
 

    

 

 

 

 

 
 חברות וחברים יקרים,

 המועדון הפיננסי שמח להזמינכם למפגש ייחודי בנושא:

 היבטים משפטיים יישומיים -דיני מכרזים 
  ,אחר הצהרים 00:20-30:16בין השעות , 9201 במרץ 13 ' דהמפגש יתקיים ביום 

 ת"א, באודיטוריום.  1רחוב מונטפיורי בית הלשכה, ב
 בשל מגבלת מקום. מה מוקדמתמצריך הרש, אך המפגש ללא עלות ולחברים בלבד

 
המכרז הפך להיות אמצעי מרכזי ועיקרי להתקשרויות של המדינה וגופים ציבוריים עם קבלנים, ספקים ונותני שירותים 

 בתחומים השונים ומכאן מעמדו המרכזי בחיי המסחר והכלכלה. 
סקיים המגישים הצעות ומשתתפים בשל מעמדם המיוחד והמחייב של דיני המכרזים, קיימת חשיבות רבה כי גופים ע

 במכרזים יכירו את הליכי המכרז והכללים, הדינים והעקרונות שחלים עליו.
הואיל וברבים מהמכרזים נכללות דרישות הנוגעות להיבטים כספיים בקשר עם ההצעה והמציע, נדרשת מעורבות של רו"ח 

רות של רו"ח המלווה עם דיני המכרזים והיבטיהם המלווה מציע, החל משלב הכנת ההצעה, וממנה מתחייב הצורך בהיכ
 היישומיים. 

רבים מהפגמים והטעויות במכרז ו/או בהצעה במכרז שתוצאתם ביטול המכרז או פסילת ההצעה ניתנים למניעה ועל כן הכרה 
 ראויה של הליכי המכרז והיכרות של הפגמים האפשריים יכולים למנוע תוצאות אלו.

הקניית ידע משפטי פרקטי בתחום דיני המכרזים הציבוריים והליכי המכרז לגופים המגישים הצעה מטרתו של המפגש הינה, 
 .על זאת ועוד במפגש למכרזים ולבעלי התפקידים הלוקחים חלק בגיבוש ההצעה והגשתה.

 התכנסות וכיבוד  16:30

 מנכ"לים, מנהלי כספים וחשביםמ"מ ומשנה לנשיאה ויו"ר פורום  ,אלינה פרנקל רונןרו"ח   דברי פתיחה: 16:50 
 סגנית יו"ר פורום מנכ"לים, מנהלי כספים וחשבים ,דגנית שוקרוןמרכזת מקצועית ומנחה: רו"ח          

 הנושאים:  17:00-18:30
 מטרתו ומהותו של מכרז, מקור חובת המכרז והפטור ממנה. –דיני המכרזים ✓
   .סוגים עיקריים של מכרזים ✓
 עקרון השוויון / תחרות הוגנת / ניהול מו"מ / זכות העיון / זכות הטיעון /  –עקרונות דיני המכרזים  ✓

 שקיפות / סודיות /שינוי תנאי ההתקשרות לאחר סיום המכרז.
העיקרים שיש להקפיד עליהם בהגשת הצעה וטעויות נפוצות )הן  –תנאי המכרז מנקודת מבטו של המציע  ✓

 הן מבחינת עמידה בתנאי סף(.מבחינת הגשת ההצעה ו
 השלכתם על הוראות והליך המכרז. –הגבלים עסקיים והעדפת תוצרת הארץ  ✓
 סוגי הפגמים, דינם והאפשרות לתקנם. –פגמים בהצעה  ✓
 .הליך מתן הבהרות והשלמות וחשיבותו ✓
 היקף שיקול הדעת וקבלת החלטות, דרך ומהות. –ועדת המכרזים  ✓
 .ן, היקפה והמסגרת הדיוניתתקיפת –החלטות ועדת המכרזים  ✓

 ראש מחלקת המשפט המנהלי של המשרד ,, שותפה במשרד נתן מאיר ושות'ענת גפניעו"ד  הדוברת:
 

 מ"מ ומשנה לנשיאה ויו"ר פורום מנכ"לים, מנהלי כספים וחשבים ,אלינה פרנקל רונןרו"ח מגיבה:  
 

  :יםהנושא 18:30-20:00
 מונחי בסיס בתורת המשחקים.  ✓
 בסיס בקבלת החלטות )וודאות ואי וודאות(.מונחי  ✓
 שיטות לניהול משא ומתן.  ✓
 יישום שיטות מתקדמות ברכש בארץ ובעולם. ✓
 סקירת המערכות הקיימות היום. ✓
 , וחשיבותה.(Signaling)תורת האיתותים  ✓
 השימוש בפרקטיקות המקובלות והאם עדיין אקטואלי. ✓

 ומנהל לשכת השכר המרכזית BDO consulting - כרזיםדירקטור, יעוץ רכש ומ, ליאור אגאי רו"ח הדובר:
 

ולכל חבר המעוניין להרחיב את ידיעותיו  , מבקרים פנימייםחשבים , מנהלי כספים,CFOהמפגש מיועד למנכ"לים, 
 בנושא. 

 בברכת חברים,

    
                  

 
 
 
 

  

 
 

 

 MBAרונן, רו"ח, -אלינה פרנקל
 ממלאת מקום ומשנה לנשיאה

 ו"ר פורום מנכ"לים, מנהלי כספים וחשביםוי

 

 


