
מבוא

שכר לימוד

לפרטים והרשמה <<

מטרות הקורס

זהו, אתם כבר קשורים, עוסקים ומבינים את עולם המכרז הרשותי ואת עקרונותיו, יש לכם 
כבר מושג כיצד הדברים עובדים -  זה הזמן לעבור לשלב הבא. 

הכרה והקניית ידע משפטי ופרקטי מעמיק בניהול ההליך המכרזי, טיוב מסמכי ההליך וניהול ההתקשרות החוזית. 

דיון בסוגיות עומק במכרזי הרשות 

הבאת איכות מכרזי וחוזי הרשות לשלב הבא 

שימת דגש על פרקטיקה, בניית תהליכים נכונים, פתרון דילמות וחידושים מהפסיקה. 

אוכלוסיית היעד
ראשי רשויות וסגניהם, חברי מועצות, חברי וועדות מכרזים, יועצים 

משפטיים, גזברים, מנהלי רכש, מנהלי אגפים, מבקרים ובעלי תפקידים 
ברשויות ובחברות העירוניות העוסקים בתחום. 

ניהול אקדמי
עו”ד עמיחי ויינברגר, משרד ויינברגר ברטנטל ושות’               

שיטת לימוד
הרצאות מלוות בפסיקה עקרונית ומדגימה 

ותרגול על בסיס אירועים )וסימולציות(. 

מתכונת הלימודים
היקף השעות בקורס: 21 שעות )3 מפגשים( 

יום הלימודים: יום ד’ בין השעות 9:00 – 15:15
מקום הלימודים: מרכז השלטון המקומי, רח’ הארבעה 28, מגדל 
חאג’ג צפוני, קומה 7, ת”א )במרחק הליכה מתחנת רכבת השלום, ת”א(

מועד פתיחת הקורס: 9 במרץ 2022
מועדי הקורס: 9.03, 23.03, 30.03

סוגיות עומק במכרזי הרשויות המקומיות 
ובניהול הסכמי התקשרות

مركز السلطات المحلية Federation Of Local Authorities In Israel

1,250 ₪ שכר הלימוד לעובדי השלטון המקומי ) מחיר מסובסד(
1,400 ₪ שכר הלימוד למשתתפים שאינם עובדי השלטון המקומי

שכר הלימוד כולל הדרכה, חומר כתוב וכיבוד קל.

https://www.shelegcrm.com/masham/(S(xgumxfwanren1vnhcnmxxh2m))/search_activity.aspx?event_no=575163


במידה והינך זקוק/ה להנגשה מכל סוג שהיא אנא פנה/י לילנה נוי, סגנית ראש 
מינהל הדרכה במייל: elena@masham.org.il או בטל’ 03-6844254

חובות הקורס

נושאי הקורס

לפרטים והרשמה <<

קבלת תעודה מותנית בנוכחות של 85% לפחות. קורס זה 
אשר הינו פחות מ- 40 ש”א יוכר לגמול השתלמות לעובדים 
בדרוג מינהלי ומח”ר כחלק מזכאות לצבירת 80 שעות מתוך 

סך השעות שיש להגיש לגמול , בהתאם לכללי הוועדה.

לטיגצייה בדיני מכרזים* סעד הפיצויים בדיני מכרזים משמעותו וכובד משקלו * עיצוב וכתיבת המכרז 
הרגיל והמכרז המורכב  * חידושי הפסיקה בתחום הערבויות * מה עושים כשההצעות זהות? 

הצעה גירעונית? הפסדית?  - מתי היא תיפסל על הסף, ומתי תיחשב כהצעה לגיטימית? 
ניסיון רע עם מציע – מהם המבחנים, השיקולים, ומה נדרש לבצע?  

מעמדה של ועדת המכרזים של הרשות המקומית ויחסי הגומלין עם אנשי המקצוע. 
המדרג הנורמטיבי של מסמכי המכרז, בדגש על מכרזי פיתוח  * ניהול החוזה וניהול ההתקשרות 

בפועל *ביטול ההסכם והפסקת ההתקשרות עם קבלנים בפועל - איך, מה ומתי? ; הצפייה לתום לב 
“אלטרואיסטי” מהרשות המקומית; מה מצופה מהרשות וכיצד מבססים החלטות נכונות?   

תביעות חוזיות נפוצות של קבלנים ונותני שירותים בתחומי ההתקשרות עם הרשות המקומית
הלכת “ביבי כבישים” )2019( אל מול הלכת “אפרופים” )1995( – האמנם חל שינוי מהותי ביחס לפרשנות 

חוזים של רשויות.  
 *יתכנו שינויי בהתאם לשיקול דעת אקדמי

הנחיות להרשמה
להרשמה יש להיכנס לאתר האינטרנט של מרכז השלטון 

www.masham.org.il :המקומי
  univercity“ במסך הראשי בחר/י  ב “תחומי פעילויות” את
- מנהל ללימודים מוניציפאליים” ולאחר מכן יש להיכנס 

ל ”רישום לקורסים, ימי עיון וכנסים”.
לקובץ מפורט יותר המתאר את תהליך הרישום כנסו ל: 

“הנחיות לרישום קורסים”
במידה שדרושה עזרה בתהליך ההרשמה בלבד, אנא פנו 

  register@masham.org.il :במייל
או  בטל’  03-6844248/253

https://www.shelegcrm.com/masham/(S(xgumxfwanren1vnhcnmxxh2m))/search_activity.aspx?event_no=575163
https://www.shelegcrm.com/masham/(S(xgumxfwanren1vnhcnmxxh2m))/search_activity.aspx?event_no=575163

