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 משיבים
 
 מועצה אזורית חוף הכרמל.1

 אסנת הירשעו"ד ע"י ב"כ 
 
 א.ג.פ. מערכות בע"מ -ארטנט.2

 עו"ד נועם נוימןע"י ב"כ 
 

 פסק דין
 

 מבוא

רשות מנהלית מפרסמת מכרז להתקנת מערכת אותה ניתן לבצע לפי תנאי המכרז בדרכים שונות  .1

בעלויות שונות, היא מכינה אומדן רק לגבי דרך אחת ובוחרת זוכה שהציע לבצע את המכרז 

מכרזים.  זו השאלה הבדרך אחרת,  האם הזכייה יכולה לעמוד בכללי המשפט המנהלי ובדיני 

 רעה בתיק זה. העיקרית הטעונה הכ

 

המועצה האזורית( מכרז למתן -פרסמה מועצה אזורית חוף הכרמל )להלן 10/2019בחודש  .2

שירותי אספקה, התקנה, ותחזוקה של מערכת מצלמות אבטחה במעגל סגור ביישוב עתלית.  

על פי המפרט הובהר כי את התקשורת בין המצלמות ניתן לבצע באמצעות רשת אלחוטית 

ים מילימטריים או תקשורת רדיו( או בתקשורת אופטית שמבוססת על כבלי )בשיטת גמ"מ, גל

כך שכל מציע יכול  Turn keyסיבים אופטיים. בתנאי המכרז הובהר כי מדובר בפרויקט מסוג 

 היה להציע ביצוע לפי דרכו מתוך הדרכים הנ"ל.  
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צעה מבחינת המכרז היה דו שלבי )איכות ומחיר(, המציעים התבקשו לפרט במעטפה אחת ה

נקודות(  ולתאר בה את העמידה בתנאי המכרז לרבות תנאי הסף  30איכות )הניקוד המקסימלי 

ועמידה בדרישות המפרט הטכני. ולפרט במעטפה שניה את ההצעה הכספית )ניקוד מקסימלי 

     נקודות( שצריכה הייתה לכלול התייחסות להקמת המערכת ולמתן שירות ותחזוקה למשך 70

. כל מציע יכול היה מבחינה כספית לדרוש תשלום  חד פעמי עבור ההקמה והתחזוקה שנים 5

 או תשלום חודשי קבוע המגלם את עלות הקמת המערכת ותחזוקתה. 

 עוד נקבע כי המעבר לבחינת ההצעות הכספיות יהיה רק לאחר מתן הניקוד מבחינת האיכות.

 

העריכה כי תשלום חד פעמי עבור ביצוע עובר לפרסום המכרז הכינה המועצה האזורית אומדן ו

 ש"ח ובחרה שלא להכין אומדן לביצוע בדרך אופטית. 2,517,170בדרך האלחוטית עומד על 

 

מציעים, חברת מוטורולה שלא זכתה, לא הביעה עניין במכרז לאחר פרסומו  3במכרז השתתפו 

 וגם לא השתתפה בשלב בו נבחנו ההצעות מחדש. 

 

שהוצע כפי אתייחס לשלושת המציעים האחרים לגבי חלופת תשלום חד פעמי ואופן הביצוע 

 על ידם:

ש"ח, הפתרון מבוסס  991,500 -סקיי ליין( -חברת טופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מ )להלן-

 תקשורת אלחוטית באמצעות גלי רדיו.

"ח, פתרון מבוסס סיבים ש 1,150,000 -ארטנט(-חברת ארטנט א.ג.פ מערכות בע"מ )להלן-

 אופטיים.

ש"ח, פתרון מבוסס תקשורת  2,817,005 -(SMBIT-חברת אס.אם.בי.אי.טי בע"מ )להלן-

 אלחוטית באמצעות גמ"מ. 

 

 לכל מציע ניתן ניקוד לפי תנאי המכרז ובסופו של יום הוחלט על זכיית ארטנט במכרז.

 

( ובה 41597-07-20ה מנהלית )עת"מ חברת סקיי ליין שלא השלימה עם אי זכייתה הגישה עתיר .3

בקשה להכריז עליה כזוכה או לחלופין לבטל את המכרז.  לאחר דיון בבקשה לצו ביניים 

שהגישה סקיי ליין ובטרם ניתנה החלטה בבקשה הגיעו הצדדים להסכמה לפיה עוכבו הליכי 
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ועצה ( ובהמשך הודיעה המסקיי לייןביצוע המכרז )כנגד הפקדת ערבות בנקאית מטעם 

 האזורית כי החליטה להביא את ההצעות לבחינה מחודשת בפני וועדת המכרזים. 

התכנסה ועדת המכרזים בחנה את ההצעות מחדש ואת האומדן, התרשמה כי  2.3.2021ביום 

"האומדן תקין", קבלה הסבר מארטנט  לגבי גובה הצעתה ושבה ואישרה את זכיית ארטנט 

 במכרז. 

 

 עתירתה התקבלה והוגשה עתירה מתוקנת מטעמה.בקשת סקיי לין לתיקון 

 

( ובה ביקשה להכריז עליה 62103-04-21הגישה עתירה מנהלית )עת"מ  SMBITבשלב זה גם  

כזוכה במכרז בעיקר בשל הסטייה המשמעותית של שתי ההצעות האחרות מהאומדן לצד 

 טענות נוספות. 

 

 .11.7.2021הוחלט לקיים דיון במאוחד בשתי העתירות שקוים ביום 

 

 ריכוז נתוני ההצעות

ההצעות דורגו דרוג איכותי  שכלל התייחסות של לקוחות קודמים, ניסיון קודם והערכה לפי 

 נקודות בגין המרכיב האיכותי.  30שיקול דעת ובסה"כ ניתן היה לקבל 

 רצ"ב הטבלה העדכנית לאחר הבחינה מחדש:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לקוחות  

 קודמים

 סה"כ התרשמות ניסיון

 30 9 13 8 מרביניקוד 

 22.04 5.54 9 7.5 סקיי ליין

 30 9 13 8 ארטנט

SMBIT 8 5 8.65 21.65 
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מרכיבים כמפורט בטבלה להלן )הסכומים בש"ח(, למרכיב זה  4ההצעות כללו מבחינה כספית 

 נקודות מקסימום: 70ניתנו 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 כספי +איכותי לאחר בחינה מחדש –ניקוד משוקלל  

 משוקלל איכותי מסחרי 

 86.53 22.04 64.49 סקיי ליין

 89.19 30 59.19 ארטנט

SMBIT 30 21.65 51.65 

 

 

 השאלות הטעונות הכרעה על פי כתבי הטענות.

 הוגדרו הנושאים שנותרו להכרעה.  11.7.2021בפתח ישיבת  .4

 נושאים עיקריים:  5-סקיי ליין ביקשה להכריע ב

 הניסיון.בתנאי הסף בנושא אי עמידת הזוכה -

פרויקטים שינוי בדיעבד של קריטריונים לניקוד האיכותי, ניתן משקל למספר ממליצים וכמות -

 מבלי לציין זאת בתנאי המכרז מראש.

 טעות בעיתוי בחינת הניקוד הטכני שהיה צריך להיקבע לפני פתיחת ההצעות הכספיות. -

 הזוכה לא נתנה פתרון אופטי אמיתי.-

 שמנעה מסקיי ליין להפנות לפתרון אופטי בשלב בחינת ההצעות מחדש.טעתה ועדת המכרזים -

 

 

 

 תשלום  

 חד פעמי

סטייה 

ביחס 

 לאומדן

אחזקה 

 לחודש

חלופת 

 תשלום

 הרחבות 

 1,478,710 61,339 16,748  2,517,170 אומדן

סקיי 

 ליין

991,500 60%- 4,131 19,830 1,004,000 

 727,667 25,517 7,667 -54% 1,150,000 ארטנט

SBMIT 2,817,000 12%+ 21,128 1,005,965 אין 
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SMBIT נושאים: 3-ביקשה לדון ב 

 לא ניתן לאשר את הזכייה בשל חריגה קיצונית מהאומדן.-

 בנושא המוצרים האלחוטיים הצעת  הזוכה מנוגדת לתנאי המכרז.-

 הזוכה לא עומדת בתנאי הסף המתייחס למחזור ההכנסות-

הבהירה כי גם הצעתה של סקיי ליין גרעונית ואינה תואמת את הדרישות הטכנולוגיות בדיון 

 במכרז.

 

על הסף בשל העובדה כי אין היום ערבות  SMBITהמועצה האזורית עתרה למחיקת עתירת 

 בנקאית תקפה מטעמה כדרישת תנאי המכרז. 

 

נדס אותה הייתה שצרפה לראשונה לעתירה תעודת מה SMBITארטנט ביקשה לדחות עתירת 

 חיבת לצרף להצעתה עוד לפני פתיחת המעטפות.

 

 דיון

ואינו מחליף את שיקול דעתה בשיקול  'נכנס בנעלי הרשות'הכלל הוא כי בית המשפט אינו  .5

דעתו; בית המשפט לא שם עצמו כ'ועדת מכרזים עליונה', אלא בוחן האם נתקבלה החלטת 

הרשות כדין ומשיקולים ענייניים, והאם מצויה היא במתחם הסבירות. וכידוע על ועדת המכרזים 

 ירות.לפעול בהגינות, ביושר, בשוויון ובסבירות, ללא שיקולים זרים או שר

 

 האומדן

 מסגרת נורמטיבית 

נקבע הצו( -)להלן 1958-לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( התשי"ח)א(  11בסעיף  .6

 כך:

"לפני תום המועד להגשת ההצעות יפקיד יושב ראש הועדה או מי שהוא הסמיך בתיבת 
 )א(, אומדן מפורט של ההוצאות או ההכנסות הכרוכות14המכרזים האמורה בסעיף 

 בחוזה המוצע".
 

 )ב( לצו נקבע:22בסעיף 

"בכפוף לאמור בצו זה תמליץ הועדה על ההצעה הזולה ביותר, ובלבד שהמחירים 
 ".11המוצעים הם הוגנים וסבירים בהתחשב עם האומדן שנמסר כאמור בסעיף 
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(  נקבע 27.12.2011) בע"מ נגד עיריית רמלה 2007הסעות המוביל הארצי  6203/11בעע"ם .7

 כך:

"האומדן הוא הערכה כלכלית מטעם הרשות המנהלית באשר לשווי הכספי 
של ההתקשרות הצפויה בעקבות המכרז, שתכליתה העיקרית להוות קנה 
מידה לסבירות ההצעות שהוגשו במכרז. האומדן מהוה אמצעי לחיזוק האמון 
בהחלטה המנהלית ובתבונתה, לגידור שיקול דעתה של ועדת המכרזים 

 ת הנציג".ולצמצום בעיי
  

קונטאל אוטומציה ובקרה בע"מ  נגד אפקון בקרה  7385/20ועע"ם  6366/20בעע"ם 

 ( נקבע כך:20.5.2021)ואוטומציה בע"מ 

"האומדן משקף את ציפיותיו של עורך המכרז, והוא נקבע בהתאם לשיקולים 
מקצועיים. לכן, האומדן יכול לשמש כלי בידי ועדת המכרזים להעריך את 

של ההצעות, בפרט כאשר מדובר במכרזים מורכבים או בכאלו סבירותן 
העוסקים במתן שירותים בהיקף משמעותי. יתכן אמנם, שיתקבלו הצעות 
החורגות מן האומדן כלפי מעלה או כלפי מטה, אך זאת כל עוד חריגה זו אינה 

 ".מהותית ואינה משליכה על סבירותה והגינותה של ההצעה
 

לפתרון באמצעות  היו ציפיותיו של עורך המכרז באי הכנת אומדןומיד מתעוררת השאלה מה 

האם קיווה להצעה רק בתחום האלחוטי, האם התרשל ולא בחן אפשרות  .הסיבים האופטיים

 שכזו. 

 

נבחנות ההצעות שהוגשו בהתאם להם תכליתו של האומדן היא להוות קנה מידה ונקודת ייחוס  .8

חשוב לשמירה על עקרון השוויון במכרז. כמו כן, במסגרת המכרז, ובכך מהווה הוא כלי 

ת המכרזים למנוע מועדגם נועד . הוא האומדן מסייע לגדר את שיקול דעתה של ועדת המכרזים

מקצועי כחלק תחשיב קיומו של כלכלית. חשיבות  מתאימה מבחינהלבחור בהצעה שאינה 

צורך לשקול את סבירות שמש ככלי עזר המאפשר לחברי הוועדה במידת הכדי להיא מדן ומהא

 על מנת להגיע לתוצאה הוגנת וראויה.אל מול האומדן הצעות המציעים 

 

בשאלות ההבהרה למכרז ציינה המועצה האזורית כי תינתן עדיפות לפתרון המבוסס על סיבים 

ת ההצעות )מצוטט חבשאלות ההבהרה שנמסרו עובר לפתי 29אופטיים, ראו תשובה לשאלה 

פתרון מבוסס  עייצמועצה האזורית( בה נקבע כך "תינתן עדיפות לספק שלתשובת ה 84בסעיף 

נור ינור ייעודי לכך(" עוד מצוין כי קיים ציעל סיבים אופטיים )בדגש על הקטעים  בהם הוכן צ
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ללא מעבר כביש והובהר " באחריות המציע להשלים מעברי כביש אלו כחלק  6-1בין אתרים 

ה הוסף " באחריות הקבלן המבצע להשלים את הפריסה... שתוכנה דומ 71מעבודתו" בתשובה 

 כחלק מתכולת העבודה ותמחור עבודתו".

 

אמור מעתה  המועצה האזורית  נתנה עדיפות לפתרון עם סיבים אופטיים, בו יש עלויות כגון 

חפירה או יצירת מעבר כביש ומשום מה בחרה לעשות אומדן רק לתקשורת אלחוטית ולא 

התנהגות תמוהה וחורגת חריגה קיצונית מרמת מדובר ב, לטעמי עדיפותלו נתנה לפתרון 

 הסבירות.

 

-, להלןלתשובת המועצה האזורית 1)נספח  23.2.2021לדו"ח הצוות המקצועי מיום  9בעמוד 

נכתב כך: "אומדן המכרז לקח בחשבון מערכת על בסיס טכנולוגיה של גלים מילימטריים   (הדו"ח

 .במקומות המתאימים"והשלמה בתקשרת אלחוטית 

 

כלומר דווקא לפתרון המועדף של סיבים אופטיים לא נערך אומדן, אלא שהפתרון האופטי הוא 

מהאומדן לביצוע   54% -הפתרון שאומץ בסופו של יום כפתרון הזוכה )הצעת הזוכה נמוכה ב

 בקשר מילימטרי/אלחוטי(.

 

בהתקנת רשת על בסיס סיב אופטי עיקר לאותו דו"ח נכתב כי "היועץ למכרז אישר כי  11בעמוד 

העלות היא בביצוע התשתית )חפירות בכבישים וכו'(" ושוב נשאלת השאלה מדוע ועדת המכרזים 

לא נערכה עובר לפרסום המכרז לבדוק מהו אורך החפירות שיידרשו ומה העלות בהתאם. המכרז 

קיים  6-1ק בין אתרים אתרים במיקומים שונים, בשאלות ההבהרה הוסבר כי ר 38כולל הקמת 

אתרים תידרש חפירה והקמת צינורות  32צינור ייעודי מתאים שלא יצריך חפירה, משמע בין יתר 

. ועדת או מציאת פתרון טכנולגי אחר למשל תקשורת אלחוטית להעברת הסיבים האופטיים

 המכרזים בחרה במודע להתעלם מנתון מהותי זה. 

 

SMBIT  בדרך    6-1כל יתר האתרים למעט אותם אתרים  לעתירתה ציינה כי חיבור 23בעמוד

גם אם  .מטר 6,290אופטיים בתוואי של של סיבים אופטיים  יחייב חפירה והטמנה של סיבים 

עובדה זו לא נכונה אני מצפה כי מומחי הוועדה יבדקו בדיוק מה התוואי הצפוי לחפירה וישכללו 

 . למקרה בו תוצע הצעה לבצע את כל התקשורת מתחת לאדמה אומדןהאת עלותו כחלק מ

בחיבור אלחוטי, היה מקום  32-אתרים בחיבור אופטי ו 6-הצעת ארטנט היא לאם מיותר לציין כי 

מהאומדן לתקשורת  54%-להכין אומדן גם למתכונת מעורבת ואזכיר כי הצעת ארטנט נמוכה ב
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כי עלות תחזוקה של סיבים נמוכה יותר בשל התכנות אלחוטית. הטענה שהועלתה מטעם ארטנט 

  . ש"ח 1,367,000שהם  54%נמוכה יותר לתקלות, לא מתיישבת עם הפער הגדול מהאומדן, פער של 

 

וגם לא )מהעלות הכוללת לא מצדיקה פער כה גדול  8%עלות התחזוקה שהציעה ארטנט ]

המערכת האלחוטית שלה, שוב נתון  לגבי עלות 5%מתיישבת למשל עם הצעת סקיי ליין שדורשת 

  .[ועדת המכרזים, בדיקה שלא מצאתי לה התייחסות  כספית במסמכיםידי  שטעון בדיקה על 

 

 ביקשתי התייחסות ב"כ המועצה האזורית לשאלה זו וכך השיבה: 11.7.2021בדיון מיום 

"כאשר אומדן המכרז התייחס לטכנולוגיה א' והתקבלה הצעה בטכנולוגיה ב' 
ובטכנולוגיה ג', שמותרת על פי תנאי המכרז, החריגה מהאומדן לא צריכה לשמש 
סיבה לפסול את ההצעה וייתכן שהלקח להבא, הוא כאשר עושים מכרזים פתוחים 

 מהסוג הזה, לערוך מס' אומדנים, אחד לכל סוג טכנולוגיה שקיים בשוק".
 

וכה מציע הצעה שוועדת המכרזים אכן לקח ראוי לעתיד, אלא שהשאלה מה דינו של מכרז בו הז

 לא נערכה לה מראש מבחינה כספית עובר  ליציאה למכרז. 

 

בתום הדיון ביקשה ב"כ המועצה האזורית להגיב לטענות וכך הבהירה "אבקש לציין שבכתב 

הכמויות כוללים פריטים לכל סוגים הפתרונות הטכנולוגיים, קרי, גם סיבים אופטיים, גם גלים 

גם אלחוט, אך עדיין האומדן שלנו לקח בחשבון פתרונות של גלים מילימטריים מילימטריים ו

 ".1והשלמה באלחוט, כפי שנכתב במסמך צוות הבדיקה, נספח 

 

זו למעשה הודאת בעל דין כי לא הוכן אומדן לפתרון באמצעות סיבים אופטיים שהוא הפתרון 

הוא סביר והוגן ודי בכך כדי להביא שהוחלט שלפיו תזכה ארטנט במכרז, מבלי שניתן לדעת אם 

בחינת התוצאה הראויה מבחינת הליכי המכרז ולכך ולאחר מכן  של אורטנט לביטול הזכייה

  אתייחס בהמשך.

לעיקרי הטיעון מטעמה מציינת כי הצעתה "לא נכללה במסגרת אומדן  4.14גם ארטנט בסעיף 

מילים כדורבנות המחדדות את  הלקוח ולכן הצדקתה הכלכלית אינה ניתנת להשוואה מולו",

 שנפל במכרז. המהותי משמעותו של הפגם 

 

  .ם הצעת הזוכה היא הוגנת וסבירהאלא ניתן לקבוע בהעדר אומדן 
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 י.י.א אחזקה ושירותים בע"מ נגד עיריית באר שבע 6861/11אפנה בעניין זה לעע"ם 

(26.8.2015:) 

"הכלל הוא שוועדת המכרזים נדרשת להמליץ על ההצעה הזולה ביותר כזוכה 
במכרז. יחד עם זאת, לכלל האמור ישנו חריג והוא כאשר המחירים המוצעים 

)ובלבד שהוא עצמו סביר, אמיתי  בהתחשב באומדןאינם הוגנים, או סבירים 
את  חייב המוהוכן בתום לב(. חריגה ניכרת מהאומדן מהווה "תמרור אזהרה", 

ועדת המכרזים לדרוש ולחקור בדבר סבירותה של ההצעה ויכולתו של המציע 
לעמוד בתנאי החוזה במחיר שהוצע על ידו ...בעניין זה, ראוי להביא גם את 

רון  3499/08עע"ם -ב ,א' חיותידי חברתי, השופטת -הדברים שנכתבו על
, בפיסקה עיריית עפולה –עבודות עפר ייזום ופיתוח מ.א. בע"מ נ' ועדת המכרזים 

 (, שם נפסק כדלקמן: 18.1.2009) 19
ידי משתתף במכרז -"...כאשר מוגשת הצעה גירעונית על

ציבורי אל לה לוועדת המכרזים להכריז עליה כזוכה, גם אם 
היא ההצעה הזולה מבין ההצעות שנתקבלו, טרם שחקרה 
ודרשה בה ובחנה אותה בציציותיה על מנת לוודא כי אין 

בר בהצעה הנגועה בחוסר סבירות ובחוסר הגינות מדו
במובן זה שהמציע, אף שהוא מנקודת ראותו של המזמין 

להוט לזכות במכרז, אין לו את הכושר, הניסיון או היכולת 
 ..." לבצע את החוזה המוצע או לעמוד בתנאיו במחיר שהציע

 

מק את טיבה של בהעדר מסד נתונים ערוך מראש לא יכולה ועדת המכרזים לבחון לעו

 הצעת ארטנט ולדעת האם בהצעה גרעונית מדובר או בהצעה הוגנת וסבירה. 

 

אוליצקי  5933/05עוד ראו פסק דינה של כב' השופטת חיות )כתוארה אז( בעע"ם 

 (:3.8.2006) עבודות עפר כבישים ופיתוח בע"מ נגד רכבת ישראל בע"מ

הרווח וההפסד של המציע ואת "אין ועדת המכרזים נדרשת לבחון את שיקולי 
כדאיותה הכלכלית של הצעתו. עליה לבחון את רצינותו של המציע ואת יכולתו 
לעמוד בהתחייבויותיו על רקע דרישות המכרז, אם כי מחיר נמוך ובלתי סביר 
יכול בהחלט לשמש אינדיקציה לחוסר הרצינות של המציע ושל הצעתו...אכן, 

נוקבת במחירים בלתי כלכליים והנופלת הצעה זולה מדי ובייחוד הצעה ה
במקרה שלפנינו(, מעוררת על פניה חשד כי  30.5%בשיעור ניכר מן האומדן )

 היא נגועה בתכסיסנות בלתי לגיטימית".
 

בהסברים שניתנו לוועדת המכרזים מטעם ארטנט לא נטען כי היא עומדת להפסיד או 

פועלת לפי "תפיסה חדשנית" מבלי כי הצעתה גרעונית, להיפך היא הסבירה כי היא 

בכוונתה להרוויח. ללא אומדן מחושב לפתרון המוצע של "פריסת כי שפורט מהי ו
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, לא ניתן לדעת כהגדרת הפתרון בפני וועדת המכרזים סיבים אופטיים" בשטח היישוב

האם ההצעה ראויה, גרעונית או תכסיסנית. ואיני טוען כי הצעת ארטנט תכסיסנית או 

 .עוניתגר

 

כי הייתה מניעות כלשהי להכין אומדן נה המועצה האזורית לא טעחשוב להדגיש כי 

גם לטכנולוגיה זו. על פי התרשמותי ועדת המכרזים לא מצאה לנכון להתעמק בדיני 

המכרזים ולהתייחס ברצינות הראויה לחובתה לפעול בהגינות, ביושר, בשוויון 

 ובסבירות. 

 

יעוני הצדדים שוכנעתי כי נפל פגם מהותי בהחלטת לאחר ששמעתי ט -סיכום עד כאן

לשתי דרכי הפעולה לביצועו, דרכים למכרז ללא אומדן בכך שיצאה  המועצה האזורית

 . ובכך נמנעה בחינת ההצעות בהגינות, בשוויון ובסבירותשעלות ביצוען שונה 

 

עניין אישור הצעת ארטנט כזוכה מבלי שעמדה לנגד מקבלי ההחלטה תשתית ראייתית ל

, הוא בלתי פתרון המוצע על ידה באמצעות סיבים אופטייםההעלויות הצפויות בישום 

 ויון. ושלפגיעה בהגינות וב סביר בצורה קיצונית ומביע

 

 האם  התוצאה הראויה היא ביטול המכרז?

 זה השלב לבחון את השתלשלות ההליכים על ציר הזמן:  .9

 .)האומדן החלקי כבר היה מוכן(ניתן היה לרכוש חוברת המכרז  7.10.2019-
 מועד אחרון להגשת הצעות. ה 12.11.2019-
 נפתחו המעטפות.היום בו  26.11.2019-
 החליטה ועדת המכרזים לבחור בארטנט כזוכה. 18.5.2020-
 נמסרה הודעה לסקיי ליין על אי זכייתה.  29.6.2020-
 נחתם הסכם בין המועצה האזורית לבין ארטנט. 30.6.2020-
 הוגשה עתירת סקיי ליין. 20.7.2020-
הוחלט לקיים דיון בעתירה לגופה בתאריך  .קוים דיון בבקשה לצו ביניים 29.7.2020-

 .  9.8.2020נדחה, 
לבקשת המועצה האזורית קוים דיון רק בבקשה לצו ביניים, נטענו טענות  9.8.2020-

  וקבעתי כי החלטתי תשלח בדואר לצדדים. 
הגיעו להסכמה כי יינתן צו ביניים )העותרת תפקיד הודיעו כי הצדדים  11.8.2020-

 ערבות בנקאית(.
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 הודעה על הסדר דיוני לפיו העבודה בפרויקט תיעצר בהסכמה.  12.8.2020-
שבוע לפני מועד הדיון בעתירה, המועצה האזורית מודיעה כי בכוונתה  18.10.2020-

 דש בוועדת המכרזים.להביא את כלל ההצעות לדיון מח
 עוכב המשך הדיון בעתירה לבקשת המועצה האזורית. 19.10.2020-
 קוים דיון מחדש בהצעות בפני ועדת המכרזים. 2.3.2021-
 לפיה ארטנט היא הזוכה במכרז.  אישר ראש המועצה את ההמלצה 3.3.2021-

 , בקשה שהתקבלה. לתיקון העתירהסקיי ליין בקשת מועד הגשת  4.4.2021
 .SMBITהוגשה עתירה  28.4.2021
 דיון בשתי העתירה. קוים  11.7.2021

 

עוד חשוב לציין כי עיון בחוברת המכרז מראה כי לא נקבע מועד לתחילת העבודות 

התכנון( וגם לא נקבע מועד לסיום החלק של התקנת המערכות ביצוע מועד )להבדיל מ

לא תאריך התחלה וללא לשנים  5-ותחילת מתן השירותים. התקופה הכוללת נקבעה ל

 קביעה מתי במהלך חמש השנים תתחיל המערכת לפעול. 

 

ה רכי היא  התקינה חדר בק 93.8ארטנט בתשובתה לעתירת סקיי ליין ציינה בסעיף 

 עמדות מתקן וארונות תקשורת.  15סיימה לייצר  6.8.2020וביום  5.8.2020ביום 

 

לטעמי לאורך כל ההליך לא גילתה המועצה האזורית להיטות לקיום המכרז, היא מראש 

מועד סיום הקמת המערכת וגם בדיון היא נתנה הסכמה למתן ו לא הגדירה מועד התחלה

 לגופו של עניין בנושא. מבלי שניתנה החלטה  צו ביניים ועיכוב הליכי המכרז

לפני הדיון בעתירה לגופה(, ביקשה לעצור ההליכים ולבחון סמוך חודשיים לאחר מכן )

)אותו זוכה  שה חודשים לאחר מכן, הוכרז שוב הזוכהימחדש את ההצעות,  חמ

 . ארטנט(

 

לוח הזמנים מצביע על עובדה בולטת, האומדן )החלקי( הוכן עובר לחודש אוקטובר 

 . מאז למרות חלוף כמעט שנתיים ,טרם החלוממשיות . עבודות 2019

שתנו בהתחשב כי במהלך שעמדו בבסיס תחשיב האומדן הייתכן כי ההערכות הכספיות 

בשל מגפת הקורונה  גם בתחום הכלכליעל מדינת ישראל השנתיים עברה טלטלה קשה 

גם למשבר הכלכלי  ,וייתכן 2019שלא ניתן היה לצפות את קיומה בחודש אוקטובר 

  .על יכולות הביצועהשפעה 
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לביטול מכרז תוצאות לא פשוטות, דחייה במימוש ההתקשרות וחשיפת תוכן ההצעות 

ת לא נחפזה המועצה האזורי רךוהאומדן החלקי, אך בהתחשב בעובדה כי לאורך כל הד

 לקדם את הליכי המכרז ובהתחשב בפער הזמנים ממועד הגשת ההצעות והכנת האומדן

 ,  הנזק שייגרם בשל אותה חשיפה יהווה בבחינת הרע במיעוטו. ועד היום

 

עוד יובהר כי תוכן המכרז לא מאפשר במקרה זה לבחור בדרך של תוצאה יחסית, מאחר 

קמת המערכת ותחזוקתה למשך באותו מחיר את ה ווכל מציע התבקש לשקלל בהצעת

שנים.  מבלי שניתן לדעת מתי תוקם המערכת ויתחיל שלב התחזוקה והעיקר מבלי  5

רה, גבוהה או נמוכה. ישניתן לדעת האם הצעת הזוכה שאושרה ללא אומדן, היא סב

בנסיבות אלו אין מנוס מביטול המכרז. המועצה האזורית יכולה כמובן לבחור במכרז 

 הפגיעה הנובעת מחשיפת ההצעות. קטן עוד יותר נה ואז גם תחדש מתכונת שוה

 

אני שב ומדגיש ביטול המכרז נובע רק ממעשי ומחדלי המועצה האזורית מבלי שנפל 

פגם כלשהו בנושא זה בארטנט, על כך המשתמע מכך לרבות הפגיעה בהסתמכותה על 

 זכייתה והנזקים שנגרמו לה עקב הביטול. 

 

 י ליין הסכמתה כי המכרז יבוטל[.]בתום הדיון נתנה סקי

 

          למעלה מן הצורך ולמניעת טעויות בעתיד אתייחס לנושא נוסף שעלה מטיעוני

 סקיי ליין. 

 

 שינוי קריטריונים בדיעבד

כות. לא ילתנאי המכרז פרטה המועצה האזורית בטבלה כיצד יינתנו נקודות הא 18.2.5בסעיף  .10

רויקטים שביצע יש משקל למספר הממליצים או למספר הפהוזכרה בקריטריונים העובדה כי 

כשרצתה בעלת המכרז להתייחס לכמות היא עשתה זו במפורש למשל בתיאור  .המציע בעבר

"כמות המערכות והרכיבים של...כריזה, אזעקה, שליטה בשערים... שהותקנו במסגרת 

 הפרויקטים המוצגים על ידי המציע". 
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ניקוד איכותי לכל מציע  עובר להגשת עתירת סקיי ליין הסתבר לאחר פתיחת  המעטפות ומתן 

כי איכות ההצעות נקבעה גם לפי מספר הממליצים שיש למציע וגם לפי מספר הפרויקטים 

שביצע כל מציע מבלי שקריטריון זה נקבע מראש בתנאי המכרז ומבלי שבשקיפות יידעה 

לפי הכמות. לטעמי מדובר בפגם הפוגע המועצה האזורית כי ניתן לצבור מספר נקודות רב יותר 

בצורה מהותית בשוויון וקביעת קריטריונים חדשים בדיעבד עלולה ליצור רושם כי לפי המציע 

. די בכך כדי להביא לפסילת הניקוד בדיעבד רוצה הוועדה כזוכה היא מתאימה את התנאים ואות

 ותוצאותיו.  

 

 :(31.8.2020) חריש-מועצה מקומית קציר מ.ג.ע.ר בע"מ נגד 8382/19ראו לעניין זה עע"מ 

"יש לבחון את תנאי המכרז כפי שהם נוסחו במסמכי המכרז, וככלל לא יתאפשר לעורך 
המכרז ליתן "פירוש יצירתי" בדיעבד לתנאים אלה, מה שעלול לגרום לזכייתו של פלוני 

במכרז, במקום אלמוני. הדבר אמור במשנה תוקף לעניין נוסחה לחישוב ניקוד הזוכים 
שהיא בבחינת "נשמת אפם" של תנאי המכרז. ברי כי לא ניתן באמצעות פרשנות 

 תכליתית לשנות את תנאי המכרז בפרשנות שאין לה אחיזה לשונית בתנאי המכרז".
 

בשלב של הבחינה מחדש שביצעה המועצה האזורית, רב הנסתר על הגילוי. ועדת המכרזים 

פות ולשמירה על עקרון השוויון,   הדבר בלט למשל והצוות מטעמה לא ייחסו חשיבות לשקי

נקודות.  בדו"ח הצוות המקצועי מיום  8בניקוד קשרים עם לקוחות קודמות, מרכיב לו נקבעו 

לתשובת המועצה האזורית(  צוין כי הצוות לא הסתפק בהמלצות  1)צורף כנספח  23.2.2021

אותו נספח( ונתן להם משקל בניקוד סעיף ב ל 7בכתב אלא "ערך שיחות עם הממליצים" )עמוד 

שיחה, מתי היא נערכה ומה היה תוכנה.  ב"כ המועצה כל אלא שלא מוזכר מי היו הצדדים ל

כי "השיחות לא הוקלטו ולא נערכו  18.3.2021האזורית  הודיעה לב"כ העותרת  במכתבה מיום 

במכתב זה מתיישב  לעתירת סקיי ליין המתוקנת(, לא ברור כיצד האמור 14תרשומות" )נספח 

כללי מינהל להוא מנוגד ובעיקר  המועצה האזורית לעתירה המתוקנת לתשובת 55עם סעיף 

 תקין.

 

בדרך עלומה זו של הסתרת פרטי השיחות לא ניתן לבחון האם פעלה ועדת המכרזים בסבירות 

 והגינות ומה הייתה התשתית העובדתית שעמדה לנגד מקבלי ההחלטה.  
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ועדת המכרזים מנוגדת לכללי המשפט הציבורי, הניסיון לשנות את הניקוד הדרך בה פעלה 

, עלול להביא להעדפת מציע מסוים בניגוד )כפי שהיה עם פתיחת המעטפות( האיכותי בדיעבד

 לתנאים שנקבעו מראש. 

 

טענות  SMBITלא מצאתי  לנכון לדון בטענות נוספות שהתייתר הצורך להכריע בהן, הגם של

לעניין המוצרים שכללה ארטנט בהצעתה המקורית )ראו פרק ה' לעתירתה(  כבדות משקל

, למרות שייתכן ויש לה מפי ארטנט בתשובתה או בדיוןלטעמי ותשובה עניינית לא נמסרה 

 הסבר מתאים.

 

 סיכום

מכרז למתן שירותי אספקה, התקנה, , 17/19לאור כל האמור לעיל אני מורה על ביטול מכרז מס'  .11

 מערכת מצלמות אבטחה במעגל סגור ביישוב עתלית.  ותחזוקה של 

 

מועצה אזורית חוף הכרמל שגרמה במחדליה לפגיעה בדיני מכרזים וביכולת לקבוע -1משיבה 

זוכה כדין במכרז זה תישא בהוצאות המשפט של כל אחת משלוש המציעות שהיו חלק 

 מההליכים בבית משפט זה. 

 

ת בנקאית ההליכים, באילוץ כל אחת מהעותרות להפקיד ערבובהתחשב במספר הדיונים, במשך 

חלק  2במכרז שבוטל מבלי שלמשיבה  2משיבה של ובביטול זכייתה ש"ח,  45,000בשיעור של 

 לשלם כדלקמן: 1בפגמים שהביאו לביטולו, אני מחייב את משיבה 

 ש"ח.  15,000סכום של  41597-07-20לעותרת בתיק -

 ש"ח. 15,000סכום של  62103-04-21לעותרת בתיק -

 ש"ח.  15,000סכום של )ארטנט(  2למשיבה -

 (.ש"ח 30,000)בסה"כ 

  

 לסכומים יתווספו מע"מ, והפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד ליום התשלום בפועל. 

 



 
 משפט לעניינים מנהליים-בחיפה בשבתו כביתבית המשפט המחוזי 

 

  

טופ סקיי ליין מערכות הנדסה בע"מ נ' מועצה אזורית חוף הכרמל  41597-07-20 עת"מ
 ואח'

 אס.אם.בי.אי.טי בע"מ נגד מועצה איזורית חוף כרמל ואח' 62104-04-21עת"מ 
 

  
   תיק חיצוני: 

  

 15מתוך  15

לכל אחת מהעותרות את סכום האגרה ששולם על ידן בצירוף הפרשי  1בנוסף תשיב משיבה 

 בית מיום התשלום ועד ליום ההשבה בפועל. הצמדה ורי

 

המזכירות תשיב לכל אחת מהעותרות באמצעות באי כוחן את הערבות הבנקאית שהופקדה על 

 .היד

 יום מהיום.  30כל הסכומים ישולמו תוך 

 

 , בהעדר הצדדים.2021יולי  26, י"ז אב תשפ"אניתן היום,  

        

 

 

 

 


