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ת א  מ

 לחדש את ההסכם. כדי לא לאבד את הקליינט שלו, יבטיח לו נותן
 הזכות שלא יחדש את ההסכם עם אחר בטרם תינתן לבעל הזכות

 האפשרות להשוות את תנאי הצעתו עם תנאי הצעת האחר.
 במבט ראשון קיים דמיון רב בין ״זכות הסירוב הראשון״ ובין האופציה,
 אך יש להבדיל באופן בסיסי ביניהם. אופציה הינד! התחייבות אכיפה,
 המגבילה את זכות נותן האופציה לבטלה, ומופעלת כאשר בעל האופציה
 מסכים לקבלה בהתאם לתנאיה. האופציה מהווה חוזה׳, המכונה לעתים

 ״חוזה אופציה״, אשר דרנו משני להסכם העיקרי בין הצדדים.
 במשפט המקובל האופציה מותנית בתמורה, במקרים מסוימים, כאשר
 אין תמורה (וכן במשפט הישראלי כאשר אין גמירות דעת של המקבל)
 לא נכרת חוזה אופציה, אלא שההצעה געשית לבלתי־חוזרת, ומכונה,
 בתרגום מילולי, ״הצעה איתנה״(firm offer). במקרה הרגיל, הכללים
 החלים על הצעות חוזיות בכלל, חלים גם על הצעת האופציה, אך
 נוספים עליהם כללים נוספים, כגון לגבי תוקף הפעלת האופציה או

 ביטולה.
 במשפט האנגלו־אמריקאי, זכות הסירוב הראשון, בדומה לאופציה,
 חייבת להיות נתמכת על־ ידי תמורה. בניגוד לאופציה, הזכות מותנית
 ובעל הזכות אינו זכאי להפעילה אלא לאחר החלטת נותן הזכות, כי

 ההצעה שקיבל מגורם אחר מקובלת עליו*.
 באנלוגיה למשפט הישראלי, ניתן להגדיר את זכות הסירוב הראשון

: 5  כחוזה אופציה עם תנאי־מתלה כפול
 א. שמעניק הזכות יחליט להעביר זכות מזכויותיו בנכס/דכיון.

 ב. שהמוטב ישווה את תנאיו עם כל מציע אחר שיופיע. בכל זאת,
 לא תמיד ברור אם מדובר בחוזה באופציה או בזכות סירוב ראשון. זוהי
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 1 הקדמה
 במסגרת עשיית עסקים בארץ, יש אשר מוזכרים מידי פעם, במהלכו
 של משא־ומתן או בגופו של חוזה, מונחים השאולים מהמשפט הקונטיננטלי
 או האנגלו- אמריקאי. לא תמיד הצדדים מודעים להיקף המשמעויות
 וההתחייבויות הנלוות למושג. בעוד אשר מושג האופציה, הגם שאינו
 מוזכר בחוק, הינו מוכר יחסית בפסיקה,׳ הרי שהמושג ״זכות הסירוב
 הראשון״ הינו נדיר יותר בארץ, בניגוד לארה״ב, למשל, שם השימוש
 בו כבר השתרש. על כן, במקרים שצדדים בוחרים להשתמש בו, נוצר
 לעתים מצב של אי-הבנה, שיכולה להגיע עד כדי טעות חד־צדדית או

 הדדית, כפי שיתואר להלן.

ח ופרשנותו נ ת המו ו ה  מ
 זכות הסירוב הראשון מוגדרת כ״זכות לבחור, לרכוש נכס מסוים,
 לפי אותו מחיר ואותם תנאים הכלולים בהצעה בתום־לב של גוף שלישי,
 וזאת אם בעל הנכס מגלה רצון לקבל את ההצעה״*. בהרבה מקרים,
 יקבל המוטב את זכות הסירוב הראשון לאחר שכבר התקשר עם אותו
 גורם בחוזה זיכיון או שכירות, אך האחרון טרם גמר בדעתו אם ברצונו

 I * מרצה בבית-הספר למשפטים של המכללה למינהל, ומכהן כיו״ר הוועדה
 לעינייני ארצות-הברית של לשכת עורכי-הדין. תודתי שמורה לעוזריי צביקה טריגר

 ועידו וינטר, סטודנטים למשפטים, שסייעו לי רבות בהכנת מאמר זה.

 II בעיקר בהקשרי נדל״ן, לדוגמה. ע״א 143/53 אסנין נ׳ ליפוב, פ״ד ט(3) 1773;
 ע״א 295/57 בלומגגרתס נ׳ גורסנשסיין, פ״ד יב(3) 2004, ע״א 231/76 פרידמן

 נ׳ מ״י, פ״ד לא(1) 309, ע״א 367/79 גנדר נ׳ שקל ואח׳, פ״ד לה(1) 658.
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 במבט ואש1ן ק«ם דמיון רב
 בין ׳׳זנות הסירוב הראשון׳׳
 ובין האופציה, אן יש להבדיל
 באופן בסיסי ביניהם. זנות

 הסירוב הראשון אעה
 אופציה, אלא פררוגטיבה

 בעלת ערן
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ד ל ה פ נ י  אי1ר: ע

 טמונות סכנות לא מבוטלות
 בשימוש בלתי מבוקר של

 צדדים בחוזים עסקיים במתח
 של ״*כות הסירוב הראשון״.
 גורם המנהל משא ומתן ייטיב

 לעשות אם >מנע מאיזכור
 המונח אלא 3אשר הוא באמת

 מתאים לנסיבות המקרה

 כך שהיא מחייבת אותו להציע את רכישתו תחילה לבעל הזכות. הבעלים
 מנועים מלקבל הצעה מגוף אחר אלא אם תנאיה טובים יותר מתנאיו
 של בעל הזכות. לעומת זאת, במקרה של אופציה, אין לנותן הזכות
 ברירה, אלא להעביר את זכויותיו בנכס למוטב בעת הפעלת האופציה
 על ידו. לבעל האופציה אפשרות להפעילה על דעת עצמו ומבלי להתחשב
 ברצון מעביר הזכות. ומנגד, בעל זכות סירוב ראשון כפוף לרצונו של

 המציע (בעל הנכס) להעביר את זכויותיו בו לאחר.

 » פרשנות המונח במילונים משפטיים
 זכות הסירוב הראשון מופיעה בלשון לא אחידה, אלא בביטויים אחדים
 כגון: right of first refusal, preemptive right, absolute option, כאשר

 הביטוי הראשון הוא הנפוץ ביניהם.
,1  בלא מעט מהמילונים המשפטיים הלועזיים אין כלל התייחסות למושג0

 בעוד שבאחרים הוא זוכה לאיזכור לא אחיד, להלן מספר דוגמאות:
 א. ״זכות בהסכם או הסכם שכירות לרכוש או להחכיר, בדרך כלל
 נכס מקרקעין, על־ידי התאמת תנאים של כל הצעה bona-fide על־ידי

 גורם אחר, לרכוש או לחכור שבעל הנכס מתכנן לקבל״״.
 ב. ״זכות לזכות להזדמנות הראשונה לרכוש נכס כשהוא נמסר למכירה,

 או הזכות להתחרות עם כל הצעה אחרת״״.
 ג. ״הצעה חוזית תקפה(סירוב ראשון) לרכוש נכס המבטאת כי בעליו,
 בטרם ימכור לאדם אחר, תמורת הסכום שהוצע על־ידו, ייתן לבעל

 זכות הסירוב הראשון באותו מחיר״״.
 ד. ״זכות הסירוב הראשון לרכוש נכסים שונה מאופציה בכך שהראשונה

 אינה מחייבת אלא אם בעל הנכס מחליט למוכרו״״.
 מוטב להוסיף כאן, לצורך ההשוואה, את הגדרתו של השופט לנדוי

 בפסק־דין קידר נ׳ אתרים״:
 ה. ״הזכות לשפר את הצעתו, להעלותה ולשנותה, כדי התנאים שהוצעו
 על־ידי מציע אשר לו תהייה אתרים(כלומר, נותן הזכות) מוכנה למסור

 את הזיכיון(או בהתאם, למכור/להשכיר) את הנכס״.

 לעתים שאלה של פרשנות שחלה גם על היקף הזכות עצמה6. בפסק-הדין
 המנחה בארה״ב, פסק-דין Smith', זכות הסירוב הראשון הותנתה ברצון
 מעניק הזכות למכור את הנכס ועל קבלת הצעה המקובלת עליו. בניגוד
 לאופציה, במצב כזה, הזכות לא מהווה הצעת מכר טרם מילוי תנאים
 אלו. רק לאחר שהמציע מודיע לבעל הזכות על היות הצעת צד ג׳, ועל
 החלטתו למכור, בשלה הזכות לאופציה, אשר הינה זכות הניתנת לאכיפה
 כחוזה רגיל. עבודתו של המלומד wniiston בדיני חוזים8 מגיעה לאותן
 אבחנות. למרות שאופציה וזכות סירוב ראשון זוכות לשימוש מבולבל,
 יש הבדל ברור ביניהן. אופציה מחייבת ביצוע תוך פרק זמן מוגבל, או
 בהיעדרה של קביעת מועד פקיעת הזכות, תוך זמן סביר. לעומתה,
 זכות הסירוב הראשון אינה תקפה כלל וכלל, אלא אם המציע מחליט

.  לממש את העסקה9
 כלומר, זכות סירוב ראשון אינה אפוא, אופציה, אלא פררוגטיבה
 בעלת ערך. היא מגבילה את זכות בעל הנכס להעביר אותו, על־ ידי
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 הסעיף הנדונים ולבנות את הקונסטרוקציה בהתאם לכך, בלי להטות
 את הכף לכיוון כלשהו, כאשר הצדדים הינם בני חורין וחופשיים לעשות
(Uniform Commercial Code) לפי הקודקס המסחרי האחיד . 2  כרצונם0
, שאומץ ב־49 מהמדינות שם, להסכם יש קונסטרוקציה  בארה״בי2
 ותוצאות משפטיות לפי דיני החוזים, אלא אם נקבע אחרת במפורש
 בקודקס עצמו. באופן כללי, אין מקום לקונסטרוקציה ופרשנות כאשר
 מונחים ומילים הינם ברורים וחד-משמעיים, כיוון שיעודה הבלעדי של

. 2  קונסטרוקציה שיפוטית הינה הסרת ספקות ודו-משמעויות2

 יש לזכור שכל ההגדרות הנ״ל מסבירות רק את המשמעות הכללית
 של המושג אך אינן עוסקות בהיקפו, דהיינו היקף החובה המוטלת על

 נותן הזכות, בה נעסוק בהמשך.

 המצב הקיים בארץ
 1. ההתייחסות למונח בחוק הישראלי

 בחוק הישראלי לא קיימת התייחסות ראויה לשמה לזכות הסירוב
 הראשון. קיים אמנם, דין ל״זכות הקדימה״ המופיע בסעיפים 99-106

Right to first"23 לחוק המקרקעין, תשכ״ט־1969, המכונה בפסיקה 
 "refusal, אולם סעיפים אלה מתייחסים רק לרכישה או לחכירה לדורות
 של מקרקעין*2, ואינם מטפלים ברוב המקרים הצצים בפרקטיקה, כגון

 חוזי זיכיון, זיקות הנאה, שכירויות ומכרזים.
 לדעת כותב שורות אלו, יש לתת את הדעת על כך שהמחוקק איפשר
 לרשום את זכות הקדימה כדין, והגביל את הסעיפים המתייחסים אליה
 לרכישה ולהכירה לדורות. לאור זאת ולאור עובדת היות זכות הקדימה

 זכות קניינית, לדעת רוב המלומדים״.
 ניתן להסיק כדלהלן: א, מכיוון שבישראל, לדעת רוב המלומדים לא
, הרי שמתן זכות 2 6  ניתן ליצור זכויות קנייניות שאינן מנויות בחוק
 סירוב ראשון, או זכות קדימה, לכל עניין חוץ מרכישה או מחכירה
 לדורות של מקרקעין, יעניקו זכות אישית ולא קניינית, על כל המשתמע
, כמו זכות העקיבה. ב. כיון שכותרת פרק ז׳ לחוק המקרקעין, 2 ף כ  מ
 בו מנויה זכות הקדימה, היא ״זכויות במקרקעי הזולת״, סעיפים 7 ו־8
 חלים עליה. על כן, אף עסקה בה מוענקת זכות סירוב ראשון לרכישה
 או חכירה, לא תיחשב כ״עסקה במקרקעין״ עד שתירשם כדין, אלא
, ואף כהתחייבות עליה לענות על דרישת 2  כ״התחייבות לעשות עסקה״8

 הכתב של סעיף 8.

 11. פרשנות המונח בפסיקה
 מונח זכות הסירוב הראשון לא זכה
 להתייחסות רבה בפסיקה. הפסק המקיף
 והרלוונטי ביותר לעניין זה חינו
,  פסק־הדין המחוזי אתרים נ׳ קידרי2
 בו נסקר המונח בדין הישראלי, ובהקשר
 למצב הקיים בחו״ל. הסוגייה שנידונה
 בפסק־דין זה היתה התקשרותה של
 המערערת עם חברה אחרת למרות
 שהמשיב, שקיבל ממנה את זכות
 הסירוב הראשון ביקש לנצל זכות זו.
 טענת המערערת היתה, שלמרות שנתנה
 את זכות הסירוב הראשון, ובעל הזכות
 התאים את תנאי הצעתו להצעת צד
 ג׳, עדיין נותר בידי נותן הזכות
 שיקול־הדעת הסופי לגבי הצד עימו

 יתקשר.
ו על כ מ ת ס ה , ב ט פ ש מ ה ־ ת י  ב
3 ועל חיבורו הנ״ל  פסקי-דין אנגליים0
 של קורביף3 הגדיר את המונח בפרשנות
 מרחיבה כ״זכותו של אדם שלא תיעשה
 עסקה מסוימת מבלי שתחילה תוצע לו
 אותה עסקה, כשמולה ניצבת החובה
 של האדם השני, שלא לבצע אותה
 עסקה עם צד שלישי בטרם תוצע
 העסקה לבעל הזכות״32. במילים אחרות,
 הזכות הניתנת לאדם על-פי חוזה,
 מאפשרת לו לדעת מה מציעים יריביו
, ולאור זאת לחזור בו ו  ומתחרי

ות אמריקנים  • כללי פרשנ
 כפי שנראה להלן בפסיקה (בעיקר האמריקנית), המשמעות המלאה
 של מושג זכות הסירוב הראשון אינה מובהרת לגמרי, אלא בדרך כלל
 תלויה באופן שימושו ובנסיבות האופפות את כריתת החוזה. כיון שהמושג
 נמצא בשימוש בעיקר בארה״ב, ניתן להיעזר בכללי הפרשנות שהתפתחו

 שם.
 בעיני פרופ׳ קורביףי, למושגים ״אופציה״, ״זכות סירוב ראשון״
 ודומיהם, יש פירושים שונים וסותרים. משתמשים בהם שופטים,
 פרקליטים, אנשי עסקים ואזרחים מן השורה, ולעתים אין תמימות דעים
 באשר למשמעות הביטויים. אנשים אלה הם אשר מעניקים את המשמעות
 למילים בהתחשב בכל הנסיבות, הכוללות את מהות הצדדים עצמם
 ומטרותיהם. אופי העסקה והיחסים הנובעים ממנה אינם נקבעים על-ידי
 הכותרת או המילים אשר משתמשים בהן. הרי אין משמעות אובייקטיבית
 אחידה ונכונה למושג משפטי, והוא הדין לא רק לגבי הביטוי הנ״ל,
 אלא כמעט לכל ביטוי. לדוגמה, פלוני עשוי להציע לחברו אופציה
 לרכישה כאשר כוונתו לזכות סירוב ראשון, אשר הינה זכות שונה

 בתכלית מזכויות בעל אופציה, ולהיפך.
 לגבי הפרשנות עצמה, אומר המלומד וויליסטוףי שלפי דיני הפרשנות
 במשפט המקובל בכלל, ובדיני ארה״ב בפרט, יש הבדל בין קונסטרוקציה
 לבין פרשנות. האחרונה הינד. אומנות מציאת המשמעות הלשונית
 האמיתית, בעוד שייעודה של קונסטרוקציה הינו לקבוע את המשמעות
 המשפטית, דהיינו הסקת מסקנות מהאלמנטים הטמונים בלשון המילים
!. יש לאכוף חוזים ברוח הבנת הצדדים וכוונותיהם, אלא אם  הנדונות8
 עקב קיום דין כלשהוא, על בית-המשפט לבנות קונסטרוקציה אשר
 אליה הצדדים לאו דווקא התכוונויי. בהיעדר הוראה חקיקתית אחרת,
 חובתו הבלעדית של בית-המשפט הינה לגלות את משמעות המילים או

 בחוק הישראלי לא קיימת
 התייחסות ראויה לשמה

 לזכות הסירוב הראשון. קיים
/  אמנם, דין ל״זכות הקדימה,

 אולם ?ץ זה מתייחס רק
 לרכישה או לחכירה לדורות

 של מקרקעץ, ואינו מטפל
 ברוב המקרים הצצים

 בפרקטיקה, כגון חוזי זיכיון,
 זיקות הנאה, שכירויות

 ומכרזים

Homelite v. TVywilk Realty Co. 272 F. 2d 688 (1959) 221 
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 מראש לצדדיםיג.
, בית  הנושא נדון ביתר הרחבה בפםק־דין רביב נ
 יולם״•. לא היה שם, אמנם, הסכם של זכות סירוב ראשון,
 אך התנאים שנוצרו מביאים בעצם למצב שהינו, למעשה,

 זהה במהותו:
 מדובר היה שם במכרז לבניית בית אבות גדול,
 שהשתתפו בו מספר חברות בניה, ביניהן חברת רביב
 בע״מ, וחברת רסקו. בעוד שהצעתה של חברת רביב היתד!
 זולה מהצעתה של רסקו, נחשבה זו האחרונה כמתקשרת
 יציבה ורצינית יותר, ועל־כן החליטה ועדת המכרז לתת
 לרסקו הזדמנות לשפר את הצעתה, בנוסף, החליטה
 הוועדה שאם הצעת רסקו לא תעלה ביותר מ-״׳59 מההצעות
 האחרות, הרי שהיא תהיה המתקשרת המועדפת. ואכן,
 רסקו הוזילה את הצעתה וזכתה במכרז. תביעתה של חברת
 רביב התבססה על כך, שמכיוון שההזדמנות לשפר את

 ההצעה ניתנה רק לחברת רסקו, קופחו המשתתפים האחרים במכרז,
 נפסק מפי השופט ברק, שהן לפי הפסיקה בארץ ובארה׳׳ב, והן על-פי
 חובת תום- הלב במשא ומתן לקראת חתימת חוזה ולאחריו, המעוגנת
 בסעיפים 12 ו-39 לחוק החוזים (חלק כללי) תשל״ג-1973, שקיימת
 חובה על מנהל המכרז לנהוג בשוויון בין המשתתפים, תוך יצירת תנאים

 לתחרות הוגנת, אלא
 אם נקבע אחרת בכללי

 המכרז,
 אמנם, דעתו רוככה
 קמעא על־ידי שאר
 השופטים, השופטים
, ל ק ר י ט ג ו ר ב ד ל ו  ג
יתן  שלדעתם אם נ
, א ל ל כ ק מ י ס ה  ל
 שהמשתתפים לא ציפו
 לשוויון - אין גם חובה
 לשמור עליו. אולם גם
 נפסק שבמצב שתואר,
 זכאית חברת רביב
 לפיצויים על קיפוחה.

, נראה ו נ י נ י י נ ע  ל
 שאין הבדל, מבחינת
ת  הפגיעה המשפטי
 בשיוויון במכרז, בין
 המצב הנ״ל, לבין מכרז
 בו זכאית משתתפת
ת ו כ ז ת ל מ י ו ס  מ
 הראשונה לסירוב. שכן
 מה לי אם לאחר פתיחת
 תיבת ההצעות, מציעה
 המכריזה רק לאחת
 המשתתפות לשפר את
ו , א ה ת ע צ  ה
 שמלכתחילה זכות זו
 שמורה לה מכוח חוזה?
 ניתן, אפוא, להסיק את
 המסקנות הבאות ביחס
 לשימוש בזכות הסירוב

 הראשון במכרז:
 א. במכרז שבו הותנה
 מראש בתנאי המכרז,

 או נמסרה הודעה למשתתפיו, כי לאחד המשתתפים שמורה זכות הסירוב
 הראשון, אין בסיס לתביעות על בסיס אי שוויון או קיפוח.

 ב. במכרז בו לא הותנה דבר, וניתן להניח שהמשתתפים מצפים ליחס
 שווה בין זה לזה, השימוש בזכות הסירוב עלולה לגרור תביעה על-פי

 הלכת ״רביב נ׳ בית יולס״, ומתן פיצויים למשתתפים שקופחו.
 ג. במכרז פרטי, בו לא הותנה דבר׳ אד מנסיבות העניין עולה, כי
 המשתתפים אינם מצפים ליחס שוויוני, ניתן להסיק מדעת הרוב בפסק-דין
 ״רביב״, שלא קיים בסיס מוצק לתביעה. ברם , ייתכן שלפי דעת המיעוט
 של השופט ברק, שימוש בזכות הסירוב הופכת את המכרז לבלתי שוויוני,
 ומפרה את חובתו של בעל המכרז, ועל־כן תביעת פיצויים עשויה

 להתקבל.
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 401 ע״א 207/79 פ״ד לז(1) 533.

 מהצעותיו הקודמות ולשנותן כדי להתאימן להצעות מתחריו, על מנת
 לזכות במכרז. בהתייחסו לטענת המערערים, לפיה נתון לנותן הזכות
 שיקול-דעת גם אחרי השוואת ההצעות, קבע בית-המשפט כי פרשנות
 כזו תרוקן את הזכות מתוכנה ועל־כן אינה מתקבלת על הדעת. על כן,
 הזכות אינה מסתכמת בקבלת האינפורמציה גרידא, שכן כנגדה קמה
 חובתו של מעניק הזכות להעדיף את בעל זכות הסירוב הראשון ולהעניק
 לו את הזיכיון המבוקש, מקום שחזר ותיקן את הצעתו והתאימה להצעות
 חבריו״. אמנם, הודגש גם, כי בסופו של דבר יפורש חוזה לפי אומד
 דעת הצדדים, ושאר עקרונות הפרשנות של חוזים, אך לא נראה שאלו
 הם שהנחו את בית-המשפט לפרש את המונח כפי שפירשו. זאת ניתן
 לראות בכך שמצוטט שם בהסכמה פרשנות זהה של השופט דב לוין
 מפסק־דין קודם״. כן הבהיר השופט ולך ששימוש במושג ללא הבנתו
 אינו מהווה טענת נגד: ״כל המשתמש במונח זה בחוזים שהוא כורת,
 אין לו אלא להלין על עצמו שבחר להשתמש... במושג משפטי בלתי
 מוכר״. המונח נדון גם בפסק-דין אםא נ׳ רב־בריח״. חברת רב-בריח
 העניקה למערער זכות סירוב ראשון לחתום עימה עד תאריך מסוים
 הסכם לשיווק תוצרתה בדרום־אפריקה ועל יסוד זה יצא המערער לשם,
 ואף קיבל הזמנות נסיוניות. למרות זאת, הודיעה לו המשיבה כי אין
 בדעתה לחתום עימו על הסכם ההפצה, שכן ללא ידיעת המערער

 והסכמתו, התקשרה בינתיים המשיבה עם חברת הפצה אחרת.
 השופט גולדברג דחה את הערעור מבלי להזדקק לפרשנות המונח
 לעומקו, זאת משום שהזכות שם היתה מוגבלת בזמן, שלאחריו היתד!

 מעניקת הזכות רשאית לעשות כרצונה.
 ובכל זאת, זכות הסירוב פורשה באופן מצמצם בשני מובנים: א.
 ניתן להתנות מראש על הזכות ולהגביל את תוקפה לתקופה מסוימת.
 ב. הזכות הינה בעלת אופי שלילי, ואינה אלא זו בלבד, שעד למועד
 מסוים נאסר על מעניקת הזכות להציע את הזכיון/הנכס לצד שלישי
 מבלי שתחילה הוצעה זכות הרכישה לבעל זכות הסירוב הראשון. יש
 לציין, שבפועל בארץ, זכות הסירוב הראשון הופעלה באופנים נוספים
 אלא שחוקיות השימוש לא עלתה על הפרק. לדוגמה, בפסק־דין פז נ׳
 לויטיף* מאוזכר חוזה בו הותנה שלא רק שלבעל הזכות מובטחת
 העדפה על פני כל מציע אחר, אלא שלמשך חמש שנים הצעתו תועדף
 אף אם הינד. נחותה מההצעות האחרות, כל עוד אינה יקרה ביותר

 מ-0׳ל20 מההצעה הטובה ביותר.
 לעניות דעתו של כותב שורות אלו, טמונות סכנות לא מבוטלות
 בשימוש בלתי מבוקר של צדדים בחוזים עסקיים במונח הנדון. גורם
 המנהל משא ומתן ייטיב לעשות אם יימנע מאזכור המונח אלא כאשר
 הוא באמת מתאים לנסיבות המקרה. בנוסף לכך, מן הראוי להגדיר
 ולהבהיר בגוף המסמך את מהות המונח וגדריו, וזאת על־מנת למנוע
 בשלב מאוחר יותר פלוגתא בין הצדדים הנובעת מטעויות באשר
 למשמעותו. מן הראוי גם שהמחוקק ייתן דעתו על השימוש הגובר

 במונח זה וייתן לכך ביטוי הולם בחקיקה.

 1ח. שמירת זכויותיו של צד שלישי
 הלכה פסוקה היא, שעל המקיים מכרז מוטלת חובה לשמור על תנאי
 שוויון והוגנות במהלכו״. האם ניתן להסיק מכאן שאסור לבעליו של

 נכס, שקיימת לגביו זכות סירוב, לקיים מכרז ביחס לו?
 בפסק־דין קיח־8ג הנ״ל הוזכרה בקצרה בעיית מעמדו של צד ג׳,
 המוצא את עצמו מקופח ובעמדת נחיתות במכרז, עקב היות אחד
 ממתחריו בעל זכות הסירוב הראשון. נושא זה היה שולי לדיון שם,
 והשופטים לא נכנסו בעובי הקורה, אך סוכם בקצרה, שאין חובה
 ליצירת שוויון בין המתחרים במכרז, כל עוד שהנחיתות היתד. ידועה
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