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נוהל התקשרויות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות  (/)
 תיקון -מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים בפטור ממכרז 

 
בנוהל התקשרויות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או 

 6122/8יחסי אמון מיוחדים בפטור ממכרז שפורסם בחוזר מנכ"ל משרד הפנים 
  22/8בנובמבר  22מיום כ"א בחשוון התשע"ז, 

.gov.il/ChozreiMancal/08_2016.pdfhttp://www.moin  
 בוצעו תיקונים אלה:י
 
. מנהל היחידה ברשות המקומית שההתקשרות 5./.3יבוא: " 5./.3אחרי סעיף  ./

המבוקשת נמצאת בתחום אחריותה, אם קבע זאת ראש העירייה; קביעת ראש 
 העירייה יכול שתהיה לכלל ההתקשרויות או לסוגי התקשרויות שייקבעו על ידו". 

, בסופו יבוא: "היו הקולות שקולים בהצבעה, יהיה ליושב הראש קול 3.2בסעיף  .2
 מכריע באותו עניין". 

, אחרי המילים "לגבי כל התקשרות" יבוא "או סוג התקשרות", ובסופו 8.3בסעיף  .5
יבוא: "החלטה לעניין תנאי סף לסוג התקשרות תעמוד בתוקפה לתקופה שלא תעלה 

 על שלוש שנים".

בסופו ו, אחרי המילים "לגבי כל התקשרות" יבוא "או סוג התקשרות", 8.8בסעיף  .5
יבוא: "החלטה לעניין אמות המידה ומשקל לסוג התקשרות תעמוד בתוקפה לתקופה 

 שלא תעלה על שלוש שנים".

, במקום המילים "רשאית הוועדה לקבל את ההחלטות האמורות בסעיפים 8.6בסעיף  .3
י הסף ואמות המידה"; ובמקום המילים "כן רשאית " יבוא: "ונקבעו תנא8.6עד  8.3

 הוועדה" יבוא "רשאית הוועדה".

 , במקום המילים "משישה מציעים" יבוא "מארבעה מציעים"././.6בסעיף  .8

 , במקום "אחת לשנה" יבוא "אחת לשלוש שנים".2.5./.6בסעיף  .6

טרם , בסופו יבוא: "על אף האמור בסעיף זה, רשאית הוועדה לקבוע 6.2בסעיף  .6
הפנייה כי ההצעה לא תיבחר על פי אמות מידה שנקבעו מראש, אך החלטת הוועדה 

 לבחור בהצעה תנומק תוך התייחסות להיבטי השוויון".

, אחרי המילים "לסוג ההתקשרות הרלוונטי" יבוא "או שקיימת רשימת 6.5בסעיף  .9
 א לסוג ההתקשרות הרלוונטי".6מציעים משותפת כאמור בסעיף 

 יבוא: 6.5אחרי סעיף  .2/
, בנסיבות בהן קיימת דחיפות ניתן 6.5-ו 6.2. על אף האמור בסעיפים 6.5"

לערוך פנייה לקבלת כמה הצעות הבאות בחשבון עוד טרם קבלת החלטות 
, ובכפוף לקבלת חוות דעתו של היועץ 6.5-ו 6.2הוועדה לפי סעיפים 

 המשפטי של הרשות המקומית כי הדבר נדרש מטעמים של דחיפות וכי
לפי העניין. בפנייה לקבלת  6.5-ו 6.2התקיימו התנאים האמורים בסעיף 

הצעות כאמור יובהר למציעים כי טרם התקבלה החלטות הוועדה כנדרש 
לפי הסעיפים האמורים, וכי עצם קיומו של ההליך ותוצאותיו מותנים 

 בהחלטות הוועדה כאמור.
נוסף לאמור החליטה הוועדה לאשר התקשרות כאמור, תכלול החלטתה ב

 גם נימוקים לעניין הדחיפות". 6.5-ו 6.2בסעיפים 

 יבוא:  6אחרי סעיף  .//
 א. רשימת מציעים משותפת6"

. מרכז השלטון המקומי או מי שהוא הסמיך לכך רשאי לנהל רשימות /א.6
 מציעים משותפות, לפי סוגים, על פי כללים שיקבע מנכ"ל משרד הפנים.

לערוך את הפנייה התחרותית כאמור . ועדת ההתקשרויות רשאית 2א.6
למציעים מתוך רשימת מציעים משותפת, ובלבד שאין באותה  /.6בסעיף 

רשות מקומית רשימת מציעים לסוג ההתקשרות הרלוונטי, והרשות 
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פרסמה באתר האינטרנט שלה הודעה בדבר כוונתה לעשות שימוש 
 ברשימה משותפת לסוג התקשרות זה".

, תהיה רשאית ועדת ההתקשרויות, 2א.6ף . על אף האמור בסעי5א.6
מטעמים מיוחדים שיירשמו בפרוטוקול, לערוך את הפנייה התחרותית 

למציעים מתוך רשימת מציעים אף שיש באותה רשות  /.6כאמור בסעיף 
מקומית רשימת מציעים לסוג ההתקשרות הרלוונטי, ובלבד שהרשות 

שות שימוש פרסמה באתר האינטרנט שלה הודעה בדבר כוונתה לע
 בנסיבות אלה ברשימה משותפת".

, במקום "עשרה ימי עבודה" יבוא "חמישה עשר ימי עבודה", ובסופו יבוא: /.2/בסעיף  .2/
"על אף האמור, רשאית הוועדה לקבוע מטעמים של דחיפות כי ההתקשרות תחל עוד 
טרם פרסום ההחלטה המנומקת, ובלבד שההחלטה פורסמה ללא נימוקיה באתר 

 של הרשות המקומית".  האינטרנט

 /(" יבוא "י"ד בטבת התשע"ח )22/6ביוני  /, במקום "ז' בסיוון התשע"ז )/.//בסעיף  .5/
 (". 22/6בינואר 

 
 
 

 
 
 
 

 


