
 
 

 

 הליך פומבי לקבלת הצעות למינוי יועץ משפטי

 

 הזמנה להציע הצעות לתפקיד יועץ משפטי חיצוני קבוע

("האשכול"בע"מ )להלן:  לאשכול גליל מערבי  

 

מנכ"ל  דירקטוריון האשכול,, למערבילאשכול גליל עורך הדין הקבוע ומשרדו יעניקו ייעוץ משפטי  .1

בכל עניין הדרוש למילוי תפקידם לפי כל דין, לרבות  אשכוללוועדות השונות של ה אשכול, לעובדי ההאשכול

וכיו"ב,  האשכולטיפול בהליכי תביעה ואכיפה, ייצוג בהליכים מנהליים, אזרחיים, הליכי ערר מטעם 

מהווה חלק בלתי נפרד ממנו. היקף מוערך של השירותים  ואשר הליךבכמפורט בהסכם שייחתם עם הזוכה 

 (.את האשכול מחייבתשאינה שעות בחודש )הערכה  30-כ –המשפטיים שיינתנו ע"י היועמ"ש 

 

בכוונת משרד הפנים להקים איגוד ערים מסוג אשכול רשויות מקומיות, אשר כל רשויות מובהר, כי 

(. במקרה זה תורחב תחולת הסכם זה כך שעוה"ד הזוכה הערים""איגוד האשכול יהיו חברות בו )להלן: 

יעוץ משפטי גם יעוה"ד ומשרדו הקבוע  ויעניקזה במקרה  ייתן שירותים הן לאשכול והן לאיגוד הערים.

, עובדי וועדות איגוד הערים, בכל העניינים איגוד הערים למועצת איגוד הערים, יו"ר איגוד הערים, מנכ"ל

 .למען הסר ספק, השירותים יינתנו הן לאשכול והן לאיגוד הערים – זה 1בסעיף  לעילהמפורטים בפסקה 

 

זה נקבעה  הליךבישולם שכר טרחה בהתאם למפורט בחוזה ההעסקה. מודגש כי התמורה  הליךבלזוכה  .2

מראש ואין אפשרות להגיש הצעת מחיר גבוהה/נמוכה ממנה )המחיר לא מהווה מדד כלשהו בבחינת 

 ההצעות(.

 

הסכם ההעסקה יהיה בתחילה לתקופה של חצי שנה, ולאחר מכן ליתרת התקופה  –תקופת ההתקשרות  .3

 של חמש שנים וחצי.

 

 המפורטים להלן, שכולם ללא יוצא מן הכלל יהוו חלק בלתי נפרד מהצעת המציע: הליךהמסמכי  .4

 תנאי ההליך )מסמך זה( וההסכם שייחתם עם המציע הזוכה. .א

 .הליךב הצעת המשתתף – א'נספח  .ב

 נספח אישור קיום ביטוחים. – ב'נספח  .ג

 

 , על כל עמוד ועמוד, ולצרפם להצעה.ועל החוזההליך היש לחתום על כל מסמכי 



 
 

 

על הרוכש להשאיר את פרטי  הליךהשלא יוחזרו, בעת רכישת מסמכי ₪  300 – הליךהעלות רכישת מסמכי  .5

 ההתקשרות, לרבות טלפון, מייל, פקס ושם.

 

במשרדי את ההצעה, בצירוף כל המסמכים הנדרשים, יש להגיש במעטפה סגורה לתיבת המכרזים הנמצאת  .6

מעטפה שלא תימצא בתיבת המכרזים במועד ובשעה  .08:30שעה  12/07/18לא יאוחר מיום  האשכול

 הנקובים לעיל לא תידון.

 

 ,14:00בשעה  08/07/18-מיאוחר לא , , טל כהןבאשכול פרויקטיםהלמנהל שאלות הבהרה ניתן להעביר  .7

והן  ,14:00בשעה  10/07/18 -אוחר מ, לא ייפורסמו באתר האשכול. תשובות Tal@wegalil.org.ilבדוא"ל 

 .הליךהממסמכי תהוונה חלק בלתי נפרד 

 

יהיו בהתאם למסמכי  הליךבהליך בחירת היועץ המשפטי החיצוני ותנאי ההתקשרות הבסיסיים עם הזוכה  .8

 המלאים, לרבות חוזר המנכ"ל וההסכם. הליךה

 

 :הליךבתנאים להשתתפות  .9

 עורך דין הקבוע הוא בעל ניסיון מעשי מוכח בעריכת דין שלא יפחת מעשר שנים. .א

יש לצרף העתק מתעודת חבר )בתוקף( בלשכת עורכי הדין + אסמכתא בדבר מועד קבלת רשיון 

 עו"ד.

במשרד עוה"ד הקבוע, עובד עורך דין אחד לפחות בעל בקיאות וניסיון מוכח של לפחות חמש שנים  .ב

 יש לצרף מסמכים המעידים על הניסיון. .המוניציפאליבתחום 

)פרט  2/2014לחוזר מנכ"ל  7.2לא נתקיים אצל עורך הדין הקבוע אחד מתנאי הפסלות שבסעיף  .ג

 .לס"ק ו'(

 הליךבאחרים של עורך הדין הקבוע לבין השירותים המבוקשים אין ניגוד עניינים בין עיסוקיו ה .ד

 זה.

 )יש לצרף העתק מהקבלה(. הליךהעורך הדין הקבוע רכש את מסמכי  .ה

 

 אשכול.התינתן עדיפות לעורך דין אשר משרדו ממוקם באחת מרשויות רשויות  .10

 

 .ואיגודי ערים רשויות מקומיותאשכול מתן יעוץ משפטי לתינתן עדיפות לעורך דין בעל ניסיון מעשי מוכח ב .11

 
זה ייקבע אך ורק על סמך התרשמותה של ועדה מקצועית, שתבחן את הצעות המשתתפים,  הליךבהזוכה  .12

 הבלעדי. התעדתראיין את המועמדים המתאימים, ותבחר את המועמד הראוי ביותר לתפקיד על פי שיקול 

  

mailto:Tal@wegalil.org.il


 
 

 

 :נקודות( 100)סה"כ  הקריטריונים והמרכיבים לבחינת איכות ההצעות .13

יבחן על  – (נקודות 30 - ניקוד מירבי)למתן השירותים ומשרד עורכי הדין המוצע  עורך הדיןניסיון  .א

 .סיונו של עורך הדין והמשרד המוצעיםימסמכים שיגישו המציעים ויעידו נסמך 

אשר  ההמלצותתיבחן לפי ( נקודות 30 - ניקוד מירבי) –שביעות רצון של לקוחות והמלצות נוספות  .ב

, גם למי שאינו מופיע ברשימת הממליצים שצרף באופן יזוםצורפו והן לפי בירורים שתערוך הועדה י

 .המציע להצעתו

 .(נקודות 40 - ניקוד מירבי)המוצע מעורך הדין במהלכו תתרשם הועדה המקצועית  – ראיון .ג

 

בלתי נפרד ממנו ויש לראותם  "( מהווים חלקהליךזה )להלן: "מסמכי ה הליךלכל המסמכים המצורפים  .14

 כמשלימים זה את זה.

 

 תנאים כלליים: .15

רשאי  האשכולהיה יו/או אי בהירות לגבי האמור בהם,  הליךהאם תמצא סתירה בין מסמכי  .15.1

המלא והמוחלט, את הניסוח הנכון ו/או את הפירוש העדיף של מסמכי  ולבחור, לפי שיקול דעת

ביעה הנובעת מהסתירה ו/או מאי הבהירות כאמור ו/או , ולמציע לא תהא כל טענה ו/או תהליךה

השונים, ו/או בין  הליךה. כל סתירה ו/או אי התאמה בין מסמכי האשכולמהפירוש שנבחר על ידי 

הוראות שונות בתוך אותו מסמך, יפורשו באופן המרחיב את חובות המציע ו/או את זכויות 

 .האשכול

 ו לא לקבל הצעה כלשהי.בכל עת ו/א הליךהרשאי לבטל את  האשכול .15.2

 

אם תתגלה סתירה או שגיאה או אי התאמה או ספק כלשהו בתוכנו של סעיף או מסמך כלשהו, יש להודיע  .16

ימים לפני המועד האחרון להגשת  5בכתב. הודעה כאמור יש למסור לפחות  לאשכולעל כך ללא דיחוי 

. על המציע לצרף מנה באתר האשכולפונים ותפורסההצעות. במידת הצורך תימסרנה תשובות בכתב לכל ה

להצעתו את התשובות האמורות כשהן חתומות על ידו, ותשובות אלה יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי 

 .הליךה

 

וינקוט בכל האמצעים הנראים לו כנחוצים על מנת לחקור  הליךההמציע יקרא בעיון ויבדוק את כל מסמכי  .17

לאספקת השירותים. המציע יהיה מנוע מלטעון ו/או לבסס תביעה  האשכולאת תנאי ההתקשרות עם 

עקב אי הכרה ו/או ידיעת נתונים כלשהם אודות התנאים לאספקת השירותים וקיום  האשכולכלשהי כנגד 

 זה. הליךיתר התחייבויותיו עפ"י 

 

ה את הזכות לא להתחשב בפגמים טכניים בהצעה כלשהי בתנאי שויתור כז ושומר לעצמ האשכול .17.1

הא רשאי, אך לא חייב, לאפשר למציע שהצעתו חסרה ו/או י האשכול. לאשכוללא יגרום נזק 

 קבע.יהמלא, בתנאים ש עתודפגומה, לתקן ו/או להשלים את הצעתו, לפי שיקול 



 
 

 

, הכל לפי שיקול הליךהאת הזכות לדחות כל הצעה, או את כולן, ולבטל את  ושומר לעצמ האשכול .17.2

רה של ביטול לא תהיה למציעים כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בשל המלא והבלעדי. במק ודעת

 חייב לפצות את המציעים ו/או לשלם להם תשלום כלשהו. האשכולהא יכך ולא 

, ואת הזכות לבצע חקירות אודות עורך הדין הקבוע ומשרדו, לפי ראות עיני לעצמו שומר האשכול .17.3

כולם או מקצתם, בין היתר אודות עברם ונסיונם, וכן את הזכות לדרוש הבהרות והסברים 

להצעות, על מנת לבחון את כושרם של המשתתפים ו/או התאמתם ו/או ניסיונם ואת הצעותיהם, 

בבחינת המימד האיכותי. מציע שיימנע משיתוף פעולה  וכדי להביא אותם בחשבון במסגרת שיקולי

, בנוגע לחקירות ו/או לדרישה להבהרות ו/או ימסור מידע לא ו, לשביעות רצונהאשכולמלא עם 

 לפסול את הצעתו. רשאי האשכולהיה י, ואו מי מטעמ לאשכולנכון ו/או חלקי ו/או מטעה, 

 שומרסיון המוכח הקודם, יבמסגרת בחינת עמידתו של עורך הדין הקבוע ומשרדו בדרישות הנ .17.4

הקשור בעורך הדין הקבוע ו/או במשרדו,  עדתולבחון כל נתון רלוונטי ל את הזכות לעצמו האשכול

, לרבות האשכול עצמו לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור: ניסיונם הקודם של גופים אחרים

עם המציע ורמת שביעות הרצון של אותם גופים משירותיו של עורך הדין הקבוע  ורשויות האשכול,

התקשרות של גופים אחרים עם עורך הדין הקבוע ו/או משרדו, ו/או משרדו, סיבות להפסקת 

סיבות להימנעות מלממש אופציה להארכת חוזה עם עורך הדין הקבוע ומשרדו, רמת אמינותו של 

עורך הדין הקבוע וכן הרמה המקצועית, החוסן הכלכלי, רמת הארגון ורמת כוח האדם המועסק 

ן הקבוע ומשרדו, בהגשת הצעתם, נותנים הסכמתם על ידי עורך הדין הקבוע ומשרדו. עורך הדי

 לעריכת בדיקות אלו.

, ללא דיחוי, בכל שינוי ו/או עדכון לגבי האשכולעורך הדין הקבוע ומשרדו מתחייבים לעדכן את  .17.5

ועד לקבלת  הליךהמידע שמסרו, במידה וקרה השינוי ו/או העדכון בתקופה שבין הגשת מסמכי 

 ההחלטה בדבר ההצעה הזוכה.

 

 בהרות, שינויים והארכת מועדים:ה .18

, לתת הבהרות, וכן להכניס הליך זהל, בכל עת, קודם למועד האחרון להגשת הצעות רשאי האשכול .18.1

, לרבות הארכה של המועד האחרון להגשת הליךהשינויים ותיקונים מכל סיבה שהיא במסמכי 

 הצעות.

או דוא"ל ו/או בכל דרך אחרת /ההבהרות, השינויים והתיקונים, כאמור, ישלחו באמצעות הפקס ו .18.2

 ., ויפורסמו באתר האשכוללנכון למשתתפים האשכולמצא יש

על המציע לצרף להצעתו את ההבהרות, השינויים והתיקונים כשהם חתומים על ידו, ואלה יהוו  .18.3

 .הליךהחלק בלתי נפרד ממסמכי 

כאשר בכל מקרה  האשכול, יחייבו את האשכוליובהר כי ההבהרות, השינויים והתיקונים מטעם  .18.4

, האשכולו/או לבין הבהרות, שינויים ותיקונים קודמים מטעם  הליךהשל סתירה בינם לבין מסמכי 

 כוחם של האחרונים יהיה עדיף.

 .וואלה לא יחייבו אות הליךהבאחריות כלפי פירושים שניתנו בעל פה למשתתפי  שאיילא  האשכול .18.5



 
 

 

הבלעדי והמוחלט, לדחות את המועדים הנקובים  עתוד, בכל עת ועל פי שיקול רשאיהיה י האשכול .18.6

זה, בתקופה קצובה נוספת אחת או יותר. הודעות על דחייה כאמור ישלחו לכל מי שמסר  הליךב

, אם האשכול. על המועדים החדשים שיקבעו על ידי הליךהפרטים במעמד רכישת מסמכי  לאשכול

דמו להם. להסרת ספק מובהר שאין וככל שיקבעו, יחולו כל ההוראות אשר חלו על המועדים שק

למתן ארכה כלשהי, ולא תהיה  האשכולבאמור בסעיף זה לעיל, משום התחייבות ו/או הבטחה של 

 ארכה כלשהי. האשכולזכות לדרוש מ הליךבלמשתתפים 

 

 :הליךההצעת המשתתף, אופן הגשתה והליך ניהול  .19

בשני עותקים אשר חייבים להיות זהים, על כל עמוד  – הליךההמציע ימלא ויחתום על כל מסמכי  .19.1

 הליךחוברות מסמכי  2ועמוד, ימלא את כל הפרטים הנדרשים, ויכניסם במקור ובתצלום )סה"כ 

, למעטפה זו יש להכניס גם את כל הליךמקור והעתק( למעטפה הנושאת את שם ומספר ה –

 חתומים כדין ע"י המציע.זה,  הליךהמסמכים שחובה על המציע לצרף להצעתו כנדרש ב

 אין לרשום על גבי המעטפה את פרטיו של המציע או כל סימן מזהה אחר. .19.2

עד לא יאוחר  האשכולמשרדי את המעטפה הסגורה יש להכניס, ידנית, לתיבת ההצעות המצויה ב .19.3

 יש לקבל ממזכירות האשכול מסמך המאשר את הגשת ההצעה. .08:30בשעה  12/07/18מיום 

 אין לשלוח הצעות בדואר, דואר אלקטרוני או פקסימיליה. .19.4

שימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים ו/או מסמכים שימסרו שלא באמצעות מסירה מסמכים  .19.5

 ידנית לתיבת ההצעות, יפסלו.

וההצעה, בין בגוף  הליךאין לרשום כל הערה, הסתייגות, שינוי, תוספת, מחיקה וכיו"ב במסמכי ה .19.6

קש וההצעה ובין במכתב לוואי או בכל אופן אחר כלשהו, אלא אם הדבר נתב הליךמסמכי ה

הרישום  האשכול. כל רישום כאמור יחשב כאילו לא קיים. ובמידה ולדעת הליךבמפורש במסמכי ה

 לפסול את ההצעה. האשכול רשאיתהא  –הוא מהותי 

, 11:00-14:00בין השעות  16/07/18-בהועדה המקצועית בפני ייערכו  ראיונות לעורך הדין הקבוע .19.7

. ככל שעורך הדין הקבוע לא יגיע לראיון אליו זומן, זימונים יישלחו למציעים שיעמדו בתנאי הסף

 לקבוע יום ראיונות נוסף על פי הצורך. רשאי יהיה האשכוללפסול את הצעתו.  רשאי האשכול יהיה

מרשויות האשכול, עו"ד קבוע של רשות  תמנכ"לית האשכול, עו"ד קבוע מאח -" ועדה מקצועית" .19.8

  .חבר וועדת המכרזים של האשכול או הפניםאחרת שימונה ע"י משרד 

 

 יגותהודעות ונצ .20

את שם עורך הדין הקבוע המוצע, שם משרדו, כתובת  הליךכל רוכש ימסור במעמד רכישת מסמכי ה .20.1

 מלאה של עורך הדין הקבוע + מספר טלפון + פקס וכתובת דוא"ל.

בדואר רשום לפי המען שמסר הרוכש, תחשב כאילו נתקבלה על  האשכולכל הודעה שתשלח על ידי  .20.2

יים( שעות ממועד מסירתה למשלוח במשרד הדואר. הודעה )שבעים ושת 72ידי הרוכש כעבור 

שתשלח בפקסימיליה/דואר אלקטרוני למספר /כתובת דוא"ל שנמסר על ידי הרוכש, תחשב 

 כנתקבלה בתחילת יום העסקים הראשון שלאחר שידורה, שניתן עליו אישור טלפוני.



 
 

 

 נספח ג': הצעת משתתף בהליך המינוי

 בע"מ אשכול גליל מערבילכבוד: 

"( לאספקת שירותי יעוץ הליךאני החתום מטה מאשר בזה כי קראתי בעיון את מסמכי ההצעה )להלן: "ה .1

משפטי חיצוני )להלן: "השירותים"(, לרבות ההסכם ונספחיו, בחנתי אותם בחינה מדוקדקת וזהירה, ואני 

 מקבל על עצמי את כל ההתחייבויות הכרוכות בהם.

חופשי לקבל או לסרב לקבל הצעה זו, לדחות כל הצעה או את כל ההצעות או  האשכולאני מסכים בזה ש .2

, הכל לפי וככדאית ביותר בשביל ו, למסור את מתן השירותים לבעל ההצעה הנראית להליךלבטל את ה

 .האשכולהבלעדי והמוחלט של  עתודשיקול 

כים המצורפים אליו כאילו אני מצהיר בזה כי מיום חתימתי על הצעה זו, מחייב אותי ההסכם עם המסמ .3

ידי, ומתחייב בזה להתחיל בביצוע התחייבויותיי על פי ההסכם, במועד שייקבע על ידי -היה חתום על

 .האשכול

 הנני מצהיר ומתחייב בזה כי: .4

 הליךהנני בעל יכולת ארגונית, מקצועית וכלכלית, כח אדם וכל הדרוש לאספקת השירותים נשוא  .א

 זה.

ברר שהצהרה כלשהי מבין הצהרותיי המפורטות בהצעה ו/או במסמכי ידוע לי כי במידה וית .ב

רשאי לפסול את הצעתי, ובמידה  האשכולהיה יהכלולים בהצעה אינה נכונה במלואה,  ההליךה

חייב בפיצוי ו/או תשלום כלשהו  יההילבטלה מבלי ש רשאי האשכולהיה יונחתם כבר ההסכם, 

 עקב ביטול ההסכם.

 עומד בתנאים המצטברים להגשת הצעה, לפי המקרה, כמפורט להלן:אני מצהיר כי הנני  .5

 הנני עורך הדין הקבוע בעל ניסיון מעשי מוכח בעריכת דין שלא יפחת מעשר שנים. .א

 רצ"ב העתק של תעודת חבר בלשכת עוה"ד בתוקף + אסמכתא בדבר מועד קבלת רשיון עו"ד.

ומי רישיון עריכת דין: שם, מס' רישיון רצ"ב להצעה זו קורות חיים, העתקי תעודות השכלה ותצל .ב

שנת הסמכה כעו"ד, שנות ניסיון בתחום רשויות, לקוחות להם סיפקתי שירות בתחום הרשויות 

 המקומיות + איש קשר וטלפון של מקבלי השירות הממליצים.

מכרזים, שם הרשות המקומית, תקופת השירות לרשות המקומית ותחומי השירותים שסופקו ) .ג

 וכו'(. חוזיםדיני עבודה, 

 .('פרט לס"ק ו) 2/2014לחוזר מנכ"ל  7.2לא נתקיים אצלי אחד מתנאי הפסלות שבסעיף  .ד

 זה. הליךבאין ניגוד עניינים בין עיסוקיי המשפטיים או הפרטיים לבין השירותים המבוקשים  .ה

או עובדים  ריוןהדירקטו, האשכולרצ"ב פירוט מלא של מכלול העבודות וההתקשרויות שלי, אל מול 

 בכירים. כן פירוט כל עניין אחר אשר יכול להוות ולהקים חשש לניגוד עניינים כאמור.

 .2/2011מילוי שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים כמפורט בחוזר מנכ"ל משרד הפנים  .6

 רצ"ב אישור קיום ביטוחים. .7



 
 

 

לשביעות רצוני המלאה,  האשכולעל פרטיהן, קיבלתי מ הליךהאני מצהיר כי הבנתי את הוראות מסמכי  .8

כל מידע ונתון שביקשנו ממנה ושיש בו כדי להשפיע על הגשת הצעתי, בחנתי ובדקתי את כל התנאים 

 והנסיבות הקשורים באספקת השירותים, ובהתבסס על כל אלה אני מגיש את הצעתי זו.

י ומיומן, לשם סיוע אם תקבלו את הצעתי יעמוד לרשותינו לצורך אספקת השירותים כוח אדם מקצוע .9

 באספקת השירותים.

הנני מסכים ונותן לכם בזה את אישורי לבצע חקירות ובדיקות אודותיי כמפורט בהוראות למשתתפים  .10

, ואני מתחייב לשתף פעולה בכל דרך שתידרש על ידיכם לצורך עריכת הבדיקות והחקירות הליךב

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

 אם תחליטו לקבל הצעתי, אני מתחייב בזה כדלקמן: .11

 בכלל ובהסכם בפרט. הליךהלקיים במלואן ובאופן מדויק את כל התחייבויותיי במסמכי  .א

ובהסכם ולבצע  הליךההתחיל במתן השירותים בהתאם לתנאים הקבועים לעניין זה במסמכי  .ב

לכם את השירותים כיום, הכל בהתאם להוראות ההסכם ולשביעות חפיפה עם הגורם המספק 

 רצונכם המלאה.

אני מתחייב להודיע לכם על כל שינוי שיחול באיזה מהנתונים המפורטים בהצעתי ו/או באיזה מהנתונים  .12

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

ים למחוק אותי מרשימת המציעים במקרה שיחול בנתונים האמורים שינוי אשר ייראה לכם שתהיו רשא

 מהותי, בין אם נודע לכם על כך ממני ובין אם נודע לכם על כך בדרך אחרת.

אני מצהיר ומתחייב בזה כי מיום חתימתי על הצעה זו, מחייב אותי ההסכם על כל המסמכים המצורפים  .13

בכתב  האשכולהתחייבותיי לחתום על ההסכם, תחשב הצעתי וקבלתה על ידי אליו, וגם אם לא אקיים 

 .הליךהכמפורט במסמכי  האשכוללביני, מבלי שהדבר יגרע מזכויותיה של  האשכולכהסכם מחייב בין 

ואני מוותר בזה ויתור  הליךהבעצם הגשת הצעה זו, אני נותן בזה הסכמתי לכל התנאים הכלולים במסמכי  .14

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

 , לרבות סבירותם.הליךההכלולים במסמכי 

 ורצוני החופשי. הליךההצהרתי זו ניתנה ביום __________ מתוך הבנת כל התנאים הקבועים במסמכי  .15

 

 שם עורך הדין הקבוע: ______________________

 

 ורך הדין הקבוע )בצירוף חותמת(: ___________________חתימת ע

 

 שם המשרד בו מועסק עורך הדין עורך הדין הקבוע: ___________

  



 
 

 

 מורשי החתימה מטעם המשרד בו מועסק עורך הדין הקבוע )במידה והמשרד המציע מאוגד(:

 שם: ______________ ת.ז.:______________ חתימה:_________________

 

 ______________ ת.ז.:______________ חתימה:_________________שם: 

 

 חתימת המשרד בו מועסק עורך הדין המציע: _____________

 

 אישור עורך דין:

 

 אני הח"מ ______________ ,עו"ד, מס' רישיון _____________ מאשר בזה כי

 

 __________________ )עורך הדין הקבוע( חתם בפני על כתב ההצעה דלעיל, והצהיר על 

 נכונות האמור בו.

 

_____________ ___________ _________________ 

 חתימה חותמת    תאריך 

 

 אישור עורך דין:

 

 אני הח"מ ______________ ,עו"ד, מס' רישיון _____________ מאשר בזה כי

 

 __________)משרד עורך הדין הקבוע( הם מורשי החתימה מטעם________

 

 ______________ וכי הם חתמו בפני על כתב ההצעה דלעיל, והצהירו על נכונות האמור 

 

 בו וכי חתימתם מחייבת את ___________.

 

 

_________________      _____________   _____________ 

 חתימה                ותמת ח             תאריך            

 

 

 



 
 

 

 ביום ________אשכול גליל מערבי הסכם שנערך ונחתם ב

 

 מצד אחד  בע"מ אשכול גליל מערבי  בין: 

 

 "(האשכול)להלן: "

 

 לבין:

 . עו"ד _____________1 

 ת.ז. ______________     

 כתובת ____________     

 )להלן: "עורך הדין"(

 

 לבין:

 . משרד עורכי דין ___________2 

 ח.פ. ___________________     

 כתובת _________________     

 (או "עורכי הדין" )להלן "המשרד"

 )עורך הדין הקבוע והמשרד יהיו ביחד לחוד: "עורכי הדין"(

 

 ;אשכולקבוע ל למינוי יועמ"ש חיצוני לקבלת הצעות הליך םפרס האשכולו :הואיל

 נבחר עורך הדין לשמש כיועמ"ש כאמור; ךהליהשל  וובסיומ  :והואיל

ועורכי הדין הצהירו כי הם בעלי הידע, הכלים, האמצעים וכח האדם המיומן והמקצועי למתן  :והואיל

 כקבלן עצמאי; וכי הם מעוניינים לספק את השירותים לאשכולהשירותים 

פי חוזר מנכ"ל משרד הפנים בעניין נוהל מינוי ועורך הדין הקבוע הביע רצונו לשמש כיועמ"ש על  :והואיל

 יועמ"ש קבוע ובהתאם להוראות הסכם זה;



 
 

 

 אי לכך הוסכם והוצהר בין הצדדים כדלקמן:

 :המבוא .1

, כולל "נוהל מינוי יועץ משפטי חיצוני קבוע לרשות המקומית" הליךההמבוא להסכם זה וכל מסמכי 

להלן: נוהל המינוי"(, מהווים חלק בלתי  - 25/2/14יום מ 2/2014)שפורסם בחוזר מנכ"ל משרד הפנים מס' 

 נפרד מהסכם זה.

עורך הדין מצהיר כי הינו בעל רישיון לעריכת דין בישראל, ועורכי הדין מצהירים כי הם בקיאים  1.1

ובעלי ניסיון בכל תחומי העיסוק המוטלים עליהם על פי הסכם זה, וכי הם עומדים וימשיכו לעמוד 

 הקבועות בנוהל המינוי.בכל הדרישות 

באופן אישי, כפוף לאמור  -השירותים המשפטיים נשוא הסכם זה יינתנו ע"י עורך הדין בעצמו  1.2

 לנוהל המינוי. 14.5בסעיף 

 

 מהות ההתקשרות: .2

, ויבצע את כל אותם התפקידים המוטלים על האשכולעורך הדין ישמש כיועמ"ש חיצוני קבוע של  2.1

על פי כל דין. היקף מוערך של השירותים המשפטיים  תאגיד עירוניאיגוד ערים / יועץ משפטי של 

 שעות חודשיות )הערכה בלתי מחייבת(. 30-כ –שיינתנו ע"י עורך הדין 

מפאת מחלה, יציאה  –בכל מקרה בו לא יוכל עורך הדין לתת את השירות באופן זמני וקצר )למשל  2.2

על מומחיות גדולה יותר לחופש, שירות מילואים וכיוצ"ב( או במקרה בו במשרד עורך דין אחר ב

(, או במקרה בו עקב לוח זמנים, עומס טיפול בתיק וכיוצ"ב מכרזים –בתחום עיסוק ייחודי )כגון 

, המשרד האשכולבהסכמת  –נדרש טיפול של יותר מעורך דין אחד, או בכל מקרה ייחודי אחר 

 יספק גם הוא שירותים כמפורט בהסכם זה.

עליהם יבצעו  לעיל, מוסכם כי בכלל התפקידים המוטלים 4 מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף 2.3

 עורכי הדין את הפעולות הבאות:

 , הן בעל פה והן בכתב.לאשכולמתן ייעוץ משפטי שוטף  2.3.1

 .האשכול דירקטוריוןהשתתפות בישיבות  2.3.2

 השתתפות בוועדות המכרזים, הרכש, כח האדם והאיתור של האשכול. 2.3.3

שאינם כלולים בסעיף  או חוות דעת ו/או מכרזים/בדיקה ו/או הכנה של חוזי התקשרות ו 2.3.4

 .לאשכולו/או מסמכים רלוונטיים אחרים הדרושים  להלן 2.5

בהתאם לתיאום מראש, בחלוקה שעות בחודש,  10של לפחות  האשכולנוכחות במשרדי  2.3.5

 כזו או אחרת.

ככלל וכן יקיים עורך הדין ישיבות, מעת לעת ועל פי  האשכולנתנו במשרדי יהשירותים י 2.3.6

, במשרד עוה"ד האשכולשובי יבמשרדי ממשלה, בגופים ציבוריים, בי – האשכולהוראת 

 וכיוצ"ב.

 שירותים נוספים: 2.4

 .ו/או העליון ייצוג בבית משפט השלום ו/או המחוזי 2.4.1



 
 

 

 ייצוג בבית הדין האזורי לעבודה. 2.4.2

 הן.ייצוג בפני ערכאות שיפוטיות כלש 2.4.3

 ייצוג בעתירות בבג"צ. 2.4.4

 ייצוג בבית משפט לעניינים מנהליים. 2.4.5

 ייצוג בערעורים ובקשות רשות ערעור. 2.4.6

 מכרזים וחוזים: 2.5

איגוד ערים מסוג אשכול רשויות מקומיות אשר רשויות משרד הפנים ככל שיוקם ע"י  2.5.1

 תף""רכש משו פרויקטהאשכול, כולן או חלקן, יהיו חברו בו, יכללו השירותים גם ליווי 

 (."הפרויקט")להלן:  1955-"ותשט, ערים איגודי לחוק)א( 2ד17 הוראותבהתאם ל

זמינים  מדף" התקשרויותהפרויקט יכלול כתיבת מכרזי רכש ושירותים שישמשו "

כתיבת המכרזים, כתיבת הסכמים הנדרשים וליווי שכר הטרחה הינו עבור לרשויות. 

 הפרויקט בכל היבטיו המשפטיים.

מסכום ההתקשרות  2%שההתקשרות כוללת תקורה לאשכול של לפחות  וחוזיםמכרזים  2.5.2

 .בפועל

 

 תקופת ההתקשרות: .3

סיום ההתקשרות  .31/01/19וכלה ביום  01/08/18)חצי( שנה, החל מיום  1/2הסכם זה הינו לתקופת של 

)חמש וחצי( שנים  5.5-(. בתום התקופה ייחתם הסכם ל2/2014יבוצע בהתאם לחוזר המנכ"ל המצורף )

 נוספות.

 

מובהר בזאת, כי בכוונת משרד הפנים להקים איגוד ערים מסוג אשכול רשויות מקומיות, אשר רוב או כל 

במקרה זה תורחב תחולת הסכם זה כך שעוה"ד (. "איגוד הערים"רשויות האשכול יהיו חברות בו )להלן: 

הזוכה ייתן שירותים הן לאשכול והן לאיגוד הערים. במקרה יעניק עוה"ד ומשרדו הקבוע יעוץ משפטי גם 

למועצת איגוד הערים, יו"ר איגוד הערים, מנכ"ל, עובדי וועדות איגוד הערים, בכל העניינים המפורטים 

 בפסקה לעיל.

 

 התמורה: .4

לעורך הדין שכ"ט שנתי קבוע בסך של  האשכוללעיל, תשלם  2.3רותיו, כאמור בסעיף עבור כלל שי 4.1

( כולל מע"מ אשר ישולם בתשלומים חודשיים ארבעים ושתיים אלף שקלים חדשים)₪  42,000

 שווים.

 לעורך הדין שכ"ט, כולל מע"מ, כדלקמן: האשכולתשלם  2.4עבור השירותים הנזכרים בסעיף  4.2

 ₪  18,000 –"צ ייצוג בעתירות בבג 4.2.1

 ₪  9,500 –ייצוג בבית משפט לעניינים מנהליים  4.2.2

 ₪. 5,500 –ייצוג בערעורים ובקשות רשות ערעור  4.2.3

 התעריף המינימאלי המומלץ של לשכת עורכי הדין. 1.5ייצוג בערכאות אחרות לפי  4.2.4



 
 

 

אגרות משפט, מסירות אישיות )ככל הנדרש(, צילומים מיוחדים ו/או בהיקף חריג  יחולו על  4.3

. כל יתר הוצאותיו של עורכי הדין )משרדיות, ביטוחים, נסיעות וכו'( ווישולמו על יד האשכול

 כלולות במסגרת שכר הטרחה הנקוב לעיל.

 .החשבון ימים ממועד 45תנאי תשלום שכר הטרחה יהיו  4.4

אישור על ניהול ספרים, ניכוי מס במקור וחשבונית מס כדין כנגד כל  לאשכולהמשרד ימציא  4.5

 תשלום.

 שכר הטרחה אינו כולל הוצאות, כגון אגרות משפט, שליחים. כל ההוצאות ישולמו על ידי הלקוח. 4.6

בפועל, היקף ההתקשרות )כולל מע"מ( מ 0.5% יהיה בשיעור של 2.5.1שכה"ט שישולם בגין סעיף  4.7

זאת מתוך התקורה שיקבל , והפרויקטשל מי מרשויות האשכול שיבחרו להתקשר באמצעות 

לעורך יועבר . התשלום התקרה מהווה תנאי לשכ"ט לעוה"ד לפי סעיף זה –האשכול מההתקשרות 

 .עשתה שימוש בפרויקטממי מרשויות האשכול שיתקבל לאחר שימי עסקים  10הדין 

בפועל, היקף ההתקשרות )כולל מע"מ( מ 0.25% יהיה בשיעור של 2.5.2שכה"ט שישולם בגין סעיף  4.8

זאת מתוך התקורה שיקבל , והפרויקטשל מי מרשויות האשכול שיבחרו להתקשר באמצעות 

לעורך יועבר . התשלום התקרה מהווה תנאי לשכ"ט לעוה"ד לפי סעיף זה –האשכול מההתקשרות 

 .עשתה שימוש בפרויקטממי מרשויות האשכול שיתקבל לאחר שימי עסקים  10הדין 

 

 תנאים כללים .5

עורכי הדין מתחייבים בזאת שלא לפעול מתוך ניגוד עניינים ולהימנע מכל תפקיד או עיסוק אחר  5.1

לבין  לאשכולהיוצרים או עלולים ליצור מצב של ניגוד עניינים בין השירותים שהם מעניקים 

לנוהל המינוי על תת סעיפיהם,  16-17עיסוקיהם האחרים. בהקשר זה חלות הוראות סעיפים 

 התחייבויות עורכי הדין בעניין זה הינן מהותיות ויסודיות.ומובהר כי 

עורכי הדין מתחייבים לשמור בסוד ולא להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת כל אדם או  5.2

. התחייבות זו חלה ותחול בכל לאשכולגורם אחר כל מידע שיגיע אליו בקשר עם מתן שירותיהם 

יה, על עורכי הדין ועל כל גורם אחר מטעמם )שותפיו, עת, כולל במהלך תקופת ההתקשרות ולאחר

 עובדיו וכו'(.

, יימסר אשכולכל מקרה של מחלוקת או סכסוך בקשר להסכם זה, או בקשר לטיפולם של עוה"ד ב 5.3

 לבוררות מוסכמת בפני בורר יחיד שמונה על ידי יו"ר ועד מחוז חיפה של לשכת עוה"ד.

שנים  5לעוה"ד לבער כל מסמך הקשור לתיק זה בחלוף מורה בזאת בהוראה בלתי חוזרת  האשכול 5.4

מיום סיום הטיפול ע"י עוה"ד בהליך המשפטי ו/או העניין, במידה ולא יתקיימו הליכים משפטיים 

 לא לקחה את התיק אליו בסיום הטיפול.  האשכולקשורים הידועים לעוה"ד, ובמידה ו

ביצוע שירותיו על פי  הסכם  זה, המשרד מתחייב לרכוש ולהחזיק פוליסות ביטוח בקשר עם  5.5

 כמפורט בנספח אישור קיום ביטוח.

 

 סיום החוזה  .6



 
 

 

 האשכולבתום תקופת ההתקשרות בין הצדדים, ידאגו עורכי הדין להעברה מסודרת של כל תיקי  6.1

, תוך שמירה על האשכולו/או העניינים האחרים העומדים על הפרק לעו"ד אחר שימונה ע"י 

 .האשכול הזכויות והאינטרסים של

עורכי הדין לא יהיו רשאים לעכב בידיהם מסמכים ו/או כספים ו/או תיקים בשל מחלוקות כספיות  6.2

 .האשכולו/או אחרות עם 

עורכי הדין אינם רשאים להסב הסכם זה, כולו, חלקו ובכל דרך שהיא, לצד שלישי כלשהו ו/או  6.3

לעורכי דין במשרד,  האשכול למי מטעמו. מובהר כי עורך הדין רשאי למסור ביצוע עבודה עבור

 בהתאם לנוהל המינוי והוראות הסכם זה.

המצ"ב. בכל מקרה של חסר, החוזר ישלים את  2/2014הסכם זה כפוף להוראות חוזר מנכ"ל  6.4

 הוראות ההסכם. בכל מקרה של סתירה, יגברו הוראות חוזר המנכ"ל.

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

 

______________________ 

 אשכול גליל מערבי

____________________ 

 עורך הדין

 

_______________ 

 משרד עוה"ד

 

 

 

  



 
 

 

 נספח אישור קיום ביטוח

 

 הגדרות :

 "המזמין"( –)להלן בע"מ אשכול גליל מערבי  .1

 

 "נותן השירות"( –)להלן  ______________________________ ת.ז./ ח.פ. __________ .2

 .האשכולמתן שירותים משפטיים עבור  מהות העבודה:

 

 אנו הח"מ __________________  בע"מ.

 

 כתובת _________________________________________ .

 

ביצוע עבודות החוזה של נותן פוליסות הביטוח עבור נותן השירות בין היתר בגין כי ערכנו את מאשרים בזאת 

 השירות כלהלן:

 מס' ___________________   שלישי-פוליסת צד

 

 .וחביטבהפוליסה תהיה בנוסח הידוע 

 

 ________________   ועד   _________________ .-תקופת ביטוח  מ א.

 לפוליסה יוסף סעיף אחריות צולבת. ב.

 למקרה ותקופה.₪    500,000 הינוגבול אחריות  ג.

  



 
 

 

 מס' _____________________     מעבידיםחבות פוליסת 

 הפוליסה תהיה בנוסח הידוע כנוסח ביט . 

 _______________   עד   _________________.-תקופת ביטוח  מ

 הפוליסה תכסה את חבות נותן השירות כלפי עובדיו וכל המועסקים על ידו. א.

 למקרה ולתקופה₪  20,000,000גבול האחריות הינו  ב.

 יסה תכסה את חבות המזמין במידה וייחשב מעבידו של מי מהעובדים.הפול ג.

 מציע שאינו מעסיק עובדים פטור מרכישת כיסוי זה

 

   מס' _______________   פוליסת אח' מקצועית

 _______________   עד   _________________.-תקופת ביטוח  מ

 למקרה ותקופה.₪   M  .4גבול אחריות  א. 

הביטוח הנו בעל תחולה רטרואקטיבית מיום תחילת מתן השירותים אף אם ניתן בטרם נחתם ההסכם  ב.

 א לפני התאריך ___________ )להלן התאריך הרטרואקטיבי(.לאך 

 ( בגין כל מחדל, השמטה   CLAIM MADEהפוליסה תהיה על בסיס תביעה ) ג.  

 ם התחלת העבודה אצל המזמין.מקצועית ו/או רשלנות מקצועית שמקורה ביו        

מו"מ כי כל תביעה או הודעה שנמסרה למבטח בתקופת הביטוח יראו כתביעה שהוגשה בתקופת  .1.ג 

 הביטוח.

חודשים וזאת במקרה והפוליסה לא  6( של DISCOVERY PERIODלפוליסה תוסף תקופת גילוי ) ד.

 . למעט אי תשלום פרמיה תחודש מסיבה כל שהיא

 יסה מכסה אובדן מסמכים, תוכניות ובטחונות, אובדן השימוש עקב מיקרה ביטוח הפול ה. 

 לפוליסה יוסף סעיף אחריות צולבת. ו.



 
 

 

 כ ל ל י:

 הפוליסות של  נותן השירות קודמות לכל פוליסה אחרת של המזמין. א.

 בכוונת זדון.המבטח מוותר על כל זכות תביעה, שיבוב כנגד המזמין למעט, כלפי מי שגרם לנזק  ב.

שינוי לרעה ו/או צמצום ו/או יום קודם  30לפוליסה יוסף סעיף על פיו מתחייבים המבטחים להודיע  ג.

 ביטול הפוליסות.

ידוע לנו, כי אישור זה מתקבל על ידכם כאישור לקיום הביטוח ולפיכך, לא יחול בו או בפוליסות  ד.

 המפורטות שינוי לרעה ללא הודעה מראש או בכתב.

נותן השירות לבדו אחראי לתשלום הפרמיות עבור הפוליסות הנזכרות לעיל, לתשלום ההשתתפויות  ה.

 העצמיות ומילוי החובות המוטלות לפי תנאי הפוליסות.

 בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש ע"י האמור באישור זה. ו.

 

 

 לב.בתם  מין לא תפגענה עקב הפרת הפוליסה ע"י נותן השירותמו"מ ולמען הסר ספק, כי זכויות המז

 

 

 

 

 תאריך ________________                        חתימת המבטח _________________

 

 

 

 

 


