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 במסגרת תהליך  מענה לשאלות הבהרה-מסמך 
 פניה לקבלת הצעות מחיר לתפקיד יועמ"ש חיצוני קבוע ותובע עירוני למועצה )להלן: "הפניה"(

 
 המועצה, להלן מענה לשאלות הבהרה: בהמשך לפניה שפורסמה ע"י 

 השאלות מובאות כלשונן כפי שהועברו ע"י הפונים. הערה:
 

 מענה המועצה  שאלה  מס' שאלה 
האם נוכח מצב החירום והכרזה על סגר כולל במדינה, ניתן   1

יהיה להגיש את מסמכי המכרז שלא באופן ידני )במייל או  
הגעה   מחייבת  שאיננה  אחרת  דרך  למשרדי  בכל  פיזית 

 המועצה( או שמועד ההגשה ידחה עד לאחר הסגר? 

רשימת השירותים החיוניים היא זו  
לתקנות   השניה  בתוספת  הקבועה 

במסגרת    הגבלת עבודה.  מקומות 
מס'   הגבלת    6תיקון  לתקנות 

נוספו  העבודה,  לרשימת    מקומות 
הע עורכי  מקומות  החיוניים:  בודה 

לייצג   שעליהם  במקרים  הדין, 
בפני בתי משפט או מוסדות    לקוחות

או   כאמור,  לייצוג  להכין  אחרים, 
חיוני שירות  שאינו    לתת  ללקוח 

סובל דיחוי ולא ניתן לבצעו באמצעי  
 .  דיגיטלי חלופי

האחרון   המועד  לכך  בהתאם 
י הצעות  שינוי,  שאר  ילהגשת  ללא 

שו בצוכפי  הפניהין  ובהגשה  נוסח   ,
המכרזים  בלבד  ידנית   בתיבת 
 . במועצה

האם מתן שירותים משפטיים )כיועץ חיצוני( לשתי עיריות  2
יועצים  להן  אשר  ובניה,  לתכנון  מקומית  ועדות  ו/וא 
סעיף  לפי  מניעה  מייצר  חוק,  מכח  שכירים  משפטיים 

לתנאי הסף שפורסמו )לכאורה, חוזר מנכ"ל בעניין   2.1.6.3
רשויות  שתי  של  משפטי  כיועץ  שמשמש  למי  מתייחס  זה 
כפי   הנוסח  אך  שכיר,  משפטי  יועץ  להן  אין  אשר  נוספות 

 ידכם בתנאי הסף אינו מבהיר זאת(? -שפורסם על 

הסף   ב בפניה  תנאי  התאם  הינם 
יש   כן,  על  מנכ"ל.  בחוזר  למצוין 
כפי   הסף  לתנאי  להתייחס 

מנכ"ל בחוזר  ובכל  שמופיעים   ,
מקרה כפי שצוין בפניה נוסח חוזר  

 . המנכ"ל הוא גובר

 

 הערה: יש לצרף מסמך זה למסמכי הצעת המחיר שהוא חתום בתחתית כל עמוד.

 :____________ ת המציעחתימ

   

 , בהצלחה

 מאיר חלי 

 מנכ"ל המועצה 


