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 לקבלת הצעות לקבלת ייעוץ משפטי חיצוני קבוע פניהלהשתתפות תנאי סף 

 

 

 הצעות לקבלת בפנייה סף להשתתפות תנאי

 הינם כדלקמן: ,כיועץ המשפטי לעמוד המועמד לשמשוה"ד עעל תנאי הסף בהם  .1

הרשויות המקומיות  בתחום משפטי ייעוץ במתן לפחות שנים 5  של מקצועי ניסיון בעל הואהמציע,  .א

  .והבניה ובתחום התכנון

 36 "ד המוצע לשמש כיועץ המשפטי במהלךהיש לצרף מסמכים אשר נוסחו ו/או נערכו ע"י עו

 החודשים שקדמו לפרסום הצעה זו:

 

 חוות דעת בנושאים מוניציפאליים. 5 .1

 חוות דעת בנושאים תכנוניים. 3 .2

 .חוקי עזר ו/או נהלים / כללים בנושאים מוניציפאליים 2 .3

 .מסמכים באותם שנכללים ספציפיים/  מזהים פרטים למחוק ניתן

 

כל אחד  של ,הרלוונטי ,םניסיונ את שיפרטו שנים לפי חיים קורותמסמך  לצרף המציע בנוסף, על

 נספח–  את למלא כנדרש מיחידי המציע אשר יספקו שרות למועצה, בכל תחום עבור המועצה, וכן

 .המקצועי' הניסיון פירוט - 'ב'

 

 .הניסיון להוכחת נוספים מסמכים לצרף ניתן

 

של המועצה והיקפי הפעילות המשפטית  הגודל נוכח נדרשת שנים 5  של הניסיון דרישת כי יצוין

בתחום  גבוהה ברמה המצריכים ידע ההתקשרות של הייחודיים ולנוכח מאפייניה יםהצפוי

 הניסיון האם ההחלטה .המועצה פעילות בליבת שהינם בנושאים והבניה התכנוןו המוניציפאלי

 הועדה של דעתה הבלעדי בשיקול הינה כמבוקש בתחום ניסיון הינו המציע הצביע שעליו

 .המקצועית

 

או שבית המשפט קבע שעבר עבירה שיש עמה קלון  עוה"ד לא הורשע בעבירה שיש עמה קלון .ב

וטרם חלפו חמש שנים מיום שנגזר דינו, או אם נגזר עליו מאסר בפועל, מיום שסיים לרצות את 

  עונשו, לפי המאוחר.
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רשות אותה ב כחבר מועצה/ראש מועצה מועצה או כראש המועצה אובעוה"ד לא כיהן כחבר  .ג

וטרם חלפו שנתיים מיום שחדל לכהן או מיום שנסתיימה תקופת הכהונה של המועצה מקומית 

 שבה כיהן, לפי המאוחר. 

 
הוא כיהן כחבר מועצה או כראש רשות ברשות מקומית הגובלת באותה רשות, וטרם חלפה שנה  .ד

 . המאוחרמיום שחדל לכהן או מיום שהסתיימה תקופת הכהונה של המועצה שבה כיהן, לפי 

 
הוא לא היה מועמד בבחירות לראשות אותה רשות מקומית או לחברות במועצה של אותה רשות  .ה

 . בהמקומית ולא הסתיימה תקופת כהונתה של אותה מועצה שהיה מועמד להיות ראשה או חבר 

 

 אחרותרשויות מקומיות נוספות  2עוה"ד אינו משמש כיועץ משפטי חיצוני קבוע של  .ו

 

יק שירותים משפטיים כלשהם לראש הרשות המקומית ו/או לאחד מסגניו ו/או עוה"ד לא הענ .ז

למנכ"ל הרשות ו/או בעל תפקיד בכיר אחר ברשות המקומית ו/או לבן הזוג ו/או הורה ו/או בן 

 ו/או בת של אחד מאלה ו/או לתאגיד בשליטת מי מאלה ו/או לסיעה מסיעות הרשות המקומית

ייצוג בהליך שיפוטי או בעסקה וטרם חלפו שנתיים ממועד  החברות במועצת הרשות ובכלל זה

 . השירותסיום 

 

 , וטרם הופטרעוה"ד לא הוכרז כפושט רגל .ח

 
, עיסוקיו האחרים של עוה"ד אינם עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידו כיועץ משפטי למועצה .ט

 .2/2014שאינו ניתן להסדר בהתאם להוראות חוזר המנהל הכללי 

 
הוא לא העניק שירות משפטי בהיקף משמעותי להורה, בן או בת של כל אחד מן המינויים בסעיף  .י

קטן )ז( לעיל, לחבר מועצה או לעובד בכיר ברשות המקומית וטרם חלפה שנה ממועד סיום 

 . ביניהםהשירות או ממועד קבלת שכר הטרחה, לפי המאוחר 

 

 .כנדרש וחתום א', ממולא כנספח זו פניהל המצורף ההצעה טופס יצורף להצעה .יא

 

 .מקצועי ניסיון פירוט - 'ב נספח יצורף להצעה .יב

 

, (מס תשלום חובותוחשבונות  ניהול ציבוריים )אכיפת גופים עסקאות חוק לפי תוקף בר אישור .יג

 המס. לרשויות ומדווח ורשומות חשבונות פנקסי מנהל/ המשרד כי המציע המעיד-1976 ו"התשל

 

 .מורשה עוסק תעודת תצורף להצעה .יד



85564 

 

 .במקור מס של הניכוי שיעור בדבר תקף אישור יצורף להצעה .טו

 

 .'ג כנספח המופיע בנוסח ,של המועמד הדין עורכי בלשכת חברות על הצהרה תצורף להצעה .טז

 

 '.ד כנספח ב"המצ לנוסח , בהתאםהמועמדכנגד  פליליות הרשעות העדר על ד"עוה של הצהרה .יז

  

 לנוסח המשפטי, בהתאם היועץ של עניינים ניגוד היעדרהמועמד, בדבר  דיןה עורך של הצהרה .יח

 .'ה כנספח ב"המצ

 

 .המציע על ידי חתום כשהוא ',ו כנספח ב"המצ משפטיים, שירותים למתן ההסכם יצורף להצעה .יט

 

 .'ז כנספח ב"המצ לנוסח בהתאם סודיות לשמירת התחייבות .כ

 

 הנספח ולא יצורף במידה .'ח כנספח הפנייה למסמכי המצורף חסויים חלקים על הצהרה טופס .כא

 של קיומם בדבר מקרה, ההחלטה בכל .חסויים חלקים בה שאין כהצעה תחשב ההצעה אזי

 .ה המקצועיתועדהשל  הבלעדי דעתה לשיקול נתונה בהצעה חסויים חלקים

 

 .להעברה ניתנת אינה הקבלה כי . יודגש,ההצעה מסמכי עבור תשלום בדבר קבלה .כב

 

 הינה אשר המשפטי היועץ של בישראל הדין עורכי בלשכת חבר תעודת צילום יצורף להצעה .כג

 .2019 לשנת בתוקף

 

 

ה' בין השעות -מים א'במשרדי הגזברות אצל הגברת אסייג אביטל בי בנוסח ההצעה המלאהיין ניתן לע
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