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תקנות העיריות )מכרזים( )תיקון(, התש"ף-2020

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 198 ו–347 לפקודת העיריות1, אני מתקין תקנות אלה:

בתקנות העיריות )מכרזים(, התשמ"ח-21987, בתקנה 3)2(, בסופה יבוא:  .1
בהם  אשר  משותפים  במקרקעין  זכויות  בעל  שהוא  למי  מועברים  המקרקעין  ")יד( 
שאין  ובתנאי  מקרקעין,  שמאי  שיקבע  במחיר  הזכויות,  ממחצית  פחות  לעירייה 
התכנון  בחוק  כהגדרתה  תכנית  פי  על  המקרקעין  של  בפועל  לחלוקה  אפשרות 
והבנייה, התשכ"ה-31965, ובלבד שוועדה, שחבריה הם המנהל הכללי של העירייה, 
ובאין מנהל כללי - מזכיר העירייה, והוא יהיה היושב ראש, גזבר העירייה והיועץ 
המשפטי לעירייה, שוכנעה שהדבר מוצדק וסביר בנסיבות העניין לאחר שבחנה את 
האפשרות לערוך את ההתקשרות בדרך של מכרז; החלטות הוועדה לפי פסקת משנה 
זו ינומקו ויפורסמו באתר האינטרנט של העירייה בתוך חמישה ימי עבודה ממועד 

קבלת ההחלטה."

כ"א באב התש"ף )11 באוגוסט 2020(
)חמ 3-483-ת1(

עי ר ד ף  ו ל כ מ ה  י ר א  
שר הפנים  

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ' 197.  1

ק"ת התשמ"ח, עמ' 229; התש"ף, עמ' 1074.  2
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  3

צו המועצות המקומיות )תיקון(, התש"ף-2020

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת המועצות המקומיות1, אני מצווה לאמור:

בסופו   ,)2(3 בסעיף  הרביעית,  בתוספת  התשי"א-11950,  המקומיות,  המועצות  בצו   .1
יבוא:  

בהם  אשר  משותפים  במקרקעין  זכויות  בעל  שהוא  למי  מועברים  המקרקעין  ")טו( 
למועצה המקומית פחות ממחצית הזכויות, במחיר שיקבע שמאי מקרקעין, ובתנאי 
שאין אפשרות לחלוקה בפועל של המקרקעין על פי תכנית כמשמעותה בחוק התכנון 
והבנייה, התשכ"ה-31965, ובלבד שוועדה, שחבריה הם המנהל הכללי של המועצה, 
ובאין מנהל כללי - מזכיר המועצה, והוא יהיה היושב ראש, גזבר המועצה והיועץ 
המשפטי למועצה, שוכנעה שהדבר מוצדק וסביר בנסיבות העניין לאחר שבחנה את 
האפשרות לערוך את ההתקשרות בדרך של מכרז; החלטות הוועדה לפי פסקת משנה 
זו ינומקו ויפורסמו באתר האינטרנט של המועצה המקומית בתוך חמישה ימי עבודה 

ממועד קבלת ההחלטה."

כ"א באב התש"ף )11 באוגוסט 2020(
)חמ 3-269-ת1(

עי ר ד ף  ו ל כ מ ה  י ר א  
שר הפנים  

תיקון תקנה 3

תיקון התוספת 
הרביעית

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ' 256.  1

ק"ת התשי"א, עמ' 178; התש"ף, עמ' 1072.  2
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  3
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צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( )תיקון(, התש"ף-2020

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת המועצות המקומיות1, אני מצווה לאמור:

השנייה,  בתוספת  התשי"ח-21958,  אזוריות(,  )מועצות  המקומיות  המועצות  בצו   .1
בסעיף 3)3(, בסופו יבוא:

בהם  אשר  משותפים  במקרקעין  זכויות  בעל  שהוא  למי  מועברים  המקרקעין  ")טו( 
ובתנאי  מקרקעין,  שמאי  שיקבע  במחיר  הזכויות,  ממחצית  פחות  האזורית  למועצה 
שאין אפשרות לחלוקה בפועל של המקרקעין על פי תכנית כהגדרתה בחוק התכנון 
והבנייה, התשכ"ה-31965, ובלבד שוועדה, שחבריה הם המנהל הכללי של המועצה, 
ובאין מנהל כללי - מזכיר המועצה, והוא יהיה היושב ראש, גזבר המועצה והיועץ 
המשפטי למועצה, שוכנעה שהדבר מוצדק וסביר בנסיבות העניין לאחר שבחנה את 
האפשרות לערוך את ההתקשרות בדרך של מכרז; החלטות הוועדה לפי פסקת משנה 
זו ינומקו ויפורסמו באתר האינטרנט של המועצה האזורית בתוך חמישה ימי עבודה 

ממועד קבלת ההחלטה."

כ"א באב התש"ף )11 באוגוסט 2020(
)חמ 3-136-ת1(

עי ר ד ף  ו ל כ מ ה  י ר א  
שר הפנים  

תיקון התוספת 
השנייה

דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 9, עמ' 256.  1

ק"ת התשי"ח, עמ' 1259; התש"ף, עמ' 1070.  2
ס"ח התשכ"ה, עמ' 307.  3
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