
 

 

 

יילקח שמבקש להתקשר עם המדינה  מיהמשפט העליון: פגם באמינות של בית 

 במכרזיםבחשבון גם בהתקשרויות עתידיות עמו 

ניתן בבית המשפט העליון פסק דין עקרוני המדגיש את החשיבות של התנהלות בתום לב  7.3.2022ביום 

 ת להיות כלפי מי שנמצא כבלתי אמין. ובהגינות של מי שמבקשים להתקשר עם המדינה, ואת ההשלכות שעשויו

באותו מקרה מדובר היה על חברה המשווקת מוצרים בתחום הנגישות והניידות, שביקשה להתקשר בפטור 

לאספקת כריות לכיסאות בהסכם ממכרז עם היחידה הארצית למכשורי שיקום וניידות במשרד הבריאות, 

 של הכריות מהסוג הרלוונטי. גלגלים, וזאת בטענה כי היא משמשת "ספק בלעדי" 

במשרד הבריאות ביקשו מהחברה להציג אישור מיצרנית הכריות לפיו החברה משמשת כספק בלעדי של 

( לתקנות 3)29היצרנית בישראל, על מנת שניתן יהיה לבחון האם היא עומדת בתנאי "ספק יחיד" לפי תקנה 

 חובת המכרזים.  

מוזרה ומחשידה מצדה של החברה, שבמסגרתה היא מעבירה  בהמשך לדרישה פשוטה זו, החלה התנהלות

למשרד הבריאות מסמכים הנחזים להיות אישורי בלעדיות, אך מעלים סימני שאלה מהותיים לגבי האותנטיות 

שלהם. סימני השאלה התחזקו עוד יותר בעקבות בירור מול היצרנית, שהכחישה כל קשר עם החברה, ובעקבות 

 עצמה, בו היא שינתה גרסאות והציגה מידע ומסמכים הסותרים לכאורה מידע קודם.  שימוע שנערך עם החברה

בעקבות זאת הוכנה חוות דעת מטעם היועצת המשפטית לוועדה המרכזית לשירותים וטובין של משרד 

הבריאות, הקובעת כי הגרסאות שהציגה החברה לא היו עקביות והיא נהגה בחוסר תום לב מהותי ובאופן פסול 

ריג. על יסוד השימוע וחוות דעתה של היועצת המשפטית, החליטה ועדת המכרזים להפסיק את ההתקשרויות וח

הקיימות עם החברה ולא לאשר לה לגשת למכרזי שיקום וניידות שייערכו באותה שנה. עוד הוחלט כי ככל 

יבות הרלוונטיות למועד שבעתיד החברה תהיה מעוניינת לגשת למכרזי שיקום וניידות, הדבר ייבחן בהתאם לנס

 הבקשה.

כנגד החלטת ועדת המכרזים, והוחלט בהסכמה כי היא תורשה להעביר החברה עתרה לבית המשפט המחוזי 

לוועדה התייחסות מפורטת על מנת לשכנע כי לא נפל פגם בהתנהלותה, ולאחריה תינתן החלטה נוספת. 

תובה ומסמכים נוספים, אך אלה לא הניחו את דעתה של הוועדה בהמשך לכך החברה העבירה התייחסות כ

אלא להיפך, רק חיזקו את התמיהות ביחס לגרסאותיה של החברה, ובנסיבות אלה לא מצאה הוועדה לנכון 

 לשנות את החלטתה המקורית. 

עדה החברה עתרה שוב לבית המשפט המחוזי ועתירתה נדחתה, תוך שבית המשפט קובע, בין השאר, כי הוו

הייתה רשאית לשקול שיקולים של פגיעה בטוהר מידות וחוסר אמינות של מציע מכוח תקנות חובת המכרזים 

 וחובת תום הלב.

את ההתפתחות והפתלתלות העליון החברה ערערה לבית המשפט העליון. בפסק דינו סקר בית המשפט 

ים ובוטים, שרק העמיקו את בגרסאותיה של החברה, תוך שהוא קובע כי השינויים בגרסאות הם "שינויים גס

 הסתירות בין הגרסאות השונות וממילא העמיקו את הקושי ליתן אמון בטענותיה". 

בנסיבות אלה, כך קבע בית המשפט העליון, לא התקיימו התנאים להפעלת חריג הבלעדיות לעניין פטור ממכרז, 

  ולא נפל פגם בהימנעות הוועדה לאפשר התקשרות עם החברה בפטור ממכרז.

לעניין החלק בהחלטה המתייחס להתמודדות של החברה במכרזים עתידיים )שם נקבע כי הדבר ייבחן בהתאם 

לנסיבות הרלוונטיות למועד הבקשה(, קבע בית המשפט כי מדובר בהחלטה סבירה ומידתית ביותר, שכן מקום 

זכות במכרז, קל וחומר בו נודע לוועדת המכרזים על התנהלות הפוגעת בטוהר המידות מצד גורם המבקש ל

כאשר ההתנהלות הבלתי תקינה נחשפה לפני ועדת המכרזים עצמה, היא בהחלט רשאית ואף נדרשת לקחת 

( לתקנות חובת המכרזים, הקובעת כי 3)א()22זאת בחשבון במכרזים עתידיים. בית המשפט הפנה גם לתקנה 

 מינותו של המציע. אחת מאמות המידה המעניקות מירב היתרונות לעורך המכרז היא א

לסיכום: גורם המבקש להתקשר עם המדינה נדרש לקחת בחשבון שהתנהלות בלתי 

עשויה לעמוד לו לרועץ לא רק במכרז נתון, אלא גם  ועדת המכרזיםאמינה שלו מול 

 .ועמדה זו אושרה על ידי בית המשפט העליון בהתמודדות במכרזים עתידיים


