפשרש להל� ראה זאת נע�. המכרזי�

  .נציג בהלי� המכרז

 יועצי� פנימיי� בי� היאהבחנה חשובה ,  הייעו�גורמי הנוגע לבעיית הנציג בקרב בכל

לבי� יועצי� חיצוניי� למשרד , וועדות משנה המורכבות מעובדי היחידה עורכת המכרז

 לפיכ�ו,  הללו ה� שוני�הנציגי� שני סוגי  אתלהנחות שיכולי�האינטרסי� . המתקשר

, כ�. ה� �שוני� ג" שולח" האינטרסי� של ההגשמת בדבר מעוררי� שה� חששותה

, ו למעשה הגור� שעבורשה� הרי,  הייעו� השייכי� למשרד המתקשרמיכשמדובר בגור

 שהייעו� של אות� החשש קיי� לכ�.  החוזיתתקשרותמתבצעת הה,  או בעקיפי�במישרי�

 הנרכש לשירותסובייקטיבית באשר לטובי� או � יושפע משיקולי העדפה אישיתרמי�גו

 הייעו� מקרב שגורמי ייתכ�, לזה בדומה.  ע� האינטרס הציבורייטיבמבאופ� שלא בהכרח 

 לבחור בהצעה ייטו,  המכרזי�מוועדתבשונה מהציבור הרחב או אפילו , עור� המכרז

 בגורמי� מדובר הרי.  של ההתקשרותלמחיר פחות רגישי� יהיוו, האיכותית ביותר

 סביר ולכ�,  הנרכש במסגרת הפעילות המשרדית שבאחריות�שירות במוצר או בשישתמשו

 זאת לעומת 14. עבודת�ורכי לצהצעה ההתאמה של הממידת בראש ובראשונה יושפעוש

תפירת " מפני מעשי שחיתות והחשש גובר,  אנו עוסקי� בגורמי ייעו� חיצוניי�כאשר

 קשרי� כלכליי� שוני� ע� בעלי ה�ו, שכ� גורמי� אלו מגיעי� מתו� השוק הפרטי, "כרזי�מ

 החיצוניי� יהיה אינטרס ליועצי�סתברות גדולה יותר ש הקיימת זהבמצב . גורמי� מתוכו

  15. ע� מציע מסוי�יטיבלה

 של מצב כאמורבעיית הנציג מתארת ".  הוא השולחמי "היא השנייה הרלוונטית השאלה

די ברור .  עומד אינטרס הנציגמה כנגדולענייננו יש לברר , אינטרסי�ונפליקט בי� ק

ואשר ,  אינטרסותו על אישירות פקחי�א� הגורמי� המ,  הרחבציבורשהאינטרס הוא של ה

 שהנציגבי� (ה� דווקא נציגי� אחרי� ,  של הבעיהותאמוני� על מניעת התופעות השלילי

נציגי� אלו ה� בעלי ).  גורמי הייעו�שאלהרזי� ובי�  המכועדת הוא לפקח נדרש שעליו

   16.י הציבורהאינטרס משוני� ג�שיכולי� להיות , אינטרסי� משלה�

ועדת , כלומר. נציג לטעו� שהשולח הוא הגור� אשר ממונה על ההיא אפשרית הצעה

 וגורמי הפיקוח על ועדת,  על גורמי הייעו� כנציגי�מדברי�המכרזי� היא השולח כשאנו 

 תו� תודג� הסיטואציה.  המכרזי� כנציגועדת מדברי� על אנוהמכרזי� ה� השולח כש

,  שעולה מהניתוח לעילכפי. התמקדות בוועדת המכרזי� כשולח וגורמי הייעו� כנציג

 דעת� ושאינ� בהכרח שיקול המשפיעי� על שוני� אינטרסי� שיהיו יכוללגורמי הייעו� 

 של ועדת המכרזי� הוא תפקידה, כשולח, ואכ�. יעולי� בקנה אחד ע� האינטרס הציבור

 
14  Yukins ,בפרק , 7 ש"לעיל הIII(E). 
 265) 2(ד מה"פ, משרד המשפטי�' מ נ"ישראל בע. מ.ב.י �202/90 "בג� כ� למשל בפסק הדי� בעניי  15

 החברה של, נמצא שיוע� חיצוני לשניי� מחברי ועדת המכרזי� היה ג� שכיר של חברת הא�, )1990(
נקבע כי , משכ�. שאילו הייתה זוכה במכרז הייתה מבצעת כקבל� משנה את העבודה מושא ההתקשרות

גוד ענייני� באופ� שמחייב את ביטולה של החלטת ועדת המכרזי� באותו עניי� אותו יוע� היה מצוי בני
 ).272' בעמ, ש�(

16  Myerson ,11 ש"לעיל ה. 
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� של גורמי הפנימיי� האינטרסי� אות� אותו אל מול ייצג האינטרס הציבורי ולאת לשק

 מושפעי� ה�וככזה , נציג הוועדה ג� ה� חברי שא על פי אפשרות זו הוהקושי. הייעו�

שתניב לו תועלת  בדר� יפעל מכרזי� ועדת חבר הוא שקיצוני מקרה. נוספי�מאינטרסי� 

 החשש עולה כ�.  שישל� לו שוחד או בקרוב משפחתובמציע למשלולכ� יבחר , אישית

 להיות ג� �אול� יכולי. ה� בקרב הנציג וה� בקרב השולח, יוזנחשהאינטרס הציבורי 

 ועדה חבר שבו מצב הוא לכ� דוגמה.  בי� האינטרסי�קונפליקט של קיצוניי� פחות מופעי�

� מטעמי נוחות אישיי� או שלא יתאמ� כדי לבחור את הספק המועיל  במציע מסוייבחר

 17.ביותר לרשות המנהלית באותה המידה שהיה מתאמ� אילו היה מדובר בכספו האישי

 על מצב נחשוב.  ועדת המכרזי�מחיי הבאה הדוגמה זה מומחש יפה באמצעות קונפליקט

מהל� ההתקשרות התגלה שב,  תקופת ההתקשרות בי� רשות מנהלית לספקהסתיימהשבו 

 על פי תקנות חובת המכרזי� קיימת בידי ועדת המכרזי� האפשרות כי עודנניח . כמוצלח

 הזניח של הסכו� בשל היתר בי�,  ממכרזבפטור,  ספקאותו ע� המש��לאשר התקשרות

 ראוי א� לצאת למכרז במקרה מעי� זה היא תולדה של איזו� ההחלטה 18.אותה ההתקשרות

 אלא 19.לכלית לבי� הרצו� להבטיח שוויו� הזדמנויות ולמנוע משוא פני�בי� יעילות כ

א� א� ,  בפטור ממכרזההתקשרויות שחברי ועדת המכרזי� יעדיפו להימנע מאישור שייתכ�

 ייתפס כמשוא שהדבר האישי החשש בשל, ה� סבורי� כי מדובר בהחלטה הטובה ביותר

 ניהול ההלי� היא של החלטה כזו משמעותה. פני� ושבעקבות זאת יועלו נגד� טענות שונות

 האישי מעי� אלו האינטרס במצבי�.  זאתצדיקמ במקרה שלא בהכרח המכרזי בירוקרטיה

 באינטרס הציבורי לפגוע עלול סדרי��לאי טענות נגד� יופנו חברי הוועדה שלא של

 האינטרס של ועדת המכרזי� שונה שבה�,  המתוארמהסוג מקרי�. ליעילות כלכלית

 נית�. בהלי�" שולח"מקשי� עלינו להתייחס לוועדת המכרזי� כ, ינטרס הציבורימהא

 שהאינטרס של הממונה שונה משל הנציג מספיקה שהעובדה ולומר זו בעייתיותלהתגבר על 

 טובה היא לטעו� אפשרית צעהה,  לחלופי�20.לצור� שלנו שייצג את אינטרס הציבור

 ההשפעה בעלי ה� רקו,  נציגי� שוני�שפועל באמצעות, חב הוא הציבור הרהשולחש

ה� ועדת המכרזי� וה� הגורמי� אשר מפקחי� על ,  ה� גורמי הייעו�וכ�.  על הנציגהישירה

על פי אפשרות ,  בעצמ�כנציגי� המפקחי� על הנציג הגורמי�זיהוי .  כול� נציגי�–הוועדה 

, צמאיי� משלה�בעלי אינטרסי� ע,  של נציגי�שרשרת קיימת שלמעשהמוביל להבנה , זו

יהיה אל ) אלא א� יצוי� אחרת( היחס בהמש� המאמר לפיכ�. זה על זהאשר מפקחי� 

  .הציבור כשולח
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 .250–246' בעמ, 12ש "לעיל ה,  המכרז של גופי� מינהליי�חובת דקל  19
 .71' בעמ, ש�  20
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   עמה ההתמודדות ואופ� הבעיה חומרת. 4

 הנחה,  הבעיהחומרת הוא בהקשר המכרזי ג כי מאפיי� המייחד את בעיית הנצינראה

כאשר הכוונה היא (לי� המכרז בה" שולח"שה היות, ראשית: המבוססת על כמה גורמי�

,  נציגי� אחרי�באמצעותוהוא נאל� לפקח עליה� ,  מנציגיות יחסימרוחק) לציבור כאמור

 שבפיקוח והקושי בעניי� חוסר המידע הכשלי� לכ�.  סכנה רבה יותר לאינטרסי� שלוקיימת

 ורבת כלל בדר� נאל� להסתפק בגורמי� מתווכי� הרחב שהציבור היות, שנית; מחריפי�

 אינטרס בעל אחד של הרשות המנהלית א� גור� דה מצאי� שבו צבנוצר מ, מפקחי� מטעמו

, שלישית; על כל החסרונות הברורי� שבדבר, כלכלי אישי ישיר בתוצאות ההתקשרות

 נוגע א� תפקיד�,  המכרזי� וגורמי הייעו� משמשי� נציגי� לצור� הלי� המכרזועדת כאשר

 המאפשרת לה� לקבל החלטות בעלות פוזיציה, יות חוזיות התקשרוביצוע ולרכישות לרקו

הצד להתקשרות במכרזי� אלו , רביעית;  עבור השולח וה� עבור�ה� ניכרתהשפעה כלכלית 

 ג� גבוהה יחסית ובדר� כלל בתדירותאשר יוצאות למכרזי� , היא המדינה או רשות ציבורית

  . ניכרות כלכליות בעלויות

 האמצעיי� העומדי� לרשותנו מכלול, רת בהלי� המכרז לבעיית הנציג המתואכמענה

 הרלוונטיתיש לראות בדיני� אלו את המטריה המשפטית . מאוגדי� כחלק מדיני המכרזי�

 לבסס קביעה זאת בכמה נית�.  ע� בעיית הנציגההתמודדות תיעשה ואשר דרכ� לסוגיה

רז היא שמירה על  העיקרית של המכהמטרה להניח כי מקובלמהבחינה העיונית . אופני�

מטרה זו , אכ�.  כלכליות של גופי� ציבוריי�בהתקשרויות שחיתויות ומניעתטוהר המידות 

על פי גישה .  מעי� אלורויות באמצעות צמצו� בעיית הנציג הקיימת בהתקשישירותמושגת 

א� אלו , המכרז אמנ� נועד לממש ג� עקרונות של יעילות כלכלית ושוויו� הזדמנויות, זו

 המכרז ג� על פי גישת בית מטרות מאחת הוא הבעיה צמצו� 21.י� בחשיבות�משני

 העיקרי השיקול שלראותשבה� נית� , פסקי די� רבי� העוסקי� בדיני המכרזי�המשפט ב

 22התקשרויות הנאותה של פקידי הציבור העוסקי� בהתנהגות�שהנחה את השופטי� הוא 

,  הרחבציבור הנציג מציבה לת שבעייאתגרה,  א� כ�23. בעיית הנציגצמצו� ג� וספציפית

 המכרזי� באופ� שיבטיח ככל דיני להסדיר את הוא,  הרשות המנהליתבאמצעות הפועל

 למאפייניה התייחסות זאת תו� כל – הנית� שנציגיו השוני� פועלי� על פי האינטרסי� שלו

 לקשיי� ותמודעותו� ,  ביטוי בהקשר המכרזיידיהייחודיי� של הבעיה כאשר היא באה ל

 
שלפיה שמירה על טוהר המידות , לקתלעמדה חו). 2004 (118, 92−94 כר� ראשו� מכרזי� דקל עומר  21

איננה בהכרח המטרה העיקרית של דיני המכרזי� ושמטרה זו א� אינה נבדלת ממטרת השוויו� ראו 
, 203 מה משפטי�" פג� בערבות להצעה במכרז ושאלת המידתיות בדיני המכרזי�"למשל יגאל מרזל 

 ).2015( המובאי� ש� והמקורות 38ש "ה
� "בג; )1974 (452–451, 449) 2(ד כח"פ, שר הבטחו�' מ נ"פיתוח בנגב בע ובינוי �101/74 "בג  22

 �368/76 "בג; )1992 (הדי� לפסק 14–13' פס, 793) 2(ד מו"פ, שר הבינוי והשיכו�'  נפורז 5023/91
 ).1976 (511, 505) 1(ד לא"פ, שמש� המקומית ביתצההמוע'  נגוזל�

כג לפסק דינו של השופט ' פס, עיריית רמלה' מ נ"ע ב2007 המוביל הארצי הסעות �6203/11 "עע  23
05�41989) א"מינהליי� ת(� "עת; )27.12.2011, פורס� בנבו (רובינשטיי�) כתוארו אז(�אי .פי.אי 11
א "ע; )2.4.2012, פורס� בנבו (הדי�ד לפסק '  פס,איל��אוניברסיטת בר' מ נ"בע) ישראל) (תנועה וחניה(
 לפסק 10' פס, מ"עמידר החברה הלאומית לשיכו� בישראל בע' מ נ"בע צורגו 2428/06) א"ת מחוזי(

 ).18.5.2009, פורס� בנבו(קובו ) כתוארה אז(דינה של השופטת 
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ניגוד ,  כאמור בעיית הפיקוחשה�,  בעיית הנציג הקלאסיתשלהנובעי� מהסיטואציה 

  .האינטרסי� ופערי המידע

,  המכרזי� מתמודדי� ע� בעיית הנציג באמצעי� שוני�דיני. ב
  המסדירי	 בעיקר את עבודתה של ועדת המכרזי	

 ותומכי� בזה זה � אשר שזורי, מגווני� כמענה לבעיית הנציגצעי� המכרזי� מחילי� אמדיני

 י� א� אמצע24, אי אפשר לפתור לחלוטי� את בעיית הנציגאמנ�.  שוני�בקשרי� בזה זה

 הקיימי� כיו� ננקטי� רבי�הסדרי� . שנית� ככל זאת בכל האלו נועדו לנסות ולצמצ� אות

  . חברי הוועדהב את בעיית הנציג בקרלצמצ� כדי המכרזי� עדת וכלפי בלעדית

 המכרזי� בתור הגו� ועדת על פיקוח הוא ע� בעיית הנציג להתמודדות חדא אמצעי

 מצמצ� במעט הפיקוח.  לתוצאותיובאחריות נושא ולכ�,  בסמכויות בקשר למכרזשמחזיק

 שהאינטרסי� שבאי� לידי ביטוי לוודאנועד ; את פערי המידע שבי� הנציג לממוני� עליו

ת האמצעי� האחרי� הננקטי� בכ� שמוודא כ� משלי� א; בהלי� ה� אלו של הציבור הרחב

 והמבקרי� 26 מוסדות הביקורת הציבוריי�בידי נעשה הפיקוח 25.שה� פועלי� כראוי

 ג� שבנוס�,  ג� ה� מנציגי�מורכבי� אלו זאת גורמי� ע� 27.הפנימיי� הפועלי� ברשויות

,  וחשוב ה� המציעי� המתחרי� במכרזנוס� מפקחגור� .  ביכולות האכיפהמוגבלי�

 של הלי� הרכישה היותו 28.שמביאי� את סכסוכיה� בפני בית המשפט בהלי� המנהלי

 המפקחי� מספר את יל שמגדמאפיי� הוא 29 מספר מרבי של מציעי�ומערבפומבי 

 ע� 30. להעדי� מציע מסוי� מבי� ההיצע הכוללמקשה המציעי� א� ריבוי. הפוטנציאליי�

בוחני� מקרי� נקודתיי� , פועלי� בדיעבדואלו ,  המשפטבתי בפיקוח שנסמ� על מדוברזאת 

הקושי ;  הגבוההעלות� חסרונות נוספי� לאמצעי הפיקוח ה� 31.בלבד וניזוני� מבעלי הדי�

 
24  Mathew D. McCubbins, Roger G. Noll & Barry R. Weingast, Administrative Procedures as 

Instruments of Political Control, 3 J. L. ECON. & ORG. 243, 243−244 (1987).  
 .244' בעמ, ש�  25
 .1958–ח"התשי,  מבקר המדינהלחוק) א(10' ס; מבקר המדינה: יסוד� לחוק2' ס  26
 .1992–ב"התשנ, לחוק הביקורת הפנימית) א(4' ס  27
28  Robert M. Hansen, CICA Without Enforcement: How Procurement Officials and Federal 

Court Decisions are Undercutting Enforcement Provisions of the Competition in Contracting 
Act, 6 GEO. MASON L. REV. 131, 132–134 (1997). 

" פרסו� מכרז "�7.4.8 "הוראת תכ;  לתקנות חובת המכרזי�17, 15' תק; לחוק חובת המכרזי�) א(2' ס  29
החלטת ועדת המכרזי� על  "�7.4.14 " להוראת תכ2.1.7' ס; ")פרסו� מכרז"הוראת : להל�) (1.1.2014(

 "). ועדת המכרזי� על בחירת הספק הזוכההחלטת"הוראת : להל�) (11.9.2012" (בחירת הספק הזוכה
 .115' בעמ, 12ש "לעיל ה,  המכרז של גופי� מינהליי�חובתדקל   30
: להל�) (2007 (689, 667 לז משפטי�"  בשחיתות השלטוניתהמשפט המנהלי והמאבק"ארז �דפנה ברק  31

, 24 ש"לעיל ה, McCubbins, Noll & Weingastראו ג� "). המאבק בשחיתות השלטונית"ארז �ברק
 המכרז חובתדקל ; ) על ידי הרשות המחוקקת והרשות המבצעתהביחס לפיקוח שנעש (251–250 'בעמ

ביחס לפיקוח שנעשה על ידי מערכת שתוק� על ידי  (107' בעמ, 12 ש" הללעי, � מינהליי�של גופי
 ).הרשות המנהלית
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 ריות להסיק קשרי� סיבתיי� במנותק מהשפעות אפשהאתגר; מהמפוקחלהשיג מידע 

  . אחרות

 ג� . שני היא השקיפות המרובה בכל הנוגע לעבודתה של ועדת המכרזי�אמצעי

 את את פערי המידע היא מקלה ובצמצומה,  היא כלי משלי� לאמצעי� האחרי�השקיפות

 לרשו� פרוטוקול החובה האמצעי היא ליישו� דוגמה 32. הוועדההחלטות על הפיקוח

כמו כ� נקבעה זכות עיו� רחבה לכל . מפורט עבור כל מהל� עבודתה של ועדת המכרזי�

וכ� נקבעה חובת הנמקה לכל החלטות ,  שלהמסמכי הוועדה ובכלל זה לפרוטוקולי�

,  החשש מהרתעת פקידי הציבור מלפעול בחופשיותובה�, חסרונות זה לאמצעי 33.הוועדה

 וחשש לפגיעה בפרטיות המציעי� עות של הצחשיפה בשלעידוד קרטלי� בי� מציעי� 

  א�יתרונותיה שונראה 34, זאת מקובל שהשקיפות הכרחיתבכל.  המסחריי�בסודותיה�ו

 היא אמצעי בעל עלות נמוכה וג� אפקטיבי שקיפות.  החשוב ביותראמצעי לאותה הופכי�

 למניעה תורמת היא,  לפקח על הלי� המכרז ולהגיש עתירותשוק למאפשרתשכ� היא , מאוד

   35.בדיעבד את תיקונ� מעודדת הרתעה וג� באמצעות שחיתויות מעשי של מראש

 בתקנות 36. המכרזי�ת על ועדשחלות הפרוצדורליות הדרישות ה� שלישי אמצעי

 אופ� התנהלותה של י� ארוכה של כללי� מפורטי� בענישורה קיימת �37"ובהוראות התכ

 ה� בכ�. וועדה של חברי ההפעולה את חופש להגביל היא מטרת�. ועדת המכרזי�

וחלק� א� תורמי� ,  הפרוצדורליתבחינה לפחות מהכראוי שהוועדה מתנהלת מבטיחי�

 של יעדרות� הגבלות על הלמשל לכ� רבות וכוללות הדוגמאות.  על עבודתהיקוחפלעניי� ה

 
32  Frédéric Boehm & Juanita Olaya, Corruption in Public Contracting Auctions: The Role of the 

Transparency in Bidding Processes, 77 ANNALS PUB. COOPERATIVE ECON. 431, 439−440 
(2006). 

: להל�) RFI) "(1.6.2009)( מידע תפנייה מוקדמת לקבל "�7.4.2 " להוראת תכ2.4' ראו בי� היתר ס  33
 ועדת המכרזי� על בחירת החלטת" להוראת 2.6, 2.4' ס; )")RFI(פנייה מוקדמת לקבלת מידע "הוראת 

 להוראת 2.1.2' ס; 6ש " הלעיל, "ועדת המכרזי� "הוראת ל4.6.6, 4.4' ס; 29 ש"לעיל ה, "הספק הזוכה
 �7.4.13 " להוראת תכ2.4' ס; ")הכנת אומד�"הוראת : להל�) (25.6.2013" (הכנת אומד� "�7.4.5 "תכ

 להוראת 2.3' ס; ")בדיקת ההצעות והשוואת�"הוראת : להל�) (1.1.2014" (בדיקת ההצעות והשוואת�"
 ).1.6.2015" (דיווחי� ופרסומי� "�7.1.2 "תכ

לגלות ] [...] עובד הציבור[חייב : "ג� בהקשר של ועדות מכרזי�, חשי�) כתוארו אז(כדברי השופט   34
דוע לא  מ–וכשלא עשה , מדוע עשה כ� ולא אחרת,  מה עשה ומה לא עשה– לכלל הציבור –לשולחיו 

יוכל הציבור לדעת א� עשה , רק כ�, כ�. חייב הוא לגלות כל מעשי� ומחדלי� ונימוקיה� בצד�. עשה
המינהל חייב אפוא בשקיפות . יאמי� הציבור במינהל ובעובדיו, רק כ�, כ�; עובד הציבור באמונה

� פעל המינהל כפי ורק כ� יהא נית� לבחו� ולבדוק א, שקיפות תבטיח פיקוח ובקרה. פעילותו והחלטותיו
 )).2004 (834–833, 817) 3(ד נט"פ, יפו�אביב�עיריית תל'  נאיל� �3751/03 "בג" (עלשראוי הוא כי יפ

 .114–112' בעמ, 12ש "לעיל ה,  המכרז של גופי� מינהליי�חובתדקל   35
; 693' עמב, 31ש " לעיל ה,"המאבק בשחיתות השלטונית"ארז �ברק; 112–109' בעמ, ש�  36

McCubbins, Noll & Weingast ,244' בעמ, 24ש "לעיל ה. 
, ה� הנחיות מנהליות שקובע החשב הכללי של משרד האוצר") כספי� ומשק, תקנו�("� "הוראות התכ  37

לתקנות ) א(24' תקראו .  חובת המכרזי� ותקנות חובת המכרזי�וה� כוללות הוראות לעניי� ביצוע חוק
להסבר וליישו� של ההסדרי� הנורמטיביי� הקבועי� , הוראות אלו מוגבלות לפרשנות. חובת המכרזי�
 את .159' בעמ, 21ש "לעיל ה, מכרזי�ראו דקל . או להחמרת� ביחס לרשות המנהלית, בחוק ובתקנות

 .takam.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf ההוראות המלא נית� למצוא באתר נוסח
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 או במת� זכות וטו לנציג החש;  יתקבלו ברובהחלטותקביעה ש;  מישיבותיהוועדהחברי ה

 של החלטות התניה; עריכת פרוטוקול לישיבות;  מסוימי�בענייני�ש "לנציג היועמ

 בדבר כללי�;  המכרזת פתיחת תיבניי� בעי�קפדניכללי� ; יצוניי� חבאישורי�מסוימות 

 המשפט מקפיד על קיומ� של בית עקרו� השוויו� בש�, מזאת יתרה 38. פרסו� המכרזאופ�

 שמאחורי גישה זו של בית המשפט עומד חוסר האמו� נראה. מדוקדקת הקפדהכללי� אלו 

 יעילות�� ש חשוב לצייאול� 39. בעיית הנציגאת הרצו� לצמצ� ולמעשה, בוועדת המכרזי�

 מלבד 40.משו� שיחסית קל לעקו� אות�,  הטכניי� הללו מוטלת בספקהפתרונות כלשל 

 גמישות ועדה לחברי הוי� מאפשראינ� להלי� המכרז בכ� שמזיקי�ייתכ� שה� א� , זאת

  41.יצירתיות� אתגורמי� לרתיעה מצד� ומדכאי� ,  עסקי מספיקי�עתושיקול ד

 מעשי מביצוע להרתיע שנועדה, המשמעתית או הפלילית הענישה היא רביעי אמצעי

 חברי בעיקר אליו שחשופי� באמצעי מדובר. מרמה או הפרת אמוני�, כגו� שוחד, שחיתות

ועדת המכרזי� בתור הגו� המנהלי המופקד על ניהול המכרז ואשר נושא באחריות 

,  בלבד חמורי�ות במקרי שחיתהטיפולכגו� ,  רקע חסרונות המשפט הפליליעל 42.לגורלו

 לאכיפת משלי� כלי הואהמשפט המנהלי , ההלי�ר� ההוכחה הגבוה ואור� הזמ� של 

 כ�ו, בדיעבד היאאול� החסרונות של שני המסלולי� ה� שהפעולה .  יותרמחמירות נורמות

 אחר ומצד, שמצד אחד מרתיעה מספיק, המתאימה הענישה מידת את לקבוע קושישקיי� 

  43.וקו של פקיד הציבור להרתעת יתר ולשיתורמת גאינה

 שיקול הגבלת.  הנית� לוועדת המכרזי�הדעת שיקול מרווח הוא צמצו� חמישי אמצעי

 ג� את מגבילה מוקדמי� של חברי הוועדה באמצעות קבילת� לסדרה של כללי� הדעת

 אמות 45, של אומד�המנגנוני� כ� למשל 44. על הלי� המכרזלשלילה להשפיע �יכולת

הקושי לשנות את ; בעי� מראש ולאור� בוחני� את ההצעות נק47 ותנאי הס�46המידה

 
 להוראת 2.1.3' ס; 6ש "לעיל ה, "ועדת המכרזי� "הוראת ל4.6, 4.4' ס;  לתקנות חובת המכרזי�10' תק  38

" פתיחת תיבת המכרזי� "�7.4.12 "ת תכהורא; )28.3.2013" (היערכות ותכנו� רכש שנתי "�7.3.1 "תכ
 .29ש " הלעיל, "פרסו� מכרז"הוראת ; )24.4.2014(

 .135–126' בעמ, 21ש "לעיל ה, מכרזי�דקל   39
 .277–276' בעמ, 12ש "לעיל ה,  המכרז של גופי� מינהליי�חובתדקל   40
41  Jerry L. Mashaw, The Fear of Discretion in Government Procurement, 8 YALE J. REG. 511, 

511−516 (1991). 
  ' בעמ, כר� שני, 21 ש"לעיל ה, מכרזי� דקלראו ג� . 1977–ז"התשל,  לחוק העונשי�284, 290' ס  42

23–26. 
 המכרז חובתדקל ; 693–692, 674–671' בעמ, 31 ש"לעיל ה, "המאבק בשחיתות השלטונית"ז אר�ברק  43

 .109–108' בעמ, 12ש "לעיל ה, של גופי� מינהליי�
 .109' בעמ, ש�  44
� המתקשר להוצאה הצפויה בעקבות הוא ההערכה שנות� הגו") אומד� שווי ההתקשרות"או (אומד�   45

 המתוכנני� או השירות, העבודה, הטובי� א� להערכה ובסיסי ראשוני כלי מהווההאומד� . "ההתקשרות
 שונה מאוד מ� בעלות שהוגשה הצעה לפסול מקו� יש  א�דעת שיקול לצור� וכ� ביצוע בני ה�

) 3.9.2012" (קשרויות ורכישותהגדרות בנושא הת "�7.1.1 " תכהוראתל'  אנספח ל1' ס" (האומד�
 ")).הגדרות בנושא התקשרויות ורכישות"הוראת : להל�(

 שעל המתמודדי� במכרז להציג ולקיי� בהצעת� על פי דרישות הדרישות –אמות מידה : "3' סב, ש�  46
אמות מידה אלו יהוו בסיס בידי הוועדה להשוואה בי� ההצעות וקנה מידה לבחירת ההצעה . עור� המכרז

 ".קנה את מרב היתרונות לעור� המכרזהמ
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המגבלות על הכשרה של פגמי� בהצעות ; המגבלות על ניהול המשא ומת�; מסמכי המכרז

 של ימינו שבמציאות מכיוו�, א� יישומו מוגבל,  באמצעי יעיל מאודמדובר אמנ� 48.ועוד

 דעת רב לצור� הערכה ולבשיק שימוש ומצריכי� ורכבי� עוסקי� בנושאי� מרבי�מכרזי� 

מורכבות הרכישות מקשה ג� על הגדרה של . פירוש� ושקלול�, של אמות המידה המפורטות

 ונמנע מה� את י� של הנציג�ככל שנצמצ� את שיקול דעת, במצב נתו� זה. הדרישות מראש

   49. הממשלתיותההתקשרויותכ� נפגע ביעילות , הגמישות העסקית הנדרשת

 כ�.  הסמכויות בקשר למכרז בי� כל חברי ועדת המכרזי�ורפיז הוא שישי אמצעי

, חברי� שלושה ולפחות רוב של קוורו� ע�, חברי� לחמישה שלושה בי� מונה הוועדה

ש או נציגו ולחשב או נציגו יש זכות וטו "כמו כ� ליועמ. ברוב החלטות תמיד שמקבלי�

 רבי� של אנשי� �דעת מצד הפיזור יוצר מצב של פיקוח והפעלת שיקול 50.בתחומי עיסוק�

החסרונות ה� עלויות .  קטני� הסיכויי� למעשי שחיתותבכ�.  באחריותשנושאי�יותר 

 קבלת ההחלטות והאפשרות שחלוקת בהלי� הסרבול, ההעסקה של פקידי הציבור הנוספי�

  51.האחריות תוריד מתחושת המחויבות של כלל המעורבי� בהלי�

הכלל מנסה למנוע מראש .  ענייני�ניגוד בותהימצא על האיסור הוא שביעי אמצעי

.  הציבורימהאינטרס השונה מאינטרס מאוד להיות מושפע עלול עובד הציבור שבה�מצבי� 

 האיסור היא ג� לתרו� מטרת.  דורש דווקא קיומו של ניגוד ענייני� בפועלאינוהכלל 

 על או הוועדהי  חברעל� קיי� איסור " התכהוראות ובבתקנות,  ואכ�52. פני הצדקלמראית

 אמצעי 53. אד� המשתת� בדיוניה להשתת� בדיו� אשר לו או לקרובו עניי� אישי בוכל

 הרחקת הוא, שנועד למנוע מלכתחילה היווצרות קונפליקט באינטרסי�, משלי� לאיסור זה

 לניהול משא באשר מגבלות באמצעות 54המציעי� בהלי� המכרז מחברי ועדת המכרזי�

 56; מזמיני� מציעי� לבירור פרטי הצעת�שבו האופ� הסדרת 55;רזומת� ע� המציעי� במכ

   57.ספקי� כנס או באשר לקיומו של המציעי�מגבלות באשר למענה על שאלות הבהרה של 

 
47   �ואשר כל הצעה נדרשת , ה� תנאי� המצויי� במסמכי המכרז") תנאי� להשתתפות במכרז"או (תנאי הס

 ).275' בעמ, 21ש "לעיל ה, מכרזי� דקל ראו(לעמוד בה� על מנת שלא להיפסל 
קביעת אמות מידה ואופ�  "�7.4.7 " להוראת תכ2.1' ס; 33ש " הלעיל, "הכנת אומד� "הוראת ל2.1' ס  48

� " להוראת תכ2.8' ס; ") אמות מידה ואופ� שקלול�ביעתק"הוראת : להל�) (27.10.2014" (שקלול�
קביעת תנאי� להשתתפות "הוראת : להל�) (20.2.2014" ( תנאי� להשתתפות במכרזביעתק "7.4.6

ניהול משא ומת�  "�7.5.1 " להוראת תכ2.2' ס; 29ש " העילל, "פרסו� מכרז" להוראת 2.4' ס; ")מכרזב
' תק; ")ניהול משא ומת� ע� מציעי� במכרז"הוראת : להל�) (26.7.2011" (ע� מציעי� במכרז

 .לתקנות חובת המכרזי�) ד(20–)ב(20
49   .RGO. NDUSI. J L’NTI9 , Auction Design and Favoritism, Jean Tirole & Jacques Laffont-Jean

9, 10−12 (1991); Mashaw ,514' בעמ, 41 ש"לעיל ה. 
 .לתקנות חובת המכרזי�) ב(10, )א(10, )1)(א(8' תק  50
 .116–115' בעמ, 12ש "לעיל ה,  המכרז של גופי� מינהליי�חובתדקל   51
 המכרז של גופי� חובתדקל ; 680–678' בעמ, 31ש "לעיל ה, "המאבק בשחיתות השלטונית"ארז �ברק  52

 .117–116' בעמ, 12ש "הלעיל , מינהליי�
 .6ש "לעיל ה, "ועדת המכרזי�" להוראת 4.6.2.2' ס; ת המכרזי�לתקנות חוב) ג(10' תק  53
 .114' בעמ, 12ש "לעיל ה,  המכרז של גופי� מינהליי�חובתדקל   54
השופט . 48 ש"לעיל ה, "ניהול משא ומת� ע� מציעי� במכרז "הוראת; לתקנות חובת המכרזי�) ג(7' תק  55

ומת� ע� המציעי� לאחר פתיחת הצעות �ניהול משא"טל מסביר את הרתיעה מניהול משא ומת� בכ� ש
בחשאיות המכרז , למפרע, ופוגע', מקורבי�' פתח רחב לשחיתות ולהעדפת פותח –ובטר� ייקבע הזוכה 
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 לתת בה� אמו� נית� יהיה ועדות המכרזי� בחברי� שמניחי� שאיוש הוא שמיני אמצעי

חברי . י� בכירי� במשרד דווקא מבעלי תפקידמורכבת הוועדה לפיכ�").  ס�ישומר("

או , היוע� המשפטי של המשרד וחשב המשרד, ל המשרד הממשלתי"הוועדה ה� מנכ

 כ� על היתר בי� בגורמי� אלו מתבסס האמו� 58.ואלו תמיד יהיו רוב הוועדה, נציגיה�

פגיעה באינטרס הציבורי ,  מקבלי�שה� יחסית הגבוה והגמול במשרד מעמד� שבשל

 ג� בבעלי מדובר 59. לפיתויי� שליליי� תקט�ושהמוטיבציה, תיתפס בעיניה� כפסולה

כדי למנות ,  בנוס�60. המתאימי� לפיקוח על טוהר ההלי�הכישורי� בעלי שה�תפקידי� 

 הלי� אשר 61. דמות בכירה במשרדובידי, את חברי הוועדה הללו נדרש כתב מינוי מוקד�

, לתפקיד האחריות את בבירור ות עליה� רשמימטיל ולאשר�דורש לבחו� את החברי� 

 והביקורת וכ� מוסי� ממד סימבולי הפיקוח אתמפרס� בפומבי את דבר המינוי ובכ� מקל 

 שאישרכמו כ� על כל חבר ועדת מכרזי� לעבור הכשרה לפי תכנית . לתחושת האחריות

  . יעילי�" שומרי ס�" הוועדה ישמשו שחברי להבטיח נועדה זו דרישה 62.החשב הכללי

   של גורמי הייעו� בהלי� המכרזותהדומיננטי. ג

   המכרז בהלי דומיננטיי� ה� גורמי הייעו� – המחקר השערת. 1

 שמתמקדת המשפטית הרבה בהסדרה התבוננות בעקבות צפות לנית� היה כפי ששלא

גורמי� אלו .  בהלי� המכרזדומיננטיי� ה� הייעו� גורמי ג�,  של ועדת המכרזי�עבודתהב

 כפי.  חשובי� יותראולי א�ולעתי� , פחות מוועדת המכרזי� לא פעמי� הרבהחשובי� 

  .  המציאותת וא� מחויבנת הרבה של גורמי הייעו� בהלי� המכרז מובמעורבות�, שיתואר

.  המכרזי�בוועדת השימוש בה� היק� של גורמי הייעו� נובעת מהדומיננטיות, ראשית

 יה פעילות היחידה או אופי�היק וא�, בכל משרד ממשלתי קיימת ועדת מכרזי� אחת, ככלל

 
 216, 206) 4(ד נ"פ, עיריית נשר' מ נ"מוחשבת בעמרכז גביה מ. ר.ע.ג.מ 6585/95א "ע" (ובשוויו�

)1996.(( 
 .33ש "לעיל ה, "בדיקת ההצעות והשוואת� "להוראת 2.4.3' ס; לתקנות חובת המכרזי�) ה(20' תק  56
ה  הבהרשאלות"הוראת : להל�) (8.9.2013" (סיור ספקי�/שאלות הבהרה וכנס "�7.4.10 "הוראת תכ  57

כנס ספקי� הוא מפגש שאליו מוזמני� מי שרכשו את מסמכי המכרז ואשר נועד "). סיור ספקי�/וכנס
 דקל ראו(מענה על שאלות המציעי� וקבלת הערותיה� , למטרות שונות כגו� מת� הסברי� על המכרז

 ).394' בעמ, 21ש "לעיל ה, מכרזי�
דוגמה לכתב מינוי נית� להוריד באתר האינטרנט של החשב הכללי של . ת המכרזי�לתקנות חוב) א(8' תק  58

 .hozrim.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf/ByNum/%D7%98.7.2.2.17משרד האוצר בכתובת 
 ,Frédéric Boehm; 118–117' בעמ, 12ש "לעיל ה,  המכרז של גופי� מינהליי�חובתדקל   59

Anti-Corruption Strategies as Safeguard for Public Service Sector Reforms 10 (Research 
Center in Pol. Econ. (CIEP), Universidad Externado de Colombia, Working Paper, Sep. 2007) 
http://www.icgg.org/downloads/Boehm%20-%20Anti-Corruption%20as%20Safeguard%20for

%20Public%20Sector%20Reforms.pdf. 
 ). 2012 (173, 151 לה  משפטעיוני" המשפט לענייני� מנהליי��ת� ובבי"חקירה נגדית בבג"עומר דקל   60
 .6 ש"לעיל ה, "ועדת המכרזי� "הוראת ל4.1' ס  61
 .4.6.5' סב, ש�  62
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 אפשרות להקי� ועדות מכרזי� יש, בנוס� 63.נית� למנות יותר מאחת, מצדיקי� זאת

 מכרזי� ועדת שתהיה או, משרדי� לכמה המשותפי� בנושאי� עסקומשרדיות שי�בי�

 הללו עוסקות המועטות המכרזי� ועדות 64. למכרזי� מרכזיי� או מיוחדי�המיוחדת

 לאור. משרדי� כמה עבור או המשרד אגפי כל עבור ומגווני�וני� במכרזי� בתחומי� ש

 תחו� רבי� שאינ� מחומי�מציאות שכזו ברור כי כל ועדת מכרזי� נאלצת לעסוק בת

 שאות� חברי ועדה יזדקקו הנמנע לא מ� לכ�. במשרד וועדה חברי השל יומי�היו� וק�עיס

היחידה המזמינה במשרד או א� מתו� ,  של גורמי ייעו�למעורבות� הלי� המכרז לאור�

 אפילו לעתי� 65.הרלוונטי מתמצי� בתחו� המקצועי אשר מדובר בגורמי� שכ�, מחוצה לה

 את אקדי� 66.מוטלת חובה על ועדת המכרזי� להיעזר בשירותיה� של גורמי הייעו�

 בשאלו� האמפירי נתמכת בדבר היק� השימוש בגורמי הייעו� אכ� ההנחההמאוחר ואציי� ש

  .ויוצג להל�,  לצור� המאמרשנער�

 ג� מבחינת עצמת ההשפעה ת נמנעבלתי אהדומיננטיות של גורמי הייעו� הי, שנית

 המדינה כאשר,  המודרניבעיד� במיוחד חזקה בגורמי הייעו� התלות. שלה� על ההלי�

 מורכבי� פעמי� ה� שהרבה,  לצאת למכרזי� לרכישות של טובי� ושירותי�שתנדר

 עיי�ההתקשרות יכולה להיות מ� ההיבט הטכנולוגי או מהיבטי� מקצו מורכבות 67.ביותר

 בתחומי מומחיות רבי� שחברי ועדת אפואמדובר . אחרי� כגו� בנושאי כלכלה או הנדסה

 ההיעזרות בגורמי הייעו� כ� ל68.לעומק� להבינ�יתקשו , מוכשרי� ככל שיהיו, כרזי�המ

 דעת של מומחה לעניי� חוות בעזרותמהי או בלבד נקודתי עו� מיילעתי�יכולה להפו� 

 מ"ישראל בע. מ.ב.י עניי�.  שיקול דעת�לשאלה ספציפית להסתמכות כמעט מלאה ע

באותה פרשה זהות היועצי� ותקפות חוות דעת� . ממחיש את השפעת� של גורמי הייעו�

 זהות אחד 69.היו עיקר הסכסו� כבר מראשית המכרז ולפני ההכרעה בדבר ההצעה הזוכה

שעסק במכרז שעניינו , באותו המקרה.  הדי�פסק בג� המחלוקת נושא הייתהי� היועצ

 הוועדה זקוקי� ליוע� כדי שיעזור לה� חברי משניי� היו, מחשוב בתי המשפט בישראל

.  ועדת המכרזי� לצור� הערכת ההצעותשמינתה הדעת של גורמי הייעו� חוות בהערכת

 ע� הערכת מספקת התמודדות� להתמודד יכולת�באיחברי הוועדה למעשה הכירו , כלומר

 וידאו אלבקס בעניי�,  הענייני� בפסק די� נוס�השתלשלות 70.חוות הדעת של היועצי�

 קבלת בהליכי מסוימי� במקרי� המכרזי� ועדת של הפאסיביות את מחישיכולה לה, מ"בע

י� ועדת המכרז.  רכישת מערכת צילו� לבית סוהרל עסק בנושא טכני שהמכרז. ההחלטות

 
 .לתקנות חובת המכרזי�) ג(8' תק  63
 ).ה(8, )ד(8' תקב, ש�  64
 ).1991 (72, 69) 5(ד מה"פ, עיריית נתניה' מ נ"תקוה בע� בני� ופתוח בפתחבוני �2400/91 "בג  65
 כי בפרויקט מורכב ברק )כתוארו אז(קבע השופט , ש�, מ"תקוה בע� בני� ופתוח בפתחבוניבעניי�   66

ל בעל מקצוע עשויה להיות בלתי קבלת החלטה שלא בהסתמ� על אומדנו ש" מקצועיות וניסיו� הדורש
 ".סבירה

, פורס� בנבו (הדי� לפסק 25, 1' פס, עירית טבריה' מ נ" פארק בעמד 184/02) 'מינהליי� נצ(� "עת  67
11.8.2002.( 

 .31' בעמ, כר� שני, 21ש "לעיל ה, מכרזי�דקל   68
 .270' בעמ, 15 ש" לעיל ה,מ"ישראל בע. מ.ב.יעניי�   69
 .269' בעמ, ש�  70
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 בשלאשר פסלה אחת מה� ,  של חברת ייעו� חיצוניתתההעבירה את ההצעות לבדיק

 חוות הוועדההזמינה ,  שהצעתו נפסלה ערער על כ�מציעהלאחר ש.  בתנאי הס�עמידה�אי

המציע דווקא כ� עמד בתנאי , על פי חוות הדעת השנייה. אחרת ייעו�דעת נוספת מחברת 

� לבסו� באותו מציע בחרה החלטתה ואתמכרזי�  הועדת הפכה,  כ�לובהסתמ� ע, הס

   71.כזוכה במכרז

 קשהכ� יהיה , וככל שהנושא יהיה מורכב להבנה,  מערב תחומי� מקצועיי�המכרז א�

חברי , למשל.  בחוק ובתקנותמוגדרי� אלו לבצע בפועל את תפקידיה כפי שלוועדה יותר

 ורכי צאת בעצמ� ותלזהכנראה לא ידעו ,  במחשבי�אי�ועדת מכרזי� שאינ� מתמצ

 מענה לאות� לספק של דבר בסופו יהיה זה מכרז  שלייעודווהרי , המחשוב של המשרד

 להבי� לעומק את מסמכי יצליחו הוועדה חברי לא בטוח שג� של מכרז כזה בהלי�. הצרכי�

 ההצעות וא� בדירוג,  ה� יתקשו באישור מסמכי המכרזלכ�. המכרז או את ההצעות שיוגשו

סביר מאוד להניח ,  כ�א�. הצעה המעניקה את מרב היתרונות לעור� המכרזבזיהוי ה

 ועדת בשביל די� את כל אות� התפקייבצעו הייעו� גורמי בפועל שייווצרו שביחסי�

 א� ההחלטה על הזוכה במכרז תנבע עמי� יהיה מוגז� לשער שהרבה פלא. המכרזי�

 בקבלת ול הכבס� יתמצה וועדה השל דעתה ושיקול,  של גורמי הייעו�� מהמלצתישירות

 ג� היא בשאלו� האמפירי נתמכת ההשפעה של גורמי הייעו� מידת זו בדבר הנחה. ההמלצה

  . ויוצג להל�, שנער� לצור� המאמר

נית� לומר שא� קיימת ציפייה מחברי ועדת המכרזי� לקבל את המלצות ,  זאתמלבד

 א�, דובר בוועדה מקצועיתהפסיקה קבעה בהקשר זה שכאשר מ. �גורמי הייעו� כלשונ

יש צור� בטעמי� טובי� ביותר ,  את המלצותיהלקבל דעת שלא שיקול המכרזי� שלוועדת

 שוועדה המורכבת מגורמי מקצוע משקפת בקיאות במטריה היאההנחה . לעשות כ�

 ועדת לשער שנטל ההנמקה המוטל על נית� 72.ולכ� יש לדעתה משקל רב, הספציפית

סביר , כ�. ל חברי הוועדה להימנע מסטייה מהמלצת גורמי הייעו� לח� עמפעילהמכרזי� 

, ושחברי הוועדה יעדיפו בדר� כלל,  הנורמה אשר מושרשת בפרקטיקהשזו להניח ג�

והרבה , ו�אשר בקיאי� מה� בתח,  את חוות דעת� של גורמי הייעו�לקבל, מסיבות מובנות

  73.בופעמי� א� ייחשבו למומחי� 

  � ועדת המכרזי� לבי� גורמי הייעו� היחסי� שבימערכת. 2

 נדרשי� לבדוק מהו מקומ� אנו הרבה של גורמי הייעו� בהלי� המכרז מעורבות בבהתחשב

 כ� יש לש�.  ובי� ועדת המכרזי�נ� בפועל ביהקיימי� הגומלי� יחסיבהלי� ולנתח את 

 י� המחוקק לביצוע התפקידבידי המכרזי� היא הגו� שהוסמ� ועדת שועובדהלפתוח ב

 
, פורס� בנבו (מדינת ישראל שירות בתי הסוהר' מ נ" וידאו בעאלבקס 1535/02) א"מינהליי� ת(� "עת  71

א� כי ייתכ� שבאותו עניי� המעבר בי� חוות הדעת היה בשל רצו� הוועדה להכשיר את ). 29.12.2002
 ).5' בעמ, ראו ש�(יעו� שימשו כלי בידיה� לש� כ� וגורמי הי, ההצעה הזולה

) כתוארו אז(לפסק דינו של השופט ) 2(טו' פס, מ"רכבת ישראל בע' מ נ" כאלדי בעאחי� �5853/05 "עע  72
 ).16.1.2007, פורס� בנבו(רובינשטיי� 

73  John S. Pachter, The Incredible Shrinking Contracting Officer, 39 PUB. CONT. L.J. 705, 
707−708, 729 (2010). 
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 בשלואי� היא רשאית להאציל את התפקידי� השוני� שנקבעו לה , השוני� בהלי� המכרז

 אול� התקנות כ� מאפשרות להסתייע בקבלת ייעו� 74. המפורשת לכ� בתקנותהקביעה

 כמו כ� כאשר מדובר בתחומי� מקצועיי� 75. בבחינת הסתייעות מותרתשה�, וחוות דעת

עשוי בית המשפט להכשיר א� אצילה של , אשר דורשי� מומחיות מיוחדת, ומסובכי�

מבלי ,  מסוימי�לתפקידי� באשר, או לפחות אצילה של חלק משיקול הדעת, שיקול הדעת

 וא� על פי כ� אי� הדבר פוטר את הוועדה מלהפעיל ג� 76. של הסמכותהעברה יהיהשהדבר 

ת  את ההחלטה הסופיל להמלצות גורמי הייעו� וא� לקבבאשרהיא את שיקול דעתה 

,  מסוי�תפקיד ממלאי� להדגיש שג� כאשר גורמי הייעו� יש הזה בהקשר 77.בעצמה

 היתר בי� לכ�. � משאירות את האחריות באותו השלב בידי ועדת המכרזי�"הוראות התכ

לאשר את ; לפקח על עבודת�; ועדת המכרזי� אחראית להסמי� את אות� גורמי הייעו�

 האחראיתכ� היא ; עליה�י עבודת� או מוסיפה  את תוצרנהלעתי� היא מש; תוצרי עבודת�

לרבות על קבלת ההחלטה בדבר , הבלעדית על קבלת ההחלטות בהסתמ� על תוצרי עבודת�

  .ההצעה הזוכה במכרז

 על אול�.  מוסמכי� לבצע תפקידי� שוני� לאור� הלי� המכרזהייעו� גורמי,  כי כ�הנה

 יש, מעורבות שנושאת אותה האופית מנת להערי� את מידת מעורבות� בהלי� המכרז וכ� א

 השלבי� העיקריי� יוצגועל כ� . לסקור את מכלול ההוראות לעניי� חלוקת התפקידי� בהלי�

 ה� בעלי התפקידי� הממוני� על מי בדיקה כדי בתו�, בהלי� המכרז מתחילתו ועד סופו

תווספו הבחינה תיעשה על פי ההסדרה הבסיסית שבתקנות ועל פי השינויי� שה. ביצוע�

  .�"אליה דר� הוראות התכ

 בקשה בפניה תובא,  המכרזי� מחליטה א� לצאת למכרזוועדתלפני ש,  הראשוניבשלב

 ה בסיסעלו,  ניתוח בדבר אפיו� ההתקשרות המבוקשתהכוללת התקשרות לאישור וסיווג

 
 �2740/96 "בג; 842−843' בעמ, 6ש "לעיל ה, ראו לעניי� זה זמיר. לתקנות חובת המכרזי�) ב(א8' תק  74

בהיעדר הסמכה ). 1997 (490, 481) 4(ד נא" פ,משרד המסחר והתעשייה, המפקח על היהלומי�'  נשנסי
אינה מאפשרת אצילת סמכות וזאת ג� מבלי שקיימת הוראה מפורשת בחוק האוסרת הפסיקה , לכ� בדי�

 ).420' בעמ, 6ש "לעיל ה, פיליפובי�עניי� ; 1669' בעמ, 6ש "לעיל ה, פרושנסקי עניי� ראו(זאת 
, פרושנסקיעניי� ; 853−856' בעמ, 6ש "לעיל ה, ניי� זה זמירראו לע. לתקנות חובת המכרזי�) ב(א8' תק  75

ל "מפכ'  יאיר נב� �961/92 "בג; 422' בעמ, 6ש "לעיל ה, פיליפובי�עניי� ; 1670' בעמ, 6ש "לעיל ה
יפו במשטרת � מחוז תל אביבמפקד �3782/12 "עע; )1992 (523, 516) 3(ד מו"פ, ישראל משטרת
 ).24.3.2013, פורס� בנבו( לפסק דינו של השופט פוגלמ� 16' פס, איגוד האינטרנט הישראלי' ישראל נ

� "בג; )1959 (83, 80ד יג " פ,העבודה�שר' מ נ" בעטח� �77/58 "בג; 860' בעמ, 6ש "לעיל ה, זמיר  76
א "ע; )1949 (הדי� לפסק 19' פס, 664ד ב "פ, הגנה לישראל�ראש המטה הכללי של צבא'  נפישל 39/49

ליישו� ההלכה בהקשר של דיני ). 1991 (329, 321) 1(ד מו''פ, שר הבריאות'  נפינסטרבוש 3425/90
 663, 660) 4(ד לח"פ, )ביוב ( ד�וראיגוד ערי� אז' מ נ" בעאלקו �350/84 "המכרזי� ראו למשל בג

 –משרד האוצר , מדינת ישראל' מ נ"ריזה ובנו בע. ר ו" דאניה 521/94) א"מחוזי ת(פ "ה; )1984(
 ).18.12.1994, פורס� בנבו (הדי� לפסק 6'  פס,המדפיס הממשלתי

, פישלעניי� ; 179−180' בעמ, 6ש "לעיל ה, נהלי מימשפטארז �ברק; 860−861' בעמ, 6ש "לעיל ה, זמיר  77
; )1960 (398–397, 365ד יד "פ, הורנשטיי�'  המשפטי לממשלה נהיוע� 74/58פ "ע; 76 ש"לעיל ה

ד "פ, האוצר של מדינת ישראל�שר'  נלוקוב �224/62 "בג; 1670' בעמ, 6ש " לעיל ה,פרושנסקיעניי� 
ר ועדת "יו'  נניימ� 2/84ב "ע; לפסק הדי�) ה(20' פס, 6ש "לעיל ה, סופרעניי� ; )1962 (1933, 1932טז 

 ש"לעיל ה, פינסטרבושעניי� ; )1985 (255, 225) 2(ד לט"פ, עשרה�הבחירות המרכזית לכנסת האחת
 . והטקסט הסמו� לה6ש "ראו ג� לעיל ה. 76
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 כאמור תהיה שהפנייה קובעות� " והוראות התכהתקנות.  החלטתהאת הוועדה קבלת

 שלב,  לאחר קבלת ההחלטהמיד.  באחריות גורמי ייעו�כלומר 78, המכרזר�עובאחריות 

על .  המתוכננתהתקשרותחשוב בנוגע ל מוקדמת לספקי� לקבלת מידע פנייה הואאופציונלי 

 כזו וג� לבצע את ההלי� הכרו� ייהועדת המכרזי� רשאית להחליט על פנ, התקנותפי 

 תסמי� לצור� וועדה שהקובעות על הוראות אלו ומוסיפות� "וראות התכ האול� 79.בכ�

 פע� 80.או בעל מקצוע מומחה,  של עור� המכרזמעובדיוביצוע המשימה גור� מקצועי 

  .נוספת מדובר בגורמי ייעו�

יש להכי� את מסמכי , לאחר שהחלה העבודה על המכרז ובטר� פרסומו, ני השבשלב

 קיימי�.  ההתקשרות עבור המציעי�דרישות את המשרד וורכיהמכרז המכילי� את כל צ

 אשר, השירות אמנת מסמ� או מפרט בקשר לההנחיות.  הדורשי� הכנהמסמכי� כמה

 נקבע ש�, �" רק בהוראות התכסדרות מו81, הנדרשתההתקשרות על פרטי� כוללי�

וע�  רשאי להיושרא,  מקצועי מעובדיו של עור� המכרזגור� בידי יוכנו אלו שמסמכי�

 נבחנות ההצעות הוסדרו אור� המידה שלואמות תנאי הס� 82. מקצוע מומחהבבעל

 אול� הוראות 83.אלו מסמכי� לאחראית המכרזי� ועדת, על פי התקנות. מלכתחילה בתקנות

בכל .  המכרזעור� על תנאי הס� לקביעת את האחריות הטילו על התקנות והוסיפו� "התכ

 אומד� 84.רו בי� היתר על בסיס המלצת הגור� המקצועיהנוגע לאמות המידה נקבע שה� יוגד

 להכינ� נוספי� שנית� אופציונליי� מסמכי� ה� המזערי האיכות וניקוד ההתקשרותשווי 

 שלא יעמדו ההצעות לדחיית ישמשו במסמכי� שמדובר. המכרז ממסמכי כחלק

  שאומד� שוויובעותשק, בתקנות מלכתחילה הוסדרו אלו מסמכי� 85.בדרישותיה�

 ועדת בידי ייעשהושניקוד האיכות המזערי ,  גור� מקצועיבידי ייעשהההתקשרות 

 קביעות אלו והוסיפו כי בעת הכנת האומד� על הגור� אשררו� " הוראות התכ86.המכרזי�

  87.ולחלופי� לערו� בדיקת שווקי�, המקצועי להיווע� ע� היחידה המזמינה או ע� מומחה

 
) 17.4.2016" (ייזו� וביצוע רכש "�7.3.2 " להוראת תכ2.5' ס; לתקנות חובת המכרזי�) 1)(א(9' תק  78

 "). וביצוע רכשייזו�"הוראת : להל�(
 . חובת המכרזי�לתקנות) א(א14, )2)(א(א8' תק  79
 .33 ש"לעיל ה, )"RFI(פנייה מוקדמת לקבלת מידע  "הוראת ל2.8' ס  80
מפרט "הוראת : להל�) SLA) "(1.1.2014)(מפרט ומסמ� אמנת שירות  "�7.4.3 " להוראת תכ1.1' ס  81

ובי� או השירותי�  של הטנותיה�המפרט מפרט את תכו"קובע כי )" SLA(ומסמ� אמנת שירות 
 אמנת שירות מהווה אמנה בי� הספק למזמי� השירות בהקשר לאופ� ביצוע מסמ�"וכי , "הנדרשי�

 ".ההתקשרות
 .2.1' סב, ש�  82
 .לתקנות חובת המכרזי�) 3)(ג(15, )ב(22' תק  83
קביעת אמות  "הוראת ל2.4' ס; 48 ש"לעיל ה, "קביעת תנאי� להשתתפות במכרז "הוראת ל2.2, 2.1' ס  84

 .48ש "לעיל ה, "מידה ואופ� שקלול�
, ראו ש�. תידחה, הצעה שמקבלת ניקוד איכות נמו� מניקוד האיכות המזערי אשר נקבע במסמכי המכרז  85

 .' אלנספח 4' סב
 .לתקנות חובת המכרזי�) ד(22, )א(א17' תק  86
, "קביעת אמות מידה ואופ� שקלול� "הוראת ל2.9' ס; 33ש "לעיל ה, "הכנת אומד� "אתהור ל2.2' ס  87

 .48ש "לעיל ה
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 לאפשר הלי� שבו עוני� להחליט לעתי�רזי�  המכועדת יכולה פרסו� המכרז לאחר

, �"אפשרות זו מוסדרת רק בהוראות התכ. מכרז לבאשרלמציעי� על שאלות הבהרה 

  88.שקובעות שוועדת המכרזי� רשאית למנות ועדת משנה לצור� המענה על שאלות אלו

 את ג� כולל אשר, התפקיד, התקנות יעל פ.  זה נדרש לבדוק ולהערי� את ההצעותבשלב

א� עולה , בנוס�. מוטל על ועדת המכרזי�,  הצעותלדחותהסמכות להחליט א� לפסול או 

 אול� 89.הוועדה על מוטל הזה התפקידג� ,  לברר פרטי� בהצעתוכדיהצור� להזמי� מציע 

 משנה או יוע� לצור� בדיקת ועדת המכרזי� רשאית למנות עדתו, �" הוראות התכיעל פ

 �� נית� לשלב במכרז ג� משא ומת� ע� מציעי כמו כ� במקרי� בודדי90.ההצעות

ניהול המשא ומת� מוטל על ועדת , התקנות יעל פ. שהצעותיה� נמצאו מתאימות

 דתועדת המכרזי� רשאית למנות לצור� העניי� וע, �" הוראות התכי אול� על פ91.המכרזי�

  92.משנה שתעשה זאת במקומה

�המעניקה את מרב היתרונות ,  הזוכההצעה השל בחירתה הואהשלב האחרו� , לבסו

מוטל ,  המכריע והחשוב ביותר במכרזהשלב שהוא, התפקיד, התקנות י פעל. לעור� המכרז

 המכרזי� תקבל את שוועדת� מוסיפות " זאת הוראות התכע� 93.כמוב� על ועדת המכרזי�

 משנה ועדת התחשבות בחוות הדעת המקצועית ובהמלצות שקיבלה מטע� ו�החלטתה ת

  94. גורמי� אלומינתה �א, או יוע�

 היא הגור� שהוסמ� לביצוע רוב כרזי� התקנות ועדת המפי שעל לראות אפוא נית�

 רבי� לאור� הלי� תפקידי� זאת בכל הטילו שהתקנות ראינואול� . התפקידי� בהלי� המכרז

 לראשונה שנקבעו הנוספי� התפקידי� רוב, בנוס�.  השוני�ייעו� גורמי העל ג�המכרז 

 הטילו שבה� במצבי� א�,  על כ�יתר. לבד� הוטלו על גורמי הייעו� ב"תכבהוראות ה

 תפקידי� העבירו למעשה� " התכהוראות,  ועדת המכרזי� תפקידי�על מלכתחילה התקנות

 הייעו� גורמי את להסמי� לוועדת המכרזי� שאפשרואו ,  הייעו�גורמי שלאלו לידיה� 

 היק� עלת השאלו� האמפירי מעידות תוצאו,  שנראה להל�כפי. עבורה ות�שיבצעו א

העובדה שגורמי הייעו� .  ייעו�גורמי מי� להסהזו באפשרות בפועל שנעשה הרב השימוש

אולי אפילו בכל השלבי� , מוסדרי� כבעלי תפקידי� בשלבי� רבי� לאור� הלי� המכרז

 רבה במידה לה� להשפיע פשרת מא– ולעתי� א� במקו� ועדת המכרזי� –לאור� ההלי� 

המציאות . ובסופו של דבר ג� על התוצאה הסופית של המכרז, ל כל אחד מאות� השלבי�ע

,  לצפות מעיו� בתקנותנית� שהיה כפי שלא היא הרלוונטיותשנגלית ממכלול ההוראות 

 פעמי� הרבה ה� ז מכלול התפקידי� בהלי� המכראת בפועל מבצעי� אשר" נציגי�"ה

 גור� מפקח למעשה היא אלו ועדת המכרזי� י�במצב.  הייעו� ולא ועדת המכרזי�גורמי

  .בלבד

 
 .57ש "לעיל ה, "סיור ספקי�/ הבהרה וכנסשאלות "להוראת 2.1.6.1' ס  88
 .לתקנות חובת המכרזי�) ה(20, )ד(20, )א(20, )5)(א(א8' תק  89
 .33ש "לעיל ה, "בדיקת ההצעות והשוואת� "הוראת ל2.5' ס  90
 .לתקנות חובת המכרזי�) 2)(ג(7' תק  91
 .48ש "לעיל ה, "ניהול משא ומת� ע� מציעי� במכרז "הוראת ל2.5.2' ס  92
 .לתקנות חובת המכרזי�) א(21, )5)(א(א8' תק  93
 .29ש "לעיל ה, "החלטת ועדת המכרזי� על בחירת הספק הזוכה "הוראת ל2.1.1' ס  94
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   את השערת המחקראשש מאמפירי מחקר. 3

 באמצעות שאלו� ג� נתמכת של גורמי הייעו� בהלי� המכרז דומיננטיות בדבר הההשערה

 תאגידי� בארבעה מכרזי� דות הועבר בקרב חברי ועהשאלו�. אמפירי שנער� לצור� המאמר

 לחוק כפופי� כול�;  אחתממשלתיתמשלתיות ויחידת סמ�  חברות משתי, סטטוטוריי�

 לנציגי� ואשר נשלח,  דואר אלקטרוניותהשאלו� הופ� באמצעות הודע. חובת המכרזי�

. ואלו דאגו להפי� את השאלו� בקרב חברי ועדות מכרזי� באות� גופי�, מכל גו� ציבורי

טופס השאלו� ( עליו  השיבו31,  הופנה השאלו�שאליה� חברי ועדות מכרזי� 38 מתו�

כפי שה� , ועדות הוחברי הייתה לבחו� את דפוסי הפעולה של המטרה). מצור� כנספח א

 ועדת מתייחסות כמעט לכל תפקידי שאלותה.  שוני� בהלי� המכרזבנושאי�, בפועל

 יעל פ, המכרז לקבל מתחילתו ועד סופו של הלי� שעליההמכרזי� וכמעט לכל ההחלטות 

השאלות מתמקדות ביחסי� שבי� חברי הוועדה . �"נות ובהוראות התכבתק, המוסדר בחוק

 חשבונה של ועדת על הייעו� גורמי של �לבי� גורמי הייעו� ובוחנות את מידת מעורבות

 סוגי� של שני של גורמי הייעו� נבדקת באמצעות מעורבות�. המכרזי� בהלי� המכרז

 הייעו� לאור� בגורמי בפועלמוש  השיהיק� את כמותית מבחינה בודק האחד הסוג: שאלות

 של בפועל ההשפעה מידת את השני בודק מבחינה איכותית והסוג; הלי� המכרז

 1 הבחירה נעו על רצ� שבי� אפשרויות. ותוצאותיו ההלי� דעת� על חוות שלהמלצותיה� ו

 שמדובר מעיד הדבר,  יותרנמו� התשובות ממוצע שככל שאופ� השאלו� נוסח בכאשר, 9�ל

 מנת לבדוק את על.  יותרגדול גורמי הייעו� של המעורבות שיעורוש, ה רווחת יותרבתופע

לשני ) Cronbach’s Alpha( של השאלו� נעשה ניתוח אלפא של קרונבא� הפנימית העקיבות

בשאלות שבדקו את , כ�.  גבוההפנימית עקיבותשהעלה , סוגי השאלות המופיעות בשאלו�

� שבדקו את בשאלותו, 0.81 הוא האלפא של קרונבא� ער� הייעו� בגורמי השימוש היק

 ממצאי� התייחסות לתובא כעת. 0.82מידת השפעת� ער� האלפא של קרונבא� הוא 

  ).הריכוז המלא של תוצאות השאלו� מצור� כנספח ב(

 י� נעו סביב ממוצעהתשובותרואי� ש,  של כל השאלותיה� מסתכלי� על תוצאותא�

 מעט בלאו, 3 התשובות נעו סביב ממוצע של השאלות ציתממח ביותרכאשר , 5� ל2 בי�ש

 הגדולה יחסית של מעורבות� את בהחלט ות אלו מאששתוצאות.  פחות מכ�ג�מקרי� 

  . של ועדת המכרזי�הדומיננטיותגורמי הייעו� על חשבו� 

 בדק את היק� השימוש בפועל בגורמי הייעו� לאור� הלי� הראשו� השאלות קוב�

� " ועדת המכרזי� אכ� מממשת בפועל את האופציות שהוראות התכדהיינו א�, המכרז

לש� היעזרות בה� או אפילו כדי שיבצעו במקומה את , הוסיפו בדבר מינוי של ועדות משנה

 במחצית מהמקרי� כמעט ממנה הוועדה הנשאלי� להערכתבשאלות אלו נמצא ש. התפקיד

 ממוצע(נושאי� שוני� במכרז  או ועדת משנה מקצועית על מנת שייעצו לה בקשר ליוע�

 במחצית מהמקרי� לקבלת חוות דעת של מומחה כמעט פונהנמצא שהוועדה ; )4.82

 במחצית כמעט שהוועדה ממנה נמצא; )4.83ממוצע ( בתחו� ההתקשרות מקצועי

מהמקרי� יוע� או ועדת משנה מקצועית לצור� מענה על שאלות הבהרה מצד מציעי� או 

 מקרי� מהכמחצית שהוועדה ממנה בנמצא; )4.83ממוצע  (קי�ספ כנסלצור� הנחיה של 

 משנה מקצועית או מומחה בתחו� ההתקשרות כדי שימליצו בפניה בענייני� הקשורי� ועדת

 ועדת משנה מקרי� מהכמחציתכ� נמצא שהוועדה ממנה ב; )4.48ממוצע (לבדיקת ההצעות 
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 נמצא שהוועדה עוד). 4.43 ממוצע(מקצועית כדי שתנהל משא ומת� ע� המציעי� במכרז 

 שיעזור לה להבי� את כדי רלוונטי במחצית מהמקרי� לגור� מקצועי כמעטפונה 

או כדי ) 4.58ממוצע ( עור� המכרז שקבע � של אמות המידה או תנאי הסהמשמעויות

  ). 4.96ממוצע (שיעזור לה להבי� מדוע נקבע משקל יחסי מסוי� לכל אמת מידה 

 הלי� קבלת ההחלטות על גורמי הייעו� של השפעת�ידת  השאלות שבדק את מבקוב�

. מתקבלת גורמי הייעו� של כלל עמדת� שבדר� עידות מהתשובות,  התוצאה הסופיתעלו

 המכרזי� מקבלת במרבית המקרי� את המלצות היוע� או ועדת וועדת אלו נמצא שבשאלות

נמצא ; )2.61ע ממוצ( מוקדמת לקבלת מידע יההמשנה המקצועית בנוגע להלי� של פני

 בנוגע המקצועיתשהוועדה מקבלת במרבית המקרי� את המלצות היוע� או ועדת המשנה 

 שהוועדה מקבלת במרבית המקרי� את נמצא; )2.66ממוצע (לאומד� שווי ההתקשרות 

 בנוגע לאמות המידה לצור� בחירת ההצעה הזוכה המקצועיתהמלצות ועדת המשנה 

 שקבע במרבית המקרי� את ניקוד האיכות המזערי בלתמקנמצא שהוועדה ; )2.87ממוצע (

 במרבית מקבלתנמצא שהוועדה ; )3.3ממוצע  (הצעותעור� המכרז לצור� מיו� ס� של ה

המקרי� את המלצות היוע� או ועדת המשנה המקצועית בנוגע להחלטה על הזמנת מציעי� 

לטות החשובות אפילו בשלוש ההח,  על כ�יתר). 2.9ממוצע (כדי לברר פרטי� בהצעת� 

, כ�. ביותר נמצא שהוועדה מקבלת במרבית המקרי� את המלצות הגורמי� המקצועיי�

 בנוגע שהוועדה מקבלת במרבית המקרי� את המלצות ועדת המשנה המקצועית נמצא

 ג� שהוועדה מקבלת במרבית נמצא; )2.96ממוצע ( הצעות לפסוללהחלטה א� לדחות או 

או ועדת המשנה המקצועית בנוגע להחלטה על ביטול המקרי� את המלצות עור� המכרז 

 נמצא שהוועדה בוחרת במרבית המקרי� בהצעה שדורגה כבעלת א�; )2.8ממוצע (המכרז 

). 2.4ממוצע (הניקוד הגבוה ביותר על ידי ועדת המשנה המקצועית כהצעה הזוכה במכרז 

ה המשמעותית  בסוגי�אשר בודקת את השפעת גורמי הייעו,  שבשאלה האחרונהמעניי�

המעיד על ההשפעה החזקה ,  הנמו� ביותר מכל יתר השאלותהממוצעהתקבל , ביותר

 קונצנזוסהמעידה על , )1.24 (מיוחד התקבלה סטיית תק� נמוכה בא�בשאלה זו . ביותר

  .גבוה בי� הנשאלי� על תוצאה זו

 תהבולט הדומיננטיות בדבר ההשערהנראה שהשאלו� אישש במידה רבה את , לסיכו�

 בפועל גורמי כי של השאלות השונות מעידות התוצאות.  גורמי הייעו� בהלי� המכרזשל

 השוני� הקיימי� לאור� הלי� שלבי� מהכמחצית במבוטלת לאהייעו� מעורבי� במידה 

 שעל פי ההסדר החקיקתי נותרו תפקידי� אות� כל על במיוחד שופ� אור השאלו�. המכרז

 אפשרות רק לכאורה הואורמי הייעו� לצור� ביצוע�  בגשהשימושו, אצל ועדת המכרזי�

 ג�,  הנוהגתשבפרקטיקה אכ� אישש את ההשערה השאלו� זה בהקשר. הקיימת בידי הוועדה

 כדבר נוטה להשתמש באפשרות הזו אכ� המכרזי� ועדת, כאשר מדובר באפשרות בלבד

 עולה ספק ללא.  הללו עבורההתפקידי� את ג� צע גורמי הייעו� לבאתשבשגרה ומסמיכה 

 מינוי על עולה מהשאלו� שנוס� עוד.  תופעה זניחהאיננו בגורמי הייעו� שהשימוש מזה

 בגורמי �ג, כדבר שבשגרה, ת לביצוע התפקידי� השוני� ועדת המכרזי� נעזרייעו� גורמי

כדוגמת , "ביצועיי�" גורמי הייעו� השל פעולות שייעצו לה בנוגע לכדי אחרי�ייעו� 
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 תוצאות אלו מחזקות את 95. גורמי� מקצועיי� מהיחידה המזמינהי�שמבצעהעבודה 

.  למעשה בי� ועדת המכרזי� לבי� גורמי הייעו�לכהההנחה בדבר מערכת היחסי� הקיימת ה

בשלבי� שוני� של הלי� " נציג" ה� ג� שגורמי הייעו� לטעו� בהחלט סבירנראה כי , כ�

,  כ�על נוס�. המפקח על עבודתו המכרזי� משמשת במקרי� אלו גור� וועדת, המכרז

 על ההחלטות רבה התוצאות השאלו� מעידות כי בפועל גורמי הייעו� ה� בעלי השפע

  96. ההצעה הזוכה במכרז–לרבות ההחלטה החשובה ביותר , שמתקבלות לאור� ההלי�

 היו בשאלות שבדקו את מידת השימוש בגורמי הייעו� התוצאות כי מעניי� הזה בהקשר

 השפעת� שבדקו את מידת בשאלות ואילו,  האפשריותהתשובות תשל סקאל האמצע סביב

 אי� נ�משמעות הדבר היא שאמ.  גורמי הייעו� התקבלו תשובות חיוביות הרבה יותרשל

א� מרגע שהחליטה ,  גור� בגורמי הייעו� לביצוע תפקידיהבאופ�ועדת המכרזי� נעזרת 

  . גדולה השפעת� –להיעזר בה� 

 ההסדרה הנוכחית חושפת � של גורמי הייעוותהדומיננטי בשל. ד
  לכשלי	את ההלי� 

  חלי� על עבודת� של גורמי הייעו�מספקי� ובלתי מצומצמי� הסדרי�. 1

 בלבד ספורי� הסדרי�,  עבודתהבאופ� המכרזי� ובוועדת החלה הרבה מההסדרה להבדיל

 אינ� ב קבפרמרבית� של האמצעי� שהוצגו . מסדירי� את עבודת� של גורמי הייעו�

 צעי� קיימי� אמשבה� ובמקרי�,  מה שקשור לעבודת� של גורמי הייעו�בכל כללקיימי� 

 בו מענה ואי�, ות רבות בעייתיסיטואציות זה מותיר מצב,  שנראהכפי. חלקיי�אלו , כאלה

  . ממשי לבעיית הנציג הקיימת

 כוח וכ� , סמכות�לפיזור אמצעי� בלא הייעו� פועלי� בהלי� המכרז גורמי, ראשית

 פיו שעל,  מתאפשר מצב קיצוניבאופ� זה. מעטי� של גורמי� בידיה� מרוכז רב השפעה

המצב ,  כ�א�.  המכרז מתחילתו ועד סופוהלי� בכל לבדוייתכ� שיוע� אחד יהיה מעורב 

את תנאי המכרז למציע מסוי� עוד לפני הגשת " לתפור" הייעו� גורמישנוצר מאפשר ל

 הייעו� פועלי� כיחידי� אל כשגורמי. להמלי� עליו כמציע הזוכה ג� מכ� לאחרו, ההצעות

ג� אי� , )להבדיל מוועדות משנה(למשל בתצורה של יועצי� בודדי� , מול ועדת המכרזי�

 אות� בכל חששות מיוחדי� יש,  זאתמלבד. גורמי� פנימיי� שירסנו אות� בהקשר הזה

 זה גורמי במצב הרי. משרד המתקשר המזמינה בליחידה ייעו� שייכי� גורמי בה�המקרי� ש

 לו שהייתה גור� שייתכ�,  כ�א�.  שקד� ליציאה למכרזבהייעו� היו מעורבי� ג� בשל

 באותוואולי א� היה הגור� שהעלה מלכתחילה את הצור� , השפעה על היזמה לצאת למכרז

 שמקלה נוספתמדובר בסיטואציה . יהיה ג� בעל השפעה על זהות הזוכה במכרז, מכרז

 
 .  בנספח בהמובאת בטבלה 9� ו7ראו ממוצע התשובות לשאלות   95
של כל ההטיות והכשלי� שיש בשאלוני� ב, ע� זאת אבקש להסתייג מהסקת מסקנות חותכות מהשאלו�  96

 Delroy L. Paulhus, Two-Componentראו למשל .  אמפיריי� בפרטובשאלוני�סטטיסטיי� בכלל 
Models of Socially Desirable Responding, 46 J. PERSONALITY & SOC. PSYCHOL. 598 (1984); 
Adrian Furnham, Response Bias, Social Desirability and Dissimulation, 7 PERSONALITY & 

INDIVIDUAL DIFFERENCES 385 (1986). 
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 ה�בסופו של דבר ,  המתקשרמשרד גורמי הייעו� שייכי� לכאשר, בנוס�. מכרזי�" תפירת"

מצב זה .  על ביצועוו הזוכה ויפקחהמציעידי �על החוזה ביצוע שייהנו מאלו יהיו ג�

את תנאי המכרז לאחר שנבחרה ההצעה הזוכה מתחת לרמה " לרכ�" הייעו� רמי לגואפשרמ

הסדר כזה .  מראשהדבר סוכ� שעמות שולי הרווח למציע  אלהגדיל בכ�ו, ה שנקבעתהחוזי

 על נוס�. תחריויאפשר לאותו מציע להציע מלכתחילה הצעה אטרקטיבית יותר ולגבור על מ

ראינו שעל פי ,  המכרזי� היא בעלת הסמכות המנהליתשוועדת שא�יש לזכור , האמורכל 

 יחסית של שיקול דעת  הייעו� נהני� ממרחב רבגורמיההסדרי� המשפטיי� הנוכחיי� 

 בענייני� טכניי� ה מתמצאינו תפקיד�,  לצפותנית� היה למה שבניגוד. במהל� עבודת�

,  יותר את יכולת ההשפעה שלה� על הלי� המכרזעוד זה של עבודת� מגדיל מאפיי�. בלבד

  .  הצור� למצוא דר� להגביל�את ג� ומכא�

 הוא,  לספק מענה לחשש המתוארהלכאורשיכול ,  גורמי הייעו�על חל כ� אחד שאמצעי

 כמוב�ו,  כזהבמצב משא ומת� ניהול ובייחוד,  על הימצאות במצב של ניגוד ענייני�האיסור

 הכלל נית� למצוא בעניי� ליישו� דוגמה 97. יעצו בעניינושה� מכרז בלהשתת� עליה� נאסר

בי� היתר שהתבססה ,  המשפט פסל החלטה של ועדת המכרזי�ביתש� , מ"ישראל בע. מ.ב.י

 יוע� היה מצוי שאותו נפסק מחברי הוועדה לאחר שלשניי� שניתנהעל חוות דעת של יוע� 

,  לבד�מספיקי� אינ� ה� א� חשובי� ניגוד הענייני� ה� בדבר הכללי� 98. ענייני�בניגוד

.  ענייני�ניגוד של במצב בהרבה את האפשרות לפעול בהלי� המכרז להקטי�ואי� ביכולת� 

 . בי� הנציג לבי� כלל הגורמי� שאמורי� לפקח עליוהגדולי�פערי המידע  נובע מהקושי

 המוטיבציה בשלבמיוחד ,  שנרקמועסקאות וחשיפה של גילוי על מידע אלה מקשי� פערי

 גורמי הייעו� בעניי� של ייחוד�.  שני הצדדי� להסתיר את קיומו של האינטרס המשות�של

גורמי , בשונה מוועדת המכרזי�. י� בשוק ע� הגורמי� הפועלשלה� בהיכרותהזה הוא 

 חשש ויש, ה� בעלי היכרות ע� אותו שוק.  הספציפירותהייעו� מגיעי� מתו� תחו� ההתקש

 הדבר שראינו. רב יותר להיכרות מוקדמת ע� המציעי� במכרז ולמצבי� של ניגוד ענייני�

ו� אותו השוק אשר מצויי� בת, נכו� ביתר שאת כאשר מדובר בגורמי הייעו� החיצוניי�

 מורחקי� ממגע ע� המציעי� באמצעות שחבריה,  המכרזי�ועדת שלא כמו לכ�. ממש

 לגורמי הייעו� שאשרנראה , הסדרי� שוני� שמנסי� למנוע מלכתחילה את ניגוד הענייני�

  . באותה המידהמועילי� אלו אינ� הסדרי�

. דת המכרזי� מטעמה של ועעליה� הפיקוח הוא שני החל על גורמי הייעו� אמצעי

 מאחריותה לניהולו הכולל נגזרת המכרזי� היא חשובה ומהותית וועדת הפיקוח של משימת

 שה� ספציפיי� כללי� כמה קיימי�. של המכרז ומהאחריות שהיא נושאת לתוצאותיו

 משנה ועדת מונתה שבה� אחד חל במקרי� כלל,  למשלכ�.  לחובת הפיקוחביטויבמיוחד ה

 
 2.5.3' ס; 6ש "לעיל ה, "ועדת המכרזי� "הוראת ל4.6.4, 4.6.2' ס; לתקנות חובת המכרזי�) ג(10' תק  97

בחינת  "�7.8.2 " להוראת תכ2.7.4.3' ס; 48ש "לעיל ה, "ניהול משא ומת� ע� מציעי� במכרז "הוראתל
 הארצי להגנת הדייר הארגו� �3424/91 "ראו לעניי� זה ג� בג). 21.7.2014" (קיומ� של ספקי� ומיזמי�

הרשות '  עיר עמי� נעמותת �5031/10 "בג; )1991 (343, 340) 5(הד מ"פ, שר הבינוי והשיכו�' נ
 משפטארז �ברק; )26.3.2012, פורס� בנבו (הדי� לפסק 18' פס, מיי�לשמירת הטבע והגני� הלאו

 .856' בעמ, 6ש "לעיל ה, זמיר; 553' בעמ, 6ש "לעיל ה, מינהלי
 . 282' בעמ, 15ש "לעיל ה, מ"ישראל בע. מ.ב.יעניי�   98
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ואז על היוע� המשפטי לאשר את נוסח , הבהרה מצד מציעי�לצור� מענה על שאלות 

 הס� והאומד� תנאי קובע כי על ועדת המכרזי� לאשר את נוס� כלל 99.התשובות הניתנות

 ביחידה שהגורמי� לאישורי� הנוגעי� כללי� כ� קיימי� כמו 100. המכרזעור� שקובע

כי המכרז הפומבי  המכרזי� לצור� סטייה מהלימוועדת לקבל נדרשי�המזמינה במשרד 

   101.הרגיל

 של עבודת� על חלות שפרוצדורליות דרישות שלישי הוא מספר מצומצ� של אמצעי

 עור� המכרז יוז� בקשה להתקשרות ע� שבו אחד חל במקרה כלל,  למשלכ�. גורמי הייעו�

 הבקשה את ביאי� במשרד המתקשר מהגורמי� שלפני, במצב זה. �ספק יחיד או ספק חו

 מקצועיתכגו� קבלת חוות דעת ,  מסוימותפעולותעליה� לבצע , המכרזי�לאישור ועדת 

 החליטה ועדת שבה� חל במקרי� נוס� כלל 102. כוונת� להתקשר ע� אות� ספקי�רסו�ופ

ואז נקבע שלא יועברו לידיו של אותו יוע� מסמכי� או , המכרזי� להיווע� ביוע� חיצוני

 הנוכחי מותיר ההסדר ול הכבס� 103.� לש� קבלת הייעונדרש מהלבדחלקי� של ההצעות 

  .חופש פעולה רב בידיה� של גורמי הייעו�

.  לצור� איוש התפקידי� של גורמי הייעו�שקיימי� התנאי� הבודדי� � רביעי האמצעי

 בפרוטוקול רש�על המינוי להי,  יוע�או משנה ועדת המכרזי� מחליטה למנות כשוועדת

 הקיימת מההסדרה בשונה אול� 104.ותיה�ומשימאשר יכלול את שמות גורמי הייעו� 

 למאפייניה�,  מפורטת לזהות�התייחסותאי� ,  המכרזי�ועדת חברי מינויבקשר ל

 ו�כ� ג� אי� חובה לבחו� את מידת התאמת� של גורמי הייע.  של גורמי הייעו�לכישוריה�ו

ת  דרישות בסיסיומציינתש,  בפסיקהופיעה ההתייחסות היחידה מ105. המקצועיעבר� אתו

 שיהיה מומחה כגו�: " הייעו� לעמוד כדי לסייע לוועדת המכרזי�גור� על בה� שמאוד

 דרישה הלכ� 106".שיהא אמי� והוג� ושיהיה חסר עניי� אישי במכרז הנדו�,  המסוי�חו�בת

 אשר הול� מינוי הלי� לתחלי� להיות יכולה לטעמי אינההמוגבלת לרישו� פרוטוקול 

 שראינו מקיפה את כל המצבי� אינה הנוכחית הדרישה , זאתמלבד. מלווה בכתב מינוי

 הייעו� נותרי� יבמקרי� אלו גורמ.  הייעו� חלק בהלי� המכרזגורמי שיהיה ליכול בה�ש

 יצוי�, בנוס�.  הייעו�לגורמיכמו כ� במצב הנוכחי ג� אי� כל הלי� של הכשרה . עלומי�

 
 .57ש "לעיל ה, "סיור ספקי�/שאלות הבהרה וכנס "להוראת 2.1.6.1' ס  99

לעיל , "הכנת אומד� "להוראת 2.6' ס; 48ש "לעיל ה, "קביעת תנאי� להשתתפות במכרז "להוראת 2.2' ס  100
 .33ש "ה

בעניי� האישור הנדרש מוועדת המכרזי� , )1)(א(א3' תקב, ש�ראו ג� .  לתקנות חובת המכרזי�9' תק  101
בעניי� האישור הנדרש מהוועדה לצור� , ג3' תקב, ש�וכ� , לצור� התקשרות ע� ספק יחיד או ספק חו�

 .התקשרות תו� מימוש זכות ברירה של משרד הכלולה בחוזה שנכרת בעקבות מכרז
 ).1)(א(א3' תקב, ש�  102
 .6ש "לעיל ה, "ועדת המכרזי� "הוראת ל4.6.4.2.1' ס  103
 .33ש "לעיל ה, "בדיקת ההצעות והשוואת� "הוראת ל2.5.2' ס; 4.6.6.3.1.3' סב, ש�  104
 במי שאינו חבר בוועדת להיווע�"� התקנות בהקשר הזה מסתפקות בקביעה שמתפקידי ועדת המכרזי  105

 כיוכ� , )לתקנות חובת המכרזי�) 10)(א(א8' תק" (המכרזי� לרבות במי שאינו עובד של עור� המכרז
נושאי� שמתפקידי [ ועדת משנה שתביא לפניה המלצה בכל אחד מהנושאי� כאמור נות היא למרשאית"

, ש�" (לא יהיו חברי� בוועדת המכרזי�, כול� או חלק�, ואפשר כי החברי� בוועדת המשנה, ]הוועדה
 .))ב(א8' תקב

 .72' בעמ, 65 ש" לעיל ה,מ"תקוה בע� בני� ופתוח בפתחבוניעניי�   106
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 בעלי מעמד בכיר במשרד �עובדי הייעו� אינ� בהכרח גורמי,  המכרזי�מוועדת שבשונה

ולכ� נית� לסבור , ולעתי� א� אינ� עובדי ציבור,  עבודת�עבור יחסיתשמקבלי� גמול גבוה 

 הקיי� הסדר�אי.  לייחס לה� מידה פחותה של אמו� או נורמות התנהגות פחותותשצרי�

רו  מחברי הוועדה נעזי�ש� שני, מ"ישראל בע. מ.ב.יבמצב הנוכחי בא לידי ביטוי בעניי� 

 בשלב מוקד� יותר של הלי� המכרז שלא למנותו יוע� הוחלט יוע� לאשר.  חיצוניביוע�

� בסופו של דבר 107.לאחר התנגדות מצד המציעה המתחרה במכרז,  המכרזי�לוועדת נוס

 וא� 108. עלול להיות לו ניגוד ענייני�שבו נתו� במצב היה אכ� בדעת הרוב כי היוע� וחלטה

 שלוועדת מכיוו�הרי שבנסיבות המקרה ,  יוע�באותו יוועצותההלא די בבעייתיות בעצ� 

 לא הובאה בפני הוועדה אלא א� היוע� של דעתו חוות, המכרזי� היו יועצי� שוני� משלה

   109.מפיה� של שני חבריה

 באשר המוגבלת השקיפות יא גורמי הייעו� הכלפי ואחרו� הננקט חמישי אמצעי

 של סמכות� הרבי� שבבתחומי�ימוק וזכות העיו� הנ, סקירה של הסדרי התיעוד. לעבודת�

 גורמיתפקיד אחד המוטל על . מעטהגורמי הייעו� תמחיש עד כמה השקיפות בעבודת� 

 או המפרט את,  לאישור וסיווג התקשרותבקשה להכי� בטר� היציאה למכרז הואהייעו� 

י� חובת  מסמכי� אלו אהכנת לאשר 110. שווי ההתקשרותאומד� את השירות ואמנת מסמ�

 על גורמי מוטלת אי� א�.  עבודת�ולמהל� גורמי הייעו� שלרישו� פרוטוקול לישיבותיה� 

 לאישור וסיווג בבקשה למעט, הייעו� החובה לנמק את החלטותיה� בתהליכי� אלו

 ע� זאת נראה 111. המקצועיות קיימת כמוב� זכות עיו�הדעת לחוות בנוגע. התקשרותה

 ה יכולבקשה לאישור וסיווג התקשרות א� שהלבקשה באשר  זכות עיו�קיימת אי�שעדיי� 

 הצרכי� המקוריי� על מידע תספק שבכ� הגשת עתירות מצד מציעי� ורכי לצתלהיות מהותי

א� ; על מה התבססו כשקבעו את דרישות המכרז; של המשרד שגרמו ליציאה למכרז

במידת הצור� מוטל ש, תפקיד אחר. 'א� הדרישות השתנו ע� הזמ� וכד; ותהדרישות מבוסס

 מתכווני� להתקשר ע� ספק יחיד או ספק כשה� חוות דעת הכנת הוא, על גורמי הייעו�

 לרישו� חובה קיימת אי�א� פע� נוספת , במצב זה אמנ� חוות הדעת מפורסמת. חו�

 אות� מקרי� שבה� בכל למשל בהקשר הזה תהיה פרוטוקול ניהולחשיבותו של . פרוטוקול

 ע� ספקי� כחלק מהלי� הבדיקה לאיתור שיחות מנהלי� או פגישות כי�עורגורמי הייעו� 

 ממוני� גורמי הייעו� ה� בנושאי� של פניות שעליה� פי� תפקידי� נוס112.ספקי� נוספי�

ועדת המכרזי� רשאית להיעזר .  המידהאמות הס� ותנאי של וקביעהמוקדמות לקבלת מידע 

 בניהול כ� כנס ספקי� ובהנחיית� או  מענה על שאלות הבהרה של מציעילצור� ג�בה� 

 
 .270' בעמ, 15ש " לעיל ה,מ"ישראל בע. מ.ב.יעניי�   107
 .282' בעמ, ש�  108
 .276' בעמ, ש�  109
מפרט ומסמ� אמנת שירות  "הוראת ל2.1' ס; 78 ש"לעיל ה, "ייזו� וביצוע רכש "הוראת ל2.5' ס  110

)SLA"( ,33ש "לעיל ה, "הכנת אומד� "הוראת ל2.2' ס; 81 ש"לעיל ה. 
החלטת ועדת המכרזי� על בחירת הספק  "הוראת ל2.6, 2.4' ס; ובת המכרזי�לתקנות ח) ה(21' תק  111

, 749) 3(ד מח"פ, מ"חברת החשמל בע' מ נ" ישראל בעמספנות 6926/93א "ע; 29ש "לעיל ה, "הזוכה
795–797) 1994.( 

, "בחינת קיומ� של ספקי� ומיזמי� "להוראת 2.8.1, 2.7.4' ס; מכרזי�לתקנות חובת ה) 1)(א(א3' תק  112
 .97 ש"לעיל ה
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אי� חובת , המת�למעט ניהול המשא ו,  אול� בכל התחומי� הללו113.מציעי� ומת� ע� משא

. החלטותיה� כל חובת נימוק לאי� ג�ו,  עבודת�למהל�רישו� פרוטוקול לישיבותיה� ו

 עדת וכאשר, בנוס� 114. הספקי�כנס בהנעשה תיעודה הוא להיעדר השקיפותחריג 

 משנה לצור� ענייני� הקשורי� לבדיקת בוועדות במומחי� או זררזי� בוחרת להיעהמכ

בירור פרטי� ; פסילה או דחייה של ההצעות; כלומר בדיקה והערכה של ההצעות(ההצעות 

 רוטוקולבסיטואציה הזו עדיי� אי� חובת רישו� פ). בחירה בהצעה הזוכה; נוספי�

 המנומקות המלצותיהלוועדת המכרזי� את  תגיש,  משנהועדת תהא� א� מונ, לעבודת�

� ול בס� הכ115. לעניי� בחירת הזוכה ההמלצהש עבודתה ואופ� גיבושיטות על הסבר בצירו

 גורמי הייעו� עוסקי� בה� שרבי� שתפקידי�מאחר ,  המתואר איננו מספקהמצב שנראה

א� . תוממילא זכות העיו� אינה קיימ,  חובות תיעוד בכתב ונימוקכל מחויבי� באינ�

עדיי� נעדרת כמעט מכול� החובה לרישו� ,  קיימי� חובות מעי� אלושבה�בתחומי� 

 גורמי הייעו� שלמצב שכזה מקשה מאוד על חשיפת המניעי� להחלטותיה� . פרוטוקול

 פיקוח ראוי מצד חברי הוועדה ומצד לצור� קריטי זה ומידע,  בעבודת�פגמי� חשיפת ועל

  .ז נגד המכרי�עותרי� פוטנציאלי

   ההסדרי� כלפי גורמי הייעו� חוש� את הלי המכרז לכשלי�מיעוט. 2

באמצעות ,  הנית� את בעיית הנציג בהלי� המכרזככל המכרזי� מנסי� לצמצ� שדיני ראינו

 מדובר לכאורהא� , בחסרונות נושא כשלעצמואמנ� כל פתרו� . שימוש בהסדרי� שוני�

.  שלה� ייצור מצב המניח את הדעתלולהמכ להניח כי נית�בשורה ארוכה של אמצעי� ש

נית� לראות בבירור שאלו מתייחסי� ,  לאחר שבחנו בפירוט את יישומ� של האמצעי�אול�

 ע�גורמי הייעו� נותרו , לעומת�.  המכרזי�לוועדת, למעט חריגי� נקודתיי�, בלעדיתכמעט 

 תמודדותה.  השונות שהסיטואציה מעוררתבבעיותהסדרה מועטה שאינה מטפלת כנדרש 

 יא הדומיננטי היחיד בהלי� המכרז ההנציג א� להיות הגיונית רק יכולהכזו ע� בעיית הנציג 

 המקובלת אכ� מדגישה את מקומה של ועדת המכרזי� בהלי� התפיסה. ועדת המכרזי�

הרי התקנות הטילו את רוב רוב� של התפקידי� בהלי� המכרז .  רבה בצדקובמידה, המכרז

.  בלקוניות כי באפשרותה של הוועדה להיעזר בגורמי ייעו�בציינ�, על ועדת המכרזי�

המציאות היא ,  לכ�בניגוד. הזו"  העול�מונתת" הקיימי� תואמי� את ההסדרי� לפיכ�

 להמשי� ולהתעל� נית� יהיהשגורמי הייעו� תופסי� בהלי� המכרז מקו� חשוב מכדי ש

 מקו� משאירות אינ�וועדה  השפעת� על ההלי� ועל החלטות המידת ומעורבות�. מה�

 ועדת המכרזי� מסתייעת שבו,  שהמצב המתואריובהר. לכל דבר" נציג"לספק שמדובר ב

כ� ראינו כי השימוש בגורמי הייעו� אינו . אינו בהכרח פסול כשלעצמו, בגורמי הייעו�

 
קביעת  "הוראת ל2.2, 2.1' ס; 33ש "לעיל ה, )"RFI(פנייה מוקדמת לקבלת מידע  "הוראת ל2.8' ס  113

ראו את חובת הנימוק בכל הנוגע לעבודת ועדת , ולהבדיל (48ש "לעיל ה, "תנאי� להשתתפות במכרז
' ס; 48ש "לעיל ה, "קביעת אמות מידה ואופ� שקלול� "להוראת 2.4.1' ס; )2.8, 2.5' בס, המכרזי�

ניהול  "הוראת ל2.5.2' ס; 57 ש"לעיל ה, "סיור ספקי�/שאלות הבהרה וכנס "הוראת ל2.2.5, 2.1.6.1
 . 48ש "לעיל ה, "משא ומת� ע� מציעי� במכרז

 .57ש "לעיל ה, "סיור ספקי�/ הבהרה וכנסותשאל "הוראת ל2.2.6' ס  114
 .33ש " לעיל ה,"בדיקת ההצעות והשוואת� "הוראת ל2.5.3' ס  115
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 רבות ההיעזרות בגורמי הייעו� מועילה מי�ג� אי� ספק שפע. מעורר בעיה של חוסר סמכות

 גורמי בקרב הזיהוי של בעיית הנציג היעדר זאתע� . ולעתי� היא א� הכרחית, הלי� המכרזל

 גורמי שאחרמ.  את הלי� המכרז לכשלי�ש�חו, הבעיה ההתעלמות מג� ומכא�, הייעו�

 בכוח� של אי�,  השוני� בהלי� המכרזשלבי� גורמי ביצוע דומיננטיי� בלמעשה ה�הייעו� 

יש , �משכ.  כדי לספק מענה הול� לבעיית הנציג בקרב�ניינ�בעמיעוט ההסדרי� הקיימי� 

  . להטיל ספק במידת האפקטיביות של דיני המכרזי� לצמצו� בעיית הנציג

 להיות � של גורמי הייעו� גורעבודת� של של הסדרה נאותה היעדרה,  זאתמלבד

 להיותל  יכואינו הואו,  תאורטי במידה מסוימת� של ועדת המכרזימטעמה יה� עלהפיקוח

 ועדת פני חברי על ניכר הייעו� ממילא נושאי� ביתרו� גורמי.  מספק לבעיית הנציגפתרו�

 עניי�. מתחו� ההתקשרות הספציפי, וא� מומחי�, שהרי מדובר באנשי מקצוע, המכרזי�

 ידה של הוועדה בכל הנוגע ליכולת הפיקוח בפועל על גורמי לאזלת דוגמה להיות יכול דדו�

עובד היחידה ,  מומחההמלצת לפי המכרזי� במציע ועדת בחרהו עניי� באות. הייעו�

שכ� המלצת היוע� , בעשותה כ� הפרה הוועדה את השוויו� בי� המציעי�. המזמינה במשרד

 צריכה הוועדה הייתההתבססה על שיקולי� שחרגו מאמות מידה שנקבעו מראש ושלאור� 

 פסלהבאותו מקרה . מ"רותי� ונקיו� בעשי. א.ג.ר מופיעה בעניי� נוספת דוגמה 116.עלהכרי

 חוות דעתו של יוע� מהיחידה על א� בהתבססה,  המכרזי� את אחת ההצעותועדת

 בדיעבד התברר בפני בית המשפט 117. כי ההצעה לא עמדה בתנאי המכרזהשקבע, המזמינה

ואילו המידע שעליו הסתמ� היוע� נמסר לו , כי ההצעה דווקא עמדה בתנאי המכרז

   118.אלמונית באופ� שאינו יכול להקי� בסיס לפסילת ההצעהממזכירה 

 יותר קשה לחברי הוועדה יהיה כ�, להבנה יותר וקשי� יותר מורכבי� הנושאי� שככל

ישראל . מ.ב.יבעניי� , למשל.  עבור עור� המכרזכמיטב� הייעו� פועלי� גורמי שלהקפיד

 שניי� נעזרו, נו למכרז שמוהמקצועיי� חוות דעת� של היועצי� בחינתלצור� , מ"בע

�א� , אמנ� ייתכ� שבכ� הושג פיקוח ראוי על אות� גורמי ייעו�. מחברי הוועדה ביוע� נוס

בית המשפט .  קשה לפקחעליושג� ,  התגלגלה הלאה לעברו של יוע� אחרולהבעיה בס� הכ

  הענייני�ניגוד בשל זה כאשר פסל את השתתפות� של אות� חברי ועדה במכרז יהכיר בקוש

 נראה שמאחורי החלטה זו ניצבת ההנחה שחברי הוועדה 119. ה� נעזרושבושל היוע� 

  . מושפעי� מעמדת היוע� מבלי יכולת ביקורת אמתית

 אמצעי� קיימי� שאי� מתווספת לנחיתות הבסיסית של חברי הוועדה העובדה כאשר

ח על  המכרזי� לפקועדת של הקושי,  בפיקוח ולמעשה מאפשרי� אותוהתומכי� מספקי�

, ייעו� מספקת באשר לזהות גורמי האסדרה אי� כאשר, למשל.  מתגברא�גורמי הייעו� 

 ות שקיפאי� כאשר;  עולהלטפל הוועדה צריכה לזהות ות� האינטרסי� שאוניגודי מספר

 חסרי� כלי� לצמצו� כאשר; רופ� המכרזי� ועדת מטע� הפיקוח, עבודת� של ראויה

 
, יצוי� שבמקרה זה התרשלותה של ועדת המכרזי� הייתה רבה. 733−734' בעמ, 6ש " לעיל ה,דדו�עניי�   116

 .ונראה שהייתה יכולה להימנע מכ� למרות המורכבות המקצועית של המכרז
 לפסק דינו של 2' פס, 278) 4(ד נב"פ, י��עיריית בת' מ נ"י� ונקיו� בעשירות. א.ג.ר 6160/97א "ע  117

 ).1998 (מצא) כתוארו אז(השופט 
 . לפסק דינו של השופט מצא9' פס, ש�  118
 .274' בעמ, 15ש " לעיל ה,מ"ישראל בע. מ.ב.יעניי�   119
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 שלפיה� ר המחקתוצאות. דת מול� בחולשה יחסיתועדת המכרזי� עומ, השפעת� במכרז

 גורמי הייעו� מדגישות את ההכרח להתמודד ע� ות המכרזי� נוטה לקבל את המלצועדת

  .  המשפטי הנוכחיבהסדר המכרזי� עדת של וה ידאזלת

 המלצות הגורמי� את שוועדת המכרזי� בדר� כלל מאמצת שהעובדה לומר צרי�

הרי כשמדובר . לעצמו כשתקי� לאינה מעידה על מצב המייעצי� אינה בלתי צפויה וא

 120. במרבית המקרי�מושכלתההערכה שלה� אמורה לשק� בחירה , בגורמי מקצוע ראויי�

 כראוי לפקח צור� את המעלהע� זאת ההסתמכות הרבה על חוות דעת� של גורמי הייעו� 

. יבורי נשמר הצהאינטרס שלוודא ועדת המכרזי� תהיה מסוגלת שבו עבודת� באופ� על

 להגדירומבלי ,  ראויבאופ� את עבודת� של גורמי הייעו� להסדיר מבלי,  על כ�אשר

 הייעו� גורמי,  יבטיחו ייצוג מספק של האינטרס הציבוריאשר" כללי משחק"מלכתחילה 

 של מספקת הפנמה וללא, ג� אל מול ועדת המכרזי�, יחסית מפעילות חופשית ייהנו

  . האינטרס הציבורי

 המכרז בדרכי� ובדרגות הלי� הייעו� עלולה להשפיע על גורמי בקרב ג הנציתבעיי

 הבעיה בקרב גורמי הייעו� בא לידי ביטוי בסכנה שה� של הבסיסי המופע. חומרה שונות

 בעיית שראינואול� . המכרז" תפירת" קבלת שוחד וו�כג,  שחיתויותי מעשעיתפתו לבצ

 דווקא לבוא לידי ביטוי ת אינה חייבוזו,  לשולחהנציג בי� מפערי אינטרסי� נובעתהנציג 

 חזקה השפעה בשל מתקבלת כל החלטה בהלי� המכרז שלמעשה לכ�.  החמור ביותרבאופ�

 בעצמה רבה מדי את האינטרסי� הייחודיי� של גורמי� אלו משקפתשל גורמי הייעו� ואשר 

 בעיית הנציג של של שלילית ההשפע,  כ�א�תהווה , על חשבו� אינטרסי� חשובי� אחרי�

  121.גורמי הייעו�

     של הפסיקה ע� הבעיההתמודדותה. 3

 כאשר מדובר במכרזי� טכניי� 122, המשפט העליו�בית בשנקבעה טח� הלכת לפי

כאשר גורמי .  של גורמי הייעו�דעת� המכרזי� רשאית להסתמ� על חוות תועד, ומורכבי�

מצב מעניי� יותר הוא כל . ת כל קושי אינה מעוררומוב� כי הלכה ז, הייעו� פועלי� ללא רבב

,  הדברי�מטבע.  של גורמי הייעו� עוררה בעיות שונותודת� עבשבה�אות� המקרי� 

 תעלה לדיו� כאשר מי מהמציעי� במכרז יתקו� את הלי� המכרז בפני בית המשפט הסוגיה

ת האתגר הניצב בפני בי,  הרבה של גורמי הייעו� על הלי� המכרזההשפעה בשל. המנהלי

 לפקח ג� באופ� שיאפשר לוועדת המכרזי� טח�המשפט בהקשר הזה יהיה לייש� את הלכת 

 בית המשפט נדרש לתת את דעתו שבה�מדובר למעשה במצבי� .  על עבודת�ביעילות

  . הייעו�גורמי המכרזי� לדת הגומלי� שבי� ועחסילשאלת י

 
ש מהמקרי� ועדת המכרזי� בוחרת לחרוג משיקול נית� א� לטעו� כי מהעובדה שבכשלי, יתרה מזאת  120

 שבידי ועדת המכרזי� –נית� ללמוד את ההפ� , כפי שעולה מהמחקר האמפירי, הדעת של גורמי הייעו�
מכל . ובמקרי הצור� לחרוג מה�, דווקא קיימי� הכלי� לשקילת חוות דעת� של הגורמי� המייעצי�

 את הצור� בקיומ� של הוראות די� אשר יבטיחו את הפיקוח הוא אינו מייתר, ג� א� טיעו� זה נכו�, מקו�
 . הראוי על עבודת הגורמי� המייעצי�

 . לעיל3.ראו את הדיו� בפרק א, בכל הנוגע לאינטרסי� הייחודיי� של גורמי הייעו�  121
 .76ש "לעיל ה, מ" בעטח�עניי�   122
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. יה בניעבודות ע עסק במכרז הנדסי לביצומ"תקוה בע� בני� ופתוח בפתחבוני �"בג

 מ� ההצעות באחת אימצה במלואה את המלצת המומחי� שלא לבחור א� דההווע

בעקבות זאת אחת המתמודדות עוררה .  מהאומד� שהוגדרסביר לא פער בשלהמתמודדות 

ועדת המכרזי� התפרקה מחובתה ,  וטענה בעתירתה כי בעשותה כ�שלפנינואת הסוגיה 

משפט ייש� את ההלכה בנדו� וקבע שהסתמכות על בית ה. להפעיל שיקול דעת עצמאי

זוהי הדר� הסבירה והראויה להפעיל את שיקול הדעת במקרי� מעי� " בעלי המקצוע המלצת

 בדר� כלל אמנ� המשפט הסביר שבית? כיצד יש בכ� משו� הפעלה של שיקול הדעת". אלו

קבע כי א� בית המשפט הוסי� ו, ההחלטה הסבירה תהיה אימו� עמדתו של המומחה

ושעל ועדת המכרזי� לבחו� את , ההכרעה בנדו� אינה מבוססת במלואה על חוות דעתו

התשתית העובדתית ולשקול את מכלול השיקולי� הרלוונטיי� בעצמה בטר� גיבוש 

 כי אי� ועדת המכרזי� רשאית שלא לבחו� את מבהירה קביעה זו 123.ההחלטה הסופית

,  זאתמלבד. טח�את הלכת ,  מתוכ�נהפילו רוקאו א, ריככהובכ� למעשה , ההצעות בעצמה

 המשפט אינו מתייחס לקושי של ועדת המכרזי� לבחו� את התשתית העובדתית בעצמה בית

 לוועדה להסתמ� על חוות מאפשרת כאמור טח� ת הלכשבה� המסובכי�דווקא במקרי� 

 במפורש שבו נאמר,  זו בולטת במיוחד בפסק הדי�בקביעההבעייתיות .  של היועצי��דעת

 ההיגיו�"וש, שאי� לצפות מחברי הוועדה שיהיו מסוגלי� לערו� את האומד� בעצמ�

 פסק הדי� ממחיש את הקונפליקט הקיי� 124".והיעילות מחייבי� פנייה לאיש מקצוע חיצוני

 לה� לאמנ� נית� להאצי. בהלכה לעניי� השימוש בגורמי הייעו� בענייני� טכניי� מורכבי�

א� בכל זאת מצפי� מוועדת המכרזי� לפקח כראוי , על חוות דעת� דעת ולהסתמ� שיקול

   125. הסופיתלהחלטה באשרולהפעיל שיקול דעת עצמאי 

 נפליקט המשפט מליישב את הקובית נמנע מ" סביבתיי� מתקדמי� בעמוצרי� בעניי�

פסק הדי� עסק במועצה מקומית שיצאה במכרז . טח� הלכת של ביישומההאמור והסתפק 

ובו ,  חיצוני�ועדת המכרזי� העבירה את ההצעות לבחינתו של יוע. ונות טיאוטלרכישת מכ

 126. בחרה בחברה שקיבלה על פיה� את הדירוג הגבוה ביותריוברגע שקיבלה את המלצות

 משקפת את החשש מפני עצמת ההשפעה של גורמי הייעו� על הלי� אכ� זוהשתלשלות 

 באופ� חמורי� בהתנהלותו של היוע� שלי�בדיעבד התברר בבית המשפט שהיו כ. המכרז

 נקבע שנפלו פגמי� בעבודתה של ועדת לפיכ�. שפגע בשוויו� ובעקרונות המשפט המנהלי

ובכ� התפרקה משיקול , "בעיניי� עצומות"שהסתמכה על ההמלצות המוטעות , המכרזי�

 בי� הבחנה כדי בתו� טח� המשפט את הלכת בית ייש�על מנת להגיע לקביעה זו . דעתה

,  מומחיותדורשות כ� לבי� הערכות טכניות שיות אובייקטיביי� שאינ� דורשי� מומחענייני�

 
 .73' בעמ, 65 ש" לעיל ה,מ"ה בעתקו� בני� ופתוח בפתחבוניעניי�   123
 .72' בעמ, ש�  124
300/95) ��י מחוזי(פ "ההינו , מ"תקוה בע� בני� ופתוח בפתחבוניפסק די� נוס� אשר ממשי� את הלכת   125 

 שעסק,  זהבמקרה). 20.3.1996, פורס� בנבו (מ"ישראל תנועה וחניה בע. אי.פי.אי' מ נ" בעסיגנלור
העבירה ועדת המכרזי� את , במכרז בעל מאפייני� טכניי� להזמנת מערכת גילוי והתראה לרכבי�

ג� כא� קבע בית המשפט כי ועדת המכרזי� אמנ� רשאית . ההצעות להערכתו המקצועית של יוע� חיצוני
 ).� לפסק הדי14' פס, ש�(א� עליה לבדוק בעצמה את כל הנתוני� של ההצעה , להיעזר בגורמי ייעו�

 ,המועצה המקומית כפר שמריהו' מ נ" סביבתיי� מתקדמי� בעמוצרי� 1667/03) א"מינהליי� ת(� "עת  126
 ).3.8.2004, פורס� בנבו (הדי� לפסק 1' פס
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בחינת תנאי הס� הצריכה לשיטתו .  על ועדת המכרזי� הוגבלה לתנאי הס� בלבדוהביקורת

 כבחינת� שלא,  מסוגלת לבצע בעצמההוועדה הייתהשאותה , בדיקה אובייקטיבית בלבד

 ההבחנה 127. יתרו� ממשיליוע� ישהיו עניי� טכני שבו שלשיטתו , של אמות המידה

,  מספק לנסיבותיו של המקרה הנוכחיפתרו� הייתה לעניי� המומחיות הנדרשת אולי האמורה

אול� .  לא דרש מומחיות מיוחדתעניינ� בתנאי הס� שעמידה� איבשלשבו ההצעה נפסלה 

 בעבודת גורמי הייעו�  עלולי� להיות פגמי�שבה�בכ� מתעל� בית המשפט מכל המקרי� 

 מלאה הסתמכותאז ועדת המכרזי� רשאית להסתמ� ,  חלקי� טכניי� יותרשל בחינת�בעת 

 וחד רועמת במיתיוער שהתעלמותו של בית המשפט מהבעיה המתואר. על המלצותיה�

 128, המידהאמות לעניי� היוע� בעבודת ג� עניי� נמצאו פגמי� באותונוכח העובדה ש

 את ממצאיו ללא לקבל פי פסק הדי� על רשאית דווקא המכרזי� דתוע הייתה זה ובמצב

 בני� ופתוח בוני מהקביעה בעניי� ונה בשכימשתמע מפסק הדי� ,  זאתמלבד. בדיקה

א� אי� צור� ,  נית� להסתמ� על גורמי הייעו�שבה� הטכניי� בענייני�, מ"תקוה בע�בפתח

 לזהות פגמי� בעבודת היוע� א�  כזו מחריפה את הקושיפרקטיקה 129.לעיי� בהצעות עצמ�

  .יותר

 שימוש האופ� של המורכב לנושא ממשי להיווכח שבית המשפט אינו מספק פתרו� נית�

 בית המשפט ל שמודעותו שלמפסקי הדי� עולה ג� תמונה מעורבת . בגורמי הייעו�

 אה המשפט מאפשר שימוש רב והסתמכות מלבית אחד מצד. לדומיננטיות של גורמי� אלו

 עדת ושלפיה � את הצגת הדברימשמר הוא אחר ומצד, חוות דעת� של גורמי הייעו�על 

 את עבודת� ומפעילה שיקול דעת כיאותמסוגלת לבקר , המכרזי� רק נעזרת בגורמי הייעו�

 של גורמי לעבודת� בנוגע �תפיסה זו מונעת מבית המשפט לספק הסדרי� כלשה. עצמאי

 בלאכולי� לפעול בחופשיות יחסית בהלי� המכרז  שגורמי הייעו� יאפואנראה . הייעו�

לא מצדה של ועדת המכרזי� ולא מצדו של בית המשפט , עליה�אפשרות פיקוח ממשית 

  .המנהלי השיפוטיבהלי� 

  לסוגיה באשר בארצות הברית הדי�. ה

  ואופ� הסדרת עבודת�בארצות הבריתבהלי המכרז " נציגי�" ההצגת. 1

 המכרז נועדו הלי� בארצות הברית בנוגע לשפטיי�י� המההסדר,  למצב בישראלבדומה

 המסדירות את עבודת� של הוראות ביתמקד המאמר 130. ופתוחחרותית, לוודא שיהיה הוג�

 המסמיכות את הפקידי� הפועלי� הוראותדהיינו ב, השוני� בהלי� המכרז" נציגי�"ה

 
  .לפסק הדי� 4' פס, ש�  127
 .ה לפסק הדי�4' פס, ש�  128
 ההצעות ועדת וחבריראש �יושב' נ ולירו 123/58 �"בג ג� הזה בהקשר ראו. לפסק הדי� 4' פס, ש�  129

 במקרה זה בית המשפט פסל את ג�). 1959 (719–718, 715 יג ד"פ, יפו�אביב�תל עירית של והמכרזי�
אול� . החלטת ועדת המכרזי� מכיוו� שהסתמכה על המלצת המומחה מבלי שעיינה כלל בהצעות

בכל הנוגע מכ� לכאורה משתמע ש. הביקורת ג� במקרה זה הוגבלה לחלקי� הטכניי� פחות של ההצעות
 .וא� אי� חובה לעיי� בהצעות עצמ�,  על חוות דעת� של גורמי הייעו�להסתמ�לחלקי� הטכניי� נית� 

 .U.S.C. §§ 1312(b)(5), 1702(b)(3)(B), 1705 (2011) 41ראו למשל   130
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 הייעו� שעוזרי� ורמילג הנוגעות הוראות המכרזי� ובעיקר בוועדות האמריקאית למקבילהב

  .לה�

� החוזה בביצוע תלוי הברית בארצות ואפשרות האכיפה של חוזי� ציבוריי� התוק

 ככלל 131. הנדרשהלי� הולפי סמכותו לפי, באמצעות הפקיד המוסמ� להתקשר באותו חוזה

הרשויות הציבוריות מחויבות להתקשר בחוזי� באמצעות הלי� תחרותי של , ובמרב המקרי�

דחיית הצעות ובחירה בהצעה הזוכה ה� , יטואציות אלו הערכת ההצעות בס132.מכרז

� אלו ה� ה133.משימות המוטלות על פקידי� השייכי� לרשות המבצעתContracting 

Officers) להל� :CO.(134ה �COבחוזי� בשמה של שר ה� בעלי הסמכות הבלעדית להתק 

�ה 135. ואגב כ� לקבל את ההחלטות הדרושות להלי� ההתקשרותהממשלהCO למעשה ה� 

   136.בישראל המכרזי� ועדת חברי של המקבילה

�הCOבסיס השתייכות� למעמד לובמעט מקרי� ג� ע,  ממוני� באמצעות כתב מינוי 

 קריטריוני� של ידע או התמחות בתחו� לפי בי� היתר ממני� אות� 137.פקידותי ר� דרג

 לתפקיד למנות העדפה יש כמו כ� 138.ההתקשרות הספציפי שבו ה� מיועדי� לעסוק

�ה 139. המתקשרתהיחידהעובדי� של CO הסמכות יכול לחייב את הממשלה רק עד גבולות 

� על ה140. לציבור הרחבג� גלויי� ויהיו וי בכתב המינוגדרושי, שיועדה לוCO לדאוג 

 שהאינטרס הממשלתי יבוא לידי ולדאוגשיתקיימו כל ההליכי� שיבטיחו התקשרות מיטבית 

 בכל הוראות דו יעמת הממשלה מתקשרשבה�� הוא אחראי שהחוזי� לש� כ. ביטוי בחוזה

באפשרותו , וכפי שיפורט עוד,  יקבלו טיפול הוג� ושוויוניציעי�שהמ; הדי� הנדרשות

   141.רלוונטי של מומחי� בכל נושא צת�להשתמש בע

 
131  Jumah v. United States, 90 Fed. Cl. 603, 612 (2009); United States v. Vanhorn, 20 F.3d 104 

(4th Cir. 1994). 
132  41 U.S.C. §§ 3301, 6101 (2011). 
133  41 U.S.C. §§ 3701, 3703 (2011). 
134  41 U.S.C. § 2101(1) (2011). 
135  Pachter ,709' בעמ, 73 ש"לעיל ה. 
�ל, אול� בשונה מהמצב המשפטי בישראל  136COית לאחר  על ההתקשרות החוזיקוח תפקיד מרכזי ג� בפ

עוד יצוי� בהקשר הזה שבארצות הברית הסמכות ). C.F.R. § 1.602-1 (2015) 48 ראו(סיומו של המכרז 
 .ואילו בישראל מדובר בוועדה המונה כמה חברי�, בכל הנוגע להלי� המכרז מוקנית לאד� אחד

137  48 C.F.R. § 1.601(a) (2015); James L. Vann, Institutional Dimensions of Government’s 
“Smart Buyer” Problem: Pillars, Carriers, and Organizational Structure in Federal Acquisition 
Management 217 (Feb. 28, 2011) (unpublished Ph.D. Dissertation, Virginia Polytechnic 
Institute & State University), available at https://theses.lib.vt.edu/theses/available/etd-0310 

2011-182009/unrestricted/Vann_JL_D_2011.pdf.  
138  48 C.F.R. § 1.603-2(d) (2015) ;Vann ,85–84' בעמ, 137 ש"לעיל ה. 
139  48 C.F.R. § 1.603-3(b) (2015). 
140  48 C.F.R. § 1.602-1 (2015); Vann ,223–222' בעמ, 137ש "לעיל ה. 
141  48 C.F.R. § 1.602-2(a)–(c) (2015); Thomas Reid, Exactly Who Is the Government Customer?, 

46 CONT. MGMT. 8, 10–11 (2006), available at http://www.certifiedksolutions.com/ 
wp-content/uploads/2014/11/ExactlyWhoIsGovCust.pdf; James LeVoy Lepse, What to Buy: 
the Underexplored Dimension of the Smart-buyer Problem 67–68 (Apr. 3, 2013) (unpublished 
Ph.D. Dissertation, Virginia Polytechnic Institute & State University), available at 
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� התפקידCO מעי� סמכות כולל� בית המשפט לא יתערב 142. ושיקול דעת רבשיפוטית

 לרעה או נוצל א�, בשרירותאלא א� הופעל , די� פי העל כל עוד הוא פועל בשיקול דעתו

 הוראות הלפי,  כל התפקידי� השוני� בנוגע לניהול הלי� המכרז143.במצב של תרמית

 145. מוטלי� עליו במפורש144, הרכישות הפדרליותוהלי בעניי� נתקנות בקבועותהקפדניות ש

� מסקירת ההנחיות נית� להיווכח שתפקיד הCO,כולל,  בישראל בדומה לחברי ועדת המכרזי� 

מהפ� , למשל .ג� תפקידי� מקצועיי� וטכניי� וג� תפקידי� של ניהול ההלי� ופיקוח עליו

 את, המהותי יותר מוטלת עליו האחריות להכי� את מסמכי המכרז הכוללי� את החוזה

משל הסמכות  או ל146;הנספחי� ואת הדי� י ההכרחיות על פהתניות את,  הנדרשותההנחיות

 148. לנהל משא ומת� כשנית�147; נוספי� והבהרותפרטי� בדברלבוא במגע ע� המציעי� 

�" פיקוח"ה היבט מבחינת 149.הוא בוח� את הפגמי� בהצעות ובוחר בהצעה הזוכה, בנוס

  151. ולדאוג לתיעוד ולרישו�150מוטל עליו בי� היתר לאשר פעולות ייחודיות

� נעזר השבו הגור�COהוא ה �Contracting Officer’s Representative ,לרבות 

�הContracting Officer’s Technical Representative) להל� ה�COR .(ה�COת מסמי� א 

�הCORובלבד שיהיו בעלות אופי טכני , ות באמצעות מינוי בכתב לביצוע פונקציות ספציפי

מחויבויות  להטיל על הממשלה זה של גור� ו שאי� ביכולתמוב� 152.או אדמיניסטרטיבי

�ה,  לדי� בישראלבדומה 153.חוזיתCO אינו יכול להתפרק מחובתו להפעיל שיקול דעת 

 154. גורמי הייעו�ות המלצאת הואג� בעת שמקבל ,  המתקבלתטה החללכל בנוגעעצמאי 

�הCORנעזרי� חברי ועדות המכרזי� שבה� הייעו� גורמי של המקבילה למעשה וא ה 

 The Federal" (צוות הרכישה"נות מוגדר ש בפתח התקכבר שמעניי� 155.בישראל

Acquisition Team (בכ� 156.ובכלל� הנציגי� הטכניי�,  בהלי� הרכישהבי�ה� כל המעור 

 
http://vtechworks.lib.vt.edu/bitstream/handle/10919/50623/Lepse_JL_D_2013.pdf?sequence=1& 

isAllowed=y. 
142  Pachter ,710–709' בעמ, 73 ש"לעיל ה. 
143  Charlie’s Towing & Recovery, Inc. v. Jefferson County, Ky., 183 F.3d 524 (6th Cir. 1999); 48 

C.F.R. § 1.102-4(e) (2015). 
144  Federal Acquisition Regulation (FAR), 48 C.F.R. (2015)) תקנות ה: להל��FAR.( 
145  Vann ,215' בעמ, 137ש "לעיל ה. 
146  48 C.F.R. §§ 14.201-2, 14.201-3, 14.201-4 (2015). 
147  48 C.F.R. § 14.211 (2015). 
148  48 C.F.R. § 14.404-1(e)(1) (2015). 
149  48 C.F.R. §§ 14.407-1, 14.407-2, 14.408-1, 14.408-2 (2015). 
150  48 C.F.R. §§ 14.202-8, 14.304(b)(1), 14.402-2, 14.402-3(a)(1), 14.405 (2015). 
151  48 C.F.R. §§ 14.204, 14.408-7 (2015). 
152  48 C.F.R. § 2.101 (2015). 
153  Michael L. Norris, Authority. THE ARMY LAWYER 4 (2008). 
154  Pachter ,712–711' בעמ, 73ש "לעיל ה ;Lavezzo v. United States, 74 Fed. Cl. 502, 505–509 

(2006) ;Moreland Corp. v. United States, 76 Fed. Cl. 268, 291 (2007). 
�יש לציי� שה  155CORליע מסי �COהל� תוקפה של ההתקשרות החוזית  בביצוע תפקידיו השוני� ג� במ

עבודת� במהל� חיי החוזה מייצרת כר פורה לבעיות רבות נוספות של ניגודי . ולאחר סיומו של המכרז
 . ועל כ� חורג מתחומי המאמר, אול� היבט זה של עבודת� אינו רלוונטי למצב המשפטי בישראל, ענייני�

156  48 C.F.R. § 1.102(c) (2015). 
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 התוצאה.  להלי� ההתקשרותיי�התקנות יוצרות זיהוי של כלל הגורמי� הנתפסי� כאינטגרל

ל הממשלה  כמו כ� ע157.עבודת צוות ומטרות זהות,  ביניה�תקשורת היתר בי� עודדתמ

  158.לדאוג להכשרה מתאימה לכל בעלי התפקידי� הללו הפועלי� מטעמה

�הCO ב רשאי להיעזר�COR על ככלל, ראשית: האלה בתנאי� עומדת הסמכתו כל עוד 

�הCORהשלהסמכתו , שנית;  להיות עובד ממשלה �COR לאור� כל תקופת פעולתו תעמוד 

�על ה, שלישית; ול ולתקציבי� המשרד לניהשל בתזכירי� המתעדכני� נהלי� הלפיCOR 

שיהלמו את האחריות שהואצלה לו לפי נוהלי ,  ובניסיונובהכשרתולהיות מתאי� לתפקיד 

, חמישית; ות אפשר להסמיכו לבצע פעולות מנהליות מסוימאי, רביעית; הרשות הספציפית

; כמותוההאיכות , כגו� מבחינת המחיר, חוזה בתנאי� לשנות אואי� לו סמכות להתחייב 

לרבות ,  שוני�מי� וע� העתקי� לגורנויעל המינוי להיעשות באמצעות כתב מי, שישית

� יפרט את גבולות סמכות המינויכתב ה.  המתקשרי�צדדי�לCORלפעול בש� ה �CO ואת 

יציי� שהסמכות אינה ניתנת להאצלה , יציי� את תקופת המינוי, ההגבלות השונות על סמכותו

�מחדש ויקבע שהCOR 159. מורשותאינ� שלפעולות ת אחראי אישילהיות וליכ � על, לבסו

�הCOR לפחות עותק של כתב כלולעל התיק ל.  תיק מעקב לכל חוזה שמונה לעסוק בולנהל 

 �תפקידי� מנהליי� שאינ,  אחריותותחומי את מסמ� אחר שמפרט את חובותיו ווכלהמינוי 

  160.בסמכותו ותיעוד פעולותיו לאור� ההלי�

דבר על הסדרת עבודת� של גורמי הייעו� בהלי� ההתקשרות בארצות הברית  אפשר לאי

�ה,  לתכניות ההסמכה הפדרליותלהתייחסמבלי Federal Acquisition Certification for 

Contracting Officer’s Representatives (FAC-COR) ,נדרש לעבור כדי להתמנות שאות� 

�לCOR.161 ה�FAC-COR הרשות המבצעת ומספקות לה� יגינצ כמעט על כל חלות 

 162. ההתקשרותהליכי מכחלק מתמש� לצור� עבודת� תנאי שה�, מיומנויות בסיסיות

המקצועיי� להלי� " מתווכי�" השל תפקיד� ניצבת ההכרה בחשיבות ות של התכני�בבסיס

 של הנציגי� הללו הכשרה למיומנות ולבסיסית היא לבצע סטנדרטיזציה והמטרה, הרכישה

  163. את אופ� הניהול של כספי המסי�לשפר הרשויות כדי בי� כל

 
157  48 C.F.R. § 1.102-3 (2015).  
158  48 C.F.R. § 1.102-4(c) (2015) . כ� ראו בהקשר הזה את הדיו� אצלVann ,86' בעמ, 137ש "לעיל ה ,

91−95. 
159  48 C.F.R. § 1.602-2(d) (2015). 
160  48 C.F.R. § 1.604 (2015). 
�ה  161FAC-CORמנוהלות ומבוצעות על ידי ה �Federal Acquisition Institute) 41 ראו U.S.C. §§ 

1122(a), 1201 (2011); Office of Federal Procurement Policy, Developing and Managing the 
Acquisition Workforce (Policy Letter 05-01, Apr. 15, 2005), available at https://www.whitehouse. 

gov/omb/procurement_policy_letter_05-01 .(על אודות התוכנית לקוח מאתר האינטרנט של המידע 
�ה Federal Acquisition Institute בכתובת http://www.fai.gov/drupal/. 

162  Lepse, 41' בעמ, 141 ש" הלעיל ;Office of Federal Procurement Policy, The Federal Acquisition 
Certification for Contracting Officer Technical Representatives (Nov. 26, 2007), available at 

http://www.fai.gov/pdfs/11-26-COTR-Memo.pdf. 
163  41 U.S.C. § 1101 (2011) ;Lepse ,68–67' בעמ, 141ש "לעיל ה ;Office of Federal Procurement 

Policy, Revisions to the Federal Acquisition Certification for Contracting Officer’s 
Representatives (FAC-COR) (Sep. 6, 2011), available at http://www.whitehouse.gov/sites/def 



   – ע� בעיית הנציג בהלי� המכרז התמודדות  ז"עתש מו משפטי�
  ת� של גורמי הייעו� המקצועיי� עבודהסדרת  

147  

�לFAC-COR ה הסיכו� וסוג החוזה שבו יעסקו רמת פי על הסמכה רמות שלוש�COR .

בניסיו� הקוד� הנדרש מהמועמד , במשכ� של תכניות ההכשרה ובתוכנ�נבדלות " רמות"ה

 תחומיי� וב קורסי� העוסקי� בתפקידמכילות ההכשרות 164.ובלמידה המתמשכת הנדרשת

� של ההאחריותCOR , הכשרות ג� בנושאי קיימות.  בנושא חוזי�רלוונטית באסדרהכמו ג� 

 יעסקו שבה�יש הכשרות בנושאי� מקצועיי� פרטניי� , בנוס�.  הונאותחשיפתאתיקה ו

�הCOR ,לפיתוח המיומנויות האישיות ות בכללות� מכוונההכשרות.  הספציפיתרשות הלפי 

�ות לביצוע תפקיד הוהמקצועיות הנדרשCOR ,מהנדרשות למשל �COR בפ� שונות יכולות 

פיתוח תכניות הבטחת , כתיבת דוחות עבודה, כתיבה של מפרט,  שוקניתוח כגו� המקצועי

�ה תקנות דרישות להכיר את עליו כמו כ� 165.איכות וביצוע הערכות טכניותFAR ולהיות 

�כרז אשר בתחו� אחריותו של ה בביצוע השלבי� השוני� של הלי� המלהשתת�מסוגל CO .

 נדרשות האישי בפ� 166.כ� עליו להיות מסוגל להסביר את ההיגיו� שמאחורי המלצותיו

�מהCOR בעבודת צוות והתנהגות השתלבות, היגיו�, ישרה,  כגו� גמישותשונות יכולות 

   167.אחראית ועצמאית

� הות תכנישל לפיתוח� ת הסיבואחתFAC-COR שבה שלא  הייתה המחמלכתחילה

� לתחו� אחריותו של הברצינות מספיק התייחסוCOR . הבנה שתפקידו קריטי מתו�לכ� 

 וה�, בתפקיד יישאו הראויי� והמתאימי� אנשי� שרק הלהקפידלהלי� הרכישה מצאו לנכו� 

�ה לציי� שיש 168. בחינה וסינו� מוקד�הלי� לאחר נבחרי�FAC-CORכ� , ו שונות המקורי

� מהות התכונות והמיומנויות המצופשישקפו טוב יותר אתCOR, הביקורות בשל וזאת 

 מכ� נית� ללמוד 169. ותחומי אחריותותפקידו אופישההכשרה בעבר לא הלמה מספיק את 

� של המקומו של המהות תפיסתעל CORאמנ� הוא רק עוזר ל.  בהלי� הרכישה�CO לבצע 

  .קבלותא� בכל זאת יש לו השפעה רבה על ההחלטות המת, את תפקידיו

  

 
ault/files/omb/procurement/revisions-to-the-federal-acquisition-certification-for-contracting-of

ficers-representatives.pdf )להל� :Memorandum of Sep. 6, 2011.( 
164  Lepse ,43–41' בעמ, 141ש "לעיל ה. 
165  Memorandum of Sep. 6, 2011 ,7' בעמ, 163 ש"לעיל ה. 
�שנית� להוריד מאתר האינטרנט של הההסבר על הכישורי� הנדרשי� מופיע בקוב�   166Federal 

Acquisition Institute) http://www.fai.gov/pdfs/COTR%20Competencies%209-2-2008.pdf.( 
�המידע לקוח מתו� מאתר האינטרנט של ה  167Federal Acquisition Institute) Contracting Officer’s 

Representative (COR) Competencies, http://www.fai.gov/drupal/certification/contracting-officers 
-representative-cor-competencies (last visited July 9, 2016).( 

 FEDERAL ACQUISITION INSTITUTE, REPORT ONעל עבודת ההכנה המקיפה שנעשתה ראו   168

COMPETENCIES FOR THE CONTRACTING OFFICER’S TECHNICAL REPRESENTATIVE (COTR) 

JOB FUNCTION 5-1−5-3 (Dec. 15, 2003), available at http://www.fai.gov/pdfs/12-15-03COTR 
ReportFINAL.pdf. 

169  FEDERAL ACQUISITION INSTITUTE, CONTRACTING OFFICER TECHNICAL REPRESENTATIVE – 

COMPETENCY VALIDATION REPORT (Sep. 2008), available at http://www.fai.gov/pdfs/ 
Validation%20of%20Technical%20COTR%20Competencies,%20September%202008%20Te

chnical%20Report_FINAL_submitted_090108.pdf. 
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   הישראלילדיו� רלוונטיות השוואה נקודות. 2

 שמשתתפי� דומה למקבילו הישראלי מבחינת בעלי התפקידי� בארצות הברית המכרז הלי�
�ומבחינת תחומי אחריותו ואופ� התנהלותו של ה, בהלי�CO . לכ� דר� ההסדרה של אות�

 קיימות 170. לדיו� הישראלי הייעו� יכולה להיות מועילהגורמי של ובייחודבעלי התפקידי� 
 שהושקעה רואי�, בשונה מהמצב בישראל, ראשית: להשוואה חשובות נקודות כמה

� תפקיד ההסדרת בנושאמחשבה רבה COR . התפקיד שלו כחלק מהלי� במרכזיותיש הכרה 
� השכאשר והבנהההתקשרות CORמבצע את התפקידי� שה �COהאי� הוא שונ,  האציל לו 

�כל כ� מהCO;171נית� לראות שמינוי ה, ת שני�COR בארצות הברית נעשה בדר� פורמלית 
, הבקרה את השמקל,  מבחינת כל בעלי התפקידי� המעורבי�שקיפות באהיתרו� הו. מאוד

בארצות הברית מוגדרי� מלכתחילה , שלישית; האחריות הטלת ואת תלונות הגשת את
א 8הלאקונית שבסעי�  אפשרות כשלא,  להיעזר בגורמי הייעו�תר מושבה�התחומי� 

.  סמכות�ות את גבולמפורטג� לאחר המינוי מקפידי� להגדיר ב. לתקנות חובת המכרזי�
בשונה , רביעית;  ומקל בקרה והטלת אחריותת�הדבר תור� לבהירות בתחומי השפע

�ב רבה אסדרהמהמצב בישראל ישנה COR .הסמכת ותזו באה לידי ביטוי בעיקר בתכני 
�הCOR ,ועל הכשרה האינדיווידואליב על מיו� בהתבסס על אופיו של האד�  דגש רותששמ 

 היא חובת התיעוד הקיימת לכל נוספת דוגמה. שמכווינה למיומנויות הנדרשות לתפקיד
�פעולות הCOR .לב נשי� �� למנות את השמנסי� שאCOבתו� מתו� היחידה המזמינה ו 

 שלעתי� לא תהיה לכ� ג�ודעות  מקיימת,  בעל ידע בתחו� ההתקשרותלהיותו עדיפותמת� 
�לו בררה אלא להסתמ� על הCOR .172. ההסדרי� הללושבבסיס הרציונל היא הזאת הבנהה 

� האחידה הבסיסיתיתרו� נוס� של המודל האמריקאי על פני הישראלי הוא ההסדרה , לבסו
קל , עקיבי�, מחייבי�,  הנהלי� ברורי�כ� 173).לפחות ברמה הפדרלית( הרשויות בכלל
 לה�אנו ג� יודעי� שהוקדשה , וכמו שראינו במודל האמריקאי, ר אות� א� צרי�לבק

  . רבהמחשבה

 עבודת� של גורמי הייעו� כדי להתמודד ע� בעיית הנציג הסדרת. ו
   המודל המוצע–

 בהלי� המכרז דה העבוחלוקת לבאשר את התפיסה שלנו לשנות הייתה מאמר המטרת

 של גדולה עלינו להיות מודעי� למעורבות הונהאשבראש ובר. וההיעזרות בגורמי הייעו�

 
 Phillip J. Cooper, Government Contracts ראו בארצות הבריתלסקירה כללית יותר על הלי� המכרז   170

in Public Administration: The Role and Environment of the Contracting Officer, 40 PUB. 
ADMIN. REV. 459 (1980). 

171  Tishisa L. Braziel, Contracting Out Contracting, 38 PUB. CONT. L.J. 857, 886–889 (2009). 
 ראו דקל לדיו� בנושא זה. ובראש� הפגיעה ביעילות ההלי�, לעוד� אסדרה כמוב� חסרונות בולטי�  172

 .280–274' בעמ, 12  ש"לעיל ה,  המכרז של גופי� מינהליי�חובת
�הבעוד ש  173Code of Federal Regulations (C.F.R.) את סוגיית הרכישות הממשלתיות באמצעות מסדיר 

מטרת , )C.F.R. § 1.301(a)(2) (2015) 48ראו (מכרזי� ציבוריי� באופ� ייחודי לרשויות הספציפיות 
� התקנותFAR להסדיר באופ� כולל את נושא הרכישות הממשלתיות ולקבוע מדיניות ונהלי� היא 

 §§ .U.S.C. § 1303 (a)(1) (2011); 48 C.F.R 41ראו (אחידי� לתחו� אשר משותפי� לכלל הרשויות 
�ג� תכנית ה). (2015) 1.105-1 ,1.101FAC-CORמשלה בארצות הברית חלה כמעט על כל משרדי המ. 
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 בכל הנוגע לשימוש בכספי המסי� � המכרז ולכוח הרב שנמצא בידיהבהלי�גורמי הייעו� 

עלינו להכיר בכ� שגורמי ,  הבריתבארצותבדומה לתפיסה . לצור� רכישות ממשלתיות

ת מתורג� על השינוי המחשבתי הזה להיו". צוות הרכישה"הייעו� ה� חלק מהותי מ

 משלל,  המשפטביתליחס שונה מצד ; �"בתקנות ובהוראות התכ, לניסיונות הסדרה בחוק

 ביכולת עתי� ספק לבהטלת המשפט או במהל� גורמי הייעו� עבודת את רבה יותר קירהבח

 רדי משבתו� ג� חשוב שישימו לב לבעיה לבסו�; ההבנה והפיקוח של ועדת המכרזי�

  .צמ� המכרזי� עוועדותהממשלה ב

 רעיונות כמה במאמר יוצגו,  ההשוואה להסדרי� השוני� הנהוגי� בדי� האמריקאילאור

 על הלי� ומשפיעי� שגורמי הייעו� דומיננטיי� מכיוו�.  אופי פרקטי יותריאפשריי� בעל

 סדרי�יש לנסות ולהשוות מעט את הה,  המכרזי� עליוועדת של להשפעתה בדומההמכרז 

 גורמי הייעו� הסדרי� שנועדו להתמודד ע� על יש להחיל ,כלומר. המשפטיי� ביניה�

 אשר הוצגו בפרק ב של הסדרי�, � על ועדת המכרזיבעיקר חלי� כיו�בעיית הנציג א� 

  .מאמרה

    שקיפות. 1

 בשקיפות חלי� בעיקר על תומכי� הכיו� ההסדרי� רוב,  שעולה מהניתוח שלעילכפי

 יש, יקוח על הלי� המכרז יהיה יעיל מנת שהפעל, משכ�. עבודתה של ועדת המכרזי�

שהרי ,  הבריתבארצותבדומה לנהוג ,  הייעו�גורמי את השקיפות ג� על עבודת� של להגביר

.  על תוצאות המכרזמהותיתעבודת� של גורמי הייעו� מניבה החלטות בעלות השפעה 

ו� להסתמ� על המלצות גורמי הייע,  ממנהפהולעתי� א� מצו,  לוועדהשמותר ג�ראינו 

 אפשרי למציע שמעוניי� לעתור בלתי כמעט למשלבמצב שכזה יהיה . שה� כפי ולקבל�

 כשרוב,  של גורמי הייעו�בעבודת� סדרי��אי או המשפט להוכיח שיקולי� זרי� ביתל

 להחיל ולהתחיל הכרחי יי לכ� בעינ174.וועדה עבודת הבתיעוד מתרכזי� בידיו שהמסמכי�

, מטבע הדברי�,  זהפתרו�. � עבודת� של גורמי הייעו�חובות רישו� פרוטוקול על כל מהל

.  על חוות דעתת ליוע� יחיד שעובד עצמאילא של ועדות משנה א� לדיוני� רלוונטייהיה 

� מסמ� והחלטה לכל המצומצמת שקיימת כיו� ההנמקהיש להרחיב את חובת , בנוס

ו על קביעת תנאי ס� כגו� מדוע החליט( ברמה המינימלית פחותל, שגורמי הייעו� מוציאי�

כמו כ� ). שאי� חובה לכלול באותו מכרז או מדוע המליצו על אמות המידה שנקבעו למכרז

כמו ג� על כל שאר המסמכי� וההחלטות , לוא ג� זכות עיו� על מסמכי� יל שיש להחודאי

  .  קיימת זכות עיו� לגביה�טר� ידיה� ושתחתשיוצאי� 

 ועדת המכרזי� מבצעת בעצמה את שלפיה הנוכחי מוגבל לתפיסה ההסדר שראינו

 שלפיה שהוצגה טענה אנו מקבלי� את הא�אול� . המכרז הלי�התפקידי� השוני� לאור� 

 אתעלינו לבצע ,  על גורמי הייעו�המפקח גור� הרבה פעמי� משמשת המכרזי� ועדת

מנקודת מבט פטרנליסטית .  כראויקיד לה לבצע את התפיאפשרו אשר הכרחיות התאמותה

 
 20' פס, מ" על נתיבי אויר לישראל בעאל' מ נ" בעגיאודע 1607/03) א"מינהליי� ת(� "כ� למשל בעת  174

בית המשפט לא ידע להערי� כיצד נהגה ועדת המשנה , )25.12.2003, פורס� בנבו (הדי�לפסק 
 .המקצועית ובאילו נתוני� התחשבה בעת בדיקת ההצעות
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 היא שבה� על גורמי הייעו� ביקורת ועדת המכרזי� בעל תקל במידע יותר רבה קיפותש

 חובת ועמה ניהול פרוטוקול חובת.  את השליטה שלה על הלי� המכרזתגבירנעזרת ו

 לוועדת יסייעכ� מידע זה .  המניעתי שלה�הפ� בשל הזה בהקשרההנמקה חשובות 

כי הטעמי� ששקלו גורמי הייעו� , טתהבטר� תקבל את החל,  מלכתחילהלוודאהמכרזי� 

מהבחינה הזו מדובר למעשה באמצעי� . וכי ההמלצות שלה� מבוססות כראוי, היו ראויי�

 ביטוי למעמדה נותני� ובכ� הפיקוח המוטלת על ועדת המכרזי� במשימת תומכי�אשר 

  ע� הכשל הקיי� במצב המשפטיהיטב מתמודד אשר בכלי יעיל מדובר. בהלי�" שולחת"כ

  .  בהלי�כנציגי� גורמי הייעו� של הול� למעמד� ביטוי נית� לא שבוהנוכחי 

 המכרזי� אינה מומחית בתחומי שוועדת הבעיהאמצעי זה אינו יכול לפתור את , אכ�

 תאפשר זאת השקיפות המוצעת ע�. כשל נוס� אשר יוצר קושי אמתי בפיקוח; המכרז

, מציעי� שהתמודדו בהלי� המכרז מצד כגו�,  הציבור הרחבמצד ג� ישירה ביקורת

 של גורמי לעבודת� בקשר הגשת תלונות ועתירות לצור� החיוני המידע הנגשת באמצעות

 הציבור הרחב של את מסוימת במידהאנו הופכי� , ככל שנגביר את השקיפות. הייעו�

 המידע 175.שמעצב אל מול הנציג את הלי� המכרז" מנהל"ה –המשתמשי� להיות השולח 

 גורמי הייעו� שקלו שבה� על מציעי� לאתר מקרי� להקל לדוגמהבל יכול  יתקאשר

כגו� העדפה פסולה של מציע מסוי� או מת� , שיקולי� שלא היו אמורי� לבוא לידי ביטוי

לאחר מכ� המידע א� יאפשר לה� להוכיח . משקל לקריטריוני� שלא פורטו במסמכי המכרז

 אפוא הוא ישיר מצד הציבור הרחב פיקוח.  בבית המשפט ולקבל סעד מתאי�יה�את טענות

בהלי� המכרז ומגשר על הריחוק הקיי� בינו לבי� " שולח" מסוימת למעמדו כהגשמה

 עליו א� לבית המשפט ויקל יגיע יותר רב פי זה מידע על.  המייעצי�רמי�הגו, נציגיו

י  הזו יש בשקיפות המוצעת תרומה ממשית ג� בתור אמצעמהבחינה. במלאכת הפיקוח

 הציבור של בפיקוחו הגדול היתרו�, לבסו�. שמבקר בדיעבד את עבודת� של גורמי הייעו�

 שלא. הרלוונטי של גורמי� בעלי הידע המקצועי � במעורבותהוא מציעי� בפרט שלבכלל ו

 המורכבות הסוגיות ע� להתמודד מסוגלי� אשר גורמי� אלה,  המכרזי�דת ועחבריכ

 לאור� רב הייעו� מפעילי� שיקול דעת גורמי דבר של בסופו.  השוני�במכרזי� שעולות

 עבודת� הוא על מוגברת שקיפות החלת אלו בנסיבות. המכרז שאותו אי� אנו יכולי� למנוע

 הפחתת תו�,  לה�שנית� הדעת לנו להשלי� ע� שיקול שיאפשר ואפקטיבי פשוטמהל� 

   176.לרעה אותו שינצלוהחשש 

2 .   רשמיי מינוהלי

 על רשמי מינוי לאמ� הלי� כדאי הייעו� בהלי� המכרז בגורמי הרבהרות  לב להיעזבשי�

 במידה נוכל כ�.  כפי שנהוג כיו� דבר המינוי בפרוטוקולציו� מלבד � ועדת המכרזיידי

 ג� בחוות הדעת ומכא�,  הייעו� הנבחרי�בגורמי אמו� לתת נית� יהיה שלהבטיחמסוימת 

 
175  Yukins ,בפרק , 7 ש"לעיל הIII(E). 
176  Boehm & Olaya ,440' בעמ, 32 ש"לעיל ה. 



   – ע� בעיית הנציג בהלי� המכרז התמודדות  ז"עתש מו משפטי�
  ת� של גורמי הייעו� המקצועיי� עבודהסדרת  

151  

כפי שנעשה , פורמליאמצעות כתב מינוי  ייעשה בשהמינוי מוטב לדוגמה כ� 177.שלה�

 לזהות הממונה ובחינה מסוימת ראויה שכזה יחייב מת� תשומת לב הלי�. בארצות הברית

 מתו� COR נית� למנות ברית ראינו שבארצות ה178. ומידת התאמתוהאישיי�של כישוריו 

 מתו� יהיה שהמינויו,  גור� חיצוניהעסקת הרשות מתירי� והליעובדי הציבור אלא א� נ

 ללמוד מארצות אפשר.  מתאימי�ושנמצאו ספציפיי� שעברו הכשרה �מאגר של עובדי

 ראש בידי הייעו� גורמי אישור ובדיקה של הלי� לדרישה בישראל להחיל ולשקולהברית 

 את מסוימת לאשר את אמינות� ובמידהשמכיר אות� ויכול ,  המזמינה או נציגוידההיח

, כגו� חברה מקצועית ששוכרי� את שירותיה, ונייעו� חיצ יבגור� מדובר כאשר. כישוריה�

 ג� נית� יהיה.  ובעברו המקצועי של המועמדבהמלצותיו יינת� לאחר עיו� ור שהאישאפשר

 על יפרטו שבמסגרתו גורמי הייעו� יחתמו על תצהיר שלפיה דרישה האמורלשלב בהלי� 

 התרומה של 179. עובדי� ה�שעמ� העיקריי� הגורמי� את ימנו עבר� המקצועי ואודות

 בדיקה שהמועמדי� באמצעות כגו�, ראויי� לא גורמי ייעו� לסנ� האפשרות היא זה הלי�

 ניגוד ענייני� ע� שאי� ווידוא בתחו� ההתקשרות שני� כמהלתפקיד ה� בעלי ניסיו� של 

 ראויה אחרת המונעת סיבה שאי� בדיקה כ�ו)  ידוע מי ה� המציעי�כבר א�(מציעי� במכרז 

  180.� לשמש גורמי ייעו�מה

 ועדת המכרזי� של הקושי כאמור הכשלי� העיקריי� בנוגע לגורמי הייעו� הוא אחד

 יש המוצע המינוי של הלי� בהנהגתו.  המקצועיתמומחיות� בשל עבודת� על לפקח

של " שולחת" מעמדה של ועדת המכרזי� כוחיזוק כשל זה ע� מסוימת במידההתמודדות 

 יעמדו המכרזי� לדאוג שגורמי הייעו� ועדת כלי זה יכולה צעותבאמנציגי� אלו מאחר ש

ככל שהלי� המינוי אכ� יצליח להבטיח איכויות אלו . בר� מסוי� מבחינה מקצועית ואתית

 
 לכ� שאי� כל פסול בהיעזרות בגורמי התייחסבית המשפט , 719' בעמ, 129 ש"לעיל ה, ולירובעניי�   177

מכא� נובעת המסקנה הנוספת שבחירת המומחה היא עניי� שלו נודעת "אול� , וימי�הייעו� בענייני� מס
ולהקדיש , ולכ� על האיש או הגו� הנעזר בשירות המומחה לכוו� את דעתו לעני� בחירתו, חשיבות מרובה

, באותו המקרה קבע בית המשפט שעל ההחלטה בנוגע למינוי להתבצע מראש". לו תשומת לב מיוחדת
 .העניי� היה עליה להתקבל במעמד כל חברי ועדת המכרזי�ובנסיבות 

ציי� בית המשפט שמכיוו� שבדר� כלל אי� לוועדת , 4' בעמ, 71 ש"לעיל ה, מ" וידאו בעאלבקסבעניי�   178
ד מתחייב שהועדה תקפי", המכרזי� הכישורי� המאפשרי� לה� לבקר את המומחה בענייני� מקצועיי�

 מומחה מיומ� בעל כישורי� מובהקי� הנאמ� על הועדה ה� מבחינת הגינותו ויושרו וה� מבחינת רלבחו
 ".כישוריו המקצועיי�

 97 ש" לעיל הראו(שבו גורמי הייעו� חותמי� על תצהיר ניגוד ענייני� בלבד , להבדיל מהמצב הנוכחי  179
 ).והמקורות המובאי� ש�

 את חסיו� המרש� 1981–א"התשמ,  המרש� הפלילי ותקנת השבי�חוקמעניינת בהקשר הזה קביעתו של   180
אלא שעל פי החוק גו� ציבורי שחלה .  מידע ממנורושלמעט החריגי� המנויי� בחוק לא יימס, הפלילי

לצור� , עליו חובת עריכת מכרז רשאי לקבל מידע מ� המרש� הפלילי בנוגע לעברות כלכליות מסוימות
על פי הרציונל שבבסיס ).  לחוק8, 3' ראו ס(א� אותו אד� הסכי� לכ� , השתתפותו של אד� במכרז

 בהלי� המכרז ייתכ� הייעו�הסדר זה ועל פי ממצאי המחקר האמפירי במאמר בדבר מרכזיות גורמי 
, עה זועל פי הצ. שיהיה ראוי להרחיב את החריג ג� לגורמי ייעו� חיצוניי� שיש לה� חלק בהלי�

באמצעות הלי� המינוי המתואר תוכל ועדת המכרזי� למנוע את השפעת� של גורמי� שאנו חוששי� 
כגו� גורמי� שהורשעו בעברות שיש עמ� קלו� או שמפאת חומרת� או , ממעורבות� בהלי� המכרז

 .נסיבותיה� אי� ה� ראויי� לעסוק כגורמי ייעו�



  ז"תשע מו משפטי�  מעיי� מנשה

152  

.  הדעתעל יותרהרי שהעצמאות היחסית בעבודת� תהיה מתקבלת ,  גורמי הייעו�בקרב

 המינוי חשובי� ה� הסדרי. בולטי  מניעתאפקט ג� הזה יש בהסדרי המינוי המוצעי� במוב�

 במקרה של א�,  חיצוניי�יועצי� מינוי בעתבעת מינוי גורמי ייעו� מהיחידה המזמינה וה� 

�גורמי הייעו� הפנימיי� , מהבחינה המקצועית. האחרוני� הדברי� מקבלי� משנה תוק

לא כ� . מתברמה מסוי, בה נית� לסבור שה� יהיו בקיאי� ולכ�, הרלוונטיתעוסקי� במטריה 

 מקצועי � ברעמידההלי� המינוי המוצע יבטיח .  מדובר ביועצי� חיצוניי�עת בהכרח הדבר

 עובדי� יצוניי� חיועצי�, מהבחינה האישית.  נעזרי� ביועצי�שבה�בסיסי בכל המקרי� 

 שמתמודדי� מציעי�ובכלל זה בקרב ציבור ה, מכרז עוסק הבו הפרטני שהשוק תו�ב

 כשמדובר יותר גבוה , על פני הדברי�,הוא ניגוד ענייני� של מצבי�להחשש , משכ�. במכרז

 המקצועי של העבר בדיקת אלו בנסיבות. פנימיי� מאשר ביועצי� חיצוניי� יועצי�ב

  . בסיסי במאמ� למניעת ניגוד ענייני�מרכיב היא המכרז ראשיתהיועצי� כבר מ

�יעו� ועבר� המקצועי ג�  של גורמי היפרטיה� מלבד יכלול המינוי כתב שמוצע, בנוס

על כתב מינוי זה להיות . י המינותקופת לה� ואת שהוגדרו מגבלותכולל ה, את סמכויותיה�

 את המינוי של ועדות לתעד הנוכחית שהדרישה משו� המינוי חשוב במיוחד כתב. ול לכגלוי

 השוני� גורמי הייעו� שבה� אינה גורפת לכל המצבי� בפרוטוקול והיועצי�המשנה 

 כלל הפיקוח של על אפוא יקל פי ההלי� המוצע על מידעה.  לאור� הלי� המכרזרבי�מעו

 הברית בארצות זו מסיבה.  מצד מציעי�יותר יעיל פיקוח יאפשר ובייחוד,  הייעו�גורמי

 המתקשרי� צדדי�כולל ל, הרלוונטיי� לכל הגורמי� יישלח המינוי מכתבדואגי� שהעתק 

 הדי� בנושא פסקי לפיאול� ,  מאליהמובנית דתפקי לכאורה הגדרת דרישות ה181.בחוזה

 יה� הייעו� חורגי� מתפקידגורמיהמציאות מלמדת ש.  איננו מספקהנוכחי המצבנראה ש

 ידיעת ועדת המכרזי� ללא,  מאות� כללי� בדיוק שנועדו להילח� בבעיית הנציגוסוטי�

 גבולות מה�� ו ה� גורמי הייעומי המכרזי� יודעת כמוב� ועדת 182.וללא תיעוד מספק

 הציבור בפני ייחש� המידע על כ� שבעמידה הוא התרומה בהסדר זה עיקר א�, סמכות�

 אינטרס יש במכרז למתמודדי�, ראשית.  המציעי� שמתמודדי� במכרזבפני ובייחוד, הרחב

 תה ענייני� או פעולה שנעשניגודכגו� ,  בעבודת� של גורמי הייעו�סדרי��איממשי לזהות 

 הלי� מסגרת מציעי� שהצעת� לא נבחרה בלשרת יכולות אלו ותטענ. סמכותתו� חריגה מ

 ניגוד ענייני� בתו� או שהפעולה שנעשתה בחוסר סמכות ג�ייתכ� . מכרזשל תקיפת ה

ולפיכ� חשיפת הפג� תשפיע לטובה ,  ע� הצעות מסוימות על חשבו� הצעות אחרותהיטיבה

בפיקוח המציעי� י� את מעורבות� של תמריצי� אלו הופכ.  מ� ההצעותחלק של מצב� על

 היטב את מכירי� במכרז המציעי�, בניגוד לחברי ועדת המכרזי�, שנית. ביותר לחשובה

 
 . והטקסט הסמו� לה159 ש"ה לעילראו   181
 אינטרדקו 1667/03) 'חי מחוזי(א " בעהועלוכ� למשל טענות על טעויות או התרשלות בחוות הדעת   182

כה� ) כתוארו אז( לפסק דינו של השופט 3' פס, �לפסק דינו של השופט גרשו) י(5' פס, אסב�' מ נ"בע
מציעי� ובירור פרטי� נוספי� שלא כדי� מגע אסור ע� ה, חריגה מסמכות; )12.9.2004, פורס� בנבו(

שינוי אמות ; לפסק הדי�) 1(א4' פס, 126 ש" לעיל ה,מ" מוצרי� סביבתיי� מתקדמי� בע בעניי�נעשו
 שלא התייחסו חשש; 733' בעמ, 6ש " לעיל ה,דדו�המידה ועקב כ� פגיעה בשוויו� התרחש בעניי� 

 . לפסק הדי�20' פס, 174 ש" לעיל ה,מ" בעגיאודע בעניי� ועלהלחלקי� רלוונטיי� של חלק מההצעות ה
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 הזה חשיפת במוב�.  המגווני� שלה�האינטרסי� ואתהגורמי� השוני� הפועלי� בשוק 

ר  קריטית לצור� איתוהיאזהות� של גורמי הייעו� ועבר� המקצועי בפני הציבור הרחב 

 בהחלט יכול המינוי הפומבי אשר מוצע כתבנראה אפוא ש. מצבי� של ניגודי ענייני�

 כדי בתו� זיהוי� את בעבודת גורמי הייעו� וג� להקל סדרי��ואי פגמי� מלכתחילה לצמצ�

של גורמי " שולח" באמצעי נוס� שמגשי� את מעמדו של הציבור כמדובר 183.ההלי�

  .הייעו�

   סמכויותחלוקת. 3

 של גורמי הייעו� �כדאי לחלק את הסמכויות ג� בעבודת,  המכרזי�וועדותנעשה ב לבדומה

 חלוקת לבנוגע אי� נהלי� מיוחדי� כיו�.  ולצמצ� את בעיית הנציג הקיימת אצל�לנסותכדי 

 בנוגע קשיחי� נהלי�ממש כש� שאי� ,  לבי� עצמ�בינ�התפקידי� בי� גורמי הייעו� 

אול� משראינו שיש בקרב גורמי . כרזי� המועדת בי�ו� ל בי� גורמי הייעי� התפקידחלוקתל

 לדעתי להחיל מודל אויר, ושקיימי� קשיי פיקוח על עבודת�, הייעו� כוח פוטנציאלי רב

  .  מעט את כוח�ויבזר וועדה המולמסוי� שיסדיר את התנהלות� אל 

 ניסוח:  מתמקד בשלושת השלבי� המשפיעי� ביותר בהלי� המכרזהמוצע המודל

ולבסו� בחירה בהצעה , מכרז המסמכי לפיבדיקת ההצעות ,  הרשותצורכי לפירז המכ

 מתכוונת להיעזר בגורמי כרזי� ועדת המשבה�במקרי� ,  המודלי פעל. המתאימה ביותר

דר� המל� תהיה להשתמש בשתי ועדות משנה , ייעו� לצור� שני התפקידי� הראשוני�

 המכרז ותתאי� בכתיבת רק תעסוק שונההרא המקצועית המשנהועדת . מקצועיות נפרדות

 של ועדת משימתה תחללאחר מכ� .  המידה לצרכיה של הרשותאמות ואתאת התנאי� 

 התאמת� את תבח� ההצעות שהתקבלו ובדירוג רקשתעסוק , המשנה המקצועית השנייה

 פי המתרחש ועל,  לבסו�184. ועדת המשנה המקצועית הראשונהשהתוותהלקריטריוני� 

 תבח� זה בשלב.  ההכרעה הסופיתבמת� השלישי שלב המכרזי� תעסוק בועדת, ממילא כיו�

 בתו� של ועדת המשנה המקצועית השנייה ודירוג לפי המכרזי� את ההצעות השונות ועדת

.  של ועדת המשנה המקצועית הראשונהלקריטריוני� של הדירוג האמור ביקורתיתהשוואה 

  .  של הוועדות המקצועיותעבודת� ועלצעי�  המכרזי� תפקח על כל שלבי ההלי� המוועדת

 סידור באמצעות. כול� בעלות אופי מניעתי,  המודל אנו משיגי� כמה מטרותפי על

ע� "  קוי�מיישר"אנו , חברי� כמה המונות ועדות של גורמי הייעו� בצורה של עבודת�

 כנציגי�  של גורמי הייעו�למעמד� ביטוי נותני�ובכ� ,  המכרזי�ועדת העבודה של אופ�

 הנציג בעיית את זה מצמצ� הסדר,  של ועדת המכרזי�יתרונותיה לבדומה. בהלי� המכרז

 אנשי�,  גדריה של כל ועדה מקצועית כאמורבתו� הייעו� משו� שגורמי בקרב ג� הקיימת

  .  שיקול דעת ונושאי� באחריותילי�מפע, זה על זה מפקחי� יותררבי� 

 
 .274' בעמ, 15ש " לעיל ה,מ"ישראל בע. מ.ב.יעניי�   183
לפצל את השלב האמור באופ� , 719' בעמ, 17 ש"עיל הל, ות�ראו בהקשר הזה ג� את הצעת� של דקל וד  184

יקוימו תמיד במתכונת , נוס� על קיומה של תחרות על המחיר, שמכרזי� הכוללי� אמות מידה איכותיות
על מנת , שלבי באופ� שהצעת המחיר תוסתר ממעריכי ההצעות עד לסיומו של ההלי��של מכרז דו

 .ל הטיית שיקול הדעת של מערי� ההצעות לטובת המציע הזוללהתגבר ע
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 בי� הגור� שמנסח את המכרז לגור� החלוקה הוא המוצע המודל של וחשוב נוס� רכיב

 מגוו� של אינטרסי� עצמאיי� יהיה הייעו� שלגורמי אפשר כי ראינו. ותשמערי� את ההצע

 להעדפת להוביל יכולי�אינטרסי� אלו . שמשפיעי� על החלטותיה� במסגרת הלי� המכרז

 אמונה כנה כי מתו� �א אישית או העדפה ובי� מתו� פסולבי� מתו� מניע ,  מסוימי�מציעי�

 אמות המידה של ניסוח שבו ה� המצבייתכ� בנסיבות אלו . מדובר בהצעות הטובות ביותר

 של אותו גור� תשפיע חזק העדפתוכ� ש, וה� הערכת ההצעות מצויי� בידיו של גור� אחד

 כהצעה מסוימתכלומר גור� ייעו� שרואה לנגד עיניו הצעה .  על התוצאה הסופיתדימ

 תכונותיה של אותה לאור אמות המידה את ינסח הנראה ככל, וזית להתקשרות החראויהש

.  זועמדה לפי את ההצעות ידרגולאחר מכ� ג� ,  חיוביות בעיניונותשהרי ה� תכו, הצעה

 שמדרג את ההצעות הגור� של להיותו מובילה מורות המשימות האשתי הפרדת זאת לעומת

 מבלי שהייתה לו אפשרות להשפיע ,"מס� בערות"לקריטריוני� שנקבעו כבר תחת " כבול"

 מידה אמות ל שלמסגרת פו� כהיה של גור� זה ית הדעשיקול מתח� שמכא�. על עיצוב�

 למציעי� שאות� הוא בקשר גור� הייעו� של ת המוקדמוהדעות ישפיעו פי זה על. נתונות

 א� נפרדי� שלבי� שניפיצול הסמכויות ל,  לזהבדומה. מדרג על עבודתו במידה פחותה

 המידה אמות את שניסח גור� הוא בכ� שההיתרו�". תפירת מכרזי�"עשוי להקשות על 

 ההצעות היא שבחינת לזכור צרי�. � ההצעות לאורבחינת יוכל להשפיע על לא" תפורות"ה

למידותיו " נתפרו" אמות המידה א� א�מכא� ש. במידה רבה תוצר של הערכה סובייקטיבית

 באותו מציע הבחירה, טול פניות הוא שבוח� את ההצעות נגור� שא� הרי, של מציע מסוי�

 ג המוצע מצמצמת את בעיית הנציל פי המודעל החלוקה, למעשה. כבר אינה מובטחת

 יעיל למנוע לא וא� ֵראלי לא לכ� שות זאת תו� מודעהא� עוש,  את שיקול דעתובצמצמה

ועיות יהיה שיקול  המקצוועדות דר� האיזו� היא של185.הנציג של דעתו שיקול אתלגמרי 

 השפעה על השלבי� �א� לא תהיה לה, ות עוסק� שבו השלב כל תו�דעת רב יחסית ב

 של הדדית מסוימת בקרה אנו מרוויחי� ג� תוארתבאמצעות ההפרדה המ, לבסו�. האחרי�

 לחוות שיכולי� גורמי� מקצועיי� מתווספי�בדר� זו . זו על זו ותועדות המשנה המקצועי

מומחיות � אישלובכ� מתגברי� מעט על הבעיה ,  הייעו�גורמי של דעת� על העבודה

  . לבדה המכרזי� לפקח עליה� ועדתמספקת של 

  עלות� הגלומה באמצעי� אלו עולה על התועלת. 4

 העסקה עלויות ולה� קוד� כ,  מודל חלוקת הסמכויותשל ובעיקר,  של ההצעותחסרונותיה�

 הדרישה למשל כ�. ה של כל התקשרות הבירוקרטיות שמגדילות את עלותוהעלויות

 הלי� המכרז את מאריכה את הנושא מחדש תלמד פי המודל המוצע על השנייה שהוועדה

 ועדת המכרזי� ממנה הכי שבלאו של המודל המוצע לזכותו לטעו� נית� מנגד.  אותוומייקרת

 אתיו�  ככבר מסדירי� שונות מכרזי� תמשרדי� שוני� וועדו, ובעשותה כ�, גורמי ייעו�

,  שונותבדרכי� שימוש בגורמי ייעו� בתו�, עבודת גורמי הייעו� באמצעות נהלי� שוני�

 וכל וועדות בי� כל הלאחידות תור� אפואהמודל המוצע .  בהכרח היעילות ביותרשאינ�

 
 .ראו דיו� בעניי� זה לעיל בפרק ב  185
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חשוב לזכור ,  כללית יותרבנימה. בריתבדומה לנעשה בארצות ה, סביב מודל הגיוני, הנהלי�

 טוהר ל מבטאי� מתח קיי� בי� יעילות כלכלית לבי� שמירה עהמכרזי�יני  בדההסדרי� כלש

 במעט את בעיית הנציג על חשבו� פגיעה צמצ� ליצליחו הללו אכ� ההסדרי� וא�, המידות

 ששחיתות פוגעת מראי� כ� מחקרי� כמו 186. ראויהדבר לטעו� שנית�, מסוימת ביעילות

ישפר את ,  עלויותיועלשנוס� , צעדיות לפיכ� צמצו� השחיתות יכול לה, בתחרות בשוק

   187.התחרות

 חלוקת מודלנית� לייצר הסדרי� אשר מיישמי� את הרעיו� שבבסיס ,  דעתילפי

אני סבור בהקשר הזה שעל מנת שלא .  איזו� הול� אל מול שיקול היעילותתו�הסמכויות 

קצוע החברי�  בי� גורמי הממסוימת לאפשר חפיפה נית�,  המידהעל תר את ההלי� יייקרל

 בשלב מזה זה קיימי� שני גופי� נפרדי� ושוני� עדיי� כ�. בשתי ועדות המשנה המקצועיות

ע� זאת העובדה שקיימת רציפות פרסונלית .  ההצעותבחינת של המכרז ובשלב ניסוח של

מסוימת בי� שתי הוועדות תורמת לשימור הידע בוועדת המשנה השנייה ולייעול העבודה 

, לדוגמה.  על צורות ארגו� אחרות שישיגו אפקט דומהלחשוב נית� יהיה, לחלופי�. בה

 יהיה,  כתיבת המכרז וג� את דירוג ההצעותאת ועדה מקצועית אחת מבצעת שבה� במקרי�

. הוועדהאותה  הממוני� הישירי� של חברי חברי� יהיו המכרזי� לא ועדת לוודא שבונית�

חזיק בשליטה רבה יחסית על כל שלבי סידור כזה ימנע ממספר מצומצ� של אנשי� לה

  188.ההלי�

   להסדרי� עתידיי� נוספי�פתח. 5

 כמוב� לחשוב על הסדרי� נוספי� שינסו לדמות את ההוראות החלות על ועדת נית�

 רגישי� הסדרי� כאמור עלינו להיות בעיצוב.  לצמצ� את בעיית הנציגנועדוהמכרזי� ש

 על תר בהפסדנו ונפגע יכרנושמא יצא ש 189, מוגזמת וכללי� קשיחי� מדילבירוקרטיה

 בי� שתוארה בחשבו� את חלוקת התפקידי� המיוחדת בהבאה כל זאת 190. ביעילותמידהה

 
שמעדי� בעקביות את ער� השוויו� במסגרת עריכתו של , גישה זו א� תואמת את עמדתו של בית המשפט  186

בי� אלקטרוניקס מחש. א�.איי.אי 8416/99א "ראו ע.  ער� היעילות הכלכליתלמכרז בהתנגשות מו
 אמנו� �8610/03 "עע; )2000 (430–429, 425) 3(ד נד"פ, מפעל הפיס' מ נ"בע) 1999(וציוד היקפי 

א "רע; )2004 (764, 755) 6(ד נח"פ, אר'המועצה המקומית מג' מסילות מעלות את מרכז שוש סלע נ
, 465 )5(ד נח"פ, מ"בע) 2002(מינהלת ליגת העל בכדורסל לגברי� ' מ נ"רלטו� בע'צ  4250/04

469–471) 2004.( 
187  Boehm & Olaya ,441' בעמ, 32 ש"לעיל ה. 
נית� לראות את מידת ההשפעה ,  לפסק הדי�19, 11, 2−3' פס, 125 ש"לעיל ה, מ" בעסיגנלורבעניי�   188

באותו מקרה ועדת המכרזי� דנה . וע� חיצוני אחדשהייתה מרוכזת בידיו של י, הרבה על הלי� המכרז
שהיה ג� ,  ההצעות לבחינתו של היוע�ללאחר מכ� העבירה את כ. בהצעות בגפה ובחרה במציע מסוי�

ועדת המכרזי� חזרה בה , על בסיס המלצתו של אותו יוע�. הגור� שהכי� את המפרט הטכני של המכרז
בדיעבד בית המשפט ביקר את ההחלטה כנגועה בפגמי� . ובחרה בשתי חברות אחרות, מבחירתה במציע

 . כה מהותיי� עד שנאל� לבטלה
189  Mashaw ,511−516' בעמ, 41 ש"לעיל ה. 
190  Frank Anechiarico & James B. Jacobs, Purging Corruption from Public Contracting: The 

“Solutions” are now Part of the Problem, 40 N.Y.L. SCH. L. REV. 143, 162−169 (1995). 
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 שאלת הטלת האחריות על היהכ� למשל נקודה למחשבה ת.  הייעו�גורמי לי�ועדת המכרז

ת  דעת מקצועיות את הנציג להכי� חומתמרצתהטלת אחריות , מחד גיסא. גורמי הייעו�

 את גורמי הייעו� רתיע גיסא הדבר יומאיד�,  הציבורת את טובתשרתוללא פניות ולכ� 

בהתחשב ,  לפי דעתי191.ושוב טובת הציבור תיפגע,  המכרזי�מוועדות ותמלהיענות להזמנ

 לההטלת אחריות על האחרוני� עלו,  לגורמי הייעו�מכרזי�בחלוקת התפקידי� בי� ועדת ה

 על פקחת כממחויבותה המכרזי� ולפגוע בעדת של וה מכתפיאחריות מהחלק להסיר

 אצל נותרת כול הבס� להחלטות שהאחריות לעובדה ברצינות נתייחס א�לכ� . ההלי�

  192. מהטלת אחריות על גורמי הייעו�יזהריש לה, הוועדה

  אימו� המודל. 6

א� נחזור לאופ� שבו הפסיקה מתמודדת ע� מקומ� הלא פשוט של גורמי הייעו� , כעת

 ההסדרי� ל מכלובמיוחד. נראה כי המודל המוצע עושה סדר בדברי�, לי� המכרזבה

בי� הצור� ,  של הקונפליקט המתוארמעצמתו במעט להמעיטהשוני� של המודל עוזר 

מצד אחד למודל הסדרי� .  ובי� החובה לפקח עליה� מאיד�מחדלהסתמ� על גורמי הייעו� 

 הסדרי� כמו הנהגת הלי� מינוי רשמי ומודל .טח� הלכת ע� יותר להסכי�אשר עוזרי� לנו 

חלוקת הסמכויות מצמצמי� מלכתחילה השפעות פוטנציאליות שליליות מצד גורמי הייעו� 

 לעתי� שבו בהסדרי� שנועדו לתת מענה בסיסי למצב הנתו� מדובר. על האינטרס הציבורי

ל ג� מחזק את המוד, אחרמצד . אי� בררה אלא להיעזר בגורמי הייעו� ולאמ� את עמדת�

מעמדה של ועדת המכרזי� כגו� אשר מקבל את ההחלטות בהלי� ואשר מוטלת עליו 

 הפיקוח לצדהשקיפות המוגברת וחובת ההנמקה , כ�.  להפעיל שיקול דעת עצמאיחובהה

המשלי� מצד הציבור הרחב מאפשרי� פיקוח הול� מצדה של ועדת המכרזי� ומקרבי� 

   .אותנו למימוש הציפייה הזו מה�

� ע� ההתמודדות את הדגשת� הפתרונות המוצעי� הוא לכל הרלוונטי חיסרו�, לבסו

ובעיקר שלב , שחיתויות האחרי� שפגיעי� ג� ה� ללבי�בעיית הנציג בשלב המכרז ולא בש

א� היא חורגת מנושא ,  ג� עמהלהתמודדזוהי בעיה שחשוב , אכ� 193.ביצוע החוזה

 עשויה החוזה ביצוע בשלב החלהת שחיתות  רבושפעמי� לציי� ישבהקשר הזה . מאמרה

 מדובר. שנער� עוד בטר� הסתיי� הלי� המכרז, הצדדי�להתבסס על הסכ� מוקד� יותר בי� 

אשר נושאי� ,  בעיקר כאשר נעזרי� בהלי� המכרז ביועצי� פנימיי�הרלוונטיבמצב 

רונות  שהפתככל וכ�. בהשפעה מסוימת ג� לאחר סיו� המכרז ובמהל� ההתקשרות החוזית

 יקשה הדבר שייתכ�, המוצעי� מצמצמי� את האפשרות למעשי שחיתות בשלב המכרז

  .ההתקשרות תנאי מאוחר יותר בשיפור עמו למשל שהוסדר המסוי�לבחור במציע 

 
בכל מקרה פסק הדי� השאיר את .  לפסק דינו של השופט גרשו�5' פס, 182 ש" לעיל ה,אינטרדקועניי�   191

 .הסוגיה בצרי� עיו�
 .33–32' בעמ, כר� שני, 21ש "לעיל ה, מכרזי�לשיקולי מדיניות נוספי� ראו דקל   192
 .687' בעמ, 31ש "לעיל ה, "המאבק בשחיתות השלטונית"ארז �ברק  193
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  סיכו	. ז

ועדת המכרזי� היא הנציג שאחראי , בתקנות כפי שמשתקפת בי� היתר יאות פי המצעל

גורמי הייעו� , לעומתה. ולכ� ממנה יש להישמר, לביצוע רוב התפקידי� בהלי� המכרז

 מהתפקידי� חלק� הוציאו "הוראות התכ, בניגוד לכ�.  אופציונליגור�כ,  בקצרהמוצגי�

,  במחקר האמפיריתגלהכפי שה.  על גורמי הייעו�אות� של ועדת המכרזי� והטילו מידיה

 שקיימי�נוצר הוא המצב ש.  שבשגרהכדברג� ועדת המכרזי� עצמה נוטה להסתמ� עליה� 

 אי�א� , ת� על עבודלפקח קושי וקיי�, המכרז בעלי השפעה מהותית על תוצאות גורמי�

הואיל וגורמי הייעו� ,  הפיקוח הוא אינהרנטיקושי. פעולת� לאופ� ולמינוי� מספקי�נהלי� 

.  אינ� משתווי� לה�וועדה הבריובו ח,  הרכישה הספציפיבתחו� מומחיות בעלי ה�

מתחת  "מצויי� ה�, מרכזי בהלי� המכרז" נציג "ה� הייעו� גורמי ששא�א  היהתוצאה

  . וכמעט ללא הסדרה" לרדאר

 חושב שלאור אני.  את ההשקפה הרווחת בתחו�לשנות הייתה לנסות ומאמר המטרת

,  הפסיקהעושהכפי ש,  ראלי להמשי� ולהניחיהיה לאתמונת העול� העולה מהמחקר 

 יקוח יכולות פבעלת תמיד היאו,  קבלת ההחלטותבלב לבדה המכרזי� נמצאת וועדתש

 לשי� לב מבלי כמעטו,  כמעט התעלמות מהדומיננטיות של גורמי הייעו�בתו� –אפקטיבי 

 הקיימי� ודיי� פתרו� ממשי ליחסי הגומלי� הייחלספק אפוא העת הגיעה. לעצמת השפעת�

 כיו� מוכרחי� המצב שלשב ביקש להראות המאמר.  הייעו�גורמיבי� ועדת המכרזי� לבי� 

"  את החור הפעורלסתו�" של גורמי הייעו� על מנת בפעילות� ויהלהחיל הסדרה רא

 על גורמי תהמאמר הציע להחיל מיד שקיפות מוגבר.  הנציגתבהתמודדות הנוכחית ע� בעיי

ע� זאת מדובר רק . להסדיר את הלי� מינוי� ולנסות ולפזר מעט את סמכות�, הייעו�

 רחב בכל הנוגע ליחסי �בתקווה שיעוררו מודעות לבעיה ויפתחו דיו, ניותבהצעות ראשו

וע� ,  בארצות הבריתהחל כבר כזהדיו� . לבי� גורמי הייעו�בי� ועדת המכרזי� הכוחות 

   . יותר ויותרוונטי שיהפו� רלבירס, הטכנולוגיההתקדמות 
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  נספחי�

  השאלו� נוסח: א נספח

  :רקע

 תשובות שאי� יודגש. המכרזי� ועדת עבודת את מקרוב להכיר לי לעזור נועד השאלו�

 ל� אודה .לחלוטי� אנונימי והוא, שלי אישי מחקר לצורכי נועד השאלו� .עדיפות או נכונות

  .הפעולה שיתו� על מאוד

  :הנחיות

 של �התנהלות אופ� את, ידיעת� למיטב ,ביותר הנכו� באופ� המשקפת באופצייה י/בחר

, הנשאלת בסיטואציה לפעול נוהגות מכרזי� ועדות כיצד ת/יודע אינ� א�. מכרזי� ותועד

  ".נטיוורל לא "לסמ� יש

 של הרגילה העבודה על המכרזי� בוועדת לחברות שיש ההשפעה, ידיעת� למיטב, מהי. 1

 מדובר – המחבר הערת[? הממשלתי בתאגיד או ברשות תפקיד� מתוק� הוועדה חברי

 ]דעת הסחת בשאלת

 תמיד כמעט
 תא מקשה

  עבודת�

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 תמיד כמעט

 את מקשה לא
  עבדות�

  
*  

 רלוונטי לא

 למינוי לה� המוקנית לאפשרות הנוגע בכל מכרזי� ותועד נוהגות, ידיעת� למיטב, כיצד. 2

 ?במכרז שוני� לנושאי� בקשר �לה שייעצו מנת על, מקצועית משנה ועדת או יוע�

 תמיד כמעט
 9 8 7 6 5 4 3 2 1  ממנות

 תמיד מעטכ
 נמנעות
  מלמנות

  
*  

 רלוונטי לא

על  שמונו המקצועיות המשנה ועדות או מכרזי� ותועד נוהגות, ידיעת� למיטב ,כיצד. 3

 מקצועי מומחה של דעת חוות לקבלת ותפנל לה� המוקנית לאפשרות הנוגע בכל ידיה�

 ? ההתקשרות בתחו�

 כמעט
 9 8 7 6 5 4 3 2 1 פונות תמיד

 תמיד כמעט
 נמנעות

  נותמלפ

  
*  

 רלוונטי לא
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 חברי מספר את הול� מכרזי� ועדות על המוטל העבודה עומס, ידיעת� למיטב, הא�. 4

 ]דעת הסחת בשאלת מדובר – המחבר הערת[? מכרזי� ועדת לכל המוקצי� הוועדה

 תמיד כמעט
 עומס
 רב העבודה

 ביחס מדי
 למספר
  החברי�

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 תמיד כמעט
 עומס
 קט� העבודה

 ביחס מדי
 למספר
  החברי�

  

*  
 רלוונטי לא

 המשנה ועדת של או היוע� של המלצותל מכרזי� ועדות מתייחסות, ידיעת� למיטב, כיצד. 5

 בקשר מידע (מידע לקבלת מוקדמות פניותל בנוגע שניתנות �יהיד על שמונו המקצועית

 ? )הפרק על שעומדת להתקשרות

 תמיד כמעט
 מקבלות

  אות�
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 תמיד מעטכ
  אות� דוחות

  
*  

 רלוונטי לא

 המשנה ועדת של או היוע� של להמלצות מכרזי� ותועד מתייחסות, ידיעת� למיטב, כיצד. 6

 לצור� המשמש( ההתקשרות שווי אומד�ל בנוגע שניתנות ידיה� על שמונו המקצועית

 ? )ההצעות תהערכ

 תמיד כמעט
 מקבלות

  אות�
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 תמיד כמעט
  אות� תדוחו

  
*  

 רלוונטי לא

 לה� המוקנית לאפשרות הנוגע בכל מכרזי� ועדות חברי נוהגי�, ידיעת� למיטב, כיצד. 7

 וא המידה אמות של המשמעויות את להבי� לה� שיעזור כדי רלוונטי מקצועי לגור� לפנות

 ?המכרז עור� בידי שנקבעו הס� תנאי של

 כמעט
 פוני� תמיד

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 דתמי כמעט

  פוני� לא
  *  

 רלוונטי לא

 המקצועית המשנה ועדת של להמלצות מכרזי� ותעדו מתייחסות, ידיעת� למיטב, כיצד. 8

 ?הזוכה ההצעה תבחיר לצור� שנקבעות מידהה אמותל בנוגע שניתנות ידיה� על שמונתה

 תמיד כמעט
 מקבלות

  אות�
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 תמיד כמעט
  אות� דוחות

  
*  

 רלוונטי לא

 לה� המוקנית לאפשרות הנוגע בכל מכרזי� ועדות חברי נוהגי�, ידיעת� למיטב, כיצד. 9

 לכל מסוי� יחסי משקל נקבע מדוע להבי� לה� שיעזור כדי רלוונטי מקצועי לגור� לפנות

 ?מידה אמת

 כמעט
 פוני� תמיד

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 תמיד כמעט

  פוני� לא
  *  

 רלוונטי לא
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 עור� בעושק המזערי האיכות ניקודל מכרזי� ותועד תייחסותמ, ידיעת� למיטב ,כיצד. 10

 ?)שנקבע מהס� נמו� ניקוד בעלות הצעות דחיית לצור� (המכרז

 תמיד כמעט
 מקבלות

  אותו
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 תמיד כמעט
  אותו דוחות

  
*  

 רלוונטי לא

 בודההע שעות את הול� מכרזי� ועדות על המוטל העבודה עומס, ידיעת� למיטב, הא�. 11

 בשאלת מדובר – המחבר הערת[? בוועדה תפקיד� ביצוע לש� הוועדה לחברי המוקצות

 ]דעת הסחת

 תמיד כמעט
 עומס
 רב העבודה

 ביחס מדי
 לשעות

  המוקצות

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 תמיד כמעט
 עומס
 קט� העבודה

 ביחס מדי
 לשעות

  המוקצות

  

*  
 רלוונטי לא

 למנות לה� המוקנית לאפשרות הנוגע בכל רזי�מכ ועדות נוהגות, ידיעת� למיטב ,כיצד. 12

 כנס הנחיית או מציעי� מצד הבהרה שאלות על מענה לצור� מקצועית משנה ועדת או יוע�

 ?ספקי�

 כמעט
 תמיד
  ממנות

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 תמיד כמעט
 נמנעות
  מלמנות

 מבצעות(
  )בעצמ�

  

*  
 רלוונטי לא

 למנות לה� המוקנית לאפשרות הנוגע בכל מכרזי� ותועד נוהגות, ידיעת� למיטב ,כיצד. 13

 ענייני�ב �בפניה שימליצו כדי ההתקשרות בתחו� מומחה או מקצועית משנה ועדת

 ?צעותהה לבדיקת הקשורי�

 תמיד כמעט
 9 8 7 6 5 4 3 2 1  ממנות

 תמיד כמעט
 נמנעות
  מלמנות

  
*  

 רלוונטי לא

 ועדת של או היוע� של להמלצות מכרזי� ותועד מתייחסות, ידיעת� למיטב ,כיצד. 14

 לברר כדי מציעי� הזמנת על להחלטה בנוגע שניתנות ידיה� על שמונתה המקצועית המשנה

 ?בהצעת� פרטי�

 תמיד כמעט
 מקבלות

  אות�
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 תמיד כמעט
  אות� דוחות

  
*  

 רלוונטי לא
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 למנות לה� תהמוקני לאפשרות הנוגע בכל מכרזי� עדותו נוהגות, ידיעת� למיטב ,כיצד. 15

 ?במכרז המציעי� ע� ומת� משא שתנהל כדי מקצועית משנה ועדת

 כמעט
 תמיד
  ממנות

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 תמיד כמעט
 נמנעות
  מלמנות

 מבצעות(
  )בעצמ�

  

*  
 רלוונטי לא

 המקצועית המשנה ועדת של להמלצות מכרזי� דותוע מתייחסות, ידיעת� למיטב ,כיצד. 16

 ?הצעות לפסול או לדחות א� להחלטה בנוגע שניתנות ידיה� על שמונתה

 תמיד כמעט
 מקבלות

  אות�
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 תמיד כמעט
  אות� דוחות

  
*  

 רלוונטי לא

 ועדת של או המכרז עור� של להמלצות מכרזי� ותועד מתייחסות, ידיעת� למיטב ,כיצד. 17

 ?כרזהמ יטולב על להחלטה בנוגע שניתנות ידיה� על שמונתה המקצועית המשנה

 תמיד כמעט
 מקבלות

  אות�
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 תמיד כמעט
  אות� דוחות

  
*  

 רלוונטי לא

 המקצועית המשנה שוועדת להצעה מכרזי� ותועד מתייחסות, ידיעת� למיטב ,כיצד. 18

 ?ביותר הגבוה הניקוד בעלת כהצעה דירגה ידיה� על שמונתה

 תמיד כמעט
 בה יבחרו

 כהצעה
  הזוכה

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 תמיד כמעט
 יחליטו
 הזו שההצעה

  מפסידה

  
*  

 רלוונטי לא

  

  ? ____________________________________הבהרות או הערות ל� יש הא�

_______________________________________________________.  

  ._____________________: ממשלתי תאגיד / רשות

  ._____________________: מכרזי� ועדת כחבר ותק

  ._______________________: השאלו� מילוי תארי�
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  המלאות השאלו� תוצאות: ב נספח

  8  7  6  5  4  3  2  1  נשאל מספר

 גו�  משרד

 ציבורי

1#  

� גו

 ציבורי

1#  

� גו

 ציבורי

1#  

� גו

 ציבורי

1#  

� גו

 ציבורי

1#  

� גו

 ציבורי

1#  

� גו

 ציבורי

1#  

� גו

 ציבורי

2#  

  10  19  –  – +20  –  –  8  )בשני� (בוועדה ותק

  11/1  מילוי תארי�

2014 
11/1  

2014 

11/1  

2014 

12/1  

2014 

15/1  

2014 

13/1  

2014 

13/1  

2014 

17/11  

2013  

  השאלה' מס

      ↓  

                

1  8  2 3 5 4 9 3 8 
2  1 3 4 7  5  1 8 
3  2 3 2 7 4  1 9 
4  7 3 4 3 5 4 5 5 
5  3 3 4 4 3 3 2 2 
6  3 3 4 3  2 2 2 
7  2 2 2 3 8 2 1 9 
8  2 3 3 3 2 2 3 2 
9  3 5 6 4 8 3 1  

10  2 2 5 8 5 1 2 2 
11  4 2 2 7 3 1 2 2 
12  2 3 2 6 4 8 1  
13  2 2 1 1 4 4 1 4 
14  2 2 3 5 3 3 2 3 
15  2 2 2 2 5 8 3 2 
16  3 4 5 3 2 3 2 3 
17  3 4 5 4  2 2 1 
18  3 3 4  3 2 2 2 2 
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  16  15  14  13  12  11  10  9  נשאל מספר

 גו�  משרד

 ציבורי

2#  

� גו

 ציבורי

2#  

� גו

 ציבורי

2#  

� גו

 ציבורי

2#  

� גו

 ציבורי

2#  

� גו

 ציבורי

2#  

� גו

 ציבורי

3#  

� גו

 ציבורי

3#  

  12  4  3  10  15  10  –  6  )בשני� (בוועדה ותק

 11/10  מילוי תארי�

2013 

11/11 

2013 

11/11 

2013 

7/11  

2013 

7/11  

2013 

13/11 

2013 

19/12  

2013 

13/12  

2013  

  השאלה' מס

      ↓  

                

1  5 3 4 8 7 7 8 6 
2  9 7 6 6 2 9 5 7 
3  1 7 2 7 8 9 5 7 
4  5 3 3 5 5  5 3 
5  1 2 2 2 3 2 2 3 
6  5 2 1 2 4 1 2 3 
7  4 7 6 6 4 9 5 5 
8  1 3 2 2 4 1 6 5 
9  4 7 4 5 8 9 8 2 

10  1 3 2 1 2  4 3 
11  5 3 3 7 4 5 4 2 
12  4 7 8 6 2 9 8 2 
13  9 7 4 5 1 9 8 3 
14  5 3 2 2 1 3 8 2 
15  9 2 2 6 1 9 8 5 
16  1 2 2 2 2 1 7 3 
17  1 3 1 3 3 1 5 2 
18  5 2 2  2  1 1 2 2  
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  25  24  23  22  21  20  19  18  17  נשאל מספר

 גו�  משרד

 ציבורי

3#  

�  גו

 ציבורי

3#  

� גו

 ציבורי

3#  

� גו

 ציבורי

3#  

� גו

 ציבורי

3#  

� גו

 ציבורי

4#  

� גו

 ציבורי

4#  

� גו

 ציבורי

4#  

�  גו

 ציבורי

5#  

  –  6  5  13  25  –  14  –  6  )בשני� (בוועדה ותק

 17/12  מילוי תארי�

2013 

17/12 

2013 

17/12 

2013 

17/12 

2013 

17/12 

2013 

15/1  

2014 

15/1  

2014 

15/1  

2014 

1/12  

2013 

  השאלה' מס

       ↓  

                  

1  5  9   9  9 7 
2    8 5 5 5 6 7 5 5 2 
3  5 5 4 4 6 6 5 6 2 
4  2 3 5 3 6 6  8 5 
5  1 3 1 2 1 3 3 3 5 
6  1 5 1 2 1 3 3 4 5 
7  2 2 1 6 8 3 5 4 6 
8  2 6 2 2 3 3 5 4 5 
9  3 3 1 5 9 3 5 4 4 

10  3 3 5 5 8 3 1 4 6 
11  2 2 1 3 6 5 5 6 4 
12  6 8 5 6 3 7 5 6 2 
13  5 3 8 5 9 5 4 4 4 
14   3 3 2 1 2 4 4 4 
15  1 2 4 5 9 9 4 4 2 
16  2 8 2 5 3 2 4 4 4 
17   6 3 2   4  5 
18  1 2 5 3 2 1 4 1 5 
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  31  30  29  28  27  26  נשאל מספר

 גו�  משרד

 ציבורי

5#  

� גו

 ציבורי

5#  

� גו

 ציבורי

6#  

� גו

 ציבורי

6#  

�  גו

 ציבורי

7#  

� גו

 ציבורי

7#  

 בוועדה ותק

  )ני�בש(
–  20  9  2  –  –  

  1/12  מילוי תארי�

2013 

8/1  

2014 

16/1  

2014 

19/1  

2014 

2/1  

2014 

2/1  

2014 

  השאלה' מס

       ↓  

            

 ממוצע

  לשאלה

  

↓  

  תק� סטיית

  

↓  

1  7 6 7 6 7 2 6.07 2.21 
2    2 4  1 4 1 4.82 2.43 
3  2 4 9 4 8 1 4.83 2.53 
4  5 2 5 5 8  4.57 1.57 
5  5 2 5 3 2 1 2.61 1.14 
6  5 3 4 1 2 1 2.66 1.34 
7  5 2 8 4 8 3 4.58 2.46 
8  3 4 1 1 2 2 2.87 1.4 
9  5 4 9 3 7 7 4.96 2.34 

10  5 3 3 3 3 1 3.3 1.89 
11  4 7 5 5 8 2 3.9 1.92 
12  3 2 9 2 8 1 4.83 2.61 
13  5 3 9 2 3 5 4.48 2.52 
14  3 5 1 2 3 1 2.9 1.49 
15  2 1 5  8 9 4.43 2.89 
16  4 3 1 2 2 1 2.96 1.64 
17  6 1 2 1 2 1 2.8 1.62 
18  4  1 2 2 1 2.4 1.24 

  




