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חוזר המנהל הכללי 7102/5
א' בתמוז התשע"ז 07.1./5

א' בתמוז תשע"ז
 22ביוני 2102
חוזר מס' 212102
לכבוד:
ראשי העיריות
ראשי המועצות המקומיות
ראשי המועצות האזוריות
מס' עמוד:

תוכן העניינים:

 .0נוהל התקשרויות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים
או יחסי אמון מיוחדים בפטור ממכרז – תיקון
 .2אישור התקשרות לפי סעיף  9לחוק הרשויות המקומיות
(מכרזים משותפים)
א .מכרז מס' מק 2 121021לתכנון ובניית מבני חינוך וציבור
ב .מכרז מס' חש 0 121021לחידוש ,שיפוץ תוספות בנייה למבני חינוך
ג .מכרז אמ 01 121021להקמה אחזקה של מתקני חשמל ורמזורים
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( )/נוהל התקשרויות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות
מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים בפטור ממכרז  -תיקון
בנוהל התקשרויות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או
יחסי אמון מיוחדים בפטור ממכרז שפורסם בחוזר מנכ"ל משרד הפנים 612108
מיום כ"א בחשוון התשע"ז 22 ,בנובמבר 2108
http://www.moin.gov.il/ChozreiMancal/08_2016.pdf
יבוצעו תיקונים אלה:
 .0אחרי סעיף  2.0.3יבוא .2.0.1" :מנהל היחידה ברשות המקומית שההתקשרות
המבוקשת נמצאת בתחום אחריותה ,אם קבע זאת ראש העירייה; קביעת ראש
העירייה יכול שתהיה לכלל ההתקשרויות או לסוגי התקשרויות שייקבעו על ידו".
 .2בסעיף  , 2.2בסופו יבוא" :היו הקולות שקולים בהצבעה ,יהיה ליושב הראש קול
מכריע באותו עניין".
 .3בסעיף  , 8.2אחרי המילים "לגבי כל התקשרות" יבוא "או סוג התקשרות" ,ובסופו
יבוא" :החלטה לעניין תנאי סף לסוג התקשרות תעמוד בתוקפה לתקופה שלא תעלה
על שלוש שנים".
 .1בסעיף  ,8.8אחרי המילים "לגבי כל התקשרות" יבוא "או סוג התקשרות" ,ובסופו
יבוא" :החלטה לעניין אמות המידה ומשקל לסוג התקשרות תעמוד בתוקפה לתקופה
שלא תעלה על שלוש שנים".
 .2בסעיף  , 8.6במקום המילים "רשאית הוועדה לקבל את ההחלטות האמורות בסעיפים
 8.2עד  "8.2יבוא" :ונקבעו תנאי הסף ואמות המידה"; ובמקום המילים "כן רשאית
הוועדה" יבוא "רשאית הוועדה".
 .8בסעיף  ,2.0.0במקום המילים "משישה מציעים" יבוא "מארבעה מציעים".
 .2בסעיף  ,2.0.2.1במקום "אחת לשנה" יבוא "אחת לשלוש שנים".
 .6בסעיף  , 2.2בסופו יבוא" :על אף האמור בסעיף זה ,רשאית הוועדה לקבוע טרם
הפנייה כי ההצעה לא תיבחר על פי אמות מידה שנקבעו מראש ,אך החלטת הוועדה
לבחור בהצעה תנומק תוך התייחסות להיבטי השוויון".
 .9בסעיף  , 2.3אחרי המילים "לסוג ההתקשרות הרלוונטי" יבוא "או שקיימת רשימת
מציעים משותפת כאמור בסעיף 2א לסוג ההתקשרות הרלוונטי".
 .01אחרי סעיף  2.3יבוא:
" .2.1על אף האמור בסעיפים  2.2ו ,2.3-בנסיבות בהן קיימת דחיפות ניתן
לערוך פנייה לקבלת כמה הצעות הבאות בחשבון עוד טרם קבלת החלטות
הוועדה לפי סעיפים  2.2ו ,2.3-ובכפוף לקבלת חוות דעתו של היועץ
המשפטי של הרשות המקומית כי הדבר נדרש מטעמים של דחיפות וכי
התקיימו התנאים האמורים בסעיף  2.2ו 2.3-לפי העניין .בפנייה לקבלת
הצעות כאמור יובהר למציעים כי טרם התקבלה החלטות הוועדה כנדרש
לפי הסעיפים האמורים ,וכי עצם קיומו של ההליך ותוצאותיו מותנים
בהחלטות הוועדה כאמור.
החליטה הוועדה לאשר התקשרות כאמור ,תכלול החלטתה בנוסף לאמור
בסעיפים  2.2ו 2.3-גם נימוקים לעניין הדחיפות".
 .00אחרי סעיף  2יבוא:
"2א .רשימת מציעים משותפת
2א . 0.מרכז השלטון המקומי או מי שהוא הסמיך לכך רשאי לנהל רשימות
מציעים משותפות ,לפי סוגים ,על פי כללים שיקבע מנכ"ל משרד הפנים.
2א .2.ועדת ההתקשרויות רשאית לערוך את הפנייה התחרותית כאמור
בסעיף  2.0למציעים מתוך רשימת מציעים משותפת ,ובלבד שאין באותה
רשות מקומית רשימת מציעים לסוג ההתקשרות הרלוונטי ,והרשות
פרסמה באתר האינטרנט שלה הודעה בדבר כוונתה לעשות שימוש
ברשימה משותפת לסוג התקשרות זה".
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2א .3.על אף האמור בסעיף 2א ,2.תהיה רשאית ועדת ההתקשרויות,
מטעמים מיוחדים שיירשמו בפרוטוקול ,לערוך את הפנייה התחרותית
כאמור בסעיף  2.0למציעים מתוך רשימת מציעים אף שיש באותה רשות
מקומית רשימת מציעים לסוג ההתקשרות הרלוונטי ,ובלבד שהרשות
פרסמה באתר האינטרנט שלה הודעה בדבר כוונתה לעשות שימוש
בנסיבות אלה ברשימה משותפת".
 .02בסעיף  ,01.0במקום "עשרה ימי עבודה" יבוא "חמישה עשר ימי עבודה" ,ובסופו יבוא:
"על אף האמור ,רשאית הוועדה לקבוע מטעמים של דחיפות כי ההתקשרות תחל עוד
טרם פרסום ההחלטה המנומקת ,ובלבד שההחלטה פורסמה ללא נימוקיה באתר
האינטרנט של הרשות המקומית".
 .03בסעיף  ,00.0במקום "ז' בסיוון התשע"ז ( 0ביוני  ")2102יבוא "י"ד בטבת התשע"ח (0
בינואר .")2106
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( )0אישור התקשרות לפי סעיף  9לחוק הרשויות המקומיות (מכרזים
משותפים) ,התשל"ב/950-
בתוקף הסמכות לפי סעיף  9לחוק הרשויות המקומיות (מכרזים משותפים) ,התשל"ב0922-
שנאצלה לי ,אני מאשר לרשויות המקומיות להתקשר עם הזוכים במכרז מק 2121021לתכנון
ובניית מבני חינוך וציבור בהיקף של עד  221מ"ר שנערך ופורסם על ידי החברה למשק וכלכלה,
ובלבד שהתקיימו כל התנאים המפורטים להלן:
.0
.2
.3

.1
.2

.8
.2
.6
.9

.01

ההתקשרות תיעשה במישרין בין הרשות המקומית ובין הזוכה במכרז ,על פי החוזה שנכלל
במסמכי המכרז ובהתאם לתנאיו.
טרם ההתקשרות נקטה הרשות המקומית בהליך של בקשת הצעות מחיר ,כמפורט להלן:
בהליך הבקשה להצעות יפנו גזבר הרשות המקומית ומנהל היחידה הרלוונטית ברשות
המקומית לכל הזוכים במכרז בקטגוריה הרלוונטית .הפנייה תכלול תיאור מדויק של המוצר
או השירות אותו מבקשת הרשות המקומית לרכוש לרבות מידע על כמותו ובכלל זה התכנון
לביצוע וכתבי הכמויות ,ועל תקופת ההתקשרות.
הזוכים יתבקשו להציע מחיר למוצר או השירות הנדרשים על פי יחידות המידה שנקבעו
במכרז ,ובלבד שהמחיר שיציע הזוכה לא יעלה על המחיר שננקב בהצעתו במכרז.
גזבר הרשות המקומית ומנהל היחידה רשאים לפנות לחברה למשק וכלכלה על מנת שזו תבצע
בעבור הרשות המקומית את הפנייה לזוכים .לפנייה זו יצורף כל המידע המפורט בסעיף 3
שלעיל.
פנו גזבר הרשות המקומית ומנהל היחידה או פנתה החברה למשק וכלכלה לזוכים וקיבלו את
הצעותיהם ,יועברו ההצעות לוועדה המורכבת ממנכ"ל הרשות המקומית (או מזכיר הרשות
המקומית מקום שאין מנכ"ל) ,גזבר הרשות המקומית והיועץ המשפטי של הרשות המקומית,
לקבלת החלטה בדבר ההצעה הזוכה ,על פי הוראות סעיף  2להלן.
לא תנהל הרשות המקומית משא ומתן עם המציעים ,כולם או חלקם.
הרשות המקומית חייבת לבחור בהצעה הזולה ביותר שהתקבלה בהליך בקשת הצעות מחיר,
והיא רשאית שלא לבחור בהצעה כלשהי.
הסכם בין הרשות המקומית ובין הזוכה בהתבסס על אישור לפי סעיף  9לחוק הרשויות
המקומיות (מכרזים משותפים) יכול שייחתם אך ורק בתוך תקופת תוקפו של האישור.
לא יחולו על התקשרות על פי אישור זה הוראות תקנה  )2(3לתקנות העיריות (מכרזים),
התשמ"ח ,0962-סעיף  )2(3לתוספת הרביעית לצו המועצות המקומיות (א) ,התשי"א,0921-
וסעיף  ) 2(3לתוספת השנייה לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) ,התשי"ח .0926-חוזה
כאמור לא ניתן להגדיל או להוסיף פרטים בו לאחר החתימה עליו ,אלא על פי הוראותיו.
טרם ההתקשרות אישר היועץ המשפטי של הרשות המקומית בכתב כי ההתקשרות עונה על
תנאים אלה.

התקשרות שלא תיעשה על-פי תנאים אלה תהיה התקשרות שלא כדין.
תוקף אישור זה הוא שנה מיום נתינתו.

()-
מרדכי כהן
המנהל הכללי
ד' בסיון התשע"ז
( 29במאי )2102
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אישור התקשרות לפי סעיף  9לחוק הרשויות המקומיות (מכרזים
משותפים) ,התשל"ב/950-
בתוקף הסמכות לפי סעיף  9לחוק הרשויות המקומיות (מכרזים משותפים) ,התשל"ב0922-
שנאצלה לי ,אני מאשר לרשויות המקומיות להתקשר עם הזוכים במכרז חש 0121021לחידוש,
שיפוץ ,תוספות בנייה ועבודות אחזקה למבני חינוך וציבור שנערך ופורסם על ידי החברה למשק
וכלכלה ,ובלבד שהתקיימו כל התנאים המפורטים להלן:
( )0ההתקשרות תיעשה במישרין בין הרשות המקומית ובין הזוכה במכרז ,על פי החוזה
שנכלל במסמכי המכרז ובהתאם לתנאיו.
( )2טרם ההתקשרות נקטה הרשות המקומית בהליך של בקשת הצעות מחיר ,כמפורט
להלן:
( )3בהליך הבקשה להצעות יפנו גזבר הרשות המקומית ומנהל היחידה הרלוונטית ברשות
המקומית לכל הזוכים במכרז בקטגוריה הרלוונטית .הפנייה תכלול תיאור מדויק של
המוצר או השירות אותו מבקשת הרשות המקומית לרכוש לרבות מידע על כמותו ובכלל
זה התכנון לביצוע וכתבי הכמויות ,ועל תקופת ההתקשרות.
הזוכים יתבקשו להציע מחיר למוצר או השירות הנדרשים על פי יחידות המידה שנקבעו
במכרז ,ובלבד שהמחיר שיציע הזוכה לא יעלה על המחיר שננקב בהצעתו במכרז.
( )1גזבר הרשות המקומית ומנהל היחידה רשאים לפנות לחברה למשק וכלכלה על מנת שזו
תבצע בעבור הרשות המקומית את הפנייה לזוכים .לפנייה זו יצורף כל המידע המפורט
בסעיף  3שלעיל.
( )2פנו גזבר הרשות המקומית ומנהל היחידה או פנתה החברה למשק וכלכלה לזוכים
וקיבלו את הצעותיהם ,יועברו ההצעות לוועדה המורכבת ממנכ"ל הרשות המקומית (או
מזכיר הרשות המקומית מקום שאין מנכ"ל) ,גזבר הרשות המקומית והיועץ המשפטי של
הרשות המקומית ,לקבלת החלטה בדבר ההצעה הזוכה ,על פי הוראות סעיף  2להלן.
( )8לא תנהל הרשות המקומית משא ומתן עם המציעים ,כולם או חלקם.
( )2הרשות המקומית חייבת לבחור בהצעה הזולה ביותר שהתקבלה בהליך בקשת הצעות
מחיר ,והיא רשאית שלא לבחור בהצעה כלשהי.
( )6הסכם בין הרשות המקומית ובין הזוכה בהתבסס על אישור לפי סעיף  9לחוק הרשויות
המקומיות (מכרזים משותפים) יכול שייחתם אך ורק בתוך תקופת תוקפו של האישור.
( )9לא יחולו על התקשרות על פי אישור זה הוראות תקנה  )2(3לתקנות העיריות (מכרזים),
התשמ"ח ,0962-סעיף  )2(3לתוספת הרביעית לצו המועצות המקומיות (א) ,התשי"א-
 ,0921וסעיף  )2(3לתוספת השנייה לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) ,התשי"ח-
 . 0926חוזה כאמור לא ניתן להגדיל או להוסיף פרטים בו לאחר החתימה עליו ,אלא על
פי הוראותיו.
( )01טרם ההתקשרות אישר היועץ המשפטי של הרשות המקומית בכתב כי ההתקשרות עונה
על תנאים אלה.
התקשרות שלא תיעשה על-פי תנאים אלה תהיה התקשרות שלא כדין.
תוקף אישור זה הוא שנה מיום נתינתו.
()-
מרדכי כהן
המנהל הכללי
כ"ו בסיון התשע"ז
( 21ביוני )2102
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אישור התקשרות לפי סעיף  9לחוק הרשויות המקומיות (מכרזים משותפים),
התשל"ב/950-
בתוקף הסמכות לפי סעיף  9לחוק הרשויות המקומיות (מכרזים משותפים) ,התשל"ב0922-
שנאצלה לי ,אני מאשר לרשויות המקומיות להתקשר עם הזוכים במכרז אמ 01121021להקמה
אחזקה של מתקני חשמל ורמזורים שנערך ופורסם על ידי החברה למשק וכלכלה ,ובלבד
שהתקיימו כל התנאים המפורטים להלן:
()0
()2
()3

()1
()2

()8
()2
()6
()9

()01

ההתקשרות תיעשה במישרין בין הרשות המקומית ובין הזוכה במכרז ,על פי החוזה
שנכלל במסמכי המכרז ובהתאם לתנאיו.
טרם ההתקשרות נקטה הרשות המקומית בהליך של בקשת הצעות מחיר ,כמפורט
להלן:
בהליך הבקשה להצעות יפנו גזבר הרשות המקומית ומנהל היחידה הרלוונטית ברשות
המקומית לכל הזוכים במכרז בקטגוריה הרלוונטית .הפנייה תכלול תיאור מדויק של
המוצר או השירות אותו מבקשת הרשות המקומית לרכוש לרבות מידע על כמותו ובכלל
זה התכנון לביצוע וכתבי הכמויות ,ועל תקופת ההתקשרות.
הזוכים יתבקשו להציע מחיר למוצר או השירות הנדרשים על פי יחידות המידה שנקבעו
במכרז ,ובלבד שהמחיר שיציע הזוכה לא יעלה על המחיר שננקב בהצעתו במכרז.
גזבר הרשות המקומית ומנהל היחידה רשאים לפנות לחברה למשק וכלכלה על מנת שזו
תבצע בעבור הרשות המקומית את הפנייה לזוכים .לפנייה זו יצורף כל המידע המפורט
בסעיף  3שלעיל.
פנו גזבר הרשות המקומית ומנהל היחידה או פנתה החברה למשק וכלכלה לזוכים
וקיבלו את הצעותיהם ,יועברו ההצעות לוועדה המורכבת ממנכ"ל הרשות המקומית (או
מזכיר הרשות המקומית מקום שאין מנכ"ל) ,גזבר הרשות המקומית והיועץ המשפטי
של הרשות המקומית ,לקבלת החלטה בדבר ההצעה הזוכה ,על פי הוראות סעיף  2להלן.
לא תנהל הרשות המקומית משא ומתן עם המציעים ,כולם או חלקם.
הרשות המקומית חייבת לבחור בהצעה הזולה ביותר שהתקבלה בהליך בקשת הצעות
מחיר ,והיא רשאית שלא לבחור בהצעה כלשהי.
הסכם בין הרשות המקומית ובין הזוכה בהתבסס על אישור לפי סעיף  9לחוק הרשויות
המקומיות (מכרזים משותפים) יכול שייחתם אך ורק בתוך תקופת תוקפו של האישור.
לא יחולו על התקשרות על פי אישור זה הוראות תקנה  )2(3לתקנות העיריות (מכרזים),
התשמ"ח ,0962-סעיף  )2(3לתוספת הרביעית לצו המועצות המקומיות (א) ,התשי"א-
 ,0921וסעיף  )2(3לתוספת השנייה לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) ,התשי"ח-
 . 0926חוזה כאמור לא ניתן להגדיל או להוסיף פרטים בו לאחר החתימה עליו ,אלא על
פי הוראותיו.
טרם ההתקשרות אישר היועץ המשפטי של הרשות המקומית בכתב כי ההתקשרות עונה
על תנאים אלה.

התקשרות שלא תיעשה על-פי תנאים אלה תהיה התקשרות שלא כדין.
תוקף אישור זה הוא שנה מיום נתינתו.
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