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 שלום רב, 

 לאספקת עבודות חידוש מרזבים בגג בי"ס מולדתז ביטול מכר ן:הנדו

אזרחות  של הקובעים תנאי סף מכרזההליכי כל פונים אליכם בדרישה לבטל לאלתר את  אנו

התניית השתתפות במכרז פועלים שהם אזרחי ישראל בלבד. של המציע, או העסקה של ישראלית 

בזכותם  תפוגעו ,אזרחים שאינם תושבי המדינהמאות אלפים מלרעה  מפלה במעמד של אזרחות

 ., לשוויון ולכבודלחופש העיסוק

, (המועצההמועצה המקומית מבשרת ציון )להלן: לאחרונה בשורה של מכרזים שפרסמה   .1

או , ולחלופין היותו תאגיד או של המועסקים על ידו אזרחותו של המציעכתנאי סף  ונקבע

 .בישראל מיםהרשושותפות 

לביצוע עבודות פיתוח ואחזקה שוטפת של תשתיות ברחבי  22/2020מס מכרז ב 7.1.1סעיף   .2

על המציע להיות אזרח ישראל ותושב ישראל, וככל קובע, כחלק מתנאי הסף, כי " המועצה 

 ."שמדובר בתאגיד, עליו להיות תאגיד הרשום במדינת ישראל ומשרדו מצוי במדינת ישראל

, קובע, כחלק בפארק השלום נייד לממכר מזוןלהפעלת דוכן  18/2020' למכרז מס 8.1סעיף  .3

המציע הנו בעל אזרחות ישראלית או שותפות או שהנו תאגיד הרשום "כי  ,מתנאי הסף

 ".כדין בישראל

 "מולדת"ס בי בגג מרזבים"חידוש  בעניין 16.11.2020 מיום מחיר להצעת בקשהבתנאי  .4

 . בלבד בעלי אזרחות ישראלית מפורש כי נדרשת העסקה של פועליםמצויין ב

הכללת תנאי סף במכרז ציבורי לפיו על המציע, או המועסקים על ידו להיות אזרחים  .5

 תענייניבלתי חוקי וללא כל הצדקה ישראלים בלבד אינה כדין, משום שהיא מפלה באופן 

כדין, כפי ותושבים ארעיים ואחרים השוהים ועובדים בישראל ברשיון  ,נגד תושבי קבע

 יפורט להלן.ש

שמירה על מרכזיות עומדות ביסודו של המכרז הציבורי: הראשונה היא  תי תכליותש .6

השאיפה והשנייה היא ידי מתן הזדמנות שווה לכל המציעים, -השוויון וטוהר המידות על

בין שתי התכליות העיקריות העומדות ביסוד המכרז הציבורי, כלכלית. לנהוג ביעילות 
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יעילות האף במחיר של ויתור מסוים על קיימת העדפה לתכלית השמירה על עקרון השוויון, 

נתיבי תחבורה עירוניים  –נ' נת"ע  Alstom Transport SA 4607/16עע"מ ' ר) כלכליתה

מתן שירותי בריאות בע"מ נ' משרד  6823/10עע"מ ; 18.4.2017, פורסם בנבו)בע"מ 

מירה הש .((2004) 132עומר דקל, דיני מכרזים א', עמ' ; (28.02.2011)פורסם בנבו,  הבריאות

 1966/02עע"ם י )הציבורשל המכרז  על עקרונות השוויון וההגינות היא תכליתו העיקרית

 הרשותומכאן שעל  ,)((510 , 505 (3), , פ"ד נזהמועצה המקומית מגאר נ' ג'מאל אבראהים

, בכל כלפי מציעים פוטנציאלייםו יון כלפי כל משתתפי המכרזובעלת המכרז לנהוג בשו

 שלבי ניהול המכרז.

נגזרת מחובת  ויון במסגרתו של מכרז ציבוריולנהוג במציעים בש חובתה של רשות מנהלית .7

סוד של הנאמנות הכללית החלה על הרשות המנהלית בכל הפעולות שלה, וממושכלות הי

המשפט המנהלי. הרשות רשאית כמובן לקדם תכליות נוספות במסגרת עריכת מכרז, למשל 

העדפה מתקנת, ובלבד שקידום התכלית הנוספת יהיה בתחום סמכותה של הרשות, יעשה  –

נ.ע מעלות שער העיר בע"מ   5525/11ם ''עעמידתי ולא יפגע בשוויון המהותי )סביר ובאופן 

ערוצי מדידה ותשתיות בע"מ  -ע.מ.ת.   1254-02-12מ ''עת; (15.1.2012) נ' משרד האוצר

 (.(21/22012)  נ' מועצה אזורית עמק המעיינות

אף קיבלה ביטוי בחקיקה  ציבוריים תכלית העל של שמירה על עקרון השוויון במכרזים .8

 :)להלן 1992-תשנ"בהחוק חובת המכרזים, ל 2המסדירה את תחום המכרזים: סעיף 

התקשר בחוזים ל חובתן של רשויות המדינה ותאגידים ציבוריים(, קובע את החוק

"מכרז פומבי הנותן לכל אדם הזדמנות שווה להשתתף בו", ואוסר על הפליה  באמצעות

מוגבלות, מין, נטיה מינית, מעמד אישי, גיל, הורות, גזע, דת, לאומיות, ארץ מוצא, מחמת "

עורך מכרז לא יקבע תנאי א לחוק קובע כי "2סעיף  ."השקפה או חברות במפלגה

 ."מאופיו או ממהותו של המכרז אלא אם כן התנאי מתחייבלהשתתפות של מציע במכרז, 

  )ההדגשה הוספה(.

מהחובה לקיים את עקרון השוויון המהותי בקביעת תנאי המכרז, ומחובתה של רשות  .9

להציב בפני המציעים תנאים ודרישות מנהלית לפעול בהוגנות בניהול המכרז נובע כי אין 

סף שאינם ממין העניין ושאין דבר בינם ובין היכולת לבצע את העבודה או לספק את 

 השירות המוצע ביעילות כלכלית ובצורה מיטבית. 

כי יש לערוך  ת(, קובעהתקנות :)להלן 1993-תשנ"גהתקנות חובת המכרזים, א ל1תקנה כך,  .10

ניתן להתנות את ההשתתפות במכרז א קובעת כי "6תקנה  יוני.מכרז באופן שקוף, הוגן ושוו

נוספים, לרבות תנאים בדבר נסיונו של המעונין להשתתף במכרז, כישוריו, עניניים בתנאים 

היקף פעילותו, עמידה בדרישות תקן ישראלי לא רשמי, חשיבות המקום שבו מתנהלים 

 הוספה(." )ההדגשה עסקיו, וקיומן של המלצות אודותיו

במכרזים שבנדון הציבה הרשות המקומית תנאי, שאף אינו נחזה להיות לתכלית ראויה,  .11

מי  מטעם הצעות למנוע הגשתאין כל הצדקה עניינית  והוא בבירור בלתי הוגן ומפלה.

סף בתנאי מדובר  אזרחים.שאינם  קבלנים המעסיקים עובדים שאינם אזרחים או על ידי

http://www.nevo.co.il/case/5803635
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א ולחובה לקיים שוויון מהותי בין 6ד בניגוד להוראת תקנה העומ ,אינו ממין הענייןש

 (. (2004) 111המציעים בקביעת תנאי הסף במכרז ציבורי )ר' גם: דקל, עמ' 

הצבת תנאי סף שלפיו על המציע להיות אזרח או  בד הפגיעה בשוויון בהיבט המנהלי,מל .12

ראשית,  ור החוקתי.במיש פגיעה נוספת בשוויוןגוררת  להעסיק אזרחים ישראלים בלבד

הצדקה עניינית פוגעת בזכותם של תושבי ללא כל תושב, הנעשית ההבחנה בין אזרח לבין 

לחוק היסוד  3סעיף יסוד: חופש העיסוק. -חוקהמעוגנת ב זכות ,לחופש העיסוקישראל 

. של המדינה זכאי לעסוק בכל עיסוק, מקצוע או משלח יד"או תושב  כל אזרח": כי מורה

הנה כי כן, חוק היסוד קובע במפורש את תחולתו השווה כלפי תושבי המדינה, הגם שאינם 

 אזרחים. 

הגדרת המונח "תושב" בדין הישראלי אינה על פי קביעתו של חוק בהערת אגב נציין כי  .13

על פי מבחן מרב הזיקות או מבחן  לרוב . "תושב" מתפרש1952-הכניסה לישראל, התשי"ב

נות תכליתית של המונח "תושב" בחוק יסוד: חופש העיסוק, מובילה מרכז החיים. פרש

למסקנה, כי תושב הוא מי שמרב זיקותיו קשורות בישראל, וחוק היסוד נועד להחיל את 

חופש העיסוק על כל אדם שמרכז חייו נמצא בישראל, ללא קשר לשאלה אם הוא מחזיק 

גם בתעסוקה פשר שוויון הזדמנויות מכאן שיש לא  .או ברישיון אחרברישיון לישיבת קבע, 

 גם אם אינם תושבי קבע. ,לתושבי ישראל המחזיקים ברישיון עבודה

 –תושבים  שאינם אזרחים אלא, פסילה על הסף של מציעים המעסיקים עובדים שנית .14

 .מאות אלפי תושבי ישראל שאינם אזרחים שללכבוד ולשוויון בזכותם  פוגעת

הם ערבים. מדובר  בישראל רישיוןוהשוהים ב הארעיים,התושבים  ,מרבית תושבי הקבע .15

פעולות המדינה  ,המדינה מבקרר' ) ת ממילא לרעה בשוק העבודהבאוכלוסיה המופלי

ג, התשע''ו 66 שנתי''ח דובתעסוקה,   םהערבי ישראל תושבי אוכלוסייתידוד שילובה של על

מרכז המחקר והמידע של  תעסוקה ושכר בחברה הערבית, ,נעם בוטושנתוני' גם: ר; 2016

ייצוג הולם בשירות המדינה: החברה הערבית, מרכז  ; אמיר פרגר, 14.9.2020  ,הכנסת

תנאים הפוסלים קביעת התוצאה הברורה של (. 4.8.2020המחקר והמידע  של הכנסת, 

היא פגיעה באוכלוסיה הערבית  – תושבים שאינם אזרחים מלהציע הצעות במסגרת מכרז

 וביכולתה לגשת ולזכות במכרזים ציבוריים על כל המשתמע מכך.

, יודגש, כי גם אם מטרת המועצה בקביעת תנאי זה אינה להפלות אוכלוסיה זו או אחרת .16

קבוע קיומה של הפליה לפי מבחן עדין ניתן ל דין-וכפי שקבעו בתי המשפט באין ספור פסקי

הדרתם של התוצאה של תנאי הסף על פי המבחן האובייקטיבי היא  .התוצאה הסופית

ועדת  11163/03בגץ )ר'  זו אוכלוסיה מוחלשת שללרעה  הייתפלוהתושבים שאינם אזרחים 

)פורסם בנבו, ( 1סא), ראש ממשלת ישראל 'נ המעקב העליונה לענייני הערבים בישראל

פורסם ) ליה נאידורף -ישראל בע"מ חברת חשמל ל 37078-11-13ע"ע )ארצי( ; (27.2.2006

 .))13.02.2018בנבו, 

באופן דומה, פסילתו של מי שמעסיק תושבים שאינם אזרחים מהווה אפליה באמצעות  .17

ומכשירה את יוצרת תמריץ שלילי להעסקתם של עובדים תושבי ישראל מזמין השירות, 
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שוויון הזדמנויות בעבודה חוק הקרקע להפליה נוספת של עובדים ערבים בניגוד להוראות 

 . 1988-תשמ"חה

ממשלתיים מכרזים ערבים במסגרת  להעסקתלהעדפה מתקנת  חובה קבועל היה הראוי מן .18

חטא על להוסיף  לרשויות ציבוריות לאפשר שאין ובטח בטח. המקומיות הרשויות מכרזיו

 כפי, הערבים ישראל תושבי פשע ולקבוע תנאי העסקה והתקשרות המפלים לרעה את

 שבנדון.  יםהמכרז במסגרת שנעשה

 ביטול אתדורשים  אנו יםשנפל בתנאי הסף במכרז המהותי הפגם ובשל, האמור כל לנוכח .19

 של היותול דרישה הכולל, לידיעתנו הגיע שלא אחר מכרז וכל, לעיל שנמנו המכרזים הליכי

 .במכרז להשתתפות כתנאי - ישראלים אזרחים ידו על המועסקים או, המציע

 בכבוד רב ובברכה, 

 רעות שאער, עו''ד 

 :העתקים

  הפנים משרד''ל מנכ, כהן מרדכי מר

 ציון מבשרת המקומית למועצה המשפטי היועץ, עמי בן שחר''ד עו


