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בית המשפט העליון אישר את החלטת בית המשפט המחוזי ,שהורה על חשיפת זהותם
ופרטי ניסיונם של מדריכים שנכללו בהצעה הזוכה במכרז של משרד התמ"ת ,וקבע כי
על ועדת המכרזים לחתור להענקת זכות עיון רחבה ככל הניתן.

בהצעות שהוגשו למכרז נדרשו המציעים לכלול רשימה של מדריכים ,אשר הינם יועצים
חינוכיים בעלי תואר שני ממוסד אקדמי המוכר על-ידי משרד החינוך ובעלי רישיון קבוע של
למידע נוסף ניתן לפנות
לעו”ד גילי שפר
gili@bf-law.co.il

ייעוץ חינוכי ,ואשר באמצעותם יסופק השירות.

חברת יעדים ,שלא זכתה במכרז ,ביקשה לעיין בהצעה הזוכה )של חברת ת.ל.מ( .ההצעה
הזוכה הועמדה לעיון תוך ששמותיהם של כל המדריכים הושחרו ,בטענה כי הרשימה מהווה
סוד מסחרי.
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בית המשפט העליון קבע כי פרטי המדריכים יוצגו בפני "יעדים" ,וזאת מהנימוקים הבאים:

תקנות חובת המכרזים קובעות אמנם כי ועדת המכרזים יכולה להחליט כי לא יועברו לעיון
חלקים של הצעה אשר בחשיפתם יש כדי לפגוע בביטחון הציבור או בסוד מסחרי ,אולם אי-
הגילוי הוא חריג ונקודת המוצא של ועדת המכרזים צריכה להיות חתירה לזכות עיון רחבה
ככל הניתן ,על מנת להבטיח ביקורת אפקטיבית על החלטותיה.

על אף שהיו טענות בדבר הטרדה של עובדים מסויימים של המציע הזוכה ,אין בכך כדי
מזכר זה כולל מידע כללי
בלבד ואינו מהווה יעוץ
משפטי או תחליף לייעוץ
משפטי .מזכר זה מוגש
כשירות ללקוחותינו .יש
נסיבותיו
את
לשקול
הפרטניות והקונקרטיות של
כל מקרה לגופו ולשם כך יש
להיוועץ עמנו.

למנוע את הגילוי; אל מול ההגנה על עובדי המציע הזוכה יש לשקול את זכותו של המציע
האחר ,לבצע ביקורת על החלטת ועדת המכרזים תוך בחינת הצעתה של המבקשת .אין
חולק על כך שלניסיונם של העובדים יש חשיבות ,לפחות לצורך ניקוד ההצעות ,ולפיכך יש
משמעות לחשיפת פרטים אלה ולהעמדתם לביקורת.
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האיזון שנקבע לפיו "יעדים" לא תפנה למי מעובדי הזוכה אלא באמצעות בא-כוחה – הוא
סביר בנסיבות העניין ויאפשר לה לבקר את החלטת ועדת המכרזים ,תוך ניטרול החשש
להטרדות ואיומים.

כן נדחתה הטענה לפיה רשימת המדריכים מהווה סוד מסחרי ,ולפיכך נקבע כי רשימת
המדריכים תימסר לעיון.

בכבוד רב,
גילי שפר ,עו"ד

