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ה' תמוז תשע"ז
הודעה בדבר כוונה להתקשר בפטור ממכרז
עם הסוכנות היהודית – "בוחרים גליל"
הרשות לפיתוח הגליל מודיעה בזאת כי בכוונתה להתקשר עם הסוכנות היהודית – "בוחרים
גליל" ,על דרך של פטור ממכרז ,בהתאם לתקנה  )30(3לתקנות חובת המכרזים ,תשנ"ג1993-
(התקשרות לביצוע מיזם משותף).
התכנית "בוחרים מחר – בוחרים גליל" הינה תכנית המיועדת לתלמידי רפואה מן הפקולטה
לרפואה בצפת בלבד (להלן" :התוכנית").
עסקינן בהתקשרות לעידוד מתמחים (סטאג'רים) לרפואה ,לערוך את התמחותם בבתי חולים
בגליל ,ובנוסף ,להישאר בגליל לעבודה כרופאים לאחר מכן.
אין חולק כי עידוד מתמחים ברפואה להגיע לגליל ולהישאר בו הוא בגדר מטרה ציבורית מובהקת
וחשובה כהגדרתן בתקנות חובת המכרזים.
מר ראובן לוזון הציג כי התקשרות הרשות לפיתוח הגליל עם הסוכנות היהודית "בוחרים מחר –
בוחרים גליל" הינה התקשרות שנערכה בפטור בהתאם לתקנות חובת המכרזים ,התשנ"ג – .1993
תקנה  )30( 3לתקנות חובת המכרזים ,התשנ"ג 1993-קובעת:

התקשרות לביצוע מיזם אשר יפעל ללא כוונת רווח ,למטרה של חינוך ,תרבות ,דת ,מדע,
אמנות ,רווחה ,בריאות ,ספורט ,התיישבות ,עלייה ,מחקר או למטרה דומה ,לאחר בחינת
קיומם של מיזמים כאמור בתקנה  3ב ובכפוף לתנאים הנזכרים בה ,ובלבד שהתקיימו שני
אלה:
(א) ההתקשרות נעשית עם מי שתורם ממקורותיו סכום שאינו נמוך ממחצית עלות
ביצוע המיזם;
(ב) התקשרויות עם צדדים נוספים ,ככל שהן נובעות מן ההתקשרות עם המשרד,
ייעשו במכרז ,ובלבד שאינן פטורות ממכרז לפי תקנות אלה;

לאחר שבחנו את מהות ההתקשרות ,את אופיה ,את טיבם וטבעו של המיזם המשותף ,נמצא כי
המדובר בהתקשרות לביצוע מיזם משותף כאמור בהוראות תקנה  )30(3לתקנות חובת המכרזים
וכזו העונה על הוראות הדין.
אדם שיש לו שאלות או השגות בקשר להודעה זו ,רשאי להפנותן למשרדי הרשות לפיתוח הגליל
תוך  14ימי עבודה החל מיום פרסום הודעה זו באמצעות דוא"ל ה. varda@galil.gov.il
בהתאם לתקנה 3ב(ג) לתקנות חובת המכרזים ,התשנ"ג –  ,1993אדם המבקש לבצע מיזם דומה
למיזם המתואר לעיל ,רשאי לפנות לוועדת המכרזים תוך  21יום ,ועדת המכרזים תשקול את
הפניות ולאחר מכן תקבל את החלטתה.
ועדת המכרזים תשלח עותק מהחלטתה לכל מי שפנה אל הוועדה כאמור.

בכבוד רב,
הרשות לפיתוח הגליל

