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מסמך זה מכיל ממצאי ביקורת האסורים ע"פ חוק בפרסום, והמפרסם תוכן מסמך זה, כולו 
מאסר שנה. – ואו חלקו בניגוד לחוק דינ  

 דוח ביקורת

 מכרז לרכישת מתקני משחק
 
 

 כללי .1
 

ה מכרז לרכיש, ביקורת על 2015יוני  בהתאם לבקשת ראש המועצה ערך מבקר המועצה, בחודש
 מתקני משחק וכושר ברמת אמיר. ואספקה של

 
( להספקה והתקנה של מתקני משחק 20/2014)מס' פרסמה המועצה מכרז פומבי  9/2014ב 

 ."המכרז"( –)להלן  ברמת אמירוכושר 
 

עתירות שאוחדו שהגישו מציעים שהשתתפו במכרז שפרסמה  2ניתן פס"ד ב  17.5.2015ב 

 צורן ואח' -את ניצן בע"מ נ' מועצה אזורית קדימה אלו 51688-12-14עת"מ המועצה )

הורה "לפיו  (צורן ואח' –( נ. מועצה אזורית קדימה 1987אן קדימה )רפיב  22881-01-15עת"מ 
ביהמ"ש על ביטול מכרז להספקה והתקנה של מתקני משחק וכושר בפארק רחב היקף, בקובעו כי ההצעה 
הזוכה נגועה בפגמים ויש חשש שהמכרז "נתפר" למידותיה. עם זאת, אין בכך כדי להכשיר את הצעות 

 העותרות, אשר נפסלו בדין בשל פגמים שנפלו בהן, לכן אין מנוס מלהורות על ביטול המכרז".
 
 

לצורך עבודה קיימה הביקורת שיחות עם ראש המועצה, יו"ר ועדת מכרזים, סגן ראש המועצה 
וחבר ועדת ביקורת, מנכ"ל המועצה, מהנדס המועצה, נכחה בישיבה עם נציגי משכ"ל )יועמ"ש 
ומנהל הפרויקט( ונציגי מועצה )ראש המועצה, סגן ראש המועצה וחבר ועדת מכרזים, מנכ"ל 

 עיינה במסמכים.כן , ושאלותהמועצה ומהנדס המועצה( והפנתה אל הנוכחים המועצה, יועמ"ש 
 
 

 סיפור המעשה .2
 

להלן השתלשלות האירועים במכרז למן הליכי בחירת הקונספט ועד לתוצאות ההליך המשפטי 
 :)ע"פ מידע שהתקבל מסגן ראש המועצה( שקוויים

 
 2010 - מפגש מציעים )קונספט( .א

יזמה אדריכלית הפארק )חיה וייס( מפגש  11/2010המועצה, ב  ע"פ מידע שקיבלנו מסגן ראש
בכירה קים, שהתקיים במתנ"ס. במפגש הזה נכחה פקידות עם בעלי חברות מתקני משח

חברות: גנית פארק, פיברן, גילגל, שעשועים וספורט, בלו, עצמון,  8של  הונציגי מהמועצה
בהליך זה  פיון הפארק על מתקניו.כל חברה הציעה את תפיסתה לגבי א פסגות, שחם אריכא.
 "א.ד.")שבעליה הוא בעל חברת מתקני משחק בע"מ גילגל חברת  הועדפה ההצעה של

אין תיעוד להליך זה. הביקורת מעירה כי הליך זה, ככל  ."גילגל"( –)להלן  במתקני משחקים(
לפני שנים הליך אחר בו מתקבלות החלטות, היה חייב בתיעוד. כיוון שעסקינן באירוע שארע 

 בדברים אלה. הביקורת מסתפקת
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 2013 - דיונים עם חברת גילגל .ב
ן סג, פגישות בין ראש המועצה )אחד עם הנוכחי והיתר עם קודמו( 6התקיימו  2013במהלך 

המתקנים שהיא  ו, מהנדס המועצה ואדריכלית הפארק עם חברת גילגל, בה הוצגראש המועצה
 .לפארק הציעה 

 
 2/2014 –מכרז הראשון  .ג

יצאה המועצה למכרז משכ"ל ל"ביצוע עבודות פיתוח שצ"פ רמת אמיר"  2014בראשית 
תשתיות, גינון, מתקני כושר,  ובהם: (. המכרז כלל את כל מרכיבי הפארק21/  2013)פת/

מתקני משחק, הצללה, דשא, מצלמות וסקייטפארק. במכרז זה זכה הקבלן דוד זכריה ובניו 
 בע"מ. 

 
מתקני המשחקים והכושר ישירות  לרכוש אתהמועצה  חליטהה לאחר המכרז

לצורך כך ופרסמה מהחוזה הזה הפרק את בעקבות זאת היא הוציאה ומהיבואנים/יצרנים, 
 ם לאחר מכן מכרז חדש. יחודשי

 
 10/2014 המכרז השני .ד

כאמור המועצה הוציאה את פרק מתקני המשחקים ממכרז של הקמת השצ"פ )הפארק(. לצורך 
(, כאשר היא 20/2014מתקני המשחקים והתקנתם בפארק ערכה המועצה מכרז פומבי )רכש 

נעזרת במומחים של משכ"ל. למעשה משכ"ל היא זו שנהלה את המכרז. ועדת המכרזים פסלה 
את שני המציעים הראשונים והכריזה על המציע השלישי כזוכה. בעקבות זאת הגישו שני 

להכריז עליה כזוכה ולחילופין לבטל את  בקשהעותרות ל אחת מההמציעים שנפסלו עתירות. כ
 זכיית הזוכה.

 
ככל שתנאי המכרז מובילים " קיבל את העתירות בחלקן ופסק: בית המשפט לעניינים מנהליים

למסקנה כי רק הזוכה בפועל יכולה הייתה לעמוד בתנאיו, אזי מדובר ב"מכרז תפור" ותנאיו אינם הוגנים. 
לטת בין ההצעה הזוכה לבין מסמכי המכרז והפרטים הטכניים, מעלה חשד כבד במקרה זה, הזהות המוח

כי המכרז נתפר למידותיה. ההצעה הזוכה, כמו גם ההחלטה על זכייתה, לאקוניות ונעדרות פירוט. משכך, 
יש מקום לפסילת ההצעה הזוכה. ברם, אין בכך כדי להכשיר את הצעות העותרות, אשר נפסלו בדין בשל 

פלו בהן. בנסיבות, מקום בו העותרות נפסלו בדין מלזכות במכרז, הצעות אחרות אינן פגמים שנ
רלבנטיות לעת הזו והצעת הזוכה לוקה באורח המצדיק את פסילתה, אין מנוס מלהורות על ביטול 

 "המכרז.
 

 

 המכרז .3
 

 מכרז לרכש מתקני משחקים ומתקני כושר ברמת אמיר. את 2014כאמור המועצה פרסמה כדין ב 
ועצים מקצועיים מטעם המכרז ליוותה חברת משכ"ל, במסגרת הליווי בדקה החברה, באמצעות י

, את ההצעות וכן ספקה ליווי ("היועצים המקצועיים"וניהול בע"מ )להלן:  הנדסהחברת מ. דבי 
 (.יועמ"ש משכ"ל"" –משפטי )להלן 

 
 פתיחת התיבה .3.1

 ההצעות הבאות:ומצאה את  21.10.2014וועדה המכרזים שהתכנסה ביום 

 ( פיברן" –( בע"מ )להלן 1987פיברן קדימה)"–  1,762,570הצעה בגובה ₪ 

 "2,201,185 -"("אלו"" –את ניצן בע"מ )להלן  "אלו ₪  

 ".2,268,749 –"("א.ד."" –. מתקני משחק בע"מ )להלן "א.ד ₪ 

  2,988,100 –גנית פארק בע"מ ₪  
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  2,688,124 –נ.ע. לבה בע"מ ₪  

  2,987,124 –שעשועים וספורט בע"מ ₪  

 

 בדיקת המסמכים .3.2
"החוק"( קובע,  –( )להלן הוראות בדבר מכרזים וקבלת הצעותלתוספת הרביעית ) 18סעיף 

יושב ראש הועדה ימסור, ללא דיחוי, העתק של כל מסמכי המכרז שהוצאו מתיבת המכרזים, " כדלקמן:
של חוזים שאליו משתייך החוזה המוצע במכרז לשם  לידי המומחה שקבעה הועדה דרך כלל לאותו סוג

הליך פתיחת הצעות המחיר נעשה מבדיקה שערכנו עולה כי  "המומחה(. -קבלת חוות דעתו )להלן 
ו/או יועץ כדין, ההצעות סומנו ונחתמו ע"י הועדה הועברו "לבדיקה משלימה של יעוץ משפטי 

 אין לביקורת הערות. –אחר בתחום נשוא המכרז" 

 
 יתוי והגורם שביצע את שיחות ההבהרההע .3.3

ועדה ו, מומחה הועדה צריך לבדוק את ההצעה ולהעביר ל)ג( לתוספת הרביעית 18סעיף ע"פ 

נתגלתה במסמכי המכרז, בעת הבדיקה בידי מומחה או בידי הועדה, טעות " חוות דעת, כהאי לישנא:
התיקון יירשם בפרוטוקול; נתגלתה חשבונית, תתוקן הטעות בידי יושב ראש הועדה ועל דעת הועדה; 

אי התאמה בין המחיר הכולל של מספר יחידות ובין המחיר של כל יחידה שצויין במסמכי המכרז, תתוקן 
 "אי ההתאמה בהסתמך על המחיר של כל יחידה.

 
 עלו הממצאים הבאים: מבדיקה שערכה הביקורת

 
פורום שכלל את חבר ועדת מכרזים, נערכו ע"י שיחות ההבהרה עם המציעים  .3.3.1

ידי ועדת -המשפטי של משכ"ל. ולא עליועצים המקצועיים ויועץ המנכ"ל המועצה, 
 מכרזים.

 
לא מצאנו כי ועדת המכרזים החליטה כי הבירורים יערכו באמצעות פורום זה )ראה  .3.3.2

 בהמשך(. 4.7.2סעיף 
 

החברות פיברן נציגי שיחות הבהרה עם  18.11.2014קיים ב ההבהרה צוות  .3.3.3
 המליצו היועצים המקצועיים, כדלקמן: . בעקבות זאת"אלו"ו

 
 ".ההצעה כוללת מתקנים שאינם עומדים בתנאי הסף" – פיברןההצעה של חברת  .א

 
המציע הגיש, במסגרת שיחות ההבהרה עמו הצעה " – "אלו"ההצעה של חברת  .ב

כיוון שכך וחבה מתקנים "השונים מהמתקנים שהוצעו בהצעתו המקורית". 
ובהתאם לחו"ד משפטית לפיה "השלמת מסמכים אשר לא צורפו להצעה המקורית 
ואשר רק מהם עולים הנתונים המפורטים בדבר טיב וסוד המתקנים שיסופקו.. 
מהווה השלמה של מסמכים מהותיים שהיו צריכים להיות מוגשים בעת הגשת 

שב פגיעה בעקרון ההצעה במכרז וקבלתם בחלוף חודש ממועד זה עלולה להיח
 השוויון שהינו עיקרון יסודי וחשוב במהותו בדיני המכרזים".

 
 "כל המתקנים המוצעים עומדים בדרישות המכרז". – ."א.ד."ההצעה של חברת  .ג

 
 5לא צורף חומר לגבי רוב המתקנים, כאשר " – גנית פארקההצעה של חברת  .ד

 כן." 8מתקנים לא עונים על דרישות המכרז, ו 
 

 כן." 26מתקנים אינם מתאימים למכרז ו  11" – נ.ע לבההצעה של חברת  .ה
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 .""כל המתקנים עומדים בדרישות המכרז – שעשועים וספורט צעה של חברתה .ו
 

 ימוע מעבר לנדרשש .3.4
שיחות הבהרה. הועדה אפשרה בהסתייגות  "אלו"ועדת הבהרות קיימה עם פיבראן ועם 

 להעביר מסמכים,  כדלקמן: "אלו"ל
 

 
 

 ידי היועצים המקצועיים, ונקבע:-העבירה מסמכים נוספים שנבדקו על "אלו"ואכן 
 

 
 

בהקשר לכך העיר ביהמ"ש כי מקום שמציע לא עומד בתנאי הסף "קמה עילה לפסילת הצעתו", 
 והאי לישנא:

 
אף מבלי ליתן לה הזדמנויות מלכתחילה, קמה אפוא עילה לפסילת הצעת העותרת, "

יוסף חורי חברה לעבודות בנין בע"מ נ.  7111/03)ראה ע"א  הוועדהלתקנה, כפי שנהגה 
 (.1מדינת ישראל, מינהל מקרקעי ישראל

הוועדה חרגה אפוא מהמדיניות המקובלת ונהגה עם העותרת ברוחב לב ובנפש חפצה, 
לנוכח ההזדמנויות שהעמידה לרשותה. הגם שאין להגדיר את התנהלותה כקנוניה כפי 

י שהתנהלותה יוצאת הדופן עמדה בעוכריה, שכן  העותרת ניצלה את שגרסה העותרת, הר
הליברליות שהפגינה והגישה הצעה חדשה, אשר אין בינה לבין קודמתה ולא כלום. אז 
התעשתה הוועדה והציבה גבולות כאשר דחתה את הצעתה החדשה ולו בשל השיהוי הרב 

 שנפל בהגשתה. 

 וראות הדין.יש להקפיד על יישום ההביקורת מעירה כי 
 

 פסילת הצעות .3.5
 ועדת המכרזים מוסמכת  לבטל הצעות כדלקמן:

היה לועדה, אחרי עיון במסמכי המכרז, יסוד סביר לחשוב שכוונתו של "  )א(  .20
בעל מסמכי המכרז היתה להוליך את הועדה שולל, על ידי שגיאות שנעשו במכוון, או 

שנתנה לבעל מסמכי המכרז  לאחר -על ידי תכסיסים בלתי הוגנים, רשאית היא 
 להחליט שלא לדון עוד במסמכי המכרז שהגיש. -הזדמנות להביא טענותיו 

                                                           
גם הצעה של משתתף במכרז, הכוללת בחובה חוסר וודאות באשר לתנאי הצעתו או תוקפה, דינה להיפסל. ". 1 

 "משמעית.-ה תהיה ברורה, סופית וחדמעקרונות דיני המכרזים מתחייב כי ההצע
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נראה לועדה אחרי עיון במסמכי המכרז ולאחר שניתנה לבעל מסמכי   )ב(
מכרז הזדמנות להביא טענותיו, כי המוצע במסמכי המכרז מבוסס על הבנה 

נות, או שהמחירים שצויינו מוטעית של נושא המכרז או על הנחות בלתי נכו
בהם אינם סבירים, רשאית היא להחליט שלא לדון עוד במסמכי המכרז 

 שהגיש.

מסמכי מכרז שהוגשו שלא בהתאם לתוספת זו או שלא בהתאם לתנאי    )ג(
 פסולים. -המכרז, או שצורפה להם הסתייגות עקרונית או שינוי יסודי 

 יירשמו בפרוטוקול.נימוקי החלטת הועדה על פי תקנה זו   )ד(

לאחר שהועדה סיימה את בדיקת כל מסמכי המכרז שהוגשו, ועיינה בחוות דעתו   .21
ירשום יושב ראש הועדה את כל  -אם ניתנו כאלה  -של מומחה ושל יועץ משפטי 

ההצעות(, ויקבע מתוכם  -הסכומים המופיעים במסמכי המכרז שנותרו לדיון )להלן 
את ההצעה הגבוהה  -)ד( 22ענין חוזה כאמור בסעיף את ההצעה הזולה ביותר, ול

 "ביותר.

 
התכנסה ועדת המכרזים בה הוצגה חוות דעת היועצים המקצועיים. לאחר  25.11.2014ב 

( היא החליטה "לבחור "אלו"( וזו שלאחריה )"פיברן"שהועדה פסלה את ההצעה הזולה ביותר )
 . כהצעה הזוכה במכרז"."א.ד."בהצעה של 

 
 ועדת מכרזים נהלותתה .3.6

 פעמים, כדלקמן: 3עדת המכרזים/הבהרות התכנסה ומעיון בפרוטוקולים עולה כי 
 

 3 2 1   מס' ישיבה

 Oct-14 18-Nov-14 25-Nov-14-21   מועד הישיבה

ועדת    סוג הפורום
 מכרזים

ישיבת 
 הבהרה

ועדת 
 מכרזים

נוכחות חברי 
 ועדה

 -תומר יעקב 
 יו"ר 

 לא לא כן

 מנחם בנימין  
 חבר –

 כן כן כן

 אברהם בלולו  
 חבר -

 כן לא לא

 
 הערות הביקורת: להלן

 
 זימון  .3.6.1
לצו המועצות המקומיות קובע כי ועדה מוועדות המועצה תתכנס בהתאם  131סעיף 

יושב ראש הועדה רשאי לקרוא בכל עת לישיבת הועדה " להחלטת יו"ר הועדה, כהאי לישנא:
פי החלטת הועדה או על פי דרישה של ועדת  ללישיבה ע שהוא יושב ראש בה והוא חייב לקרוא

מיו"ר הועדה עולה כי למעט הישיבה מהסברים שקיבלנו  ההנהלה או של ועדת הבקורת".
הראשונה )פתיחת התיבה( לו זו בלבד שהוא לא הורה על זימון הועדה אלא שהוא כלל 

במייל לכל חברי עצה ע"י מנכ"ל המומבדיקה נמצא כי הזימון נשלח  לא ידע על כינוסה.
לא יו"ר הועדה מסר בתגובה לדברים אלה כי לא מופיע אצלו הזימון וכי הדבר " .הועדה

 ".סביר כלל
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 חוקיות ועדת הבהרה .3.6.2
בע כי באם מומחה הועדה העלה דברים שיש לבררן, תעשה ובתוספת הרביעית ק 19סעיף 

 אחרת, כדלקמן: .זאת הועדה, אלא אם כן זו קבעה

א, הועדה רשאית להזמין בעל הצעה, כדי 18מבלי לפגוע בהוראות סעיף "  )א(  .19
לברר פרטים במסמכי המכרז שהגיש, וכן פרטים אחרים הדרושים לה לצורך כל 

 החלטה בהתאם לתוספת זו.

 .הבירור יעשה בידי הועדה או מי שהיא קבעה  )ב(          

 "פרטי הבירור יירשמו בפרוטוקול.   )ג(          
 

 מבדיקה שערכנו עולה כי ועדת המכרזים לא מינתה אורגן שיערוך במקומה את הבירור.
בהקשר לכך נציין ונבהיר כי חלקה של משכ"ל ע"פ החוזה הוא לספק "שירותי ניהול, תיאום 

אותה המועצה גם כדי ולקבוע כי בכך מינתה  על כךופיקוח", ולכן לא ניתן לדעתנו להישען 
יועציה של משכ"ל שימשו את הועדה כמומחה  דת מכרזים.לבצע את התפקיד של וע

הועדה )הבודק את ההצעות( אך לא היה בכך כדי לאיין את האחריות של ועדת המכרזים 
 לברר את ההצעות.

 
ומי הביקורת רואה בפגם זה עדות נוספת לכך שוועדת המכרזים הפכה למעשה לחותמת ג

 לתפקידה. בכךוחטאה  של דרגי המקצוע בראשות משכ"ל
 

 נוכחות חברי הועדה .3.6.3
קוורום, דהיינו הרוב המינימלי הנדרש כדי לקיים ישיבה של ועדה מוועדות המועצה, הוא 

רוב חברי ועדה הם מנין חוקי ")א( לצו המועצות  135רוב חברי הועדה. וכך קובע סעיף 
 בפרוטוקולים עולה כדלקמן:מעיון  בישיבותיה".

 
נכח רק נציג אחד בה מעט בישיבת ועדת הבהרות בכל הישיבות היה קוורום, ל .1

 .התקיימה ללא קוורוםההבהרות ועדה דהיינו  של ועדת המכרזים.
 

כיוון שוועדת המכרזים לא הקימה אורגן כלשהו אחר לעריכת הבירורים עם  .2
 .פוגע בתוקף של ההחלטותהמציעים, נוכחותו של חבר ועדה אחד 

 
 פעולה ע"פ קביעות של דרג מקצועי .3.6.4

ל שנכח בכל הדיונים עולה כי בפועל מי שניה ועדת מכרזיםמהסברים שקיבלנו מחבר 
את העניינים היה יועצי משכ"ל, כאשר הם ניסחו את הפרוטוקולים והועדה חתמה 

הביקורת מבקשת להבהיר כי אין מניעה שהמועצה או אורגנים שלה כדוגמת  עליהם.
ל יועצים חיצונים, אולם אין בכך ואסור ועדת מכרזים ישענו על המלצות או חוות דעת ש

 .שיהיה בכך כדי לאיין את סמכותם ואת מרווח שקול הדעת שהעמיד להם המחוקק
 
 

 "לתפירת מכרז"הפגמים שהעלו חשד  .4
 

בפסק הדין עלה על המוקד הפער שבין התנהלות ועדת המכרזים ביחס להצעה המתוקנת של 
(. במקרה אחד בדקה "א.ד."והן  "אלו"ת זהות )הן למרות ששתי ההצעו "א.ד."לבין זו של  "אלו"

את העמידה בתנאים ובשני לא )הללו הגישו למועצה הצעה שהנה העתק של חוברת  הועדה
 המכרז(. 
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 קבעו ביחס לכך חוות דעת נוגדות, כדלקמן:יים ששימשו כמומחה ועדת המכרזים, היועצים המקצוע
 

חו"ד על ההצעה של  "אלו"חו"ד על ההצעה של 
 "א.ד."

"התברר כי לא ניתן להבין ]מההצעה[ אילו מתקנים יסופקו בפועל ע"י המשתתף, 
ידי שיוך בין המתקנים המפורטים במסמכי המכרז לבין -כי לא נעשה על

נעשתה פניה למציע .... במענה  המתקנים המופיעים במסמכים שהמציע צרף.
 ידו. -מה עלהעביר המשתתף מכתב שלא צרף את חוברת המכרז כשהיא חתו

 
לאור העובדה ששוב לא נעשה שיוך בין המתקנים אשר על המשתתף לספק 
לבין הקטלוגים בנפרד ממסמכי המכרז. לאור העובדה ששוב לא נעשה שיוך בין 

ידו נעשתה פניה נוספת למשתתף -המתקנים שעליו לספק לקטלוגים שנמסרו על
יר המשתתף את כתב בה הוא נדרש לערוך את השיוך האמור.. במענה לכך העב

הכמויות והדמיות שצורפו למכרז. בדיקת היועצים המקצועיים העלתה כי לא 
ידי המשתף למתקנים המופיעים -טים שצוינו על"ניתן לשייף את מספרי המק

בקטלוגים שהוגשו וכי ככל הנראה מדובר במק"ט פנימי של המשתתף ולא 
בעקבות כך הוחלט לזמן את במק"ט המופיע בקטלוג יצרנית מתקני משחקים. 

המשתתף כדי לקבל הסברים. בישיבת ההבהרה טען המשתתף כי. בהצעתו 
המקורית הוא התחייב לספק את כל המתקנים המופיעים במסמכי המכרז. כמו 
כן יש ביכולתו להציג את כל המסמכים הנדרשים ע"פ מסמכי המכרז ביחס לכל 

המשתתף, לראשונה, הדמיה אחד מהמתקנים... לאחר ישיבת ההבהרה העביר 
ידו ועליהם מצוינים מספרי המק"ט -ומפרט לגבי כל אחד מהמתקנים שיסופקו על

ידי -שבחוברת המכרז ... בהתאם לחו"ד היועץ המקצועי המתקנים שהוצגו על
ידו -המשתתף לאחר ישיבת ההבהרה הינם מתקנים שונים מאלה שהוצעו על

שפטית מדובר בהשלמת פרטים במסגרת הצעתו המקומית, ובהתאם לחו"ד מ
 "לאחר  הגשת הצעות, המנוגדת לדיני המכרזים.

"כל המתקנים המוצעים עומדים 
 בדרישות המכרז"

 
. "א.ד."הצעה שהנה זהה לזו של  "אלו"לאחר השימוע שנערך לה הגישה מן האמור עולה כי 

, בעוד בפועל ברםמופיע בחוברת המכרז. המפרט והדמיות ה הוא עותק שלששניהם למעשה 
מטעמים פרוצדורליים )המצאת הצעה לאחר המועד ע"י הועדה נדחתה  "אלו"הצעה של שה

 "שא.ד."ומטעמים מהותיים ע"י המומחה בחו"ד שהוגשה לביהמ"ש )כל זאת מבלי הקובע(, 
, כזה ראה "א.ד."קיבלה המועצה את הצעתה של , מבהירה כיצד היא יכולה לספק את המתקנים(

 :, בזה הלשוןהעיר ביהמ"ש כךעל וקדש ו
 

. מתקני משחק בע"מ "א.ד.":  3הצעה של מציע מספר : ""א.ד.""הוועדה קבעה ביחס להצעת 
נבדקה ונמצאה שלמה לרבות עמידתו של המציע בתנאי הסף למכרז ועמידת המתקנים המוצעים 

מנומקת. (. החלטה לאקונית ולא 25.11.14" )פרוטוקול מיום על ידי המציע בדרישות המכרז
את הזכייה במכרז, אשר גודלו, היקפו וחשיבותו  "א.ד."עם זאת, באמצעותה העניקה הוועדה ל

. לוקה "א.ד."אינם שנויים במחלוקת. לא רק ההחלטה לאקונית ונעדרת פירוט. אף ההצעה של 
מההדמיה שבמסמכי המכרז, כך  –אחד לאחד  –באותם פגמים. כמצוין לעיל, היא הועתקה 

ביחס למתקני הדמיה וכך אף ביחס למק"טים, למפרט הטכני ואפילו שגיאות הכתיב שנפלו 
 במסמכי המכרז. 

 
מבלי שהסבירה כיצד יעלה  -  AS IS. לספק את כל מתקני ההדמיה "א.ד."למעשה, התחייבה 

. לשיחת הבהרה, "א.ד."ידה לעשות כן. רב הנסתר על הנגלה בהצעתה. חרף זאת, לא נקראה ב
 לא נשאלה מאומה אודות יכולתה לעמוד בה.

 
מטילות צל כבד על תום הלב של הצדדים ההצעה מחד וההחלטה מאידך, התמיהות שמעוררות 

, בהעדר במכרז תפור על פניו, יש רגליים לחשש שמא מדובר.. "א.ד.", המשיבות והמעורבים
הסבר כלשהו, שלא לומר הסבר מניח את הדעת, לפשר הזהות המחלטת בין ההצעה למסמכי 

אשר  –המכרז, לרבות הפרטים הטכניים. משתתפת במכרז שיש לאל ידה לספק עשרות מתקנים 
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בזהות מחלטת למתקני ההדמיה מבלי להסביר הכיצד, מלמדת על  -מתקני מדף   אינםחלקם 
המכרז נתפר מראש למידותיה, שאם לא כן, חזקה עליה כי היתה מניחה הסבר לפשר  עצמה כי

הצעתה. איזה יצרן יכול לעמוד בייצור מתקנים זהים למתקני ההדמיה, אלא אם ממנו נלקחה 
 ההדמיה? 

 
 שיחת הבהרה עמה התבקשה. ת בלב הוועדהאלו. היתה צריכה לעורר ש"א.ד."הצעתה של הנה, 

. שתקו בעניין זה, לא ציינו "א.ד."אולם בפועל לא התקיימה. הועדה ות בנסיבות המתוארו
לא בכתבי הטענות, אף לא בדיון או בסיכומיהן. לא ברור כיצד סמכה הוועדה על  –מאומה 

   .? מי תקע כף לידה כי זו תעמוד בהצעתה אם לא בדקה זאת?"א.ד."הצעתה של 
 

]של  נתפר למידותיה כי המכרז מעלה חשד כבדשהיא "אם כן התנהלות זו שביהמ"ש קבע ביחס לכך 
 מגלה כי נפלו בנושא פגמים, כדלקמן: .[","א.ד."
 

כאשר עסקינן במתקני משחק, קשה עד בלתי אפשרי ליצור זהות מוחלטת בין " – תכנון המכרז .א
מתקנים. למצער, היה ראוי להשאיר 'מרווח' אפשרויות באשר לפירוט הטכני או למספרי 

 "המק"טים.
 
היא  –ב'עיניים עצומות'  as is. "א.ד."קבלת הוועדה את הצעת " – התנהלות לא סבירה .ב

  "המבססת את החשד בדבר היות המכרז תפור, או למצער, מכרז שתנאיו אינם הוגנים.
 

ת בלב הוועדה. שיחת "אלו". היתה צריכה לעורר ש"א.ד."הצעתה של " – בירורחובה לקים  .ג
 ".בנסיבות המתוארותהבהרה עמה התבקשה 

 
 

 הפגם שהביא לביטול המכרז .5
 

. שהגיש בדומה "א.ד."אם כן, ע"פ ביהמ"ש כשלה המועצה בכך שהיא לא טרחה לבדוק האם 
ערכה לא בכך שהמועצה זו, )התנהלות אכן,  .AS IS)בהצעה המתוקנת( את חוברת המכרז  "אלו"ל
 ,"בנסיבות המתוארות אולם בפועל לא התקיימההתבקשה שלדברי ביהמ"ש " ,(. שיחת הבהרה"א.ד."ל

כי הסיבה לה ושקיבלנו עמתשובות . אשר על כן פנתה הביקורת בדברים ומעוררת על פניו תמיהה
, "א.ד."הקטלוג של  הנהשחוברת המכרז  היא  "א.ד."שהמועצה לא ערכה שיחת הבהרה עם 

 הביקורת:שנבחר בהליך הקונספט שערכה המועצה בעבר. להלן הערות 
 

בוחרים את  בשלב הראשוןכאשר לל אין מניעה לערוך מכרז מעין זה בשני שלבים, ככ .א
 הקונספט ובשלב השני את הקבלן/ספק. יחד עם זאת יש לקיים להליך זה בסמיכות.

 
ביצוע הליך הקונספט כאשר הוא מבוצע במנותק מהליך הבחירה בקבלן/ספק, יכול להקים  .ב

  . קשיים
 

 המשתתפים במכרז לא הייתה גלויה. דמבוססת על ההצעה של אחהעובדה שהמכרז  .ג
 לטעמנו, כיוון שהמכרז בוצע שנים לאחר הליך הקונספט, היה מקום לציין עובדה זו

 . בחוברת המכרז
 

 דתועכיוון שהמכרז נעשה על בסיס תוצאות מכרז הקונספט שבוצע בעבר "ידעה"  .ד
ה כיצד היא לא טרחה לשאול אותאת המתקנים ולכן היא לספק  היכול "א.ד."כי  יםרזמכה

כי באם  לא מן הנמנעתעמוד בהצעתה, כאשר זו תואמת לרשימת הפרטים במכרז. 
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למשתתפי היו גלויים אלה ההליכים הללו היו מתבצעים בסמיכות או לחילופין דברים 
 תוצאות המכרז היו שונות. המכרז, 

 

 (,"א.ד."של מציע אחד ) לא ניתן להתחמק מכך שהמועצה על פניו רצתה מוצר ספציפי .ה
ע"פ מידותיו, כפי שמעירה למעשה המכרז נבנה בייחוד לאור הריחוק בין ההליכים, כך 

למצער, היה ראוי להשאיר 'מרווח' אפשרויות באשר לפירוט הטכני או למספרי " ת בפס"דהשופט
היא המבססת את  –ב'עיניים עצומות'  as is. "א.ד."המק"טים. אולם קבלת הוועדה את הצעת 

 "החשד בדבר היות המכרז תפור, או למצער, מכרז שתנאיו אינם הוגנים
 

, להדמיותאחד לאחד  זהיםלדבר זה משנה תוקף לאור העובדה שלא ניתן ליצור מתקנים  .ו
. טענה העותרת כי לא ניתן לייצר "א.ד."בהתייחסה להצעת "במשפט: המועצה טענה כפי ש
בזהות מחלטת למתקני ההדמיה. ככל שמדובר במוצרים שאינם מוצרי    AS ISמתקניםולספק 

אף לשיטתה, זהה  –הצעתה החדשה  -יש היגיון רב בטענה זו. אולם, 'הפוסל במומו פוסל'  –מדף 
  .". ולפיכך, אף היא אינה עומדת בתנאי המכרז"א.ד."לזו של 

 
 

 התקשרות עם משכ"ל .6
 

מכוח חוק להתקשר במכרז, כאשר הן יכולות להצטרף למכרז משותף רשויות מקומיות חייבות 
החברה למשק וכלכלה )משכ"ל(  (.1972-חוק הרשויות המקומיות )מכרזים משותפים(, תשל"ב)

 קיבלה אישור משר הפנים לערוך מכרזים משותפים לרשויות מקומיות, גם בתחום מתקני משחק.
מתקנים שאינם בתחום המכרז של משכ"ל,  המועצה שבקשה כאמור לערוך מכרז, הכולל גם

 ששכרה את שירותיה "כחברה מנהלת לביצוע הניהול, התיאום והפיקוח כמפורט בחוזה".
 

 

 מכל תשלום שישולם ע"י המועצה לקבלן. 9%בתמורה עתידה הייתה משכ"ל לקבל 
 

 להלן הערות הביקורת:
 

 חובת מכרז 6.1
זאת מכוח חוק המכרזים המשותפים,  המועצה רשאית להתקשר עם זכיין של משכ"ל,

כאשר שר הפנים אישר את אותו מכרז ספציפי. אך מה באשר לשכירת שירותי ניהול 
 פרויקטים ויעוץ מקצועי ומשפטי?

 
החוק שמכוחו המועצה מתקשרת עם משכ"ל בפטור ממכרז אינו רלוונטי, והרי לא מדובר 

ר. כמו כן לאור הדין החל לא בהתקשרות עם זכיין של משכ"ל בתחום ששר הפנים אישו
פטורים ממכרז. לאור האמור לעיל נדרש היה לדעתנו לברר תחילה בטוח ששירותים אלה 

 להקשר עם משכ"ל בפטור ממכרז. בכלל עם היועמ"ש למועצה האם ניתן 
 

 חבות לתוצאות המכרז
 כאמור המכרז שערכה המועצה הוא פומבי, כאשר שירותי המומחיות נשכרו ממשכ"ל.  .א
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, אצלהידע מקצועי לא נמצא שה כיווןלמרות שהמועצה ערכה מכרז פומבי היא שכרה,  .ב
את חברת משכ"ל, והיא התחייבה לשלם לה עמלה בשיעור דומה לזה שהייתה 

 משלמת אילו המכרז היה מבוצע באמצעות משכ"ל.
 

כך יצא שבפועל המועצה ביצעה באמצעות משכ"ל מכרז שהיא לא יכלה הייתה לבצעו  .ג
 באמצעו גוף זה מלכתחילה, כדלקמן:

  כל המסמכים, לרבות מסמכי המכרז ופרוטוקולי ועדת הבהרות ומכרזים מיום
 , נוסחו ע"י משכ"ל25.11.2014

 

 .השימוע למציעים נעשה ע"י אנשי משכ"ל 
 

  ועדת מכרזים של המועצה שימשה, כך מתרשמת הביקורת, חותמת גומי
 למשכ"ל.

 
"ל סיפקו למועצה, בין היתר, שירותי ייעוץ וניהול, האחריות אשר על כן, ומכיוון שמשכ .ד

 לתוצאות המכרז צריכה שתיפול גם על כתפיהם, על כך המשמעויות הכרוכות בכך.
 
 

 סיכום .7
 

 בהתאם לדרישת ראש המועצה ערכנו ביקורת על המכרז לרכש ואספקת מתקני משחק וכושר
. ממצאי פס"ד שביטל את המכרז וקבע קביעות קשות ביחס להתנהלות המועצה עוזאת על רק

 כדלקמן:בניהול המכרז, , שפעלה ע"פ יעוץ של משכ"ל, כשלה המועצההביקורת העלו כי 
 
 .הליך בחירת הקונספט לא תועד .א
 
שנים לאחר מכן, דבר שהקים לדעתנו  4המכרז שנשען על ההליך קונספט, נעשה בפועל  .ב

 .סוף ע"י ביהמ"שלבשבוטל  ,את המסד לאי תקינות המכרז
 

המועצה חטאה, לשיטת ביהמ"ש, בכך שהיא בחרה את המוצר הספציפי )של חברה  .ג
שיצר את המצג, כפי שתואר ספציפית( ועל בסיס זה ניסחה את מסמכי המכרז, מה 

 . יהטיה למציע ספציפבפס"ד, של 
 

גם אופן ניהול המכרז נעשה ללא הקפדה על הוראות החוק. כך ועדת הבהרות כונסה ודנה  .ד
, וכי אפשרו למציע להשלים ועדה אחדרק חבר כאשר נוכח בה מכה לכך, מבלי שהוס

 .פרטים לאחר המועד האחרון
 
ביהמ"ש באופן לא שוויוני בכך ע"פ  ועדת המכרזים נהגהמצב בו  נוצראך מעבר לאמור  .ה

את חוברת המכרז  "אלו"במהלך ההבהרה הגישה . "א.ד."ל "אלו"שהפלה לכאורה בין 
. הגישו הצעות "א.ד."ו "אלו"ידה. כך יצא ששני מציעים, -כהצעתה כשהיא חתומה על

[ הן "אלו"ה של התמונות ]בהצע"נקבע  "אלו"רק ביחס להצעה של זהות. למרות האמור 
בעצם התמונות שהמועצה הכינה וצרפה למכרז שהיו חלק ממסמכי המכרז.. לא ברור כיצד .. 

את  "אלו"המועצה הייתה צריכה להתייחס לכך כאל התחייבות, ראיה לכך שיש ביכולתה של 
 .בחו"ד מומחה הועדה( נים"ניצן לספק את אותו מתק
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ת בלב הוועדה. שיחת הבהרה עמה אלולעורר שיתה צריכה י. ה"א.ד."הצעתה של "שלמרות  .ו
 ."התבקשה בנסיבות המתוארות אולם בפועל לא התקיימה

 
לשימוע,  "א.ד.", דהיינו לא זימנה את לעיל ו'כאמור בסעיף העובדה שהועדה לא נהגה  .ז

 .גלויה שלא הייתה, עובדה "א.ד."כי המכרז נבנה על קטלוג של  יכולה להצביע על 
 

היא מחד עקב העובדה שהאמור לעיל עולה כי המועצה נקלעה למצב האמור מכל  .ח
 זהמכר ונוהל האופן שבו נערךעקב ומאידך עם א.ד. להתקשר רה כיבמלכתחילה 

  .ל"משכ באמצעות
 

מבלי לבדוק  , זאתמשכ"ל לקבלת שירותי ניהול מכרז ללא מכרז המועצה התקשרה עם .ט
 .אכן התקשרות זו פטורה ממכרזהאם 

 
 המלצות

 הואיל וביהמ"ש ביטל את המכרז, מסתפקת הביקורת בהמלצות הבאות:
 

 יש לערוך לוועדת מכרזים ריענון נהלים. 7.1
 

יש לערב את במכרזים של המועצה, גם כאשר משכ"ל מספקת שירותי ייעוץ המשפטי,  7.2
 היועמ"ש למועצה.

 
 יש להעביר את המכרזים המתוקנים לבדיקת היועמ"ש למועצה. 7.3

 
 על היועמ"ש למועצה לאשר את נוסח החוזה שבמסמכי המכרז. 7.4

 
 .יש לתעד תהליכי קבה"ח 7.5

 
 להתקשרות עם מומחה לעריכת מכרזים. הליך הצעת מחיר/מכרזיש לערוך  7.6
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 נספחים
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