
  
  בית משפט לעניינים מנהליים בבאר שבע

    

04
28891 עת"מ
  ) בע"מ נ' עיריית ערד ואח'2003גבאי סוכנות לביטוח ( 17
  

   
    תיק חיצוני: 

   

1  
 16מתו

  גאולה לוי"  שופטתה כבוד בפני 
 

 
 עותרות

  
  ) בע"מ2003גבאי סוכנות לביטוח (. 1
  איילו" חברה לביטוח בע"מ. 2

  לב ועוה"ד אופיר הלל�ע"י ב"כ עוה"ד מוטי בר
  

  נגד
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  עיריית ערד.1

  ע"י ב"כ עוה"ד חיי� שימ�
 

 הפניקס חברה לביטוח בע"מ.2

  ) בע"מ1994גבעו" סוכנות לביטוח ( 
כה" .3
 ע"י ב"כ עוה"ד נוע� רונ� ועוה"ד נמרוד סביל

 

  
 פסק די"

  1 

 2  במרכז לביטוח רכוש וחבויות של עיריית ערד.  2�3 ותשל המשיב �עתירה לביטול זכיית

  3 

 4  רקע והליכי%

  5 

 6) מכרז לקבלת הצעות מחיר 2017פרסמה (בינואר  ")העירייה(להל�: " עיריית ערד, 1משיבה   .1

 7  .1.4.2017חודשי� מיו�  12, לתקופה של חבויותביטוח לביטוח העירייה בביטוח רכוש ו

  � 8כי  ע. נקב)2.1(סעי)  להשתת) במכרז מבטחי� או סוכני ביטוח על פי תנאי הס), רשאי

 9כאשר המציע הוא חברת ביטוח יש לצר) להצעה פרטי� בדבר סוכ� הביטוח; כאשר המציע 

 10  .הוא סוכ�, תתווס) לחתימתו על המכרז ג� חתימת המבטח

  11 

 12הרשות תהייה רשאית א' לא חייבת ע"פ שיקול דעתה לפסול כל הצעה כי " צוי� במכרז

11
16958שאינה עונה על הנדרש ע"פ מכרז זה (עת"מ 
 13  ).   )8סעי13( " (

    14 

 15במסגרת המכרז התבקש המציע להגיש הצעות שונות ביחס לגובה הפרמיה, לפי משתנה של 

 16כ
, בפרק של ביטוח רכוש המציע נדרש לציי� שיעור הנחה היק) ההשתתפות העצמית. 

 17; , 360,000; , 180,000אפשרויות ( שלושבפרמיה בגי� הגדלת ההשתתפות העצמית לפי 

 18יע התבקש לציי� שיעורי הנחה עה לביטוח אחריות כלפי צד שלישי המצ). ג� בהצ, 540,000

 19  ). , 72,000; , 54,000; , 36,000גובה ההשתתפות העצמית (בהתא� לאפשרויות לפי שלוש 

  20 
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 1איילו� חברה לביטוח בע"מ (להל�:  – 2של העותרת  האחתלמכרז הוגשו שתי הצעות:   .2

 2סוכנות  3ה של המשיבה י"); והשניגבאי(להל�: " 1") באמצעות סוכנות העותרת איילו""

 3הפניקס חברה לביטוח  – 2") בצירו) המשיבה גבעו"גבעו� לביטוח בע"מ (להל�: "�הביטוח כה�

 4  ").   הפניקס(להל�: "

    5 

 6ת ערד מבוטחת באיילו� באמצעות יצוי� כי בשני� שקדמו לתקופת המכרז הייתה עיריי

 7  סוכנות גבעו�. 

  8 

3.   � 9  נפתחה תיבת המכרזי�.  28.2.2017ביו

 10 �במזומ� ו , 802,747 יתהההצעה של איילו� (ללא הנחה של הגדלת השתתפות עצמית) הי  

 11 ייתה(בתשלומי�). ההצעה של הפניקס (ללא הנחה של הגדלת השתתפות עצמית) ה , 830,843

 12  בתשלומי�.   , 1,142,925 �במזומ� ו , 1,133,000

  13 

 14  הסתייגויות מרכיבי הכיסוי הביטוחי. שורה ארוכה של שתי ההצעות כללו 

  15 

 16  לבדיקה של היוע0 הביטוחי והמחלקה המשפטית.  ההצעות להעבירוועדת המכרזי� החליטה   

    17 

4.   � 18חו"ד מיוע0 הביטוח של העירייה,  תולקבל 28.2.2017בהמש
 לישיבת ועדת המרכזי� מיו

 19ויות ולא בשאלת הצעת המחיר שיתמקד בנושא ההסתייג זומנו שני המציעי� לשימוע

 20  הכספית. 

 21בזימוני� לשימוע שנשלחו לכל מציע פורטו ההסתייגויות של אותו מציע, על פי  ממצאי יוע0 

 22נכתב כי השימוע נועד להציג בפני הוועדה את התייחסות המציע הביטוח של העירייה. 

 23  יסוג מכל או מרוב ההסתייגויות. ילהסתייגויות ואת האפשרות כי 

  24 

� 25הבהירו המציעי� לוועדה,  עלשני המציעי�. במסגרת השימו התקיי� שימוע 14.3.2017 ביו

 26תייגויות. בסיו� ההלי
 התבקשו המציעי� להעלות סמדותיה� לגבי ההעכל אחד בנפרד, את 

 27תייגויות ולסגת מההסתייגויות ככל האפשר (חוות דעת יוע0 סעל הכתב את התייחסות� לה

 � 28  ). 26.3.2017הביטוח מיו

  29 

 30מקבלת הזמנה לשימוע והנענית לכל הסעיפי� במסמ
 כי היא  )19.3.2017(ביו�  איילו� הודעה

 31  .על עצמה את ביטול מלוא ההסתייגויות

  32 

   � 33) כי היא עומדת על חלק מההסתייגויות ומוכנה להסיר את 16.3.2017גבעו� הודיעה (ביו

 34  .  האחר חלק�
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  1 

5.   � 2  לעירייה.חוות דעת ש, הגיש יוע0 הביטוח, שאול קיר 26.3.2017ביו

 3טבלאות השוואה של הצעות המחיר. טבלה אחת  
 שתיהיוע0 ניתח את הצעות המחיר וער  

 4חסת להצעות המחיר לפי ימתייחסת להצעות המחיר לפי תנאי בסיס המכרז. טבלה שניה מתי

 5 – תי פוליסותתנאי השתתפות עצמית מוגדלת (השוני לגבי ההשתתפות העצמית נוגע לש

 6 1,142,925. בסיכו� הטבלה הראשונה ההצעה של הפניקס היא )ביטוח אש וביטוח צד שלישי

 7ושל  , 497,497. בסיכו� הטבלה השניה, ההצעה של הפניקס היא , 802,747ושל איילו�  ,

 8רת מספר תלאור הו. הממצאי� והמסקנות של היוע0 בחוות דעתו היו: ", 565,855איילו� 

 9שמהווה את ההצעה הזולה יותר, ע"פ תנאי הבטוח של אשתקד הסתייגויות של הפניקס, 

 10תייגויות של איילו" מאיד', אני מותיר ר הסרת ההסאוג.ל.] ול –[השתתפות עצמית מוגדלת 

 11  ". את ההחלטה בידי הועדה ללא המלצה ספציפית

  12 

6.   � 13 פניקסמציע הלפנות ל"התכנסה ועדת המכרזי� פע� נוספת. בישיבה הוחלט  28.3.2017ביו

 14תמחור יצור/ לסכו% ממסמכי המכרז.  חר את עלות ביטול ההסתייגויותתמיכדי ש ...

 15חברת א% התמחור יהיה גבוה מהפרש הפרמיות בי" המציעי%, תוכרז  ...הפרמיה בהצעה

 16  . "זוכהתוכרז כחברה ההפניקס  ,אחרת .כחברה הזוכה במכרז סוכנות לביטוח" איילו""

  17 

 18  פנתה לפניקס בדברי� הבאי�: הוועדהירת מזכהחלטת ועדת המכרזי�, להמש
 ב  

 19הנכ% מתבקשי%  28.3.2017בהמש' לדיו" בוועדת מכרזי% שהתקיי% בתארי' "

 20  להגיש לנו הצעת מחיר כנגד ביטול ההסתייגויות שנותרו במכתבכ%. 

 21  ". לתשומת ליבכ%, תמחור זה יצטר/ לפרמיה שהוצעה על ידכ% במסגרת המכרז

  22 

 23  כדלהל�:) 30.3.20117גבעו� (ביו� לפניה זו השיבה   

 24. אנו נסיר את כל ההסתייגויות שבמכרז, תוספת הפרמיה הנדרשת בגי" זה 1"

 25  . 0 35,000תהיה 

 26חילופי", במידה וההשתתפות העצמית בפוליסת האחריות המקצועית של ל .2

 27, נוכל לחזור בנו 0 75,000מהנדס העיר והוועדה לתכנו" ובניה תעמוד על ס' 

 28    ".יגויות וללא תופסת פרמיה כללמכל הסתי

  29 

7.   � 30שלחה העירייה לאיילו� מייל בו הודע לה כי ועדת המכרזי�, בישיבה מיו�  30.3.2017ביו

 31פניקס הודעה כי הצעתה נבחרה במקביל נשלחה ל, לא קיבלה את הצעתה למכרז. 28.3.2017

 32 30.3.2017שהציעה גבעו� ביו�  בהודעה לא נכתב איזו משתי החלופותכהצעה הזוכה במכרז. 

 33  נבחרה. 
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 1בביטוחי� נשוא המכרז והופקו לה פוליסות  2�3לאחר מכ� התקשרה העירייה ע� המשיבות 

 2השתתפות ה, קרי ללא ביטול ההסתייגות מתנאי המכרז של גובה הילפי החלופה השני

 3  העצמית בפוליסת האחריות המקצועית של מהנדס העיר והוועדה לתכנו� ובניה. 

  4 

8.   � 5קס נילראש העיר בדרישה להימנע מלהתקשר ע� הפ 3.4.2017ב"כ העותרי� פנה ביו

 � 6ולהעביר לעיונו כל המסמכי� שעמדו מול ועדת המכרזי�. המכתב לא קיבל מענה, וכ
 ג

 7  מכתב שנשלח ליוע0 המשפטי של העירייה. 

  8 

9.  � 9התאפשר לעותרי� עיו� במסמכי�.  , בטר�20.4.2017 העתירה המקורית הוגשה ביו

 � 10. בעקבות העיו� 26.4.2017המסמכי� הועמדו לרשות העותרי� רק בעקבות החלטתי מיו

 11כי התגלו עילות נוספות המצדיקות ) 3.5.2017בדיו� לפניי ביו� ( במסמכי�, טענו העותרות

 12עתירה ) 11.5.2015(ביו�  ביטול הזכייה של המשיבי�, ובהתא� להוראות בית המשפט הגישו

 13  , בד בבד ע� בקשה למת� צו ביניי�.מתוקנת

  14 

   � 15בדיו� ביקש ב"כ העירייה לשלוח לבית התקיי� דיו� בעתירה המתוקנת.  8.6.2017ביו

 16  , לאחר שיתומללו. �יהמשפט את הפרוטוקולי� של ועדת המכרז

   � 17 . לאחר מכ� נתנו הצדדי� הסכמת� למת�2.7.2017הפרוטוקולי� המתומללי� נשלחו ביו

 18  פסק די� בעתירה, על יסוד החומר שבתיק והטיעוני� שנשמעו לפניי. 

 19  אביא את טענות הצדדי� בתמצית.   

    20 

 21  טענות העותרי%

  22 

 23לת של איילו�, הבלתי מסוייגת, הייתה ההצעה הכשרה לההצעה הכולטענת העותרות,   .10

 24בסו) השימוע אמרו למציעי� לחזור  היחידה והיה מקו� להכריז על הצעה זו כהצעה הזוכה.

 25גבעו� לא חזרה בה, היו צריכי� לפסול את הצעתה. תחת לאחר ש .ייגויותתבה� מכל ההס

 26נטע� העירייה איפשרה לגבעו� לתק� את הצעתה, תו
 פגיעה בעקרו� השיוויו� ובהגינות.  זאת 

 
 27  ועדת המכרזי� העניקה יתרו� בלתי הוג� לגבעו� לשפר את הצעתה. כי בכ

  28 

 29גבעו� צרפה להצעתה ערבות בנקאית של העותרות טוענות כי בניגוד לתנאי הס) במכרז,   .11

 30המכרז, לפיה כאשר מוגשת  טענה זו מבוססת על פרשנות מסמכי, ולא שלה עצמה. הפניקס

� 31חתימת מבטח, חברת הביטוח מכונה "המבטח" וסוכ� הביטוח מכונה  הצעה של סוכ� ע

 32לצר) להצעתו ערבות בנקאית מטעמו (ולא מטע�  ,המציע, קרי הסוכ�"המציע". לשיטתה, על 

 33  המבטח).  
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 1מכתב הליווי שצירפה גבעו� להצעתה לא  –פג� נטע� נוס) שעניינו אי עמידה בתנאי הס)   

 2נחת� ע"י הפניקס ובפועל הפניקס לא אישרה, לא את ההסתייגויות הכלולות במכתב זה ולא 

 3  את התנאי� הכלולי� במכתב. 

 4וכ
 ג�  נטע� בהקשר זה כי התשובה של גבעו� לאחר השימוע אינה חתומה על ידי הפניקסד עו  

 � 5   . 30.3.2017המכתב מיו

  6 

 7גויות, טוענות העותרות כי משבחרה העירייה לאפשר למציעי� לחזור בה� ילעניי� ההסתי  .12

 8) המועד ומשחזרה בה העותרת מכל ומההסתייגויות, עד למועד שנקבע על ידה, הרי כי בחל

 9ההסתייגויות, היא העמידה הצעה כשרה. גבעו� לא חזרה בה מכל ההסתייגויות במועד שנקבע 

 10  די העירייה ומשכ
 עמדה בפני העירייה רק הצעה כשרה אחת. יעל 

 11עות צנטע� כי ג� א� הדי� הכיר בסמכותה של עירייה במכרזי ביטוח שלא לפסול על הס) ה

 12ר לעירייה לערו
 "סחר מכר" בי� המציעי�. נטע� שגויות, הדי� לא מאפי� הסתישכלולות בה

 13כי בניגוד לדי�, העירייה נתנה לגבעו� אפשרות נוספת לבטל את הסתייגויות, וא) אפשרה לה 

 14  ת הצעתה הכספית, תו
 הפרה של עקרו� השוויו�. לשנות א

  15 

 16אותה להוסי) להצעה הכספית  קשלטענתה עותרות, אסור היה לעירייה לפנות לגבעו� ולב  .13

 17  תמורה נוספת. פניה זו מהווה שינוי הצעה פסול וניהול מו"מ מול מציע. 

 18נוהל מו"מ בי� העיריה לבי� גבעו� וזו  נחפשה בפני גבעו�, �לאחר שהצעתעל פ העותרות, 

 19  ה את הצעתה הכספית לאור הצעתה של העותרת, והכל בשעה שטר� נבחר זוכה. מהתאי

  20 

 21לא כללה אפשרות שגבעו� תעמוד על  28.3.2017החלטת ועדת המכרזי� מיו� עוד נטע� כי   .14

 22ההסתייגויות. היא נדרשה לתמחר את עלות בטול ההסתייגויות.. ועדת המכרזי� סטתה שלא 

 23החלטתה לאפשר הסתייגויות מהמכרז לאחר ההבהרה בשימוע כדי� מהחלטה שלה עצמה. 

 24עה, היא החלטה הנגועה בחוסר נרות קיבלו את הדבר בהכשלא נית� לעשות כ� ולאחר שהעות

 25  סבירות קיצוני. 

  26 

 27על כ
 שהחלטות מהותיות של העירייה ביחס למכרז התקבלו ללא כל י� מליני� ג� העותר  .15

 28  תיעוד וללא פרוטוקול המתעד את השיקולי� שהובילו להחלטה. 

 29הצעת העותרות כהצעה לבסו) מעלי� העותרי� חשש כי הימנעות העירייה מלהכריז על   

 30' באייר, היכרות ב� בעירייה לבי� מר גבעו� וגייות בי� הגורמי� הרלוונטרשורה להיכהזוכה ק

 31  שירותי ביטוח לעירייה בשני� עברו.  במת� שנעוצה

  32 

16.   � 33העותרי� מבקשי� איפוא להורות כי איילו� באמצעות גבאי היא הזוכה במכרז. לחלופי� ה

 34  המכרז ועל פרסו� מכרז פומבי חדש. מבקשי� להורות על ביטול 
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  1 

 2  העירייה טענות

  3 

 4גבעו� �כה� 13�11�16958עמדת העירייה מתבססת בעיקרה על פסק הדי� שנית� בעת"מ   .71

 5פסק די" ; להל�: "10.8.2014(נית� ביו�  ) בע"מ נ' עיריית ראשו� לציו�1994סוכנות לביטוח (

 6לשמוט את הבסיס לכל טענות העותרות. הוראות  ינטע� כי בקביעות ש� יש כד). "גבעו"
כה"

 7  גבעו� הוטמעו, כ
 נטע�, במסמכי המכרז. �פסק די� כה�

 8וחי, שכ� טכיסוי בי פיעל פי העירייה, לא הייתה כל מניעה לכלול בהצעות הסתייגויות מסעי  

 9  עסקינ� במכרז שהוגדר בפסיקה כמיוחד. 

 10המציע אלא התבצע הלי
 של קבלת  ע� שא ומת�מ העירייה מוסיפה וטוענת כי לא נוהל  

 11הבהרות בלבד, על מנת לבסס את ההבדל הכמותי בי� המציעות השונות. בהקשר זה מפנה 

 12  למסמכי המכרז, לפיו העיריה רשאית בכל עת לדרוש הבהרות מהמציע.  5העירייה לסעי) 

  13 

 14. העירייה כי כתוצאה מקבלת הצעת גבעו� העיריה לא הוסיפה ולו שקל אחד מדגישההעיריה   .18

 15גויות, ייתנות שווה לתמחר את ההסממבקשת לדחות את הטענה כי לא ניתנה למציעי� הזד

 16טוקול בלבד. בהקשר זה ווזאת לאור ההפרש בי� ההצעות והעובדה כי הדבר היה נעשה לפר

 17תמקדת העירייה בסעי) הביטוח למהנדס העירייה, מחלקת הנדסה והוועדה המקומית מ

 18תה העותרת י(ההסתייגות אותה בחרה גבעו� לתמחר). נטע� כי ג� א� הילתכנו� ולבנייה 

 19בי� הכולל  מפחיתה את הפרמיה הנדרשת בשל שינוי ההשתתפות העצמית, בחישוב ההבדל

 20  יתה משתנה. יהתמונה לא ה ,ההצעות

  21 

 22העיריה מבקשת לדחות ג� את הטענה בדבר ערבות פסולה. מסמכי המכרז הדגישו כי חברת   .19

 23  יתה כל מניעה כי הערבות תוגש כפי שהוגשה. יאו הסוכ� יוגדרו כמציע ומשכ� לא ההביטוח 

 24בה כדי לפסול את הלוואי, אי�  בלשיטת העירייה, ג� העובדה שבפניקס לא חתמה על מכת

 25הצעת גבעו�. הדבר לא נדרש במסמכי המכרז וכ� לא נית� לפסול את ההצעה בגי� פג� לכאורה 

 26  ת ההצעות. בהתכתבויות מאוחרות לפתיח

  27 

 28לגבי השאלה א� החלטת הוועדה התירה לגבעו� לעמוד על ההסתייגויות, טוענת העירייה כי   .20

 29מניסוח החלטת הועדה נית� ללמוד כי מה"ה�" נית� ללמוד את ה"לאו", כלומר נית� לתמחר 

 30 את עלות שינוי ההשתתפות בעצמית וכ� נית� לאשר את ההסתייגויות ללא שינוי בפרמיה.

 31יה יה תוספת פרמיה, לא ברורה לעירלכל איה החליטה לקבל את החלופה שלישהעירמאחר 

 32  טרוניית העותרות. 

  33 

  34 
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1  3
2המשיבות  טענות 

  2 

 3גבעו�, ובפרט על הקביעה כי מכרזי ביטוח �כה�ק די� פסמבקשות להסתמ
 על  3�2ג� משיבות   .21

� 4רטי הביטוח להצעות החברות השונות. פוקיי� צור
 להתאי� את מ ה� מכרזי� מורכבי

 5ג� ללמוד כי  העיריה  3�2במסמכי המכרז מבקשות המשיבות  גבעו��כה� מההפניה לפסק די�

 6המציעי� במסגרתו  לאחר הגשת ההצעות יתקיי� הלי
 נוס) של בירור מולשהודיעה מראש 

 7  נית� יהיה א) לשנות את ההצעות, הכל בהתא� לשיקול דעתה של העירייה. 

   8 

 9תה ההצעה הזולה ביותר בחישוב הכולל, בפער משמעותי ישות כי הצעת� היימדג 3�2משיבות   

 10  . 13%של 

 11י
 שביצעה העיריה היה הלי
 של השוואת ההצעות זו לזו על מנת לבחו� מי לשיטת�, ההל  

 12התבקשו לייקר את  2�3מביניה� היא הטובה ביותר עבור העירייה. ג� לאחר שהמשיבות 

 13  הצעת� כנגד הסרת ההסתייגויות, הצעת� נותרה הזולה יותר. 

  14 

 15י הפרמיות, ההנחות במועד פתיחת המעטפות לא נמסרו לה� פרט מציינות כי 3�2המשיבות   

 16רטת של איילו� ביחס למי מסעיפי מפרט ולא ידעו מה ההצעה המפ וגובה ההצעה האחרת, וה�

 17  הביטוח או גובה כל אחד מרכיבי ההצעה. 

  18 

 19, ה� במסגרת השימוע וה� טוענות כי הלי
 בירור הסתייגויות ממפרט הביטוח 3�2משיבות   .22

 20וההחלטה לבחור בהצעת  ,הלי
 ראוי והול� יההלפו בי� העיריה לבי� המציעי�, חבדברי� שהו

 21  היא הצעה סבירה, במתח� הסבירות ושיקול הדעת המנהלי שקיי� לוועדה.   3�2משיבות 

  22 

 23נטע� כי איילו� עצמה העבירה הסתייגויות שונות ולכ� היא מנועה ומושתקת מלטעו� כעת   

 24  ה� ה� בגדר שינוי הצעה. כאילו העברת הסתייגויות ודיו� ב

  25 

 26לעניי� הפג� הנטע� בערבות, נטע� כי פרשות נכונה של תנאי המכרז מביאה למסקנה כי לא   .23

 27חסי� אל ילשיטת�, במידה שהמציע הוא סוכ� ביטוח, אזי תנאי המכרז מתינפל פג� בערבות. 

 28מה�  חברת הביטוח ואל סוכ� הביטוח ללא הגדרה נפרדת לכל אחד מה�, כאשר כל אחד

 29שהסוכ� אינו המבטח בפועל אלא חברת הביטוח,  רנחשב כ"מציע". ג� מבחינת התכלית, מאח

 30  אי� פג� בצירו) ערבות מעט� חברת הביטוח. 

  31 

 32כי הפניקס  2�3באשר לפג� הנטע� בדבר העדר חתימות של חברת הביטוח, טוענות המשיבות   .24

 33דפי המכרז חתמה על כל אחד ואחד מדפי המכרז. ההסתייגויות מהמכרז נכתבו על גבי 

 34  (בסימו� שינוי�) ומכתב הלוואי הוא מכתב לוואי בלבד. 
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  1 

 2בפנייה לבית המשפט. העותרות  היא כי העותרות השתהו 2�3טענה נוספת בפני המשיבות   .25

 � 3. 11.5.2017א
 הגישו את העתירה רק ביו�  30.3.2017ידעו על החלטת ועדת המכרזי� ביו

 � 4, א
 לאחר דיו� במעמד הצדדי� ה� 20.4.2017אמנ� תחילה הוגשה עתירה בש� גבאי ביו

 5  ".  ביקשו לתק� את העתירה. בינתיי� התקשרה העירייה ע� הפניקס ונוצר "מעשה עשוי

  6 

 7  דיו" והכרעה

  8 

 9לאחר שנתתי דעתי למכלול טענות הצדדי� ועל יסוד החומר שהובא לפניי, באתי לכלל מסקנה   .26

 10  . כי די� העתירה להתקבל

  11 

 12ראשית, לעניי� השיהוי, לא מצאתי לקבל את הטענה בדבר שיהוי בהגשת העתירה. אי� ספק   .27

 13עתירתו ללא דיחוי, נוכח הדחיפות כי צד הרואה עצמו נפגע בהליכי מכרז, צרי
 להגיש 

 14ימי� מעת שקיבלו  20הקיימת בכל הנוגע להליכי מכרז. במקרה דנ� הוגשה העתירה המקורית 

 15העותרי� הודעה מהעירייה בדבר אי זכייה במכרז. בפרק זמ� זה, שכלל ג� את חג הפסח, 

 16תקשרות העותרי� לא שקטו על השמרי�. ה� פנו לעירייה כמה פעמי� וביקשו להימנע מה

 17. טענת� כי לא קיבלו את המסמכי� שעמדו מול ועדת המכרזי� לקבל וכ� ביקשו  ע� הפניקס

 18מענה לא הוכחשה. בכ
 קיימו העותרי� את החובה למצות הליכי�. העתירה הוגשה מיד 

 19לתקנות בתי המשפט לענייני� מנהליי�  �4ו 3לאחר חג הפסח, ובתו
 המועד הקבוע בתקנות 

 20   , והיא אינה נגועה בשיהוי המצדיק סילוק על הס).  �2000(סדרי די�) התשס"א

  21 

 22  מכא� לעתירה גופה.   .28

 23הלכה מושרשת בדיני המכרזי% היא כי הצעתו של כל משתת/ צריכה להתאי% לתנאי "

 24המכרז. הצעה שיש בה הסתייגות, התניה, או שינוי מהותי מתנאי המכרז, תפסל, ככלל, 

 25נ' נת"א נתיבי תחבורה עירוניי�  stom Transport SAAl  4607/16עע"מ (" מלהשתת/ במכרז

 26  לפסק דינו של כב' השופט א' שה�). 72) פסקה 18.4.2017(נית� ביו�  בע"מ

  27 

 28על הטעמי� לכ
, הנעוצי� בעקרונות יסוד של המשפט הפרטי והמשפט הציבורי, עמד כב' 

 29"מ נ' משטרת חס� מערכות הגנה אמינות בע 691/82השופט א' ברק (כתוארו אז) בבג"0 

 30  :475, 473) 1, פ"ד לז(ישראל

 31מנקודת מבט% של דיני המשפט הפרטי, ע% פרסו% המכרז נקבעת המסגרת "
 32הנורמאטיבית, אשר בתחומה יתנהל המשא והמת" לקראת כריתתו של חוזה 

 33). אחד מיסודותיה של מסגרת זו הוא, שהצעות המשתתפי% 207/79(השווה, ע"א 
 34במכרז יתאימו לתנאי המכרז. תגובת משתת/, שאינה תואמת את תנאי המכרז, 

 35  אינה יכולה להיחשב כהצעה במסגרתו, ואינה ניתנת לקיבול במסגרת. 
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 1ות דיני שהוא מיסוד –מנקודת מבט% של דיני המשפט הציבורי, עקרו" השוויו" 

המחייב, כי ההצעות יתאימו לתנאי המכרז (תכונת  –המכרזי%  2 

responsivenessשכ" רק על (
 3ידי כ' נקבע בסיס שווה לתחרות בי" המציעי% 
 4ידי כ' מגיני% על 
להשוני% המשתתפי% במכרז, בינ% לבי" עצמ%, ורק ע

 5האינטרסי% של מתחרי% פוטנציאליי%, שנמנעו מלקחת חלק במכרז בשל 
 6  ".  איותנ

  7 

 8(ג) בתקנות העיריות 20בהקשר זה, ומשעסקינ� במכרז של עירייה, ראוי להזכיר ג� את תקנה 

 9מסמכי מכרז שהוגשו שלא בהתא% לתקנות אלה או שלא , לפיה "�1987(מכרזי�) תשמ"ח

 10  ". פסולי% –בהתא% לתנאי המכרז או שצורפה לה% הסתייגות עקרונית או שינוי יסודי 

  11 

 12משבשת את סדרי הצעה מסויגת משמיטה את הבסיס לעריכת השוואה בי� ההצעות, אכ�,   .29

 13. השתלשלות הענייני� במקרה את הלי
 המכרזהלכה למעשה, ומסכלת התחרות השוויונית, 

 14  דנ� ממחישה זאת היטב. 

    15 

 16ועדת המכרזי� בחרה שלא לפסול את ההצעות, ששתיה� לא ענו על הנדרש על פי המכרז, 

 17 את רובחלהשוואה בי� ההצעות ולערו
 למכרז. הדבר יצר קושי ממשי  4.3) בהתבסס על סעי

 18לאחר השימוע נותרו הסתייגויות של הפניקס, שהקשו על עריכת ההצעה הטובה יותר. 

 19אכ�, אי אפשר לערו
 השוואה רק בי� ההצעה הכספית, מבלי להביא בחשבו� את השוואה. 

 20כפי שעולה מהחלופות השונות ביחס לגובה המפרט, לרבות סכומי ההשתתפות העצמית. 

 21  על הפרמיה ועל טיב הכיסוי הביטוחי. ממשית השפעה מרכיב זה לההשתתפות העצמית, 

  22 

 � 23) עולה 26.3.2017(מיו�  ו. מחוות דעתלאחר השימוע לגבש המלצהיוע0 הביטוח לא הצליח ג

 24יעות על הכדאיות שמשפ 3�2כי מול הפער בסכו� הפרמיה עומדות ההסתייגויות של המשיבות 

 25  הכלכלית של ההצעה ומקשות על הקביעה מהי ההצעה הכדאית יותר מבחינה כלכלית.

  26 

 27, הצעת� היא באופ� ברור ומובהק טובה יותר (ג� בהינת� 3�2יוער כי א�, כטענת המשיבות 

 � 28 8.6.2017ההסתייגויות) לא ברור מדוע נמנע היוע0 הביטוחי להמלי0 על זכיית�. בדיו� ביו

 29ח העירייה לא ידע להשיב לשאלה מדוע היוע0 הביטוחי שנשכר בידי העירייה לא יכל בא כו

 30 – 28שר'  112לקבוע בחוות דעתו מהי ההצעה העדיפה ובכ
 לחסו
 את הפניה לגבעו� (עמ' 

 31נוכח הימנעות היוע0 הביטוחי מקביעה מהי ההצעה העדיפה, אני מתקשה לקבל את ). 30

 32  באופ� מובהק מהצעת העותרות. טובה יותר הצעת� לפיה ברור ש 3�2טענת המשיבות 

  33 

 34  ההצעה הזוכה.  ועדת המכרזי� לא קיבלה החלטה בדברהקושי לערו
 השוואה, כפועל יוצא מ  .30
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 1לפנות לפניקס, כדי שתתמחר את ההסתייגויות, תצר) החליטה ועדת המכרזי�  תחת זאת,

 2מחיר חדשה (החלטת ועדת את התמחור לסכו� הפרמייה בהצעה המקורית, ותגיש הצעת 

 � 3    ופניית מזכירת הוועדה אל הפניקס). 27.3.2017המכרזי� מיו

  4 

 5בנוס), בסופו של יו� הביא הדבר לכ
 שהעירייה בחרה בהצעה שאינה תואמת את תנאי 

 6המכרז (מבחינת גובה ההשתתפות העצמית בביטוח אחריות מקצועית של מהנדס העיר 

 7  . והוועדה המקומית לתכנו� ובנייה)

    8 

 9 ככלל, מנוע בעלינה עולה בקנה אחד ע� עקרונות דיני המכרזי�. של המשיבי� א התנהלות זו  .31

 10מכרז מלשנות את תנאי המכרז לאחר צאתו לדר
, כדי להתאימו להצעת משתת), ומשתת) 

 11מנוע מלשנות את הצעתו כדי להתאימה לתנאי המכרז, כל עוד לא הוחלט מיהו הזוכה (עע"מ 

 12). עמדה 590) 1, פ"ד נח(כי� רמת לבני� בע"מפי� בע"מ נ' החברה לטיפול בשקל בנ 3190/02

:� 13  על כ
 כב' השופטת א' פרוקצ'יה בפרשת קל בני�, בדברי� הבאי

  14 

 15מכללי השוויו" והתחרות ההוגנת הנטועי% ביסוד דיני המכרזי% נגזר העיקרו" "
 16צאתו לדר' כדי שלפיו, דר' כלל, מנוע בעל מכרז מלשנות את תנאי המכרז לאחר 

 17להתאימו להצעת משתת/, ומשתת/ מנוע מלשנות את הצעתו כדי להתאימה 
 18לתנאי המכרז כל עוד לא הוחלט מיהו הזוכה. מעקרו" השוויו" נגזר ג% הכלל 

 19יה. יהאוסר בדר' כלל ניהול משא ומת" בי" בעל מכרז למציע בטר% הוחלט על הזכ
 20הבטיח כי הלי' המכרז יועמד על איסור זה נועד למנוע פגיעה בתחרות ההוגנת ול

 21בסיס של סיכוי הוג" ושווה לכל המשתתפי%. משתלב בכ' הכלל המחייב ודאות 
 22בניסוח המכרז והצגת נתוניו, ובמקביל לכ', הצור' בקיו% ודאות בניסוח הצעות 
 23המשתתפי%. הוודאות מייתרת, או מקטינה, את הצור' בהידברות בי" בעל המכרז 

 24הבנות בתנאי המכרז או ההצעה, והיא מונעת חשש מפני למציע לצור' הסרת אי 
 25" ברות לצור' מת" הבהרות למשא ומת" לשיפור ההצעה ושכלולההפיכת ההיד

 26  ). 599(ש�, עמ' 
    27 

 � 28אמנ�, בהלכה הפסוקה הוכרה האפשרות לקיי� הידברות לצרכי הבהרות, ובמקרי� חריגי


 29שהדבר ייעשה באורח שוויוני  א) לצרכי משא ומת�, א
 הכל בכפו) להסדרי החקיקה ולכ

 30  . )קל בני�פרשת ( והוג�

  31 

 32חורגת מגדר הבהרות, אינה  2�3במקרה דנ�, ההידברות שקיימה העירייה ע� המשיבות   .32

 33  תואמת את הוראות החוק ואינה מקיימת את דרישות השוויו� וההוגנות. 

    34 

 35פניה לפניקס כדי שתתמחר את פעלה לקבלת הבהרות בלבד. כי אי� לקבל את טענת העירייה 

 36סתייגויות ותגיש הצעת מחיר חדשה מהווה ניהול משא ומת� ע� הפניקס, תו
 ההעלות ביטול 

 37פתיחת הצעת המחיר הכספית. משא ומת� זה התנהל בטר� הוחלט על זוכה. הסתמכות 
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 1המשא ומת� לא התנהל לפני  ש� העירייה על פסק הדי� כה� גבעו� אי� בה כדי לסייע, שכ�

 2  לפסק הדי�).  38(סעי)  ממכתב ההסתייגויותעל� , והזכייה במכרז נעשתה בהתקביעת הזוכה

  3 

 4בהצעה שכללה הסתייגויות נרש� במפורש כי  ,גבעו��שוני נוס) ומהותי הוא בכ
 שבעניי� כה�

 5פופות להסכמת העירייה. לא כ
 במקרה דנ�, בו שתי ההצעות כללו שורה ארוכה של ה� כ

 6  להסכמת העירייה.  י�כפופ �ושינויי� במפרטי הביטוח, מבלי לציי� שההסתייגויות 

  7 

 8 הכפיפ�לא מ� הנמנע כי הכללת הסתייגויות למפרטי הביטוח, מבלי ללטעמי,  יוער כי

 9מהווה פג� הפוסל את ההצעה. ואול�, העותרות מושתקות מלטעו� כנגד  ,להסכמת העירייה

 � 10, שכ� ג� ההצעה שלה� כללה הסתייגויות 3�2עצ� הכללת� של הסתייגויות בהצעות המשיבי

 11  מבלי להכפיפ� להסכמת העירייה. משכ
, איני מוצאת מקו� לקבוע מסמרות בשאלה זו.  

  12 

 ,� 13בקשר להסתייגויות  המשיבי�העותרות אינ� מושתקות מלטעו� כנגד ההתנהלות מכל מקו

 14  לאחר הגשת ההצעות. 

  15 

 16במסמכי  גבעו��כה� פסק די�למוד מההפניה לית� ל, כי נ2�3אי� בידי לקבל את טענת המשיבות   .33

 
 17שהעירייה הודיעה מראש במסמכי המכרז כי לאחר הגשת ההצעות (ולפני המכרז, על כ

 18  י� הלי
 נוס) מול המציעי� במסגרתו נית� יהיה לשנות את ההצעות. יבחירת זוכה) יתק

 19 פסק די�וה הכולל של כאימו0 המתו, לכל היותר, גבעו� יש לראות�כה� פסק די�את ההפניה ל

 20עירייה, בחירת הזוכה הסכמת הל ההסתייגויות צריכות להיות כפופות גבעו�. כלומר,–כה� 

 21  ייתכ� רק לאחר קביעת הזוכה.  לגביה�וניהול מו"מ  תיעשה בהתעל� מההסתייגויות,

 � 22גבעו� ומרחיבי� את תחולתו ג� �נותני� פרשנות מרחיקת לכת לפסק די� כה�כול� המשיבי

 23תמחור מאחד המציעי� א) להיתר לבקש להסתייגויות שאינ� מותנות בהסכמת הרשות ו

 24לפרשנות זו לא מצאתי כל עיגו� בטר� הוכרז זוכה.  , והכלוויתור על הסתייגויותבתמורה ל

 25פסק הדי� או במסמכי המכרז, והיא מנוגדת לעקרונות היסוד של דיני המכרזי�, עליה� ב

 26  עמדתי לעיל. 

 27ככל שיש בכלל הצדקה לאפשר הסתייגויות במכרזי ביטוח, דבר שמוטל בספק בעיני, הדבר 

 28כי העובדה ששתי המציעות ויתרו בסופו של יו� על רוב רוב� של מוגבל למתווה האמור. יוער 

 29ההסתייגויות, והפניקס הצליחה ג� לתמחר את עלות ביטול ההסתייגות, מעוררת ספקות 

 30סות ביטוח יקה הנטענת של הסתייגויות. על פניו, מכירת פוללגבי הנחיצות של הפרקטי

 31מורכב יותר משירותי� אחרי� אות� צורכת העירייה על פי מכרז,  ה דברלרשות מקומית אינ

 .
 32  כדוגמת שירותי חינו

  33 



  
  בית משפט לעניינים מנהליים בבאר שבע

    

04
28891 עת"מ
  ) בע"מ נ' עיריית ערד ואח'2003גבאי סוכנות לביטוח ( 17
  

   
    תיק חיצוני: 

   

12  
 16מתו

 1עצ� הלי
 השימוע לצור
 ויתור על ההסתייגויות מעורר תהייה. לא ברור מה הטע� מצד אחד 

 2ד שני לבחו� ע� המציעי� אפשרות לוותר עליה�, ג� כנגד תוספת לאפשר הסתייגויות ומצ

 3פרמיה. א� נית� לתת הצעת ביטוח התואמת את המכרז, ראוי שהדבר ייעשה מלכתחילה, 

 4בהצעות המוגשות למכרז. הדבר יימנע קשיי� הנעוצי� בניסיו� להשוות מוצרי� שוני�, יגביר 

� 5  יפחית התדיינויות משפטיות.  בהירות וודאות ופשטות ביישו� המכרז, ואולי ג

  6 

 7כלפי איילו�.  הפנייה אל הפניקס בלבד אינה מקיימת את דרישות השוויו� וההוגנותזאת ועוד.   .34

 8עמדה לוועדת המכרזי� ג� אפשרות לפנות לאיילו�, כדי כדי להשוות בי� ההצעות השונות, 

 9שתתמחר את הפרמיה לפי מפרטי הביטוח של הפניקס ותגיש הצעת מחיר חדשה. הפנייה אל 

   .� 10  איילו� בלבד מפרה את האיזו� והשוויו� בי� המציעי

 11פרוטוקול הדיו� בוועדת את לא עלה בידי לאתר  ה העירייהשיבפרוטוקולי� המתומללי� שהג

 � 12מידע אודות השיקולי� שעמדו ביסוד  , כ
 שאי� בנמצא כל28.3.2017המכרזי� ביו

 13  ההחלטה לפנות לפניקס בלבד. 

  14 

 15ברשויות המקומיות חל איסור מבחינת הדי�, לבסו), הפנייה אל הפניקס ג� נוגדת את הדי�.   .35

 16(מכרזי�)  א לתקנות העיריות18גור) על ניהול משא ומת� בהלי
 המכרז. הדבר קבוע בתקנה 

 17  האוסרת על ניהול משא ומת� בי� בעל מכרז לבי� משתת) בטר� נקבע הזוכה במכרז. 

 �18, תשנ"ב) לחוק חובת מכרזי�3א(4מדינה. סעי) של ההסדר שונה נקבע לגבי מכרזי� יצוי� כי 

1992,  � 19מסמי
 את שר האוצר לקבוע בתקנות סוגי עסקאות שבה� נית� לנהל משא ומת� ע

 20המציעי� שהצעותיה� נמצאו מתאימות וכללי� לניהול המשא ומת�. מכח סמכות זה נקבעו 

 21סוגי עסקאות שבה� מותר למשרד ממשלתי  ,�1993, תשנ"גלתקנות חובת המכרזי� 7בתקנה 

� 22) לתקנות חובת 7(א)(7עסקה שעניינה ביטוח (סעי)  , ובכלל זהלנהל משא ומת� ע� מציעי

(� 23) לתקנות חובת מכרזי�, כי חוזה ביטוח אינו מחייב מכרז 2(4בנוס) נקבע בתקנה . מכרזי

 24א
 תקנות אלה עוסקות כול� במכרזי� של המדינה, והדי� ביחס פומבי אלא מכרז סגור. 

 25  למכרזי� של רשויות מקומיות הוא שונה. 

  26 

 27  ליכי המכרז הוא העדר החלטה של ועדת המכרזי� לגבי ההצעה הזוכה. פג� נוס) בה  .36

  28 

 � 29, הצעת גבעו� האחת –עמדו בפני העירייה שתי אפשרויות  30.3.2017לאחר תשובת גבעו� ביו

 30, הותרת המחיר תו
 שינוי גובה והשנייה; , 35,000 �ללא הסתייגויות תו
 ייקור הפרמיה ב

 31  ההשתתפות העצמית בביטוח אחריות מקצועית. 

 32העירייה לא הציגה שו� החלטה של ועדת המכרזי� על בחירה באפשרות האחת או השנייה, 

 � 33מסר ב"כ העירייה כי לפי המידע  3.5.2017וככל הנראה אי� בנמצא החלטה כזו. בדיו� ביו

 34הפרמיה, ובכ
 קיבלה את ההסתייגות לגבי  עלי) שנמסר לו, העיירה בחרה שלא להוס
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 1בפוליסת האחריות המקצועית של מהנדס העיר  , 75,000ההשתתפות העצמית בגובה 

 2). לדבריו, אחרי המכתב שהתקבל מגבעו� 17�18, שר' 5והוועדה המקומית לתכנו� ובניה (עמ' 

 � 3  לפרוט').  18�19 , שר'13, העניי� לא הוחזר פע� נוספת לוועדה (עמ' 30.3.2017ביו

  4 

 5  לטעמי, די בפג� זה כדי להביא לביטול הזכייה של גבעו� וההתקשרות עימה.   

  6 

 7הותרת הסתייגות הפניקס וללא שינוי סכו� הפרמיה, לא אפשרות השנייה, של היש לזכור כי   .37

 � 8. האפשרות היחידה שעולה מההחלטה היא 28.3.2017נקבעה בהחלטת ועדת המכרזי� מיו

 9דהינו, הפנייה לגבעו� היתה כדי להתקשר עימה בהצעה ביטול ההסתייגויות וייקור הפרמיה. 

 10 ,הכלכלי בי� שתי ההצעות התואמת את מפרט הביטוח ולא כדי לקבל חוות דעת על הפער

 11  שהרי גבעו� אינה יועצת הביטוח של העירייה. 

  12 

 13מת� פתח (שאינו כתוב בהחלטת הוועדה) להותיר את ההסתייגות אי� מדובר בעניי� סמנטי. 

 14: מבחינת מפרט הביטוח העירייה בי� שתי הצעות שונותהיו בפני בסופו של יו� הביא לכ
 ש

 15בביטוח אחריות מקצועית  , 30,000פות עצמית של האחת של איילו� המבוססת על השתת

 16של מהנדס העיר והוועדה המקומית לתכנו� ובנייה, והשניה של גבעו� המבוססת על השתתפות 

 17  בביטוח האמור.  , 75,000עצמית של 

  18 

 19אי� לפניי שו� אסמכתא אובייקטיבית (להבדיל מתמחור של גבעו�) לכ
 שהמשמעות 

 20קטנה יותר מהפער בי�  , 75,000 �ל , 30,000צמית בי� הכלכלית של הפער בהשתתפות הע

 21. על פניו, לא נית� להשוות בי� ההצעות, המבוססות על , 68,000שתי ההצעות, העומד על 

 22ה סשוני בהשתתפות העצמית, ללא נתוני� אודות היק) התביעות השנתיות בה� מופעלת פולי

 23תכנו� ובנייה. אי� שו� אינדיקציה של אחריות מקצועית של מהנדס העיר והוועדה המקומית ל

  .� 24  שנעשתה בדיקה ושקילה של הדברי

 25כנגד  , 30,000בדומה, לפי התשתית שלפני, ג� אי� דר
 לקבוע הא� תוספת פרמיה של 

 26  הקטנת ההשתתפות העצמית, משפרת או מרעה את ההצעה של גבעו�. 

 27דעת מה השיקולי� בהעדר החלטה של ועדת המכרזי� לאחר תשובת גבעו�, לא נית� ג� ל  

 28  שעמדו ביסוד הבחירה. 

  29 

 30ועדת המכרזי� גדול יותר. המכרז וההצעות שהוגשו פעלת שיקול הדעת של למעשה, החסר בה  .38

 31כללו שורה ארוכה של אפשרויות בטווח שבי� השתתפות עצמית מינימלית להשתתפות עצמית 

 32ר רק בשתי אפשרויות, אלא השילובי� במקסימלית (בכמה רכיבי ביטוח). למעשה לא מדו

 33השוני� יוצרי� מגוו� רחב של אפשרויות. בחלק מהאפשרויות, ההצעה של איילו� זולה יותר 

 34ומחוות דעת  28.2.2017יו� במעמד פתיחת תיבת המכרזי� ב(כפי שעולה מפרוטוקול הוועדה 
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 1יזה מסלול ביטוחי ועדת המכרזי� הייתה צריכה לקיי� דיו� ולקבל החלטה בא. )יוע0 הביטוח

 2  היא בוחרת. 

 3אחת ההצעות בשלמותה והיא יכלה ג� את יש לזכור ג� כי העירייה לא הייתה מחויב לקבל 

 4  למסמכי המכרז).  6לחלק את הביטוחי� בי� מבטחי� שוני� (סעי) 

  5 

 � 6שצירפה העירייה בשלב מאוחר של הדיו�, אי� פרוטוקול המתעד המתומללי� בפרוטוקולי

 7לא נית� איפוא לדעת מדוע נבחר דווקא דיו� והחלטה בעניי� בחירת המסלול הביטוחי. 

 8  המסלול הביטוחי בו הצעת גבעו� זולה יותר. 

  9 

 10לתקנות העיריות  21ספק א� התנהלות העירייה עולה בקנה אחד ע� תקנה נוכח כל האמור, 

 11  י�). (מכרז

  12 

39.   � 3�13מובילה לביטול הזכייה של המשיבות  28.3.2017הסטייה מהחלטת ועדת המכרזי� מיו

 14. כאמור לעיל, האפשרות בדבר הותרת הסתייגות הפניקס וללא שינוי סכו� הפרמיה, לא 2

 � 15. אפשרות זו ג� מבטאת שינוי של המפרט 28.3.2017תואמת את החלטת ועדת המכרזי� מיו

 16הדבר נעשה לפני בחירת ההצעה הזוכה, ומבלי שהובא בפני ועדת רז. הביטוחי של המכ

 17המכרזי�. בנסיבות העניי�, ונוכח מכלול הדברי� עליה� עמדתי לעיל, לא נית� להותיר את 

 � 18  על כנה. 3�2זכיית המשיבי

 19 להקפיד יש ולפיה �, המכרזי בדיני הנוהגת שמאי בית גישת ע� אחד בקנה מסקנה זו עולה

 20ה, כערובה לקיו� העקרונות המהותי של שוויו� והגינות, להגברת אמו� הציבור כחמור בקלה

 21אחי� כאלדי בע"מ נ'  5853/05בשיטת המכרזי� ולמאמ0 לנעילת דלתי השחיתות  (עע"מ 

 22  ). 16.1.2017(נית� ביו�  רכבת ישראל בע"מ

      23 

 24  כה. בסיכו� הדברי�, נפלה שורה של פגמי� בהליכי המכרז ובבחירת ההצעה הזו  .40

 ?
 25  מהי התוצאה המתבקשת מכ

 26ככלל, יש לנקוט באפשרות זו רק בהיעדר חלופה אחרת,  אפשרות אחת היא לבטל את המכרז.

 27  בפרט לאחר שההצעות כבר נחשפו. 

 28ואול�, על פי התשתית שלפניי, לא אוכל לקבוע ל הצעת העותרות. ואפשרות שניה היא בקיב

 29כי הצעת� של העותרות היא ההצעה הזוכה. בחירה באפשרות זו עלולה לגרו� עוול למשיבות 

 30  ולפגיעה בקופה הציבורית.  3�2

 ,� 31בנסיבות העניי�, ג� איני סבורה כי יש מקו� להחזיר את העניי� לפתחה של ועדת המכרזי

� הפניקס.  לאחר שכבר נוהל משא ומת� ע   32 

  33 

 34  בנסיבות המיוחדות של המקרה שלפניי, אני סבורה כי "הרע במיעוטו" הוא ביטול המכרז.   .41
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 1ל מכרז ובאחת הפרשות עמד בית המשפט העליו� (כב' השופט מ' מזוז) על הטעמי� לכ
 שביט

 2  הוא סעד השמור למקרי� חריגי�. וכ
 הוא כותב:

 3ול: ראשית, ביטול המכרז עלול לפגוע הטע% להיותו של סעד הביטול חרג הוא כפ"
 4באינטרס הציבורי בשל כ' שההתקשרות ע% המציע הזוכה תידחה, ובכ' יידחה 
 5מימוש התכלית הציבורית שלשמה נער' המכרז. ובמקרי% מסוימי% כאשר אי" 

 6כמו במקרה שלפנינו, שעניינו  –את מימוש תכלית המכרז  אפשרות לדחות
 7ביטול המכרז עלול להוביל להתקשרות שלא  –בהתקשרות לצור' הפעלת בתי ספר 

 8על פי מכרז כלל... שנית, ביטול המכרז פוגע מטבע הדברי% באינטרס ההסתמכות 
 9והציפייה של המציע שזכה במכרז, ופגיעה זו בוודאי אינה מוצדקת כאשר הפג% 

 10הזוכה, אלא בהתנהלותה של ועדת המכרזי%. ביטול של שנמצא אינו בהצעתו 
 11המכרז ג% יעמיד את המציע שזכה בעמדת נחיתות ביחס למציעי% במכרז החדש, 

 12אורט ישראל נ' המועצה המקומית דלית  4529/15עע"מ (" שכ" הצעתו כבר נחשפה
 13  ). 24.8.2015(נית� ביו�  אל כרמל

  14 

 15ה� בעלי עוצמה נמוכה, ומנגד יש טעמי�  בנסיבות המיוחדות של המקרה שלפניי, טעמי� אלה

 16  כבדי משקל התומכי� בביטול המכרז.

 17ראשית, שתי ההצעות כללו הסתייגויות, באופ� שאינו תוא� לכאורה את הדי� וההלכה 

 18  הפסוקה. 

 19ביטול המכרז לא יביא לדחייה במימוש התכלית הציבורית ולא יוביל להתקשרות שלא שנית, 

 20  ושי בפרסו� מכרז חדש והתקשרות על פיו, בתו
 זמ� קצר.לכאורה, אי� קעל פי מכרז. 

 � 21, אמנ� הפגמי� 3�2שלישית, לגבי הפגיעה באינטרס ההסתמכות והציפיה של משיבי

 � 22, בכ
 שבתשובה מיו� 3�2העיקריי� ה� בהתנהלות העירייה, א
 להתנהלות משיבי

 23הייתה תרומה לתקלה  חרגו מההוראה להגיש הצעת מחיר כנגד ביטול ההסתייגויות, 30.3.2017

 24  שנוצרה בהליכי המכרז.  

 25, לשני המציעי� הייתה היכרות קרובה ע� הסדרי הביטוח של עיריית ערד עובר למכרז רביעית

�  � 26א� כסוכ� הביטוח שביטח את העירייה וא� כחברת הביטוח שביטחה את העירייה בשני

 27בתחרות כתוצאה שוויו� ובהפגיעה , ובשי� לב ששתי ההצעות נחשפו, עברו. במצב דברי� זה

 28  מכ
 שנחשפו ההצעות היא לטעמי מוגבלת.  

  29 

 30מסקנה זו,  לאורנוכח כל האמור, באתי כלל מסקנה כי יש להורות על ביטול המכרז בכללותו.   .42

 31, . אסתפק בכ
 שעל פניו3�2נות העותרות בדבר פגמי� שנפלו בהצעת המשיבי� איני נדרשת לטע

 32לא נפל פג� בערבות הבנקאית ובחתימת המבטח על מסמכי נראה כי  ומבלי לקבוע מסמרות,

 33  אות� פירטתי לעיל. ב"כ המשיבי�, ו המכרז, מהטעמי� עליה� עמד

   34 

 35אוסי) ג� כי לא מצאתי יסוד לקבל את טענת העותרות כי משלא חזרה גבעו� מכל ההסתייגויות   

 36כי גבעו� נדרשה לחזור בה בהלי
 השימוע, היה צרי
 לפסול את הצעתה. אי� בנמצא אסמכתא 

 37מכל או סוג ימכל ההסתייגויות. בהזמנה לשימוע נכתב הוא נועד לבדוק אפשרות כי המציע י
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 1אי� בהזמנה דרישה לוותר על כל הסתייגויות כתנאי להשתתפות במכרז. ההסתייגויות.  מרוב

 2כי ג� א� ג� בפרוטוקולי� המתמוללי� של ישיבות השימוע לא מצאתי דרישה מעי� זו. נמצא, 

 3העותרות היו תחת הרוש� כי מצופה מה� לסגת מכל ההסתייגויות, לא הייתה דרישה מפורשת 

 4פסילת ההצעה של גבעו�. כמוב� שלעירייה שמור היה שיקול הדעת לפסול את  שחייבהכזו, 

 5  למסמכי המכרז).  4.3ההצעה, שאינה עונה על הנדרש על פי המרז (סעי) 

  6 

 7  סו) דבר

  8 

 9  של עיריית ערד.  1/2017ומורה על ביטול מכרז אני מקבלת את העתירה 

  10 

 11  . 0 20,000תשל% לעותרות הוצאות משפט ושכר טרחת עור' די" בס'  1משיבה 

 12  . 0 10,000ישלמו לעותרות הוצאות משפט ושכר טרחת עור' די" בס'  2
3משיבות 

  13 

  14 

  ,� 15  די�., בהעדר הצד2017יולי  26, ג' אב תשע"זנית� היו

                   16 
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