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  לה בדבר אופן יהול מכרז העירייה פיה בהו הדון:
  46/2021מס׳  מכרז עירוי לתכון מוסדות חיוךסימוכין :  

הערים  ,    תו מרשבשם   ובוי  האדריכלים  הרי בישראלהתאחדות  אלי  ו ,  בהולב  ךלפות    ה פיה 

  כדלקמן;   ימוכין,כרז שבסקשור בעיין המביצוע בחית אופן התהלות עיריית אשקלון בכל הלשם  

  

הערים  ,  מרשתו . 1 ובוי  האדריכלים  היה  בישראלהתאחדות  של  ה,  היציג  המקצועי  גוף 

הפעילים   האדריכלים  לכלל  מקצועיים  שירותים  מספקת  ההתאחדות  ישראל.  אדריכלי 

היה חברה בלשכת המהדסים והאדריכלים בישראל ומייצגת במסגרת הלשכה  ו  בישראל

 .את מקצוע האדריכלות

ור גופים לאיתכי עיריית אשקלון פתה בקול קורא    עת האחרוה הובאה לידיעת מרשתו  ב . 2

 תכון מוסדות חיוך בעיר.   ויים לשם חיצ

  בחירה מרשימת המתכים. תשירדהמכרז איו כולל קריטריון לאיכות התכון, מלבד  . 3

המכ . 4 ממסמכי  העולה  ההתהלות  מלמאופן  חררז  על  וד  המוכר  מהוהל  על   ,הראוייגה  בו 

להתקשר   מויציפאלית  לשם    מתכןאדריכל  מול  רשות  ישיר  תכון   לש  פרויקטיםבאופן 

 בי ציבור. מ

אשקלון   . 5 לאיתור  מבקשת  עיריית  המכרז  באמצעות  אלפעול  פרויקט,  גוף  מהל  איו  שר 

 קשור באופן ישיר עם העירייה.  איו  ש  מתכן  ישכור תחתיו שרותיואשר    מו,  מתכן בפי עצ 

  לשם  ותיריכלי איכיתר את החשיבות שבתכון אדהלות זו מצביעה על כווה ברורה ליהת . 6

 חתיו. עסיק מתכן תעת י ,מהל הפרויקט שיבחרכוון תמחור זול אליו יהעדפת 

אי באופן ישיר לתכון מוסד ציבורי, וגדת את כוות  אחרהגוף  האדריכל כל  ייתור מעמדו ש .7

פעולות  המחוקק   יחוד  קבע בעיין  הוראות    עת  ל-(א))2.(3ס'  את  המהדסים  (ו)  תקות 
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יורשה  ות כי רק אדריכל רשוי  הקובע  ,1967-והאדריכלים (רישוי וייחוד פעולות), תשכ"ז

   יקוח עליון על הביצוע. פ   ערוךלסמכת וות לרשות מווסופי, להגיש תכוי  לבצע תכון מוקדם

למעשה  . 8 חובא,  הלכה  הדרש במכרז, מאיין את  ההתקשרות  הרישוי לרבות ת  ופן  אדריכל 

זוכה  של ה  מרותו תחת    בלבדבוססת תמחור  עבודה מ  גוררותית במסגרת הדין  האחובתו  

  במכרז.

לציי . 9 זולמותר  התהלות  כי  א  ן  בקה  עולה  מטרותאיה  עם  רשות  חד  של   תמויציפלייה 

 י. והדבר אומר דרש יהלהביא לרווחת תושב

דרוש  א  ואם .10 הא  דבר,בכן  לעיל,  מלבד  העי   מור  התהלות  כי  המכראה  במסגרת  רז ריה 

  המחויבים , במיוחד אלו  רזיםמכשר איה מוכרת בתחום הומליה בלתי סבירה אהיה בא

    .1987-תקות העיריות (מכרזים), תשמ"חע"פ 

כי .11 ראה  לדוגמא  העירייה    מהירותה  כך  וקטת  המכרז,  לשם  בה  הליכי    גם מו  כסיום 

מעלה חשש כי מכרז זה בה ווהל באופן אשר יותאם ,  ה לריכוך תאי הסףתת הסכממהירו

  . ידועים מראש עים ספציפייםלמצי

מר תומר גלאם, למהדסת העיר    יה ראש העירלבעיין האמור  מרשתו כבר פתה    יובהר כי .12

 עתה.    אך לא זכתה לכל מעה עדאדר' מירב שיר,  טוריה ברגל ואדריכלית העיראדר' ויק

מעורב/מצא תחת חקירה שלמי  הסף  תאי    לריכוךלמותר לציין כי דווקא מעה לדרישה   .13

 .  שעות  24תוך  הלבקות  עתה, מתחום טוהר במידות תפלילי

גורמי התכון בעירייה עצמה ויש בכך ללמד ף איו מקובל על  יובהר כי אופן התהלות זה א .14

 כרז. האופן הבלתי ראוי בו ערך המעל 

העי .15 מבקר  יתבקש  לעיל,  האמור  כל  על  עקב  להורות  קירייה  המד עיכוב  קיום ום  עד  כרז 

י בפת בדיקתו  תוצאולפרסם  ווכן למסור    ת לעילהטעות המועלובדיקה מעמיקה של כל  

 געים בדבר. כל הו

חוסר תום מיקה כאמור, עולה לכדי  מבלי ביצוע בדיקה מע יובהר כי המשך יהול המכרז   .16

 זים. קיום חשש ממשי להפרת דיי המכרתוך  לב

זכות   .17 ו/או  טעה  בכל  לפגוע  כדי  בו,  אמור  שאיו  או  זה,  במכתב  באמור  אין  כי  מובהר, 

  לגרוע מהן או כדי למצותן.  , כדיתוהעומדת למרש

  

  

  בכבוד רב,          

  

 

  

    אור ירקוי, עו"ד

  

  אורי אלדר, עו"ד

  


