
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

          31.01.21 
 י"ח/שבט/תשפ"א                              

 לכ'
 02/21המשתתפים במכרז 

 תשובות לשאלות אשר התקבלו  הנדון: 
מראה   מס"ד

 מקום 
 ת העירייה תשוב שאלת/בקשת המציע 

1.  
   4עמ' 
 1.3סע' 
 וכן 

  51עמ' 
 נספח ב' 

 

בסע'   הסף  תנאי  את  לבטל    1.3נבקשכם 
נשר    הקובע: בעיר  משרד  מנהל  "המציע 

תוך   משרד  לפתוח  מתחייב  ימים    30)או 
 ממועד הזכייה(." 

ונבקשכם לבטל את המפורט בפתח נספח 
לגבי   היחידות  האופציות  שתי  בעניין  ב' 

 מיקום המשרד.

 : וזאת, מהנימוקים הבאים

, הדורש משרד בנשר או  תנאי הסף האמור
ימים מהזכייה   30הקמת משרד בנשר תוך 

הינו בלתי סביר לחלוטין והוא פוגע   –
 בבירור בעקרון השיוויון ובזכות התחרות.  

אין כל הצדקה לדרוש שמשרד המציע  
הזוכה יהיה ממוקם דווקא בנשר, שכן, אין  

כל מניעה או פגיעה בשירות הניתן, כאשר  
 ר. המשרד ממוקם מחוץ לנש

משרדנו מייצג עשרות רשויות מקומיות  
במיקומים שונים ומרוחקים בארץ, החל  

בצפון,   מעלה יוסףבדרום ועד מאילת 
וללא כל דרישה למשרד בתחום הרשות  

 הספציפית לה ניתן השירות. 

גם האפשרות המוצעת במכרז לפתוח  
פוגעת    –יום מזכייה(  30משרד בנשר )תוך  

ם היא אינה  אף היא בשיוויון ובתחרות, וג
סבירה, שכן  אין היתכנות כלכלית להקמת  

משרד בנשר עבור נפח העבודה הצפוי.  
לפיכך, ככל ולא תשונה הדרישה לא נוכל  

להגיש הצעה למכרז ולא נוכל להשתתף  

תנאי הסף לעניין משרד  
בנשר מקורו בטעות סופר  

 והוא מבוטל בזאת 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

במכרז, והדבר יהווה פגיעה בשיוויון  
 ובתחרות.  

בנוסף, מדובר במכרז לאיתור נותני שירות  
ו תנאי סף  מקצועיים ומנוסים בו נקבע

ותנאי ניקוד איכות המלמדים על כך  
שהרשות  מנסה להגיע למציעים שהינם  

משרדי עורכי דין בעלי ניסיון, ידע,  
והתמקצעות ספציפית בתחום נשוא  

 המכרז.                                   

לעניות דעתנו, הצבת דרישות סף ודרישות  
שפורטו   כפי  וניסיון  מקצועיות  )של  ניקוד 

מדובר  במ אכן  שכן,  נכון,  מאוד  הינו  כרז( 
של   טובה  ידיעה  המצריך  סבוך  בתחום 
ובנוסף   הספציפית,  והפסיקה  החקיקה 
בנושאים   וניסיון  ידע  מחייבת  העבודה 
לתחום   הקשורים  רבים  מורכבים 
המוניציפאלי. לאור האמור,  מלכתחילה יש  
משרדים   של  יחסית  מצומצם  מספר 

 שיכולים לגשת למכרז.  

אחר שמיקדתם את דרישות  ואולם, ל 
המכרז למקצועיות ולניסיון הנדרש, ולכך  

הוספתם את תנאי הסף האמור בנושא  
דרישה זו    – המיקום הגיאוגרפי בנשר 

)בעניין המיקום( גרמה למצב לפיו הרוב  
המוחלט של המשרדים בעלי הניסיון  

 הנדרש, אינם יכולים לגשת למכרז. 

לאור האמור נבקשכם לבטל לחלוטין את  
דרישת הסף האמורה בנושא המיקום  

 הגאוגרפי.

 

 2עמ'  .2
 2סע' 

כי  רשום:    2סע'    2בעמ'   בזאת  "מובהר 
דין   עורכי  משרד  עם  תתקשר  העירייה 

מבין   בלבד  אחד  התחומים לתחום    שני 
  שפורטו לעיל."

בפירוט   בלבד   לעילאך  אחד  תחום    פורט 
תשלומי   גביית  בנושא  ליטיגציה  )תחום 
חובה ומיסים מוניציפאליים וטיפול בתיקי  

הכולל   )עתירות    6הוצל"פ"(  משנה  סעיפי 

הינם  הטיפול  תחומי  כל 
שיש  ככל  כללי.  אחד  תחום 
השונים  מהסעיפים  באילו 

תחומים   לשני   –התייחסות 
זו.  מאבחנה  להתעלם  יש 

יזכה   אשר  יקבל המשרד 
סוגי  בכל  הטיפול  את  לידיו 

 התיקים המפורטים במכרז. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

מש תביעות  הוצל"פ..,  מנהליות..,  פטיות.., 
ונקיטת   חוב..,  תביעות  נכסים..,  כינוס 

 הליכי פירוק/פשט"ר(. 

בעמ'   זאת  פורטו    31לעומת  שני  )בהסכם( 
תחום ליטיגציה בנושא גביית    א.)  תחומים

מוניציפאליים   ומיסים  חובה  תשלומי 
ו הוצל"פ,  בתיקי  כינוסי    ב. -וטיפול  תחום 

 נכסים, פשיטות רגל ופירוקי חברות(. 

ב'  בנוס שתחום  יתכן  איך  ברור,  לא  גם  ף 
של   המשנה  סעיפי  מתתי  אחד  הינו  הנ"ל 

 (.2סע'  2תחום א' )שפורט בעמ' 

 ?  נא הבהרתכם מהם שני התחומים

  

   2עמ'  .3
 2סע' 

כי  נרשם:    2סע'    2בעמ'   בזאת  "מובהר 
דין   עורכי  משרד  עם  תתקשר  העירייה 
התחומים  שני  מבין  בלבד  אחד    לתחום 

 שפורטו לעיל."

בדעת  "נרשם:    4סע'    13ולעומת זאת בעמ'  
למתן   אחד  משרד  עם  להתקשר  העירייה 

 לרבות..."   כלל השירותים

שני   בין  לכאורה  סתירה  יש  כי  נראה 
 נא הבהרתכם -הסעיפים הנ"ל  

לשאלה   תשובה   2ראו 
המבהירה גם נקודה זו. למען 

משרד אחד יזכה  –הסר ספק 
התחומים  לכלל  במכרז 

 המופיעים בו. 

   2עמ'  .4
 2סע' 

"משרד עו"ד העומד  נרשם:    2סע'    2בעמ'  
לתחומים   להתמודד  רשאי  הסף  בתנאי 
שפורטו לעיל ולציין סדרי העדיפות לתחום  

 הייצוג". 

 תחום אחד בלבד אך בפירוט לעיל נרשם רק  
תשלומי   גביית  בנושא  ליטיגציה  )תחום 
חובה ומיסים מוניציפאליים וטיפול בתיקי  

הכולל   )עתירות    6הוצל"פ"(  משנה  סעיפי 
תביע  הוצל"פ..,  מנהליות..,  משפטיות..,  ות 

ונקיטת   חוב..,  תביעות  נכסים..,  כינוס 
 הליכי פירוק/פשט"ר(. 

לציין  ניתן  בדיוק  מה  לגבי  הבהרתכם  נא 
 סדרי עדיפות?

אחד  תחום  רק  יש  כאמור, 
סדרי  לציין  צורך  ואין 

 עדיפויות. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   2עמ'  .5
   2סע' 

הבהרתכם   הצעה  נא  להגיש  ניתן  האם 
מהתחומים   חלק  על  רק  ולהתמודד 

   ? 2בעמ'  1.1.1-1.1.6המפורטים בסע' 

הבהרתכם    למשל להגיש נא  ניתן  האם 
הצעה רק לגבי התחומים המפורטים בסע' 

על    בלבד  1.1.6  –  1.1.2 התמודדות  )ללא 
בסע'   המפורט  מנהליות  עתירות  תחום 

1.1.1   ?) 

למתן  מכרז  הינו  המכרז  לב 
בתחום  משפטיים  שירותים 
התמקדו  זה  ולנושא  הגביה 
תנאי הסף. ככל שיעלה צורך 
אחר,  נושא  בתת  בטיפול 
אותו לא יוכל לספק המשרד 
זה  עניין  יהווה  לא  שנבחר, 
ההתקשרות  של  הפרה 

את הטיפול והעירייה תעביר  
 הנקודתי למשרד אחר.  

   6עמ'  .6
 6סע' 
 וכן  
   8עמ' 

 1.7סע' ד'

  לצרף 6סע'  6בעניין הדרישה בעמ' 
"אישור על עריכת ביטוח אחריות 

מקצועית... בהתאם לתנאים המופיעים 
 בנספח"

להגיש   1.7סע' ד 8ובעניין הדרישה בעמ'  
"אישור קיום   את ההצעות כשהן כוללות

 -ביטוחים" 

ולאשר כי בשלב הגשת   נבקשכם להבהיר 
ההצעה על המציע לחתום בתחתית העמוד  
של אישור הביטוחים )נספח ו'( בלבד, ואין  
צורך לצרף בשלב זה את אישור הביטוחים 
חתום ע"י חב' הביטוח וגם אין צורך לצרף 

, ורק ככל  כלשהו בעניין ביטוח אישור אחר
הו  יזכה  לכם  והמציע  להמציא  מתחייב,  א 

חברת   ע"י  חתום  הביטוחים  אישור  את 
 ביטוח, תוך מועד שנקצב לכך.

רבות בתחום,   כי אנו עוסקים שנים  נדגיש 
וברובם ככולם של  וניגשים למכרזים רבים  

את   לצרף  דרישה  קיימת  לא  המכרזים 
רק   היא  הדרישה  אלא  עצמם,  האישורים 
אישור   בתחתית  יחתום  שהמציע 

וי  כשהוא  הביטוחים,  אותו  למסור  תחייב 
   רק אם יזכה. -חתום ע"י חב' ביטוח 

אכן כך, נספח הביטוח כאשר 
הוא חתום על ידי חברת  

הביטוח יומצא רק לאחר  
 הודעה על זכיה 

 6עמ'  .7
 6סע' 

  לצרף 6סע'  6בעניין הדרישה בעמ' 
"אישור על עריכת ביטוח אחריות 

מקצועית... בהתאם לתנאים המופיעים 
 בנספח."

ראה תשובה דלעיל, יש  
להתייחס לנספח הביטוחי  

 אשר צורף בלבד. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

לא ברור פשר אישור זה, נא הבהרתכם.  
בנוסף, מהנימוקים המפורטים לעיל,  

נבקשכם להבהיר ולאשר כי בשלב הגשת  
ההצעה על המציע לחתום בתחתית העמוד  
של אישור הביטוחים )נספח ו'( בלבד, ואין  
צורך לצרף בשלב הגשת ההצעה את אישור  
הביטוחים חתום ע"י חב' הביטוח וגם אין  

לצרף אישור אחר כלשהו בעניין   צורך
 ביטוח.  

  1.3.2סע'  .8
   12בעמ' 

 

"רשימת  לפרט  1.3.2בעניין הדרישה בסע' 
כלל לקוחות המשרד מסוג רשויות 

מקומיות/חברות וגופים ציבוריים בציון 
תקופות העסקה ותחומי טיפול 

ספציפיים, מס' תיקים רלוונטיים בכל  
שנה, סכום החובות שהועברו לטיפולו,  

  – וסכום הגבייה"

נא הבהרתכם לגבי אלו שנים )מאיזו שנה  
עד איזו שנה( יש לפרט את הנתונים הנ"ל  

של  מספר תיקים, סכום החובות 
 .  שהועברו לטיפול, וסכום הגבייה

שלוש שנים מתוך חמש  
-2016השנים האחרונות ) 

 כולל(   2020

   52עמ'  .9
 הטבלה 

 העליונה 

בטבלה העליונה רשום שיש    52בעמ'  
  " בשנה "מס' תיקים משפטיים  לפרט  

לגבי איזו שנה? או  נא הבהרתכם    – 
אילו שנים )מאיזו שנה עד איזו שנה(  

 מדובר ? 

שלוש שנים מתוך חמש  
-2016השנים האחרונות ) 

 כולל(   2020

 11.5סע'  .10
   40עמ' 

  11.5הבהרתכם וקביעתכם כי סע' נבקש 
 . יבוטל - 40שבעמ' 

"ככל ויוחלט ע"י העירייה  בסע' זה נקבע: 
  להעביר למשרד עורכי הדיו ייצוג בעררי

ארנונה לעירייה תהא שמורה הזכות 
לקבוע מנגנון תשלום נפרד לסוג 

 השירותים." 

, אין זה סביר ולא מתקבל על  ראשית
הדעת, שתישמר לעירייה זכות להעביר  
עבודה נוספת אחרת, ולהיות הקובעת  

הבלעדית של מנגנון התשלום הנפרד  

הכוונה היא להפרדה בין  
לערר על חיוב    תיק הוצל"פ

ארנונה )של אותו חייב(. אין  
הכוונה להשגות או עררים  
כלליים בארנונה לגביהם  

מתנהל הליך נפרד אשר אינו  
 קשור למכרז זה. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

שישולם בקשר לכך. המציע זכאי לדעת  
 מראש מה התמורה הצפויה. 

, ערר אינו חלק אינטגרלי מעבודת  שנית
האכיפה המשפטית של עורכי הדין, וברור  

לחלוטין שעורכי דין המטפלים באכיפה  
משפטית אינם מטפלים בעררים, שאלו  
תחומים שאינם חלק מהנדרש ממשרדי  

עורכי דין המתמחים בגבייה משפטית של  
 חובות מוניציפאליים.

מה ההיקף המוערך של    נבקשכם להבהיר כללי  11
מספר תיקים לטיפול בשנה, בהסתמך על  

? האחרונות  מהשנים  לנו    הערכה  )ברור 
מבלי   היא  שתינתן,  התשובה  שכמובן 

 להתחייב, אלא כהערכה בלבד(.
 

העירייה  באפשרות  אין 
של  מוערך  היקף  להעריך 
ראו בתשובה  מספר תיקים. 
לשאלה הבאה היקף תיקים 
השנים  בשלוש  ונכסים 

 האחרונות

של   כללי  12 מוערכת  כמות  מה  הבהירו  נא  כן  כמו 
 אחרונות. שנים  3-תיקים לשנה, ב 

 

 65הועברו נפתחו    2018בשנת  
נכסים,   116תיקים שעסקו ב  

תיקים   38נפתחו    2019בשנת  
נכסים, בשנת   115שעסקו ב  

תיקים   18נפתחו    2020
 נכסים  40שעסקו ב 

תנאי ההליך דורשים משרד בעיר נשר,   כללי  13

משרד   לפתיחת  התחייבות  למצער  או 

ימים מהודעת הזכייה.    30בעיר בתוך  

במרחק   חיפה,  בעיר  משרד  למשרדנו 

עיריית    6.39של   מבניין  קילומטרים 

האמורות   בנסיבות  כי  פשיטא  נשר. 

פתיחת משרד נוסף בהיקף פעילות של  

נוספת    5 הוצאה  יהווה  בשבוע  ימים 

היה בה בכדי להועיל, מהותית,  שלא י

את   לשנות  מבוקש  העיר.  לתושבי 

משרד  קיום  שיתאפשר  כך  הסעיף 

אחר   מנגנון  כל  למצער  או  בחיפה 

קהל   קבלת  משרד  קיום  שיאפשר 

 ברדיוס סביר מהעיר.  

ראו תשובה לשאלה מס'  

 התנאי מבוטל  1



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  4עמוד  14
 1סעיף 

בסעיף   הסף  תנאי  את  לבטל    1.3נבקשכם 
" נשר  הקובע:  בעיר  משרד  מנהל  המציע 

תוך   משרד  לפתוח  מתחייב  ימים    30)או 
הזכייה(  מהנימוקים  ממועד  וזאת   "

 הבאים:  

תנאי הסף האמור, הדורש משרד בעיר נשר  
סביר    30תוך   בלתי  הינו  מהזכייה  ימים 

והוא   הנדרשים  ולשירותים  המכרז  לאופי 
 פוגע בעקרון השוויון ובזכות התחתרות. 

הצ כל  המציע  אין  שמשרד  לדרוש  דקה 
כל   אין  בנשר,  דווקא  ממוקם  יהיה  הזוכה 
כאשר   הניתן,  בשירות  פגיעה  או  מניעה 

 המשרד ממוקם חוץ לנשר. 

ותאגידי   מקומיות  רשויות  מייצג  משרדנו 
ומרוחקים   שונים  במיקומים  רבים  מים 

 בארץ.

גם האפשרות המוצעת במכרז לפתוח משרד  
תוך   נשר  הזכייה    30בעיר  ממועד    – ימים 

 פוגעת אף היא בשוויון ובתחרות.  

את   לחלוטין  לבטל  נבקשכם  האמור  לאור 
המיקום  בנושא  האמורה  הסף  דרישת 

 הגאוגרפי.

שתקבעו   –לחילופין   לפחות,  מבוקש, 
לגשת   רשאים  דן  גוש  באזור  שמשרדים 

מ להיות  חובה  בנשר  ללא  דווקא  מוקמים 
 וללא חובת הקמת משרד בנשר.

 

ראו תשובה לשאלה מס'  

 התנאי מבוטל  1



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  2עמוד  15
 1.1סעיף 

כמה תיקים בממוצע מועברים לטיפול  

משרדי עו"ד בשנה ? מה ההיקף הכספי  

 של התיקים?  

 ראו תשובה דלעיל 

 

  2עמוד  16
 1.1סעיף 

גביה   הליכי  נוקטת  העירייה  האם 

לטיפול  מנהליים   העברתם  בטרם 

 משפטי? 

עיקולים    מתבצעות  כן, 

המיסים   פקודת  פי   על 

נוספות   ופעולות  גביה, 

ולשק"ד   לצורך  בהתאם 

וככל   הגביה  מחלקת 

מביאות   לא  שאלו 

מועבר   החוב  לגביית 

 התיק לטיפול משפטי 

  2עמוד  17
סעיף  
1.1.1 

מנהליות/צווי   תביעות/עתירות  כמה 

העירייה   כנגד  מוגשים  מניעה/עררים 

 בשנה בממוצע?  

עתירות   הוגשו  לא 

בשנים   מנהליות 

בנוגע לטיפול   האחרונות 

בנוגע   המכרז.  נשוא 

רלוונטי    –לעררים   לא 

 כפי שהובהר לעיל. 

  2עמוד  18
 2סעיף 

עם כמה משרדי עו"ד מבקשת העירייה  

 להתקשר? 

אחד   לעניין  משרד 

 מכרז זה.

  2עמוד  19
סעיפים  

 2- ו 1.1

תחומים    6מתוארים    1.1בסעיף   תתי 

תחומים.    2ובסעיף   שני  על  מדובר 

הקטנה   בתך  ברחל  להבהיר  אבקש 

הכוונה   האם   ? התחומים  שני  מהם 

בעמ'   הפרוטים  התחומים    31לשני 

 להסכם ? 

התחומים    6כל   תתי 

אוחדו לתחום אחד, בכל  

לשני   המתייחס  מקום 

להתעלם   יש  תחומים 

ולהתייחס   מההערה 

כללי   אחד  לתחום 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

תתי   בכל  העוסק 

 התחומים. 

 

 

 

 

 

 


