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  אסתר נחליאלי חיאט  שופטתה כבוד פני ל

 

 
 תעותר

  
  עידני� (נע� אשכנזי) עבודות ציבוריות בע"מ

 לוי�ארז טיקולסקר ו/או עו"ד תרזה הופמ ע"י ב"כ עו"ד

  
  נגד

 

  
 משיבי�

  
  יפו�אביב�תלעירית .1

 עדי שפריר ע"י ב"כ עו"ד

  פרח השקד בע"מ.2
  י.ב. שיא משאבי� בע"מ.3

 

  
 

 פסק די&

  1 

 2 החלטת נגד") העותרת: "להל( מ"בע ציבוריות עבודות) אשכנזי נע�( עידני� חברת שהגישה עתירה

 3 177/2017 פומבי מכרזחלק מ לבטל החלטתה ע� בקשר") המשיבה: "להל( יפו אביב�תל עיריית

 �4ו" המכרז: "להל" (מערב הירקו עבר ואזור הדרומיות ומתח� דרו� אזור רחובות וטיאוט ניקוי"ל

 5 בהתא� סמכותה מכוח, המשיבה מאומד ההצעות כל של משמעותית חריגה בשל") ההחלטה"

 6 נושא היא") העיריות תקנות: "להל(  �1987ח"התשמ), מכרזי�( העיריות לתקנות �23ו ח22 לתקנות

 7  . דנא ההחלטה

  8 

 9  העתירה נשוא וההחלטה לעניי& הצריכות העובדות

 10 יו� הוא הצעות לקבלת האחרו היו� כי נקבע שבמסגרתו המכרז את פרסמה המשיבה  .1

 11 הצעות 3 בה נמצאו המכרזי� תיבת פתיחת ע�. המכרזי� תיבת נפתחה בו מועד, 3.4.2017

 12 לניקוי הנוגע המכרז לחלק מחיר הצעות 4 וכ הדרו� אזור לניקיו הנוגע המכרז לחלק מחיר

 13). זו לעתירה רלוונטי אינו – הירקו עבר ניקיו לעניי – המכרז של השני חלקו( הירקו עבר

 14  .העירייה אומד המכרזי� בתיבת היה כ

 15 

2.  � 16 בי, הוצגו המכרזי� ועדת בפני. בהצעות לדיו המכרזי� ועדת התכנסה 10.5.2017 ביו

 17 לאותו העירייה אומד לעומת המכרז משתתפי של המחיר הצעות את המפרטי� נתוני�, היתר

 18 הרלוונטי הוא, הדרו� לאזור הנוגע במכרז החלק ע� בקשר שהוגשו ההצעות לעניי. איזור

 19 :כי התברואה אג- ציי, זו להחלטה
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 1 האומד בי הפער כי עולה העירייה אומד מול אל שהוגשו המחיר הצעות מבדיקת"

 2 ברור לא, הקיימות בנסיבות. העירייה מאומד �30%בכ גבוה ביותר הזולה להצעה

 3 שינוי כל אי שכ, סביר בלתי באופ, גבוהות כה הצעות נתקבלו מדוע לעירייה

 4  ...הדרו� באזור לו שקד� למכרז זה מכרז בי העירייה בדרישות

 5 שנת כל בגי המיסי� משל� מכספי נוספי� / מיליו 2.5 שהוצאת סבור האג-

 6 דרו� אזור לניקיו בתמורה כיו� משלמת שהעירייה למחיר מעבר, התקשרות

� 7  .ציבור כספי בזבוז תהא, הדרומיות ומתח

 8 ומתח� דרו� באזור שעוסק במכרז הפרק ביטול את לאשר הועדה מתבקשת לפיכ�

 9  ..."הדרומיות

� 10  :ולפיה החלטה ניתנה המכרזי� בוועדת הדיו בתו

"1 .� 11  .המכרז של הס- בתנאי המשתתפי� כל עמידת את מאשרי

2 .� 12 בהתא� הדרומיות ומתח� דרו� באזור שעוסק במכרז הפרק ביטול את מאשרי

 13 למועצת לפנות לאג- ולאשר �1987ח"התשמ), מכרזי�( העיריות לתקנות 23 לתקנה

 14  ...".העיריות לתקנות) ח(22 לתקנה בהתא� העירייה

  15 

 16 הצדדי� טענות

 17שעוסק  המכרז חלק את לבטל המכרזי� ועדת החלטת ביטול על להורות יש כי טוענת העותרת  .3

 18 העותרת של המחיר הצעת את ולקבל) זו להחלטה הרלוונטי( באזור הדרו� ומתח� הדרומיות

 19. המכרזי� ועדתול במכרז הזוכה בשאלת הדיו את להחזיר לחלופי או, למכרז שניתנה

 20 יש יבוטל שבטר� ובוודאי במשורה בו להשתמש שיש נדיר צעד הוא מכרז ביטול, לטענתה

 21; ממכרז פטור למת מקו� היה לא כי העותרת טוענת, לחלופי. טענותיה לטעו זכות לה לית

� 22 משיבהה אומד; נכוני� אינ� המכרזי� ועדת התבססה עליה� התברואה אג- של הנתוני

 23 המכרז בי במכרז הרלוונטיי� הרכיבי� של בעלויות השינויי� את משק- ואינו סביר אינו

� 24  .הנוכחי לזה, הקוד

  25 

 26, ראויה, סבירה המכרזי� ועדת שהחלטת מאחר העתירה את לדחות ביקשה המשיבה  .4

 27 זרי� שיקולי� של לקיומ� נטע לא וג�, זכר כל ואי הדי ע� אחד בקנה עולה, מנומקת

 28 המשיבה. הצעה א- לקבל שלא למשיבה מתירי� המכרז מסמכי ממילא; ההחלטה במת

 29 אלא מנהלית רשות של בהחלטות להתערב יטה לא משפט בית לפיה ההלכה את הדגישה

� 30 זה במקו� דעתו שיקול  את מחלי- אינו משפט בית וכי, קיצונית סבירות חוסר של במקרי

 31  . הרשות של
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� 1 במכרז שהוצעה ביותר הנמוכה ההצעה כי נמצא בו מקו� כי העירייה טוענת, דברי� של לגופ

 2 וכדי הדי להוראות בהתא� המכרז את לבטל רשאית היא, שערכה מהאומד �30%ב גבוהה

 3 דחתה המשיבה. הניקיו עבודות ביצוע לצור� לרשותה הקיימת התקציבית במסגרת לעמוד

 4 שנער� הקוד� למכרז דנא המכרז בי בעלויות משמעותי שינוי קיי� כאילו העותרת טענת את

 5. האומד במסגרת בחשבו נלקח המינימו� בשכר השינוי כי לדוגמה שציינה תו�, עניי באותו

 6 אגפי מומחי של נתוני� על המכרזי� ועדת בהסתמכות פסול כל אי כי המשיבה הוסיפה עוד

 7 הצעות את ולנתח האומד את לערו� ומתפקיד� לה המייעצי� גורמי� אלו שכ, העירייה

 8 לא, העירייה אגפי מומחי נתוני בסיס על נער� האומד כאשר, דנא במקרה. שהוגשו המחיר

 9  .טיעו זכות למת מקו� היה

  10 

 11  והכרעה דיו&

 12 מעמיד הוא ואי הרשות בנעלי עצמו ש� אינו המשפט בית כי הוא המנהלי בהלי� יסודי כלל  .5

 13 בית התערבות, להחליט שהוסמכה הרשות של המקצועי הדעת שיקול תחת דעתו שיקול את

 14 המצדיקות מובהקות בעילות, במשורה נעשית הרשות של המנהליות בהחלטות משפט

 15 ממתח� קיצונית חריגה או לב תו� חוסר, מסמכות חריגה כמו, המנהלי במעשה התערבות

 16 באופ חורגת אינה שניתנה שההחלטה ככל, כסדרו התקיי� המנהלי שההלי� ככל .הסבירות

 17 סמ� על ולא ענייני� שיקולי� יסוד על התקבלה שהיא וככל הסבירות ממתח� קיצוני

� 18 המשפט ובית תקינה הרשות החלטת הרי � באלה וכיוצא פסולה אפליה כמו זרי� שיקולי

 19  . המכרזי� בסוגיית שאת ביתר השתרשו אלה דברי�. בה יתערב לא

  20 

 21 עיריית' נ מ"בע ופיתוח גינו& אופיר טל 3827/10 מ"עע בעניי העליו המשפט בית קבע וכ�

 22  : מכרזי� ועדת של החלטה בבחינת העוסקות מנהליות עתירות ע� בקשר) 17.3.11( נשר

 23' עליונה מכרזי� ועדת'כ יושב אינו" המשפט בית כי היא ומושרשת ברורה הלכה"

 24 עבודות רו& 3499/08 מ"עמ" (דעתו בשיקול הוועדה של דעתה שיקול את מחלי- ואינו

 25 דינה לפסק 10' פס, עפולה עירית �המכרזי� ועדת' נ מ"בע א.מ ופיתוח ייזו� עפר

 26)). עפר עבודות רו פרשת: להל) (18.1.2009], בנבו פורס�([ חיות השופטת של

 27 המכרזי� ועדת החלטות בבחינת מתמקדת זה משפט בית של השיפוטית הביקורת

 28 הסבירות עקרו, הועדה סמכות בחינת, וביניה�, המנהלי המשפט כללי בראי

 29 ועדת בהחלטות נפל הא� לבחו צרי� המשפט בית. ענייניי� שיקולי� ושקילת

� 30 שנקבעו כפי הציבורי המכרז דיני עקרונות ע� אחד בקנה עולה שאינו פג� המכרזי

 31 ראו. חיות השופטת של דינה לפסק 10' פס עפר עבודות רו פרשת( ובפסיקה בחקיקה

� 32 מדינת 334/01 א"ע); 1996( 769�768, 762) 3(נ ד"פ, עשת' נ נשי' 4964/92 א"ע ג

 33' נ מ"בע בני& קל 3190/02 מ"עע); 2003( 895, 883) 1(נז ד"פ, שינדי אבו' נ ישראל
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 1 מ"עע); 2003( 598�597, 590) 1(נח ד"פ ,מ"בע לבני� רמת בשפכי� לטיפול החברה

 2], בנבו פורס�([ 37 פיסקה, הנמלי� רשות' נ מ"בע) ספנות( חו' סחר דגש 4011/05

 3 לאומי לביטוח המוסד' נ מ"בע לסיעוד חברה אזי'חג 6242/09 �"עע); 11.2.2008

]� 4  ))." אזי'חג פרשת: להל) (10.11.2009] (בנבו פורס

 5 

6.  � 6 במשורה שימוש בו לעשות שיש סעד הוא מכרז שביטול הג� כי ואומר  לדיו מסקנה אקדי

 7) 7.3.17( אשדוד עיריית' נ הציבור לבריאות אגודה 53549�01�17) ש"ב( מ"עת, לדוגמה(

 8 בחינת לאחר, ענייני� מנימוקי� ניתנה המכרזי� ועדת החלטת כי דעתי נחה) ש� והפסיקה

� 9 שהובילה דאגה, הציבורית לקופה כנה דאגה ומתו� פני� משוא ללא, הרלוונטיי� השיקולי

 10 מכרזחלק הב המציעות יתר של ג� כמו, העותרת של המחיר הצעת את לדחות המשיבה את

 11  :בפירוט הדברי� להל. העתירה נשוא

  12 

 13  בעירייה התברואה מאג- מידע על המכרזי� ועדת הסתמכות

 14 שה ובי פה בעל שה בי, דעת חוות על ידה תסמו� מכרזי� שוועדת בכ� פסול כל אי, ככלל  .7

 15 משפט בית. העירייה של שוני� באגפי� מקצוע אנשי ידי�על ונערכו בפניה המונחות, בכתב

 16 במסגרת, המכרזי� ועדת בפני שהוצגו הנתוני� את בעצמו ולבחו להתערב ייטה לא מנהלי

 17 הנתוני� בבחינת המכרזי� ועדת דעת שיקול את יחלי- ולא, מכרזי� ועדת החלטת בחינת

 18 שיקולי� שקלה לא המכרזי� ועדת כי בבירור עולה מה� במקרי� אלא, דעתו בשיקול

� 19 וכיוצא פני� למשוא חשש ויש מגמתי היה, לדוגמה, שהוצג שהמידע חשש יש כי, סבירי

 20 .באלה

  21 

 22 המכרזי� ועדת בפני הונחה לא" המלאה העובדתית התשתית" כאילו העותרת טענת, בנוס-  .8

 23 האומד הכנת על אמו היה המשיבה שלטענת, התברואה אג-. דנא במקרה ברורה אינה

 24 המכרזי� ועדת בפני הציג) לסתור אחרת ראיה ואי( לאומד והתאמת המחיר הצעות ובחינת

 25 ורק א� היא בו הזוכה שבחירת במכרז עסקינ כאשר, העניי בנסיבות. בדיקתו תוצאות את

 26 מכרזי� ועדת בה� ממקרי� להבדיל זאת), הס- בתנאי שעמד בתנאי( המחיר הצעת פי על

 27 בדיקת� לאחר הנתוני� הצגת כי נראה, גרידא כלכליי��לבר שיקולי� לבחו לעיתי� נדרשת

 28 .מספקת � התברואה אג- ידי על

 29 

 30 את שבחנתי לאחר � האומד סבירות לאי העותרת טענת ע� קשר ג� יש ולעניי, ועוד זאת  .9

 31 טענת כי עולה, התברואה אג- ידי על שהוצגו הנתוני� בדבר והמשיבה העותרת טענות

 32 לא, לקוד� הנוכחי המכרז בי מהותי שינוי היה כי שטע התברואה אג- שגה כי העותרת

 33 בחשבו לקח לא התברואה שאג- כ� על נסמכות העותרת טענות שעיקר בעוד, כ�. לפני הוכחה
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 1 שכר העלאת הוא קוד� מכרז לבי הנדו המכרז בי שאירעו המהותיי� השינויי� אחד כי

� 2 המכרז למסמכי 10 מנספח עולה), לעתירה 31 סעי-, לדוגמה( סוציאליות ותוספות המינימו

 3 לשכר התייחס המשיבה אומד ג� ולפיכ� המכרז מסמכי כי) לעתירה 1 מנספח כחלק צורפו(

� 4 ששכר לכ� מודעת העותרת כי עולה לעתירה 76 מסעי- כי אומר. די פי על המעודכ המינימו

� 5 הא� מינה נפקא מה � כ וא�. המשיבה שיקולי במסגרת בחשבו נלקח המעודכ המינימו

 6 בחשבו נלקח זה נתו כי הוא לענייננו החשוב? לאו א�, הקוד� מהמכרז מהותי בשינוי מדובר

 7 גבוהה הייתה העותרת הצעת כ פי על וא- המשיבה ובאומד המכרז מסמכי במסגרת

 8, הציבור לכספי כאמור דאגה תו�, המשיבה החליטה ולפיכ� כאמור מהאומד משמעותית

 9 . המכרז את לבטל

  10 

 11  האומד סבירות

 12 ומעלה �30%בכ חרגו המחיר הצעות ששלושת העובדה כי להבהיר ראיתי הדברי� בפתח  .10

 13 המכרזי� ועדת על היה וכי סביר אינו האומד כי אוטומטית למסקנה מביאה אינה מהאומד

 14 ד"פ ,נתניה עירית' נ מ"בע תקוה בפתח ופיתוח בני& בוני 2400/91 צ"בג, לדוגמה( אותו לבחו

 15 דברי� של לגופ� העותרת טענות את לבחו יש"). בני& בוני צ"בג: "להל) (1991( 69) 5(מה

 16 לא העותרת. האומד סבירות ע� בקשר ספק המעורר טע� קיי� בענייננו הא� ולראות

 17 .כזה טע� על הצביעה

  18 

 19 בהשוואה המכרז נשוא לעבודה במחיר מהותי שינוי שחל לכ� ומפנות חוזרות העותרת טענות  .11

 20 שחל לשינוי נוגעת הראשונה הטענה. עניי באותו הקוד� המכרז במועד קיי� שהיה למחיר

 21 סוציאליות ותוספות המינימו� שכר כי היא, כאמור, מסקנתי. לעיל הנדו המינימו� בשכר

 22 השנייה הטענה. בסיס� על נער� והאומד, האומד עריכת במסגרת בחשבו נלקחו מעודכנות

 23 הטיאוט רכבי על כי קבעו המכרז תנאי ולטענתה הטיאוט רכבי" גיל"ל נוגעת העותרת בפי

 24 שמצרי� דבר, משומשי� ברכבי� שימוש שהתיר הקוד� המכרז לעומת, חדשי� להיות

 25 נשקל זה נתו כי, לסתור ראיה מצאתי ולא, הסבירה העירייה. יותר גבוהה כספית הוצאה

 26 השינוי חישוביה פי על מדוע והסבירה הגדילה וא-, האומד עריכת בעת שיקוליה במסגרת

 27 לשינוי הביאו לא, הטיאוט רכבי" גיל" ע� בקשר הקוד� המכרז לעומת המכרז בתנאי שערכה

 28 שכבר כפי). לתשובה 29.2 סעי-( 1941), פחת( הכנסה מס לתקנות ג� לב בשי� באומד מהותי

 29 במקרי� אלא הרשות של לשיקוליה נכנס אינו המנהלי המשפט בית � להלכות ובהתא� ציינתי

� 30 . בענייננו מתקיימי� שלא חריגי

  31 

 32 השוואה לצור� המשיבה הציגה, האומד סבירות בדבר המשיבה לעמדת וכחיזוק, ועוד זאת  .12

 33 השוואת). לעתירה לתשובה 16 סעי-( העיר ברחבי כיו� המכרז נשוא העבודה עלות את
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� �1ב הגבוהה, העותרת הצעת וכי סביר באומד מדובר כי היא א- מלמדת לאומד אלו נתוני

 2 .סבירה אינה, כעת המשיבה שמשלמת הממוצע מהמחיר 48%

  3 

 4 במעטפה – לעיוני שיוגש לפני שנער� בדיו ביקשתי אומנ� כי לומר ראיתי זה עניי בשולי  .13

 5 כי העותרת כ"ב של ונשנה חוזר טיעו לאור בדיו אגבית כבקשה המפורט האומד – סגורה

 6 אכ כי להתרש� שאוכל כדי רק וזאת, ו/או לא פורט אומדלצור� עריכת התחשיב  נעשה לא

 7 ביטול על להורות יש מדוע ומכא מכא טענות הצדדי� טענו הדיו לאחר. כזהתחשיב  נעשה

 8 רלוונטי זה נושא כי מצאתי לא א�, גיסא מאיד� החסיו את להותיר או גיסא מחד החסיו

 9 לעיל בהחלטתי שעמדתי לאחר, שכ. גופ הצדדי� בטענות לדו יש כי ראיתי ולא להחלטתי

 10 ואי סביר בהחלט האומד כי עולה הצדדי� שני שבפני הנתוני� פי על האומד סבירות על

� 11 האומד תחשיב, לאמור. מחדש אותו תבח שזו כדי המכרזי� לועדת הדיו את להחזיר מקו

 12 מפורט הוא כי נראה בו עיו לאחר כי, מוסגר במאמר, שיאמר הג�, להכרעתי נדרש אינו גופו

 13 תוא� אינו המכרזי� בתיבת שהופקד האומד כאילו הטענה כי יצוי עוד. העניי בנסיבות דיו

 14 לדו אי כ� בשל וג�, המכרזי בהלי� כפג� בעתירה נכללה ולא בדיו א� הועלתה הדי את

 15 .זה בעניי

  16 

 17  הטיעו וזכות השימוע חובת

 18 פי שעל הרי, בסבירותו לפקפק מקו� היה לא וכי באומד פג� נפל לא כי למסקנה משהגעתי  .14

 19 לעותרת לית מחויבת המכרזי� ועדת יתהיה מקרה בכל כי העותרת טענת את לדחות יש די

 20 . ביותר הזולה ההצעה את הגישה היא שכ טיעו זכות

 21 

 22 הזולה המחיר הצעת את שהגישה הג�, לעותרת לית המשיבה על חובה חלה לא, די פי על  .15

 23 המחיר הצעות בי הגדול מהפער נבעה המכרז ביטול על ההחלטה בו מקו� טיעו זכות, ביותר

 24 צ"בג( האומד סבירות ע� בקשר חשש מתעורר בו במקרה שתקו� יכול זו זכות. האומד לבי

 25 תל עיריית' נ מ"בע ציבוריות עבודות) אשכנזי נע�( עידני� 35844�04�14 מ"עת; בני& בוני

 26 . בענייננו התעורר לא שכאמור חשש)), 7.5.14( יפו�אביב

  27 

 28 6546/12 מ"עע בעניי העליו המשפט בית לקביעת מילי� במספר אתייחס, מוסגר במאמר  .16

 29 הקובע ככזה העותרת סומכת עליו"), בכר עניי&: "להל) (14.7.13( מ"בע א.ב.י פנינת' נ בכר

 30 המשפט בית קביעת את המשפט בית הותיר אמנ� בכר בעניי. דנא במקרה טיעו זכות

 31 הגישה היא בו מקו� טיעו זכות ש� לעותרת לי יש כי החליט האחרו כאשר כנה על המחוזי

 32 כ בעשותו א�, ניכר באופ מהאומד שסטתה הג� לאומד ביותר הקרובה המחיר הצעת את

 33 החריג חל מקרה באותו כי קבע אלא, בני& בוני צ"בג הלכת את העליו המשפט בית שינה לא
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 1 יש, סביר בלתי הינו שהאומד חשש קיי� כי הוכח בה בנסיבות ולפיו בני& בוני צ"בבג שנקבע

 2, בכר בעניי ההחלטה בשולי, אמנ�). הדי לפסק �42ו 38 סעיפי� בכר עניי( טיעו זכות לית

 3 של הטיעו בזכות להכיר" פרגמטי כעניי" שראוי עמדתה את ארז�ברק השופטת כבוד הביעה

 4 וזאת, מאומד חריגה עקב נדחו ההצעות כל כאשר, הצעתו דחיית כנגד הטובה ההצעה בעל

 5 הכריעה לא ארז�ברק השופטת א�, פשוטה מידה אמת להפעיל המכרזי� ועדות על להקל כדי

 6 של קודמת דומה בעתירה שניתנה ורדי השופט כבוד לעמדת שותפה אני זה ולעניי( בכ�

 7 .כנה על נותרה בני& בוני צ"בג הלכת וממילא) ל"הנ 35844�04�14 מ"עת, העותרת

 8 

 9 .אפוא נדחית העותרת של זו טענה  .17

  10 

 11   במכרז לפטור ההחלטה

 12 במשיבה התברואה אג- יפנה, המכרז ביטול לאחר כי היתה המכרזי� ועדת של נלווית החלטה  .18

 13 העיריות לתקנות) ח(22 לתקנה בהתא�, מכרז ללא להתקשרות העיריה מועצת אישור לקבלת

 14, עליה המליצה לא והועדה יחידה הצעה נדונה או למכרז הצעה כל הוגשה לא" :כי הקובעת

 15 לאחר מכרז ללא בחוזה להתקשר העיריה רשאית... כלשהי הצעה על הועדה המליצה לא או

 16 מכרז עריכת העני שבנסיבות שנוכחה ולאחר, חבריה ברוב כ� על החליטה העיריה שמועצת

 17  ."תועלת תביא לא

  18 

 19 תהא המכרז נשוא בעניי ההתקשרות כי הוחלט לא המכרזי� ועדת החלטת שבמסגרת אלא  .19

 20 ניתנה טר� זו והחלטה, בכ� שתכריע העיריה מועצת של לפתחה יובא הדבר כי אלא מכרז ללא

 21 ולא בפני אינה העיריה מועצת החלטת וממילא), 6' בעמ, בדיו המשיבה כ"ב מדברי עולה כ�(

 22  .תקינותה את לבחו נדרשתי

  23 

 24 מסקנתי לעיל וכאמור( מכרז ביטול על מורה המכרזי� שועדת לאחר כי פסול כל אי, פניו על  .20

 25 המכרז נשוא ההתקשרות את לבצע בדי סמכויותיה פי על תמלי6) כדי נעשה שהביטול היא

 26 � לכ� המתאי� בפורו� ידונו לאו א� זו לבקשה להיעתר הא� השיקולי� כאשר, מכרז ללא

 27 יורה המשפט בית כי �  העותרת של החלופית בקשתה דווקא כי אומר. העיריה מועצת

 28 העיריות לתקנות) ב(23 תקנה, שכ. הדי להוראות חוטאת � חדש מכרז לפרס� למשיבה

 29 מכרז לפרס� אי), "א(23 תקנה לפי לזכותה בהתא� מכרז ביטלה עירייה בו מקו� כי קובעת

 30, מהותי שוני האחר המכרז ובי) א( משנה בתקנת כאמור שבוטל המכרז בי אי כאשר אחר

 31  ".הביטול על להחלטה שגרמו הנסיבות נשתנו הועדה לדעת א� זולת

  32 

21.   33 . להדחות זו טענה די שג�, מכא
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   1 

 2 דבר סו+

 3 להתערב אי משכ�. המכרז ביטול על הוחלט שבסופו המכרזי בהלי� פג� נפל לא כי מצאתי  .22

 4  . להדחות כולה העתירה ודי המכרזי� ועדת של בהחלטה

  5 

 6 ./ 25,000 שלכולל  בס� המשיבה בהוצאות לשאת העותרת את מחייבת אני  .23

 7 

 8 

  ,� 9  , בהעדר הצדדי�.2017יולי  16, כ"ב תמוז תשע"זנית היו

                   10 

 11 

  12 

  13 

  14 




