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 :בפגישה נוכחים

 נציג ועד ארגון המדבירים. –קייזרמן בועז 
 מכרזים של ארגון המדבירים.תחום מדביר וחבר ועדה ב –ברק 

 יועמ"ש ארגון המדבירים –עו"ד שרון שמואל 
 

  במכרזים שונים בתחום ההדברה של העיריות והלא סבירותהגבוהות דרישות הסף  –נושא הפגישה         
 

המפורסמים שונים למתן שירותי הדברה מכרזים בהקריטית הקיימת הבעיתיות ברק העלה בפגישה את  .1
 בתחום ההדברה.ו/או רשויות מקומיות  ע"י העיריות

 

, אינן הגיוניות המפורסם במכרזמדביר של דרישות הסף של העיריות להשתתפות  לדעתם של ברק ובועז, .2
אלו וככל הנראה סף ו/או סבירות ודרישות אלו פוגעת מאוד ברוב המדבירים אשר אינם עומדים בדרישות 

 .בהן לא יעמדוגם לעולם 

 

 :דוגמאות לתנאי הסף מטעם הרשויות לצורך השתתפות במכרז .3
 

  תושבים במשך  135,000העניק שרותי הדברה לרשות מקומית אחת לפחות המונה לפחות המדביר
 ; 2004-2014שלוש שנים בין השנים 

 .המלצות מטעם הרשות מקומית המאשרת עמידה בתנאי הסך ושביעות רצון 

 .דורשים היקף פעילות כספית גבוהה מאוד בשלוש עד חמש השנים האחרונות 

 .בד"כ דורשים היתר רעלים 

  גבוה מאוד.הנדרש ביטוח הסכום בד"כ 

 המחירים המוצעים אינם הגיוניים. 

 .דורשים מתן פתרונות בתוך פרק זמן לא סביר 

 

 הבעיות עם תנאי סף אלו: .4

 

כזה למי שהיתר רעלים והמשרד להגנת הסביבה מתנגד להוציא היתר מחזיקים כל המדבירים לא  .א
 רעלים, אינו יכול להגיש ההצעה.לפיכך, מדביר שאינו מחזיק היתר שלא מחזיק בו. 

דרישה . מדובר בשנים 3תושבים במשך  135,000ברשות מקומית של מעל  דרישה לעבודות הדברה .ב
היות ומדובר ברשות גדולה למדי ואף מדובר על פרק זמן  שמעט מאוד מדבירים יכולים לעמוד בה

 .ארוך יחסית

מעט מחברות ההדברה יכולות לאשר כי היקף  – של מאות אלפי שקלים בשנה היקף פעילות כספית .ג
 מונע מחברת הדברה קטנה יעילה, מקצועית ואיכותית להגיש ההצעה.  פעילותן הכספית גבוהה.

לא כלכלי, פוגע ביכולת העניין בד"כ  –תשלום מינימאלי מנגד ושל הרשויות דרישות מקסימאליות  .ד
  המדביר לתת לתושב שירות מקצועי וטוב.  

 

שהינן תנאי סף המקומיות של הרשויות דרישות אלו  כולם שיש לעשות סדר בעניין זה וכיעל מוסכם  .5
מהוות פגיעה קשה וחמורה מאוד בחופש העיסוק של המדבירים ובאפשרות של להשתתפות במכרז, 

 . מדבירים בודדים להגיש הצעות למכרזים אלו

 לתכלית ראויה.אף לא דתיות ואינן דרישות סבירות ו/או מישל הרשויות דרישות אלו חלקן של  .6
 

 



 :הבעיה הצעות לפתרון .7
 

 לעניין היתר רעלים:

 שם לבעניין היתר הרעלים על מנת ליישר קו בין כל המדבירים יבה משרד להגנת הסבשרון יוציא מכתב ל
בתנאי סף לקבלת תנאי לקבלת היתר רעלים )החזקת במידה ומדביר לא עומד ) היתר רעליםפטור מ קבלת

 . קבלת היתר רעלים היה והמדביר כן עומד בדרישות המשרד ,( אוהכמויות הנדרשות....(מחסן עם 
, אינו קטנה יחסיתמי שמחזיק רעלים בכמות לטענתו ). הוא שווה ערך להיתר מהיתר פטור ,לפי דברי בועז

 (.לכך מהמשרד הוא יכול להשתמש ברעלים ללא היתר, אך עליו לקבל פטורולכן  היתר רעליםזקוק ל
 

 :והלא סבירים לעניין תנאי הסך הגבוהים

 מכרזי פתיחת קורס הדברה ייעודי לולהציע  פניה למשרד להגנת הסביבה ולמרכז השלטון המקומי
ספציפית למדביר לתחום זה. רק מי שעמד התמחות קרי,  –חינוך המוניציפליות ומוסדות הרשויות ה

קבל רישיון יבסיום הקורס, שבחינות הצלחה ואף עמד ב השכז להשתתף בקורסהסבירות בדרישות הסף 
מקצועית תהא כשרה הה .ויוכל להגיש הצעות להשתתפות במכרז של הרשויות מיוחד לתחום זהמתאים ו

 .ות המקומיתומתואמת עם הגורמים המקצועיים והרלוונטיים ברשתאמת ומו

 החדש. בתוך חוק ההדברהפעול לעיגון רישיון מיוחד זה ל 

  עתירה מנהלית או ככל שלא תהא היענות להצעה ולכל הפחות הידברות בעניינה, לבדוק האפשרות להגשת
פגיעה קשה בחופש הגורמים ל הסף של המכרז יתנאיעקב בעניין המכרזים כנגד הרשויות תובענה מנהלית 

 .וביכולתם להתפרנס בכבוד העיסוק של המדבירים

 מכרזים ולא כל רשויות בעניין המלמעלה ובאופן כללי של כלל ה לתקוף עניין זהישנה עדיפות מוסכם, ש
 רשות ורשות בפני עצמה בגין המכרז שהיא פרסמה.

 ,תוביל עקב הבעיות שנציף של רשות מסוימת ועצירת המכרזבהליך משפטי ייתכן שתקיפה  יחד עם זאת ,
 קיימת.שקשה פתרון מוסכם לבעיה המהיר של הרשויות ולחיפוש כלל לשינוי מגמה של 

 

 :החלטות .8

שרון יוציא מכתב בעניין זה למשרד להגנת הסביבה, למרכז השלטון המקומי, למשרד המשפטים ויציף  .א
 את הבעיה הקשה בעניין זה.

ככל שלא תהיה הקשבה ו/או הבנה ו/או שיתוף פעולה למציאת פתרון הולם ומוסכם, תישקל  .ב
 האפשרות לפעול משפטית כנגד הרשויות.   

 
 
 

 זה נכתב ע"י עוה"ד שרון שמואל המשמש כיועמ"ש של ארגון המדבירים פרוטוקול


