
 

 

 

 

, והאם דוקטרינת שהוא מפרסםבהליך תחרותי  תניית שיפוט זרמשרד הביטחון מוסמך לקבוע  האם

 ?תחום המשפט המינהלימ משפטיים כיםנאות חלה על הלי-פורום לא

 לקוחות וידידים נכבדים, 

 2190/20 בר"מב( מזוזג ו, סולברלמןפוג )כב' השופטים בית המשפט העליון  בעדכון זה נסקור בפניכם את עיקרי פסק דינו של

G&B Packing Co.  'נSerra International, Inc.  (25.10.2020) ,בו ייצגנו את המבקשת  ,G&B Packing,  בבקשת רשות ערעור

   .ףסל העעתירה מינהלית בקשה לסילוק  שדחתהעל החלטת בית המשפט לעניינים מינהליים בירושלים  

 

תחרותי  הבהליך זר השיפוט התניית   בשאלת תחולתה של דן ואת הערעור לגופו, בקשת רשות הערעורקיבל את ש ,פסק הדין

משפטיים  הליכים נאות על -פורום לאדוקטרינת  ה של תחולתשאלת ב ,לניו יורקשפרסמה משלחת הרכש של משרד הביטחון 

בקשה  מינהליים הדוחה םת משפט לענייני ש בקשת רשות ערעור על החלטת בייאם ניתן להג הלאש כן ב, ושהמדינה היא צד להם

 .  ט( לתקנות בתי משפט לעניינים מינהליים3)ב()12מכוח תק'  לסילוק על הסף

 

 ות: ו שלוש קביעות תקדימינקבעפסק הדין ב

ולא רק  ) שלב המכרזיקשורים לה סכסוכים על  כי יש לאכוף את תניית השיפוט הזר שעוגנה במסמכי ההליך התחרותי, חתהא

 כדי לחרוג מהסכמות הצדדים בדבר מקום השיפוט. אופייה של משלחת הרכש כגוף מינהלי ב יד  לאו ,(לשלב החוזיביחס 

אופייה המינהלי של משלחת  והגם ש , היא צד להםשהמדינה  חלה גם בהליכים מינהליים דוקטרינת פורום לא נאות כי ,השנייה

מקום שמירב הזיקות של   ישראלהבירור ב לעבר קיוםאת הכף להטות   עלת משקל לישראל, אין בכך כדיזיקה ב םהרכש מקי

  .ך הן לארה"בהסכסו

על החלטת בימ"ש  , שמתירה הגשת בקשת רשות ערעור לתקנות בתי משפט לעניינים מינהלייםט( 3)ב() 12תקנה י כ,  השלישית

מאפשרת  , פורוםה  נאותות  ינןשעני  טענותבשל  בשל קיומה של תניית שיפוט או עיכוב הליכים חה בקשה ללעניינים מינהליים הדו

      .עילות אלושל ב על הסףבקשה לסילוק להגיש בקשת רשות ערעור גם על החלטה הדוחה 

 

 לפירוט נוסף ולהרחבה, ראו להלן:

ם בירושלים בקשר עם  ם מינהלייש לעניינילביהמ" .Serra International Incבעתירה מינהלית שהגישה חברת  ראשית ההליכים

 G&Bבעתירה, שהופנתה כלפי   .G&B Packingמשרד הביטחון לניו יורק, בו זכתה ת הרכש של רותי שפרסמה משלח הליך תח

Packing משרד הביטחון ומשלחת הרכש, ביקשה ,Serra   לעיין בכלל מסמכי ההליך התחרותי הנזכרים בתקנות חובת המכרזים
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מועד להגשת עתירה כנגד זכיית  אריך את הההצעה הזוכה, ולהות מערכת הביטחון(, לרבות ים )התקשרויחובת המכרז ובתקנות

G&B Packing.   

תניית  את העתירה מחמת קיומה של  על הסף טענו, בין היתר, כי יש לסלק  ל הסףלסילוק העתירה עבמסגרת בקשה שהגשנו 

ניו יורק  ין החל במדינת הד חוליך התחרותי ועל כל התקשרות מכוחו יבמסמכי ההליך התחרותי, לפיה על ההלשיפוט זר שעוגנה 

סכסוך לגביהם יתברר במדינת ניו יורק. עוד טענו בהקשר זה, כי העותרת מושתקת ומנועה מהעלאת טענות בדיעבד כנגד  וכל

ביהמ"ש  ענו כי ף, טבנוסיך מבלי להתנגד לאיזה מתנאיו. חוקיות תניית השיפוט הזר לה הסכימה בעצם הגשת הצעתה בהל

לדון בהליך, שכן ההתקשרות עם הספק הזוכה בהליך התחרותי כמו גם ההליך  ים והטבעיאינו הפורום המתאלעניינים מינהליים 

ממומן מכספי הסיוע הביטחוני שמקבלת מדינת ישראל מהממשל האמריקאי; ההליך התחרותי מתנהל מתחילתו  התחרותי עצמו 

ליך התחרותי  וא ההות; וההתקשרות נשרק חברות אמריקאירק כלפי חברות אמריקאיות, ומשתתפות בו ועד סופו בארה"ב; מופנה 

 נועדה להתבצע בארה"ב.

 

, הגשנו בקשת רשות ערעור בשם  על הסףהעתירה ק לסילו יים, הדוחה את הבקשהעל החלטת בית המשפט לעניינים מינהל

G&B Packing . 

  ט(3)( ב)12  תקנהי בגדר קבע כי החלטת ביהמ"ש לעניינים מינהליים באהביהמ"ש העליון קיבל את בקשת רשות הערעור, ו

כוב לעיבקשה בקשת רשות ערעור על החלטה הדוחה מתייחסת להגשת תקנה זו ש  , אףלתקנות בתי משפט לעניינים מינהליים

למנוע  –  ט(3) )ב(12תק'  היגיון העומד בבסיסהשמהטעם  , בין היתר, תזא  .מכוח תניית שיפוט או טענת פורום לא נאות הליכים

על הסף  העתירה קשה לסילוק בדחתה  ור,  כזכש)  בהחלטת בית המשפט לעניינים מינהלייםיים גם תקמ – ניהול של הליך מיותר

   (.הפורום לנאותות  של תניית שיפוט וטענות הנוגעותב

 

על השלב החוזי והן הן הזר, היא חלה של תניית השיפוט קבע בית המשפט העליון כי על פי לשונה המפורשת   לגופו של הערעור,

בית המשפט   .בלבדחלה בשלב החוזי כ תניית השיפוט הזר   יש לפרש את יהלפ Serra דחה את טענתומשכך, רזי, המכ על השלב

קים  ל משלחת הרכש עם ספתכלית תניית השיפוט הזר היא להסדיר את התקשרותה הבינלאומית ש, כי שר זהבהק אף העיר

ראש של מנגנוני יישוב סכסוכים  אמצעות קביעה מתר במימוש כספי הסיוע ולעודדם להשתתף בו בין היאמריקאים כחלק מ

   ישים וזמינים להם.נג

הנדרשים בהלכה הפסוקה כדי להצדיק סטייה  מיוחדים הטעמים בענייננו לא מתקיימים הכי ך קבע בית המשפט  בהמשך לכ

פיה אכיפת תניית  ל  Serraאת טענת  בעניין זה בית המשפט גם דחה ק. מהסכמת הצדדים להתדיין לפני בתי המשפט בניו יור

הרכש בכובעה , שכן במקרה זה פעלה משלחת מינהליתעל פעולות משלחת הרכש כרשות רת שיפוטית השיפוט הזר תמנע ביקו

א " באופיין( להליות שטענותיה )גם אלו ה"מינ עילה לסבורכל  Serraהוצגה על ידי לא , וממילא מסחרית-כצד להתקשרות עסקית

 שפט בניו יורק.י המבתתזכינה לבירור הוגן ב

 

כי  קבע ו , שהמדינה צד להם על הליכים מנהלייםאף נאות חלה לא דוקטרינת הפורום בע קביעה תקדימית כי בית המשפט אף ק

ם  והן מהטעם שציפיית, ארצות הבריתהן למרב הזיקות ש , הן מהטעםהוא בניו יורק לדון בהליךהפורום הנאות לגופו של עניין 

בית המשפט  שעליו הוסכם ולא בישראל. פורום  ררנה על ידי הכי טענות לגבי ההליך התחרותי תתב הסבירה של הצדדים הייתה

כים  גשת להלים מלעלולה להרתיעט בישראל משפוונטיים להתדיינות בבית ף הוסיף, כי "גרירת" הספקים האמריקאים הרלא

 .ם של משלחת הרכש בעתידתחרותיי
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חר שהגישה הצעה מבלי  כנגד תניית השיפוט הזר לא יהענותמט מושתקת  Serraכמו כן, קיבל בית המשפט את הטענה כי 

   ותי.דע לה כי לא זכתה בהליך התחרא לאחר שנואל להסתייג מתנייה זו, 

 

  50,000ם של בסכווהמדינה  G&B Packingלשאת בהוצאות  Serra-לפיכך, קיבל בית המשפט העליון את הערעור לגופו והורה ל

 כל אחת.  ₪ 

 

ב החוזי והן על  הן על השל, זר שעוגנה במסמכי ההליך התחרותינקבע כי יש לאכוף את תניית השיפוט הפסק הדין  ב ,לסיכום

ט(  3)ב() 12תקנה י , וכהיא צד להםשהמדינה   דוקטרינת פורום לא נאות חלה גם בהליכים מינהליים כי ,עוד נקבע. השלב המכרזי

בשל  על הסף ילוק גיש בקשת רשות ערעור גם על החלטה הדוחה בקשה לסלתקנות בתי משפט לעניינים מינהליים מאפשרת לה

     .פורום ה נאותות טענות שעניינןשל בקיומה של תניית שיפוט או 

 

 בברכה, 

 פישר בכר חן וול אוריון ושות' 

 . הנדרש  ככל לסייע ונשמח  הבהרה או  שאלה בכל לרשותכם עומדים אנו

 

 tturjeman@fbclawyers.com 03-6944290 קדם-תמר תורג'מןעו"ד 

 ccohen@fbclawyers.com 03-6944290 חן כהן עו"ד  
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