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י"א בחשון ,תשע"ח

אדמית
אחיהוד
אילון
אפק

לכבוד
יו"ר ועדים מקומיים
הנהלת החשבונות
ג.א.נ,.

אשרת
בוסתן הגליל
בית העמק
בן  -עמי

זיכוי המועבר ע"י המועצה לוועדים בגין ביצוע עבודות ע''י ועדים מקומיים
חובת מכרזים

בצת
געתון
גשר הזיו
חניתה

מסמך זה בא לרענן נהלים בענין ביצוע עבודות ע"י ועדים מקומיים מכספי מועצה ומתקציב הועד.
הועד מקומי רשאי לבצע עבודות עד לסכום של  ₪ 69,400ללא מכרז ( .מעודכן לתאריך )15.12.2017
הסכום הנ"ל לא כולל מעמ.

יחיעם
יסעור
כברי
כליל
כפר מסריק
לוחמי הגטאות
לימן

עבודה שההוצאות בגינה עולות על סך  69,400ש" (לא כולל מעמ) ,אין לבצעה אלא לאחר שהוועד יצא
למכרז זוטא ,או מכרז פומבי לפי הסכומים המפורטים מטה והמעודכנים ליום .15/12/2017
עבודות שבגינם נדרש מכרז ,זוטא (הצעות מספקים) או מכרז פומבי – המכרז חייב להתנהל דרך
המועצה .דהיינו כל עבודה מעל  ₪ 69,401לא כולל מעמ.
המועצה לא תוכל להחזיר כספים לוועדים המקומיים כאשר העבודות שבוצעו הינן בסכומים הדורשים
מכרז (מכרז זוטא  -הצעות מחיר ,או מכרז פומבי) – והמכרז לא נעשה.

מצובה
נס-עמים
נתיב השיירה
סער

למען הסר ספק הנ"ל נוגע לכספי מועצה המועברים לידי הועד המקומי בין אם בדרך של תב"ר מועצה
ליישובים ובין אם בדרך כספי הלוואת מועצה בתב"רים או היטלי השבחה( ,חלק היישובים חלק
המועצה) או כל דרך אחרת שמהותה כספי ציבור.

עברון
עין המפרץ
עמקא
ערב-אל ערמשה
ראש הנקרה
רגבה
שבי ציון

הדרישה הנ"ל תואמת בראש ובראשונה את הוראות משרד הפנים ואת החלטת מליאת המועצה בנדון
מיום  , 7.3.11חוות דעת היועץ המשפטי של המועצה והנחיות מבקר המועצה .
בענין תב"ר המועצה ליישובים ( 2018 ,2017 ,2016 ,2015בסכומים שונים) נבקש להבהיר כי אישור
עבודות מתב"רים אלו אינו מהווה אישור ליציאה לביצוע וכי כל עבודה החורגת מהסכום המותר לביצוע
ע"י ועד מקומי  ,צריכה להיות מתואמת מול אגף ההנדסה לצורך ביצועה ע"י המועצה .
וכפי שנאמר ללא עמידה בתנאי מכרז פומבי או הצעות מחיר ,המועצה לא תוכל להעביר כסף ליישובים.

שייח דנון
שמרת
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אנו מציינים שנית כי משרד הפנים לא מאשר למועצה תב"רים בהם סכום זיכוי היישובים עולה על
הסכום הדורש מכרז ,דהיינו  ₪ 69,400לנושא מסוים.

אדמית
אחיהוד
אילון
אפק

לנוחיותכם מצ"ב הוראות החוק בקשר לחובת יציאה למכרז פומבי או מכרז זוטא  -הצעת מחיר (מעודכן
ליום )15/12/2017
פטור ממכרז עד סכום של ₪ 69,400
מכרז זוטא –  4ספקים ₪ 69,401-175,500
מכרז זוטא –  6ספקים ₪ 175,501-346,900
 ₪ 346,901ואילך
מכרז פומבי

אשרת
בוסתן הגליל

 הסכומים הנ"ל לא כוללים מע"מ ומתעדכנים מידי תקופה לפי השינוי במדד המחירים לצרכן.

בית העמק
בן  -עמי
בצת
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חניתה
יחיעם
יסעור
כברי

בברכה,

כליל

משה דוידוביץ
סגן ראש המועצה

כפר מסריק
לוחמי הגטאות
לימן
מצובה
נס-עמים
נתיב השיירה
סער
עברון
עין המפרץ
עמקא
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רגבה
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שייח דנון
שמרת

העתקים:
יורם ישראלי – ראש המועצה
ליאור לוי – מהנדס המועצה
אורית הלפרין – מנהלת מחלקת ישובים
גוני חרש – מנהל מחלקת הנדסה
תומר גלעד – גזבר המועצה
יהודית שוהם – מנהלת חשבונות ראשית
גלינה סמיק – סגנית גזבר
פלורי בניטה – מ.מ .תב"רים
ניצן גלילי – מבקר המועצה
עו"ד איתן מימוני -יועמ"ש למועצה
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