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תחום  במתן שירותים משפטיים  למשרדי עו"ד  מזמינה הצעות מ  נשרעיריית   .1
 השירותים"(." )להלן גביה ה

 

בסך   .2 תשלום  בעד  לרכוש  ניתן  ההליך  מסמכי  ₪(   600את  מאות  )שש   ₪
 :שישולמו באמצעות העברה בנקאית לחשבון

 
 עיריית נשר  

10 לאומי בנק                                    בנק    

                               סניף 887

                            חשבון 18060003

 
 

 :יילאת האישור על ביצוע התשלום יש להעביר אל הגב' אורית חידרסקי במ 

oritg@nesher.muni.il  
 

 .תשלום זה לא יוחזר מכל טעם שהוא
 

 .  נשרבאתר האינטרנט של עיריית  גם מסמכי המכרז יפורסמו   .3
 

על המציעים חלה החובה להתעדכן בפרסומים המופיעים באתר האינטרנט  
במסמכי   ושינויים  תיקונים  וכן  להן  ותשובות  הבהרה  שאלות  )לרבות 

 המכרז(. 
 

ידי עיריית   .4 על    100%היא    נשר אמת המידה לבחירת המשרד/ים שיועסק/ו 
 קריטריונים של איכות.  

 

ציון   .5 נושאת  המכרז  מעטפת  מס'  את  פומבי  שירותים    02/21מכרז  למתן 
בתחום   יש    הגביהמשפטיים  המכרז,  מסמכי  כל  של  עותקים  שני  ובה 

  לתיבת 12:00שעה    07.02.21להפקיד במסירה אישית )לא בדואר( עד ליום  
(,  אדרי  אתי '  הגב  אצל )  נשר  עירית   בבניין  הראשונה   בקומה  אשר ,  המכרזים

  שעת   יוןצב  נתקבל   בחותמת  שהוחתמה  לאחר ,  נשר  20  השלום  דרך  ברחוב 
  יצוינו   וכן  מקבלה  ידי  על  תחתם  המעטפה  כי  לוודא  יש.  קבלתה  ומועד

  .המעטפה גבי על נתקבלה שהמעטפה והשעה התאריך
 

  במזכירות   ההצעות  לתיבת   תוכנסנה   ולא  בדואר   תשלחנה   אשר   הצעות 
 .תתקבלנה לא - זו  שעה עד, שהיא סיבה מכל, העירייה

 
 ועליה יסומנו מס' המכרז ושםה  ור ההצעה בשני עותקים תוגש במעטפה סג 

 המכרז בלבד, ללא סימני זיהוי של המציע. 
 
מקרה של סתירה    בכל.  מכרזהוראות מפורטות נוספות מצוינות במסמכי ה .6

ה במסמכי  האמור  לבין  זו  בהזמנה  האמור  ה מסמ  –  מכרז בין   מכרזכי 
 גוברים.
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לקבל   .7 מתחייבת  העירייה  האיכות אין  ציון  את  תקבל  אשר  ההצעה    את 
 הצעה כלשהי. וה ביותר או גבה

 
 
 
 

      __________________________ 
 רועי לוי 

 נשר ראש עיריית       
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 מבוא .א
 
"(  המשרד"  –מעוניינת להתקשר עם משרדי עורכי דין )להלן   נשרעיריית   .1

  באחד מביןגביה )"להלן "השירותים"( תחום הב פטייםלמתן שירותים מש
 התחומים הבאים: 

 
 

ומי חובה ומיסים  נושאי גביית תשלתחום ליטיגציה ב  1.1
 :   וניציפאליים וטיפול בתיקי הוצל"פמ

 

טיפול וייצוג העירייה בעתירות מנהליות/צווי מניעה /תביעות   1.1.1
 שמוגשים כנגד העירייה בנושאי גביה;  אזרחיות/ עררי ארנונה  

 

 טיפול בהגשת תביעות משפטיות לגביית חובות ;  1.1.2

 

ל 1.1.3 לפועל  בלשכות הוצאה  חובות  למימוש  גביית  תביעות  רבות 
 ין ; שטרות/ פסקי ד 

 
 

מקרקעין   1.1.4 נכסי  מיטלטלין/  מימוש  לצורכי  נכסים  כינוס 
 וכיוצ"ב; 

 

הגשת תביעות חוב כלפי חייבים פרטיים ו/או תאגידים וליווי   1.1.5
, לרבות ייצוג באסיפות  ההליך עד לפירעון החוב/סגירת התיק

 נושים/דיונים בבימ"ש/ הגשת כתבי טענות וכיוצ"ב; 

 

ה יט נק 1.1.6 פית  ייצוג  ליכי  לרבות  נושה{  }בקשת  רוק/פשט"ר 
טענות   כתבי  הגשת  בבימ"ש/  נושים/דיונים  באסיפות 

 וכיוצ"ב; 
 

 
  עיל רשאי להתמודד לתחומים שפורטו ל   משרד עורכי דין העומד בתנאי הסף .2

       .ולציין את סדרי העדיפויות לתחום הייצוג
 

דין לתחום אחד בלבד   מובהר בזאת כי העירייה תתקשר עם משרד עורכי 
וככל שמשרד עורכי דין הגיש מועמדות מבין שני התחומים שפורטו לעיל  

עורכ  משרד  עם  להתקשר  מתחייבת  אינה  העירייה  התחומים  דין לשני  י 
העדיפויות   לסדר  שיקולי שלו  בהתאם  פי  על  תהא  העירייה    ה והחלטת 

 . וצרכיה
ס לאחד  י העירייה תהיה רשאית להתקשר עם משרד רק ביחבהר ככן מו

לעיל   המפורטים  התחומים  מתתי  יותר  ההתקשרות או  את  להגביל  ו/או 
 לנושאים מסוימים לרבות לסוגי תשלומי חובה מסוימים.

 
 
 שלבים : 3-מורכב מ המכרז .3
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ם במכרז בכל דרישות תנאי הסף.  ציעיתיבדק עמידת המ -  שלב א' 3.1

 אי הסף, לא יעבור לשלבים הבאים. מוד בתנשלא יע ציעמ
 

רשאהעירייה   כלל  תהיה  מבין  ראשוני  סינון  לערוך  ית 
ע"י  מציעיםה שיומצא  הכתוב  החומר  סמך  על  ראיון,  ללא   ,

 .  יםציעהמ
 

 לניסיון מקצועי רלוונטי    ,וניםלפי קריטרי ,יינתן ניקוד  -שלב ב'  3.2
ם שפורטו  בתחומים ותתי התחומי  במתן שירותים משפטייםועדכני  

 .  לעיל
 

 . 60%של  לניסיון המקצועי יינתן משקל 
 

 המציעים שעמדו בכל תנאי הסף יוזמנו לראיון אישי.    -שלב ג'  3.3
 

 .  40%לראיון האישי יינתן משקל של  
 

  יםנוספפניות ו/או מכרזים  העירייה שומרת לעצמה את הזכות לפרסם .4
 .שירותים אלה במהלך תקופת ההתקשרותהלקבלת  
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 תנאי סף  .ב
 

עומדים, במועד ה  -כי דין  חברות עוריחידים או    -רשאים להשתתף במכרז מציעים  
והמסמכים   האישורים  כל  את  והמציאו  הבאים  התנאים  בכל  ההצעות,  הגשת 

 :והעומדים בדרישות הקבועות בהם להלן המפורטים
 
 כללי  -נאי סף ת .1
 

הוא   1.1 ניסיון  המציע  בעלי  דין,  עורכי  שני  לפחות  הכולל  עו"ד  משרד 
ומים  או תתי התח ח של לפחות חמש שנים, כל אחד, בתחומים  מוכ

 הרלוונטיים לרבות ייצוג בבתי משפט על כל ערכאותיהם. 
 

לפחות    ציע המ לפרט  בתנאים    2יידרש  עומדים  אשר  דין  עורכי 
ייטפלו באופ  ואשר  לרבות התייצבות  שפורטו  כל הכרוך,  על  ן אישי, 

 ת. ופת ההתקשרובמשך כל תק  נשרבדיוני בימ"ש, בתיקי עיריית 
 

 ל לפחות שלושה עובדים. למשרד עוה"ד צוות אדמיניסטרטיבי ש 1.2
 

בעיר  המציע   1.3 משרד  תוך    נשרמנהל  משרד  לפתוח  מתחייב    30)או 
 יה(. י ימים ממועד הזכ

 
ימים    5פתוח לקבלת קהל    המשרד יהיה מותאם לקבלת קהל ויהיה 1.4

 .  08.00-17.00בשבוע בין השעות  
 

ומותאם 1.5 נגיש  יהיה  מוגבלויותנשילא   המשרד  עם  עפ"י  ם  כמתחייב   ,
 חוק . 

 
 
  :ול בתיקי הוצל"פייחודיים לתחום ליטיגציה בנושאי גבייה וטיפ סף  תנאי .2
 

}של  למציע   2.1 משפטי  בייצוג  מוכח  וניסיון  שיטפלו    2וותק  עוה"ד 
{ על פי הסכם קבוע של רשויות מקומיות  נשראישית בתיקי עיריית  

 סום המכרז. השנים שקדמו למועד פר   5שנים מתוך  3בלפחות 
 

נדונו סוגיות  כחים בניהול תיקים בהם  ידע, בקיאות וניסיון מולמציע   2.2
ו/או  בעניין   מוניציפאליים  מיסים  ו/או  חובה  תשלומי  ו/או  ארנונה 

 מנהלית. דיני גבייה 
 

לפרק א'    1.2.3לעניין מציע המבקש לתת שירותי הוצל"פ כאמור בס'   2.3
ועל מדי שנה במהלך  תיקי הוצאה לפ   250ניהל לפחות  המציע    -לעיל  

 השנים האחרונות .  3
}של  יע  למצ 2.4 משפטי  בייצוג  מוכח  וניסיון  שיטפלו    2וותק  עוה"ד 

{ על פי הסכם קבוע של רשויות מקומיות  נשראישית בתיקי עיריית  
בלפחות   ציבוריים  ותאגידים  גופים  השנים    5מתוך    שנים  3ו/או 

 שקדמו למועד פרסום המכרז.  
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 .תנאי הסף המפורטים לעיל הינם מצטברים
 

  המכרז  במסמכיתוספת  / שינוי  ו/או עריכתכנדרש  וף מסמך  נאי ו/או צירלוי תאי מי
 הסף  על ההצעה  לפסילת   להביא עלולים
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 מסמכים נדרשים  .ג
 

  ה את עת הגשתלצרף להצעתו ב ,  נשרכל מציע, לרבות מציע העובד עם עיריית  על  
 כל המסמכים הנדרשים להלן: 

 
ג  .1 מקומיות,  רשויות  שהינם  המשרד  לקוחות  של  ציבוריים,  רשימה  ופים 

בבנ וכדומה  שקדמו  ה   5  -קים  לצרף  שנים  הוא  רשאי  וכן  המכרז  לפרסום 
                            .מכתבי המלצה

   
ה ושמות  רשימת  את  יכללו  הממוסדות  האישורים  נתן  ת  א  ציע עבורם 

                        השירותים ושמות אנשי קשר. 
 

ותו וכושרו של  ת ההצעות, את אמינהעירייה רשאית לבחון, במסגרת בחינ
סיון קודם של  ימציע לבצע את החוזה המוצע ואת ניסיונו הקודם, לרבות נה

והיא תהא רשאית לפנות לרשויות/גופים   נשרעבודות המציע עבור עיריית  
 .מציע על מנת לקבל את חוות דעתםבהם הועסק ה

 
בלהצעה    המגישמציע   .2 משפטיים  שירותים  בנושאי  ליטיגציה    תחוםמתן 

דין,  -( כתבי בי5מציא דוגמאות של חמישה ) י  :  י הוצל"פול בתיקיה וטיפגבי
   ולא יותר , שהוכנו והוגשו על ידו.

 
 ייכללו:   הדוגמאות 

 כתב תביעה;  2.1
 סיכומים;  2.2
 להתנגדות לביצוע; התנגדות לביצוע או תגובה  2.3
 בקשת רשות להתגונן או תגובה לבקשת רשות להתגונן;  2.4
 פסק דין.  2.5

 
משלם למועסקים על ידו שכר מינימום    דרשכי המ  ה חשבון על אישור מרוא .3

 כחוק לרבות הפרשות בגין זכויות סוציאליות. 
 
ספרי   .4 ניהול  על  המעיד  חשבון  רואה  ו/או  השומה  מפקיד  תוקף  בר  אישור 

) חוק עסקאות גופים ציבוריים, אכיפה, ניהול חשבונות    חשבונות ורשומות
וחוק    הכנסה  ודת מס( על פי פק1976התשל"ז    –וחובת תשלום מס הכנסה  

 מע"מ של המציע. 
 

תצהיר חתום על ידי המציע, חתום ומאומת על ידי עו"ד לפיו המציע או בעל   .5
ו/או    זיקה אליו לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק שכר מינימום

לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק עובדים זרים בהתאם  להוראת  
למסמכי    נספח "ג"  6197בוריים, תשל"ו  ק עסקאות גופים ציב. לחו  2סעיף  

 המכרז. 
 
  אישור על עריכת ביטוח אחריות מקצועית המוצע על ידי לשכת עורכי הדין .6

 . תנאים המופיעים בנספח בהתאם ל ו/או על ידי חברת ביטוח מוכרת 
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למסמכי    " דנספח "יינים  ניגוד ענלחשש  על המציע למלא את שאלון איתור   .7
 המכרז.  

 
המפורטי והנהמסמכים  המצורפים  מסמם,  הינם  ומילדרשים  יסוד  תנאיהם  כי  וי 

ו/או צירוף מסמך כלשהו ו/או  מהווה תנאי יסוד להשתתפות במכרז. אי מילוי תנאי  
 .הסף  על ההצעה לפסילת להביא עלולים המכרז במסמכיתוספת /שינוי עריכת
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 וראות למגישי ההצעותה .ד
 

 : יםהכוללבשני עותקים  את ההצעות יש להגיש  .1
 

 מכי המכרז; מס  כלל 1.1

 ;ספח א' נ –טיוטת החוזה   1.2

 ';ב נספח   –סיון  יים ונפרט   טופס 1.3

 '; גנספח   –תצהיר בעניין תשלום שכר מינימום ועובדים זרים  1.4

 ;ד'נספח  –שאלון ניגוד עניינים  1.5

 ; ' הנספח    –אישור על תשלום דמי השתתפות במכרז   1.6

 ו' נספח   –אישור קיום ביטוחים   1.7
 

ם  שירותירייה להזמין  יבות כלשהי של העימכרז זה משום התחיאין לראות ב .2
 באיזה היקף שהוא.   ייםמשפט

 
המשפטיים  שירותיההזמנת   ובהיקפים  ם  העירייה  צרכי  פי  על  תיעשה 

 בהיקף כלשהו. ם שירותיהנדרשים על ידה והיא אינה מתחייבת להזמין 
 
ודף   .3 דף  כל  על  לחתום  המציע  המכרז  על  מסמכי  נ   ולצלםשל  של  וסף  עותק 

 ז.  מסמכי המכר
 

      במעטפה אחת נטולת זיהוי   קים, יה, בשני עותההצעה על כל נספחיה ומסמכ .4
סגורה   זיהוי  וכשהיא  על  המעיד  סימן  כל   . וכתובתו  המציעללא 

למתן שירותים משפטיים    02/21מכרז פומבי מס'    יש לציין על גבי המעטפה
    .תאריך הגשה ושעה וכן הגביה בתחום 

 
ציון   .5 נושאת  המכרז  מעטפת  מס'  את  פומבי  שיר   02/21מכרז  ותים  למתן 

, יש להפקיד  ים של כל מסמכי המכרזם הגביה ובה שני עותקטיים בתחומשפ
לתיבת המכרזים,    12:00שעה    07.02.21במסירה אישית )לא בדואר( עד ליום  

אשר בקומה הראשונה בבניין עירית נשר )אצל הגב' אתי אדרי(, ברחוב דרך  
קבלתה.    בחותמת נתקבל בציון שעת ומועד  נשר, לאחר שהוחתמה  20השלום  

כ י לוודא  ידי ש  על  תחתם  המעטפה  הת  י  יצוינו  וכן  והשעה  מקבלה  אריך 
  .שהמעטפה נתקבלה על גבי המעטפה

 
לנציג העירייה, מכל סיבה שהיא, אחרי תום המועד   .6 מעטפת מכרז שתימסר 

המכרז  מסמכי  לעי  להגשת  למוסר  להנקוב  תוחזר  והיא  לתיבה  תוכנס  לא   ,
 וכנה. גלות את תמעטפה מבלי לפתוח אותה ומבלי לה

 
רכושה שלכ .7 הם  המסמכים  למציע לשם הכנת  נשרעיריית    ל  . הם מושאלים 

והגשתה במכרז(     הצעתו  העירייה  ידי  על  ייקבע  אשר  שימוש  דמי  )תמורת 
 הנזכר לעיל.   ועליו להחזירם לעירייה עד התאריך

 
א המציבין  אין  הצעה,  יגיש  לא  אם  ובין  יגיש  או  ם  להעתיקם  רשאי  ע 

 ת. אחר מטרה לשוםהשתמש בהם ל
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כעומד .8 פרטיה  הצעת המציע תחשב  כל    120במשך תקופה של  ת בתוקפה של 
 להגשת ההצעות.   יום האחרוןהיום מ 

 
עיריית   .9 אישרה  לא  עוד  הצעתו    נשרכל  את  לקבל  הסכימה  כי  בכתב  למציע 

הצעת מי  את ההצעה, אין ולא יהיה ב   נשרשר עיריית  באותם תנאים בהם תא 
 . נשריית יב את עיר לחי ממשתתפי המכרז כדי

 
תו .10 כל  ו/או  שינוי  המכל  במסמכי  שיעשו  ביחס  ספת  הסתייגות  כל  ו/או  כרז 

אליהם בין ע"י שינוי ו/או תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל  
 דרך אחרת, עלולים לגרום לפסילת ההצעה. 

 
כנת ההצעה למכרז ובהשתתפות  כל הוצאות מכל מין וסוג שהוא הכרוכים בה  .11

 ל המשתתף במכרז. רז תחול עבמכ
 

ב .12 מצור  מכרזהזוכה  ממנו  שטיוטה  חוזה  על  נפרד    פתיחתום  בלתי  כחלק 
 . מכרזה מתנאי

 
מתחייב   .13 מציע  הצעתו  כל  הגשת  תוך  בעצם  חוזה  על  יחתום  יזכה  אם    10כי 

ימים מתאריך מסירת מכתב    14אישית או תוך  ההודעה ה  מיום מסירת   ימים 
לפיר הדואר  במשרד  עבורו  בהשמסר    ובתהכת  שום  כאשר  או  מכרז  ודעה 

 הצעתו היא ההצעה הזוכה.  יע לו העירייה כי  במכתב תוד
 

העירייה לא תהיה אחראית להסברים כלשהם בע"פ שניתנו או יינתנו על ידי   .14
בעלי ההצעה בקשר להסברים    עובדיה בנוגע למכרז זה, או לפירוש כלשהו של

 ים בלבד. צדדים במכרז זה, יבוסס על מסמכאלה והקשר בין ה
 

נ המכרז  בנושא  והסברים  בלהבהרות  בכתב  פניה  ידי  על  לקבל  בד  יתן 

לכתובת:  הדואר  הבאמצעות     לא   עד  uri.gr@nesher.muni.il אלקטרוני 
  לוודא   החובה   ההבהרה  שאלות  שולח)על    12:00שעה    27.01.21  מיום  יאוחר
 04-8299221 בטלפון קבלתן 

 
באיפו  ההבהרה  אלות של  תשובות האירסמו  העירייהש נטרנט  תר    לא   עד   ל 

 . 16:00שעה  31.01.21  מיום יאוחר
 

 .  מועד הנקוב לעילש להגיש את כל השאלות עד לכי י  מובהר
 ות .בחלוף מועד זה לא תינתן אפשרות לשלוח שאלות הבהרה נוספ

 
  נפרד   בלתי   חלק  מהוות  ההבהרה  לשאלות  והתשובות  ההבהרה  שאלות .15

  לשאלות   והתשובות  ההבהרה  ותשאל   את  לצרף  המציע  ועל  המכרז  יממסמכ
 . להצעתו  הההבהר

 
בכל   .16 רשאית  האחהעירייה  למועד  קודם  להכניס  עת,  ההצעות  להגשת  רון 

 לשאלות. שינויים ותיקונים במסמכי המכרז בין מיוזמתה שלה ובין כתשובה  
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ספת,  את הזכות לדחות את מועד ההגשה לתקופה נו   ה לעצמ   תשומר  העירייה .17
דעת  לשיקול  במקרה ה בהתאם  כוונת  העירייה ודיע  תזה    .  לכל  זו    ה על 

 המציעים המשתתפים במכרז.
 

 :בחינת התקיימות התנאים .18
האם הומצאו כל המסמכים, הנתונים,    עירייה בחן הת   ההצעותלאחר קבלת  

ם והתאמתם לדרישות המכרז. ככל שימצא כי המסמכים  האישורים למיניה
 .  יםלמציע  יהעירי ודיע הת קונים ו/או השלמות לוקים בחסר ונדרשים תי

 
 :ת שהוגשובקשת הבהרות להצעו .19

שה לקבלת הבהרות בנוגע להצעות כולל  למציעים בבק  רשאית לפנות   העירייה
 עות.השלמת מסמכים וההבהרות, ככל שיהיה צורך להשלמת בדיקת ההצ

 
ומסכימים לסמכויו .20 ומתחייבים בזאת, כי הם מודעים  ת  המציעים מצהירים 

בהור  עירייהה נקובות  שהן  מו   20-ו   19סעיפים  אות  כפי  והם  ותרים  לעיל, 
ת כל  לתי חוזר, וכן יהיו מנועים ומושתקים מלהעלו אופן סופי, מלא ובבזאת ב

עם  בקשר  שהן,  וסוג  מין  מכל  דרישה,  ו/או  תביעה  ו/או  הפעלת    טענות 
ה של  סמכות    עירייהסמכויותיה  הפעלת  של  מהשלכותיה  כתוצאה  ו/או 

 מור. כא
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    בודהקת העוחלו אופן בחירת ההצעות .ה

 
 בים :של 3-מורכב מ המכרז .1

 
א'   1.1 ה  -שלב  עמידת  הסף ציעימתיבדק  תנאי  דרישות  בכל  במכרז    ם 

להצעתו מהרלוונטיים  יעבור    ציע.  לא  הסף,  בתנאי  יעמוד  שלא 
 לשלבים הבאים. 

 
ה  כלל  מבין  ראשוני  סינון  לערוך  רשאית  תהיה  ,  מציעיםהעירייה 

 .  יםציע"י המומר הכתוב שיומצא ע, על סמך החללא ראיון
 

 וונטי  מקצועי רל לניסיון    ,לפי קריטריונים ,קודיינתן ני  -שלב ב'  1.2
בתחום  ועדכני   משפטיים  שירותים   .  הרלוונטי במתן 

 
 . 60%של  לניסיון המקצועי יינתן משקל 

 
 
 

 :  תחום ליטיגציה בנושאי גבייה וטיפול בתיקי הוצל"פ 1.2.1

 

מוכ 1.2.1.1 וניסיון  }וותק  משפטי  בייצוג  שיעו   2של  ח  טפלו  ה"ד 
{ על פי הסכם קבוע של רשויות  נשר  ישית בתיקי עירייתא

  5מתוך    השנים{  3-}כל אחת מ   שנים  3מקומיות בלפחות  
 ד פרסום המכרז. השנים שקדמו למוע

 { נקודות  30ציון מקסימאלי של }
 

מספר התושבים  
 ברשות/יות 

 ניקוד 

 
ייצוג רשויות  

מקומיות בעלות עד  
 תושבים  50,000

 
 נקודות  10
 

 
ג רשויות  צו יי

מעל  ת מקומיות בעלו
תושבים   50,000 -ל
 תושבים   150,000עד ו

 
 נקודות  20
 

 
ייצוג רשויות  

מעל  מקומיות בעלות 
 תושבים  150,000

 
 נקודות  30
 

 
שמות   את  יפרט  מקומיות  רשויות  מס'  מייצג  אשר  מציע   *

התושבים ומספר  והציון    הרשויות  רשות  פי  בכל  על  ייקבע 
 הרשויות . בכלל  מצטבר תושבים  מספר

 
   .ג משפטי רלוונטי בייצו  ניסיון 1.2.1.2



  
 

 גביה בתחום הם י ים משפטילמתן שירות  02/21מכרז פומבי מס' 

  

- 12 - 
 

   {נקודות 30ציון מקסימאלי של  }   
 

מספר שנות הניסיון  
 ומהותו 

 ניקוד 

 
וג רשויות מקומיות  ייצ

  5בהסכם תקף במשך  
 שנים  

 
 נקודות  10
 

 
ייצוג רשויות מקומיות  

עד  6בהסכם תקף במשך  
 שנים  10

 
 נקודות  20
 

 
ות  מקומי ייצוג רשויות

  10כם תקף מעל בהס
 ם שני

 
 נקודות  30
 

 *  מובהר בזאת כי לא יובאו בחשבון הסכמים לתקופות חופפות.  
 שאינן חופפות תוקפם ייחשב במצטבר.   הסכמים לתקופות           

 
 המציעים שעמדו בכל תנאי הסף יוזמנו לראיון אישי.    -שלב ג'  1.3

 
 .  40%ינתן משקל של  לראיון האישי י

 
ועדת הערכה  הראיונות האישיים ומת כת  ערי  רךצול ן הניקוד תוקם 
חברים:  ב יהיו  לעירייה,  ה  המשפטי  היועץ  העירייה,    מנהל גזבר 

 . הגבייה מחלקת 
 

הס תנאי  בכל  שעמדו  המציעים  את  רק  לראיון  תזמין   ף. הוועדה 
 

תבחן   האישי  הראיון  ועוה"ד  במסגרת  המשרד  מומחיות  בחינת 
ר על  בתחום הגביה, בין הית  במתן שירותים משפטיים  ספציפייםה

 .בי טענות ופסקי דין בתיקים שטופלו ע"י המשרדעיון בכתיסוד 
 
 

 המציע יידרש להמציא פרטים במסגרת הצעתו כדלקמן :  
 

כ 1.3.1 השכלה,  בדבר  פרטים  לפרט  יידרש  וניסיון  המציע  ישורים 
 ם. זאת, בין השאר בתעודות ומסמכימקצועי ולתמוך 

 
רשימת  1.3.2 את  לפרט  יידרש  מסוג    המציע  המשרד  לקוחות  כלל 

מקומיות/חרש תקופות  ויות  בציון  ציבוריים  וגופים  ברות 
רלוונטיים   תיקים  מס'  ספציפיים,  טיפול  ותחומי  ההעסקה 

 ה. בכל שנה, סכום החובות שהועברו לטיפולו וסכום הגבי
 

( שלוש  לפחות  יצרף  נתן    ( 3המציע  להם  מהגופים  המלצות 
 .   תיםירוש
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כי דין לפחות  והכישורים של שני עור   המציע יתאר את הניסיון 1.3.3
עיריית  העומד בתיקי  יטפלו  ואשר  הניסיון  בדרישות    נשר ים 

   באופן אישי.
 

רלוונטיים   משפטיים  תיקים  רשימת  להציג  יידרש  המציע 
דוג וכן  ניסיונו  בתחום  להוכחת  טענות  כתבי  של  מאות 

פס"דהספצ וכן  רלוונטיים  ופס"ד  זכה    יפי  בהם  עקרוניים 
 המשרד. 

 
ר, באמינות,  קביעת הציון תתחשב העירייה, בין הית   גרת במס 1.3.4

נוספים   וגורמים  העירייה  וניסיון  מקצועיים  כישורים 
 בהתקשרויות קודמות של המציע.  

 
עירייה  ביחס למציעים שעבדו עם העירייה תהיה רשאית ה

 ם עמם.להסתמך על ניסיונה הקוד
 

הזוכה .2 טיפ  לתחום/תת  ההצעה  שק  ולתחום  של  דרך  על  לול  תבחר 
 כל אחד מהם:  על פי המשקל עיל  ל טים הפרמטרים המפור

3.1 A  -  תן שירותים משפטיים בתחום  ניסיון מקצועי עדכני ורלוונטי במ
 ( על פי הקריטריונים המפורטים לעיל. 60%משקל )  גבייהה

 
3.2 B  -  הקר(  40%)משקל:  אישי  ון  ראי פי  המפורטים  יטריונים  על 

 לעיל. 
 

  A + B = יון המשוקלל של ההצעה צה  
 

תקבל .3 אשר  ביותר  הגבהמשוקלל  ציון  האת    ההצעה  בכל  וה  עמדה  ואשר 
 כהצעה הזוכה במכרז.  המכרז תומלץ   תנאי הסף כפי שנקבעו במסמכי

 
עם   .4 להתקשר  העירייה  לרבות בדעת  השירותים  כלל  למתן  אחד    משרד 

הוצל"פ בתיקי  וטיפול  גבייה  בנושאי  נכסים,  נוס כי  תחום  ,ליטיגציה  י 
               . חברות,  ירוק רגל ופי פשיטות

 
תה הצעתם  בעתיד  שהגישו  נוספים  למציעים  לפנות  העירייה  רשאית  יה 

 . לפי מדרג תוצאות המכרז במכרז
 

טיפו  .5 לתחום  יותר ממשרד אחד  עם  העירייה  בו תתקשר  חלוקת  במקרה  ל, 
ועל פי שיקול   עשה בכל אופן והיקף שיראה לעירייההעבודה בין המשרדים ת 

 דעתה הבלעדי. 
 

להעביר  ל פי שיקול דעתה הבלעדי, בהר בזאת כי העירייה תהא רשאית , עומ
ו/או  לטיפולו של משרד עורכי דין   חובה/מס  תשלום  של  גבייה  סוג הליכים 

 . מסוימים בלבדמוניציפאלי 
 
ש .6 לעצמ העירייה  הזכות  ומרת  את  מדיה  מחדש    חודשים  6  לערוך  בחינה 

ח של  הזוכים  ועדכון  בין  העבודה  י לוקת  אחד  עפ"י  כל  של  העבודה  כולת 
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מהשירותיםושבי  מהזוכים רצון  כך עות  לתפוקה    ,  ביטוי  ו/או שיינתן 
 . זוכים במכרזהשירות של הלאיכות או / ועמידה בלוחות זמנים 

 

ש .7 להזמין  מתחייבת  העירייה  משפטיים  ירותיאין  וכ ם  כלשהו  ן  בהיקף 
גדיל  ( ו/או לה 100%–הקטין )אפילו ב  העירייה את הזכות לשומרת לעצמה  

היקף   המשפטי   הזמנת את  הבלעדי  יםהשירותים  דעתה  שיקול  לפי  הכל   ,
הזמנת   בביצוע  הקשורים  תקציביים  אילוצים  ועפ"י  השירותים  והמוחלט 

 זה.  מכרז  מכוח המשפטיים  
 
, לא תקנה למציע  םם המשפטיישירותיהל היקף הזמנת  הגדלה או הקטנה ש .8

ה  ו/או תביעה ו/או דריש  והוא מוותר על כל טענהביעה  ו תאיזהזוכה עילה ל
בכלל או אם שירותים משפטיים ה במידה ולא תימסר לו הזמנת כנגד העיריי 

 . ואכלשה ףבהיק ת שירותים משפטיים הזמנ  מסר לוית
 
הגבוה   בעלת הציון המשוקללה אין העירייה מתחייבת לקבל את ההצע .9

 ר או איזו הצעה שהיא. ותבי
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 כללי  .ו
 
ההתשרהמ .1 מסמכי  את  קרא  כי  מצהיר  לו  ד  וברורים  ידועים  כי  קשרות, 

התנאים והדרישות וכי יש ביכולתו לקיימם ולבצע את כל הדרוש    ורם לאש
בהם  המפורטים  והתנאים  הדרישות  עפ"י  המתבקשים  השירותים  למתן 

 ובמועדים שיקבעו. 
 
ביצ .2 כי  לו  ידוע  כי  מצהיר  ההתקשרהמשרד  מסמכי  עפ"י  השירותים  ות  וע 

יינים   ענלמידע שיגיע לרשותו, מניעת ניגוד  יב שמירת סודיות בכל הנוגע  מחי 
וכן שמירה על רמה גבוהה של אמינות ומהימנות והוא מתחייב למלא אחר  
ההתקשרות,   מסמכי  פי  על  התחייבויותיו  כל  ולמלא אחר  ההוראות  ביצוע 

כמו    הוראות כל חוק הנוגע לצנעת הפרט.  תוך שמירה קפדנית בין היתר על  
 מידע שברשותו לשום גורם אחר.  כן, איננו רשאי להעביר כל

 
ד מתחייב לגרום לכך כי כל עובדיו ומי מטעמו שיועסקו בביצוע מתן  המשר

בו   יטפלו  לטיפולם,  שנמסר  המידע  סודיות  על  הם  גם  ישמרו  השירותים 
גבוהה  שמיר  ברמה  ותוך  ומהימנות  אמינות  על  של  היתר  בין  קפדנית  ה 
 וק הנוגע לצנעת הפרט. הוראות כל ח 

 

גבוהה לשביעות רצונה  בצע את השירות ברמה מקצועית  תחייב להמשרד מ  .3
 של העירייה. 

 
ם  במידה ועבודת המשרד במתן השירותים ו/או עובד מסוים של המשרד אינ .4

לעירייה הז העירייה,  או  לשביעות רצונה של  לפסול עבודתו של העובד  כות 
במסג עבודתו  הפסקת  לדרוש  עיריית  לחילופין  תיקי  צורך  נשררת  ללא   ,

, נדרש המשרד להקצות מיד וללא  ם כל שהם למשרד. כמו כןבמתן נימוקי
 דיחוי בעל תפקיד זהה כנדרש. 

 

לבין   .5 מעובדיו  מי  בין  ו/או  בינו  שיהיו  מבלי  עצמאי  כקבלן  יפעל  המשרד 
 חסי עובד ומעביד. העירייה כל י 

 
 ום יומי עם העירייה.מו שיהיה אחראי לקשר י איש קשר מטעהמשרד ימנה  .6
 
או .7 י   המשרד  סוג  נציגו  מכל  תקלה  כל  על  או  דווחו  לעיכוב  הגורמת  שהוא, 

התאמה   אי  או  סתירה  המשרד  וגילה  במידה  השירותים.  בביצוע  לפגיעה 
הוראות בכתב  למסמכי ההתקשרות, יפנה המשרד בכתב לעירייה שתיתן לו  

 כיצד עליו לנהוג. 

 

 תבטיח מניעת טעויות. המשרד מתחייב להקמת תשתית בקרה ש .8
 
 ה.המשרד במשך כל תקופת החוז תבצע ע"י השירות י  .9
 

מחשוב   .10 כדלקמן:  הדרושים  האמצעים  יהיו  חשבונו  ועל  המשרד  לרשות 
מתאים )חומרה, תוכנה(, פקס, קו נל"ן, כרטיס תקשורת, וכן כל ציוד אחר  

 לעת. ש מהמשרד לביצוע השירותים מעת שיידר
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משפטית    ת,ית של משרדו )עו"דכנית, יודפהמשרד יעדכן את המערכת הפנימ  .11
כל פעולה אשר בוצעה במסגרת הטיפול בתיק    ואחרות(, באופן שוטף, בדבר

עיריית   לתיקי  הרלוונטית  החשבונות  הנהלת  את  ינהל  באותה    נשרוכן 
חשבוניו הפקת  }לרבות  הפנימית  עסקה{  המערכת  לעירייה  ת  ויאפשר 

 . ר נשי עיריית ק למידע הרלוונטי לתיקלהתממש 
 

חש .12 על  להתאים  יידרש  המחשובי המשרד  מערכותיו  את  בהתאבונו  ם  ות 
אחזקה/דמי   בעלות  לשאת  וכן  חשבונו  על  להתקין  וכן  העירייה  לדרישות 

 שימוש בגין תוכנות לצורכי עבודה בהתאם לדרישות וקביעות העירייה . 
 

כן, אפשר תעבורת  רת מאובטח המ ין רכיב תקשוהתק המשרד ליידרש    כמו 
מערכת/שבבמחמידע   מותקנת  )בו  המשרד  הרכיב    המשרד(.  שרת  מטרת 

לאפשר   בעלות  הינה  מלא  באופן  יישא  המשרד  כיוונית.  דו  מידע  תעבורת 
 התקנת הרכיב ואחזקתו בהתאם לעלות חברת התוכנה המותקנת במשרדו.

 
מנים על המשרד דין הנבכל שינוי בשמות עורכי ההמשרד יעדכן את העירייה   .13

  עורך דין.ופו או גריעתו של כל וידווח מייד עם ציר 
 

שי  לשירותים  אחראי  יהיה  והעובדים  המשרד  הדין  עורכי  ידי  על  ינתנו 
במסמכי   המפורטות  בהתחייבויות  אותם  ויחייב  במשרד  המועסקים 

 ההתקשרות. 
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 אופן ביצוע השירות  .ז

 

עם   .1 תתקשר  בהסכהעירייה  במכרז  לתהזוכים  בהתאם  הטיפול  מים  חום 
בזאת, מודגש  ההסכ  הרלוונטי.  חתימת  התחי כי  תהווה  לא  מצד ם  יבות 

ובין בהיקף  ה להעביר תיקים להעיריי  טיפולו משרד עורכי הדין, בין בכלל, 
 כלשהו .  

 
ולייחד     דין  עורכי  במשרד  לבחור  הזכות  שמורה  לעירייה  כי  בזאת,  מובהר 

   ודי.מוניציפאלי ייח  בתשלום חובה/מסלטיפולו גבייה 
 
 כם. ההס  יום מיום חתימת 21ודה תוך המשרד יהא ערוך לתחילת העב .2
 
ל פי צורכי העירייה המשרד יקבל מעת לעת   בהתאם לשיקול דעת העירייה וע .3

תיקים לטיפולו. נציג העירייה  יחליט בדבר סוג/י התיקים שיועברו לטיפול  
בהתאם    ברת מקרים נוספים לטיפול המשרד משרד עורכי הדין וכן בדבר הע

 נה של העירייה מתפקוד המשרד.  לצורך ועל בסיס שביעות רצו
 
הר .4 כל  כי  הצדדים  על  ומוסכם  שיגיעו  מוצהר  והמידע  המסמכים  שומות, 

העירייה,   של  הבלעדי  קניינה  הינם  השירותים  מתן  עקב  או  בשל  למשרד 
בדן שיגרמו לרשומות  והמשרד יהיה אחראי באחריות מוחלטת לכל נזק ואו

ם המופיעים ברשומות  מהן. המשרד מתחייב לשמור את הפרטיאו לחלקים  
 ג' כלשהו.  קום סגור ומאובטח ולא להעבירם לצדבסודיות במ

 
כ .5 עתודות  להחזיק  מתחייב  מקצועית  ו המשרד  ברמה  העומד  אדם  ח 

בשל  נעדר  עובדיו אשר  על  של מי מהנמנים  מיידית  לשם החלפה  מתאימה 
 ילואים או סיבה אחרת כלשהי. מחלה, מ

 
יותמה או  אחד  להחליף  רשאי  יהיה  משרד  בתיקי    2-ר  שיטפלו  עוה"ד 

ורק בכפוף לקבלת  ייה באופן אישי במשך כל תקופת ההתק העיר  שרות אך 
 אישור העירייה מראש ובכתב .  

 
לעירייה שמורה הזכות לא לאשר החלפת עו"ד ובמקרה כאמור תהא רשאית  

 ההתקשרות באופן מיידי .  העירייה להפסיק את 
 
רד, תוך מתן שירותים לחייבים  לקיים שגרת פעילות שוטפת במש  וה"דעל ע  .6

 למעט שבתות ומועדים.   לעירייה, בכל ימי העבודה השבועיים,ו

 

עוה"ד   .7 שיידרשעל  ככל  בעירייה  המקובלות  ולהתייצב  השירותים  בשעות   ,
ל הדרושים  והמסמכים  החייבים  רשימת  קבלת  לשם  מתן  שם  בעירייה 

 . יקבעורך שיכונים, פגישות עבודה ולכל צ השירותים לרבות, מתן עד
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יד .8 על  משפטי  הדיןייצוג  עורכי  משרד  היתר  י  בין  החובות יכלול,  את   ,
 והמטלות המפורטות להלן:

 
לצורך   8.1 אישורים  מסמכים,  לרבות  הרלוונטי,  החומר  מלוא  איסוף 

קרה הצורך, והגשת  גיבוש עמדה  ו/או הכנת חוות דעת ראשונית, במ 
 ול המשפטי. , על פי העניין, בהתאם לצורך הטיפכתבי בי דין 

מניהול    צד ג' מהווה חלקר, כי הגשת הודעה ללמען הסר ספק, יובה
ההגנה בתיק ולא תחשב כהליך נפרד של הגשת תביעה, לרבות לעניין  

 התמורה. הליך של תביעה שכנגד יהווה הליך נפרד לכל דבר ועניין; 

 

 יים וסיכונים בתיק; סיכו  הערכת 8.2

 

או לנקו 8.3 הנחוץ    ט  משפטי  הליך  בכל  החוב,  להגיב  גביית  לצורך 
להור שייקבעו  א בהתאם  המועדים  ובמסגרת  המנהל  המנהל  ות  ע"י 

 ו/או בהתאם להוראות הדין או גורם מוסמך אחר;

 

החייב,   8.4 כנגד  דין  פסקי  לדין,  הזמנות  דין,  בי  כתבי  לחייב  למסור 
ההוצל"פ מלשכת  או אזהרות  אישית  במסירה  התראה  מכתבי   ,  

 הנחיות המנהל;  בדואר רשום, הכל לפי העניין וכפי

 

בעניין התביעות  ו/או הגופים השונים    ערכאות השונותלהופיע בפני ה 8.5
ידי החייב ו/או כל הליך שיינקט על ידם, לפי   שיוגשו על ידם או על 

טענת    העניין, לרבות בקשות, דיוני בימ"ש, ערעורים, חקירות יכולת, 
די נושים,  אסיפות  הוצל"פ/הכנ"ר/האפוטרופו פרעתי,  בפני  ס  ונים 

ולנק אחר  גורם  כל  ו/או  כל  הרשמי  בפני  משפטיים  בהליכים   וט 
ות הרלוונטיות וכל פעולה המתבקשת במסגרת הטיפול בתיק  הערכא 

ג'    צד  ע"י  או  עצמו  החייב  ע"י  העירייה,  ע"י  נפתח  ההליך  אם  }בין 
הועב שאלה  וככל  הדיןכלשהו{  עורכי  לטיפול  לפירו  הכל  הצורך    , 

הרלוונטיעניין  וה שלב  ה  ובכל  לגביית  עד  במלואו,  לתיק  כולל  חוב 
וא  שונות  אגרות  הצמדה,  ככל  ריבית,  האחרות,  ההוצאות  כל  ת 

 שתהיינה ולבצע כל פעולה שתידרש לאכיפת הגבייה; 
 

באחריות   חוב,  הסדר  עימם  שנערך  חייבים  לעניין  כי  בזאת,  מובהר 
צב תשלומי החייב עמו הגיעו  ד לבדוק מידי חודש בחודשו את מעוה"

אינו עומד בהסדר, ובכפוף    או העירייה להסדר. במידה וחייבעוה"ד  
 עירייה, יפעלו עוה"ד לגביית החוב כדין. ע הליידו

 

קבלת   8.6 לאחר  דרישה  מכתבי  להוציא  הדין  עורכי  משרד  באחריות 
 לאכיפת פסקי הדין  לבצע פעולות  -פסקי דין ובהעדר הנחייה אחרת  

לה זה  ולהגיש  ובכלל  נדרשות  כין  ותגובות  פסק  בקשות  מתן  לאחר 
 הדין;
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מלעמוד   8.7 הנוגעבקשר  העירייה  עובדי  עם  לעמוד  תמיד  לעניין,  ים 
ולעדכן את   ו/או עפ"י הנחיות העירייה  דין  במועדים הקבועים עפ"י 
תיעוד   לעירייה  להמציא  וכן  במשרדם  הממוחשבת  המערכת 

כממוחשב,   בדבר  שייקבעו  ובמועדים  בתיקים  באופן  התקדמות  ל 
לטיפולו  ה  שהועברו  שלבי  אודות  המנהל  את  לרבות  וליידע  טיפול, 

שנפתחו,   תיקים  הטיפול  מספרי  התקדמות  שננקטו,  הליכים 
העתקי   שהוחזרו,  תיקים  שנגבו,  כספים  שבוצעו,  פעולות  בתיקים, 

כן למסור למנהל  דין ומסמכים כפי דרישת העירייה וכיו"ב ו-כתבי בי
ים שייקבעו דו"ח  ל ידו, בכתב, באופן, במבנה ובמועדאו מי שיוסמך ע 
 פולו; על תיקים שבטי 

 
ליידע את המנהל לאלתר ובכתב מיד    מובהר בזאת, כי עוה"ד מחויב 8.8

 עם היוודע לו : 
קיום הליכים כנגד החייב בפני האפוטרופוס הכללי ו/או כונס   8.1.1

חייב ובין אם נפתח ע"י  הנכסים הרשמי }בין אם נפתח ע"י ה
 צד ג'{;

 איחוד תיקים לחייב ;  8.1.2

 פטירת חייב;  8.1.3

 אם להנחיות העירייה; פרטים נוספים, כפי שיידרש בהת 8.1.4

 

להע  8.2 עוה"ד  דין,  על  פסקי  דין, החלטות,  בי  כתבי  העתקי  למנהל  ביר 
ובמסגרת   המנהל  הנחיות  כפי   , חיוני  מסמך  כל  וכיוצ"ב  תכתובות 

 המועדים שייקבעו על ידו ; 

 

מחשב עיללהפ 8.3 תוכנת  ולעדכן  להשתמש  העירייה    ,  לקביעת  בהתאם 
 ועל חשבונו;  והנחיותיה  

 

תקש התק ל 8.4 רכיב  מאובטח  ין  מידע  ורת  תעבורת  המאפשר 
המשרד(./שבבמח מערכת  מותקנת  )בו  המשרד  הרכיב    שרת  מטרת 

כיוונית דו  מידע  תעבורת  לאפשר  מלא  הינה  באופן  יישא  המשרד   .
בה ואחזקתו  הרכיב  התקנת  התוכנה  בעלות  חברת  לעלות  תאם 

 במשרדו.   המותקנת

 

לקידו 8.5 רבה  בשקידה  עיריית  לפעול  בתיקי  הטיפול  גרת  במס   נשרם 
או בהתאם להוראות הדין, הכל לפי  המועדים שייקבעו ע"י המנהל ו/

 המוקדם מביניהם; 

 

לשמור תיעוד מלא וממוחשב בדבר מסמכים וכל הפעילויות שננקטו   8.6
מהתיקים/תובענו אחד  בכל  ידו  התיעוד  על   . לטיפולו  שהועברו  ת 

הפעולות  יכ כל  פירוט  היתר,  בין  החוב  לול,  גביית  לצורך  שננקטו 
מש}מועד  פעולות  לרבות  ותוצאותיהן{,  עם  יהן  תכתובות   , פטיות 

חייבים ועם העירייה, פגישות ושיחות עם החייב, הליכי גביה, קבלת  
נושא   וכל  לפשרות  שניתנו  המלצות  תשלומים,  הסדרי  תשלומים, 

 אחר וכפי שייקבע מעת לעת;
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והון  לבח 8.7 העירייה  לנוהלי  בהתאם  הגורמים  פשרות  חתמת 
 יה;  הרלוונטיים בעירי 

 

דיווח   8.8 יידרשו לתת  ,  ולהמציא לעירייה תיעוד ממוחשב  בבכתעוה"ד 
ובמועדים   ו/או  שייקבעו  באופן  ומספריהם,  שנפתחו  תיקים  על 

ו, פעולות  הליכים שננקטו, התקדמות הטיפול בתיקים, כספים שנגב
ש תיקים  הנחיות    רוהוחז שבוצעו,  עפ"י  לפעול  וכן  זה  וכיו"ב  ובכלל 

שלבולעדכלהשתמש    ,להפעיל מידע  ן   / בהתאובתוכנים  מחשב  ם  ת 
 ועל חשבונם;   לקביעת העירייה והנחיותיה

 
,  לפחות או לפי דרישה  אחת לחודשעוה"ד יידרשו להמציא לעירייה   8.9

סטטוס   ידדו"ח  על  שיוגדר  כפי  לעבנוסח  מעת  העירייה,  נציג  ת,  י 
פירוטיכלואשר   בדבר  ל  שהתיכל  של    םמצב  ממוחשב  נמסרו  קים 

 ירוט כספים שנגבו; תקדמות ופ ם, שלבי הטיפולל

 

על פסקי דין שניתנו ע"י בתי המשפט  ל עוה"ד החובה לדווח למנהל  ע 8.10
קבלת  י משפטהליכים  ב עם  מיד  וזאת  מפסה"ד,  עותק  בצרוף  ים 

המשפ  פסה"ד  ליועץ  /פסקי ולדווח  החלטות  על  עקרוני   טי  ים  דין 
 שניתנו; 

 

ה  8.11 להעביר  החובה  עוה"ד  לקבלעל  וכן  והמלצה    אישור   תייחסות 
 החלטה ו/או פסק דין;  מראש ובכתב להגשת ערעור על כל 

 

ו/או יופנו    הםלהשיב על מכתבים ו/או פניות שיישלחו אליעל עוה"ד   8.12
בניהול  הם אלי אשר  תיקים  לאותם  והנוגעים  לעירייה  או    םו/או 

מ ן מיבאופ וזאת  הנובעים מטיפולם   יאוחר  לא  ובכל מקרה    15  -ידי 
 ; קבלתם ם מיום יו

 

מתחייבים 8.13 והסרת    עוה"ד  שעלרישום  ו/או  באופן  עיקולים  בודים 
 מיידי; 

 

, בהתאם להנחיית  הוצל"פ  ם משפטיים/ הליכי בהליכיעוה"ד יפתחו   8.14
י  ובהתאם למועדים הקבועים עפ" לצורך מימוש החוב  נציג העירייה,  

שייקבעו   מועדים  ו/או  העניין  על  דין  לפי  העירייה,  נציג  ולטפל  ידי 
 ; ג העירייההחוב בהתאם להוראות נצי בגביית

 

הליכ  8.15 שיבצעו  ימסרו  עוה"ד  הוצל"פ  במסגרת  העירייה  עבור  גבייה  י 
שיורה   כפי  העירייה,  של  הבנק  חשבון  מספר  את  ההוצל"פ  ללשכת 

דרך לשכ המתקבלים  הכספים  וכל  המנהל,  יועברו  להם  ההוצל"פ  ת 
 בד;  לחשבון זה בל

 
ה  דעת  לשיקול  ובהתאם  הכספים  לחילופין,  יופקדו  בלבד  עירייה 

 ייה; בון נאמנות של עוה"ד עבור העיר בחש
 

מובהר בזאת, כי ככל שעוה"ד יפתחו ו/או ינהלו חשבון נאמנות עבור   8.16
עבור   עוה"ד  ע"י  שיתקבלו  הכספים  כל  זה  בחשבון  יופקדו  העירייה 
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יקוזז  העירייה.   ולא  יימשך  לא  זה  עוה"ד  מחשבון  ידי  על  סכום  כל 
   , בגין שכר טרחה ובגין הוצאות.לרבות אך לא רק

 
צפייה בחשבון, ככל שהדבר יתאפשר וכן  עורכי הדין יאפשרו לעירייה   8.17

 ימציאו לעירייה דפי חשבון בכל עת שיידרשו לכך.
 

החוד 8.18 בגין  דו"ח  חודש,  כל  תחילת  מדי  למנהל,  יעבירו  ש  עוה"ד 
ושיוכם לתיק הגבייה  הקודם המפרט את הפעולות שבוצ עו בחשבון 

נכהרלוונ  החוב/מס'  }סוג  ומאפייניו  החטי  שם  משלם/  מס'  ייב  ס/ 
 { בנוסח כפי שיוגדר על ידי נציג העירייה. וכיוצ"ב

 
 עוה"ד ישמרו תיעוד בגין דיווחים שימסרו לעירייה ומועדיהם. 

 

פת העירייה ו/או בהמחאה  עוה"ד יקבלו כל סכום שיגבה על ידם לקו 8.19
 עפ"י קביעת המנהל   ו/או בכל דרך אחרת, והכל  נשרעיריית   לפקודת

 .  נשריית ב קבלה מעירוימסרו לחיי
 

שיוך    עוה"ד כתובתם,  החייבים,  שמות  פירוט  עם  ריכוז  דף  ינהלו 
החייב   וזיהוי  }ארנונה/אחר  ומשלם/אחר{    –החוב  נכס  מס' 

 וחשבונות ששולמו על ידם. 

 

שבה 8.20 להנככל  הגביתאם  כספי  העירייה  בקופת  חיית  יופקדו  יה 
המשרד יעביר  בפועל  העירייה  הגבייה  כספי  את  יום  קופת    מדי  אל 

 הלי קופת העירייה ובשעות הקבועות לכך.  העירייה, בהתאם לנו
 

בחשבון   8.21 יופקדו  הגבייה  כספי  העירייה  להנחיית  שבהתאם  ככל 
ייה, יעבירו עורכי  נאמנות עבור העירייה, בהתאם להוראות נציג העיר

הגבייה בפועל  ימים מיום קבלת כספי    3-לא יאוחר מה  לעירייהדין  
כל הסכומים שיא ידת  על  ריבית  םיגבו    עו"ד,  שכ"ט  ,דההצמ  ,כולל 

בהתאם לנקבע ע"י ביהמ"ש  וכל הוצאה אחרת והכל  הוצאות משפט  
בד בבד    .ולפי דרישת העירייה  ההוצל"פ, הכל לפי העניין  ראשאו ע"י  

לעיר ימסר  עוה"ד  הריכוז  ו  דף  את  החייבים  ייה  שמות  פירוט  עם 
ל המחאה והמחאה  ידם ובצירוף צילום של כ  למו עלוהחשבונות ששו

 ם. ידיהשתימסר ל
 

עוה"ד ינהלו באופן שוטף רישומים בכל הנוגע לתקבולי שכר הטרחה   8.22
אשר שולמו להם בפועל, ובכלל זה תקבולים אשר שולמו לעוה"ד ע"י  

ו/או ע"י העירייה,    ישיר או אחרת{ו/או מקופת כינוסחייבים }באופן 
אשר   לתיקים  התקשרותבקשר  במסגרת  לטיפולו  עם  הועברו  ו 

המנהל. }להלן : "דו"ח תקבולים"{. עוה"ד  העירייה , ועפ"י דרישת  
}ראשון{ בכל חודש או    1  -יעבירו למנהל דו"ח תקבולים מדי חודש ב

 עפ"י דרישה . 

 

את   8.23 יבצע  הדין  עורכי  במקצוע משרד  בנאמנות,  יות,  השירותים 
הוראות    והכל תוך שמירה על  ביעילות, בהגינות, במסירות ובדייקנות

 יותיו.  רישות המנהל והנח ן ובהתאם לדהדי 
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מטעמו   8.24 מי  ו/או  המנהל  עם  פעולה  בשיתוף  יפעל  הדין  עורכי  משרד 
מי   ו/או  המנהל  לרשות  ויעמוד  התחייבויותיו  למילוי  הקשור  בכל 

לצורכי העירייה    וטף וברמת זמינות גבוהה, בהתאםמטעמו באופן ש 
. 

פולו, ללא כל  בל תיקים לטיתחייב שלא לסרב לקמשרד עורכי הדין מ 8.25
הכ בהיקפם  אותו  תלות  שיעמידו  תיקים  למעט  המקצועי,  ו/או  ספי 

 במצב של ניגוד עניינים ולגביהם יתקבל אישור המנהל . 
 
אין באמור בסעיף   .9 כי  בכדי לפגוע  טנים  פיו הק על סעילעיל    8מובהר בזאת 

לג העירייה  ו/או  מזכות  גביירוע  בהליכי  לגביית  לנקוט  מנהליים  חובות  ה 
ה   פסוקים מן  ישיר  באופן  לגבות  מועד  ו/או  לאחר  שבסמוך  ובלבד  חייב 

 הגבייה תימסר הודעה על כך לעוה"ד . 

 

להגיש   .10 יידרשו  מנומקת  עירייה  ל עוה"ד  דעת  הפסקת  חוות  פעולות  לצורך 
לגבי  ו   הגבייה  מסוים  למחיקה  חייב  החייבל   אוהמלצות  עם  והכל    פשרה 

רוט של הפעולות שננקטו  . חוות הדעת תכלול גם פיעירייה בהתאם לנוהלי ה
   החייב.לפי  כ

 
אין בסמכותם להתפשר על גובה החוב אלא באישור ועדת  ידוע לעוה"ד, כי   .11

וא  הפשרות. עורכי הדין מתחייבים כי בטרם יגיעו לפשרה מכל מין וסוג שה
כתב  יועברו לטיפולם, יקבלו אישור מראש ובוללא יוצא מהכלל בתובענות ש

ותו תובענה  כל  לעניין  העיר   בענהוזאת  לנוהלי  בהתאם  והנחיות  והכל  ייה 
 . המנהל

 
נציג העירייה יהיה רשאי בכל שלב להורות על הפסקת טיפול בתיק או מתן   .12

 ו תינתן בכתב.תנאים חריגים בלא שיצטרך לנמק את הסיבות לכך. הוראה ז 

 
יה  לא  זה  המשרד  במקרה  זכאי  בג יה  אלא  שהוא  תשלום  פעולות  לכל  ין 

 ן ההוראה כאמור. לפי הוראות העירייה, עד למת דו בפועל שבוצעו על י
 

או   .13 מסוים  לזמן  מקצתם,  או  כולם  השירותים,  מתן  את  יפסיק  המשרד 
שצוינו  ולתקופה  לתנאים  בהתאם  מהעירייה,  בכתב  הוראה  לפי    לצמיתות, 

א אם ניתנה לו הודעה על כך בכתב מאת  בהוראה ולא יחדש את העבודה אל
 העירייה. 

 
ברשותו או כל דבר ר הצטבר  רייה את כל המידע אשעל המשרד להחזיר לעי .14

 שעות מסיום ההתקשרות עימו.   48אשר הועבר אליו ע"י העירייה תוך  
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 רחה ותנאי התשלוםשכר ט .ח
 

אחרת   קביעה  ישושכבהעדר  הטרחה  הסכ ר  מתוך  ו לם  בפועל  שנגבו  הועברו  ומים 

 : לעירייה כמפורט להלן 

 
לבית  ב  טיפולבגין   .1 הוגשה  אשר  נפתח   תובענה  ובעקבותיה  תיק  המשפט 

ו/או בגין תביעות/חובות שהוגשו למימוש בהוצאה     בלשכת ההוצאה לפועל

הפסוק כפי שנפסק על  טרחה  השכר  את  תשלם העירייה לעורכי הדין    לפועל

 תאמה.  ו/או על ידי לשכת ההוצל"פ, בה  ידי ביהמ"ש

 .   בם אך ורק ככל שהוא נגבה מהחיימובהר בזאת כי שכר הטרחה ישול

 

בהוצל"פ שנגבה  סכום  ויחולק    כל  בעירייה  הדין  עורכי  ידי משרד  על  יופקד 

באופן יחסי על חשבון החוב לעירייה ועל חשבון שכר הטרחה . משרד עורכי  

 ייה .  ר טרחה מעבר לחלק היחסי בכל גב הדין לא יהיה רשאי לדרוש שכ

נפסק   ק" לעניין סעיף זה "שכר טרחה פסו ידי  עמשמעו שכר הטרחה אשר  ל 

"שכ"ט ב' " ככל שאלו נקבעו ע"י    -או "שכ"ט א' " ו ביהמ"ש, ככל שנפסק ו/ 

 לשכת ההוצל"פ. 

 

מובהר בזאת כי שכר הטרחה כולל את כל ההליכים הקשורים בטיפול בתיק   

ייצוג פר   לרבות  טענת  ו/או  בהתנגדות  הליכי  וטיפול  במסגרת  המוגשות  עתי 

 .  הוצל"פ

ו/או מב בהתנגדות  טיפול  בהם  כלל   קרים  פרעתי  בפני  טענת  ערכאות    ייצוג 

משפט ב  בתי  אחד  ענייני  דיון  הפחות  לכל  המשפטוהתקיים,  בית  יהיה     פני 

   להלן.  3משרד עורכי הדין זכאי לשכר טרחה על פי הקבוע בסעיף 

 

ב במקר ביהמ"ש  ים  הליך  של  בסיומו  באופן  הם  המתנגד  טענות  את  יקבל 

בהליכי  הה ם  שיסתיי לפעול  יכולת  ללא  עוה"ד  ליך  יהיה  רשאי  הוצל"פ,  

 החלטת הוועדה תהא סופית .   .וועדה לשכ"ט חריגפנות ל ל
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ההוצל"פ   .2 בלשכת  המתנהלים  תיקים  כינוס  בגין  למימוש למטרת  נכסים 

מיטל  נכס ו/או  הת}מקרקעין  בו  במקרה  עוה"ד  טלין{או  או  מנה  כנאמן 

ישולם או,  {, בין אם מומש הנכס ובין אם ל"כונס הנכסים"מפרק }להלן :  

עוה"ד   טרחת  שייקבע  לשכר  כפי  ו/או  בתקנות  הקבוע  ראש פי  ידי  על 

ההוצל"פ או ע"י ביהמ"ש, לפי העניין, ולפי הצורך, בהתאם לבקשה שתוגש  

 מטעם כונס הנכסים.   

 ייב, לפי העניין.  ופת הכינוס או ע"י הח ישולם מק   שכר הטרחה

 

בחובו .3 טיפול  לעורכיבגין  שהועברו  לגבייה    ת  הליכים  הדין  ונפתחו 

או נפסק   ובגינם לא נפסק שכר טרחהיתם בבית המשפט  משפטיים לגבי

, 2,  1)ולמעט מקרים הקבועים בסעיפים    שכר טרחה נמוך מהמפורט להלן

י הגבייה  כי הדין שכ"ט באחוזים מתוך כספ(, תשלם העירייה לעור6-ו  5,  4

  ה שלהלן : בפועל וזאת ע"פ המפורט בטבל

 
 
 

ב .4 כנגד  עתירות  ייצוג  שמוגשות  אזרחיות  /תביעות  מניעה  מנהליות/צווי 

 .  (נהשלא בנושא ארנו)  ת מהותיותטענואו  העירייה בגין הליכי גביה ו/

 

כללי   4.1.1 עפ"י  הטרחה   שכר  יהיה  מנהלית  בעתירה  העיריה  ייצוג  בגין 
הידוע    2000  –תעריף המינימלי המומלץ(, תש"ס  לשכת עורכי הדין )ה
 ז.  במועד פרסום המכר

 
 דיונים מהותיים.   2הסכום הנ"ל כולל הכנת כתבי טענות ועד  

 
 ₪ ומע"מ .  640(  מעט תזכורתעבור כל ישיבה מהותית נוספת )ל

 

 

 כום של גבייה בפועל עד לס

 

 מע"מ כדין( שכר טרחה  )בתוספת 

מסך הגבייה בפועל, כאשר שכ"ט המינימלי    7.5%   20,000₪ 

 . 750₪}מתוך סך הגבייה בפועל{  יהא בסך של 

  20,001₪לק שבין  פועל וזאת על הח מסך הגבייה ב  5% 20,001-100,000₪

 ₪   100,000 -ל

ק שמעל  מסך הגבייה בפועל וזאת על החל 3% ₪ ומעלה  100,001

100,001  . ₪ 
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מטעם   טענות  כתבי  הגשת  לפני  )פשרה(  בהסדר  התובענה  נסתיימה 
שכ יהיה  המשפט  לבית  בסך  העירייה  הטרחה   ומע"מ    1,500ר   ₪

 וק.  כח
 

ם העירייה   אחר הגשת כתבי טענות מטענסתיימה התובענה בהסדר ל
מחצית   על  הטרחה  שכר  יעמוד  המשפט  בבית  מהותי  דיון  והתקיים 

 משתלם לו נדונה התביעה עד תום. סכום שהיה ה
 

בלבד   4.1.2 הצהרתי  לסעד  תביעה  זמנית/  בקשה  ומע"מ    1,835  -עבור   ₪
 ום ההליך . כחוק עד לסי 

 
 

)לרבות  בתובענה הכוללת ה 4.1.3 זמני  בענה העיקרית(  לפני הגשת התוליך 
לפי התיק העיקרי ישולם  נפרד    שכר הטרחה  ישולם שכר טרחה  ולא 

 עבור הבקשה הזמנית. 
 
 
שיוחל .5 בעררי  ככל  ייצוג  הדין  עורכי  למשרד  להעביר  העירייה  ידי  על  ט 

מנגנון   לקבוע  הזכות  שמורה  תהא  לעירייה  לסוג  ארנונה,  נפרד  תשלום 

 השירותים.  

ייצוג העירייה בהליהגשת תביעות }לרבות הגשת תב   ין בג .6 או  כי  יעות חוב{ 

ה בישיבות  יי כינוס נכסים של חייב ו/או הליכי פשיטת רגל ו/או ייצוג העיר 

ו/או   הכללי  האפוטרופוס  בפני  חוב  בתביעות  ו/או  החייב  של  נושים  הסדר 

הליכ  בגין  ו/או  הרשמי  הנכסים  לפירו כונס  בקשות  בעניין  משפטיים  ק  ים 

אש דומים  בהליכים  ו/או  ואשר חברות  ג'  צדדי  ו/או  החייב  ע"י  נפתחו  ר 

מת שכ"ט  הדין  לעורכי  העירייה  תשלם  אותם,  יזמה  לא  כספי    וך העירייה 

 הגבייה בפועל וזאת ע"פ המפורט בטבלה שלהלן :

 

גבייה בפועל עד לסכום 

 של 

 

 שכר טרחה  )בתוספת מע"מ( 

 מסך הגבייה בפועל   15% ₪   20,000

  20,001לק שבין  בפועל וזאת על הח מסך הגבייה   7.5% 20,001-100,000

 ₪100,000 עד 

100,001-300,000 

 

₪   100,001לק שבין  הח מסך הגבייה בפועל וזאת על   4%

 ₪   300,000עד 

  300,001מסך הגבייה בפועל וזאת על החלק שמעל  2% ₪ ומעלה  300,001

 ₪ 
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להכין חוות  עוה"ד ע"י המנהל    במקרים בהם יתבקש   –  שפטיתדעת מ חוות   .7

וכיוצ"ב והכל עפ"י  עת משפטית מפורטת הכוללת בדיקות, חקירות, תיעוד  ד

ות הדעת לא התקיים טיפול משפטי נוסף  חודרישת המנהל ואשר למעט מתן  

 ₪ ומע"מ כחוק.   750ע"י עוה"ד תשלם העירייה שכ"ט ע"ס 

 

חוות דעת משפטית    בגין הכנת  לא יהיה זכאי לשכ"ט   מובהר בזאת כי עוה"ד

במ  ניתנה  לטיפולו אשר  הועבר  בעקבותיה  אשר  ו/או  שבטיפולו  תיק    סגרת 

 תיק משפטי. 

 :   כללי .8

זה  . מכתב ח עוה"ד מכתב התראה לחייבשל טרם פתיחת תיק הוצל"פ י 8.1

דואר   באמצעות  שבעקבורשום  יישלח  וככל  יסת,  הטיפול יו    תיים 

קריבתיק ישולם,  ה  ,  לתחוב,  מלוא  העירייה  של  הדין  כי  עור שלם  סך 

 . תווספו לחובו של החייבאשר י  , בתוספת מע"מ  ₪ 200

 

טרחה בגין גביית חוב מכוחו    שכרלם  מובהר בזאת כי לעוה"ד לא ישו 8.2

ייקבע   הטרחה  ושכר  לעיל  שפורטו  מהסעיפים  אחד  מסעיף  יותר  של 

 עפ"י הסעיף שמכוחו התבקש הטיפול המשפטי מעוה"ד .  

התנאים לאפשרות תשלום שכר    ימו אור הנחיית העירייה יתקי ול  היה 

לפי  טרחה מ ייעשה  הטרחה  יותר מסעיף אחד תשלום שכר  של  כוחו 

 מבין הסעיפים .   בוההג  השיעור

 

חוב   גבה  ועוה"ד  ההוצל"פ  בלשכת  פסוק  טרחה  שכר  וקיים  במקרה 

שכר   ישולם  בהוצל"פ  טרחה  שכר  נפסק  טרם  בגינו  מהחייב,  נוסף 

כטרח טה  שכר  וכן  בהוצל"פ  שנפסק  הנוסף,    רחה פי  החוב  בגין 

בסעיף   המפורט  עפ"י  תשלום    3בשיעורים  לעניין  שכ"ט  למעט 

 ב הנוסף.  החוית בגין גבי מינימאלי

 

חוב   גביית  בגין  טרחה  שכר  לעניין  כי  בזאת  מובהר  ספק,  הסר  למען 

נוסף ישולם % מסכום גבייה בפועל בלבד לעניין כל סכום ולא ישולם  

 ט מינימאלי .   שכ"
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בזאת 8.3 שנפ  כי   מובהר  טרחה  יהיה  שכר  שנפסק  ככל  בימ"ש,  ע"י  סק 

ולא ישמש כתמורה לעוה"ד מכח חוזה   ם צורה  בשוזה  שייך לעירייה 

 בכפוף לאישור הועדה לשכ"ט חריג. ואופן, אלא 

 

הליכי   8.4 ננקטו  לעוה"ד  הועבר  אשר  החוב  ובגין  היה  כי  בזאת,  מובהר 

לר אחר,  עו"ד  ע"י  יהי  בותגבייה  לא   , הוצל"פ  תיק  ע פתיחת  וה"ד  ה 

זכאי לשכר טרחה  כלשהו בגין פעולות שננקטו ע"י עוה"ד האחר אלא  

 לו.  ו ש ותירק לשכר טרחה בגין פעול

ע"י   נפסק  אשר  טרחה  בשכר  מדובר  בהם  במקרים  אף  יחול  האמור 

 ביהמ"ש או ראש ההוצל"פ . 

 

שר היקף  וכאבמקרים חריגים, לרבות כאשר אין גביה    –  שכ"ט חריג  8.5

דופן יוצא  ו השירותים  באפשרות  /,  וכיוצ"ב  ערעור  בהליכי    כי עוראו 

 . ריגט חפנות באמצעות נציג העירייה בבקשה לאישור שכ"הדין ל

 
ועדה לשכ"ט חריג תכלול את היועץ המשפטי לעירייה או נציגו וגזבר   

העירייה או נציגו. הוועדה תהיה רשאית לפסוק שכ"ט, לפנים משורת  

ו הוועדה    לפיהדין  קביעת  דעתה.  ניתנת  תהי שיקול  ולא  סופית  ה 

 לערעור .  

 
לאחר   8.6 יתבצע  למשרד  שיאושר  אישור    75התשלום  מיום  ימים 

 עירייה והטבעת חותמת נתקבל על החשבונית. י הע" החשבונית

 

ט 8.7 תשלומיםשכר  בהסדר  חובו    –  רחה  את  לשלם  לחייב  משאושר 

תשלומים   הטרחה    -בהסדר  ה שכר  לעורכי  יחסי    דיןישולם  באופן 

 תקבלו בעירייה וזאת מתוך כספי הגבייה. שי די התשלוםובמוע

 

אושר   -פשרות   8.8 והפשרה  חייב  עם  לפשרה  העירייה  חת  יופה,  הגיעה 

הטרחה   פשכר  שכ"ט  קיים(  סוק  )לרבות  לשיעור  אם   יחסי  באופן 

החוב   ובמועדי  הפחתת  יחסי  באופן  הדין  לעורכי  תשולם  והתמורה 

 .  ייההתשלום שיתקבלו בעיר 



  
 

 גביה בתחום הם י ים משפטילמתן שירות  02/21מכרז פומבי מס' 

  

- 28 - 
 

 
מתוך סכום החוב אשר  הדין ישולם    כירעו  שכר טרחתמובהר בזאת כי   8.9

רשאי יהיו  לא  הדין  עורכי  לעירייה.  החייב  ידי  על  לישולם  את    קזזם 

באמצעותם לעירייה  שישולם  החוב  סכום  מתוך  טרחתם  אלא    שכר 

 . בכפוף לאישור מיוחד בכתב מאת הממונה
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 תקופת ההתקשרות  .ט
 

מ .1 פי  על  ההתקשרות  __  כרזתקופת  מיום  אחת  לשנה  הינה  וכלה    ____ זה 
 ביום __________.  

 

החוזית   .2 ההתקשרות  תקופת  את  להאריך  הבלעדי  הדעת  שיקול  לעירייה 
שנים ממועד    של חמשוספת של שנה או חלק ממנה עד מקסימום  ה נקופלת

 תחילת החוזה.  
 

 תקופת התקשרות נוספת  .3

 

תקופה של  ד ללעירייה תהיה אפשרות להאריך את תקופת החוזה ע 3.1
סיום   180 לאחר  מתקופ  כל  יום  העניין.  ו אחת  לפי  ההתקשרות   ת 

 
ב התמורה  תנאי  כי  ספק,  כל  הסר  למען  זאת  בזאת,  פת  תקומובהר 

 ההארכה יהיו זהים לתנאי התמורה המקוריים.  
 

הזוכה,   3.2 למציע  בהודעה  תיעשה  ההסכם  של  תוקפו  יום    30הארכת 
 ההתקשרות. תקופת  לפני תום 

 
 
 
 
 
 

                      __________________            
                               המציע                                                                      
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                                               נספח א'
 חוזה 

 
   2021 __ שנת_______   לחודש  _ _ביום _ נשרנעשה ונחתם ב ש

 
 י ן   ב     

 
 ר שנעיריית  
  

 נשר    20דרך השלום 
 ( "העירייה"להלן  )

 ד אחד,מצ                   
 

 : ל ב י ן
 

__ ________________________ 
 מצד שני,      ( "עורך הדין" - :להלן)

 
 

ב הואיל   משפטיים  שירותים  בקבלת  מעוניינת  להלן  )גביה  ה  תחום  והעירייה 
 .  השירותים"("

 
לקבלת    ______עירייה מכרז פומבי  ה הוביום ______________ פרסמ איל והו

 "(; המכרזהצעות למתן השירותים )להלן "
 

 ;  הצעהלעירייה הגיש   רך הדין, לאחר שבדק את כל תנאי המכרז,ועו והואיל 
 

למתן  מצהיר, כי הינו בעל האמצעים, היכולת הידע והכישורים  ועורך הדין     והואיל
 השירותים; 

 
המליצהו איל והו  ____________ עיריית    דת וע  ביום  של  להכריז   נשר המכרזים 

כונות הצהרותיו  ל נך עבהסתמעל הצעת עורך הדין כהצעה הזוכה במכרז  
כל   ומילוי  זה  הסכם  לחתימת  בכפוף  שבהצעתו,  הנתונים  על  ובהתבסס 

 התנאים לפיו; 
 

ועדת   לצתאת המ  נשר___ אישר ראש עיריית  _________וביום ______ והואיל 

עוהמכ עם  להתקשר  לתחום רך  רזים                                          הדין 

_________________________ ;_____________ 

 

 הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן: ,כך הוסכםפיל
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   כללי .1

   

נפרד   1.1 בלתי  חלק  מהווים  לו  המצורפים  והנספחים  זה  לחוזה  המבוא 
 מהחוזה. 

 

ות בהם כל שימוש  לעשת בלבד ואין  הינן לשם נוחו  פיםכותרות הסעי 1.2
 לצורך פרשנות החוזה. 

 

 מונחים והגדרות   .2
 

של מובנו  זה,  כוונה אחרת  מו  כל   בחוזה  )פרט אם  להלן  שהוא מוגדר  כפי  יהיה  נח 
  -משתמעת מגופו של עניין(:

 
 היועץ המשפטי לעירייה או מי מטעמו;   – "היועמ"ש" 2.1

 

העירייה" 2.2 העי  –  "נציג  שהוסרייגזבר  מי  או  להיות  ה  מך/כו 
 נציגיו לעניין חוזה זה; /יגונצ

 

 :  משפטיים בתחום הגבייהשירותים  –  "השירותים"  2.3
 

 

מ .א ומיסים  חובה  תשלומי  גביית  בנושאי  ליטיגציה  וניציפאליים תחום 
 :   "פוטיפול בתיקי הוצל

/תביעות   .1 מניעה  מנהליות/צווי  בעתירות  העירייה  וייצוג  טיפול 
 בנושאי גביה;  נונה שמוגשים כנגד העירייה  אר  רריאזרחיות/ ע

 טיפול בהגשת תביעות משפטיות לגביית חובות ;  .2

לרבות תביעות למימוש שטרות/   .3 לפועל  גביית חובות בלשכות הוצאה 
 ; פסקי דין 

 

ה ההתקשרות לצורך מתן  דין עימו נערכ משרד עורכי ה  – "עורך הדין" 2.4
 השירותים נשוא חוזה זה.

 

 ייה יחדיו.  , גזבר ויועץ משפטי של העיר כ"ל מנ –  "ועדת מנכ"ל" 2.5
 

 :  ינוסי נכסים, פשיטות רגל ופירוקי חברותם כתחו .ב

 כינוס נכסים לצורכי מימוש מיטלטלין/ נכסי מקרקעין וכיוצ"ב;  .1

ווי ההליך  הגשת תביעות חוב כלפי חייבים פרטיים ו/או תאגידים ולי .2
נ עד לפירעון החוב/סגי ייצוג באסיפות  ושים/דיונים  רת התיק, לרבות 
 ב;  טענות וכיוצ" בבימ"ש/ הגשת כתבי

באסיפות   .3 ייצוג  לרבות  נושה{  }בקשת  פירוק/פשט"ר  הליכי  נקיטת 
 נושים/דיונים בבימ"ש/ הגשת כתבי טענות וכיוצ"ב ;
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 ההתקשרות  .3
 

 כהגדרתם בחוזה זה. שירותים את היספק לעירייה עורך הדין   3.1
 

של העירייה    המשפטיעץ  היועורך הדין יפעל על יסוד ייפוי כח מטעם   3.2
מקצועיות ועל    מ"ש"(יוע"ה-)להלן הנחיות  המשפטי    פי  היועץ  של 

 . וגזבר העירייה או נציגיהם
 
יקבל מעת לעת  תיקים לטיפולו. נציג העירייה  יחליט בדבר העברת    דשרהמ .4

מקרים נוספים לטיפול המשרד בהתאם לצורך ועל בסיס שביעות רצונה של  
 העירייה מתפקוד המשרד. 

 
, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ל שאיבהר בזאת כי העירייה תהא רומ ייחד  ת 

   מס מוניציפאלי ייחודי ./ובהם ח לטיפולו של משרד עורכי דין גבייה בתשלו
 
שיגיעו   .5 והמידע  המסמכים  הרשומות,  כל  כי  הצדדים  על  ומוסכם  מוצהר 

העירייה,  של  הבלעדי  קניינה  הינם  השירותים  מתן  עקב  או  בשל    למשרד 
ת לכל נזק ואובדן שיגרמו לרשומות  חלטמשרד יהיה אחראי באחריות מו וה

ופיעים ברשומות  המ  טיםאו לחלקים מהן. המשרד מתחייב לשמור את הפר
 בסודיות במקום סגור ומאובטח ולא להעבירם לצד ג' כלשהו. 

 
המשרד מתחייב להחזיק עתודות כח אדם העומד ברמה מקצועית מתאימה   .6

מיידית   החלפה  נשל  לשם  אשר  עובדיו  על  מהנמנים  מחלה,    עדרמי  בשל 
 מילואים או סיבה אחרת כלשהי. 

 
עוה"ד שיטפלו בתיקי העירייה    2-מתר המשרד יהיה רשאי להחליף אחד או יו

אישור   לקבלת  בכפוף  ורק  אך  ההתקשרות  תקופת  כל  במשך  אישי  באופן 
 העירייה מראש ובכתב .  

 
ובמקרה כאמור תהא רשאית  "ד  לעירייה שמורה הזכות לא לאשר החלפת עו

 ה להפסיק את ההתקשרות באופן מיידי .  ריי העי
 
וך מתן שירותים לחייבים  , תשרדעל עוה"ד לקיים שגרת פעילות שוטפת במ .7

 ולעירייה, בכל ימי העבודה השבועיים, למעט שבתות ומועדים. 
 

עוה"ד   .8 שיידרש על  ככל  בעירייה  המקובלות  ולהתייצב  השירותים  בשעות   ,
והמיה  בעירי החייבים  רשימת  קבלת  לשם  סמכלשם  הדרושים  מתן  ים 

 . בעייקהשירותים לרבות, מתן עדכונים, פגישות עבודה ולכל צורך ש 
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 על עוה"ד לבצע, בין השאר, את המטלות המפורטות להלן:  .9
 

לנקוט או להגיב בכל הליך משפטי הנחוץ לצורך גביית החוב, בהתאם   9.1
המו ובמסגרת  המנהל  ו/או  עדילהוראות  המנהל  ע"י  שייקבעו  ם 

 ם להוראות הדין או גורם מוסמך אחר; התאב

 

לדין, 9.2 הזמנות  דין,  בי  כתבי  לחייב  החייב,  קי  פס   למסור  כנגד  דין 
אזהרות מלשכת ההוצל"פ, מכתבי התראה במסירה אישית או בדואר  

 רשום, הכל לפי העניין וכפי הנחיות המנהל; 

 

ים השונים בעניין התביעות  גופלהופיע בפני הערכאות השונות ו/או ה 9.3
שו על ידם או על ידי החייב ו/או כל הליך שיינקט על ידם, לרבות  יוגש

, ערעורים, חקירות יכולת, טענת פרעתי, אסיפות  מ"שבי   , דיוניבקשות
נושים, דיונים בפני הוצל"פ/הכנ"ר/האפוטרופוס הרשמי ו/או כל גורם  

הרלוונטיות וכל    אותאחר ולנקוט בהליכים  משפטיים בפני כל הערכ 
במסגרת הטיפול בתיק }בין אם ההליך נפתח ע"י    קשת פעולה המתב

'  כלשהו{ וככל שאלה הועברו  ד גי צהעירייה, ע"י החייב עצמו או ע" 
ובכל שלב הרלוונטי לתיק  , הכל לפי הצורך והעניין  לטיפול עורכי הדין

כל  את  עד לגביית החוב במלואו, כולל ריבית, הצמדה, אגרות שונות ו
ה ולבצע כל פעולה שתידרש לאכיפת  יינ ההוצאות האחרות, ככל שתה

 הגבייה; 
 

שנע חייבים  לעניין  כי  בזאת,  באחריות  עימרך  מובהר  חוב,  הסדר  ם 
עוה"ד לבדוק מידי חודש בחודשו את מצב תשלומי החייב עמו הגיעו  
ובכפוף   בהסדר,  עומד  אינו  וחייב  במידה  להסדר.  העירייה  או  עוה"ד 

 כדין.   חוברייה, יפעלו עוה"ד לגביית ה העיליידוע 
 

לעמוד   9.4 לעניין,  הנוגעים  העירייה  עובדי  עם  מתמיד  בקשר  לעמוד 
את  ועיהקב במועדים   ולעדכן  העירייה  הנחיות  עפ"י  ו/או  דין  עפ"י  ם 

המערכת הממוחשבת במשרדם וכן להמציא לעירייה תיעוד ממוחשב,  
בתיקי התקדמות  כל  בדבר  שייקבעו  ובמועדים  ש באופן  הועברו  ם 

ה  את  וליידע  מספרי  מנהלטיפולו  לרבות  הטיפול,  שלבי  אודות  ל 
תיקים, פעולות  ל ביפותיקים שנפתחו, הליכים שננקטו, התקדמות הט

בי כתבי  העתקי  שהוחזרו,  תיקים  שנגבו,  כספים  דין  -שבוצעו, 
מי   או  למנהל  למסור  וכן  וכיו"ב  העירייה  דרישת  כפי  ומסמכים 

בא בכתב,  ידו,  על  ד ופןשיוסמך  שייקבעו  ובמועדים  במבנה  על    ו"ח , 
 תיקים שבטיפולו; 

 
  מיד תב  מובהר בזאת, כי עוה"ד מחויב ליידע את המנהל לאלתר ובכ 

 עם היוודע לו : 
כונס   .א ו/או  הכללי  האפוטרופוס  בפני  החייב  כנגד  הליכים  קיום 

ובין אם נפתח ע"י צד   הנכסים הרשמי }בין אם נפתח ע"י החייב 
 ג'{;

 ;  ייבאיחוד תיקים לח  .ב

 פטירת חייב;  .ג

 אם להנחיות העירייה; כפי שיידרש בהתם,  פרטים נוספי .ד
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ד  9.5 בי  כתבי  העתקי  למנהל  להעביר  עוה"ד  דין,  הח  ין, על  פסקי  לטות, 
ובמסגרת   המנהל  הנחיות  כפי   , חיוני  מסמך  כל  וכיוצ"ב  תכתובות 

 המועדים שייקבעו על ידו ; 

 

העירייה  9.6 לקביעת  בהתאם  מחשב  בתוכנת  ולהשתמש    להפעיל 
 נחיותיה ועל חשבונו;  וה

 
מידע  רכיין  התק ל 9.7 תעבורת  המאפשר  מאובטח  תקשורת  ב 

ה/במחשב מערכת  מותקנת  )בו  המשרד  הרכיב    ד(.משרשרת  מטרת 
. המשרד  הינה לאפשר תעבורת מידע דו כיוונית ללא התערבות ידנית

לעלות   בהתאם  ואחזקתו  הרכיב  התקנת  בעלות  מלא  באופן  יישא 
 ו. שרדחברת התוכנה המותקנת במ

 

לקידו 9.8 רבה  בשקידה  הלפעול  עיריית  ם  בתיקי  במסגרת    נשרטיפול 
ין, הכל לפי  הד  אותהמועדים שייקבעו ע"י המנהל ו/או בהתאם להור

 המוקדם מביניהם; 
 

לשמור תיעוד מלא וממוחשב בדבר מסמכים וכל הפעילויות שננקטו   9.9
התיעוד    . לטיפולו  שהועברו  מהתיקים/תובענות  אחד  בכל  ידו  על 

ב יכלול הפעולות  ,  כל  פירוט  היתר,  החוב  שננין  גביית  לצורך  קטו 
תכתוב   , משפטיות  פעולות  לרבות  ותוצאותיהן{,  עם  ות  }מועדיהן 

חייבים ועם העירייה, פגישות ושיחות עם החייב, הליכי גביה, קבלת  
תשלומים, הסדרי תשלומים, המלצות שניתנו לפשרות וכל נושא אחר  

 וכפי שייקבע מעת לעת; 
 

ת הגורמים הרלוונטיים  חתמלנוהלי העירייה והות בהתאם  פשרלבחון  9.10
 בעירייה;  

 
דיווח   9.11 לתת  יידרשו  לעי  בכתבעוה"ד  תרייולהמציא  ממוחשבה  ,  יעוד 

ובמועדים   ו/או  שייקבעו  באופן  ומספריהם,  שנפתחו  תיקים  על 
פעולות   שנגבו,  כספים  בתיקים,  הטיפול  התקדמות  שננקטו,  הליכים 

ש תיקים  הנחיות  ו"ב  וכי   הוחזרושבוצעו,  עפ"י  לפעול  זה  ובכוכן  לל 
בתוכנ  ולהשתמש  העירייה  ולהפעיל  לקביעת  בהתאם  מחשב  ת 

 ם; בונועל חש  והנחיותיה
 

לעירייה   9.12 להמציא  יידרשו  לחודש עוה"ד  לפי    יםיאחת  או  לפחות 
סטטוס  דרישה דו"ח  מעת  ,  העירייה,  נציג  ידי  על  שיוגדר  כפי  בנוסח 

נמסרו  כל התיקים ששל    ם במצ  ממוחשב בדבר אשר יכלול פירוטלעת,  
 ם, שלבי התקדמות ופירוט כספים שנגבו; לפוטיל

 
ניתנו ע"י בתי המשפט  ן ש די   על פסקיעל עוה"ד החובה לדווח למנהל   9.13

קבלת  ימשפט הליכים  ב עם  מיד  וזאת  מפסה"ד,  עותק  בצרוף  ים 
עקרוניים    פסה"ד  דין  /פסקי  החלטות  על  המשפטי  ליועץ  ולדווח 

 שניתנו; 
 

קבל אישור מראש  ן ל ות והמלצה וכ להעביר התייחס   ובה על עוה"ד הח  9.14
 ה ו/או פסק דין;ובכתב להגשת ערעור על כל החלט 
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ו/או יופנו    הםמכתבים ו/או פניות שיישלחו אלי  על  שיבלהעל עוה"ד   9.15

בניהול  הם אלי אשר  תיקים  לאותם  והנוגעים  לעירייה  או    םו/או 
מטיפולם   יאוזאת  הנובעים  לא  מקרה  ובכל  מיידי    15  -מ  וחרבאופן 

 ; יום מיום קבלתם

 

באופן  מתחי   דה"עו 9.16 שעבודים  ו/או  עיקולים  והסרת  לרישום  יבים 
 מיידי; 

 

יפתחו   9.17 הליכיכיהליבעוה"ד  משפטיים/  להנחיית  הוצל"פ  ם  בהתאם   ,
ובהתאם למועדים הקבועים עפ"י  לצורך מימוש החוב  נציג העירייה,  

ה  לפי  העירייה,  נציג  ידי  על  שייקבעו  מועדים  ו/או  ולטפל  עניין  דין 
 ; להוראות נציג העירייה בגביית החוב בהתאם

 
הוצל" 9.18 במסגרת  העירייה  עבור  גבייה  הליכי  שיבצעו  יעוה"ד  ו  מסר פ 

שיורה   כפי  העירייה,  של  הבנק  חשבון  מספר  את  ההוצל"פ  ללשכת 
ו המנהל,  יועברו  להם  ההוצל"פ  לשכת  דרך  המתקבלים  הכספים  כל 

 לחשבון זה בלבד;  
 

ובהתאם   יופקד  לשיקוללחילופין,  בלבד  העירייה  הכספים  דעת  ו 
 של עוה"ד עבור העירייה; בחשבון נאמנות 

 
  מובהר בזאת, כי ככל שעוה"ד יפתחו ו/או ינהלו חשבון נאמנות עבור  9.19

שייתקב הכספים  כל  זה  בחשבון  יופקדו  עבור  העירייה  עוה"ד  ע"י  לו 
עוה"ד   ידי  על  סכום  כל  יקוזז  ולא  יימשך  לא  זה  מחשבון  העירייה. 

 ובגין הוצאות.  ך לא רק, בגין שכר טרחה רבות אל
 

בחשבון, ככל שהדבר יתאפשר וכן    עורכי הדין יאפשרו לעירייה צפייה
 ימציאו לעירייה דפי חשבון בכל עת שיידרשו לכך.

 
ילת כל חודש, דו"ח בגין החודש הקודם  עוה"ד יעבירו למנהל, מדי תח

הרלוונטי    הגבייההמפרט את הפעולות שבוצעו בחשבון ושיוכם לתיק  
}סו משלומאפייניו  מס'  נכס/  החוב/מס'  וכיוצ"ב{  ג  החייב  שם  ם/ 

 סח כפי שיוגדר על ידי נציג העירייה. בנו
 עוה"ד ישמרו תיעוד בגין דיווחים שימסרו לעירייה ומועדיהם. 

 

ו כל סכום שיגבה על ידם לקופת העירייה ו/או בהמחאה  עוה"ד יקבל  9.20
  , והכל עפ"י קביעת המנהל ו/או בכל דרך אחרת  נשר לפקודת עיריית  

 .  נשרוימסרו לחייב קבלה מעיריית 
 

ינהל  שיוך  עוה"ד  כתובתם,  החייבים,  שמות  פירוט  עם  ריכוז  דף  ו 
החייב   וזיהוי  }ארנונה/אחר  ומשלם/אחר{    –החוב  נכס  מס' 

 ת ששולמו על ידם. וחשבונו
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בקופת העירייה  ככל שבהתאם להנחיית העירייה כספי הגבייה יופקדו  9.21
כספייעבי  את  יום  מדי  המשרד  העירייה,    ר  קופת  אל  בפועל  הגבייה 

 קופת העירייה ובשעות הקבועות לכך.  בהתאם לנוהלי 
 

בחשבון   יופקדו  הגבייה  כספי  העירייה  להנחיית  שבהתאם  ככל 
יה, בהתאם להוראות נציג העירייה, יעבירו עורכי  נאמנות עבור העירי

ת כספי הגבייה בפועל  ימים מיום קבל  3-מ  לא יאוחר לעירייה  הדין  
ידת  א על  ריבית  םכל הסכומים שייגבו    עו"ד,   שכ"ט  ,הצמדה  ,כולל 

בהתאם לנקבע ע"י ביהמ"ש  וכל הוצאה אחרת והכל  הוצאות משפט  
בד בבד    .דרישת העירייה  ולפי  ההוצל"פ, הכל לפי העניין  ראשאו ע"י  

ש פירוט  עם  הריכוז  דף  את  לעירייה  עוה"ד  החייבים  ימסרו  מות 
וף צילום של כל המחאה והמחאה  נות ששולמו על ידם ובצירוהחשבו 

 שתימסר לידיהם. 
 

עוה"ד ינהלו באופן שוטף רישומים בכל הנוגע לתקבולי שכר הטרחה   9.22
ו לעוה"ד ע"י  אשר שולמו להם בפועל, ובכלל זה תקבולים אשר שולמ

העירייה,  חייבים }באופן ישיר או אחרת{ו/או מקופת כינוס ו/או ע"י  
לתיק  בבקשר  לטיפולו  הועברו  אשר  עם  ים  התקשרותו  מסגרת 

דרישת המנה ועפ"י   , עוה"ד  העירייה  : "דו"ח תקבולים"{.  ל. }להלן 
}ראשון{ בכל חודש או    1  -יעבירו למנהל דו"ח תקבולים מדי חודש ב

 . עפ"י דרישה 
 

סמכויות   9.23 לעניין  להלן  שפורטו  בסעיפים  באמור  אין  כי  בזאת  מובהר 
ו/או  עוה" לפגוע  בכדי  לנק ד  העירייה  מזכות  גבייה  לגרוע  בהליכי  וט 

פסוקים   חובות  לגביית  החייב  מנהליים  מן  ישיר  באופן  לגבות  ו/או 
 ובלבד שבסמוך לאחר מועד הגבייה תימסר הודעה על כך לעוה"ד . 

 
להג 9.24 יידרשו  מנומקת  עירייה  ליש  עוה"ד  דעת  הפסקת  חוות  לצורך 

מסו חייב  לגבי  הגבייה  ופעולות  למחיקה  ים  עם  המלצות  לפשרה  או 
וט של  . חוות הדעת תכלול גם פיר בהתאם לנוהלי העירייהוהכל   החייב

   הפעולות שננקטו כלפי החייב.
 

אין בסמכותם להתפשר על גובה החוב אלא באישור  ידוע לעוה"ד, כי   9.25
. עורכי הדין מתחייבים כי בטרם יגיעו לפשרה מכל מין  ועדת הפשרות

י  וללא  שהוא  בתובענות וסוג  מהכלל  יקבלו   וצא  לטיפולם,    שיועברו 
וזאת לעניין כל תובענה ותוב והכל בהתאם    ענה אישור מראש ובכתב 

 . לנוהלי העירייה והנחיות המנהל
 

כי במשרד 9.26 יהיה מענה טלפוני לחייבים  עוה"ד מתחייב  א   ו  ה  -בימים 
 לכל הפחות.  16:00  – 09:00בין השעות  )למעט ימי שבתון( 
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 ת טיפול בתיק הפסק .10
 

להעיר  10.1 להורות  רשאית  תהיה  דעתה  ייה  שיקול  פי  על  הדין,  עורך 
מועד  בכל  בתיק    הבלעדי,  הטיפול  את  להפסיק  שהיא,  סיבה  ומכל 

שמסרה לטיפולו לרבות לצורך העברתו לעורך דין אחר לצורך המשך  
 ו. הטיפול ב

 

לעירייה    לעיל יעביר עורך הדין  10.1קבלת הוראה כאמור בסעיף  עם   10.2
שבידי  את המסמכים  שבוצעו  וכל  העבודות  כל  את  יד,  כל    ו על  ואת 

  ו , בין אם נמסר ל תיקבקשר ל  בכל צורה שהיא  והחומר שנאסף אצל 
יד  על  הוכן  אם  הכללוובין  מן  יוצא  ללא  ל  ,,  מסודר  משרדי  באופן 

 . מקום כפי שייקבעו  או לכל  נציג העירייה/יועמ"ש ה
 

בלי  הדין כאמור לעיל מ  במקרה של הפסקת הטיפול בתיק על ידי עורך  10.3
ל גביה בפועל, יהיה עורך הדין זכאי לשכר הוגן  שהטיפול הגיע לשלב ש

 עבור החלק היחסי של עבודתו. 
 

העירייה   ידי  על  בפועל  שייגבו  כספים  מתוך  רק  ישולם  כאמור  שכר 
במהלך   לח   12מהנישום,  ושיעורו  ודשים  בתיק  הטיפול  הפסקת  אחר 

ל  מגיע  שהיה  השיעור  על  יעלה  המשלא  אילו  הדין  בעצמו  עורך  יך 
  חסי למידת תרומת עורך הדין להשגת תוצאת הגביה. בטיפול ויהיה י

הטיפול   הפסקת  בשלב  המגיעה  התמורה  שיעור  יסוכם  האפשר  ככל 
תוך   בהתאם  תשלום  הדין  לעורך  תעביר  לאחר  ימים    75והעירייה 

 ביה בפועל, ובכפוף לה.     הג
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   התמורה .11
 

אחרת  בהעד קביעה  השכר  הסכומיםר  מתוך  ישולם  והועברו    טרחה  בפועל  שנגבו 

 : לעירייה כמפורט להלן 

 
טיפול   11.1 תיק  בבגין  נפתח   ובעקבותיה  המשפט  לבית  הוגשה  אשר  תובענה 

ימוש בהוצאה  וגשו למבלשכת ההוצאה לפועל  ו/או בגין תביעות/חובות שה

וק כפי שנפסק על  הפס טרחה  השכר  את  תשלם העירייה לעורכי הדין  לפועל  

 כת ההוצל"פ, בהתאמה.  י ביהמ"ש ו/או על ידי לשיד

 ישולם אך ורק ככל שהוא נגבה מהחייב.     מובהר בזאת כי שכר הטרחה

 

ויחולק   בעירייה  הדין  עורכי  ידי משרד  על  יופקד  בהוצל"פ  שנגבה  סכום  כל 

חסי על חשבון החוב לעירייה ועל חשבון שכר הטרחה . משרד עורכי  באופן י 

 ק היחסי בכל גבייה .  לדרוש שכר טרחה מעבר לחלהדין לא יהיה רשאי 

ידי   ה פסוק" לעניין סעיף זה "שכר טרח על  נפסק  משמעו שכר הטרחה אשר 

י  "שכ"ט ב' " ככל שאלו נקבעו ע"   -ביהמ"ש, ככל שנפסק ו/או "שכ"ט א' " ו 

 ההוצל"פ. לשכת 

בטיפול בתיק     מובהר בזאת כי שכר הטרחה כולל את כל ההליכים הקשורים

בהתנגדותלרבו וטיפול  ייצוג  הליכי    ת  במסגרת  המוגשות  פרעתי  טענת  ו/או 

 .  הוצל"פ

כלל  פרעתי  טענת  ו/או  בהתנגדות  טיפול  בהם  ערכאות    יבמקרים  בפני  יצוג 

משפט עניינ   בתי  דיון  הפחות  לכל  בפ והתקיים,  אחד  יהיה   י  המשפט  בית  ני 

   ן. להל  11.3בוע בסעיף משרד עורכי הדין זכאי לשכר טרחה על פי הק

 

בסיומו בהם  באופן    במקרים  המתנגד  טענות  את  יקבל  ביהמ"ש  הליך  של 

עוה"ד  שי יהיה  הוצל"פ,   בהליכי  לפעול  יכולת  ללא  ההליך  רשאי  סתיים 

 פית .  החלטת הוועדה תהא סו .וועדה לשכ"ט חריגלפנות ל 
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ההוצל"פ   11.2 בלשכת  המתנהלים  תיקים  כינוס  בגין  למימוש נכסים  למטרת 

במקר }מקרקעי   נכס מיטלטלין{או  ו/או  או  ן  כנאמן  עוה"ד  התמנה  בו  ה 

ישולם {, בין אם מומש הנכס ובין אם לאו,  הנכסים""כונס  מפרק }להלן :  

עוה"ד   טרחת  שייקבע  שכר  כפי  ו/או  בתקנות  הקבוע  ראשלפי  ידי   על 

או ע"י ביהמ"ש, לפי העניין, ולפי הצורך, בהתאם לבקשה שתוגש    ההוצל"פ

   מטעם כונס הנכסים.  

 הכינוס או ע"י החייב, לפי העניין.   שכר הטרחה ישולם מקופת

 

ל בחובות שהועברו לעורכי הדין לגבייה ונפתחו הליכים משפטיים  בגין טיפו 11.3

טרחה    נפסק שכר או    ובגינם לא נפסק שכר טרחהלגבייתם בבית המשפט  

, 11.4,  11.2  ,11.1)ולמעט מקרים הקבועים בסעיפים    נמוך מהמפורט להלן

ל 11.6-ו  11.5 העירייה  תשלם  כספי (,  מתוך  באחוזים  שכ"ט  הדין  עורכי 

  ל וזאת ע"פ המפורט בטבלה שלהלן :הגבייה בפוע

 
 

עוה"ד   בהם  במקרים  כי  בזאת  את  מובהר  הליכים  יגבה  במסגרת  החוב 
קוב גשת תביעה שכה"ט הנמקדמיים טרם פתיחת תיק הוצל"פ ו/או טרם ה

 מהשכ"ט הנקוב .  50%ע"ס בטבלה יופחת ויועמד 
 
 

בעתירו 11.4 כנגד  ייצוג  שמוגשות  אזרחיות  /תביעות  מניעה  מנהליות/צווי  ת 

 העירייה בגין הליכי גביה ו/או   טענות מהותיות. 

 

העי 11.4.1 ייצוג  כללי  בגין  עפ"י  הטרחה   שכר  יהיה  מנהלית  בעתירה  ריה 

הידוע    2000  –, תש"ס  ף המינימלי המומלץ(לשכת עורכי הדין )התערי

 עד פרסום המכרז.  במו

 

 גבייה בפועל עד לסכום של 

 

 שכר טרחה  )בתוספת מע"מ כדין( 

יה בפועל, כאשר שכ"ט המינימלי  מסך הגבי   7.5%   20,000₪ 

 . 750₪סך של }מתוך סך הגבייה בפועל{  יהא ב

  20,001₪ה בפועל וזאת על החלק שבין  מסך הגביי 5% 20,001-100,000₪

 ₪   100,000 -ל

מסך הגבייה בפועל וזאת על החלק שמעל   3% ₪ ומעלה  100,001

100,001  . ₪ 
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 דיונים מהותיים.   2ת כתבי טענות ועד  הסכום הנ"ל כולל הכנ

 
 ₪ ומע"מ .  640עבור כל ישיבה מהותית נוספת )למעט תזכורת(  

 
בהס התובענה  מטעם  נסתיימה  טענות  כתבי  הגשת  לפני  )פשרה(  דר 

הט שכר  יהיה  המשפט  לבית  בסך  העירייה  ו   1,500רחה   מע"מ  ₪ 
 כחוק.  

 
העירייה     ובענה בהסדר לאחר הגשת כתבי טענות מטעםנסתיימה הת

מחצית   על  הטרחה  שכר  יעמוד  המשפט  בבית  מהותי  דיון  והתקיים 
 הסכום שהיה משתלם לו נדונה התביעה עד תום. 

 
בלבד  עבור   11.4.2 הצהרתי  לסעד  תביעה  זמנית/  ומע"מ    1,835  -בקשה   ₪

 הליך . כחוק עד לסיום ה 

 
ל בתובענה הכ  11.4.3 )לרבות  פני הגשת התובענה העיקרית(  וללת הליך זמני 

י הטרחה  נפרד  שכר  טרחה  שכר  ישולם  ולא  העיקרי  התיק  לפי  שולם 

 עבור הבקשה הזמנית. 

 
ין ייצוג בעררי ארנונה,  ככל שיוחלט על ידי העירייה להעביר למשרד עורכי הד 11.5

 . נפרד לסוג השירותיםלעירייה תהא שמורה הזכות לקבוע מנגנון תשלום 

 

}ל 11.6 תביעות  הגשת  ייצוגבגין  או  חוב{  תביעות  הגשת  בהליכי    רבות  העירייה 

כינוס נכסים של חייב ו/או הליכי פשיטת רגל ו/או ייצוג העירייה בישיבות  

בתב ו/או  החייב  של  נושים  חוהסדר  ו/או  יעות  הכללי  האפוטרופוס  בפני  ב 

מש הליכים  בגין  ו/או  הרשמי  הנכסים  בקשותכונס  בעניין  לפירוק    פטיים 

בהלי ו/או  החייב  חברות  ע"י  נפתחו  אשר  דומים  ואשר כים  ג'  צדדי  ו/או 

כספי   מתוך  שכ"ט  הדין  לעורכי  העירייה  תשלם  אותם,  יזמה  לא  העירייה 

 ן :לה שלהלהגבייה בפועל וזאת ע"פ המפורט בטב

 

גבייה בפועל עד לסכום 

 של 

 

 שכר טרחה  )בתוספת מע"מ( 

 ל מסך הגבייה בפוע  15% ₪   20,000

  20,001שבין   מסך הגבייה בפועל וזאת על החלק  7.5% 20,001-100,000

 ₪100,000 עד 
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להכין חוות  יתבקש עוה"ד ע"י המנהל    במקרים בהם  –  שפטיתחוות דעת מ 11.7

כוללת בדיקות, חקירות, תיעוד וכיוצ"ב והכל עפ"י  דעת משפטית מפורטת ה

דרישת המנהל ואשר למעט מתן חוות הדעת לא התקיים טיפול משפטי נוסף  

 ₪ ומע"מ כחוק.   750תשלם העירייה שכ"ט ע"ס עוה"ד    ע"י

 

ן הכנת חוות דעת משפטית  היה זכאי לשכ"ט בגימובהר בזאת כי עוה"ד לא י 

שבטיפולו   תיק  במסגרת  ניתנה  לטיפולו  אשר  הועבר  בעקבותיה  אשר  ו/או 

 תיק משפטי. 

 

 :   כללי 11.8

חובו  11.8.1 בגין  טרחה  שכר  כל  הדין  לעורכי  ישולם  לא  כי  בזאת  ת  מובהר 

הם הסתיים לאחר משלוח מכתב התראה בלבד ע"י עורכי  שהטיפול ב 

 הדין.   

שליחת   העבגין  תשלם  התראה  בהתאם מכתב  הדין  לעורכי    ירייה 

ראה הקבוע בכללי לשכת עורכי הדין,  לתעריף המינימאלי למכתב הת

 בתוספת מע"מ. 

 

מובהר בזאת כי לעוה"ד לא ישולם שכר טרחה בגין גביית חוב מכוחו   11.8.2

יו אחשל  מסעיף  ייקבע  תר  הטרחה  ושכר  לעיל  שפורטו  מהסעיפים  ד 

 .   יפול המשפטי מעוה"דעפ"י הסעיף שמכוחו התבקש הט 

ות תשלום שכר  ירייה יתקיימו התנאים לאפשרהיה ולאור הנחיית הע

לפי   ייעשה  הטרחה  יותר מסעיף אחד תשלום שכר  של  טרחה מכוחו 

 השיעור הגבוה מבין הסעיפים .  

 

שכ וקיים  פסוקבמקרה  טרחה  חוב    ר  גבה  ועוה"ד  ההוצל"פ  בלשכת 

טרחה  שכר  נפסק  טרם  בגינו  מהחייב,  שכר   נוסף  ישולם    בהוצל"פ 

100,001-300,000 

 

₪   100,001מסך הגבייה בפועל וזאת על החלק שבין   4%

 ₪   300,000עד 

  300,001מסך הגבייה בפועל וזאת על החלק שמעל  2% עלה ₪ ומ 300,001

 ₪ 
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בהוצל"פ  שנפסק  כפי  הנ  טרחה  החוב  בגין  טרחה  שכר  וסף,  וכן 

בסעיף   המפורט  עפ"י  לעניין    311.בשיעורים  שכ"ט  תשלום  למעט 

 בגין גביית החוב הנוסף.   מינימאלי

 

מובה ספק,  הסר  ל למען  כי  בזאת  חוב  ר  גביית  בגין  טרחה  שכר  עניין 

ישולם    לעניין כל סכום ולאנוסף ישולם % מסכום גבייה בפועל בלבד  

   שכ"ט מינימאלי . 

 

טרחה   11.8.3 שכר  כי  בזאת  יהיה  מובהר  שנפסק  ככל  בימ"ש,  ע"י  שנפסק 

שייך לעירייה ולא ישמש כתמורה לעוה"ד מכח חוזה זה בשום צורה  

 כ"ט חריג. ר הוועדה לשאלא בכפוף לאישוואופן, 

 

הל 11.8.4 ננקטו  לעוה"ד  הועבר  אשר  החוב  ובגין  היה  כי  בזאת,  יכי  מובהר 

עו"ד ע"י  ה  גבייה  תיק  פתיחת  לרבות  עוה"ד  אחר,  יהיה  לא   , וצל"פ 

י לשכר טרחה  כלשהו בגין פעולות שננקטו ע"י עוה"ד האחר אלא  זכא

 רק לשכר טרחה בגין פעולותיו שלו.  

ב במקרים  אף  יחול  בשכהאמור  מדובר  ע"י  הם  נפסק  אשר  טרחה  ר 

 ביהמ"ש או ראש ההוצל"פ . 

 

ין גביה וכאשר היקף  יגים, לרבות כאשר א במקרים חר  –  שכ"ט חריג  11.8.5

בהליהשיר  ו/או  דופן,  יוצא  באפשרות  ותים  וכיוצ"ב  ערעור    כי עורכי 

 פנות באמצעות נציג העירייה בבקשה לאישור שכ"ט חריג. הדין ל

 
טי לעירייה או נציגו וגזבר  ת היועץ המשפועדה לשכ"ט חריג תכלול א 

ת  ק שכ"ט, לפנים משור העירייה או נציגו. הוועדה תהיה רשאית לפסו

דעתה. שיקול  ולפי  סופית    הדין  תהיה  הוועדה  ניתנת  קביעת  ולא 

 לערעור .  

 
ט 11.8.6 תשלומיםשכר  בהסדר  חובו    –  רחה  את  לשלם  לחייב  משאושר 

תשלומים   הטרחה    -בהסדר  לעורכישכר  יח  ישולם  באופן  סי  הדין 

 ובמועדי התשלום שיתקבלו בעירייה וזאת מתוך כספי הגבייה. 
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לפשר   -פשרות   11.8.7 העירייה  אושרה,הגיעה  והפשרה  חייב  עם  יופחת    ה 

הטרחה   פ  )לרבות שכר  קיים(  סוק  שכ"ט  לשיעור  אם   יחסי  באופן 

החוב   ובמועדי  הפחתת  יחסי  באופן  הדין  לעורכי  תשולם  והתמורה 

 ירייה.  התשלום שיתקבלו בע 

 
כי    מובהר  11.8.8 עור בזאת  טרחת  ישולם    כישכר  החוב  הדין  סכום  מתוך 

לקזז  רכי הדין לא יהיו רשאים  החייב לעירייה. עו  אשר ישולם על ידי 

מתוך   טרחתם  שכר  באמצעותם סכאת  לעירייה  שישולם  החוב    ום 

 . אלא בכפוף לאישור מיוחד בכתב מאת הממונה

 
ל .12 הי   עורך הדין התמורה  זה  פי חוזה  והיא  נה שכר הטרחה כמפועל  לעיל  רט 

בקש לעירייה  שתהא  והבלעדית  הכוללת  המלאה  העלות  את  עם  מהווה  ר 
 "י חוזה זה.עפ עורך הדיןעל ידי   ניםהנית   יםרותיהש

 
מ הטרחה  שכלבד  יהיר  לא  הדין הנ"ל  עורך  נוספים    ה  תשלומים  לכל  זכאי 

שהוא  וסוג  מין  מכל  ב  ואחרים  נוספות  עלויות  לעירייה  יהיו  עבודת  ולא  גין 
 ין.  עורך הד

 
יתבצע לאחר    "י  ימים מיום אישור החשבונית ע  75תשלום שיאושר למשרד 

 .חותמת נתקבל על החשבוניתהעירייה והטבעת  

 
הדין .13 ניהול ספרים כחוק  מתחייב    עורך  על  בר תוקף  לעירייה אישור  למסור 

על פי חוק עסקאות עם גופים ציבוריים )אכיפת      מאת שלטונות מס הכנסה
אישור מאת פקיד השומה על  ,  1976  -לום חובות(, תשל"ו ניהול חשבונות ותש

לביטוח  המוסד  ן או יועץ מס או מרואה חשבו ישור מאת  או   ניכוי מס במקור
  . הוא מנהל תיק בביטוח הלאומי כנדרש וכמתחייבלאומי, על כי 

 
הדין למע"מ    עורך  לאומי,  לביטוח  למוסד  התשלומים  בכל  לשאת  מתחייב 

ו ו/או ע"י מי  והמועסקים על יד   ובעבור מי מעובדי ו/או    וכנסה, עבור למס הו
    . מטעמו

 
בזאת יומצאו   מובהר  שלא  ככל  הנדרשים,    כי  האישורים  תנכה  ה כל  עירייה 

את כל הניכויים שהיא חייבת בהם  עורך הדין  סכומים שישולמו ל במקור מה
 עפ"י כל דין. 

 
 יחסי קבלנות  .14

 

כי   14.1 הצדדים  בין  ומוצהר  הדין עומוסכם  במי  רך  לוי  משמש, 
על פי חוזה זה, קבלן עצמאי ובלתי תלוי וכי חוזה זה    התחייבויותיו

מי  ו/או    עורך הדיןלבין  ובד ומעביד בין העירייה  אינו יוצר קשר של ע 
 .  ואו המועסקים על יד  ו מעובדי
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הדין 14.2 יהי  עורך  עובדי   הבלבד  של  יד   והמעביד  על  המועסקים    ו או 
והעירייה צורה כלשהי למילוי  לא תהיה אחראית ב   במילוי חוזה זה 

 . ום על יד כלפי עובדיו או המועסקי עורך הדיןשל  והתחייבויותי 

 

סקים על  ו/או מי מהמוע  ך הדין עורמסכימים ומצהירים כי  הצדדים   14.3
שהוא    ויד וסוג  מין  מכל  לזכות  זכאים  יהיו  לא  זה  חוזה  לבצוע 

בחוזה הקבוע  הטרחה  זולת תשלום שכר  זה,  חוזה  וכי    בתקופת  זה 
תביעות מכל מין וסוג שהוא נגד העירייה וכי    עורך הדין ל  לא תהיינה

ן ביטולו  ם ו/או לפיצוי כלשהו בגיכלפי העירייה לתשלוזכאי  הלא יהי
זה   חוזה  עבודת של  הפסקת  העברת    וו/או  ו/או  שהיא  סיבה  מכל 

 אחר.  נותן שירותיםהתיקים לטיפולו של  
 

הדין 14.4 מ  עורך  העירייה  את  מראש  הנ פוטר  שהיא  אחריות  ובעת  כל 
מיחסי עובד ומעביד במקרה שיינתן לחוזה זה פירוש של יחסי עובד  

לשפותומ ומתחייב  דרי  עביד  עם  מייד  העירייה  הראשונה  את  שתה 
תשלום שתחויב בו על ידי בי"ד מוסמך במקרה שאכן יינתן    בעבור כל 

 פרוש כזה לחוזה. 
 

  סודיות .15
 

 מנים. מתחייב להעסיק עובדים מהי עורך הדין 15.1
 

הדין  15.2 או    עורך  למסור  להודיע,  להעביר,  ולא  בסוד  לשמור  מתחייב 
אדם כל  לידיעת  א להביא  שתגיע  ידיעה  כל  מתן  ,  עם  בקשר  ליו 

תו תוך תקופת מתן השרותים לפני  או בתוקף ביצוע עבוד  השרותים
 תחילתה או לאחר מכן. 

 
 : האמור לעיל לא יחול על מידע אשר

שיהפוך  1) או  הכלל  נחלת  הינו  עק(  שלא  הכלל  או  לנחלת  מעשה  ב 
 או מי מטעמו;   נותן השירותיםמחדל של 

 הפרת חובת סודיות;   מידי צד ג' שלא עקב( מידע שהגיע לספק 2)
קודם למסירתו על ידי העירייה;   השירותים נותן מידע שהיה בידי  (3)
באופן עצמאי ללא שימוש   נותן השירותים( מידע אשר פותח על ידי 4)

 אמור בסעיף זה;  במידע סודי כ
( מידע כללי אשר אינו מכיל נתונים ו/או מידע אשר הועברו על ידי  5)

 ייה;  העיר 
 . או צו של רשות מוסמכתחובה לגלותו על פי דין   ( מידע שיש6)

 
הדין   15.3 פי  עורך  על  התחייבות,  מילוי  אי  כי  לו  ידוע  כי  בזאת  מצהיר 

 . 1977-סעיף זה מהווה עבירה לפי חוק העונשין תשל"ז
 

לנקוט בכל האמצעים הסבירים שיבטיחו שמידע  מתחייב  עורך הדין   15.4
 מחוץ לעירייה.  ייה לא יועבר לגורםממוחשב ומידע כלשהו על העיר
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 : ההתקשרות תקופת  .16

 

  וכלה ביום _______תקופת חוזה זה הינה לשנה החל מיום   16.1
 ._________ 

 

בכל    העירייה 16.2 זה  חוזה  תקופת  להאריך  רשאית  בשנה  תהיה  שנה 
עד  בחלקה,  ו/או  חמשלמקסימום    נוספת  וזאת    של  מתחילתו  שנים 

על  -על הצדדים  שני  של  חתימתם  הנידי  חוזה  הארכת  הוג  טופס 
 בעירייה. 

 

מיוחדים המתקיימים בין העירייה לעורך הדין,  האמון ה  לאור יחסי 16.3
מובהר ומוסכם, כי  העירייה תהא רשאית לבטל הסכם זה בכל שלב  

ולה ביצועו  בהודע של  הדין  עורך  העסקת  את  רשום  פסיק  במכתב  ה 
לעיל  כאמור  גמר  לידי  זה  וכי הבאת הסכם  הדין  לעורך  לא    שישלח 

 ם. תחשב להפרת הסכ

 

ההסכ 16.4 הפסקת  של  סיבמקרה  מכל  תקופתו  ם  תום  לרבות  בה, 
או   ימשיך  הדין  עורך  כי  לקבוע  רשאית  העירייה  תהיה  הקבועה, 

 הסתיים, כולם או חלקם. יפסיק לטפל בעניינים שהטיפול בהם טרם 

 

הפסקת  במקרה   16.5 בשל  הדין,  עורך  ידי  על  בתיק  הטיפול  הפסקת  של 
ן  יה בפועל, יהיה עורך הדיול הגיע לשלב של גבההסכם, מבלי שהטיפ 

שכר הוגן עבור עבודתו. שכר כאמור ישולם רק מתוך כספים  זכאי ל
מהנישום,   העירייה  ידי  על  בפועל  לאחר    12במהלך  שייגבו  חודשים 

שיעורו לא יעלה על השיעור שהיה  סקת הטיפול על ידי עורך הדין,  הפ
בטי בעצמו  המשיך  אילו  הדין  לעורך  למימגיע  יחסי  ויהיה  דת  פול 

הגביה. ככל האפשר יסוכם שיעור  ת תוצאת  תרומת עורך הדין להשג 
התמורה המגיעה בשלב הפסקת הטיפול והעירייה תעביר לעורך הדין  

    אחר הגביה בפועל, ובכפוף לה.  ימים ל  75תשלום בהתאם תוך  
 

סעיף    .17 פי  על  החוזה  סיום  יאוחר   16עם  ולא  המוקדם  התאריך  ,לפי     לעיל 
, את כל  ומסמכים שבידיאת כל ה  עורך הדיןסיומו, יעביר    ימים לאחר    10  -מ

בכל צורה שהיא בקשר   וואת כל החומר שנאסף אצל  ו העבודות שבוצעו על יד
ובין אם הוכן    וחוזה זה, בין אם נמסר לראות  הוובקשר עם מילוי  שירותים  ל

נציג העירייה או  / יועמ"שמשרדי ה באופן מסודר ל  ,, ללא יוצא מן הכללועל יד 
 . שייקבעו ל מקום כפי לכ

 
כל אחת מהחלופות, ם סיום החוזה  ע .18 פי  על  לפעול  תהיה רשאית העירייה 

 כולן או מקצתן, כדלקמן:
 

לסיים   לבקש 18.1 הדין  באת    מעורכי  )להלן:  תתיקי  הטיפול  ובענות 

ל "התיקים"(   כ.  החוזה  סיוםלפני    הםשנמסרו  ימשיכו  אמור  במקרה 

 רו בטיפול עורכי הדין. ובענות שנותה על הת תנאי חוזה זכל  לחול 
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לדרוש מעורך הדין להחזיר את התיקים במועד סיום ההסכם או בכל   18.2

 . עת לאחר מכן

כל  גין החוב  לא הוגשה בו כאמור  דרשה העירייה את התיקים   18.2.1

לפני    ובענהת החמשפטית  העירייה    וזה,סיום  תשלם  לא 

   .רחהכל  שכר ט לעורכי הדין 

הת 18.2.2 את  העירייה  ו דרשה  ההוגשה  יקים  לפני  בגין  תובענה  חוב 

טרחה  ה  דרישת לשכר  זכאי  הדין  עורך  יהיה  כאמור  תיקים 

מהנישום   העירייה  ע"י  בפועל  שייגבו  כספים  במהלך  מתוך 

של   החוזה  חודשים   12תקופה  סיום  לאחר  בשיעור    בלבד 

    ידי הועדה לשכר טרחה חריג.שייקבע על 

עורכי   18.3 רשאים  ההתקשרות,  תקופת  סיום  ברצונם  לאחר  )אם  הדין 

לעירילע כן(, להחזיר  יהיו    יהשות  ובגין תיקים אלה לא  את התיקים 

מן   יוצא  וללא  שהוא  וסוג  מין  מכל  תמורה  לכל  זכאים  הדין  עורכי 

 הכלל. 

 

המסמכים .19 לטיפול  כל  העירייה  הקשורים  ייצוג  ביןו/או  נמסר   ,  עורך  ל  ואם 
יד הדין   על  הוכנו  אם  ובין  העירייה  הדיןע"י  עורך  ל י  הכלל,  ,  מן  יוצא  לא 

יהיו רל חוות דעת,  לעירייה    ועורך הדיןש העירייה  כורבות  מתחייב למסרם 
המצוי   וכיו"ב  המידע  ההסברים,  התיעוד,  כל  את  לרבות  שיידרש,  עת  בכל 

                על פי חוזה זה.  ולגבי פעילות   וביד
 

ך  העירייה רשאית להשתמש בכל זמן כראות עיניה בחומר, בכל ידיעה, מסמ
ת לפרסם או למסור חומר כולו  איוהיא רש  עורך הדיןע"י  או פרטים שנמסרו  

בהסכמת   צורך  וללא  דעתה  שיקול  לפי  מקצתו  הדיןאו  מקרה  עורך  בכל   .
 יות בכל העניינים והנושאים נשוא חוזה זה. תהיה העירייה בעלת הזכו

 
 

 גריעת זוכה או הפסקת התקשרות  .20
 

מראש, ובמקרים  יום  30ן הודעה של העירייה תהיה רשאית, בכל עת, תוך מת 
את  ימים,  מתא עימו  להפסיק  או  זוכה  לגרוע  לאלתר,  דעתה,  שיקול  לפי 

בין   צדדי,  חד  ובאופן  דעתה  שיקול  לפי  זה,  בהסכם  היתר,  ההתקשרות 
 בהתקיים אחד או יותר מהמקרים הבאים :  

הסבר   20.1 ללא  שנה  מחצי  למעלה  בתיק/ים  פעל  לא  הדין  עורכי  משרד 
 סביר. 

הדין ו/או נהלי  וראות ולות שלא בהתאם לה עורכי הדין ביצע פעמשרד  20.2
 העירייה. 

משרד עורכי הדין גבה כספים ולא הפקידם/העבירם לעירייה ו/או לא   20.3
 ה.דיווח על גבייתם לעיריי 

 משרד עורכי הדין פעל שלא בסמכות.  20.4
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 כי הדין הגיע לפשרה ללא קבלת אישור מראש.משרד עור 20.5

בו  20.6 תיק  סגר  הדין  עורכי  החוב  משרד  מלוא  נפרע  ננקט    לא  לא  ו/או 
 א קבלת אישור מראש. יך, ללההל 

 משרד עורכי הדין נקט בהליכי ערעור ללא קבלת אישור מראש.  20.7

בי 20.8 כתבי  העביר  לא  הדין  עורכי  או    משרד   לערכאות  שהגיש  דין 
 לערוך.   תבקששהגישם ללא תיקונים שה

מהעירייה  משרד עורכי הדין לא מסר דיווחים/מידע לעירייה ו/או מנע   20.9
ל לתילהתממשק  הרלוונטי  ו/מידע  מערכות  קיה  את  עידכן  לא  או 

שמונ  משרדיו  באופן  העירייה  לתיקי  הרלוונטי  על  במידע  ע/מקשה 
עידכן את מערכת המשרד בכל המידע  ו/או לא העברת המידע לעירייה  

ונטיים לתיקי העירייה ו/או לא ניהל הנהלת חשבונות  והשלבים הרלו
 .  ה מערכת ניהול משרדבתיקי העירייה באות

 נזק לעירייה. ן גרם משרד עורכי הדי 20.10

 משרד עורכי הדין לא מייצג את העירייה בצורה מכובדת וראויה.  20.11

 ול בתיקים.משרד עורכי הדין אינו מקצועי דיו בטיפ  20.12

לכל תקופה   20.13 עורכי הדין הושעה  עורכי  משרד  שהיא מפעילות בלשכת 
 הדין ו/או מתנהלת כנגדו חקירה פלילית. 

הדין    נבצר 20.14 עורכי  מממשרד  תפקידו  את  שלקיים  תלויה  סיבה  אינה 
 בעירייה.  

מ 20.15 יותר  או  אחד  בזהות   / ההצעה  מפרטי  בפרט  מהותי  שינוי    2  -חל 
העירייה ולא אושר/ו עורכי דין לייצוג  עורכי הדין שאמורים לייצג את  

 תחתיהם.  העירייה
 

י או  אחד  בסיס  על  הופסק  בתיקים  והטיפול  היה  כי  בזאת,  ותר  מובהר 
עורכי הדין לשכר טרחה נוסף משרד    להלן לא יהא זכאי  מהמקרים שפורטו

 בגין תיקים אלו .  
 

 

  ניגוד עניינים  .21
 

לא 21.1 השירותים  מתן  בעת  כי  מתחייב  הדין  ניגוד    עורך  מתוך  יפעל 
וק אחר היוצר או עלול ליצור מצב  עניינים ויימנע מכל תפקיד או עיס 

הדי עורך  עבודת  בין  עניינים  ניגוד  עיריית  של  עבור  יתר    נשר ן  לבין 
 ין. סוקי עורך הד עי

 

לעניין זה פעילויות שיש בהן משום ניגוד עניינים בין אם הן תמורת   21.2
ובין אם ללא תמורה כלל,    תשלום, או תמורת טובות הנאה אחרות,

תאגיד, בהנהלת  חברות  רווח    לרבות  למטרות  הוא  התאגיד  אם  בין 
 ובין אם הוא לא למטרות רווח. 

 

ל 21.3 האמורמבלי  מכלליות  ולעני  גרוע  כלעיל  זה  סעיף  עניינים  ין  ניגוד 
עיריית   בפני  ייצוג  המקומית  נשרייחשבו  הועדה  עירוני,  תאגיד   ,

חברה בו, ו/או ייצוג כל    נשרים שעיריית  , איגוד ער נשרלתכנון ובניה  
 ים האמורים לעיל אדם כנגד הגופ 
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גוף בכל נושא  ייצוג, לרבות עשיית פעולה עבור אדם או    –לעניין זה   21.4
 האמורים לעיל. לגופים    הנוגע

 

לראש   21.5 פרטי  באופן  משפטי  ייעוץ  יתן  ולא  יתקשר  לא  הדין  עורך 
מעובדיה הבכירים של  העירייה או לסגנו או למנכ"ל העירייה או למי  

מה אחד  כל  של  זוגו  לבן  או  לילדיו  העירייה,  או  לעיל  מפורטים 
אחד  כל  שבשליטת  לתאגיד  או  שולחנו,  על  מהמפורטים    הסמוכים 

ר מחברי מועצת העיר, או לסיעה  בן זוגם, או לחבבשליטת    לעיל או
מהסיעות החברות במועצה במשך תקופת העסקת עורך הדין על ידי  

 ושישה חודשים לאחר מכן.   נשרעיריית  

 

א לטפל, במישרין או בעקיפין, בכל  עורך הדין מתחייב שלא לעסוק ול 21.6
ן  ורך הדי הספציפי בו מטפל ע מקרה שיש בו ניגוד עניינים עם המקרה

עיריי של  מסיום    נשרת  מטעמה  חודשים  שישה  של  תקופה  למשך 
 העסקת עורך הדין על ידי העירייה. 

 

  נשר צג אדם או גוף מול או כנגד עיריית  עורך הדין מתחייב שלא ליי 21.7
שיש של  תקופה  ידי  למשך  על  הדין  עורך  העסקת  חודשים מסיום  ה 

 העירייה.   

 

ים  על סעיפיו הקטנ  20 סעיף הסר ספק, כי הוראותמובהר, זאת למען  21.8
הדין,   עורך  מעסיק  במשרד,  השותפים  לרבות  הדין  עורך  על  יחולו 

מ הפועלים  וכל  הדין  עורך  משרד  הדין  עובדי  עורך  כל  ועל  טעמם, 
 בדים עורך הדין. ועובדי משרד עורך הדין במסגרתו עו

 

       על סעיפיו הקטנים הוא סעיף מהותי בהסכם.     21סעיף   21.9
 
 

  ות זכוי  איסור הסבת .22
עורכי הדין הרלוונטיים כפי דרישות העירייה    2באמצעות  ן  הדי   כיעורמשרד  

עלי   יםמתחייב  המוטל  את  זה  הםלבצע  חוזה  וה  עפ"י  אישי    ו אינ וא  באופן 
רשאי למסור לאחר כל    ואאחר ואין ה רשאי להסב חוזה זה ו/או חלק ממנו ל

וכן    ך הדין עורל  מצוות המשרד שבדים  עושיתוף    זכות או חובה לפי חוזה זה.
זה לא יחשב  ורכי דין עימם קשור עורך הדין לצורך מתן השירותים  שיתוף ע 

 להעברת החוזה או הסבתו לאחרים.
 

     ההתקשרות היקף .23
 

עביר אליו ו/או לבצע באמצעותו את  האין העירייה מתחייבת ל ידוע לעורך הדין כי  
רייה את הזכות  ה העי, כן שומרת לעצמ כללכלשהו או בבהיקף  מתן השירותים וזאת  

יקף השירותים שיועברו לטיפול עורך  ( ו/או להגדיל את ה %100    -ין )אפילו בלהקט 
שיועברו  וככל  אם  הכהדין,  אילוצים  ,  ועפ"י  והמוחלט  הבלעדי  דעתה  שיקול  לפי  ל 

שירותים  הקשורים  תקציביים   ובמתן  זה  בכלל  חוזה  נשוא  שירותים    בפרט. במתן 
א ההגדלה  של היקף  תקנה  םירותיש ו הקטנה  לא  ה,  להגדלת  דין  לעורך  שכר  עילה 

מוותר על כל טענה ו/או  ועורך הדין  , או לכל תביעה אחרת  טרחתו כקבוע בחוזה זה 
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יימסר  ת ולא  במידה  העירייה  כנגד  שירותים  ביעה  כל  אולהם  היקף  באם    כלל 
 יהיה קטן או גדול מהצפוי. השירותים  

 

ע מן  ת חוזה זה כדי למנו במסגר  עורך הדיןשל    וסקתמובהר בזאת כי אין בהע  .24
ו/או  העירייה לפנות גם לכל   ייעוץ  נותן שירותים  דין אחר לשם קבלת  עורך 

ו/או לטפל בנושאים כאמור    נושאים נשוא חוזה זהוייצוג משפטי בתיקים וב
ל בכל דרך שתראה לה על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך  בעצמה ולפעו

 כלשהם. במתן נימוקים 
 

  וביטוח  זיקיןאחריות  בנ .25
הדין בגין    עורך  לעירייה  שייגרם  אובדן  או  נזק  לכל  חוקית  באחריות  יישא 

עצמ דעת  על  שפעל  פעולות  שק  ו ועקב  מאת  ומבלי  לפעולה  אישור  יבל 
ויהי דין    אחראי  ההיועמ"ש  פי  לכל  כלפ  על  העירייה  ו/או  י  ו/או  הפסד  נזק 

רייה ו/או לצד  ש העיהעירייה ו/או לרכו  לעובדי לעירייה ו/או  אובדן שייגרמו  
מעשה ו/או מחדל ו/או טעות ו/או השמטה של עורך הדין ו/או  עקב  לשהו  כג'  

מתחייב לפצות ו/או לשפות את    ואוה  ו ידו/או המועסקים על    ו מי מעובדי  של
תשל  כל  בגין  הנזק. העירייה  עם  בקשר  לשלם   תחוייב  שהעירייה  אין    ום 

ו/ לגרוע  כדי  לעיל  הבאמור  בזכויות  לפגוע  הדעיריי או  עורך  את  לתבוע  ין  ה 
 בגין ההפרה הנ"ל על פי חוזה זה ועל פי כל דין. 

 
הדין כי  עורך  מטע    מתחייב  והפועלים  עובדיו  עצמם מו  הוא,  את  יבטחו 

וכל עוד קיימת    של חוזה זה   בביטוח אחריות מקצועית למשך תקופת תוקפו 
   . אחריות שבדין

 
 זכות קיזוז ועיכבון .26
 

ות לעכב או לקזז כספים אותו  הדין לא תהא כל זכ  לעורךאף האמור בכל דין, על 
ין כל  גבה עבור העירייה לפי חוזה זה והנמצאים בידיו. כמו כן לא תהא לעורך הד

 זכות לעכב מסמכים המצויים בידיו כתוצאה מחוזה זה.   
 

יחולו עליהם הוראות   -תיקים שהועברו לעורך הדין טרם חתימת חוזה זה  .27
 " החוזה הקודם"(.  -לן:לחתימת חוזה זה )להעובר החוזה שעמד בתוקפו 

 

 משפט ומקום השיפוט  .28

 
נובעים מחוזה זה  סמכות השיפוט הבלעדית והייחודית לגבי כל דבר ועניין ה

 . חיפהתהיה לבתי המשפט המוסמכים בעיר 
 

זה זה כפוף להוראות נוהל מסירת עבודות משפטיות לעורכי דין חיצוניים  חו .29
כפ ב המקומיות  שפורשויות  משי  מנכ"ל  בחוזר  הפנים  רסם  ולכל    5/09רד 

 תיקון שיערך בו. 
 

 הוראות הנוהל יגברו על כל הוראה בהסכם זה הסותרת את הנוהל.  
 

על   .30 לצדדים  רשום  בדואר  שתשלח  הודעה  כל  כי  מסכימים  פי  הצדדים 
ימים    5הכתובות הרשומות בראשית חוזה זה תחשב שהגיעה לתעודתה תוך  

 סירתה. מרגע מ  -סירה אישיתרה במיום שנשלחה ואם נמס מ
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  תחשב כנתקבלה או דואר אלקטרוני  הודעה שתועבר באמצעות פקסימיליה  

או הודעת הדואר האלקטרוני    ימיליההפקס ר  שגהגעת  טלפונית    ובאם אושר
 . שגר או הדואר האלקטרוניה  משלוח  שעות מרגע 24בתוך  

 
 :ולראיה באו הצדדים על החתום

 
 
 

____________________ _____               ____ _______________________ 
 עורך הדין         העירייה  
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 'בנספח 
 פרופיל  המציע

 
 

 _______  שנת יסוד המשרד:  __ : ______________________ שם המשרד
 

 ______ כתובת המשרד:  __________________________________________
 

 :   קום המתאיםבמ  Xסמן 
 
 והמשרד נגיש ומותאם לאנשים עם מוגבלויות, כמתחייב עפ"י דין.   נשרמשרד בתחומי העיר קיים  _ _
 

 ימים לאחר חתימת   30 -שרד למשך כל תקופת ההתקשרות  וזאת לא יאוחר מהמציע מתחייב לשכור מ __ 
 ן . כמתחייב עפ"י דיים עם מוגבלויות , החוזה נשוא המכרז . המשרד יהיה נגיש ומותאם לאנש

  
 
 פקס' :  _______________________    לפון:  ______________ ט
 

 _________________ דואר אלקטרוני:   ______________________________ 
 

 תפקיד: __________________   ___________ שם איש קשר במשרד:  ______ 
 

 שמות עורכי דין במשרד : 
 
 תחום העיסוק: ______________   ________ מ.ר.: ______  __ ________________  .1

 תחום העיסוק: ______________   מ.ר.: ______________  .  __________________ 2

 ום העיסוק: ______________  תח מ.ר.: ______________  .  __________________ 3

 ______________  תחום העיסוק:  ____ מ.ר.: __________ .  __________________ 4

 תחום העיסוק: ______________   מ.ר.: ______________  _______________ .  ___5

 
 :  נשרי בתיקי עיריית שמות עורכי דין במשרד שיטפלו באופן איש

 
 תחום העיסוק: ______________   מ.ר.: ______________  .  __________________ 1

 ______________  העיסוק:  תחום _________ מ.ר.: _____ ______ .  ____________ 2

 
 שמות עובדים אחרים : 

 
 _  העיסוק: _____________  ת.ז.: ______________  .  __________________ 1

 העיסוק: ______________   ת.ז.: ______________  .  __________________ 2

 ______  העיסוק: ________ _ ת.ז.: _____________ __________________   3

 העיסוק: ______________   ת.ז.: ______________  _______ _________.  __ 4

 : ______________  העיסוק ת.ז.: ______________  .  __________________ 5

 
 __________________________________________________  רשימת לקוחות/ממליצים: _____

________________________________ _______________________  ___________________ 
  __________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________   ______________________ 
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 י : הרלוונט בתחוםרשימת גופים אותם המשרד מייצג/עובד מולם  
 

שות  שם התאגיד הציבורי/ר  ' מס
 מקומית

תקופת הייצוג עפ"י הסכם 
 קבוע

מס' תיקים 
משפטיים 

 בשנה 

לעניין רשות  
'  מס -מקומית

 התושבים ברשות

 הערות

 עד תאריך  מתאריך 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 
  

 
 משפטיים  בתחום הרלוונטי למכרז בהם טיפל/מטפל המשרד רשימת תיקים/ תיקים  

 
סוג ומס'   מס"ד

 הליך 
מהות  יםצדד

 ההליך 
 הערות סכום גבייה תוצאת ההליך 
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 ניתן להוסיף פרטים נוספים בדף נלווה וכן מסמכים נוספים. * 
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 פרטי עובדי המשרד  
 

 שרד במהלך השנה הראשונה: פרטים על העובדים אשר יועסקו ע"י המ
 ד עבור כל עובד(.א טופס נפרלמל )יש 

 
 

 עובד מס'          : 
 

   שם משפחה:  _____________________  שם פרטי:  _______________ 
 

   גיל:  __________________ 
 

 ות ניסיון:  __________________  מס' שנ   השכלה: _________________ 
 
 
 

 רט :ניסיון העובד אנא פ
 

___________________________________  ___________________________ 
 

  ______________________________________________________________ 
 

____  ___________________________________________________________ 
 
 

 עובד מס'          : 
 

 פחה:  _____________________  שם מש  שם פרטי:  _______________ 
 
   _____________ יל:  _____ ג
 

 מס' שנות ניסיון:  __________________    השכלה: _________________ 
 
 

 פרט : ניסיון העובד אנא
 

_______________________________________________________  _______ 
 

___________________________________________  ___________________ 
 

___________________  ____________________________________________ 
 
 

 עובד מס'          : 
 

 שם משפחה:  _____________________    _ שם פרטי:  ______________
 

   גיל:  __________________ 
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 ______  מס' שנות ניסיון:  ____________  לה: _________________ השכ
 
 

 :אנא פרט  ניסיון העובד 
 

 _______  _______________________________________________________ 
 

___________________________________  ___________________________ 
 

_______________________________________  ________________________ 
 
 
 תצהירי אמת. הו שמי, זו חתימתי ותוכן ז
 
 

 ך דין: _____________________ חתימת עור  ________ תאריך:   
 

 

 

 אישור 

עו"ד   הח"מ  מאשר    ______________מרח'    _______מ.ר.    _  __________אני 
  ה / הצהיר ת  ___ המוכר/ת לי אישי __________ ת.ז. _________מר/גב' ____כי  

היום  ם/מהוחת לחודש__  בנוכחותי  לאחר    2021______    ,  הנ"ל  התצהיר  על 
כאמו ע  ה/הוזהרש ידי  לסעיף  ל  בהתאם  הנ"ל  התצהיר  בגוף  הראיות    15ר  לפקודת 

 .   1971-]נוסח חדש[ תשל"א

ו"ד , ע____ _____________  
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 'גנספח 

   תצהיר בעניין תשלום שכר מינימום ועובדים זרים
 

.............  ת/......................., בעלאני הח"מ,   רתי כי  לאחר שהוזה   ..........ת.ז מס'  
ה  עלי וכי אהיה צפוי לומר את  כן,    ה/אמת  לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה 

 בזאת בכתב כדלקמן:  ה/ מצהיר

 

עושה  .1 מכרז    הנני  ממסמכי  כחלק  זה  מס'  תצהיר  מתן  ל  _________פומבי 
 . הגביהחום שירותים משפטיים בת 

 בתצהיר זה:  .2

זיקה" המ  -"  בעל  ידי  על  שנשלט  ואמי  בו,  השליטה  בעל  הציע,  המציע  וא  ם 
גם בעל השליטה בו או חבר בני אדם שבשליטת בעל השליטה    -אדם    חבר בני

 בו. 

 . 1968-רך, התשכ"חכהגדרתה בחוק ניירות ע -" שליטה "

את המשבצת   -Xן ב בזאת כי אנוכי וכל בעל זיקה אלי:     )סמ   ה/הנני מצהיר  .3
 המתאימה( 

הורשעו    חלוט  -בפסקלא  שדין  לאחבעבירה  י"ז  נעברה  יום  בטבת  ר 
)להלן    1987-שכר מינימום, התשמ"זלפי חוק   (2002בינואר    1תשס"ב )

 קדמה למועד תצהיר זה. "( בשנה ששכר מינימוםחוק  " -

  1שנעברו אחרי יום י"ז בטבת תשס"ב )הורשעו בשתי עבירות או יותר      
  , אך במועד ין חלוטים, בפסקי ד שכר מינימוםק  לפי חו  (2002בינואר  

 תצהיר זה חלפו שלוש שנים לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. 

את המשבצת   -Xאלי:     )סמן ב בזאת כי אנוכי וכל בעל זיקה    ה/הנני מצהיר  .4
 המתאימה( 

בפסק  הורשעו  חלוט  -לא  בטבת  דין  י"ז  יום  לאחר  שנעברה  בעבירה 
קה שלא  )איסור העסדים זרים  לפי חוק עוב  ( 2002נואר  בי  1תשס"ב )

תשנ"א  הוגנים(,  תנאים  והבטחת  עובדים  "   -)להלן    1991-כדין  חוק 
 ר זה. "( בשנה שקדמה למועד תצהי זרים

  1י"ז בטבת תשס"ב ) שנעברו אחרי יום הורשעו בשתי עבירות או יותר      
מועד  בפסקי דין חלוטים, אך ב לפי חוק עובדים זרים,    (2002בינואר  

 שלוש שנים לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. ר זה חלפו תצהי
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את המשבצת   -Xב בזאת כי אנוכי וכל בעל זיקה אלי:     )סמן    ה/הנני מצהיר  .5
 המתאימה( 

ההתקשרות  מועד  עד  הורשענו,  ואם  לא  עבירות,  משתי  ביותר   ,
עבירות   משתי  ביותר  חלפו  –הורשענו  ההתקשרות  במועד  שלוש    כי 

ממ שני לפחות  חוק  ם  להוראות  בהתאם  האחרונה  ההרשעה  ועד 
התשע"ב  העבודה,  דיני  של  האכיפה  חוק  )להלן"    2011-להגברת 

 "(. יפההאכ

הו      לא  ההתקשרות  למועד  שקדמו  השנים  בשלוש  עלינו  כי  טלו 
 . ירהעיצומים כספיים בשל יותר משש הפרות המהוות עב

 הירי אמת. ותוכן תצ  זהו שמי זו חתימתי .6

 

 

 

חתימה:  
 __________________ 

 

 

 

 אישור 

 
.הופיע בפני . . . . . . . . . . . . . . . .,    הריני לאשר בזאת כי ביום . . . . . . . . . . . . . . .

  ה / . . ., ולאחר שהזהרתיו   . . . . . . . . . . ., ת.ז . . . . . . . . . . . . .   . . . . .   מר/גב' עו"ד ,  

עלי א   ה/ו כי  לא  לומר  אם  בחוק  הקבועים  לעונשים  צפוי/ה  ת/יהיה  וכי  האמת  ת 

 חתם/מה עליו בפני. ת/יעשה כן, אישר/ה נכונות תצהירו/ה דלעיל ו

                                                                                                       

 
 "ד______________ עו
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 'דח נספ
 עניינים  לניגוד ששח לאיתור ןשאלו

 מועמד/ת לתפקיד____________________________  

 
ן זה, בקשר לאדם,  על המידע והפרטים הנמסרים בשאלו

ים  לקרוביו ולמקורביו להימסר מידיעה אישית. במקרה בו הפרט
יעה  אינם ידועים במלואם ו/או בחלקם ו/או אינם ידועים מיד

 למיטב הידיעה. הצהרה היא פורש כי ה אישית, יש לציין במ

         
 תפקידים וכהונות  -חלק א  

 

 פרטים אישיים .1
 

 שם פרטי  שם משפחה 

 פרות( ס 9)מספר זהות 
 

 תאריך לידה 

  
 

        ס"ב 
         

 יום חודש  שנה

      
 

 מספר טלפון נייד  מספר טלפון  תובת פרטית כ

   

 
 עיסוקים תפקידים ו .2

 
 

 כקבלן/ית, ותפקידים ועיסוקים קודמים בארבע השנים האחרונות )לרבות כשכיר/ה, כעצמאי/ת, כנושא/ת משרה בתאגיד, ם נוכחיים ם ועיסוקיפירוט תפקידי
 כיועץ/ת וכד'(. 

 שותפות, עמותה וכיו"ב(.   נא להתייחס גם לתפקידים בתאגיד מכל סוג )חברה,
 התנדבות(. תפקידים ב  פורש לגביבהתנדבות )יש לציין במ נא להתייחס  לתפקידים בשכר או

 

 כתובת המעסיק/ה  תחומי הפעילות של המעסיק/ה  .          שם המעסיק/ה  1
 
 
 

  

 תחומי האחריות התפקיד ו

 תאריכי העסקה 
 
 
 

 

 כתובת המעסיק/ה  של המעסיק/ה  תחומי הפעילות .         שם המעסיק/ה 2

 
 
 

  

 יותהתפקיד ותחומי האחר

 תאריכי העסקה 

 
 
 

 

 כתובת המעסיק/ה  תחומי הפעילות של המעסיק/ה  ק/ה שם המעסי   .      3
 
 
 

  

 תאריכי העסקה  התפקיד ותחומי האחריות 
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  תפקידים ציבוריים .3
 

 

 .  לעיל 2א צוינו בשאלה  שלפירוט תפקידים בשירות הציבורי וכהונות ציבוריות 

  רונות.. השנים האחלתפקידים קודמים בארבע יש להתייחס  לתפקידים נוכחיים ו

 
 

 התפקיד  הגוף

 תאריכי מילוי התפקיד

 
 

 יום חודש  שנה 

      
 

 
 

 יום חודש  שנה 

      
 

 
 

 יום חודש  שנה 

      
 

 
 

 יום חודש  שנה 

      
 

 
 

 יום חודש  שנה 

      
 

 
 

  . חברות בדירקטוריונים או בגופים מקבילים4
 

 

 ל תאגידים, רשויות או גופים אחרים, בין אם הם  ציבוריים ובין שאינם ציבוריים.  מקבילים ש או בגופיםט חברות בדירקטוריונים  פירו
 ת נוכחיות ולכהונות קודמות בארבע השנים האחרונות. יש להתייחס לכהונו

 

 תחום העיסוק  שם התאגיד/רשות/גוף
 

  תחילת הכהונה
 סיום הכהונה

 ( 1) סוג הכהונה 

 פעילות מיוחדת 
 (2)וריון בדירקט

 
 

 יום ודש ח שנה 

      
 

 יום חודש  שנה

      
 

  
 

 
 

 יום חודש  שנה 

      
 

 יום חודש  שנה

      
 

  

 
 

 יום חודש  שנה 

      
 

 יום חודש  שנה

      
 

  

 
 

 יום חודש  שנה 

      
 

 יום חודש  שנה

      
 

  

 
 

 יום חודש  שנה 

      
 

 יום חודש  שנה

      
 

  

 
 

 וםי חודש  שנה 

      
 

 יום חודש  שנה

      
 

  

 ידם. -יש לפרט גם שמות  בעלי המניות  אשר מונית על  -הסוג השני מ      רדירקטור חיצוני  או מטעם בעלי מניות.  ככל  שמדובר בדירקטו (1)
  גון חברות בוועדות או תפקידים אחרים.כ (2)
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 ות העירייה . קשר לפעיל5 
 

או   יש  או האם  לך  או קשר,  לגוף שאת/  היו  זיקה  בו,  עניין  שירותה בעל/ת  המקבל/ת  עיריית  שלא כאזרח/ית  לפעילות  את/ה מועמד/  נשר,  או  בה  לעבוד  ת 
 אליהם(?  , או לגופים אחרים שהעירייה קשורה נשרים שבשליטת עיריית  לגופים הקשורים אליה )ובכלל זה זיקה או קשר לתאגידים סטטוטורי

 

 ם בארבע השנים האחרונות. רים נוכחיילזיקות וקש יש להתייחס
 נא לציין כל זיקה או קשר באופן מפורט. 

  

ובד/ת בו ו/או מייצג/ת אותו/ה ו/או יועץ/ת שיש לו/ה אחזקות בגוף ו/או מכהן/ת כדירקטור, או בגופים מקבילים בו ו/או ע  לרבות מי  -"בעלי עניין" בגוף  
 ( (. 3, בתאגידים הנסחרים בבורסה )1969-אגיד כמשמעותו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח ל עניין בת זקה שלא כבעה. )אין צורך לפרט אח חיצוני/ת לו/

 

         כן   לא 
 _____________________________________________ אם כן, פרט/י________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 1968 –(חוק ניירות ערך, תשכ"ח 3)

 
מהדירקטורים של התאגיד או  מנהלו הכללי, מי שמכהן      חד או יותרת דירקטור אעה בו, מי שרשאי למנוזים או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד או מכוח ההצב(  מי שמחזיק בחמישה אחו1)    

יותר מהון המניות המונפק שלכדירקטור של התאגיד או כמנהלו הכללי, או ת  ו או מכוח ההצבעה בו או רשאי למנות עשרים וחמישה  אגיד שאדם כאמור מחזיק עשרים וחמישה אחוזים או 
 -ו יין פסקה זים שלו; לענאו יותר מהדירקטור   אחוזים

 כסי הקרן. )א(  יראו מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמחזיק בניירות הערך הכלולים בנ              
ניירות ערך רק מכוח תפקידו  י שמחזיק במים ולמעט מלמעט חברת רישו  -מן"  את הנאמן כמחזיק בניירות הערך האמורים; לעניין זה, "נא  )ב( החזיק אדם בניירות ערך באמצעות נאמן, יראו גם               

 לפקודת מס הכנסה.    102עובדים בהגדרתו בסעיף ()ו( או כנאמן להקצאת מניות ל2)א()46כנאמן להסדר כמשמעותו לפי סעיף 
 למעט חברת רישומים  (    חברה בת של תאגיד,2)   

 
 

 בלבד(   בהווהתפקידים ולכהונות להתייחס  למשפחה )יש  לעיל לגבי קרובי 5 -2. פירוט תפקידים כאמור בסעיפים 6
 לעיל לגבי קרובי משפחתך.  5-2פירוט תפקידים, כאמור, בסעיפי  

 
שם  יל )כגון: כאשר בן/בת זוגך חבר/ה בדירקטוריון, יש לפרט  פרט שם הקרוב, סוג הקרבה המשפחתית ואת הפרטים הרלוונטיים שנדרשו בשאלות לעיש ל

 ה, סוג הכהונה ופעילות מיוחדת שלו/ה בדירקטוריון(. תחלת הכהונקו, תאריך ה התאגיד ותחום עיסו 
 

  על שולחנך. בן/ת זוג, הורה, צאצא ומי שסמוך/ה  - "קרוב"

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 
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 . זיקות לכפופים או לממונים בתפקיד 7
 

ים  בתפקיד אליו את/ה מועמד/ת מכהנים בכהונה משותפת בארגונ אם את/ה ומי שאמורים להיות ממונים עליך )ממונה ישיר או עקיף( או כפופים לךה
 אחרים? 

 במסגרות אחרות, קשרים עסקיים, קשרי משפחה או זיקות אחרות?  חסי כפיפות ים ביניכם יהאם מתקיימ
 

         כן   לא 
 ___________________________ _______________________________________________________________________אם כן, פרט/י___

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

 
 שש לניגוד עניינים. תפקידים ועניינים שלך או של קרובייך שעלולים להעמיד אותך במצב של ח8

 
ת/ה  ניינים בתפקיד אליו א או של קרוביך שעלולים להעמיד אותך במצב של חשש לניגוד ע, שלך שלא פורטו לעילהאם ידוע לך על תפקידים ועניינים 

 ? מועמד/ת

 

 בן/בת זוג, הורה, צאצא ומי שסמוך/ה על שולחנך. - "קרוב"
 

         כן   לא 
 ______________________________________________________________________________________אם כן, פרט/י_____________

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 
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מצב של חשש לניגוד  מיד אותך ב שעלולים להע האחרים ושל מקורביך   . תפקידים, עיסוקים, כהונות ועניינים של קרוביך 9
 עניינים 

 
האחרים, אליהם לא התבקשת להתייחס בשאלות לעיל, או של מקורביך )ובכלל  על תפקידים ועיסוקים, כהונות ועניינים אחרים של קרוביך ידוע לךהאם 
 ועמד/ת?  ליו את/ה מים בתפקיד א של חשש לניגוד עניינ ברים קרובים ושותפים עסקיים(, שעלולים להעמיד אותך במצבזה ח 

 יש להתייחס גם לאחים ובני/בנות זוגם ולקרובים שאינם מדרגה ראשונה. 

ים אלה, חברויות בדירקטוריונים או בגופים לעיל )לדוגמה תפקידים ועיסוקים של קרוב 8 - 1לנושאים עליהם נשאלת בסעיפים יש להתייחס במיוחד 
 (. נשרמית עיריית שיש להם לפעילות המקומקבילים וקשר 

 
         כן   לא 

 ___________________________________________________________________________________________אם כן, פרט/י

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

 
 . פירוט קורות חיים ועיסוקים10 

 

ון, הכוללים השכלה ופירוט עיסוקים בעבר יש לצרף בנפרד קורות חיים מעודכנים ליום מילוי השאל

 כים. ובהווה, כנדרש בשאלון זה, כולל תארי
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 נכסים ואחזקות -חלק ב 
 

 . אחזקות במניות11 
 

 פין, או שותפות בגופים עסקיים כלשהם, שלך או של קרוביך. ין או בעקיגידים, במישררוט אחזקת מניות בתאפי
 ( (2בתאגידים הנסחרים בבורסה ) 1968-ן בתאגיד כמשמעו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח )אין צורך לפרט אחזקה שלא כבעל/ת עניי

 

 חנך. בן/בת זוג, הורה, צאצא ומי שסמוך/ה על שול  - "קרוב"
         כן    לא 

 רט אם כן, פ

 
 אגיד/הגוףשם הת

 
 שם המחזיק/ה 

 )ככל שהמחזיק/ה אינו/ה מועמד/ת( 
 תחום עיסוק תאגיד/הגוף  % החזקות

 

    

    

    

    

 1968(חוק ניירות ערך, תשכ"ח 2)  
ד או יותר מהדירקטורים של התאגיד או  מנהלו הכללי, מי שמכהן   דירקטור אחשרשאי למנות  ח ההצבעה בו,    מי  שה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד או מכו(  מי שמחזיק בחמי1)    

שה אחוזים   המונפק שלו או מכוח ההצבעה בו או רשאי למנות עשרים וחמיכללי, או תאגיד שאדם כאמור מחזיק עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהון המניות  כדירקטור של התאגיד או כמנהלו ה
 -ין פסקה זו שלו; לעני מהדירקטורים או יותר

 ולים בנכסי הקרן. )א(  יראו מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמחזיק בניירות הערך הכל           
ק בניירות ערך רק מכוח תפקידו כנאמן  ט מי שמחזירישומים ולמעלמעט חברת    -"נאמן"  גם את הנאמן כמחזיק בניירות הערך האמורים; לעניין זה,    )ב( החזיק אדם בניירות ערך באמצעות נאמן, יראו           

 לפקודת מס הכנסה.   102ות לעובדים בהגדרתו בסעיף ()ו( או כנאמן להקצאת מני2)א()46להסדר כמשמעותו לפי סעיף 
 יד, למעט חברת רישומים. (    חברה בת של תאג2)   

 
 לניגוד  ענייניםצב של חשש עמיד אותך במשימוש בהם עשויים להנכסים שאחזקתם, מכירתם או  12

 
וש בהם עשויים להעמיד אותך במצב של חשש לניגוד עניינים  האם קיימים נכסים אחרים שבבעלותך או בבעלות קרוב/יך, שאחזקתם, מכירתם או שימ

 עמד/ת? בתפקיד אליו את/ה מו
 

 שולחנך.בן/ת זוג, הורה, צאצא ומי שסמוך/ה על  - "קרוב"
 

       כן     לא 
 ________ __________________________________________________________________________________________ ן, פרט____אם כ

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 
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 כספית בהיקף משמעותי. חבות 13 
 

 ב לחובות או להתחייבויות כלשהם?האם את/ה, קרובי/יך או מי משותפי/יך העסקיים, אם ישנם, חייב כספים או ער
 

 על שולחנך.בן/ת זוג, הורה, צאצא ומי שסמוך  -"קרוב" 
 
 

         כן   לא 
 _________________________________________________ _________________________________________אם כן, פרט____________

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

 ים יגוד עניינצב של חשש לנולים להעמיד אותך במ. נכסים אחרים שעל14 
 

                                                        ם בתפקיד אליו את/ה מועמד/ת?                                              שעשויים להעמיד אותך במצב של חשש לניגוד ענייני  שלא פורטו לעיל,האם יש לך על נכסים אחרים  
לנכסים  להתייחס  קרו  יש  של  מקשלך,  של  או ביך,  שקרוביך  גופים  ושל  בהם  עניין  בעל/ת  שאת/ה  גופים  של  עסקיים(,  ושותפים  חברים  זה  )ובכלל    ורביך 

 מקורביך בעלי עניין בהם. 
 

 ה ראשונה. יש להתייחס גם לאחים ובני/ בנות זוגם שאינם מדרג
 

בגוף עניין"  אחזקות  -  "בעלי  לו  שיש  מי  ה   לרבות  זכויות  ו/או  ביןבגוף  בו,  ב  צבעה  ו/או  במישרין  בו  בגופים מקבילים  או  בדירקטוריון  ו/או מכהן  עקיפין, 
 יועץ/ת חיצוני/ת לו/ה. עובד/ת בו ו/או מייצג/ת אותו/ה ו/או

 
         כן   לא 

___________  ________________________________________________________________________ אם  כן, פרט/י_________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

 הצהרה  -חלק ג 
 

 יר/ה בזאת כי:אני הח"מ מצה
 ואמיתיים;  ים, נכוניםורבי, הם מלאלעצמי, לקרובי ולמק כל המידע והפרטים שמסרתי בשאלון זה, בקשר .1
והפרטים שמסרתי בשאלון זה, בקשר לעצמי, לקרובי ולמקורבי, הם מידיעה אישית  .2 היא למיטב כל המידע  כן נאמר במפורש כי ההצהרה  , אלא אם 

 י מידיעה אישית; ם אינם ידועים לי במלואם ו/או בחלקם ו/או אינם ידועים להידיעה, וזאת במקרה שבו הפרטי
 ד; זה, לא ידוע לי על כל עניין אחר שעלול לגרום לי להימצא במצב של חשש לניגוד עניינים עם  התפקי רתי בשאלוןר לפרטים שמסמעב .3
ועץ המשפטי לניגוד עניינים במילוי התפקיד, עד לקבלת הנחייתו של הי אני מתחייב/ת להימנע מלטפל בכל עניין שעלול לגרום לי להימצא במצב של חשש .4

 בנושא;  נשרת  של עיריי
או יתעוררו, במהלך הדברים הרגיל, סוגיות שאני מתחיי .5 זה  יחולו שינויים בתוכן הצהרותיי בשאלון  נצפו מראש, שעשויות להעמיד   ב/ת כי אם  לא 

 ה. לפי הנחיותיו/ לוונטי בכתב ואפעל,  אמסור לו/ה את המידע הר נשרעץ/ת המשפט/תית של עיריית אותי במצב של חשש לניגוד עניינים, איוועץ ביו
 
 

    _   _________________                    ____________________________       ______________                    _______________ 
 זהות                                       חתימה  מספר                                      שם                                                   תאריך                                    
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 נספח ה' 

 
 י השתתפות במכרז אישור על תשלום דמ 

 

 בתחוםלמתן שירותים משפטיים   ____המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז מס' 

 הגבייה  

 

 
 טופס לתשלום דמי השתתפות במכרז מס'____ _____  

 
 

_  ___________________ _____________: המציעשם   
 

 הסכום לתשלום ..................... ₪ )כולל מע"מ( 
 
 

למסמכי   ____________(שנתקבלה מהנה"ח )תק הקבלה העטופס זה ויש לצרף 
 המכרז שיוגשו.

 
. נשרעיריית    עבור , ברה בנקאיתבהעצע  את התשלום ניתן לב   

 
 

 
 

   :לשימוש משרדי

_______ _____קבלה מס' _______  

                             

 חתימה וחותמת  הנה"ח ______________________ 
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 נספח ו 

: הנפקת האישורתאריך    אישור קיום ביטוחים   

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

 הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. 
האישור מבקש קש אישורמב מעמד אופי עסקה המבוטח   

   עיריית נשר
זמינה ו/או המ)

חברות בנות  
 ועובדים של הנ"ל(  

 שם
 
 

 ת.ז./ח.פ. 
 
 

 מען
 

 

נדל"ן ☐  

שירותים *  

אספקת מוצרים ☐  

אחר: ______ ☐  
 

 

משכיר☐  

שוכר☐  

זכיין☐  

קבלני משנה☐  

מזמין שירותים*  

מוצריםמזמין ☐  

אחר: ______ ☐  
 

 ת.ז./ח.פ. 
 

 

 מען
 

 

 
יסויים כ  

ג הביטוח סו  
 

  גבולותלפי  חלוקה
  סכומיאחריות או 
 ביטוח

מספר  
 הפוליסה 

נוסח 
  ומהדורת
 הפוליסה 

תאריך  
 תחילה 

תאריך  
 סיום

גבול האחריות/ סכום  
 ביטוח 

כיסויים נוספים בתוקף  
 וביטול חריגים  

יש לציין קוד כיסוי  
 בהתאם לנספח ד' 

 מטבע  סכום 

ביטוח  
אחריות  

 מקצועית 
 

כלל   
ביט  
2018 

אחריות צולבת    302 ₪ 2,000,000    
הרחב שיפוי  304  
ויתור על תחלוף   309

 לטובת     
מבקש האישור            
מבקש האישור   318

 מבוטח נוסף 
ראשוניות  328  

 
        

אחריות  
 מעבידים 

 

ביט   
 _____

_ 

הרחב שיפוי  304 ₪       20,000,000    
ויתור על תחלוף   309

 מבקש  
האישור            
טח נוסף היה  מבו 319

 ויחשב  
כמעבידם של מי         

 מעובדי  
המבוטח           
ראשוניות    328  

        

: *(ג' בנספח   מתוך הרשימה המפורטת המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות)בכפוף, לשירותים פירוט השירותים    

038   093  
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פטור מביטוח חבות מעבידים. –שאינו מעסיק עובדים שכירים  איש מקצוע/: יועץהערה חשובה  

 

 ביטול/שינוי הפוליסה * 
  משלוח לאחר   יום   06ייכנס לתוקף אלא  לאביטוח,    פוליסת שלביטול  או האישור  מבקש  עתלר  שינוי

בדבר השינוי או הביטול.   האישור  למבקשהודעה   
 חתימת האישור 

 המבטח: 


