
 

 

 

 

 דיני מכרזים מונצפאליים 
 מבוא

לעובדי הרשויות ולחברי וועדות המכרזים תפקיד מהותי ומרכזי בשמירה ופיקוח על חוקיות פעולות 

מהם מלכתחילה לו הנוגעים להימנע ניתן  ההתקשרות והמכרזים. רבים מהפגמים והטעויות במכרזים

 כלו לזהות מבעוד מועד את הכשלים התהליכיים, המשפטיים, האנושיים, והכלכלייםובעניין י

. עם הכרה ראויה של תהליכי המכרז והיכרות של הפגמים האפשריים, ניתן המכרזיםשבתהליכים 

שמירה על עקרונות ללי ובכך להביא אלהשפיע משמעותית על תהליכו ועל גורלו של המכרז המוניציפ

 . ועל אמון הציבור בשיטהכללי מנהל תקין  ,המכרז

 מטרות הקורס

  בתחום דני המכרזים המוניציפלייםמעמיקים הכרה והקניית ידע משפטי ומעשי . 

  ,דילמות וחידושים מהפסיקה. פתרון שימת דגש על פרקטיקה, בניית תהליכים נכונים 

 אוכלוסיית היעד

רכש,  ועצים משפטיים, גזברים, מנהליי, חברי מועצות, חברי וועדות מכרזים, ראשי רשויות וסגניהם

 העוסקים בתחום.  בחברות העירוניותו בעלי תפקידים ברשויותמנהלי אגפים, מבקרים ו

 יעוץ וניהול אקדמי

                 משרד ויינברגר ברטנטל ושות', עמיחי ויינברגר עו"ד

 ת הלימודשיט

 הרצאות פרונטאליות מלוות בפסיקה עקרונית ומדגימה ותרגול על בסיס אירועים )סימולציות(. 

 מתכונת הלימודים

  מפגשים( 8שעות  ) 56:  היקף השעות בקורס

 15:15 – 09:00אחת לשבוע, בין השעות   ד' יום  יום לימודים:

 , ר"ג 1 רח' הראשונים"בית דורון",  מרכז תרבות :מקום הלימודים

 2017בדצמבר  20מועד פתיחת הקורס:  

 7.02, 31.01, 24.01, 17.01, 10.01, 3.01, 27.12, 20.12 להלן מועדי המפגשים בקורס:

  

 חובות הקורס

 והכנת עבודה אישית.  ממפגשי הקורס 100%כחות של נו
העומדים בדרישות הקורס יקבלו תעודה המזכה מן הקורס.  85%קבלת התעודה מותנית בנוכחות של  

 , בכפוף להנחיית ועדת גמול ההשתלמות.  של משרד החינוך לגמול השתלמותבשעות 

 שכר לימוד 

 לעובדי השלטון המקומי ) מחיר מסובסד(שכר הלימוד   ₪   2,900

  למשתתפים שאינם עובדי השלטון המקומישכר הלימוד      ₪ 3,400

 הדרכה, חומר כתוב וכיבוד קל.שכר הלימוד כולל 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 הקורס נושאי

 מבוא להכרת העקרונות והוראות החוק בדיני המכרזים

המכרז הזמנה של רשות מינהלית לתחרות מאורגנת לקראת כריתתו של חוזה מהותו של מכרז 

הכרת יתרונות שיטת המכרזים חסרונות שיטת המכרזים בתבנית דיני החוזים והדין המנהלי 

עקרון ההגינות עקרון היעילות הכלכלית עקרון השוויון הפן הנורמטיבי  -העקרונות והוראות החוק

 האיזון בין עקרונות המכרז חובת השקיפות, איסור על ניהול משא ומתן,  –נגזרות עקרונות המכרז

  חובת שמירת סודיות, מניעת ניגוד עניינים 

 לי מקורות הדין של המכרז המוניציפא

 תאגידי מים  תאגידים עירוניים הסדרי חובות המכרזים של הרשויות המקומיות

 והאבחנה בינהם  סוגי מכרזים

היחס  מכרז עם הליכים תחרותיים  מכרז זוטא מעיין מכרז, דמוי מכרז, מכרז גמישמכרז פומבי 

 בין חוק חובת מכרזים ותקנותיו לבין חקיקת המכרזים המוניציפאליים. 

 פטור ממכרז פומבי 

מכרזים משותפים סוגי פטור נוספים פטור סוג  פטור סכום  מביפטורים מעריכת מכרז פו

.סוגיות נבחרות בעולם הפטורים והשפעות הפסיקה על עולם הפטורים 

 הפן הטכני -מעריכת המכרז ועד הגשת ההצעות  -תהליך הכנת המכרז

הכנת    מומחים ויועצים  הרשאה תקציבית והגדרת הצורך תהליכים  מקדמיים בהכנת המכרז 

הגדרת "דרישות  התנאים להשתתפות במכרז  -הגדרת "דרישות הסף"  שולחן עגול  האומדן

עריכת מסמכי   קביעת תמהיל לשקלול ולבחינת הצעות  -אמות המידה להכרעה במכרז   -המשקל"

מפרטים ותוכניות, כתבי כמויות וטפסי   מכרזמסמך הצעת משתתף בהחוזה "המוצע"   המכרז

דגשים לעריכת מסמכי המכרז   נוסחי ערבויות בנקאיותהגדרות לו"ז ותנאי תשלום הצעות מחיר 

   קבלת הצעות   הגשת ההצעות למכרז    והיקפהבפרסום החובה הנורמטיבית  פרסום המכרז 

 חובותיה והיקף שיקול דעתה -עבודת ועדת המכרזים

היקף שיקול הדעת של וועדת  סמכות ועדת המכרזים וחובותיה מסגרת פעילותה  -וועדת המכרזים
זכות העיון  התייחסות לפגמים גיבוש המלצותהליך ההבהרות   תהדרכי עבודהמכרזים 

 עיקרון קבלת ההצעה הטובה ביותר וחריגיה   -בחירת הזוכה של מציע  והעקיבה

 הכרת סוגי הפגמים -פגמים בהליכי המכרז 

ניגוד אינטרסים  בשמירת הסודיות   פגמים בשלב הכנת המכרז   פגם מהותי ולא מהותי –רקע 

 ריכת הדרישות והבירורים המתאימים  בשלב הכנת המכרזאי ע   פגמים בתנאי מכרז  מכרזים

רז לבין ההליכים אי הקפדה ראויה בין הליכי המכ  פגם בחובת פרסום תנאים מהותיים"תפורים"

פגמים  פגמים בהליך ההבהרות פגמים בהליכי רכישת המסמכים והגשתם   שנקבעו במסמכיו

חובת הפרת   ועדת המכרזיםשל יועץ /ניגוד עניינים  פגמים בשלב פתיחת ובחינת ההצעות באומדן 

 הצעה מותנית   תיקון פגם בהצעה אי עמידה בתנאי סף  פגם בהצעה   תיעוד שמיעה והנמקה

ומבחני  פגמים בכתב הערבות  רעונית שהוגשה בתום לביהצעה ג הצעה חלקית   הצעה מסוייגת

  קנוניה בין מציעים תצהירים כוזבים   SHIFTING "נשף מסיכות" תכסיסנות   הפסיקה החדשים

 יוביטול המכרז והסיכונים המוטלים על הפרק, יישום ההסכם נשוא המכרז ומגבלות

פיצויי  המשמעות הכלכלית לרשות.  -ביטול מכרז והשלכותיו  ? ובאילו נסיבות ביטול המכרז אמתי

 ביטול החלטת וועדת המכרזים והחזרת העניין לטיפולה  סעד אכיפה    פיצויי קיום הסתמכות 

צו  –סעד מניעתי  צו לביטול המכרז  –סעד מניעתי  הכרזה על התובע כזוכה  –סעד הצהרתי 

 הגדלת ההסכםישום ההסכם   דילמות למתקדמים לביטול ההתקשרות )לאחר שנערכה( 

 הליכי התקשרות ראויים בהעדר חובת מכרזים

תקנות הרכש  – הליכי רכש והתקשרות בפטור ממכרז עד לסכומי מכרז זוטא החובה מן הפסיקה 

חתימה  ניהול מו"מ  קבלת הצעות מחיר  השוואת מחירים  ניהול הליכי מקדמיים  וועדת הרכש
 הארכת הסכמים / הגדלת היקפם על הזמנת עבודה/הסכם וביצועה 

 

 מחלקת הדרכה עברה לרישום מקוון באתר האינטרנט של מרכז השלטון המקומי:

www.masham.org.il 

 במסך הראשי של   רכה.יש להיכנס לאתר מרכז השלטון המקומי , למחלקת הד לרישום מקוון

"הדרכה"  חפשו "רישום לפעילויות" והירשמו לפי הנחיות שם . לקובץ מפורט יותר המתאר את 
 תהליך הרישום כנסו ל "אודות"  . 

 register@masham.org.il,  אנא פנו במייל: ההרשמה בלבדבמידה שדרושה עזרה בתהליך 

 לנירה .   03-6844253או  -לתמיכה טכנית  -03-6844227או  
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