
 משרד עורכי דין – עורך דין -שרון שמואל 
 Adv - LAW OFFICE                ,SHARON SHMUEL  

 קומת קרקע   – 64681   תל אביב 44/1רח' בלוך   

                                                                                                                                                                 050-7773271נייד:      03-9447779פקס':      03-9447774טל':  

law@bezeqint.net-Sharon mail:-E 

 

 

 

 מ.ל.ב

 22.04.2015 
    ג'/אייר/תשע"ה  

         לכבוד
 עו"ד הגב' דלית דרור

 הסביבההגנת המשרד ל - היועצת המשפטית
 , 5כנפי נשרים רח' 

   ירושלים 
 6553744-02: בפקסו DalitD@sviva.gov.ilבמייל:               

 ח.נ.,

 

 מזיקיםההדברת מכרזי העיריות והרשויות המקומיות בתחום הנדון:         
   

 , הריני לפנות אלייך כדלקמן:"ארגון מדבירי המזיקיםמרשי "בשם בהתייחס לעניין שבנדון ו

מפרסמות מכרזים פומביים "( הרשויות המקומיות)להלן "הרשויות המקומיות אף עיריות והכפי שידוע לך  .1

 ."(המכרזים)להלן " בתחום הדברת המזיקים

תו גשת הצעהשם למסוימים עמידה בתנאי סף  ,ממגיש ההצעהרזים אלו דורשות הרשויות המקומיות במכ .2

רישיון  החזקתאל מול רשות מקומית, ת המזיקים הדברבפעילות בתחום מספר שנים לרבות ניסיון של  מכרזל

 .רב מאודבגובה של מגיש ההצעה אף היקף פעילות כספית וע"ש מגיש ההצעה שרשומה רעלים בתוקף  היתרל

, כאשר /או מקובלותאינן הגיוניות ו/או סבירות ושדרישות  ,לדעת הח"מ מדובר בדרישות סף גבוהות במיוחד .3

תם הצעלהגיש  רבים ואיכותייםמדבירים מלכתחילה ו/או חוסמות מונעות מטרפדות ו/או רישות סף אלו ד

 .דבר שגורם נזק גם למדבירים וגם לרשויות למכרז

ומובהק  אנושאלה פוגעות באופן דרישות כאשר ברור ש ,חוקיותסף שאינן דרישות מדובר בדרישות כי  ,ניכר .4

 ואף לא לעניין  זה יסודחוק של פסקת ההגבלה עומדת בדרישת יננה א, ופגיעה זו בחוק יסוד חופש העיסוק

   .הראויה יתהתכל

לניסיון תעסוקתי מהותי של המדביר אל מול רשות לרבות מכרז הגבוהות כאמור בת הסף וכי לאור דרישיובהר,  .5

בעלי וותק וניסיון רב מדבירים מדבירים רבים ואיכותיים שהינם לתי אפשרי ולא הגיוני ש, יוצר מצב במקומית

בפעילות בתחום ההדברה אל מול רשות ו/או בכלל הנדרש תעסוקתי הניסיון הא לל ,בתחום ההדברה אך

 .מקומיתהרשות השמפרסמת הצעה למכרז מהגשת מקומית, מנועים 

ע"י  שאינם יכולים להגיש כיום הצעתם למכרז המפורסםמדבירים אלו "במעגל שוטים" היות למעשה מדובר  .6

ולצבור ניסיון אפשרות "להכניס רגל" כל שהריי אין להם  ,גם בעתיד לעשות כןלא יוכלו בוודאי ש, הרשות

ומתי מדבירים אלו מהיכן לח"מ ם כן, לא ברור אקומית. מהרשות הבפעילות בתחום ההדברה עם תעסוקתי 

 מכרז ????!!!!!! תם להגשת הצעלשם הדרוש התעסוקתי את הניסיון צבור יוכלו ל

היתר/מחסן בידו יחזיק זה ש למכרז מגיש הצעהכתנאי סף מדורשות רבות רשויות מקומיות לא זו אף זו,  .7

 ממשרדכם.רעלים 
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וזאת חרף רעלים היתר ליתן למדבירים נחרץ עקבי ומשרדכם מתנגד באופן , לכםובוודאי גם  כפי שידוע לכל .8

 .עניין זהפניות רבות של מדבירים רבים אליכם ב

מדוע הרשויות המקומיות דורשות כחלק מתנאיי הסף להשתתפות במכרז אשר על כן, כלל לא ברור לח"מ  .9

  !!!!????  לרוב המדביריםהיתר שכזה מסרב בכל תוקף ליתן  אם משרדםשמגיש ההצעה יחזיק בידו היתר רעלים 

מנגד למכרז ו הצעתםלהגיש ביותר בודדים למדבירים מאפשרות דרישות הרשויות המקומיות אין כל ספק כי  .10

 למכרז, ולכן מדובר במצב לא תקין ולא ראוי.  אחרים מנועים מלהגיש הצעתםדבירים רבים מ

על לא עוול רבים וזאת  זקים ממונייםנלמדבירים רבים לגורמות כאמור לעיל, סף הדרישות אין מחלוקת כי  .11

   בכפם.

לפעול ובדחיפות לשינוי על שני הצדדים ביחד עם המרכז השלטון המקומי לאור כל האמור במכתבי זה,  .12

 .בתחום ההדברהשויות המקומיות רהמכרזים שמפרסמות ההוראות של ההתנהלות הלא תקינה והלא ראויה 

שתאפשר למדבירים רבים במכרזים אלו דרך הסף שינוי דרישות ללמצוא הדרך הראויה והמוסכמת על הצדדים 

יהיו הגיוניות וסבירות ואף ודרישות אלו להגיש הצעתם למכרז שמפרסמת הרשות המקומית בתחום ההדברה 

 .בר שלדעת הח"מ לא קורה כיום כלל וכללהעיסוק, דפסקת ההגבלה של חוק יסוד חופש של ים יעמדו בתנא

 ,  אמור במכתבי זהי ההדברה כמכרזעניין שיתוף פעולה מהיר ופורה בכל הח"מ יודה ל .13
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