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  צבי דות!  שופטה כבוד בפני 
 

 
 תעותרה

  
  מאגר כח אד� מקצועי זמני בע"מ�תיגבור

 ע"י ב"כ עו"ד עמית אב�

  
  נגד

 

  
 משיבי�

  
  הרבנות המקומית והמועצה הדתית רחובות.1

 נו� ועו"ד חגי וגנפלדע"י ב"כ עו"ד אייל  

  דנאל (אדיר יהושע) בע"מ.2
 ע"י ב"כ עו"ד עדי ליבובי�'

  בע"מ / שמירה כהלכה בע"מ 3צוות .3
 לאוב�ע"י ב"כ עו"ד מאיה עזריאל

 מיקור חו& ניהול פרויקטי� בע"מ �נו! .4

  
 

 פסק די!

        1 

 2 להעסקת, היינו, בכשרות אד" חוכ שירותי למת� מכרז פרסמה) "המשיבה" – להל�( 1 המשיבה .1

 3 של הצעתה. הצעות מספר הוגשו. רחובות הדתית המועצה במרחב העסק בבתי כשרות נאמני

 4) "דנאל" – להל�( 2 המשיבה של הצעתה. לשעה לעובד *46.95 – ביותר הזולה היתה העותרת

 5 . יותר גבוהות היו 4, 3 המשיבות של הצעותיה�. לשעה לעובד *47.50 – במקצת ממנה גבוהה היתה

 6 

 7 אשר, נו� אייל ד"עו, המשיבה של המשפטי היוע� של ממשרדו דעת חוות ניתנה 23.11.16 ביו" .2

 8 להצעתה בהקשר כי יוער. נכשל המכרז כי וקביעה, שהוגשו ההצעות כל מפסילת מנוס אי� לפיה

 9 מורשי למסמ
 בהתא" שלא נחתמו המכרז שמסמכי, היה ידו על שנמצאו הפגמי" אחד, דנאל של

 10 . בחברה החתימה

  11 

 12 הוחלט, ל"הנ הדעת חוות בעקבות, זו ובישיבה, המכרזי" ועדת של ישיבה נתקיימה 25.12.16 ביו" .3

 13 28.12.16 ביו", ואכ�. חדש מכרז ולפרס", המכרז את לבטל הוחלט כ� ועל, פסולות ההצעות כל כי

 14  .חדש מכרז פורס"

 15 

 16 לבטל ההחלטה כי הקובע ד"פס לית�, זה משפט לבית מנהלית עתירה דנאל הגישה זאת בעקבות .4

 17 היא דנאל כי ולקבוע, דנאל הצעת את לפסול המכרזי" ועדת החלטת את לבטל, בטלה המכרז את

 18 הושגה וש", 1.2.17 ביו", מרוז השופטת' כב נ"סג בפני התקיי" בעתירה הדיו�. במכרז הזוכה
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 1 בכל שתדו� כדי המכרזי" ועדת אל הדיו� את ולהחזיר, שפורס" החדש המכרז את לבטל הסכמה

 2 . לגופ� ההצעות

  3 

 4 פג" נפל העותרת של בהצעתה כי טע� ובו, במכתב, ליבובי� ד"עו, דנאל כ"ב פנה 9.2.17 ביו" .5

 5 את במדויק לציי� מציע כל מחייב המכרז לתנאי 30 סעי0: הצעתה פסילת מחייב אשר, מהותי

 6 השיב, אב� ד"עו, העותרת כ"ב. זאת עשתה לא העותרת אול", ידו על הנדרש הרווח עמלת אחוז

 7 בעוד כי, במכתבו ופירט הוסי0 מקרה ובכל, בפג" מדובר אי� כי, 14.2.17 מיו" במכתב, כ
 על

 8 לצר0 ביקש הוא. 5% הוא הרווח אחוז, העותרת בהצעת הרי, 6% הוא הרווח אחוז, דנאל שבהצעת

 9 המגול" הרווח אחוז שיעור לעני� הנדרשת כהודעה, במכרז העותרת שהגישה להצעה זה מכתבו

 10 . בהצעתה

  11 

 12, נפסלו 4, 3 המשיבות של הצעותיה�. שהוגשו בהצעות לדו� המכרזי" ועדת התכנסה 22.2.17 ביו" .6

 13 שלה הרווחיות שאחוז כ
 על נציגיה חזרו בדיו�, לעותרת אשר. זה בעני� טענה או מחלוקת ואי�

 14 של מפורט תחשיב אליה להעביר העותרת מנציגי ביקשה הועדה. 5% הוא, במכרז בהצעתה

 15 ). לעתירה 8 נספח( ביו" בו, כ� עשתה והעותרת, שלה הכספית ההצעה

 16 מורשי י"ע שלא המכרז מסמכי חתימת של הסוגיה, זה בדיו�, שוב התעוררה, לדנאל ובאשר

 17 שרותי אספקת ע" בקשר לקוחות ע" במכרזי", לפיו אשר מסמ
 הגישה דנאל: בחברה החתימה

 18 החברה חותמת ובצירו0 'ג מקבוצה אחד חתימת בצירו0 'ב מקבוצה אחד חתימת" ,אד" חוכ

 19  ". החברה את תחייב המוטבע או/ו המודפס שמה או/ו

  20 

 21  . נמר סיגלית, חכ" אלו�, ישראלי איל�: נכללי"' ב בקבוצה

 22  . קריב יפעת, וייס אזולאי אפרת, נחתומי יגאל, מרדכי ער�, פלנבאו" דרור: נכללי"' ג בקבוצה

  23 

 24', ב מקבוצה שניה", חכ" ואלו� ישראלי איל�, דנאל בש" חתמו המכרז מסמכי מרבית על, בפועל

 25  '. ג מקבוצה ואחד', ב מקבוצה אחד, שנדרש כפי, ולא

  26 

 27, ל"הנ בעתירה הוצגה שג" כפי( עמדת" את, המכרזי" בועדת בדיו�, דנאל נציגי הביעו זו בסוגיה

 28, דנאל בש"', ליבובי� ד"עו. דנאל של הצעתה פסילת מצדיק אינו הפג" כי), דנאל י"ע שהוגשה

 29 רק זאת והוסיפה, שלה הרווח אחוז את במכרז בהצעתה כללה לא שהעותרת כ
 בשל כי, הוסי0

 30 הרווח אחוז חישוב של פירוט לקבל דנאל מנציגי ביקש נו� ד"עו. הצעתה את לפסול יש, בדיעבד

 31 . מסחרי סוד שזהו בנימוק, הפירוט את לתת סירבו דנאל נציגי א
, דנאל של

  32 
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 1 דנאל בהצעת כי דעתו על חזר נו� ד"עו, זה בדיו�. נוספת פע" המכרזי" ועדת התכנסה 6.4.17 ביו" .7

 2. הצעתה לפסול יש כ� ועל, המכרז מסמכי על החתימה מורשי של חתימה בהעדר, מהותי פג" נפל

 3 .לגופה ג" דנאל בהצעת ולדו� להמשי
 הציע הוא, זאת ע"

 4, רחובות הדתית במועצה הכשרות מחלקת מנהל. האיכות במישור ההצעות לבחינת עברה הועדה 

 5 החברה לבחירת השיקולי" את פירט ובה, שכתב דעת חוות זה בשלב הציג, לייזער יעקב הרב

 6 מצדד הוא מדוע, ומפורטת סדורה בצורה, מנמק הוא הדעת בחוות. ההשגחה מער
 את שתפעיל

 7 משגיחי את, שני" כשמונה ומזה, המכרז טר", המעסיקה החברה שהיא( דנאל של בבחירתה

 8  .דנאל ע" בהתקשרות להמשי
 ממלי� שהוא, אמר בועדה בדיו� וג"), ברחובות הכשרות

 9 במישור כי שסברו, הדתית המועצה וגזבר הדתית המועצה ראש בי� דעות חילוקי היו בועדה בדיו� 

 10 אד" חוכ באספקת קוד" ניסיו� שלדנאל משו" בעיקר( העותרת פני על יתרו� לדנאל, האיכות

 11 שהפער לכ
 לב ובשי"), זה ספציפי בתחו" קוד" ניסיו� כל אי� שלעותרת בעוד, הכשרות בתחו"

 12 המועצה של ש"היועמ לעומת; במכרז כזוכה דנאל בבחירת צידדו, ביותר קט� הוא ביניה� הכספי

 13 ראוי כ� ועל, ביותר איכותיי" – דומי" איכות נתוני בעלות ה� החברות ששתי שסבר, נו� ד"עו

 14  . העותרת הצעת, קרי, ביותר הזולה בהצעה לבחור

 15 :זו היתה, דעות ברוב, המכרזי" בועדת אפוא שנתקבלה ההחלטה

 16, מ"בע דנאל חברת ושל תגבור חברת של – ההצעות שתי את הס( על לפסול לא"

 17  . במכרז הזוכה כהצעה מ"בע דנאל חברת בהצעת ולבחור

 18, משפט בית כגו!, מוסמ+ גור� ידי על פסולה תימצא מ"בע דנאל חברת והצעת היה

 19  ....". שניה ככשירה הזוכה ההצעה היא מ"בע תגבור הצעת כי לקבוע

 20 כי מבקשת היא ובה, שבפניי העתירה את העותרת הגישה המכרזי" ועדת של זו החלטה כנגד .8

 21 תיגבור את לקבוע יש וכי, לפסלותה המביא, מהותי בפג" נגועה דנאל הצעת כי יקבע ש"ביהמ

 22 . במכרז כזוכה

  23 

 24 העותרת טענות

 25 מסמכי כל על לחתו" המציע את מחייבי" המכרז תנאי כי היא העותרת של העיקרית טענתה .9

 26, דנאל בחברת חתימה מורשי אישור לפי וכי, לכ
 המיועדי" במקומות, ד0 כל בשולי, המכרז

 27 ואחד', ב מקבוצה אחד: ה", אד" חוכ לאספקת למכרזי" בהקשר, מטעמה החתימה מורשי

 28 לא וא0', ב מקבוצה שניי" היו המכרז מסמכי רוב על דנאל בש" שחתמו מי, בפועל'. ג מקבוצה

 29 מדגישה עותרת וה, דנאל הצעת של הס0 על פסילה מחייב הדבר, העותרת לטענת'. ג מקבוצה אחד

 30 . נו� ד"עו, הדתית המועצה של המשפטי והיוע� הועדה חבר ג" סבר כ
 כי

 31 
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 1 פירוט לתת המכרזי" ועדת של לדרישתה להיענות סירבה דנאל כי היא העותרת בפי נוספת טענה .10

 2 כי מוכיח זה דבר, העותרת לטענת. מסחרי סוד שזהו בנימוק, שלה הרווח אחוז את חישבה כיצד

 3 יפעל, לייזער הרב, הכשרות מחלקת מנהל כי מראש ידעה דנאל כי וכ�; להסתיר מה לדנאל יש

 4 חוסר מוכיח לעיל האמור כי וכ�; ובהתנהלותה בהצעתה לפגמי" קשר ללא, מקרה בכל לבחירתה

 5 . דנאל של לבה תו"

  6 

 7 לפי רק פעלה אלא, משלה עצמאי דעת שיקול הפעילה לא המכרזי" ועדת כי העותרת טוענת ועוד .11

 8 אחד שיקול היה כשהשיקול, בדנאל שצידד, לייזער הרב, הכשרות מחלקת מנהל, קרי", הרב דעת"

 9, בתחו" ניסיו� ולה, ברחובות הכשרות משגיחי מער
 את כיו" המפעילה היא דנאל היות: ויחיד

 10 . אחר גור" שו" ע" ולא, תהיא ההתקשרות להמשי
 יש כ� על

  11 

 12  דנאל טענות

 13 מלא" יוגש הוא כי לגביו נקבע, המכרז לתנאי" א" נספח" המציע הצעת" מסמ
 רק כי דנאל טוענת .12

 14 של החתימה מורשי י"ע חתו" כשהוא הוגש אכ�" המציע הצעת" ומסמ
". המציע ידי על וחתו"

 15 '. ג מקבוצה מרדכי וער�', ב מקבוצה חכ" אלו�, היינו �,כדי דנאל

 16 דווקא לאו להיחת" צרי
 התצהיר כי טוענת דנאל, המכרז לתנאי" ד" נספח, המציע לתצהיר אשר

 17 המפורטות העובדות אודות ביותר הטובה הידיעה שלה" האנשי" י"ע אלא, החתימה מורשי י"ע

 18  .כ
 נחת" ובדי�, הכספי" ל"וסמנכ ל"המנכ י"ע נחת" הוא כ� ועל, בתצהיר

 19 היא עליו החתימה כי דנאל טוענת, המכרז לתנאי" ו" נספח, ההתקשרות הסכ" על לחתימה אשר 

 20  . המכרזי מהשלב ולא, במכרז החוזי מהשלב חלק

 21, המכרז מסמכי מרבית על חתמו' ב מקבוצה ששניי" בכ
 פג" נפל א" ג" כי דנאל טוענת לחלופי�

 22  . המכרזי" ועדת בהחלטת ש"ביהמ להתערבות מקו" ואי�, טכני פג" שזה הרי

 23 

 24 ההצעה של התמחיר נתוני כי ,דנאל , טוענת)לעיל 10 פיסקה( העותרת של השניה לטענתה וביחס .13

 25 המכרז. התמחיר נתוני את להציג המכרז במסמכי דרישה כל היתה לא וכ, מסחרי סוד אכ� ה"

 26 . עשתה דנאל זאת ואת, הרווח אחוז את רק להציג דרש

 27 

 28: העותרת של הצעתה את לפסול היה צרי
 מדוע טענות שתי ג" דנאל מעלה לעתירה בתגובתה .14

 29 החלטת על לא מבוסס בהיותו, פסול הוא הגישה שהעותרת חתימה מורשי אישור, דנאל לטענת

 30 . 2010 ומשנת 2008 משנת הדירקטוריו� החלטות על אלא, עדכנית דירקטוריו�

  31 
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 1, שלה הרווח אחוז את במכרז בהצעתה כללה לא שהעותרת שהעובדה, היא דנאל בפי שניה וטענה .15

 2 הצעת את לפסול המכרזי" ועדת את מחייבת, בדיעבד רק כ� ועשתה, המכרז בתנאי כנדרש

 3 ). המכרזי" חובת לתקנות) ד(20 סעי0" (חסרה הצעה" בהיותה, העותרת

  4 

 5 משאירות ה� כי כוח� באת אמרה בפניי בדיו� אול", לעתירה תשובה כתב הגישו 3 המשיבות א0 .16

 6 התייצבה ולא, לעתירה תשובה הגישה לא 4 המשיבה. המשפט בית דעת לשיקול ההחלטה את

 7 . לדיו�

  8 

 9  והכרעה דיו!

 10  כללי � המכרז מסמכי על בחתימה פג" או חתימה העדר

 11 �"בבג לראשונה נדונה המכרז מסמכי על המציע של חתימה העדר או בחתימה פג" של הסוגיה .17

 12 חתומה לא הצעה הוגשה מקרה באותו. 627) 2(כו ד"פ ירושלי� עיריית' נ ר"בית מבואות 249/72

 13 בית. ההצעה את לפסול לא העני� בנסיבות החליטה המכרזי" ועדת א
, המציע ש" ציו� וללא

 14 לועדת עילה לשמש שיכול, ורציני מהותי בפג" נגועה שהוגשה כפי ההצעה הגשת כי קבע המשפט

 15, מתחייבת איננה זו תוצאה, זאת ע" יחד. לדיו� כלל להביאה ולא ההצעה את לפסול המכרזי"

 16 המבחני" כי, עולה הדי� מפסק. הס0 על כזאת הצעה תפסול לא המכרזי" שועדת מצבי" וייתכנו

 17 במתכוו� בהגישו, ובתכסיסנות בעורמה נקט שמא או, לב בתו" המציע פעל הא" )א(: ה" זה לעני�

 18 פתח לעצמו להשאיר – היינו, האחרי" המציעי" פני על ביתרו� לזכות בכדי, חתומה לא הצעה

 19 המשתתפי" בי� השוויו� בעיקרו� לפגוע כדי שהוגשה כפי ההצעה בהגשת היה הא" )ב( ,נסיגה

 20 השיפוטית המדיניות, ככלל )ג( ,המשתתפי" יתר פני על הוג� בלתי יתרו� מה" לאחד ולתת במכרז

 21 . המכרזי" ועדת של בהחלטותיה התערבות אי: היא

 22 

 23 שלא המכרזי" ועדת בהחלטת להתערב לא המשפט בית החליט ש", ר"בית מבואות עני� לעומת .18

 24 המכרזי" ועדת, 651) 1(לז ד"פ י"ממ' נ אחזקות) 2000( כח 504/82 �"בבג הרי, ההצעה את לפסול

 25 בהחלטת להתערב לא החליט המשפט ובית, המציע ש" ציו� וללא, חתומה לא שהיתה הצעה פסלה

 26 כי החליטו) ואור לוי� השופטי"( )2000( כח בפרשת השופטי" משלושת שניי". המכרזי" ועדת

 27 הכרעת" וביססו, טכני פג" או מהותי פג" הוא חתימה העדר של הפג" הא" לסווג צור
 אי�

 28 ). למטה, 662' בעמ, ש� ראה( המכרזי" ועדת של בהחלטותיה ההתערבות אי עקרו� על בעיקר

 29 

 30 הצעה הוגשה בו שג", 762) 3(נ ד"פ עשת' נ &נשי 4964/92 א"ע היה זו בסוגיה שד� הבא הדי� פסק .19

 31 די אי� בכ
 אול", רציני בפג" מדובר כי, נאמר זה די� בפסק ג". המציע ש" ציו� וללא חתומה לא

 32 פעל המציע הא" )א(: ה" המבחני" כי, נקבע זה די� בפסק ג". ההצעה של פסילתה לחייב כדי
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 1 עקרו� כגו� המכרזי" דיני של יסוד בעקרונות לפגוע כדי שהוגשה כפי בהצעה יש הא" )ב( ,לב בתו"

 2 .הסודיות ועקרו� ההגינות עקרו�, השוויו�

 3 קבע, המכרזי" ועדת של בהחלטותיה, לעיל שהזכרתי הדי� בפסקי ,ההתערבות לאי ובדומה

 4 שלא המכרזי" ועדת בהחלטת המחוזי ש"ביהמ להתערבות מקו" היה לא כי &נשי בעני� ש"ביהמ

 5  . כנה על המכרזי" ועדת החלטת את והחזיר, ההצעה את לפסול

  6 

 7 ציוד מגמארט 25104/01 א"בש, 1441/01) א"ת( מ"בעת נדו� זו עתירה נושא למקרה דומה מקרה .20

 8 י"ע נחתמה ההצעה אול", ר"והיו ל"המנכ היו החתימה מורשי ש", הבטחו! משרד' נ ספורט

 9 :כי קבע המחוזי ש"ביהמ. ל"והסמנכ ל"המנכ

  10 

 11 בפג� לראות עוד אי!, 762) 3(נ ד"פ עשת' נ &נשי 4964/92 א"בע הדי! פסק לאחר" 

 12 שככל ספק אי!. הצעה פסילת מצדיק א( או המחייב מהותי פג� בחתימה פורמלי

 13 המשיבה של המשפטי יועצה ומשאישר, גרידא פורמלי הינו הפג�, בפג� שמדובר

 14 ".הפג� נתרפא, הפנימיי� נהליה לפי המשיבה את מחייבת ההצעה על החתימה כי

 15 הנמלי� רשות' נ בונה סולל 30161/02 א"בש 1164/02) א"ת( מ"בעת ג" נאמר לכ
 בדומה

 16  :כי, לעיל שהזכרתי המבחני" על חזרה תו
, והרכבות

 17' נ ד"עו נשי& גד פטר 4964/92 א"בע הדי! פסק מאז לפחות, בחתימה לפג� אשר"

 18 הצעה לקבלת מניעה אי!, חתומה לא הצעה זכיית הוכשרה בו', ואח עשת צביקה

 19 כדי נעשה שהפג� סבורה אינה המכרזי� שועדת ובלבד ,המציע בחתימת פג� ע�

 20 בחתימה בפג� אי! שבענייננו הועדה סברה א�. מההצעה התנערות בדיעבד לאפשר

 21 שבית סבור איני, מהחתימה להתנערות חשש או מכוו! לתמרו! חשד לבסס כדי

 22  ". בהחלטתה יתערב המשפט

 23   – כי) 56 בפיסקה( נאמר הפני� משרד' נ קומדע 349/10) "�י( מ"ובעת

 24, במכרז ההצעה על ג� זה ובכלל, במכרז מסמ+ על חתימה היעדר כי, נפסק כבר"

 25 שבו מקו� וכי; ההצעה לפסילת להביא שעלול, מהותי פג� בהכרח מהווה אינה

 26 להולי+ כוונה ללא, לב בתו� שנעשתה כנה בטעות מדובר כי המכרזי� ועדת שוכנעה

 27 לרפאו או עליו למחול שנית! בלבד טכני פג� בכ+ לראות שיש הרי, הוועדה את שולל

 28  ". ותנאיו המכרז של ובאופיו מקרה כל של בנסיבותיו בהתחשב זאת, בדיעבד

06�29263') חי( מ"שבעת נכו�� 29 לחינו+ הערבית האקדמית המכללה' נ פרוייקטי� אור 16

 30 המכרזי" ועדת, עני� באותו א
, אחרת היתה ש"ביהמ גישת) ד"לפסה 24 בפיסקה(
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 1 פג" בגלל לא – בהחלטתה להתערב לא החליט ש"וביהמ – ההצעה את לפסול החליטה

 2 . טכניי" פגמי" של הצטברות בגלל אלא, בלבד בחתימה

21. 
 3 – ד"תשס, הדי� שורת הוצאת, "מכרזי�" בספרו, דקל עומר המלומד הסוגיה את מסכ" וכ

2004 ,
 4 :614' בעמ', א כר

 5 שלפיו, נשי& בפרשת העליו! המשפט בית שציי! האחרו! הטע� את נאמ& א�"

 6 הדעת מגמירת גורע ואינו להצעה המציע של ממחויבותו מפחית אינו חתימה העדר

 7 על חתימה שהעדר המסקנה מתבקשת, ההצעה של וממסוימותה המציע של

 8 שיתר בתנאי, זאת. ההצעה פסילת את מצדיק שאינו, טכני פג� מהווה ההצעה

 9 להצעה ומחויבותו, ידועי� וזהותו המציע פרטי, ובהירי� ברורי� ההצעה פרטי

 10, הפג� על להבליג המכרזי� ועדת על שומה אלה מעי! בנסיבות. בספק מוטלת אינה

 11 תמרו! מרחב לו המקנה פעולה – חתימתו את להוסי( ההצעה לבעל לאפשר ולא

 12 וכדי, תמרו! מרחב למציע להעניק כדי יש החתימה בהעדר א�, זאת לעומת. אסור

 13 להתיר אי! שככלל מהותי בפג� מדובר, להצעה ממחוייבותו להשתחרר לו לאפשר

 14  ".תיקונו את

 15 נחתמו שלא, המכרז ממסמכי, המסמכי� ה� איזה לשאלה חשיבות יש כי, זאת ע", להדגיש יש .22

 16 הצעה הוגשה, ישראל רכבת' נ דיאלכ אחי� 5853/05 מ"בעע, כ
 . המציע י"ע כדי� שלא נחתמו או

 17 העלות נקבעה בו העמוד, האחרו� העמוד רק אלא, הכמויות תדפיס עמודי כל שנחתמו מבלי

 18  – כי קבע) ז"י בפיסקה( העליו� ש"ביהמ. הפרויקט של הכוללת

 19 אי!. מהותי פג� מהווה אינו, הסופי לעמוד פרט, התדפיס בדפי החתימות העדר"

 20 עצמה המערערת. כ+ נחזה אינו וג� למציע כלכלי או תחרותי יתרו! מת! משו� בו

 21 את לפסול שלא הדעת שיקול הועדה בידי היה, כ! על. טכני בפג� שהמדובר סברה

 22  ". לב בתו� פעלה 2 שהמשיבה סבורה בעודה, זה בהקשר ההצעה

 23 המציעה, העמק מגדל עיריית' נ מ"בע) 1996( ביובית. ס.א.ק.א 1/99 א"בש, 1/99') נצ( פ"ה ובפרשת

 24 ש"ביהמ. והמחירי" הסכומי" מפורטי" בה" הדפי" על רק אלא, המכרז מסמכי על כנדרש חתמה לא

 25   – כי קבע

 26 התמלאו לא, לפגו� כדי בו היה ואפילו ,שבמכרז השוויו! בעקרו! פוגע אינו זה פג�"

 27 להתעל� המכרזי� ועדת החלטת את ויבטל המשפט בית יתערב בה� התנאי�

 28 כל על חתימה של ולחשיבותה החתימה להעדר מודעת היתה לא הזוכה. זה מפג�

 29 או המכרזי� ועדת את להטעות כוונה לה לייחס יסוד אי! ולכאורה, המסמכי"

 30  ...". המסמכי� על החתימה מאי יתרו! כל לזוכה צמח לא. שולל להוליכה

  31 
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 1   – כי נקבע, לישראל האווירית התעשיה' נ המקו� ח! 1526/02) א"ת( מ"בעת ג"      

"
 2 לתנאי 4.1 סעי0. כראוי חתו" וזה המשיבה של המחיר הצעת הוא הקובע המסמ

 3 אי�". ההצעה את לפסול עלולה...  חלקי מחיר הצעת הגשת"... כי קובע המכרז

 4 העני�. מחיר להצעת ההזמנה על חתימה העדר בשל ההצעה את לפסול אפוא הכרח

 5. לתיקו� הנית� טכני פג" בכ
 ראתה וזו, המכרזי" ועדת של דעתה לשיקול נתו�

 6 מסמ
 איננו האמור והמסמ
 ומאחר, דעתה שיקול את המכרזי" ועדת משהפעילה

 7 שלא מניעה היתה לא), עצמה המחיר הצעת כמו שלא( עניי� של לשורשו היורד מהותי

 8  ". כזוכה המשיבה על להכריז

23. 
 9, 2010 – ע"התש, בורסי הוצאת, "מכרזי� דיני" בספרו, הרציג שמואל המלומד זאת מסכ" וכ


 10 :45' בעמ, 2' מהד, ראשו� חלק', ד כר

 11 המסמ+ בטיב תלויות ההצעה מסמכי על בחתימה פג" של תוצאותיו"

 12 מסמכי. עצמה בחתימה הפג" בטיב ג" כמו, בחתימה פג" קיי" שלגביו

 13 המציע של מחויבותו את המעגני", מהותיי" מסמכי" כוללי" המכרז

 14 שפג" מסמכי" לצד, הכמויות וכתב המחיר הצעת טופס כגו�, להצעתו

 15 תנאי כגו�, מהתחייבויותיו להתנער למציע מאפשר אינו עליה" בחתימה

 16. ההצעה בטופס המציע מתחייב בה" שלעמידה מפרטי" או, גופ" המכרז

 17 להביא עלולה המציע התחייבויות את המעג� מסמ
 על פגומה חתימה

 18 את מפרט שרק מסמ
 גבי על פגומה שחתימה בעוד, ההצעה לפסילת

 19 אחרי" מסמכי" על חתימתו חומכ המציע עצמו על נטל אות� ההתחייבויות

 20  ". טכני לפג" נחשבת

  21 

 22 הפרט אל הכלל מ�        

 23 החתימה מורשי י"ע נחתמו לא המכרז מסמכי שאמנ", כ
 על הוא הדגש, שבפניי במקרה .24

 24" א" נספח", המציע הצעת" מסמ
, והמרכזי העיקרי המסמ
 אול", דנאל של זה לעני�" הנכוני""

 25 פי על, הצעה כתב" להצעתו לצר0 המציע על כי המכרז בתנאי נקבע לגביו שרק, המכרז לתנאי

 26 מורשי י"ע וכדי� כדת נחת" זה מסמ
, "המציע ידי על וחתו� מלא, המכרז לתנאי" א" נספח

 27 המסמ
 הוא הוא המציע הצעת מסמ
'. ג מקבוצה ואחד' ב מקבוצה אחד, קרי, דנאל של החתימה

 28 כי, היתר בי�, בו ונאמר), לעובד לשעה *47.50( במכרז הכספית הצעתה את דנאל נתנה שבו

 29 בתוקפה עומדת והיא, תיקו! או לשינוי, לביטול ניתנת ובלתי חוזרת בלתי היא זו הצעה"

 30 כדת דנאל של החתימה מורשי י"ע החתו", המחיר הצעת מסמ
 ".לעיל כאמור אותי ומחייבת
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 1 להתנער אפשרות כל ללא, דנאל של מחויבותה ועל, דעתה גמירות על, רצינותה על מצביע, וכדי�

 2 . מהצעתה

 3 

 4 בשולי המכרז מסמכי כל על יחתו� המציע" כי הוראה ישנה, המכרז מסמכי ליתר ביחס שג" נכו� .25

 5 עמידה אי כי צוי� לא וג", ס0 כתנאי נקבעה לא זו הוראה א
, "לכ+ המיועדי� במקומות ד( כל

 6 ה" כי המכרז בתנאי נקבע לא הללו המסמכי" לגבי. ההצעה את לפסול כדי בה יש, זו בהוראה

 7 על כדי� החתימהלגבי נספח "א". אי  שנקבע כפי", המציע ידי על וחתומי" מלאי""  יוגשו

 8 היתה רשאית המכרזי" ועדת. במכרז מהצעתה להתנער לדנאל מאפשרת אינה הללו המסמכי"

 9 למסקנה להגיע, דעתה שיקול י"עפ, ג" היתה ורשאית, ההצעה את ולפסול דעתה שיקול להפעיל

 10. הדעת בשיקול להתערב עילה היתה ולא אי� המקרי" ובשני, "ההצעה לפסול ולא, ההפוכה

 11' בעמ, ל"הנ 504/82 &"בג" (המכרזי" ועדת של דעתה שיקול תחת דעתנו שיקולנשי"  לא, כדרכנו

 12 ). למטה 662

  13 

 14 בעורמה, במתכוו� הגישה לא היא. לב בתו" זה במקרה פעלה דנאל כי זה בהקשר לקבוע חשוב .26

 15 להשאיר במטרה, החתימה מורשי ידי על שלא חתומי" כשה", המכרז מסמכי את, ובתכסיסנות

 16 היא דנאל. מילוט פתח לעצמה להשאיר ביקשה שדנאל, הדעת על להעלות אי�. מילוט פתח לעצמה

 17 עשתה הדברי" מטבע דנאל. שני" כשמונה מזה כבר למשיבה הללו השירותי" את שנותנת החברה

 18, מבחינתה ביותר הטובה ההצעה את והגישה, בידיה זו התקשרות להשאיר מאמ� כל ועושה

 19", הנכוני"" החתימה מורשי את החתימה היא הכספית ההצעה על. במכרז לזכות, כמוב�, במטרה

 20 ל"וסמנכ ל"המנכ – בחברה ביותר הבכירי" המשרה נושאי את החתימה, המכרז מסמכי יתר ועל

 21 והגישה, הצעתה את לפסול המכרזי" ועדת של הראשונה בהחלטתה נאבקה א0 דנאל. הכספי"

 22 זו, מילוט פתח לעצמה להשאיר ניסתה דנאל כי לומר, אלה בנסיבות. זה בעני� ש"לביהמ עתירה

 23 630' בעמ, ש�, לעיל שנזכר 249/72 &"בבג שנאמרו הדברי" זה לעני� ויפי"( בסיס חסרת אמירה

 24 בכ
, המכרזי" ועדת את להטעות כוונה כל ללא, לב בתו" טעתה שדנאל, אלא זאת אי�). למטה

 25 ל"המנכ חתמו המסמכי" יתר ועל, החתימה מורשי באמצעות חתמה הכספית ההצעה שעל

26 ). 24�27' ש, 6' עמ' פרו, בפניי בדיו� דנאל כ"ב שהסביר כפי( ל"והסמנכ 

  27 

 28 בעקרו! לפגוע כדי היה לא זה במקרה שהוגשה כפי דנאל הצעת בהגשת כי להדגיש יש כ� כמו .27

 29 יתר פני על כלשהו כלכלי או תחרותי יתרו� לדנאל נת� לא הדבר. המכרז משתתפי בי! השוויו!

 30 . המשתתפי"

  31 

 32 יתר ככל, הוא ג" היה שצרי
, המכרז לנספחי" ד" נספח, המציע לתצהיר ג" מתייחס לעיל האמור .28

 33 על שחתמו, ל"והסמנכ ל"המנכ, דנאל לטענת, אול", החתימה מורשי י"ע להיחת", המסמכי"
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 1 אודות ביותר הטובה האישית הידיעה ולה", בחברה ביותר הבכירי" המשרה נושאי ה", התצהיר

 2 היתה רשאית המכרזי" ועדת כי, לעיל האמור כל נוכח, היא דעתי. בתצהיר המפורטות העובדות

 3 . התצהיר על בחתימה הפג" נוכח ג", ההצעה את לפסול שלא

  4 

 5 רעננה עיריית' נ ובני! הנדסה בילאק 1230/02) א"ת( מ"בעת. ההתקשרות לחוזה באשר הדי� הוא .29

 6) החוזה וטופס טכני מפרט על חתימה אי( 2 משיבה בהצעת פג" בדבר המבקשת טענות" כי נקבע

 7, תמרו� כושר 2 למשיבה להקנות נועדו ולא, השוויו� בעיקרי פוגעי" שאינ", טכניי" פגמי" עניינ�

 8 ".2 משיבה הצעת זכיית על להמלי� המכרזי" ועדת בהחלטת להתערב עילה אי� כ� ועל

 9 המכרז מסמכי על חתימה בהעדר הפסיקה רואה ככלל): "51' בעמ, ש�( הרציג של בספרו ראה וכ� 

 10): 53' בעמ( וכ�". טכני פג" משו" בה" הכלול החוזה ועל) המכרז חוברת( המציע ידי על שהוכנו

 11 ". טכני כפג", ככלל, בפסיקה נחשב המכרז במסמכי הכלול החוזה על חתימה העדר"

  12 

 13 בועדת הביע, נו� ד"עו, המשפטי יועצה ג" שהוא, המכרזי" ועדת חבר כי העותרת כ"ב טוע� .30

 14 דעתו את דחו, משפטני" אינ" אשר, האחרי" הועדה חברי שני אול", נוגדת דעה המכרזי"

 15ת דעת בחוו שהצטיידו מבלי, בסוגיה דיו� כל שנער
 מבלי, אחרת למסקנה והגיעו המשפטית

 16 של לדעתו הפוכה דעה גיבשו מה יסוד ועל, דעת" שיקול הפעילו כיצד ברור ולא, נוגדת פטיתמש

 17 . המשפטי היוע�

  18 

 19 היוע� עמדת כי קובעת המכרזי" חובת לתקנות) ב(10 תקנה אמנ" כי, תחילה אציי� זה בעני� .31

 20) 13' עמ', פרו( בפניי טע� נו� ד"עו המשיבה כ"ב אול", משפטיי" בענייני" תכריע בועדה המשפטי

 21 . המכריעה היא אליו ביחס שדעתו, משפטי כעני�, המכרזי" בועדת, זאת הציג לא הוא כי

 22 

 23 שלא דעת" את האחרי" הועדה חברי גיבשו שיקולי" אלו יסוד ועל כיצד ברור לא כי לטענה אשר

 24 העתירה אחרי התקיי" המכרזי" בועדת שהדיו�, ראשית, היא תשובתי, דנאל הצעת את לפסול

 25 טענותיה את) מרוז השופטת בפני ובדיו�, העתירה בכתב( דנאל פרסה שבה, דנאל י"ע שהוגשה

 26 התקיי" המכרזי" בועדת הזה הדיו�, ושנית; הצעתה את לפסול מקו" היה לא מדוע המפורטות

 27 החומר כל יסוד על ,בועדה הרוב וחברי, לגופ� להצעות ביחס) הראשונה בעתירה שסוכ" כפי(

 28 את למשיבה המעניקה ההצעה בהיותה, יותר טובה דנאל הצעת כי, למסקנה הגיעו, שבפניה"

 29 ראש אמר, לפיכ
. זניח פער – העותרת הצעת לבי� בינה הכספי הפער ובהיות, היתרונות מירב

 30 כי) דנאל טענות את ושמע, הראשונה בעתירה ש"בביהמ בדיו� נוכח שהיה( גדסי מר המועצה

 31 ה" ג" מורשי" שחתמו שמי, החברה מהסברי השתכנעתי, הס0 על דנאל הצעת לפסילת באשר"

 32  . זו לעמדה הצטר0 המועצה וגיזבר", ההצעה על לחתו"

  33 
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 1  הרווח אחוז חישוב של הפירוט מסירת אי בעני� הטענה

 2 כיצד פירוט המכרזי" לועדת לתת הסכימה לא דנאל כי, העותרת של השניה לטענתה באשר .32

 3 כיצד פירוט לתת דרישה כל המכרז בתנאי שאי�, היא לכ
 התשובה, שלה הרווח אחוז את חישבה

 4 עמלת אחוז את" לציי� רק היא, המכרז לתנאי 30 בסעי0, הדרישה. המציע של הרווח אחוז חושב

 5 שדרישה לכ
 ערה היתה המכרזי" ועדת כי יצוי�. עשתה דנאל זאת ואת", ידו על הנדרש הרווח

 6 תמציא דנאל כי דרישתה על עמדה לא הועדה ולכ�, המכרז בתנאי מעוגנת אינה הפירוט את להציג

 7 בועדת הדיו� פרוטוקול' ר( ביותר קצר דיו� לאחר, היו" מסדר מיד ירד והנושא, הפירוט את

 8 ). למעלה 5' בעמ, 22.2.17 מיו" המכרזי"

  9 

 10 ללא, לייזער הרב של דעתו קבלת תו
 ,דנאל של הקוד" הניסיו� היה היחיד השיקול כי הטענה

 11 לכ
 מעבר דעת שיקול הפעלת

 12 מער
 את המפעילה היא שדנאל, היה המכרזי" ועדת של היחיד השיקול כי העותרת לטענת אשר .33

 13 הפעלת ללא, זה בעני� לייזער הרב דעת קבלת תו
, איתה להמשי
 יש ולכ�, כיו" הכשרות משגיחי

 14 . להידחות זו טענה די�, עצמאי דעת שיקול

 15, הכשרות מחלקת מנהל של לדעתו, כ� עשתה ובדי�, מרובה חשיבות ייחסה אכ� המכרזי" ועדת

 16 א0 לייזער הרב. דנאל בהצעת לבחור ראוי מדוע, הפ ובעל בכתב, הועדה בפני שפירט, לייזער הרב

 17 את לנהל מנת על מנסיוני" כי מציי� הוא ובו, לעתירה המשיבה לתגובת בתמיכה, תצהיר הגיש


 18 מחלקה, חרדי�הדתי והזר" הנושא של הכרה, ניסיו� נדרשי" דתית מועצה בכל הכשרות מער

 19  ....זה מעי� סבו
 בנושא מיטבי באופ� וטיפול, לעני� שתוקצה מיוחדת

 20 מאשר מוני" עשרות עמה להקפיד ויש, מאוד רבה באחריות מדובר, כשרות מער
 של במקרה...... 

 21 והעסקת, הכשרות על המקפידי" יהודי" של לפיה" הנכנס במזו� שמדובר כיוו�, אחרי" תחומי"

 22 בעני� לקחת ואי�, הציבור את להכשיל עלול, ניסיו� לו שאי� או, ההלכה ברזי בקיא שאיננו אד"

 23  ........ סיכו� זה

 24 דעת חוות ערכתי, רחובות הדתית המועצה על סומ
 אשר, הציבור טובת את שקלתי כאשר ..... 

 25  ". הכשרות מער
 לביצוע הנדרשי" השיקולי" כל את כוללת אשר

  26 

 27 ולשביעות, בתחו" קוד" ניסיו� בעלת היותה בשל דנאל בהעדפת פסול כל אי� כי ויודגש יצוי�

 28  . זניח פער הוא העותרת להצעת הצעתה בי� הכספי הפער כאשר בייחוד, המשיבה של רצונה

� 159בעמ' , 145) 2(נט ד"פ מהנדסי� צומת' נ הנמלי� רשות 7357/03 מ"בעע למשל שנאמר כפי  29 

160:  30 

  31 

 32 הרשות ע" בהתקשרות מחויבויותיו את בעבר כלשהו מציע מילא שבו האופ�"

 33, מקצועי קשר למציע היה שעמ" הרשויות מקרב אחרי" גורמי" ע" או המזמינה
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 1 התקשרויות על להחליט נדרשת הרשות כאשר רבה משמעות ובעל חשוב נתו� הוא

 2", טוב" ספק הוא רצו� משביע באופ� התחייבויותיו את שמילא ספק. בעתיד דומות

 3 מניסיו� להתעל" אי�. עמו ולהתקשר להמשי
 אינטרס יש) ולציבור( לרשות אשר

 4 שאי� כש", בפרט, המכרז עור
 וע", בכלל, הציבורי השירות ע" למציע שהיה חיובי

 5...... ... המציע ע" קודמי" מקשרי" שנלמד שלילי לניסיו� שיש במשמעות ראש להקל

 6 יתרונות יש העבר מניסיו� הרצו� שביעות של בנתו� להתחשבות כי אפוא נראה... 

 7 בו להתחשב הרשות על ,חובה וא(, שרצוי ביותר משמעותי בנתו� ומדובר, רבי"

 8  ". שיקוליה מכלול במסגרת

 9 

 10 כה� בצלאל ד"עו. לייזער הרב של דעתו את רק בחשבו� הביאה המכרזי" ועדת כי נכו� זה אי� .34

 11 ועדת בפני ופרס, החברות לשתי הנוגעי" הנתוני" ואת ההצעות את בח� נו� ד"עו של משמרדו

 12, לעתירה המשיבה לתגובת' ט נספח ראה( הללו הנתוני" כל את, פה ובעל בכתב, בפירוט המכרזי"

 13 הועדה חברי ומששקלו, זאת כל לאחר ). רק4 – 3בעמ' , 6.4.17 מיו" המכרזי" ועדת ופרוטוקול

 14, למחיר איכות בי� בשקלול" כי, מסקנה לכלל – דעות ברוב – הגיעו, בפניה" שנפרס המידע כל את

 15 ".תגבור חברת פני על, זה במכרז יתרו� דנאל לחברת

 16, לעתירה המשיבה בתגובת 54, 44 לסעיפי" אפנה א" ודי, זה בעני� לפרטי" להיכנס צור
 אי�

 17  . לעתירה דנאל בתגובת 75, 74 ולסעיפי"

 18 

 19, דנאל י"ע שהועלתה, ומכפישה ראויה לא טענה היו" מסדר לסלק מנת על ורק, הצור
 מ� למעלה .35

 20 ישתת0 שלא ראוי היה וכי, ענייני" בניגוד מצוי היה נו� ד"עו לפיה דנאל לטענת שחר אי� כי אציי�

 21, זה לעני� הנוגע התשובה בכתב בפרק, עצמה דנאל של טענותיה ג". המכרזי" ועדת כחבר בדיוני"

 22 חוות את הציג נו� ד"עו). העותרת של הטיעו� לעיקרי 22, 21, 20' סע' ור( טענתה את מבססות אינ�

 23 שונה עמדה לנקוט היתה זכותו, המכרזי" בועדת שכחבר ברור. וסדורה מקצועית בצורה דעתו

 24, שבח לכל ראויה היתה, אותה שהציג בצורה, המנומקת עמדתו הצגת. הועדה חברי יתר משל

 25 . ענייני" ניגוד של מופרכת האשמה להטחת ראויה לא ובוודאי

  26 

 27 סיכו"

 28 עשתה ואילו, דנאל של הצעתה את לפסול זה במקרה היתה יכולה המכרזי" ועדת, דבר של סיכומו .36

 29, במידה בה . מתקבלת היתה לא כזאת החלטה נגד מוגשת שהיתה שעתירה להניח סביר, כ�

 30 וג", דנאל הצעת את לפסול שלא ולהחליט דעתה שיקול להפעיל המכרזי" ועדת היתה רשאית

 31 ואסיי". בה להתערב מקו" ואי� עילה אי�, זה מקרה שבנסיבות, החלטה היא כזאת החלטה

 32 :895' בעמ, 883) 1(נז ד"פ שינדי אבו' נ י"מ 334/01 א"בע בייניש השוטפת' כב מדברי בציטוט
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 1 המשפט בית שלפיו הכלל חל המכרזי" ועדת של בהחלטותיה התערבות על"

 2 ההחלטה מהי קובע ואינו הרשות בנעלי נכנס אינו מנהלית החלטה הבוח�

 3 הרשות החלטת א" בוח� הוא אלא, האמורות בנסיבות מקבל היה שהוא

 4. הסבירות במתח" היא מצויה וא", ענייניי" ומשיקולי" כדי� נתקבלה

 5 המכרזי" ועדת בהחלטת שנפל פג" כאשר ג" כי נקבע א0 מכרזי" בענייני

 6 או השוויו� להפרת גור" הוא ואי�, לב בתו" מטעות הנובע, מהותי פג" הוא

 7 דעת בשיקול להתערב ימהר לא המשפט שבית הרי, ההגינות בעקרו� לפגיעה
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