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ל"חוזר מנכ
8/2016

 ישנה  8/2016' משרד הפנים מסל "מנכבחוזר
התקשרויות לביצוע עבודה מקצועית  התייחסות לנוהל 

הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון  
.לתקנות( 8)3תקנה -ממכרז מיוחדים בפטור 

 מאפשרת  , בה נעשה שימוש באופן תדיר, (8)3תקנה
בעלי מקצוע אשר דורשים  / מומחים / לבחור  יועצים 

,  ד"עו, פקחים, אדריכלים: כגון, יחסי אימון מיוחדים
.'וכויועצים שונים למכרזים או התקשרויות 
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:ל הרכב וועדת ההתקשרויות כולל"חוזר המנכפי"ע

ר"יו, יאסיןחאתםד "עו–ל העירייה "מנכ
חבר, טיב'חואד'גד "עו–ש העירייה "יועמ

חבר, חניףחניףח "רו–גזבר העירייה 
רכז הוועדה–טארקלהואני



נוהל התקשרות עם מומחים 
1/1/2018החל מ 
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 המחלקה המעוניין להתקשר עם ספק יעביר לרכז הוועדה  מנהל

המומחים  שמות 4לפחות בציון ( א. טופס)" דרישה להתקשרות"

.העוסקים באותו תחום, העירייההרשומים במאגר 

ניתן לקבל שמות המומחים שהצטרפו למאגר מאתר העירייה  :

(מאגר ספקים/ חופש המידע)

חוזר מנכל 8-2016.pdf
http://arraba.muni.il/he/%D7%9E%D7%90%D7%92%D7%A8-%D7%A1%D7%A4%D7%A7%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%AA-%D7%94%D7%AA%D7%A7%D7%A9%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA/
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המאגר פורסם כדין בעיתונות ובאתר העירייה.

חרף  , למאגרהצטרפו הרבה מומחים לא לצערנו

.ש של העירייה"דרישת היועמ

  על מנהלי המחלקות לפנות באופן אישי לכל

מומחה שהם סבורים שיזדקקו למומחיות שלו  

.ולצרף אותו למאגר, בעתיד

 2018המאגר יהיה פתוח במשך כל שנת.
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ש מאשר פטור  "במידה והיועמ. ש"הבקשה תועבר לאישור היועמ

ממכרז בהתאם לחוזר תועבר הבקשה לדיון בוועדת ההתקשרויות  

.י רכז הוועדה"אשר תזומן ע, של העירייה
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במידה והוועדה תקבל את עמדת מנהל  , הוועדה תדון בבקשה

ש להתקשר עם המומחה בהתאם לחוזר בהליך  "המחלקה והיועמ

רכז הוועדה יתבקש ליצור קשר עם מנהל המחלקה  , פטור ממכרז

.  הצעות למומחים הרלוונטיים לבקשתו4בכדי להגיש לו 
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עם , הצעות מחיר ממומחים יתקבלו ויישמרו אצל רכז הוועדה

יועברו לוועדה לבחירת  , סיום המועד האחרון לקבלת ההצעות

.זוכה
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רכז הוועדה ידאג לזימון הוועדה לדיון והכרעה בהצעות  

מבקש שרות , הרלוונטיתביחד עם מנהל המחלקה , שנתקבלו

.המומחה
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רכז הוועדה יעביר  , בהתאם להחלטות ועדת ההתקשרויות

( זוכים והן ללא לזוכים ) למגישי ההצעות הודעה  בכתב 

(.ד+גטופס ) . ויעדכנם בהחלטת הוועדה
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וכל מסמך שחלה  , הוועדההחלטות רכז הוועדה יפרסם את 

באתר 8/2016'  אותו חוזר מספ "עליו חובת פרסום ע

.ובפייסבוקהעירייה 
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רכז וועדת התקשרויות יעדכן באופן שוטף את מנהלי המחלקות  

(  מנהלי המחלקות)ות\באחריות מגישי הבקשה. בהחלטות הוועדה

לעקוב אחרי המשך התקשרויות והמצאת כל המסמכים הנדרשים  

(.  טופס ה) פי"עמהמומחה הזוכה 

טופס ה - הודעה על אי זכייה.doc


14

(  א. טופס)" דרישה להתקשרות"מנהל המחלקה המעוניין להתקשר עם ספק יעביר לרכז הוועדה •
.העוסקים באותו תחום, שמות המומחים הרשומים במאגר העירייה4בציון  לפחות 

בקשה להתקשרות

ש מאשר פטור ממכרז בהתאם לחוזר תועבר  "במידה והיועמ. ש"הבקשה תועבר לאישור היועמ•
.י רכז הוועדה"אשר תזומן ע, הבקשה לדיון בוועדת ההתקשרויות של העירייה

בקשה להתקשרות מאושרת  
:להתקשרות בפטור ממכרז

.  ות\רכז הוועדה יקבע מועד להתכנסות הוועדה לדיון בבקשה•

בקשה לא מאושרת  
:להתקשרות בפטור ממכרז

תרשים זרימה: אישור בקשה בוועדת התקשרויות

:בקשה להתקשרות מאושרת 
בקשה לא מאושרת  

:להתקשרות בפטור ממכרז הצעות למומחים הרלוונטיים  4רכז הוועדה יתבקש ליצור קשר עם מנהל המחלקה בכדי להגיש לו •
לבקשתו

קביעת תאריך לישיבת וועדה

בחירת זוכהוישיבת דיון בבקשה להתקשרות ועדת התקשרויות מתכנסת לדיון בהצעות המחיר הקשורות לבקשה ובחירת זוכה•

ויעדכנם בהחלטת  ( לזוכים והן ללא זוכים ) הוועדה יעביר הודעה  בכתב למגישי ההצעות רכז •
(.ד+גטופס . ) הוועדה

בקשה להתקשרות

'  פ אותו חוזר מס"וכל מסמך שחלה עליו חובת פרסום ע, רכז הוועדה יפרסם את החלטות הוועדה•
.ובפייסבוקבאתר העירייה 8/2016

בקשה להתקשרות

חוזר מנכל 8-2016.pdf

