
 

 

 מקומית תעשייתית מגדל תפן  מועצה

 ~ Local Council Migdal Tefen                                                          ~1|  תפן מגדל  תעשייתית  מקומית מועצה 

 tefen.muni.il@info| מייל:  ilmunien.www.tef.| אתר   9872329-04| פקס:  907900-40| טל':  2495900, מגדל תפן 68כתובת: ת.ד. 

tefen.muni.il@info9872329 | Site: www.tefen.muni.il | Mail: -907900 | Fax: 04-P.O.B. 68 Migdal Tefen 2495900 | Tel: 04 

 חתימה _______________

 

 

 

 

 מועצה מקומית תעשייתית מגדל תפן
  עירוני ותובע קבוע חיצוני  משפטי  ץועי  תפקידל  מחירהצעות  לקבלת  בזאת פונה 

 המועצה עבור

 

 

 

 

 

 13.1.202באתר המועצה החל מתאריך:  פניה לקבלת הצעותעיון במסמכי ה 

 1.20217.המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה: 

 0001:  : בשעה  14.1.2021הינו:   מחירהמועד האחרון להגשת הצעות 
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 מקומית תעשייתית מגדל תפן   מועצה
  המועצה  עבורעירוני   ותובעקבוע   חיצוני משפטי עץוי תפקידל  הצעות  לקבל פונה

בחוברת   מפורטים  נוספים,  ותנאים  נדרשים  כישורים  התפקיד,  מחיר  לפניה  ה "מסמכי  תיאור  הצעות  קבלת 

קב חיצוני  משפטי  יועץ  למועצהלתפקיד  ותובע  "הפניה"(   "וע  המועצה    )להלן:  באתר  שכתובתו:  המתפרסמת 

www.tefen.muni.il   מכרזים קטגורית תחת . 

נוהל מינוי יועץ משפטי "  –  2/2014הליך בחירת היועץ המשפטי החיצוני נעשה על בסיס חוזר מנכ"ל משרד הפנים  

 . (או "חוזר מנכ"ל" "הנוהל" )להלן: "שות מקומית חיצוני קבוע לר

ניתן לרכוש בקופת המועצה המקומית שבמשרדי המועצה בגן התעשייה תפן או דרך העברה  את מסמכי הפניה 

בימים   3.1.2021,החל מתאריך    409500828, מס' חשבון    091בנק הבינלאומי, סניף מעלות  בחשבון הבא:  בנקאית  

 אשר לא יוחזרו בכל מקרה. ₪,  1000של  תמורת תשלום  8:00-15:30השעות ה' )מלבד חגים( בין  -א'

קבלה/אישור העברה בנקאית בגין ה  ה את ,לגב' מיטל שמחון. יש לצרף להצע  04-9079002/3טל' לברורים ותאום:  

 כתובת(. +טלפון+דוא"ל 'ש ופרטי הקשר )מסשם הרוכ בעת הרכישה יש לציין את להצעה.  פניהרכישת מסמכי ה

 

במעטפה סגורה וחתומה (  עותק  +  מקור  -סה"כ שתי חוברות פניהבשני עותקים )ההצעה  מסמכי  המציע יגיש את  

"הצעת מחיר לתפקיד  ירשם    הראשית  על המעטפה.  , ללא זיהוי חיצוניכשהיא מלאההפניה  ת  וחובר המכילה את  

במעטפה   )"הצעת המחיר"(  4להכניס את טופס  יש    כמו כן,  ."למועצה  קבוע ותובע עירונייועץ משפטי חיצוני  

 .תוכנס לתוך המעטפה הראשית  אשר הצעת המחיר", - 4טופס " יכתב: ינפרדת, עליה 

נמצאת במשרדי המועצה המקומית מגדל תפן, בגן  ה לתוך תיבת המכרזים    ידנית   יש להגיש  הראשית  המעטפה את  

 . 10:00 עד השעה  14.1.2021לא יאוחר מתאריך    התעשיות במגדל תפן

 . יבחנו העומדות בתנאי הסף הצעותמובהר כי רק 

 מיועדת לנשים וגברים כאחד  נוחות אךהפניה מנוסחת בלשון זכר מטעמי 

 

 סיגל שאלתיאל הלוי                                                                                              

 המועצה  ראש                                                                                                                                         

 

 

 

 

http://www.tefen.muni.il/
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מקומית  למועצה  ותובע עירוני קבוע יועץ משפטי חיצוני  תפקיד למחיר הצעות  קבלתל פניה
 תעשייתית מגדל תפן 

 מבוא 1

"המועצה"(  המועצה המקומית תעשייתית מגדל תפן   1.1 עורכי הדין להגיש הצעתם)להלן:  ציבור    מזמינה את 

  למועצה  עירוני  ותובעקבוע  יועץ משפטי חיצוני  , לתפקיד  "(הפניה"או  /ו  "ירמחת  )להלן: "פניה לקבלת הצע

 (." "יועמ"ש/עורך הדיןלהלן: )

הליך הבחירה ביועץ המשפטי החיצוני אינו מהווה מכרז, אלא הליך פומבי לקבלת הצעות שייבחנו, בין השאר,   1.2

שנקבעו על ידי משרד  ההנחיות  ו  ,1976-חוק הרשויות המקומיות )ייעוץ משפטי(, התשל"ול   ובהתאם  על פי

 . ("חוזר מנכ"ל"או / ו  הנוהל"" )להלן: לעניין זה   2/2014חוזר מנכ"ל בהפנים  

 בכל מקרה של סתירה בין הוראות פניה זו להוראות הנוהל, יגברו הוראות הנוהל.   1.3

מחויבת    הסרת ספק, אין בהזמנה זו כדי ליצור מצג ו/או התחייבות כלשהם מצד המועצה, אשר תהיהלמען   1.4

 ולהסכם שייחתם על ידה.   לחוק משרד הפנים לעניין,  אך ורק לדין, לחוזר מנכ"ל 

  וכלל המסמכים הנדרשים,   ",פניההמסמכי  (, הכלול ב"1טופס  צעה" )הגבי טופס "ה   את ההצעות יש להגיש על 1.5

 לא יוחזרו. בכל מקרה לרכישת המכרז, אשר   ₪  1000ובנוסף אישור תשלום ע"ס   

ניתן לרכוש בקופת המועצה המקומית שבמשרדי המועצה בגן התעשייה תפן או דרך    הנ"ל  את מסמכי הפניה

- בימים א'   3.1.2021החל מתאריך    ,409500828, מס' חשבון    091העברה בנקאית בנק הבינלאומי, סניף מעלות  

לברורים    ל')ט₪, אשר לא יוחזרו בכל מקרה.    1000  תמורת תשלום של  8:00-15:30' )מלבד חגים( בין השעות  ה

,לגב' מיטל שמחון(. יש לצרף להצעה קבלה/אישור העברה בנקאית בגין רכישת מסמכי    04-9079002/3ותאום:  

 כתובת(.+טלפון+דוא"ל  'ש ופרטי הקשר )מס שם הרוכ בעת הרכישה יש לציין את   .ת מחירהצעלקבלת  פניהה

  יר, מבלי לבצע בהם שינוי, תיקון,המציע יגיש את הצעתו בקובץ מקורי של מסמכי הפניה לקבלת הצעת מח 1.6

 תוספות או הסתייגויות. מחיקות 

במקום המיועד  וחותמת  ממסמכי הפניה לקבלת הצעות מחיר הנ"ל, חתימה מלאה    דף  כל המציע יחתום על   1.7

 לכך.

ולאחריה תקופה נוספת בת חמש וחצי  ,  )תקופת ניסיון(  תקופת ההסכם תהיה לחצי שנה מיום חתימת ההסכם 1.8

כי חצי   בזאת  ובהרמבהסכם ההתקשרות(. שנים )בהתאם למפורט  6תקופת ההתקשרות הינה ל שנים. סה"כ 

 השנה הראשונה מהווה תקופת ניסיון. 

ל  –שאלות הבהרה   1.9 יש  כותרת המייל  ב,  Meirh@tefen.muni.il  הבא:  דוא"ל ניתן להעביר שאלות הבהרה 

 למועצה". עירוני    ותובע  קבועבקשר לפניה לקבלת הצעות מחיר ליועץ משפטי חיצוני    הבהרה  "שאלות  צייןל

   .שאלות שתתקבלנה לאחר מועד זה לא תענינה  .7.1.2021המועד האחרון להעברת שאלות הבהרה הינו 

 על הפונה חלה החובה לוודא קבלת פנייתו במייל חוזר. 

, תחת  באתר המועצהלקבלת הצעות מחיר וכזת בדף הפניה מסמך המענה לשאלות הבהרה יפורסם בצורה מר 

 וישלח במייל לכל הפונים לשאלות הבהרה למייל ממנו התקבלו השאלות.  קטגורית מכרזים, 

ע"י   ם, ויחתת מחיר הנ"ליהיה חלק בלתי נפרד ממסמכי הפניה לקבלת הצע  מסמך מענה לשאלות הבהרה

  .המציע

mailto:Meirh@tefen.muni.il
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הצעות, להכניס שינויים  עת, עד למועד האחרון שנקבע להגשת  המועצה שומרת לעצמה את הזכות בכל   1.10

, ביוזמתה או כחלק מהמענה לשאלות הבהרה. כל שינוי כאמור יהווה חלק  פניה ונספחיהותיקונים במסמכי ה

באתר   יפורסם  והוא  הפניה,  ממסמכי  נפרד  הנוסח  המועצהבלתי  על  הצעתו  מגיש  שהוא  לוודא  המציע  על   .

 רסם באתר המועצה תחת קטגוריות מכרזים. ופ שמ כפי המעודכן של הפניה

 לא יחייבו אותה.   ואלה בפניה   םלמשתתפי פה  בעל שניתנו  פירושים  כלפי באחריות  תישא לא המועצה   1.11

הנקובים בפניה    האחרון לדחות את המועדיםלמועצה שמורה הזכות ועל פי שיקול דעתה להאריך את המועד    1.12

מסמכי הפניה לקבלת הצעות    דףבועדים, הם יפורסמו באתר המועצה  זו בהתאם לדין. ככל ותהיינה דחיית מ

על המועדים החדשים שיקבעו על ידי המועצה, אם וככל שיקבעו, יחולו כל  .  קטגורית מכרזיםתחת ,  מחיר הנ"ל

 מו להם. ההוראות אשר חלו על המועדים שקד

אחרת    ל, כדי לגרוע מהוראה  עי ל  1.12לא יהיה במימוש זכותה של המועצה להאריך מועדים בהתאם לסעיף    1.13

   .כלשהי ממסמכי הפניה ואו מכל זכות הנתונה למועצה על פי מסמכים אלו או דין

 

 תנאי סף    2

 הבאים:   מצטברים"( לקיים את התנאים הו/או יועמ"ש עורך הדין"  צע )להלן:ועל עורך הדין המ  2.1

 הוא בעל ניסיון מעשי מוכח בעריכת דין שלא יפחת מחמש שנים.  2.1.1

יאות וניסיון מוכח באחד או יותר מתחומי פעילותה העיקריים של רשות מקומית או בתחום  על בקהוא ב 2.1.2

 .)יש לצרף מסמכי הוכחת ניסיון כאמור( המשפט הציבורי

 מועמדותו של עורך דין שהתקיימו בו אחד או יותר מאלה:   לא תיבחן 2.1.3

ש עמה קלון וטרם  הוא הורשע בעבירה שיש עמה קלון או שבית המשפט קבע שעבר עבירה שי 2.1.3.1

מיום שסיים לרצות את עונשו,    -ו מאסר בפועל  חלפו חמש שנים מיום שנגזר דינו, או אם נגזר עלי

 לפי המאוחר. 

כראש   2.1.3.2 או  מועצה  כחבר  כיהן  מיום  הוא  או  לכהן  שחדל  מיום  שנתיים  חלפו  וטרם  המועצה, 

 שנסתיימה תקופת הכהונה של המועצה בה כיהן, לפי המאוחר. 

ראש רשות ברשות מקומית הגובלת באותה רשות, וטרם  חלפה שנה  ר מועצה או כהוא כיהן כחב 2.1.3.3

 מיום שחדל לכהן או מיום שנסתיימה תקופת הכהונה של המועצה בה כיהן, לפי המאוחר.

ולא הסתיימה כהונתה של   2.1.3.4 לראשות המועצה או לחברות במועצה  היה  מועמד בבחירות  הוא 

 חבר בה. אותה מועצה שהיה מועמד להיות ראשה או 

עיסוקיו האחרים עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידו כיועץ משפטי ותובע במועצה, שאינו   2.1.3.5

 ניתן להסדר בהתאם להוראות הנוהל.  

טי של שתי רשויות מקומיות אחרות, או משמש כיועץ משפטי ברשות  הוא משמש כיועץ משפ 2.1.3.6

  לחוק   4ם שנקבעו בסעיף  מקומית אחרת והעסקתו במועצה, ככל שתאושר, לא תעמוד בסייגי

 . 1975 -(, תשל"ו ייעוץ משפטי) הרשויות המקומיות

הרשות   2.1.3.7 למנכ"ל  או  מסגניו  לאחד  המקומית,  הרשות  לראש  משפטיים  שירותים  העניק  הוא 

המקומית, לבן זוג של כל אחד מאלה, לתאגיד שבשליטת ראש הרשות המקומית או בן זוגו, או  
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ייצוג בהליך שיפוטי או  לסיעה מסיעות הרשות במקומית החברו זה  ובכלל  ת במועצת הרשות 

 ממועד מתן השירות. בעסקה וטרם חלפו שנתיים  

הוא העניק שירות משפטי בהיקף משמעותי להורה, בן או בת של כל אחד מן המנויים בסעיף    2.1.3.8

לעיל, לחבר מועצה או לעובד בכיר במועצה וטרם חלפה שנה ממועד סיום השירות    (2.1.3.7קטן  )

 מועד קבלת שכר הטרחה, לפי המאוחר ביניהם. או מ

 טר. הוא הוכרז כפושט רגל וטרם הופ 2.1.3.9

בפרק   2.1.3.10 כמפורט  והתקשרויותיו  עבודותיו  מכלול  בדבר  פירוט  הגיש  לא  מנכ"ל   16הוא    בחוזר 

 . לעניין זה 2/2014

 

 תיאור התפקיד   3

ה אשר הואצלו להם  לראש המועצה, לחברי הנהל למועצת הרשות המקומית ולוועדותיה,  מתן ייעוץ משפטי   3.1

לעובדי  ,  וועדת מכרזים, וועדת ערר לענייני ארנונהת, למליאת המועצה, לוועדותיה השונות, לרבות  סמכויו

וכל זאת בהתאם לחוק    לרבות הליכי תביעה ואכיפה,    , בכל עניין הדרוש למילוי תפקידי הרשות  ,הרשות

 .  "לוחוזר מנכ  1975 –הרשויות המקומיות )ייעוץ משפטי(, תשל"ו 

לפחות  )שיתואם מראש עם המועצה(  לשם כך יידרש עורך הדין להימצא במשרדי המועצה במשך יום אחד    3.2

בכל הנושאים שידרשו ייעוץ או טיפול משפטי, לרבות השתתפות    יטפל באופן אישי  היועמ"ששבוע.  כל  ב

כחותו, פגישות  דרש נובכל ישיבות המועצה וההנהלה, ישיבות צוות ע"פ צורך, ועדות חובה ורשות, ככל שתי

 עבודה שוטפות קבועות וכיו"ב, וזאת בין במשרדי המועצה ובין  במקומות אחרים.  

יידרש לרמת זמינות גבוהה תוך מתן שירותים גם מעבר לימים ולשעות    עורך הדין למען הסר ספק, יודגש כי   3.3

וזא המועצה  משרדי  מלבד  נדרשים  אחרים  למקומות  לנסוע  ואף  המקובלות,  לטובהעבודה  ביצוע  ת  ת 

 תפקידו. 

על היועמ"ש להיות זמין לקריאות דחופות, לפי שיקול דעתה של המועצה לשם טיפול בבעיות קריטיות   3.4

 ודחופות. 

כאשר 3.5 לעיל,  האמור  מכלליות  לגרוע  ) ,מבלי  השוטף  המשפטי  הטיפול  הנוגע  'חודשי  ריטיינר'במסגרת   )

י שאין לו  ופיע, שלא בדרך קבע, בפני גוף חיצונ נדרש היועץ המשפטי החיצוני הקבוע לה ,לרשות המקומית

והדבר אינו מתאפשר לו, הוא רשאי להסתייע    שליטה על לוח הזמנים שלו )כגון בית המשפט, ועדה וכיוצ"ב(

ים  בעורך דין אחר ממשרדו, ובלבד שקיבל הסכמה לכך בכתב מראש מהרשות המקומית. יובהר, כי במקר

יכולה הסכמה כאמור של הרש  ידי רא- ות המקומית להינתן בעלדחופים  על  ש הרשות המקומית או  פה 

ההסכמה   את  הכתב  על  המנכ"ל  או  המקומית  הרשות  ראש  יעלה  מכן,  לאחר  שסמוך  ובלבד  המנכ"ל, 

האמורה ואת הנימוקים למתן ההסכמה. הרשות המקומית לא תיתן הסכמה כאמור, אלא לאחר שבחנה  

,  של עורך הדין האחר  בעצמו וכן את הוותק והניסיון המעשי   ן אין עורך הדין יכול לבצע את המטלהכי אכ

 . בחוזר מנכ"ל  14.5סעיף זה הינו בכפוף למפורט בסעיף    בהתייחס למאפייני העבודה שבגינה מתבקש סיועו
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לעיל,    3.6 לגרוע מכלליות הסעיף  בין  ר במסגרת הייעוץ המשפטי השוטף,  היקף העבודה המשועמבלי  כולל 

 היתר: 

 צה והנהלתה וכן בישיבות וועדות חובה ורשות, שיוזמן אליהן. ות מליאת המועהשתתפות בישיב  3.6.1

מתן חוות דעת משפטית בנוגע להסכמים והסדרים שעורכת המועצה, לרבות מתן אישור, כי אין   3.6.2

 מניעה משפטית לביצוע עסקה. 

וב 3.6.3 פרטיים,  גורמים  המדינה,  מוסדות  ובפני  המשפטיות  הערכאות  בכל  המועצה  פורומים  ייצוג 

   נטי.וארגונים שונים במועצה ומחוצה לה, לרבות התכתבויות עם כל גורם רלוו

לחברת   3.6.4 להעבירן  הצדקה  נמוכים שאין  בסכומים  נזיקיות  בדרישות/תביעות  סילוק/טיפול/ייצוג 

מדובר  כאשר  הביטוח  חברת  ע"י  והייצוג  הביטוחי  הכיסוי  והסדרת  טיפול  הביטוח. 

בסכ נזיקיות  שאינן  בדרישות/תביעות  אחרות  נזיקיות/  בתביעות  טיפול/ייצוג  גבוהים.  ומים 

 ביטוח. מכוסות במסגרת פוליסת ה

החוזים, 3.6.5 של  וכתיבה  עריכה  המועצה,  נדרשת  להם  ומכרזים  חוזים  ובהכנת  ומתן  במשא    סיוע 

לפועל בהוצאתם  וייעוץ  טיפול  ליווי,  וכן  להם,  הנלווים  והמסמכים  במשא  ,  המכרזים  סיוע  וכן 

 . ומתן

ביעות  צווי מיסים, הצעות חוק לחוקי עזר וחוקי עזר, חוזים, מכרזים, כתבי טענות תניסוח  סיוע ב 3.6.6

 כות משפטיות. שלמשפטיות ומסמכים אחרים, בעלי אופי, משמעות או ה

 ים מול הוועדה המרחבית לתכנון ובנייה שהמועצה מצויה בשטחה. יייצוג המועצה בנושאים משפט 3.6.7

 ה לחלוקת הכנסות. כולל ועדות לשינוי גבולות, וועד ליווי תהליכים בוועדות חיצוניות, 3.6.8

המועצה, מסמכי המועצה וכל מסמך אחר הכרוך בפעילותה השוטפת של  ייעוץ בעדכון של נהלי   3.6.9

 המועצה. 

וניסוח   3.6.10 מענה  זאת  ובכלל  משפטיות  שאלות  על  ומענה  המועצה  לעובדי  משפטיות  חוו"ד  מתן 

ארנונה, היטלים, צווים, תביעות לירידת ערך,  מכתבים )תשובה, פניה או התראה( לרבות בנושאי  

 יכי השגה, ערער וכדומה. היטלי פיתוח, לרבות ניהול הל

וליווימתן   3.6.11 ו/או  ב  ייעוץ  ערר  ועדת  בפני  הארנונה  מנהל  וייצוג  ארנונה,  בענייני  ועררים  השגות 

 .בהליכים משפטיים אחרים

ובעוד    , ועדת התקשרויות,יםלבחירת יועצ  הבוועד , השתתפות  ןלמיניה  השתתפות בועדת שימוע 3.6.12

 פורומים בהם נדרש נוכחות של יועץ משפטי. 

 יעוץ וייצוג בענייני עובדים לרבות ניהול הליכי שימוע בטרם השעיה וליווי ההליך המשפטי.  3.6.13

  פיקוח שוטף על היבטים משפטיים בפעולות המועצה, חבריה ועובדיה, ווידוא כי אלה מתבצעות  3.6.14

 ת אחרות.  פנים ורשויות מוסמכובהתאם לדין ולהוראות משרד ה

 מדיניות בנושאים בעלי השלכות משפטיות, בכפוף להוראות הדין. נהלים וסיוע בגיבוש   3.6.15

 טיפול בהסמכת והנחיית בעלי תפקידים, לרבות מפקחים ופקחים. 3.6.16

 צוג משפטי בדיני עבודה, תכנון ובניה. יייעוץ וי 3.6.17

 ת מקרקעין וכיוצ"ב. ליווי עסקאות במקרקעין ציבורי, טיפול בהליכי הפקעו 3.6.18
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וכדומה   3.6.19 ציבור, משרד הפנים, מבקר המדינה, מבקר המועצה,  לפניות  מתן סיוע משפטי במענה 

 בהתאם לצורך. 

ותקנות הרלוונטיות  חקיקה, נהלים, פסיקה,  בעלי תפקידים במועצה בדבר עדכון  לעדכונים  מתן   3.6.20

 .לעבודת המועצה

בריה ועובדיה, ווידוא כי אלה מתבצעות  פיקוח שוטף על היבטים משפטיים בפעולות המועצה, ח 3.6.21

 ולהוראות משרד הפנים ורשויות מוסמכות אחרות.   בהתאם לדין

 ליווי משפטי בעבודת הפיקוח והאכיפה.  3.6.22

 ייעוץ משפטי הנוגע לרישוי עסקים, פיקוח ואכיפה.  3.6.23

 . בתחום עיסוקה ופעילותה של המועצה "י כל דיןכל מטלה משפטית הנדרשת מיועץ משפטי עפ 3.6.24

 שיוגשו נגד המועצה ע"י כל גורם.  בתביעותועצה המ  צוגיי 3.6.25

, בכל הקשור לחוקי עזר, סמכויות ואחריות המועצה במסגרת  ימונה לתובע העירוני של המועצה 3.6.26

 פעילותה. 

וההליכים שהמועצה היא צד  תביעות שיוזמת המועצה ובכל התביעות  בכל ה טיפול וייצוג המועצה   3.6.27

 ן בהליכים אזרחים ו/או מנהליים.נתבעת בה שהמועצה להם, ובכל התביעות וההליכים 

 

 ה התמור  4

  המציע (.  ""הריטיינרו/או   התמורהבצירוף מע"מ, לחודש )להלן: "  ,₪  005,14התמורה המוצעת הינה   4.1

   .15%לתמורה, בשיעור שלא יעלה על   הנחהרשאי להציע 

צוג לעו"ד  התמורה כוללת את כל השירותים המפורטים לעיל, למעט מקרים בהם נדרש למסור היי 4.2

צוג המועצה בבית משפט עליון או  יחיצוניים אחרים, בהתאם לתחום ההתמחות. התמורה לא כוללת י 

 היועמ"ש הנבחר מראש. בג"ץ ו/או פרויקטים מיוחדים לפי העניין שיוסכם עם 

+   ₪  003טרחה נוסף בסכום של  -הדין זכאי לשכר-לעיל,  יהיה עורך  4.2עבור הטיפול באמור בסעיף   4.3

ל על    המציעשעה.  מע"מ  יעלה  שלא  בשיעור  הנחה  להציע  במקרים    15%רשאי  אלו.  מסכומים  גם 

ובלבד שלא   )גלובאלי( עבור השירות המבוקש  כולל  יוסכם על שכר טרחה  על  חריגים,  ייקבע שכ"ט 

 בסיס הצלחה. 

  אינה הדין. התמורה  -התמורה כוללת את כל ההוצאות המשרדיות, לרבות הוצאות נסיעה, של עורך  4.4

מראש   אגרות  תכולל המועצה  ע"י  ויאושרו  שיידרשו  ככל  מקצוע,  בעלי  או  מומחים  ושכ"ט    בימ"ש 

נשא בהם בעצמו. תשלום ע"י  . הוצאות אלה, ישולמו ע"י המועצה, או יוחזרו לעורך הדין, ככל שובכתב

המועצה, או החזר ההוצאה לעורך הדין מותנה בקבלת אישור מראש ובכתב לכל הוצאה שאיננה נכללת  

 מורה כאמור לעיל. בת

, יש לציין "דעו  משרד. ככל שההצעה תוגש ע"י  המועמד בעצמו, באופן אישי  הייעוץ המשפטי יינתן ע"י 4.5

 .  הקבוע יינתן הייעוץ המשפטיבמפורש ע"י מי מבין עוה"ד במשרד 
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 הגשת ההצעה וההתקשרות  5

במעטפה  (  עותק  +  מקור  –( חוברות פניה  2סה"כ שתי ))  מקור ועותקההצעה  מסמכי  המציע יגיש את   5.1

על  .  המכילה את חוברת הפניה לקבלת הצעות מחיר כשהיא מלאה, ללא זיהוי חיצוני  אטומהסגורה ו 

כמו    ."למועצה  קבוע ותובע עירוני"הצעת מחיר לתפקיד יועץ משפטי חיצוני  ירשם    הראשית  המעטפה 

 -  4טופס  תב: "כ יי, עליה  ואטומה  במעטפה נפרדת  )"הצעת המחיר"(  4להכניס את טופס  יש    כן,

   .תוכנס לתוך המעטפה הראשית  רהצעת המחיר", אש

   .10:00עד השעה  14.1.2021המועד האחרון להגשת ההצעות הינו 

לתוך תיבת המכרזים נמצאת במשרדי המועצה המקומית  באופן ידני בלבד,  את המעטפה יש להגיש  

ע"י נציג המועצה על    ת נתקבלהמציע יוודא החתמה של חותמ  מגדל תפן, בגן התעשיות במגדל תפן.

 מעטפת ההצעה טרם הגשתה בתיבת המכרזים. 

, לא תתקבלנה והמועצה לא תדון בהן,  5.1הצעות שתגענה לאחר המועד האחרון להגשה כמצוין בסעיף   5.2

 . והן תפסלנה

 : את כל המסמכים דלהלן ההצעה יש לצרף לטופס 5.3

 י לאחר צירוף החומר הרלוונט  לנוחיותך, סמן 

  .העו"דשל   בלשכת עורכי הדין )בתוקף( המעידים על חברות תעודה +עו"ד  רישיוןהעתק מ 5.3.1

  .1976-העתק האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות עם גופים ציבוריים, התשל"ו 5.3.2

  (.1טופס א מלא וחתום כנדרש )טופס הגשת מועמדות כשהו  5.3.3

)חובה לצרף מסמכים המעידים על ניסיון    וופרטים על ניסיונ  הקבוע  קורות חיים של עורך הדין  5.3.4

  דלעיל(. 2המקצועי כמפורט ב"תנאי הסף" )סעיף    (בתחום רלוונטי

  .(2)טופס דלעיל )וסעיפי המשנה(   2.1.3 ףתצהיר בדבר אי קיום המגבלות המפורטות בסעי 5.3.5

ריה  פירוט מלא של מכלול העבודות וההתקשרויות של עורך הדין, אל מול גורמי המועצה, נבח 5.3.6

וועדה מקומית עובדיה,  ובנייה שה  מרחבית/ו/או  נמצאת בתחומלתכנון  ערים  מועצה  איגוד  ה, 

וועדה   באותה  או  ערים  איגוד  באותו  החברה  אחרת  מקומית  רשות  או  בו,  חברה  שהמועצה 

ו/או ייצוג כל אדם כנגד הגופים האמורים וכן, פירוט כל עניין אחר אשר יכול    מרחבית/ מקומית

  (.3)טופס   חשש לניגוד עניינים כאמור  להוות ולהקים

  .בכל עמוד , חתומה בראשי תיבות המציעםהסכ/טיוטת החוזה 5.3.7

המבוקש  יםהקשורמלקוחות  המלצות  מכתבי   5.3.8 השירות  משרדי    לתחום  מקומיות,  )מרשויות 

  .וכו'(  , גופים ציבורייםממשלה, תאגידים עירוניים/ממשלתיים

 .והעו"ד בעצמרשה חתימה של המשרד ו/או  והמציע חתום ע"י מ פרטי חשבון הבנק של  אישור   5.3.9

המועצה   5.3.10 ידי  על  שנקבע  האומדן  מסכום  באחוזים  ההנחה  סכום  את  שתפרט  מחיר,  הצעת 

  .(4)טופס  פניה לקבלת הצעות מחירל 4.3 -ו  4.1בסעיפים 

   חתומים  מסמכי הפניה לקבלת הצעות מחיר לתפקיד יועמ"ש ותובע חיצוני למועצה, כשהם כלל   5.3.11

  בתחתית כל עמוד כנדרש.    
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   שפורסם ע"י המועצה )ככל ופורסם באתר המועצה(, כשהוא חתום  שאלות הבהרהמסמך מענה ל  5.3.12

  בתחתית כל עמוד כנדרש. 

משפטי  כל עמוד רלוונטי לעניין נוהל מינוי יועץ  תחתית  ב  המציע ע"י  )חתום    2/2014  חוזר מנכ"ל   5.3.13

  .יש לצרף עותק מודפס חתום של החוזר מנכ"ל (חיצוני קבוע לרשות מקומית 

  .₪ 1,000ע"ס   הצעת מחירקבלת ל פניהום בגין רכישת מסמכי ה על תשל אישור   5.3.14

.  המציע  ידי  על   ותחתומ   הנותהי   ובהעתק  במקור   תוגש,  הנלווים  המסמכים  כל  בצירוף,  ההצעה  5.3.15

  לנספחיה ,  הפניה  לנוסח  כלשהן  ומחיקות  הסתייגויות,  התניות  להוסיף  אין  כי  יובהר  ספק  למען הסר

  .להצעהאו  /ו

ול הצעה שתוגש לא בהתאם למפורט בפניה זו, או לחילופין וע"פ שיקול  ה הזכות לפס למועצה שמור  5.4

דעתה לדרוש השלמות והבהרות מהמציע, או לחילופין להתעלם מהסתייגויות/שינויים או תיקון אשר  

   צורפו ע"י המציע בהצעה ולראות בהצעה כאילו הוגשה ללא הסתייגות.   

האמור המגדיר את האמור לעיל לרבות    ם עם המועצה על החוזהשר ייבחר לתפקיד יחתועורך הדין א 5.5

 הימנעות מכל ניגודי עניינים ושמירת סודיות, בתקופת עבודתו עם הרשות ולאחריה. 

תוקם ועדה מקצועית שתפקידה לבחון את ההצעות במטרה להמליץ לראש בפני ראש המועצה בדבר   5.6

חיצוני משפטי  יועץ  של  עירוני.  מינויו  ותובע  השלמות,  עהו  קבוע  לבקש  מועמדים,  לראיין  תוכל  דה 

 הבהרות, מסמכים ופרטים ככל שתראה לנכון כנדרש לה לגיבוש המלצה. 

יובהר כי המועצה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה, או כל הצעה שהיא. בשיקולים לבחירת   5.7

אשר    האיכות  רכיבל   70%ומשקל של    ,המחיר  רכיבל  30%היועץ המשפטי למועצה, יינתן משקל של  

 .הדין, ניסיונו וכישוריו-יכלול, בין היתר, התרשמות מעורך

למועצה שמורה הזכות להחליט על ביטול תהליך מינוי היועץ המשפטי החיצוני למועצה ועל דחיית   5.8

וכל דין,   יהיו כל טענות או תביו ביצוע התהליך בכפוף לאישור משרד הפנים  עות כנגד  למציעים לא 

 המועצה בנידון. 

 

 בחינת ההצעות  6

המנהליים והמקצועיים    תבדוק את תנאי הסף  )כהגדרתה בחוזר מנכ"ל(  מקצועיתהה  ועדה  –  שלב ראשון 6.1

לראיון,    יוןשעברו את המ  את המועמדיםמיין את ההצעות, תזמן  , תשל כל הצעה  ויתר המסמכים הנדרשים

 לרכיב האיכות.  תקבע ניקוד ו

אם הועדה קיבלה למעלה מחמש הצעות היא תהיה רשאית לבצע מיון מוקדם של ההצעות, ולראיין כמה  

 ן המוקדם ובלבד שמספרם לא יפחת מחמישה.עורכי דין שעברו את תנאי הסף והמיו

הצעת מחיר(, ויבוצע שקלול   – 4מעטפות הצעות המחיר )טופס  את תפתח מקצועיתה ועדהה   - שלב השני 6.2

 . (לריטיינר חודשי בלבדרכיב האיכות ורכיב המחיר )ברכיב המחיר הכוונה להצעת המחיר  ניקודשל 

 ככלל המועצה תבחר בהצעה שתהיה האיכותית, יעילה והמיטבית ביותר עבורה.  6.3
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 : רכיבים 2 - שקלולמ מורכב הבחירה הליך 6.4

בל   ר)לריטיינ  הכספית  ההצעה  רכיב   שיבחנו   70%  של  בשיעור  איכות  ורכיב  ,30%  של  בשיעורבד(  חודשי 

 :  הבא  באופן

 : 30% – כספית הצעה רכיב 6.4.1

  2  המציע  יקבל ,  הנחה  1%  כל   על  .בניקוד  המציע  את  תזכה לא    הנחה(   0%  )קרי  ח" ש  005,14  ס"ע   הצעה

 . נקודות  30 של מקסימלי  לניקוד  ועד נקודות

 : ותדוגמא להלן  המנגנון הבנת לצורך

 .  ההנחה  בגין נקודות  30  ב יזכה  (₪ 12,325  ס"ע הצעתו  קרי ) 15% של הנחה שיעור הציע רשא מציע -

   .ההנחה  בגין נקודות  20  ב יזכה  ₪( 13,050ס  "ע הצעתו  )קרי  10% של הנחה שיעור הציע אשר מציע -

 .  בגין ההנחה  נקודות 10 ב יזכה (₪ 13,750 ס"ע  הצעתו  קרי) 5% של הנחה שיעור הציע אשר מציע -

 .יקבל ניקוד בעד סעיף זהלא  הנחה כל הציע  לא אשר יעמצ -

 

  ,כן כמו .המקסימלי  הסכום  הינו ח" ש 14,500. בפניה זו המוצע   המחיר על  תוספת  ליתן אין כי ובהרי

 . יבחנו ולא הסף  על יפסלו  כאמור הצעות  ,15% מ  גבוה   הנחה שיעור לתת אין

 : 70% – איכות רכיב 6.4.2

 :להלן  רטותפו המ  המידה  אמות על  יתבסס  זה הרכיב

 ניקוד  –מקומית    רשות  עם  עבודה  או/ו  מקומית  רשות  של  משפטי  כיועץ  המציע  ניסיון  שנות 6.4.2.1

)  .נקודות  10  מירבי ( שנות ניסיון(,  5כלומר, כל שנת ניסיון או חלק ממנה )לא פחות מחמש 

 נקודות לסעיף זה.   10ומקסימום עד   ,תזכה את המציע בנקודה אחת

 נקודות סה"כ לסעיף זה.   8ה ב שנות ניסיון, יזוכ  7.5לדוגמא: מציע בעל  

ה  והתרשמות  ראיון 6.4.2.2 של"היועמ   יהיה  אשר  ד"עו,  עצמו  מהמציע  מקצועיתה  ועדתשל   ש 

ואשר  ורק,  המועצה תחומי ,  מקצועיותו,  מניסיונו  לרבות,  הסף  בתנאי  עומד  הוא    היקף 

י, שלטון מקומי,  בתחום המוניציפאל   וניסיונ,  לביצוע השירות המבוקש  זמינותו,  התמחותו

  .נקודות 50 לסעיף מירבי ניקוד -'  וכו ניסיונו בתחום פעילות המועצה

תאגידים    מלקוחות  המלצות 6.4.2.3 ממשלה,  משרדי  מקומיות,  )רשויות  המבוקש  השירות  בתחום 

( 2שתי )כאשר בגין כל המלצה תיתן    ,נקודות  10  לסעיף  רביימ  ניקוד  -  עירוניים וציבוריים וכו'(

 .נקודות מקסימום לסעיף זה 10של   ועד לסך נקודות

 אופן בחירת הזוכה  6.5

יהיה שיקול   המקצועית המדובר במשרה הדורשת רמות אמון גבוהה, הרי שלוועד לנוכח העובדה כי  6.5.1

מידה בדבר איכותה של    במסגרת הליך זה, לרבות בחינת אמות  דעת רחב בבחירת המציע הזוכה

המועצה עם    לקוחות, ניסיון קודם שלשל  לצות  ראיון אישי, בחינת המ  ההצעה בכל הכרוך בקיום 

דוגמאות של עבודות משפטיות ככל שתהיה הועדה מעוניינת בכך, וכיוצא בכך וכן    המציע, בחינת

 סוגית ניגוד העניינים ובכפוף למרכיבי האיכות לעיל ולהלן.  בעניין

 הגבוה ביותר תהא ההצעה הזוכה. ( איכות+מחיר)ההצעה בעלת הניקוד המשוקלל  6.5.2
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בגין הריאיון    חר המציע אשר הניקודל שימצאו הצעות בעלות ניקוד משוקלל זהה וגבוה ביותר, יבככ 6.5.3

באמור לעיל המועצה תהא    וההתרשמות הבלתי אמצעית ממנו היה הגבוה ביותר. מבלי לפגוע  עימו

אמינותו את  שיקוליה  בכלל  להביא  המציע  וזמינותו  כושרו,  רשאית  העבודות    של  את  לבצע 

 לממליצים.לרבות מקום עיסוקו ופניה  והשירותים

יובהר, כי לראיו 6.5.4 יועמ"ש  יתייצב המציע   המקצועית  הועדהן האישי בפני  עוד    קבוע   עצמו לתפקיד 

 . למועצה עירוני   ותובע

המועצה    .ככל שתחליט הועדה לזמן את עוה"ד לריאיון, תהא השתתפות עוה"ד המציע בראיון חובה 6.5.5

 .אליו זומן ועוה"ד לא התייצב לריאיון במועד ששומרת על זכותה לפסול הצעה במידה 

לרבות    הוועדה רשאית, אך לא חייבת, לדרוש בכל עת מהמציע כל מידע שהוא המתייחס להצעתו, 6.5.6

שנערך ובכלל זה    הבהרות, פרטים ומסמכים נוספים המתייחסים למצגים שניתנו בהצעה או בראיון

לרש העומדים  לאמצעים  ובקשר  המקצועי  לניסיונו  לצורךבקשר  פי    ותו  על  התחייבויותיו  ביצוע 

 ההסכם. 

יהא באמור    חירת הזוכה תעשה בהתחשב בניקוד המצרפי כאמור, יחד עם זאת מובהר כי אין ולאב 6.5.7

פי מסמכי ההצעה ועל    לעיל כדי לגרוע מזכותה של המועצה להתחשב בכל שיקול רלוונטי אחר, על 

 פי כל דין בבחירת ההצעה הזוכה. 

בבחירת ההצעות    שיקוליה  עצה תהא רשאית להביא בחשבוןת האמור לעיל, המו מבלי לגרוע מכלליו 6.5.8

ניסיונו, כישוריו,  את ואת ניסיונה של    יכולתו ואיתנותו הפיננסיות של המציע,  זמינותו,  אמינותו, 

האמור לגרוע מכלליות  בעבר. מבלי  עם המציע  אחרים  גופים  ושל  המועצה    המועצה  לעיל, תהיה 

בדיקו במסגרת  עבודותרשאית,  למזמיני  לפנות  זה,  סעיף  לפי  ע"י  )ת  קודמו  תיה  שצוינו  אלה  בין 

לבירור פרטים בדבר המציע    (אחריםאם    המציע במסמך העבודות הקודמות שצירף להצעתו ובין

לצורך התחייבויותיו.  מקיום  הרצון  שביעות  ולקבל    ומידת  לבקש  המועצה  רשאית  תהא  כך, 

הנו ומסמך  אסמכתא  מידע,  כל  עם    געיםמהמציעים  פעולה  לשתף  מתחייבים  והמציעים  לדבר 

המציע  בו  במקרה  שיידרש.  ככל  להסיק    המועצה,  המועצה  רשאית  כאמור,  פעולה  לשתף  יסרב 

 . את ההצעה מסקנות לפי ראות עיניה ואף לפסול

התייחסות    רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה בשל תנאיה או בשל חוסר  הוועדה 6.5.9

 כנדרש. הערכת ההצעה מונע וועדה שלדעת ה  נים שבמסמכי המכרז, באופן לדרישות או לנתו 

והיא    מובהר בזאת כי המועצה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא 6.5.10

 רשאית לבטל את ההליך, מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה.

תביעה    א למציע ו/או לזוכה כלבוטל ההליך או נדחה ביצועו ו/או חלק ממנו, מכל סיבה שהיא, לא תה 6.5.11

זכאי לפיצוי    ה בגין כל פיצוי אף אם יגרם לו נזק כאמור, והמציע ו/או הזוכה לא יהיהו/או זכות תביע

 מכל מין וסוג. 

 החלטת הועדה הינה בגדר המלצה לראש המועצה.  6.5.12

 



 

 

 מקומית תעשייתית מגדל תפן  מועצה

 ~ Local Council Migdal Tefen                                                          ~12|  תפן מגדל  תעשייתית  מקומית מועצה 

 tefen.muni.il@info| מייל:  ilmunien.www.tef.| אתר   9872329-04| פקס:  907900-40| טל':  2495900, מגדל תפן 68כתובת: ת.ד. 

tefen.muni.il@info9872329 | Site: www.tefen.muni.il | Mail: -907900 | Fax: 04-P.O.B. 68 Migdal Tefen 2495900 | Tel: 04 

 חתימה _______________

 כללי  .7

כל האמצעים הנראים  את מסמכי הפניה לקבלת הצעות מחיר ונספחיה, וינקוט ב  ויבדוקהמציע יקרא בעיון   7.1

ההתקשרות עם המועצה לאספקת השירותים. המציע יהיה מנוע מלטעון  לו כנחוצים על מנת לחקור את תנאי  

כלשהי כנגד המועצה עקב אי הכרה ו/או ידיעת נתונים כלשהם אודות התנאים להספקת    העי ו/או לבסס תב

 ם וקיום ייתר התחייבויותיו ע"פ הליך זה. השירותי

י ההצעה ו/או אי בהירות לגבי האמור בהם, תהיה המועצה רשאית לבחור, לפי  רה בין מסמכ אם תמצא סתי 7.2

שיקול דעתה המלא והמוחלט לפי כל דין, את הניסוח הנכון ו/או הפירוש העדיף במסמכי הפניה ונספחיה,  

מסמכי  נבע מסתירה ו/או אי בהירות כאמור ו/או אי התאמה בין  ולמציע לא תהא כל טענה ו/או תביעה שת

ה, יפורשו באופן המרחיב את חובות המציע ו/או את זכויות  הפניה השונים ו/או בין הוראות שונות בגוף הפני

 המועצה. 

אם תתגלה סתירה או שגיאה או אי התאמה או ספק כלשהו בתוכנו של סעיף או מסמך כלשהו, יש להודיע   7.3

 .  לעיל 1.9כפי שמצוין בסעיף   ת הבהרהללא דיחוי למועצה בכתב, עד למועד האחרון להעברת שאלועל כך 

עורך הדין הקבוע מתחייב לעדכן את המועצה, ללא דיחוי בכל שינוי ו/או עדכון לגבי מידע שמסר במסגרת   7.4

 דבר ההצעה הזוכה. פניה זו, במידה וקרה שינוי ו/או עדכון בתקופה שבין הגשת ההצעה ועד לקבלת החלטה ב

 תביא לפסילת ההצעה.  המקצועית ה ועדהמול  )ככל וזומן(  ן ראיו לאי הופעת המציע, עוה"ד הקבוע  7.5

 המועצה רשאית לבטל את הליך הפניה לקבלת הצעות מחיר הנ"ל בכל עת ו/או לא לקבל הצעה כלשהי.  7.6

 

 

 הפניה מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות אך מיועדת לנשים וגברים כאחד 

 

 

 

 סיגל שאלתיאל הלוי             

 ראש המועצה       
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 1טופס 

ועצה מקומית  למ קבוע ותובע עירוני לתפקיד יועץ משפטי חיצוני -טופס הגשת המועמדות  

 מגדל תפן  תעשייתית

משפטי חיצוני    לתפקיד יועץהפניה לקבלת הצעות מחיר  בעיון את מסמכי    תיאהחתום מטה מאשר בזה כי קר  י אנ .1

( למועצה  ותובע  מ  ("הפניה "  להלן:קבוע  יעוץ  שירותי  חיצוני  לאספקת  "השירותים")שפטי  לרבות (להלן:   ,  

 :להלן) נוהל מינוי יועץ משפטי חיצוני קבוע לרשות מקומית    2/2014וחוזר מנכ"ל משרד הפנים  ההסכם ונספחיו,  

 ההתחייבויות הכרוכות בהם.  כל את ימקבל על עצמ י אותם בחינה מדוקדקת וזהירה, ואנ תיבחנ"הנוהל"( 

במכרז, להפקיד   י זכיית על מיום שתודיע לנו המועצה   (7) ך שבעה ימים ב, בתומתחיי י זו תתקבל, אנ תיאם הצע .2

 בהסכם. בידי המועצה אישור קיום ביטוחים חתום כנדרש

הצעה או את כל ההצעות או לבטל    לקבל או לסרב לקבל הצעה זו, לדחות כל   חופשיה בזה שהמועצה    םמסכי  יאנ .3

ההצעה הנראית לה ככדאית ביותר בשבילה,    ותים לבעללמסור את מתן השיר   ,פניה לקבלת הצעות מחירהאת  

 של המועצה.  לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלטהכל 

המסמכים המצורפים אליו כאילו היה    ההסכם עם   ימצהיר בזה כי מיום חתימתנו על הצעה זו, מחייב אות  יאנ .4

 יקבע על ידי המועצה. על פי ההסכם, במועד שי  תיהתחייבו בביצוע חתום על ידי, ומתחייב בזה להתחיל

 מצהיר ומתחייב בזה כי: יהננ  .5

 . וזפניה השירותים נשוא    בעלי יכולת ארגונית, מקצועית וכלכלית, כח אדם וכל הדרוש לאספקת יהננ  5.1

ל 5.2 הצהרות  י ידוע  מבין  כלשהי  שהצהרה  ויתברר  במידה  בהצעה   יי כי  ה  המפורטות  במסמכי    פניה ו/או 

נכונה במלואה, תהי  הכלולים בהצעה ונחתם כבר  ילפסול את הצעת  תה המועצה רשאיאינה  ובמידה   ,

לבטלה רשאית  המועצה  תהיה  ביטול    ההסכם,  עקב  כלשהו  תשלום  ו/או  בפיצוי  חייבת  שתהא  מבלי 

 ההסכם. 

 לפי המקרה, כמפורט להלן:  מצהיר כי עורך הדין הקבוע עומד בתנאים המצטברים להגשת הצעה, כל אחד יאנ .6

ניסיון   6.1 יפ עורך הדין הקבוע בעל  רצ"ב העתק של תעודת חבר    חת מחמש שנים.מעשי מוכח בעריכת דין שלא 

 שיון עו"ד. יקבלת ר בתוקף + אסמכתא בדבר מועד רכי דיןבלשכת עו

או    של המועצה  תחומי פעילותה העיקרייםאחד או יותר מעורך הדין הקבוע הוא בעל בקיאות וניסיון מוכח ב 6.2

 . בתחום המשפט הציבורי

  ב"רצ.  משרד הפנים לעניין זה  ל" מנכ  לחוזר  7.2  שבסעיף  הפסלות  מתנאי  אחד  הקבוע  הדין  עורך  אצל  נתקיים  לא 6.3

 . תצהיר אי קיום תנאי פסלות – 2טופס 

  מלא   פירוט  ב"רצ  .וז  פניה ב   המבוקשים  השירותים  לבין  הפרטיים  או  המשפטיים  יעיסוקי   בין  עניינים  ניגוד  אין 6.4

,  העירוניים  והתאגידים  המועצה  מול  אל,  ומשרדו  עבוהק  הדין  עורך  של  וההתקשרויות  העבודות  מכלול  של

.  ערים  איגוד  באותו  החברה  אחרת  מקומית  רשות  או,  בו  חברה  שהמועצה  ערים  איגוד  ,בכירים  עובדים,  נבחריהם

  את   למלא  יש,  לכך  בנוסף.  כאמור  עניינים   לניגוד   חשש  ולהקים   להוות   יכול   אשר  אחר  עניין  כל  ולציין  לפרט  כן

 .  וההתקשרויות העבודות מכלול פירוט  - 3טופס 

 דעתה.  שיקול  פי  ועל  זימונה  פי  על  ,המועצה  במשרדי  אישי  לראיון  יתייצב,   הקבוע  ד" עוה  כי  בזאת  להסכים  ניהר 6.5
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,  המלאה  רצוננו  מהמועצה לשביעות  קיבלנו,  פרטיה  על   פניהה   מסמכי  הוראות  את  הבנוקראנו וש  מצהיר  יאנ .7

  והנסיבות   התנאים  כל  את  תיובדק  נתיבח,  יהצעת  על הגשת  להשפיע  כדי  בו  ושיש  ממנה  תישביקש  ונתון  מידע  כל

 זו.  יהצעת  את מגיש יאנ  אלה  כל על ובהתבסס , באספקת השירותים הקשורים

  באספקת   סיוע  לשם,  ומיומן  מקצועי  כ"א  השירות  אספקת  לצורך  ילרשות   יעמוד  יהצעת  את  תקבלו  אם .8

 . השירות

הליך  ב  למשתתפים  בהוראות  אודותי כמפורט  ובדיקות  חקירות  צעלב  אישורי  את  בזה  לכם  ןונות  םמסכי  יהננ  .9

,  האמורות  והחקירות  הבדיקות  עריכת  לצורך  ידיכם  על  דרך שתידרש  בכל  פעולה  לשתף  מתחייב  ן ואנ,  הפניה

 . יהצעת בחינת לצורך ידיכם  על יידרשו אשר, נוספים הסברים  ומתן  הגשת מסמכים לרבות

 :  כדלקמן בזה מתחייב  יאנ, יהצעת  לקבל תחליטו אם .10

 . בפרטהתקשרות   בכלל ובהסכם פניה ה במסמכי יהתחייבויותי  כל את מדויק ובאופן  במלואן לקיים 10.1

  חפיפה   ולבצע  ,ובהסכם  פניהה  במסמכי  זה  לעניין  הקבועים  לתנאים  בהתאם  השירותים  במתן  להתחיל 10.2

 .המלאה כםונרצ ולשביעות ההסכם להוראות בהתאם הכל,  כיום השירותים  את  לכם המספק הגורם עם

בהצעת   מהנתונים   באיזה  שיחול   שינוי   כל   על  לכם   להודיע   מתחייב  יאנ .11   מהנתונים   באיזה  או /ו   יהמפורטים 

  שתהיו   לי וידוע, הזוכה על   ההכרזה  למועד   ועד  יהצעת  שלאחר הגשת  מהמועד  וזאת, יהצעת לבחינת הדרושים

  בין , לכם מהותי ייראה   אשר שינוי האמורים בנתונים שיחול במקרה המציעים אותי מרשימת למחוק  רשאים

 .אחרת  בדרך כך  על לכם  נודע  אם ובין מנימ כך  על לכם  נודע אם

  יהצעת   תתקבל   אם,  לפיכך  . שזכתה  בהצעה   לעיין   לדרוש  רשאים   יהיו   תזכה   לא  שהצעתם   שמציעים  י ל  ידוע  .12

 .האחרים בפני המציעים יהצעת  לגילוי יהסכמת  על מראש מצהיר  יהננ 

הינה בלתי   .13 זו  ניתנת להצעתי  ואינה    מהמועד   יום  (תשעים)  90ביטול או לשינוי, ותהא תקפה במשך  חוזרת 

  90תוקף ההצעה למשך    האחרון להגשת הצעות בהזמנה. ידוע לי, כי המועצה תהא רשאית לדרוש הארכת

לגרוע    כמי שחזר בו מהצעתו, והכל מבלי  יום נוספים, וכי אם לא אאריך הצעתי זו לכשאדרש, אחשב  (תשעים)

 פי כל דין. -פי ההזמנה ו/או על  -או תרופה אחרים להם זכאית המועצה על כל סעד מ

  המצורפים   המסמכים  כל  על  ההסכם  יאות   מחייב ,  זו   יהצעת   על   יחתימת   מיום  כי   בזה   ומתחייב  מצהיר  יאנ .14

  כהסכם   בכתב  המועצה  ידי  על  וקבלתה  י הצעת  תחשב,  ההסכם  לחתום על  יהתחייבות  קייםא  לא  אם  וגם  ,אליו

 . פניהה במסמכי כמפורט המועצה של  מזכויותיה יגרע  שהדבר מבלי,  ניילב  בין המועצה יבמחי

  ויתור  בזה  מוותר   יואנ   פניה ה   במסמכי  הכלולים   התנאים  לכל   י הסכמת  בזה  ןנות  י אנ,  זו  י הצעת  הגשת  בעצם .15

  הוראה   או/ ו  תנאי  לכל  או /ו   השירותים  לאספקת  התנאים  לכל  בקשר  טענה  כל  על  מסויג  ובלתי  מוחלט ,  סופי

 . סבירותם לרבות ,פניהה במסמכי הכלולים

 .החופשי יורצונפניה, ההסכם ה הקבועים במסמכי התנאים הבנת מתוך ______ ביום ניתנה זו יהצהרת .16

 : ______________________ לתפקיד יועמ"ש המועצה  הקבוע הדין עורך שם

 ______ _____: ______________(חותמת בצירוף ) הקבוע  הדין עורך חתימת        
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 עו"ד הקבוע - דרכי יצירת קשר עם המציע 

  שם המציע המלא, כפי שהוא רשום במרשם )בעברית( 

  מס' ת.ז של המציע 

  רישיון עו"ד של המציע מס 

  כתובת המשרד של המציע 

  טלפון קווי במשרד של המציע

  נייד של המציע טלפון 

  אתר האינטרנט במשרד של המציע )אם יש(

  דוא"ל בת כתו

  מספר תאגיד )ח.פ/ ע.מ( 

  סוג התאגדות 

  תאריך התאגדות 

  של עוה"ד  שנות ניסיון במקצוע עריכת דין )לא כולל התמחות(

  במשרד  הקבוע   עוה"דשנות ותק 

  תחום/מי עיסוק עיקריים 

 

 

 העורך דין הקבועתחומי משפט וניסיון של 

מקום ואופן רכישת   שם איש קשר וטלפון

  סיוןיהנ

שנות 

  סיוןינ

  תחום משפטי

 הסכמי פיתוח        

 מיסוי מוניציפלי        

 ארנונה, היטלים ואגרות    

 התקשרויות ומכרזים        

 דיני רשויות מקומיות        

 דיני עבודה        

 ליטיגציה  - ייצוג בבימ"ש      

 עירונית   אכיפה   

 תובע עירוני    

 אגרות והיטלים  מים וביוב כללי   

 חוקי עזר     
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 מה _______________חתי

: )ניתן להפנות לקורות חיים ולמסמכים המוכיחים ניסיון הנדרש של עו"ד הקבוע  מוניציפאליפרטי הניסיון בתחום  

בתחום(____________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________ _______________________________________

__________ ________________________________________________________________________

 _______________________________________________________ ___________________________ 

 עצמו עבד איתןהקבוע רשויות שעורך הדין 

שם הרשות 

 יתהמקומ

תקופת השירות 

לרשות המקומית  

 מועד( )ממועד ועד 

תחומי השירותים המשפטים 

שניתנו )הכנת מכרזים, ארנונה, 

 וכו'(  , אכיפהדיני עבודה

 הערות

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 . (שירותים כאמור המקומיות להן ניתנים ו/או ניתנו  רצ"ב המלצות, אישורים וחוות דעת מטעם מנכ"לי הרשויות)

עיקריים   לקוחות רשימת

  המשפטי היועץ של

 המציע )הקבוע( 

דרכי יצירת   איש קשר  שם הלקוח 

 קשר

מועדי התחלה   תיאור הפעילות 

וסיום  

 ההתקשרות
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: הערות

______________________________________________________________ ________ ____________

 __________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________

__________ _____________________________________________________________________ ___

 __________________________________________________________________________________ 

 פרוט המסמכים המצורפים:

 א. _____________________________.    ה. ______________________________. 

 ______________________________.   __________________________.     ו.ב. ___ 

 . _____________________________.   ז. _______________________________. ג

   ד. _____________________________.    ח. ______________________________. 

  

 

 

   _____________ 

 עורך הדין הקבוע חתימה + חותמת

 

 דין עורך אישור

  הקבוע( ד")עוה____________ ד "עו כי בזה מאשר_________,  רישיון' מס, ד"עו____________    מ"הח אני

  דבר לכל  ואות מחייבת וחתימת  וכי בו האמור על נכונות והצהיר, דלעילטופס הגשת המועמדות  על בפני םחת

 ועניין.
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  2טופס 
 תנאי פסלותאי קיום  –  תצהיר

,____________ מס'  ת.ז.  נשוא   _______________ הח"מ  את   אני  לומר  עלי  כי  שהוזהרתי  לאחר 
 האמת, שאם לא כן, אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר זה כדלקמן: 

 מחק המיותר(*)
תי עבירה שיש  משפט קבע שעבר-קלון / ביתשעתי בעבירה / לא הורשעתי בעבירה שיש עמה  הורלא   .1

מיום  או  מאסר בפועל    זר עלישנים מיום שנג  5עמה קלון, וחלפו חמש שנים מיום שנגזר דיני / חלפו  
המאוחר. שס לפי  עונשי,  את  לרצות  יימתי 

 _____________. ___________ פירוט:______________________________________ 

ה תקופת  שנסתיימתי לכהן או מיום  חלפו חמש שנים מיום שחדללא כיהנתי כחבר/ת המועצה /   .2
 הכהונה של המועצה בה כיהנתי, לפי המאוחר. 

חלפו שנתיים    רשות ברשות מקומית הגובלת במועצה /  ת/מועצה או כראש  ת/כחבר  לא כיהנתי .3
 בה כיהנתי, לפי המאוחר. תקופת הכהונה של המועצה לכהן או מיום שהסתיימה  תימיום שחדל

 ונות לראשות המועצה או לחברות בה. בבחירות האחר ת/מועמד לא הייתי .4
 עניינים עם תפקידי כיועמ"ש למועצה.  ים ליצור ניגודעלולעיסוקי האחרים לא  .5
איני משמש כיועץ משפטי ביותר מרשות מקומית    אני, )לרבות עורכי הדין המועסקים במשרדי(, .6

לחוק   4בעו בסעיף  תעמוד בסייגים שנקעסקתי במועצה, ככל שתאושר,  והן,  נוספת אחת למועצה דנ
 הייעוץ המשפטי. 

לאחד מסגניו או למזכיר המועצה, או לבן הזוג   שירותים משפטיים לראש המועצה או  תיקלא הענ .7
של כל אחד מאלה, או לתאגיד שבשליטת ראש המועצה או בן זוגו, או לסיעה מסיעות המועצה, 

הליך שיפוטי, או בעסקה / חלפו שנתיים מהמועד בו הענקתי שירותים משפטיים וג בובכלל זה ייצ
 ל_________________. 

, בן או בת של כל אחד מן המנויים לעיל, או לחבר מועצה או  להורהתי שירות משפטי  קלא הענ .8
/ לא הענקתי שירות משפטי בהיקף משמעותי למי מהמנויים לעיל / חלפה    לעובד בכיר במועצה

 ת שכר הטרחה, לפי המאוחר מביניהם. או ממועד קבל כאמור שירות שנה ממועד סיום מתן 
 . שט/ת רגלתי מהכרזתי כפו הופטר/  רגל  ת/פושטכ תיהוכרזלא  .9

 
 הנני מצהיר כי כל האמור לעיל אמת ולראייה הנני חותם להלן: 

  _______ ______________ חתימת המצהיר:  +   שם                                                  תאריך:_______________              

 

 דין עורך אישור

____ התייצב במשרדי עו"ד _______________,  אני הח"מ ___________ עו"ד, מאשר/ת כי ביום _______ 
___________/ המוכר לי אישית ולאחר שהזהרתיו כי עליו/ה לומר את האמת, שאם לא כן, שזוהה ע"י ת.ז מס'  

 יהיה/ תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתם/מה עליה בפני. 

 

   חתימה: _______________              תאריך:_____________ 
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 3 טופס

 העבודות וההתקשרויות פירוט מכלול 

 לחוזר מנכ"ל  16.7לפי סעיף 

גורמי   מול  אל  מועסק,  אני  בו  התאגיד  או  של המשרד  לרבות  שלי,  וההתקשרויות  פירוט מכלול העבודות  להלן 

וועדה מקומית ו/או עובדיה,  נבחריה  ובנייה שהמועצה    מרחבית /המועצה,  נמצאת בתחומה, איגוד ערים לתכנון 

ו/או    מרחבית/שות מקומית אחרת החברה באותו איגוד ערים או באותה וועדה מקומיתשהמועצה חברה בו, או ר

 ייצוג כל אדם כנגד הגופים האמורים וכן, פירוט כל עניין אחר אשר יכול להוות ולהקים חשש לניגוד עניינים כאמור. 

 ________________________________ _________________________________________
 _____ ____________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________ ____

__________________________________________ _______________________________
 _________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________

 _________________________________ ________________________________________
______ ___________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ ___

 ___________________________________________ ______________________________
 _________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________

__________________________________ _______________________________________
 _______ __________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________
 _______________________________________________________________________ __

____________________________________________ _____________________________
 _________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________

 ___________________________________ ______________________________________
________ _________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________ 

 

 

 

   _____________ חתימה: ______ שם +        תאריך:___________                                                     
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  4טופס 
 הצעת מחיר  

 יוגש במעטפה נפרדת סגורה בתוך המעטפה הראשית( הערה: טופס זה )

עו"דמ"הח  אני   מתכבד _________________    ד "עוה  משרד  של  מוסמך  נציג, ________________  , 
  מסמכי   לתנאי  בהתאם,  למועצהותובע עירוני    קבוע  חיצוני  משפטי  ייעוץ  שירותי  למתן   הצעה   להגיש  בזה

 : נספחיהם כל  עלו  ב"המצ ההסכם נוסחהנ"ל,  מחיר   הצעות לקבלת הפניה

אני מצהיר כי בדקתי את כלל דרישות    .היטב  לי  ומובנים  לי  מוכרים  הם,  זו  פניה   מסמכי  כל   את  בידי   יש .1
, ואת ההסכם המצורף  צעת מחיר זוהמועצה המצוינות בפניה לקבלת הצעת מחיר נשוא ה  ותנאי  הנחיות,

ביעילות, בחריצות  לפניה יכול לספק למועצה את השירותים בהתאם לכך, במומחיות, במיומנות,  ואני   ,
בהתאם לסטנדרטים מקצועיים גבוהים לשביעות רצונה של המועצה, ובכפוף    בזמינות גבוהה,  ובנאמנות,

 לכל דין ורשות מוסמכת.  
,  הכלכליות  ,המשפטיות,  המקצועיות  הדרישות   כל  את  היטב  בחנתיו  ששקלתי  לאחר  נעשית  ההצעה .2

 . ואני יכול לעמוד בהן בפנייה המפורטות ,  האחרות או/ו הארגוניות 
  בפניה  הכלולים   המסמכים  בכל  הנזכרים   התנאים  במילוי  הכרוכות  אותההוצ  כל  את  כוללת   המחיר  הצעת .3

,  פתע  קריאות,  עובדים  והעסקת  העבודה  כוח ,  בגין  הנדרשות  ההוצאות  כל:  לרבות,  מעולה  באופן,  זאת
  הוצאות ,  וטלפוניה  תקשורת   הוצאות,  זמן  ביטול,  ל"אש,  חניה  הוצאות ,  נסיעה  הוצאות,  רכב  הוצאות 

  הוצאות , ביטוח, ביגוד, דעת חוות ,צילומים, מידע  במאגרי שימוש, מחשב ותוכנות  מחשוב ציוד, משרדיות
,  הדרכה  הוצאות,  תיעוד,  מקצועית  ספרות,  הסוגים  כלמ  סוציאליים  תשלומים,  ניהול  והוצאות  כלליות
  כל   זה  ובכלל,  והעקיפות  הישירות,  המציע  של  הכלליות  ההוצאות  וכל,  מקצועיות  והשתלמויות  הכשרה

 . ושליחויות  אגרות  בגין הוצאות  החזר  כוללת אינה ההצעה .המציע ורווחי   התקורה
ום שתודיע לנו המועצה על זכייתנו נשוא הצעה  אם הצעתנו זו תתקבל, אנו מתחייבים בתוך שבעה ימים מי .4

 זו להפקיד בידי המועצה אישור קיום ביטוחים חתום כנדרש בהסכם.
ב  השוטף  המשפטי  הייעוץ  את  למועצה  להעניק  מציע  אני .5 מחיר    הפניה  מסמכיכמפורט  הצעת  לקבלת 

 (:במסמכי הפניה 4.1, בהתאם לסעיף ריטיינר חודשיונספחיה )
 
 (:המוצעת ותהאפשר  את  לסמן יש)

הנחה   ללא  –נר חודשי י₪ )ארבעה עשר אלף ₪( ריטי ,00514  – ' א אפשרות 

(הנחה 15%מ  יותר לא ) .)_____________________ :  במילים(%_______  של הנחה  –' ב אפשרות . 

 

 (: הפניה  למסמכי  4.3 בסעיף כמפורט) הפרטניים בהליכים משפטי הטיפול מתןאני מציע להעניק למועצה את  7

 (:המוצעת האפשרות את  לסמן יש)

הנחה  ללא –₪ )שלוש מאות ₪(  300 – ' א אפשרות 

(הנחה 15%מ  יותר לא ). )_____________________ :  במילים(%_______  של הנחה  –' ב אפשרות . 

  כולל, ההתקשרות תקופת בכל המציע  את ותחייב, ההצעות להגשת האחרון למועד ומעודכנת נכונה  ההצעה 8

 . תהיינה אם הארכות

 : החתום  על באתי  ולראיה

 _________________  חותמת_______________  חתימה_______________  תאריך

  הערה: יש להגיש טופס זה במעטפה נפרדת סגורה בתוף המעטפה הראשית של מסמכי ההצעה 
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 חתימה _______________

 קבוע ותובע עירוני כיועץ משפטי חיצוני למתן שירות משפטי מס' _______  הסכם

 1617000581תקציב:

 ביום ________________   המקומית תעשייתית מגדל תפן שנערך ונחתם במועצה  

 

 500217229ח.פ  –המקומית תעשייתית מגדל תפן המועצה  בין:

 מצד אחד        "המועצה"( מרח' ______________________ )להלן: 

 

 ___________________, עו"ד מס. זהות _______________    לבין:

 מצד שני                 ("היועץ המשפטי"__________________ )להלן: מרח' __ 

 

קבוע ותובע  דין לשמש בתפקיד יועץ משפטי חיצוני -והמועצה פרסמה פניה לקבלת הצעות מעורכי    הואיל

  1975-התשל"וחוק הרשויות המקומיות )ייעוץ משפטי(,  פי  -על  ,("הפניה")להלן:    למועצהעירוני  

"נוהל מינוי  , 2/2014חוזר המנהל הכללי למשרד הפנים מס'  ובהתאם להוראות   ("החוק")להלן:  

 ;כנספח א'(, המצורף להסכם, "הנוהל" )להלן: יועץ משפטי חיצוני קבוע לרשות מקומית"

בו    והואיל  מתקיימות  לא  הדרושים,  התנאים  בכל  עומד  הוא  כי  מצהיר  המשפטי  המגבלות  והיועץ 

למילוי    המקצועיות  תווהיכול  , הזמינותקיאות, הניסיון, הכישוריםהמפורטות בנוהל והוא בעל הב

 ; בהתאם לנוהל ומסמכי הפניה התפקיד

למועצה והצעתו  ותובע העירוני    קבוע  ועורך הדין הגיש הצעה לשמש בתפקיד יועץ משפטי חיצוני  והואיל  

 '. כנספח בידי המועצה; ההצעה ונספחיה, מצורפת להסכם - התקבלה על

 

 צהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:לפיכך, הו

עירוני  המבוא להסכם ונספחיו,   .1 יועץ משפטי חיצוני קבוע ותובע  הפניה לקבלת הצעת מחיר לתפקיד 

 .  זה מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם, החוקו  הנוהלכמו גם הצעת היועץ המשפטי ונספחיה, למועצה, 

והוראות    מינוי יועץ משפטי חיצוני קבוע לרשות,ן  של משרד הפנים לענייהסכם זה כפוף להוראות הנוהל   .2

 הנוהל יגברו על כל הוראה אחרת בהסכם זה, הסותרת אותו.  

, כי הוא בקיא ובעל ניסיון בכל תחומי  בתוקף  בישראל עורך הדין מצהיר כי הינו בעל רישיון לעריכת דין   .3

בכל  לעמוד  וימשיך  עומד  הוא  וכי  זה,  הסכם  פי  על  עליו  המוטל  בנוהל    העיסוק  הקבועות  הדרישות 

 המינוי. 
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 חתימה _______________

למצוין   .4 בהתאם  אישי,  באופן  בעצמו  הדין  עורך  ע"י  יינתנו  זה  הסכם  נשוא  המשפטיים  השירותים 

 במסמכי הפניה. 

 

 התפקיד מהות   .1
היועץ המשפטי מתחייב לספק למועצה, במהלך תקופות ההעסקה, את השירות אותו נדרש לספק היועץ   1.1

וראות החוק ובכלל זה, מתן ייעוץ משפטי לראש המועצה, לחברי הנהלה  פי ה -המשפטי החיצוני הקבוע, על 

מכרז וועדת  לרבות  השונות,  לוועדותיה  המועצה,  למליאת  סמכויות,  להם  הואצלו  ערר  אשר  וועדת  ים, 

 .  כולל תובע עירוני בכל עניין הדרוש למילוי תפקידי הרשות –לענייני ארנונה ולעובדי הרשות 

שעות    8יב היועץ המשפטי להימצא במשרדי המועצה במשך יום אחד בשבוע, בן  לשם מילוי תפקידו מתחי  1.2

ייעוץ או טיפול משפטי,  לפחות. ככלל, מתחייב היועץ המשפטי לטפל באופן אישי בכל הנושאים שידרשו  

לרבות השתתפות בכל ישיבות המועצה וההנהלה, ישיבות צוות, ועדות חובה ורשות, ככל שתידרש נוכחותו,  

 עבודה שוטפות קבועות וכיו"ב, וזאת בין במשרדי המועצה ובין  במקומות אחרים. פגישות  

יו ע"י עובדי המועצה באמצעים  פניות המופנות אלבהתאם לסוג היועץ המשפטי מתחייב לטפל בזמן סביר  1.3

 . שונים )דוא"ל, טלפון וכדומה(

הוא נדרש להופיע, שלא בדרך  מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יהיה היועץ המשפטי רשאי, במקרים ש 1.4

)בית שלו  הזמנים  לוח  על  שליטה  לו  שאין  חיצוני  גוף  בפני  על  -קבע,  להסתייע,  וכיוצ"ב(,  וועדה  משפט, 

ו המלאה, במתמחה ו/או בעורך דין אחר ממשרדו, שהוא בעל בקיאות וניסיון בתחום  חשבונו ועל אחריות 

ובלבד שהיועץ המשפטי קיבל לכך הסכמ )במקרים דחופים    ה בכתב מראש מהמועצה.שיימסר לטיפולו 

ידיהם על הכתב,  -ידי ראש המועצה או המנכ"ל ולאחר מכן תועלה על-פה, על- יכולה ההסכמה להינתן בעל

במקרה בו עורך הדין יהיה רשאי להסתייע בעורך דין אחר ממשרדו, על פי הכללים    ימוקיה(. ההסכמה ונ

או כל חוזר מנכ"ל שיחליף אותו או ישנה    2/2014רד הפנים  החלים בעניין זה על פי דין בחוזר מנכ"ל מש

 . או כל הוראה שתבוא במקומו בעניין זה 2/2014אותו, יחולו הוראות חוזר מנכ"ל משרד הפנים  

דין אחר ממשרדו לנושאי  גבייה, לצורך פעולות  -אף האמור לעיל, רשאי היועץ המשפטי להסתייע בעורך -על 1.5

 הלי, ובלבד שקיבל לכך את הסכמת המועצה, מראש ובכתב.דעת מנ-שאינן כרוכות בשיקול

התחייבותו זו לצד    והוא לא יוכל להעביר  באופן אישי היועמ"ש מתחייב לשמש כיועץ המשפטי של המועצה   1.6

 .ג' ובכלל זה למשרד עו"ד אחר

האמור 1.7 מכלליות  לגרוע  השוטף לעיל,    מבלי  המשפטי  הייעוץ  במסגרת  המשוער  העבודה  בין    כולל  היקף 

 יתר:  ה

 השתתפות בישיבות מליאת המועצה והנהלתה וכן בישיבות וועדות חובה ורשות, שיוזמן אליהן.  1.7.1

דעת משפטית בנוגע להסכמים והסדרים שעורכת המועצה, לרבות מתן אישור, כי אין מניעה   מתן חוות 1.7.2

 משפטית לביצוע עסקה.  

, גורמים פרטיים, ובפורומים וארגונים  ייצוג המועצה בכל הערכאות המשפטיות ובפני מוסדות המדינה 1.7.3

 שונים במועצה ומחוצה לה, לרבות התכתבויות עם כל גורם רלוונטי.  

סילוק/טיפול/ייצוג בדרישות/תביעות נזיקיות בסכומים נמוכים שאין הצדקה להעבירן לחברת הביטוח.   1.7.4

נזיקיות  והייצוג ע"י חברת הביטוח כאשר מדובר בדרישו  טיפול והסדרת הכיסוי הביטוחי ת/תביעות 

 בסכומים גבוהים. טיפול/ייצוג בתביעות נזיקיות/ אחרות שאינן מכוסות במסגרת פוליסת הביטוח. 
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 חתימה _______________

סיוע במשא ומתן ובהכנת חוזים ומכרזים להם נדרשת המועצה, עריכה וכתיבה של החוזים, המכרזים   1.7.5

 ליווי, טיפול וייעוץ בהוצאתם לפועל.  והמסמכים הנלווים להם, וכן

ב 1.7.6 תביעות  סיוע  טענות  כתבי  מכרזים,  חוזים,  עזר,  וחוקי  עזר  לחוקי  חוק  הצעות  מיסים,  צווי  ניסוח 

 משפטיות ומסמכים אחרים, בעלי אופי, משמעות או השלכות משפטיות. 

 יה בשטחה. ייצוג המועצה בנושאים משפטים מול הוועדה המרחבית לתכנון ובנייה שהמועצה מצו 1.7.8

 כולל ועדות לשינוי גבולות, וועדה לחלוקת הכנסות. ליווי תהליכים בוועדות חיצוניות,  1.7.9

 ייעוץ בעדכון של נהלי המועצה, מסמכי המועצה וכל מסמך אחר הכרוך בפעילותה השוטפת של המועצה.  1.7.10

תבים  מתן חוו"ד משפטיות לעובדי המועצה ומענה על שאלות משפטיות ובכלל זאת מענה וניסוח מכ 1.7.11

רנונה, היטלים, צווים, תביעות לירידת ערך, היטלי פיתוח,  )תשובה, פניה או התראה( לרבות בנושאי א

 לרבות ניהול הליכי השגה, ערער וכדומה. 

השגות ועררים בענייני ארנונה, וייצוג מנהל הארנונה בפני ועדת ערר ו/או בהליכים  ב  ייעוץ וליווימתן   1.7.12

 .משפטיים אחרים

בועדת   1.7.13 השתתפות  ןלמיניהשימוע  השתתפות  יועצי  הבוועד,  התקשרויות,םלבחירת  ועדת  ובעוד    , 

 פורומים בהם נדרש נוכחות של יועץ משפטי. 

 יעוץ וייצוג בענייני עובדים לרבות ניהול הליכי שימוע בטרם השעיה וליווי ההליך המשפטי.  1.7.14

כי אלה מתבצעות בהתאם  פיקוח שוטף על היבטים משפטיים בפעולות המועצה, חבריה ועובדיה, ווידוא   1.7.15

 נים ורשויות מוסמכות אחרות.  לדין ולהוראות משרד הפ 

 סיוע בגיבוש נהלים ומדיניות בנושאים בעלי השלכות משפטיות, בכפוף להוראות הדין.  1.7.16

 טיפול בהסמכת והנחיית בעלי תפקידים, לרבות מפקחים ופקחים. 1.7.17

 צוג משפטי בדיני עבודה, תכנון ובניה. יייעוץ וי 1.7.18

 מקרקעין וכיוצ"ב. קאות במקרקעין ציבורי, טיפול בהליכי הפקעות  ליווי עס 1.7.19

מתן סיוע משפטי במענה לפניות ציבור, משרד הפנים, מבקרה המדינה, מבקר המועצה, וכדומה בהתאם   1.7.20

 לצורך.

מתן עדכונים לבעלי תפקידים במועצה בדבר עדכון חקיקה, נהלים, פסיקה, ותקנות הרלוונטיות לעבודת   1.7.21

 המועצה. 

 משפטי בעבודת הפיקוח והאכיפה.  ליווי 1.7.22

 הנוגע לרישוי עסקים.ייעוץ משפטי  1.7.23

 . בתחום עיסוקה ופעילותה של המועצה כל מטלה משפטית הנדרשת מיועץ משפטי עפ"י כל דין 1.7.24

 ייצוג המועצה בתביעות שיוגשו נגד המועצה ע"י כל גורם.  1.7.25

המועצה 1.7.26 של  העירוני  לתובע  עזר,  ימונה  לחוקי  הקשור  בכל  במסגרת  ,  המועצה  ואחריות  סמכויות 

 . ותפקידה  פעילותה

וייצוג המועצה בכל התביעות שיוזמת המועצה ובכל התביעות וההליכים שהמועצה היא צד להם,  טיפול   1.7.27

 ובכל התביעות וההליכים שהמועצה נתבעת בהן בהליכים אזרחים ו/או מנהליים. 
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 _______________חתימה 

 תקופת ההתקשרות   .2
 )שישה( חודשים, החל מיום _______ וכלה ביום_______.  6הינו לתקופת ניסיון של הסכם זה  2.1

תקופת הניסיון, וככל שהמועצה לא הודיעה בכתב אחרת, יתחדש ההסכם לתקופה של חמש שנים    בתום 2.2

 .שנים(  6נוספות )סה"כ  ( 5.5) וחצי

ה 2.3 לסיים  המועצה  רשאית  זה,  הסכם  במסגרת  להתקשרות  הראשונה  השנה  בהודעה  במהלך  זה  סכם 

, מבלי שתחול על המועצה  הל()בהתאם להוראות הנו  )שלושים( יום מראש  30דין  ה  ךמוקדמת שתימסר לעור

 חובת תשלום פיצוי כלשהו לעורכי הדין.

 מובהר כי חצי השנה הראשונה מהווה תקופת ניסיון בהתאם לנוהל.  2.4

בהודעה מוקדמת שתימסר לעורכי הדין  השנה הראשונה ואילך, רשאית המועצה לסיים הסכם זה    מתום 2.5

ול על המועצה חובת תשלום פיצוי כלשהו  , מבלי שתח)בהתאם להוראות הנוהל(  )שישים( יום מראש  60

 לעורכי הדין. 

 

 התמורה .3
)ריטיינר 3.1 השוטף  המשפטי  הייעוץ  במסגרת  הניתנים  דלעיל,  השירותים  עבור  היא  חודשי  התמורה   ,)

 "(. התמורהלחודש )להלן: "בצירוף מע"מ, ₪ ____________

למסור הייצוג לעו"ד חיצוניים  התמורה כוללת את כל השירותים המפורטים לעיל, למעט מקרים בהם נדרש   3.2

 אחרים, בהתאם לתחום ההתמחות.  

התמורה אינה כוללת אגרות בימ"ש ושכ"ט מומחים או בעלי מקצוע, ככל שיידרשו ויאושרו ע"י המועצה   3.3

מו ע"י המועצה, או יוחזרו לעורך הדין, ככל שנשא בהם בעצמו. תשלום ע"י  מראש. הוצאות אלה, ישול 

ה לעורך הדין מותנה בקבלת אישור מראש ובכתב לכל הוצאה שאיננה נכללת  המועצה, או החזר ההוצא

 בתמורה כאמור לעיל. 

ן שיוסכם  התמורה לא כוללת ייצוג המועצה בבית משפט עליון או בג"ץ ו/או פרויקטים מיוחדים לפי העניי 3.4

 עם היועמ"ש הנבחר מראש.

גים מהייעוץ המשפטי השוטף, יהיה היועץ  , החורלעיל 3.4בסעיף  עבור הטיפול בעניינים המיוחדים כאמור 3.5

לשכר זכאי  של  -המשפטי  בסכום  נוסף  חריגים,  ₪    _________טרחה  במקרים  לשעה.  מע"מ  בתוספת 

ל )גלובאלי( עבור השירות המבוקש ובלבד שלא  יוסכם בין  היועץ המשפטי למועצה, תשלום שכר טרחה כול

 ייקבע שכ"ט על בסיס הצלחה.

כולל 3.6 התמורה  כי,  המשפטימוסכם  היועץ  של  נסיעה,  הוצאות  לרבות  המשרדיות,  ההוצאות  כל  את  ,  ת 

 .  ביטוחים וכו' 

 .הוצאות משפט, שיפסקו לטובת המועצה בתיקים המנוהלים ע"י עורך הדין, יהיו שייכות למועצה במלואן 3.7

 
 ביטוח .4

, את  וצע, על חשבונ הדין לב  ך הדין עפ"י הסכם זה ו/או עפ"י כל דין, מתחייב עור  ך מבלי לגרוע מאחריות עור

, ולהשאירם בתוקף במשך כל    'דכנספח  הביטוחים הבאים, כמפורט בנספח "אישור עריכת הביטוח" המצ"ב  

 . ככל ותהיה תקופת ההסכם וכל הארכה שלו

 יש אחריות עפ"י דין.הקבוע הדין  ךביטוח אחריות מקצועית יחודש באופן רצוף כל עוד לעור
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 חתימה _______________

 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי: 4.1

 הכיסוי יהא בנוסח ובתנאים שאינם פחותים מתנאי הפוליסה הידועה בשם "ביט". 

 : םביטוח אחריות מעבידי 4.2

 העובדים[.   לביטוח לאומי את כל התשלומים המגיעים כחוק, עבור]מובן שעל עורכי הדין לשלם למוסד  

 הכיסוי יהא בנוסח ובתנאים שאינם פחותים מתנאי הפוליסה הידועה בשם "ביט". 

 אחריות מקצועית:   ביטוח 4.3

 עורכי הדין מתחייבים להמשיך ולחדש פוליסה זו כל עוד יש להם אחריות עפ"י דין. 

 בכפוף למפורט להלן:

 :בפוליסה יבוטלו הסייגים הבאים 4.3.1

 הוצאת דיבה או שם רע או פגיעה בפרטיות.  -

 אובדן מסמכים.   -      

 אובדן השימוש ו/או עיכוב כתוצאה ממקרה ביטוח.  -

 ריג/סייג "אי יושר וכו' יחול רק לגבי אותו אדם שעשה אותו מעשה. ח 4.3.2

 חודשים. 6הפוליסה תכלול "תקופת גילוי" של לפחות  4.3.3

יסות יתווסף לשם המבוטח: " … ו/או מועצה מקומית תעשייתית מגדל תפן ועובדיה בגין  לכל הפול  4.4

וחי אחריות כלפי צד שלישי  אחריותם למעשה ו/או מחדל של עורכי הדין )+ סעיף אחריות צולבת בביט

 ואחריות מקצועית(. ביטוח אחריות מקצועית אינו מכסה תביעות של המבוטח נגד גורמים אלו. 

כנספח  הדין ימציא למועצה אישור מחברת הביטוח, עפ"י הנוסח המצ"ב    ךמת ההסכם, עור במעמד חתי 4.5

 .'ד

תום תוקפו של כל אישור, כל עוד  יום לפני  15הדין מתחייב להמציא למועצה אישור חדש, לפחות   ךעור 4.6

 מחויב לכך עפ"י הסכם זה. ואה

הדין רשאי לבצע ביטוחים נוספים כראות    ךהביטוחים הנזכרים לעיל הינם דרישות מינימום בלבד ועור 4.7

 , על מנת לכסות את מלוא אחריותם. ועיני

מתחייב  ךעור 4.8 בעקבות    הדין  וכן  הפוליסות  והתנאות  דרישות  כל  אחר  בקפדנות  ביטוח  למלא  מקרה 

 להודיע על כך מיידית למועצה וכן לפעול למימושן של הפוליסות. 

שבשימוש   ךעור  4.9 והרכוש  הציוד  כל  את  יבטח  המתאימים,    והדין  בביטוחים  זה  הסכם  ביצוע  לצורך 

למעט אם הנזק ייגרם על ידם בזדון. עורכי הדין    הכוללים ויתור על זכות השיבוב נגד המועצה ועובדיה,

בצע ביטוח עבור ציוד ורכוש זה אולם הם פוטרים מאחריות את הגורמים הנ"ל בגין כל  רשאים שלא ל

 נזק אשר היה מכוסה אילו בוצעו ביטוחים אלו. 

 .והדין יישא לבד בכל סכומי ההשתתפות העצמית בכל הביטוחים הנערכים על יד ךעור   4.10

 

 מניעת ניגוד עניינים  .5

ע  5.1 ניגוד  במצב  נמצא  איננו  כי  השירותיהיועמ"ש מצהיר  בקשר למתן  עניינים,  לניגוד  ו/או חשש  ם  ניינים 

 המסופקים על ידו למועצה, וכי אין כל מניעה חוקית ו/או משפטית להתקשר בהסכם זה עם המועצה. 
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 חתימה _______________

תפקידו, לא יפעל מתוך ניגוד עניינים וימנע מכל עיסוק אחר, היוצר  היועץ המשפטי מתחייב כי במשך מילוי   5.2

גוד עניינים בין עבודתו עבור המועצה לבין עיסוקיו האחרים. בכלל זה, בין אם  או עלול ליצור מצב של ני

הפעולות נעשות בתמורה, לרבות טובת הנאה ובין אם ללא תמורה, כגון, חברות בהנהלת תאגיד, בין אם  

 רווח ובין אם לאו. הוא למטרת

המ 5.3 בפני  ייצוג  ייחשבו  עניינים  כניגוד  לעיל,  האמור  מכלליות  לגרוע  וועדה  מבלי  מקומי,  תאגיד  ועצה, 

רשות    מרחבית/ מקומית או  בו,  חברה  שהמועצה  ערים  איגוד  בשטחה,  מצויה  שהמועצה  ובנייה  לתכנון 

וועדה מקומית ייצוג כל אדם כנגד    יתמרחב /מקומית אחרת החברה באותו איגוד ערים או באותה  ו/או 

בהקשר זה    הנוגע לגופים האמורים.הגופים האמורים, לרבות עשיית פעולה עבור אדם או גוף בכל נושא  

 סעיפיהם. ילנוהל על תת  17ו  16חלות הוראות סעיפים  

היועץ המשפטי לא יתקשר ולא ייתן יעוץ משפטי באופן פרטי לראש המועצה, לסגנו, למנכ"ל המועצה או   5.4

ליטת  מי מעובדיה הבכירים, לבן/בת הזוג של כל אחד מאלה או ילדיו הסמוכים על שולחנו, לתאגיד שבשל

כל אחד מאלה או בשליטת בני זוגם, לחבר מחברי המועצה, או לסיעה מהסיעות החברות במועצה, במשך  

 חודשים לאחר מכן.  (6) תקופת העסקתו ושישה

מיי 5.5 באופן  למועצה  להודיע  מי מטעמו,  היועמ"ש מתחייב  ו/או  עובדיו  ו/או  הוא  שבשלה  סיבה  כל  על  די 

ענייני ניגוד  של  במצב  להימצא  קשרים  עלולים  או  משפחה  קרבת  לרבות:  עניינים,  לניגוד  חשש  ו/או  ם 

עסקיים, בינו לבין מי מעובדי המועצה ו/או נותני שירותים חיצוניים למועצה, גורמים עימם יש לו, במישרין  

 י למועצה.או בעקיפין, קשר עסק 

 היועמ"ש לא ייעץ במישרין או בעקיפין, לכל גורם אשר יש לו נגיעה כלשהי למועצה.  5.6

האמור לעיל יחול, בנוסף על היועץ המשפטי, גם על שותפיו, מעסיקיו, עובדיו, כל הפועלים מטעמו וכל   5.7

 הדין שבמסגרתו הוא עובד. -עובדי משרד עורכי

לראש   5.8 להגיש  מתחייב  המשפטי  העבודות  היועץ  מכלול  פירוט  של  עדכון  המועצה,  ולמנכ"ל  המועצה 

 מיום חתימת הסכם זה.  חודשים 6 - אחת ל(, להסכם  'גנספח וההתקשרויות, שהוגש במסגרת ההצעה ) 

 
 שמירת סודיות .6

היועץ המשפטי מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת כל אדם, כל ידיעה   6.1

עם ביצוע ההתקשרות עם המועצה, או בתוקף, במהלך או אגב הביצוע של התקשרות    שתגיע אליו בקשר

 לפניה או לאחריה.  זו, תוך תקופת ההעסקה,

היועץ המשפטי מתחייב להחתים את שותפיו והעובדים המועסקים במשרד עורכי הדין שבו הוא עובד, על   6.2

למסור ולא להביא לידיעת כל אדם, כל ידיעה  הצהרת סודיות, שלפיה יתחייבו לא להעביר, לא להודיע, לא  

אגב ביצוע התקשרות זו, תוך תקופת  שתגיע אליהם בקשר עם ההתקשרות עם המועצה, בתוקף, במהלך או  

 ההתקשרות, לפני תחילתה ו/או לאחר מכן. 

שנמסר לו, או שיגיעו אליו עקב  עורך הדין מתחייב לשמור בתנאים בטוחים כל מידע סודי או מסמך רשמי   6.3

 ביצוע הסכם זה, בתוקף או בקשר עם ביצועו או בקשר עם המועצה. 
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 חתימה _______________

הסדרים מיוחדים לעניין שמירת סודיות ועורך הדין מתחייב  המועצה רשאית להורות לעורך הדין בדבר   6.4

 למלא אחר דרישות המועצה בנדון. 

 

 הפסקת ההתקשרות  .7
יום במהלך שנת    30היועץ המשפטי, בהודעה מוקדמת של    מוסכם כי המועצה רשאית להפסיק העסקת 7.1

מבלי שתחול  ,  לנוהל  15יום במהלך יתר תקופות ההעסקה, בהתאם לסעיף    60ושל    ,ההעסקה הראשונה

 על המועצה חובת תשלום פיצויים. 

במידה שהיועץ המשפטי יסבור כי העסקתו הופסקה מטעמים שאינם מספיקים, או משיקולים שאינם   7.2

יועצים משפטיים שהוקמה  ענייניים   וכד', יהיה רשאי לפנות לוועדה המייעצת לעניין סיום העסקת 

לרשות מ יועץ משפטי  לנוהל הפסקת עבודתו של  כפי שפורסם  בהתאם  עובד הרשות,  קומית שהוא 

 , אשר יחול, בשינויים המחויבים, על הסכם זה.3/2006בחוזר מנכ"ל משרד הפנים מס' 

 בנסיבות של הפסקת העסקתו של היועץ המשפטי בהסכמתו. הוראות סעיף זה לא יחולו 7.3

  במהלך   יום  30היועץ המשפטי יהיה רשאי להפסיק ההתקשרות עם המועצה, בהודעה מוקדמת של   7.4

 יום במהלך יתר תקופות ההעסקה.  60שנת ההעסקה הראשונה ושל 

פולו נושאים  הודיע עוה"ד על רצונו להפסיק את ההתקשרות או להימנע מהארכתה, בעת שהיו בטי 7.5

משפטיים שטיפולו בהם לא הסתיים, רשאית המועצה לדרוש את סיום הטיפול בנושאים אלו או בחלק  

וגרימת    כל פעולה אחרת שתידרש על מנת שהטיפול יימשך ללא פגיעה  מהם, על פי שיקול דעתה, וכן

 נזק.

יקי המועצה ו/או  בתום תקופת ההתקשרות בין הצדדים, ידאג עורך הדין להעברה מסודרת של כל ת 7.6

הזכויות   על  שמירה  תוך  המועצה,  ע"י  שימונה  אחר  לעו"ד  הפרק  על  העומדים  האחרים  העניינים 

 . והאינטרסים של המועצה

חודשים מיום סיום העסקתו    6עץ המשפטי מתחייב שלא לייצג אדם או גוף מול המועצה, למשך  היו 7.7

ן שיש בו ניגוד עניינים כאמור, במשך תקופה  פי הסכם זה ולא לטפל, במישרין או בעקיפין, בכל עניי -על

 של שנה מסיום העסקתו.

ם בשל מחלוקות כספיות ו/או  עורך הדין לא יהיה רשאי לעכב בידיו מסמכים ו/או כספים ו/או תיקי 7.8

 . אחרות עם המועצה

)הגבלות לאחר  לחוק שירות הציבור    14-ו  13,  11,  4,  3,  2מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, סעיפים   7.9

, יחולו, בשינויים המחויבים, גם על היועץ המשפטי ויראו אותו לעניין זה, כעובד  1969- פרישה(, תשכ"ט

 חלות עליו. 1974-חר פרישה( )איסור ייצוג(, תשל"ו שתקנות שירות הציבור )הגבלות לא 

ועצה, יהיו כל  ידי המ-מובהר ומוסכם כי, מכיוון שעבודת היועץ המשפטי עבור המועצה, ממומנת על 7.10

 התוצרים והתוצאות וכל מידע שהתקבלו אגב ביצועה, קניינה של המועצה בלבד. 
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 שונות .8

ן הצדדים כי עורך הדין הינו עצמאי ואין המועצה  מבלי לגרוע מהוראות הסכם זה, מוסכם ומותנה בי  8.1

 עלים מטעמו.  אחראית לגביו ולגבי עובדיו או המועסקים על ידו או הפו 

יהיו 8.2 זו,  עורך הדין במסגרת התקשרות  והתוצאות, שיופקו ע"י  לקניינה של המועצה    כל התוצרים 

 דעתה.  בלבד, אשר תהא רשאית להשתמש בהן בכל דרך על פי שיקול

  במחוז   המוסמך  המשפט  לבית  ורק  אך  תהא  זה  בהסכם  שעילתה  תובענה  בכל  לדון  הבלעדית  הסמכות 8.3

 . בלבד  חיפה

  החתימה   מורשי  ידי  על  נחתם  אם  אלא   תוקף  כל  לו   יהיה  ולא  ובכתב  מראש  ייעשה  זה  בהסכם  שינוי  כל 8.4

 .המועצה של

 .ראח  למקרה  שווה גזירה ממנה יילמדו  ולא  תקדים תהווה  לא, זה הסכם מתנאי סטייה  8.5

  אותן  על ויתור   בכך יהיה  לא , מסוים במקרה זה  בהסכם לה הנתונות  בזכויות המועצה   השתמשה לא 8.6

 .זה  הסכם  פי על  זכויותיה על  כלשהו ויתור  זו מהתנהגות ללמוד  ואין, אחר במקרה זכויות 

כתובות הצדדים לצורך הסכם זה הן כרשום ברישא להסכם. כל הודעה שתשלח לכתובות דלעיל,   8.7

שעות מעת שליחתה כאמור, או אם    72ם, תחשב שהודעה שהתקבלה אצל הנמען בתוך  בדואר רשו

 במועד מסירתה. –נמסרה ביד 

ם. בכל מקרה  הוראות ההסכ נוהל ישלים אתה נוהל. בכל מקרה של חסר, ההסכם זה כפוף להוראות   8.8

 נוהל. ה של סתירה, יגברו הוראות 

 

 :ולראייה חותמים הצדדים להלן 

 

 ֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹֹ  __________________     _________________ 

 היועץ המשפטי              המועצה            
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 חתימה _______________

"נוהל מינוי יועץ משפטי חיצוני  , 2/2014חוזר המנהל הכללי למשרד הפנים מס'  - נספח א' 
 קבוע לרשות מקומית"  

 pdf-01-http://archive.moin.gov.il/Documents/02.2014   - להלן קישור לחוזר מנכ"ל
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 הצעת המחיר ונספחיה  – נספח ב' 
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 להסכם התקשרות  -נספח ג' 

 פירוט מכלול העבודות וההתקשרויות 
 נוהל מינוי יועץ משפטי חיצוני לרשות מקומית – 2/2014לחוזר המנכ"ל  16.8ו  16.7לפי סעיפים  

המשרד או התאגיד בו אני מועסק, אל מול גורמי  א. להלן פירוט מכלול העבודות וההתקשרויות שלי, לרבות של  

וועדה מקומית ו/או עובדיה,  נבחריה  ובנייה שהמועצה נמצאת בתחומה, איגוד ערים   מרחבית /המועצה,  לתכנון 

ו/או    מרחבית/או רשות מקומית אחרת החברה באותו איגוד ערים או באותה וועדה מקומיתשהמועצה חברה בו,  

 האמורים וכן, פירוט כל עניין אחר אשר יכול להוות ולהקים חשש לניגוד עניינים כאמור.   ייצוג כל אדם כנגד הגופים

לב.   חתום  כשהוא  זה  בנספח  יועבר  לעיל,  כאמור  וההתקשרויות  העבודות  מכלול  ומנכ"ל פירוט  המועצה  ראש 

 חודשים מיום המיני של היועמ"ש החיצוני.  6המועצה אחת ל  

 ______________________________ ___________________________________________
 _________________________________________________________________________

_______________________________________ __________________________________
___________________________________________________________________ ______

 _________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________

___ ______________________________________________________________________
_______________________________ __________________________________________

 _________________________________________________________________________
 ________________________________________ _________________________________

 ____________________________________________________________________ _____
 _________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________

 ____ _____________________________________________________________________
 ________________________________ _________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 _________ תאריך:___________                                                                                חתימה: ______ 
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 חתימה _______________

 אישור עריכת ביטוח  -' ד נספח
 לכבוד 

 מקומית תעשייתית מגדל תפןמועצה 
 )": "המועצה להלן(

 
 ד"(  שם המבוטח : ……………………………………… )להלן : "עוה"

   ................................................................כתובתו:
 
 

ור  הנפקת האישתאריך  אישור קיום ביטוחים 
(DD/MM/YYYY) 

, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט בתוקף  פוליסת ביטוחאישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה 
במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, 

בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם  ח יגבר האמור  לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטו 
 מבקש האישור. 

  אופי מבוטח ה בקש האישורמ
 העסקה 

  מבקש  מעמדמ
 האישור 

 שם:  
מועצה מקומית תעשייתית תפן וגופיה ומי  
מטעמה )"המזמין"/"המועצה"/"המבוטח 

 הנוסף"(

 שם 
... 

 ו/או המזמין

שירותים  ☒ 
 ומוצרים  

 חר:  א ☒

 מזמין שירותים ☒

 ______ אחר: ☒
 

 ת.ז./ח.פ. ת.ז./ח.פ.

 מען מען: גן תעשייה תפן 
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 כיסויים 

 סוג הביטוח
  גבולות לפי  חלוקה

  סכומיאחריות או 
 ביטוח 

מספר 
 הפוליסה 

נוסח 
ומהדורת 
הפוליסה 
בסיס  
תמליל  
"ביט"  
 או שקול

האחריות/  גבול  תאריך סיום  תאריך תחילה 
 סכום ביטוח

  השתתפות
 עצמית

 בתוקף  נוספים כיסויים

 מטבע  סכום 
 ש"ח

יש לציין קוד כיסוי בהתאם   מטבע  סכום 
 לנספח ד' 

  רכוש: 
הרחבת  

"כה"ס" ושחזור  
מידע ומסמכים  

   לפי נזק ראשון

        309 ,328, 
 

 אח' צולבת,   302    1,000,000     צד ג'
 הרחב שיפוי,   304
 ויתור תחלוף למבקש,   309
 מל"ל,  315
 המבקש מבוטח,    318
 , מבוטח נוסף בגין המבקש 321
 המבקש כצד ג, 322
 "ראשוניות",  328
   , רכוש המבקש צד ג 329

 רשלנות רבתי, חבות ביטול סייג 
אחריות 

 מעבידים 
 ויתור תחלוף למבקש,    309    20,000,000    

 מבוטח נוסף כמעביד,  319
 "ראשוניות",   328

אחריות 
מקצועית  

 משולב או בנפרד()

מועד חתימת    
החוזה או תחילת  

  -פעילות בפועל 
 המוקדם 

 אח' צולבת,   302    4,000,000 
 הרחב שיפוי,   304
 ויתור תחלוף למבקש,   309
מבוטח נוסף בגין המבקש,   321
 המבקש כצד ג, 322
פרטיות,   326מרמה,  325
 "ראשוניות",  328עיכוב,  327
 ח',12גילוי  332

 גי חבויות:ביטול סיי 
 סייבררשלנות רבתי; 

 , 093)בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות המתאים כפי המצוין בנספח ג'(:   פירוט השירותים 

 . יעוץ משפטי ותובע עירונישרותי נשוא הביטוח כולל 

  לאחר יום  60ייכנס לתוקף אלא  לא , למעט שינוי לטובת מבקש האישור, ביטוח פוליסת שלביטול  או   שינויביטול/שינוי הפוליסה:  
 בדבר השינוי או הביטול.  האישור למבקשהודעה  משלוח

 : חתימת המבטח


