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  /16  מ"עת               מחוזי בירושלי
בבית המשפט ה
   לענייני
 מנהליי
בשבתו כבית המשפט 

  

 

ר "ע(אזרחי
 למע� מינהל תקי� וצדק חברתי ומשפטי " [אומ�"תנועת  :בעניי� שבי�
0410967$ 58(  

  או אברה� משה סגל/ד יצחק מינא ו"כ עו"י ב"ע
   �או יעל סינמו/או יהושוע ידי� ו/או רונית וול� ו/ו

  91024, ירושלי�, 2513. ד.ת, 4מרחוב שמואל  הנגיד 
  02+ 6242769: פקס; 02 – 6258643/4: טל

  העותרת               
        
   $ נ  ג  ד    $        

  

  

  מר משה כחלו�, אוצרשר ה .1

 מר ניר ברלובי� , מינהל הדיור הממשלתי .2

  ו'מיכל עבאדי בויאנג' הגב, החשבת הכללית במשרד האוצר .3
  משרד המשפטי�, יטות המדינהכול� על ידי פרקל

  91010ירושלי� , 29צאלח א די� ' רח
   02– 6467011: פקס;  02– 6466472: טל
  

  511932568. פ.ח, מ"ד משאבי ניהול והנדסה בע"חברת אש .4
  60221אור יהודה , 13המפעל ' מרח


  המשיבי
  

  מנהליתעתירה 
  

 יה יתבקש בית המשפטלפ, כנגד המשיבי
למת� צו על תנאי  מוגשת בזאת עתירה מנהלית
יפורס
 מכרז פומבי חדש למת� שירותי להורות למשיבי
 להתייצב ולית� טע
 מדוע לא  הנכבד

וביו
 מת� התשובה יתבקש בית , ניהול נכסי
 למנהלת הדיור הממשלתי במשרד האוצר
לית� מתבקש בית המשפט הנכבד  ולחילופי� , מוחלטלהמשפט הנכבד לעשות את הצו על תנאי 

לחייב את המשיבי
 כ� מתבקש בית המשפט הנכבד  .על פי שיקול דעתו, עד ראוי אחרכל ס
  .מ כדי�"בתוספת מע ד"ט עו"לרבות שכ, הדדית בהוצאות עתירה זו

  

  : ואלה נימוקי העתירה

  

  – הצדדי
 לעתירה  .א
  

, )אזרחים למען מנהל תקין וצדק חברתי ומשפטי" (אומץ"עמותת  נההעותרת הי - העותרת .1

ששמה לה כמטרה לפעול למען מנהל תקין ולמען בקרה ציבורית , שומה כחוקעמותה ר

 .ומשפטית על מעשי רשויות השלטון בישראל

  

ממשלת  של כלכליתההאחראי על קביעת המדיניות האוצר הינו שר  – 1' המשיב מס .2

השנתי לפעילות  תקציב המדינה קביעת, ויסות הפעילות הכלכלית והעסקית במשק ,ישראל

 .הממשלה וחלוקתו למשרדי הממשלה השונים
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בין , המופקד מטעם מדינת ישראל, הינו מנהל מינהל הדיור הממשלתי – 2' המשיב מס .3

. או בחזקת משרדי הממשלה ויחידות הסמך/ונכסים שבשימוש ו על ניהול מבנים, היתר

מיליון  2 -מבנים בשטח כולל של למעלה מ 5,600 - מינהל הדיור הממשלתי אחראי על כ

 .  ר"מ

  

ביצוע תקציב הינה החשבת הכללית במשרד האוצר אשר אחראית על  – 3' המשיבה מס .4

מתקשרת המדינה טעון  שבו חוזה כל .כל הוצאה כספית של משרד ממשלתיאישור , המדינה

 .וכן רכש המתבצע עבור הממשלה עצמה 3המשיבה גם הוא את חתימת 

  

) "ד"חברת אש": להלן(מ "ד משאבי ניהול והנדסה בע"הינה חברת אש – 4' המשיבה מס .5

 . ן עבור גופים ממשלתיים וציבוריים"מנהלת ומטפלת בנדל ,בין היתר, אשר

 

 :העובדות הצריכות לעניי�  .ב
  

ד במכרז פומבי למת� שירותי ניהול לנכסי הדיור "זכתה חברת אש 1997בשנת  .6
 .שני� 6וזאת למש. תקופה של , הממשלתי

 

ד מידי שנה מכח "ועד היו� מוארכת ההתקשרות ע� חברת אש 2003החל משנת  .7
 זאת ,)"המשיבי
": להל�( 1+3י ועדת הפטור של המשיבי� "הניתני� ע האישורי�

המאשרת , 1993 –ג "התשנ ,לתקנות חובת המכרזי�) 3)(ב)(4(3בהתבסס על תקנה 
בנסיבות מיוחדת ומטעמי� מיוחדי� , בי� היתר, הארכת התקשרות ללא מכרז

 .)"תקנות חובת המכרזי
": להל�(שיירשמו 

  

 ההתחדש" הפטור מחובת מכרז"ד באמצעות "רת אשהתקשרות המשיבי� ע� חב .8
 . 2014עד לשנת  ,ל"כנ ,מידי שנה

  

חברת ע� של המשיבי� לקראת סיו� תקופת ההתקשרות , 2014בסו� חודש דצמבר  .9
מת� פטור ממכרז להתקשרות ע� המש. על  ממכרז ועדת הפטור המליצה ,ד"אש

נוספת לתקופה , ל"הנ �לתקנות חובת המכרזי) 3)(ב)(4(3תקנה י "עפ, ד"חברת אש
מכרז למועד בחירת זוכה באו עד , 31.12.15 תסתיי� ביו�ו 1.1.2015שתחל ביו� 

צוי� מפורשות כי הפטור מתבקש , כאשר .ה�ינלפי המוקד� מב, חדש שיפורס�
עוד , שכ� בכוונת המשיבי� לפרס� מכרז פומבי בהקד�, ונדרש לתקופה קצובה

 .5201במהל. המחצית הראשונה של שנת 

  

 :וכ. נאמר .10

  

בי� יתר הסיבות לכ0 שההתקשרות ע
 החברה הוארכה בפטור ממכרז "
אג1 החשב  2008כלולה העובדה שבאוגוסט , ועד היו
 2005מאז שנת 

לבחירת חברת ניהול אול
 מכרז זה  04/2008הכללי פרס
 מכרז פומבי 
בימי
 .... נפסל והסתיי
 מבלי שנבחר בו זוכה בגלל סוגיות משפטיות
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פועלי
 להשלמת הכנת מסמכי , לה בחטיבת נכסי
 רכש ולוגיסטיקהא
המכרז בכוונת החטיבה לפרס
 מכרז פומבי לחברת לניהול נכסי
 במהל0 

מתוכנ� להתפרס
 מכרז לחברת ניהול נכסי
 במהל0 ... התקופה הקרובה
  )מ.י, ההדגש אינו במקור(. "2015המחצית הראשונה של שנת 

 

ד "ע� חברת אשהארכת התקשרות  אתד האוצר אישרה החשבת הכללית במשר, בר� .11
 .30.6.2015יו� עד לוזאת , בפטור ממכרז לתקופה קצרה יותר

  

' כנספח אומסומ� , 23.12.14ב העתק סיכו
 ישיבת ועדת פטור ממכרז מיו
 "מצ
  .לעתירה

 

התחדשה , ל"כנ, משלא פורס� כל מכרז פומבי ובניגוד להתחייבות המשיבי� .12
וזאת עד , נוספי� חודשי� 3למש. , 18.5.2015ביו�  ,ד"רת אשע� חב ההתקשרות

לפי המוקד� , מכרז חדש שיפורס�בחירת זוכה ב או עד למועד 1.10.2015ליו� 
 .ניה�מב

  

 .לעתירה 'בכנספח � ומסומ, 18.5.2015פרוטוקול ועדת מכרזי
 מיו
 ב העתק "מצ

  

לא פורס� , שרה שני
כבר קרוב לשלוש ע, ועד היו� 2003משנת  - ובמילי� אחרות .13
ד ממשיכה לנהל את נכסי הדיור הממשלתי "י המשיבי� וחברת אש"מכרז חדש ע

 . המאפשרת פטור ממכרז לתקנות חובת המכרזי�) 3)(ב)(4(3תקנה מכח 

 

המשיבי
 ההתקשרות המצטברת בי� שווי היק1 יצוי� כי , רק כדי לסבר את האוז� .14
' ראה נספח ב( 2מיליו�  200 $בכועד היו
 מסתכ
  1997ד משנת "חברת אשו

 ).  לעיל

 

פנתה העותרת אל המשיבי� בבקשה לקבל את הסכמי ההתקשרות  7.11.2013ביו�  .15
למש. תקופה של למעלה מעשור ד ובמטרה לברר מדוע לא פורס� "ע� חברת אש
 .למת� שירותי ניהול לנכסי הדיור הממשלתימכרז פומבי 

  

  .לעתירה 'כנספח גומסומ� , 7.11.2013ב העתק פניית העותרת מיו
 "מצ

  

 .פנייתה זו של העותרת נענתה ריק� .16

 

, 27.8.2015ביו� , נאלצה העותרת לפנות פע� נוספת אל המשיבי�, בהתא� לכ. .17
בבקשה כי , 1958 –ט "תשי, )החלטות והנמקות(בהתא� לחוק לתיקו� סדרי מנהל 

שלתי כבר למעלה יבהירו מדוע ולמה לא פורס� מכרז בעניי� ניהול נכסי הדיור הממ
אשר אישרו את הארכות מפע� לפע� " טעמי� מיוחדי�"מעשור ומה� בדיוק אות� 

 .למש. תקופה כה ארוכה
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' כנספח דומסומ� , 27.8.2015ב העתק פנייתה הנוספת של העותרת מיו
 "מצ
  .לעתירה

  

 –ט "תשי, )החלטות והנמקות(דא עקא וחר� הוראות החוק לתיקו� סדרי מנהל  .18
  .טרחו המשיבי� לענות א� לפנייתה זו של העותרתלא , 1958

 

בעתירה לבית המשפט העליו� בשבתו  2.12.2015פנתה העותרת ביו� , בהתא� לכ. .19
במסגרתה התבקש בית המשפט , )18239/15 "במסגרת בג(כבית די� גבוה לצדק 

הנכבד להורות למשיבי� לית� טע� מדוע לא יפורס� מכרז פומבי חדש למת� שירותי 
 . ול נכסי� למנהלת הדיור הממשלתי שבמשרד האוצרניה

  

. המשיבי� לעתירה יה� המקדמיות שלהוגשו תגובות 2016במהל. חודש פברואר  .20
כי אי� לה כל התנגדות לקיו
 , בי� היתר, עלה, לעתירה 4מעיו� בתגובת המשיבה 

1$וכי היא דווקא מעדיפה כי שירותיה למשיבי
 , מכרז למת� שירותי
 כאמור לעיל
 .יינתנו מכוחה של התמודדות במכרז 3

  

כנספח ומסומנות במאוחד , ב העתק תגובת
 המקדמית של המשיבי
 לעתירה"מצ
 .לעתירה 'ה

  

על לפיו הורה בית המשפט הנכבד על דחיית העתירה , נית� פסק די� 22.2.2016ביו�  .21
 .לאור סמכותו המקבילה של בית המשפט הנכבד דנ� לדו� בעתירה זוהס� 

  

 .לעתירה' וכנספח ומסומ� , העתק פסק הדי� ב"מצ

 

 ד"המשיבי� את התקשרות� ע� חברת אשעד מועד זה ממשיכי� כי  –יצוי� ויודגש  .22
, חר� התחייבות� המפורשת לפרסו� מכרז פומבי לחברת ניהול נכסי�, ללא מכרז

 . בניגוד לכל די�, התחייבות אשר לא עמדו בה

  

23. 
חידלו� יד
 של ש העותרת כי נראה תטע�, לאור התנהלות
 זו של המשיבי
ד
 של מצהמשיבי
 לא נובע מרשלנות מסוימת אלא כי מדובר בהתנהלות מכוונת 


 .המשיבי

 

כל , אשר מיצתה את דרכי הפניה למשיבי�, בנסיבות אלה לא נותרה בידי העותרת .24
 .אפשרות אחרת מלבד לפנות לבית המשפט הנכבד בגדרי עתירה זו

  

 :הטיעו� המשפטי  .ג

  

 במקרי� המכרזי� דיני בתחו� מנהלית בהחלטה יתערב המשפט+ביתהיא כי  הלכה .25
 או, מנהלית החלטה הפוסלת השיפוטית הביקורת מעילות אחת נתקיימה שבה�
 היסוד עקרונות את המפר מהותי פג� נפל, ממכרז הפטור או, המכרז בהליכי כאשר
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 הציבורי האינטרס דבצ זאת, וההגינות השוויו� עקרונות ובכלל�, המכרזי� דיני של
אבו ' מדינת ישראל נ 334/01א "ע: ראה( ציבור בכספי וחסכו� נהלהמ יעילות שעניינו
' נ 1986 מחשבי
 ותמערכ טלדור 11572/05מ "עע; )2003( 895, 883) 1(ד נז"פ, שינדי
 עפר עבודות רו� 3499/08מ "עע; )19.6.06] (פורס� בנבו[ מ"בע מערכות סטור'אימג

; )18.1.09] (פורס� בנבו[ עפולה עיריית – המכרזי
 ועדת' נ מ"בע. א.מ ופיתוח ייזו

] פורס� בנבו[ מ"בע מחשבי
 תקשורת מגלקו
' נ מ"בע 555 ברק 5408/12מ "עע
פורס� [ הביטחו� משרד' נ מ"בע תיירות שירותי אשת 5525/13מ "עעו; )14.2.13(

 )).19.5.14] (בנבו

 

ות בעתירה זו מצביעות על פגיעה חמורה בשלטו� העותרת תטע� כי העובדות הכלול .26
 . החוק במדינת ישראל ועל התנהלות בלתי סבירה ובלתי מידתית של המשיבי�

 

מוכרת פרטית חברה עסקית ש, עצ� ההתנהלות החריגה והמתמיהה כמפורט לעיל .27
במש. , ח רבי�"בתמורה למיליוני ש את שירותיה למשרד ממשלתי מרכזי במדינה

מהווה פגיעה קשה וחמורה  –ללא פרסו� מכרז חדש  ,ת ברציפותשני� כה רבו
 .נהל התקי�ובכללי המ, וויו� והתחרות ההוגנתבעקרונות הש

  
  :חובת קיו
 מכרז

 

כל תאגיד , המדינה": קובע כי, 1992 –ב "תשנ, לחוק חובת מכרזי� 2סעי�  .28
זה לא יתקשרו בחו, גבוההקופת חולי
 ומוסד להשכלה , מועצה דתית, ממשלתי
אלא , או לרכישת שירותי
, או לביצוע עבודה, סקה בטובי� או במקרקעי�לביצוע ע

 ".פי מכרז פומבי הנות� לכל אד
 הזדמנות שווה להשתת1 בו$ על

  

מן הראוי , לשם ההמחשה, ובכל זאת, על חשיבותו של הליך המכרז למותר להכביר מילים .29

אגודה שיתופית  -1986אליקים  6176/93ץ "בגב להביא מדברי בית המשפט העליון

ציין שם  ,162, 158) 2(ד מח"פ ,מינהל מקרקעי ישראל' נ מ"חקלאית להתיישבות בע

 :השופט טל כדלקמן' כב

 

משפט זה במספר $על חשיבותו של הלי0 המכרז עמד בית"
המועצה המקומית בית ' נ' גוזל� ואח ,76368/ �"בגב. הזדמנויות

 :511' בעמ, )כתוארו אז(אמר השופט שמגר ', שמש ואח

 :שניי
 הרעיונות העיקריי
 ביסודו של המכרז'

ידי ניהול $ היינו הבטחת ממשל תקי� על $ האינטרס הציבורי ) א(
של הרשות בדר0 שיש בה משו
 מת� סיכוי שווה ויחס זהה  ענינה

בשל אינטרס זה על הרשות לכלכל . והוג� לכל איש מתו0 הציבור

, מעשיה באופ� כזה שלא תעניק זכויות במת� אספקה או שירותי

פני
 וליצור $ שנועדו להבטיח שוויו� והעדר משוא, פי כללי
$ אלא על

 ....פקדי
 על המנהל הציבוריהמו אמו� בשיקוליה
 והוראותיה
 של

, המטרה להשיג מ� הקבל� או הספק, משמע $האינטרס העסקי . ב
, את האיכות המעולה ביותר האפשרית, המציע שירותי
 או אספקה

תמורת מחיר נמו0 ככל האפשר ותו0 המועד , של השירות או המוצר

  'התוא
 דרישותיה של הרשות

של שר הפני
 שאישר משפט זה החלטה $ עוד קוד
 לכ� ביטל בית
א
 נוכח , כפי שהיה מוסמ0 לעשות, מכירת מקרקעי� ללא מכרז

) בב)(2(1תקנה ( '� עריכת המכרז לא תביא תועלתישבנסיבות העני'
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בלת� של הצעות ודרכי הזמנת� וק מכרזי
(תקנות העיריות ל


  :אומר ש
 בית המשפט). 0$1959"תש, )מחירי

המנהל התקי� מחייב שהאזרחי
 יהיו שווי
 לפני החוק ושרשות ...'
ת� לכל אזרח הזדמנות שווה להציע יציבורית אשר מוכרת מנכסיה ת


בישקו 475, 73410/צ "בג( 'לה מחיר ולהיות בי� המועמדי
 לרכישת
  .")784' בעמ, ])2[עניי� בישקו  $להל� (' שר הפני
 ואח' נ' ואח

  

פז חברה לנפט  1475/02) יפו- אביב- תל(מ "עתיפים לעניין זה אף הדברים שנקבעו ב .30

' עמב ,2172, )1(2004מח -תק ,מ"ברה האמריקאית ישראלית לגז בעהח' מ נ"בע

  :כי, ]1[ 2185

  
הגשמת , הראשו�: המכרז הציבורי מושתת על שני עקרונות יסוד"

המטרה הציבורית של שמירה על עקרו� השוויו� וטוהר המידות על 

הוא פרי פיתוחה , עקרו� זה. ידי מת� הזדמנות שווה לכל המציעי

צ "בג(של המכרז הציבורי " נשמת אפו"סוקה והנו של ההלכה הפ
הוא מצא ביטויו ) 496, 499) 1( ד כב"פ, שר העבודה' שרמ� נ 6847/

, $1992ב "התשנ, חוק חובת המכרזי
ל 2ג
 בחוק החרות כי סעי1 
קובע מפורשות את חובת המדינה ותאגידיה לקיי
 מכרז פומבי 

העיקרו� השני של  ".הנות� לכל אד
 הזדמנות שווה להשתת1 בו"
המכרז הציבורי הוא השאיפה לנהוג ביעילות ובחיסכו� בכספי 

ות מנגנו� הציבור על ידי השגת מירב היתרונות למזמי� באמצע
המועצה המקומית ' נ' גוזל� ואח 368/76, 376צ "בג: וראו( התחרות

של  חוזי� ומכרזי�, שלו' ג; 505, 512+511ד לא "פ, 'שמש ואח$ בית
  .")162) 1999+ס"תש(הרשות הציבורית 

 

פומבי עניי� חשיבות קיומו של מכרז בענייננו ליפי� א� דברי� אלו ותרת תטע� כי הע .31
 . לניהול נכסי הדיור הממשלתי

 

) 3)(ב)(4(3תקנה הכיר המחוקק באפשרות לחריג וקבע במסגרת , לצד העיקרו� האמור .32
סקה משרד בחוזה לביצוע ע כי התקשרות, 1993 –ג "תשנ, לתקנות חובת המכרזי�

, אינה טעונה מכרז, לביצוע עבודה או לרכישת שירותי�, מקרקעי�בטובי� או ב
ומטעמי�  בנסיבות מיוחדות, באישור החשב הכללי או מי שהוא הסמיכו לכ.

 .מיוחדי� שיירשמו

  

כ. שיעשה בה� , הלכה היא כי את התקנות המקנות פטור ממכרז יש לפרש בצמצו� .33
אריאל הנדסת חשמל רמזורי
  14672/90 "בג(שימוש רק במקרי� חריגי� ומיוחדי� 

שר ' זוהר נ 16057/00 "בג; )1992( 267) 3(ד מו"פ, עיריית חיפה' מ נ"ובקרה בע
 11בפסקה , מדינת ישראל' הייב נ 11085/05בג1 ;)2002( 573, 569) 3(נו ד''פ, האוצר

 )).19.08.10, לא פורס�(

  

וכי בכל , "מקרה חריג ומיוחד"המקרה שלפנינו אינו נופל לגדרי כי , העותרת תטע� .34
טעמי� מיוחדי� או נסיבות מיוחדות המצדיקי� בענייננו  מתקיימי�אי� ולא מקרה 

 .מכרז למשיבי� לאור. למעלה מעשור מת� פטור מחובת קיו�

  

על מנת זאת , מכרז ציבורי מו שלדווקא בענייננו קיימת חשיבות רבה לקיו + להיפ.   .35
ועל מנת   1+3לאפשר לחברות נוספות הזדמנות שווה לתת את שירותיה� למשיבי� 
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בטח ובטח ( לנסות ולחסו. לקופה הציבורית אשר נושאת בעלויות התקשרויות אלו
 מאות מיליוני שקלי�לה עלאור. השני� האחרונות  ק� שווי ההתקשרותכאשר הי

  .)לקופה הציבורית
  

  :י
סבירות החלטת המשיב חוסר

  

עילת . מוטלת החובה לפעול בסבירות י�טע� כי על המשיבת תוסי� ותהעותר .36
תו. התמקדות בהלי. איזו� , הסבירות עניינה באופ� הפעלת שיקול הדעת

ומת� המשקל הראוי לשיקולי� אלו  קולי� הרלבנטיי�שקילת השי, האינטרסי�
החלטה מנהלית עשויה להיפסל א� היא לוקה בחוסר סבירות . במסגרת ההחלטה

עשויה ללמד , שיש בה משו� אי צדק בולט, כאשר תוצאה בלתי סבירה, מהותי
הדלק הישראלית ' דלק חב 8434/00א "ע :אהר(כשלעצמה על פג� בהלי. עצמו 

 .)705 – 703' עמב, 693) 3(ד נו"פ מ"י� בעיגזית ושח
 חברה לבנ 'נ' מ ואח"בע

 

  :כדלקמ�נקבע , 437, 421) 1(ד לה"פ ,רשות השידור' מ נ"דפי זהב בע 1389/80 "בגב .37
  

ות משפט זה רואה בחוסר הסבירות עילת פסל$ההלכה של בית"
נהלי בלתי דעת מ$ שיקוליפסול ומכוחה , היאהעומדת על רגליה 

וג� א� ההחלטה , ג� א� תוצאתו אינה החלטה שרירותית, סביר
י� ילב תו. שקילת כל הגורמי� הנוגעי� לענ+התקבלה בתו�

  ".והגורמי� אלה בלבד
  

מו כעילה לפסילתו של שיקול דעת כשלעצהוכר חוסר סבירות  +ובמילי� אחרות  .38
עקרו� הסבירות . י מקנה חופש בחירה בי� אופציות שונותשיקול הדעת המנהל .נהלימ

כאשר הרשות המנהלית לא . קובע תחו� של אופציות שהינ� סבירות בנסיבות העניי�
   הרי ששיקול דעתה ייפסל בשל חוסר סבירות, נתנה משקל ראוי לאינטרסי� השוני�

 

מכרז פומבי  שלא לקיי� י�משיבחלטת הכי מהאמור לעיל עולה כי ה, העותרת תטע� .39
אינה , לוקה בחסר, ציבורי לצור. ניהול נכסי הרכוש הממשלתי לאור. למעלה מעשור

 .ועל כ� אי� היא יכולה להיוותר על כנה, סבירה

  

שהוא נשמת אפה של חובת קיו� הליכי , הפרה בוטה של עקרו� השוויו�המדובר ב .40
ת� הזדמנות שווה היא במ המטרה המרכזית בקיו� הליכי מכרז על ידי המדינה. מכרז

מדובר בהקצאת משאבי
 . לגופי� שוני� להתחרות על אספקת שירותי� למדינה

ד אינה החברה היחידה במדינה "אשר בוודאי ובוודאי שחברת אש, והו� ציבוריי

  .שיכולה להציע את שירותיה כמנהלת נכסי המדינה

  

וצאות מת� נראה על פניו כי המשיבי� לא הביאו בחשבו� את כלל השיקולי� ות .41
לא  י�המשיב +כ. למשל  ,ד לאור. למעלה מעשור"הפטור ממכרז לחברת אש

פוגעת במטה לחמ� של רבי�  �תוצאת החלטתש בכ. ה�במסגרת שיקולי והתחשב
וכ� בחופש העיסוק  מקרב הציבור אשר יכלו להתמודד במכרז לו היה מפורס�

; כבוד האד
 וחירותו: חוק יסודלמדובר בזכויות יסוד חוקתיות בהתא� . שלה�
 .חופש העיסוק: חוק יסודו

  

ל שוב ושוב בסכומי "הסיבות והמניעי� לחידוש ולהארכת ההתקשרויות כנ, זאת ועוד .42
הכוונה המוצהרת לקיי� שכ, (!)4מיליו�  200 +המתקרב לעתק ובהיק� כספי כולל 

) מערכתית/מנהלית/משפטית(כל נורמה רלוונטית פ "מכרז פומבי כנדרש וכמצופה ע
מעלה  –כדי לשכנע  �שיש בה י�בלא שנית� לדבר טע� ונימוק סביר, אינה מתממשת



8 

 

לפניות מצד המשיבי� העדר התייחסות כלשהיא ; לפגיעה בטוהר המידותחשד כבד 
לכל , מדובר לכאורהתטע� העותרת כי מכל מקו� ! י� חשד זהמעצ –ל "העותרת כנ

 .בחריגה רבתי מכללי המנהל התקי� הנהוגי� והמחייבי�, הפחות

  
  :החלטת המשיבי
 אינה מידתית

 

העותרת תטע� כי החלטת המשיבי� שלא לקיי� מכרז פומבי לניהול נכסי�  .43
י� שני�  מבלי ד כבר קרוב לעשר"ממשלתיי� ולהותיר את הניהול בידי חברת אש

 .לקיי� מכרז אינה מידתית

 

: מבח� המידתיות בכל החלטה מנהלית של רשות כולל בחובו שלושה מבחני משנה .44
מבח� האמצעי שפגיעתו פחותה ומבח� האמצעי ; מבח� התאמת האמצעי למטרה

 15016/96 "בג; )1995( 1) 1(ד מט"פ, ר החינו0ש' עטיה נ$ב� 13477/95 "בג(המידתי 
 )).1997( 1) 4(ד נא"פ, שר התחבורה' חורב נ

  

מנהלת , פס –ד נעמה קאופמ� "אל עו 2פנה המשיב  28.5.2015ביו� , בענייננו .45
ד לתקופה "אש בבקשה להארי. את ההתקשרות ע� חברת, הסיכוני� הראשית

 .וזאת על מנת להבטיח את רציפות הטיפול בנכסי המדינה, נוספת

  
  .לעתירה' זכנספח ומסומ� , 28.5.15מיו
  2ב העתק פניית המשיב "מצ

  

לשיטת המשיבי� אי קיו� המכרז לאור. תקופה כה ארוכה מוצדק בשל , דהיינו .46
 .החשיבות לטיפול רצו� ומתמש. בנכסי המדינה

 

כי אי קיו� מכרז פומבי לאור. תקופה כה ארוכה אינו , להיות חולקאי� ולא יכול  .47
" הרציפות"מידתי וגור� לפגיעה חמורה באינטרס הציבור וכי אי� להצדיקו בחשיבות 

 . בטיפול בנכסי המדינה

 

הבעיות  יכה גדולי� ועצומי� וכה�  'קשיי�'הכי יעלה על הדעת עותרת תטע� כי לא ה .48
של פרסו� מכרז פומבי חדש  לחלוטי�מניעתו ות עד כדי סבוכרבות וה� כה הסובבות 
+ ד מזה כ"רציפות והתמשכות המכרז מול חברת אש .במש. שני� כה רבות, כמתחייב

ומשכ. על בית המשפט הנכבד להתערב , שנה בקירוב אינו מידתי כלל וכלל 20
  .בשיקול דעת המשיבי� בעניי�

  

   :שיקולי
 זרי

 

אי פרסו� המכרז העובדות כפי שיפורט להל� מלמד כי כי צירו� כל , העותרת תיטע� .49
 .שכ� אי� להתנהלות מעי� זו כל הסבר אחר, שיקולי� זרי� ופסולי�נובע מ

 

מחשבות קשות ה� להוכחה "שכ� , הוכחת קיומ� של שיקולי� זרי� הינה קשה, אכ� .50
מועצת ' מוסקובי� נ 1571/89 "בג :ראה" (ומחשבות שלא כדי� על אחת כמה וכמה


ראיות "אי� מנוס מלהיעזר לא פע� ב, על כ�). 246, 236) 2( ד"ד מ"פ, השמאי
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' פלצמ� נ 16840/01 "בג: ראה(המצביעות על שקילת השיקולי� הזרי� " נסיבתיות
כאשר בטענת אפליה פסולה עסקינ� אי� להסתפק ", אכ�). 121) 3(סד "פ, ל"הרמטכ

שמא מסותרת כא� , אלא יש לבדוק היטב ג
 בסמוי מ� העי�... במה שגלוי לעי�
  ).121+122, 113) 3(ד לח"פ, שר האוצר' וותאד נ 200/83צ "בג: ראה" ('אפליה בכיסוי'

 

על מנת להעביר את הנטל לכתפי הרשות " ספק מהותי"כי די ביצירת , עוד יצוי� .51
, שר האוצר' דקל נ 14566/90 "בגראה ( המנהלית להוכיח שלא נשקל השיקול הזר

  ).37, 28) 1(ד מח"פ
  

מהותי  חששלפחות , ת הצליחה ליצורנראה כי העותר, מכל הנתוני� האמורי� לעיל .52
שיש בו בכדי להעביר הנטל על כתפי המשיבי�  י�בדבר השיקולי� הזרי� של המשיב

 .לסתור שיקולי� פסולי� אלה

 

 :הסעד המבוקש  .ד
  

שומרת העותרת על זכותה לתק� או , או מסמכי� נוספי�/ככל שיתגלו פרטי� ו .53
 .בגדרי עתירה זולהוסי� על הטענות העובדתיות והמשפטיות הכלולות 

 

לבית המשפט הנכבד הסמכות המקומית והסמכות העניינית לדו� בעתירה ולית� את  .54
   .הסעדי� המבוקשי� בה

 

יתבקש בית המשפט , על יסוד התשתית העובדתית שהונחה בפני בית המשפט הנכבד .55
ולאחר , כמבוקש ברישא של העתירה, להוציא מלפניו צו על תנאי כנגד המשיבי�

 .להפכו למוחלט, ת המשיבי� ושמיעת טיעו� בעל פהקבלת תגוב

  

ט "יתבקש בית המשפט הנכבד לחייב את המשיבי� בהוצאות העותרת ובשכ, בנוס� .56
 .מ כדי�"ד בתוספת מע"עו

  
  

_______________    
  ד"עו ,יצחק מינא                      

  כ העותרת"ב                     
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  ת צ ה י ר 

  
לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת כולה , 3028461' מס .ז.תבעל , אריה אבנרי, מ"אני הח

מצהיר בזה , וכי א
 לא אעשה כ� אהיה צפוי לעונשי
 הקבועי
 בחוק, ואת האמת בלבד

  :כדלקמ�
  

 . ל"ר הנהלת העותרת בעתירה הנ"הנני יו .1
  

 . תצהירי זה נית� בתמיכה לעתירה ולאימות האמור בה .2
  

 .לעתירה הוא בידיעתי האישית 1+24פי� האמור בסעי .3
  

אני מצהיר כי כל הטענות המשפטיות המופיעות בעתירה זו הינ� לפי מיטב ידיעתי  .4
  . י עצה משפטית שקיבלתי"המקור לידיעתי ולאמונתי הוא עפ. ואמונתי

  

  :  זו חתימתי ותוכ� הצהרתי אמת ולראייה באתי על החתו
, אני מצהיר כי זהו שמי .5
  

                _________________  
  אריה אבנרי                        

  
  אישור           

  
הופיע בפניי מר אריה אבנרי _________ מאשר בזה כי ביו
 , ד יצחק מינא"עו, מ"אני הח

ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת וכי , 3028461' מס. ז.שזיהה עצמו לפניי באמצעות ת
הצהרתו דלעיל וחת
 עליה  אישר נכונות, עי
 בחוקא
 לא יעשה כ� יהיה צפוי לעונשי
 הקבו

  . בפניי
                

______________________          _____________________  
  ד "עו, יצחק מינא                        תארי0                

 

 


