
 

  
 

 ט/חשון/תשע"ט"כ
07/11/2018 

 
 לכבוד

 משתתפי המכרז
 בפקס/במייל

 שלום רב,
    מסמך שינויים והבהרות מס' 1 

  – 201849/מכרז פומבי 
 רכישת  מזון  למוסדות העירייה

 
 העירייה מבקשת להחיל את  השינויים הבאים במכרז הנדון:

 
 העדפת משתתף מקומינספח עדכון  .1

 
החדש, ומהווה חלק בלתי נפרד  3מסומן כנספח ב'/  ,שתתף מקומי עדכניבמצורף נספח הצהרת מ

 .בזאת( טלובשמ 3נספח ב/ )במקוםמהמכרז 
 

 עדכון נספח הצהרה בדבר היעדר קרבה לעובד הרשות ו/או לחבר מועצה .2

 2, מסומן כנספח ב'/בדבר היעדר קרבה לעובד הרשות ו/או לחבר מועצה עדכני במצורף נספח הצהרה
 שמבוטל בזאת(. 2הווה חלק בלתי נפרד מהמכרז  )במקום נספח ב'/החדש, ומ

תשובות לשאלות הבהרה מצורפות בנספח מטה המסומן כ"תשובות לשאלות הבהרה" המהווה  .3
 חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז.

 ביתר הוראות המכרז אין שינוי  )נכון לשלב זה(.    .4

 
 בברכה

 
 כומר איציק בן שושן, מנהל אגף רכש, עיריית ע

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

 1849/מכרז פומבי לרכישת מזון  –תשובות לשאלות הבהרה 
 
 

 תשובת העירייה /הערהשאלה סעיף מסמך מס"ד
נבקש לציין שהמחיר לא כולל מבצעים  7.4 א 1

 7.11לחברי מועדון )רלוונטי גם לסעיפים 
 ( 7.12 -ו

 
 מקובל.

 
 

רט נבקש להוסיף אפשרות להציג במקום ס 7.10 2
קופה "אסמכתא אחרת ממערכות המידע 

 של המציע". 

  
 מקובל.

חברתנו חברה ציבורית שמניותיה נסחרות  11.7 3
בבורסה לניירות ערך בתל אביב. ניתן 

לספק תדפיס מאת רשם החברות אך לא 
ניתן למסור פירוט מלא אודות כלל בעלי 

 המניות בחברה.

 אין שינוי בהוראות המכרז.

 לסעיף הערבות השתתפות ההפניה בסעיף לא מתיחס כלל לנושא הערבות 16 סעיף 11.10 4
 למסמך ההזמנה". 14תתוקן ל: " סעיף 

 17.2.2קיימת סתירה בין  הכתוב בסעיף  17.2.3 5
בו  3של התאגיד"( לבין נספח ב'/ סניף)"

 המציע"( משרדיכתוב )"

מצורף עדכני ראו נספח העדפת משתתף 
 החדש(. 3פח ב'/למסמך שינויים זה )נס

אם שופרסל זכתה ,מתי תקבל את ערבות  20.2 6
המשתתף? בניסוח הנוכחי אני נדרש 

על  במקבילערבויות בנקאיות  2להעמיד 
  ₪ 20,000סך מצטבר של 

 
למסמך ההזמנה  20.2לסעיף 

 תתווסף ההוראה הבאה: 
 

"עם מסירת ערבות הביצוע 
לידי העירייה תוחזר לזוכה 

צירף ערבות המשתתף, ש
 להצעתו".

 
 

במידה ולא חתמנו חוזה, מקובל שהעיריה   21.2 7
תפדה את ערבות הביצוע כ"פיצוי 

מוסכם", אך לא סביר שנדרש לשלם פיצוי 
 נוסף!

העירייה תפדה את ערבות במקרה זה, 
 .המשתתף בלבד

הצעת  8
 המשתתף 

רשת שופרסל איננה אף אחד מסוגי  2.1
העסקים  המצוינים, אלא אנו 

 מעונאים"."ק

במקום שצוין  2.1יש לציין זאת בסעיף 
  ________"-"אחר

בסעיף זה יש דרישה לחתימה על חוזה   9
מיום  ימים 7תוך ואספקת כל המסמכים 

ההודעה על הזכייה, ואילו במסמך 
 20"הזמנה להציע הצעות", פרק ד', סעיף 

 "ימי עבודה 10תוך כתוב "

 הדרישה לביצוע כאמור בסעיף זה היא
ימים מהמועד בו קיבל הזוכה  10תוך 

 הודעה על זכייתו. 
 

 בכתב ההצעההמועד ניתן לתקן את 
 וך, ל: "תבמסמך ההזמנהבהתאם לקבוע 

מהמועד בו קיבל הודעה על  ימים 10
 זכייתו".

חברתנו חברה ציבורית שמניותיה נסחרות  6.9 10
בבורסה לניירות ערך בתל אביב. ניתן 

החברות אך לא לספק תדפיס מאת רשם 
ניתן למסור פירוט מלא אודות כלל בעלי 

 המניות בחברה.

 אין שינוי בהוראות המכרז

 1ראו תשובת העירייה באשר לשאלה מס'  1ראה הערתנו לסעיף מספר  6.14 11
  )מקובל(.

בו מצוין מפורשות  8עומד בסתירה לסעיף  12.7 12
לצרכן כי ההנחה שניתן תהיה "מהמחיר 

י שיהיה במועד אספקת המזדמן כפ
 "המוצרים

אין סתירה, הואיל וההצעה על פי 
 לאחוז הנחה קבועהמכרז היא 

מהמחיר המזדמן )הנומינלי( לצרכן 
 במועד אספקת המוצרים. 



 

  
 

שופרסל הינה חברת בת של דיסקונט  19 13
, ואנו  חברות 100הכוללת מעל השקעות, 

לא יכולים לתת הצהרה בשם כולן. 
ינתן בשם המשתתף ההצהרה אפוא ת

 בלבד. 

)אחת(  אישיות משפטית נפרדתאכן רק 
רשאית להגיש הצעה ולמסור הצהרות 

 במסגרת מכרז זה.
 

חברת בת נחשבת אישיות  גם בהקשר זה,
 משפטית נפרדת.

/  2.1 2נספח ב'/ 14
2.3  

עובדים,   14,000 -שופרסל מעסיקה כ 
ולכן נוכל לבדוק את הנושא רק עם חברי 

לתת הצהרה תוך הוספת הערה  ההנהלה, ו
 "למיטב ידיעתנו" 

 ללא הוספת המשתתף נדרשת הצהרה של
 הערות.

 

אם נציג העיריה מלקט את המוצרים  6.3 הסכם 15
(, איך ניתן 6.1בעצמו )כפי שמפורט בסעיף 

 להתחייב על איכות וטריות המוצרים?
למען הסר נבקש למחוק את המילים "

תוקפו של  ספק יובהר כי הספק מתחיב כי
כל מוצר אשר סופק על ידו, בהתאם לסוג 
המוצר, יהיה בתוקף הטוב ביותר למוצר 
מסוג זה  כאשר מוצרים טריים יהיו ברי 
תוקף לא פחות משבוע ומוצרים יבשים 

". אין יהיו ברי תוקף לא פחות מחודשיים
אפשרות מעשית לעמוד בהתחייבות זו, 

בטח ובטח שלא כאשר מבוצע ליקוט 
 עצמיים על ידי נציג העירייה. ורכישה

כמו כן ההספקה היא בכפוף למגוון הקיים 
 בסניף ובכפוף למום / פגם נסתר.

מובהר עוד, כי הספק אינו להוסיף "
אחראי לחסרים במהלך העסקים 

 ".  השוטף

להסכם תתווסף ההוראה  6.3בסעיף 
 הבאה:

 
התחייבויות הספק כאמור יובהר  כי "

 ."ים בלבדמשלוח עלחול בסעיף זה ת
 

להסכם תתווסף ההוראה  6.5בסעיף 
 הבאה: 

 
הספק אינו אחראי לחסרים "יובהר כי 

 ".במהלך העסקים השוטף
 
 

ההגדרה  "מעולים" הינה סוביקטיבית,  6.4 16
 ויש למחוק את המילה.

"אושר  לשימוש ע"י כל הרשויות והגופים  
איני יכול להצהיר כי כל יצרן של  -..."

מספק לעיריה, אכן קיבל  מוצר אותו אני
את כל האישורים לצורך יצורו, אחסנתו 

ושינועו עד לסניף שופרסל )ממנו אני 
 מלקט את המוצרים לעיריה(

לענין המושג "מעולים", אין שינוי 
 בהוראות ההסכם.

 
 להסכם תעודכן כך : 6.4סיפת סעיף 

 
אושר לשימוש  למיטב ידיעתוכי ו...

וד ע"י כל הרשויות והגופים שכיב
 .מסוג זה חייב להיבדק על ידם

 
אם נציג העיריה לא מגיע לסניף ללקט את  6.4 17

 המוצרים עצמו אזי:
פקס   -כיצד תועבר ההזמנה לספק  (1

 / מייל?

 תוך כמה זמן יש לספק?  (2

רק  –לאן יש לספק את המוצרים  (3
לבנין העיריה או למוסדות 

 העיריה השונים ברחבי העיר?
 וסריםאין התייחסות למצב של ח (4

חסר מנגנון להצעת מוצרים  (5
 לא חובה אך מומלץ –חליפיים 

 
 

 .פקס או במיילב .1
 

ימי עסקים ממועד קבלת  3תוך  .2
 ההזמנה.

או לאי אלו העירייה  ןלבניי .3
 מוסדות העירייה ברחבי העירמ

יצוין  . מקום האספקהעכו
 .בהזמנה כולל איש קשר

חוסר באי אלו  וקיים במידה .4
אי  אולם במל בהזמנהמהפריטים 

הספק  ,קיימים מוצרים חלופיים
מוצרים  לנציג העירייה יציע

אי אלו ממוצרים היה ו ,חלופיים
לדעת נציג  יםמתאימ חלופיים

  הספק. םיספק אות העירייה,
 קיימיםלא ו כי במידה ובהרמ

במלאי הסניף ם ימוצרים חלופי



 

  
 

הספק המוצע למתן השירותים, 
ספק רק את המוצרים רשאי ל

הקיימים ה המפורטים בהזמנ
נציג  במלאי תוך עדכון אצלו

היעדרם של אודות  העירייה
 .מוצרים חלופיים

 
להנחת דעתה המוחלטת של נא למחוק " 6.6 18

 "העירייה
 מקובל.

יש למחק את המילה "בסמוך" ולכתוב  7.1 19
ברור כי שני הצדדיים  -"במועד האספקה"

מעונינים כי במעמד האספקה נציג העיריה 
המוצרים  ולא יתן  להם  יבדוק את

 להישאר ללא קירור או תחת השמש. 

מקובל, המונח "בסמוך ל" בתחילת סעיף 
להסכם מבוטל בזאת ובמקומו תבוא  7.1

 המילה "ב" .

במידה והחלפנו קוטג' טרה בקוטג' תנובה  7.5 20
ונציג העיריה אישר זאת במעמד האספקה  

 לא הגיוני לראות זאת כהפרה יסודית! –

לקבלת אישור  להסכם 7.5 ישה בסעיףהדר
 בסעיף הדרישהאולם מראש תבוטל, 

במקרים ) נציג העירייהמאישור בכתב ל
  בעינה. נותרת עומדת (המתוארים בסעיף

מה המשמעות הכלכלית של "ירידת ערך  8.1.2 21
העיריה כבר  8.1.1המזון"? הרי בסעיף 

קיזזה את עלות המוצרים מהתשלום 
 דמי טיפול... 10%לספק וגם  גבתה 

להסכם אינן  8.1.2  -ו 8.1.1 סעיף הוראות 
 מצטברות, אלא חלופיות.

 
יובהר כי במקרה של אי החלפת מוצרים 

להסכם, העירייה רשאית  7על פי סעיף 
לעשות שימוש באחת מההוראות הנ"ל, על 

 פי שיקול דעתה הבלעדי. 
אין משמעות לאיחור, כיון שלא מופיע  8.2 22

הו פרק הזמן הנדרש לאספקה בהסכם מ
שלמוצרים במיקרה שבו נציג העיריה לא 

מגיע  ישירות ללקט את המוצרים 
 ( 6.1)סעיף

 
להסכם מתייחס  6.2סעיף  .1

אספקה של הזמנה במצב בו לא ל
 .להסכם 6.1חל סעיף 

להסכם כן מוגדר דד  6.2בסעיף  .2
 . ליין לאספקה על ידי הספק

( 2) 17בתשובת העירייה מס'  .3
ודכנה התחייבות הספק לעיל, ע

 3"תוך -מבחינת המועד אספקה ל
ימי עסקים ממועד קבלת 

ההזמנה" )במצב בו לא חל סעיף 
 להסכם(.  6.1

 מבוטל. 8.2סעיף  .4
מתחת לטבלה, מופיעה השורה "התמורה  9.1 23

לא הבנתי לאיזה סעיף  –" 1הקבועה בס"ק
 זה מתיחס ומהי התמורה...

 

כהגדרתו בהוראות התמורה היא מחיר 
אחוז מוזמן, לאחר  מוצרשל ההסכם 

 הנחה המוצע על ידי 
המשתתף במילים לכלל המוצרים בחנות 

 הספק
 

נא להוסיף שסרט קופה שיימסר לנציג  12.1 24
העירייה במקרה של ליקוט ורכישה 

עצמית בעת הקנייה מהווה חשבון לכל 
 דבר ועניין 

 מקובל  

ין באמור בהסכם זה נא להוסיף בסוף שא 23 25
כדי להטיל מעל הספק אחריות או חבות 

 מעבר לאלו החלים עליו על פי דין.

 הסכםאין שינוי בהוראות ה

נא למחוק "על פי דרישתה הראשונה "  25 26
ובמקום זאת לכתוב "על פי פסק דין 

 חלוט"

 הסכםאין שינוי בהוראות ה

 מבוטלים. 26.2 -ו 26.1סעיפים  נא למחוק )אין ביטוחים( 26 27
 אין שינוי בהוראות ההסכם.  6.2-6.4נא למחוק  27.1 28



 

  
 

 אין שינוי בהוראות ההסכם. נא למחוק "להנחת דעתה של העירייה" 27.2 29
)זכות  28נא להוסיף את הסיפא של סעיף  27.4 30

 טיעון + זכות תיקון.( 
 .אין שינוי בהוראות ההסכם

 אין שינוי בהוראות ההסכם. עתה"נא למחוק "להנחת ד 29.4 31
מבקש שלזוכה תהיה אפשרות   לסיים את  30.2 

חודש, בהודעה מראש  36לאחר תקופה של 
יום. נציע שהארכת ההסכם מעבר  90של 

לתקופת ההתקשרות המקורית כפופה 
 לאישור בכתב ומראש של הספק.

 אין שינוי בהוראות המכרז

 

למוצרים המפורטים בטבלה  זה מכרזבים במסגרת שאלות הבהרה להלן פירוט שאלות/התייחסות מציע/
של מכרז  סל ההשוואתי , לצד הפניות העירייה ל49/18שבכתב ההצעה )בסל ההשוואתי( של מכרז  

49/18: 
 

בחלק מהמוצרים אין לנו את המשקל הדרוש, בחלק מהמקרים אין לנו את היצרן הדרוש, ולגבי  חלק  
 לא קיים כלל ! )כנראה  טעות הקלדה..( מהמוצרים המשקל שביקשתם 

 

 תשובה מוצר חלופי תיאור פריט מס'

6 
 100חלווה 

 עודכן המוצר לא נכלל גרם אחדות 250חלווה  גרם אחווה

7 

 7-9מלפפון 
במלח/חומץ 

גרם  540
בית 

 השיטה 
במלח/חומץ  7-9מלפפון 

 בטבלה המעודכנת 6מס  גרם בית השיטה  560

11 
ק"ג  1סוכר 
 סוגת

ק"ג סוגת בצנצנת או  1סוכר 
 בטבלה המעודכנת 10מס  ק"ג שופרסל בשקית 1סוכר 

14 

עוגיות 
מזרחיות 

 500עבדי 
 גרם

עוגיות מזרחיות עבדי 
 בטבלה המעודכנת  13מס  גרם 400/700

18 

קוסקוס 
 350עבה 

 גרם אסם

גרם  350קוסקוס דק/בינוני 
 350אסם או  קוסקוס עבה 

גרם של חברת קוסקוס מזון 
 בטבלה המעודכנת 17מס  או של חברת שופרסל

23 

קרקר זהב 
גרם  250
 אסם

גרם אסם  150קרקר זהב 
גרם  150*2או  קרקר זהב 

 בטבלה המעודכנת 22מס  אסם

24 

קרקר 
 1שומשום 
 ק"ג אסם

גרם  250קרקר שומשום 
 בטבלה המעודכנת 23מס  אסם

26 

רסק 
עגבניות 

גרם  570
 בטבלה המעודכנת 25מס  ןגרם יכי 580רסק עגבניות  יכין

27 

 1שמן סויה 
ליטר עץ 

 ניתן להציע מותג הבית 26מוצר מס  ליטר שופרסל 1שמן סויה  הזית



 

  
 

29 

שמן קנולה 
ליטר עץ  3

 ניתן להציע מותג הבית 28מוצר מס   ליטר שופרסל 3שמן קנולה  הזית

32 
גליל מפה 

 נתבטבלה המעודכ 31מס  מ' שופרסל 20גליל מפה  מ' לפיד 25

41 
 1.5פפסי 

 ליטר בודד
לא ניתן לספק, רק אריזת  

 בטבלה המעודכנת 40מס  שישיה

44 

קרטון 
 20טרופית 

 בוטל -בטבלה המעודכנת  43מס  לא ניתן לספק יח'

53 

גבינת עמק 
פרוס  28%

ק"ג  1
 תנובה

 400פרוס  28%גבינת עמק 
 בטבלה המעודכנת 52מס  גרם תנובה או לפי משקל

57 

חומוס 
 700ה אחל
 בטבלה המעודכנת 56מס  גרם 750חומוס אחלה  גרם

58 
חומוס צבר 

 בטבלה המעודכנת 57מס  גרם 700חומוס צבר  גרם 750

65 

צ'יפס קפוא 
 2לטיגון 

 ק"ג תפוגן
ק"ג  1.5צ'יפס קפוא לטיגון 

 בטבלה המעודכנת 64מס  תפוגן

70 

הודו טחון 
ק"ג טיבון  1

 בטבלה המעודכנת 69מס  גרם טיבון ויל 500הודו טחון  ויל
 

 נודה על קבלת תגובה להבהרה בהקדם האפשרי.
 לא תוכל להשתתף שופרסלשלשימת לבכם, אם וככל שלא תתקבלנה ההערות המפורטות במסמך זה לעיל, לצערנו אפשר     

 בהליך שבנדון.
 
 

 סל לתשומת לב המציעים, אין בהפניות העירייה המופיעות מעלה בנוגע לשאלות אודות ה
ההשוואתי במכרז זה  כדי לשנות ו/או לגרוע ו/או כדי לשמש לפרשנות דבר מה בנוגע לכתב ההצעה 

 . והסל ההשוואתי שבו 49/18שבחוב' מכרז 



 

  
 

 /'החדש 3נספח ב 
 תאריך: ________         לכבוד

 עכועיריית 
 , עכו35ויצמן 

 
 א.ג.נ.,

 1הצהרת משתתף מקומיהנדון: 
 

 שתתף מקומי הנני מצהיר בזאת כי:על מנת ליהנות מהעדפת מ

ה ארנונה אל יעסקמקום מגורי או או מנהל בעיר עסק פעיל ומשלם בגין עכו הנני תושב העיר  –ליחיד  □
 .עכו מעובדי )ככל שיש לי כאלה( הינם תושבי העיר 30%ולפחות  לעירייה

 

ולפחות נה לעירייה ארנו בגינוואני משלם  עכובעיר  נמצא המוצע למתן השירותיםסניפי  –לתאגיד  □
 .עכו הינם תושבי העירבסניף האמור מעובדי  30%

 

 לשם הוכחת הצהרתי זו מצ"ב: 

 .עכו עסקי בעירמגורי או שובר ארנונה משולם המעיד על מקום א.   –ליחיד  □
 ב. אישור רואה חשבון בדבר העסקת עובדים תושבי העיר)ככל שמועסקים עובדים(  

 סניפי המוצע למתן השירותיםנונה משולם המעיד על מקום שובר תשלום ארא.   –לתאגיד  □
 .עכו בעיר

 .עכו ב. אישור רואה חשבון בדבר העסקת עובדים תושבי העיר  
 

__________________    ____________________ 

 חותמת וחתימה     שם המשתתף      

 

____________________________________________________________________ 

 אישור רואה חשבון

 

 "(. המשתתף___________)להלן: "___________________אני משמש כרואה החשבון של __

 
לבקשת המשתתף ביקרתי את הצהרת המשתתף דלעיל. ההצהרה הינה באחריות הנהלת המשתתף. 

 אחריותי היא לחוות דעה על הצהרה זו בהתבסס על ביקורתי.
 

לתקני ביקורת מקובלים. הביקורת כללה בדיקה של ראיות התומכות בנתונים  ערכתי את ביקורתי בהתאם
המוצהרים לעיל במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בהצהרה הנ"ל הצגה מטעה מהותית. אני 

 סבור שביקורתי מספקת בסיס נאות לחוות דעתי זו.
 

מכל הבחינות המהותיות את  לדעתי בהתבסס על ביקורתי הצהרה זו משקפת באופן נאות         

 הצהרת המשתתף.

 

 חתימה: ______________   תאריך: ______________

 
 
 

____________________________ 
 מולא רק על ידי משתתף המבקש ליהנות מהעדפת משתתף מקומיי  .1

 
 



 

  
 

 החדש 2נספח ב'/
 תאריך: _________        לכבוד

 עיריית עכו
 עכו ,53ויצמן 

 
 א.ג.נ.,

 
 לעובד הרשות ו/או לחבר המועצה העדר קרבההצהרה בדבר נדון: ה

 
 הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים: ת עכוהנני מצהיר בזאת כי עיריי .1
 

 א')א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כדלקמן:122סעיף   1.1
 "חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה

על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו, לא 
בן זוג, הורה, בן או  -זה, "קרוב"  ןלעניייהיה צד לחוזה או לעסקה עם העירייה; 

 בת, אח או אחות."
 

    )א( של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור ברשויות  12כלל  1.2
 קובע: המקומיות ה

 
זה,  ןלענייעם הרשות המקומית;  לעסקה"חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או  

חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו  -"חבר מועצה" 
 "()ב((.1)2-()ב( ו1)1)ראה הגדרות "בעל שליטה" ו"קרוב" בסעיף 

 
 )א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( הקובע כי: 174סעיף  1.3

פקיד או עובד של עירייה לא יהיה נוגע או מעוניין, במישרין או בעקיפין, על ידי "
זוגו או שותפו או סוכנו, בשום חוזה שנעשה עם העירייה ובשום -עצמו או על ידי בן

 עבודה המבוצעת למענה."
 
 בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי:  .2

 
 או מי שאני לו סוכן. ואף לא  שותףאח או אחות הורה, בן או בת,  בין חברי מועצת העירייה אין לי: בן זוג, 2.1
   אין חבר מועצה, קרובו, סוכנו או שותפו, שיש לאחד מהם חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו  2.2

 או ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו. 
 העובד ברשות. ני סוכנו,מי שאאין לי בן זוג, שותף או  2.3

 
של העירייה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל,  המכרזיםידוע לי כי ועדת  .3

 או אם מסרתי הצהרה לא נכונה.
 
 אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים, והאמור בהצהרה זו הינו אמת. .4
 

( לפקודת העיריות, 3א') 122ת כל דין בכלל ובפרט מהוראות סעיף אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראו .5
מחבריה ובאישור שר הפנים רשאית להתיר התקשרות לפי סעיף  2/3 של לפיהן מועצת העירייה ברוב

 א')א( לפקודת העיריות ובלבד שהאישור ותנאיו פורסמו ברשומות.122
 
 
 

 : __________________   שם המשתתף: ___________________      חתימת המשתתף
 


