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  פג� בערבות להצעה במכרז ושאלת המידתיות 

  בדיני המכרזי�

  מאת

   *יגאל מרזל

המגמה . פסיקה ענפה עוסקת בשאלת התוצאה של פג� בערבות להצעה במכרזי� ציבוריי�

בפסיקה זו היא להחמיר במקרי� של פג� בערבויות על בסיס נקודת מוצא עקרונית שלפיה 

זי� מונע ככלל מחילה על פגמי� בערבויות העל של עקרו� השוויו� בדיני המכר�מעמד

, הג� שבפסילת הערבות, זאת. להצעות במכרז א� יש פגיעה בשוויו� ואי� מדובר בפג� טכני

טמו� לעתי� הפסד כלכלי לא מבוטל לרשות הציבורית , ובהמש� לכ� בפסילת ההצעה כולה

  .וסיכול של מטרת המכרז מלכתחילה

קטרינת המידתיות לש� התמודדות ע� מצבי� של  בדולהשתמשעל רקע זה מציע המאמר 

הטענה העיקרית במאמר היא שעקרו� המידתיות צרי� . פגמי� בערבויות להצעה במכרז

 בי� היתר איזו� מידתי בי� , ושהחלתו צריכה לשק� נכונות לבצע,לחול ג� בדיני המכרזי�

בכלל� היעילות לבי� תכליות אחרות של דיני המכרזי� והעל של עקרו� השוויו� �תכלית

א� , העל של דיני המכרזי�� שהשוויו� הוא תכליתהמוצאהמאמר יוצא מנקודת . הכלכלית

מציע לטפל במצבי� של פג� בערבות להצעה במכרז בשלושת מבחני המשנה של 

  .המידתיות וכדי השגת איזו� מידתי ההול� כל מקרה ונסיבותיו

פג� בערבות מביא :  נקודת המוצא.1 .פג� בערבות להצעה במכרז ותוצאותיו. א. מבוא

� גפ. 3;  המכרזי�של דיני" העל�תכלית"עקרו� השוויו� כ. 2; ככלל לפסילת ההצעה

החלת עקרו� המידתיות על מצבי� של . ב?; כלל הפסילה" ריכו�: "מכרזלהצעה בבערבות 

ל מבט משווה ע. 2; תחולת עקרו� המידתיות בדיני המכרזי�. 1 .פג� בערבות להצעה במכרז

מה על : החלת המידתיות בדיני המכרזי�. 3; תחולת עקרו� המידתיות בדיני המכרזי�

יתרונותיו וחסרונותיו של המודל : מידתיות ופג� בערבות. 4?; הרשות הציבורית לאז�

האמצעי המתאי� : המבח� הראשו�. 1 .פג� בערבות המכרז לפי עקרו� המידתיות. ג. המוצע

יחס ראוי בי� : המבח� השלישי. 3; אמצעי פוגע פחות: ניהמבח� הש. 2; )קשר רציונלי(

  .סיכו�. ד; )מידתיות במוב� הצר(התועלת לבי� הנזק 

  מבוא

מכרזי� של הרשות הציבורית כוללי� כדבר שבשגרה דרישה מ המציע לצר� ערבות 

טעויות , מוטב שגוי, כגו תארי� תוק� שגוי, לא פע� נופלי� פגמי� בערבות שכזו. להצעתו

 
דורית ) 'בדימ(לנשיאה , אהר� ברק' פרופ) 'בדימ(נשיא לתודתי . שופט בית המשפט המחוזי בירושלי�   *

, יצחק זמיר' פרופ) 'בדימ(לשופט , צבי זילברטללשופט , עומר דקלר "לד, ליאור גלברדד "לעו, ביניש
משה סובל על הערותיה� המועילות ומאירות הדעת בשלבי� שוני� של לשופט  מדינה וברק' לפרופ

 על הערות חשובות לגרסאות קודמות של משפטי�כ� תודתי לחברי מערכת כתב העת . כתיבת המאמר
 .האחריות על הדברי� היא כמוב� שלי בלבד.  מיטבית שלומאמר זה ועל עריכה
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די ההצעה להיפסל בשל : משמעי�הדי במצב זה הוא כמעט חד. ומהסכו� הערבות וכדב

כחלק מתפיסה עקרונית שלפיה הכשרת פגמי� מעי אלה עלולה לפגוע , הפג� בערבות

 כ� –והיות שעקרו השוויו בדיני המכרזי� .  בפועל ובכוח–בשוויו בי המציעי� במכרז 

אי אפשר להכשיר , והוא עדי� מהיעילות הכלכלית, "עלעקרו ה" הוא –נפסק פעמי� רבות 

מכרז הנתפסי� כפוגעי� בשוויו מסווגי� להצעה בהפגמי� בערבות . ככלל פגמי� מעי אלו

על כ ועדות המכרזי� אינ ". טכניי�"להבדיל מפגמי� " מהותיי�"אפוא לרוב כפגמי� 

כ החלטת מסווגת כהחלטה וא� ה עושות , מורשות למחול על פגמי� מהותיי� מעי אלה

פג� בערבות להצעה במכרז מוביל אפוא על פי . בלתי סבירה המצדיקה התערבות שיפוטית

 היא אבד ההצעה המיטבית לרשות הדבררוב לפסילת ההצעה אפילו א� משמעות 

נמצאה , ובנסיבות ובתנאי� מחמירי�, רק במקרי� נדירי� למדי. הציבורית ונזק כספי למציע

זהו . דר� לקביעה שלפיה חר� הפג� בערבות אי הכרח לפסול את ההצעה במכרזבפסיקה ה

  .אפוא הדי הקיי�

מצב דברי� זה אינו בהכרח נוח והוא , אול� על פי התבטאויות שונות בפסיקה עצמה

 בכ� שחר� הפסיקה העקיבה �מקורחלק מלבטי� וקשיי� אלה . מעורר לבטי� וקשיי�

פני� את כלל הפסילה העקרוני של הצעות שנפל פג� אינו מ" שוק המכרזי� ",בנושא

י� הצעות מיטביות בכל מוב אחר ממשיכות להיפסל בשל פגמ. בערבות שצורפה לה

והג� . בערבויות תו� גרימת נזקי� ניכרי� למציעי� וג� לרשות הציבורית עורכת המכרז

ו מתנאי שבשל כלל הפסילה הגור� אי לרוב למציעי� אינטרס של ממש לסטות במכו

והג� שעל פי רוב מוסדות בנקאיי� ה� שמנפיקי� את הערבויות ולא , הערבות הנדרשי�

 פגמי� ממשיכי� ליפול בערבויות א� שמציעי� –פע� הטעויות בערבויות ה שלה� דווקא 

לא בכדי קשה לא פע� למציעי� להשלי� ע� התוצאה שלפיה הצעת� . פועלי� בתו� לב

 במיוחד כאשר הער� , ושולי בערבות שצורפה להצעה במכרזנפסלה בשל פג� לא מכוו

 הוא – א� בכלל –הכלכלי של היתרו שכביכול צמח לאותו המציע בשל הפג� בערבות 

  . שאבדה–זניח לעומת עלות הגשת ההצעה ולא כל שכ עלות ההתקשרות כולה 

 בכ� מקורו, כעולה מ הפסיקה בנדו, חלק נוס� של הלבטי� והקשיי� במצב הקיי�

תו� פסילת הצעות מיטביות לרשות הציבורית רק בשל פג� , ההקפדה על השוויו" מחיר"ש

פסילת הצעה מיטבית אינה עניי של מה בכ� מבחינת ". כבד"נראה לעתי� מחיר , בערבות

לפי , תוצאה זו של פסילה. והיא משמיעה לעתי� אבד כלכלי רב של כספי ציבור, הרשות

בש� ההקפדה על השוויו וטוהר המידות בדיני המכרזי� ולש� אמנ� מוצדקת , הפסיקה

אול� בכ� אי כדי לשכ� את הקושי העולה מ . השגת יעילות כלכלית לטווח הארו�

 של – ולו בטווח הזמ המידי –הרטוריקה בהכרעות בפסיקה עצמה בדבר המחיר הכבד 

  .פסילת ההצעה במצבי� אלה

א אפוא שהפסיקה בעניי זה אינה מגיעה אל על רקע קשיי� ולבטי� אלה אי להתפל

נעשי� ניסיונות שוני� ה מצד בעלי הדי ועורכי הדי וה מצד בתי ". המנוחה והנחלה"

 ליישב בי חשיבות ההקפדה על השוויו בדיני המכרזי� לבי מניעת התוצאה –המשפט 

 זניחי� הדרקונית של פסילת ההצעה בשל פגמי� בערבות שה� כאמור לא פע� פגמי�

לא בכדי צוי בנדו באחד מפסקי .  טעויות סופר וסטיות שנעשו בתו� לבכגו, לכאורה

ההצעה להתוות אמות מידה ומצבי� שוני� בה� פג� בערבות בנקאית לא יביא "ש, הדי
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 מאמר זה מבקש לנסות ולהציג מודל לטיפול במקרי� 1". מבורכת–לביטול ההצעה למכרז 

  .של פג� בערבות במכרז

עיקרו של המודל המוצע הוא ההחלה של דוקטרינת המידתיות על שלושת מבחני 

נקודת . המשנה שלה על הפעלת שיקול הדעת במקרה של פג� בערבות להצעה במכרז

על בדיני �המוצא לפי המודל המוצע תמשי� להיות זו שלפיה לעקרו השוויו מעמד

אול� . לטה לפסול את ההצעהקרו החיעל כ פג� בערבות במכרז יצדיק כע. המכרזי�

 אינה בהכרח , נטע במאמר זה,המידתיות שלה. החלטה זו תהא חייבת להיות מידתית

העל של דיני �אלא ביחס שבי השוויו כתכלית, בפגיעה במציע ההצעה שנפל בה פג�

עקרו המידתיות החל על , לפי הטיעו. המכרזי� לבי התכליות האחרות של דיני המכרזי�

אול� אי לתח� .  הרשות הציבורית ככזו צרי� לחול ג� על פעולותיה כעורכת מכרזפעולות

אלא יש , את עקרו המידתיות רק למצבי� של איזו בי אינטרס ציבורי לבי זכות של הפרט

לראות בעקרו המידתיות ג� חובה של הרשות לאז איזו מידתי בי תכליות ושיקולי� 

התזה , העל בדיני המכרזי�� א� עקרו השוויו הוא עקרועל כ ג�. שהיא מוסמכת לקד�

בהחלה של שלושת . ופ מידתי ביחס לתכליות האחרותהמוצעת היא שיש להגשימו בא

מבחני המשנה של המידתיות יהיה מוצדק לפסול הצעה שיש פג� בערבות המכרז שצורפה 

� אי אמצעי פוגעני רק א; לה רק א� פסילת ההצעה קשורה קשר רציונלי לקידו� השוויו

ורק א� קיי� יחס ראוי בי קידו� ; פחות שיש בו להגשי� באותה המידה את קידו� השוויו

  .ובה היעילות הכלכלית, האחרות של דיני המכרזי�השוויו לבי התכליות 

בפרק הראשו נסקור את הדי הקיי� בכל הקשור לסוגיית  :סדר הדיו במאמר יהיה זה

נעמוד על נקודת המוצא העקרונית שלפיה פג� בערבות . הצעה במכרזהפגמי� בערבות ל

כאשר נקודת מוצא זו מבוססת ; אינו נית ככלל למחילה והוא מביא לפסילת ההצעה

וכפועל יוצא מכ� , על של דיני המכרזי��בעיקרה על ראיית עקרו השוויו כשיקול וכתכלית

. בהצעה" מהותי"יו ועל כ כפג� תפיסת מרבית המצבי� של פג� בערבות כפגיעה בשוו

נוחות באשר �במסגרת פרק זה נעמוד ג� על התפתחויות בפסיקה שמה עולה לעתי� אי

על הניסיונות לסייג את , לכלל הפסילה הגור� של הצעה במכרז במצבי� של פג� בערבות

בפרק השני נעמוד על עיקרי  .כלל הפסילה הנוקשה ועל גבולותיה� של ניסיונות אלה

ועיקרה השימוש בשלושת מבחני , צעה לטיפול בסוגיית הפגמי� בערבות במכרזהה

בפרק זה נעמוד תחילה על עצ� האפשרות להשתמש בעקרו המידתיות במסגרת . המידתיות

דיני המכרזי� ותו� הפניית מבט למשפט המשווה בנדו שבו נית למצוא החלה של 

קרו המידתיות חל ג� בדיני המכרזי� נסביר מדוע לדעתנו ע. המידתיות בדיני המכרזי�

בהמש� הפרק נדו במהות האיזו המתבקש מהחלת עקרו המידתיות בדיני . בישראל

, נבקש להראות שמדובר לא רק באיזו בי הפגיעה בפרט לבי האינטרס הציבורי. המכרזי�

אית אלא ג� בחובת הרשות הציבורית לאז באופ מידתי בי השיקולי� השוני� שהיא רש

העל של עקרו השוויו בדיני המכרזי� לבי �ובכלל זה איזו בי מעמד, ומוסמכת לשקול

 .נדו בפרק זה ג� ביתרונות ובחסרונות של המודל המוצע. תכליות נוספות בדיני המכרזי�

נבקש . בפרק השלישי נבח את יישו� המודל המוצע בדוגמאות שונות שהתעוררו בפסיקה

 
פורס� (פסק דינו של השופט הנדל , המוסד לביטוח לאומי' מ נ"אדמונית החורש בע �5834/09 "עע  1

 .)אדמונית החורשעניי� : להל� ()31.1.2010, בנבו
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� ההחלטה המידתית בנסיבות של ערבות פגומה הפוגעת בשוויו בי להראות שבמקרי� רבי

במשקפי שלושת מבחני המשנה של המידתיות , זאת.  פסילת ההצעההיא אכ, המציעי�

ע� זאת נבקש להראות כי קיימי� . העל של עקרו השוויו בדיני המכרזי��ולפי מעמד

 יכולה אולי להביא לתוצאה מצבי� עובדתיי� ונסיבות שבה החלה של מבחני המידתיות

תו� הרחבה מסוימת של קשת המקרי� המיוחדי� שבה� חר� הפגיעה בשוויו לא , אחרת

  . בשל הפג� בערבות תיפסל ההצעה בהכרח

  פג� בערבות להצעה במכרז ותוצאותיו. א

  פג� בערבות מביא ככלל לפסילת ההצעה : נקודת המוצא. 1

מדובר בשאלת הפג� בערבות להצעה . ני המכרזי�מאמר זה עוסק בסוגיה ספציפית מתו� די

היא ערבות שהמציע מצר� להצעתו ") ערבות הצעה("ערבות להצעה במכרז . במכרז

שמטרתה במישור המשפטי הצר היא לאפשר לרשות להיפרע מנזקי� שנגרמי� לה בשל ו

 3. החובה לצר� ערבות בנקאית להצעה היא תנאי שכיח במכרזי�2.הליכי המכרז עצמ�

לא רק הבטחת עור� המכרז כאמור מפני : ול� במוב רחב יותר לדרישה זו תכליות מספרא

התקשרות בחוזה אלא ג� העדה על האיתנות הפיננסית של �סיכוני� של חזרה מהצעה ואי

הבטחת רצינותו של המציע ;  הרתעת מציעי� מפני קשירת קשר פסול ביניה�4;המציע

5.וגמירות דעתו להתקשר בחוזה
  

מכרז פגמי� שוני� בות שהתעוררה בפסיקה מלמדת שלא פע� נופלי� בערבויות המציא

 מקרי� שבה� תקופת הערבות שונה 6;למשל מקרי� שבה� חסר כתב ערבות. ומשוני�

 סטייה מהמועד הקבוע 8; טעות במועד הכניסה לתוק� של הערבות7;מהדרישה במכרז

 
שמטרתה במישור המשפטי הצר היא לאפשר , שבה לא נעסוק במאמר זה, מערבות מכרזבשונה , זאת  2

 הליכי המכרז לרשות להיפרע מנזקי� שנגרמי� לה במהל� ההתקשרות ע� הזוכה במכרז ולאחר סיו�
 479ש "ה, 163 משפט מינהלי כלכלי –כר� ג משפט מינהלי ארז �ראו להבחנה זו דפנה ברק. עצמ�

 �7201/11 " לתפקידה של ערבות ההצעה במכרז ראו עוד עע.)גמשפט מינהלי ארז �ברק: להל�) (2013(
פורס� (פט שה�  לפסק דינו של השו38'  פס,רשות שדות התעופה' מ נ"עבודות עפר בע. א.רחמני ד

  ).רחמניעניי� : להל�) (7.1.2014, בנבו

 .163' בעמ, 2ש "לעיל ה, גמשפט מינהלי ארז �ראו ברק  3
  ).2013 (203–201 ההצעה במכרזכ� ראו גל הררי . ש�  4

 לפסק 5' פס, מרדכי' מ נ"ר אציל בע.ע �5860/13 "עע; )2004 (573 כר� ראשו� מכרזי�ראו עומר דקל   5
  ).2.3.2014, פורס� בנבו(דינו של השופט רובינשטיי� 

 )5.7.2009, פורס� בנבו (מינהל מקרקעי ישראל' מ נ"אחי� אוז� חברה לבניה בע �10392/05 "ראו עע  6
 .)אחי� אוז�עניי� : להל�(

 495) 4(ד נט"פ, שרד התחבורהמ, מדינת ישראל' מ נ"רכב בע. א.מרגלית ש �10064/04 "ראו עע  7
משרד ' מ נ"בע.) טי.סי.אפ(אפליקו� מוצרי תוכנה � ניו�4150/03 "עע; )מרגליתעניי� : להל�) (2004(

אפקו� בקרה ואוטומציה  �2628/11 "עע; )אפליקו��ניועניי� : להל� ()2004 (817) 4(ד נח"פ, הביטחו�
) כתוארה אז( לפסק דינה של השופטת 7' פס, ב הרשות הממשלתית למי� ולביו–מדינת ישראל ' מ נ"בע

  .)אפקו�עניי� : להל� ()1.1.2012, פורס� בנבו(נאור 

, פורס� בנבו (מ"עינת מסעדות בע. א.א' רשות שדות התעופה בישראל נ �2638/12 "ראו עע  8
 ).רשות שדות התעופהעניי� : להל�) (19.7.2012
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 הערבות לגופו לבי הנוסח  הבדלי� בי נוסח9;במכרז בדבר אפשרות חילוט הערבות

 11, תוספות שהוספו לכתב הערבות ושלא הופיעו בדרישות במכרז10;שהתבקש במכרז

  .ועוד

השאלה העיקרית שנשאלת בפסיקה ? ומהי התוצאה של פג� בערבות להצעה במכרז

  א� –בהקשר זה היא השאלה א� בהכשרת הפג� שנפל בערבות יש משו� פגיעה בשוויו

כאמת מידה עקרונית לפגמי� בהצעות ,  אכ12.ל וא� כלפי מציעי� בכוחכלפי מציעי� בפוע

  שלא "פג� מהותי" שנית למחול עליו לבי "פג� טכני"במכרז עלתה לא פע� ההבחנה בי

ואילו פג� טכני , צוי בפסיקה שרק פג� מהותי בהצעה יביא לפסילתה. נית למחול עליו

 ומהו אותו פג� מהותי הפוסל 13.סילת הצעהנית למחילה ואי בו כדי להביא בהכרח לפ

התשובה שניתנה לשאלה זו בפסיקה הייתה שמדובר בפג� הפוגע ? ככלל הצעה במכרז

 והג� שצוי שקו הגבול בי 14.ובה� השוויו וההגינות, בעקרונות היסוד של דיני המכרזי�

ר שאלת קרו המנחה הוא בעיקי הע15,"קל כלל ועיקר"פג� מהותי לפג� פורמלי אינו 

 ופגיעה בשוויו מביאה 16,פג� מהותי הוא פג� הפוגע בשוויו, כלומר. הפגיעה בשוויו

17.לפסילת ההצעה שכ מדובר בפג� שלא נית למחול עליו
  

 
אזי חברה 'חג �6242/09 "ראו עע( או עשרה ימי� למשל השאלה א� הערבות תמומש תו� שבעה ימי�  9

� "עע; )אזי'חגעניי� : להל�( )10.11.2009, פורס� בנבו(המוסד לביטוח לאומי ' מ נ"לסיעוד בע
) 6.8.2012, פורס� בנבו (אוניברסיטת ב� גוריו� בנגב' מ נ"אסו� חברה קבלנית לבניי� בע 1873/12

' פס, עיריית נשר' מ נ"טל אופיר גינו� ופיתוח בע �3827/10 "עע; )אוניברסיטת ב� גוריו�עניי� : להל�(
  .))טל אופירעניי� : להל� ()17.3.2011, פורס� בנבו(לפסק הדי� ) ד(13

 . ) לפסק הדי�)א(13' פס, ש�ראו (למשל בשאלה מי הוא מבקש הערבות או מהי תכלית הערבות   10
, פורס� בנבו (מ"בע) 2003(מי נתניה ' מ נ" מרכז גביה ממוחשבת בע– ר.ע.ג.מ �6090/05 "ראו עע  11

 ).ר.ע.ג.מעניי� : להל�) (27.2.2006
 746, 743) 2(ד לח"פ, לציו��עירית ראשו�' מ נ"מורא� קבלנות והנדסת בני� בע 41/84� "ראו למשל בג  12

 .וברא�' לפסק דינו של השופט ג10' פס, 9ש "לעיל ה, טל אופירעניי� ; )מורא�עניי� : להל� ()1984(
חלק ,  כר� דדיני מכרזי�ראו שמואל הרציג ) בכוח(להדגשת רכיב הפגיעה במציעי� פוטנציאליי� 

  ).2010, מהדורה שנייה (3ראשו� 

עניי� : להל�) (1982 (681, 673) 2(ד לו"פ, שר הבריאות' מ נ"מיגדה בע 632/81� "ראו למשל בג  13
 ).1982 (524–523, 505) 2(ד לז"פ, שר הבטחו�' מ נ"ישפאר בע 35/82� "בג; )מיגדה

 ). 1975 (711, 707) 2(ד כט"פ, טוביה�המועצה האזורית באר' ב� יקר נ 203/75� " בג;ש�  14
� "עע; )1980 (711, 709) 4(ד לד"פ, מינהל מקרקעי ישראל' מ נ"מלו� ס� טרופז בע 161/80� "בג  15

 )כתוארו אז(השופט יא לפסק דינו של ' פס ,מ"רכבת ישראל בע' מ נ"די בעאחי� כאל 5853/05
 ).16.1.2007, פורס� בנבו(רובינשטיי� 

) 1(ד לז"פ, מינהל מקרקעי ישראל' מ נ"אחזקות בע) 2000(כח  504/82� "א� ראו דברי השופט ב� בבג  16
הבחנה שנדמה שנדחקה , יו�שביקש להבחי� בי� פג� מהותי לפג� הפוגע בשוו, )1983 (660–659, 651

הצדה בפסיקה מאוחרת יותר תו� התמקדות בשאלת הפגיעה בשוויו� כבסיס למיו� פג� כפג� מהותי 
' כרמי נ 6763/98א " כ� ראו ע.661' בעמ, ש�, לוי�) כתוארו אז( ראו ג� עמדת השופט ;לעומת פג� טכני

ועדת המכרזי� של ' מ נ"רמט בע �5085/02 "עע; )1999 (432–431, 418) 1(ד נה"פ, מדינת ישראל
מדינת ' מ נ"ב בע.ת.חברת י �10785/02 "עע; )2002 (947–946, 941) 5(ד נו"פ, יפו�אביב�עיריית תל

אסו�  �1811/09 "עע; )ב.ת.חברת יעניי� : להל� ()2003 (905, 897) 1(ד נח"פ, משרד הפני�, ישראל
פורס� ( לפסק דינה של השופטת חיות 23' פס ,מועצה אזורית שדות נגב' מ נ"חברה קבלנית לבני� בע

יא לפסק דינו ' פס, 15ש "לעיל ה, מ" בעאחי� כאלדיעניי� ; )שדות נגבעניי� : להל�) (6.1.2010, בנבו
 מתנאי המכרז יצוי� שהפגיעה בשוויו� הנבחנת אינה עצ� העובדה שהמציע סטה. של השופט רובינשטיי�



יגאל מרזל
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פג� שכזה נחשב . הצעה במכרזל של פג� בערבות קרו הוחל כאמור ג� במקרי�יאותו ע

ועל כ די ההצעה , נית למחול עליו ולכ כפג� מהותי שלא 18,על פי רוב לפגיעה בשוויו

ועל כ , ערבות ההצעה במכרז נחשבת ג� לרוב כתנאי ס� להשתתפות במכרז 19.להיפסל

א פג� מהותי בהצעה שלא נית למחול עליו בגלל הפגיעה יעמידה בתנאי ס� ה�אי

20.בשוויו
  

ויו לבה של גישה מחמירה זו ע� פגמי� בערבות להצעה במכרז הוא בעקרו השו, אכ

 זאת חר� האבד הכלכלי 21 .העל של דיני המכרזי��העל וכתכלית�ובראיית השוויו כעקרו

 ואפילו בהיעדר 22,שייתכ שנגר� לרשות בשל פסילת ההצעה המיטבית מבחינה כלכלית

כאשר השאלה שעמדה ,  כ�23.ראיות קונקרטיות לפגיעה בטוהר המידות או לחשש שכזה

בי פג� זניח בערבות לבי הנזק לרשות הציבורית בפסילת על הפרק הייתה איזו לכאורי 

וכי , ההצעה עמד בית המשפט על כ� שדי ההצעה להיפסל בשל השמירה על עקרו השוויו

 
 אלא בעצ� מת� האפשרות לתק� את –) ביחס למציעי� האחרי�( שאז תמיד תהיה פגיעה בשוויו� –

). ביניש) כתוארה אז( לפסק דינה של השופטת 5' פס, ש�, ב.ת.יחברת  ראו עניי�(הפג� או למחול עליו 
רי� בשל הפג� שנפל הפגיעה הנבחנת בשוויו� היא אפוא א� צמח למציע יתרו� על פני המציעי� האח

 ועדת –מנהלת אורות לתעסוקה ' מ נ"מטאור מערכת טכנולוגיה וארגו� בע �2126/10 "ראו למשל עע(
: להל�( )8.12.2010, פורס� בנבו(ו לפסק דינו של השופט רובינשטיי� "כ' פס, המכרזי� הבי� משרדית

" התחרות הוגנת בתנאי� של שוויו�"קרו� שלפיו המכרז בא לקד� י על משקל הע– ))מטאורעניי� 
 )1962 (27 )20(ד טז"פ, החקלאות�שר' מ נ"בית אריזה רחובות בע 292/61� "זה ראו בג" קרו�יע"ל(
ההתמקדות בשאלה א� צמח למציע יתרו� א� לאו כדר� לבדיקת . )בית אריזה רחובותעניי� : להל�(

להבדיל , ביטוי לאימו� של אמת מידה של שוויו� מהותי בדיני המכרזי�הפגיעה בשוויו� היא לדעתנו 
 ספר יצחק " השוויו� אינו עיקר–מטרות המכרז "ראו לעניי� זה הדיו� אצל עומר דקל . משוויו� פורמלי

דקל : להל�) (2005, יואב דות� ואריאל בנדור עורכי� (470, 441ממשל וחברה ,  על משפט–זמיר 
המבחי� ג� בי� השוויו� , 115–107' בעמ, 5ש "לעיל ה, מכרזי�ראו ג� דקל ; ")מטרות המכרז"
 ".חוקתי"לשוויו� ה" מינהלי"ה

 השאלה אינה עוד א� מדובר בפג� טכני או מהותי אלא א� יש לפסול את ההצעה –וממילא בהמש� לכ�   17
, אזי'חגעניי� ; וברא�' לפסק דינו של השופט ג12' פס, 9ש "לעיל ה, ופירטל אראו למשל עניי� . או לא

 .וברא�' לפסק דינו של השופט ג12' פס, 9ש "לעיל ה
  .יה' לפסק דינה של השופטת פרוקצ41' פס, 6ש "לעיל ה, אחי� אוז�ראו למשל עניי�   18

: להל� ()1976 (513, 505) 1(ד לא"פ, שמש�המועצה המקומית בית' גוזל� נ 368/76� "ראו למשל בג  19
 לפסק דינה של 12' פס, 7ש "לעיל ה,  אפקו�עניי�; 746' בעמ, 12ש "לעיל ה,  מורא�עניי�; )גוזל�עניי� 

 לפסק 8–7' פס ,מ"ערי� חברה לפיתוח עירוני בע' מ נ"מגנזי תשתיות בע �21/13 "עע; השופטת נאור
, 6ש "לעיל ה, � אוז�אחיעניי� ; )מגנזיעניי� : להל� ()24.3.2013, פורס� בנבו(דינו של השופט סולברג 

 "כלל פסילה"מדובר במצבי� אלה ב, כפי שהובהר בפסיקה .יה' לפסק דינה של השופטת פרוקצ42' פס
, פורס� בנבו (משרד עורכי די�' מלכה אנגלסמ� ושות' אריה סער משרד עורכי די� נ 4246/14מ "ראו עע(

 .))אריה סערעניי� : להל�(דינו של השופט הנדל '  לפס4' פס, )20.1.2015
כ� ראו עניי� ; 219, 212–205, 55' בעמ, 4ש "לעיל ה, הררי; 908' בעמ, 16ש "לעיל ה, ב.ת.יחברת  עניי�  20

 .821' בעמ, 7ש " לעיל ה,אפליקו��ניו
  .38–37' בעמ, 2ש "לעיל ה, גמשפט מינהלי ארז �ברק  21

 לפסק דינה 43' פס, 6ש "לעיל ה,  אחי� אוז�עניי�; 906–905' בעמ, 16ש "לעיל ה, ב.ת.יחברת  ראו עניי�  22
 .יה'של השופטת פרוקצ

  ).1990 (443, 441 )2(ד מד"פ, עיריית נצרת עילית' מ נ"לוי קבלני בני� בע. א 751/89� "ראו למשל בג  23
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נוס� ו 24.אי לערו� מאז נזק ותועלת בי השוויו מזה לבי הפגיעה בעלות הכלכלית מזה

ת הגישה המחמירה כלפי פגמי� מנומק, שה� העיקריי� בנדו, על שיקולי� של שוויו

בערבות המכרז ג� בחשיבות הוודאות ופשטות ההכרעה של ועדת המכרזי� ומניעת 

 וכ בשמירה על המקצועיות של המציע 25;התדיינות מיותרת בשאלת תוק� הערבות

26.סלחנות כלפי חוסר מקצועיות שלו כבר בשלב מוקד� של המכרז�ואי
  

הוכרו בפסיקה מקרי� , בות מביא לפסילת ההצעהשהג� שלרוב פג� בער, חשוב להזכיר

מיוחדי� ויוצאי דופ שבה� נית להכשיר פג� בערבות להצעה במכרז תו� הימנעות 

 ה� יוחדו בהיות� במצטבר פעולה 27".נדירי� ביותר"מדובר במקרי� . מפסילת ההצעה

 28,יותהעולה מ הערבות עצמה בלא ראיות חיצונ) כגו טעות קולמוס(טעות , בתו� לב

29. כל עוד אי בהכשרת הפג� האמור בערבות משו� פגיעה בעקרו השוויו–ובנוס� 
  

העל �מ האמור לעיל נקל לראות שסוגיית המפתח היא עקרו השוויו ומעמד, אכ

על פי עקרו השוויו ועל יסוד הפגיעה בו תיחת� . שנית לו בפסיקה בדיני המכרזי�

על זה של �מהו מקור מעמד. של פג� בערבות המכרזקרו תוצאת ההתדיינות במקרה יכע

  ?עקרו השוויו בדיני המכרזי�

  של דיני המכרזי�" העל�תכלית"עקרו� השוויו� כ. 2

 – כלומר בשלב המקדי� להתקשרות חוזית של רשויות הִמנהל 30,עסקינ במכרזי� ציבוריי�

תחרות מאורגנת "וא המכרז הציבורי ה. הוא השלב שבו ה מחליטות ע� מי להתקשר בחוזה

 קיימי� סוגי� שוני� של 31".בי מציעי� המתקיימת על פי כללי� פורמאליי� ושוויוניי�

 
, 643) 5(ד נא"פ,  משרד הביטחו�–מדינת ישראל ' מ נ"ידע מחשבי� ותוכנה בע 4683/97א "ראו ע  24

לצד קביעה שג� במונחי� כלכליי� גרידא , זאת. )ידע מחשבי� ותוכנהעניי� : להל� ()1997 (647–646
  .רווח כלכלי כביכול לטווח הקצר בהכשרת הפג� משק� למעשה פגיעה כלכלית לטווח הרחוק

  .א לפסק דינו של השופט רובינשטיי�' פס, 11ש "לעיל ה, ר.ע.ג.מראו למשל עניי�   25

על כל מציע להבי� : " לפסק דינו של השופט הנדל4' פס, 9ש "לעיל ה, אוניברסיטת ב� גוריו�ראו עניי�   26
ולבדוק , צועיות ג� במילוי דרישותיו הטכניות של המכרזעליו להפגי� מק. כי עסקינ� בסוג של מקצוע

עלול , יחס סלחני כלפי מציעי� שלא עשו כ�. בדקדקנות את הערבות הבנקאית שהוא מצר� להצעה
אלא א� בשלב ביצוע העבודה ,  לא רק בשלב ההצעות–לתמר� גילויי� נוספי� של חוסר מקצועיות 

  ".שלשמה הוצא המכרז

 .908' בעמ, 16ש " לעיל ה,ב.ת.יחברת  עניי�  27
 אחי� כ� ראו עניי�; )2003 (512, 505) 3(ד נז"פ, אבראהי�' אר נ'המועצה המקומית מג �1966/02 "עע  28

  .יה'וקצ לפסק דינה של השופטת פר44' פס, 6ש "לעיל ה, אוז�

ש "לעיל ה, שדות נגבעניי� ;  לפסק דינו של השופט מלצר6' פס, 1ש " לעיל ה, אדמונית החורשראו עניי�  29
  . לפסק דינה של השופטת חיות23' פס, 16

  ). 1964 (226, 226 כ  הפרקליט"דיני מכרזי� ציבוריי�"יצחק זמיר : מאמרוכהגדרתו של יצחק זמיר ב  30

  .27–26' בעמ, 2ש "לעיל ה, גמשפט מינהלי ארז �ברק  31
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כמו ג� ניהול , אול� ככלל עצ� החיוב במכרז.  ומערכות דיני� שונות להסדרת�32"מכרזי�"

   33.מבוססי� על שלוש תכליות עיקריות, המכרז

גיעה בטוהר המידות והקטנת החשש מניעת פ,  היא מניעת שחיתותהראשונההתכלית 

 המכרז ככלי לבחירת 35. היא השוויוהשנייה התכלית 34.מפני קבלת החלטה במשוא פני�

הגור� שעמו תתקשר הרשות המנהלית בחוזה בא לקד� ולהבטיח הזדמנות שווה למציעי� 

 כלומר הזדמנות שווה –כמו ג� שוויו בניהול המכרז ובבחירת הזוכה , להשתת� במכרז

כלומר השאת ,  של המכרז היא היעילות הכלכליתהשלישית התכלית 36.זכות במכרזל

אופטימאלית מבחינה "התועלת הכלכלית לרשות הציבורית והתקשרותה בהתקשרות 

 
לעיל , מכרזי�ראו בהרחבה דקל (תחרות בי� מציעי� " משחקי"כלומר צורות של , א� במישור הטכני  32

כלומר דיני� שוני� המסדירי� צורות מכרזיות , וא� במישור הנורמטיבי; )405–331' בעמ, 5ש "ה
 ).35–28' בעמ, 2ש "לעיל ה, גמשפט מינהלי ארז �ראו למשל ברק(שונות " מעי� מכרזיות"ו

' פס,  רכבת ישראל–רשות הנמלי� והרכבות ' מ נ"ינו� תכנו� יעו� ומחקר בע �687/04 "ו למשל עערא  33
המועצה עניי� ; )ינו� תכנו�עניי� : להל� ()15.6.2006, פורס� בנבו(יה ' לפסק דינה של השופטת פרוקצ12

) 1986(טלדור מערכות מחשבי�  �3813/11 "עע; 511–510' בעמ, 28ש "לעיל ה ,אר'המקומית מג
: להל� ()5.1.2012, פורס� בנבו( לפסק דינה של השופטת חיות 10' פס, מ"מל� מערכות בע' מ נ"בע

ויודגש . 14–5' בעמ, 4ש "לעיל ה,  הררי;140–91' בעמ, 5ש "לעיל ה, מכרזי�דקל ; )טלדורעניי� 
למכרז שנית� להשיג� באמצעות המכרז אלא " חיצוניות"שכוונתנו בהקשר זה אינה למכלול התכליות ה

) ספנות(דגש סחר חו�  �4011/05 "להבחנה בי� רובדי המכרז השוני� ראו עע(לתכליות המכרז ככזה 
 לפסק דינה של השופטת 33' פס, )מ"חברת נמלי ישראל פיתוח ונכסי� בע(� רשות הנמלי' מ נ"בע

שנית� ) חיצוניות(דוגמאות לתכליות . ))דגש סחר חו�עניי� : להל� ()11.2.2008, פורס� בנבו(יה 'פרוקצ
, לתקנות חובת המכרזי�) 4)(א(6' ראו תק(תכלית ההגנה על זכויות עובדי� : להשיג� באמצעות המכרז

 לפסק דינו של 4–3' פס, עיריית אשקלו�' מ נ" בע1986שלג לב�  �9241/09 "עע; 1993–ג"התשנ
מ "בע) 2000(חברת מוקד יסעור שירותי אבטחה  �5127/10 "עע; )8.7.2010, פורס� בנבו(השופט לוי 

ראו (מת� עדיפות על בסיס גאוגרפי ; ))8.5.2011,פורס� בנבו ( המשרד לביטחו� פני�–מדינת ישראל ' נ
, )העדפת תוצרת האר�(תקנות חובת המכרזי� ; 1992–ב"התשנ, לחוק חובת המכרזי�) 1א(א3, א3' ס

; )1998–ח"התשנ, )העדפת תוצרת מאזורי עדיפות לאומית(תקנות חובת המכרזי� ; 1995–ה"התשנ
,  ש�,חו�  דגש סחרראו עניי�(מניעת ניגוד ענייני� ; )לחוק חובת המכרזי�) ב(ב2' ראו ס(העדפה מתקנת 

מועצה מקומית ' מ נ"נט בע�מטרופולי �2378/12 "עע; יה' לפסק דינה של השופטת פרוקצ44' פס
 �7080/10 "עע; )12.9.2012, פורס� בנבו( לפסק דינה של השופטת ארבל 7' פס, יגאל�יאיר צור�כוכב

פסק דינה  ל15' פס,  כרכור–המועצה המקומית פרדס חנה ' מ נ" מרכז גבייה ממוחשבת בע–. ר.ע.ג.מ
� "עע; לחוק חובת המכרזי�) ב(2' ראו ס(מניעת אפליה ; ))28.5.2012, פורס� בנבו(של הנשיאה ביניש 

, פורס� בנבו( לפסק דינה של הנשיאה ביניש 9' פס, מינהל מקרקעי ישראל' סבא נ 1789/10
בד הפנימי של הרו" למכרז ראו יגאל מרזל "חיצוניות"ית התכליות הילדיו� נרחב בסוג)). 7.11.2010

  ).�2015צפוי להתפרס� ב( יח יה' לכבודה של השופטת אילה פרוקצ–משפט ועסקי� " המכרז הציבורי

  .י לפסק דינו של השופט רובינשטיי�' פס, 15ש "לעיל ה, מ" בעאחי� כאלדיראו עניי�   34

ש " לעיל ה,מכרזי�כ� ראו דקל . לתקנות חובת המכרזי�) א(א1'  תק;לחוק חובת המכרזי�) א(2' ראו ס  35
  .115–104' בעמ, 5

, 16ש "לעיל ה, "מטרות המכרז"ראו הדיו� אצל דקל . שאלה היא א� מדובר בשוויו� מהותי או פורמלי  36
 ג� בי� השוויו�  דקלמבחי�ש� , 115–107' בעמ, 5ש "לעיל ה, מכרזי�כ� ראו דקל . 469–467' בעמ

  ". חוקתי"לשוויו� ה" מינהלי"ה
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 במסגרת זו נית לכלול ג� את האינטרס הציבורי המקופל בעצ� ההתקשרות 37".כלכלית

  . באה להשיגואת התועלת הציבורית שההתקשרות) מטרת ההתקשרות(

 .הרי שההבחנה ביניה אינה תמיד ברורה, הג� שמדובר לכאורה בשלוש תכליות נפרדות

נית לטעו שההקפדה על טוהר המידות בדיני המכרזי� נעשית באמצעות ההקפדה , למשל

הדיו בפסיקה ובספרות מתרכז בעיקר בשתי התכליות ,  מכל מקו�38.על עקרו השוויו

אי להתפלא על כ� לדעתנו היות שא� . מזה והיעילות הכלכלית מזה השוויו –האחרונות 

, מדובר במקרה שיש בו בעיה של טוהר מידות או חשש מספיק לפגיעה בטוהר המידות

נניח אפוא למקרי� אלה . ההצעה וא� המכרז כולו, נדמה שאי קושי בפסילת הערבות

 חשש לפגיעה בטוהר ונתרכז במקרי� השכיחי� יותר שבה� אי בפני עצמ� כעומדי�

אול� עומדת על הפרק שאלת היחס בי תכליות השוויו מזה ליעילות הכלכלית , המידות

שאלה זו היא שאלה מרכזית בדיני המכרזי� וסוגיית הפג� בערבות בהצעה במכרז היא . מזה

 
בתו� תכלית זו נית� וראוי לכלול ג� את רכיב האיכות של ההצעה . 103–98' בעמ, ש�ראו בהרחבה   37

כ� ראו את הדיו� באפשרויות השונות של הגדרת . גל� ג� הוא את התועלת מבחינת הרשות הציבוריתהמ
ברק מדינה . 464–460' בעמ, 16ש "לעיל ה, "מטרות המכרז"במכרז אצל דקל " היעילות הכלכלית"

, ות לא רק במונחי ההצעה הטובה ביותר לרשות בפועלמסביר בהקשר זה כי יש לבחו� את התועלת לרש
במוב� זה של יצירת כללי תחרות שישפיעו , אלא ג� בהשפעה של המכרז על המציע בכוח היעיל ביותר

ברק מדינה (לא רק על בחירה בי� הצעות קיימות שהוגשו במכרז אלא ג� על היצע ההצעות ותוכנ� 
 363, 359 ד עלי משפט" מכרזי�:  ספרו של עומר דקל–ראל החיפוש אחר תאוריה של דיני מכרזי� ביש"
לתו� תכלית זו של יעילות כלכלית נית� להוסי� ג� את תכלית המשנה שהיא עידוד התחרות ). 2005(

משפט ארז �ראו ברק(החופשית שהיא תועלת כלכלית לציבור כולו ולאו דווקא ממכרז זה או אחר 
  ).36' בעמ, 2ש "לעיל ה, גמינהלי 

ש� נקבע כי עקרו� השוויו� הוא אמת מידה , 906' בעמ, 16ש "לעיל ה, ב.ת.יחברת  ראו למשל עניי�  38
ות היא השאלה א� מניעת השחיתות והפגיעה בטוהר המיד. אובייקטיבית לשמירה על טוהר המידות

תכלית עצמאית של דיני המכרזי� או שמא היא נבלעת בעקרו� השוויו� והיא חלק ממנו יכולה לזכות 
דקל מציי� בנפרד את התכלית של מניעת השחיתות כתכלית חשובה במיוחד של דיני . לתשובות שונות

ג� בספרו מובאת המטרה של שמירה ). 460–457' בעמ, 16ש "לעיל ה, "מטרות המכרז"דקל (המכרזי� 
לעיל , מכרזי�דקל (על טוהר המידות ומניעת שחיתות כמטרה הראשונה הנמנית במסגרת מטרות המכרז 

ונית� להבי� ,  המכרזי�נוספת של" מטרת רקע"ארז מציינת שמדובר ב�אול� ברק). 94–93' בעמ, 5ש "ה
שהיא תכלית בפני , שכ� חתירה לשוויו�, בתכלית השוויו�" נבלעת"את עמדתה כקובעת שמטרת רקע זו 

וג� א� אי� חשש לשחיתות או למשוא פני� ; אינה מתיישבת ממילא ע� משוא פני� וע� שחיתות, עצמה
). 40ש "ה, 36' בעמ, 2ש "לעיל ה, גמשפט מינהלי ארז �ברק) (וביעילות( עדיי� יש הכרח בשוויו� –

ובמוב� זה החתירה , ארז מציינת שהעדפה מושחתת של רשות מנהלית אינה יעילה�ברק, מעבר לכ�
א� היא את התכלית של מניעת " בולעת "– כ� נית� להבי� –ליעילות כתכלית של דיני המכרזי� 

כטיעו� ). 43ש "ה, 37' בעמ, ש�(ולכ� אי� מדובר בתכלית עצמאית של ממש , הפני�השחיתות ומשוא 
, ראשית: מציי� דקל בי� היתר, שלפיו יש מעמד עצמאי לתכלית בדבר מניעת שחיתות ומשוא פני�, נגד

שיש חשיבות לא רק למניעת שחיתות בפועל ומניעת משוא פני� בפועל אלא ג� למניעת החשש לתוצאה 
במוב� זה יש חשיבות לשקיפות ההלי� ולהגינותו ג� כער� . למראית של משוא פני� או שחיתותכזו וא� 

 ייתכנו – אפילו בנוקשות� –היות שג� לפי דיני המכרזי� עצמ� , שנית; של אמו� ברשות הציבורית
יש חשיבות לקיו� עצמאי של התכלית , )למשל בהכשרת פגמי� בערבות(מקרי� של סטייה מ� השוויו� 

' בעמ, 5ש "לעיל ה, מכרזי�דקל " (משלימה" ולו כתכלית –עניינה מניעת שחיתות ומשוא פני� ש
95–98.(  
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 טלו מקרה שבו ההצעה שצורפה לה הערבות 39.פעמי� רבות מקרה פרטי של מתח זה

אול� בהכשרת . ובה ביותר לרשות הציבורית מבחינת היעילות הכלכליתהפגומה היא הט

איזו תכלית ). בפועל או בכוח(הפג� בערבות יש משו� פגיעה בשוויו בי המציעי� 

  ?עדיפה

עמדת הפסיקה בעניי זה היא ברורה והיא מעלה על נס את תכלית השוויו בדיני 

 לבי התועלת הכלכליתבעימות בי השוויו,  כפועל יוצא מכ�40.המכרזי� , עקרו השוויו

ככלל פג� שנפל בערבות , כאמור לעיל,  ממילא41.ועל פיו תיקבע התוצאה המשפטית, גובר

ודי בפגיעה זו כדי , שכ בכ� תהיה פגיעה בעקרו השוויו, אינו נית למחילה או לוויתור

כוו בגישה מדובר במ, לפי עמדת בית המשפט העליו עצמו. להביא לפסילת ההצעה

א� אי סטייה " בשבע עיניי�" הבאה לבחו – 42"בית שמאי" גישת –דווקנית ומחמירה 

43. לא לאפשר אותה–וא� יש סטייה כזו , מעקרו השוויו
  

 
 378, 376) 2(ד כה"פ, ראש עירית ירושלי�' מ נ"חברת נדבכי� ונתיבות בע 266/71� "ראו למשל בג  39

מוב� שלא בכל החלטה של .  לפסק דינה של השופטת חיות14' פס, 33ש "לעיל ה,  טלדורעניי�; )1971(
ולעתי� יש ביניה� הרמוניה כ� שההחלטה של ועדת המכרזי� , ועדת המכרזי� יש מתח בי� התכליות

מי� מצבי� שבה� פסילת ג� בכל הקשור ליעילות הכלכלית ברור שקיי. מקדמת את כל התכליות ג� יחד
למשל כאשר הפג� מעיד (הצעה למשל בשל פג� בערבות היא לא רק שוויונית אלא ג� עדיפה כלכלית 

או אז אי� בהכרח מתח בי� תכלית ). איתנות כלכלית של המציע או היעדר רצינות של ההצעה�על אי
ראו , לסתירות בי� התכליותלדוגמאות לעניי� זה ולדוגמאות נוספות . השוויו� לבי� תכלית היעילות

   .117–116' בעמ, 5ש "לעיל ה, מכרזי�בהרחבה דקל 
 �5498/09 "עע; יה' לפסק דינה של השופטת פרוקצ38' פס, 6ש "לעיל ה, אחי� אוז�ראו למשל עניי�   40

פורס� ( לפסק דינה של השופטת ארבל 12' פס ,מ"אוצר מפעלי י� המלח בע' מ נ"אלי בנמל בע�ניו
עניי� ; 905' בעמ, 16ש "לעיל ה, ב.ת.יחברת עניי� ; )בנמלאלי �ניועניי� : להל� ()11.10.2011, בנבו

לחוק חובת ) א(2' כ� ראו ס.  י לפסק דינו של השופט רובינשטיי�'פס, 15ש "לעיל ה, מ" בעאחי� כאלדי
 לפסק דינה של 7' פס, מ"בע) 1993(גז �פז' מ נ"גז טבעי בע –אמישרגז  �5949/07 "עע; מכרזי�

 –מדינת ישראל ' מ נ" בעאיזי אהרו�" מנורה" 6283/94א "ע; )28.4.2008, פורס� בנבו(הנשיאה ביניש 
, גמשפט מינהלי ארז �ברק; )1995 (27–26, 21) 1(ד נא"פ, )מנורהעניי� : להל� (משרד הבינוי והשיכו�

גבריאלה שלו ; 448–443' בעמ, 16ש "לעיל ה, "מטרות המכרז"דקל ; 45ש "ה, 37' בעמ, 2ש "לעיל ה
 –ושוב נזכיר . 16–15' בעמ, 4ש "לעיל ה, הררי; )1999 (164–163 חוזי� ומכרזי� של הרשות הציבורית

יו� הוא השוו, בי� היתר, ומטע� זה, הנחת המוצא היא שמניעת השחיתות מגולמת בתו� עקרו� השוויו�
  .)38ש "ההדיו� לעיל בראו (העל ולא מניעת השחיתות �תכלית

פורס� ( לפסק דינו של השופט פוגלמ� 7' פס, עמותת אקי� ישראל' מדינת ישראל נ 4363/14מ "ראו עע  41
מטרות "ראו בהרחבה דקל , פט אחרותבשיטות מש, לעמדה אחרת .)אקי�להל� עניי� ) (12.4.2015, בנבו

 .15ש "ה, 163' בעמ, 40ש "לעיל ה, שלו; 467–465' בעמ, 16ש "לעיל ה, "המכרז
 לפסק דינה של 17' פס, 16ש "עיל הל,  שדות נגבראו למשל עניי�. וכ� היא ג� מכנה עצמה בפסקי הדי�  42

ג לפסק דינו של השופט ' פס, מינהל מקרקעי ישראל' וייספיש נ �5022/06 "עע; השופטת חיות
ש "לעיל ה, מ" בעאחי� כאלדיעניי� ; )2008וייספיש עניי� : להל�) (15.4.2008, פורס� בנבו(רובינשטיי� 

פסק  ,מועצה מקומית כפר קרע' עיד נ �6063/05 "עע; יד לפסק דינו של השופט רובינשטיי�' פס, 15
ביטוי לגישה המחמירה נית� למצוא למשל בדברי ). 7.2.2007, פורס� בנבו(דינו של השופט רובינשטיי� 

, מגיש הצעה המדקדק בתנאי מכרז ראוי שייצא נשכר,  דברכללו של"השופט רובינשטיי� שלפיה� 
א לפסק דינו של ' פס, 11ש "לעיל ה, ר.ע.ג. מעניי�". תבוא עליו ברכה –והמחמיר ע� שאינו מדקדק בה� 

, 2ש "לעיל ה, גנהלי משפט מיארז �ראו עוד על הגישה המחמירה האמורה בברק. השופט רובינשטיי�
 ראו) כפי שיוסבר בהרחבה בהמש� המאמר(לגישה אחרת שלא קנתה לה אחיזה בפסיקה . 38–37' בעמ

, תי על הטענה הנשמעת לא אחתנתתי דע ("516' בעמ, 7ש "לעיל ה,  מרגליתדברי השופט לוי בעניי�
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להצדקת העמדה המעדיפה את עקרו השוויו בדיני המכרזי� על פני היעילות הכלכלית 

שיש לה הטיה , של ועדות המכרזי�הרצו להקטי את שיקול הדעת : הובאו כמה טעמי�

מובנית לטובת הכשרת הצעות פגומות כדי לקד� דווקא את האינטרס הכלכלי של הרשות 

ובכ� להקטי ג� את החשש מפגיעה בטוהר המידות או מיצירת מראית עי של , הציבורית

ת  עידוד אמו הציבור במכרז וברשות המנהלית תו� הנחת יסוד שבפסיל44;פגיעה בשוויו

הצעות בשל פגמי� בערבות תהא בטווח הארו� ג� יעילות כלכלית בשביל הרשות 

בגישה אחרת ומִקלה " מדרו חלקלק" טעמי� נוספי� שהוזכרו היו החשש ל45.הציבורית

 וכ מניעת התדיינות משפטית 46,"במציאות הישראלית"שלא תהיה ברורה וחדה דייה 

חד וודאי של , תועלת שבקביעת כלל ברור בשל ה47מיותרת בנוגע להחלטות ועדת המכרזי�

   48.שיש לו יתרו מיוחד בדיני המכרזי�, שיקול הדעת

משמעית זו המעדיפה את תכלית �יצוי עוד שהובעה בספרות ביקורת על עמדה חד

 אול� ביקורת זו לא 49.השוויו בדיני המכרזי� מהתכלית של השאת היעילות הכלכלית

 
מאפייני� ייחודיי� המחייבי� נקיטתה , באופ� מובהק ביחס לענפי משפט אחרי�, ולפיה לדיני המכרזי�

בייחוד לנוכח התפיסה שאינה חדשה עמנו , לא אוכל לקבל גישה זו. פריורי�של גישה דווקנית ונוקשה א
, כשלעצמי. לית שבבסיס הדיני� המסדירי� אות�פי מהות� ואל מול התכ�כי סוגיות משפטיות נבחנות על

  ").איני רואה מה עיגו� יש לה לגישה דווקנית ומצמצמת בתכלית� של דיני המכרזי�

  .131–126' בעמ, 5ש "לעיל ה, מכרזי�ראו עוד בדקל   43

ההקפדה על השוויו� באה בי� היתר בשל הקושי , במוב� זה. 107–104' בעמ, 4ש "לעיל ה, ראו הררי  44
להוכיח בפועל קיומה של שחיתות ומתו� הנחה שרבי� מהמצבי� של שחיתות בפועל יבואו לידי ביטוי 

  . בסטייה מ� השוויו�

 101, 85) 4(ד לו"פ, שר הבריאות' מ נ"מיגדה בע 688/81� "בג; 683' בעמ, 13ש "לעיל ה, מיגדהעניי�   45
מבני פלס חברה הנדסית לבני� ופיתוח  173/82� "בג; 27–26' בעמ, 40ש "לעיל ה ,מנורהעניי� ; )1982(

  . )מבני פלסעניי� : להל� ()1982 (476, 472) 2(ד לו"פ, עיריית נהריה' מ נ"בע

יהלומית  �7799/05 "עע; א לפסק דינו של השופט רובינשטיי�' פס, 11ש "לעיל ה, ר.ע.ג. מראו עניי�  46
סק דינו לפ) 3(ד' פס,  החשב הכללי– משרד האוצר –מדינת ישראל ' מ נ"פר� עבודות בניי� ופיתוח בע

פסק דינו של השופט , 7ש "לעיל ה,  אפקו�עניי�; )14.5.2006, פורס� בנבו(של השופט רובינשטיי� 
' בעמ, 7ש "לעיל ה,  מרגליתבעניי�) בדעת מיעוט(א� ראו מנגד פסק דינו של השופט לוי . רובינשטיי�

515–516.  

  .106–105' בעמ, 4ש "לעיל ה, ראו הררי  47

 לפסק דינו של 13' פס, משרד האוצר – מדינת ישראל' מ נ"שערי ריבית בע �8696/10 "ראו למשל עע  48
  ).6.9.2011, פורס� בנבו(השופט הנדל 

הטוע� , ר עומר דקל" בעיקר מפי ד,ת שניתנה לעקרו� השוויו� בפסיקה זכתה לביקורתהעדיפות המוחלט  49
כי העדפה זו אינה עולה בקנה אחד ע� מדיניות בית המשפט העליו� בכל הקשור לעקרו� השוויו� 

עקרו� השוויו� מוכר ככלל כער� יחסי ולא ). 131' בעמ, 5ש "לעיל ה, מכרזי�ראו דקל (בהקשרי� אחרי� 
על כ� נטע� שאי� הצדקה אנליטית להעדפתו . קרו� שיש לאזנו אל מול אינטרסי� אחרי�יכע; ער� מוחלט

, עוד נטע� שיש לדחות את עמדת הפסיקה). 132–131' בעמ, ש�(רק בדיני המכרזי� " על�עקרו�"כ
שכ� היא מונעת , טווח הקצר א� היא יעילה בטווח הארו�שלפיה ההקפדה על השוויו� אולי אינה יעילה ב

מחזקת את האמו� בשיטת המכרז וברשות הציבורית ומחייבת את המציעי� להתייחס ברצינות , שחיתות
כביקורת על עמדה זו בפסיקה נטע� שהתקשרות לא יעילה וא� אבסורדית אינה מחזקת . לדרישות המכרז

ילת הצעות ראויות מבחינה כלכלית בשל פגמי� זניחי� לכאורה שפס; את אמו� הציבור במכרז וברשות
נטע� ג� שגישה לא . היא ג� יוצרת התדיינות משפטית מיותרת והיא אינה יעילה כלכלית. היא מקוממת

 'בעמ, ש�(יעילה מבחינה כלכלית תוביל לניסיונות של הרשות הציבורית להתחמק מעריכת מכרז 
ני המכרזי� כפועל יוצא של קשיחות רבה מדי של הכללי� וביקורת לשכיחות של הפרות די. )133–132



יגאל מרזל
  

  ה"תשע מה משפטי	

214  

קרו השוויו נותר ועודנו ליבת הפעלתו של שיקול העל של ע�ומעמד, התקבלה בפסיקה

50.במכרז) ובערבות(הדעת בדיני המכרזי� ובטיפול במצבי� של פג� בהצעה 
  

  ?כלל הפסילה" ריכו�: "מכרזלהצעה בפג� בערבות . 3

וכ של כלל , על פי הפסיקה, בשל העדיפות הברורה של עקרו השוויו בדיני המכרזי�

היה נית , א מכ� של הצעות במכרז שצורפה לה ערבות פגומההפסילה שנקבע כפועל יוצ

אול� . לצפות לכאורה למיצוי סוגיה זו בדיני המכרזי� בלא צור� בהתדיינות נוספת

חר� ההלכות הברורות והגישה המחמירה כלפי פגיעה בשוויו . המציאות היא אחרת

שוב ושוב נעשי� . וסקת ההתדיינות בסוגיית הפג� בערבות להצעה במכרז אינה פ,במכרזי�

ניסיונות לבחו את כלל הפסילה האמור וכדי הימנעות אפשרית מ התוצאה הקשה של 

  ?ומדוע. פסילת ההצעה רק בשל הפג� בערבות

אינו " שוק המכרזי� ", היא העובדה שחר� כלל הפסילה הברור כביכולאחתסיבה 

א לעמוד בתנאי הערבות לכאורה כל שנדרש מ המציע במכרז הו. בהכרח מפני� את הכלל

 
נטע� שהניסיו� , ולבסו�. 366, 360' בעמ, 37ש "לעיל ה, שיפוטית גוברת והולכת ראו עוד במדינה

כאשר ; חוזרי� על עצמ� ספק א� הוכיח את עצמו לנוכח הפגמי� הטיפוסיי� ה–את המציעי� " לחנ�"
כאשר הגשת רוב ההצעות אינה מלווה בייעו� ; ממילא מדובר במציעי� שוני� זה מזה בכל מכרז ומכרז

דקל ניסה למצוא בספרו הסברי� לגישתו ). 133' בעמ, 5ש "לעיל ה, מכרזי�ראו בהרחבה דקל (משפטי 
, מניעת מדרו� חלקלק, למשל בשל הרצו� לשמור על טוהר המידות, ת המשפט העליו�המחמירה של בי

דקל דוחה . עדיפות לכלל ודאי וברור וכ� רצו� להימנע מהותרת שיקול דעת רחב בידי ועדת המכרזי�
בציינו שאי� הצדקה לקביעת כלל כה מחמיר בשל מניעת שחיתות כי רוב , נימוקי� אפשריי� אלה

אול� הוא כאמור בניגוד , הוא טוע� שהכלל הקיי� מתיימר להיות ודאי. אינ� כאלההמצבי� בפועל 
ומדיניות כללית זו מקוימת בידי הרשות המנהלית בהכרעות , למדיניות הכללית של האיזו� בי� השיקולי�

' בעמ, ש�(ולכ� אי� הצדקה לצמצ� את שיקול הדעת של ועדת המכרזי� דווקא , חשובות בהרבה
עומר דקל , ראו עוד לאחרונה. 455–451' בעמ, 16ש "לעיל ה, "מטרות המכרז"כ� ראו דקל ). 135–132

"  הצעה להסדר חלופי באשר לדינ� של הצעות פגומות במכרז–לא חייבי� לפסול הצעה פגומה "
לביקורת נוספת על עדיפות "). צעה פגומהלא חייבי� לפסול ה"דקל : להל�) (2015( 157מה  משפטי�

 ,4ש "לעיל ה, ראו הררי, עקרו� השוויו� בפסיקה בהקשר של תוצאה של פסילת הצעות בשל פג� בערבות
בה עיו� חוזר בשאלת פסילתה של ערבות מיטי"וקסלר ודורו� תמיר �כ� ראו איילת סימו�; 222' בעמ

 ).2012 (67–66, 62 2/ טתאגידי�" במכרז
 ובמאמר שפרס� )5ש "לעיל ה, מכרזי�דקל ( 2004כתיבתו של דקל בנדו� הייתה כאמור בספרו משנת   50

� "ראו למשל עע(כמוב� לכתיבה זו " ערה"הפסיקה . )16ש "לעיל ה, "מטרות המכרז"דקל ( 2005בשנת 
 לפסק דינה של השופטת ארבל 7' פס, מ"אל על נתיבי אוויר לישראל בע' מ נ"בני מאיר בע 5831/05

העל לעקרו� �אול� הפסיקה נותרה עקיבה בשני� שחלפו מאז במת� מעמד, ))29.10.2006, פורס� בנבו(
ראו בעניי� זה . � בי� השוויו� לבי� התכליות האחרות של דיני המכרזי�השוויו� בלא קביעת מנגנו� איזו

א� השוו ג� להסתייגות בהמש� ,  לפסק דינו של השופט סולברג7' פס, 19ש "לעיל ה, מגנזילמשל עניי� 
 לפסק דינו 3' פס, נהל מקרקעי ישראלמי' מ נ" בע2005סופר פלא  �2951/11 "עע;  לפסק הדי�8' פס

 לפסק דינה של 14' פס, 33ש "לעיל ה,  טלדורעניי�; )14.3.2012, פורס� בנבו(של השופט הנדל 
. 366–363' עמ, 37ש "לעיל ה, לביקורת עיונית על חלקי� מגישתו של דקל ראו מדינה. השופטת חיות

בי� היתר טוע� מדינה שההכרה ביעילות הכלכלית של שיטת המכרז מבוססת בהגדרה על כללי משחק 
ולכ� הטענה ליעילות כלכלית מוגברת בשיטה שבה יש שיקול דעת רחב יותר לוועדת המכרזי� , נוקשי�

אינה נובעת כלל מ� הטיעו� "הוסי� שעמדה מעי� זו ו, בהכשרת פגמי� בהצעות טעונה הוכחה כלכלית
  ).364' בעמ, ש�" (ולכאורה לפחות היא א� עומדת בסתירה לו, הכלכלי
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נוסח הערבות המדויק מצור� לא פע� למכרז עצמו כדי למנוע תקלות . ככתבה וכלשונה

שאמו על הדיוק ,  מנפיק הערבות הוא ככלל מוסד בנקאי51.שיביאו לפסילת ההצעה

שעלול להוביל קשה לראות תמרי� של מציע לכלול במכוו פג� בערבות . במסמ� מסוג זה

 כ� במיוחד א� הפג� בערבות אינו נות לו כל יתרו אלא שהוא 52.לופסילת הצעתו של

למשל מת ערבות המיטיבה ע� הרשות הציבורית (מכביד עליו בהוצאות נוספות על הנדרש 

 ובכל זאת הפגמי� בערבויות חוזרי� לה� ועמ� ההתדיינות הרבה 53).יותר מהנדרש

ע את התוצאה של פסילת הצעת� שבה מציעי� מבקשי� לנסות ולמנו,  התדיינות54.בנדו

לא פע� הצעה ;  לא פע� הצעה שהייתה יכולה לזכות את אותו המציע במכרז–כולה 

לא בכדי נית למצוא בפסיקה עצמה עמדות שונות . שמשיאה את התועלת הכלכלית לרשות

בשאלת ההצלחה של הגישה המחמירה בהכוונת ההתנהגות של המציעי� בעניי חשוב 

55.זה
  

 
ראו למשל (זו ההמלצה בפסיקה על מנת להקטי� את הסיכו� לפגמי� שיביאו לפסילת ההצעה כולה ו  51 

 .)וברא�' לפסק דינו של השופט ג14' פס, 9ש "לעיל ה, טל אופירעניי� 
) 2(ד כו"פ, עירית ירושלי�' ר נ"מבואות בית 249/72� "השופט ברנזו� בבגשל  ויפי� לעניי� זה דברי  52

לאיזה יתרו� יכלה לצפות ": בהקשר קרוב של פג� של אי חתימה על הצעה ,)1972 (629, 627
חתימת ההצעה השאירה לה המשיבה �ידי אי� כי על,אומרת העותרת? חתימת ההצעה שלה�מאי

בלי שאפשר יהיה לכפות עליה את . השלישית פתח לנסיגה ממנה בא� יהלו� הדבר את האינטרסי� שלה
מציאותית עד שאינה מתקבלת כלל על הדעת ואי� לתת לה �זוהי אפשרות כל כ� רחוקה ובלתי. קיומה

, � הצעה ומשקיע בה את מיטב ידיעתו המקצועיתכל אד� הטורח להכי, משקל כלשהו מטבע הדברי�
ובהגישו את ; לא יגיש אלא הצעה שבעיניו היא בעלת הסיכויי� הטובי� ביותר להתקבל. נסיונו וכספו

א� . הוא לוקח על עצמו סיכו� כספי לא קט�, הערבות הבנקאית שאינה טעונה הנמקה או ביסוס כלשהו
   ".יחזור מהצעתו בניגוד לרצו� בעל המכרז

ההוצאות היתרות למציע במצב של ערבות מיטיבה ה� בעיקר עלויות . 7ש "לעיל ה,  אפקו�ראו עניי�  53
 א� בשל סכו� ערבות גבוה –) חברת ביטוח, בנק(גבוהות יותר של הנפקת הערבות כלפי המוסד הערב 

 נוסי� ונציי� כי להגשת ערבות מיטיבה יכולות להיות .א בזאתוציותר או בשל תקופה ארוכה יותר וכי
א� תנאי המכרז עצמו קובעי� סנקציה על חריגה מתנאי הערבות , תוצאות מכבידות נוספות על המציע

לעיל , "לא חייבי� לפסול הצעה פגומה "וראו בעניי� זה הצעתו של דקל(בדמות הפחתת ניקוד למשל 
לתקנות חובת ) ב(ב16 ' תקראוו(וא� הדי� מאפשר חילוט של ערבות על פי תנאיה המיטיבי� ; )49ש "ה

לתקנות חובת ) ב(16 'בו נדונה שאלת חוקתיותה של תק, 2ש "לעיל ה,  רחמניראו עוד עניי�; )המכרזי�
  .המכרזי�

' בעמ, 5ש "לעיל ה, מכרזי�דקל ; 168' בעמ, 2ש "לעיל ה, גמשפט מינהלי ארז �ראו בעניי� זה ברק  54
' ב' בעמ, 12ש "לעיל ה, הרציג לתיאור ההיק� הנרחב של ההתדיינות בנדו� ראו עוד .574–573

  . ואיל�323' העשירי כולו בעמ ובהרחבה הפירוט הרב המצוי בפרק; "הקדמה"ל

55
חזרה והכתה בנו ההכרה בכ� שפגמי� בערבויות חוזרי� "ארז ציינה בהקשר זה ש�השופטת ברק  

, בית משפט זה הקפיד בצדק על תנאי הערבות, מחד גיסא. ומתגלי� כאב� נג� על דרכ� של דיני המכרזי�
טעויות בחישוב סכו� הערבות חוזרות על , מאיד� גיסא. כדי להבטיח שוויו� וכדי לקיי� וודאות משפטית

שפסילת� אינה משרתת למעשה את , באופ� שפוגע לעתי� ג� במציעי� רציניי�, עצמ� חדשות לבקרי�
לנוכח העובדה , פציר במשתתפי� במכרזי� להקפיד בעניי� זהנית� לחזור ולה, כמוב�. האינטרס הציבורי

ייתכ� שטוב יעשו רשויות א� יעשו , במבט מערכתי, אול�. שהטעויות בתחו� זה פוגעות קוד� כל בה�
' מ נ"מטיילי קריית שמונה בע �303/12 "עע" (כל שלאל יד� לפשט את הגדרת הדרישות ביחס לערבות

מטיילי עניי� : להל� ()3.7.2012, פורס� בנבו(ארז � של השופטת ברק לפסק דינה26' פס, עיריית צפת
, ראוי לציי�": 74' בעמ, 49ש "לעיל ה, וקסלר ותמיר�ראו דברי המחברי� סימו�כ� . ))קריית שמונה

במכרזי� בה� מגישי ההצעות , שפגמי� בערבות המכרז נופלי� במכרזי� גדולי� כקטני�, מניסיוננו
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היא הקושי שיש לעתי� בתוצאה שלפיה הצעה מיטבית , ומהותית יותר, יהשניסיבה 
נפסלת בשל פג� שולי כביכול , שכספי ציבור רבי� ייחסכו א� תזכה, לרשות הציבורית

אול� ברור שיש בכ� , עקרו השוויו המכרזי מקוד� בתוצאה זו של פסילה. בערבות ההצעה
רו� הדבר בעלויות כספיות ניכרות לרשות פגיעה במציע עצמו שהצעתו נפסלה ולא פע� כ

נדמה שלא בכדי נית למצוא בפסיקה בנדו המטמיעה .  לפחות בטווח הקצר–הציבורית 
את כלל הפסילה של הצעות במכרז שצורפה לה ערבות פגומה התייחסות ישירה לקושי 

, ות נית למצוא בהמש� לכ� בפסיקה אמירות ישיר56.ולבטי� בצדה, האפשרי בתוצאה זו
המבקשות להרחיב במקצת את שיקול הדעת במקרי� של פג� בערבות וכדי הימנעות 

ניסיו להתוות כללי� , כאמור,  ועוד נית למצוא בהמש� לכ� בפסיקה57.מפסילת ההצעה

 
כמו ג� במכרזי� בה� מגישי ההצעות כלל לא היו מודעי� לצור� , מלווי� בכל צעד ושעל בייעו� משפטי

ע� זאת קיימת בפסיקה ג� הדעה ההפוכה שלפיה יש תועלת ". בליווי משפטי בהכנת הצעותיה�
פסיקת בית . ה גוררת הכוונההכוונ: "הכוונתית בגישה המחמירה והפורמלית בדבר פסילת ערבויות

המחיר בהקפדה ג� במקרי� . [...] והקפדת הרשות תכוו� את מגישי ההצעות, המשפט תכוו� את הרשות
העומס שנוצר בשל הדרישה מ� המציע לבדוק את . מעי� אלה נועד לשרת את עקרונות השוויו� והיעילות

 עניי� ("לעומת התכליות שהוזכרו בטל בשישי� –ג� בפרטי� הקטני� , הערבות לאחר שתגיע לידו
של ראיית , ועוד בכיוו� זה).  לפסק דינו של השופט הנדל4' פס, 9ש " לעיל ה,אוניברסיטת ב� גוריו�

לעיל , אפקו�ראו דברי השופטת נאור בעניי� , התועלת בגישה המחמירה כעניי� של הכוונת התנהגות
, בעקבות התוצאות הדרסטיות שנקבעו בפסיקה לעניי� ערבות מרעה: "לפסק דינה 20' פס, 7ש "ה

מגישי ההצעות והבנקי� מקפידי� יותר כיו� על נוסח , וככלל, התמעטו התקלות בעניי� ערבות כזאת
התוצאות הנוקשות . ערבות המבוקשמסמכי המכרז כוללי� היו� לעיתי� מזומנות את נוסח ה. הערבויות

 ."שהותוו בפסיקה הביאו לשיפור רב
יתכ� כי התוצאה "לפיה� , 7ש " לעיל ה, אפקו�עניי�פסק דינו בראו למשל דברי השופט רובינשטיי� ב  56

 דנא במיוחד כמוב� אצל בעלת במקרה, היא יוצרת תחושה כבדה; שאליה הגענו אינה משביעת רצו�
א� מבקשי� אנו להשריש את התודעה של דיוק והקפדה "א� הוא הוסי� וציי� ש". ההצעה המיטיבה

ולמנוע מדרו� חלקלק וגמישות שלא במקומה , מירביי� בעמידה בדרישות המכרזי� ובלשו� הערבויות
 17' פסב, 19ש "לעיל ה, מגנזי� כדוגמה נוספת ראו דברי השופט סולברג בעניי". אצל ועדות המכרזי�

 – המציע שהצעתו הייתה פגומה[הח� �הפער הכספי שבי� הצעת עינב: אי� לכחד"לפיה� , לפסק דינו
כספי . � מליו� 10.8עומד על ס� של ] מ" י– המציע שהצעתו באה לאחריה[לבי� הצעת מגנזי ] מ"י

ייצא הפסדו , בשיקלול השיקולי� העסקיי� והציבוריי�, במאז� הכולל של המשק הישראלי, ר�ב. ציבור
ביטוי לתחושת חוסר הצדק שעלולה להתעורר במצבי� מעי� אלה נית� למצוא ג� ". של המשק בשכרו

 א� שלגישתו ככלל –" הנראות כאבסורדיות ושרירותיות"הררי מתייחס למצבי� אלה כתוצאות . בספרות
ע� זאת הוא מוסי� שעל חברי ועדת . )106' בעמ, 4ש "לעיל ה, הררי (שה הקפדנית היא ראויההגי

לתוצאות שייתפסו בעיני " אול� ג� לא להביא – וכ� ג� השופטי� –המכרזי� להקפיד בבחינת ההצעות 
  .)107' בעמ, ש� ("בסיסית של צדקהציבור כאבסורדיות ועומדות בניגוד לתפיסה 

ההצעה "לפיה� , 1ש " לעיל ה, אדמונית החורשעניי�פסק דינו בראו למשל את דברי השופט הנדל ב  57
 –להתוות אמות מידה ומצבי� שוני� בה� פג� בערבות בנקאית לא יביא לביטול ההצעה למכרז 

חיי ": 9ש "לעיל ה ,אוניברסיטת ב� גוריו�עניי� פסק דינו בב,  ראו דברי השופט סולברגכ�; "מבורכת
 שהצדק מחייב לפתוח בה� פתח – זֵעיר פה זֵעיר ש� –המעשה וטעויות אנוש מציבי� לפנינו מצבי� 

מבלי לפגוע ,  להיטיב ע� המזמי� וע� המציעי� כאחדבאופ� שיש בו כדי, לתיקו� של פג� שאינו מהותי
 11' פסב, 8ש " לעיל ה,רשות שדות התעופהדברי השופט סולברג בעניי� ; "בעקרונות דיני המכרזי�

� כשמדובר ג, דומה כי יש מקו� להרהר בטענה שכל אימת שמדובר בפג� בערבות" לפיה� ,לפסק דינו
 ".קיי� חשש לפגיעה בשוויו�, בטעות טכנית
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 אול� כאמור 58.שיאפשרו במקרי� חריגי� את הכשרת הפג� בערבות בלא פסילת ההצעה
להכשרת הפג� " תנאי שבלעדיו אי"ו הוא מעי המשות� לכללי� אלו ולמקרי� חריגי� אל

שהעדיפות של עיקרו , משמעות הדבר היא 59.והוא שלא תהא בכ� משו� פגיעה בשוויו
ונותר ממילא המתח . על כנה, השוויו נותרת בסופו של יו� ואפילו לפי גישות מקלות יותר

היא היעילות ,  המכרזי�בי עליונות עיקרו השוויו לבי התכלית החשובה האחרת של דיני
  .מתח זה מאותגר שוב ושוב בהתדיינות בנדו .הכלכלית

 להמש� ההתדיינות בנדו היא הניסיו למלט לעתי� את המציע שנפל שלישיתסיבה 
אול� אי , פג� בערבותו מפסילת הצעתו על דר� של מסקנה שלפיה אמנ� נפל פג� בערבות

אי מדובר בפג� מהותי אלא , פגיעה בשוויווא� אי מדובר ב. מדובר בפגיעה בשוויו
אלא שהתשובה לשאלה מתי פג� בערבות להצעה במכרז . בפג� טכני שנית למחול עליו

והפסיקה ,  אינה פשוטה– בפועל ולא כל שכ בכוח –מסוימת פוגע בשוויו בי המציעי� 
 בנקאית כ� למשל בשאלה א� צירו� ערבות של חברת ביטוח במקו� ערבות. מתלבטת בה

 או בשאלה א� ערבות המיטיבה ע� הרשות 60;כדרישת עור� המכרז פוגעת בשוויו
 עולה – למשל בתוק� ארו� בכמה ימי� מ המבוקש במכרז –המנהלית מעבר לתנאי המכרז 

 או בשאלה א� בהוספת הבנק מנפיק הערבות הבנקאית שורה 61;כדי פגיעה בשוויו
ימוש הערבות על דר� של דרישה בפקסימיליה בערבות שלפיה יהיה אי אפשר לדרוש מ

62.יש משו� פגיעה בשוויו, דווקא
  

ובו נציג את התזה המוצעת על , על רקע זה נבקש לעבור עתה לחלקו השני של המאמר
טענתנו תהא שההיזקקות למבחני . ידינו לטיפול במקרי� של פג� בערבות להצעה במכרז

י� החוזרי� ונשני� שבה� נופל פג� בערבות המידתיות יכולה לסייע בהתמודדות ע� המצב
  .וכדי איזו מידתי בי השיקולי� השוני�, המכרז

  החלת עקרו� המידתיות על מצבי� של פג� בערבות . ב

  להצעה במכרז

בחלקו הראשו של המאמר עמדנו על ההלכה הפסוקה בכל הקשור בפגמי� בערבות להצעה 

נוכח הפגיעה בשוויו " מהותיי�"ת כפגמי� במכרז שעיקרה ראיית מרבית הפגמי� בערבויו

 
, 646) 2(ד נא"פ,  משטרת ישראל–מדינת ישראל ' מ נ"א� מערכות בע.א�.איי 248/97א "ראו למשל ע  58

 17–9' פס, 42ש "עיל הל, 2008 וייספיש עניי�; 475' בעמ, 45ש "לעיל ה,  מבני פלסעניי�; )1997 (649
 לפסק דינו של השופט 7–5' פס, 1ש "לעיל ה,  אדמונית החורשעניי�; וברא�'לפסק דינו של השופט ג

� "עע;  לפסק דינו של השופט סולברג13–6' פס, 8ש "לעיל ה,  רשות שדות התעופהעניי�; מלצר
 לפסק דינו של השופט שה� 22' פס, מ"מגלקו� תקשורת מחשבי� בע' מ נ" בע555ברק  5408/12

 .230–229' בעמ, 4ש "לעיל ה, כ� ראו הררי; )555ברק עניי� : להל� ()14.2.2013, פורס� בנבו(
ציי� השופט בי� יתר ,  לפסק דינו של השופט מלצר6' פס, 1ש "לעיל ה, אדמונית החורש בעניי� ,לדוגמה  59

אי� בטעות "את התנאי לפיו התנאי� למת� האפשרות לוועדת המכרזי� למחול על פג� בערבות 
  ". ונה כדי להקנות למציע יתרו� הפוגע בשוויו� וביתר הכללי� של דיני המכרזי�ובתיק

 .19ש "לעיל ה,  מגנזיראו עניי�  60
 .7ש "לעיל ה,  אפקו�ראו עניי�  61
דרישה בפקסימיליה לא תחשב כדרישה לעניי� "המשפט שהוס� היה ( 11ש "לעיל ה, ר.ע.ג. מראו עניי�  62

  .) משפט שלא הופיע במסמכי המכרז–" כתב ערבות זה



יגאל מרזל
  

  ה"תשע מה משפטי	

218  

ראינו ג� שההתרכזות בשאלת הפגיעה בשוויו היא פועל יוצא . בי המציעי� בפועל ובכוח

כמו כ ראינו שנעשי� לעתי� . העל של דיני המכרזי��של תפיסת עקרו השוויו כתכלית

אול� מדובר , הניסיונות לרכ� את כלל הפסילה של הצעות שנפל פג� בערבות שצורפה ל

, ולבסו�. בחריגי� ובמקרי� יוצאי דופ הכפופי� בראש ובראשונה להיעדר פגיעה בשוויו

כפי שה� עולי� מאמירות ומהתבטאויות , עמדנו על קשיי� מסוימי� במצב הדברי� הקיי�

א� בהתייחס לקושי של שוק המכרזי� בהפנמת כלל הפסילה הנוקשה של , בפסיקה בנדו

א� בשל התוצאה הדרסטית של פסילת ; מי� החוזרי� על עצמ� בערבויותהצעה בגי פג

קשיי� במת מענה לשאלה א� פג� בשל א� ; הצעה מיטבית לרשות רק בשל פג� בערבות

 המחייב את פסילת " פג� מהותי"ולכ הוא (בערבות במקרה נתו אכ פוגע בשוויו

  .א� לאו) ההצעה

את הקשיי� , ולו במידת מה, שנית למתהטיעו שנבקש להעלות בהמש� לכ� הוא 
על דר� של היזקקות לדוקטרינת המידתיות על שלושת מבחני המשנה , שעליה� עמדנו

נית לבסס קביעה שלפיה עקרו המידתיות החל תדיר על רשויות ציבוריות , לדעתנו. שלה
הגביל רק שאת תחולת המידתיות בדיני המכרזי� אי ל, ועוד נציע. חל ג� בדיני המכרזי�

אלא שיש לראות , למצב השכיח של איזו בי זכות יסוד של הפרט לבי אינטרס ציבורי
קרו זה של מידתיות כלי איזו וחובה של הרשות הציבורית לאז איזו מידתי בי יבע

שג� לפי הקביעה , כ� נטע, המשמעות היא. שיקולי� ותכליות שהיא מוסמכת לקד�
עדיי יש , העל של דיני המכרזי��שעקרו השוויו הוא תכלית, המבוססת והמעוגנת בפסיקה

א� פסילת ההצעה היא , מקו� לבחו בכל מקרה נתו שבו נפל פג� בערבות להצעה במכרז
בבחינה זו יש לבחו א� קיי� קשר רציונלי בי פסילת ההצעה לבי קידו� . צעד מידתי

קד� את השוויו באותה המידה חל� א� אי אמצעי פוגע פחות שיש בו ל; עקרו השוויו
 א� קיי� יחס ראוי בי קידו� השוויו בפסילת ההצעה לבי –לבסו� ; פסילת ההצעה

א� במציע וא� בתכליות אחרות של דיני המכרזי� (הפגיעה הטמונה בפסילת ההצעה 
  ).ובראש היעילות הכלכלית

יש תחולה לעקרו תחילה נסביר מדוע לדעתנו : הדיו בהצעתנו זו יהא בסדר הזה
סוגיה שלמעשה לא זכתה להתייחסות מקיפה בפסיקה (המידתיות בדיני המכרזי� בישראל 

בהמש� נסביר מדוע יש לדעתנו לראות . תו� היזקקות ג� למשפט המשווה בנדו) עד כה
בתחולת עקרו המידתיות בדיני המכרזי� לא רק אמת מידה לאיזו בי זכות היסוד של 

אלא ג� כלי איזו בי השיקולי� השוני� במסגרת הפעלת שיקול , רס ציבוריהפרט לבי אינט
את היישו� . נדו ג� ביתרונותיו וחסרונותיו של המודל המוצע. דעתה של הרשות הציבורית

 נציג – היא סוגיית הפג� בערבות המכרז –של המודל המוצע בסוגיה שבמרכז מאמר זה 
  .בחלקו השלישי והאחרו של המאמר

  תחולת עקרו� המידתיות בדיני המכרזי�. 1

דומה שאי אפשר לחלוק על התפקיד המרכזי שתופסת דוקטרינת המידתיות בגדרי המשפט 

 הדוקטרינה היא עילה לביקורת 63.משפט הציבורי בפרטהעל ענפיו השוני� בכלל ו

 
 הפגיעה בזכות החוקתית – מידתיות במשפטאהר� ברק : ראו בהרחבה מחקרו המקי� של אהר� ברק  63

  ).2010 (והגבלותיה
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 היא מוצאת ביטויי� ג� בגדרי 65. ועל החלטת הִמנהל64שיפוטית על חוקתיות החוק

 התאמת האמצעי 67: שלושה מבחני משנה– כידוע – הדוקטרינה כוללת 66.הפרטיהמשפט 

; קיומו של אמצעי פוגע פחות המגשי� את המטרה; ")קשר הרציונלי"מבח ה(למטרה 

איזו בי התועלת המושגת מ האמצעי לקידו� התכלית אל מול הנזק שנגר� בשל כ� 

  ").מידתיות במוב הצר("

, השאלה א� דוקטרינת המידתיות חלה במסגרת דיני המכרזי�על רקע זה עולה לכאורה 

השאלה מתעוררת . וא� היא אחת מעילות הביקורת השיפוטית על עבודת ועדת המכרזי�

 ודאי שלא דיו מקי� בסוגיה על כל – 68היות שכמעט שאי התייחסות לסוגיה זו בפסיקה

מכרז הוא רשות הג� שהגור� המחליט בשאלת התוצאה של פג� בערבות ב. היבטיה

ככלל נבחני� בפסיקה שיקול הדעת וההחלטה שנתקבלה בלא , )ועדת המכרזי�(מנהלית 

.  החלטה מידתית– בי היתר –התייחסות לחובת הרשות המנהלית לקבל החלטה שתהא 

בי היתר משו� שאי נטענת לפני ועדות המכרזי� ובתי המשפט הטענה , ייתכ שכ� הדבר

  .המכרזי� צריכות להיות בי היתר מידתיותשלפיה ההחלטות בדיני 

אול� מבחינה עיונית נדמה שהמסקנה שלפיה המידתיות חלה בדיני המכרזי� היא 

 כלומר בפעולות של הרשות 69,"ציבוריי�"עסקינ בדיני מכרזי� . מסקנה מתבקשת

 שכ הוא ג� התקשרות חוזית של הרשות 70,למכרז ככזה אמנ� יש אופי דואלי. הציבורית

 וג� פעולה מנהלית שעליה חלי� כללי המשפט 71,יבורית שעליה חלי� דיני החוזי�הצ

 
� "ראו בפסיקה למשל בג. חופש העיסוק: יסוד� לחוק4' ס; כבוד האד� וחירותו:  לחוק יסוד8' ראו ס  64

לשכת עניי� : להל� ()1997 (367) 4(ד נא"פ, שר האוצר' נבישראל לשכת מנהלי ההשקעות  1715/97
  . )28.2.2012, פורס� בנבו (המוסד לביטוח לאומי' חס� נ 10662/04� "בג; )מנהלי ההשקעות

� "בג; )1.2.2012, פורס� בנבו (סוויל�' לשכת עורכי הדי� הועד המרכזי נ �3697/11 "ראו למשל עע  65
המפקח ' חוד נוגור 3798/09� "בג; )13.4.2011, פורס� בנבו (משרד הפני�' קו לעובד נ 11437/05

  ). 7.12.2010, פורס� בנבו (הכללי משטרת ישראל

 לפסק דינו 28–26' פס, 803) 1(ד סב"פ, מ" מקורות חברת מי� בע'שתיל נ 10078/03א "ראו למשל ע  66
; )2000 (876–874, 850) 3(ד נד"פ, סער'  נ.AES System Inc 6601/96א "ע; )2007(של השופט לוי 

 לפסק 9' פס, פלוני'  נThe Football Association Premier League Limited 9183/09א "ראו עוד ע
  ). 13.5.2012, ורס� בנבופ(דינו של השופט מלצר 

לעיל ,  לשכת מנהלי ההשקעות עניי�, למשל, כ� ראו.454–295' בעמ, 63ש "לעיל ה, ראו בהרחבה ברק  67
  . 385–384' בעמ, 64ש "ה

 מ"טייפו� קבלני� בע' מ נ"הרקולס את סנפיר בע �7736/10 "יי� זה הוא עעכמעט יחיד לענפסיקתי חריג   68
השאלה שעל " במסגרת דיו� בתנאי ס� במכרז צוי� ש).הרקולסעניי� : להל� ()6.9.2011, פורס� בנבו(

הרי שהתנאי אינו , שא� לא כ�. בית המשפט לבחו� היא א� דרישת הניסיו� מחויבת כתנאי ס� במכרז
 ) לפסק דינו של השופט עמית16' פס, ש� ("ידתיות החולש ג� על דיני המכרזי�במבח� המעומד 

אלא שלא היה בפסק הדי� דיו� בשאלה העקרונית של השלכות הקביעה ). מ" י– הוספה ההדגשה(
דומה שהחלת המידתיות . מלבד זאת דובר באותו המקרה בשאלת תוקפו של תנאי ס� במכרז. האמורה

 שכ� אי� מדובר במקרה שבו משתת� במכרז הפר את תנאי המכרז ומבקש בכל –במצב כזה פשוטה יותר 
אלא במי שמבקש להשתת� באופ� שוויוני ) א� תו� פגיעה מסוימת בעקרו� השוויו�(זאת לזכות בו 

  .89–73' בעמ, 4ש "לעיל ה, ראו עוד הררי. במכרז עצמו

  . 226' בעמ, 30ש "לעיל ה, "דיני מכרזי� ציבוריי�"של זמיר כהגדרתו   69

  . לפסק דינה של השופטת חיות10' פס, 33ש "לעיל ה, טלדורעניי�   70

 28' פס, המועצה המקומית תל מונד' טלרסקי נקו �3309/11 "ראו עע" (הזמנה להציע הצעות"בי� כ  71
אוניברסיטת ב� ראו עניי� " (חוזה נספח"ובי� כ, ))6.1.2013, פורס� בנבו(לפסק דינו של השופט עמית 
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 אול� לכאורה בכ� אי כדי להפקיע את תחולת דוקטרינת המידתיות על דיני 72.הציבורי

של " ציבורי"הטע� לכ� הוא שהדואליות הנזכרת אינה מפקיעה את האופי ה. המכרזי�

עה את תחולת� של עקרונות המשפט הציבורי וכפועל יוצא מכ� היא אינה מפקי, המכרז

כפופה הרשות העורכת מכרז לכל אות הגבלות החלות על "זמיר ש'  ציי פרופ73.עליו

פסיקת בית המשפט העליו שבה וקבעה ,  אכ74".הפעלת שיקול דעת מינהלי בדר� כלל

ו ובית המשפט לא יחלי� את שיקול דעת, שלוועדת המכרזי� אמנ� יש שיקול דעת רחב

 אול� בה בעת צוי שעל ועדת המכרזי� לפעול תו� שמירה על עקרונות 75,בשיקול דעתה

הפעולה של רשות ציבורית ככזו ותו� שבית המשפט יפעיל את עילות הביקורת השיפוטית 

 על כ ועדת המכרזי� צריכה לשקול את כל 76.של המשפט המנהלי על פעולותיה בהתא�

 
עפר , סאסי קבלני בני� 3051/08א "ע;  לפסק דינה של השופטת חיות3' ספ, 9ש "לעיל ה, גוריו�

 לפסק דינו של המשנה לנשיאה 15' פס, משרד הבינוי והשיכו�, מדינת ישראל' מ נ"בע) 1986(וכבישי� 
, 241) 5(ד נז"פ ,מינהל מקרקעי ישראל' וייספיש נ 9347/01; )19.1.2010, פורס� בנבו(ריבלי� 

ד "פ, מדינת ישראל' מ נ"כה� עיצובי� בע 3643/97א "ע ;)2003וייספיש עניי� : להל�) (2003 (250–249
 480, 441) 1(ד מג"פ, מ"בע' רביב משה ושות' מ נ"בית יולס בע 22/82נ "ד; )1999 (560, 553) 5(נג
ראו , ובי� היתר לעניי� חובת תו� הלב של הרשות הציבורית, להדגשת המרכיב החוזי במכרז. ))1989(

  . לפסק דינו של השופט זילברטל5–3' פס, 58ש "לעיל ה, 555ברק בפרט עניי� 

 אחי� כאלדיעניי� ; יה' לפסק דינה של השופטת פרוקצ12' פס, 33ש "לעיל ה,  תכנו� ינו�ראו למשל עניי�  72
  . לפסק דינו של השופט רובינשטיי�ט–ז' פס, 15ש "לעיל ה, מ"בע

ונדמה שבשל כ� אפילו בהתניה מפורשת במכרז אי אפשר להפקיע את תחולת עקרו� המידתיות על הנדו�   73
 למשל בכל הקשור , וראו העמדות השונות בשאלה א� נית� להתנות על דיני המכרזי� בתנאי המכרז–

 לפסק די� לפסק דינה של השופטת 21' פס, 33 ש"לעיל ה ,טלדורעניי� (בצמצו� הזכות לגשת לערכאות 
, מפעל הפיס' גרינברג נ 4328/09א "בכל הקשור לוויתור על סעד של צו ביניי� דווקא רעכ� ראו . )חיות

 9333/05א "רע; )25.6.2009, פורס� בנבו ()כתוארו אז ( לפסק דינו של השופט גרוניס5' פס
פורס� (גרוניס  )כתוארו אז ( לפסק דינו של השופט5' פס, מפעל הפיס' מ נ"בע) ישראל(פקרד �היולט

מדינת ' מ נ"ה מנרב אלקטרה הדרכה בע.א.מ 51671�02�11) ��מינהליי� י(� "עת; )30.10.2005, בנבו
ראו )). 10.4.2001,פורס� בנבו(  לפסק הדי�23–21' פס , אג� החשב הכללי– משרד האוצר – ישראל

;  בעיקר פסק דינה של השופטת חיות,9ש "לעיל ה, אוניברסיטת ב� גוריו�באופ� כללי יותר הדיו� בעניי� 
, פורס� בנבו (מ"בעלבני� חברה קבלנית  –אסו� ' אוניברסיטת ב� גוריו� בנגב נ �6667/12 "דנ

 ).2006 (339–338שני  כר� מכרזי�עומר דקל ; )14.11.2012
  .229' בעמ, 30ש " לעיל ה,"דיני מכרזי� ציבוריי� "זמיר  74

, 590) 1(ד נח"פ, מ"החברה לטיפול בשפכי� רמת לבני� בע' מ נ" קל בני� בע�3190/02 "ראו למשל עע  75
 לפסק דינו של השופט 18' פס, 9ש "לעיל ה, ל אופיר טעניי�; )קל בני�עניי� : להל� ()2003 (598–597

 לפסק 5' פס ,משרד החינו� – מדינת ישראל'  נ בישראלאגודת מג� דוד אדו� �2914/09 "עע; וברא�'ג
  ).24.11.2009, פורס� בנבו( של השופט עמית דינו

לעיל  ,קל בני�עניי� ; )2003 (895, 883) 1(ד נז"פ, אבו שינדי' שראל נמדינת י 334/01א "ראו למשל ע  76
 – מדינת ישראל משרד האוצר' מ נ"בזק החברה הישראלית לתקשורת בע �1847/06 "עע ;ש�, 75ש "ה

חברת  �1985/10 "עע; )25.4.2007, פורס� בנבו( לפסק דינה של השופטת חיות 6' פס ,החשב הכללי
, פורס� בנבו( לפסק דינה של השופטת נאור 8'  פס,מ" בטיחות בע.די אנד .די' מ נ"נתיבי איילו� בע

תברואה וסילוק (ד� אזור איגוד ערי�  �2311/02 "ראו עעכ� . )נתיבי איילו�עניי� : להל� ()18.7.2010
,  טל אופירעניי�; )2002 (346, 337) 6(ד נט"פ, מ" חברה לעבודות עפר בע,דסאל מרחבי�' נ) אשפה

 Omer Dekel, The Legal Theory ofראו עוד . וברא�' לפסק דינו של השופט ג9' פס, 9ש "לעיל ה
Competitive Bidding for Government Contracts, 37 PUB. CONT. L.J. 237, 260−262 (2008) .   
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 בי היתר על ועדת המכרזי� לפעול 77.ה� איזו ראויהשיקולי� הרלוונטיי� ולאז ביני

 מדוע אפוא שלא 79".מתח� סבירות" ועומד לה במסגרת הפעלת שיקול דעתה 78,בסבירות

נדמה שבמישור העיוני העקרוני מתבקשת המסקנה ,  אכ80?תחוב ג� לפעול במידתיות

בורית ככזו החל על הרשות הצי) על שלושת מבחני המשנה שלו(שלפיה עקרו המידתיות 

שלפיה מבח ,  הרקולסומוצדקת ממילא הקביעה בפסיקה בעניי, חל ג� בדיני המכרזי�

81.על דיני המכרזי�" חולש"המידתיות 
  

  מבט משווה על תחולת עקרו� המידתיות בדיני המכרזי�. 2

מסקנה שצוינה כאמור ג� בפסק , את המסקנה בדבר תחולת עקרו המידתיות בדיני המכרזי�

שבו ,  נית לתמו� ג� בעיו במשפט המשווה82,הרקולס בית המשפט העליו בעניי דינו של

, ממקרי� אלו נית ללמוד. נית למצוא מקרי� שבה� הוחל עקרו המידתיות בדיני המכרזי�

 
' בעמ, 5ש "לעיל ה, מכרזי�דקל  ; לפסק דינו של השופט פוגלמ�9' פס, 41ש "לעיל ה, אקי�עניי� ראו   77

538–540.  

טו לפסק דינו של ' פס ,עיריית רמלה' מ נ" בע2007הסעות המוביל הארצי  �6203/11 "ראו למשל עע  78
 לפסק דינו של 9' פס, 9ש "לעיל ה, טל אופירעניי� ; )27.12.2011, פורס� בנבו(יי� השופט רובינשט

  .וברא�'השופט ג

יי� כ� ראו ענ ;ח לפסק דינו של השופט רובינשטיי�' פס, 15ש "לעיל ה, מ" בעכאלדיאחי� ראו עניי�   79
 זאת יצוי� שקיי� פער לכאורה בי� ע�.  לפסק דינו של השופט הנדל16, 11' פס, 19ש "לעיל ה, אריה סער

הרטוריקה האופיינית למשפט המנהלי בדבר מרווח שיקול הדעת העומד לרשות המנהלית לבי� אמת 
 בית המשפט אמנ� קובע שלא יחלי� את שיקול :הנוהגת באשר לוועדת המכרזי� ככזו" חשדנית"מידה 

סלע . ל.י.א' מ נ"חופרי השרו� בע �8409/09 "ראו למשל עע(דעתו בשיקול דעתה של ועדת המכרזי� 
פורס� ( לפסק דינו של השופט עמית 5' פסופ לפסק דינו של השופט רובינשטיי� ' פס, מ"בע) 1991(

 נית� למצוא אול�, )וברא�' לפסק דינו של השופט ג9 'פס, 9ש "לעיל ה, אזי'חגעניי� ; )24.5.2010, בנבו
ממבט רחב אל כלל הנסיבות הממשליות והציבוריות  " הנובעותגישה מחמירה כלפיההמבטאות אמירות 
ש "לעיל ה, 2008 ספישוייעניי� " (לפגוע חלילה בפלוני או אלמוני"  מבלי שירצה בית המשפט,"בישראל

 –ניסיונ� של המערכות הציבוריות בישראל  "שהרי, )ב לפסק דינו של השופט רובינשטיי�' פס, 42
יד לפסק ' פס, 15ש "לעיל ה, מ" בעאחי� כאלדיעניי� " (כי ראויה הקפדה יתרה,  מלמד–למצער בחלקו 

ראו . על כ� גישות אלה מבטאות צמצו� של שיקול דעת ועדות המכרזי�). דינו של השופט רובינשטיי�
נדמה שקו הגבול שנקבע בפסיקה לעניי� שיקול . 74–73' בעמ, 49ש "לעיל ה, וקסלר ותמיר�עוד סימו�

 שאז אי אפשר לקבל פגיעה בשוויו� כמצויה –יו� ודעת של ועדת המכרזי� הוא במקרי� של פגיעה בשוה
. א.רו� עבודות עפר ייזו� ופיתוח מ �3499/08 "ראו למשל עע(במתח� הסבירות של ועדת המכרזי� 

, פורס� בנבו( לפסק דינה של השופטת חיות 11' פס ,עיריית עפולה – ועדת המכרזי�' מ נ"בע
, בכל הקשור לצור� בשיקול דעת אמתי לוועדת המכרזי�. )רו� עבודות עפרעניי� : להל� ()18.1.2009

ועדת ":  לפסק דינו8' פס, 8ש "לעיל ה, רשות שדות התעופהבולטי� דבריו של השופט סולברג בעניי� 
קרו� נית� היה להחליט על הגשת ההצעות כול� לבדיקת יכע. חשבואינה מ, המכרזי� מורכבת מבני אד�

בדיקת . שנדרשת הפעלת שיקול דעת, הא למדנו. א� לא כ� נעשה. מחשב במקו� לבחינתו של ב� אנוש
מסירת שיקול הדעת לבני אד� מלמדתנו מיניה וביה שאי� מקו� לגישה . מחשב היתה פוסלת כל פג�

 ."קנהכוללת כי לפג� בערבות אי� ת�כל
 ראו לשאלת היחס בי� עילת הסבירות לעילת המידתיות. 267–265 'בעמ, 76ש "לעיל ה, Dekelראו ג�   80

 ,773–771ב  כר� משפט מינהליארז �דפנה ברק; 465–455' בעמ, 63ש "לעיל ה, בהרחבה ברק
  . )ג.(3.כ� ראו להל� בפרק ב ).ב משפט מינהליארז �ברק: להל�) (2010 (786–784

  .68ש "לעיל ה,  הרקולסעניי�  81
  .ש�  82
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ואי היא בהכרח , שהחלת המידתיות בדיני המכרזי� אפשרית ולעתי� מחויבת, לכל הפחות

  .בדי המכרזי" נטע זר"בחזקת 

באה התייחסות לסוגיה זו של המידתיות ) הראשונהערכאה ב ( לצדק האירופיהדיבבית 

  במקרה זה כללו תנאי המכרז הוראה שלפיה Tideland.83בדיני המכרזי� בפסק הדי בעניי

אול� בשל שינויי� שהיו בתנאי המכרז נדחה . ההצעה תהיה בת תוק� לתקופה מסוימת

תה בי היתר שהצעה של מציע מסוי� הוגשה שלא התוצאה היי. מועד הגשת ההצעות

צוי בפסק הדי שהייתה .  הפ� את ההחלטההדיבית . ההצעה נפסלה. לתוק� הנדרש

וכי תנאי המכרז הספציפיי� , עמימות בכל הקשור בשאלת תוק� ההצעה בנסיבות שנוצרו

,  המכרז קבע שכאשר יש עמימות בתנאיהדיבית . אפשרו לפנות למציעי� בבקשת הבהרה

בקשת הבהרה ממציע היא בניגוד �הרי שאי, וכאשר יש אפשרות לפנות בבקשת הבהרה

 בנסיבות המקרה ג� לא הייתה בבקשת הבהרה פגיעה good administration.84קרו של ילע

   85.בשוויו

 המחייב את עקרו� המידתיותשלפיה� , הדיאול� העיקר לענייננו היה בדברי בית 

אירופית מחייב ג� שלא לנקוט את האמצעי החורג מ המידה הדרושה מוסדות הקהילייה ה

 יש –וכאשר יש אפשרות לבחור בי כמה חלופות ראויות , וההכרחית לש� השגת המטרות

הבהירות בהצעת �בהינת איש הוסי� וקבע הדי בית 86.לבחור בחלופה הפוגענית פחות

 האחת: הבהירות�ביא להסרת אישתי חלופות ששתיה יכלו לה לפני הרשות עמדו ,המציע

בשי� , בנסיבות אותו המקרה.  היא לקבל הבהרה מהמציעהשנייה; היא לפסול את ההצעה

לב לכוונה המשתמעת של המציע לקיי� את תנאי המכרז ולתקופה הקצרה שנקבעה לש� 

 שבבקשת הבהרה הדיקבע בית , חובת המציע להבהיר את הצעתו א� תהא אליו פנייה כזו

ולעומת זאת בבחירת , יע הייתה גלומה הפרעה קצרה ומינימלית להתנהלות המכרזמ המצ

חוסר מידתיות "החלופה הפוגענית יותר של פסילת ההצעה על ידי עור� המכרז היה 

87".ברור
  

 ג� בהזדמנות מאוחרת הדיעל תפיסה זו של תחולת המידתיות בדיני המכרזי� חזר בית 

 כגו –ידתיות ג� בהקשרי� אחרי� של דיני המכרזי� לצד הכרה בעקרו המ,  זאת88.יותר

89.בעניי עיצוב המכרז וקביעת הקריטריוני� לזכייה במכרז
  

 
83  Case T-211/02, Tideland Signal Ltd. v. Comm’n, 2002 E.C.R II-3781) עניי� : להל�Tideland (.  

  . לפסק הדי�37' פס, ש�  84

את הנסיבות של פסק הדי� במוב� זה מפרשת  Arrowsmithכ� ג� המחברת .  לפסק הדי�38' פס, ש�  85
 SUE( שהארכת התוק� בהבהרה לא יכלה להצמיח יתרו� למציע על דר� של שיפור ההצעה

ARROWSMITH, THE LAW OF PUBLIC AND UTILITIES PROCUREMENT 498 (fn 16) (2005)(.  

שלפיה חובת , יצוי� כי יש פסיקה בתחו�.  לפסק הדי�39' פס, 83ש "לעיל ה, Tidelandראו עניי�   86
המידתיות במכרזי� נגזרת מהדי� החרות הדורש בי� היתר מידתיות בהתקשרויות חוזיות של הרשות 

 Case T-447/04, Capgeminiהשוו למשל . רו הדברי� בצורה כללית נאמTidelandאול� בפרשת 
Nederland BV v. Comm’n, E.C.R II-257, ¶ 68.  

  . לפסק הדי�43' פס, 83ש "לעיל ה, Tidelandראו עניי�   87

 Case T-195/08, Antwerpse Bouwwerken NV v. Comm’n, 2009 E.C.Rראו פסק הדי� בעניי�   88
II-4439 . דובר ש� בחסר (במקרה זה בית המשפט גיבה החלטה של הרשות לפנות למציע לקבל הבהרה

בי� היתר חזר בית ). בסכו� מסוי� בהצעה כאשר היה נית� להבי� את הסכו� מיתר הפריטי� בהצעה
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 בעניי 2009פסק די חשוב נוס� במבט השוואתי הוא פסק די שנית באנגליה בשנת 

Leadbitter.90 אלקטרוני לאתר  במקרה זה נקבע מועד אחרו להגשת מסמכי� באופ

בתו� המועד . להצעה היה צור� לצר� מסמכי� מסוימי�. ש את המכרזמאובטח ששימ

אול� אז נוכחו עובדיה של העותרת לגלות . הרלוונטי הוגשה הצעתה של העותרת

ה� ביקשו להגיש� אול� הדבר לא .  לא צורפו–שמסמכי� שהיה צרי� לצר� להצעה 

 26.  להגשת הצעות ביני לביני חל� המועד האחרו91".הוגשה"התאפשר שכ ההצעה כבר 

 אול� הצעת העותרת נפסלה –דקות לאחר מכ הוגשו המסמכי� באמצעות דואר אלקטרוני 

בי יתר הטענות בתובענה שהוגשה הייתה . עמידה בלוחות הזמני� שנקבעו במכרז�בשל אי

מת האפשרות �זאת בשל אי. הטענה שפסילת ההצעה עמדה בניגוד לעקרו המידתיות

הנתבעת טענה . � זמ קצר לפני המועד האחרו או זמ קצר לאחריולהשלי� את המסמכי

   ).לפי הדי החרות(שעקרו המידתיות לא חל בנדו

בי היתר בהסתמ� על , תחולת עקרו המידתיות�בית המשפט דחה את הטענה של אי

  בית המשפט קבע ג� שאי הצדקה לקבוע 92. שלעילTidelandפסק הדי האירופי בעניי

 ע� זאת 93. המידתיות יחול רק על עיצוב תנאי המכרז ולא על יישומ� לאחר מכשעקרו

ובית המשפט יתערב רק במקרי� , הוסי� וקבע בית המשפט שלעור� המכרז שיקול דעת רחב

 וכי ויתור וסטייה מתנאי מפורש במכרז 94,של טעות או סטייה ממתח� שיקול הדעת שיש לו

עוד צוי שבפסק הדי האירופי בעניי . ל פגיעה בשוויוהוא צעד יוצא דופ שיש בו סיכו ש

Tideland הייתה סמכות לפנות בבקשת הבהרה בתנאי המכרז עצמ�.  

הטענה שפסילת ההצעה של התובעת  Leadbitter דילגופו של עניי נדחתה בפסק 

נקבע שמבחינת לוחות הזמני� ובשל הגילוי . הייתה החלטה לא מידתית באותו המקרה

את המערכת האלקטרונית באופ " לאפס"חר של הטעות על ידי התובעת לא היה נית המאו

. שההצעה הקיימת תימחק ותוגש אחרת תחתיה עוד לפני המועד האחרו להגשת ההצעות

שלא היה חוסר מידתיות בכ� שלא התאפשר לקבל את המסמכי� החסרי� , ועוד נקבע

שכ ג� , כ� הדבר.  להגשת ההצעות דקות לאחר המועד האחרו26, בדואר אלקטרוני

 על – ובאופ שוויוני כלפי המשתתפי� במכרז –בהינת שיקול דעת של עור� המכרז לוותר 

קיימי� תנאי� מהותיי� ויסודיי� במכרז שאי אפשר למחול , בהצעה" פורמליי�"פגמי� 

 
' פס, ש�(ופה הפוגעת פחות המשפט על התחולה של עקרו� המידתיות במכרזי� והחובה לבחור בחל

  .) לפסק הדי�58–57

 Goga Gina Livioara et al., The Application of the Principle of Proportionality Withinראו למשל  89
the National Administrative Law, 2011 AGORA INT'L J.JURID. SCI. vi.  

 .J. B. Leadbitter & Co Ltd. v. Devon County Council, [2009] EWHC (Ch) 930 (eng.) ראו  90
 Expect further cases in this developing area. No“ :חשיבות פסק הדי� תוארה בידי אחד מהכותבי�

one involved in the procurement of public projects can afford to be left behind” (Rupert Chaot 
& Siobhan Costello, Twenty-six Minutes Late Tender was Rejected, 4 CONS. L.INT'L 27 

(2009)).  

 –ולכ� מי שהגיש הצעה , המבנה הטכנולוגי של המכרז מנע הגשת הצעה נוספת על ידי אותו המציע  91
  .הגיש� מבלי יכולת חזרה למעשה

  . לפסק הדי�53–51'  פס,90ש "לעיל ה, Leadbitterעניי�   92

  . לפסק הדי�54' פס, ש�  93

 . לפסק הדי�55' פס, ש�  94
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 אי למעט מקרי� יוצאי דופ. אחד מה� הוא המועד האחרו להגשת ההצעות. עליה� ככלל

והג� ,  על כ95.קרו למחול על פג� במועד הגשת ההצעה מעבר למועד האחרויאפשר כע

 קבע בית המשפט שלא היה 96,שנטע לפני בית המשפט שנסיבות המקרה היו יוצאות דופ

ותוצאה זו מתבקשת בשל תנאי המכרז , חוסר מידתיות בפסילת ההצעה בנסיבות המקרה

 ועוד ציי בית המשפט שתוצאה אחרת 97.יו בי המציעי�חובת ההגינות והשוו, המפורשי�

הייתה מחייבת את עורכת המכרז לבצע בדיקה עובדתית מקיפה של כל הנסיבות שגרמו 

  ולא נמצא הול� לחייב את עורכת המכרז בחובת –לאיחור ושל מידת הפגיעה בשוויו

98.בחינה מעי זו
  

, ראשית:  את המסקנות האלהסקירת המבט המשווה שלעיל מאפשרת לדעתנו ללמוד

לדיני המכרזי� והוא יכול להיות חלק מהבניית " זר"עקרו המידתיות אינו , וכאמור לעיל

יש בכ� לחזק את המסקנה . שיקול הדעת של עור� המכרז וחובתו בשלבי המכרז השוני�

קרו בדיני המכרזי� בישראל ולבוא לידי ישלפיה עקרו המידתיות יכול וצרי� לחול כע

ויש חשיבות , ג� במשפט המשווה עקרו המידתיות אינו עומד לבדו, שנית. ביטוי בה�

בכ� יש הדגמה לאפשרות לנקוט את . לתנאי המכרז כמו ג� להקפדה על עקרו השוויו

קרו זה במקו� יעקרו המידתיות תו� הקפדה על השוויו בי המציעי� ובלא ויתור על ע

 נית אפוא להחיל את עקרו המידתיות ג� לפי די הרואה .שבו הפגיעה בשוויו היא ממשית

הג� שתחולת עקרו המידתיות , שלישית. בעקרו השוויו תכלית מרכזית בדיני המכרזי�

כמתואר לעיל אינה כוללת באופ מובנה את שלושת מבחני המשנה של המידתיות המוכרי� 

, ")במוב הצר" המידתיות מבח; מבח האמצעי שפגיעתו פחותה; מבח הקשר הרציונלי(

העוסק , Tidelandפסק הדי בעניי . הרי שכעניי מעשי יש ביטוי מסוי� ולו לחלק מה�

הוא למעשה ביטוי למבח המשנה השני של , בשאלת המידתיות לצד סוגיית ההבהרה

הוא קבע שבנסיבות המקרה היה אפשר לבחור בפנייה .  בדבר הפגיעה הפחותה–המידתיות 

 יכול Leadbitterפסק הדי בעניי . הבהרה כאמצעי מידתי יותר חל� פסילת ההצעהלמציע ל

במוב זה שדובר בפג� כה , להיראות ג� כיישו� של מבח המשנה השלישי של המידתיות

 שבית המשפט לא סבר – הגשת הצעה לאחר המועד האחרו –חמור ויסודי במכרז ככזה 

נית להסביר תוצאה זו .  מידתי כלפי המציעשפסילת הצעה בגי כ� היא ככלל צעד לא

 
שלפיה יש לעור� המכרז שיקול , Arrowsmith ובהסתמ� על עמדתה של, לפסק הדי� 62–61' פס, ש�  95

של " יסודית"א� כאשר מדובר בדרישה ,  ג� בלא התניה מפורשת במכרז–דעת לוותר על פגמי� טכניי� 
, 85ש "לעיל ה, ARROWSMITH (וש מכל המציעי� לעמוד בה כחלק מעקרו� השוויו�המכרז יש לדר

בהמש� פסק הדי� מציי� בית המשפט שאחד מ� המצבי� החריגי� הללו שבה� מכוח . )499–496' בעמ
 הוא כאשר היה –ר למועד האחרו� עקרו� המידתיות ראוי למחול על פג� של איחור בהגשת הצעה מעב

  .) לפסק הדי�68' פס, ש�, Leadbitterעניי�  (אש� של הרשות

ובה� טענה מבוססת למדי שלא , "לא סת� איחור"משורה של סיבות שבית המשפט עצמו ראה בה�   96
, 90ש "לעיל ה, Leadbitterעניי� (הייתה פגיעה בפועל בשוויו� בי� המציעי� במועד ההגשה המאוחר 

  .) לפסק הדי�64–63' פס

  . לפסק הדי�67' פס, ש�  97

 . לפסק הדי�68' פס, ש�  98
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 שהיא בי הקיצוניות שבתחומי – הגשת הצעה לאחר המועד האחרו –בחומרת הפג� 

   99.השוויו במכרז�אי

  ?מה על הרשות הציבורית לאז�: החלת המידתיות בדיני המכרזי�. 3

י� טובי� מכלול הדיו שערכנו לעיל בפרק זה עד כה מביא למסקנה שלפיה קיימי� טעמ

א� מהי המשמעות של החלת . להכרה בתחולת עקרו המידתיות ג� בדיני המכרזי� בישראל

התשובה העקרונית היא שלרשות הציבורית עורכת ? עקרו המידתיות בדיני המכרזי�

, המכרז ולוועדת המכרזי� המקיימת את המכרז יש שיקול דעת שאותו ה צריכות להפעיל

החלטה על . ו� היזקקות לשלושת מבחני המשנה של המידתיותבי היתר באופ מידתי ות

 בי יתר עילות –פסילת הצעה בשל פג� בערבות המכרז צריכה אפוא להיות החלטה שהיא 

כפי , ומתעוררת השאלה, אלא שמידתיות מניחה איזו.  החלטה מידתית–המשפט המנהלי 

תחולת המידתיות בדיני מה בדיוק על ועדת המכרזי� לאז במסגרת , שכבר נרמז לעיל

בי� הפגיעה בפרט לבי�  היא שוועדת המכרזי� נדרשת לאז אחתאפשרות . המכרזי�

בי� תכליות המכרז  היא שוועדת המכרזי� נדרשת לאז נוספתאפשרות ; האינטרס הציבורי

עמדתנו היא שהחלת עקרו .  ובעיקר בי השוויו לבי היעילות הכלכלית– הרלוונטיות

  .נסביר. דיני המכרזי� כוללת את שתי אפשרויות האיזו שלעילהמידתיות ב

  איזו� בי� זכות של הפרט לבי� אינטרס של הרשות: מידתיות במכרז) א(

 מידתיות החלטת רשות ציבורית במסגרת מכרז צריכה לבטא איזו בי הפגיעה בפרט לבי

דוגמה ". כיאנ"מדובר באיזו . האינטרס הציבורי שהרשות הציבורית מבקשת לקד�

תנאי מכרז ככאלה משקפי� לא פע� פגיעה אפשרית . מובהקת לו היא עיצוב תנאי המכרז

 למשל קביעת תנאי ס� או תנאי� להשתתפות במכרז המדירי� ממנו משתתפי� –בפרט 

כלומר ,  או אז נית לבקר את התנאי שנקבע במכרז במשקפי המידתיות100.פוטנציאליי�

 איזו מידתי בי הפגיעה בפרט לבי קידו� אינטרס לבחו א� מדובר בתנאי המאז

שבו נקבע כאמור שעקרו המידתיות חולש על דיני ,  הרקולס פסק הדי בעניי101.הרשות

 את אותו המהל� נית לבצע ג� במקרי� של פג� בערבות 102.הוא דוגמה לכ�, המכרזי�

 
, חרכוש' מדינת ישראל נ �2696/06 "עע; לתקנות חובת המכרזי�) ב(20 'והשוו ג� במשפטנו אנו תק  99

' בעמ, 4ש "לעיל ה, הררי; )25.7.2006, פורס� בנבו( ה לפסק דינו של השופט רובינשטיי�' פס
107–117 .  

לעיל ,  הרקולסעניי�; 85' בעמ, 4ש "לעיל ה,  ראו הררי.בעיקר מדובר בהקשר זה בפגיעה בחופש העיסוק  100
לביקורת על גישה זו ולמצבי� שבה� אי� בהכרח לראות .  לפסק דינו של השופט עמית19' פס, 68ש "ה

  .371–368' בעמ, 37ש "לעיל ה, ראו מדינה, בקביעת תנאי ס� פגיעה בחופש העיסוק

דקל ג� מסביר כי מבחינה מעשית . 464–462' בעמ, 5ש "לעיל ה, מכרזי�וראו הדיו� בעניי� זה בדקל   101
  .)464' בעמ, ש� ("שעלותו קטנה ותועלתו מרובה, מחשבתי קצר למדי"מדובר בהלי� 

 לפסק דינה של 14' פס, 76ש "לעיל ה, תיבי איילו� נהשוו עניי�; 68ש "לעיל ה, הרקולסראו עניי�   102
להתייחסות לעניי� המידתיות בתנאי המכרז ראו ). ש� נעשה שימוש במבח� של סבירות(השופטת נאור 

חות בדרכי� ענבר בטי 10443�10�12) 'מינהליי� מר(� " עת:ג� פסיקת בתי המשפט לענייני� מנהליי�
� "עת; )21.11.2012, פורס� בנבו (28–24' פס, מ"בישראל בע מעצ החברה הלאומית לדרכי�' מ נ"בע

פורס�  (12–8' פס, מ"רכבת ישראל בע' מ נ" הנדסה בע'עב' בצלאל ח 31223�09�10) א"מינהליי� ת(
' בעמ, 4ש "לעיל ה, הררי; 467–462' בעמ, 5ש "לעיל ה, מכרזי�ראו עוד דקל ). 27.10.2010 ,בנבו
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היא . � בערבותהרשות הציבורית מחליטה לפסול הצעה במכרז בשל הפג. להצעה במכרז

החלטה זו .  עקרו השוויו בדיני המכרזי�–עושה זאת על מנת לקד� אינטרס ציבורי חשוב 

 דוגמאות להחלה מעי זו של 103. מידתית בפגיעה בפרט– בי היתר –צריכה להיות 

  .המידתיות במקרה של פג� בהצעה ראינו לעיל בסקירת המשפט המשווה

  ליות דיני המכרזי� לבי� עצמ�איזו� בי� תכ: מידתיות במכרז) ב(

אי הכרח לצמצ� את תחולת עקרו המידתיות על , ובמישור העיוני העקרוני, לדעתנו

בעקרו המידתיות . איזו בי הפגיעה בפרט לבי האינטרס הציבורילהרשות הציבורית רק 

הרשות הציבורית . נית לראות חובה כללית החלה על הרשות הציבורית בכל פעולותיה

פעילה שיקול דעת כפי סמכותה והיא מוסמכת וחייבת לשקול את כל השיקולי� מ

 אלא שאיזו ראוי אינו רק איזו סביר בי השיקולי� 104.הרלוונטיי� ולאז ביניה� כראוי

ג� א� הרשות הציבורית מוסמכת לקד� דווקא אינטרס מסוי� . אלא ג� איזו מידתי, השוני�

עליה לעשות כ , שקול ולתת לו אפוא משקל יתרבמסגרת השיקולי� שהיא מוסמכת ל

  .באופ מידתי ביחס לשיקולי� האחרי� שהיא מוסמכת וחייבת לשקול

, במהל� עיוני זה של הרחבת עקרו המידתיות יש משו� חידוש דוקטרינרי מסוי�, אמת

היות שעל פי רוב מוחל עקרו המידתיות כאיזו בי הפגיעה בפרט לבי אינטרס הרשות 

אול� נזכיר שכבר באה הכרה באפשרות להחיל את עקרו המידתיות ג� באיזוני� . בוריתהצי

חובה "גוברת והולכת ההכרה במשפט המנהלי ב,  מלבד זאת105.בי זכויות" אופקיי�"

חובת המידתיות , לפי תפיסה זו. של הרשות המנהלית לפעול במידתיות בכל עת" מנהלית

.  רק כלפי פעולות הפוגעות בזכות יסוד של הפרטבפעולת הרשות הציבורית אינה מוסבת

הרשות צריכה לפעול במידתיות במסגרת הגשמת תכליותיה שלה וכחלק מאיזו ראוי 

 
 Simona ראו למשל, לשימוש בעקרו� המידתיות בבחינת תנאי מכרז במשפט המשווה. 89–84

Morettini, Public Procurement and Secondary Policies in EU and Global Administrative Law, 
in GLOBAL ADMINISTRATIVE LAW AND EU ADMINISTRATIVE LAW 187, 192 (Edoardo Chiti 

& Bernardo Giorgio Mattarella eds., 2011).  

 כביכול באבד� להתבטא היכול) מלבד פגיעה אפשרית בחופש העיסוק(הפגיעה בפרט בפסילת הצעתו   103
הקבל� "שכ� , ה למצוא ביטוי ג� באבד� ההשקעה הרבה בהכנת ההצעההיא יכול. תוחלת הרווח בזכייה

'  ג– לוסטיג' א 270/66� "בגבזוסמ� ) כתוארו אז(השופט כדברי " (טורח ומוציא דמי� על הכנת הצעתו
 פסילת הצעה יכולה )).1966 (131, 129) 4(ד כ"פ, עירית גבעתיי�' מ נ" הנדסה וקבלנות בע,דוביצקי

ש "לעיל ה, 2003 וייספיש עניי�; לתקנות חובת המכרזי�) ב(ב16 'ראו תק(הערבות להביא ג� לחילוט 
לפסק  42–30' פס, מינהל מקרקעי ישראל' רחמני נ 1444�09�10) 'מינהליי� חי(� "עת; 252'  בעמ,71

' מ נ"קומפיוטסט הנדסת ציוד לרכב בע 1199/06) ��מינהליי� י(� "עת; )10.3.2011, פורס� בנבו(הדי� 
נוה  655/07) ��מינהליי� י(� "עת; )14.5.2007, פורס� בנבו(לפסק הדי�  23–18' פס, משרד התחבורה

לפסק הדי�  37–34' פס,  מינהל מקרקעי ישראל מחוז מרכז–מדינת ישראל ' מ נ"בני� חברה לבני� בע
שר ' מ נ"י ווי סי מערכות בעיא 42572�04�12) ��נהליי� ימי(� "עת; )27.12.2007, פורס� בנבו(

 )).5.9.2012, פורס� בנבו(לפסק הדי�  86–57' פס ,התקשורת
לעיל , ב משפט מינהליארז �ברק ; לפסק דינו של השופט פוגלמ�9' פס, 41ש "לעיל ה, אקי�עניי� ראו   104

לפירוט מקרי� בה� נפסלו החלטות מכיוו� שלא התחשבו בשיקולי� . 728–726' בעמ, 80ש "ה
   .12ש "ה, 726' בעמ, הרלוונטיי� ראו ש�

 7' פס, 715) 4(ד סב"פ, היוע� המשפטי לממשלה' מ נ"בע" המפקד הלאומי" 10203/03� "ראו בג  105
  .785' בעמ, 80 ש"לעיל ה, ב משפט מינהליארז �ברק; )2008(לפסק דינה של הנשיאה ביניש 
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 זכותו של הפרט אינה מתמצית אפוא 106.שעליה לעשות בי שיקולי� שוני� ותכליות שונות

ולה מנהלית בזכויות היסוד שלו אלא קיימת ג� חובה עצמאית של הרשות הציבורית לפע

 לצד זכות יסוד של הפרט קיימות במשפט המנהלי זכויות נוספות ואינטרסי� 107.ראויה

 כאשר זכויות אלו רחבות מזכויות – ולחובת מידתיות של הרשות –נוספי� הראויי� להגנה 

זכות מנהלית נית אפילו לראות בה . היסוד וכוללות ג� הגנה על אינטרסי� ציבוריי�

א� , החלטה של רשות מנהלית היא מידתית"ל צוי בפסיקה ש כ� למש108.עצמאית

. עומד ביחס ראוי למטרה שעומדת בבסיס ההחלטה, אשר ננקט בגדרה, האמצעי השלטוני

 לבי האמצעי� שנבחרו ,ביחס שבי תכלית ההחלטה, אפוא, עילת המידתיות מתרכזת

 –ות של הפרט  הג� שנאמרה בנוגע לפגיעה בזכ–זו כלשונה " נוסחה "109".להגשמתה

  .יכולה לחול ג� באיזו שבי שיקולי� שוני� ותכליות שונות של פעולת הרשות

  מידתיות במכרז וסבירות) ג(

משעה שליבת תחולת עקרו המידתיות בדיני המכרזי� היא בעריכת איזו מידתי בי תכליות 

ת לבי יכולה להתעורר השאלה מה בי תחולת עקרו המידתיות המוצע, דיני המכרזי�

וממילא , ועדת המכרזי� חייבת לפעול בסבירות בהחלטותיה, אכ. תחולת עקרו הסבירות

אול� עד כה יישומו . היא חייבת לאתר את השיקולי� הרלוונטיי� ולאז ביניה� איזו סביר

 למעשההעל של עקרו השוויו לא ביטא �של עקרו הסבירות בדיני המכרזי� תחת מעמד

 העל של עקרו השוויו החלטה �טע� הדבר הוא שבשל משקל. בי תכליותמנגנו של איזו

 
 המובא על ,)1990 (317) 3(דד מ"פ, ממשלת ישראל' פורז נ 2994/90� "כדוגמה אפשרית לכ� ראו בג  106

ש "לעיל ה, ב משפט מינהליארז �ברק(ארז כדוגמה מוקדמת להחלת עקרו� המידתיות �ברק' ידי פרופ
 אול� בשי� לב לכ� שלא דובר במקרה זה בפגיעה בזכות יסוד של הפרט דווקא אלא –) 773' בעמ, 80

 למשל –דוגמאות נוספות ה� פסקי די� שעסקו בזכויות שאינ� זכויות של הפרט . בחובת הרשות ככזו
ההתאחדות הישראלית " נח" 9232/01 �"ראו בג( ותו� החלת דוקטרינת המידתיות –זכויות בעלי חיי� 

� "בג; )2003 (252–251, 212) 6(ד נז"פ, היוע� המשפטי לממשלה' של הארגוני� להגנת בעלי חיי� נ
  .))1998 (794, 769) 1(ד נה"פ, עיריית ערד' העמותה למע� החתול נ 6446/96

 אל מול המשפט "רחבי� ושאפתניי� בהרבה"ארז מציינת בספרה שהמשפט המנהלי ויעדיו �ברק  107
החוקתי וה� אינ� מתמצי� בהגנה על זכויות היסוד של הפרט אלא ג� בהגנה על אינטרסי� של יחידי� 

 19 כר� א משפט מינהליארז �ראו דפנה ברק(ושל קבוצות חברתיות כאשר אלו לא זכו להכרה כזכויות 
)2010 .( 

ראו (ונה מצא ביטוי ופיתוח בספרות ורק לאחר, רעיו� הזכות המנהלית ככזו כמעט שלא פותח בפסיקה  108
רו� סוקול ועודד , אהר� ברק (747–743, 741 ספר אור" חזקת החוקיות במשפט המנהלי"יצחק זמיר 

 1670–1668' בעמ ובמיוחד, ואיל� 1629 כר� ג הסמכות המינהליתיצחק זמיר ; )2013, שח� עורכי�
688/08� "פסק דינו של השופט מלצר בבג נית� למצוא בלרעיו� זהניצני� ). 2014, מהדורה שנייה( 

ראו עוד אלפרד ויתקו� ). 21.9.2010, פורס� בנבו( לפסק דינו 19' פס ,משרד הבינוי והשיכו�' ל נ'אברג
 חלק מ� הקושי בעניי� זה הוא בכ� .)1983 (5 ט עיוני משפט" הזכות המהותית במשפט המינהלי"

 כלומר בלא פיתוח נפרד ,ולא מ� הזכות אל הסעדשהמשפט המנהלי בישראל התפתח מהסעד אל הזכות 
,  הכנסתראש�שביו' כ ליצמ� נ"ח 5131/03� "כ� ראו בג; 18' בעמ, ש� (של רכיב הזכות המהותית ככזו

יצוי� עוד שלעתי� הזכות המנהלית במובנה זה מצויה ומוגנת בחוקה ). 2004 (585, 577) 1(ד נט"פ
  ).S. AFR. CONST., 1996 § 33 (יקהאפר� לחוקת דרו�33 ' ראו למשל ס–עצמה 

 לשכת הבריאות המחוזית מחוז הרוקח המחוזי' ינג נ'איזוטופיה מולקיולר אימג 5077/11� "ראו בג  109
עטייה �ב� 3477/95� " כ� ראו בג.)26.8.2012, פורס� בנבו( לפסק דינו של השופט מלצר 27' פס, המרכז

  ).1996 (11, 1) 5(ד מט"פ,  התרבות והספורטשר החינו�' נ
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של ועדת מכרזי� להכשיר הצעה במכרז הפוגעת בשוויו נחשבה החלטה לא סבירה 

 ממילא מצבי� של פגיעה בשוויו לא שיקפו איזו אל מול 110.המצדיקה התערבות בה

הכרה בתחולת עקרו , וב זהבמ. וההצעה נפסלה ולו בשל הפגיעה בשוויו, תכליות אחרות

תוספת , ראשית: המידתיות המוצעת על החלטות ועדת המכרזי� היא בעלת משמעות כפולה

אי די : של עוד ממד הכרחי של איזו שיש לערו� במסגרת הפעלת שיקול הדעת המנהלי

אלא ) ולו כהחלטה סבירה(בקביעה שלשוויו מעמד עדי� וא� גובר על פני שיקולי� אחרי� 

ש ג� לבחו בנוס� שמדובר בהחלטה מידתית כלומר בהחלטה שפוגעת פגיעה מידתית י

כפי , שנית. העל של עקרו השוויו�בתכליות האחרות של דיני המכרזי� ג� תחת מעמד

מאפשר הבניה של , על שלושת מבחני המשנה שלו, עקרו המידתיות, שיודג� עוד להל

קרו יאפשר העמשמפ ממוקד ומדויק יותר השוני� באותהלי� האיזו בי השיקולי� 

  .הממוקד פחות של סבירות

  סיכו� ביניי�: מידתיות במכרז ופג� בערבות המכרז) ד(

התשובה היא ? מהי אפוא דר� הטיפול המוצעת במקרי� שבה� נופל פג� בערבות המכרז

בר שוועדת המכרזי� שהגיעה למסקנה שאכ נפל פג� בערבות צריכה לבחו תחילה א� מדו

התשובה לשאלה זו תושתת על הפסיקה ועל . בפג� טכני שנית למחול עליו או בפג� מהותי

שהוא , א� אי פגיעה בשוויו. כלומר לפי אמת המידה של הפגיעה בשוויו, הדי החל

הרי שככלל ובאי מניעה אחרת יהיה נית , העל של דיני המכרזי� לפי הפסיקה�תכלית

, א� לעומת זאת יש פגיעה בשוויו בהכשרת ההצעה. עהלהכשיר את הערבות ואת ההצ

זהו הביטוי של קו הפסיקה . ועדת המכרזי� תוכל להחליט ככלל על פסילת הערבות וההצעה

העל של עקרו �ונוכח מעמד) פגיעה בשוויו(המחמיר עד כה בהצעות פגומות פג� מהותי 

 וזהו החידוש המוצע – כ� אול� ג� א� ועדת המכרזי� מחליטה. השוויו בדיני המכרזי�

  אפילו א� היא –החלטת הפסילה .  אי זה סו� פסוק–במאמר זה שיישומו ייבח להל

יש להראות שפסילת .  צריכה לעמוד ג� במבחני המידתיות–החלטה סבירה כשלעצמה 

יש להראות שאי אמצעי פוגע פחות חל� . ההצעה קשורה קשר רציונלי להגשמת השוויו

יש להראות שקיי� איזו ראוי בי .  שיכול להגשי� את השוויו באותה המידהפסילת ההצעה

לבי התועלת ) בתכליות אחרות של דיני המכרזי�; במציע(הפגיעה שבפסילת ההצעה 

  . לעקרו השוויו

  יתרונותיו וחסרונותיו של המודל המוצע: מידתיות ופג� בערבות. 4

ת בדיני המכרזי� בכלל ובהחלטה על פסילת  להחיל את עקרו המידתיו–בהצעתנו שלעיל 

נבקש לעמוד בקצרה על יתרונות . יש יתרונות וחסרונות –הצעה בשל פג� בערבות בפרט 

שבו נבקש , )החלק השלישי(קוד� שנעבור לחלקו האחרו של המאמר , וחסרונות אלה

  .להדגי� את הצעתנו

 
הוצאה כליל מתחו� שיקול ) כלומר על פגיעה בשוויו�(נדמה שלמעשה היכולת למחול על פג� מהותי   110

  לפסק27'  פס,חברת נמל אשדוד' מ נ"א חשמל בע.נ.א �5511/13 "עעראו (הדעת של ועדת המכרזי� 
  . ))א חשמל.נ.אעניי� : להל� ()16.6.2014, פורס� בנבו( נאור )כתוארה אז (דינה של המשנה לנשיא
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   היתרונות במודל המוצע)א(

זי� והרשות הציבורית במקרי� של רכטות של ועדת המ המידתיות על החללהחלת עקרו

.  אחידות וקוהרנטיות נורמטיבית,ראשית .בות המכרז יש כמה יתרונות לדעתנופג� בער

כעניי של . ובכלל זה בדיני המכרזי�, עקרו המידתיות חל על כל פעולות הרשות הציבורית

של " איי�"רו המידתיות ואי  דיני המכרזי� אינ� מודרי� מעק–קוהרנטיות הדי הציבורי 

 יש בגישה המוצעת קיו� מסגרת אנליטית ,שנית. חוסר מידתיות בתו� די המידתיות הכללי

תו� שימור עמדת הפסיקה הקיימת ברורה לאיזו בי התכליות השונות של דיני המכרזי� 

ה החלת עקרו המידתיות כמתואר לעיל אינה משנ. בדבר העליונות של עקרו� השוויו�

 בהלי� –ע� זאת היא מאפשרת . העל בדיני המכרזי��מנקודת המוצא של השוויו כתכלית

 לבחו בי –שנית אפוא ג� לביקורת שיפוטית מובנית , מובנה של הפעלת שיקול דעת

היא מאפשרת לאז איזו מידתי . היתר את האיזו בי התכליות השונות של דיני המכרזי�

ובה , העל של דיני המכרזי� לבי תכליות אחרות�יו כתכליתמובנה בי השמירה על השוו

היא יכולה לאפשר הימנעות ממצבי� קיצוניי� ומתוצאות שאפשר . היעילות הכלכלית

 תו� חשש לערעור לא רצוי של האמו בשיטת המכרזי� או ניסיו 111שתיראינה לא צודקות

ת המידתיות דווקא בהינת השימוש בעיל, וכאמור לעיל, כמו כ. לעקו� את חובת המכרז

תחולת עילת הסבירות מתאי� במיוחד לעדיפות הניתנת בפסיקה לעקרו השוויו תו� 

הבניית שיקול הדעת באופ המאפשר איזו בי התכליות השונות של דיני המכרזי� ומעבר 

 המודל המוצע אמנ� אינו פוטר את ועדת המכרזי� כליל מהצור� ,שלישית. לקיי� כיו�

חלק מהקשיי� שעמדנו , במוב זה. א� אכ הפג� בערבות פוגע בשוויו א� לאולבדוק 

כלומר בי פגיעה , "טכני"לפג� " מהותי"עליה� לעיל בדבר קו הגבול הדק לעתי� בי פג� 

" עומס"ע� זאת ה. על הבעיות שהוא מציג, עודנו קיי�, בשוויו בי המציעי� לבי היעדרה

שכ אות� ,  במידת מה לפי המודל המוצעקלמ�לפג� טכני על הבחנה זו בי פג� מהותי 

לא יובילו תמיד ובהכרח , שיש בו פגיעה בשוויו" מהותי"המקרי� שבה� מדובר בפג� 

עדיי יהא הכרח להראות , ג� א� יש מקו� עקרונית לפסילת ההצעה. לפסילת ההצעה כולה

  . שהפסילה היא החלטה מידתית בנסיבות העניי

  ת במודל המוצע והתשובות המוצעות לה� החסרונו)ב(

 יש להכיר בכ� שהגישה המוצעת מעוררת קשיי� לא ,אל מול היתרונות שמנינו לעיל

נביא אפוא טיעוני ביקורת אפשריי� לגישה המוצעת . פשוטי� שיש מקו� להתמודד את�

  .ותשובות מוצעות לה�

 . ל דיני המכרזי� יכול שיהא הפגיעה בוודאות וביעילות שהראשונדמה שהטיעו

" מהותי"המודל מציע לערו� איזו מידתי ג� באות� המקרי� שבה� קיי� לכאורה פג� 

יש חשיבות לוודאות בדיני , אכ. בהצעה שיש בה ממילא ובהגדרה פגיעה בשוויו

 
יתכ� כי התוצאה " :7ש "לעיל ה,  אפקו�עניי�פסק דינו בבאת דברי השופט רובינשטיי� ראו למשל   111

במקרה דנא במיוחד כמוב� אצל בעלת , יא יוצרת תחושה כבדהה; שאליה הגענו אינה משביעת רצו�
א� מבקשי� אנו להשריש את התודעה של דיוק והקפדה "א� הוא הוסי� וציי� ש". ההצעה המיטיבה

ולמנוע מדרו� חלקלק וגמישות שלא במקומה , מירביי� בעמידה בדרישות המכרזי� ובלשו� הערבויות
 ."אצל ועדות המכרזי�
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 במוב זה מדובר בדי מיוחד 113. וכחלק מהיעילות של המנגנו המכרזי ככזה112המכרזי�

ודאיי� ויעילי� ככל שנית ותו� הקטנת , ליה� להיות ברורי�שע" כללי משחק"המשק� 

אול� התשובה לשאלה איזו גישה מעודדת התדיינות ואיזו לא אינה כה . התדיינות

וא� יש , שעה שיש הטועני� שדווקא הגישה הדווקנית מעוררת התדיינות יתר, משמעית�חד

 ג� 114.בור בשיטה המכרזית פגיעה אפשרית בנסיבות מסוימות באמו הצי– כ� נטע –בה 

, את ציבור המציעי�" לחנ�"בכל הקשור בתשובה לשאלה א� הגישה הדווקנית מצליחה 

 וכעניי מעשי נזכיר שג� לכללי� הנוקשי� של פסילת 115.קיימות דעות שונות, כאמור לעיל

 ותו� שלא פע� יישו� 116,הצעה שיש פג� בערבות שצורפה לה מתפתחי� והולכי� חריגי�

 העולה מ 117.משמעי�הנוקשי� כביכול בפסיקת הערכאות הדיוניות אינו כה חדהכללי� 

ומכל מקו� ספק הוא א� דווקא , המקוב� הוא שספק א� הדי הקיי� הוא בהכרח כה ודאי

  .יציבות של דיני המכרזי��ודאות ולאי�החלה של מבחני המידתיות היא שתביא לאי

 
 לפסק 2' פס, 7ש "לעיל ה,  אפקו�ל הוודאות בדיני המכרזי� ראו למשל פסק הדי� בעניי�לחשיבות שיקו  112

  . השופט גרוניסשל דינו 

 חובת המכרז של גופי� מנהליי�ראו בהרחבה עומר דקל , לרעיו� של יעילות המנגנו� המכרזי ככזה  113
הער� של "ע� זאת מדינה מציי� בי� היתר ש. 364' בעמ, 37ש "לעיל ה, או מדינה כ� ר.)2001 (225–155

ולפיכ� במובנו זה הוא אינו עומד בסתירה לער� של יעילות , שוויו� אינו מחייב דווקא כללי� קשיחי�
  ).ש�(" ככל שזו מחייבת סטייה מ� הכללי� הקשיחי�, כלכלית

בציינו , נראה שמדינה שות� לביקורת זו של דקל. 133–132' בעמ, 5ש " לעיל ה,מכרזי�ראו דקל   114
שהגישה הקיימת הקובעת כללי� קשיחי� והסתמכות כה ניכרת על בתי המשפט ברגולציה ופיקוח על 

להעמקת אמו� הציבור ברשויות , כ� נראה, אינה מסייעת"ריי� רשויות השלטו� בתחו� המכרזי� הציבו
 יותר נוטה, כ� נית� להבי�, ע� זאת הצעתו של מדינה). 366' בעמ, 37ש "לעיל ה, מדינה" (השלטו�

כמו ג� פיקוח של הגברת השקיפות והפתיחות של הליכי המכרז ושיתו� הציבור בקבלת ההחלטות ל
במאמר ביקורת הקושי במונחי אמו� הציבור בגישה הדווקנית הקיימת מתואר . גורמי� ציבוריי�

 בי� היתר הובאה מסקנה אפשרית של .)49ש "לעיל ה, וקסלר ותמיר�סימו� (שהתפרס� לפני זמ� מה
מועדו� ייחודי המכיר כל תו "השתייכותו ל� בשל אימציע שעמל רבות על הצעתו ויגיע למסקנה שלפיה

אינ� מתיישבי� ע�  "– כ� נטע� – הג� שההליכי� הללו –הצעתו תיפסל " ותג בכללי� הפורמליסטי�
' בעמ, ש� ("ההיגיו� המסחרי המוביל את התנהלות� של גורמי� מסחריי� ביתר פעולותיה� המשפטיות

מציעי� כעניי� מעשי הצעות שמטרת� למנוע מוועדות  א� וקסלר ותמיר�סימו�, בהמש� לכ�. )71
בי� היתר מוצעת האפשרות . מכרזי� ומעורכי מכרז להגיע למצב של פסילה בשל פג� זניח בערבות

לוותר על דרישת הערבות הבנקאית במכרז או להגמיש אותה כדי שלא יהא הכרח בפסילה לפי תנאי 
ימות אפשרויות נוספות להביא להקטנת הסיכו� של י� עוד שקיויצ. )77–74' בעמ, ש� (המכרז עצמו

, טל אופירעניי� ראו למשל ( א� בצירו� נוסח הערבות למכרז עצמו –פסילת הצעה בשל פג� בערבות 
 לעניי� תוק� רולינג�וא� באמצעות מנגנו� של פרה) וברא�' לפסק דינו של השופט ג14' פס, 9ש "לעיל ה

 6' פס, מ"חברת רכבת ישראל בע' מ נ"מנט בעטנטו אינווס �6920/13 "ראו למשל עע(הערבות בלבד 
 )).20.10.2013, פורס� בנבו(לפסק דינו של השופט פוגלמ� 

 .55ש "ראו לעיל ה  115
 . 29–27ש "ראו לעיל ה  116
שמה� עולה החלה , 7ש "לעיל ה,  אפקו�ראו ג� פסיקת בתי המשפט לענייני� מנהליי� בעקבות עניי�  117

' מ נ"אמנו� מסילות בע 11565�09�13) 'חימחוזי (� " עת: ש�מצמצמת יחסית של ההלכה שנקבעה
מינהליי� (� "עת; )3.10.2013, פורס� בנבו(לפסק הדי�  21–16' פס ,ל כרו� אד'המועצה המקומית מג

, פורס� בנבו(לפסק הדי�  27–23' פס, מ"תאגיד מי עירו� בע' מ נ"דראושה פאוזי בע 26390�09�13) 'חי
15.10.2013.(  
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. פסיקה נותר לפי המודל המוצע על כנועל ב�מלבד זאת עקרו השוויו ומעמדו כעקרו

במרבית , כעניי מעשי וכפי שיובהר עוד להל בפרק השלישי למאמר, כפועל יוצא מכ�

המקרי� לא יחול שינוי של ממש בתוצאת הפסיקה במקרי� של פג� בערבות להצעה 

. על כ פסילת ההצעה בגלל פג� בערבות הפוגע בשוויו תהיה לרוב צעד מידתי. במכרז

, חלת המידתיות אמנ� מאפשרת חריגי� לכלל הפסילה במצבי� נוספי� על הדי הקיי�ה

אי הכרח . אול� נקודת המוצא נותרת זו של פסילת הצעה בשל פג� בערבות הפוגע בשוויו

ומכל מקו� ג� א� תהא , שהוודאות והיציבות של דיני המכרזי� תיפגע, ג� מטע� זה, אפוא

  .יה בהכרח כה משמעותית היא לא תה–פגיעה מעי זו 

ככל שיש חובה על הרשות הציבורית לפעול במידתיות ג� במסגרת דיני , לבסו�

וכ� עולה על פני הדברי� מ הסקירה שלעיל ומפסיקת בית המשפט העליו , המכרזי�

משמיעה חובה זו ג� הכרח בבדיקת עמידת ההחלטה המנהלית במבחני ,  הרקולסבעניי

  .כ� כדי לקד� את הוודאות והיציבות של הדי בי שלאבי שיהא ב, המידתיות

  בגישה המוצעת יכול שיהא החשש מפני הפגיעה בעקרונות היסוד של דיני שניחיסרו

שבסופו ג� " מדרו חלקלק"יש ג� חשש ל. המכרזי� ובתחרות השוויונית בי המציעי�

קרו חשוב ביותר יא עהשוויו בדיני המכרזי� הו, אכ. החשש מפני פגיעה בטוהר המידות

פתיחת פתח לסטייה מכללי . והוא יסוד עיקרי בתפיסת המכרז כתחרות הוגנת בתנאי שוויו

על רקע זה ההצעה במאמר זה . התחרות השוויונית החלי� במכרז היא אפוא מהל� מאתגר

פג� בערבות . העל של עקרו השוויו בדיני המכרזי��אינה מבקשת לסטות כאמור ממעמד

בכ� .  משו� פגיעה בשוויו בי המציעי� מצדיק כנקודת מוצא את פסילת ההצעהשיש בו

יש ג� ביטוי להקטנת החשש מפני הפגיעה בטוהר המידות כפי שהוא בא לידי ביטוי 

שא� , והדברי� ברורי�, נית ג� להוסי�. בהקפדה היתרה על עקרו השוויו בדיני המכרזי�

לא בכ� . על ההצעה להיפסל ואולי א� המכרז כולויש חשש מבוסס לפגיעה בטוהר המידות 

  .עסקינ

פסילת ההצעה בשל הפג� בערבות הפוגע בשוויו צריכה , לפי המוצע במאמר, אכ

שני מבחני המשנה , כפי שיודג� להל בפרק השלישי במאמר. להיות החלטה מידתית

אינ� ) תמבח הקשר הרציונלי ומבח האמצעי הפוגע פחו(הראשוני� של המידתיות 

בודקי� את האפשרות לממש את עקרו השוויו בלי להביא  מסייגי� את עקרו השוויו אלא

אמנ� ) מידתיות במוב הצר(מבח המשנה השלישי של המידתיות . לפסילת ההצעה כולה

בכ� יש . ובה היעילות הכלכלית, משק� נכונות לאז בי השוויו לבי תכליות אחרות

העל של השוויו בדיני המכרזי� ביחס למעמדו המבוצר �במעמדמשו� פגיעה אפשרית 

השמורה בהגדרה במבח , אול� יש להכיר בכ� שמדובר בפגיעה מצומצמת בהיקפה. דהיו�

והפגיעה בתכליות , מידתיות זה לנסיבות שבה הפגיעה בעקרו השוויו תהיה מצומצמת

א� זהו המצב בכל כלל , יי�אמנ� ק" המדרו החלקלק"החשש מפני . האחרות תהיה נרחבת

ה� . מבחני המידתיות ה� מנגנוני איזו הבאי� להבנות את שיקול הדעת. של שיקול דעת

א� כאמור א� יש חובה לבחו את , אמנ� משקפי� גמישות גדולה מזו של הדי הקיי�

  .זו המשמעות של חובה זו, מידתיות החלטת הרשות הציבורית ג� בדיני המכרזי�

 במסגרת –כל זאת פגיעה מתוחמת זו בעקרו השוויו בדיני המכרזי� א� ב, לבסו�

נזכיר שא� שהגישה בדיני המכרזי� היא גישה ,  נראית בלתי אפשרית–עקרו המידתיות 
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יש הקשרי� בדיני , מחמירה השוללת כביכול עריכת איזוני� במקרי� של פגיעה בשוויו

זו ונכונות לערו� איזוני� אל מול המכרזי� עצמ� שבה� נית למצוא ריכו� של גישה 

דוגמה בולטת לכ� היא ההכרה בפסיקה בתורת . תכליות אחרות למרות הפגיעה בשוויו

 כמו ג� הנכונות בהמש� לכ� שלא 118,בדיני המכרזי�) התוצאה היחסית(הבטלות היחסית 

ההכרה ,  אכ119.לית סעד של ביטול ההתקשרות או ביטול המכרז חר� הפגיעה בשוויו

שהוא , תורת הבטלות היחסית בתו� דיני המכרזי� משקפת ג� הכרה בכ� שעקרו השוויוב

לפחות במסגרת הסעד שיכול לתת בית (אינו ער� מוחלט , העל בדיני המכרזי��ער�

 שבה – ג� א� נסיבות חריגות וג� א� במסגרת הסעד –קיימות בפסיקה נסיבות ). המשפט

וג� א� הדבר נעשה רק כחלק . ת ואינטרסי� אחרי�השוויו המכרזי נסוג אל מול תכליו

 עדיי המשמעות 120,"רע במיעוטו"וכ – במשורה –מהביקורת השיפוטית של בית המשפט 

  . עקרו השוויו ג� במסגרת דיני המכרזי�ביחסיות היא כאמור הכרה 

  במודל המוצע יכול שיהא שכעניי מעשי תתקשה ועדת המכרזי� להפעיל שלישיחיסרו

לב הטענה בעניי זה הוא שהיות .  ואת עקרו המידתיות–הכלל המוצע במאמר זה את 

עמידה בה פוסלת �הרי שאי, שהערבות להצעה במכרז הפכה להיות לתנאי ס� בפני עצמה

לפיכ� מנגנו . בלא בחינה כלל של ההצעה לגופה, את ההצעה אוטומטית לפי הדי הקיי�

 
, אלי בנמל� ניועניי�; וברא�' לפסק דינו של השופט ג17' פס, 9ש "לעיל ה, רטל אופיראו למשל עניי�   118

' מ נ"ע מעלות שער העיר בע.נ �5525/11 "עע;  לפסק דינה של השופטת ארבל14' פס, 40ש "לעיל ה
 �7231/13 "עע; )15.1.2012, פורס� בנבו(מה לפסק דינו של השופט רובינשטיי� ' פס, צרמשרד האו

ח לפסק דינו של השופט רובינשטיי� ' פס,  החשב הכללימשרד האוצר' מ נ"מסיעי אריה שאשא בע
ייתכ� שהביטוי המקורי לתחולת דוקטרינה זו . )אריה שאשא מסיעי :להל� ()23.4.2014, פורס� בנבו(

בית אריזה  מצוי בנסיבות המקרה והסעד שלא נית� בעניי� – הג� שלא נקראה כ� אז – המכרזי� בדיני
חברי המועצה ותושבי , ראש העיר' זלו� נ 117/63� "כ� ראו בג. 32–31' בעמ, 16ש "לעיל ה, רחובות

  ).1963 (1273ד יז "פ, סבא�העיר כפר

עמד בית המשפט בהרחבה על תכליות דיני המכרזי� , 15ש "לעיל ה, מ" בע אחי� כאלדי בעניי�,דוגמהל  119
הוא ג� מצא שוועדת המכרזי� זיכתה מציעה שהיה מקו� לפסול את . והצור� בהקפדה על השוויו�

 לא פסל את ההצעה ולא ביטל את אול� בית המשפט. הצעתה בשל פג� מהותי שעניינו תמחור ההצעה
במקרה זה על בית המשפט להביא בחשבו� את הנזק הכלכלי העלול להיגר� בעקבות "שכ� , הזכייה

הנה לנוכח העבודה , 2למרות הפג� שנפל בהצעת המשיבה ] ... [ביטול החלטתה של ועדת המכרזי�
" חלטת ועדת המכרזי� על כנה להותיר את ה– א� ג� באי נחת –יש מקו� , שבעיצומה באתר הפרויקט

) ג� א� לא שכיחי�(נית� למצוא ביטויי� נוספי� ). כב לפסק דינו של השופט רובינשטיי�' פס, ש�(
 המשקפי� איזו� בי� השוויו� לבי� תכליות אחרות ולו בשלב –לאיזוני� ולפתרונות מעשיי� מעי� אלה 

 לפסק דינה 28' פס, 55ש "לעיל ה, שמונהמטיילי קריית ראו למשל עניי� ( ג� במקרי� אחרי� –הסעד 
' פס, מ"סארפ אוניקס ישראל בע' מ נ"חברת נמל אשדוד בע �3257/12 "עע; )ארז�של השופטת ברק

לא ראו דברי ממכ� ; )סארפעניי� : להל�) (13.12.2012, פורס� בנבו( לפסק דינו של הנשיא גרוניס 5–3
 718, 706) 3(ד לד"פ, מדינת ישראל, משרד הביטחו�' חברה פלונית נ 492/79� "מקו� הנשיא כה� בבג

דוגמאות נוספות להכרה בתוצאה שהיא לכאורה לא שוויונית במונחי דיני המכרזי� ה� מקרי� ). 1980(
על ) א שוויוניתהל(וחר� ביטול המכרז נותרת הזכייה , השוויו� שנוצר�שבה� קיי� אש� של הרשות באי

א� השוו לעניי�  (ה� לפסק דינו של השופט ש29–27' פס, 58ש "לעיל ה, 555 ברק ראו למשל עניי�. כנה
  לפסק דינו של השופט שה�33' פס, .)ח.ע(המסיע עפולה ' מועצה אזורית הגלבוע נ 8748/13מ "עע

 ,זרקה סר אל'זורית גימועצה א' מ נ"אסיה תורס בע �2883/14 " כ� ראו עע;)2.12.2014, פורס� בנבו(
  ). 6.7.2014, פורס� בנבו( לפסק דינו של השופט עמית 7–6' פס

  .118ש "לעיל ה, מסיעי אריה שאשאראו עניי�   120



  פג	 בערבות להצעה במכרז ושאלת המידתיות בדיני המכרזי	  ה"עתש מה משפטי	

233  

אופי הקיי� של בחינת הערבויות במכרז כתנאי ס� האיזו המוצע במאמר זה אינו מתחשב ב

 וא� החובה לשקול את ההצעה לגופה 121.בלא בחינת התועלת הכלכלית בשלב מקדמי זה

יהיה בכ� משו� היפו� היוצרות , יטע הטוע, במסגרת תנאי המידתיות תהא כלל מנדטורי

ות ההצעה ויהא הכרח להכריע בשאלת כשר, וסדר העבודה הרגיל של ועדות המכרזי�

מלבד . בשלב מאוחר של ההלי� המכרזי ולאחר בחינת ההצעות לגופ, למרות פג� בערבות

טשטוש התחומי� בי שלבי המכרז באופ זה עלול לגרו� להטיה לא רצויה , כ� יטע, זאת

של שיקול הדעת של חברי ועדת המכרזי� משו� שבחירת ההצעה הזוכה תושפע מחוסר 

עלולה ג� לגרו� לבזבוז משאביה של ועדת המכרזי� בכ� שהיא  היא 122.השוויו שבערבות

  .תידרש לבחו הצעה שאולי תיפסל בהמש�

. אלא שאי אנו סבורי� שבטיעו מעשי זה יש כדי לשלול את תחולת המודל המוצע

לא בערבות לביצוע . תחילה נציי שאחרי הכול ולפני הכול מדובר בערבות המציע במכרז

אול� היא אינה חייבת להיות ,  לערבות תכלית חשובה123.כרז עצמוהמכרז ולא בהצעה במ

למעט סוגיית השוויו וההקפדה עליו קשה לראות במישור העקרוני בכל הפגמי� . לב המכרז

כלומר במניעת הכשירות להשתת� בתחרות המכרזית עצמה , עמידה בתנאי ס��בערבות אי

 אנו סבורי� שדחיית ההכרעה מטע� זה אי). צירו� ערבות כלל�להבדיל למשל מאי(

בשאלת נפקותו של הפג� בערבות לשלב מאוחר יותר של ההלי� מעוררת קושי כה 

 ייתכ שהתוצאה במקרה זה או אחר תהא שוועדת המכרזי� ביררה הצעה במכרז 124.ממשי

אול� גישה המעניקה משקל ממשי לתכליות . ולבסו� תפסול אותה בשל הפג� בערבות

יכולה להשמיע ג� נכונות לבחו את , ובה היעילות הכלכלית, רזי�האחרות של דיני המכ

 
בשלב : "יב לפסק דינו' פס, 15ש " לעיל ה,מ" בע אחי� כאלדיכפי שמסביר השופט רובינשטיי� בעניי�  121

ידי המציעי� השוני� בעניי� עמידת� בכללי הס� של �בו נבדקי� מסמכי המכרז שהוגשו על, הראשוני
ז אי� מקו� לבחינת התועלת הכלכלית הצומחת לעור� המכר, המכרז באופ� שלא נפגע השויו� המהותי

, אמת המידה היחידה היא עמידת� של ההצעות בתנאי� שהוגדרו ובחינת�. מקבלת ההצעה הפגומה
שמירת זכויותיה� של המשתתפי� . בהשוואה הנערכת בי� המשתתפי� במכרז, בגדרי השויו� המהותי

ופסילת הצעות שנמצאו בה� , בפועל ובכוח מתבטאת בעמידה דווקנית על מילוי התנאי� המוקדמי�
תשקול ועדת המכרזי� את תוכ� ההצעות מתו� כוונה להשיא את התועלת , בשלב השני. � מהותיי�פגמי

' מ נ" קבלני צנרת בע– 'עזרא שוור� ושות 499/84� "ראו עוד בג". הכלכלית והחברתית במימוש המכרז
  ).1984 (783, 781) 3(ד לח"פ, ג��עיריית רמת

לעיל ,  אפקו�בשל חוסר השוויו� בערבות ראו עניי�לחשש זה של השפעה עקיפה על ועדת המכרזי�   122
לחשש להטיה של ועדת המכרזי� בשלב הבחינה .  לפסק דינה של השופטת נאור19–14' פס, 7ש "ה

 ,Omer Dekel & Amos Schurr המהותי של ההצעה להבדיל מבחינת תנאי הס� ראו בהרחבה
Lower-Bid Bias in Public Procurement  )לעיל , "לא חייבי� לפסול הצעה פגומה"דקל ; )לא פורס�

 �7590/12 "שהתעוררו בעע" שלבי�דו" כ� ראו הנסיבות והחשש להטיה במכרז ;186' בעמ, 49ש "ה
' פס, ארז� לפסק דינה של השופטת ברק42' פס ,מ" בע�לינו' מ נ"החברה הלאומית לדרכי� בישראל בע

  ). לדרכי�החברה הלאומיתעניי� : להל�) (18.4.2013, פורס� בנבו ( לפסק דינו של השופט פוגלמ�4

הערבות במכרז מאפשרת לוועדת המכרזי� לבחו� את ההצעות לגופ� בידיעה שמגיש ההצעה אינו יכול   123
חלק , בפני עצמה,  של ספק שהערבות הבנקאית איננה מהווהאי� צל"אול� . לחזור בו בלא עלות כבדה

' בעמ, 49ש "לעיל ה, וקסלר ותמיר�סימו� ("ממטרות דיני המכרזי� או ממטרתו של מכרז כלשהו
65–66(. 

מעות� עלולה להיות  שמש–בכ� שונה עניינה של הערבות במכרז מפגמי� אפשריי� אחרי� בהצעות   124
  .ושייתכ� שהחלת המודל המוצע עליה� מעוררת קשיי� גדולי� יותר, אחרת
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חלק מבחינה זו . שיקול היעילות הכלכלית לגופו והתחשבות ראויה בו במקרי� המתאימי�

היא ג� בדיקת ההצעה לגופה ולא פסילתה על הס� בשל הפג� בערבות כעניי אוטומטי 

לא יהא הכרח בתפיסת ,  זה ממילא וככל שתאומ� ההצעה במאמר125.בלא שיקול דעת

   126.סוגיית ערבות המכרז כתנאי ס� השולל את היכולת לבחו ג� את ההצעה לגופה

הרי שהטיה זו אינה דבר , ואשר לחשש מהטיית שיקול הדעת של ועדת המכרזי�

 ג� מ 128.משמעיי� מבחינה אמפירית� הממצאי� בעניי זה אינ� חד127".בהכרח"ש

 –שיקול הדעת של ועדת המכרזי� בשל פג� בערבות הבחינה המעשית החשש להטיית 

בשי� לב לשימור מעמד ,  ולבסו�129.משמעי� אינו כה חד–ולטובת ההצעה הפגומה 

 
 אפשרה  זה במקרה:19ש "לעיל ה,  גוזל�כדוגמה ליישו� מעי� זה נית� להביא את חילוקי הדעות בעניי�  125

לאחר שהתברר בסופו של דבר ,  פג� בשיעור הערבות בהצעהפורת למחול על� ב�)כתוארה אז (השופטת
המשמעות היא ששאלת תוצאת ). חריגה מאומד�(שהצעה אחרת צריכה להיפסל ג� היא מטע� אחר 

הפג� בערבות יכולה להיבח� לא כעילת ס� אלא כשיקול במכלול השיקולי� בשאלת גורל המכרז והזוכה 
שלל אפשרות זו וסבר שיש לראות בעניי� , רוב בפסק הדי�שהיה בדעת ה, לעומת זאת הנשיא שמגר. בו

אי� מקו� לשוב , ומשנפסלת הצעה בגי� זאת; הפג� בערבות שאלה מקדמית של כשירות ההצעה במכרז
אי� ג� להחזיר עטרה ליושנה ולהכשיר את ההצעה לאחר " – ולבחו� אותה בהמש� ההלי� המכרזי

יש קושי , שלבי והצעה נפסלת על הס��מכרז הוא דוא� אכ� ה, לדעתנו. )514' בעמ, ש� ("מעשה
לא , אול� המוצע במאמר זה הוא שבכל הקשור בפג� בערבות ההצעה. בהחזרת עטרה ליושנה כאמור

  .אלא שיופעל בנדו� שיקול דעת כאמור, יביא הפג� אוטומטית לפסילה מלכתחילה

כרזי� בכל הקשור בהגדרת צירו� הערבות שינויי� ג� בניסוח מ, א� תאומ� ההצעה, שינוי מעי� זה יצרי�  126
שלביי� שבה� קיימת הפרדה בי� שלב בדיקת עמידת ההצעות �למכרז כתנאי ס� ושינויי� במכרזי� דו

 .לבי� שלב בדיקת ההצעה לגופה) תו� שהעברות מוגדרת כתנאי ס�(בתנאי ס� 
על ש� דובר ( לפסק דינו של השופט פוגלמ� 4' פס, 122ש "לעיל ה,  לדרכי� החברה הלאומיתראו עניי�  127

):  ועדת המכרזי� לאחר שנודעה ההצעה הזולה ביותר תנאי המכרז על ידיחשש להטיה פרשנית שלה
העובדה שדיו� בשאלה א� רמט עמדה בתנאי הס� נער� רק לאחר שכבר היה ידוע שהצעתה היא הזולה "

י כי במצב כזה יש להקפיד ע� ועדת המכרזי� הקפדה יתירה בבחינת פרשנות תנאי מקובל על. ביותר
אי� בכ� כדי לומר כי פרשנות תנאי הס� על ידי הוועדה במצב שכזה תהיה מוטית , ע� זאת. הס�

 שיקול הדעת במקרה פרטני שכזה יכול להיות –א� קיימת ראיה שאכ� הייתה הטיה , כמוב�". בהכרח
 . לפסק דינה של השופטת חיות15' פס, 79ש "לעיל ה, רו� עבודות עפרי�  עני ג�ראו. אחר

מחקר� של דקל ושור אמנ� הצביע על הטיית שיקול דעת של חברי ועדת מכרזי� כלפי הצעה זולה בכל   128
מצבי� של הכשרה או פסילה של אול� לא קבע ממצא כאמור באשר להטיה ב, הקשור לניקוד האיכות

ראו מסקנה זהה אצל ). 13–9' בעמ, 122ש "לעיל ה, Dekel & Schurr(הצעה שכשירותה הוטלה בספק 
 ניסוי –ההשפעה השונה של הטיות קוגניטיביות על סוגי� שוני� של החלטות "עומר דקל ויואב דות� 

 יודגש שענייננו הוא בפג� בערבות ולא במחיר .)2015( 722–721, 689מד  משפטי�" רזי�בדיני המכ
 במוב� זה שאפילו א� קיימת הטיה לטובת הצעות זולות בשלב, ")יקרה"או " זולה"הצעה (ההצעה 

כ� בכלל וכ� בפרט בשי� . ספק הוא א� פג� בערבות או ערבות מיטיבה תהא בעלת אפקט דומה, הניקוד
, )להבדיל מרכיב האיכות(שלפיה א� התחרות היא על המחיר בלבד , לעיל, קנת� של דקל ודות�לב למס

שכ� המעריכי� יתגברו על הטיית המחיר בשאלת כשירות ההצעה ולאחריה , ממילא לא צפויה בעיה
  ). לפי העניי�–או היקרה ביותר (תיבחר ממילא ההצעה הזולה ביותר 

הרי שהובעה דעה שלפיה עור� המכרז לא יוכל לחלט יותר , יבהכ� למשל בכל הקשור לערבות מיט  129
, וקסלר ותמיר�סימו�(ולכ� אי� בנדו� עדיפות למציע שציר� ערבות מיטיבה , מסכו� הערבות שהתבקש

לתקנות חובת ) ב(ב16 'ייתכ� שזהו המצב החוקי נוכח עילות החילוט שבתק. )72' בעמ, 49ש "לעיל ה
א� ייתכ� ג� שנית� להתגבר על קושי , )2ש "לעיל ה,  רחמניראו עניי�(והפסיקה שבעקבותיה , המכרזי�

זה על דר� של קביעת עילות חילוט נוספות במכרז עצמו או סנקציות אחרות על מציע שחרג מתנאי 
יש ,  לבסו�).49ש "לעיל ה, "לא חייבי� לפסול הצעה פגומה"ל דקב הצעהוראו ה(הערבות שבמכרז 
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 הבכורה של עקרו השוויו והחובה להראות נימוקי� מספיקי� לסטייה ממנו במסגרת עקרו

 מחמירהטייה ייתכ שהנטייה הלא מודעת בשלב בחינת ההצעות תהיה דווקא נ, המידתיות

כ� בכלל וכ� בפרט נוכח עמדת הפסיקה שלפיה . כלפי ההצעה שצורפה לה ערבות פגומה

מציע שאינו מדייק בפרטי הערבות מעיד בכ� על חוסר רצינותו ועל קושי עתידי הצפוי 

130.בעמידה ביתר תנאי המכרז עצמו
  

   פג� בערבות המכרז לפי עקרו� המידתיות.ג

על יתרונותיו , ע לטיפול במצבי� של פג� בערבות המכרזלאחר שעמדנו על המודל המוצ

במכרז מסוי� נקבעה : לדוגמה. נבקש להדגי� את היישו� שלו במבח המעשה, וחסרונותיו

 תקופת –למשל . חובתו של המציע לצר� ערבות להצעתו לפי התנאי� שנקבעו במכרז

כרז כללה ערבות הצעה שהוגשה במ. אלהבא  לזמ מסוי� או מוטב מסוי� וכיוצערבות

העל של השוויו �הכלל הפסיקתי הקיי� הנובע מעקרו. הצעה הסוטה מתנאי המכרז

, )כלומר פגיעה בשוויו בי המציעי�(במכרזי� הוא כאמור שא� יש בערבות פג� מהותי 

ההצעה כולה צריכה להיפסל בלא שיקול דעת של ממש לוועדת המכרזי� שלא לפסול את 

 אלא שכעת הטענה היא שהחלטה שכזו צריכה להיות 131.ההצעה ולמחול על הפג�

נבח את שלושת מבחני המשנה של המידתיות ? כיצד יתבצע איזו מידתי מוצע זה. מידתית

  .ויישומ� בסיטואציה של פג� בערבות המכרז

  )קשר רציונלי(האמצעי המתאי� : המבח� הראשו�  .1

דורש קשר רציונלי בי , המידתיותכמבח המשנה הראשו של עקרו , מבח הקשר הרציונלי

במונחי סוגיית הפג� בערבות . האמצעי שננקט לבי התכלית שאותה מבקשי� להגשי�

נדרש להראות שפסילת הצעה במכרז , ובהינת התכלית העליונה של קידו� השוויו, המכרז

היות , אכ. העל של השוויו�בשל פג� בערבות מקיימת קשר רציונלי לקידו� תכלית

כלומר , לכתחילה עצ� ההחלטה לפסול את ההצעה מקורה בפגיעה בעקרו השוויושמ

ברוב המקרי� פסילת ההצעה היא , בפג� מהותי המבטא יתרו למציע אחד על פני האחר

היא מקיימת קשר רציונלי ע� . צעד מידתי במונחי מבח המשנה הראשו של המידתיות

מקרה מובהק לכ� . העל של דיני המכרזי��תשהוא תכלי, המטרה של קידו� עקרו השוויו

 יש בכ� 132.הוא המקרה שבו למשל לא צורפה כלל ערבות להצעה ובניגוד לתנאי המכרז

בהכללה רחבה יותר נית לומר שבמקרה . יתרו ברור לאותו מציע על פני מציעי� אחרי�

 
) והערבות( שלב בחינת תנאי הס� –מכרזי� שבה� קיימת הבחנה בי� הצוותי� הדני� בכל שלב במכרז 

י של השפעה על ועדת עדיי� הסיכו, ג� א� אי� מדובר בהפרדה מוחלטת. ושלב בחינת ההצעות לגופ�
יוזכר שיהיה על ועדת המכרזי� . המכרזי� בשל הפג� בערבות וכדי חוסר שוויו� נראה קלוש למדי

  .להסביר בחירתה זו ולנמקה במונחי מידתיות על כל המשתמע מכ�

 .גרוניס נו של השופט לפסק די3' פס, 7ש "לעיל ה,  אפקו�ראו למשל עניי�  130
  .26–18ש "ההמקורות המובאי� בראו לעיל   131

  .6ש "לעיל ה,  אחי� אוז�ראו למשל עניי�  132
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 ההצעה פסילת, שבו אכ נוצר למציע יתרו על פני מציעי� אחרי� בשל הפג� בערבותו

  . של קידו� השוויו–העל � תכלית–מקיימת קשר רציונלי ע� התכלית 

ע� זאת במסגרת מבח המשנה הראשו של המידתיות מתעוררת לעתי� שאלה של 

מדובר בשאלת התקיימותה של הסתברות מספקת לקשר רציונלי בי האמצעי . הסתברות

והכול במסגרת בחינת (ת שנבחר לש� הגשמת התכלית לבי סיכויי ההגשמה של התכלי

 לפי הפסיקה בתחו� המידתיות ככלל אמנ� לא נדרש שהאמצעי יגשי� 133).הקשר הרציונלי

אול� יש מקו� שהוא יגשי� אותה לכל הפחות במידת הסתברות , בוודאות את התכלית

במקרה של ערבות פגומה במכרז לרוב יהיה נית לקבוע שפסילת ההצעה ,  אכ134".סבירה"

בעוד שהכשרת הפג� ; ת השוויו בי המציעי� ברמת הסתברות מספקתכולה תקד� א

 שלא בהכרחאול� יש להכיר בכ� .  רק תפגע בו–בערבות לא תקד� את השוויו אלא להיפ� 

135.זה יהא המצב
  

 פסילת הצעה 136. אפקו�שהתעוררה בעניי" מיטיבה"טלו את סוגיית הערבות ה

 במוב זה שאי סטייה מ הדרישות בי בנסיבות אלו אמנ� מבטאת קידו� של השוויו

נימוק נוס� שהובא במונחי . המשתתפי� במכרז וכול� נדרשי� לעמוד באות� התנאי�

הפגיעה בשוויו הוא שוועדת המכרזי� עלולה להתרש� מעניי זה של הטבה בתנאי 

 ע� זאת יכולה להתעורר השאלה 137.הערבות ובכ� לתת לאותו מציע עדיפות שלא כדי

 המידתיות והיא א� בפסילת ההצעה בנסיבות אלו בשל הפג� האמור בערבות אכ יש בגדרי

. בהסתברות מספקת –כדי לקד� את עקרו השוויו ואת התכלית של מניעת יתרו למציע 

וככל שההצעה עצמה טובה , שהרי יש לזכור שמדובר בערבות להצעה ולא בהצעה עצמה

 לא פשוט לראות דווקא –הכספית לרשות בהרבה מהצעה אחרת במונחי השאת התועלת 

 
, פורס� בנבו( לפסק דינה של השופטת ארבל 101' פס, הכנסת' אד� נ 7146/12� "או למשל בגר  133 

' בעמ, 63ש "לעיל ה, ראו ג� ברק; 778' בעמ, 80ש "לעיל ה, ב משפט מינהליארז �ברק; )16.9.2013
וש� אל לב שברק בספרו סבור שעיקר הבחינה של הרכיב ההסתברותי צריכה להיעשות לא י (388–387

,  ש�–במסגרת מבח� המידתיות הראשו� אלא במסגרת המבח� השלישי דווקא של המידתיות במוב� הצר 
  ).445–438' בעמ

דינו של  לפסק 58' פס, 619) 1(אד ס"פ, הכנסת' נבישראל התנועה לאיכות השלטו�  6427/02� "בג  134
 שכ� כשמדובר בפגיעה בזכות חוקתית חשובה הכירה הפסיקה א� –לכל הפחות ). 2006(הנשיא ברק 

ראו דברי הנשיאה ביניש ". ממשית"בחובת עמידה באמת מידה הסתברותית מחמירה יותר של הסתברות 
 ראו הדרישה כ�). 21.2.2012, פורס� בנבו( לפסק דינה 53' פס, כנסת ישראל' רסלר נ 6298/07� "בבג

 לפסק 25' פס, ממשלת ישראל' אית� מדיניות הגירה ישראלית נ 7385/13� "בג" (רצינית"להסתברות 
נדמה שאי� מקו� לדרישת הסתברות כה משמעותית . ))22.9.2014, פורס� בנבו(דינו של השופט פוגלמ� 

דו של עקרו� השוויו� המשמעות היא שמעמ, שכ� ככל שההסתברות הנדרשת גבוהה יותר, בענייננו שלנו
  . ולא זו עמדת הפסיקה המהווה נקודת המוצא למאמר זה מלכתחילה, רעוע יותר

דומה כי : " לפסק דינו11' פס, 8ש " לעיל ה,רשות שדות התעופהסולברג בעניי� ראו למשל דברי השופט   135
קיי� חשש , ג� כשמדובר בטעות טכנית,  שמדובר בפג� בערבותיש מקו� להרהר בטענה שכל אימת

  ". לפגיעה בשוויו�

מועצה  למקרה נוס� של ערבות מטיבה שהביאה לפסילת ההצעה ראו עניי� .7ש "לעיל ה, אפקו�עניי�   136
  .119ש "לעיל ה, אזורית הגלבוע

) 6(ד נח"פ, אר'המועצה המקומית מג' את מרכז שוש סלע נמעלות אמנו� מסילות  �8610/03 "ראו עע  137
 ).  מעלותאמנו� מסילותעניי� : להל�) (2004 (765, 755
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 כ� במיוחד בנסיבות שבה ההטבה אינה 138.בהטבה בערבות כמעלה או מורידה לעניי זה

בסכו� הערבות אלא בתארי� תפוגה או במועד שבו הבנק יפרע את הערבות שהוא מועד 

 יי על רקע זה ייתכ שלא בכדי ההנמקה בענ139.מזה שנקבע במכרז) ומיטיב לרשות(רחוק 

 ההלכה שנקבעה ש� נומקה אפוא בי 140.במונחי שוויו" חזקה" לא הייתה הנמקה אפקו�

בצור� לחסו� ; בהליכה בנתיב שכבר נפסק בפסקי די קודמי�) לדעתנו(היתר ובעיקר 

לוועדות המכרזי� ולבתי המשפט את העיסוק בשאלה א� מדובר בערבות מיטיבה או 

ביתרו בקביעת ; ד על חוסר רצינות של המציעבתפיסה שלפיה פג� בערבות מעי; מרעה

 שצריכי� – יכולה להתעורר אפוא שאלה א� במבחני המידתיות 141.כלל חד וברור בנדו

 היה נית להימנע מפסילת –כאמור לחול בעניי ועל פי מבח המשנה של הקשר הרציונלי 

142.ההצעה במצבי� מעי אלה
  

יו לבי פגיעה מסתברת בשוויו נית ביטוי נוס� להבחנה בי פגיעה אפשרית בשוו

וכשמדובר בערבות ,  במקרה זה143. רשות שדות התעופהלמצוא בנסיבות שהתעוררו בעניי

סבר בית המשפט שהיה מקו� , שמקורו בטעות) של הבנק(שעל פני הדברי� היה בה פג� 

חשובי� הדברי� שנאמרו בכל הקשור . לקבל את הבהרת הבנק ולא לפסול את ההצעה

 ומפאת חשיבות –ציי השופט סולברג .  וליתר דיוק להיעדר הפגיעה בו–גיעה בשוויו לפ

  :  כ�–הדברי� לענייננו נביא� במלוא� 

 
  .74–71' בעמ, 49ש "לעיל ה, וקסלר ותמיר�וראו הביקורת הנרחבת במאמר� של סימו�  138

 לפסק דינה של השופטת 18–13' פס, 7ש "לעיל ה,  אפקו�ראו הדוגמאות שהובאו בפסק הדי� בעניי�  139
 ראו עניי� – הקושי מתגבר כאשר ברור שהבנק יכבד את הערבות במישור דיני הערבות מתכליתה .נאור

  .  לפסק דינו של השופט סולברג9' פס, 8ש "לעיל ה, ות שדות התעופהרש

 נימקה את הפסילה ג� של ערבות מיטיבה  אפקו�נאור שכתבה את פסק הדי� העיקרי בעניי� השופטת  140
בת המציעי� בהקפדה על יציבות ואחידות ההלכה לעומת ערבות מרעה ובחו, בשיקולי� של ודאות

היא ציינה שלא נראה ).  של השופטת נאורלפסק דינה 21–20' פס, 7ש "לעיל ה, אפקו�עניי� (הדרישות 
 לפסק 21' פס, ש�( יו� לכתב הערבות נתנה למציעה יתרו� כלשהו על פני המציעי� האחרי� 19שהוספת 

 ).דינה
גרוניס הסכי� לפסק הדי� תו� שהוא א� משנה  השופט.  לפסק דינה של השופטת נאור20' פס, �ש  141

, בהנמקה המתבססת ג� היא בעיקרה על הגברת הוודאות המשפטית, מנטייה קודמת שלו בפסיקה
טע� נוס� שהובא הוא החשש שמא המציע לא יעמוד . ההקלה על ועדות המכרזי� וצמצו� ההתדיינויות

 של השופט לפסק דינו 3–2' פס, ש�(� אחרי� במכרז א� לא עמד ג� בתנאי� שנקבעו בערבות ג� בתנאי
לעיל , עניי� אוניברסיטת ב� גוריו�ראו עוד , אפקו�שעמד ביסוד הלכת " מעשי"יסוד העניי� הל). גרוניס

  . לפסק דינו של השופט הנדל4' פס, 9ש "ה

 שג� בו התעוררה סוגיית הערבות המיטיבה קוד� ,137ש " לעיל ה, מעלותאמנו� מסילותי� ונזכיר שבעני  142
, ובתגובה לטיעו� שלפיו ועדת המכרזי� עלולה להיות מושפעת בשל הערבות המיטיבה, אפקו�לעניי� 

זהו ביטוי לדעתנו ). 768' עמב, ש�" (נראה לכאורה רחוק משהו"השופט גרוניס ציי� שהחשש האמור 
 לביקורת על .לבעיה הסתברותית בכל הקשור בפגיעה בשוויו� ובמבח� הראשו� של מבחני המידתיות

ע� זאת יש . 558–557' בעמ, 12ש "לעיל ה, הרציגראו עוד " מטיבה"גישת הפסיקה בעניי� הערבות ה
סיכוי נמו� להתממשותה של "ש, בסוגיית ההסתברות לפגיעה בשוויו�, ג מציי� בספרולציי� שהרצי

מאחר שהמבח� לאופיו , הפגיעה בשוויו� הכרוכה בפג� שנפל בערבות אינו מכשיר א� הוא את ההצעה
   ).329' בעמ, ש�" (במנותק מהתממשות הפגיעה בפועל, של הפג� הינו הפוטנציאל לפגיעה בשוויו�

  . 8ש "לעיל ה, ות שדות התעופהרשעניי�   143
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ג� , דומה כי יש מקו� להרהר בטענה שכל אימת שמדובר בפג� בערבות

מדובר במסמ� . קיי� חשש לפגיעה בשוויו, כשמדובר בטעות טכנית

את . לבנק ישנה אחריות ישירה על תוכנו. קאוטונומי שנוצר על ידי הבנ

מקור הטעות בהצעת . שלו יכול מציע במכרז לשנות כרצונו�מסמכי הצעתו

שליטת על מסמ� הערבות . עינת וקפה קפה אינו במסמ� שה הכינו

ומדובר בטעות טכנית , עיקר השליטה בידי הבנק. הבנקאית היא פחותה

מצב דברי� זה מפיג את . במסמ� של הבנק שמקורה בתו� לב ובשגגה

אינ� מתקני� את , הסבריו של הבנק בדיעבד. החשש מפני פגיעה בשוויו

רשות שדות . על הפג� שנלמד מתוכה, הערבות אלא מבהירי� את הערבות

התעופה טענה כי הטלת חובה על הוועדה לפנות בשאלות הבהרה יכולה 

בנקאית הנושאת כל מציע יוכל להגיש ערבות , שכ. לפגוע בטוהר המכרז

וכאשר יחליט המציע כי ברצונו לקיי� את , ערבות חסרת תוק�, תארי� שגוי

הצעתו יטע כי מדובר בטעות טכנית של הקלדה וכי יש לאפשר לו לתק את 

. דומני כי זהו חשש מופרז וכי אינו מתיישב ע� העובדות בתיק זה. הערבות

לנהוג , בו מניפולציותאי מדובר במסמ� שמגיש מציע ושהוא יכול לעשות 

מדובר בערבות בנקאית שמוציא . ולטעו לטעות בהקלדה, בתכסיסנות

. הדי מטיל על הבנק חובות משפטיות בקשר ע� הערבות הבנקאית. הבנק

יהא זה מרחיק לכת לחשוש שהבנק ישת� פעולה ע� מציע מניפולטיבי 

ינטרס בניגוד לא, ויטע בדיעבד במרמה כי נפלה טעות טכנית בהקלדה

וכאשר זה לא המצב העובדתי , הממוני שלו כי בכ� יודה בהתרשלות

הנטל הוא כבד . אי די בהעלאת טענה כי נפלה טעות הקלדה: ושוב. האמיתי

יש לבחו הא� קיי� פג� טכני העולה : דופ יעמדו בו�ורק חריגי� יוצאי

בנסיבות . והא� יש בהבהרה כדי להניח את הדעת, מלשו מסמ� הערבות

144.התשובה על שתי השאלות היא בחיוב, המיוחדות של העניי דנ
  

דברי� אלו מבטאי� את הקושי ההסתברותי שיכול להתעורר במסגרת התקיימות הקשר , אכ

; לא כל פג� בערבות הוא פגיעה בשוויו. הרציונלי במבח המשנה הראשו של המידתיות

 יתרו נחזה למציע הוא באמת יתרו לא כל; לא כל פגיעה בשוויו היא מת יתרו למציע

  ).הסתברותיתמבחינה (כזה 

במכרז כולל " על�תכלית"נקבע בפסיקה שהשוויו הזוכה להגנה כ: והנה דוגמה נוספת

שינוי מאוחר בתנאי מכרז יכול להיחשב , למשל. ג� שוויו כלפי מציעי� פוטנציאליי�

ברי שמדובר במידה רבה בעניי  אול� בעניי זה 145.פגיעה פסולה במציעי� פוטנציאליי�

כ� ג� . להחלטה לגשת למכרז ולהציע הצעה יכולות להיות סיבות רבות. ספקולטיבי

 
ע� זאת יש לציי� שבית המשפט קבע שבנסיבות המקרה .  לפסק דינו של השופט סולברג11' פס, ראו ש�  144

 לפסק דינו של 13' פס, ש�(שכ� הערבות אינה חורגת מ� הנדרש , בסופו של דבר אי� פגיעה בשוויו�
 .אול� נראה שבית המשפט לא היה יכול להגיע למסקנה זו בלא ההבהרה שבאה לפניו, )פט סולברגהשו

) ��מינהליי� י(� "ראו יישו� למשל בעניי� עת; 397' בעמ, 5ש "לעיל ה, מכרזי�ראו בהרחבה דקל   145
  לפסק הדי�44' פס ,נהל מקרקעי ישראלימ' ויות אד� נ רבני� למע� זכ–שומרי משפט  8661�03�11

  ).6.2.2012, פורס� בנבו(
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לא תמיד ידוע א� יש בכלל מציעי� פוטנציאליי� שיכלו לגשת . להחלטה שלא לעשות כ

 הוא אכ – המחילה על פג� בערבות –לא ברור א� השינוי שנעשה . למכרז ולא ניגשו אליו

 כל אלה מובילי� למסקנה שלפיה השמירה על עניינו של המציע 146. משמעות מבחינת�בר

 ספקולטיביות זו יכולה לבוא לידי 147.היא מוגבלת וספקולטיבית בהגדרה" פוטנציאלי"ה

ביטוי ג� בקושי הסתברותי ביחס שבי האמצעי של פסילת הצעה בשל פג� בערבות להצעה 

שוויו כלפי מציעי� פוטנציאליי� ולעורר קושי במכרז לבי התכלית של השמירה על ה

  .במונחי מידתיות

 במקרה זה 148. מגנזיענייכדוגמה אחרונה לקושי הסתברותי מעי זה נית להביא את 

אול� מציע מסוי� ציר� ערבות של , נדרשו המציעי� במכרז לצר� להצעת� ערבות בנקאית

היה מקו� לפסול את ההצעה בית המשפט העליו קבע ש. חברת ביטוח והצעתו נפסלה

אפילו ערכה של ערבות של חברת ביטוח הפ� שקול במהל� השני� לערכה של . מטע� זה

 כ� משו� שעור� המכרז לא נקב באפשרות זו במכרז 149.אי לקבל אותה, ערבות בנקאית

 כ� בשל הצור� בכלל הכרעה חד וברור 150;והדבר במסגרת האוטונומיה שלו, במפורש

 פגיעה – כ� בשל החשש הממשי מפני הפגיעה בשוויו 151;ות בנדוובמניעת התדיינ

במציעי� פוטנציאליי� שאולי נמנעו מגישה למכרז בידע� שנדרשת ערבות בנקאית דווקא 

152.מבלי לסבור שאפשר להחלי� זאת בערבות של חברת ביטוח
  

 פסק הדי אינו. אול� בנסיבות אלה יכולה להתעורר שאלה במונחי המידתיות כאמור

קובע בבירור שצומח יתרו כלכלי למי שמפקיד ערבות של חברת ביטוח להבדיל מערבות 

 על רקע זה מתעוררת שאלה א� אכ היה חשש ממשי לפגיעה במציעי� 153.של בנק דווקא

 
שלבי שבו קבוצת המציעי� � בה� דובר במכרז דו,7ש "לעיל ה,  מרגליתאו הנסיבות שהתעוררו בעניי�  146 

שאי� ) בדעת מיעוט(שופט לוי ש� ציי� ה. שני הייתה כביכול סגורה בלא מציעי� פוטנציאליי�הבשלב 
  ).517' בעמ, ש�(די בחשש רחוק ובלתי ממשי לפגיעה בשוויו� 

 לפסק 15'פס, 68ש "לעיל ה, הרקולסעניי� (ראו בי� היתר השאלה א� למציע פוטנציאלי יש זכות עמידה   147
פקולטיביות זו הוא בריכו� יחסי של הדרישה לצר� כמשיבי� היבט נוס� של ס. )דינו של השופט עמית

 כאשר מדובר בניזוקי� פוטנציאליי� לא מוגדרי� ,לעתירה מנהלית את כל מי שיכול להיפגע מ� העתירה
  .)1746' בעמ, 108ש "לעיל ה, הסמכות המינהליתוראו זמיר (דיי� 

  .19ש "לעיל ה, מגנזיעניי�   148

  . לפסק דינו של השופט סולברג9' פס, ש�  149

  . לפסק דינו של השופט סולברג12' פס, ש�  150

 . לפסק דינו של השופט סולברג9' פס, ש�  151
 . לפסק דינו של השופט סולברג13' פס, ש�  152
) בערבות חברת ביטוח( ערבות כנגד פוליסת ביטוח – הפיננסי השונה  לפסק הדי� מתואר המנגנו�9 'בפס  153

אול� מדברי� אלה אי� הוכחה שלערבות של ). בערבות בנקאית(להבדיל מערבות כנגד נכסי� וכספי� 
על המציע או שהעלויות ה� ) ישירות או עקיפות על דר� של שעבוד נכסי�(חברת ביטוח אי� עלויות 

, הדברי� מצאו ביטוי מפורש בפסק דינו של השופט עמית. קאית דווקאנמוכות מאלו שבערבות בנ
וזאת , "איני משוכנע בכ�"שבהתייחס לשאלה א� הייתה הפרה מהותית של עקרו� השוויו� ציי� ש

). 4–3 'ס, ש�(" ערבות בנקאית של חברת ביטוח"לרבות ביטוי של (מטעמי� משפטיי� ומעשיי� שוני� 
 הצטר� השופט עמית לפסק דינו של השופט סולברג בשל יתר נימוקיו ,"לא בלב קל"ו, למרות זאת

האוטונומיה של עור� המכרז והעובדה שכל המציעי� פעלו ,  הוודאות המשפטית והיציבות–למעשה 
 ). לפסק דינו של השופט עמית6' פס, ש�(לפי תנאי המכרז ואי� מקו� לסטות מהשוויו� לפיה� 
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פוטנציאליי� שיכלו להפקיד ערבות של חברת ביטוח ולא יכלו כביכול להפקיד ערבות 

154.ח המידתיות הראשוזהו ביטוי לקושי במונחי מב. בנקאית
  

הנה כי כ נית לסכ� ולומר שבשל הדומיננטיות של עקרו השוויו בפסיקת בית 

הרי שברוב המקרי� של הצעה שיש בה , העל של דיני המכרזי��המשפט העליו כעקרו

. פג� הפוגע בשוויו יהיה בפסילת ההצעה משו� קשר רציונלי לתכלית של קידו� השוויו

ע� זאת בעיקר בשל . וא מידתית לפי מבח המשנה הראשו של המידתיותהפסילה תהא אפ

יכולה לבוא מסקנה שלפיה אי קשר רציונלי בי החלטה לפסול הצעה , שאלות הסתברותיות

או אז ייתכ שיהיה . שצורפה לה ערבות פגומה לבי התכלית של קידו� השוויו במכרז

  . בהמדובר בהחלטה לא מידתית שתהא עילה להתערב 

  אמצעי פוגע פחות:  המבח� השני.2

מבח המשנה השני של המידתיות הוא בבדיקה א� נית להגשי� את התכלית בשימוש 

בהקשר המכרזי ובראיית המידתיות ככלי לאיזו בי התכליות השונות . באמצעי פוגע פחות

פג� השאלה היא א� במקרה של , העל�של המכרז לפי נקודת המוצא של השוויו כתכלית

, בערבות נית להשיג את אותה תכלית של קידו� השוויו תו� נקיטת אמצעי פוגע פחות

  .כלומר מבלי לפסול את ההצעה

במיוחד כאשר יש יסוד לחשש , במצבי� מעי אלו" פוגע פחות"האמצעי ה, לכאורה

הוא פנייה למציע , שמדובר בטעות סופר או בהשמטה מקרית שהובילה לערבות פגומה

 אלא שדיני המכרזי� ה� די 155.פשרות שיבהיר את הטעו הבהרה ויתק את הפג�ומת הא

מיוחד בעניי זה וה� מטילי� מגבלות ניכרות על היכולת לפנות בבקשת הבהרה אל 

 בכ� בא לידי ביטוי 157. במידה רבה בשל עקרו השוויו וההקפדה עליו– שוב 156.המציע

 
במצב שבו הטענה היא , במונחי פגיעה אמתית בשוויו�, ל קשר רציונלילדוגמה נוספת לקושי בקיומו ש  154

ש� נפל פג� בערבות . 7ש "לעיל ה, מרגליתראו חילוקי הדעות בעניי� , להגנה על מציעי� פוטנציאליי�
פגוע במציעי� פוטנציאליי� בשל אול� נטע� שאי� בכ� כדי ל") ערבות קצרה("בעניי� מש� התקופה 

הטענה נדחתה . הרלוונטיות של פגיעה זו בשלב המכרז הרלוונטי�שלבי של המכרז ואי�המבנה הדו
קושי נוס� בכל הקשור בהגנה כביכול על מציע פוטנציאלי במונחי� של . בדעת רוב כנגד דעת מיעוט

. נה לקבוצה סגורה של מציעי�פגיעה בשוויו� מתעורר כאשר מדובר במכרז סגור שמלכתחילה הופ
למרות קושי זה ציי� בית המשפט את הקושי באישור הצעה פגומה ג� בשל הפגיעה האפשרית במציע 

  .646' בעמ, 24ש "לעיל ה, ידע מחשבי� ותוכנהראו והשוו עניי� . פוטנציאלי

  .רזי�לתקנות חובת מכ) ה(20 'ראו תק  155

עניי� ;  טו לפסק דינו של השופט רובינשטיי�'פס, 15ש "לעיל ה, מ" בעאחי� כאלדיראו למשל עניי�   156
בפנייה אחד החששות העיקריי� הוא ש. כו לפסק דינו של השופט רובינשטיי�' פס, 16ש "לעיל ה, מטאור

למציע תו� פגיעה בעקרו� " מרווח תמרו�"להבהרה ייער� משא ומת� פסול ע� מציע או שיהא בכ� 
כ� . שא� לא כ� מלכתחילה אי� מקו� להבהרה, נדרש ג� כנקודת מוצא שתהא עמימות בהצעה. השוויו�
דינו של  לפסק 12–11' פס, אחוה המכללה האקדמית לחינו�' מ נ"קופי טיי� בע �1012/12 "ראו עע

  ).22.8.2012, פורס� בנבו(השופט פוגלמ� 

זאת ה� משו� שמציעי� אחרי� הגישו הצעות ברורות שניתנות להשוואה לעומת הצעה שעולה בה   157
ובעיקר בשל החשש למת� מרווח תמרו� פסול למציע , ודאות� פג� של עמימות ואיבשלשאלת הבהרתה 

כ� קיי� החשש . יה ותו� עיוות המכרז ותוצאותיוויכולת לשפר את הצעתו או לסגת ממנה בלא סנקצ
  .30–25' בעמ, 4ש "לעיל ה, ראו עוד הררי. שבמסווה של בקשת הבהרה יתקיי� משא ומת� פסול
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. ל את דיני המידתיות באופ מיוחד בה�האופי המיוחד של דיני המכרזי� וההכרח להחי

  היא – בבחינתה באספקלריית דוקטרינת המידתיות –המשמעות של הפסיקה הקיימת בנדו

אול� אי בו כדי להגשי� באותה המידה את התכלית של , שקיי� אולי אמצעי פוגע פחות

לאמצעי� הוא הדי בכל הנוגע . קידו� השוויו כמו ג� יתר המטרות של דיני המכרזי�

ניהול משא ; תיקו הצעות ;כגו השלמה של הצעות, "פוגעניי� פחות"אחרי� שה� לכאורה 

בשל ייחודיות� של דיני המכרזי� כמו ג� הדומיננטיות , ג� במקרי� אלו .ומת ע� המציע

יהיה קושי במקרי� רבי� לקבוע שהחלטת , של תכלית השוויו במכרז כפי שנקבעה בפסיקה

צעה בלא אפשרות תיקו היא החלטה לא מידתית רק משו� שתחת פסילת הרשות הפוסלת ה

אול� , אמצעי פוגע פחות ייתכ שעמד". פוגע פחות"ההצעה עמד כביכול לרשות אמצעי 

 מלבד .  אי הוא מתחייבבאותה המידהא� הוא אינו מגשי� את השמירה על עקרו השוויו

 בדיני המכרזי� עלול כאמור לבטא מעי זה דווקא" פוגע פחות"לא פע� אמצעי , זאת

  .בעצמו פגיעה אסורה בשוויו

אול� הא� משמעות הדבר היא שאי רלוונטיות ומשמעות יישומית למבח המשנה 

. תשובתנו היא בשלילה? השני של המידתיות במצבי� של פגמי� בערבות להצעה במכרז

ילת ההצעה בשל קיומו נית להלו� מקרי� שבה� יהיה נית לשקול להימנע מתוצאה של פס

  .של אמצעי פוגע פחות

 א� לפי 158.טלו מקרה של הגשת ערבות להצעה במכרז לתקופה קצרה מ הקבוע במכרז

נקודת המוצא שלפיה מדובר בפגיעה בשוויו בי המציעי� הייתה יכולה לעלות האפשרות 

ציא שלפיה בתו� התקופה שבה הערבות בתוק� יתבקש המציע שנפל הפג� בערבותו להמ

ערבותו תחולט , וא� לא יעשה כ, הצעתו לא תיפסל,  א� יעשה כ159.ערבות מתוקנת

 מנעד אפשרויות זה של אמצעי פוגע פחות 160.במלואה בדומה למציע שחזר בו מהצעתו

  אלא שהוא נדחה בדעת רוב בשל השמירה המוחלטת על 161.מרגליתעלה בפסיקה בעניי

קיי� קושי במת , ו בשל הפג� בערבותא� יש למציע יתר,  אכ162.עקרו השוויו

אול� יש לציי שדעת . האפשרות להמציא ערבות מתוקנת במונחי שמירה על השוויו

 
 .7ש "לעיל ה, אפליקו�� ניולמשל עניי�  158
 28' פס, 58ש "לעיל ה, 555 ברק בעניי�) בדעת יחיד(מהל� מעי� זה צוי� בפסק דינו של השופט שה�   159

א� כי ש� דובר ג� במקרה שבו היה מחדל של הרשות בהודעה למשתתפי� על שינוי תנאי , לפסק דינו
 .המכרז

לתקנות חובת ) ב(ב16 'פשר פתרו� זה נוכח עילות החילוט הקבועות בתקספק הוא א� הדי� הקיי� מא  160
, ייתכ� שראוי לעג� מנגנו� מובנה של סנקציה על המציג שציר� ערבות פגומה, ג� א� כ� הדבר. המכרזי�

יצוי� עוד . 49ש "לעיל ה, "לא חייבי� לפסול הצעה פגומה"דקל ב ההצעהראו . בתנאי המכרז עצמ�
 מותנית בכ� שסוג הפג� בערבות – של חילוט הערבות –שהיכולת להסתפק באמצעי חלופי מעי� זה 

134/72� "זוסמ� בבג  כדברי הנשיא–" חד וחלק"אינו פג� של תוק� הערבות או היכולת להיפרע ממנה  
  ).1972 (186, 183) 2(ד כו"פ, תקווה�עירית פתח' מ נ"חברה קבלנית בע" רמיר"

 .7ש "לעיל ה, מרגליתעניי�   161
 .בינישהשופטת רוב ניתנה על ידי השופט עדיאל והדעת   162
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המיעוט באותו מקרה קבעה במפורש שהיה נית לנקוט אמצעי חלופי זה בלא שיהיה בכ� 

163.משו� פגיעה של ממש בשוויו
  

סילת ההצעה היא המצבי� דוגמה נוספת לאפשרות של נקיטת אמצעי חלופי תחת פ

שאז יכולה להתעורר השאלה א� נית , בהירות מסוימת בניסוח הערבות�שבה� קיימת אי

קרו יובעוד הע. לקבל הבהרה מ הבנק שהנפיק את הערבות בעניי הכיסוי המדויק שלה

 היה בית המשפט העליו מוכ לתת לה משקל 164,הוא שאי לקבל הבהרה מאוחרת מעי זו

  ולכאורה אי זה 165,ג� א� מכוח הסדר דיוני שבי הצדדי� –שות שדות התעופה רבעניי

166.המקרה היחיד
  

נשוב , כלומר האמצעי הפוגע פחות, כדוגמה נוספת ליישו� מבח המשנה של המידתיות

  המציע ציר� ערבות בנקאית אוטונומית 167.אפקו�לסוגיית הערבות המיטיבה דוגמת עניי

על ועדת המכרזי� להחליט א� היא פוסלת את ההצעה . ה במכרזלתקופה ארוכה מזו שנדרש

לפי עקרו המידתיות הייתה יכולה להתעורר השאלה א� תחת פסילת ההצעה לא . או לא

יכולה הרשות לנקוט אמצעי פוגעני פחות בתכלית האחרת שעניינה השאת היעילות 

ורר הצור� בחילוט  במקרה שיתע– והמיטיבה –הכלכלית והוא עמידה על הערבות המלאה 

א� , המשמעות היא שההצעה לא תיפסל, א� הדבר אפשרי). בלא הבהרה או פנייה למציע(

עדיי תהיה סנקציה כלפי המציע שיש בה משו� שמירה על השוויו בלא מת יתרו למציע 

וא� אי אפשר להיפרע מהערבות מעבר לקבוע בתנאי ,  לחלופי168.והרתעה מפני הפרתו

ת הערבות לפי תנאי המכרז עצמ� שהיו פחותי� מאלו שהיו בערבות בפועל לחלט א, המכרז

 
השופט (ובהמש� לפסק דינו של בית המשפט לענייני� מנהליי� , מיעוט ניתנה על ידי השופט לויהדעת   163

' מ נ" רכב בע.א.מרגלית ש �936/04 "עת(כשיר את הפג� בערבות ג� כ� שמצא מקו� לה) חשי�' ד
 )). 18.10.2004, פורס� בנבו (מדינת ישראל משרד התחבורה

ש "לעיל ה, הרציגכ� ראו .  לפסק דינו של השופט מלצר5' פס, 1ש "לעיל ה,  אדמונית החורשראו עניי�  164
או שהייתה זוכה , משו� שבשלב זה ידוע שההצעה יכולה לזכות, בי� היתר, כ�. 328–327' בעמ, 12

 למשל תחת חשיפה –ועל כ� שיקולי הבנק בהבהרה יכולי� להיות שוני� , אלמלא הפג� בערבות
  .אפשרית שלו לתביעה של המציע א� מקור הפג� בערבות היה בבנק עצמו

 לפסק 13' פס, וראו ש�.  לפסק דינו של השופט סולברג11' פס, 8ש "לעיל ה, עניי� רשות שדות התעופה  165
סייגה , כ� נראה,  ולא בכדי,פסק דינה לדבריובהשופטת חיות שהסכימה  ודוק ,דינו של השופט סולברג

  ".ינת� ההסכמות שהושגו בי� בעלי הדי�בה"את הסכמתה באותו המקרה 

שלפיה היה נית� ,  לפסק דינו26' פס, 58ש "לעיל ה, 555ברק וראו דעת היחיד של השופט שה� בעניי�   166
פסק דינו של השופט , 1ש "לעיל ה, אדמונית החורשכ� ראו עניי� ; לערו� בירור בעניי� הערבות הבנקאית

, 19ש "לעיל ה, אריה סערעניי� , לעניי� משקלה של הבהרת הבנק לפג� שנפל בערבות, ראו עוד .הנדל
  . הנדל לפסק דינו של השופט5' פס

  . 7ש "לעיל ה, אפקו�עניי�   167

שהיא ) או המועד(גדר הספקות בנדו� הוא השאלה א� הרשות המנהלית יכולה לחלט יותר מ� הסכו�   168
, כאשר המציע בכל זאת ציר� ערבות כזו להצעתו שקובלה על ידי הרשות המנהלית, דרשה במכרז עצמו

 ' החילוט הספציפיות שהוגדרו בתקקושי נוס� יכול לנבוע מעילות. על כל המשתמע מקיבול מעי� זה
הובא טע� נוס� לפגיעה אפשרית , ש�,  אפקו�יצוי� עוד שבעניי�. לתקנות חובת המכרזי�) ב(ב16

 ובאופ� –תר ו הוא האפשרות והחשש שוועדת המכרזי� תתרש� בי–בשוויו� במקרה של ערבות מיטיבה 
ע� זאת נראה מפסק הדי� עצמו . ותע� הרש" היטיב" מהמציע ש–קבוע בתנאי המכרז כלא הוג� ולא 

והנימוקי� שעיגנו לבסו� את , שההלכה שנקבעה לבסו� לא תמכה עצמה באופ� ממשי על חשש זה
  .ודאות ובהירות ופחות שיקולי� של פגיעה בשוויו�, ההלכה היו בעיקר של יציבות הלכתית
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משמעות הצעדי� הללו היא בחירה בצעד פוגע פחות , כ� או כ�. א� בלא פסילת ההצעה

כלומר באמצעי מידתי שעדיי יגשי� את השמירה על השוויו ולא יית , תחת פסילת ההצעה

ג� לשקול למנוע מאותו מציע את האפשרות ייתכ שנית . בהכרח למציע יתרו לא הוג

להגיש ערבות חלופית תו� משמעות כספית של נזק כספי ועלויות יתרות שייגרמו למציע 

  .שערבותו תישאר בתוק� זמ ממוש� יותר או על סכו� גבוה יותר

 169. מגנזידוגמה אחרת ליישו� אפשרי של המבח השני של המידתיות הוא נסיבות עניי

אול� מציע מסוי� , רשו כאמור המציעי� במכרז לצר� להצעת� ערבות בנקאיתבמקרה זה נד

בית המשפט העליו קבע שהיה מקו� . והצעתו נפסלה, ציר� כאמור ערבות של חברת ביטוח

עמדנו לעיל על האפשרות להגיע במערכת נסיבות זו לתוצאה . לפסול את ההצעה מטע� זה

 אול� אפשרות זו קיימת לכאורה ג� 170.תיותאחרת במונחי מבח המשנה הראשו של המיד

כ� הדבר שכ חל� פסילת ההצעה היה נית לכאורה . במונחי המבח השני של המידתיות

לשקול לחייב את המציע כתנאי לתוק� הצעתו להמציא ערבות בנקאית במקו� ערבות חברת 

כאורה אפוא היה נית ל. הביטוח בהיעדר הבדל כה ממשי ביניה� כעניי של יתרו למציע

 על 171לשמור על השוויו ועל האוטונומיה של עור� המכרז לדרוש ערבות בנקאית דווקא

דר� של תיקו הפג� כאמצעי פוגע פחות המגשי� את תכלית השמירה על השוויו בלא 

מדובר בפעולה פשוטה למדי של ועדת המכרזי� בלא התדיינות מיותרת . פסילת ההצעה

את נדמה שלא היה חשש אמתי למניפולציה של המציע וחזרה ומלבד ז. ובדיקות מיותרות

 שכ לא הייתה טענה שערבות חברת הביטוח הייתה פגומה לגופה ולא –מהצעתו בשלב זה 

. ועדת המכרזי� הייתה רשאית לכאורה לחלט את הערבות של חברת הביטוח. ניתנת לחילוט

יה רוכש יתרו ביחס המשמעות היא שהמציע לא ה, א� המציע היה חוזר בו מהצעתו

ובה בעת הייתה נמנעת , למציעי� האחרי� בשל המצאת ערבות של חברת ביטוח דווקא

  .התוצאה הקשה של פסילת ההצעה

, אפילו א� מדובר בפג� מהותי שיש בו משו� יתרו למציע שיש פג� בהצעתו, לבסו�

יש בכל ,  המידהוג� א� אי חלופה פוגעת פחות המגשימה את קידו� עקרו השוויו באותה

כ� הדבר דווקא בשל התנאי . זאת חשיבות לתשובה לשאלה א� יש אמצעי הפוגע פחות

 ועמדה 172,ברק בספרו' כפי שמסביר פרופ"). במוב הצר"מידתיות (השלישי של המידתיות 

נית לבצע באופ ) התנאי השלישי( את האיזו במוב הצר 173,זו מצאה ביטוי ג� בפסיקה

אול� נית וצרי� ג� ;  בי התועלת לתכלית לבי הנזק באמצעי שנבחראבסטרקטי כאיזו

לבחו את היחס שבי מידת הפחתת התועלת לתכלית לבי מידת הפחתת הנזק בשל 

 ג� א� אותו אמצעי חלופי אינו מגשי� את התכלית באותה – השימוש באמצעי חלופי

 
 .19ש "לעיל ה, מגנזיעניי�   169
  .154–148 ש"ראו הדיו� לעיל בטקסט הסמו� לה  170

ולפיה כאשר עור� , 19ש "לעיל ה ,מגנזיסוגיה שזכתה להדגשה אצל כל השופטי� שישבו בדי� בעניי�   171
 6' ס,  ש�ראו(המכרז דנ� ביקש ערבות בנקאית הוא ביקש ערבות בנקאית ולא ערבות של חברת ביטוח 

  .)פסק דינו של השופט מלצרו של השופט עמית לפסק דינו

  .437–434' בעמ, 63ש "לעיל ה, ראו ברק  172

ולאחרונה ; )2006 (840, 807) 5(ד נח"פ, ממשלת ישראל' מועצת הכפר בית סוריק נ 2056/04� "ראו בג  173
  . לפסק דינו של השופט פוגלמ�27' פס, 133ש "לעיל ה, אד� עניי� –
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א� יש אמצעי� חלופיי�  המשמעות לענייננו היא שיש חשיבות לתשובה לשאלה 174.המידה

 את באותה המידה� מי מגשינ�איה�  ג� א� ,לפסילת ההצעה בשל הפג� בערבות

 במסגרת הבחינה של תנאי המשנה השלישי זאת .העל של מניעת הפגיעה בשוויו�תכלית

  .של המידתיות

  )מידתיות במוב� הצר(יחס ראוי בי� התועלת לבי� הנזק :  המבח� השלישי.3

 להראות – ועדת המכרזי� –ישי של המידתיות דורש מהרשות המנהלית מבח המשנה השל

העל של השוויו לבי הפגיעה בפסילת ההצעה �שקיי� יחס ראוי בי התועלת לתכלית

במציע ובעיקר ברשות הציבורית בהנחה שמדובר בהצעה (שתהא לרוב הפגיעה הכלכלית 

ת להצעה במכרז בהקשר זה המקרה הטיפוסי לקושי במצבי פג� בערבו). מיטבית לרשות

 למשל ערבות קצרה ביו� –הוא כאשר קיי� פג� קט יחסית בערכו הכלכלי הנחזה בערבות 

 ליו� 175.אחד מהקבוע במכרז שעה שמדובר בערבות להצעה במכרז ששוויו מיליוני שקלי�

הערבות . של תוק� ערבות בנקאית יש משמעות כספית ויתרו מבחינתו של המציע הספציפי

והוא חשו� תקופה קצרה יותר לסיכו של חילוט , יותר לאותו מציע" זולה"ה הקצר

 מסווגי� כפג� – של תקופת ערבות קצרה יותר – לא בכדי פגמי� מסוג זה 176.הערבות

 נניח לצור� העניי שפסילת 177.שעל פי ההלכה הנוהגת מביאי� לפסילת ההצעה, מהותי

שני מבחני המשנה הראשוני� של ההצעה בנסיבות מעי אלה היא מידתית במונחי 

פסילת ההצעה מקדמת את השוויו קידו� של ממש ומגנה על השוויו המכרזי . המידתיות

לא נית . ואי מדובר ביתרו ספקולטיבי אלא ביתרו מוכח למציע, בהסתברות מספקת

 א�. תו� שמירה על עקרו השוויו באותה המידה, לנקוט אמצעי חלופי תחת פסילת ההצעה

יש לשאול כשאלה אחרונה א� קיי� יחס , כעת לפי מבח המשנה השלישי של המידתיות

ה ראוי בי התועלת לעקרו השוויו בפסילת ההצעה לבי הפגיעה הנגרמת מפסילה זו 

  .לאינטרס הפרט ובעיקר לאינטרס הציבורי בדמות נזקי� כלכליי� ואבד כספי לרשות

ג� א� יש : משמעית�קה הייתה כאמור ברורה וחדעד כה התשובה לאיזו מעי זה בפסי
הרי שמחיר זה מוצדק בשל , כלכלי כבד לפסילת ההצעה הפגומה" מחיר"לכאורה 

בי היתר , והוא ג� משק� יעילות כלכלית לטווח הארו�, העל של עקרו השוויו�מעמד

 
, כלומר אמצעי חלופי שאינו עומד בתנאי המידתיות השני כי הוא אינו מגשי� את התכלית באותה המידה  174

אבל נית� לשקול אותו במסגרת תנאי המידתיות השלישי אל נוכח הפגיעה שהשימוש באמצעי המקורי 
יישו� יחסי זה : "ש� ,אד�השופט פוגלמ� בעניי� כ� ניסח זאת . י הרשות הציבורית גור�שנבחר על יד

מתכתב ע� מבח� המשנה השני של המידתיות וע� החלופות שנבחנו , של מבח� המידתיות במוב� הצר
מכיוו� שהיא אינה מגשימה את , ג� חלופה שנמצאה בלתי מתאימה במסגרת המבח� השני. במסגרתו

עשויה להשיג את עיקרי התועלת החברתית תו� ,  במידה דומה לחלופה שבה בחר המחוקקתכלית החוק
  ".פגיעה פחותה באופ� משמעותי בזכות החוקתית

כאשר להצעה צורפה ערבות הנופלת בכמה מאות שקלי�  ":דוגמה דומה לזו ובהקשר דומה מביא דקל  175
דקל " (ד על מאות אלפי שקלי�א� הפער שבי� הצעה זו להצעה שאחריה עומ, מהערבות הנדרשת

הררי מביא בספרו דוגמה אחרת שבה הצעה נפסלה בשל פער של ). 567' בעמ, 5ש "לעיל ה, מכרזי�
  .)106' בעמ, 4ש "לעיל ה, הררי ( מס� סכו� הערבות0.25%

ש "לעיל ה, ב.ת.יחברת כ� ראו עניי� ; 505' בעמ, 7ש "לעיל ה, מרגליתראו דברי השופט עדיאל בעניי�   176
 . לפסק דינה של השופטת ביניש5' ס, 16

 .7ש "לעיל ה, אפליקו��ניועניי� ; 9ש "עיל הל, אוניברסיטת ב� גוריו�ראו עניי�   177
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  ביטוי לכ� נית למצוא למשל בפסק דינו של השופט178.בשל האמו בשיטת המכרזי�
 לאחר שקבע בית המשפט שהיה מוצדק לפסול הצעה 179.שנדו לעיל  מגנזיסולברג בעניי

: אי לכחד: "י כ�וצ, במכרז רק בשל צירו� ערבות של חברת ביטוח במקו� ערבות בנקאית
 מגנזילבי הצעת ] המציע שהצעתו הייתה פגומה[ הח��עינבהפער הכספי שבי הצעת 

במאז הכולל של , בר�. כספי ציבור. � מליו �10.8 של עומד על ס] המציע שבא לאחריה[
ייצא הפסדו של המשק , בשיקלול השיקולי� העסקיי� והציבוריי�, המשק הישראלי

180".בשכרו
  

יכולה להתעורר השאלה , אול� א� עקרו המידתיות חל על החלטה לפסול את ההצעה
ימות להגיע לתוצאה אחרת העל של עקרו השוויו אי מקו� בנסיבות מסו�א� למרות מעמד

בהקשר זה של מידתיות יהיו בדומה " קשי�"המקרי� ה. ולהימנע מפסילת ההצעה כולה
 מקרי� שבה� ג� א� קיי� יתרו למציע בשל הפג� 182, אפקו� או עניי181, מגנזילעניי

ואילו הפגיעה ברשות הציבורית על , בערבות א� היתרו זניח או קט ביותר מבחינה כלכלית
מעי זה " קשה" כדוגמה למקרה 183.של אבד ההצעה המיטבית תהיה קשה במיוחדדר� 

 במקרה זה נפסלה ההצעה הזולה 184. אוניברסיטת ב� גוריו�נית להביא את עובדות עניי
ח שנדרשה לפירעו ע� דרישה של תו� " ש100,000ביותר משו� שהערבות על ס� של 

לומר הפרש של שלושה ימי� לרעת עור� כ(הייתה לפירעו תו� עשרה ימי� , שבעה ימי�
מבט אל הנתוני� הכלכליי� של המכרז מעלה כי ההצעה ). המכרז במש� הזמ עד לפירעו

) שזכתה לבסו�(ההצעה השנייה . ח" ש7,227,051 הייתה בס� של – שנפסלה –הזולה 
ולכ המציע , לשלושה ימי ערבות בנקאית יש ער�. ח" ש7,788,882הייתה בס� של 

יש בכ� פגיעה מסוימת . עתו נפסלה זכה ליתרו מסוי� על פני המציעי� האחרי�שהצ
בשי� לב לכ� , א� יש להניח שיתרו זה היה זניח למדי. בשוויו ויתרו כלכלי למציע

ובעיקר בשי� לב לכ� שההפרש בי ההצעות היה , ח" ש100,000שסכו� הערבות כולה היה 
י� מוביל לפסילת הערבות וההצעה בנסיבות מעי הדי הקי, אכ). לער�(ח " ש561,000

אלה למרות הפער הניכר בי היתרו הכלכלי שזכה לו כביכול המציע לבי האבד הכלכלי 
הדי הקיי� אינו מבטא כאמור התעלמות מהמחיר הכלכלי הכבד של כלל . לרשות הציבורית

) לטווח הקצר(דפתו אלא שהוא מבטא את הע, או מהעובדה שמדובר בכספי ציבור, הפסילה
הוודאות והפגיעה בשוויו בי �של הכלל המחמיר מהחלופה הבעייתית יותר של אי

  .המציעי�

ייתכ שבנסיבות מסוימות , ע� זאת אי לכחד שא� עקרו המידתיות חל בדיני המכרזי�
, יהא מקו� לשקול סטייה מקו הפסיקה הקיי� ולאפשר מחילה על פג� קט יחסית בשוויו

מנוע פגיעה ניכרת באינטרסי� חשובי� אחרי� ובעיקר הנזק הכלכלי לרשות כדי ל
נכונות לכ� קיימת , כפי שראינו. ובהנחה שאי חשש לפגיעה בטוהר המידות, הציבורית

 
  . לפסק דינה של המשנה לנשיא נאור16' פס, 110ש "לעיל ה, א חשמל.נ.אעניי�  – וראו לאחרונה  178

  .19ש "לעיל ה,  מגנזיי�עני  179

של כלל ההכרעה " עלות"מדובר במקרה נדיר יחסית שבו ה.  לפסק דינו של השופט סולברג17' פס, ש�  180
 .מובאת בפסק הדי� ונית� לשקול אותה, במונחי� כספיי� ישירי�, שקבע בית המשפט

 .19ש "לעיל ה, מגנזיעניי�   181
  .7ש "לעיל ה,  אפקו�עניי�  182

  .164–163' בעמ, 49ש "לעיל ה, "לא חייבי� לפסול הצעה פגומה"ראו דוגמאות לכ� בדקל   183

  . 9ש "לעיל ה ,ברסיטת ב� גוריו�אוניעניי�   184
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בנסיבות חריגות בשלב הסעד שיכול לתת בית המשפט המפעיל ביקורת שיפוטית ובמסגרת 
 וא� קיי� קושי לאז ישירות בי הנזק 185.היחסית) הבטלות(ההכרה בדוקטרינת התוצאה 

הרי שנית וצרי� לבחו כאמור את מידת התועלת לשמירה על השוויו , לבי התועלת
במסגרת מבח המשנה (בפסילת ההצעה אל מול האפשרות לנקוט חלופה פוגעת פחות 

א� , כגו מת האפשרות לתק את הפג� באופ שיפגע פגיעה מינורית, )השני של המידתיות
או הטלת עיצו� ) למשל המרת הערבות של חברת הביטוח בערבות בנקאית(בשוויו , בכלל

186.ומהכספי אחר על המציע בדמות חילוט חלק מערבותו וכד
  

כדוגמה ליישו� הדומה להחלת המבח המשנה השלישי של המידתיות אפשר לציי את 
אותו מקרה הוגשו שתי  ב187.גוזל�פורת בעניי � ב)כתוארה אז (פסק דינה של השופטת

הצעה אחת שהייתה הזולה .  מההצעה5%הצעות למכרז שדרש ערבות בנקאית בשיעור 
נותרה הצעה נוספת . 2%נפסלה משו� שהערבות בה הייתה בשיעור , ומתחת לאומד, ביותר

 ובשל מגבלת תקציב החליטה הרשות לפרס� מכרז , )למעלה(שחרגה מאוד מ האומד
זכייתה של המציעה שהצעתה חרגה מ �פורת שאי�רה השופטת בבדעת מיעוט סב. חדש

 אלא שבמצב דברי� זה נותרה ההצעה הפגומה בערבותה . הייתה מוצדקת) למעלה(האומד
פורת קבעה בהמש� לכ� שהיתרו �השופטת ב. הצעה יחידה)  כאמור5% במקו� 2%(

והוא לא " וטלמב"שצמח למציע זה מלכתחילה בשיעור הערבות היה בעל ער� כספי 
משעה שהצעה זו ע� הפג� ,  מלבד זאת188.הפחית מסיכוייה� של המתמודדי� האחרי�

פורת בפג� בערבות פגיעה �לא ראתה עוד השופטת ב, בערבות נותרה הצעה יחידה
 פסק די זה משק� 190. היא אפשרה אפוא למציע לתק את ערבותו189.במתחרה האחרת

גיעה בשוויו מזה לבי התוצאה הבעייתית בהרבה תוצאה של איזו מידתי בי זניחות הפ
191.של ביטול המכרז באות נסיבות מזה

  

חשוב להדגיש שג� בתחולת מבח המשנה השלישי של המידתיות אי הכרח שתוצאת 
העל בדיני �עקרו השוויו עודנו עקרו. האיזו תהא כזו שלפיה השוויו דווקא נסוג

שכ , רו המידתיות טעמי� בעלי משקל לסטייה ממנוועל כ נדרשי� ג� לפי עק, המכרזי�

 
 �8285/13 " מעניינת בהקשר זה החלטה שנת� השופט עמית בעע.118ש "ראו לעיל הטקסט הסמו� לה  185

 במסגרת בקשה לעיכוב ביצוע :)8.12.2013, פורס� בנבו ("שורק לכיש"רשות נחל וניקוז ' מוסקובי� נ
ציי� השופט עמית שמדובר , ענה לפג� בערבות מיטיבה של יו� אחדבבית המשפט העליו� שבו עלתה ט

 ימי� באותו 30טעות בשאלה ממתי מוני� " (על פניו בטעות בתו� לב של אד� סביר וא� בנקאי סביר"
 – אפקו�והוא הוסי� עוד שג� על פי הגישה המחמירה ביותר שנית� לייחס להלכה בעניי� , )המקרה

העל של �נדמה שג� החלטה זו משקפת נכונות לסטות ממעמד". לחלוטי�טעות כגו� דא היא זניחה "
 . אפילו בלא העמדת פגיעה כלכלית קשה כנגדה, עקרו� השוויו� כאשר מדובר בפגיעה קלת ער� בשוויו�

במקו� ביטול זכייה ) על דר� של אי מימוש אופציית הארכה(ראו ג� האופציה המעניינת של קיצור מכרז   186
  .  לפסק דינו של הנשיא גרוניס4' פס ,119ש "לעיל ה, נמל אשדודחברת עניי�  –

  .19ש "לעיל ה, גוזל�עניי�   187

  .524' בעמ, ש�  188

הפג� במכרז מביא לפסילת דעת הרוב של הנשיא שמגר והשופט אשר הייתה ש. 526–525' בעמ, ש�  189
 .ושבכ� מסתיי� העניי� מבחינת הצעה זו, ההצעה

 .526' בעמ, ש�  190
 היה מכרז להקמת – א� כי עניי� זה לא זכה למשקל ברטוריקה האמורה –המכרז שבו דובר ש�   191

 .מקלטי�
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 כ� למשל כאשר הפגמי� בערבות גדולי� 192.נקודת המוצא היא שדי ההצעה להיפסל
ולעומת זאת , ומדובר בסטייה ניכרת ומהותית מהדרישות שבמכרז, בהיקפ� או במהות�

תכלית של אי בהקפדה על השוויו משו� יחס לא ראוי לעומת ה, ער� המכרז כולו קט
ברור שכאשר ניצבת על הפרק לא פגיעה זניחה :  זאת ועוד193.קידו� התועלת הכלכלית

יידרשו , למשתת� במכרז) ולא ספקולטיבי(בשוויו אלא חשש של מת יתרו תחרותי אמתי 
 כדי לאפשר תוצאה שמותירה את הזכייה הפגומה על כנה – א� בכלל –טעמי� כבדי משקל 

נדמה שבמצבי� אלה איזו מידתי . ידי לרשות או לאינטרס הציבוריג� במחיר נזק כלכלי מ
כפי הדי הקיי� ובשל הפגיעה הקשה בעקרו , קרו את פסילת ההצעה כולהייצדיק כע

ברור שא� יש חשש לשחיתות או לפגיעה בטוהר המידות או קבלת , ומעל לכול. השוויו
ריכה להיות בהגדרה העדפת תוצאת האיזו במונחי המידתיות צ, החלטה במשוא פני�

ובכלל זה , החלת� של מבחני המשנה של המידתיות,  אכ194.השמירה על טוהר המידות
אינה צריכה להביא בהכרח לשינוי ההלכות הקיימות , מבח המידתיות במוב הצר

נית להמשי� ולאחוז בנקודת המוצא שלפיה דינה . והעדיפות שניתנה בה לעקרו השוויו
ע� זאת יש במוצע משו� מת הבסיס .  להיפסל–ל פג� בערבות שצורפה לה של הצעה שנפ

 באופ שיש בו כדי לאפשר בנסיבות המתאימות – של עקרו המידתיות –הנורמטיבי 
וזאת כחלק מחובת הרשות הציבורית , מחילה על פג� אפילו א� יש בו פגיעה בשוויו

  . פסילה שכזו אינה מידתיתלפעול במידתיות בהחלטתה ולהימנע מפסילת ההצעה א�

  סיכו�. ד

הרעיו לבצע איזו בי התכליות של דיני המכרזי� במסגרת הטיפול בפגמי� בהצעות במכרז 
 אלא שגישה זו של איזו תכליות לא 195.אינו חדש, בכלל ובמקרי� של פג� בערבות בפרט

בשל . ובי היתר בשל מעמד הבכורה הבלתי מעורער של עקרו השווי, אומצה בפסיקה
הנוחות המעשיי� בפסילת הצעות מיטביות לרשות הציבורית רק בשל פגמי� �הקשיי� ואי

באה במאמר זה ההצעה לקביעה כי עקרו המידתיות חל בדיני , חוזרי� ונשני� בערבות
  .והוא חל על הנסיבות של פג� בערבות המכרז, המכרזי�

 
מציע לקבוע חזקה הניתנת ש� הוא , 482–481' בעמ, 16ש "לעיל ה, "מטרות המכרז"ראו בהרחבה דקל   192

לסתירה במקרי� של פגיעה בשוויו� שלפיה ההצעה תיפסל אלא א� קיימי� שיקולי� ממשיי� המצדיקי� 
באיזו� זה מציע דקל לשקול שיקולי� כגו� מידת היתרו� למציע בתיקו� . סטייה מ� החזקה האמורה

מהי המשמעות הכספית של פסילת ההצעה לטווח ; ו של המציענסיבות יצירת הפג� ותו� לב; הפג�
  .הקצר וכ� במונחי אמו� הציבור ברשות המנהלית ובמכרז ככזה

, ח" ש79,579מכרז שאומד� העבודות בו היה ש� דובר על  ,9ש "לעיל ה, טל אופירראו למשל עניי�   193
בית המשפט מצא פגמי� רבי� בערבות וציי� . ח" ש�68,968 של וההצעה שהתבקשה פסילתה הייתה בס

מקרה ). וברא�' לפסק דינו של השופט ג19' פס, ש�(בעצמו שמדובר במכרז בהיק� כספי מצומצ� יחסית 
העל של עקרו� השוויו� על פני התועלת הכלכלית צוינה ג� העובדה �נוס� שבו לצד הרטוריקה של מעמד

ההפרש , בענייננו"כי שבו צוי� , 110ש "לעיל ה, א חשמל.נ.א� הוא עניי� שהפער בי� ההצעות היה קט
 לפסק דינה של 16' פס, ש� ("ח בלבד" ש11,500א חשמל עמד על .נ.בי� ההצעה הזוכה לזו של א

 .)המשנה לנשיא נאור
  .7ש "לעיל ה, רגלית מראו למשל פסק דינו של השופט לוי בעניי�  194

ש "לעיל ה, "מטרות המכרז"דקל ; 118' בעמ, 5ש "לעיל ה, מכרזי� דקל :ראו כאמור כתיבתו של דקל  195
 .477' בעמ, 16
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יש בה כדי לשנות במידה . יי�ההצעה שבמאמר זה מציעה שינוי מסוי� מ הדי הק, אכ

 של פסילה אוטומטית של הצעות במכרז – והנוח להפעלה –מסוימת את הכלל האוטומטי 

אול� לדעתנו חר� . ובלא שיקול דעת נוס�, כאשר יש פג� בערבות הפוגע בשוויו

 יתרונותיה עדיפי� ויש תועלת בהותרת מקו� לחריגי� –חסרונותיה של ההצעה במאמר זה 

תוצאה חוקתית . לשיקול דעת מובנה ומידתי בנדו;  דעת ג� בדיני המכרזי�ולשיקול

קרו יחסי בשיטתנו יקרו מוחלט ולא עישהוא ע, קרו הכמעט יחידיומנהלית שלפיה הע

 היא תוצאה לא פשוטה אנליטית וג� קשה לעתי� –הוא דווקא השוויו במכרז , המשפטית

הפנמת המחיר �בסוגיות הפגמי� בערבות ואיבמקביל לכ� העיסוק הרב והמתמש� . מעשית

וכ� למרות הכלל וא� בהיעדר , של הכלל הפסיקתי המחמיר הקיי� כיו� בחיי� העסקיי�

 כל אלה מלמדי� –תועלת כלכלית אמתית מוגשות ונפסלות הצעות ע� ערבויות פגומות 

 ותנאיה דומה שהעיסוק בניסוח הערבות. לדעתנו על אתגר מסוי� לדי הקיי� ולישימותו

חל� טיב ההצעה ועמידתה בתנאי המכרז המהותיי� עלול בנסיבות מסוימות להחטיא את 

 שבו מפסיד – שייתכ שקיי� כבר היו� – הוא עלול להביא למצב לא פשוט 196.העיקר

במכרז בודק כעניי ראשו א� להצעה הזוכה צורפה ערבות בנקאית בלא כל שינוי של תג או 

מצב שלפיו סוגיית הערבות הופכת ; � זכתה ההצעה הטובה ביותרולא א, אות מתנאי המכרז

197.להיות כמעט הסוגיה העיקרית בהתדיינות המכרזית
  

על כ אנו סבורי� כי להחלת דיני המידתיות במתכונת המוצעת לעיל על מצבי� של 

פגמי� בערבות הצעה למכרז יכולה להיות תוצאה חיובית וחשובה חר� קשיי� אפשריי� 

ההצעה להתוות אמות "כדי צוי כאמור באחד המקרי� בבית המשפט העליו שלא ב. בה

 –מידה ומצבי� שוני� בה� פג� בערבות בנקאית לא יביא לביטול ההצעה למכרז 

 נכו הדבר שהעדפת עקרו השוויו בפסיקה בתחו� דיני המכרזי� אינה 198".מבורכת

משקפת שהחשיבות הניתנת מדובר בהעדפה ערכית ברורה וחדה ה. העדפה שבהיסח הדעת

לשיקולי� של שוויו וחשש מפני פגיעה בטוהר המידות ומדרו חלקלק רבה מזו שניתנת 

. ההצעה שבמאמר זה לא באה לשנות מהעדפה ערכית זו של השוויו. לאינטרסי� אחרי�

ההצעה באה אפוא . היא מקבלת אותו כנקודת מוצא וכתכלית מרכזית של דיני המכרזי�

 
מ� הראוי לחזור ולהדגיש שמטרת שיטת המכרזי� :  "ציי� באחת הפרשות כ�) כתוארו אז(כה� ' השופט י  196

היינו לאפשר לבעל המכרז להשיג הצעות מתאימות רבות ככל האפשר ולפתוח בפני , היא כפולה
הרוש� ..] [.בתנאי� של שויו� , המציעי� את האפשרות לזכות בעבודה המוצעת על יסוד התחרות הוגנת

ל ומפני� "שרבי� מהעותרי� הפוני� אלינו בענייני מכרזי� מסיחי� את דעת� מהמטרות הנ, שלנו הוא
כתוצאה מכ� מכרזי� נהפכי� לזירת ; את כל מרצ� לחיפוש פגמי� פורמליי� בתנאי ובהליכי המכרז

  מסלפת את שיטת נראה לנו שהתפתחות זו. במקו� שיהיו זירת מאבק בי� המציעי�, מאבק בי� משפטני�
שר ' מ נ"עזר ובניו בע�ב� 'א 499/76� "ראו בג" (המכרזי� ומסיטה אותה מהמטרות שלה� היא נועדה

 1376, 1369חלק שני , כר� הדיני מכרזי� המובא אצל הרציג ) 30.11.1976, לא פורס� (החקלאות
  )).2010, מהדורה שנייה(

שבו הוצעו ארבע הצעות כאשר שלוש , 7ש "יל הלע, אפקו�ראו למשל הנסיבות שהתעוררו בעניי�   197
.  בשל היותה ערבות מיטיבה– אחת מה� ,ההצעות הזולות יותר נפסלו בסופו של דבר בשל פג� בערבות

 מיליו� 17.82 ,ח" מיליו� ש16.53 ,ח" מיליו� ש12ההצעות היו . ח" ש300,000הערבות הייתה על ס� של 
לאחר שכהצעה יחידה שיפרה את לבסו�  וזכתהשנותרה הצעה יחידה (ח " מיליו� ש�19.75ח ו"ש

  . )ח"ש מיליו� 16 הצעתה לכדי

 .פסק דינו של השופט הנדל, 1ש "לעיל ה,  אדמונית החורשעניי�  198
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נות את שיקול הדעת למקרי� שבה� נית וא� ראוי להגיע לתוצאה שמותירה לנסות ולהב

א� פוגעת בתכליות האחרות והחשובות של דיני , קרו מרכזי ועליויאת עקרו השוויו כע

ובהרבה , אי מדובר במקרי� שכיחי�, כפי שהסברנו לעיל. המכרזי� פגיעה מידתית יותר

ע� זאת הגישה המוצעת .  לדי המחמיר הקיי�מקרי� תוצאת האיזו האמור תהיה דומה

, יכולה לאפשר ביתר בהירות לאתר את המקרי� החריגי� המצדיקי� אנליטית תוצאה אחרת

דומה שנית לבחו א� נית להגיע , אכ. וזאת על דר� של שימוש מובנה בעקרו המידתיות

 המכרזי� במסגרת העל של השוויו בדיני�לתוצאה המשקפת החלה מידתית יותר של עקרו

 . ואולי ג� בהקשרי� נוספי�, מקרי� של פג� בערבות




