
המרכז למשפט מסחרי בפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר-אילן 

בשיתוף מיתר ליקוורניק גבע לשם טל- משרד עורכי דין

מזמינים אתכם להשתתף בהשתלמות לשנה"ל תשע"ט 

דיני מכרזים 
חברות ממשלתיות, תאגידים עירוניים ותאגידי מים וביוב

מרכזים אקדמיים:
פרופ' אריה רייך, בפקולטה למשפטים, אונ' בר אילן 

עו"ד גידי פרישטיק ועו"ד לילך דוד טימור, מיתר ליקוורניק גבע לשם טל – משרד עורכי דין.

עשרה מפגשים בימי שלישי, בין המועדים 16 לאוקטובר 2018 עד ה- 1 בינואר 2019 , בין השעות 16:30 עד 19:45 
בניין 305 אולם 11 

ההשתלמות מיועדת לחברי ועדות מכרזים ויועצים משפטיים בחברות ממשלתיות, תאגידים עירוניים ובתאגידי מים וביוב, 

מנהלי מחלקות רלוונטיות, אנשי רכש ומנהלי פרויקטים, חברי דירקטוריון ונציגי גופים המתמודדים במכרזי חברות 

ממשלתיות, גופים מוניציפאליים ובמכרזי תאגידי מים וביוב בהיקפים משמעותיים וכן לעורכי-הדין במגזר הפרטי 

העוסקים בתחום. 

בהרצאות יושם דגש על היבטים פרקטיים עדכניים. כידוע לאלו העוסקים במכרזים, תחום זה מחייב התעדכנות מתמדת, 

וקורס-עומק זה מיועד גם לאלו שעברו בעבר השתלמויות בדיני מכרזים.  

בין הנושאים: חובת המכרז, עיצוב המכרז ופרסומו, הגדרת "כללי המשחק" במסמכי המכרז, "תורת המשחקים" ככלי 

בגיבוש המכרז, סוגי מכרזים, מכרזים בחברות ממשלתיות, חברות עירוניות ותאגידי מים, מכרזי משכ"ל, מכרזים 

משותפים, תנאי סף, רישיון קבלן כתנאי, פגמים בהצעה, מפרטי המכרז, ועדות המכרזים, פטורים ממכרז, ביטול מכרז, 

ותקיפה מנהלית של מכרז.

מפגש ראשון  -  16.10.18 

 יסודות המכרז 18:00 – 16:30

 מבוא: מטרות המכרז, יתרונות וחסרונות בהליך המכרזי, תקנות העיריות מול התקנות הרגילות והיקף 
חובת המכרזים.

פרופ' אריה רייך, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר אילן 
ועו"ד גידי פרישטיק, מיתר ליקוורניק גבע לשם טל - משרד עו"ד

 היבטי רגולציה 19:45 – 18:15

נציג רשות החברות הממשלתיות.

רו"ח דודי ספיר, משרד הפנים: דגשי משרד הפנים למכרזים שונים.

רו"ח אפי דביר, הממונה על תאגידי המים והביוב, רשות המים: דגשי הממונה על התאגידים.



מפגש שני  -  23.10.18

)1ו (הכנת המכרז ועיצוב 18:00 – 16:30

 קביעת תנאי הסף ואמות המידה לזכייה.

עו"ד גיורא אונגר, מיתר ליקוורניק גבע לשם טל- משרד עו"ד

 באילו נסיבות? -חילוט ערבות מכרז 19:00 – 18:15

עו"ד דפנה ישראלי, יועמ"ש עיריית אילת 

כשהקבלן בחקירות משטרה.     19:45 – 19:00

עו"ד גידי פרישטיק, מיתר ליקוורניק גבע לשם טל - משרד עו"ד 

מפגש שלישי  - 29.10.18  

 "ט.טהעדפת תוצרת הארץ, שיתוף פעולה תעשייתי ומכרזים בינלאומיים עפ"י הסכם גא 18:00 – 16:30

פרופ' אריה רייך,  הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר אילן 

)2( והכנת המכרז ועיצוב 19:45 – 18:15

פטורים ממכרז: כל סוגי הפטורים.

עו"ד חנה זיכל, יועמ"ש חברת מקורות

מפגש רביעי  -   06.11.18

) 3( והכנת המכרז ועיצוב 17:15 – 16:30

מפרטי המכרז ומחירונים. 

ד"ר אריה אביר, יועץ הנדסי

דגשים במכרזי תאגידי מים וביוב לאור הכללים החדשים.  18:00 – 17:15

עו"ד טל שביב, יועמ"ש (בפועל), רשות המים

 )1מורכבים (מכרזים       19:45- 18:15

 מכרזי BOT: דגשים והיבטי מימון

עו"ד ג'וני פינקלשטיין, מיתר ליקוורניק גבע לשם טל - משרד עו"ד



מפגש חמישי  -  13.11.18 

ועדת המכרזים ובחירת ההצעה הטובה ביותר 17:15 – 16:30

 הרכב ועדת המכרזים וסמכויותיה תיעוד פעולותיה ותפקודה השוטף.

עו"ד לילך דוד טימור, מיתר ליקוורניק גבע לשם טל - משרד עו"ד 

 ,ביחס לחברי הועדה ויועציה םחשש ניגודי ענייני 18:00 – 17:15

ההליך המכרזי ומבקר המדינה.

עו"ד אלון גלרט,  מיתר ליקוורניק גבע לשם טל - משרד עו"ד 

לשעבר יו"ר הועדה המייעצת לרשות החברות הממשלתיות 

 .שינויים במכרז, שאלות הבהרה, ניהול מו"מ, ביטול מכרז, שקיפות מול סודיות  19:45- 18:15

עו"ד מירית דובר, יועמ"ש תאגידי המים ופורום מנכ"לי התאגידים.

מפגש שישי  -  20.11.18 

)2(מכרזים מורכבים      18:00 – 16:30

מכרזים משותפים.

עו"ד אלי לוי, יועמ"ש החברה הכלכלית למשק ולכלכלה, השילטון המקומי בע"מ 
 עו"ד גידי פרישטיק, מיתר ליקוורניק גבע לשם טל - משרד עו"ד 

-)3מכרזים מורכבים ( 19:45 – 18:15

 מכרזים בין לאומיים, השלכות של הליכים משפטיים על מכרזים בין לאומיים מורכבים.

עו"ד הילה שמיר, יועמ"ש רכבת ישראל בע"מ 

מפגש שביעי  -  27.11.18 

פגמים בהליכי המכרז 18:00 – 16:30

 פגמים שכיחים במכרזים מוניציפאליים.

עו"ד רתם בהרב, סגנית בכירה ליועמ"ש עיריית תל אביב.

  יםימכרזאופן ביצוע ביקורת (פנימית וחיצונית) על הליך מכרזי, וביקורת חקירתית על הליכים  19:45 – 18:15

.בחברות ממשלתיות ובמכרזים מונציפאליים

רו"ח קובי נבון, משרד נבון ויספלד ושות' רואי חשבון.



מפגש שמיני  -  11.12.18 

בקרה על יישום הסכמי מכרזים הלכה למעשה 17:15 – 16:30

עו"ד אורית פפר, לשעבר גזברית עיריית רמת השרון

 .שינוי תנאי הסכם המכרז משך תקופת קיומו 18:00 – 17:15

עו"ד מיכל רוזנבוים, יועמ"ש איגוד התאגידים העירוניים ברשויות המקומיות

הליכי התקיפה וסעדי הביניים        19:45- 18:15

עו"ד אייל רוזובסקי, מיתר ליקוורניק גבע לשם טל - משרד עו"ד 

מפגש תשיעי  -  25.12.18 

סעדים במכרזים 18:00 – 16:30

ד"ר ועו"ד אורן שבת, משרד ד"ר אורן שבת 

מכרזים בראי דיני הגבלים עסקיים.  19:45- 18:15

עו"ד ליאת הרצקה, מיתר ליקוורניק גבע לשם טל- משרד עו"ד 

מפגש עשירי  -  01.01.19 

הרצאה מסכמת. 18:00 – 16:30

כב' השופטת (בדימוס) נחמה מוניץ 

סיטואציות והתנהלות בפרקטיקה  –"אין חכם בעל הניסיון"     19:45- 18:15 

לציבור המשתלמים תחולקנה תעודות השתתפות מטעם הפקולטה למשפטים; נוכחות 80% חובה; השתלמות מוכרת 
לגמול השתלמות;  שכר לימוד מוכר כהוצאה לצרכי מס; התוכנית נתונה לשינויים. 

 /https://hishtalmut-law.biu.ac.ilלפרטים והרשמה:

טל': 03-5318837  פקס: 03-7384045

www.law.biu.ac.il/he/comcenter אתר:comcenter.law@mail.biu.ac.ilדוא"ל:

https://hishtalmut-law.biu.ac.il/
mailto:comcenter.law@mail.biu.ac.il
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