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 הארכת הסכמים בתקופת נגיף הקורונה - שלושהועדת 

 

 חברי הועדה:

 מנכ"ל –מר יורם פומרנץ  .1
 יועמ"ש –און -עו"ד רנית בר .2
 גזבר -שלומי שפירא  .3

 נכחו בועדה:

 ממונה תחום בכיר התקשרויות-עו"ד שרונה לוי .1
 סגן מנהל מנהל החינוך –יוני רובינשטיין  .2
 חשב מנהל החינוך–רו"ח אבי לוי   .3

 דיון :

)להלן: "התקנות"( הוסיפו  2020-תקנות העיריות )מכרזים( )הוראת שעה(, התש"ף .1
לתקנות המכרזים פטור המאפשר לרשות להאריך הסכמים העומדים בפני סיום או 
הסתיימו במהלך משבר הקורנה, מבלי להדרש למכרז. מטרת הפטור לאפשר 

 ם בתקופה זו. לרשויות להמשיך ברצף תפקודי לאור הקושי לקיים הליכי מכרזי
 

הפטור מחובת מכרז חל על התקשרות המשך בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות  .2
הראשונה או תנאים מיטיבים עם העירייה, אם הוועדה שוכנעה כי הדבר נדרש בשל 

 מגבלות לערוך מכרז כתוצאה ממשבר הקורונה. 
 

חודשים, ואולם אם הדבר נדרש לצורך  6תקופת התקשרות ההמשך תהא עד  .3
 6-רה על רציפות הפעילות בשנת לימודים ולא ניתן להאריך את ההתקשרות לשמי

 חודשים. 12חודשים, ניתן להאריכה לתקופה של עד 
 

 ו:להלן פרוט החוזה שמתבקשת הארכת .4
 
 הסכם עם חברת נקיון התאמה בפיקוח חברת משכ"ל 

 
שנים עם  3-בהסכם ל 5/2018העירייה התקשרה במכרז משנת  - יוני רובינשטיין

 חברת נקיון מוסדות חינוך.
 

מדובר בשירות חיוני לתפקוד בתי הספר וכיום קיים קושי בגיוס כח אדם לעבודה 
זו. השירות הניתן על ידי החברה הינו מקצועי ולשביעות רצון העירייה ולכן מבוקש 

 חודשים נוספים. 6 -להאריכו ב
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מקבלים את ההמלצה ומחליטים להאריך את החוזים עם  – החלטת ועדת השלושה
 חודשים נוספים. 6-חבר הניקיון התאמה, ב

 
החלטות הועדה הינן כמפורט בגוף הפרוטוקול. יש לדאוג לפרסום ההחלטות  .5

 בהתאם לקבוע בתקנות.
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