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פניית האגף: 

1. המכרז שבנדון פורסם ביום 6.1.2022 (יום חמישי) כאשר בפרק א' ובפרק ב' למסמכי המכרז שהועלה        

תחילה לאתר נפלה טעות, כאשר צוין שהמועד האחרון להגשת הצעות הינו 9.2.2022, זאת בניגוד ליתר 

הפרסומים בנוגע למועד האחרון להגשת הצעות, כגון במודעה שפורסמה בעיתון, ובמודעה שפורסמה            

באתר האינטרנט וכן בפרסום באתר האינטרנט, שם נרשם המועד הנכון – 2.2.2022. 

2. מסמכי המכרז בהם נפלה הטעות הורדו מהאתר בתאריך 9.1.2022 (יום ראשון), והועלו מסמכי מכרז       

מתוקנים, בהם הופיע התאריך 2.2.2022 – בדומה ליתר הפרסומים הנוגעים לפרסום המכרז  

3. יצוין כי טעות זו לא תוקנה בהודעה פומבית, אלא בהחלפת מסמכי המכרז באתר ובעדכון בעל פה במסגרת 

כנס המשתתפים בלבד. 

4. ביום ראשון 6/2/2022 התקבלה פניה של קבלן אשר ביקש לרכוש את מסמכי המכרז ולהגיש הצעה, אך 

לא יכול היה לעשות כן בשל כך שמערכת התשלומים היתה סגורה לתשלום דמי ההשתתפות בהגשת הצעה 

למכרז בעבור מכרז זה. 

5. יובהר כי ההצעות אשר הוגשו בהתאם למועד שנקבע, היינו, עד לתאריך 2.2.2022, נמצאות סגורות בתיבת 

המכרזים, ובהתאם לעמדת השירות המשפטי ומחלקת מכרזים, פתיחתם נדחתה עד לבירור נסיבות            

המקרה והחלטה בעניין.  

6. לאור האמור לעיל, ולאור כך שהעירייה לא הודיעה בכתב על התיקון של מסמכי המכרז, מוצע להאריך 

את המועד האחרון להגשת הצעות ב-10 ימים ממועד פרסום העירייה בדבר ההארכה, וכן לאפשר             

למשתתפים במכרז שהגישו הצעתם להחליף את הצעתם – ככל וירצו בכך. יובהר כי תוקף כתב הערבות 

ומועד שליחת הארכתה לא ישונה. 

ועדת המכרזים מתבקשת כדלקמן: 

1. לדחות את המועד האחרון להגשת הצעות בעשרה ימים ממועד הפרסום של החלטת הדחייה. 

2. בכל הנוגע להצעות של משתתפים במכרז שהגישו הצעותיהם עד לתאריך 2.2.22, מתבקשת הוועדה    

לאפשר למי שכבר הגיש את הצעתו ורוצה להחליפה לעשות כן על ידי הגשת הצעה מעודכנת, אשר תוגש 

לתיבת המכרזים עד למועד האחרון שיפורסם.  

 
 דיון 

רו״ח ליטל פחטר מציגה את הפנייה של אגף משאבי חינוך לגבי במכרז מסגרת פומבי מס' 202/2022 לביצוע 

עבודות שיפוץ ואחזקה במוס"ח ובמבנים עירוניים. המכרז פורסם ביום 6.1.2022 (יום          

מכרז מסגרת בפומבי 202/2022 לביצוע עבודות שיפוץ ואחזקה במוסדות חינוך ובמבנים עירוניים  

חמישי) כאשר בפרק א' ובפרק ב' למסמכי המכרז נפלה טעות, כאשר צוין שהמועד האחרון 
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להגשת הצעות הינו 9.2.2022, זאת בניגוד ליתר הפרסומים בנוגע למועד האחרון להגשת    

הצעות, כגון במודעה שפורסמה בעיתון, ובמודעה שפורסמה באתר האינטרנט וכן בפרסום 

באתר האינטרנט, שם נרשם המועד האחרון להגשת ההצעות ביום הנכון ה– 2.2.2022. מיד 

לאחר גילוי הטעות במסמכי המכרז בהם נפלה הטעות הורדו מהאתר מסמכי המכרז בהם 

נפלה הטעות, ובו ביום בתאריך 9.1.2022 (יום ראשון), הועלו מסמכי המכרז המתוקנים,   

בהם הופיע התאריך 2.2.2022, בדומה ליתר הפרסומים הנוגעים לפרסום המכרז.  טעות זו 

לא תוקנה ע"י העירייה בהודעה פומבית, אלא בהחלפת מסמכי המכרז באתר ובעדכון בעל 

פה במסגרת כנס המשתתפים בלבד.  

  ביום 6/2/2022 התקבלה פניה של קבלן, מציע פוטנציאלי אשר ביקש לרכוש את מסמכי  

המכרז באתר העירוני אך לא יכול היה לעשות כן, בשל כך שמערכת התשלומים היתה סגורה 

לתשלום דמי ההשתתפות בהגשת הצעה למכרז בעבור מכרז זה, מאחר והמועד האחרון        

להגשה חלף. נדגיש כי מערכת התשלומים נסגרת עם חלוף המועד האחרון להגשת ההצעות 

למכרז, בכל המכרזים של העירייה.  

  למכרז הוגשו הצעות של משתתפים פוטנציאלים אחרים ואלה הוגשו בהתאם למועד שנקבע 

ביום ה-2.2.2022. הצעות אלה עדיין סגורות ומונחות בתיבת המכרזים, ובהתאם לעמדת    

השירות המשפטי ומחלקת מכרזים, פתיחת ההצעות נדחתה עד לבירור נסיבות המקרה       

והחלטה בעניין. לאור האמור לעיל, ומאחר שהעירייה לא הודיעה בכתב על התיקון של          

מסמכי המכרז, מוצע להאריך את המועד האחרון להגשת הצעות ב-10 ימים ממועד פרסום 

העירייה את דבר ההארכה, וכן לאפשר למשתתפים במכרז שהגישו הצעתם להחליף את       

הצעתם ככל שירצו בכך. יובהר כי תוקף כתב הערבות ומועד שליחת הארכתה לא ישונה. 

עו״ד שני לוי גצוביץ מבקשת שלא ייכתב בהחלטה מספר ימים מפורש אלא שיהיה כתוב "במספר ימים" על מנת 

שלא נצטרך לחזור שוב לוועדה אם יידרש שינוי כלשהו בתאריך. אז רק תיקון קטן במקום 

ב- "10 ימים" שיהיה רשום ב"מספר ימים".  

רו״ח ליטל פחטר מציינת, כי נערכה חשיבה האם לאפשר את הדחייה או לא לאפשר אותה לאור זה שהמועד 

האחרון להגשת הצעות שפורסם בפרסומים המקוריים עבר אבל יחד עם זאת מאחר ומדובר 

בטעות של העירייה, בזה שנרשם בשני מקומות המועד הלא נכון של ה- 9.2.22, ההמלצה של 

כל הגורמים המקצועיים, השירות המשפטי, מחלקת מכרזים וגם המלצת האגף כמובן היא 

כן לאפשר את הדחייה הזאת גם לאור העובדה שטרם נפתחו ההצעות שזה משמעותי ביותר 

וכך לאפשר למי שראה את הפרסום עם התאריך השגוי להגיש הצעתו.  
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ליאור שפירא אם אני מבין נכון הסיבה שאנו מתבקשים לאשר דחיית מועד היא בגלל הקבלן הספציפי 

שפנה? אני מבין נכון?   

עו״ד שני לוי גצוביץ נכון. 

ליאור שפירא אבל בעצם בשל ההחלטה על הדחייה אנחנו מאפשרים גם למי שבכלל לא חלם להגיש גם 

להשתתף במכרז? 

עו״ד שני לוי גצוביץ הדחייה של המועד האחרון להגשת הצעות היא כלפי כולי עלמא, היא לא רק למשתתף         

ספציפי. היא לכולם.  

ליאור שפירא למה בעצם פותחים לכולם? 

עו״ד שני לוי גצוביץ  אסביר, בפרסום העירייה בפרק א' למסמכי המכרז חלה טעות בתאריך, היה על העירייה  

לציין מפורשות את הטעות שחלה במסמכי המכרז ולהודיע לכולם מה התאריך הנכון ולא 

רק להחליף את המסמכים. אומנם העירייה ציינה את הטעות שחלה, בעל פה בכנס            

המשתתפים במכרז, אך היא לא ציינה זאת בכתב בסיכום הכנס, כך שמשתתף במכרז שראה 

את הפרסום השגוי בחוברת המכרז ואף עיין בסיכום כנס המשתתפים במכרז, לא היה יכול 

לדעת שחל שינוי כלשהו במועד האחרון להגשת ההצעות, הוא הסתמך על המסמכים           

שהדפיס מאתר האינטרנט העירוני וכשבא לרכוש את המסמכים ב- 6.2.2022, הוא לא היה 

יכול לעשות כן ולכן פנה אלינו באמצעות בא כוחו ואז התבררה הטעות. לכן מובאת פניה זו 

לוועדה על מנת לאפשר את הארכת המועד לכולם.  

ליאור שפירא לא ענית על השאלה שלי, הוא היחיד שפנה, למה לדחות לכולם? 

עו״ד שני לוי גצוביץ  אכן, הוא היחיד שפנה אבל יכולים להיות גם משתתפים פוטנציאלים אחרים שלא פנו            

ושעלולים להיפגע בנוסף, לא ניתן במכרז לדחות את המועד רק לאחד, זה כלפי כולי עלמא. 

נציין, כי גם במקרים קודמים בהם נדחה המועד האחרון להגשת ההצעות לאחר שכבר חלק 

מההצעות הונחו בתיבת המכרזים, אפשרנו למשתתפי המכרז להגיש טופס הצעת מחיר       

שונה מטעמם, ככל שיחפצו בכך. 

אמיר בדראן אני רוצה לשאול שאלה בהמשך לשאלתו של ליאור אולי אפילו להפנות אותה אליו, בהמשך 

לדברים ששמענו משני איפה בעצם אנחנו עלולים להיפגע? להיפך אני חושב שעצם זה שאנו 

מאפשרים לכולם, בהתחשב בזה שהטעות היתה אצלנו ואנו מתקנים אותה ועכשיו פותחים 

את זה לכולם באופן פתוח ושקוף, לכן אני חושב שזה בסדר.  

ליאור שפירא ייתכן והמשתתפים שכן הציעו את הצעתם, אולי פחות יהיו שמחים מההחלטה.  
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אמיר בדראן כן אבל שני התייחסה לנקודה שאני כן מסכים איתה והיא לאפשר לכולם באופן שוויוני      

להגיש. 

רו״ח ליטל פחטר אני אגיד גם שלא ניתן להאריך מועד בצורה שהיא רק מיועדת לבן אדם אחד. ברגע               

שמחליטים על הארכת המועד אחרון להגשת הצעות המכרז פומבי וזה פתוח לכל.  

עו״ד שני לוי גצוביץ אוסיף שהשירות המשפטי, כמובן, שקל גם את הפגיעה האפשרית ב-14 משתתפים שכבר  

הגישו את הצעותיהם, ולדעתנו, הפגיעה, אם וככל שקיימת הינה רק בדחייה של מניין            

הימים שיוחלט לגביה, כך שזו לדעתנו, אינה פגיעה כלל, אם בכלל ובוודאי שזו אינה פגיעה 

מהותית, לעומת פגיעה במשתתפים פוטנציאליים שכלל לא יוכלו להגיש את הצעותיהם עקב 

טעות של העירייה.  

ליאור שפירא  אם אותו פונה בסוף יבחר שלא להגיש את הצעתו, זה משנה מבחינתכם? 

עו״ד שני לוי גצוביץ  לא. זאת זכותו. 

ליאור שפירא  אני מבין. אבל האם אז היינו משנים את ההחלטה? 

עו״ד שני לוי גצוביץ  היינו מציינים זאת בפניה לוועדה ואיני יודעת מה הוועדה היתה מחליטה. כל מקרה נשקל 

ונבחן לגופו. 

ליאור שפירא  מה היית ממליצה במקרה כזה? 

עו״ד שני לוי גצוביץ  אני לא אוהבת לתת חוות דעת משפטיות ערטילאיות על מקרים שטרם קרו. בהתייחס           

למקרה הזה שמפורט בפניית האגף, גם חלה טעות במועד, גם לא פורסם התיקון בצורה    

מפורשת, וגם דבר התיקון לא נכתב בסיכום כנס המשתתפים במכרז ופנה לעירייה משתתף 

פוטנציאלי שהדפיס את מסמכי המכרז והתכונן להגיש את הצעתו למכרז, אך הוא לא יכול 

היה לעשות כן עקב הנסיבות שפורטו. לכן לדעת השירות המשפטי, בהתחשב בכל הנסיבות, 

יש לדחות את המועד האחרון להגשת ההצעות.   

אופירה יוחנן-וולק אם הטעות היתה 9.2.2022 מדוע צריך לתת עוד ימים? 

עו״ד שני לוי גצוביץ הפנייה אלינו נעשתה ב- 6.2.2022, דהיינו, לפני המועד השגוי שפורסם.  

אופירה יוחנן-וולק אוקיי. אני מבקשת לציין מספר ימים מדויק ולא דחייה ערטילאית כדי שלא נטעה פה עוד 

פעם. בואו נקבע עד למתי מאריכים את המועד.  

עו״ד שני לוי גצוביץ בפניה נכתב 10 ימים, וזה זמן סביר וראוי שניתן להיערך בו וזה יכול להישאר 10 ימים.     

הסיבה שציינתי שזה יהיה "מספר ימים", הינה שאם נידרש לדחות את המועד שוב, לא  

נצטרך לחזור לוועדה שוב. 

אופירה יוחנן-וולק  אבל למה שזה יקרה? ליאור מה אתה אומר? ושאלה נוספת, ממתי סופרים את ה- 10 ימים? 
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עו״ד שני לוי גצוביץ מהמועד של הפרסום בעיתונות.  

אמיר בדראן אז אין בעיה. ברגע שאתם ערוכים ומוכנים עדיין יישארו עוד 10 ימים. לא צריכה להיות 

בעיה.   

עו״ד שני לוי גצוביץ דברים קורים, חלילה וחס, המועד יכול לחול על יום חג או יום שישי או שבת. 

אופירה יוחנן-וולק  אז תעשו את הבדיקות שלכם. אני גם לא מבינה מדוע צריכים עוד 10 ימים הרי הוא בתוך 

התהליך ומודע אליו. אם יש אחרים שלא ידעו ולא פנו אני לא חושבת שאני צריכה להתייחס 

גם אליהם. אפשר מחר בבוקר לפרסם בעיתון.  למה צריך למשוך את התהליך הזה? 

אלכס רויטמן אם הקבלן היה מוכן להגיש ב- 9.2.22 מדוע עכשיו הוא צריך עוד 10 ימים? 

אופירה יוחנן-וולק  הוא לא צריך. זה בדיוק מה שאני אומרת. 

אלכס רויטמן  בסוף אני אמצא את עצמי בלי קבלנים בסוף המכרז הנוכחי.  

עו״ד שני לוי גצוביץ  זה צריך להיות זמן סביר. אם הוועדה רוצה לקבוע מועד מהיר וסביר, ניתן ואם נצטרך    

לדחות אותו, אנו נגיע שוב לוועדה זו.  

אופירה יוחנן-וולק אני רוצה להבין כי אין פה חוות דעת משפטית מצורפת. מבחינתכם אנו מחוייבים בפרסום 

ולא רק מענה אל הקבלן שפנה נכון? 

עו״ד שני לוי גצוביץ  נכון. 

אופירה יוחנן-וולק אז אני מבקשת לדעת תוך כמה זמן אפשר הכי מהר לפרסם את המודעה בעיתון? 

רו״ח ליטל פחטר ראשית, אנו צריכים שהפרוטוקול של הוועדה ייחתם. ומהרגע שהוא חתום אנחנו יכולים 

עד השעה 15:00 בכל יום לפנות בבקשה לפרסום בעיתון כבר למחרת.  

אופירה יוחנן-וולק צריך לפרסם יותר מפעם אחת? 

רו״ח ליטל פחטר לא.  

אופירה יוחנן-וולק אני הייתי דוחה בחמישה ימי עבודה וזהו.  

אלכס רויטמן אם הקבלן פנה ב 6.2.2022 , 3 ימים לפני מה שהוא חשב שהוא המועד האחרון, זאת אומרת 

שמספיקים לו 3 ימים להיערך להגשה אז מדוע אני צריך לתת הרבה יותר?  

עו״ד שני לוי גצוביץ  כמו שאמרנו, זה לא קשור רק למי שפנה. ובנוסף, ייתכן והוא או אחרים לא השלימו את כל 

המסמכים שנדרשו והפסיקו את ההכנות להגשתם. 

אופירה יוחנן-וולק  אני גם לא חושבת שיש מקום לתת 10 ימים. 

ליאור שפירא אז דעתי, ככל הנראה, תהיה דעת מיעוט. מאחר והוסבר לנו שדחיית המועד תקפה לכולם 

אז גם צריך לתת לכולם זמן סביר לגשת ולהשתתף במכרז והכוונה גם לאדם החדש שרואה 

עכשיו את הפרסום בעיתון ורוצה להשתתף.  



פרוטוקול ועדת מכרזים (כ') מס' 84  מישיבתה מיום 15/02/2022 
 
 

עמוד 7 מתוך 11 
 

אופירה יוחנן-וולק מה הזמן הסביר הקצר ביותר לדעתכם? 

עו״ד שני לוי גצוביץ  אמרנו 10 ימים וזה גם נרשם בפניה. אנו סבורים שזה לא נכון שמניין הימים יירשם             

בהחלטת הוועדה כדי שלא נצטרך לחזור לוועדה על יום לכאן או לכאן. מה שחשוב במסגרת 

שיקול הדעת של הוועדה הוא שהוועדה מכירה בטעות בהתנהלות העירונית והיא מנחה     

לתקן את הטעות ולאפשר למשתתף שפנה ולמשתתפים פוטנציאלים אחרים להשתתף          

במכרז ולהגיש הצעתם.  

קרן שוקרון האם ספקים שכבר הגישו הצעתם יכולים למשוך אותה ולשנותה? 

עו״ד שני לוי גצוביץ הם לא צריכים למשוך את הצעתם. הם יוכלו לשנותה או להגיש טופס הצעת מחיר שונה 

באמצעות הנחתו בתיבה. 

קרן שוקרון זה יהיה מנוסח בהחלטה? 

עו״ד שני לוי גצוביץ לא אין צורך שזה יופיע בהחלטת הועדה. זה צריך להיות מנוסח בפרסום לעיתונות ובפניה 

למשתתפי הכנס ובאתר האינטרנט העירוני, כמו בכל מכרז.  

אופירה יוחנן-וולק ובהחלטה של הוועדה לא? אם אנחנו מחליטים על כך כמובן בגיבוי של חוות דעת משפטית 

שקובעת שאנחנו יכולים לעשות את כל הדברים הללו.  

עו״ד שני לוי גצוביץ ככל שוועדה זו תחליט על הארכת המועד האחרון להגשת הצעות במכרז, זה אומר שהמכרז 

עדיין באוויר והעירייה רשאית לשנות את תנאיו, גם לגבי אופן הגשת הצעות המחיר, וגם 

לגבי תנאים אחרים. מה שחשוב זה שההוראות שיצאו, יצאו באופן ברור ואחיד לכל            

משתתפי המכרז. לאפשר למשתתפים שהגישו כבר את הצעתם להגיש הצעת מחיר חדשה, 

ככל שירצו לעשות כן, זה משהו שאנחנו יודעים לעשות ועשינו זאת בעבר, רק שאז עשינו את 

זה לפני המועד האחרון להגשת הצעות. אנו פונים לוועדה ומבקשים את אישורכם לדחיית 

המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, אם תנקבו במניין ימי הדחייה בהחלטה או לא, זה 

לא משנה. מה שמשנה זה עצם דחיית המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז.  

אמיר בדראן אחרי כל מה שאמרת אני חושב שצריך לנקוב במועד וזו לא משימה קשה. נפתח לוח שנה 

ונוודא שהמועד בסדר.  

ליאור שפירא אבל מדוע שאנחנו נעשה זאת? יש גורמים מקצועיים בעירייה שיעשו את זה. אנחנו ננחה 

לדחות את המועד ולקבוע מועד חדש בצורה הכי יעילה ומהירה שזה האינטרס של כולנו פה 

וזהו וכך נימנע ממצב שבו יחזרו אלינו שוב בגלל מניין הימים.  
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אמיר בדראן אני לא מסכים. אני מסכים עם אופירה שאומרת שברגע שדחינו את המועד לכולם אנחנו 

צריכים לנקוב במועד סביר ולרוץ עם זה ואם חוששים שהמועד ייפול על חג או שבת בוא 

נפתח יומנים ונבדוק.  

אופירה יוחנן-וולק ליטל, את יכולה לתת לי תאריך בבקשה? 

רו״ח ליטל פחטר אני לא יכולה לדעת מתי פרוטוקול הוועדה יהיה מוכן ומתי הוא ייחתם ע"י כולם לרבות 

ראש העיר.  

עו״ד שני לוי גצוביץ זמן סביר זה הזמן שמצוין בפניה, 10 ימים ממועד הפרסום של החלטת הדחייה. 

ליאור שפירא אז אם 10 ימים זה זמן סביר בוא ניתן עוד חמישה ימים ונהיה בטוחים שלא נופל על מועד 

לא טוב.  

אופירה יוחנן-וולק אני רק רוצה להגיד שלא מדובר ב- 10 ימים כי עד שיוכן הפרוטוקול וחתימת הפרוטוקול 

לוקח זמן.  

רו״ח ליטל פחטר אנחנו היום נעביר את התמלול של הדיון לשירות המשפטי ובשאיפה שזה יעבור אלייך מחר 

וייחתם.  

עו״ד שני לוי גצוביץ אף אחד לא יכול להיות בטוח במועד או ביום המדויק. מבקשת לא לקבוע על חודו של יום.  

אלכס רויטמן המכרז מסתיים בסוף מאי, אם לא נספיק להחתים את הקבלנים על החוזים ולהתחיל לעבוד 

בקרוב תהיינה בעיות בעבודות הקיץ. אז אני מבקש להאריך את תוקפו של המכרז הקיים.  

חנן אזולאי אני מבקש להאריך את תוקף המכרז הקיים אם יהיה בעיה. 

עו״ד שני לוי גצוביץ מתי מסתיים המכרז הנוכחי? 

אלכס רויטמן תחילת יוני סוף מאי 2022.  

רו״ח ליטל פחטר כרגע לא צריך הארכה. יש עוד מספיק זמן ובהמשך הדרך אם נראה שיש עיכובים נתמודד 

איתם אז. מבחינתנו ומבחינת יתר הגורמים המקצועיים נקבע את המועד הסביר הקצר       

ביותר אבל גם אני חושבת שלא ניתן לקבוע מועד ספציפי כי אני לא יודעת מתי ראש העיר 

יחתום. לכן אני מציעה טווח של 10 ימים ממועד הפרסום. 

אופירה יוחנן-וולק אני אגיד רק משפט אחד. פעם הבאה אם זו הפניה שאני מקבלת ומצוין בה 10 ימים בזה 

אני אדון. 

רו״ח ליטל פחטר מבחינתנו זאת ההצעה שלנו וזו דעתנו ואנו עומדים מאחוריה, כל הגורמים המקצועיים.  

אמיר בדראן אוקיי אז בואו נתקדם. 

ליאור שפירא אני בדעה שלא צריך לקצוב. זו דעתי וזה רק עלול להכשיל אותנו שוב. 

אמיר בדראן במקרה הכי גרוע נחזור לפה. 
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אופירה יוחנן-וולק אני מסכימה עם ליאור למרות ששניכם אומרים דברי טעם אבל בסופו של יום אני מסתכלת 

לטובת הציבור.  

ליאור שפירא עוד אוסיף שאני לא מרגיש שהגורמים המקצועיים רוצים למשוך את הזמן, זה האינטרס 

של כולם לסיים עם זה כמה שיותר מהר ולכן זו דעתי. 

 עו״ד שני לוי גצוביץ לבקשתכם, בפעם הבאה לא ננקוב במניין הימים בפניה לוועדה זו, לקחנו לתשומת ליבנו 

ונפנים. תודה. 

 
החלטה 

מאשרים לדחות את המועד האחרון להגשת הצעות במכרז מסגרת פומבי מס' 202/2022 לביצוע עבודות שיפוץ        

ואחזקה במוס"ח ובמבנים עירוניים. 

  

וכמפורט לעיל.  
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