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המכרזוחובתהכלליתההסתדרות

ד"עו,וינרוטאברהםר"ד

הנושאהצגה-מבוא.א

לציבורן"נדלנכסיבמכירתהחדשההכלליתההסתדרותעוסקתלאחרונה.1
אשרהנורמותמהןהשאלהאתמתבקשבאופןמציבהזוחדשהמציאות.הרחב
הדיכוטומיהלאורבמיוחדמתעוררתהשאלה.זוכלכליתפעילותעללהחיליש

,המינהליימ1תפקידיהלביןוולונטריכגוףההסתדרותשלמהותהביןהקיימת
.העבודהמשפטבראימיוחדביטוילידיהבאה

,העמותותוחוק,עותומניתאגודההנההכלליתההסתדרות,גיסאמחד.2
לחוק(2)67בסעיףבקובעותחולתומגדרילהוציאהלנכוןמצא21980-ם"תש

:כי

שלאועובדיםשלארגוניםשהןאגודותעליחולולאזהחוקהוראות"
."זהחוקתחילתמיוםשניםשלושעבורלפנישנוסדואוקיימיםמעבידים

ארגוןהיאעותומניתאגודהכיקובעהעותומניותהאגודותלחוק1סעיף.3
מטרההשגתלשםעמלםאתאוידיעותיהםאתלצרףשבחרו,אנשיםשלוולונטרי
המסווגתעותומניתאגודהההסתדרותשלהיותה.רווחיםחלוקתשאינהכלשהי
כיהעובדה.פרטיכגוףההסתדרותהגדרתאתלכאורהמחייבת,וולונטריכארגון
.זוהגדרה,לכאורה,משנהאינהורבעצוםהואזהגוףעלהנמנההציבור

המשפטיתהאישיותבסוגרקתלויהאינהגוףשלבחינתו,גיסאמאידך.4
בהקשר.ממלאהואשאותןהפונקציותאתגםלבחוןוישהתאגרשבמסגרתה

,שיתופיתאגודהמהווההאחרונה.העובדיםבחברתולאהכלליתבהסתדרותעוסקזהמאמר1
"העמקפרי"88/524א"ע:למשלראו).חבריהמשלנפרדתמשפטיתאישיותשהנה
זהבגוףהחברות.(529(4)מהר"פ,יעקםשדה'נמ"בעשיתופיתחקלאיתאגודה-
שלחברתהרי,העבודהמשפטבתחוםתפקידיםיששלהסתדרותבעודאך,וולונטריתהיא

המשפטלכלליכפופההיאכיונראהדיןפיעלציבורייםתפקידיםכללכאורהאיןהעובדים

.בלבדהפרטי
.ם"תשת"ס2
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דיניבמסגרתמובהקיםסטטוטורייםתפקידיםקיימיםלהסתדרותכינראהזה
איזכורבלאכיאם,פעמיםוכמהכמהאליההתייחסהמחוקקכאשר,העבודה

.המפורששמה
האחיותהסתדרותבענייןלעבודההארציהדיןביתשלהדיןבפסק,למשלכך

שאינםמעבידיםאועובדיםארגוןשלמעמדונקבע4"מ-בישראלוהאחים

:מבהירהדיןביתכאשר,תאגיד

תנאיבושמתקיימים'עובדיםארגון'כיקובעקיבוצייםהסכמיםחוק"
ארגון'מגדירהחוקאיןאך,קיבוצילהסכםצדלהיותכשירמסוימיםייצוג

מעמדהפעם,מעמדמוקנהעבודהסכסוכייישובבחוקאף.מהו'עובדים
להגדירמבלי'עובדיםארגון'לחוקבאותוכמוגדר'עבודהסכסוך'בכצד

מחוקהחל,העבודהמחוקיברביםהמחוקקנזקקכל.מהו'עובדיםארגון'
(לעבודההחזרה)משוחרריםחייליםחוק-שחקקהראשוןהעבודה

חובתלענייןמעמדלהענקתבהקשר'עובדיםארגון'למונח1949-ט"תש
מבליושוב,חוקיםביישוםהקשורותובפעולותתקנותבהתקנתהתייעצות
מהנחההמחוקקיצאכאילו,מהו'עובדיםארגון'אלהבחוקיםשיובהר
."עובדיםבארגוןמדבריםעתמדוברבמיבישראלאחדכלשיודע

ההסתדרות-'מרקוביץבענייןלעבודההארציהדיןביתהבהיר,כןכמו,5
ממקומהעולה,וולונטריארגוןהיותהעם,ההסתדרותשלמעמדהכיהכללית4

:שםקבעהארציהדיןבית.האוטונומיהעבודהבמשפטובעיקר,העבודהבמשפט

בתור,להסתדרותהוענק,הכנסתשחקקההעבודהלחוקימהראשוניםהחל"
ולארגוני'במדינההעובדיםשלביותרהגדולהמספראתהמייצגהארגון'

גוףלכלהוענקשלאמעמד,בחוקהנקוביםתנאיםבהםשמתקיימיםמעבידים

;תקנותהתקנת-החוקיםביצועלעניין,האזרחיהמשפטבמסגרתוולונטרי

נורמותלהשליםבאים,להםצדהיאשההסתדרותקיבוצייםוהסכמיםיש
חוק;(1963-ג"תשכ,פיטוריםפיצויילחוק17-ו16סעיף)קבעשהמחוקק
היאשההסתדרותמקריםבאותם,להסתדרותמקנההקיבוצייםההסכמים

המקריםשלהמכריעשברובהואהמפורסמותומן,היציגהעובדיםארגון
במדינההעובדיםלכללהעבודהתנאיאתלקבועסמכות,הדברהואכך
ביתשלהכרעתואתאלהלכלתוסיף.מסוימיםעבודהבענפילעובדיםאו
ההסתדרותאתהמייחדעלותעמוד,האוטונומיהעבודהבמשפטזהדין

לביןשבינההקונספטואליהמרחקעלותעמוד,העבודהבמשפטבמעמדה
."שטענוכפיהכלליהאזרחיבמשפטוחובותזכויותנושא

.85,102דע"פד,י"מ-בישראלוהאחיםהאחיותהסתדרות3-4/לאע"דב3
.('ן"מרקובעניין:להלן)197,207וע"פד,הכלליתההסתדרות-'ן"מרקוב1-5/להע"לב4



151המכרזוחובתהכלליתההסתדרות

ההסתדרותלפיההטענהאתוכלמכל,אפואדחהלעבודההארציהדיןבית.6
המוקניםמינהלייםתפקידיםשלשורהלאורוזאת,הפרטיהמשפטמןגוףהיא
ההסתדרות-סלמאןשבענייןהרי,דילאבבךואם.העבודהדיניבמסגרתלה

שלהעבודהחוקתכיהטענהאתלעבודההארציהדיןביתדחה,הכללית5

אופיהאתההסתדרותמןלשלול"איןוכירגילעבודהחוזההיאההסתדרות

הארציהדיןבית."וחזקגדולמינהליארגון"היאשההסתדרותמשוםרק"הפרטי
.בישראלהעבודהביחסיההסתדרותשלמקומהלאורזוטענהלשמועקשהכיקבע

של)POWER(הכוחמידתכיהארציהדיןביתהבהיר'מרקוביץבעניין
:העבודהמשפטבתחוםשלההסמכותומידתחבריהעםביחסיהההסתדרות

לרשויותאשרוהכוחהסמכותממידת,המיוחדבשדהכלליורדיםאינם"
מעקרוןהמתחייכתהאוטונומיהאתלכבדשישברור...הכלליבשדההמדינה
והפעלתהחלטותלקבלתומנגנוןביקורתמנגנוןלקבוע,ההתאגדותחופש

אפליהוטענת,הטבעיהצדקלעיקריכפופיםשאלהגםברוראך,סמכויות
שהיאכפי,דיןביתידיעלתישמע,דעתשיקולבהפעלתלבשרירותאו

.6"הרשותנגדנשמעת
אלההתייחסות,לעבודההדיןביתוביקורתהעבודהמשפטלענייןכי,ללמדך

אך,ואוטונומיפרטיגוףהיותועובדתאתלכבדשישגוףכאלהנהההסתדרות
המשפטמןעקרונותהעבודהיחסיבמישורלגביולהחילישוסמכויותיוכוחולאור

.יהציבורי
אינהזוכאשרההסתדרותשלמעמדהמהו,אפואהיאהנשאלתהשאלה.ר

יבואזהלענייןהאם?למכרםומתכוונתנכסיםמחזיקהאלא,עבודהבדיניעוסקת

ביטוילידייבואשמאאו,העבודהדיניבמישורההסתדרותשלמעמדהביטוילידי
?זהגוףשלוהוולונטריהפרטיאופיו

ההסתדרותכפופההאםובחינהכוללתראייהתוךלהשיבישזושאלהעל

מחייביםאינםאלוכלליםאשרבגוףמדוברשמאאו,המינהליהמשפטלכללי
.אותו

.449,463הע"פד,הכלליתההסתדרות-מלמאן43-3/לדע"דב5
.208'בע,4הערהלעיל6
לענייןכינקבע62,72טזע"פד,הכלליתההסתדרות-המשפטניםאיגוד3-5/מדע"בדב7

ההשלכותומכאן,המינהליהמשפטחלעליושלטונילגוףההסתדרותנחשבתהעבודהמשפט
.ההסתדרותחוקתעלהחלהדיןלעניין
ע"פד,מ"כעהישראליתהשיטחכרתצית-הכלליתההסתדרות12-4/נבע"דבראהכןכמו
עושקומניעתהפרטזכויות-השגןהייצוגחוכת"מירוני'מגםוראה.ר3,26-2בו

ארגוני"רדאי'פ;183(א"תשמ)חמשפטעיוני,"הקיבוצייםהעבודהיחסיבעידןהמיעוט
פסקראה,גיסאמאידך.543,558(ג"תשמ)טמשפטעיוני"ופיקוחפריבילגיות-עבודים
ע"פד,שהנין-המלחיםמפעלי1-3/נאע"דבבענייןלעבודההארציהדיןביתשלהדין
.המלחיםמפעליהדיוןלנושאביחסהציבוריהמשפטלכלליתחולהאיןכינקבעבו,271כב
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המינהליהמשפטשלהתחולהכללי.ב

שיטתנושלהיסודמעקרונותלחלקהפכוהמינהליהמשפטשלהנורמות.8
,(מינהלית,שיפוטית,חקיקתית)הרשותשלפעולהלכלביחסחלותוהןהמשפטית

המינהלבסמכויותמקורהאםוביןספציפיותדיןבהוראותמעוגנתהיאאםבין
שואבותשאינןהמינהליתהרשותשלפעולותעלאףחלותאלוחובות.הכלליות

סובסידיות,מבצעתשהרשותמכרזים:כגון,ספציפימסמיךמחוקכוחןאת
אלונורמות.הפרטי8המשפטבתחומימבצעתשהרשותופעילויותנותנתשהרשות

להיותשהפכועקרונותמשקפותאףוהןכלשהומסמיךחוקשלבקיומותלויותאינן
איןזהוכיצדמדועהשאלהנשאלה,שכךמכיוון.השיטהשלהיסודמעקרונותחלק

?פרטיגוףעלגםחלות,וביושרבהגינותלנהוגהחובהמןהנובעות,אלונורמות

?הפרטיהגוףעלהמינהליהגוףמותרמה

המועצה'נפרץבענייןעודזוסמןהשופטכבודנתןזולשאלהברורהתשובה.9
:בקבעושמריהו9כפרהמקומית

אתלוולבוראלמונילביןפלוניבק'להפלות'רשאיפרטישאזרחבעוד"
הפליהאסורה,סביריםבלתיומניעיונימוקיויהיואפילויעסוקשאיתםאלה

אתבעשותהאובנכסיהבהשתמשהכי,הואהטעם.ציבוריתרשותמטעם
ובתור,הציבורכלפינאמןשלתפקידעצמהעלהרשותנטלהפעולותיה

יסודעקרוןומשהפרה.שוויםאלשווהיחסלהתייחסהרשותחייבתשכוה
משפטביתשללהתערבותועילהזוהרי,כדיןשלאאזרחוהפלתהזה
משתייכיםגופההפעולהאוגופוהשימושאםבכךמינהנפקאואין,זה

והחובותהאזרחכלפיהנאמנותתפקיד.האזרחילמשפטאוהציבורילמשפט
בביתולביקורתלפיקוחהןניתנותוממילא,הדיןמןנובעות,ממנוהנובעות
.(.ו.א-שליהדגשה)"זהמשפט

והיא,המינהליהמשפטמןהנורמותביסודכןאםהעומדתהיאהאמוןחובת
.המינהליתהרשותלביןהיחידרשותביןהמבחינה

:באומרו10שיפוטידעתשיקולבספרוזוגישהמסכםברקהנשיאכבוד.10

לנהוגהרשותחייבתכןעל...הציבורשלנאמנוהיאהמינהליתהרשות"

מיגרה81/632צ"בג;706(3)לדר"פ,י"מ,הביטחוןמשרד'נפלוניתחברה79/492צ"בג8
(לעו,והרווחההעבודהשר'נאשכנזי82/281צ"בג;673(לת2ר"פ,הבריאותשר'נמ"בע

זוסמןספר"היסודעקרונותאלהזיקה:החברתיתוהמציאותהשיפוטיתההלכה"ברק'א;95
.71,78(ד"תשמ)

.2101,2115(3)טזד"פ,שמריהוכפרהמקומיתהמועצה'נפרץ62/262צ"בג9
.480(ז"תשמ)מרפוטידעתעיקולברק'א10
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באותושמצוייםמישלהגינותאלא,יריביםשלהגינותזואין.בהגינות
המינהליהדעתשיקולכלליבעברנגזרוזומידהמאמת.המיתרסשלצד

.ענייניתמינהליתהגינותכלליאלאשאינם(הפליה,זרהמטרה,לבתום)
,נוספיםכוחותבחובהאוצרתהיא.לאלהאךמוגבלתאינהזומידהאמת
ליתןכדיבהןשישחדשותהלכותלגזורניתןמהםואשר,נוצלוטרםאשר

."המתעוררותלבעיותתשובה
המינהליתהרשותאתההופךהגורםמהוהשאלהאפואנשאלתזהבהקשר.11

צ"בבגמצויהלכךהתשובה?נאמןשאינוהפרטמןבהבדל,הציבורשללנאמן
'חהשופטכבודמפי,בירושליםהדיןעורכילשכתשלהמחוזיהוועד'נשפירא

:כהן11

,עושההיאשלהבתוךשזו,הציבוררשותכהריהיחידרשותהרילא"
אםכינוצרהלאכולהכלזוואילו,מסרבתוברצותהמעניקהברצותה
בידיהמופקדלהישאשרכל:כלוםולאלהאיןומשלההכללאתלשרת
."...כנאמן

בכוחותמחזיקההיאשכן,הציבורנאמןהיאהמינהליתהרשות,כלומר.12
הכללאתלשרתכדיאלאנוצרהלאהציבוריתהרשות.הציבורעבור-ובנכסים
אשרוכלמשלועצמאיתישותישליחיד,זאתלעומת.כלוםולאלהאיןומשלה

וזכותועצמובפנישעומדכמיקיוםזכותהפרטילגוף.נבראולכבודולשמולו
.לעולםתועלתלהביאכדינבראהואולא,עבורונבראהעולםכלכילחשוב

ממנונשללולא,אלטרואיסטיתחובהזואיןוגלתוכלפיחובהלפרטכשישגם
משאביואתלהקצותפרטיתחירותומתוךאישיותהעדפותפיעללפעולהחופש

החלטותולהחליט,האישיותהעדפותיולפיאנשיםעםעסקיבמגעלבוא,כרצונו

למאןח"דווליתןלנמקצורךמבלי,אמוציונלייםממניעיםאףהנובעותשרירותיות

.מינהליגוףלביןפרטיגוףביןהמבדילכאמורזהו.דהוא
ההסתדרותחבההאם,אפואהיאהנשאלתהשאלהאלולכלליםבהתאם.13
עליהשיחולוהרי,בחיובהיאהתשובהאם?הרחבהציבורכלפיאמוןחובת

השאלהאחרותובמילים.יחולולאאלהכללים,לאואם.המינהליהמשפטכללי
להישאשרכלאשרגוףהיאההסתדרותכילומריהאנכוןהאם:היאהנבחנת
זהושמאאו?הכללאתלשרתנועדהלאוהיא,בלבדחבריהלשםאולשמהנברא
?בנאמנותהציבורעבורמוחזקבידוישאשרוכלכלוםולאלואיןשמשלוגוף

ההסתדרותאלהפסיקההתייחסותאתתחילהנבחןזולשאלהתשובהמתןלשם
לאור,הפסיקההתייחסותאתנבחןכןכמו.צ"בגלביקורתכפיפותהבמישור

,325(1)כהר"פ,בירושליםהדין-עורכילשכתשלהמחוזיהוועד'נשהירא70/142צ"בג11
331.
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דיכוטומיהקיימתלגביהםשגם,אחריםלגופיםביחס,לעילהמפורטיםהקריטריונים
.התאגדותםאופןלביןמסויםבתחוםהמינהליתפקידםבין

המשפטבתיבפסיקתהמינהליהמשפטכללייישום.ג

ההסתדרותעלצ"בגביקורת(1)ג
ההסתדרותכפיפותלשאלתהעליוןהמשפטביתבהתייחסותלפתוחבחרנו.14

המשפטלכלליגםממילאכפוףצ"בגלביקורתהכפוףגוףשכן,צ"בגלביקורת

.לוהכפופיםהגופיםשלפעולותיהםכשרותאתצ"בגבוחןלפיהםאשר,המינהלי
המשפטביתקבעלהסתדרות12המרכזיתהבחירותועדת'נאשכנזיצ"בבג.15
ליחןמוסמךצ"בגשכן,צ"בגלביקורתכפופהאינהההסתדרותכיהעליון
ואילו,דין13פיעלציבורייםתפקידיםהממלאיםולגופיםהמדינהלרשויותצווים

וכוחותיה,מיוחדחוקאיזהמכוחפועלתאינההיא".שכזהגוףאיננהההסתדרות
אתלראותישהאם,בשאלהדןצ"בג."המחוקקידיעללההוענקולאוסמכויותיה
לגופיםהבחירותחוקמכוח"דיןפיעלציבוריתפיקד"הממלאכגוףההסתדרות
.שליליתלמסקנהוהגיע1954-ד"תשי,ציבוריים
להסתדרותהמקניםחוקיםשלשורהמצינושהרי,היאמפתיעהזותוצאה
הדיןביתבפסיקתשפורטכפי,העבודהדיניבמסגרתרשותכשלוכוחותסמכויות
אתלהגדירהדיןמןלכאורההיה,אלוסמכויותלאור.לעילשנסקרהלעבודה

הדיןפסק,עתהלעתואולם.דיןפיעלציבוריתפקידהממלאכגוףההסתדרות
משנתל"הנהדיןפסקהנו,צ"בגלביקורתההסתדרותשלכפיפותהבשאלתהיחיד
.צ"בגלביקורתכפופהאינהההסתדרותכיקובעוהוא1965

,ההסתדרותעלהמינהליהמשפטכלליחליםהאםלבחוןבבואנו,זאתעם.16

שלשורהעליומוטלתאשר,בגוףמדוברכיהעובדהמןלהתעלםנוכללא

שהרי,המהותיבמישורהסוגיהאתלבחוןישוכן,דיןפיעלציבורייםתפקידים

.לכךתנאיולאהמינהליהמשפטשללתחולתוסממןרקהיאצ"בגביקורת
,צ"בגלביקורתבכפיפותתלוייםאינםהציבוריהמשפטשללתחולתוהכללים

זהבהקשר.הרחבםהציבורכלפיהאמורהגוףשלהאמוןמחובותנגזריםאלא
המשפטמןלגופיםביחסשניתנוהעליוןהמשפטביתשלדיןפסקילשלושהנפנה

.מינהליותפונקציותהממלאיםהפרטי

לעניין.194,196(3)יטר"פ,להסתדרותהמרכזיתהבחירותועדת'נאשכנזי65/281צ"בג12
.470(ה"תשנ)ממשלתיותחברותוינרוט'אגםראהזה

.השפיטה:יסוד-לחוק15סעיף13
צ"בג:למשלראה.בכולםחלוהואהואאחדהמינהליהמשפטואולםהםרביםהמשפטבתי14

.729,747-748(3)לדד"פ,ישראלממשלת'נבישראלוהבוניםהקבלניםמרכז79/840
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החשמלחברתעלצ"בגביקורת-דףמיקרוצ"בג(2)ג
שלחובתהנדונה,!מ5"בעלישראלהחשמלחברת'נדףמיקרוצ"בבג.17

חוקחוקקבטרםנערךהדיון.ציודרוכשתשהיאעתמכרזלערוךהחשמלחברת
תאגידכלועלהמדינהעלהמכרזחובתאתהמחיל1992-ב"תשנ,מכרזיםחובה

,בארץחשמללאספקתזיכיונותבעלתהיאמ"בעבישראלהחשמלחברת.ממשלתי
כחברהמוגדרתוהיא,החברותפקודתלפימ"בעכחברהופועלתהוקמההיא

.1975-ה"תשל,הממשלתיותהחברותלחוק1בסעיףכמשמעהממשלתית
מעמדההרגילותהעסקיותבפעולותיהכי,הייתהוולחברהביחסששררהההלכה

כלליםלקבועבדיןלהשהוקנולסמכויותביחסורק,אחרתחברהכלשלכמעמדה
.צ"בגלפיקוחכפופההיא,ללקוחותיהשוניםשירותיםלמתןבנוגעותקנות

שאיןבעודכיברקהשופטכבודקבעבודףמיקרובענייןשונתהזוהלכה
ממשלתיותחברותעלהמינהליהמשפטמןנורמותחלותאםבשאלהמכריעהוא
המשפטשלהנורמותחלותהחשמלחברתשללמעמדההנוגעשבכלהרי,ככלל

החשמלחברת":כיהיהלכךהטעם.הציבורשלנאמןבהלראותוישהמינהלי
וללאשוויוןמתוך,ובסבירותבהגינותלפעולעליהכןעל,הציבורכרשותכמוה
המצדיקבאופןהציבורכלפילהתנהגצריך,מהציבורזיכיוןשקיבלמי.הפליה
,הציבורלמעןעושההוא.שלוכבתוךבועושההזיכיוןבעלאין.זוזיכיוןהענקת
.!6"הציבוריהמשפטמןחובותלוחבהוא-כןועל

משפטיתאישיותהמהווהבחברההמדוברארגוניתמבחינה:לאמור.18
רשותידיעלהניתןכפי,לציבורחיונישירותניתןפונקציונליתמבחינהאך,נפרדת

סטטוטורייםתאגידיםלביןהחשמלחברתביןהפונקציונליוהדמיון,סטטוטורית
הארגוניהשוניעלברקהשופטכבודלדעתעולה(הנמליםרשותאוהשידוררשות)

משום.הסטטוטורייםהתאגידיםלביןממשלתיתכחברההחשמלחברתביןהשורר
המשפטכלליאשר,הציבורשלנאמןהחשמלבחברתלראותישכינקבעכך

.הפרטיהמשפטבתחוםזוחברהשמבצעתבפעילותאף-עליוחליםהמינהלי
החברותכללעלהמינהליהמשפטמןהנורמותהוחלולאמדוע.19

לשאלותתשובה?החשמלחברתעלהוחלואלושנורמותבעתבה,הממשלתיות
הואהחשמלחברתאתהמייחד"דףמיקרובענייןהאמורהדיןבפסקניתנתאלו

,פעולותיהעלהחלהדיןלעניין,אותההמשוות,תכונותמספרבהשהצטברו
,שלטוניותסמכויותשלקיומן:בעיקרהןאלותכונות.הסטטוטורייםלתאגידים

.!7"(חשמל)חיוניייצוראמצעיעלוהשליטה,מהמדינהבלעדיויכיוןהענקת
עללשליטההנוגעבכלגםכמו,שלטוניתלסמכותהנוגעבכל:לאמור.20

עניין:להלן)449(2)מאר"פ,מ"בעלישראלהחשמלחברת'נדףמיקרו86/731צ"בג15
.(דףמיקרו

.462,463'בע,שם16
.426'בע,שם17
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לסוגביחס.עצמהעבורפועלתהרשותכילומראפשרותאין,חיוניייצוראמצעי
הציבורשלהתלות.זולתהעבורפועלתהחברהכילומרההכרחמןכוחותשלזה

לדוריכולהאינה,שלטונייםכוחותובהפעלת,חשמלכמוחיונייםבשירותים
בהםלעשותשתוכלכדילחברהאלוכוחותהוקנולפיהמסקנהעםאחתבכפיפה
.שלהכבתוך
שמדובראףועל,הארגוניתהמהותעל,אפואגוברהפונקציונליהמישור.21
אשרשכלאו,מאומהמשלהלהישמהותהלנוכחאםהוכרעטרםאשר,בחברה

כוחאוחיונילשירותהנוגעשבכלהרי,הרחבהציבורעבורבידיהמסורלה

באשר,המינהליהמשפטמןהנורמותעליהחלותכיברורבידההמסוריםשלטוני
.הואלטובתו-לאישניתנולאאלוכימסיקיםאנו

מןחובותהחשמלחברתעלחלותכי,ברקהשופטכבודקבעמכךכתוצאה
,"הגוףשלוהמשקיהארגונימינהלו"בתחוםבהתקשרויותיהאףהמינהליהמשפט

.האזרחיהמשפטביתאלא,צ"בגידוןלאאלובסוגיותכיאם
,זההלמסקנהלכאורהמובילה,להסתדרותביחסהללוהנורמותהחלת.22

מבחינהאך,הפרטיהמשפטאלמשויךארגוניתשמבחינהבגוףמדוברשהרי
מסירתם.שלטונייםכוחותבידוומסוריםנורמותשלבקביעתןעוסקפונקציונלית

כיהמסקנהעםאחתבכפיפהלדוריכולהאינהגוףשללידיואלוכוחותשל
שלכנאמןמשמשזהגוףכילומרההכרחמן.שלוכבתוךבהםלעשותיוכלהוא

.המינהליהמשפטכללישלתחולתםאתהגוררדבר,אלהכוחותבהפעלתהציבור
כילמסקנהלכאורהמובילדףמיקרובענייןשנקבעהמשפטיהניתוח.23

הכוחותבהפעלתלציבוראמוןחובתחבה,החשמללחברתבדומה,ההסתדרות
,לציבוראמוןחובתהחבוכגוף.השוניםהעבודהדינילהשמעניקיםהשלטוניים

דףמיקרולהלכתבהתאםיחולואלוכללים.המינהליהמשפטכלליעליהחלים
המכרזחובתלרבות,הפרטיהמשפטבתחומיההסתדרותעוסקתשבובמקוםגם

.דףמיקרוענייןנשואשהייתה
ההסתדרותביןובסיסיתיסודיתאבחנהקיימתכילזכוריש,זאתלעומת.24

אין.ישראלמדינתתושבילכללחשמלמספקתהאחרונה.החשמלחברתלבין
מאגדתאינהההסתדרות,זאתלעומת.אחתשעהאפילובלעדיהלהתקייםאפשרות

להתקייםאפשר.הישראליבמשקהעובדיםכלאתלאואףישראלתושביכלאת
הנקבעותנורמותמכוחהחלהעבודהמשפט.זולתהגופיםויש,בהחברותבלא
עובדילכללביחסהרחבהצוניתןכןאםאלא)חבריהלגבירקחל,ידהעל

שללשורותיהלהצטרףוולונטריבאופןבחרואלוחברים.(השרידיעלהמשק
ההסתדרותכילומרקשה,אלובנסיבות.הימנהלפרושרשאיםוהם,ההסתדרות

במקרהגםכהווייתהחלהיףמיקרוהלכתוכי,הציבורכללכלפיאמוןחובתחבה
.דנא

,הרגילותהעיקריותבפעולותיהכינקבעדףמיקרובעניין,ועודזאת.25
למרותנתונהשאינה,אחרתחברהכלכמעמדהוא,החשמלחברתשלמעמדה
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כךומשוםשלטוניתולאאזרחיתהחלטההיאחוזהלכרותהחלטה,כןכמו.צ"בג
.רגילמשפטבביתתידוןהיא

השופטכבודבעקבות(אזכתוארו)ברקהשופטכבודצעד,זובקביעתו.26
חברתשביצעהמכרזכנגדעתירהנדונהבו,!הפיתוח8שר'נאביבצ"בבגויתקון

ויתקוןהשופטכבודקבעהדבריםבשוליואולם,לגופהנדחתההעתירה.החשמל

:כי

חברת)השנייההמשיבהכגוןגוףשלגביהטענהגםלינראית-לכאורה"
למילויבמישריןנוגעשאינובענייןלהתערבלנואין(.ו.א-החשמל
למינהלוורקאךבעיקרושנוגעאלא,דיןבכלהקבועיםהציבורייםתפקידיו

"מצואלעתזושאלהלהשאיראניגםמוכן.הגוףשלוהמשקיהארגוני
.(הוספהההדגשה)

חברהשל"פרטית"פעילותביןהבחנה,כןאםאנומוצאיםזהדיןבפסק.27
לתפקידהנוגעתפעילותלבין,שלהוהמשקיהארגונילמינהלהנוגעתממשלתית

המשפטביתאימץשאותו,הפונקציונלילמבחןבהתאם.דיןפיעלעליההמוטל
בגדרנופלתהיאאםולראות,הנדונותהפונקציותמןאחתכללבחוןישהעליון
הפורוםלשאלתרקלארלבנטיתזושאלה."דיןפיעלציבוריתפקיד"שלהמבחן
אשרהדיןמהובשאלהגםאלא(אזרחימשפטביתאוצ"בג)הענייןידוןשבו
.זופעולהעליחול

חליםהמינהליהמשפטכלליאכןכיברקהשופטכבודמבהירזהבהקשר.28
בתחומיפועלותהןכאשרגם,זהבכללמהותיים-דווגופים,מינהליותרשויותעל

קבע,זאתעם.אזרחיים19משפטבתילפנינדונותהןכאשרוגם,הפרטיהמשפט

:מפורשות

במשפטפועלתשהיאשעה,החשמלחברתעללהפעילישכיסבוראיני"
היקפומלואעלהמינהליהמשפטאת,(החוזיותבהתקשרויותכגון)הפרטי

,סבירות,שוויון,הגינותשלהיסודעקרונותאתעליהלהפעיליש.ודקדוקיו
.ראויציבורימינהלשלראשוניםמושכלותבהםוכיוצא,לבותוםיושר

המיוחדבאופיהלהתחשביש,למעשההלכה,אלהעקרונותשלבהגשמתם
.20"במינומיוחד"כלאייםיצור"שהיא,החשמלחברתשל

התארגנותשלפרטיותפעולותביןלהבחיןמוצעממשלתיות21חברותעלבספרי.29
באחרונות.אלוגופיםנוסדושלשמןפעולותלבין,מהותיים-דוגופיםשלפנימית

.286,289(4)כד"פ,הפיתוחשר'נאביב66/231צ"בג18
הפועלתציבוריתרשותעלהציבוריהמשפטמןחובותשלתחולתן"פרידמן'ד:למשלראה19

.598(ה"תשל)המשפטים"הפרטיבמישור
.463'בע,15הערהלעיל20
.480-481'בע,12הערהלעיל21
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.המינהליהמשפטכלליעליהםחליםוממילא,הרחבהציבורכלפיאמוןחובתקיימת
לא,זהבכללנכסיםומכירת,אלוגופיםשלפרטיותלפעולותביהם,זאתלעומת
.עליהםהמינהליהמשפטכללייחולולאוממילא,כאמוראמוןחובתקיימת
לקביעתבהתאםדווקניבאופןונפעל,זוגישהנאמץלאאםאף,מקוםמכל.30
ההסתדרותעללהחילמקוםישכיתהאשהמסקנההרי,דףמיקרובענייןהדיןפסק

ואולם.מינהליבגוףכמקובל,מוגברלבותום,שוויון,הגינותשלבסיסייםכללים
.ודקדוקםהיקפםבמלואהאמוריםהכלליםיחולולא,ליישוםהנוגעבכל

א"גחשקדישאחברהייןפסק(3)ג
הסכםנדוןקסטנבאום22'נ"ירושליםקהילת"א"גחשקוישאחברתדיןבפסק.31

שירותיהמספקותעמותותתשעמניאחת,עמותהשהנה,קדישאחברהביןשנכרת
ורקאךמצבהעלתאריךיירשםלפיו,קסטנבאוםמשפחתלבין,בירושליםקבורה
.העבריתבשפה

,הקשותבשעותיהחתמהשעליוזההסכםלתקוףביקשהקסטנבאוםמשפחת
.המינהליהמשפטמכוח,השארבין,וזאת

:זהבהקשרקבעאלוןהשופטלנשיאהמשנהכבוד.32

בעלתאינההיא.פרטיתעמותההיאקדישאהחברה-גיסאמחד"
בידהאין;מרובותקדישאחברותקיימותאלא,החשמלכחברת,מונופולין

מהותשלמובהקיםסממנים,גיסאמאידך.המדיגהמטעםבלעדיזיכיון
לענייניחברות)היהודייםהדתשירותילתקנות2תקנה.בהמצוייםציבורית
חייבתקבורהלענייניחברה'-כי,קובעת1966-ז"התשכ,(קבורה

1שבתקנהההגדרותלפי,'קבורהלענייניחברה';'השרמאתברשיון

.'יהודייםנפטריםבקבורתהעוסקאדםכלאוקדישאחברה':היא,לתקנות
הדתייםהשירותיםתקציביחוקשל8סעיףפיעלהותקנואלהתקנות

....1949-ט"תש,היהודיים
חברת'נגדעון71/280א"בעעציוניהשופטכבודמפיאפואנאמרנכוןאל

-כי,18'בע,10(1)כזד"פ,קדישא

שירותילתתכדינוסדהאשרקדישאחברהשלותפקידיהמהותהלאור'
תפקידיםהממלא,ציבורי-קוואזילגוףנחשבתהיאהרי,ליהודיםקבורה

.'עתמאניתכאגודהרשומההיותהלמרות,חיונייםציבוריים
:ועוד

:להלן)464(מת2פד,קסטנבאום'נ"ירושליםקהילת"א"גחשקדישאחברת91/294א"ע22

.(קדישאחברהעניין
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נופליםשאינםציבורייםשירותיםהם,בהםהכרוךכלעל,קבורהשירותי'
.(12'בע,שם)'לאזרחיהלספקהמדינהשעלאחריםמשירותיםבחשיבותם

,הםעוליםאףאלהשירותיםורגשיתחברתיתשמבחינה,ואומרמוסיףוהייתי
צרכיכולל,אחריםרביםשירותיםעל,ואופייםהציבוריתחשיבותםמבחינת
.23"להלןלכךנתייחסועוד.לאזרחיהלספקהמדינהשעל,חשמל
מכוחהקבורהבענייןפועלתקדישאההכרהכיהעובדהלנוכח:לאמור.33
קדישאהחברה.המינהליהמשפטכלליעליהחלים,הדתותמשרדשלרישיון
.כאחדבהמשמשות,ופרטיתמינהלית,מהויותושתי,מהותי-דוגוף,אפואהיא

לרבות,תעשהאשרבכל,המינהליהמשפטלכלליגםהיאכפופה,מכךכתוצאה
:אלון24לנשיאהמשנהשלובלשונו.הפרטיהמשפטבמסגרתבפועלה

שלהנורמותחלותהאורחעםביחסיוהשלטוןפעילותשעל,מקובלנו"
והןבלבדהמינהליהמשפטבתחוםפועלכשהואהן,הציבוריהמשפט

המכונהבתחוםהיינו,האזרחעםביחסיוהפרטיהמשפטבתחוםבפעילותו

הפרטיהמשפטדיניעלהןהשלטוןמצווהזהאחרוןבמקרה;'רשותחוזי'
אחרבמקוםאמרנואלהרשותחוזיעל.הציבוריהמשפטנורמותעלוהן

מקובלתהלכה':(441,465(1)מגר"פ,רביב'נמ"בעיולסבית82/22נ"ד)

,הפרטיהמשפטבתחוםפועלתהיאכאשראף,מינהליתרשותכי,בידינו
כללישלשמירתםעלגם,הפרטיהמשפטדינישללקיומםבנוסף,מצווה
.'"..הציבוריהמשפטשבתורתיסוד

למסקנהלכאורהמוביל,דנאלסוגיהביחסאלוןהשופטכבודשלפסיקתויישום

היאשבהםרביםתחומיםיששהרי,המינהליהמשפטלכלליכפופהההסתדרותכי
.חוקשלהסמכהמכוחפועלת
לפיהלמסקנה25הואאףהגיעברקהשופטכבודכי,לבאליושם.34

רקהמינהליהמשפטכלליחליםלדידוואולם,מהותי-דוגוףהיאקדישאהחקרה
בידיהניתנווכישירותיםאגרותלהטילהוסמכהקדישאהחברהכיהעובדהלנוכח

ישאלא,לפעולחוקשלבהסמכהזהלענייןדילא,לדידו.סטטוטוריותסמכויות
:סטטוטוריותסמכויותבהענקתצורך

'עותומניתאגודה'בעברהיוותההיא.הפרטיבמשפטכוננהקדישאחברה..."
היאעמההמתקשריםעם(האחיד)החוזהאת.'עמותה'מהווההיאוכיום
חברהשלהמינהליההיבטמהו.הפרטיבמשפטמשפטיתכאישיותכורתת
איןזהלעניין?עליההמינהליהמשפטהלכותשלהחלתןהמצדיק,קדישא

.490,491'בע,שם23
.490-491'בע,שם24
.517'בע,שם25
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לצורכינועדולאבכללוהציבורלמעןהואנותנתשהיאשהשירותבכךדי
לצשירותיםהמעניקותהעמותותהןרבות.רווח

~

,עמותהוכל,בכללובור

רווחיםלחלוקתמכוונתשאינהחוקיתלמטרה'מתאגדת,הגדרתהמעצם
המשפטכי,לטעוןהדעתעליעלהלא.(העמותותלחוק1סעיף)'חבריובין

70/142צ"בג)הציבורשלנאמןהמינהליתברשותהרואה-המינהלי

(325(1)כהר"פ,בירושלים.הדין-עורכילשכתשלהמחוזיהונעו'נשפירא

עמותותכלום.רווחלמטרתשלאהציבורלמעןשפועלמיכלעליוחל-
?המינהליהמשפטתחומיבתוךפועלותוחוליםקשישיםלמעןהפועלות

המשפטפיעלהתאגדאשרגוףעלהמינהליהמשפטשלהחלתו,אכן

.בהםענייןשלציבורתפקידיםלביצועמעבר,נוספיםתנאיםמחייבהפרטי
...רבהזהירותמחייבתהיא.לקביעהפשוטהאינהאלהתנאיםשלמהותם
להחיליש,סטטוטוריתפקידיפלונילגוףמוענקאםכי,לקבוענוכללענייננו

אע,זהלעניין...המינהליהמשפטאת,זהתפקידשלביצועולעניין,עליו
הרישיוןהענקת.השלטוןמטעםרישיוןפיעלפועלגוףשאותובכךדי

כדיהרישיוןבהענקתאין.האסוראופיואתגוףאותושלמפעולתושוללת
שאם,המינהליהמשפטבתחומילפעילותגוףאותושלפעילותואוןלהפוך

היתרפיעלהפועל,גוףאואדםכלשלפיה,המשונהלתוצאהתביא'כןלא
ממלא(בהםוכיוצאזרבמטבעסוחר,בנייןהבונהקבלן,מוניתנהגכגון)

."'(72'בעהפיסמפעל'נגלבוע84/126צ"בג)דיןפיעלתפקיד
בתחומיםלפעולהוסמכהההסתדרותכיהעובדהמןבהתעלםגםואולם.35

,ההסתדרותעלשהוטלהסטטוטוריהתפקידבחינתומתוך,חוקמכוחמסוימים
.עליויחולוהמינהליהמשפטשכלליגוףהיאההסתדרותכילמסקנהאנומגיעים

היאמחמתוואשרקדישאהחברהעלהמוטלהסטטוטוריהתפקידהשוואת
שממלאתהסטטוטורילתפקיד,המינהליהמשפטכלליעליושתליםכגוףהוגדרה

שלבדרך,ההסתדרותעלהמינהליהמשפטכלליאתלהחילמחייבת,ההסתדרות
מפורטיםשהםכפי,העבודהדיניבתחוםהענפיםתפקידיהלנוכחוזאת,וחומרקל

ובענייןבישראלוהאחיםהאחיותהסתדרותבענייןלעילהנוכריםהדיןבפסקי
.'מרקוביץ

שלמהיותההנובעותהנורמותליישוםהנוגעבכלכילזכוריש,זאתעם.36

כבודקבע,המינהליהמשפטלכלליגםהכפוף,מהותי-דוגוףקדישאהחברה
:אלוןלנשיאהמשנה

המשפטכלליהןעליויחגרו,לעילכאמור,מהותי-דוהואשאופיוגוף"
תוךיופעלוהאמוריםוהכלליםהנורמות.הציבוריהמשפטנורמותוהןהפרטי

העקרונותעלהןהשפעהזהולייחוד,הגוףשלהמיוחדבאופיוהתחשבות
...הציבוריהמשפטמתחוםהנורמותעלוהןהפרטיהמשפטמתחום

מישלוידו,ולמעשהלהלכהאלהונורמותכלליםסוגישליישומםדרך
צ"בג)'ועיקרכללפשוטהאינה',ביניהםסתירהקיימתכאשרתגברמביניהם
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ולפימהותי-הדוהגוףשלהמיוחדאופיולפיהכל(דףמיקרובעניין,86/731
,ובראשונהבראש,מדוברדנןבסוגיהבך.ומקרהמקרהכלשלנסיבותיו
,קבורהשירותיסיפוקהיינו,קדישאהחברהשלהמינהליתפעולתהבתחום
הציבורימהמשפטהנורמותשליישומןיוגברזהשבתחום,נותנתוהדעת

...קדישאהחברהשלפעילותהעל
,קדישאהחברהשללפעילותהבאשרפחותהמשמעותםאלהותפיסהאופי
דבריםשאראומלוניתלשכירתידיהעלהנעשהחוזהלעניין,משלדרך

שלפעילותה,בעיקרה,דומהושלגביהם,עבודתהבמהלךלההדרושים
-שליהדגשות)"אחרתפרטיתחברהכלשללפעילותהקדישאהחברה

.26(.ו.א

הגוףשלמהותיות-הדולנוכחכיקובעאלוןלנשיאהמשנהכבוד,כלומר.37
ייושמו,עליוהחליםהמינהליהמשפטשכלליהרי,הפרטיבמשפטנטועוהיותו
לעומת,המינהליבמישורהאמורהגוףפועלשבולתחוםבנוגעשונהבאופן
המינהליהמשפטכלליייושמו,האחרוןבמקרה.הפרטיהמשפטבתחומייישומם
המשפטכלליאתליישםנבואכאשר,זולפסיקהבהתאם.דקדקניתפחותבצורה

ן"נדלנכסיומכירת,ההסתדרותפועלתשבהם'פרטיים'לתחומיםביחסהמינהלי
.מקלבאורח,בכללאם,ייושמואלושכלליםהרי,לכךקלאסיתדוגמאהיא

היהודיתהסוכנותדיןפסק(4)ג
הסוכנותכילקוניתנקבעי27"לאהיהודיתהסוכנות'נמ"בערינגלצ"בבג.38

ציבוריתפקיד"ממלאתאינההיאשכןצ"בגלביקורתכפופהאינהי"לאהיהודית
רבמקוםהיהאכןזהובהקשר,ס"מתנלבנייתמכרונדוןענייןבאותו."דיןפיעל

תפקיד"כדיעולהואינההפרטיהמשפטידיעלהנשלטתבפעולהמדוברכילומר

למעןבפעולותיההיהודיתהסוכנותכיחולקואיןספקאין,ככללואולם."מינהלי
."ציבוריתפקיד"ממלאת,וההתיישבותהחינוך,הקליטה,העלייה

:מיוחדחוקמכוהפועלתישראללארץהיהודיתהסוכנות,זואףזולא.39

,ישראללארץהיהודיתהסוכנותושלהעולמיתהציוניתההסתדרותשלמעמדןחוק

:נאמרהסוכנותלחוק4בסעיף.(הסוכנותחוק:להלן)1952-ג"תשי

היהודיתובסוכנותהעולמיתהציוניתבהסתדרותמכירהישראלמדינת"
לפיתוחישראלבמדינתלפעולשיוסיפוהמוסמכותכסוכנויותישראללארץ
.(הוספהההדגשה)"...עוליםלקליטת,הארץ

ואולם,ספציפייםפעולהתחומיוולונטריבאופן,להלבחוראמנםרשאיתהסוכנות
:אלהבשניים,הסוכנותחוקפיעלמחויבתהריהיכןבעשותה

.492-493'בע,שם26
.(פורסםלא)י"לאהיהודיתהסוכמת'צמ"בעריעל83/340צ"בג27
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.(הסוכנותלחוקסיפא2אסעיף)הממשלההסכמתקבלת.א
.(הסוכנותלחוק(ב)8סעיף)הממשלהעםותיאוםפעולהשיתוף.ב

:נקבעהסוכנותלחוק7בסעיף,ועודזאת

עםי"לאהיהודיתהסוכנותשל...הפעולהשיתוףוצורתמעמדןפרטי"
.(הוספהההדגשה)"...באמנותיקבעוהממשלה

הסוכנותלביןישראלממשלתביןאמנהנכרתההסוכנותלחוק7סעיףמכוחואכן
לכאורהלךהרי."הסוכנותתפקידי"מפורטיםלאמנה1בסעיף.ברשומותופורסמה

."דיןפיעלציבוריתפקיד"שלמובהקמקרה
בית"לבנותיסודיהעלדתיהממלכתיהחינוכיהמוסדצ"בבגנקבעזאתועם.40

כפופההיהודיתהסוכנותאיןכיישראל28לארץהיהודיתהסוכנות'נ"רבקה
שפועלמישלמעמדלסוכנותמשווהאינוהסוכנותחוקשכן,צ"בגלביקורת
,בלבדהצהרתיאלאאינו"הסוכנותחוקבאשר,"דיןפיעלציבוריתפקיד"ליישום

".אותןמאצילהואואיןשלטוניותסמכויותקובעהואאין
הסוכנותוחוק,וולונטריבאופןהמינהלייםתפקידיהאתמבצעתהסוכנות,לאמור

הדגשאתהעליוןהמשפטביתשם-,כןכמו.כןלעשויומוסמכתהיאכימצהיררק
בקהילותכתרומותהנאספים,שלהמימוןממקורותניזונההסוכנותכי,העובדהעל

.מגביותשלבדרךבעיקר,העולםברחבייהודיות
ביתקבע,היהודיתהסוכנותעלהמינהליהמשפטכללילהחלתהנוגעבכל.41

:כי,המשפט

העתירהבנושאפועלתשהסוכנות,דנןבמקרה,להסיקיהאשמקוםייתכן"
מכוח,ישראלממשלתלביןבינההפעולהשיתוףמכוח,מהותי-דוכגוף

וכיוצאגלויותוקיבתןהעלייהקליטתנושאשלהמובהקתהציבוריתמהותו
(א,י,נחמיהוהשווהראה)בריתשפירושו,'אמנה'המונחגםואולי.באלה
קובעיםאנוואין,ייתכןאמרנו.לוישמהמשקל,בלבדוהסכםחווהולא
כל..בדברויכריעידון,לפניוהנושאיעלהאם,האזרחיהמשפטבית.דבר

מצויהוציבורייםפרטייםסממניםבעלגוףבדברשקביעה,הואשאמרנו
29"החשמלחברתלעניין,משלדרך,נפסקכך.זהמשפטביתשלבפסיקתו'

:היאזהדיןבפסקלעניינוביותרהחשובההקביעהואולם.42

דבר-מהותיים-הדוהגופיםעםהיאאףנמניתהמשיבהאכןאם"
שמקוםייתכן-בומכריעיםאנוואיןעמדהלגביוקובעיםאנואיןשכאמור

יש,זולטענהיהאמקוםאםוגם,הפליהבעילתשיסודהלטענהיהא

הסוכמת'נ"רבקהבית"לבעתיסודיהעלדתיהממלכתיהחימאיהמוסד91/4212צ"בג28
.(היהודיתהסוכמתעניין:להלן)661,668(1)מזר"פ,י"לאהיהחית

.676'בע,שם29
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שלהוולונטריבאופיה-לעילבדברינוכאמור-בהתחשב,בהלדון
פעילותהסדריאתלשבששלאמודעותתוך,ובמטרותיהביסודה,המשיבה

.30"ומשימותיה
הסוכנותעלהמינהליהמשפטכללימוחליםהיואילוגםכיעולהזומקביעה.43

ומתוך,הסוכנותשלהוולונטריבאופיהבהתחשבנעשההיהשהדברהרי,היהודית
שלומוגבלתסלקטיביתבהחלהמדובר,כלומר.ומשימותיהבפעילותההתחשבות

.מהותי-הדוהגוףשלהפרטיאופיואתבחשבוןהמביאה,המינהליהמשפטכללי
לא,אומהשלשברומהבנושאיםהפועלת,היהודיתהסוכנותכיהעובדה.44

החליטולאהמינהליהמשפטעליהחלהאםבשאלהאף),צ"בגלביקורתהנכפפה
אינדיקציהמהווה(ורחימובדחילואלוכלליםיוחלו,כןיעשהאםגםכיוציינו

המינהליהמשפטלבללייוכפףלא,ההסתדרותכמווולונטרישגוףלכךמסוימת
.ודקדקנימלאבאופן

.היהלומיםבורסתדיןפסק(5)ג
שלמלאמיישוםהעליוןהמשפטביתנמנעהיהודיתהסוכנותשבענייןבעוד.45

שבהזושרוחהרי,קדישאחברתובענייןדףמיקרובענייןהציבאותםהעקרונות
.גן-ברמתליהלומיםהבורסהשלעניינהשנדוןעתלנשוב
לדיוןעמדהמ31"בע(1965)היהלומיםבורסתמפעלי'נאון93/3414א"בע

בורסתממוקמתשבהםהבנייניםבעלתשהיאחברהרשאיתהאם,השאלה
הליכילקייםשסרבלאדםביחס,לשטחהכניסהלאסור,גן-ברמתהיהלומים
השופטכבוד)המחוזיהמשפטבית.בבלגיה-הבורסהלתקנוןבניגודבוררות

מקוםאיננוליהלומיםהבורסהבניין"כיוקבעכפשוטיםהדבריםאתראה(גורן

גם,פרטיותומבחינתגם,נפשוכאוותאליולהכנסיכולדיכפיןשכלציבורי
למבקשאין"כךמשום."בוהמסחרמאופיהנדרשיםהביטחוןסידורימבחינת

במסדרונותיה,בבנייניהלארחואותהלחייבלדרושיוכלמכוחהמשפטיתזכות
."ובלשכותיה

בענייןההלכותאיזכורולאחרהדבריםאתכךראהלאהעליוןהמשפטבית
:לוין32'דהשופטכבודהבהירקדישאחברתובענייןדףמיקרו

ואולם,פרטיכקניין(פורמלית)יירשםמסויםקנייןבומצבשיתכןסבורני"
המהותאחרללכתישזהבמצב.ציבוריאופיבעליהאמהותיתמבחינה

יסודמושכלותהקניןבעלעללהחילמקוםויש,הפורמליסטיקהאחרולא
המשפטביתשלהדין-פסקהואלכךטובהדוגמא.הציבוריהמשפטשל

Marsh,326בענחןהברית-בארצותהפדרליהעליון % State of

Alabama

.678'בע,שם30
.196(3)מטד"פ,מ"בע(965%)היהלומיתבורסתמפעלי'נאון93/3414א"ע31
.201'בע,שם32
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(1946)501.U . Sשלהתופעהנדונהענייןבאותו"Company Town",היינו
פרטיתחברהשלבבעלותככולהרובההייתהאשרChickasawבשםעיירה
.הביובבתעלותוכלה,העסקיםוברובעברחובות,המגוריםבבנייניהחל-

המסחריברובעדתיתתעמולההפיצה,"יהוהעדי"ככתחברה,המערערת
זואך,העירמןלהתפנותממנהדרשו(הבעלים)החברהנציגי.העיירהשל

בית.והורשעהגבולהסגתבגיןפלילילדיןהועמדהזאתבעקבות.סרבה
:כךדבריואתונימקהרשעתהאתביטלהעליוןהמשפט

agree that the corporation's property interests settle the)0%'We do

effectש that the corporations 's right1question. The state urges

8coextensive with the right of15control the inhabitants of Chickasaw

accept)0תregulate the conduct of his guests . We can0)homeowner

.always mean absolute dominion)0תthat contenUon. Ownership does

owner,,

for

h

~

s advantage, opens up his: propert

~

~ for use4םThe more
~ do his tights become circumscri

~

edשז0א

general

, the:אthe

,pv

ublicש
thus...עthe statutory and constiiuNnnal rights of

those

who use47

owner Of privately held bridges, ferries, tuepikes and railroadsסע)

since these.תטשfa5"1farmer does8operate them as Hreely as)0תnaay

benefit the public and0)facilities are built and operated primarily

0)subject18ע,public fiationןsince their operation " essentially

.'state regulation

בעלל"הנבמקרההיה(פורמליתמבחינה)הפרטיוהקניןהואיל,דהיינו
חובותהקניןבעלעלהעליוןהמשפטביתהחיל,מובהקציבוריאופי
שלהחוקתיתבזכותהלפגועשלאהחובה-שם)הציבוריהמשפטמן

לביתהתיקאתלהחזירמקוםיש,כןעלאשר.(הביטוילחופשהמערערת
יקבע,המצהיריםחקירותאתשיתירלאחר,שזהמנתעל,המחוזיהמשפט

סממניםעלמצביע,השגרתייםשימושיועל,ליהלומיםהבורסהבנייןאם
הקניןלתחום,מהותיתמבחינהגם,לשייכויששמאאו,שבוציבוריים

המשיבהעללצוותהמערערשלבבקשתויפסוקזוקביעהבעקבות;הפרטי
.(.ו.א-הוספוההדגשות)."לבניןלהכנסלותפריעלבל

התרחבותשלהתהליךאתזהדיןבפסקבהרחבהמנתחזמירהשופטכבוד.46
שאינםגופיםעלהציבוריהמשפטמןנורמותשלוהחלתן,הנורמטיביתהדואליות
הפרטיהמשפטשביןבגבול":3'המינהליתהרשותבתחומיבברורממוקמים

הציבוריוהמשפטהפרטיהמשפטבו,דמדומיםאזורקייםהציבוריהמשפטלבין
קיימתזהבאזור.זהבתוךזהולעתיםזהלצדזהלעתים,בערבוביהמשמשים

.204-205'בע,שם33
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האזור.הציבוריוהמשפטהפרטיהמשפטשלקיום-דו,כלומר,נורמטיביתדואליות
הנורמטיביתהדואליותלהקנתהתחילה.בהדרגההתרחבנורמטיביתדואליותשל

גופיםלהםלקרואשמקובל,הציבוריהמינהלשלמובהקיםגופיםאצלשביתה
,הפרטיהמשפטבתחוםפועלכזהגוףכאשר.עירייהאוהממשלהכמו,שלטוניים

גם,הפרטיהמשפטשלכלליםבצד,עליוחלים,נכסמשכירהואכאשר,כגון
התפשטהמכןלאחר....השוויוןעקרון,כגון,הציבוריהמשפטשלמסוימיםכללים

במתכונתפועליםהםכאשרהציבוריהמינהלשלגופיםלעברהנורמטיביתהדואליות
עשתהלאחרונה...[דףמיקרובעניין]ממשלתיותחברותכמופרטייםגופיםשל

המינהלשלהתחוםמןפרצההיא.וחשובגדול,נוסףצעדהנורמטיביתהדואליות
לחולעשויהשהיאפסקהמשפטבית.הפרטיהמגזרשלהתחוםאלהציבורי

ושאינותוקמכוחסמכויותלושאין,חוקידיעלהוקםשלא,פרטיגוףעלגם
העוסקתעמותה,לדוגמה,היאכזאת.הציבורילמינהל,למעשהאולהלכה,משתייך
ספורטאגודתכמו,הפרטיהמשפטשלגוףהיאכזאתעמותה,אחדמצד.בקבורה

שלמהותגםלהיש,פסקהמשפטשביתכפי,השניהצדמןאך.צדקהארגוןאו
.(קדישאחברתלענייןהיאהכוונה)"ציבוריגוף

שונותבמדינותהמשפטבבתינקבעהזודרךכימצייןזמירהשופטכבוד.47
1?.%בענייןלערעוריםהמשפטביתשלהאנגליהדיןפסקאתמצייןהואוכדוגמה

847,815.8.0[1987]Takeovers and .' Mergets ex.p. Databin PLCח
"Panel.

וללאדיןמכוחסמכותללא,מאוגדבלתי,פרטיגוףשלעניינונדוןזהבמקרה
.חברותשלוהמיזוגההשתלטויותתחוםאתמסדירבפועלאשר,חוזהמכוחזכות
עיצומיםומטיל,חברותמיזוגבדברכלליםקובע,רשמיתסמכותללא,זהגוף
שהפרהחברהבפניערךלניירותהבורסהשעריאתלסגורכדי,למעשה,בהםשיש

המשפטשללכלליםוכפוףשיפוטיתלביקורתנתוןזהגוףהאם.אלהכללים

:המשפטביתהשיבוכך?הציבורי

the source of the)8just)סחlook0)helpful15אwhich1תarea8ת""There
exercising15question1תthe body11.the naftw

e

of the power81power but

functions have public law1טthe exercise ofשpub

~

c law fi]nctions. or

bring the body within reach0)consequences, then that may.

.

. be sufficient

34

of

judicial

fevlew.
ניתן,מהותיים-דוגופיםעלהנורמטיביתהדואליותאתהמחילה,זאתדרךעל.48

:הכאיםלמקורותגםהדיןפסקמפנהזהלעניין34

,167(1995.ed5)Aedon11444ץ,14י"שץ4עJowel Judicial Review)4woolf!4De Smit

.662,252(1994.047)H .W.R. ffade .Administm

~

ve iaaw;181

;11(ד"תשנ)בוממשלמשפט"פרטייםגופיםעלהמינהליהמשפטתחולת"ץתי"בנבנ'א

אוממשלמשפט"נורמטיביתדואליות:ציבורייםגופיםשלאזרחיתאחריות"ארז-ברק'ד
.273(ה"תשנ)יטמשפטעיוני"ציבורייםתאגידים"עלמאמרהוכן275(ג"תשנ)
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לאהמשפטבית.הנגלהמןרבהנסתר.סומןטרםהנתיבאךברורהכיווןכילומר
.מהותי-דוגוףבבירורלזהותשיאפשרו,סימניםנתןלאואף,מבחןעדייןקבע
היאכישייתכן,זאתאלאלומרלנכוןראהלאהוא,למשל,היהודיתהסוכנותעל
אולציבורענייןבושישתפקידממלאשהגוףבכךדיאין,אכן.מהותי-רוגוף

המשפטשלהכלליםהםאלופסקלאהמשפטבית,כןכמו.ציבוריתחשיבות

שלהכלליםכיהבהירהמשפטבית,בנוסף.מהותי-דוגוףעלשיחולוהציבורי
כשהםכלליםלאותםבהכרחזהיםאינםמהותי-דוגוףעלהחליםהציבוריהמשפט
אלהציבוריהמינהלשלהתחוםמןהכלליםשלהמעבר.מינהליתרשותעלחלים

.שינוייםבהםלחוללעשויהפרטיהמגזרשלהתהום
היישרמובילשנפרץהנתיבכידומההכלליתלהסתדרותהנוגעבכלואולם.49

כבוד,ואכן.המחוייביםבשינויים,הציבוריהמשפטכלליתחתהכפפתהעבראל
במשפטשנפרצהבררךללכתהמשיךהמשפטביתכיומבהירממשיךזמירהשופט

לאיכדוגמא.רבותהתקדםלאמאזשחלפההקצרהבתקופהכיאם,קסטנבאום
כבודמציין,גיסאומאידך.היהודיתהסוכנותבענייןהדין-פסקמובאזוהתקדמות
ביתשלהדיןפסקאת,התחוללהואתשבכללהתקדמותכדוגמאזמירהשופט
קבעבו,צים35-י"באהעובדיםשלהכלליתההסתדרותלעבודההארציהדין
והגבולות:כידףמיקרובענייןהדיןלפסקהפניהתוך,גולדברגהשופטכבוד

הציבוריבמשפטלגופיםביחסצ"כבגבשבתוהעליוןהמשפטביתקבעאותם

הפועלארגוןוכל,הכלליתההסתדרותמחויבתזאתלאור...לענייננואףיפים
וחובותזכויותעללהשפיעבוישואשרעושהשהואמעשהבכל,תקנונהמכוח
,זריםשיקוליםשקילתללא,בסבירות,בהגינותדעתשיקוללהפעיל,עובדיםשל

."אפליהוללאשוויוןמתוך
הקושלראשיתו.ברורקומסתמןהעליוןהמשפטביתבפסיקת,כןכיהנה.50

ובעניין,קדישאחברתבענייןוהמשכודףמיקרובענייןשנקבעההמוצאבנקודת
המשפטמןמסוימיםכלליםתחולתבדברדיוןשהתעוררעת,היהלומיםבורסת

יעדקהללרשותהעומדפרטינכסהמהווה,היהלומיםלבורסתביחס,הציבורי
תוכובתוך,מובהקבאופן,הואהכלליתההסתדרותשלמקומהכינראה.מסוים
המשפטביתיחילשעליהםהגופיםבמסגרתנכללתהיאוכי,זהנקודותרצףשל
.בפסיקהנמצאוכברלכךברוריםאותות,ואכן.הציבוריהמשפטכלליאת

אילן-בראוניברסיטתשלהסטודנטיםאגודתדיןפסק(6)ג
המחוזיהמשפטביתידיעלניתןזהבהקשרלציוןהראוינוסףדיןפסק.51

אילן36-ברבאוניברסיטתהסטודנטיםאגודתשלעניינהשנדוןעתאביב-בתל

.3,26-27כוע"פד,צים-י"באהעובדיםשלהכלליתההסתתרות12-4/נבע"דב35
גאומברסיטתהסטודנטיםאמדת'נמ"בעספריםהשיותרשתגרניט95/1214(א"ת)פ"ה36

.1700(2)95מחוזיתקרין,(פורסםלא)אילן-בר
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,עליהולהחילמהותי-דוגוףהסטודנטיםבאגודתלראותישלפיהטענהונטענה
לאלוהמקבילותנורמות,המקובלתוהדרךהלבתוםחובתלענייןהפחותלכל

אתהסטודנטיםאגודתעללהחילישכיהייתההטענה.ציבוריגוףעלהחלות
.קדישאחברתובענייןדףמיקרובענייןהעליוןהמשפטביתפסיקת
טענהדחה(פלפל'דר"דהשופטתכבוד)אביב-בתלהמחוזיהמשפטבית.52

:כדלקמןוקבעזו

הנם(.ו.א-החשמללחברתהכוונהכנראה)ובזקקדישאחברה"
חובותלגבימעמדםהושווההסתםמן,לכן.איןבלעדיהם.מונופוליסטים

איני.המדינהלרשויות-השווהוהיחסהלבתוםחובתבמיוחד,שונות
הפועלים,רשותאומוסד,גוףשכלהמידהאמתאתלאמץשניתןסבורה
,שלנובמקרהאילן-ברבאגודתהסטודנטיםכלכמו'פרטיםהרבה'למען
נתחילאם.ורשויותיההמדינהכלפיהנהוגותהמידהאמותלגביהםיחולו
שירותיאו'אגד'או'דן'אוטובוסנהגגםהרי:סופהאתנראהלא,זובדרך

אגודתגםהשניומהצד.פרטיםשלרבמספרלרווחתפועליםאחריםהובלה

אחתכדיןדינםכילומרניתןהאם.רווחלמטרתשלאכןעושה'שרהיד'
."שליליתהתשובהוהמדינהמרשויות

אינההדיוןנשואבגוףהחבריםאולשירותהנזקקיםמספרכימאליומובן,ואכן.53
.מונופוליסטיבגוףמדוברהאםהשאלהרלבנטיתאינהגםמידהבאותה,רלבנטית
בחובתחייבהוא.מונופולהיותומכוחהמינהליהמשפטלכלליכפוףאינומונופול
מכוח,המונופולנשואהנכסאולשירותהנוגעבכל,מסוימתבמידה,השוויון
בעליסרבלא"כיהקובע,1988-ח"התשמ,העסקייםההגבליםלחוק29סעיף

להניחסביר.=שבמונופוליןהנכסאוהשירותאתלספקסבירבלתיסירובמונופולין

המונופוליסטיהגוףשאיןבתנאיםהמוצרמכירתאוהשירותאספקתהתנייתכי
החלהומכאןסבירהלבלתיתיחשב,לכךענייניתהצדקהבלא,מאחריםדורשם
לנושאיםהנוגעבכלהמכרזולחובתלכךמהואולם.השוויוןחובתשלמסוימת
?המונופולנשואשאינם

מיקרובעניין)החשמלוחברתקוישאחברתבענייןהדיןבפסקיעיון.54
גופיםהםכיהקביעהבבסיסושעמדההיאמונופוליםהיותםלאכימלמד(דף
כללמדוברהיהלאכישברורהרי,קדישאלחברההנוגעבכל.מהותיים-דו

פועלותעצמהבירושליםלפיהןהדיןבפסקהמפורטותהעובדותלנוכחבמונופול
.אחרותקדישאחברותתשע

,הקביעהבבסיסשעמדהואהמונופוללא,החשמלחברתבענייןגםואולם
החשמלחברתאתהמייחדכיהובהרדףמיקרובענייןהדיןלפסק462ובעמוד

,פעולותיהעלהחלהדיןלעניין,אותההמשוות,תכונותמספרבהשהצטברוהוא
הענקת,שלטוניותסמכויותשלקיומן:הןאלותכונות.הסטטוטורייםלתאגידים

הדיוןנשוא.(החשמל)חיוניייצוראמצעיעלוהשליטה,מהמדינהבלעריזיכיון
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התלותויחסיהשירותחיוניותוכןסטטוטוריותסמכויותשלקיומןאפואהיה
.מכךכתוצאההנובעתהאמוןחובתשלכפונקציה,יוצרשהוא
המשפטלכלליגוףשלכפיפותובדברהשאלהאת,לעילשביארנוכפי.55

אושלטוניבגוףהמדוברהאםהואהראשוןהשלב.שלביםבשנילבחוןישהמינהלי
סעיףהוראתמכוחצ"בגלביקורתוהכפוף,"דיןפיעלציבוריתפקיד"הממלאגוף
,המינהליהמשפטלכלליבהגדרהכפופיםאלוגופים.השפיטה:יסוד-לחוק15

בפעילות"או,אלוגופיםשל"פרטיתפעילות"במדוברהאםתהאוהשאלה
בגוףהמדוברואיןהיה.המינהליהמשפטלכללילהכפיףיששאותה"ציבורית
השנילשלבלפנותשישהרי,"דיןפיעלציבוריתפוקד"הממלאבגוףאושלטוני
זהבמקרהגםשכן,הרחבהציבורכלפיאמוןחובתהחבבגוףמדוברהאםולבחון
מבחניםלאור.המינהליהמשפטבכללימסוימתבמידההחבמהותי-דוגוףבפנינו
המשפטבית.הסטודנטיםאגודתעלהמינהליהמשפטתחולתאתלבחוןישאלו

.זהההנההגיעאליההתוצאהאךשונהבמבחןנקטל"הנהדיןבפסקהמחוזי

בינייםסיכום(7)ג
תפקידיהלנוכחכימעלהלעילשנסקרההעליוןהמשפטביתפסיקתניתוח.56

להניחסביר,העבודהמשפטבמישורהכלליתההסתדרותשלדיןפיעלהציבוריים

בענייןהעליוןהמשפטביתלפסיקתבדומה,מהותי-דוכגוףתוגדרההסתדרותכי
יחולומכךוכתוצאה,קדישאחברתובעניץהחשמללחברתבאשרדףמיקרו
יחולואלוכללים.הפרטיהמשפטכלליבצדהמינהליהמשפטמןכלליםעליה
.הפרטיהמשפטבתחוםפעולותיהלרבות,ההסתדרותשלפעולותיהלכלביחס
המשפטמתחוםלפעולותביחסהמינהליהמשפטכללישליישומם,זאתעם

נעשה,וולונטריתהתארגנותשביסודומהותי-רוגוףידיעלנעשותכשהן,הפרטי
,זהגוףעלאפואחלותבאלווכיוצאשוויון,הגינותשלהחובות.מינוריבאופן

.ומחמיריםנוקשיםפחותלכלליםמיושמותהןאך

מהותי-דוכגוףההסתדרותעלהחליםהמכרזיםדיני.ד

המכרזיםחובתחוק(1)ד
:להלן)1992-ב"תשנ,המכרזיםחובתחוקאתהכנסתחוקקה1992בשנת.57

את,מינהלייםגופיםשלשורהעל,באמצעותווהחילה("המכרזיםחובתחוק"
דהיינו,פומבימכרזבאמצעותבמקרקעיןעסקאותלביצועבחוזיםלהתקשרהחובה
שווההזדמנותנותןאלא,מראשומוגדרמצומצםיעדלקהלמופנהשאינומכרז
.בולהשתתףלכול

שיטתאתהישראליהמחוקקהחיללאהמכרזיםחובתחוקלהחלתעד.58
שיטת.המקומיהשלטוןגופיעלרקחלהזווחובה,המדינהרשויותעלהמכרזים
ובעיקר,ממשלתייםתקנוניםמכוחמסוימותממשלהמחלקותלגביהופעלההמכרז
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במשרדהכלליהחשבמטעםהיוצאות(ומשקכספיםתקנות)מ"התכהוראותמכוח
.האוצר

בהתקיים,המכרזמדרישתופטורהכלליםמןחריגהמאפשרותעצמןאלותקנות
.לכך37הצדקהקיימתכאשרמהןלסטותהרשותרשאיתכןוכמו,מסוימיםתנאים
המשפטביתשלבפסיקתוהמכרזיםדיניפותחוחקוקהנורמהבהיעדר.59
והנחיותהוראותמערכת:האחת.דיניםשלמערכות-תתשתיבמסגרת,העליון
גוףעלחלותלפיהםהמינהליהמשפטכללי,והאחרת,המינהלשלפנימיות

,סבירות,יושר,ודיוניתמהותיתהגינותחובות,שלוהאישיהדיןמןכחלק,מינהלי
.אפליהוהיעדרענייניםניגודהיעדר,שרירותהיעדר,לבתום,שוויון
הקבלניםמרכזצ"בבגהעליוןהמשפטביתקביעתלנוסחהשארביןזאת
בעקבותיושבאודיןפסקישלובשורהישראל38ממשלת'נבישראלוהבונים

בפעולותיולרכות,יפנהאשרבכלהמינהליהמשפטלכלליכפוףציבוריגוףכי
המשפטאפואהואמינהליתרשותשל-האישיהדין.הפרטיהמשפטבתחום

בנוגעאלועקרונותיישום.מכרזלרבותפעילויותיהסוגיבכלהחל,המינהלי
.39"שוויוןשלבתנאיםשווהתחרות"שללכללהביאלמכרזים

לאורממנהלהשתחררהיהוניתןבחוקנקבעהלאהמכרזחובת,בעבר.60
סלקטיביותכריתהדרכילעברופנייההפומביהמכרזמשיטתהתרחקותשלמגמה
הרשותעלהחילאשר,המכרזיםחובתחוקחקיקתעםהשתנתהזומגמה.'יותר0
.המכרוחובתאת

:הובהר,1991-א"תשנ,המכרזיםחובתחוקלהצעתההסברבדברי

בהפעלה,מבטיחה,בהפעלתההמתעוררתהבעיותאףעל,המכרזיםשיטת"
הדרךומהווה,הציבורכספיהוצאותעלאובייקטיביציבוריפיקוח,נכונה
לעסקאותבקשראחריםותנאיםמחיריםהצעותלבחינתביותרהטובה

.4!"הציבורבכספיהנערכות
מכוחמכרזלבצעהמחויביםגופיםכיקובעהמכרזיםחובתלחוק4סעיף.61

חוקחוקהועדתבאישורהאוצרשרשיקבעלתקנותבהתאםכןיעשו,החוק
,המכרזיםצורתאת,השארבין,בתקנותלקבועהוסמךהשר.הכנסתשלומשפט

אופן,ברביםהמכרזיםשלפרסומםאופן,מחיריםהצעותשלוקבלתןהצעתןדרכי
סוגי,המתאימותההצעותלבחירתמידהאמות,מכרזיםועדותשלואיושןהרכבתן

.421,429(1)להד"פ,הדרדוררשות'נמ"בעזהבדפי80/389צ"בג:למשלראה37
.14הערהלעיל38
,226(ד"תשכ)כהפרקליט"ציבורייםמכרזיםדית"זמיר'י:ראהזהכללשלליישומו39

228-229.
Thlpin;50(ה"תשמ)בישראלרשותהוזישלו'ג:ראהזהלעניין40 fbbac ConkaeO.ם

.(ח1982,80810)16
.354-355,א"תשנח"ה41
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,מתאימותנמצאושהצעותיהםהמציעיםעםומתןמשאלנהלניתןשבהןעסקאות
ניהוללשםדרושלוהנראהאחרענייןכלוכן,ומתןהמשאלניהולוכללים
מירבאתשיעניקוההצעותקבלתאתלהבטיחבמטרה,עסקאותשלוהוגןתקין

.המכרזלעורךהיתרונות
.421993-ג"התשנ,המכרזיםחובתתקנותהותקנו,לכךבהתאם.62

הראויהאופןבדברבפסיקההמקובליםהנהליםביטוילידיבאים,אלהבתקנות
.מינהליגוףידיעלמכרזלעריכתוההוגן

רשויותעלשניםמזההחלותתקנותשלשורהלהוסיףישאלהלתקנות
למכרזיםביחסשנקבעוההוראותאתהמשקףלמכלולוהמצטרפות,מקומיות
שבה,עניפהמשנהחקיקתקיימתזהבעניין.מינהלייםגופיםידיעלהמנוהלים

.רבות43שניםשלמצטברניסיוןלאורמפורטיםהסדריםנקבעו
חובתחוקשלישירהתחולהאיןכיברורלהסתדרותהנוגעבכלואולם.63

הברורהלשונולנוכחוזאתמכוחוהותקנואשרהתקנותשלוממילא-המכרזים
:הקובעהמכרזיםחובתלחוק2סעיףשל

בטוביןעסקהלביצועבחוזהיתקשרולאממשלתיתאגידוכלהמדינה"
מכרזפיעלאלא,שירותיםלרכישתאו,עבודהלביצועאו,במקרקעיןאו

."בולהשתתףשווההזדמנותאדםלכלהנותןפומבי
,ממשלתיתבתחברת,ממשלתיתחברה":-כלחוק1בסעיףמוגדרממשלתיתאגיד

.=בחוקשהוקםתאגידאו
,סטטוטורייםתאגידים,המדינהעלהמכרזיםחובתחוקחלזוהגדרהמכוח.64
,פומבימכרזלקייםהחובהאתלגביהםומחיל,בזהוכיוצאממשלתיותחברות
לגדרנופלתאינה,זאתלעומת,ההסתדרות.בתקנותהמפורטיםלכלליםבהתאם

מןגורעהדבראין,זאתעם.ההסתדרותעלחלהחוקאין,ממילא.אלומגופיםאחד

,עצמןהנורמותאותןעליויחולואשרגוףההסתדרותמהווהשמא,לבחוןהצורך

המשפטכללי,כאמור.המינהליהמשפטלכלליההסתדרותשלכפיפותהמכוח

אלוכלליםשיצרווהם,המכרזיםלכלליעצמאינורמטיבימקורמהוויםהמינהלי
.המכרזיםחובתחוקשחוקקלפני

חוקבמסגרתכלולהאינהשההסתדרותהעובדהמןלהסיקניתןלא,ודוק.65
.עליהחליםאינםמינהלייםגופיםעלהחליםהמכרזיםכלליכיהמכרזיםחובת
להסדירנועדהואשכן,זהבהקשרשליליהסררמהווהאינוהמכרזיםחובתחוק
מלכתחילהנועדלאהחוק.בהמצויהאינהשההסתדרותבלבדמרגדרתזווית

.230ה"תשנ;826ככרך,ג"תשנת"ק42
לצוהשנייההתוספת;229,ח"תשמת"ק,1987-ח"התשמ(מכריים)העיריותתקנות43

וקבלתמכרזיםבדברהוראות,1958-ח"תשי,(אזוריותמועצות)המקומיותהמועצות
,ט"תשמת"ק,1989-ט"התשמ,(תיקון)(אזוריותמועצות)המקומיותהמועצותצו;הצעות

.1437,ט"תשמת"ק,1989-ט"התשמ(9'מסתיקון)(א)המקומיותהמועצותצו;1265
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,בהנהלתםאובתקציבםמעורבתאינהשהמשלהבגופיםהמכרזחובתאתלהסדיר
.זהבענייןהמחוקקשלמשתיקתודברלהסיקאיןוממילא
עריכתחובתלקבועבאהמוצעהחוק":הובהרהחוקלהצעתההסברבדבר

.44"בהנהלתםאובתקציבםמעורבתשהממשלההמוסדותבכלמכרזים
הטעם,המכרזיםחובתחוקלהצעתההסברמדבריהעולהכפי,ועודזאת.66

המינהליתהרשותעלשחלהאיסורמןנבעלאהחוקפיעלהמכרזחובתלהחלת
מובהקפרגמטימטעםכתוצאהאלא,הציבורכלפישלההאמוןומחובתלהפלות

מידהלאמותבהתאםציבורכספיהוצאתעלנאותמינהליפיקוחקיוםשל
ביותרהטובותההצעותלבחינתיעילהטכניקההמכרזובהיות,אובייקטיביות

.ציבורבכספיכשמדובר,זריםממניעיםהחלטותולמניעת
,הנורמטיביבמישוראינדיקציהלהוותכדיהחוקבהוראותאין,ממילא.67
המכרזשחובתמינהלייםגופיםבגדראינםזהבחוקנכלליםשאינםגופיםלפיה
.עליהםחלה

מכוחהמכרזיםדיניאתההסתדרותעללהחילישהאםהשאלהאתאפואנבחן
.מהותי-דוגוףהיותהמחמתהמינהליהמשפט

המינהליהמשפטמכוחהמכרזיםדיני(2)ר
.רביב'ניולסביתבפרשתשניתןהדיןבפסקיפתחכיהראוימןזובסוגיהדיון.68
המחזיק,פרטיגוףשלעניינונדוןמ45"בעיולסבית'נמ"בערביב97/207א"בע

כימפורשותוצייןחדשאבותביתלהקמתמכרזפרסםזהגוף.אבותביתומפעיל

."שהיאהצעהכלאוביותרהזולהההצעהאתלקבלמחויבתהמוסדהנהלתאין"
,ציבוריתהיותהשוםעלחברההועדפהבמכרזשהתחרוהבנייהחברותמבין,ואכן
לאזוחברה,עקאדא.מחיריהאתלהוזילכדיומתןמשאעמהנוהלכךואחר
%5שלבשיעורבנקאיתערבותלהפקידהחובהבענייןהמכרזבדרישותעמדה

ערבותחלף,שלהבתחברתשלערבותהפקידהזוחברהבאשר,ההצעהמגובה
אשר,(אזכתוארו)ברקהשופטכבוד.השוויוןתנאילכאורהנפגעובכך.בנקאית
מכרזבהליכיחלקהנוטלכללפיה,משפטיתלתוצאההגיע,הרובדעתאתביטא
לכלשווההזדמנותמתןתוך,בהגינות,ביושרלנהוגועליותנאיואתלקייםחייב
השופטשללדידו,חלהזוחובה.הפליהוללאשוויוןשלבתנאיםהתייחסותותוך
בשלבגםחוזיםבדיניהחלהלבתוםמעקרוןנובעתוהיא,פרטיגוףעלאף,ברק

הלבתוםכיגרס,המיעוטדעתאתביטאאשר,לוין'שהשופטכבוד.חוזיהטרום
כיברקהשופטכבודכדעתהייתההדיןפסקתוצאת.בשוויוןלנהוגמחייבאינו
.שוויםביןלהפלותרשאיאינו,מכרזהעורך,פרטיגוףגם

.42הערהלעיל44
.533(לאוד"פ,מ"בעיולסבית'נמ"בערביב79/207א"ע45
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חייבהאם:הייתהלדיוןשהועמדהוהשאלה,נוסף46לדיוןהובאזהעניין.69
?מכרזעורךשהואעת,בשוויוןלפעולפרטיגוף

לפעוללחובהלבתוםחובתזההתמידלאאכןכיגרסשמגרהנשיאכבוד
.רוחועלהעולהכפיבעסקיוולעשותלהפלותכללבדרךרשאיוהפרט,בשוויון
הצעותהזמיןשהואהרי,מכרושלבדרךעסקיואתלנהלהפרטמשבחרואולם
להיחשבשוויוניתבלתיגישהיכולהזהבמקרה.בשוויוןבהןינהגכיציפייהויצר

הנשיאלביןבינומחלוקתאיןכי,צייןלוין'שהשופטכבוד.לבתוםלחוסר
הנהוגותלאלובדומהחובותעצמועלליטולרשאיהפרטכיברקוהשופטשמגר

בנסיבותהדיןבעלימהתנהגותלהסיקניתןהאםהיאהשאלה.המינהליבמשפט
ינהגכיהציבורשלציפייהיצרפרטיאדםשהנוהמכרזבעלכי,הספציפיות
להעלותניתןהאם,לכאןאולכאןראיותבהיעדר?שוויוןשלבדרךבהצעות

תשובתו?לבבתוםלנהוגהחובהמןהנגזרכעיקרון,בשוויוןלנהוגהחובהאת

לויןהשופטשללדעתוהצטרפוומלץאלוןהשופטיםכבוד.בשלילההיאלכך
המכרזתחוםאלהשוויוןעקרוןהחדרת,לדידם.(הרובלדעתוודעהנהפכהוכך)

נגזראינוהשוויון.ההתקשרותחופשבעקרוןנחוצהבלתיפגיעהמהווההפרטי
תחרות.הפרטיהמשפטבמישורצדדיםהמחייב,הלבתוםשלהעיקרוןמןבהכרח
עלשהוצאבמכרזהמשתתפיםהצדדיםוכלל,שוויוניתתחרותבהכרחאינההוגנת

.השוויוןעקרוןשללהפעלתומצפיםאינםפרטיגוףירי
,המינהליבמכרזמסדאבןהואהשוויוןעקרון,ומלץאלוןהשופטיםלדעת
כרשותשמדוברמכךשםנובעתהשוויוןחוכת.מינהליגוףהואשהמזמיןמכיוון

משאביםלחלקהמחייבתהיאהנאמנותחובת.הציבורשלנאמןהמהווהמינהלית
.הפרטאצלקחמתלאשכזונאמנותחובת.עליהםהמתחריםביןבהגינותוחוזים
הנוהלבתוםעקרוןכיהדעהאתהביע(מיעוטבדעתהפעם)ברקהשופט.70
.מסויםמכרזשלהספציפייםהצדדיםבציפיותתלויהשאינהאובייקטיביתנורמה
דיןפסקיהםהמכרזמיסודותכאחדהשוויתנקבעשבהםהדיןפסקירוב,אכן

אינםמכרזיםדינישלהיסודעקרונותאך.שלטוניגוףהיההמכרזבעלשבהם
.המכרזשלמאופיו-אלאהמכרזבעלשלהשלטונימאופיונגזרים

המכרזיםלכלמשותפותהן,מידותטוהר,שוויון,הגינותשלהיסודדרישות
שלמאופיוולאהפעולהשלמאופיהנובעותהן.יהאאשרהמכרזבעליהא-

רשאיחוזהשלכריתתולקראתומתןמשאלנהלהמבקשהפרט,כךמשום.מבצעה
זוהי.שוויוןשלבדרךלקיימועליו,במכרזנוקטהואאםאך.שוהםביןלהפלות
.ידועלהננקטהאמצעישלמהותומעצםהנובעתחובה
נוקטכאשר,אםהעליוןהמשפטביתשופטיביןמחלוקתכןאםקיימת.71
כשאין,בשוויוןיפעלכיציפייהמכךכתוצאהנוצרת,מכרזשלבדרךהפרט
בשוויוןלנקוט,הפרטעלגם,חובהקמה-הנוצרתהציפייהזואםכיחולק

.(יולסביתעניין:להלן)441(1)מגר"פמ"בע'ושותרביב'נמ"בעיולסבית82/22נ"ד46
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ברקהשופטכבודלדעת.זומנקודהחורגתהמחלוקתואולם.הפליהאיסורתוך
מהותומעצםנובעתוהיאהצדדיםמציפייתנובעתאינהבשוויוןלנהוגהחובה

בעלשלבציבוריותותלויהאינההמכרזבהליכיהשוויוןחובת,לדידו.המכרזשל
."מכרזאינוהמכרזובלעדיו,המכרזשל'אפונשמת'הואהשוויון":אלא,המכרז
,בשוויוןינהגוכיהצדדיםמןאישמצדציפיותאיןאםאף,זולקביעהבהתאם

המכרזשלוממהותומאופיוכתוצאהוזאת,בשוויוןלנהוגהחובהתקום
.כמכרז
.מהימכרזשלמהותולהביןאפשרויותשתיקיימותכילהבהירישכאן.72
המכרזבעלבוחרמכןלאחרכאשר,הצעותלהציעהזמנהבמכרזלראותניתן
.האישיותלהעדפותיובהתאם,בעיניוישרההנראיתההצעהאתההצעותמבין
לפנילמעשהמצייןהמכרזבעלכאשר,תחרותשלמנגנוןבמכרזלראותוניתן

המשחקכללי.מסוימיםמשחקלכלליבהתאםשתתבצעעסקהזוהיכיהמתמודדים
מתחייבהלהכאשר,המכרובעללפנילהתחרותהמעונייניםשלהזמנה:הםבמכרז
.ובשוויוןבהגינותאך-משלוקריטריוניםפיעלהצעותיהםביןלהכריעכלפיהם

שלהתחייבותשבפנינוהרי,מכרזשלמהותובהבנתהשנייהלדרךבהתאם
תפקידכןאםזהו.ביניהםבתחרותלהכריעבמכרזהמשתתפיםכלפיהמכרזבעל
החובההימנונובעתזהתפקידשלוטבעוטיבומעצםוממילא,שיפוטי-מעין
פרטיכגוף,המכרזבעלשלוזהותומהותוכיברורזהבמקרה.בשוויוןלנהוג

ולאהתפקידמןנובעותההתנהגותנורמות.רלוונטיתאינהכלל,ציבוריכגוףאו
.בתפקידשנושאמישלמזהותו

,כןאם,הנהיולסביתבענייןהעליוןהמשפטביתשופטיביןהמחלוקת.73
פרטיכגוףהמכרזבעלכאשר,הצעותלהציעבעלמאהזמנההמכרזמהווההאם

זושמאאו,האישיותהעדפותיופיעלעסקייםיחסיםלקשורלהעדיףרשאי
לפנילהתחרותמסויםציבורשלהזמנהתוך,משחקכלליפיעללנהוגהתחייבות

מכןולאחר,ביניהםלהכריעשיפוטימעיןתפקידעצמועלהנוטל,המכרזבעל
.בחוזהעמולהתקשרכדי,בתחרותהזוכההצדעםומתןמשאלנהל

מינהליגוף:הבאההתוצאהכןאםעולהיולסביתבענייןהדיןמפסק.74
שלכנאמןמעמדולנוכח,מקרהבכל,בשוויוןלנהוגחייבבמכרזלציבורהפונה
הרגנתבדרךאליוהפוניםביןולהכריעושירותיםחוזיםלספקהאמור,הציבור

לעומת.הציבורשלכנאמן,האמורהגוףשלממהותונובעתזוחובה.ושוויונית
.הצעתומשמעותאתלבחוןשישהרי,במכרזלציבורפונהפרטיגוףכאשרזאת
,ביניהןשפיטהשלאלמנטהנעדרת,הצעותלהציעהזמנהמשוםבהצעהרואיםאם

ביןלהפלותרשאיוהוא,בשוויוןבהצעותלנהוגההזמנהבעלעלמוטלשלאהרי
משוםבהצעהרואיםאםואולם.עיניוכראותהצעהמביניהםולבחורהמציעים

המכרזבעלכי,הואמכךהיוצאשהפועלהרי,המכרזבעללפנילהתחרותהזמנה
לעשותעליוזהבמקרה.ביניהםלשפוט,המתחריםכלפי,וולונטריבאופן,התחייב

,וטבעוטיבועצםמחמת,כשלעצמויוצרשיפוטיתפקידשכן,ובשוויוןבהגינותכן
.הולמתנורמטיביתלרמהבהתאםלנהוגחובה
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בשוויוןלנהוגהחובהאתלבססיולסביתבענייןשנעשההניסיון,ודוק.75
.בשוויוןלנהוגמחייבאינולבתוםשכן,קושיעורר.לבתוםשלעקרונותמכוח
קשייםמציינותוהנמקותיהםברקהשופטכבודעלהרובשופטיחלקובכך
גוףעלהשוויוןחובתהחלתלצורךככליהלבתוםתורתלהפעלתמשקלכבדי
,שיפוטימעיןתפקידהיוצרתחרותשלמנגנתבמברזרואיםאם,זאתלעומת.פרטי
נוצרתזואמוןחובת.לבבתוםלנהוגחובהרקולאאמוןחובתשנוצרתהרי

המכרזבעלשכםעלהוטלאשר,שיפוטיהמעיןהתפקידשלמהותועצםמכוח
כלפיהםאשרהמתחריםשלהמסויםהציבורכלפימכוונתוהיא,הסכםמכוח
המעיןהתפקידמעצםהנובעת,זואמוןלחובתהנוגעבכל.האמורההסכםמכוון

לנהוגחובהגוררתהיאכילחלוקיהאקשה,הלבתוםמחובתלהבדיל,שיפוטי
.בשוויון

כלפיאמוןחובתהחבבגוףמדוברשבומקוםכינמצאזהלניתוחבהתאם.76
חובתשליוצאכפועל,הדעותלכלהמכרזעלתחולהשוויוןשחובתהרי,הציבור
.אמוןחובותכשלעצמוהיוצרמנגנוןבמכרזרואיםאיןאםאףוזאת,זואמון

מכרזכביצועההסתדרותעלהמליםהנורמטיבייםהכללים(3)ד
לכאורהמחייבלהסתדרותביחסדלעילהנורמטיביותהמסקנותשליישום.77

כלפישלההאמוןוחובת,ההסתדרותשלמהותי-הדואופיהלנוכחכילהסיק
.הציבוריבמשפטהנוהגיםהמכרזיםדיני,נכסיהמכירתעליחולו,הציבור
המשפטמתחוםלפעולותביחסהציבוריהמשפטכלליכי,לעילציינו,זאתעם

מיושמים,וולונטריתהתארגנותשביסודומהותי-דוגוףידיעלהנעשותהפרטי
.ומחמירנוקשהפחותבאופן

באופןלהחילישהמכרזיםדינימתחוםעקרונותאילולבררעלינושומה,לפיכך
מחד-מכרזיםחובתלחוקבמישריןכפוףאינואשר,מהותי-דוגוףעלדווקני
.גיסאמאידך-כפוףמהותי-דוגוףאיןמכרזכלליולאלו,גיסא

.מכרזשלביסודוהמונחיםבעקרונותלדעתנומצויהזולשאלההתשובה.78
:המכרזתשלביסודוהמונחיםהעיקרייםהרעיונותהםשניים

ענייניהניהולידיעלתקיןממשלהבטחתהיינו-המינהליהאינטרס(א)"
לכלוהוגןזההויחסשווהסיכוימתןמשוםבהשישבדרךהרשותשל
כזהבאופןמעשיהלכלכלהרשותעלזהאינטרסבשל.הציבורמתוךאיש
שנועדו,כלליםפיעלאלא,שירותיםאואספקהבמתןזכויותתעניקשלא

והוראותיהםבשיקוליהםאמוןוליצורפניםמשואוהיעדרשוויוןלהבטיח
.הציבוריהמינהלעלהמופקדיםשל

.505,511(1)לאד"פ,שמשביתהמקומיתהמועצה'גגוזלן76/368צ"בג47
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המציע,הספקאוהקבלןמןלהשיגהמטרה,משמע-העסקיהאינטרס(ב)
אוהשירותשל,האפשריתביותרהמעולההאיכותאת,אספקהאושירותים
דרישותיהאתהתואםהמועדותוךהאפשרככלנמוךמחירתמורת,המוצר

בעלכלשלכעניינוהציבוריתהרשותשלעניינה,אומרהווה.הרשותשל
מושכלבשימושהיתרביןהמתבטאדבר,יעילמשקלנהלהואעסקים

ככלזולמחירתמורתהתועלתמירבלציבורשתצמחכדיהציבורבכספי
.האפשר

השלכהלהםישאלא,מרעהוהאחדמנותקיםאינםאלהאינטרסיםשני
מירבהשגתלשםכשריםהאמצעיםכללא,גימאמחד.זהעלזהוהשפעה
ועלותתמחירשיקוליכילומראיןשגםכפי,כמתואר,הכלכליתהתועלת
.הציבוריהשיקולבכיפהשולטכאשרוישימיםרלבנטייםלהיותפוסקים
האמוריםהאינטרסיםשניביןנאותשילובליצורכדינוצרההמכרזשיטת
להפיקהמינהליתהרשותתנסהפיהםעלאשר,פעולהעקרונותולקבוע
היסודמןהיונקיםתקיןומינהלאתיקהכלליעלשמירהתוך,כלכליתתועלת
."אותוומשקפיםהציבורי

אופיולאורכיאנוסבורים,מכרזביסודהמונחהמינהלילאינטרסביחס.79
עללהחילאפואיש.ההסתדרותעלגםלהחילויש,מהותי-הדוהגוףשלהציבורי

על.בשוויוןלנהוגהחובהאתהכוללותהמכרזיםדינימתחוםנורמותההסתדרות

השוויוןבעקרוןפגיעהשאיןככל,זאתלעומת.להתנותניתןלאהשוויוןחובת

בכיפהשולט,העסקיהאינטרסעלגםמושתתהמכרזכיהעובדהשלנוכחהרי
אםלגיטימייםיהיוהדברים:לאמור."הלשוןבידוהמוותהחיים"לפיוהכלל
-במכרזלהתנותניתן.זהעיקרוןלפיהמכרזבמסמכימראשמפורשותנאמרו

הזולהההצעהאתלקבלההתחייבותעצםעל-מפורשותנאמרשהדברעודכל
ומתןמשאלנהלרופאייהאהמכרזבעלכילקבועוכן,שהיאהצעהכלאוביותר

.ביניהםהתחרותלנהלאףאו,אחדיםמציעיםעםנפרד
המזמיןשאין,המכרזבתנאינאמרשבומקוםכייולסביתבענייןמצינו,כך.80

עומדזהשתנאיהרי,שהיאהצעהכלאוביותרהזולהההצעהאתלקבלמתחייב
ומתןמשאלנהלהמכרזבעלבחר,המכרזפתיחתשלאחרהעובדהגם.בתקפו
במשאלהשתתףהזדמנותאחריםלמציעיםשנתןבלי,אחדיםמציעיםעםנפרד
הייתהלדיוןשעמדההיחידההשאלה.תביעהעילתלהםהקנתהלא,כזהומתן

.בשוויוןלנהוגהחובה
תחרותליצורכדי,מכרזבהליכילרעהלהשתמשיוכללאמכרזבעלואולם.81

,להתקשרממילאמעונייןהואשעימומציעעללחץלהפעילבמגמהפיקטיבית
אותועםיותרטובהעסקהלהשגתלחץכאמצעיהאחריםבמציעיםשימושתוך
לפיוסיכוןעצמועלנוטלבמכרזהמשתתףכיהנחהמנקודתלצאתאין.מציע
,במכרזהמשתתפיםהצעתאתלקבלכללבדעתואיןכימראשיודעהמכרזבעל
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רקנועדוהמכרו,עימולהתקשרממילאמתכווןהואכימראשיודעלחלופיןאו
.יותר48טובההצעהלהציעלהביאו

סיכום

:כדלקמןשעיקריהן,רבותאופרטיביותמסקנותנובעותלעילהאמורמן.82

,העבודהמשפטבמישורהכלליתההסתדרותשלדיןפיעלתפקידיהלנוכח(א
המשפטביתלפסיקתבדומה,מהותי-דוכגוףתוגדרההסתדרותכילהניחסביר

.קדישאחברהובענייןהחשמלחברתבענייןהעליון
המינהליהמשפטמןכלליםההסתדרותעלחליםכינראהמכךכתוצאה(ב
,ההסתדרותשלפעולותיהלכלביחסיחולואלוכללים.הפרטיהמשפטכלליבצד

.הפרטיהמשפטבתחוםפעולותיהלרבות
מהותי-דוגוףידיעלנעשותכשהן.גיסאמאידך-כפוףיישומם,זאתעם(ג

,הגינותשלהחובות.מינוריבאופןבפסיקהנעשה,וולונטריתהתארגנותשביסודו
נוקשיםפחותכלליםמהןנובעיםאך,זהגוףעלאפואחלותבאלווכיוצאשוויון

.ומחמירים
מהותי-דוגוףיוכללא,בשוויוןלפעולהחובהעלכיעולההפסיקהמניתוח(ד

תוךשוויוניבאופןבמכרזהמשתתפיםכלפילנהוג,כןעלחייבהוא.להתנות
.נסתריםבשיקוליםהתחשבותוללא,ודרישותיוהמכרזתנאיקיוםעלהקפדה
הגוףמעונייןאותםהנקסיםאתלהציעהחובההןנובעותהשוויוןמעקרון(ה
החל,המכרזהליכיבכללפעולהחובהוהן,הרחבלציבור,למכורמהותי-הדו

.שוויוניבאופן,בוהסופיתההחלטהלקבלתועדפרסומוממועד
עלומשפיע,המכרזהליכיתוםלאחראףלפעולממשיךהשוויוןעקרון(ו

שלקיומועלהקפדההיעדר,למשלכך.ופרשנותושנחתםהחוזהשליישומו
שארכלפיהשוויוןעקרוןשלכהפרהלהיחשבעלולה,וכלשונוככתבוהחוזה

מוטלתהשוויוןלעקרוןבהתאם.פוטנציאלייםמשתתפיםוכלפיבמכרזהמשתתפים
שאותםוהמסגרותהתנאיםפיעלדקדקניבאופןלפעולהמכרזבעלעלהחובה
.מראשקבע
בעלמחויב(ההצעותהגשתלאחר)הראשוןבשלבכי,נובעהשוויוןמעקרון(ז

כגון,המכרזשלהמוקדמיםהתנאיםבכלהמשתתפיםעמדוהאםלבדוקהמכרז
אםגם,מקדמיתנאיעלדהולמאןלוותררשאיאינוהמכרזבעל.ערבותהפקדת

הצעתוגובהלאור,ביותרורצויההיאחיוניתבמכרזגורםאותושלהשתתפותו
-השנילשלבלעבוריוכלו,המכרזבתנאישעמדומשתתפיםרק.בזהוכיוצא
.השוויוןחובתתיפגם,כןלאשאם,ההצעותבחירתשלב

חוזיםכהן'ונפרידמן'ד;85(2)לחד"פ,המכרויתועדת'נדר83/245צ"בגראהזהלעניין48
.594-595(אכרך,א"תשנ)
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לנהוגרשאימהותי-דוגוףשהנוהמכרובעלאיןההצעותבחירתבשלב(ח
ביותרהטובהההצעה,זאתעם.ביותרהטובהבהצעהלבחורחייבהוא.כשרירות

עקרון.נוספיםרביםשיקוליםוייתכנו,ביותרהגבוהההכספיתההצעהבהכרחאינה
שיקוליםעלהמכרזאתלהשתיתהחובהואתהאפשרותאתמונעאינוהשוויון
מביןלבחורשיוכלבאופןתנאיואתלעצברשאיהמכרזובעל,מגווניםעסקיים
הכספיתההצעהאינההיאגםביותרהטובהבצורהאותושתשרתזואתההצעות
.ביותרהגבוהה

זהעיקרוןפיעל."הכוחותמקבילית"המכונהעקרוןקיים,לכךבהתאם(ט

ההצעותביןהכספישההפרשוככל,יחסימבחןפיעלההצעותאתלהשוותמותר
.רלבנטייםוניסיוןכושרלשיקולייותררבמשקללתתמותרכן,יותרקטן

אינםאליוהניגשיםאשר,פומביבמכרזמדוברכיהעובדהלנוכחדווקא
כברבקפידההנבחנות,ספציפיותכשירויותבעלתמצומצמתלקבוצהמשתייכים

בבחירתשיקוליוביןלשקללהמכרובעלשרשאיהרי,ההצעותהגשתבשלב
רלבנטייםשאלומקום,המציעשלוניסיונוכשירויותיואתגם,שהוגשוההצעות
.המכרזלנשוא
מפורשותהדברנאמרשבומקום,המכרזבעלרשאיגם,העסקיהשיקוללאור(י

לשקולרשאיהואכי,כלשהיהצעהלקבלמחויבאינוהואכילקבוע,המכרזבתנאי
אך,כספיתמבחינהביותרהגבוההאינהאשר,הצעהולקבלממונייםלאשיקולים

אחריםרלבנטייםגורמיםגםמשקלליםכאשרשהוצעואלומביןביותרהטובההיא
.בזהוכיוצאאסתטיקה,איכות,ביצועמהירות,ניסיון,ביצועיכולת,אמינות:כגון
המכרזבעליאתומחייבתשרירותהמונעתבשוויוןלנהוגלחובהבנוסף(יא

כלשהובמציעתהאאשרפגיעתםתהא,מראששנקבעוכפיתנאיוכלעללהקפיד
עליעלהלאכינובעוממנה,בהגינותבמציעיםלנהוגחובהקיימת,בושחפצים
,המציעיםמןבמילבחורחפץאיןכימראשיודעיםכאשר,המכרזאתלבצעהדעת

.הצעתואתלשפרלולגרוםרקהיאוהמטרה,מקרהבכליזכהפלונימציעכיאו
הטובהההצעהבעליהאשהזוכה,לכךלגרוםהמיועד,משחקשלסוגהואהמכרז
שבומקום.תהאאשרמיהותותהא,הרלבנטיםהשיקוליםכלשלבשיקלולביותר

שאינה,המשחקכללישלבהפרהמדובר,מראשידועההבחירהאיאוהבחירה
.אסורהוממילאהוגנת




