
 

 
 

 

 

 פאלייםיצידיני מכרזים מונ
 שלטון המקומיהשל  החברה למשק וכלכלהבשיתוף 

 מבוא

לעובדי הרשויות ולחברי וועדות המכרזים תפקיד מהותי ומרכזי בשמירה ופיקוח על חוקיות פעולות 
להימנע מהם מלכתחילה לו הנוגעים ניתן  רבים מהפגמים והטעויות במכרזיםההתקשרות והמכרזים. 

שבתהליכים  כלו לזהות מבעוד מועד את הכשלים התהליכיים, המשפטיים, האנושיים והכלכלייםובעניין י
 . םיהמכרזי

עם הכרה ראויה של תהליכי המכרז והיכרות של הפגמים האפשריים, ניתן להשפיע משמעותית על 

כללי מנהל תקין  ,שמירה על עקרונות המכרזללי ובכך להביא אועל גורלו של המכרז המוניציפתהליכו 
  .ועל אמון הציבור בשיטה

 מטרות הקורס

  בתחום דני המכרזים המוניציפלייםמעמיקים הכרה והקניית ידע משפטי ומעשי . 
  ,דילמות וחידושים מהפסיקה. פתרון שימת דגש על פרקטיקה, בניית תהליכים נכונים 

 אוכלוסיית היעד

ועצים משפטיים, גזברים, מנהלי רכש, יראשי רשויות וסגניהם, חברי מועצות, חברי וועדות מכרזים, 

  העוסקים בתחום. ובחברות העירוניות בעלי תפקידים ברשויותמנהלי אגפים, מבקרים ו

 יעוץ וניהול אקדמי

                 משרד ויינברגר ברטנטל ושות', עמיחי ויינברגר עו"ד

 ת הלימודשיט

 הרצאות פרונטאליות מלוות בפסיקה עקרונית ומדגימה ותרגול על בסיס אירועים )סימולציות(. 

 מתכונת הלימודים

  מפגשים( 6שעות  ) 42:  היקף השעות בקורס

 15:15 – 09:00אחת לשבוע, בין השעות   ד' יום  יום לימודים:

 ת"א  ,7צפוני, קומה  , מגדל חאג'ג28הארבעה רח' מרכז השלטון המקומי,  :הלימודים מקום

 ) במרחק הליכה מתחנת רכבת השלום, ת"א(                                     

 2021בפברואר  3מועד פתיחת הקורס:  

 10.03, 3.03, 24.02, 17.02, 10.02, 3.02 להלן מועדי המפגשים בקורס:

 הקורסחובות 

העומדים בדרישות הקורס יקבלו תעודה המזכה מן הקורס.  85%קבלת התעודה מותנית בנוכחות של  

 , בכפוף להנחיית ועדת גמול ההשתלמות.  של משרד החינוך לגמול השתלמותבשעות 

 שכר לימוד 

 לעובדי השלטון המקומי ) מחיר מסובסד(שכר הלימוד   ₪   2,400

  למשתתפים שאינם עובדי השלטון המקומישכר הלימוד      ₪ 2,700
 שכר הלימוד כולל הדרכה, חומר כתוב וכיבוד קל.

 הקורס נושאי

 *מקורות הדין של המכרז המוניציפאלי  * מבוא להכרת העקרונות והוראות החוק בדיני המכרזים

ועד הגשת מעריכת המכרז   -תהליך הכנת המכרז *פטור ממכרז פומבי  *הם יוהאבחנה בינ סוגי מכרזים

 -פגמים בהליכי המכרז * חובותיה והיקף שיקול דעתה -עבודת ועדת המכרזים* הפן הטכני -ההצעות

ביטול המכרז והסיכונים המוטלים על הפרק, יישום ההסכם נשוא המכרז  * הכרת סוגי הפגמים
 .הליכי התקשרות ראויים בהעדר חובת מכרזים* ומגבלותיו

 

 



 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

סגנית ראש ,  לילנה נוי/י הזקוק/ה להנגשה מכל סוג שהיא אנא פנ במידה והינך

 6844254-03או בטל'  elena@masham.org.ilבמייל :   ללימודים מוניציפלייםמינהל 

 

 

 הנחיות להרשמה

 www.masham.org.il לאתר האינטרנט של מרכז השלטון המקומי: להיכנסלהרשמה יש 

 מנהל ללימודים מוניציפאליים" -  univercity"את  פעילויות""תחומי במסך הראשי בחר/י  ב 
 

  אנא פנו במייל: ההרשמה בלבדבמידה שדרושה עזרה בתהליך  ,register@masham.org.il 

   '03-6844248/253או  בטל 
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