
 
 

 התקשרות בפטור ממכרזוהל נ

 1987-( לתקנות העיריות )מכרזים(, תשמ"ח8)3לפי תקנה 

 

 מטרת הנוהל 1
 

בפטור ממכרז בחוזה התקשרות העיריה את אופן  להסדירלהבהיר ו נוהל זה נועד
 לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים.

 
אם לכללי המנהל התקין רויות אלה תבוצענה בהתלהבטיח כי התקש נועד נוהל זה

, שמירה על טוהר המידות, מניעת משוא פנים ובראשם שמירה על עקרון השוויון
 והכל תוך הבטחת תוצאה מיטבית לעיריה בבחירת מבצע העבודה. ושחיתות

 
 (."חוזרי מנכ"ל")להלן:  5/2017, 8/2016הנוהל הינו תואם את חוזרי מנכ"ל משרד הפנים 

 
 מסגרת נורמטיבית 2
 

בצע תקנות המכרזים קובעות את חובת העיריה לפקודת העיריות )נוסח חדש( ו 2.1
בדרך של מכרז, תוך קביעת שורה של פטורים  , לרבות רכישת שירותים,רכישותיה

 לחוזים שאינם טעונים מכרז. 
 

את אופן התקשרות העיריה, כאשר ההתקשרות פטורה ממכרז לפי  יפרטנוהל זה  2.2
 .המכרזים ( לתקנות8)3תקנה 

 
 לפרשה יש, מכרז חובת בדבר לכלל חריג זו הוראה של בהיותהיש לזכור כי 

אך ורק במשורה וולפיכך תבוצענה התקשרויות בהתאם לנוהל זה  1בצמצום
אינה מתאימה לבחירתו של מבצע אותה  כאשר יציאה למכרז לבחירת היועץ

  עבודה.
 

ו/או  המכרזים ו/או הוראות כל דיןבכל מקרה של סתירה בין הוראות תקנות  2.3
 אחר להוראות נוהל זה גוברות הוראות הדין. חוזרי מנכ"ל

 

 הגדרות 3
 

  -בנוהל זה 
 

 גזבר העיריה. -"הגזבר" 
 

 היועצת המשפטית של העיריה.  -"היועמ"ש" 
 
 מנכ"ל העיריה.  -המנכ"ל" "
 

עמ"ש חוזה להזמנת עבודה מקצועית אשר אושרה על ידי היו  -"התקשרות" 
 ( לתקנות המכרזים.8)3כעומדת בתנאי תקנה 

                                                           
 (13.1.13עירית נצרת עילית נ' זאב הרטמן ואח' )פורסם בנבו,  6145/12עע"מ  1
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כפי שתוקן בחוזר  8/2016לחוזר מנכ"ל  5.1כמוגדר בסעיף ועדה  -" תקשרויותה"ועדת 

 להלן גם "הועדה" .5/2017מנכ"ל 
 

לרבות השותפים  - היועץ הינו תאגידכאשר בעל מקצוע )  -"יועץ"
להזמנת ההתקשרות עמו הינה אשר  ,(תאגידוהצוות המקצועי ב

ומומחיות מיוחדים, בהם מחזיק ידע  עבודה מקצועית הדורשת
 או יחסי אמון מיוחדים. היועץ,

 
עובד העיריה אשר ימונה על ידי המנכ"ל לרכז את תחום   -" תחום"מרכז ה

( לתקנות המכרזים, 8)3ההתקשרויות בפטור ממכרז לפי סעיף 
 לרבות ריכוז ישיבות ועדת היועצים.

 
עבורה יבוצעו  מחלקההמנהל האגף או ההתקשרות, שהינו  יוזם -"המנהל" 

 שירותי היועץ.
 
 ;1987-"חמ(, תשמכרזיםתקנות העיריות )  -תקנות המכרזים" "
 

 מרכז התחום 4
 

 מרכז התחום יהא אחראי על קיום הוראות נוהל זה בהליך בחירתו של יועץ ובגדר כך: 
 

הצעות פנייה ליועצים לקבלת הליכי ה" בו ינוהל רישום של כל יועציםינהל "ספר  4.1
 המחיר באופן רציף, תוך שמירה על מספור רציף ומתחדש מדי שנה קלנדרית.

 
 .תקשרויותהישמש מרכז ועדת  4.2
 

 חוות דעת מקדימה -שלב א'  5
 

לקבל חוות לאישור ההתקשרות, על מנת אל היועמ"ש בבקשה יפנה המנהל  5.1
( לתקנות 8)3אי תקנה דעתה לעניין היות ההתקשרות פטורה ממכרז ועומדת בתנ

 המכרזים.
 

 לנוהל זה. נספח א' – אישור התקשרותהפניה תעשה על גבי טופס 
 

 :הפניה תפרט 5.2

 

 ופרטיה, לרבות אמדן כספי ותקופת ההתקשרות. ת מהות ההתקשרותא 5.2.1

 

 רז.את הפטור ממכ ,לדעת המנהלאת הנסיבות המקימות,  5.2.2

 

 ר.מיהם היועצים אליהם בכוונתו לפנות לקבלת הצעת מחי 5.2.3
 

 מקור תקציבי למימון ההתקשרות. 5.2.4
 

 .והמנהל הגזברהמנכ"ל, הפניה תהיה חתומה על ידי  5.3
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חוות דעת לעניין היות ההתקשרות  ,ממועד הפנייה םימי 14היועמ"ש תיתן, תוך  5.4
 פטורה ממכרז.

 
יתקיים דיון בועדה בשאלה  ,אושרה ההתקשרות על ידי היועמ"ש כפטורה ממכרז 5.5

לה על ההתקשרות המבוקשת, אין להעדיף ביצוע ( ח8) 3האם למרות שתקנה 
בדרך של מכרז פומבי, והאם מוצדק וסביר בנסיבות הענין לבצע את ההתקשרות 

 המבוקשת ללא מכרז. ועדת ההתקשרויות תנמק את החלטתה.
 

 ככל שהועדה החליטה לפטור את ההתקשרות ממכרז, תכין היועצת המשפטית 5.6
 נוסח הסכם לביצוע ההתקשרות.

 
כם ההתקשרות יצורף כנספח שאלון לבחינת העדר חשש לניגוד עניינים אל הס

לבדיקה ולמניעת חשש לניגוד עניינים בהעסקת יועצים חיצוניים בהתאם לנוהל 
על המציע למלא שאלון זה ככל שלא מילא שאלון זה בשנה  .2ברשויות המקומיות

 האחרונה עבור העיריה.
 

קשרות, תקבע הועדה מראש תנאי סף תהלגבי סוג ה נקבעו קודם לכןככל שלא  5.7
ת מידה ת בשים לב להיקף ההתקשרות ומאפייניה, וכן אמומקדימים להתקשרו

ל הניתן, את המשקל לכל אמת מידה, אשר כלפיהן תיקבע ההצעה הזוכה וכ
 יתפרסמו בהזמנה.

הועדה רשאית לקבוע טרם הפניה כי ההצעה הזוכה לא תיבחר על פי אמות מידה  5.8
אך החלטת הועדה לבחור בהצעה כלשהי תנומק תוך התייחסות שנקבעו מראש, 
 להיבטי השוויון.

הועדה תקבע מראש את סדרי הדין בהצעות ואם המיון יכלול ראיונות בעל פה  5.9
 למציעים שעמדו בתנאי הסף.

 

 קבלת הצעות מחיר 6
 

ות לקבל הצעת יועצים לפח 4-ל יפנה המנהל ,אושרה ההתקשרות כפטורה ממכרז 6.1
ביקש המנהל לפנות למספר  יצוע העבודה, מתוך מאגר היועצים הקיים.מחיר לב

, יעלה על הכתב בקשתו ונימוקיה ויביאה לאישור ועדת 4-יועצים קטן מ
הפניה תיעשה ככל הניתן בסבב מחזורי  , טרם הפניה לקבלת הצעה.תקשרויותה

 ובאופן הוגן, המעניק את מרב היתרונות לרשות המקומית.

 

יועצים ייה רשאית לפנות ו/או להתקשר עם ים הבאים, תהא העירבכל אחד מהמקר 6.2
, בכפוף לנימוקים מטעמים מיוחדים שיירשמו בפרוטוקול, כלולים במאגר שאינם

 כדוגמת האמור להלן:
במקרה כזה תבחן הועדה את  ם בתחום בו נדרשת העבודה.יועציבמאגר אין  -

קשרויות ובאופיין. הצורך בהקמת רשימה כאמור, בהתחשב בתדירות של ההת
בעת התקשרות נוספת באותו נושא בדרך של בדיקת כמה הצעות הבאות 

 בחשבון, תבחן הועדה ותנמק את הסיבות לאי הקמת הרשימה.
ים הכלולים במאגר בתחום בו נדרשת העבודה אינם עומדים בתנאים ו/או יועצה -

העירייה אינה  בתנאי הסף הדרושים לביצוע העבודה ו/או בדרישות העירייה ו/או
 שבעת רצון מתפקודם ו/או מהשירותים שסיפקו בעבר.

                                                           
 4.4.2011מיום  2/2011חוזר מנכ"ל משרד הפנים  2
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ועדת ע"י  קבעוי מנהל המחלקהבשל נסיבות מיוחדות שינומקו בכתב ע"י  -
בהחלטתה כי אין זה אפשרי ומוצדק לערוך פניה מתוך רשימת  ההתקשרויות

 המציעים.
 לנוהל זה. פח ב'נס –הפניה ליועצים  בנוסח התואם לכתבתבוצע אל היועצים הפניה  6.3
 

ף הרלוונטי וכל מסמך נוס אל הפניה יצורף נוסח ההסכם שהוכן על ידי היועמ"ש
לשם גיבוש הצעת היועץ, ויפורטו בו תנאי הסף ואמות המידה כפי שנקבעו לגבי 

 סוג ההתקשרות או ההתקשרות הספציפית.
 

 הפניה תציין מועד אחרון להגשת ההצעות.
 

 .העירייה נכ"לבמשרדי מצעות כל ההצעות תוגשנה לתיבת הה 6.4

אם הפניה נערכה לפחות מארבעה מציעים, רשימת המציעים כוללת מציעים נוספים  6.5
הצעות, לא תפתחנה  3-שלא קיבלו פניה ובעקבות הפניה לקבלת הצעות הוגשו פחות מ

ההצעות, אלא הן תושבנה למציעים. תיערך פניה נוספת לכל המציעים שאליהם פנתה 
כל המציעים שהשיבו לפניה הראשונה, כפי שתחליט הועדה, וכן מלכתחילה, או ל

לשלושה מציעים נוספים לפחות או לכל המציעים ברשימת המציעים לאותו סוג של 
 התקשרויות, לפי הנמוך מביניהם.

 

הצעות שהוגשו לאחר המועד האחרון שנקבע להגשה לא תיפתחנה ולא יתקיים בהן  6.6
 דיון.

 
שנקבע כמועד האחרון להגשת ההצעות על ידי המנהל  המועד לאחרתפתחנה ההצעות  6.7

 , אשר ימספרו אותן ויחתמו עליהן בצוותא עם פתיחתן.תחוםומרכז ה
 

 ההצעות תועברנה לאחר פתיחתן והחתמתן לבדיקת המנהל. 6.8
 

 כנספח ג'בפרוטוקול בנוסח המצורף  תחוםרכז המעל ידי  הליך פתיחת ההצעות יתועד 6.9
 לנוהל זה.

 

 ת ההצעותחינב 7

 

ההצעות תבדקנה על ידי המנהל, אשר יערוך טבלת השוואה בין ההצעות וכן יעלה על  7.2
 הכתב את המלצתו לעניין היועץ עמו מבקש הוא להתקשר.

 

לטבלת ההשוואה תצורף חוות דעת המנהל לעניין התאמתו של כל אחד מן היועצים  7.3
מציין  10-ביותר ומציין את הניקוד הנמוך  1)כאשר   10 - 1לביצוע העבודה, בדירוג של 

 , בהתבסס על הקריטריונים שלהלן:את הניקוד הגבוה ביותר(
 

)מבחינת צע עבורה ישבמידת שביעות רצונה של העירייה מהיועץ בעבודות קודמות  7.3.1
 .'(ואמינות וכמקצועיות, מעורבות, יוזמה, 

שהציג היועץ מרשויות מקומיות אחרות, משרדי ממשלה ו/או גופים המלצות  7.3.2
 .מנהלאחרים, לאחר שאלה נבחנו על ידי הציבוריים 

יועץ לביצוע העבודה, לאור הכשרתו המקצועית, נסיונו הערכתו לגבי התאמת ה 7.3.3
בפרויקטים קודמים בעלי מאפיינים דומים וצוות העובדים המקצועיים העומדים 

 לרשותו.
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 מעורבותו של היועץ בשלבים קודמים של הפרויקט. 7.3.4

 הסתייגויות היועץ מההסכם 7.3.5
 לנוהל זה. כנספח ד'השוואה בין ההצעות מצ"ב חוות הדעת ולעריכת  דף עזר

 
 :לאחר עריכת חוות דעתו תועברנה ההצעות 7.4

 

ניגוד עניינים בהתבסס על תשובות היועץ בשאלון ניגוד  לבחינת -ליועמ"ש  7.4.1
 העניינים המהווה חלק מהסכם ההתקשרות שהועבר אליו.

 

חי שהוגש על ידי היועץ, ככל התאמת האישור הביטולבחינת  –ליועץ הביטוח  7.4.2
 שנדרש ממנו אישור כזה, לדרישות העיריה.

 

על גבי המנהל יעביר אישורי פקס אודות פנייה ליועצים, הצעות היועצים והמלצתו  7.5
 תקשרויות.החלטה בועדת ההבאת הנושא ללמרכז התחום, לשם  נספח ד'

 
 תקשרויותהחלטת ועדת ה 8

 

 - תקשרויותהועדת  8.2
 

התקשרות עם היא היחידה המוסמכת לקבל החלטה בדבר  שרויותתקועדת ה -תפקיד  8.2.1
 ( לתקנות המכרזים.8)3יועץ בפטור ממכרז לפי תקנה 

 

 תורכב מבעלי תפקיד כמפורט להלן:  רויותקשתהועדת  –הרכב  8.2.2
 

 והוא ישמש יו"ר הועדה; המנכ"ל 

 הגזבר;  

 היועמ"ש; 

  מנהל המחלקה הרלואנטי. –ככל שראש העיר הוציא כתב מינוי 
 

לצרכי ישיבה מסוימת, , וכל להיות נוכחחברי הועדה, יד מבמקום כל אח
 אותה ישיבה.להגיע ל מנוונבצר מ היה ,ולמילוי מקומ ונציג מטעמ

 הנציגים הינם כדלקמן:
 

  עובד בכיר של הרשות המקומית שימונה על ידי ראש  –מנכ"ל
 העיריה;

  נכ"ל, על )ובהעדר מ עובד הגזברות שימונה על ידי המנכ"ל –גזבר
גזבר רשות מקומית אחרת  –ובהעדר עובד כאמור  ידי ראש העיר(

 שימונה על ידי המנכ"ל;

  עובד הלשכה המשפטית בעיריה ובהעדר עובד כאמור  –יועמ"ש– 
של רשות מקומית אחרת  חיצוני של העיריה או יועמ"ש יועמ"ש

 שימונה על ידי המנכ"ל.
 

  –מוזמנים נוספים  8.2.3

 
  התחוםמרכז; 
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  בפני הוועדהלדיון הרלוונטי להתקשרות המובאת  חלקההמראש ,
 ככל שאינו חבר הועדה במקרה הנדון.

 
 בריה.כל חפורום מחייב של הועדה הינו נוכחות  -קוורום  8.2.4

 
, יםתתכנס במועד קבוע אחת לשבוע תקשרויותהועדת  -תדירות ישיבות הועדה  8.2.5

התחום על ידי מרכז  במועד אשר יקבע על ידה ו/או בכל מועד נדרש אחר אשר יקבע
 בתיאום עם חבריה.

 
, תקשרויותישיבות ועדת הרוטוקולים של מרכז התחום ינהל פ –פרוטוקולי הועדה  8.2.6

 בהם יצוין:
 

 ;שמות הנוכחים בישיבה 

 ומספרה הסידורי מועד הישיבה; 

 ;מספרו הסידורי הרציף של ההליך הנדון 

 אליהם נערכה פניה ושמותיהם; יועציםמספר ה 

 שנתקבלו; מספר ההצעות 

 ;שמות המציעים 

 ;)גובה ההצעות, לפני ואחרי בדיקה )ככל שיש צורך בבדיקה 

 ;המלצת המנהל 

 ;פרטי הדיון שהתקיים בועדה 

 .החלטת הועדה 
 

 .כנספח ה'נוסח פרוטוקול לדוגמא מצורף לנוהל זה 
 

 .חבריה כלהועדה, לאחר הכנתם על ידי מרכז התחום יחתמו על ידי פרוטוקולי 
 

המקורי ישמר על ידי מרכז התחום בספר הפרוטוקלים שינוהל על  הפרוטוקול
ימי עבודה ממועד קבלת ההחלטה  3והעתקיו יופצו בדואר אלקטרוני, תוך  ,ידו

 למנהל.ו תקשרויותלכל חברי ועדת ה
 

  - קבלת החלטה 8.3
 

להסמיך את  מטעמים שיירשמו בפרוטוקול, , רשאית הועדהקבלת החלטהלצורך  8.3.1
עים ולבקש מהם הבהרות, מסמכים ופרטים ככל שיראה לנכון, המנהל לפנות למצי

 כנדרש לועדה לקבלת החלטה. פרטי הבירור יירשמו אף הם בפרוטוקול.
על בסיס שיקולי מחיר  את ההצעה המתאימה ביותרר תבח תקשרויותועדת ה 8.3.2

, אלא אם כן נקבעו אמות מידה ומשקלים אחרים לגבי סוג והתאמה כמפורט להלן
 :או התקשרות ספציפיתהתקשרויות 

 

 מהציון ינתן בגין גובה ההצעה.  50% 8.3.3
 

וכל ההצעות הנוספות תקבלנה ציון  50ההצעה הזולה ביותר תקבל ציון 
יחסי בהתאם ליחס בינן לבין ההצעה הזולה, קרי: הצעה היקרה מההצעה 

 .X-50, תקבל ציון  x%-הזולה ב
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 .מהציון ינתן בגין התאמת היועץ לביצוע העבודה 50% 8.3.4

 
היא שתיתן את הניקוד בפרק זה בהתבסס על המלצת  תקשרויותועדת ה
בחרה הועדה לנקד ההצעות שלא בהתאם להמלצת המנהל,  .המנהל

 תנמק את החלטתה.
 

, לקבוע משקל שונה מן הקבוע בסעיפים ועדת התקשרויותהמנהל רשאי, באישור  8.3.5
ע מראש עוד בשלב א' לעיל למחיר ולאיכות ההצעות ובלבד שהדבר יקב 8.3.4-ו 8.3.3

 לנוהל. , ב'א' יםויצויין על גבי נספח –שלב חוות הדעת המקדימה  -

 

הועדה תבחן עמידת המציעים בתנאי הסף שנקבעו. אם לא התקיימו במציע תנאי  8.3.6
 הסף, תקבע זאת הועדה ותציין זאת בהחלטתה.

 
הועדה תבחן את ההצעות שעמדו בתנאי הסף בהתאם לאמות המידה והמשקל  8.3.7

 ן שנקבעו מראש.שלה
 

הועדה רשאית לקבל החלטה אודות פסילת הצעה, עקב אי התאמה מוחלטת של  8.3.8
היועץ לביצוע העבודה, נסיון קודם שלילי של העיריה עם אותו יועץ, אי עמידתו 

 בסטנדרטים מינימליים הנדרשים מיועץ וכד'.
 

ניין לעלחוות דעת היועמ"ש  תקשרויותבמהלך הדיונים בהצעות תתייחס ועדת ה 8.3.9
והצורך בהסדר  קיום או העדר חשש לניגוד עניינים בהעסקת היועץ באותה עבודה

, וכן לחוות דעת יועץ הביטוח לעניין התאמת אישורי למניעת ניגוד עניינים
 הביטוחים שהומצאו על ידי היועצים, לדרישות.

 
חר את ההצעה מורות, תקבל הועדה החלטה. הועדה תבבסיום כל הבדיקות הא 8.3.10

ה ביותר, המבטיחה את מירב היתרונות לעיריה על פי אמות המידה המתאימ
 שנקבעו. הועדה רשאית להחליט שלא לבחור בכל הצעה שהיא.

 

 הודעה על ההצעה הזוכה 8.4
 

תו ולשאר היועצים על דחיית הצעתם, המנהל יודיע ליועץ הזוכה על זכיית הצע
 .תקשרויותימי עבודה ממועד קבלת פרוטוקול ועדת ה 3תוך 

 .'כנספח וגמאות מכתב זכייה ומכתב דחיית הצעה מצורפים לנוהל זה דו
 

 .יצורף עותק מהסכם ההתקשרות לחתימתו הזוכהלהודעת המנהל ליועץ 
 

ימי  15החלטות הועדה המנומקות תפורסמנה באתר האינטרנט של העיריה בתוך 
 עבודה ממועד קבלת ההחלטה. לא יוחל בהתקשרות לפני פרסום כאמור. במקרים
של דחיפות, רשאית הועדה לקבוע כי ההתקשרות תחל עוד לפני פרסום נימוקי 

 ההחלטה, ובלבד שההחלטה פורסמה ללא נימוקיה.
הועדה רשאית לפרסם החלטות חלקיות ככל שפרסום מלא עלול לפגוע בביטחון 

 הציבור או לגלות סוד מסחרי או מקצועי.
 

"ח המפרט את המציעים אחת לשנה יפורסם באתר האינטרנט של העיריה דו
 ( לשנה החולפת. 8) 3שהעיריה התקשרה עימם לפי תקנה 
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 מרכז התחום אחראי על ביצוע הפרסומים על פי סעיף זה.

 
 ההתקשרות 9

 
העתקים ויגיש העותקים  4-נוסח ההסכם שהועבר לחתימתו ב היועץ יחתום על 9.2

ועד שהודע לו ימי עבודה מהמ 7, תוך לרבות כל הנספחים הנדרשים החתומים למנהל
 על זכייתו בהליך.

 

וגורמי המקצוע  ובצירוף אישור, ונספחיו המנהל יעביר ההסכם החתום, על כל עותקיו 9.3
)ב( לחוק הרשויות 7בהתאם לסעיף  לאישור היועמ"שבמחלקת הנהלת חשבונות 

 ימי עבודה. 4, אשר ינתן תוך 1975-המקומיות )ייעוץ משפטי(, תשל"ו

 
)הנספח  לנוהל זה 'זכנספח גשת חוזה לאישור מצורף הטופס הנלווה להדוגמת 

 .יותאם לפי סוג היועץ(
 

ההסכם המאושר על ידי היועמ"ש יוחזר למנהל לשם החתמת מורשי החתימה של  9.4
 העיריה.

 

עותק מההסכם החתום על ידי העיריה יוחזר ליועץ, עותק יתויק בגזברות העיריה ועותק  9.5
החתום יועבר על ידי המנהל ליועצת  צילום מן ההסכם יתויק במשרדי המנהל.

  המשפטית.
 

 
  

   
 
 
 
 

בית שאן עיריית 
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