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  יחזקאל קינר  שופטה כבוד בפני 
 

 
 עותרת

  
  י.א. דעת בע"מ

 ע"י ב"כ עו"ד אוהד יאראק

  
 נגד

  
 משיבות

  
  עיריית ראשו� לציו�.1

 ע"י ב"כ עוה"ד נועה ב� אריה ואלינה לובנצו

  בע"מ אדיוסיסטמס.2
 ע"י ב"כ עו"ד עמית אב�

  
 

 פסק די�

  1 

  2 

 3 לאספקת במכרז 2 המשיבה של זכייתה את לבטל היא זה די� פסק מושא בעתירה העותרת בקשת

 4 הצעת כי ולהכריז, המכרז של הס� בתנאי הזוכה עמידת אי בשל, הבגרות לבחינות הכנה שירותי

 5  .במכרז הזוכה ההצעה היא העותרת

  6 

 7  עובדתי רקע

  8 

 9 בגרות לבחינות הכנה שירותי לאספקת 9/16 מכרז פרסמה) "העירייה": להל�( 1 המשיבה .1

 10 במגוו� לבגרויות להכנה קורסי% מער
 להפעיל אמור במכרז הזוכה הגו�). "המכרז": להל�(

 11 .שני% 5 עד של ולתקופה לשנה קורסי% 60&כ של בהיק� לציו� ראשו� תלמידי עבור מקצועות

 12 

 13 ושל) לקורס מ"מע בתוספת * 33,500 של ס
( העותרת של: הצעות שתי הוגשו למכרז .2

 14 ).לקורס מ"מע בתוספת * 19,000 של ס
) ("המשיבה": להל�( 2 המשיבה

 15 

 16 ועדת המלצת את אישר העירייה ראש כי העירייה ידי על הודעה לעותרת ניתנה 30.3.16 ביו% .3

 17 .ביותר הזולה למציעה העבודה את למסור המכרזי%

  18 
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 1 הס� בתנאי עמדה לא המשיבה כי היא טענה, המכרז מסמכי את העותרת שקיבלה לאחר .4

 2 :לפיה% למכרז 2.1.2 בסעי� הקבועי%

  3 

 4 ל"שנה( במלוא� האחרו� הלימוד שנות שלוש של ניסיו� בעל המשתת$"

 5 שירותי באספקת) וחור$ קי( – המועדי) בכל שנה בכל; ה"תשע – ג"תשע

 6 השירותי) את סיפק לימודי) שנת בכל כאשר לתלמידי)** לבגרויות הכנה

 7 מה�) וקי( חור$( הבגרות בחינות מועדי בכל לפחות מקומיות רשויות בשלוש

 8 50,000 בנות הנוספות ושתי, לפחות תושבי) 85,000 בעלת אחת לפחות

 9  .לפחות תושבי)

.........  10 

 11 60�מ פחות לא בני קורסי) כוללי) לבגרויות הכנה שירותי זה סעי$ לעניי�**

 12 .לפחות שבועות 10 נמשכו אשר) אקדמית שעה לכל דקות 45( אקדמיות שעות

  13 

 14 שהעבירה לקורס הקשור בכל, למכרז הס� בתנאי עומדת אינה המשיבה כי טענה העותרת

 15 של קורס מש
 בדבר ידה על שהוצג עכו מעיריית אישור למרות, ג"תשע חור� במועד עכו בעיר

 16 בחינת מועד לבי� בעכו שנער
 במכרז זוכה על ההכרזה מועד בי� הטווח שכ�, שבועות 10

 17  .בלבד שבועות 7.5 על עמד שנה אותה החור� במועד האחרונה הבגרות

 18 

 19 עכו עיריית של המכרזי% ועדת החלטת כי צוי� 14.4.16 מיו% עכו עיריית של נוס� באישור .5

 20 שהתבקשה, למשיבה פ"בע נמסרה ההודעה, 12.12.12&ב התקבלה המשיבה הצעת את לקבל

 21, שנה באותה החור� בגרויות מועד את להפסיד לא כדי, השירותי% בביצוע מיידית להתחיל


 22 .למשיבה ידה על שנית� האישור מאחורי עומדת היא כי והודיעה הוסיפה עכו עיריית. היה וכ

 23 

 24 12.12.12&ב מסרה כי עכו עיריית הודעת את לקבל נית� א% ג% כי לעירייה הודיעה העותרת .6

 25, 13.12.12, למחרת מייד החלה האחרונה וכי, במכרז זכייתה על למשיבה פה בעל הודעה

 26 ג"תשע חור� של האחרונה הבגרות בחינת מועד ועד זה ממועד, עדיי�, הבגרות קורסי בהעברת

 27 .בלבד שבועות 9 חלפו) 13.2.13(

 28 

 29, הומצאו שאלה ולאחר, נוספי% מסמכי% לקבל וביקשה למשיבה העירייה פנתה כ
 בעקבות .7

 30 ועדת": להל�( העירייה של המכרזי% ועדת בפני למשיבה שימוע 23.5.16 ביו% התקיי%

 31 .נגדה לטענות המשיבה תגובת נשמעה בו) "המכרזי)

 32 
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 1 על נותרת במכרז המשיבה זכיית כי 11.7.16 ביו% המכרזי% ועדת החליטה, דבר של בסופו .8

 2 השעות מערכת פי על כי העירייה כ"ב מציינת, העותרת כ"לב 1.8.16 מיו% במכתבה. כנה

 3 לימוד ימי שני 
"בתנ הבחינה לעניי� היא הפעילה, ג"תשע חור� למועד המשיבה שהציגה

 4 מכ� לאחר), 15.12.12&ל 9.12.12 שבי� השבוע מתו
( 14.12.12&ו 13.12.12 בימי% מרתוניי%

 5 – 10.2.13 התאריכי% בי� שחל 10&ה ובשבוע, נוספי% שבועות 8 הקורס את להפעיל המשיכה

 6&ב התקיימה הבחינה( 12.2.13 – 10.2.13 בי� נוספי% לימוד ימי 3 היא הפעילה, 16.2.13

 7 ידי על סופקו לבגרויות ההכנה ששירותי הס� תנאי התקיי% בכ
 כי ציינה העירייה). 13.2.13

 8 .זה במועד שבועות 10 במש
 המשיבה

 9 

 10 .ביני% לצו בקשה ועמה, שבכותרת העתירה הוגשה כ
 בעקבות .9

 11 

 12 כדיו� ייחשב דיו� אותו כי הצדדי% הסכימו, הביני% בצו 31.8.16 ביו% שהתקיי% הדיו� בתו% .10

 13 .בעתירה די� פסק לית� יש, לפיכ
. לגופה בעתירה

  14 

 15  והכרעה דיו�

  16 

 17  טענה מרכזית

  18 

 19 שבו, ג"תשע חור� למועד מתייחסת העותרת של המרכזית טענתה, לעיל שהוזכר כפי .11

 20 תחילת ממועד שחל� הזמ� פרק שכ�, המכרז של הס� בתנאי המשיבה עמדה לא, לשיטתה

 21 האחרונה הבגרות בחינת תארי
 ועד) 13.12.12( המשיבה ידי על הלכאורי השירותי% מת�

 22 .המכרז של הס� בתנאי הנדרשי% השבועות מעשרת קצר היה) 13.2.13( ל"הנ החור� במועד

 23 

 24, האחרו� המועד ועד לעיל שנזכר הראשו� מהמועד שחלפו הימי% מספר את נמנה א%, ואכ� .12

 25 .מלאי% שבועות 10 להשלמת הנדרש הימי% 70 ממניי� פחות, יו% 62&ב ספירתנו תסתכ%

 26 

 27 מאשר, שונה באופ� לפרש וצרי
 נית� לעיל הנזכר הס� תנאי את כי טוענות שהמשיבות אלא .13

 28 תנאי לשו� את ההולמות אחרות פרשנויות שתי קיימות וכי, מלאי% שבועות 10 לחלו� דרישה

� 29 :מכרז באותו" שבוע" המונח של הגדרה נקבעה שלא בכ
 בהתחשב, המכרז תכלית ואת הס

  30 

 31, השירותי% את המציע סיפק שבמהלכו ובלבד, משבוע חלק ג%" שבוע"כ לראות נית�  .א

 32 .יו% מדי השירותי% את לספק מחויב אינו השירותי% נות� שהרי
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 1 שהדרישה כ
, ימי% 6 ב� לימודי% כשבוע ג% "שבוע" המושג את לפרש נית�  .ב

 2  .יו% 60&ב מסתכמת, שבועות 10 מש
 הקורסי% להימשכות

 3 

 4 בתנאי עמידה אי שכ�, מהותית חשיבות הס� לתנאי השונות הפרשנויות בי� להכרעה כי ברי .14

� 5 עומדת שאינה הצעה הכשרת. ההצעה לפסילת להביא כדי בו שיש מהותי לפג% נחשבת ס

 6 נדרשת ולפיכ
, הציבוריי% המכרזי% בדיני ההזדמנויות שוויו� בעקרו� פוגעת הס� בתנאי

 7 מצב ייווצר שלא מנת על, הס� תנאי בכל יעמדו במכרז המציעי% שכל כ
 על ניכרת הקפדה

 8 זה ובאופ�, המציעי% יתר מאשר פחות מחמירות בדרישות לעמוד יידרש המציעי% אחד בו

 9 שלא היא עלולה קונקרטיי% במקרי% א% ג% נדרשת הקפדה אותה. פניה% על מיתרו� ייהנה

 10 מ"בע טבעי גז – אמישראגז 5949/07 %"עע[ הכלכלית היעילות עקרו� ע% אחד בקנה לעלות

 11 )].28.4.08( מ"בע) 1993( גז�פז' נ

 12 

 13 קיימי% כאשר לפיה, המושרשת ההלכה את נציי� הס� תנאי פרשנות בשאלת נכריע בטר% .15

 14, תכליתו וע% המכרז מסמכי לשו� ע% מתיישבי% וה%, המכרז ללשו� סבירי% פירושי% כמה

 15 בכ
. אות� הפוסלת פרשנות פני על, המכרז משתתפי הצעות את המקיימת פרשנות להעדי� יש

 16 תהא ובכ
, התחרותיות את להגביר, מציעי% של יותר רחב חוג השתתפות להכשיר כדי יש

 17 שדות רשות' נ מ"בע אלקטרוניות מערכות אלישרא 4605/99 א"ע[ הכלכלי במישור ג% ברכה

 18 בישראל לדרכי) הלאומית החברה 7590/12 %"עע); 1999( 1) 1(נה ד"פ, בישראל התעופה

 19 )].18.4.13( מ"בע לינו)' נ מ"בע

 20 

 21, במכרז הנזכר" שבוע" למונח לעיל שנזכרו האפשריי% הפירושי% של יסודית בחינה לאחר .16

 22 לעמוד היכולי% סבירי% פירושי% ה% המשיבות ידי על שהוצעו הפירושי% שני כי סבור אני

 23 תכלית שלאור אלא, זאת רק ולא, העותרת ידי על הנטע� מלא קלנדרי שבוע של הפירוש בצד

 24 .זה פירוש על ה% עדיפי%, המכרז

 25 

 26 של פעילות שבוע בכל התקיימה בה% שבועות ה%, הנדרשי% השבועות עשרת לפיו הפירוש .17

 27 ועד בקורס הראשו� מהשיעור יו% 70 של מניי� דווקא ולאו, המכרז מושא הקורסי% העברת

 28 .המכרז תכליות ע% המתיישבת הגיונית, סבירה פרשנות היא, בקורס האחרו� השיעור

 29 פחות לא בני קורסי% יכללו לבגרויות ההכנה שירותי כי הייתה במכרז הניסיו� דרישת, כזכור

 30  .לפחות שבועות 10 נמשכו אשר, אקדמיות שעות 60&מ



  
  מנהלייםמשפט לעניינים -לוד בשבתו כבית-בית המשפט המחוזי מרכז

    

  י.א. דעת בע"מ נ' עיריית ראשו� לציו� ואח' 16�08�25017 עת"מ
  

   
    תיק חיצוני: 

   

5  
 11מתו

 1 השבוע מימות אחד בכל התקיי% שהעבירו קורס כי להוכיח המציעי% נדרשו לא, לכ
 בהתא%

 2 שעות 60 ב� קורס לקיי% מובנה קושי קיי% שכ�, למעשה אפשרית אינה א� זו מעי� דרישה(

 3  ).מהימי% אחד בכל יועבר הקורס כי ולצפות יו% 70 פני על לימוד

 4 על הלימוד וימי שעות של סבירה פרישה תו
 הקורס את לקיי% יכולי% המציעי% כי, מכא�

 5, יו% כל שעות 3, בשבוע לימוד ימי שני בו שיתקיימו באופ� קורס העברת, למשל, השבוע פני


 6  .לימוד שעות 60 כ"ובסה, שבועות 10 במש

 7 או', ו' + ב או', ד' + ג בימי% ג% א
', ו' + א בימי% להתקיי% יכולי% לימוד ימי שני אות%

 8  .הקורסי% מפעיל בחירת לפי, אחרת מתכונת בכל

 9 א% לנו מה שכ�, הקורס התקיי% בו בשבוע הראשו� היו% מבחינת משמעות אי� זו לבחירה

 10  .לימודי% שבוע באותו קורס התקיי% המקרי% בשני'? ה ביו% או' א ביו% התקיי% הקורס

 11 יהיה שהקורס תנאי ג% התווס�, שבועות 10 מש
 הקורס קיו% של לתנאי כי ג% לשכוח אי�

 12 שבמש
 באופ� הקורס קיו%, דהיינו, אלה תנאי% שני ושילוב, לפחות אקדמיות שעות 60 ב�

 13 לימוד שעות 60 והעברת, ל"הנ מהשבועות אחד בכל שיעורי% בו התקיימו שבועות 10

 14  .שנדרש הניסיו� בדבר המכרז לתכליות ומתאי% עונה, לפחות אקדמיות

 15 

 16, אחד כל ימי% 6 המוני%" לימוד שבועות" ה% הנדרשי% השבועות עשרת לפיו פירוש ג% .18

 17 .העניי� בנסיבות אפשרי

 18 הוא המכרז מתייחס אליו התוכ� עול%, כלומר, לבגרות להכנה קורסי% הוא המכרז מושא

 19  .הלימודי% עול%

 20, ממלכתי חינו
 לחוק א4 סעי�' ר( בשבוע ימי% 6 הוא חינו
 במוסדות הלימודי% שבוע, ככלל

 21 דהיינו, החינו
 שר אישור טעו� ימי% 6&מ פחות של לימודי% שבוע כי הקובע, 1953&ג"תשי

 22 82&3.7) א(12/ד"תשע החינו
 משרד ל"מנכ לחוזר) א( 4.3.5 סעי�' ר כ�; ל"הנ לכלל כחריג

 23 הלימודי) שבוע יהיה ככלל" כי נקבע ובו יסודי העל החינו
 במוסדות הפעילות שעות בעניי�

 24  )."ימי) 6 החינו0 במוסדות

 25 כל עירוני ספר בית אגודת' נ מ"בע טומשי� תיכוני רשת 13&07&10705) %&י מחוזי( פ"בה

 26 בית בניהול ניסיו� שנות 2 דרש אשר ס� תנאי נדו�) 15.8.13( קאס� רנה ש"ע חברי) ישראל

 27 כניסיו� ג% להתפרש יכול" ניסיו� שנות 2" הדיבור כי קבע המשפט ובית, הנדרש מהסוג ספר

 28  .לימוד שנות שתי של

 29  .לימודי% כשבוע במכרז הנזכר השבוע את לראות מניעה אי�, לעיל האמור נוכח

 30 התבצעה במהלכ% רצופי% יו% 60 למנות יש לפיה לתוצאה מביאה אינה זו פרשנות, זאת ע%

 31 6 המוני% קלנדריי% שבועות 10 משמע% לימוד שבועות 10 שכ�, לבגרות הכנה קורסי העברת

 32  .שבוע כל ימי%

 33 .ל"הנ הלימוד שבועות לגבי ג%, אפוא, תחול לעיל 17 בסעי� ונכונה כסבירה שנקבעה הפרשנות



  
  מנהלייםמשפט לעניינים -לוד בשבתו כבית-בית המשפט המחוזי מרכז

    

  י.א. דעת בע"מ נ' עיריית ראשו� לציו� ואח' 16�08�25017 עת"מ
  

   
    תיק חיצוני: 

   

6  
 11מתו

 1 

 2 בהעברת המשיבה החלה בו מועד, 13.12.12 שבי� הזמ� בטווח כי לקבוע יש, לעיל האמור נוכח .19

 3 בחינת התקיימה בו המועד, 13.2.13 לבי�, ג"תשע חור� במועד עכו בעיר לבגרות הכנה קורסי

 4 המשיבה העבירה במהלכ% אשר, לימוד שבועות 10 או שבועות 10 קיימי%, האחרונה הבגרות

 5 המשיבה ידי על שהוגשו במסמכי% הכלולי% הנתוני% פי על וזאת, לבגרות הכנה קורסי

 6 :הבא חישוב פי ועל, לעירייה

 7&וב 13.12.12&ב לימוד ימי 2 התקיימו – 14.12.12' ו יו% ועד 9.12.12' א ביו% המתחיל בשבוע

14.12.12.  8 

 9  .רגילה פעילות – 21.12.12' ו ליו% ועד 16.12.12' א מיו% בשבוע

 10  .רגילה פעילות – 28.12.12' ו ליו% ועד 23.12.12' א מיו% בשבוע

 11  .רגילה פעילות – 4.1.13' ו ליו% ועד 30.12.12' א מיו% בשבוע

 12  .רגילה פעילות – 11.1.13' ו ליו% ועד 6.1.13' א מיו% בשבוע

 13  .רגילה פעילות – 18.1.13' ו ליו% ועד 13.1.13' א מיו% בשבוע

 14  .רגילה פעילות – 25.1.13' ו ליו% ועד 20.1.13' א מיו% בשבוע

 15  .רגילה פעילות – 1.2.13' ו ליו% ועד 27.1.13' א מיו% בשבוע

 16  .רגילה פעילות – 8.2.13' ו ליו% ועד 3.2.13' א מיו% בשבוע

 17  .12.2.13 – 10.2.13 בימי% לימוד ימי 3 – 15.2.13' ו ליו% ועד 10.2.13' א מיו% בשבוע

  18 

 19 הס� תנאי את קיימה לא המשיבה כי העותרת טענת את לדחות יש לעיל לאמור בהתא% .20

 20 .האחרונה הבגרות בחינת מועד לבי� הקורסי% תחילת שבי� הזמ� לפרק הנוגעי%

  21 

 22  נכללו בעתירה לא �שהועלו בדיו� טענות נוספות 

 23 

21. 
 24 טענות של זכר� א
, נוספות טענות העותרת העלתה 31.8.16 ביו% שהתקיי% הדיו� במהל

 25 מדובר כי טענו המשיבות א�. דלעיל בטענה ממוקדת שהייתה העתירה בגדרי בא לא אלה

 26 . לראשונה הנטענות בטענות


 27 .אלה לטענות להתייחס מקו% אי�, לפיכ

 28 

 29 הנזכר הדיו� במהל
 המשיבה ידי על שהועלו הנוספות הטענות את אציי�, הטוב הסדר למע� .22

 30 .לעיל

 31 
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 1 מתייחסת לעיל שהובאה המחלוקת כי הייתה בדיו� העותרת ידי על שהועלתה מרכזית טענה .23

 2 ובחינת, 13.12.12&ב החלו אליו ההכנה שלימודי, ג"תשע חור� במועד 
"התנ למקצוע רק

 3 .13.2.13&ב התקיימה הבגרות

 4, חור� באותו הכנה קורסי התקיימו לגביה% האחרי% המקצועות לגבי, העותרת טענה, ואול%

 5 שכ�, ג"תשע חור� במועד לימוד שבועות 10 של מניי� לגביה% אי� כי מחלוקת להיות יכולה לא

 6 בחינת, לדוגמא, כ
. יותר מוקדמי% במועדי% התקיימו אלה במקצועות הבגרות בחינות

 7 ובחינת, 21.1.13&ב הייתה באזרחות הבגרות בחינת, 15.1.13&ב הייתה באנגלית הבגרות

 8 .10.1.13&ב הייתה בספרות הבגרות

 9 

 10 באחד שהקורסי% בכ
 די הא% בשאלה פרשני דיו� מחייבת העותרת ידי על שהועלתה זו טענה .24

 11 תחול השבועות 10 שחובת בכ
 צור
 שיש או, שבועות 10 נמשכו ג"תשע במועד המקצועות

 12 .המקצועות כלל לגבי

 13 לדו� בכוונתי אי� אול%, הנכונה היא הראשונה הפרשנות כי בדיו� בתשובתה סברה העירייה

 14 הנתבעי% ובהתנגדות הדיו� במהל
 רק העותרת ידי על הועלתה דלעיל הטענה שכ�, זו בסוגיה

 15  .בעתירה נטענה לא וכי, לראשונה עולה היא כי ובצדק, שטענו

  16 

 17 במועד, בעכו 
"בתנ הקורס של במשכו התמקדו העותרת טענות כי מגלה בעתירה עיו�, ואכ�

� 18  .בלבד ובכ
, ג"תשע חור

  19 


 20  :כ
 נכתב לעתירה 8 בסעי�, כ

  21 

 22 כי וטענה לציו� ראשו� עיריית אל 3.4.16 ביו) כבר פנתה העותרת, לפיכ0"

 23 מועד בי� הטווח שכ�, למכרז הס$ בתנאי עומדת איננה כלל אדיוסיסטמס

 24 האחרונה הבגרות בחינת מועד לבי� בעכו שנער0 במכרז זוכה על ההכרזה

 25  ".בלבד שבועות וחצי שבעה על עמד, שנה אותה החור$ במועד

  26 


 27  :כ
 העותרת טענה לעתירה 25&23 בסעיפי%, בהמש

  28 

 29, העותרת שטוענת כפי, אכ� כי, מלמד.) ק.י – המשיבה שהעבירה( בטבלה עיו�"

 30 ביו) שנערכה, 0"בתנ הבחינה הייתה מועד באותו האחרונה הבגרות בחינת

 31 את העבירה היא כי טוענת אדיוסיסטמס, בטבלה לראות שנית� כפי...13.2.13

 32 הוא, 13.2.13�ל 13.12.12�ה בי� הימי) שמניי� אלא...13.12.12 בימי) הקורס

 33  .לעתירה 30&ו 29 סעיפי% בהמש
 ג%' ור." יו) 62 שה), ימי) 6�ו שבועות 8
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  1 

 2  :כ
 נטע� לעתירה 42 בסעי� וכ�

  3 

 4 לתוצאה מביאה השבועות את מעט מותחי) שא) העובדה, לכ�"

 5, שבועות עשרה לידי כמעט עולה שמשכו קורס בעכו העבירה שאדיוסיסטמס

 6  ..."המפורשי) המכרז תנאי על דר0 בכל לענות יכולה אינה

 7 

 8 הבגרות במקצועות הקורסי% של משכ% בדבר טענה העותרת העלתה לא בעתירה מקו% בשו%

 9 אי� ולפיכ
, הפרק על הייתה לא זו מחלוקת וממילא, עכו בעיר ג"תשע חור� במועד האחרי%

 10  .בה לדו� מקו%

  11 

 12 העובדתי בפ� ה�, זו לטענה תשובה למת� להיער
 למשיבות אפשרות הייתה לא כי ג% לזכור יש

 13 אי�, בעתירה כדיו� ייחשב הביני% בצו הדיו� כי הצדדי% כל ומשהסכימו, המשפטי בפ� וה�

 14 טענה ג% לכלול בידה שיהא מנת על העתירה את לתק� לבקש לעותרת האפשרות עוד עומדת

 15 .בנימוקיה זו

  16 

 17 מדינת' נ מ"בע ותוצרי) טכנולוגיות, להנדסה חברה מגאמא 2879/08 %"עע זה לעניי�' ר

 18 לראשונה שהועלתה לטענה נזקק אינו כי העליו� המשפט בית קבע ש%), 15.11.09( ישראל

 19 הערעור בהודעת בטיעוני% לא וא�, קמא משפט בבית לכ� קוד% שהועלתה בלא, בדיו� פה&בעל

 20 .העליו� מהשפט לבית שהוגשו ובסיכומי%

 21 

25. 
 22 .דלעיל לטענה נזקק איני אני א�, לפיכ

 23 

 24, העירייה דרישות אחר מילאה לא המשיבה כי הייתה בדיו� העותרת שהעלתה נוספת טענה .26

 25 ידי על החתומי%, עכו בעיריית שהעבירה הקורסי% של אותנטיי% מסמכי% המציאה ולא

 26 .העירייה

� 27 המשיבה תשובת כי אציי� א
, בעתירה לכ� קוד% הועלתה משלא לדו� מקו% אי� זו בטענה א

 28 בדוחות ומסתפקת, המורי% של אותנטיי% דוחות דורשת אינה עכו עיריית כי הייתה לעירייה

 29 זו תשובה כי מניעה אי�). העירייה לתשובת 10 נספח( המשיבה ידי על לה המוגשי% סיכו%

 30 הקורסי% קיו% היק� את פעמיי% אישרה עכו עיריית כאשר במיוחד, העירייה ידי על תתקבל

 31 המשיבה על בחו% המליצה וא�), העירייה לתשובת 5&ו) א(2 נספחי%( המשיבה ידי על

 32 הטוטאלית והרתמותה ההודעה קבלת ממועד, אדיוסיסטמס חברת של הנמרצת פעילותה"(

 33 סיכוי ג"תשע חור$ בגרות לנבחני ונתנה התוכנית ביצוע את אפשרה העיר תלמידי לטובת
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 1 ולמורי) לנציגיה, לחברה עכו עיריית מודה כ0 על. בהצלחה הבגרות במבחני לעמוד יותר טוב

 2 .)"במלאכה שעסקו מטעמה

  3 

 4 ועדת החלטת שכ�, מיוחדת הייתה עכו בעיריית ג"תשע חור� במועד הסיטואציה כי יצוי�

 5 ורק, 12.12.12, מאוחר במועד התקבלה, המשיבה הצעת את לקבל עכו עיריית של המכרזי%

 6. ל"הנ ההחלטה קבלת לאחר מייד השוני% בקורסי% הלימודי% החלו מוקדמת היערכות נוכח

 7  .העותרת ידי על עתה המועלות לטענות ג% שהביאה היא, זו סיטואציה

  8 

 9  .היא א� נדחית זה לסעי� ברישא הנזכרת העותרת טענת, לעיל שצוי� וכפי, מקו% מכל

 10 

 11 מנומקת הייתה לא המכרזי% ועדת החלטת כי והיא, בדיו� העותרת העלתה טענהעוד  .27

 12 ).לעיל 3 סעי�' ר( יותר זולה המשיבה הצעת היות בסיס על רק, דיו� ללא והתקבלה

� 13 יש לגופה ג% א
, בה לדו� מקו% אי� כ
 ומשו%, העתירה בכתב בא לא זו טענה של זכרה א

 14 על סקירה ניתנה כי, פנימי דיו� התקיי% כי עולה המכרזי% ועדת מפרוטוקול שכ�, לדחותה

 15 וטווח, המשפטי הנושא ג% אלא, הכספי העניי� רק לא נבח� וכי, המשפטית היועצת ידי

 16  .הקיי% הפרשנות

 17 ממנה דרשה, המשיבה ע% העירייה הקלה לא העתירה מושא במכרז כי לציי� יש, ככלל

 18 יסודית בחינה לאחר החלטתה את קיבלה דבר של ובסופו, שימוע לה קיימה, נוספי% מסמכי%

 19  .הנושא של

 20  .מאד ראויה נראית העירייה של זו התנהלות


 21  .נדחית – זה סעי� של ברישא הטענה א�, לפיכ

  22 

 23 דרישתה לפי מהעירייה המכרז מסמכי כל את קצר זמ� פרק תו
 קיבלה המשיבה כי יצוי� עוד .28

 24 .טענותיה מלוא את העתירה במסגרת תפרוש כי מניעה כל הייתה ולא

  25 

 26  2מקדמית של המשיבה טענה 

 27 

 28, זו טענה לפי. בה לפתוח ג% היה נית� ואשר, המשיבה ידי על שנטענה מקדמית בטענה אסיי% .29

 29 סדרי( מנהליי% לענייני% משפט בתי לתקנות) ב(3 בתקנה הקבוע המועד את העותרת איחרה

 30 יאוחר ולא, העניי� נסיבות לפי, שיהוי בלא העתירה תוגש"... לפיה, 2000 – א"תשס), די�

 31, עליה לעותר שנודע מיו) או עליה הודעה קיבל שהעותר מיו)...ימי) וחמישה מארבעי)

 32 ."המוקד) לפי
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 1 הצעתה לפיה ההודעה את 30.3.16 ביו% קיבלה כי בבקשתה ציינה העותרת כי טענה המשיבה

 2 בחלו�, 10.8.16 ביו% רק הגישה העתירה את ואילו, המשיבה היא הזוכה וכי, במכרז זכתה לא

 3  .לרשותה שעמדו יו% 45 אות% לאחר רב זמ�

 4 בו בירושלי% המחוזי המשפט בבית המתנהל בתיק, אחר במקרה כי המשיבה ידי על ג% נטע�

 5 דאגה), ממנו בחלק ולמעשה( במכרז המשיבה של זכייתה נגד מנהלית עתירה העותרת הגישה

 6 עשתה לא אותו דבר, מנהלית עתירה להגשת מועד להארכת בקשה המשפט לבית להגיש היא

 7  .שבכותרת בתיק

  8 

 9, 11.7.16 מיו% המכרזי% ועדת החלטת את בעתירה תוקפת היא כי בתגובה טענה העותרת

 10 ההחלטה את ולא, השימוע בעקבות שניתנה החלטה, כנה על המשיבה זכית את להותיר

 11  .30.3.16 מיו% המכרזי% ועדת של הראשונה

 12 טענה לא ולכ�, ההליכי% במיצוי מהצור
 נובע העתירה הגשת מועד כי העותרת טענה כ�

 13  .התיישנות או שיהוי לגבי דבר וחצי דבר העירייה

 14, שדרשה המסמכי% את קיבלה לא, ירושלי% עיריית של המכרז בעניי� כי העותרת טענה עוד

 15 .מועד להארכת בבקשה לפנות נאלצה ולכ�

 16 

 17 איחור של המקדמית בטענה לעסוק צור
 אי�, לגופו זה בתיק שהתקבלה ההחלטה לאור .30

 18 .העתירה בהגשת

� 19 סבא כפר ובניה לתכנו� המקומית הוועדה' נ שוחט 2339/12 %"בעע כי זה בעניי� אוסי

 20  :כ
 נקבע) 19.8.13(

  21 

 22, העוסקת 3"בפסיקה נקבע, לא אחת, כי הרציונאל העומד ביסוד תקנה 

 23במועד להגשת עתירה מנהלית, הוא רציונאל של שיהוי ולא של התיישנות. 

 24לפיכ0, דינה של עתירה, אשר הוגשה בחלו$ ארבעי) וחמישה הימי) 

 25(ב), אינו בהכרח סילוק על הס$, ולבית המשפט נתו� שיקול 3המנויי) בתקנה 

 26 הדעת להארי0 את המועד להגשת העתירה."

 27 

 28 למיצוי פעלה העותרת כי ספק אי�. מועד להארכת בקשה גישה העותרתה לא, בענייננו .31

 29 נותרת המשיבה של זכייתה כי העירייה הודעת את ומשקיבלה, העתירה תוגש בטר% ההליכי%

 30 מצידה הודיעה העירייה. יחסית קצר זמ� פרק תו
 בדחיפות העתירה להגשת פעלה ,כנה על

 31 את למצות לעותרת לאפשר מנת על, 15.8.16 עד המשיבה ע% הסכ% על תחתו% לא כי

 32(התנהגות  הסובייקטיבי השיהוי יסודות כא� התקיימו לא, הדברי% פני ועל, לפיכ
. ההליכי%

 33הא% הייתה פגיעה ( והאובייקטיביתרת, והא% יש בה כדי ללמד כי ויתרה על זכויותיה) העו



  
  מנהלייםמשפט לעניינים -לוד בשבתו כבית-בית המשפט המחוזי מרכז

    

  י.א. דעת בע"מ נ' עיריית ראשו� לציו� ואח' 16�08�25017 עת"מ
  

   
    תיק חיצוני: 

   

11  
 11מתו

 1באינטרסי% ראויי% להגנה של הרשות המנהלית או של צדדי% שלישי% בעקבות האיחור 

 2 הקביעה לצור
 הנדרשי%) הא% שינו את מצב% לרעה כתוצאה מאיחור זה, ובהגשת העתירה

 3 חומרת בחינת הוא הנדרש נוס� יסוד( התביעה את לדחות כדי בו שיש שיהוי מתקיי% כי

 4ברגר נ'  6881/07עע"% לעניי� זה ר'  ).השיהוי טענת שתתקבל ככל החוק בשלטו� הפגיעה

 5 ).14.6.10(מועצה אזורית עמק חפר 

 6 

 7 .התייתרה – לשיהוי או להתיישנות העותרת טענת לעיל כאמור שכ�, אלה בדברי% אסתפק

 8 

 9 סיכו)

 10 

 11 .העתירה את דוחה אני לעיל האמור כל נוכח .32

 12 

 13 .* 15,000 בס
 ד"עו ט"שכ משיבותמה אחת לכל תשל% העותרת .33
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 16  , בהעדר הצדדי%.2016ספטמבר  04, א' אלול תשע"ונית� היו%,  
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