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 ) בע"מ1987אופק צילומי אויר (

  
  נגד

 

  
 שיבי$המ

  
 משרד האוצר/המשרד הראשי.1

 סימפלקס פתרונות מיפוי שב בע"מ.2

  
 

 פסק די)

  1 

  2 

 3 לקבל מבקשת, האוצר שבמשרד והבנייה התכנו� דיני לאכיפת הארצית היחידה .1

 4 מפת( אורתופוטו מה� תיצור, אוויר תצלומי שוט� באופ� לה שתספק מחברה שירותי�

 5 איתור ודוחות פענוח דוחות לה ותגיש האורתופוטו את תפענח), מיושרת צילומי�

 6 בנייה בעבירות האכיפה הגברת לצור� זאת, ישראל מדינת שטחי בכל בנייה עבירות

 7  .המדינה מקרקעי על חוקית בלתי השתלטות ומניעת

  8 

� 9 נגשו מציעות שתי. האמורי� השירותי� לאספקת מכרז המשיבה פרסמה, לפיכ

 10 המשיבה של המכרזי� וועדת ידי על נבחרה המכרז הליכי שבתו�, 2 המשיבה: למכרז

 11  . שניה ככשירה הוועדה ידי על שנבחרה והעותרת), הזוכה: להל�( במכרז כזוכה 1

  12 

 13 ס� בתנאי הזוכה של עמידתה לאי היא טענתה כשעיקר זו החלטה תוקפת העותרת

 14 הזוכה של בחירתה את לבטל הוא העותרת ידי על המבוקש הסעד. במכרז שנקבעו

 15  . במכרז כזוכה עליה ולהכריז

  16 

 17  המכרז הליכי

  18 

 19 .הצעותיה� את והזוכה העותרת הגישו 10.11.2016 וביו�, המכרז פורס� 6.10.2016 ביו�  .2
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 1 נספח( נושאי� בכמה השלמות לקבל בבקשה המציעות אל הוועדה פנתה 23.11.2016 ביו�

 2  ).לעתירה 8

  3 

 4 ביו� הוועדה החליטה, המחיר הצעות בחינת שלב ובתו�, האמורות ההשלמות קבלת לאחר

 5 לעותרת נשלחה כ� על הודעה. בעותרת לבחור שניה וככשירה, בזוכה לבחור 8.12.2016

 6  ).לעתירה 2 נספח( 27.12.2016 ביו�

  7 

 8, 27.2.2017 ביו�. זו החלטה נגד טענות והעלתה 1 המשיבה אל העותרת פנתה זאת בעקבות

 9 טענותיה כי לעותרת 1 המשיבה הודיעה, 1 המשיבה לבי� העותרת בי� דברי� חלופי בתו�

 10 ע� השלימה לא העותרת). לעתירה 3 נספח( עומדת בעינה האמורה ההחלטה וכי נדחו

 11  .העתירה ומכא� זו החלטה

  12 

 13  .טיעוני� העותרת העלתה שבעניינ� הס� תנאי על נעמוד להל�

  14 

 15  אורתופוטו ויצירת אוויר בצילו� קוד� ניסיו� הוכחת: ס� תנאי

  16 

 17  :נקבע למכרז 4.2 בסעי�  .3

  18 

 19 ויצירת אויר צילומי בביצוע ומוכח קוד� ניסיו� בעל הוא המציע"

 20 למיפוי מרכז של המקצועי המפרט פי על, ציבוריי� גופי� עבור אורתופוטו

 21 צילומי בביצוע, כאמור ניסיו� או, ר"קמ 500 לפחות של בהיק�... ישראל

 22 המצטבר ששטח� ובלבד יותר קטני� שטח תאי של אורתופוטו ויצירת אויר

 23 שלעיל החלופות בשתי הנדרש הקוד� הניסיו�. לפחות ר"קמ 1000...  הוא

 24 ההצעות הגשת מועד שלפני האחרוני� החודשי� 48 של בתקופה הוא

 25  ')...".הניסיו� תקופת: 'להל�(

  26 

 27 הפקת, אוויר צילומי לביצוע שנתי תלת פרוייקט" בהצעתה הזוכה ציינה לכ� בהתא�  .4

 28 פיענוח ח"דו וביצוע ר"קמ 2,300... בהיק�... ישראל למיפוי המרכז עבור... אורתופוטו
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 1 והפעימה) 2016 ואפריל 2015 ינואר( פרוייקטי� שני בוצעו כה עד. הארתופוטו בסיס על

 2  ".2016 נובמבר בחודש להתחיל צפויה הפרוייקט של השלישית

  3 

 4 מיו� ישראל למיפוי במרכז אג� ראש של מכתבו את הזוכה צרפה בדבריה לתמיכה

 5 ישראל למיפוי המרכז... פרוייקט במסגרת: "ומסר דבריה את אישר אשר, 7.11.2016

 6 כללו אלה שירותי�. מ"בע מיפוי פתרונות סימפלקס מחברת מקצועיי� שירותי� קיבל

 7 לנספחי 113' ע" (...ר"קמ 2,300 של כולל בשטח...אורתופוטו והכנת אווירי צילו� ביצוע

 8  ).הזוכה תשובת

  9 

 10 בתנאי עמדה הזוכה כי קבעו, המכרזי� וועדת ולאחריה, ההצעות את שבחנה המשנה ועדת

 11  .זה ס�

  12 

 13 של הצעתה לפסילת להביא כדי מה� אחת בכל די שלשיטתה, טענות שתי מעלה העותרת  .5

 14 חברת עבור משנה כקבל� זו עבודה ביצעה הזוכה כי היא הראשונה טענתה. הזוכה

 15 כלל את בעצמה ביצעה לא הזוכה כי היא השניה טענתה. מ"בע אויר צילו�" �'סאייטויז"

 16  . אורתופוטו ליצירת הדרושות הפעולות

  17 

 18 בי� חוזית להתקשרות הוכחה דורש אינו האמור הס� תנאי ,  הראשונה הטענה לעניי�  .6

 19 ויצירת אויר צילומי בביצוע ומוכח קוד� ניסיו�" אלא, כאמור ציבורי גור� לבי� המציע

 20 הפרוש את הסובל יחסית רחב באופ� נוסח זה תנאי. "ציבוריי� גופי� עבור אורתופוטו

 21 הוא הזוכה ידי על השירות מת� עצ� ולפיו, המכרזי� וועדת דבר של בסופו אימצה שאותו

 22 כקבל� זאת עשתה שהזוכה לכ� נפקות שאי� ומכא�, האמור הס� בתנאי לעמוד לה המאפשר

 23  .משנה

 24 של מסוגה לחברות לאפשר וכדי ביודעי� זו בדר� נוסח הסעי� 1 המשיבה של לטענתה

 25 להוכחת מפורשת דרישה להציב שלא 1 המשיבה משבחרה. במכרז להתחרות הזוכה

 26 באופ� זו דרישה להוסי� אי�, ציבורי גור� לבי� המציע בי� קודמת חוזית התקשרות

 27 המי� מפעל' נ בר ורד 1977/02 מ"בעע עליו� ש"בימ של קביעתו יפה זה לעניי�. מלאכותי

 28  ):2.12.2002 פורס�( סבא כפר

  29 
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 1 ורק א* במכרז להשתת� רשאי� כי קובע הראשו� הס� תנאי"

 2 הצדדי� בי� מחלוקת אי�'. מקומית רשות מול עבדו אשר' מציעי�

 3, מקומית רשות ע� במישרי�) ראשי כקבל�( התקשר לא המשיב כי

 4 וזאת, המקומית הרשות ע�) משנה כקבל�( בפועל עבד אלא

 5, הינו הספיקות גדר. מקומית לרשות ראשי קבל� שבי� חוזה במסגרת

 6 בי� נורמטיבי קשר מחייב', מקומית רשות מול עבדו' הדיבור א�

� 7 היה במכרז שלמשתת� בכ* די או, מקומית לרשות במכרז המשתת

 8 התקשרה שהרשות עבודות לביצוע, מקומית רשות ע� פיזי קשר

 9 לענייני� המשפט בית. הראשי הקבל� ע�) נורמטיבית( בה�

 10 המכרז לשו�. כדעתו דעתנו. פיסי בקשר די כי קבע מינהליי�

 11 וה�' נורמטיבי'ה הפירוש את ה� סובלת') מקומית רשות מול עבדו('

 12 על מבוססת ההוראה ביסוד המונחת התכלית'. פיסי'ה הפירוש את

 13 נרכש זה נסיו� א� בי�, מקומית רשות ע� בעבודה בנסיו� הצור*

 14 מפעולה נרכש זה נסיו� א� ובי� עימה חוזה מכריתת כתוצאה

 15 אשר, ראשי קבל� ע� כרתה שהרשות חוזה בעקבות, כלפיה

 16 ".במכרז המשתת� מועסק בשירותו

    17 

 18 "מול עבודה"ב עוסק בו שנדו� הס� שתנאי בכ� האמור הדי� פסק את לאבח� מנסה העותרת

 19, זו אבחנה לדחות יש. רשות" עבור עבודה"ב העוסק, שלפנינו מהמכרז להבדיל רשות

 20 בפרשת ה�. שלפנינו בהקשר" מול" מהמונח צר" עבור" המונח כי לקבוע שאי� ובוודאי

 21 מציעי� לפני השער את לפתוח המכרז מנסח בחר, שלפנינו בעניי� וה� שלעיל הבר ורד

 22 הפנתה העותרת. מכ� יותר ולא, ציבורית לרשות מקצועי שירות במת� ניסיונ� את שהוכיחו

 23) 2.3.2003 פורס�( והשיכו� הבינוי משרד' נ מערכות אלעד 438/08) �,י מחוזי( מ"לעת

 24 האמור הדי� בפסק מעיו�, שלפנינו מהעניי� בשונה. שונה לתוצאה המשפט בית הגיע שבה

 25 מנסח של כוונתו על לעמוד שאי� ומכא� במכרז האמור התנאי נוסח כיצד לדעת נית� לא

 26  . מקרה באותו המכרז

  27 

 28 לא הזוכה האמור בפרויקט ולפיה, זה ס� לתנאי בנוגע העותרת של השניה טענתה לעניי�  .7

 29 העתירה הגשת לאחר שנחת� לתצהיר העותרת הפנתה, אורתופוטו עבודת בשלמות ביצעה

 30 חלק ביצוע לצור*" האמור בפרויקט כי �'סאייטויז חברת ל"מנכ מסר בו, 9.4.2017 ביו�

 31 שתבצע מנת על, עבורה משנה כקבל� סימפלקס את �'סאייטויז שכרה, במכרז מהעבודות
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 1 הזוכה כי העותרת למדה מכ�. "האורתופוטו ייצור מתהלי* חלק וכ�, האויר צילומי את

 2 בפרויקט עבודתה היק� היה מה לדעת אי� כי ובנוס� בשלמות אורתופוטו עבודת ביצעה לא

 3  . זה

  4 

 5 דברי� מסר, לזוכה מתחרה חברה של בראשה העומד, זה מצהיר. להידחות דינה זו טענה ג�  .8

 6 עבודתה היק� היה ומה האורתופוטו בייצור הזוכה של חלקה היה מה פרט ולא כלליי�

� 7 התהלי� את ביצעה לא שהזוכה מכ� להסיק אי�. זה פרויקט שבלל ר"הקמ 2,300 מתו

 8  . שלפנינו הס� בתנאי כנדרש ר"קמ 500 של להיק� הגיע לא שחלקה או בשלמות

  9 

 10 הרלוונטית החטיבה ראש של האמור מכתבו בסיס על זו בטענה הכריעה המכרזי� וועדת

 11 הזוכה כי פני� לשתי משתמעת שאינה בלשו� הודיע אשר, לעיל הנזכר ישראל מיפוי במרכז

 12 העמו� בתצהירו אי�. "ר"קמ 2,300 של כולל בשטח...ואורתופוטו אווירי צילו�" ביצעה

 13, האמור התפקיד בעל של הברורי� דבריו את להפרי� כדי, המתחרה החברה ל"מנכ של

 14  .המכרזי� וועדת של זו עובדתית בהכרעה פג� למצוא שאי� ומכא�

  15 

 16 העולה בהיק�, במכרז הנדרשי� בתחומי� מקצועי ניסיו� בעלת היא כי הוכיחה הזוכה

 17 היא כי כשקבעה המכרזי� וועדת עשתה שנכו� ומכא�, הס� בתנאי שנדרש זה על בהרבה

 18  .נדחות זה ס� תנאי בעניי� העותרת טענות, כ� על אשר. זה ס� בתנאי עומדת

  19 

 20  איתורי� ח"דו והכנת בפענוח המציע ניסיו� הוכחת: ס� תנאי

 21 

 22  :נקבע למכרז 4.3 בסעי�  .9

 23 

 24 והכנת אוויר צילומי של בפיענוח ומוכח קוד� ניסיו� בעל הוא המציע"

 25 גופי� בעבור, לעיל 4.2 בסעי� כאמור בהיקפי� איתורי� ח"דו

 26  ". הניסיו� תקופת במהל* ציבוריי�

  27 
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 1 לא זו לאמירה מעבר. הנדרש בהיק� בפענוח ניסיו� בעלת היא כי הזוכה ציינה בהצעתה  .10

 2 נדרשה היא שבו, 4.3,ו 4.2 הס� לתנאי הרלוונטי' 1'א בנספח. זה בעניי� דבר הזוכה הוסיפה

 3 זה בנספח. דבר ציינה לא היא פיענוח בעבודת התנסתה היא שבה� הפרויקטי� את לפרט

 4  .בלבד לעיל האמור 4.2 לתנאי הנוגעי� פרטי� הופיעו

  5 

 6  : 23.11.2016 מיו� בפרוטוקול, זה בעניי� ציינה ההצעות את שבחנה המשנה ועדת  .11

  7 

 8,ב� משה מר הממלי+ ע� בשיחה א* בפיענוח ג� ניסיו� רש� המציע"

 9 או/ו הבהרה נדרשת. פיענוח עבורו בוצע שלא אמר י"ממפ חמו

 10  ). לעתירה 8 נספח( "פיענוח עבודות בוצעו בה עבודה של השלמה

  11 

� 12 בה� עבודות של השלמה או הבהרה"ל בדרישה הזוכה אל הוועדה פנתה לפיכ

 13 של פירוט מסרה היא הזוכה שהעבירה במענה. "פיענוח עבודות ג� בוצעו

 14 שוני� גורמי� של מכתבי� וצרפה פיענוח עבודות ביצעה שבה�, פרויקטי�

 15  ).לעתירה 9 נספח. (בטענתה לתמיכה

  16 

 17 תנאי עברה הזוכה כי וקבעה האמורי� ההסברי� את 28.11.2016 ב קיבלה המשנה ועדת  .12

 18  . זה ס�

  19 

 20 בוצעו לא שכלל פיענוח עבודת לעצמה לייחס מבקשת"  הזוכה, העותרת של לטענתה  .13

 21 מבחינה לטענתה. "ועובדיה� בלבד אחרות חברות ידי על) הטענה לפי( אלא, ידה על

 22 אורתופוטו בפענוח ניסיונה על מלמד אינו הזוכה שהמציאה ההשלמה מסמ�, עובדתית

 23  .כנדרש

  24 

 25 פתיחת לאחר הזוכה אל כשפנתה המכרזי� וועדת שגתה כי וטוענת מוסיפה העותרת

 26 עמדה לא הזוכה ההצעה הגשת בעת וכי, החסר את להשלי� לה לאפשר כדי,  המעטפות

 27  . 4.3 סעי� בדרישת

  28 

 29  .סדר� לפי אלה בטענות אדו�
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 2 פיענוח עבודות לעצמה מייחסת הזוכה לפיה, העותרת של העובדתית טענתה לעניי� ראשית  .14

 3 ביצעה היא לפיו הזוכה במענה זו טענה של מקורה כי נראה, אחרות חברות ידי על שבוצעו

 4 טכנולוגיות חברת של ממכתבה וכ�, אחרות חברות ע� "פעולה בשיתו�" פענוח עבודת

 5 פעולה שיתו� מתקיי�" הזוכה לבי� בינה כי נמסר בו, הזוכה למענה שצור�, מ"בע מיפוי

 6 בעוד רב ניסיו� בעלי אויר מפענחי מספר מעסיקה" זו כשחברה" שני� לאור* הדוק

 7 תוצרי והפקת האויר צילומי ופיענוח צילו� בנשוא ביצוע יכולות יש סימפלקס לחברת

 8  . "צילו�

  9 

 10 להסתפק ולא בעניי� ולחקור להעמיק הוועדה על היה אלה בנסיבות כי טוענת העותרת

 11  . האמורי� ובמכתב במענה

  12 

 13 ע� טלפונית שיחה קיימה הוועדה כי עולה 28.11.16 מיו� המכרזי� וועדת מפרוטוקול  .15

 14 ולא הזוכה של ההשלמה במסמ� האמור את לקבל לנכו� מצאה ובעקבותיה הזוכה נציגי

 15 פי על זאת, פענוח בעבודת הנדרש הניסיו� לזוכה כי לקבוע בחרה הוועדה. עוד בו לפקפק

 16 לקבוע רשאית היתה המכרזי� וועדת. האמורה הטלפו� ושיחת הזוכה שהגישה המסמכי�

 17 כי הטענה את לדחות יש כ� על אשר. האמור הס� בתנאי עמדה הזוכה כי זו תשתית פי על

 18 באופ�, זו עובדתית בשאלה הכרעתה בסבירות או הוועדה של התנהלותה בדר� פג� נפל

 19  . התערבות המצדיק

  20 

 21 זה בעניי�, הצעתה את לתק� לזוכה שאפשר" השיפורי� מקצה"ל העותרת לטענת אשר  .16

 22 סברה" היא כי וטענה הדברי� בהבנת שגתה היא המכרז מסמכי מילוי בעת כי הזוכה הודתה

 23 ויצירת אוויר צילומי ע� בקשר הניסיו� לגבי רק הוא 1'א נספח של עניינו כי, בטעות

 24  ). המכרז למסמכי 4.2 סעי�" (אורתופוטו

 25 אוויר צילומי בתחו� לניסיו� רק האמור 1'א בנספח התייחסה היא זו טעות נוכח לטענתה

 26 במסמכי זה נספח מוצג בו המבלבל באופ� הוא הטעות מקור" לטענתה. אורתופטו והכנת

 27 דבר על סימפלקס משהועמדה... לב בתו� בטעות היה מדובר מקו� מכל...המכרז

 28 בתחו� ג� העשיר ניסיונה את הבהירה ובו ההבהרות מכתב את מיד צירפה, טעותה

 29  ".זה
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  1 

 2השאלה שלפנינו היא הא� יש פסול בהחלטתה של וועדת המכרזי� לאפשר לזוכה להשלי�   .17

 3  את הפרטי� החסרי� בשלב שלאחר פתיחת המעטפות. 

  4 

 5 ביו�( הזדמנות באותה כשפנתה, מידה אמת אותה פי על נהגה המכרזי� וועדת כי יוער

 6 את להשלי� לה ג� לאפשר כדי, לעותרת ג�) המעטפות פתיחת לאחר מיד 28.11.2016

 7  :כלהל� העותר הצעת בעניי� נקבע הוועדה בפרוטוקול. חסרי� מסמכי� בשני החסר

  8 

 9 ריק כשהוא עמוד בכל החברה י"ע חתו�') ב נספח( הביטוח נספח. א"

 10  .ביטוח לעריכת התחייבות צורפה ולא

 11 ההתקשרות להסכ�' ג נספח בנוסח חתומה לסודיות התחייבות הוגשה. ב

 12  ."ד"עו חתימת ללא א*

  13 

� 14 השלימה וזו, האמורי� החסרי� הפרטי� על בהצביעה העותרת אל הוועדה פנתה, משכ

 15  .אחדי� ימי� תו� החסר את

  16 

 17הפסיקה מבחינה בי� פג� מהותי שנפל בהצעה, המחייב את פסילתה, לבי� פג� טכני, אשר   .18

 18אינו מחייב את פסילת ההצעה, וקובעת כי פג� מהותי הוא פג� שמת� אפשרות לתיקונו 

 19פוגע בעקרו� השוויו�. שיקול הדעת בסיווג פג� כטכני או מהותי נתו� בידי וועדת המכרזי�. 

 20 מלו� 181/80 צ"בג(להכריע בשאלה זו בהתא� לנסיבות העניי� בסמכותה ובשיקול דעתה 

 21   )).7.9.1980' (ואח ישראל מקרקעי מנהל' נ מ"בע טרופז ס�

  22 

 23" קו זינוקככלל, תנאי ס� הוא מעצ� טיבו תנאי מהותי, שכ� הוא מעמיד את המתחרי� ב"

 �24 את משות�. ע� זאת הפסיקה הכירה בחריגי� ג� לכלל זה, ובלבד שמת� האפשרות לתק

 25אסו� חברה קבלנית  1811/09עע"מ הפג� לא יקנה למועמד יתרו� בלתי הוג� על מתחריו. (

 26 �32245,12,11) ,), עת"מ (מחוזי י6.1.2010( לבניה בע"מ נ' מועצה אזורית שדות נגב

 27  )).  19.12012( מל"מ מערכות נ' משרד האוצר ואח'

  28 

http://www.nevo.co.il/case/5792775
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 1 תו� ולחוסר המכרזי� וועדת את להטעות הזוכה של מכוו� לניסיו� הטענה, שלפנינו בעניי�  .19

 2 המפורטות הפיענוח עבודות את ביצעה אכ� הזוכה כי משנקבע. הוכחה לא בהתנהלותה לב

 3 לב בתו� לשגיאה הסברה את לקבל יש, המכרז בתנאי עומדות אלה עבודות וכי, בתשובתה

� 4 מכוונת להשמטה מניע הדעת על להעלות נית� לא. אלה עבודות של פירוט מסרה שלא בכ

 5 כי ומסרה לטעותה המקור את הסבירה הזוכה כאמור. ההצעה ממסמכי אלה עבודות של

 6 לסעי� ההתייחסות בהמש� המדובר כי בטעות סברה היא האמור 4.3 לסעי� בהתייחסותה

 7 זה הסבר. לעיל כאמור, ישראל מיפוי למרכז שירותי� סיפקה כי מסרה היא שבעניינו 4.2

 8  . רב היגיו� בו יש וכאמור, הוועדה של דעתה על התקבל

  9 

 10 תנאי הוא, החסר את להשלי� המבקש המועמד של הלב תו� שהרי, די אי� בכ� ואול�  .20

 11 של הפנייה עצ�, לעיל כאמור. לכ� מספיק תנאי שאינו בוודאי א�, בקשתו לקבלת הכרחי

 12 עלולה, בהצעתה החסרי� הפרטי� את להשלי� לה לאפשר כדי הזוכה אל מכרזי� וועדת

 13 במקרה. פוטנציאליי� מתחרי� לבי� ובינ� במכרז המתחרי� בי� השוויו� בעקרו� לפגוע

 14 שאי� ומצאה, טכני פג� האמורי� החסרי� הפרטי� של בהשמטת� הוועדה ראתה שלפנינו

 15  . לזוכה הוג� בלתי יתרו� להעניק כדי המאוחרת בהשלמת�

  16 

 17 בוודאות לפגוע עלולה ס� בתנאי לעמוד כדי חסרי� פרטי� להשלי� אפשרות מת�

 18 זלזול על להעיד, במכרז הציבור ובאמו� המידות בטוהר לפגיעה חשש לבסס, ההתמודדות

 19), 2006( מכרזי�, דקל' ע( בשיוויו� לפגוע ובעיקר יכולתו חוסר על וא� המציע של מצדו

 20 כדי בה ואי� נמוכה האמורי� באינטרסי� הפגיעה שלפנינו במקרה).  532,537' א חלק

 21 להמשי� לזוכה לאפשר כדי, הפרטי� את להשלי� האפשרות שבמת� היתרונות על לגבור

 22 והשמיטה, אלה פיענוח עבודות ביצעה הזוכה כי משנקבע, לעיל כאמור. במכרז ולהשתת�

 23 בטוהר לפגיעה החשש את ליצור כדי בהתנהלותה אי�, מהצעתה ביצוע� דבר את לב בתו�

 24 העדר על או מצידה זלזול על להעיד כדי בכ� אי� שג� ומוב�, הציבור ובאמו� ההתמודדות

 25 בעניי� ג� – לפנינו הניצבת המרכזית השאלה כאמור שהיא – בשיוויו� לפגיעה אשר. יכולת

 26 הזוכה של עבודתה את המשקפי� פרטי� בתוספת המדובר כי לכ� מכריע משקל לתת יש זה

 27 מהצעתה אלה פרטי� בהשמטת. ידה על  בוצעו בפועל אשר בפרוייקטי� השתתפותה את –

 28 חמישה. הוג� בלתי יתרו� לה להעניק שלא ובוודאי כלשהי בדר� אותה לקד� כדי היה לא



  
  משפט לעניינים מנהליים-בית המשפט המחוזי בירושלים בשבתו כבית

    

03
11945 עת"מ
) בע"מ נ' משרד האוצר/המשרד הראשי 1987אופק צילומי אויר ( 17
  ואח'

  

   
    תיק חיצוני: 

   

10  
 14מתו

 1 הגשת בעת כמוב� בידיה שהיו, אלה פרטי� הזוכה השלימה המעטפות פיתחת לאחר ימי�

 2  . האמור בנספח מלציינ� נמנעה היא לב בתו� ושגגה הבנה אי בשל ושרק המכרז

  3 

 4 עמדו הוועדה עיני לנגד שלפיה� 1 המשיבה של טיעוניה את עוד אזכיר מהנדרש למעלה  .21

 5 תחרות בתנאי המכרז של ניהולו , להתעל� אי� מה� שג�, המכרז שבטובת שיקולי� ג�

 6  . פורס� הוא שלשמו הנושא את לקד� כדי מהיר מימוש לידי והבאתו, וביעילות

  7 

 8 מכלול בי� שאיזנה ולאחר, בשוויו� לפגוע כדי האמור הפג� בתיקו� אי� כי שמצאה לאחר  .22

 9  . החסרי� הנתוני� השלמת את להתיר הוועדה בחרה, לעיל המפורטי� השיקולי�

  10 

 11 הוועדה של החלטתה כי הטענה את לקבל אי� לעיל המפורטי� השיקולי� מכלול נוכח

 12 הפרטי� השמטת כי הזוכה טענת את הוועדה משקבלה. סבירות בחוסר לוקה זה בעניי�

 13 אי� כ� ומשהורתה השלמת� את לאפשר רשאית היתה היא, לב שבתו� בטעות מקורה

 14  .בהתנהלותה פג� למצוא

  15 

  16 

 17  המציע ידי על מפענחי� העסקת: ס� תנאי

  18 

 19  :נקבע למכרז. 4.4 בסעי�  .23

  20 

 21 הכשרה שעברו מפענחי� שלשה לפחות קבע דר* מעסיק המציע"

 22 יידרש שייבחר המציע כי יובהר. ההצעה הגשת בעת בתחו� מקצועית

 23 שעברו מפענחי� חמישה לפחות ההתקשרות תקופת כל במש* להעסיק

 24 התנאי� בכל לעמוד האמורי� המפענחי� על. קבע בדר* הכשרה

 25 ותק בעלי; קבע דר* המציע ידי על מועסקי� ה�: הבאי� המצטברי�

 26 בשימוש ניסיו� בעלי; אויר צילומי בפיענוח לפחות...שנתיי� של

 27 המציע יצר�, זה. 4.4 בסעי� האמור להוכחת. ESRI/ 0  (GIS( במערכות

 28 להוכחת ואסמכתאות המפענחי� של חיי� קורות וכ�...מטעמו תצהיר

 29  ".המפענחי� של הניסיו�
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 2 מפענחי� שלשה של קבע דר� להעסקת� הוכחה להצגת דרישה: לשניי� נחלק זה תנאי

 3. במכרז זכייה לאחר מפענחי� חמישה של להעסקת� עתידית דרישה; ההצעה הגשת במועד

 4 על הנדרשי� המקצוע אנשי של פרטיה� את למסור המציעי� נדרשו למסמכי 2'א בנספח

 5  .זה תנאי פי

  6 

 7 לאור� מפענחי� שלשה של העסקת� להוכחת הדרישה לעניי� רק מתייחסת העותרת

 8 מטע� שצורפו החיי� בקורות עיו�" כי וטוענת, ההצעה הגשת למועד עד לפחות שנתיי�

 9 המשיבה בהצעת מצוייני� ששמותיה� האנשי� מבי�. זה בעניי� רב ספק מעלה המשיבה

 10  הנדרש הניסיו� בעלי עובדי� 3 לאתר היה נית� לא, פענוח   בעבודת ניסיו� כבעלי

 11  ."המשיבה ידי על קבע בדר* מועסקי� ג� שהינ� בפיענוח

  12 

 13 שרגאי זיו מר המפענחי� את משנתיי� למעלה מעסיקה היא כי הזוכה השיבה לכ� במענה

 14 בה והעובדי� החברה מבעלי שה�, מהטכניו� דוקטור תואר בעלי שניה� , ברנע שחר ומר

 15 מחודש בחברה המועסק, מהטכניו� שני תואר בעל , מילר רועי מר את ובנוס�, הקמתה מעת

 16  ). ההצעה הגשת ביו� וחצי משנתיי� למעלה( 2014 יולי

  17 

 18, ניסיונ� ועל נוספות ובמסגרות הטכניו� במסגרת השלשה של הכשרת� על הצהירה הזוכה

 19 היו� הבכירי� המפענחי� בשלושת מדובר" לטענתה. בטיעוניה לתמיכה תעודות וצרפה

 20 שני להעסיק החלה כבר היא, האמורי� המקצוע אנשי לשלשת בנוס� כי ציינה היא. "באר+

 21  .כנדרש נוספי� מפענחי�

  22 

 23 א� לקבוע ושבידיה בתחו� הבקיאות שלה, המכרזי� וועדת ידי על הוכרע זה עובדתי עניי�  .24

 24 אחר ממלאי�, הכשרת� בעניי� ותעודות השלשה של חייה� קורות על המעידי� מסמכי�

 25. בעניי� חששותיה את נימקה ולא אלה תעודות כנגד טענה לא העותרת. האמורה הדרישה

� 26 ג� כ� על. סבירה אינה זו עובדתית בשאלה הוועדה של הכרעתה כי לקבוע עילה אי� משכ

 27  .נדחית זו טענה

  28 

  29 
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 1   בנקאיתה בערבות פג�: ס� תנאי

  2 

 3. המכרז בתנאי העומדת בנקאית ערבות של צילו�צילו�צילו�צילו� הזוכה צרפה להצעתה כי חולק אי�  .25

 4 פג� משו� יש המקורי הערבות כתב הגשת ובאי בלבד צילו� בהגשת כי טוענת העותרת

 5  . למכרז 4.5 שבסעי� הס� בתנאי הזוכה של עמידה ואי

  6 

 7, המקורי המסמ� לצירו� מפורשת דרישה כולל אינו האמור 4.5 תנאי כי טוענת הזוכה  

� 8 לממש קשי אי� לטענתה. לתיקו� נית� שאינו מהותי פג� להוות כדי צירופו באי אי� ומשכ

 9  .מהותי פג� להוות זה טכני בעניי� שאי� ומכא� המצור� המסמ� פי על הערבות כתב את

  10 

 11. ערבות כתבי בניסוח יתרה הקפדה מחייבי�, האחידות עקרו� ובעיקר המכרזי� דיני  .26

 12 המובילה, דווקנית בגישה נקיטה כלל בדר� מצדיק ערבות כתבי של שגוי ניסוח

 13 לביטוח המוסד' נ אזי'חג 6242/09 מ"עע. (בכ� הלוקות הצעות של לפסילת�

 14 לאומי לביטוח המוסד' נ החורש אדמונית 5834/09 מ"עע); 27.8.2009( לאומי

 15 שירותי� בטחו� 5375/15 מ"עע); החורש אדמונית פרשת: להל�) (31.1.2010(

 16 קבלנית חברה אסו� 1873/12 מ"עע); 11.8.16( ישראל נתיבי. נ מ"בע אבידר

 17  ).6.8.12( בנגב גוריו� ב� אוניברסיטת. נ מ"בע לבניי�

  18 

 19 לסטות נית� "דופ� ויוצאי מיוחדי�" במקרי� כי קבע העליו� המשפט בית זאת ע�

 20 החורש אדמונית בעניי�. ערבות בכתב שנפלה שגיאה תיקו� לאפשר כדי זה מכלל

 21 נית� שבהתקיימ� התנאי� את) מלצר' ח השופט כבוד( העליו� המשפט בית קבע

 22  :האמור מהכלל לסטות לשקול

  23 

 24 הנובע בנקאית בערבות פג� לכלול יש אלה מצומצמי� בחריגי�"

 25 או, מקרית מהשמטה או, סופר מטעות או, קולמוס מפליטת

 26 כתנאי� – כאשר), טעות: ביחד להל�( באקראי דבר מהוספת

 27  ...:אלה נוספות דרישות להתקי� חייבות – מצטברי�

 28  ;עצמה מהערבות נלמדת הטעות
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 1 בראיות שימוש תו*, השוגה של המדויקת כוונתו על לעמוד נית�

 2 במועד המכרזי� ועדת בפני המצויות, מובהקות אובייקטיביות

 3 ;המכרזי� תיבת פתיחת

 4 הגשת טר� גילויה,אי או, הטעות כי נראה הדברי� פני על

 5 ולא גרידא דעת מהיסח נובעי� וה� לב בתו� מקור�, ההצעה

 6  ;הערב הבנק של או, המציע של כלשהי מכוו� מכוונת

 7 בעקרו� הפוגע יתרו� למציע להקנות כדי ובתיקונה בטעות אי�

 8  ."המכרזי� דיני של הכללי� וביתר השוויו�

  9 

 10 בפסיקה נדונו אשר הפגמי� של מחומרת� פחותה שלפנינו העניי� של חומרתו מידת  .27

 11 בנק ידי על הוצא, המכרז שבמסמכי הדרישות כל על העונה ערבות כתב. לעיל האמורה

 12  . להצעה צור�", למקור נאמ� העתק" אישור הנושא ועותקו

  13 

 14 בכל עומד הוא וכי תקי� האמור הערבות כתב של תוכנו כי לעובדה לתת יש מכריע משקל

 15' נ לישראל החשמל חברת 200938/98) א"ת( פ"ה( למכרז 4.5 שבסעי� התנאי דרישות

IIPP )31.12.98 .(  16 

  17 

 18 הצביע לא ומשכ� המקור מסמ� את להציג מחייב ערבות כתב מימוש כי טע� לא א� העותר

 19  .זה עניי� בשל ההצעה פסילת המצדיק טע� על

  20 

 21, לה הומצא ומשזה המקורי הערבות כתב הגשת את לדרוש לנכו� מצאה המכרזי� וועדת

 22  .הוועדה של בהחלטתה פג� למצוא אי� לעיל המתוארות בנסיבות. בכ� הסתפקה היא

  23 

� 24  .נדחית זו טענה ג� משכ

  25 

 26 שהעלו השיהוי בטענת לדו� לנכו� מצאתי לא, לגופה העתירה ומשנדחתה העניי� בנסיבות  .28

 27  .המשיבות

  28 
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 1    דבר סו�

    2 

 3  .נדחית העתירה כ� על אשר  

 4 .ח"ש 50,000 של כולל בסכו� ד"עו ט"ושכ הוצאות מהמשיבות אחת לכל תשל� העותרת  

 5 

 6 

  7 

 8המזכירות תמציא את פסק הדי� לצדדי�  , בהעדר הצדדי�.2017יולי  24, א' אב תשע"זנית� היו�,  

 9  ותוודא את קבלתו.

  10 

  11 

                   12 

 13 

  14 

  15 

  16 




