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חוזר המנהל הכללי 3/2018
כ' שבט ,תשע"ח 5 ,פברואר2018 ,
לכבוד:
ראשי הרשויות מקומיות

תוכן עניינים
עדכון שכרם של הנבחרים והבכירים 3-6 ..................................................2018
אישור התקשרות לפי סעיף  9לחוק הרשויות המקומיות (מכרזים משותפים),
התשל"ב7-10 .........................................................................................1972-
א .מכרז מספר  90/0.6/14לתחזוקת ציוד תקשוב במוסדות חינוך
ב .מכרז שק 7/2017/אספקת מיכלי איסוף אשפה טמוני ושקועי קרקע
ג .מכרז מש 33/2017/אספקה ,התקנה ,שיפוץ ואחזקה של מתקני משחק ,משטחי פעילות מים,
מתקני ספורט ,ריהוט רחובות וסככות
ד .מכרז אס 36/2017/לתכנון ובניית אולמות ספורט וקירויים למגרשי ספורט
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עדכון שכרם של הנבחרים והבכירים 2018
אבקש להביא לידיעתכם עדכון לתעריפי השכר של הנבחרים והעובדים הבכירים ברשויות
המקומיות לשנת  ,2018שנעשה תוך התייעצות עם מרכז השלטון המקומי.

 .1נבחרים
תנאי השירות של נבחר ציבור בשכר יותאמו להנחיות חוזר המנכ"ל  4/2017על כלל עדכוניו.
תעריף שלא עודכן בחוזר זה ,נשאר כפי שנקבע בחוזרים כאמור.
 1.1שכרם של ראשי רשויות מקומיות וסגניהם בשכר
בתוקף הסמכות שהואצלה לי ,אני קובע כי שכרם של ראשי הרשויות המקומיות וסגניהם בשכר,
לפי סעיף 15א 1לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש רשות וסגניו וכהונתם) ,התשל"ה – ,1975
יהיה החל מיום י"ד בטבת התשע"ח ( 1בינואר  )2018כדלקמן:
שכר יסוד* חודשי לראש רשות מקומית
שכר יסוד לראש רשות בש"ח
אוכלוסיית הרשות
 250,001ומעלה
100,001 - 250,000
50,001 - 100,000
30,001 - 50,000
20,001 - 30,000
10,001 - 20,000
5,001 - 10,000
עד 5000

₪ 44,223
₪ 42,896
₪ 40,685
₪ 39,801
₪ 38,916
₪ 38,032
₪ 37,147
₪ 35,378

אחוז משכר
יסוד של שר
100.00%
97.00%
92.00%
90.00%
88.00%
86.00%
84.00%
80.00%

שכר יסוד* חודשי לסגן ראש רשות מקומית
אחוז משכר
שכר יסוד לסגן ראש רשות
אוכלוסיית הרשות
יסוד של שר
בש"ח
80.00%
₪ 35,378
 250,001ומעלה
77.60%
₪ 34,317
100,001 - 250,000
73.60%
₪ 32,548
50,001 - 100,000
72.00%
₪ 31,841
30,001 - 50,000
70.40%
₪ 31,133
20,001 - 30,000
68.80%
₪ 30,425
10,001 - 20,000
----------אין זכאות לשכר
מתחת ל10,000-
 תוספת יוקר תשולם בהתאם ובשיעורים הנהוגים לגבי עובדי מדינה .הסכום המרבי של
תוספת היוקר נשאר ללא שינוי מחודש ינואר  2008ועומד על סך  3,408.29ש"ח.
 .1.1.1מובהר בזאת ,כי סולם השכר הנ"ל הוא הקובע לגבי תנאי שכרם ופרישתם של כל
הנבחרים ברשויות המקומיות ובכללם המועצות האזוריות ורשויות מקומיות אחרות
שנערכו בהן בחירות במהלך השנים האחרונות.
.1.1.2אני מפנה את תשומת לבכם להנחיות סעיף  16להחלטת הרשויות המקומיות (גמלאות
לראש רשות וסגניו) ,התשל"ז –  ,1977הקובעת כי נבחר הזכאי לשכר מרשות מקומית
כלשהי ,לא יהיה זכאי לקבל גמלה כנבחר לשעבר ויש להקפיא את קצבתו עד לסיום
כהונתו בשכר.
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 1.2שכרם של ראשי רשויות מקומיות וסגניהם לשעבר לצורך חישוב קצבת הפרישה
בתוקף הסמכות שהואצלה לי ,אני קובע כי שכר היסוד לצורך גמלה לראשי הרשויות המקומיות
וסגניהם (בשכר) ,לפי סעיף 15א 1לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש רשות וסגניו וכהונתם),
התשל"ה  ,1975 -יהיה החל מיום י"ד בטבת התשע"ח ( 1בינואר  )2018כדלקמן:

רמת הרשות

סוג הרשות
המקומית

שכר יסוד חודשי לראש
רשות מקומית

שכר יסוד חודשי לסגן
ראש רשות מקומית
בשכר

א1

ירושלים ,תל אביב,
חיפה ,באר שבע

₪ 44,223
 100%משכר יסוד של שר

₪ 42,896
 97%משכר יסוד של שר

א

עיריות שלהן מעל
 100,000תושבים

₪ 42,896
 97%משכר יסוד של שר

₪ 40,685
 92%משכר יסוד של שר

ב

עיריות שלהן פחות
מ 100,000-תושבים

₪ 40,685
 92%משכר יסוד של שר

₪ 38,474
 87%משכר יסוד של שר

ג

מועצות מקומיות
ואזוריות

₪ 38,474
 87%משכר יסוד של שר

₪ 36,263
 82%משכר יסוד של שר

 תוספת יוקר תשולם בהתאם ובשיעורים הנהוגים לגבי עובדי מדינה .הסכום המרבי של
תוספת היוקר נשאר ללא שינוי מחודש ינואר  2008ועומד על סך  3,408.29ש"ח.
תשומת לבכם מופנית להנחיות סעיף  2.8.4בחוזר המנכ"ל המיוחד מחודש מאי  ,2004שבו
מפורטים הזכאים לגמלה על פי השכר האמור לעיל .למען הסר ספק יובהר ,כי בהתאם לחוק
תשולם גמלה לנבחר רק בכפוף לקבלת אישור מנכ"ל משרד הפנים בכתב.
 1.3תעריף השתתפות בהוצאות לרכישת ביגוד לנבחרים בשכר לשנת  2017עמד על ₪4314
(כמפורט במכתבו של מנכ"ל המשרד למנכ"ל מש"מ מיום  3.7.2017שמ .)2017-20747 .יובהר ,כי
שאר ההנחיות המופיעות בעניין זה בחוזר המנכ"ל " 4/2017שכר ותנאי שירות לנבחרי הציבור
ברשויות המקומיות" ,עומדות בעינן.
 1.4תעריף השתתפות בהחזרי טלפון לנבחרים לשעבר (שאינם מכהנים בפועל)* .בכפוף להגבלות
ולתקופת הזכאות ,כמפורט בהחלטת הרשויות המקומיות (גמלאות לראש רשות וסגניו) ,התשל"ז -
: 1977
 1.4.1ראש רשות לשעבר – ₪ 301
 1.4.2סגן ראש רשות בשכר לשעבר – ₪ 201


תעריף השתתפות בהחזרי הטלפון לנבחרים לשעבר הינו בהתאם לשיעור המדד כמפורט
בסעיף 29ב(ב) להחלטת הרשויות המקומיות (גמלאות לרשות רשות וסגניו) ,תשל"ז.1977-
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 .2שכר בחוזים אישיים (אחוז משכר בכירים)
 2.1שכר הבכירים לשנת 2017
מצורף מכתבו של הממונה על השכר והסכמי עבודה  ,מר ערן יעקב ,למנכ"ל משרד הפנים ,בעניין
עדכון שכר הבכירים ברשויות המקומיות לשנת  .2018אבקש לעדכן את שכר הבכירים בהתאם
לאמור במכתב זה.
בהזדמנות זו יודגש כי אין להעסיק עובד מחוץ להסכמי השכר אלא באישור אגף בכיר לניהול ההון
האנושי ברשויות המקומיות ובהתאם לכללי הגשת הבקשה המפורסמים בחוזרי המנכ"ל ,בצירוף
כלל המסמכים הנדרשים.
ככל שעובד מועסק מחוץ להסכמי השכר ללא קבלת אישורנו ,מדובר בחריגת שכר ויש לתקנה
באופן מיידי.
 2.2דמי כלכלה:
נכון ליום  ,1.6.2017דמי הכלכלה לעובד המועסק לפי שכר כולל של  100%שכר הם ₪ 1,011
לחודש למשרה מלאה .דמי הכלכלה ישולמו כאחוז מדמי הכלכלה הנ"ל ,בהתאם לאחוז השכר
וחלקיות המשרה של העובד .דמי הכלכלה מתעדכנים מעת לעת על ידי הממונה על השכר והסכמי
עבודה במשרד האוצר.
 2.3החזר הוצאות טלפון:
להלן טבלת החזר הוצאות בגין שיחות טלפון (בש"ח) לעובד בחוזה אישי ,המועסק ב 100%-משרה
וב 100%-משכר בכירים ,לפי גודל האוכלוסייה ברשות:
מועצות
גודל עיריות מעל  250,000עיריות מעל עיריות
תפקיד/
 100מקומיות
עד
100,000
תושבים
האוכלוסייה
ואזוריות
אלף
תושבים
תושבים
140
160
180
200
משרה מרבית
לשאר העובדים בחוזים אישיים ישולמו הוצאות הטלפון בש"ח בהתאם לאחוז שכרם והיקף
משרתם ,לפי הטבלה.
 2.4קרן השתלמות:
הרשות המקומית תפריש לקרן ההשתלמות שאליה משתייך העובד  7.5%ממשכורתו הכוללת
והעובד יפריש  2.5%ממשכורתו הכוללת.
 2.5קצובת ביגוד:
העובד זכאי לקבל קצובת ביגוד כמקובל ברשות המקומית בהתאם לחוקת העבודה ובהתאם
לחלקיות משרתו .הקצובה תשולם במועדים שבהם משלמת הרשות המקומית קצובת ביגוד לכלל
עובדיה.
 2.2דמי הבראה:
העובד זכאי לקצובת הבראה בסכומים ובמספר הימים המשתלמים לכלל עובדי הרשות
המקומית ,עפ"י הכללים הנהוגים ברשות ,בהתאם לחלקיות משרתו ולוותק המוכר לצורך כך.
 2.7מענק יובל :עובד בחוזה אישי אינו זכאי למענק יובל.
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 2.8פדיון ימי מחלה:
פיצוי בגין ימי מחלה לעובדים המועסקים בחוזה אישי ,אשר עליהם חל חוק שירות המדינה
(גמלאות) [נוסח משולב] ,התש"ל( 1970 -להלן" :חוק הגמלאות") ,יהיה בהתאם לכללים האמורים
בסעיף  5.3לחוזר מנכ"ל .1/2011
החל מיום  1.7.2016פיצוי בגין ימי מחלה לעובדים המועסקים בחוזה אישי ,לרבות מנכ"ל/מזכיר
הרשות המקומית ,אשר עליהם לא חל חוק הגמלאות ,יהיה בהתאם למכתבו של הממונה על השכר
והסכמי עבודה (בפועל) דאז ,מר יוסי כהן ,למרכז שלטון מקומי ומרכז המועצות האזוריות ,מיום
( 12.12.2016שכ ,)2016-33274 .ולמכתבו של מר דיאא אסדי ,סגן בכיר לממונה על השכר במשרד
האוצר ,מיום ( 2.10.2017שכ ,)2017-34649 .וזאת בהתאם לכללים שאושרו לעובדי מדינה בכירים,
וכפי שפורט במכתבו של מר יוסי כהן.
 2.9שיעורי הפרשות לגמלה ופיצויי פיטורים:
לא יחול שינוי בשיעורי ההפרשות לגמלה ופיצויי פיטורים כפי שנקבעו החל מיום 1.1.2016
(משכורת ינואר  ,)2016ועל כן החל מיום ( 1.1.2018משכורת ינואר  ,)2018שיעורי ההפרשות של
הרשות המקומית (להלן :הרשות) והעובד בגין תגמולים ופיצויי פיטורים לפי סוגי ההסדרים
הפנסיוניים בגין המשכורת הכוללת ,יהיו כמפורט להלן:
הפרשות העובד

סוג ההסדר

הפרשות הרשות -
פיצויים

הפרשות הרשות -
תגמולים

קרן פנסיה צוברת

8.33%

7.5%

7%

ביטוח מנהלים או קופת
גמל לחיסכון

8.33%

 7.5%כולל אובדן
כושר עבודה**

7%

תקציבית

-

-

 2%ניכוי

** ההפרשה של הרשות לתגמולים כוללת את תשלום הרשות עבור רכישת כיסוי למקרה של אובדן
כושר עבודה בשיעור הדרוש להבטחת  75%מהשכר המבוטח או בשיעור של  ,2.5%לפי הנמוך
מביניהם.
שיעורי ההפרשות של הרשות והעובד בגין עבודה נוספת יהיו כמפורט להלן (כמובן ,ככל
שאושרה במסגרת אישור החוזה קבלת תשלום נוסף בגין ביצוע עבודה נוספת):
סוג ההסדר

הפרשות הרשות
המקומית

הפרשות העובד

קרן פנסיה צוברת ,ביטוח מנהלים או קופת
גמל לחיסכון
עובד במסלול של פנסיה תקציבית הזכאי
לתשלום בגין ביצוע עבודה נוספת

13.5%

7%

13.5%

7%

כמו כן ,זכאי העובד המועסק בחוזה אישי (מלבד מנכ"ל הרשות המקומית) להפרשות לקופות גמל
בגין תשלום החזרי הוצאות בשיעור של  5%למעביד ו 5%-7%-לעובד (עפ"י בחירת העובד).
למען הסר ספק ,יובהר כי הזכאות להפרשות האמורות בסעיף זה ( )2.9אינה מכוח הסכמים
קיבוציים .עוד יובהר ,כי ביצוע ההפרשות הפנסיוניות בשיעורים המפורטים לעיל (תגמולי
המעביד  +תגמולי העובד) הן בגין השכר הקובע ,הן בגין עבודה נוספת והן בגין החזרי הוצאות,
אינו אוטומטי ויבוצע בכפוף להגשת הטפסים המתאימים על ידי העובד כפי שייקבע על ידי
הרשות המקומית וחתימה על נספח פנסיוני חדש בהתאם.

6

חוזר המנהל הכללי 3/2018
כ' שבט ,תשע"ח 5 ,פברואר2018 ,
אישור התקשרות לפי סעיף  9לחוק הרשויות המקומיות (מכרזים משותפים),
התשל"ב1972-
בתוקף הסמכות לפי סעיף  9לחוק הרשויות המקומיות (מכרזים משותפים) ,התשל"ב1972-
שנאצלה לי ,אני מאשרת לרשויות המקומיות להתקשר עם הזוכים במכרז מספר 90/0.6/14
לתחזוקת ציוד תקשוב במוסדות חינוך שפורסם על ידי משרד החינוך ,ובלבד שהתקיימו התנאים
המפורטים להלן:
 .1ההתקשרות תיעשה במישרין בין הרשות המקומית ובין מי שנקבע על ידי משרד החינוך
כזוכה במכרז באזור בו נמצאת הרשות המקומית.
 .2ההסכם שייחתם יהיה ההסכם שנכלל במסמכי המכרז ,בכפוף לשינויים אלה:
 .2.1במבוא להסכם ,במקום צד א' (המדינה) יבוא שם הרשות המקומית ומורשי החתימה
שלה;
.2.2
.2.3
.2.4

.2.5
.2.6
.2.7
.2.8

בסעיף  2להסכם יתווספו הגדרות הרשות המקומית ונציגי הרשות המקומית;
בסעיף (3א) להסכם ,תקופת ההתקשרות לא תעלה על שנה מיום נתינתו של אישור זה;
במקום האמור בסעיף (3ב) ,יבוא" :לרשות המקומית הזכות להאריך את תקופת
ההתקשרות לתקופות נוספות ,בתנאים שנקבעו בחוזה זה ,ובלבד שסך תקופות
ההתקשרות לא יעלו על שלוש שנים ,או עד למועד סיום ההתקשרות על פי המכרז על ידי
משרד החינוך – לפי המוקדם מביניהם";
במקום האמור בסעיף  4יפורטו מוסדות החינוך בהם יסופק השירות;
בסעיף  ,9הקטע החל במילים "ללא הסכמה בכתב ומראש" ועד סוף הסעיף – יימחק;
סעיף (11ד) יימחק;
בסעיף (13א) ,במקום המילים "יהיו שייכים בלעדית למדינה" יבוא "למעט זכויות
יוצרים השייכות למדינה ,יהיו שייכות בלעדית לרשות המקומית";

 .2.9בסעיף (16ג) ,במקום המילה "ירושלים" יבוא מחוז השיפוט בו נמצאת הרשות
המקומית;
.2.10בכל מקום בחוזה בו נכתב "המשרד" או "משרד החינוך" יבוא "הרשות המקומית".
 .3הסכם בין הרשות ובין הזוכה בהתבסס על אישור לפי סעיף  9לחוק הרשויות המקומיות
(מכרזים משותפים) יכול שייחתם אך ורק בתוך תקופת תוקפו של האישור.
 .4לא יחולו על התקשרות על פי אישור זה הוראות תקנה  )7(3לתקנות העיריות (מכרזים),
התשמ"ח ,1987-סעיף  )7(3לתוספת הרביעית לצו המועצות המקומיות (א) ,התשי"א,1950-
וסעיף  ) 7(3לתוספת השנייה לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) ,התשי"ח .1958-חוזה
כאמור לא ניתן להגדיל או להוסיף פרטים בו לאחר החתימה עליו ,אלא על פי הוראותיו.
 .5לא תתקשר רשות מקומית עם זוכה במכרז אלא אם אישר היועץ המשפטי של הרשות בכתב
כי ההתקשרות עונה על תנאים אלה.
התקשרות שלא תיעשה על-פי תנאים אלה תהיה התקשרות שלא כדין.
תוקף אישור זה הוא עד .31.12.2018
()-
מרדכי כהן
המנהל הכללי
כ"ח בטבת התשע"ח
( 15בינואר )2018
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חוזר המנהל הכללי 3/2018
כ' שבט ,תשע"ח 5 ,פברואר2018 ,
אישור התקשרות לפי סעיף  9לחוק הרשויות המקומיות (מכרזים משותפים),
התשל"ב1972-
בתוקף הסמכות לפי סעיף  9לחוק הרשויות המקומיות (מכרזים משותפים) ,התשל"ב1972-
שנאצלה לי ,אני מאשר לרשויות המקומיות להתקשר עם הזוכים במכרז שק 7/2017/אספקת
מיכלי איסוף אשפה טמוני ושקועי קרקע ובלבד שהתקיימו כל התנאים המפורטים להלן:
.1
.2
.3

.4
.5

.6
.7

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  7להלן.
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.

 .8הסכם 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  )7(3לתקנות העיריות (מכרזים),
התשמ"ח ,1987-סעיף  )7(3לתוספת הרביעית לצו המועצות המקומיות (א) ,התשי"א,1950-
וסעיף  )7(3לתוספת השנייה לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) ,התשי"ח .1958-חוזה
כאמור לא ניתן להגדיל או להוסיף פרטים בו לאחר החתימה עליו ,אלא על פי הוראותיו.
 .10טרם 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
ז' בשבט התשע"ח
( 23בינואר )2018
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חוזר המנהל הכללי 3/2018
כ' שבט ,תשע"ח 5 ,פברואר2018 ,
אישור התקשרות לפי סעיף  9לחוק הרשויות המקומיות (מכרזים משותפים),
התשל"ב1972-
בתוקף הסמכות לפי סעיף  9לחוק הרשויות המקומיות (מכרזים משותפים) ,התשל"ב1972-
שנאצלה לי ,אני מאשר לרשויות המקומיות להתקשר עם הזוכים במכרז מש 33/2017/אספקה,
התקנה ,שיפוץ ואחזקה של מתקני משחק ,משטחי פעילות מים ,מתקני ספורט ,ריהוט רחובות
וסככות ,ובלבד שהתקיימו כל התנאים המפורטים להלן:
 .1ההתקשרות תיעשה במישרין בין הרשות המקומית ובין הזוכה במכרז ,על פי החוזה שנכלל
במסמכי המכרז ,בהתאם לתנאיו ובכפוף לכך שלאחר סעיף  28.3לחוזה ההתקשרות יבוא
"28.3א .על אף האמור בסעיף  12.13לתנאים הכלליים ,ימציא הקבלן לרשות המזמינה או
לחברה המנהלת ,תוך  14יום לאחר תום תקופת המכרז ,ערבות כאמור בסעיף  12.13בגין
הפריטים ו/או העבודות שהוזמנו ממנו במסגרת המכרז ,בתקופת המכרז ,למעט עבודות
אחזקה ולמעט עבודות שנמסרה בגינן ערבות ביצוע או ערבות טיב בהתאם לסעיפים 28.3-
 28.1לחוזה ההתקשרות ,ותוקפה יהא עד לתום  30יום לאחר חלוף  48חודשים מתום תקופת
המכרז".
.2
.3

.4
.5

.6
.7
.8
.9

.10

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  7להלן.
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  )7(3לתקנות העיריות (מכרזים),
התשמ"ח ,1987-סעיף  )7(3לתוספת הרביעית לצו המועצות המקומיות (א) ,התשי"א,1950-
וסעיף  ) 7(3לתוספת השנייה לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) ,התשי"ח .1958-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
ט"ו בשבט התשע"ח
( 31בינואר)2018 ,
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חוזר המנהל הכללי 3/2018
כ' שבט ,תשע"ח 5 ,פברואר2018 ,
אישור התקשרות לפי סעיף  9לחוק הרשויות המקומיות (מכרזים משותפים),
התשל"ב1972-
בתוקף הסמכות לפי סעיף  9לחוק הרשויות המקומיות (מכרזים משותפים) ,התשל"ב1972-
שנאצלה לי ,אני מאשר לרשויות המקומיות להתקשר עם הזוכים במכרז אס 36/2017/לתכנון
ובניית אולמות ספורט וקירויים למגרשי ספורט שנערך ופורסם על ידי החברה למשק וכלכלה,
ובלבד שהתקיימו כל התנאים המפורטים להלן:
 .1ההתקשרות 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.
 .4גזבר 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.
 .5פנו 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 שא ין מנכ"ל) ,גזבר הרשות המקומית והיועץ המשפטי של הרשות המקומית,
לקבלת החלטה בדבר ההצעה הזוכה ,על פי הוראות סעיף  7להלן.
 .6לא תנהל הרשות המקומית משא ומתן עם המציעים ,כולם או חלקם.
 .7הרשות המקומית חייבת לבחור בהצעה הזולה ביותר שהתקבלה בהליך בקשת הצעות מחיר,
והיא רשאית שלא לבחור בהצעה כלשהי.
 .8הסכם 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  )7(3לתקנות העיריות (מכרזים),
התשמ"ח ,1987-סעיף  )7(3לתוספת הרביעית לצו המועצות המקומיות (א) ,התשי"א,1950-
וסעיף  ) 7(3לתוספת השנייה לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) ,התשי"ח .1958-חוזה
כאמור לא ניתן להגדיל או להוסיף פרטים בו לאחר החתימה עליו ,אלא על פי הוראותיו.
 .10טרם 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
ט"ו בשבט התשע"ח
( 31בינואר)2018 ,

ב ב ר כ ה,
מרדכי כהן
המנהל הכללי
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