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  לקבלת הצעות לקבלת ייעוץ משפטי  פניהנוהל  -  2מסמך הבהרות מס' 

 חיצוני קבוע

 
 18.06.19ליום  עדההצעה , ניתן להגיש את הנוהלעל אף האמור במסמכי  .1

 .16:30בשעה 

מצ"בתשובותלשאלותהמשתתפים.הודעהזומכילהשינוייםו/אותיקונים .2

 .הנוהלביחסלהוראותמסמכי

באמור .3 אין כי מובהר, ובתשובות. בשאלות היטב לעיין נדרשים המציעים

 ,אלאאםכןנאמרכךבמפורש.הנוהלבהודעהזהלגרועמהוראותמסמכי

 .4 נפרדממסמכי מהווהחלקבלתי ועלהמשתתפיםהנוהלהודעהזו שבנדון,

 ,כשעמודיהחתומיםעלידם.הנוהללהגישה,ביחדעםיתרמסמכיבנוהל

 

 תשובה שאלה סעיף עמוד ס"דמ

1.  

2-2014)ג(לחוזרמנכ''ל7.2לאורהקבועבסעיף ד'22 5
לרשות קבוע חיצוני משפטי יועץ מינוי נוהל
חיצוני משפטי כיועץ למנות ניתן לא מקומי,
לדרישת שעונה מי את מקומית לרשות קבוע

 שבסעיף הסף נפלה22תנאי הנראה ככל .ד.,
 בנוסח להוסיףטעותסופר צריך והיה הסעיף,

בתחילתהסעיף, לא'' הדין אתהמילים''עורך
 ומחוקאתהמילה''הוא''שבתחילתהסעיף.

5)ד'(בעמוד22יובהרכינוסחסעיף
לתנאיםהכלליםיחלבמילים:"עוד
לאהיה..."המשךהסעיףכפישמופיע

 בתנאים.
 

2.  

5תנאיהסףקובעיםכינדרשניסיוןמקצועישל
 שניםלפחותבמתןייעוץ

משפטיבתחוםהרשויותהמקומיותובתחום
 התכנון.

האםהניסיוןהנדרשהינוכיועץלרשויות
מקומיותאודיבכךבניסיוןבתחוםהרשויות

המקומיותותכנוןובניה.
הניסוחשפורסםדורשניסיוןבתחומיםאלה

עמעברלזה.ולאקוב
יצויןכימשרדנומייצגבתיקיםבתחוםרשויות
מקומיותותכנוןובנייהבהיקפיםמשמעותיים,

אךאינומייצגרשויותמקומיות.


הניסיוןהנדרשהואבמתןיעוץשוטף
,לאודווקאכיועץלרשותמקומית

משפטישלרשות.
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3.  

,האםבצדהמילים"למשרדי15בסיפאסעיף153
ניתןלהביןכיהכוונההינהגםעו"דאחרים"

למחלקותאחרותבמשרדעוה"דשיבחר?
לדעתנואיןליצורהבחנהבענייןזה,שהריאין
הצדקה,מקוםשהמטרההיאהשגתמומחיות
מיוחדת,לנדודדווקאלמשרדאחרכאשרניתן

למצואמענהבאותוהמשרד.

הסעיףמדברבעדעצמו,המועצה
שומרתעלשיקולדעתבענייןזה.

4.  

במסמכיהפניהמצוייןכילהערכתהמועצה
נדרשתעבודתיעוץמשפטיבהיקףמוערךשל

מהןמיוחסות60–שעותחודשיות,כש130
מעובדימשרדו(.ליועץהמשפטיהנבחר)להדיל

נשמחלדעתבכמהשעותחודשיותמתוךשעות
אלונדרשתנוכחותפיזיתבמשרדיהמועצה?
ומתוכןבכמהשעותחודשיותנדרשתנוכחות

פיזיתשלהיועץהמשפטיהנבחרעצמובמשרדי
המועצה?

היקףהשעותהנדרשבמשרדי
שעותבחודש,60-70המועצההינובין

היועץכמחציתןלפחותהןשל
המשפטיהנבחר.

5.  

א'למסמכיהפניה,כללתם22כמפורטבסעיףא'224
חוותדעתבנושאיםתכנוניים.3דרישהלצרף

נבקשאישורכםכיניתןיהייהלצרףגםכתב
ביתדיןבהליכיםבנושאיתכנוןובניהבהםייצג
המציערשותמקומית)ולארקחוו"דבנושאים

תכנוניים(


לדרישההמפורטתיובהרכיבהמשך
א'למסמכיהפניה,ניתן22בסעיף

להמציאכתביביתדיןבהליכים
תכנונייםובלבדשכתביביתהדין
מציגיםטיעוןמשפטיאוניתוח

משפטישלסוגיותבתחוםהתכנון
והבנייה.

6.  

44בהתאםלכלל-למסמכיהמכרז30סעיף307
לכללילשכתעורכיהדין)אתיקהמקצועית(,

עו"דאינורשאילשאת1986-התשמ"ו
בהוצאותהמשפטיותשלהלקוח.אילכך,אין
עו"דרשאילהגישהצעהאשרכוללתבתוכה

מוצעלשנותאתהסעיףאתהחזרההוצאות.
באופןאשריובהרכיהעירייהתישאבהוצאות

הכרוכותבעבודתעורךהדיןעבורהעירייה.


ההצעהלאתכלולתשלוםהוצאות.

7.  

איןפירוטשלמשקל-למסמכיהמכרז48סעיף489
כלרכיבורכיבכנהוגבמכרזיםדומיםשל

רשויותמקומיות.כיצדנקבעניקודהאיכות,
אילואמותמידה?מהומשקלושללפי

הריאיון?


מדוברבהנחיותמשרדהפנים.הועדה
המייעצתתקבלאתהמשקלמראש

לפניתחילתהבדיקה.

כמהמכרזיםפרסמההמועצהבכלאחת  .8
2018–2017מהשנים

מכרזיםבשנה.30-40ממוצעשל

כמהמכרזיםפורסמובכלאחתמהשניםהנ"ל  .9
ע"יהתאגידיםשבשליטתהמועצה?

מכרזיםבשנה.5ממוצעשל

10.  

שעותיעוץניתנוע"ינותניהשירותכמה
הנוכחיםשלהמועצה)בממוצעחודשי(בכל

?2018-2017אחתמהשנים


לאידוע
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11.  

לאברורמהוראותההליךכיצדיבוצעהתשלום
לזוכהבמקרהשבומתבצעותבאופןעקבי
130-)בממוצעשנתי(כמותשעותיעוץגבוההמ

במקרהזהתינתןתוספתשעותבחודש.האם
תשלוםבגיןהשעותהעודפות?

לאיהיהתשלוםנוסף.

12.  

מסמך
2א'

מניסיוננוכיועציםמשפטייםברשויותמקומיות
אחרות,עלפניומספרהיקףהשעותהמפורט

לחוברתההליךמוערךבחסרבכל2בנספחא'
התחומים,ופרטבתחומיםשלארנונה,גבייה

הועדהלתכנוןובניה,חוזים,ותשלומיחובה,
מכרזיםויעוץשוטף.

נשמחלבדיקתכםוהבהרותיכםבנושא,שכן
היקףהשעותוהיקףההתקשרותלאפשרליועץ
המשפטילתתלמועצהשירותמשפטיברמה

טובה.

כמותהשעותהמוגדרתבמכרזהינה
אומדןבלבד.

עלהמציעלבחוןאתהיקףהשעות
הנדרשעבורהשירותהמוגדרבמכרז

ולתמחרזאתבהתאם.
לאתתקבלטענהשלהזוכהבנוהל
וגדרלענייןחריגהבהיקףהשעותשה

בנוהל.

13.  

אחד עו"ד להציג חובה אין כי להבהיר נבקש
השירותים את יספק אשר המציע, מטעם
למועצהוכיניתןלהציגמספרעורכידיןמטעם

 המציע,כאשרכלאחדמתמחהבתחומו.



ישלהציערקעורךדיןאחדכמועמד
לשמשכיועמ"ש,עורכידיןנוספים
מהמשרדיוכלולשמשככחעזר,

עלעורךדיןאולםהאחריותתוטל
אחד,המינויהינואישיולאשל

המשרד.



14.  

עמידה לצורך כי להבהיר נבקש בהתאמה,
 שבסעיף הסף כל22בתנאי כי חובה אין א',

 הסעיפים בתתי הנדרשות הדעת ,1-3חוות
נכתבועלידיעו"דאחד.

המציע מסויםמטעם עו"ד להציג ניתן למשל,
 ולצרף ובניה תכנון דעת3לענייני חוות

עו"ד להציג וכן, ידו על נכתבו אשר תכנוניות,
מוניציפאליים לעניינים המציע מטעם נוסף

 מוניציפאליים5ולצרף בנושאים דעת חוות
אשרנכתבועלידיהעו"דהנוסףוכךעדלהצגת

היות לכל עו"ד מהםשלושה אחד כל אשר ר,
המקצועי הניסיון שנות בדרישת הן עומד

א'והןבאחדמתתי22המפורטתברישאלסעיף
א'.22הסעיפיםשלסעיף

המסמכיםיהיושלעו"דהמוצע,לא
 שלכללהמשרד.

ניתןלצרףגםכתביטענותובלבד
שתהיהבהםהצגהשלהיבטים

משפטיים.


15.  

 נבקש-(48סעיף9באשרלניקודהאיכות)עמ'
לפרטאתאופןניקודאיכותההצעהוכןמההן
אחרת כי יצוין קריטריון. כל של המשקולות
ושיקול פעולה חופש המכרזים לוועדת ניתן

 דעתבלתיסבירבדירוגההצעות.

חיובית,נבקש2כמוכן,ככלשהתשובהלשאלה
 הניקוד יחולק כיצד הדיןלהבהיר עורכי בין

במקרהזה.

ההנחיותבענייןהניקודנקבעוע"י
משרדהפנים,אשרהנחהבמפורש
אתהמועצהשלאלקבועמשקלות
בענייןזה,ולהשאיראתהנושא

לשיקולהועדההמייעצת.
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16.  

האם להבהיר נבקש הטרחה, לשכר באשר
) העבודה שעות חודשיות(130הערכת ש"ע

בהליכיםהמשפטיים?כוללתגםאתהטיפול

שכרהטרחהאינוכוללהליכים
משפטיים.

17.  

 לשאלה שהתשובה נבקש4ככל שלילית, לעיל
לקבלפירוטהליכיםמשפטייםתלוייםועומדים

בשנתייםהאחרונות.

יוסיאתםצריכיםלפרטאת
הנתונים(.

18.  

שכרהטרחההחודשיהגלובליאשרנקבעבפניה
 לסכום תואם ואינו החודשינמוך הריטיינר

 שנקבע.נפרט:

 על העומד המועצה, אומדן פי שעות130על
עבודהחודשיותבמכפלתהמחירשנקבעלשעה

400) הגלובלי₪( החודשי הטרחה ששכר הרי
 לפחות להיות כן,130X400=52,000נדרש על .

נבקשלתקןאתשכרהטרחההחודשיהגלובלי
ת.לכלהפחו₪52,000בהתאםולהעמידועל

שכרהטרחההמקסימלילאישתנה.

19.  

באשר
למחירון
הליכים

משפטיים
נספח–
1א'

לפניה:



2סעיף ובניה- :ככלהנראהחלהערריתכנון
 תכנון–טעות ל"ערר שנקבעו התשלום שלבי

בשורה בטעות מופיעים פשוט" ובניה
כמו מורכב". ובניה תכנון ל"ערר המתייחסת
ובניה ל"עררתכנון התשלוםשנקבעו שלבי כן,
המתייחסת בשורה בטעות מופיעים מורכב"
לפי לפיצויים ותביעה השבחה היטל ל"ערר

לתקןבהתאם.".מבוקש197סעיף



ההבהרהנכונהומתקבלת.

20.  

באשר
למחירון
הליכים

משפטיים
נספח–
1א'

לפניה:



 מורכב–2סעיף ובניה תכנון מבוקשערר :
"ערר עבור שנקבעו התשלום שלבי את לשנות

ש כך מורכב" ובניה 10,000-תכנון מתוך₪
דין בית כתב הגשת לאחר ישולמו הסכום

ו הליך של לגופו 5,000-ראשון מהסכום₪
הנ"ל הראשון. בדיון הופעה לאחר ישולמו
לאחר מסתיים בערר שהטיפול מכיוון מבוקש

שער מכיוון וכן הראשון בדיון תכנוןהופעה רי
לכן, בהחלטות. תמיד מסתיימים אינם ובניה
כפישנקבעב"עררתכנוןובניהפשוט",נבקשכי
חלקוהאחרוןשלהתשלוםישולםלאחרהופעה

בדיוןהראשוןולאבמועדמתןההחלטה.



המחיריישארכפישנקבע.

21.  

באשר
למחירון
הליכים

משפטיים
נספח–
1א'

לפניה:

:נבקשלהבהירייצוגיותתובענות–4סעיף
האםבכלמקרהשכרהטרחההמקסימליהנו

אושקיימתאפשרותשייקבעשכ"ט₪25,000
 ?תרלפיסוגהתובענהלשק"דהמועצהבוהיוג

המחירמקסימלי.
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22.  

באשר
למחירון
הליכים

משפטיים
נספח–
1א'

לפניה:



:שכרהטרחהשנקבעהודעתחדילה–5סעיף
נמוךמאודואינוסביר.הטיפולבהודעתחדילה
מחייב אלא בהודעה, ומסתיים מתחיל אינו
והמצב הטענות כלל של מעמיקה בדיקה
הדברכרוך הרב, מנסיוננו והמשפטי. העובדתי
מבוקש כן על אשר עבודה. שעות בעשרות

להגדילאתשכרהטרחה.

שכרהטרחהבמקרהשלחדילה
מע"מ.₪+10,000ישתנהויעמודעל

23.  

באשר
למחירון
הליכים

משפטיים
נספח–
1א'

לפניה:

:במסגרתערעורמנהליערעורמנהלי–6סעיף
מוגשים בהכרח ולא טיעון עיקרי מוגשים לא
לחלקאת לדעתנו ראוי כן, על אשר סיכומים.
לגופו ראשון "כתבביתדין התשלוםבין שלבי

שלהליך"ובין"הופעהבדיוןהראשון".

הבקשהמתקבלת.

24.  

באשר
למחירון
הליכים

משפטיים
נספח–
1א'

לפניה:



 כספית–7סעיף אזרחית מרביתתובענה :
החומר, לימוד במסגרת מתבצעת העבודה
הליכים וניהול ראשון דין בית כתב כתיבת
שלבי את לשנות מבוקש לכן, מקדמיים.

ש כך ישולם50%-התשלום התשלום מסך
של לגופו ראשון דין בית "כתב הגשת לאחר

 ; לאחר30%הליך" ישולמו התשלום מסך
 עדות תצהירי והגשת הוכחות / 20%-ראשית

סיכומים הגשת לאחר ישולמו התשלום מסך
בתיק.

הבקשהמתקבלת.

25.  

תחוםהרשויותא224 כי בחוזר מבקשיםהבהרתכם
התאגידים תחום את גם כולל המקומיות

העירוניים.

עירוניים תאגידים על החלה הדינים מערכת
כמעטזההלמערכתהדיניםהחלהעלהרשויות
אף מסויימים בתחומים כאשר המקומיות
)למשל לחלוטין זהות דין בהוראות מדובר

תחוםהמכרזים(.

דרישתהניסיוןבנוגעלרשויות
מקומיותמתייחסתלרשויות

מקומיותשהםעיריות,מועצות
תאזוריות.תאגידיםמקומיותומועצו

עירונייםאינםמקיימיםאתדרישת
הניסיוןהנדרשת.



26.  

נבקשכםלשנותאתתנאיהסףבאופןשבוניתןא224
עורך ידי על נוסחו מסמכיםאשר להציג יהיה

 במשך האחרון5הדין למועד שקדמו השנים
הניסיון לדרישת )בהתאם ההצעות להגשת

המקצועי(

5מסמכיםבמשךניתןיהיהלהציג
השניםשקדמולמועדהאחרון

להגשתהצעות,כפישנקבעבסוף
התהליך.

27.  

דעת1א224 "חוות המונח כי בחוזר נבקשהבהרתכם
בנושאיםמוניציפאליים"כוללבתוכוגםחוו"ד
בתחוםהתאגידיםעירונייםוזאתמכוחאותם

נימוקיםשפורטולעיל

חוותהדעתהנדרשותהינםבתחומים
מוניציפאלייםהנוגעיםלרשויות
מקומיותשהןעיריות,מועצות
מקומיותומועצותאזוריות.

28.  

סעיף
הצעת
המחיר

נוספת עבודה שעת כל עבור כי הבהרתכם נא
 של להיקף תמורה130מעבר תשולם שעות,

.שעתיתנוספתמעברלתמורההגלובאלית

המחירהינוקבוע,לאישולםמחיר
אלארקעבורעבורשעותנוספות

הליכיםמשפטייםשאינםבמסגרת
ההצעההקבועה.



 

 

 תשובה שאלה סעיף עמוד ס"דמ

29.  

נספח
ב'

טבלת
תחומי
משפט
וניסיון

.WORDנבקשלקבלאתהנספחבקובץ

 סעיף מצויין3)א()22במסגרת לצרף( יש כי
בנושאים כללים או נהלים או עזר חוקי
מוניציפלייםכאשרבטבלהבנספחב'איןסעיף
כללים או מוניציפליים לנהלים המתייחס
סעיף להוסיף נבקשכם כן ועל מוניציפליים

כאמור.

הסעיףמדברבעדעצמו.
.WORD-מצ"בהמסמךב

 

 
 

 המכרז יש להמציא מסמך זה חתום יחד עם כל שאר מסמכי


 


