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  תוכן עניינים

  
Afik & Co. marks the birthday of author of the French national anthem, La Marseillaise - Claude Joseph Rouget de Lisle (10 mai 1760 - 26 
juin 1836) 

  )1836יוני,  26 - 1760מאי,  10קלוד ז'וזף רוז'ה דה ליל ( -לה מרסייז  -אפיק ושות' מציינת את יום הולדתו של מלחין ההמנון הצרפתי 
Afik & Co. marque l'anniversaire du l'auteur de La Marseillaise - Claude Joseph Rouget de Lisle (10 mai 1760 - 26 juin 1836) 

   ביטול מכרז, אימתי? .     מאמר:1
Article: Cancelation of Tenders, When?   

   ממשרד אפיק ושות' יאיר אלוני מאת עו"דת המכרזים, ביטול מכרז על ידי ועד מאמר בנושא
An article on cancelation of tenders by the tender’s committee by Yair Aloni, Adv. Of Afik & Co. 

  לאומיים- קרן הסיוע בפרויקטים ומכרזים בין .     מאמר:2
Article: Grants to Fund of International Pilots and Tenders 

מאת הגב' נילי שוחט, נלאומיים על ידי השתתפות במימוןתכנית לסיוע חברות ישראליות בגישה לפרויקטים ביה מאמר בנושא
  .ספארק יועצים

An article on the Israeli Ministry of Economy supporting Israeli companies in approaching international markets by assisting in 
financing, by Nili Shohat, Spark Financial Consulting. 

  עדכוני תאגידים, הגבלים עסקיים וניירות ערך.    3
Corporate, Antitrust and Securities Law Update 

 הערכה אחרותאך ניתן להפעיל גם שיטות  DCFבדר"כ הערכת שווי חברה תהיה בשיטת ה  .א
כלכלי ת"א: פרשנות הסכם היא לפי אומד דעת שני הצדדים ולא צד אחד ובהעדרו, לפי תכלית ההסכם; הערכת שווי חברות

   .אך גם שיטות אחרות ניתנות לשימוש DCFתהיה דרך כלל לפי שיטת ה
Ordinarily company valuation will be by applying the DCF method but other methods may also be applied 
 

 לא קיימת סמכות לכונס נכסים בפשיטת רגל או מפרק לקבל גישה לתיבת דואר אלקטרוני  .ב
העליון: הוראות חוק הנוגעות לדואר לא חלות על דואר אלקטרוני; לכונס נכסים או מפרק אין סמכות לפי חוק לקבל גישה לתיבת

  דואר של החייב.
A receiver in bankruptcy and a liquidator do not have the right to access an e-mail box 
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  ודיני עבודה רוחניעדכוני משפט מסחרי, קנין .    4
Commercial, Intellectual Property and Labor Law Updates 
 

 לשון הרע לא ייחשבעובדות בור לא חושב שהוא קמפיין פרסומי הומוריסטי שברור שהצי   .א
שכזה בביקורתיותהעליון: אין בפרסום הבעת דעה כללית כנגד מתחרה עסקי משום לשון הרע שכן הצרכן לוקח מראש פרסום 

  ובחשדנות כלפי המפרסם.  
A humoristic commercial campaign is not defamation when it is clear that the public will not think that it 
presents facts 
 

 הימנעות ממתן קרדיט ליוצר שעשועון טלוויזיוני מהווה הפרת זכויות יוצרים  .ב
קרדיט בעבורקבלת מחוזי ת"א: פורמט טלוויזיוני עשוי להיחשב כ"יצירה מוגנת" והפרת זכותו המוסרית של יוצר הפורמט ל

  .מהווה הפרת זכויות יוצרים -יצירתו 
Refraining from giving credit to the creator of a television show constitutes copyright infringement 
 

  גירהעדכוני ה.    5
Immigration Law Updates 
 

  שלא כדין מהווה שיקול נגד בקשה להיתר שהיה מטעמים הומניטרייםשהיה בישראל 
שלא כדין בטרם ם: משרד הפנים רשאי לדחות בקשה למעמד בישראל מטעמים הומניטריים אם המבקש שהה בישראל -מנהלי י

  הגשת הבקשה.  
Staying in Israel without a permit constitutes a consideration against accepting a motion for status due to 
humanitarian reasons 
 

 עדכוני מקרקעין    .6
Real Estate Updates 

  ביטול הסכם מכר מביא לפקיעתו של יפויי הכוח הבלתי חוזר שניתן במסגרתו
 שהוא בלתי חוזר.ההסכם שבמסגרתו ניתן, יפויי הכוח בטל גם אם נרשם בו  מחוזי ת"א: יפויי כוח אינו עומד בחלל ריק ואם בטל

Termination of a sale agreement leads to the expiry of an irrevocable power of attorney granted within the 
framework of the agreement 
 

  
מידעאיש וכולל  9,100אחת לשבועיים לקהל של כ  ץמופה', עורכי דין ונוטריון, משרד אפיק ושות אפיק משפטי הוא המגזין המקצועי של

   המעניינים את הקהילה העסקית והינם בתחומים בהם עוסק המשרד.  עסקיים-מקצועי תמציתי בנושאים משפטיים
  ובכותרת לכתוב "אנא הסירו/צרפו אותי לרשימת התפוצה".  sletter@afiklaw.comnew להסרה או הצטרפות יש לשלוח מייל לכתובת 

ייעוץ משפטי ובכל נושא במגזיןאמור בלכל אדם ובלבד שיועבר בשלמות וללא כל שינוי. אין  וניתן להעבירמגזין זה כפוף לזכויות יוצרים אך 
  קבל החלטה כלשהי.מומלץ לפנות למשרדנו על מנת שהעובדות תיבחנה היטב בטרם תת

  http://www.afiklaw.com למאגר פרסומים קודמים:  
  

 
Afik News is the biweekly legal and business Israel news bulletin published by Afik & Co. (www.afiklaw.com).  Afik News is 
disseminated every second week to an audience of approximately 9,100 subscribers and includes concise professional data on 
legal and business Israeli related issues of interest to the business community in areas in which the Afik & Co. firm deals.  
For removal (or joining) the mailing list please send an email to newsletter@afiklaw.com with the title "Please remove from mailing 
list" or "Please add me to the mailing list."   
The Afik News bulletin is copyrighted but may be freely transferred provided it is sent as a whole and without any changes. Nothing 
contained in the Afik News may be treated as a legal advice.  Please contact Afik & Co. for a specific advice with any legal issue 
you may have.   
For previous Afik News publication see http://www.afiklaw.com. 
 
 



  ביטול מכרז, אימתי? מאמר:. 1
Article:  Cancelation of Tenders, When? 

  
  .ביטול מכרז על ידי ועדת המכרזיםבנושא מאמר 

An article on cancelation of tenders by the tender’s committee.    
 

  האנגלית ניתן למצוא בקישור:העברית ואת המאמר בשפה  
The article in Hebrew and English may be found in the following link: 

.pdf230http://www.afiklaw.com/files/articles/a  

העוסק במשפט האזרחי ), www.afiklaw.comאפיק ושות' (משרד דין ב עורך יאיר אלוניהמאמר הוא מאת 
 והמסחרי, לרבות בתחום המשפט המינהלי ודיני מכרזים.  

   
The article is by attorney Yair Aloni, Adv. of the law office of Afik & Co., Attorneys and Notary 
(www.afiklaw.com) whose main practice areas are commercial and civil law, including 
administrative law and tender law.  
 

 לאומיים- קרן הסיוע בפרויקטים ומכרזים ביןמאמר: . 2
Article: Grants to Fund of International Pilots and Tenders 

  
לסיוע חברות ישראליות בגישה לפרויקטים בינלאומיים על ידי  של משרד הכלכלה התכנית מאמר בנושא

  .מאת הגב' נילי שוחט, ספארק יועצים ,השתתפות במימון
An article on the Israeli Ministry of Economy’s program supporting Israeli companies in 
approaching international markets by assisting in financing, by Nili Shohat, Spark Financial 
Consulting. 
 

  את המאמר בשפה האנגלית והעברית ניתן למצוא בקישור: 
The article may be found in the following link: 

http://www.afiklaw.com/files/articles/sc230.pdf  

יזמות, שיווק ופיתוח  Spark Consulting -, ושותפה בMBAהמאמר הינו מאת הגב' נילי שוחט, רו"ח, עו"ד,  
חברה, עימה משתף משרדנו פעולה בליווי לקוחות, מתמחה ).  הconsulting.co.il-www.sparkעסקי (

בהגשה לתוכניות המדען הראשי ובניית תכניות עסקיות ותוכניות שיווקית התפורות לצרכי הלקוח ובליווי יזמים 
   בגיוס הון.

   
Nili Shohat, CPA, attorney, MBA is a partner at Spark Consulting (www.spark-
consulting.co.il). Spark, with whom our office cooperates, specializes in submission of 
requests for grants from the Chief Scientist, writing business plans and marketing plans 
custom made for the client and in escorting entrepreneurs in raising capital.     
 

  תאגידים, הגבלים עסקיים וניירות ערך. עדכוני 3
    Corporate, Antitrust and Securities Law Updates 

 אך ניתן להפעיל גם שיטות הערכה אחרות DCFבדר"כ הערכת שווי חברה תהיה בשיטת ה  .א
Ordinarily company valuation will be by applying the DCF method but other methods may also be 
applied 

המשפט -, המחלקה הכלכלית בבית23.04.2017אסתר גולדפרב נ' חברת מ וויסבורד ובניו בעמ,  15125-11-15תא (ת"א) [
 יפו, כבוד השופטת רות רונן] -המחוזי בתל אביב 

 
כי השווי שמונו שני מערי   לצורך היפרדות בעלי מניות סוכם על מנגנון הערכת שווי ורכישה לפי תוצאתו.

) מכיוון שקבעו שבמקרה זה לא ישקף נכון את DCFהחליטו לא להשתמש בשיטת היוון תזרים המזומנים (
) והשני בשיטת השווי הנכסי הנקי runoffהשווי. האחד בחר להשתמש בשיטת מימוש לנכסי החברה (

)NAV.(  ש לפרש ההסכם בהתאם.אחד הצדדים טען כי פרשנות זו מנוגדת לאומד דעתו בעת ההסכמה וי 
בית המשפט קבע, כי פרשנות הסכם נעשית בהתאם לאומד דעת שני הצדדים ואם לא ניתן לאתר אומד 

לכן לא ניתן לפרש את ההסכם בהתאם  דעת כזה, בהתאם לתכלית האובייקטיבית המשותפת של ההסכם. 
   .הדעת הסובייקטיבי של אחד הצדדים אם לא קיבל ביטוי בהסכם הכתוב-לאומד

היא השיטה המועדפת להערכת שווי, אך אין זו השיטה הבלעדית  DCF-ההלכה הפסוקה היא כי שיטת ה
, העריכו את השווי גם בהתאם DCF-מכיוון שהמומחים היו מודעים לקיומה של שיטת ה   שאין בלתה.
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ה שנתוני דעתם המקצועי ולאור העובד-לשיטה זו אך בחרו להעדיף שיטת הערכת שווי שונה, לפי שיקול
  החברה הצדיקו לגישתם שימוש בשיטה אחרת, בית המשפט לא יתערב בשיקול הדעת.

  
For the separation of shareholders, a valuation mechanism was agreed and thereafter 
one party will purchase the other's shares.  The experts appointed decided not to apply 
the Discounted Cash Flow (DCF) system because they set that in this case it will not duly 
reflect the valuation.  One chose to apply the Runoff method and the other the Net Asset 
Value (NAV) method.  One of the parties argued that this construction is against its intent 
at the time of entering the agreement and the agreement should be construed 
accordingly. 
The Court held that construction of an agreement is made pursuant to the intention of 
both sides and if such cannot be traced, pursuant to the joint objective purpose of the 
agreement.  Thus, one cannot construe the agreement pursuant to the subjective intent of 
one of the parties if it was not written in the agreement.   
Caselaw sets that the DCF method is the preferred method for valuation, but this is not 
the only method.  Because the experts were aware of the DCF method, applied that 
method first, but chose a different method, under their discretion and due to the fact that 
the data of the company justified application of a different method, the Court will not 
interfere with their discretion. 
 

 לא קיימת סמכות לכונס נכסים בפשיטת רגל או מפרק לקבל גישה לתיבת דואר אלקטרוני  .ב
A receiver in bankruptcy and a liquidator do not have the right to access an e-mail box 

  , בבית המשפט העליון, כבוד השופט נועם סולברג]07.04.2017ריקובסקי, אלון ריחני, נאמן על נכסי ה נ' צבי סט 129/17רעא [
  

כונס נכסים בפשיטת רגל ביקש לקבל גישה לתיבת דואר של פושט הרגל באמצעות סמכות החקירה 
 הכללית שלו, כשהחוק אף מאפשר מפורשות הסתת מלוא הדואר של פושט הרגל אל הכונס.

להבדיל מבקשת   חוק הנוגעות לדואר אינן חלות על דואר אלקטרוני. בית המשפט העליון קבע, כי הוראות
החוק מאפשר   הסתת דואר, עיון בתיבת דואר אלקטרוני משמעה צו חיפוש בכל הארכיון של בעל התיבה.

דרישת מידע מצד שלישי אודות החייב ומשמעו של דבר שמפרק של חברה או כונס נכסים של פושט רגל 
י רק 'מידע או מסמך', ואין לכלול בכך גישה 'חופשית' לחשבון דואר אלקטרוני, רשאי לדרוש מצד שליש

שיאפשר לנאמן או המפרק לערוך בו חיפוש ככל העולה על רוחו. ספק האינטרנט משול למי שמחזיק 
במפתח למחסן של פושט הרגל והחוק אינו מאפשר לדרוש ממנה מפתח זה, אלא רק מידע או מסמך 

 ו.קונקרטי הקיים אצל
    

A receiver in bankruptcy moved the Court for access to the e-mail box of the bankrupt 
using the general investigative powers, where the law even specifically empowers 
diverting of all mail of the bankrupt to the receiver. 
The Supreme Court held that provisions of law applicable to mail do not apply to e-
mail.  Unlike a motion to divert mail, reviewing an e-mail box means a search and seizure 
in the whole content of the archives of the box owner.  The law enables demanding data 
from a third party on the debtor and it means that a liquidator of a company or a 
bankruptcy receiver may demand a third party to submit only "data or document" and that 
does not mean "free" access to the email account that will enable the receiver or liquidator 
to search as it sees fit.  The internet service provider is the equivalent to a holder of a 
gatekeeper of a storage place of the bankrupt and the law does not enable receiving the 
key but only specific data or document held by the keeper. 
 



  
-5-  

  
www.afiklaw.com Afik & Co., Attorneys and Notary               וטריוןאפיק ושות', עורכי דין ו 

 

  

  רים ועבודהעדכוני משפט מסחרי, זכויות יוצ. 4
  Commercial, Intellectual Property and Labor Law Updates 

 לשון הרעקמפיין פרסומי הומוריסטי שברור שהציבור לא חושב שהוא פרסום עובדות אינו  .א
A humoristic commercial campaign is not defamation tort when it is clear that the public will not 
think that it presents facts 

, בית המשפט העליון בשבתו כבית 30.04.2017איי די איי חברה לביטוח בע"מ נ' לשכת סוכני הביטוח בישראל,  3322/16[עא 
  משפט לערעורים אזרחיים, כב' השופטים יצחק עמית, מני מזוז, ענת ברון]

ומי בו היא מציגה את המתחרים שלה באופן גרוטסקי על דרך הפארודיה וההקצנה חברה ביצעה מסע פרס
  ונתבעה על כך (קמפיין "שוקה" של ביטוח ישיר המציג את סוכני הביטוח באופן מגוחך). 

בית המשפט העליון קיבל את ערעורה של החברה כנגד צווי מניעה שהוציא בית המשפט המחוזי וחיובה 
פיין הציג את המתחרים באופן גרוטסקי על דרך הפארודיה וההקצנה אין בכך כדי בכספים.  למרות שהקמ

להוות תיאור כוזב כהגדרתו בחוק עוולות מסחריות או הטעיה, שכן מדובר בהצגת דעה כללית באופן 
היתולי ומשעשע על מתחרה עסקי ולא בתיאור עובדתי, כך שאין כל חשש כי המסר הפארודי המועבר 

ידי הצרכן. כמו כן, אין המדובר בלשון הרע בשל הוראת חוק ספציפית -קבל ברצינות עלבקמפיין זה ית
הקובעת כי לא תקום עילת תביעה בשל לשון הרע ככל שמדובר בפרסום המופנה כלפי ציבור כללי ולא כלפי 

ום אדם ספציפי.  הקמפיין חוסה תחת חופש הביטוי המסחרי במסגרת תחרות עסקית בין הצדדים, ואין מק
  למנוע את פרסומו.  

  
A company ran a commercial campaign in which it presented its competitors in a 
grotesque manner by way of a parody and extremism and was sued for that (The "Shuka" 
campaign of Direct Insurance presenting insurance agents in a ridiculous manner). 
The Supreme Court accepted the appeal of the company against the cease and desist 
orders issued by the District Court and the monetary orders.  Even though the campaign 
presented the competitors grotesquely by way of parody and extremism, this does not 
constitute a false description as defined in the Commercial Torts law or misrepresentation, 
as it represents a general opinion in a humorous and amusing manner and there is no 
apprehension that the parody message conveyed in this campaign will be taken seriously 
by the consumer.  Additionally, this does not constitute defamation because of a specific 
statutory provision setting that no cause of action will be established in case of publication 
against a general public and not a specific person.  The campaign is also protected under 
the commercial freedom of expression in the framework of a business competition 
between the parties and there is no reason to prevent its publication. 
 

  וצריםהימנעות ממתן קרדיט ליוצר שעשועון טלוויזיוני מהווה הפרת זכויות יב.  
Refraining from giving credit to the creator of a television show constitutes copyright infringement 

, בית המשפט המחוזי בתל אביביפו, כב' 23.04.2017סער ברודסקי נ' אברהם ארמוזה ואח',  2659-04-15[תא (ת"א) 
 ד"ר דפנה אבניאלי]השופטת 

  
רת זכותו של יוצר שעשועון טלוויזיוני מצליח לקבלת קרדיט בעבור יצירתו ובגין הוגשה תביעה בגין הפ

הצגת אחרים כיוצרים.  טענת ההגנה המרכזית היתה שאין מדובר ב"יצירה" מוגנת אלא ב"רעיון" בלבד, 
  שאינו מוגן מכוח החוק. 

את הרעיון על הכתב, בית המשפט קיבל את התביעה וקבע, כי השעשועון נהגה על ידי התובע שאף העלה 
הכין מצגת מפורטת הכוללת פירוט מבנה הפורמט, הנחיות לשחקנים, הגדרת המשתתפים, הכנת שאלות 
ומשימות ועיגונם כיצירה מגובשת אחת, אשר אף הוגשה כ"פיילוט" לרשתות טלוויזיה שונות.   אי מתן 

יוצר קרדיט ובהמשך ההליך יידון הקרדיט מהווה הפרת הזכות המוסרית של היוצר ולכן הוחלט שיש לתת ל
  גובה הפיצויים שיש לשלם. 

  
A claim was filed for infringement of copyright as to a successful television game for not 
giving the creator credit for his work and presenting others as the creators. The main 
defense was that this was not a protected "work" but only an "idea" which is not protected 
by the law. 
The Court accepted the claim and held that the game was incepted by the claimant who 
reduced it to writing, prepared a detailed presentation illustrating the structure of the 
format, instructions for the players, defining participants, preparing questions and tasks 
and anchoring them as one coherent creation, which was even presented as a "pilot" to 
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various television networks. Non-crediting is violation of the creator's moral right to receive 
credit for his work and thus credit need be given and at the next stage of the proceedings 
the Court will set the amount of compensation to be paid. 
 

  הגירהעדכוני . 5
  Immigration Law Updates 

  תר שהיה מטעמים הומניטרייםשהיה בישראל שלא כדין מהווה שיקול נגד בקשה להי
 Staying in Israel without a permit constitutes a consideration against accepting a motion for status 
due to humanitarian reasons 

כבית זי בירושלים בשבתו , בית המשפט המחו26.04.2017זקוטשוילי נטיה ואח' נ' שר הפנים ואח',  22613-12-16ם) -עמ"נ (י[
 משפט לעניינים מנהליים, כב' השופט דוד מינץ]

  
  אזרחית זרה ביקשה להסדיר את מעמדה בישראל מטעמים הומניטריים. משרד הפנים דחה את בקשתה. 

בית המשפט דחה את הבקשה וקבע כי האזרחית הזרה שהתה מספר פעמים בישראל ללא היתר ואף 
מכריע כנגד קבלת בקשה   ה ארוכת שנים שלא כדין מהווה לכשעצמה שיקולגורשה מהמדינה וכי שהי

  לשהות בישראל מטעמים הומניטריים.   
  

A foreign citizen moved for status in Israel for humanitarian reasons.  The Ministry of 
Interior rejected her motion.  
The Court rejected the motion and held that the foreign citizen stayed in Israel several 
times without a permit, had even been deported from Israel once and staying in Israel 
without a permit for years, by itself, constitutes a crucial consideration against accepting a 
motion for status in Israel for humanitarian reasons. 
 

  עדכוני מקרקעין. 6
Real Estate Updates 

  ביטול הסכם מכר מביא לפקיעתו של יפויי הכוח הבלתי חוזר שניתן במסגרתו
 Termination of a sale agreement leads to the expiry of an irrevocable power of attorney granted within 
the framework of the agreement 

  יפו, כב' השופט חיים טובי] –המחוזי בתל אביב , בית המשפט 19.03.2017מהא אגבריה נ' ידידיה חובב,  1899-06-11[הפ (ת"א) 
  

קונה דירה לא שילם את התשלומים שנקבעו בהסכם המכר במועד והמוכר ביקש לא רק לבטל את ההסכם 
  ייפוי הכוח הבלתי חוזר שנמסר לבא כוח הקונה במסגרת העסקה. אלא גם לבטל את 

זכות אוטונומית הנתונה לנפגע ומופעלת  היאהזכות לביטול חוזה מחמת הפרתו בית המשפט קבע, כי 
 .של יפויי כוח בלתי חוזר שניתן במסגרתוגם  לפקיעתוביטול הסכם מכר מביא  באמצעות הודעת ביטול. 

בטל יפויי  –מד בפני עצמו, והוא כפוף לזכות אשר עליה הוא נועד להגן. בטלה הזכות יפויי הכוח אינו עו
במקרה דנן, עורך הדין ביצע פעולות לקידום עסקת המכר למרות הודעת ביטול מצד המוכרת  הכוח.

שנמסרה כדין ותוך התעלמות מרצונה ולכן כל פעולות הרישום שבוצעו לטובת השלמת העסקה יבוטלו וכל 
  כספים שהועברו יושבו לקונה. ה

  
A purchaser of an apartment failed to duly make payments set in the agreement and the 
seller sought not only to terminate the agreement but also the irrevocable power of 
attorney given to the buyer's attorney as part of the transaction. 
The Court held that the right to terminate an agreement due to its breach is an 
autonomous right granted to the other party and it is exercised by a notice of termination. 
The termination leads to the expiry of the irrevocable power of attorney granted within the 
framework of the agreement. The power of attorney does not stand by itself and is subject 
to the right which it comes to protect. If the right is canceled - the power of attorney 
expires. In the present case, the attorney took steps to advance the sale transaction 
despite the termination notice by the seller that was duly delivered and ignoring her will. 
Thus, all the registration actions performed in furtherance of completing the transaction 
will be canceled and all the transferred funds will be refunded to the purchaser. 
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  *עו"ד יאיר אלוי /, אימתי?ביטול מכרז

לאחר שפתחו הצעות המחיר של המתמודדים במכרז מחליטה ועדת המכרזים לבטל את המכרז 

  ולפרסם תחתיו מכרז זהה חדש.  האם היא רשאית לעשות זאת?   

למשל,  ,.  כךעד לחתימת הסכם עם הזוכה במכרז מכרז עשוי להתבטל כמעט בכל שלבככלל 

ר ביטול המכרז יכולה להתקבל לאחר פרסומו ובטרם הוגשו הצעות; לאחר שהוגשו החלטה בדב

הצעות, אך בטרם פתיחת ההצעות; לאחר פתיחת ההצעות, אך בטרם קבלת ההחלטה בדבר 

ואפילו כשהזוכה הזוכה; לאחר שהתקבלה הכרעה בדבר הזוכה, אך לפי שמסרה הודעה לזוכה 

   הסכם.  כבר קיבל הודעה, אך טרם חתם עימו 

קים יבתי המשפט מכירים בשלל רחב של טעמים, אשר עשויים להיחשב, בסיבות מסוימות, כמצד

להטעות את המציעים  העלוללמשל, ביטול בשל פגם שפל ביסוח המכרז כך,   .ביטול מכרז

ביטול לאור רצון מזמין  ים פוטציאליים שלא יגשו לבסוף למכרז;שיגשו למכרז כמו גם מציע

הצעה ולו ביטול מכיוון שלא הוגשה   ;או משיקולים תקציביים המכרז לבצע את העבודה בעצמו

שבית המשפט לא יתערב בדרך כלל בשיקול הדעת קודת המוצא היא שבעוד    .ועודראויה אחת 

את מזמין המכרז להתקשר בחוזה שהוא לא חפץ בו  א לחייבשל ועדת המכרזים וטייתו תהיה של

תערב בשיקול יאו בחוזה שעלול לגרום לבזבוז משאבים כספיים של הציבור, הרי שבית המשפט 

  .  חורגת ממתחם הסבירות ההחלטה על ביטול המכרזככל ש הדעת

ביטול, החלטת ועדת המכרזים ובתוך כך יבחן את הטעמים ל סבירותבית המשפט יבחן את 

על ביטול והאם בהחלטה התקבלה ההחלטה באיזה שלב של המכרז , המועד בו התקבלה ההחלטה

כגון: עקרון השוויון, פתיחת (עקרוות העומדים ביסוד דיי המכרזים ה יש כדי לפגוע ביתרהמכרז 

בשלב מוקדם יותר  ההתקבל המכרז ביטולשההחלטה בדבר ככל  . א בזאתפתח לשחיתות וכיוצ

 בעין תיבחן ההחלטהולהיפך, ככל שהשלב מתקדם יותר,  יר שהיא תיחשב סבירהכך סב

החלטת ועדת מכרזים בדבר ביטול מכרז אשר התקבלה בשלב מתקדם  כך למשל, .  תביקורתי

לאחר הגשת ההצעות וללא דיון מעמיק, פסלה בעבר על ידי בית המשפט בייחוד כאשר הימוקים 

הימוקים שאמרו בזמן אמת בוועדת לו בקה אחד עם שעלו להצדקת ביטול המכרז לא ע

התקבלה לאחר שכבר חשפו הצעות המחיר ש מכרז יטולבדבר ב שרירותית החלטה    .המכרזים

רס ההסתמכות והציפייה של המציעים.  החלטה זו אף עשויה איטב קשות פוגעתשל המציעים 

כאשר מפורסם מכרז חדש זהה לפתוח פתח לשחיתות והעדפה אסורה והיא מחשידה במיוחד 

    תחתיו.

בכל הוגע למכרזים אופן ההתהלות של פגע מהחלטת ועדת המכרזים עשוי להשפיע עם זאת, 

כך, למשל, מציע שיגש למכרז חדש שהוצע במקום מכרז שבוטל עלול מהותית על סיכויי ההליך.  

 לפעול ללא שיהוי ולהיוועץומלץ מלכן, למצוא עצמו מוותר על טעות לגבי ביטול המכרז הראשון.  

    .בעל יסיון בתחום המכרזים בכל שלב משלבי המכרזבעורך דין 

                                                 
המשפט , ועיקר התמקדותו בתחום המכרזים) www.afiklaw.com( במשרד אפיק ושות'עו"ד יאיר אלוי היו עורך דין  *

בטרם  המתמחה בתחום זהאין בסקירה כללית זו משום ייעוץ משפטי כלשהו ומומלץ להיוועץ בעורך דין   .וליטיגציה המיהלי
 קבלת כל החלטה בושאים המתוארים בסקירה זו.
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 hen? / Yair Aloni, Adv.Wenders, TCancelation of *  

After the bids were opened the Tenders Committee decides to cancel the tender and 
publish a new and identical tender instead. Is that legal? 

In general, a tender may be canceled at almost any stage thereof up until execution of 
an agreement with the tender winner. Thus, a decision to cancel the tender may be 
made after its publication and before any bids were submitted; After bids were 
submitted, but before the opening of the bids; After the opening of the bids, but before 
deciding on the winner; After the decision but before notice has been given to the 
winner and even when the winner has already been notified, but an agreement has not 
yet been signed.  

The Courts recognize a wide variety of reasons, which may be considered in certain 
circumstances, as justifying cancellation of a tender. Thus, for example, cancellation 
due to a defect in the wording of the tender, which might mislead the bidders who 
participated in the tender as well as potential bidders who did not finally made an 
offer in the tender; cancellation due to the tender publisher’s desire to perform the 
work itself or for budgetary reasons; Cancelation due lack of any worthy proposal and 
more. While the premise is that the Court will not usually interfere with the discretion 
of the tenders committee and its tendency is not to oblige the bidder to enter into a 
contract that it does not wish or in a contract that may result in wasting the public's 
resources, the Court will intervene if the decision to cancel exceeds the scope of 
reasonableness. 

The Court will examine the reasonableness of the tender committee's decision and 
will examine the reasoning for cancellation, the date in which the decision was made, 
at which stage the decision was taken and whether the decision to cancel the tender 
violates other principles underlying the tender laws (such as the equality principle). If 
the decision to cancel was made at an earlier stage, it is safer to assume that it will be 
considered reasonable, and vice versa, the later the decision, the higher scrutiny the 
Court will apply. For example, a tender committee’s arbitrary decision to cancel the 
tender, made after the bids were opened and with no coherent reason, was canceled by 
the Court especially when the reasons for cancellation described to the Court were not 
discussed in the tender’s committee at the relevant time. Arbitrary decision regarding 
the cancellation of the tender after the bids were revealed materially undermines the 
reliance and expectation of bidders.  It is also may open the door to corruption and 
prohibited preference and is extremely suspicious when a new tender is published to 
replace the one cancelled. 

However, in tenders the manner of acting of a person harmed by the decision of the 
tenders committee may have a material effect on the chances of the proceeding. Thus, 
for example, a bidder who makes a bid in a new tender replacing a canceled tender 
may find itself deemed to have waived claims regarding the cancellation of the first 
tender. Therefore, it is recommended to act without delay and to consult with an 
attorney who has experience in the field of tenders at every stage of the tender. 

                                                 
 *Yair Aloni is a senior associate in the law firm of Afik & Co., Attorneys and Notaries 
(www.afiklaw.com) and his practice centers on commercial law and litigation, IP, tenders and public 
law.  Nothing herein should be treated as a legal advice and all issues must be reviewed on a case-by-
case basis. 
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 לאומיים-רן הסיוע בפרויקטים ומכרזים ביןק

חברות ישראליות בגישה לפרויקטים בילאומיים על ידי השתתפות במימון הגשת לסיוע תכית 
  .הצעה למכרז בחו"ל או הוכחת התכות (פיילוט) לפרויקט

 ?למי מיועדת הקרן

ובפרויקטים בזירה הבילאומית על פי  חברות ישראליות המתמודדות במכרזיםהקרן מיועדת ל
  הבאים: המדדים

  ו מבצעיםשווי הפרויקטות שבגילפחות מיליון דולר ארה"ב – (פיילוט) הוכחת היתכ.   
, אלא יש להראות/להוכיח צפי הכסות לא חייב כי ושא זה יהיה כתוב בחוזה עם המזמין

 של מיליון דולר לפחות, על פי מספר שים. 

  לפחות חצי מיליון דולר ארה"ב –הפרויקט בהגשת הצעה למכרז שווי. 

  .ים הקודמותימום של היקף ייצוא בשאי סף מיאין ת  

 עגובה הסיו

 500 של כולל לסכום עד התכות הוכחת עבור, המוכרות מההוצאות 50% עד במימון סיוע מעק
 .₪אלף  400ועבור הגשת הצעה למכרז עד לסכום כולל של ₪ ף אל

 ההוצאות המוכרות במסגרת הסיוע

 עבודה שכר 

 רכישת ציוד וחומרים 

 שירותי יעוץ בארץ ובחו"ל 

 רכישת מסמכי המכרז 

 ה בישראל ובחו"לי מששכירת קבל 

  ת היעדסיעות אל מדיסיעות בין ארצות –הוצאות הכרוכות ב סיעות וכן  כולל
 לארץ, או מארץ לארץ. המיועדות להזמת ציגי המזמין

 מה צריכים לכלול מסמכי המזמין

 מהות העבודה 

 דרש לביצוע העבודהפרק הזמן ה 

 י הדרך הכרוכים בביצוע העבודהאב 

 ות ההיקףהכספי המוערך של הוכחת ההיתכ 

 סיבות בהן הי המזמיןהעבודה תוגדר כהצלחה בעי 

  החזר המעק

מטעם המזמין.  זכייתה בפרויקטבו קיבלה החברה הודעה על זכייתה/אי חודשים מהמועד  12תוך 
  החזר המעק היו אך ורק אם זכתה החברה בפרויקט. 

 .חברות 25 -לכ ₪ מיליון 5 -בכ תמיכות אושרו 2014-2015 במהלך

   בקשות בשה. 2יתן להגיש עד . 30/6/2017מועד אחרון להגשת בקשות: 

  

  ילי שוחט

  

0523477807  
  יועצים בע"מספארק 
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Grants to Fund of International Pilots and Tenders 

The Israeli Ministry of Economy is supporting Israeli companies in approaching international markets 
by assisting in financing pilots or tenders abroad. 

Who can apply to the fund? 

The fund is designed for Israeli companies that compete in tenders and pilots in the international arena 
according to the following indices: 

• The value of the project for which proof of feasibility (pilot) is performed  is at least 1 million US 
dollars. This issue does not have to be written in the contract with the client, but the requirement is 
to show / prove expected revenue of at least one million US dollars, over several years. 

• Project value in submitting a bid - at least half a million US dollars. 
• There is no minimum threshold requirement for export volume in previous years. 

Aid amount  

Financial assistance grants up to 50% of the recognized expenses, for proof of feasibility up to a total 
amount of 500 thousand NIS and for submitting a bid for a tender up to a total amount of 400 thousand 
NIS. 

Expenses recognized as part of the assistance 

• Salary 
• Purchase of equipment and materials 
• Consulting services in Israel and abroad 
• Purchase of tender documents 
• Hiring of subcontractors in Israel and abroad 
• Expenses related travelling to a designate country. 

What should be included in the client's documents 

• The essence of the work 
• The amount of time required to perform the work 
• The milestones involved in performing the work 
• The estimated financial scope of the proof of feasibility (pilot) 
• The circumstances under which the work will be defined as a success by the client 

Grant Refund  

The grant is to be refunded within 12 months from the date on which the Company received notification 
of its winning / not winning the project on behalf of the Client. Refund is required only if the company 
won the project. 

During 2014-2015, Support for the sum of 5 million NIS was approved by the fund for 25 
companies 

The deadline for submission of applications: June 30, 2017. Submitting up to 2 requests per year 
is allowed. 

Nili Shohet 
052-3477807 
Spark Consulting Ltd. 


