
  
  משפט לעניינים מנהליים- לוד בשבתו כבית-בית המשפט המחוזי מרכז

    

  ) בע"מ נ' עירית ראשו לציו ואח'1994גבעו סוכנות לביטוח ( �כה  13�11�16958 עת"מ
  

   
    תיק חיצוני: 

   

1  
 18מתו

  
  יעקב שינמ  שופטכב' ה פני ב

 

 

ת:עותרה  
 

   ) בע"מ1994גבעו סוכנות לביטוח ( �כה
  

 ע"י ב"כ עוה"ד יובל ראובינו�

  
  נגד

 

  
 ות:משיבה

  
  ית ראשו לציויעיר.1

  ע"י ב"כ עוה"ד אחיק� שוסטר
  
  ) בע"מ1995י. פרי סוכנות לביטוח (.2
  כלל חברה לביטוח בע"מ.3


  ע"י ב"כ עוה"ד איל� בומב
  
  

 

 

 פסק די

  

  

  המכרז

  

 מכרז, 2013 יולי בחודש הוציאה) "העירייה": להל�( 1 המשיבה – לציו� ראשו� עיריית  .1

 ע�  ,1.9.13 מיו� החל * 2013*2014 לשני� העירייה ביטוחי לעריכת 26/13 שמספרו פומבי

 ). "המכרז" :להל�( נוספות שני� בשלוש ההתקשרות תוק� להארכת אפשרות

 

 בשמה הצעה הגישה) "העותרת": להל�( מ"בע) 1994( לביטוח סוכנות גבעו� כה� – העותרת  

: להל�( . 4,996,051 ס
 על שעמדה ")איילו": להל�( מ"בע לביטוח חברה איילו� של

  ").אילו הצעת"

  

 באמצעות) "הראל": להל�( לביטוח חברה הראל הצעת הוגשה העותרת להצעת בנוס�

  ;לביטוח סוכנות מוניציפלית

 לביטוח סוכנות פרי. י באמצעות שהוגשה), "כלל": להל�( מ"בע לביטוח חברה כלל והצעת 

  . 2 המשיבה – מ"בע) 1995(
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 פגומה הייתה להצעתה שצורפה שהערבות מאחר ,הס) על נפסלה העותרת הצעת  

  .) . 1,700,000 *מ למעלהב( מהאומד משמעותי באופ חרגה ושהצעתה

    

  

  העתירה

  

 פסולה הינה, כלל – 3 המשיבה של הצעתה כי, להורות המבקשת עותרת בה עתירה לפניי  .2

  . ומבוטלת בטלה במכרז זכייתה כ
 ובשל

  

 נעשו שלה המכרזי� בוועדת העירייה ידי על המכרז ניהול כי לקבוע העותרת עותרת עוד  

 במהל
 בו שהתקיימו פגמי� בשל פסול המכרז וכי, קיצונית סבירות מחוסר לתקנות בניגוד

  . המכרז ניהול

  

 אשר המכרז תחת, חוזר מכרז לערו
 לעירייה להורות העותרת עותרת, לעיל האמור לאור  

  . ביטוחיה רכישת לש� נפסל

  

  רקע

  

  : הצעות 3 לעירייה הוגשו הצעות להגשת האחרו� המועד בתו�  .3
  

  . . 4,996,051 ס
 על שעמדה איילו� הצעת  .א

  

  . דולר 3,438+  . 4,658,460 ס
 על שעמדה  הראל הצעת  .ב

  

  . דולר 18,413+  . 3,344,581 ס
 על שעמדה   כלל הצעת  .ג

  

  . דולר 11,690+  . 3,167,927 של ס
 על עמד במכרז העירייה אומד:  הערה  

  

  )."הוועדה": להל�( העירייה של המכרזי� וועדת התכנסה 26.8.13 ביו�  . 4

 הביטוח יועצי – שגיא אריאלה ד"ועו שגיא יגאל ד"מעו דעת חוותו סקירה שמעה הוועדה  

  : פיה על, ")הביטוח יועצי": להל�( העירייה של

  

    .כלל של הצעה היא ביותר הזולה ההצעה  .א

 כ
 ובשל, המכרז ערב לעירייה הקיי� לביטוח ובעלותה במהותה דומה זו הצעה

  . הזוכה כהצעה הומלצה
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  . בערבות פג� בשל נפסלה הראל הצעת  .ב  

  

  של בפער כלל מהצעת משמעותי באופ� גבוהה הצעה הינה איילו� הצעת  .ג  

 פג� בשל ג� איילו� הצעת נפסלה 30.9.13 מיו� בישיבה.  . 1,600,000 – כ

  .בערבות

  

 במפורש בו נרש� א
, המפרט לדרישת ביחס הערות שכלל מכתב צור� כלל הצעתל  :רההע

  "). כלל מכתב: "להל�( העירייה להסכמת כפופות אלו הערות כי

  

 טכניי� שינויי� לערו
 נהוג עיריות של ביטוח במכרזי כי לוועדה הבהירו הביטוח יועצי

  .ביטוח במכרזי גמישות קיימת בפרקטיקה וכי הטכני במפרט מסוימי�

  

  כלל בהצעת הפגמי* לעניי וטענותיה העותרת טענות

  

 ובשינויי� בהסתייגויות עמוסה שהייתה כלל של בהצעתה רבי� פגמי� נפלו העותרת לטענת  .5

 בי� כללו אלה ושינויי� כשהסתייגויות), העתירה לכתב 11*53 בסעי� המפורטי�( מהותיי�

 סכומי שינויי, מבוטחי� מקצועות הסרת, וזהות� המבוטחי� היק� של הפחתה: היתר

 נוסחי שינוי, שונות החרגות הוספת, הביטוחי הכיסוי גבולות הקטנת, העצמית ההשתתפות

  .המקורי המכרז במסגרת שנדרשו פוליסות

 שנדרשו הביטוחי� ממפרט, בתכלית שונה ביטוח מפרט יצרו, אלו והסתייגויות שינויי�

 ההצעות לתמחור משמעותיות השלכות אלו לשינויי� כאשר, המקורי המכרז במסמכי

    הרשות נחשפת   אליה� הביטוחיי� הסיכוני� ומבחינת האחרי� המציעי� שהגישו

  .ההסתייגויות נוכח המקומית

  

 כללה ההצעה שכ� המכרזי� תיבת פתיחת ע� מיד להיפסל צריכה הייתה כלל הצעת  .6

' ס, למכרז 1' לעמ 1.3' ס( במכרז הקבועי� �ולתנאי לנוסחי� בניגוד רבי� מהותיי� שינויי�

 1987�ח"משהת), מכרזי*( העיריות לתקנות ובניגוד) למכרז 6' עמ 6' ס ,למכרז 2' לעמ 1.9

)�  )."התקנות: "להל

  

 כלל של זכייתה על ההכרזה טר�, פסול מ"מו, כלל נציגי ע� ניהלו העיריה של הביטוח יועצי  .7

 ללא נעשה זה מ"מו כאשר, כזוכה שתוכרז למקרה כלל של הפעולה למתווה בקשר, במכרז

 .לתקנות בניגוד פרוטוקול
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 מדובר כי הנחה מתו
 יצאו והמשתתפי�" פומבי מכרז"כ המכרז את הכתירה העיריה  .8

 הייתה היא כי, לטעו� עתה מנועה העיריה. עצמה העיריה הודעת סמ
 על פומבי במכרז

  ".סגור מכרז" לערו
 רשאית

 שינויי� לערו
 מקובל הביטוח בענ� שכ� במכרז מחויבת אינה היא כי העיריה טענת  

 פסטרנק ד"פס מאז וכי, שתסמו
 מה על לה אי�" גמיש" מכרז על מדובר וכי בהצעות  

  �   לערו,   מקומיות רשויות מחויבות והיו* בירד מי* עברו" זאת ושאפשר 1992 בשנת שנית

 לערו
 מקובל שאי�, לכ
 ביותר הטובה הראיה ".ביטוח להסכמי פומביי* מכרזי*      

 שינוי ללא המכרז מסמכי את והגישה שינוי כל ערכה לא עצמה שהעותרת, הינה שינויי�  

  .והסתייגות  

  

 כלל מכתב על בהתבסס( מ"מו עמה נער
, כלל של הזכייה לאחר כי העיריה לטענת  .9

: הינ� שנותרו ואלו השינויי� מרבית נמחקו), העיריה להסכמת כפופי� שבו שהשינויי�

 שכ� לקבלה אי� זו טענה". מהותיות ביטוחיות משמעויות בעלי ואינ� בעיקר� טכניי�"

  ".אדירה כספית משמעות ובעלי ביותר משמעותיי*" ה� שנותרו השינויי�

  

 היק� כי עולה) המשפט בית דרישת פי על ושהוצג( שנחת� הסופי הביטוח ממפרט  .10

  :כמו ביטוחיי� כיסויי� נמחקו וא� הכיסוי גבולות צומצמו, צומצ� הביטוחי�

 שכלול מי לכל להינת� אמור היה הביטוח *אישיות ותאונות מקצועית אחריות ביטוח

 עובדי�, מקצוע אנשי מאות, שוני� חיצוניי� גופי� עשרות( המכרז בתנאי" מבוטח" בהגדת

 רישוי מחייב שעיסוק� מקצועי ידע המפעילי� הרשות עובדי כל ג�' ג 2.1' ס פי ועל שוני�

 .נמחק ל"הנ' ג 2.1' וס העיריה עובדי על רק הפוליסה חלה הסופי שבנוסח בעוד), די� פי על

  

 לחבות הכיסוי בוטל כי, שנחת� הסופי הביטוחי מהמפרט, העותרת לטענת עולה עוד

, אש בפוליסת תוצאתי נזק בגי� כיסוי בוטל וכ�, הרשות לתושבי מי� מאספקת הנובעת

 התמוטטות בגי� לנזק כיסוי וצומצ� אש בפוליסת אלקטרוני לציוד לנזק כיסוי בוטל

 . מבני�

  

 שבתנאי� בעוד" ולתקופה למקרה" הוגדרו הכיסוי שגבולות כ
 הכיסוי גובה צומצ�, בנוס�

, תביעה הכנת הוצאת בגי� הכיסוי צומצ� זו ובמסגרת לתקופה הגבלה ללא היו המקוריי�

  . ובהעברה בכספת כספי� ביטוח עבור הביטוחי הכיסוי צומצ�

  

 בתכלית שונה והייתה בהסתייגויות שזורה הייתה כלל הצעת כי עולה לעיל מהאמור  .11

 . שונה היה הביטוח הסכ� ג� הכי ובלאו המכרז במסמכי
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 להוביל יתרו� קיבלה וכלל מאחר מכרזי� שבדיני השוויו� עקרו� של הפרה מהווה זו תוצאה

 שאפשר דבר, יותר זולה הצעה הייתה זו סיבה בשל ורק במכרז המתחרי� ליתר בהשוואה

  . במכרז זכייתה את

  

 המשא כל. ביותר רבה כספית משמעות בעלי רבי� שינויי� נותרו ומת� המשא לאחר ג�  .12

� .פרוטוקול וללא במחשכי� התנהל ומת

  

 הצעת על הכריזה שהעירייה כי עולה 11.5.14 מיו� המשיבות להודעות שצורפו מהמסמכי�

 הביטוח תקופת שתחילת בעוד, שבה ההסתייגויות למרות 26.8.13 ביו� כבר כזוכה כלל

 30.9.13 ביו� רק התקיי� המשיבות בי� ומת� המשא אלו כל ולמרות 1.9.13 הינה

 המפרט נחת� בו מועד, 2013 אוקטובר חודש באמצע רק כנראה נערכו הסופיי� והסיכומי�

 בחודש דהיינו, העתירה הגשת לאחר כחודשיי� רק לציו� ראשו� עיריית לידי שהועבר הסופי

  . 2014 ינואר

  

, בכלל הביטוח תקופת כבר שהתחילה לאחר התנהל, שהתנהל ומת� שהמשא ברור

 נתוני� רקע ועל הצעתה במסגרת כלל שהגישה המסויג למפרט כפופה הייתה זו כשתקופה

 וזו כלל לתכתיבי להיכנע נאלצה והיא הקיר אל כשגבה ומת� המשא את העיריה ניהלה אלו

  .בעינ� ואחרות אלו משמעותיות הסתייגויות נותרו בגינה הסיבה

  

 ידי על נענו לא הרלוונטיי� המסמכי� לקבלת פניותיה שכ� בעתירתה השתהתה לא העותרת  .13

. זה במקרה שינוי קיי� כי לטעו� נית� לא ולכ� כלל חברת התנגדות עקב היתר בי�, העירייה

� לפרס� לעירייה ולהורות ואיל
 מכא� כלל ע� ההתקשרות הסכ� את לבטל מניעה כל אי

 ". עשוי מעשה טענת" של מקרה כא� אי� שכ�, ביטוחיה לרכישת חדש פומבי מכרז

  

  העירייה תשובת

  

 הביטוח יועצי מאת סקירה הועדה קיבלה 26.8.13 מיו� המכרזי� ועדת של בישיבה  .14

 וההסתייגויות ההערות וכי ביותר הזולה ההצעה היא כלל הצעת לפיה� שלה המקצועיי�

 להסכמת בכפו) ה� כי במפורש בה� צוי� שכ�, להצעה תנאי היו לא ה�, כלל שציינה

  . העירייה
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 רשאי אותו" הגמישי�" המכרזי� בגדר שהינו ביטוח במכרז מדובר כי סבורה העירייה  .15

� שהיא לכ
 ובכפו� ואיכותה ליעילותה בהתייחס לגופה נבחנת הצעה כל כאשר לנהל המזמי

  :המכרז במסמכי שהותנו בתנאי� עומדת

  

) "התקנות": להל�( 1973*ג"תשנ, המכרזי� חובת לתקנות) 2(4 תקנה הוראות  א.

 בעלי שירותי* או טובי לרכישת התקשרות": כ בביטוח שעניינה עסקה מקטלגות

  ...."נפוצי* בלתי באפיוני* מיוחדות תכונות

  

 מכרז של הלי
 כי נקבע, רעננה עיריית' נ פסטרנק שאול 1984/92 פ"בה די� בפסק  ב.

 קיימת וכי) ביטוח עסקאות בעניי� ב"בארה הנוהל ג� כ
( ייחודי הלי
 הינו ביטוח

 וברור ביטוח שעניינ� לעסקאות הנוגע בכל) מכרזי�( העיריות בתקנות" לקונה"

  . כלשה� קוגנטיות מהוראות העירייה חרגה לא, לעיל האמור שלאור

  

 ובמבטחי השונות הביטוח בחברות הנוהגות הפוליסות בתנאי המובני� ההבדלי�  .ג

 ידי על הנדרשות ההתאמות כל את לבצע הביטוח חברות על מקשי� המשנה

� השינויי� ערק על התעצמו רק אלו וקשיי� המכרז הלי
 במסגרת המזמי

 . הביטוח בענ� הגלובאליי�

 הסתייגות של במקרה אוטומטית פסילה של הכלל יחול שלא צוי� המכרז בתנאי

     .המכרז בתנאי

  

 שנערכו השינויי� כל כי הבהירה ובו מטעמה ומחייב רשמי במסמ
 לוותה כלל של הצעתה  .16

  . המזמי� להסכמת כפופי�, ידה על

  לא ובייחוד המכרז בתנאי מהמותר חרגה לא, כלל של זו הערה כי למסקנה הגיעה העירייה

  היא, כלל הצעת את לקבל ההחלטה, אלו בנסיבות. 1.5 סעי� של הוראותיו לאור ממנו חרגה

   . המכרזי� ועדת של דעתה  לשיקול הנתונה סבירות של שאלה

 העירייה שכ� מסוכלת הייתה המכרז מטרת, כלל הצעת את המכרזי� ועדת פסלה אילו

  .המכרזי� ועדת היתר בי� למנוע בקשה אותה תוצאה, ביטוחי כיסוי ללא נשארת הייתה

  

 לבית שהוגש( שגיא אריאלה ד"עו של ותצהיר השינויי� ריכוז ממסמ
 לראות שנית� כפי  .17

 המפרט לנוסח ביחס המוסכ�, הביטוח במפרט דבר של בסופו שנערכו השינויי�), המשפט

 הכיסוי ביטול לגבי פרטני הסבר היתר בי� נית� ובתצהיר מהותיי� אינ�, במכרז שנכלל

  . מ"בע ראשו� מניב חברת ידי על המבוצעת, לתושבי� מי� מאספקת הנובעת לחבות

  

 של הצעתה שכ� העותרת של עמידה זכות עקב ג� הס� על להידחות העתירה של דינה  .18

 יותר מאוחר בשלב המשפט בתי, אמנ�. זו פסילה על מלינה אינה והעותרת נפסלה העותרת
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 שהצעתו במשתת� ג� אלא, במכרז לזכות שזכאי משתת� של רק לא, העמידה בזכות הכירו

 שנפל לפג� דומה מסוג הזוכה אצל פגמי� על מבוססת שעתירתו במקרה רק זאת א
 נפסלה

  . ישראל מספנות ד"בפס לאמור בהתא� שלו בהצעתו

  

 לזכות הדרישה את לאיי� כדי בה אי� א
 השני� הל
במ אכ� הורחבה העמידה זכות  .19

 זכות את לבסס, לביטולו להביא או מכרז תוצאות לתקו� העותר על כיו� וג� העמידה

 ידי על לעתירה היזקקות המצדיק וחיוני מוגדר כתנאי המכרז להלי
 ביחס שלו העמידה

  .  המשפט בית

  

 יש, האמור כל ולאור עשוי ובמעשה בשיהוי נגועה העתירה כי, העירייה טוענת בנוס�  .20

 . לדחותה

  

  כלל טענות

  

 ביו� ורק 29.8.13 ביו� התקבלה המכרזי� ועדת החלטת שכ� בשיהוי נגועה העתירה  .21

  . דנ� העתירה את הגישה המכרז תוצאות לעותרת שנודע לאחר וחצי כחודשיי�, 14.11.13

               ביו� עוד לעותרת נמסר שכ� להידחות דינ� מסמכי� לה נמסרו לא כי, העותרת טענות

 במשרדי �לעיו לרשותה עמד 22.10.13 וביו� ידה על המבוקשי� המסמכי� 15.9.13

  . כלל מהצעת עותק, העירייה

  

 מיו� המכרזי� ועדת בישיבת שגיא ד"עו זאת שהבהיר כפי מורכב מכרז הינו ביטוח מכרז  .22

 בתנאי מההבדלי� היתר בי� נובעת אלו כגו� במכרזי� גמישות של הפרקטיקה. 26.8.13

 ולכ� הביטוח חברות של המשנה מבטחות לבי� השונות הביטוח חברות שבי� הפוליסות

  . מקומיות רשויות במכרזי המבוקשות ההתאמות כל את לבצע מתקשות הביטוח חברות

 גדול ביטוח מכרז לקיי� נית� שלא הביטוח חברות כל שיודעות כפי יודעת העותרת ג�  

  . התאמות ביצוע של הפרקטיקה חלה ולכ� הביטוח חברות לכל שיתאי�

  

 אפשרות שכזו.  1.6+1.5העיריה שצפתה את השינויי� האפשריי� כללה בס'   .23

  

 על ההחלטה לאחר ורק א
 העירייה להסכמת כפופי� היו כלל הציעה אות� השינויי� כל  .24

 . במכרז הזוכה על המשתתפי� לכל הודעה שנמסרה ולאחר הזכייה

 ��, הייתה חייבת כלל במפרט כפי יוישא� העירייה לא הייתה מסכימה לאות� שינמכא

(א) למפרט הביטוחי� בחוברת המכרז נקבע כי שיקול הדעת נותר 1.12שפורס�. ג� בסעי� 

  של העיריה לעשות התאמה בי� ההצעות לבי� המפרט. 
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 שאינה הצעה כל סוללפ רשאית תהיה הרשות כי נקבע בו ל"הנ 1.5 לסעי� בתוספת זה סעי�  .25

 הסתייגות בה שיש הצעה כל לפסול חייבת אינה המכרזי� ועדת כי מלמדי�, הנדרש על עונה

 .  דעתה בשיקול מצוי הדבר וכי לשינוי הצעה או

הפסד כספי� ומשאבי� רבי� ביטול המכרז עלול להביא לתוצאה שלילית נוספת של 

שהושקעו במכרז ובית המשפט נוהג במידת הריסו� העצמית בהענקת צו ביטול ככל 

  שהמכרז נמצא בשלב מתקד� יותר. 

  

26.   
ליו� יהצעתה של חב' הראל גבוהה בכמשהפער הכספי בי� ההצעות השונות הוא עצו� כ

) � 57%מהאומד� ( 1,800,000*מעל האומד�) והצעת העותרת גבוהה בכ 47%וחצי מהאומד

מעל  5.5%*(כ.  176,000*מעל האומד�) ואילו הצעת כלל הייתה גבוהה מהאומד� רק ב

 .(� האומד

  

 6העותרת מתייחסת רבות בטיעוניה לשאלת הביטוח של תאגיד המי� מניב ראשו�. סעי�   .27

ל כלל, דבר נות� הסבר כי מניב מבוטחת בביטוח נפרד אצ 11.5.14לתצהיר עו"ד שגיא מיו� 

והחלטת  2001* א' לחוק תאגידי מי� וביוב תשס"א139אשר היה ידוע לעותרת. בנוס�, סעי� 

הממונה על תאגידי מי� וביוב מחייבי� את תאגידי המי� שהוקמו להתנתק ממנגנוני 

הרשויות המקומיות. עניי� זה של תאגיד המי� היא דוגמא מובהקת לכ
 שמכרזי ביטוח 

יות מקומיות, מחייבי� שינויי� והסתייגויות בגלל המורכבות בתחו� בכלל ובעיקר של רשו

  הביטוח. 

  

  לאור כל האמור לעיל, די� העתירה להידחות. 

  

  תשובת העותרת לסיכומי המשיבות

  

28.  �על כ
 שחב' כלל הכניסה שינויי� וה� לא התמודדו ע�  המשיבות אינ� חולקות בסיכומיה

� שהוציאו בגדר המפרט מגזרי� או שינויי� אלו ובכלל זה לטענת העותרת המדובר בשינויי

 תחומי� שוני� של ביטוח. 

טענת המשיבות כי מדובר במעי� מכרז עליו חלה הלכת מספנות ישראל, היא יישו� שגוי של 

מקרי� של מעי� מכרז, כפופה הרשות לעיקרי היסוד של ההלכה הנ"ל שכ� נקבע שג� ב

  המשפט הציבורי וביניה� הגינות ותחרות ושוויו� בי� משתתפי המכרז.

י� שינויי� נדחית שעה תרטענות המשיבות כי הפרקטיקה בעול� הביטוח הינה כי מו

  שהעותרת הגישה הצעה מבלי להכליל בה כל שינוי. 

בכל מקרה, אי� לאפשר שינויי� החותרי� תחת עיקרי המשפט הציבורי ובפרט שינויי� 

 .�  במפרט הביטוח, כפי שנעשה כא
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ג� בפרשת פסטרנק שנדונה לפני שני� רבות נקבע שראוי שמכרזי ביטוח יתנהלו בהלי
 של 

  מכרז סגור שג� עליו חלי� דיני המכרזי� ועקרונות המשפט הציבוריי�.

  

ועדת המכרזי� הייתה בלתי סבירה בעליל שכ� היא הייתה מנוגדת לעקרונות החלטת   .29

המשפט הציבורי של דיני המכרזי�, והעובדה כי הועדה הסתמכה על החלטה מוטעית כזו 

 או אחרת שניתנה, אינה הופכת אותה לסבירה.  

  

כרז וזאת אינו מאפשר על דר
 הגמישות לעשות שינוי משמעותי במ 1.6*ו 1.5נוסח סעי�   .30

 .א' למפרט.6*ו 1.9, 1.3בייחוד א� קוראי� סעיפי� אלו ביחד ע� סעיפי� 

, אלקטרוניקס נ' מפעל הפיס IM 8416/99לעותרת זכות עמידה בהתא� לפסיקה (ע"א 

  . )ופורס� בנבו) 10.8.2000נית� ביו� (

  

שרה הגשת טענות השיהוי דינ� להידחות שכ� המסמכי� לא הועברו לעותרת ולכ� לא התאפ  .31

 יכלה העותרת לעמוד על נימוקי העתירה שהועברה להצעת כלל.   22.10העתירה ורק ביו� 

  

  דיו והכרעה

  

במסמ
 ריכוז השינויי� (שהוגש הערעור ובנספחיה, בכתבי התגובה, לאחר שעיינתי בהודעת   .32

),  במסמכי� 11.5.14והתצהיר של עו"ד שגיא (שהוגש ביו�  ),12.3.14ריה ביו� יע"י הע

הנוספי� שהגישו הצדדי� לאחר הגשת מסמ
 ריכוז השינויי� והתצהיר, טיעוני הצדדי� 

, וסיכומיה� שהוגשו בכתב, 9.7.14וביו�  16.2.14במהל
 הדיוני� שהתקיימו לפני ביו� 

 הגעתי למסקנה כי די� העתירה להידחות. 

  

רגליי�" לסברת המשיבות, כי אני סבור כי בנסיבות העניי� ומהתנהלות העותרת, "יש   .33

העותרת הגישה את הצעתה למכרז מתו
 ידיעה שלא תזכה א
 תו
 כדי שמירת האופציה 

.� להגשת העתירה דנ

 ,�ע� אינ� משלימות אני סבור כי אי� זה המקרה היחיד, בו חברות גדולות המתחרות ביניה

  זכיית רעותה במכרז גדול.

(כמו ספר המתחרי� הפוטנציאלי הוא קט� בו מ פעמי� כשמדובר בענ� מסחר או שירותי�,

לעצמה", לכ
, שחברה אינה "יכולה להרשות  בביטוח למשל), התחרות המסחרית מובילה

שאי� לה  מכרז או עסקה גדולה, ג� א� היא יודעת, מטעמי� מסחריי�, שלא להתמודד על

תחרות ה� כה ותנאי ה   מאחר  נה רוצה לזכות באותו מכרז, סיכוי לזכות, ופעמי� א� אי

חברות כנראה אלו, אותו המקרה, מוטלת בספק. מטעמי� גדולי�, שהכדאיות הכלכלית ב
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מבלי שתנסנה צמ�, "להשלי�" ע� זכיית המתחרה, אלה, ג� אינ� יכולות ל"הרשות" לע

  יה בעתירה, לבית המשפט.ילבטל את הזכייה,  בי� היתר באמצעות פנ

  

שיפורטו בהמש
 חד מהטעמי� מכל א זו התחושה וזה הרוש� שנוצר במקרה זה,

  או חלק� ביחד:הבאי� ובייחוד מכול� ומהטעמי� 

    

הצעת העותרת הייתה הצעה פסולה. העותרת כמי שמצויה בתחו� הגשת הצעות    .א

 � כה מהותי בנוסח הערבות הבנקאיתלמכרזי� ידעה או הייתה אמורה לדעת, כי פג

  שצורפה על ידה יביא לפסילתה ללא כל שיקול דעת של וועדת המכרזי�. 

   

          מהאומד� נמצאה כבלתי  60% –על כ הצעתה הגבוהה של העותרת, העולה    ב.

          ינדיקציה שהעותרת לא באמתיוע4 הביטוח, וג� בכ
 נמצאת אעל ידי  סבירה 

  במכרז זה.מעוניינת בזכייה הייתה 

  

העותרת לא ביקשה סעד להכריז עליה כזוכה, אלא לפסול את זכיית כלל ולפתוח   ג.

  את המכרז להלי
 חדש של מכרז.

  

          טענת העירייה, כי חברת איילו� בשמה הגישה העותרת את הצעתה נוהגת להגיש    .ד

הצעות במכרזי� דומי� תו
 ביצוע תיקוני� והתאמות של ניסוחי� בתנאי 

לכתב התגובה של העירייה),  12שנוהגות כל החברות האחרות (סעי� הפוליסה, כפי 

        "ד קרה פסלא הוכחשה, לא נסתרה ולא הוזמה על ידי העותרת (ראה למשל ג� מ

  שלהל�).  39פסטרנק המצוי� בס' 

  

         העותרת השתהתה בהגשת העתירה ולא הגישה בקשה לצמ"ז מחד ומאיד
 עמדה     .ה

 
, למרות שידעה כי הפוליסה נשוא העתירה נכנסה של העתירה בירורהעל המש

  והיא בקרוב תיכנס לשנתה השנייה. 1.9.13 * לתוק� כבר ב

  

במסגרת הלי
 המכרז, א
 היא מעלה חשש בכלל וג� תחרות שכזו אינה שלילית וא� רצויה 

לה, כי לתו� ליבה ולמניעיה של העותרת בהמש
 קיו� ההלי
 המשפטי, במקרה בו ברור 

ולו רק בשל "היות המעשה עשוי"   ,אינו גבוה ,תזכה בסעד המבוקש בעתירהשהסיכוי  

(כאשר ג� לא התבקש סעד של צמ"ז בעת הגשת העתירה) וה� מפאת העובדה כי ג� א� 

(
א�   ,התגלה פג� כזה ואחר בהלי
 המכרז, הפג� במכרז "גמיש" כזה (כפי שיפורט בהמש

  המכרז.לבטל את תוצאות תי,  אי� בו כדי אינו מהו
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ועדת המכרזי� אינה חייבת בכלל ובמכזי� מורכבי� בפרט, בהתא� לדי� יש לזכור, כי 

(כל עוד לא לפסול כל הצעה שיש בה הסתייגות או הצעה לשינוי והדבר מצוי בשיקול דעתה 

    . נקבע איסור קטגורי בתנאי המכרז)

  

ת� רק בלית ברירה כמוצא אחרו� ורק ההלכה הינה כי סעד של ביטול מכרז הינו סעד שני

מנורה איזו אהרו  6283/94מקו� בו יש הצדקה לעשות כ� מנימוקי� כבדי משקל (ע"א 

מגדל  688/21, בג"צ 26, 21), 1, פ"ד נ"א(בע"מ נ' מדינת ישראל, משרד הבינוי והשיכו

  סעד כזה.) והמקרה שלפני אינו מצדיק מת� 96, 85), 4, פ"ד ל"ו(בע"מ נ' שר הבריאות

   

על פי חוות הדעת שהתקבלו אצל וועדת המכרזי� מיועצי הביטוח ומאנשי העיריה, מכרז   .34

ביטוח מעי� זה, איננו מכרז סטנדרטי המתנהל על פי כללי� נוקשי� ודווקניי� אלא מדובר 

"במכרז מורכב" או "מעי� מכרז" המנוהל על פי כללי� גמישי� יותר שמטרת� לאפשר 

 רית, להתאי� את הלי
 המכרז לאופי ההתקשרות הייחודית באותו המקרה. לרשות הציבו

פעמי� את תנאי להחיי� מחייבי� ג� את הגופי� הציבוריי� החייבי� במכרז להתאי� 

המכרז לתנאי השוק ובהתא� לכל חוות הדעת שהוצגו בפניי, מכרז ביטוח הינו מכרז שיש 

חת מחברות הביטוח יש לה תנאי פוליסה קושי רב, לייצר מפרט דווקני וסגור, שכ� כל א

ייחודיי� ושוני� אפילו מבחינת הניסוח, כ
 שבפועל קיי� קושי מעשי לנהוג במכרז שכזה 

  על פי הכללי� הדווקניי� והנוקשי�.

   

אי� מניעה לנהוג בגמישות המתבקשת, א
 במקרה שכזה, מ� הראוי להבהיר זאת בתנאי 

   המכרז במפורש.

כי לא  *ת להבהיר ולהדגיש בד"כ מכרזי� אחרי�, את הדרישה הנגדיתאכ�, הרשויות נוהגו

יותר כל שינוי או כל סטייה מתנאי המכרז וכי א� ימצאו כאלו, יביא הדבר לפסילה 

  אוטומטית של ההצעה. 

לא יותר שינוי) אלא נאמר כא� בענייננו לא רק שלא נאמרה אמירה קטגורית שכזו (כי 

 
  ייה שיקול הדעת.ונקבע במפורש כי לעירההיפ

 

 בתנאי הסתייגות של במקרה אוטומטית פסילה של הכלל יחול שלא צוי� המכרז בתנאי

 לפי חייבת לא א, רשאית תהא הרשות": המכרז לתנאי 1.5 בסעי� נאמר וכ
 המכרז

  ".זה מכרז פי על הנדרש על עונה שאינה הצעה כל לפסול דעתה שיקול

 בו 1.6 סעי� את בנוס� הכניסה הפוליסות את להתאי� האמור הקושי את ביודעה העירייה

  ."עיניה כראות חלק* את או הביטוחי* כל את לערו, רשאית תהא הרשות": כי נקבע

 לפי רשאית תהיה הרשות": עוד נקבע המכרז בחוברת הביטוחי� למפרט) א(1.12 בסעי�

 התאמת, הצעת* פרטי בירור לצור, במכרז למציעי* לפנות הצור, לפי דעתה שיקול

  ".ונסיונו כישוריו, המציע על פרטי* ובירור הביטוחי* מפרט לדרישות ההצעה
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 הצעה כל לפסול רשאית תהיה הרשות כי נקבע בו ל"הנ 1.6+1.5 לסעי� בתוספת זה סעי�

 בה שיש הצעה כל לפסול חייבת אינה המכרזי� ועדת כי מלמדי�, הנדרש על עונה שאינה

  .  דעתה בשיקול מצוי הדבר וכי לשינוי הצעה או הסתייגות

 גובה בדבר הצעותיו לפרט המציע על": כי הקובע המכרז להוראות 1.9 סעי�, אמנ�

 הנזכרי* הביטוחי* ע* אחד כל ע* בקשר העמלות והחזר ההנחות, הדמי*, הפרמיות

 במסגרת לעצמה העירייה ששמרה הדעת משיקול לגרוע כדי אלו בהוראות אי� א
, "במכרז

   .ל"הנ 1.5 סעי�

 הוראות את לתקו� עליה היה, תקי� אינו או חוקי אינו 1.5 סעי� כי העותרת סברה אילו

   ). 44) 4( ו"ל ד"פ, התחבורה משרד' נ מ"בע הגליל טיולי 126/82 צ"בג( מועד מבעוד המכרז

  

 אי�, שבאחריותה והגופי� פעילותיה כל את לבטח מבקשת העירייה בו, ביטוח במכרז  .35

 שמטבעו" מכרזי� מעי�" של בדר
 המתנהל מורכב במכרז אלא  סטנדרטי במכרז מדובר

 לאופייה המכרז הלי
 את להתאי� הציבורית לרשות המאפשר יותר גמיש הלי
 הינו

 ישראל מספנות 6926/93 א"בע שנקבעו המידה לאמות בהתא� ההתקשרות של הייחודי

 זהפסק די� ב"). ישראל מספנות ד"פס": להל�( 749), 3( ח"מ ד"פ, חשמל חברת' נ מ"בע

על ההבחנה בי� מכרזי� סטנדרטיי� לבי� (מפי כב' השופט מ. חשי�) עמד בית המשפט 

  המכרזי� בה� נדרשת גמישות: 

  –מכרז", שמכלל "לא  –"בצדו של "המכרז" יימצא ה"מעי

מכרז" יצא ולכלל "מכרז" לא הגיע; והוא: "...פנייה ראשונית 

ניהול משא ומת אינדיבידואלי ע*  למספר מועמדי*, תו,

חברה פלונית נ' משרד  492/79בג"צ הראויי* ביותר שבה*": 

]), בעמ' 18הביטחו, מדינת ישראל ואח', (פרשת חברה פלונית [

 ברק): (מפי השופט 716

"מתרוצצי* לה* מכרזי* ממכרזי* שוני*. קבוצה גדולה 

עלי ועיקרית באלה ה* המכרזי* הפורמאליי*, המכרזי* ב

ההליכי* הנוקשי*. במכרזי* לה ידוע מראש ובבהירות 

דרישותיו של בעל המכרז מה (חפירות במידות מסוימות, 

פי נתוני* אלה ואלה וכיוצא  –הספקת עפרונות לבתי ספר על 

בזה); ההצעות אמורות להיות מוגשות במעטפות סגורות עד ליו* 

ידועי*  מסוי*, ובדר, מסוימת כפי שנקבעה מראש; בדר, כלל

מראש תנאי החוזה שיכרות בעל המכרז ע* הזוכה במכרז, וכולי. 

בצד* של מכרזי* "מרובעי*" אלה מצויי* מכרזי* שאינ* 

כמות*, ג* בה* סוגי* מסוגי* שוני*, ומכוני* ה* בכינויי* 

מכינויי* שוני* ; יש שמכוני* ה* הזמנה להציע הצעות, ויש 

אמרנו כי מוזג  שמכוני* ה* בכינויי* אחרי*. והנה, א*
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ה"מכרז" יוחד, וראוי לו שייוחד, רק לאות* מכרזי* פורמאליי* 

דעת מצומצ* בלבד,  –שבה* לא קנו וועדות המכרזי* אלא שיקול 

כי אז כל שאר מכרזי* לא יהיו מכרזי* אלא "מעי מכרזי*". 

כי כל אלה מכרזי* ה*  –וכ, לדעתנו יש לומר  –ואילו א* נאמר 

ו ג* אלה מכרזי* בעינינו, א) א* לא יחולו במהות*, כי אז יהי

עליה* כללי המכרזי* הפורמאליי*. וזה עיקר: הקלסיפיקציה 

שנפעל על פיה תהיה קלסיפיקציה מהותית: מהותו של ההלי, 

תקבע, מהותו ולא צורתו החיצונית. אות* עיקרי יסוד של 

 המשפט הציבורי יכריעו ג* בהליכי "מכרז" ג* בהליכי "מעי

וא* כ,  –בשינויי* המחויבי* מ העניי, ומעניי לעניי  –מכרז" 

  די, שוב לא ידעתי מה טע* לא נסוכ, באותה חופה על השניי*. 

בסו) כל הסופות, בבואנו להכריע אילו נורמות יחולו על הלי, 

א* נכנה אותו "מכרז" וא*  –פלוני, לא כינויו של הלי, יקבע 

עשייתה של הרשות. טעמו  אלא דרכי –נכנה אותו "מעי מכרז" 

של יי הוא ביי המצוי בתוכו של קנק ולא בתווית שהושמה על 

הקנק. נזנח אפוא את התוויות, ונבדוק כל טענה וטענה לגופה, על 

פי עיקרי היסוד של המשפט הציבורי. עיקרי המשפט הציבורי 

יתפסו במכרז נושא דיוננו, ומשימתנו תהיה לבדוק א* עיקרי* 

י* בקפדנות הראויה. על צד העיקרו נוסי) א, זאת, אלה נשמר

שלא נמצא לי פג* בהחלטתה של חברת החשמל לנקוט הלי, של 

ושלא ללכת בדרכו של מכרז  –מכרז גמיש והוא מעי מכרז 

נוקשה. טיב הפרויקט חייב מעצמו גמישות מרבית בהליכי*, ועל 

   כ נהגה חברת החשמל כדי בבחינה זו של מעשיה".

  

על פי פסק הדי� של מספנות ישראל, יכולה הרשות לנהל מכרזי� מורכבי� ומעי� מכרזי�,   .36

בדר
 גמישה יותר מתו
 מת� שיקול דעת נרחב יותר ליועצי הרשות ולרשות עצמה. החיי� 

 
מכתיבי� לנו כי מחד מחויבות הרשויות והגופי� החייבי� בחובת מכרזי�, להתקשר בדר

ודווקנית ופעמי� רבות כל סטייה ממנה מביאה לפסילתה. א
 של מכרז שהיא דר
 נוקשה 

מאיד
, במכרזי� מורכבי� מושאר שיקול דעת נרחב במידה מסוימת לרשות, ככל ששיקול 

 דעת שכזה לא נאסר בתנאי המכרז עצמו. 

 

בחינת הצעות ודירוג� של ההצעות, מחייב שיקול דעת שאינו מתמטי ואי� בו נוסחה ברורה 

י� הוא נתו� לשיקול דעת ג� של היוע4 המקצועי המלווה את וועדת המכרזי� ומוגדרת ופעמ

לגיטימי למוציא המכרז, שיקול דעת שכזה הוא מרחב תמרו�  בבחינת ההצעות. שמירה על
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א
 זאת כאמור, כאשר הדבר לא נשלל במפורש בתנאי המכרז ולא הוצג תנאי ס� כי כל 

  כרז, תביא לפסילתו. סטייה או הסתייגות, קטנה כגדולה מתנאי המ

  

מכרז ביטוח של גו� ציבורי כמו עירייה חייב להיות מכרז גמיש המותיר בידי הרשות שיקול   .37

דעת רחב יותר מזה שקיי� במכרזי� סטנדרטיי� רגילי�. מסקנה זו היא מסקנה הגיונית 

 ומתבקשת ממורכבות פוליסות הביטוח ומהשוני הקיי� בניסוח בי� פוליסה אחת לרעותה

 וג� הדי� מצא כי מדובר בחוזה ייחודי ושונה מחוזה סטנדרטי.

נקבע כי חוזה ביטוח איננו מחייב מכרז  1993תקנות חובת המכרזי* תשנ"ג ) ל2(4בתקנה 

פומבי אלא מכרז סגור, ונית� לקיימו כמכרז סגור, והתקשרות לעריכת חוזה ביטוח נחשבת 

ות מיוחדות ואפיוני� בלתי נפוצי�, כמו להתקשרות לרכישה טובי� או שירותי� בעלי תכונ

  ציוד רפואי, תרופות, נסיובי� או אפילו תרכיבי� וכד':

התקשרות משרד בחוזה לביצוע עסקה בטובי או במקרקעי לביצוע עבודה או לרכישת . 4"

  שירותי*, אינה טעונה מכרז פומבי אלא מכרז סגור, א* היא אחת מאלה:

.......  

ובי או שירותי* בעלי תכונות מיוחדות ואפיוני* בלתי נפוצי* ) התקשרות לרכישת ט2(

ועסקה שעניינה  עסקה שעניינה ביטוחלרבות ציוד רפואי, תרופות, נסיובי* או תרכיבי* 

פרסו* או יחסי ציבור בעלי תכונות ואפיוני* כאמור ובלבד שקיי* מספר מצומצ* של 

ל הספקי* כאמור ברשימת ספקי* מתאימי* בכוח לגבי אותה התקשרות ויראו את כ

  . (ה) בשינויי* המחויבי*" –(ד) ו16* למכרז סגור ותחול תקנה המציעי

  

כפי שנית� לראות ג� הדי� הציב עסקה שעניינה בביטוח, ע� עסקאות ייחודיות ומיוחדות 

 �כמו רכישה של תרופות, נסיובי� וכד', ומכא� ברור כי עסקה כזו נכללת בתו
 אות

אליה� התייחס בית המשפט בפסק די� מספנות ישראל כעסקאות שיש העסקאות המורכבות 

  להתייחס למכרז המוצא בגינ� בגמישות הראויה. 

  

שאול  19842/92עיגו� למסקנה זו מצויה ג� בפסק הדי� של בית המשפט המחוזי בה"פ 

ש ) בו קבע כב' השופט גור�, כי מכרז ביטוח י3.1.94(פורס� בנבו פסטרנק נ' עיריית רעננה 

לתקנות. אמנ� השופט גור� הביע דעתו שדיני  4.2לערו
 כמכרז סגור בהסתמ
 על תקנה 

(ד) לפסק הדי�) א
 מצא כי אנשי העירייה באותו  6המכרזי� יחולו ג� על מכרז  סגור (ס' 

  מקרה פעלו כדי�, כשקוי� הלי
 "דמוי מכרז" לצור
 בחירת ההצעה הטובה והזולה ביותר. 

יר, כי באותו פסק די פסטרנק הצעתה של החברה לביטוח אילו יש להאיר ואולי להע

  . כללה הסתייגויות רבות לגבי המפרט שנדרש על ידי העירייה בהזמנה להציע הצעות

  

לאור כל האמור לעיל, ובהתחשב בהיק� הפוליסה ורכיביה, הרי שמדובר בחוזה מורכב   .37

 
וייחודי שבו נדרשת הגמישות הראויה. בהתחשב בכ
 שהעירייה ניהלה במקרה זה הלי



  
  משפט לעניינים מנהליים- לוד בשבתו כבית-בית המשפט המחוזי מרכז

    

  ) בע"מ נ' עירית ראשו לציו ואח'1994גבעו סוכנות לביטוח ( �כה  13�11�16958 עת"מ
  

   
    תיק חיצוני: 

   

15  
 18מתו

ולמעשה בחרה בהצעה התקינה היחידה שהוגשה תחרותי, שוויוני, בדקה כל הצעה והצעה 

הרי העירייה נהגה בסבירות הראויה בנסיבות ימת, לה, ערב פקיעתה של פוליסת ביטוח קי

העניי� כשבחרה בהצעת כלל כהצעה הזוכה ובכל מקרה אי� כל מקו� וכל עילה המצדיקי� 

התערבות של בית המשפט בהחלטה המקצועית של וועדת המכרזי� שהתקבלה בנסיבות 

  העניי� המקו� והזמ� בה� היא ניתנה. 

 

וועדת המכרזי� הוצגה חוות דעת של יוצאי הביטוח, שאיש  ג� זאת, בפני ע� לא רק זאת  .38

ובכל מקרה לא הוכח לי שהיא מהצדדי� כא� כנראה אינו חולק על מהימנותה ומיומנותה, 

לפיה זו הפרקטיקה הנהוגה במכרזי ביטוח של גופי� גדולי� ובגדרה נהוג איננה נכונה, 

מטע* זה לא נכללה המזמי�. לאפשר, סטיות מסוימות מתנאי הביטוח הנדרשי� על ידי 

במכרז זה הוראה קטגורית על פסילה על הס) של הצעה בה יהיו הסתייגויות או שינויי*, 

   בניגוד למכרזי* אחרי* הנערכי* כדר, השגרה על ידי העירייה.

  

הביטוח, אל, כ
 על פי חוות דעת של יוצאי במצב הענייני� הקיי� כיו�, כנראה במדינת ישר

ביטוח יטוח תהיינה מסוגלות לספק כיסוי המכרזי�, כדי שחברות הבשניתנה לוועדת 

להצעה אינ� ות מסוימת והערות הנכללות בצמוד לעיריות ולגופי� דומי�, נדרשת גמיש

 ,�והסתייגויות  שאות הערות מובילות בהכרח לפסילה שלה, ובייחוד כמו במקרה שהיה כא

מחויבת תהיה לא תקבל אות�  משמע ככל שהעירייה, היו כפופות להסכמת העיריה

 .� המציעה בתנאי המפרט שפורס�, ככתב� וכלשונ

  

,
י כ( שלא רק  שזו הייתה כוונת הצדדי� התנהלות הצדדי� במקרה זה הצביעה על כ

אלא כ
 נהגו הצדדי� בפועל, שעה  ההסתיגויות והשינויי� היו כפופי� להסכמת העיריה)

ורק לאחר הזכייה ניהלה העירייה משא  מכתבשהזכייה למכרז נעשתה בהתעל* מאותו 

ומת� ע� כלל והוחלט אילו מההסתייגויות וההערות מקובלות על העירייה ואילו לא, וג� 

  בכ
 יש כדי להצביע כי העירייה לא הייתה מחויבת על פי אות� ההסתייגויות. 

  

ל על פי תקנה בניגוד לנטע� על ידי העותרת, העירייה לא ניהלה כא� משא ומת� חסוי ע� כל

א לתקנות שכ�, כאמור לעיל, המשא ומת� לא התנהל לפני קביעת הזוכה במכרז אלא רק 18

לאחריו, זאת ידעה העירייה א
 חשוב מכ
 זאת ידעה כלל שציינה במפורש במכתבה הנלווה 

כי הערותיה יהיו א
 ורק בהתא� "לשינויי� כפי שיוסכמו ע�  11.8.13להצעה מיו� 

  ל ההערות היו בכפו� להסכמת העירייה לאחר ההכרזה והזכייה. יועציכ�" משמע כ

לא רק זאת ע* ג* זאת, מהריכוז שהוגש לי עולה כי אכ כלל נסוגה ממרבית הערותיה 

.   והסתייגויותיה ולא עמדה עליה שעה שהעירייה לא הסכימה לה
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אינו ש� עצמו כידוע, בית המשפט לענייני� מנהליי� אינו מתערב בהחלטתה של רשות ו  .39

 
בנעלי הרשות  מקו� בו החלטת הרשות אינה חורגת באופ� ניכר ממתח� הסבירות. כ

בדר
 כלל בכל הענייני� המנהליי� וכ
 ג� בכל הנוגע לדיני המכרזי� בכלל ובפרט מקו� בו 

נדרשת מומחיות והרשות קיבלה חוות דעת עצמאית וחיצונית של מומחה המאשר כי 

לא תיישבת ע� מטרות המכרז. לא הוכח לי במישרי� או בעקיפי� כי ההצעה הינה סבירה ומ

העירייה הפרה את עקרו� השוויו� היה מקו� לסמו
 על חוות הדעת של יועצי הביטוח או ש

והבטחת התחרות ההולמת כא�, ובמקרי� שכאלה בתי המשפט אינ� נוהגי� להתערב 

(כב' השופט י.  )5.10.08רס� בנבו (פו נ' מדינת ישראל –דפוס בארי  8543/08 )�*י(עת"מ (

 : נוע�)

  

. תפקידו של בית המשפט המנהלי, בדומה לבית המשפט הגבוה לצדק, בעת שהוא 15"

מקיי* ביקורת שיפוטית על מעשה הרשות המינהלית, הנו "לבחו את תקינות המעשה 

ענייניי* המינהלי ולוודא שהסמכות הופעלה על ידי הרשות בגדרי סמכות, משיקולי* 

סאל* מונא נ' שר הפני* (פורס*  9018/04ובמתח* הסבירות הפתוח לפניה" (עע"מ 

). בבוא בית המשפט המינהלי לבחו את סבירות ההחלטה, אי 12.9.05בנבו), נית ביו* 

הוא ש* עצמו בנעליה של הרשות המינהלית, הוא לא אמור לשקול את שיקוליה, ואל לו 

קול דעתו שלו, זאת כל עוד החלטת הרשות אינה חורגת להמיר את שיקול דעתה בשי

כל אימת שמדובר בהחלטה שרשות מינהלית סבירה יכולה  –ממתח* הסבירות, קרי 

; וכ ראו: בג"צ 766, 754) 4מדינת ישראל נ' עי דור, פ"ד נח( 3186/03הייתה לקבל (בר"מ 

לתכנו ובנייה, פ"ד  התנועה למע איכות השלטו בישראל נ' המועצה הארצית 2324/91

, 289) 3מנכ"ל משרד ראש הממשלה נ' הופמ, פ"ד נז( 4128/00; דנג"צ 688, 678) 3מה(

324.(  

  

במסגרת הביקורת השיפוטית על החלטה מינהלית בתחו* דיני המכרזי*, לרבות 

בהחלטות כמו הנדונות בשאלה של פטור ממכרז, נדרש בית המשפט לבחו א* ההחלטה, 

נהלית, ניתנת בסמכות כדי, הונחתה משיקולי* ענייניי*, הושתתה על ככל החלטה מי

מסד נתוני* ראוי ובאה בגדרו של מתח* הסבירות. בית המשפט יתערב בהחלטה 

מינהלית בתחו* דיני המכרזי* במקרי* שבה* נתקיימה אחת מעילות הביקורת 

ממכרז, נפל  השיפוטית הפוסלת החלטה מינהלית, או כאשר בהליכי המכרז, או הפטור

 פג* מהותי המפר את עקרונות היסוד של דיני המכרזי*, ובכלל* עקרונות השוויו

  וההגינות, זאת בצד האינטרס הציבורי שעניינו יעילות המינהל וחסכו בכספי ציבור." 

מהמקוב3 לעיל עולה כי החלטת וועדת המכרזי* הייתה סבירה, הונחתה לשיקולי*   

 מנהליי*, הושתתה על חוות דעת ומסד נתוני* ראוי, נמצאה ולפיכ, ניתנה בסמכות הדי

ואי כל מקו* להתערב בה. יש לחזור ולהדגיש כי לו פסלה העירייה באותה עת את הצעת 

יטוחי שכ כארבעה ימי* לאחר מכ היה פג הכיסוי כלל, היא הייתה נותרת ללא כיסוי ב
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הביטוחי וג* נתו זה צרי, להילקח בחשבו בהתייחס להחלטת וועדת המכרזי*. נכו הוא 

שטוב הייתה עושה העירייה לו הייתה יוצאת למכרז במועד מוקד* יותר ובלאו הכי 

ת, שאינה מכנסת את וועדת המכרזי* במועד מוקד* יותר, א, משזו הייתה המציאו

נתקפת כא, הרי במסגרת שיקולי של וועדת המכרזי* ג* שיקול זה היה שיקול לגיטימי 

   ונכו במסגרת כלל הנתוני* שהיוו את הבסיס להחלטה.

  

, סבירה החלטה היתה זו החלטה כי ונמצא כלל הצעת את לקבל החליטה המכרזי� ועדת  .40

  : הבאות תהעובדו לאור היתר  בי�מהנימוקי� שפורו� לעיל ו

  

 של הפיתוח כיוע4 המשמש שגיא יגאל ד"עו של מקצועית דעת חוות התקבלה  .    א

, זו דעת חוות ולפי רבי� למכרזי� גופי� ומלווה ארוכה תקופה במש
 העירייה

 הקושי נוכח המכרז לדרישות ביחס מסוימת גמישות המאפשרת פרקטיקה קיימת

 חברות של הפוליסות בתנאי מובני* הבדלי* בגלל": הביטוח לחברות הקיי�

 ועדת על היה בגינה נתו כל הוצג ולא נסתרה לא הדעת חוות". השונות הביטוח

  . לפוסלה המכרזי*

  

 להסכמת בכפו) ה ההערות"...: כי במפורש נכתב כלל הצעתבמכתב שצור� ל  .    ב

 .המקורי למפרט כלל כבולה העיריה הסכמת ללא משמע. "העירייה

   

 כי השיבה וכלל להערותיה הבהרות לתת כלל התבקשה ההצעות הגשת לאחר  .ג

 במכרזי� וכי המפרט תנאי גבי על הערות האוסרת הוראה כל נכללה לא   במכרז

 . כאמור הערות הוספת העירייה אפשרה קודמי�

  

 במהותה דומה" כלל ידי על שהוצעה ההצעה, שגיא יגאל ד"עו, הביטוח יוע4 לדעת  ד.

  . לקבלה ומומל4 לעירייה טובה בהצעה מדובר וכ� "הקיי* לביטוח ובעלותה

  

 בפני אחרת רלוונטית הצעה כל הפרק על עמדה לא כלל הצעת מלבד, למעשה הלכה  ה.

 בלתי הייתה איילו� הגישה אשר וההצעה נפסלה הראל הצעת שכ�( המכרזי� ועדת

  .הביטוח יוע4 של הניתוח לפי סבירה

  

. מיליו�  1.7*שהייתה גבוהה מהאומד� בכ העותרת אינה מבקשת שהצעתה,  ו.

תתקבל, אלא שתפסל זכיית מתחרתה, שהחלה מבטחת את העיריה כבר לפני 

 ושהמכרז יפתח ל"מסע" תחרותי חדש בי� חברות הביטוח. 1.9.13 *כשנה
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     ולאור 26.8.13 ביו� שהתכנסה המכרזי� ועדת בפני שהיו האמורי� הנתוני� כל לאור  .41

      המכרזי� ועדת שהחלטת הרי, 31.8.13 ביו� לפוג עמד הביטוח שתוק� העובדה

     לא הפחות ולכל סבירה החלטה הייתה, שלה המקצועי היוע4 דעת חוות על שהסתמכה

 . התערבות המצדיק הסבירות מתחו� חרגה

  

  

  סו) דבר

  

  די� העתירה להידחות.   .42

 

(מחצית .  18,000העותרת תשל� למשיבות הוצאות ושכר טרחת עור
 די� בס
 כולל של 

  ). 2,3ומחצית למשיבות  1למשיבה 

  

 
יו� מהיו� וממועד זה ואיל
 יתווספו לו הפרשי הצמדה וריבית  30הסכו� ישול� בתו

  כחוק. 

 

  

  , בהעדר הצדדי�.2014אוגוסט  10, י"ד אב תשע"דנית� היו�,  

  

  

 

  

  

  

  

  

  




