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 מכרזים -תקנות העיריות 

 ד"עו, ירון ברדה



2 

 (מכרזים)פטורים תקנות העיריות 

 פטורים – 3תקנה 

  מומחיותו ידעהדורשת  מקצועית עבודהחוזה לביצוע ( 8 
,  עבודות תכנון: כגון, מיוחדים יחסי אמוןאו , מיוחדים

כיוצא באלה   עבודותייעוץ ו, שמאות, מדידה, פיקוח
 (לכלליות 5מקביל לתקנה )

  

 עבודה לביצועאו  טובין הזמנתל, טובין העברתחוזה ל( 3)
מקביל  )שקלים חדשים  142,600עולה על   אינושערכו 
 (לכלליות( 1)3לתקנה 
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 –( מכרזים)פטורים תקנות העיריות 

 3המשך תקנה 
   בפרטהעיריה  הוצאותאת  להגדילחוזה הבא ( א( )7)

 הגדלת ההוצאות   ששיעורובלבד , חוזה קייםמפרטי             

   על פימההוצאות לגבי אותו פרט  50%יעלה על  לא            

 .החוזה הקיים            

 העירייה על ידי    הוצאותאת  להגדילחוזה הבא ( ב)     

 לחוזה קיים פרטים הוספת          

 לא   בשל הוספה זוהגדלת ההוצאות  ששיעורובלבד           

   החוזההוצאות העירייה על פי  מכלל 25%יעלה על           

 אם  המועצה  קבעה שעריכת   50%על  או; הקיים          

  לא תביא תועלתהמכרז           
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 –( מכרזים)פטורים תקנות העיריות 

 3המשך תקנה 

הנערך עם   טובין או לביצוע עבודהחוזה להזמנת ( 4)

בארץ לאותם טובין או עם המומחה היחיד   הספק היחידי

  הוועדהש מומחהאם , בארץ לביצוע אותה העבודה

כי אכן אותו   באישור הוועדה בכתבמינתה לעניין זה קבע 

(  29)3מקביל לתקנה )ספק או מומחה הם היחידים בארץ 

 (וראו פסיקה בשקף הבא( )לכלליות

   לביצוע עבודהאו טובין של  דחופהחוזה להזמנה ( 6)

 דחופה שהעירייה מתקשרת בו להצלת נפש או רכוש       

  (ה לכלליות19וכן ראו תקנה ( 2)3מקביל לתקנה )       
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לתקנות העיריות  ( 8)3פסיקה לקנה 

 "שעשועים" 2349/10מ "בר( מכרזים)
ופטור דומה )חרף קיומו של הפטור האמור בתקנות העיריות 1.

:  להלן) 1993-ג"התשנ, לתקנות חובת המכרזים( 29)3בתקנה 
היחיד המסוגל לבצע את  "להתקשרות עם ( תקנות חובת המכרזים

,  הרי שהכלל הוא עדיין קיומו של מכרז פומבי, "(נושא ההתקשרות
הטעם . הוא בגדר החריג  -" ספק יחיד"והפטור הרלבנטי לענייננו ל

לכך נעוץ בעובדה שהתקשרות בפטור ממכרז חותרת תחת כל 
הבטחת תנאים של  : האינטרסים העומדים ביסוד המכרז הפומבי

התנהלות ראויה  , תוך שמירה על שקיפות, שוויון בתחרות על הזכיה
ולבסוף מתן אפשרות לרשות  , וטוהר המידות בהתקשרות

 .  המינהלית להתקשר בעסקה שתמצה את תועלתה הכלכלית 

שאין  , ודאותשקיימת : "השימוש בפטור שלפנינו הוא ראוי רק מקום2.
  -"  בארץ אלא ספק יחיד של טובין או מומחה יחיד לביצוע עבודה

אולם  . רק כדי שתוגש הצעה יחידה, שאז מה טעם יש לערוך מכרז
או נותן שירותים  , מקום שיש ספק האם יש יותר מאשר יצרן אחד

או השירותים  , היכולים להעניק לגוף המינהלי את הטובין, אחד
 .  מוטב לערוך מכרז, שהיא באמת זקוקה להם
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 –( מכרזים)פטורים תקנות העיריות 

 3המשך תקנה 

 או   אמנותית, מדעית עבודהחוזה לביצוע ( 5)

 ספרותית       

  העירייה רשותמקרקעין ל העברתחוזה ל( 1

 -חוזה להעברת מקרקעין של העירייה שלפיו ( 2)

 ,  לשירות התעסוקה, המקרקעין מועברים למדינה( א)     

 ;לרשות מקומית או לאיגוד ערים          

   לרשות שכירותהמקרקעין מועברים בדרך של ( אא)     

 בית מיון לדואר  , למטרת הקמת בית דואר הדואר            

 .מרכז לחלוקת דואראו             
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 –( מכרזים)פטורים תקנות העיריות 

 3המשך תקנה 

 (2)3המשך תקנה 

מיתקן   הקמתלשם  לחברת חשמלהמקרקעין מועברים ( ב)

כדי להבטיח  , לדעת מועצת העירייה, חשמל הדרוש

יעלה  לא בתנאי שהשטח המועבר , אספקת חשמל לעיר

מיתקן וכי הקמת המיתקן תואמת את  לכלר "מ 100על 

 ;התכניות החלות על המקום לפי דיני התכנון והבניה

,  למוסד ציבורי למטרות חינוךהמקרקעין מועברים ( ג)

והם   בריאות או ספורט, סעד, צדקה, דת, מדע, תרבות

 ;לאחת מהמטרות האמורות מיועדים
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 –( מכרזים)פטורים תקנות העיריות 

 3המשך תקנה 

תוך   לפתח אותםשהתחייב  אדםהמקרקעין מועברים ל( ד)
שקבעה העירייה ובהתאם לתכנית כמשמעותה בחוק   זמן

אם , החלה עליהם, 1965-ה"התשכ, התכנון והבניה
לשחררה  , ברוב חבריה, מועצת העירייה ביקשה לגביהם

אישר את בקשת העיריה   ושר הפניםמחובת עריכת מכרז 
לא תביא  כי בנסיבות העניין עריכת המכרז  שנוכחלאחר 
 ;לרבות תועלת כספית, תועלת

, חלוקה, השלמההעברת המקרקעין דרושה לביצוע ( ה)
של מיקרקעין הכרוכים   הפרדה או חלוקה מחדש, איחוד

,  בביצוע תכנית שניתאשרה לפי חוק התכנון והבניה
  1965-ה"התשכ



9 

 –( מכרזים)פטורים תקנות העיריות 

 3המשך תקנה 

להפקעת בקשר פיצוי המקרקעין מיועדים לשמש ( ו)
על פי   מקרקעין על ידי העיריה או בקשר לפינוי מקרקעין

 ;דרישת העירייה

 ;של מקרקעין חליפיןהמקרקעין מועברים במסגרת ( ז)

שכירות  המועברות בדרך של  דירותהמקרקעין הם ( ח)
 ;מגוריםלצורך 

המועברים   בתי עסקאו  דירות מגוריםהמקרקעין הם ( ט)
  שנים 10מכוח שכרותם במשך , יורשיובהם או ללמחזיק 

לא תפחת מסכום שנקבע   התמורהובלבד ש, לפחות
 ;שנערכה על ידי שמאי מקרקעין בשומת מקרקעין
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 –( מכרזים)פטורים תקנות העיריות 

 3המשך תקנה 

של   שיקומולצורך  שכירותהמקרקעין מועברים בדרך של ( י)

,  בחוק שירותי הסעדכמשמעותו  נזקקאו של  נכה

על פי  , שפונהאו הם מועברים לאדם , 1958-ח"התשי

 ;ממבנה שהחזיק בו, החלטת רשות מוסמכת

 שכל לחברההמועברים  דירות למגוריםהמקרקעין הם ( יא)

אם המועצה החליטה  , מניותיה נמצאות בידי העיריה

,  ברוב חבריה לשחרר את העירייה מחובת עריכת מכרז

  ושר הפנים אישר את ההחלטה
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 –( מכרזים)פטורים תקנות העיריות 

 3המשך תקנה 
לתחום  מגוריו למי שהעתיק את  דירת מגוריםהמקרקעין הם ( יב)

,  למעלה מעשר שניםומחזיק בהם , לפי בקשת העירייה, העירייה
  בשומת מקרקעיןמסכום שנקבע  לא תפחתובלבד שהתמורה 

 ;  שנערכה על ידי שמאי מקרקעין

,  רשאית עירייה לאשר מכירת דירת מקרקעין כאמור על אף האמור      
מסכום שנקבע בשומת   25%-תפחת מ שלאבתמורה , בלא מכרז

מקרקעין שנערכה על ידי שמאי מקרקעין כפי שייקבע על ידי  
בשל מצבו החומרי של המחזיק  , המועצה בהחלטה ברוב חבריה

 :בדירת המגורים ובכפוף לתנאים האלה

המחזיק היה במהלך ארבע השנים שקדמו למכירת דירת  ( 1)      
מזכה אותו  אשר הייתה , בעל הכנסה חודשית ממוצעת, המגורים

מסכום הארנונה   90%לבין  51%בקבלת הנחה בשיעור שבין 
לתקנות  ( 8()א)2הכללית בעד דירת המגורים לפי תקנה 

, 1993-ג"התשנ, (הנחה מארנונה)ההסדרים במשק המדינה 
  בגין דירת המגורים

 -המשך בשקף הבא-                                    
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 –( מכרזים)פטורים תקנות העיריות 

 3המשך תקנה 
מהמועד שבו חתם על  , או בבעלות קרובו, בבעלותו אין ולא היו( 2)

 ;דירה או מקרקעין אחרים, חוזה להשכרת דירת המגורים

אם  , בעד הנכס מלוא התמורההמחזיק יתחייב להשלים את ( 3)
,  בשימוש קרובו -הדירה לא תהיה בשימושו או אם נפטר המחזיק 

הרשות המיקומית  ; ממועד מכירת דירת המגורים למשך חמש שנים
לרבות  , תהיה זכאית לבקש כל ערובה להבטחת החיוב האמור

בספרי מינהל מקרקעי ישראל  , רישום בכל מרשם המתנהל לפי דין
לפי  , או אצל כל גוף אחר שבו מתנהל רישום של הזכויות בדירה

 ;בשל התחייבות כאמור, משכון או הערת אזהרה, משכנתה, העניין

שקלים   700,000עולה על אם מחיר הנכס לפי שומת המקרקעין ( 4)
 ;תבוצע ההפחתה בתמורה אלא לגבי הסכום האמור לא, חדשים

  238וכן ילד כהגדרתו בסעיף , בן זוג -" קרוב", לעניין פסקה זו( 5)
   1995-ה"התשנ, (נוסח משולב)לחוק הביטוח הלאומי 


