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 15/2020הזמנה להציע הצעות לתפקיד יועץ משפטי חיצוני קבוע למועצה מס' 

 :מבוא

 למועצה מבקשת לקבל הצעות לתפקיד יועמ"ש חיצוני קבוע "(המועצההלן: ")ל רעומ המקומיתהמועצה  .1

עירוניות לרבות חברות של המועצה:  ולגופי הסמך )לרבות תובע עירוני(ולוועדה המקומית לתכנון ובנייה עומר 

 הדין המוצע לעבודה שוטפת וקבועה עם המועצה  ההצעה תוגש ותחתם על ידי עורך  .קיימות ו/או שיוקמו בעתיד

 "(היועץ המשפטי" או "עורך הדין" או "עורך הדין הקבוע)להלן: "

-גתקנות חובת המכרזים, התשנ"כהגדרתו ב  ליך הבחירה ביועץ המשפטי החיצוני אינו מהווה מכרזהמובהר כי   .2

 ,בין השאר, על פי חוק הרשויות המקומיות )ייעוץ משפטי( ,, אלא הליך פומבי לקבלת הצעות שייבחנו1993

נוהל מינוי יועץ משפטי "  2/2014  ידי משרד הפנים בחוזר המנהל הכללי  אמות המידה שנקבעו עלו  1976-התשל"ו

והשימוש במונח "מכרז" הנו לצורך הנוחות ,  ("הנוהל" או "לחוזר המנכ"" )להלן: "תחיצוני קבוע לרשות מקומי

 .בלבד

מחויבת אך ורק  להסרת ספק, אין בהזמנה זו כדי ליצור מצג ו/או התחייבות כלשהם מצד המועצה, אשר תהיה .3

 .לדין, לחוזר המנכ"ל ולהסכם שייחתם על ידה

לרכישת  אישור התשלוםובנוסף את " )נספח א'( את ההצעות יש להגיש על גבי טופס "הצעת משתתף במכרז .4

 .המכרז

(, תוך שהמציע נדרש לנקוב בשיעור ההנחה א'נספח  )  "הצעת משתתף במכרז"הצעת המחיר למכרז תצוין בטופס   .5

₪  24,000המוצעת באחוזים )ניתן לציין עד שתי ספרות לאחר הנקודה העשרונית( למחיר המקסימום, שהנו

"(. על המציע להקפיד על כתיבת ההצעה באופן ברור. אי המקסימוםמחיר )להלן: "בתוספת מע"מ כדין לחודש 

)מחיר מקסימום  0%בהירות עלול להביא לפסילת ההצעה כולה. המציע רשאי לנקוב אחוז הנחה בשיעור שבין 

 20%או בהנחה גדולה מ)הצעה שתנקוב בתוספת מחיר  , בכפוף להוראות הנוהלהנחה 20%ועד ללא הנחה( 

 תיפסל(. 

העסקה הראשונה  + חמש שנים נוספות. הפסקת ההתקשרות במהלך שנת שנת ניסיון - התקשרותתקופת ה .6

 .העסקהה יתר תקופת במהלך יום 60יום מראש, ושל  30תעשה בהודעה מוקדמת של 
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 חותמת( + )חתימה חתימתנו מאשרת בזאת, כי קראנו, הבנו, ואנו מסכימים לאמור  __________________

 

 

 :סף תנאי

 :הבאיםמצטברים לקיים את התנאים ה "(עורך הדין)להלן: " על עורך הדין המציע .7

 עורכי דין לפחות, אשר עומדים בתנאי הסף המובאים מטה. 2מונה משרדו של עורך הדין  .א

 ם.הוא בעל ניסיון מעשי מוכח בעריכת דין שלא יפחת מחמש שני .ב

מקומית או בתחום  הוא בעל בקיאות וניסיון מוכח באחד או יותר מתחומי פעילותה העיקריים של רשות .ג

 .המשפט הציבורי

 .ק"מ   40למשרדי המועצה המקומית עומר, לא יעלה המרחק בין משרדו של עורך הדין  .ד

במכרז זה. יש לצרף   אין ניגוד עניינים בין עיסוקיו האחרים של עורך דין הקבוע ובין השירותים המבוקשים .ה

וגופי הסמך, ומשרדו אל מול המועצה    פירוט מלא של מכלול העבודות וההתקשרויות של העורך דין הקבוע

בתחומה, איגוד ערים שהמועצה חברה בו, או רשות מקומית   נבחריהם, עובדים בכירים, שהמועצה נמצאת

כן לפרט ולציין כל עניין אחר אשר יכול להוות )יש למלא בנספח ג' בהקשר זה(.    אחרת החברה באותו איגוד

 .חשש לניגוד עניינים כאמור ולהקים

 (י המכרז )יש לצרף העתק מהקבלהעורך הדין הקבוע רכש את מסמכ .ו

המשתתפים, תראיין  הזוכה במכרז זה ייקבע על סמך התרשמותה של ועדה מקצועית שתבחן את הצעות .ז

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

 (בהקשר זה 'נספח ב)יש למלא  תיבחן מועמדותו של עורך דין שהתקיימו בו אחד או יותר מאלה: לא .ח

חלפו  הוא הורשע בעבירה שיש עמה קלון או שבית המשפט קבע שעבר עבירה שיש עמה קלון וטרם (1

לפי  ,מיום שסיים לרצות את עונשו -חמש שנים מיום שנגזר דינו, או אם נגזר עליו מאסר בפועל 

 .המאוחר

שנסתיימה  מיום שחדל לכהן או מיום הוא כיהן כחבר מועצה או כראש המועצה, וטרם חלפו שנתיים (2

 .תקופת הכהונה של המועצה בה כיהן, לפי המאוחר
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 חותמת( + )חתימה חתימתנו מאשרת בזאת, כי קראנו, הבנו, ואנו מסכימים לאמור  __________________

מיום   הוא כיהן כחבר מועצה או כראש רשות ברשות מקומית הגובלת באותה רשות, וטרם חלפה שנה (3

 .שחדל לכהן או מיום שנסתיימה תקופת הכהונה של המועצה בה כיהן, לפי המאוחר

 בבחירות לראשות המועצה או לחברות במועצה ולא הסתיימה כהונתה של אותההוא היה מועמד  (4

 .מועצה שהיה מועמד להיות ראשה או חבר בה

ניתן  עיסוקיו האחרים עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידו כיועץ משפטי ותובע במועצה, שאינו (5

 .להסדר בהתאם להוראות הנוהל

מקומית   מקומיות אחרות, או משמש כיועץ משפטי ברשותוא משמש כיועץ משפטי של שתי רשויות  ה (6

 .הייעוץ המשפטי  לחוק  4אחרת והעסקתו במועצה, ככל שתאושר, לא תעמוד בסייגים שנקבעו בסעיף  

המקומית,   הוא העניק שירותים משפטיים לראש הרשות המקומית, לאחד מסגניו או למנכ"ל הרשות (7

לסיעה מסיעות  אש הרשות המקומית או בן זוגו, אולבן זוג של כל אחד מאלה, לתאגיד שבשליטת ר

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

 .שנתיים ממועד מתן השירות

, (7)  הוא העניק שירות משפטי בהיקף משמעותי להורה, בן או בת של כל אחד מן המנויים בסעיף קטן (8

קבלת שכר  וטרם חלפה שנה ממועד סיום השירות או ממועד בד בכיר במועצהלחבר מועצה או לעו

 .לפי המאוחר ביניהם הטרחה,

 .הוא הוכרז כפושט רגל וטרם הופטר (9

 .לנוהל 16הוא לא הגיש פירוט בדבר מכלול עבודותיו והתקשרויותיו כמפורט בפרק  (10

 

 :תנאים כלליים להשתתפות במכרז

לבחור, לפי  המכרז ו/או אי בהירות לגבי האמור בהם, תהיה המועצה ראשיתאם תמצא סתירה בין מסמכי  .8

תהא כל טענה ו/או  שיקול דעתה, את הניסוח הנכון ן/או את הפירוש העדיף של מסמכי המכרז, ולמציע לא

 תביעה הנובעת מאלו

" מקומית חיצוני קבוע לרשותנוהל מינוי יועץ משפטי " 2/2014בכל מקרה, יגברו הוראות חוזר המנהל הכללי  .9

 .על הוראות מכרז זה
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 חותמת( + )חתימה חתימתנו מאשרת בזאת, כי קראנו, הבנו, ואנו מסכימים לאמור  __________________

 .המועצה רשאית לבטל את המכרז בכל עת ו/או לא לקבל הצעה כלשהי .10

או  כל שינוי או תוספת שייעשו על ידי מציע במסמכי המכרז או כל הסתייגות לגביהם ייחשבו כלא נכתבו .11

 .שהמועצה תהיה זכאית לפסול את ההצעה

להודיע על  ו אי התאמה או ספק כלשהו בתוכנו של סעיף או מסמך כלשהו, ישאם תתגלה סתירה או שגיאה א .12

 .7/2/2021הודעה כאמור יש למסור עד לתאריך כך ללא דיחוי למועצה. 

לחקור את   המציע יקרא בעיון ויבדוק את כל מסמכי המכרז וינקוט בכל האמצעים הנראים לו נחוצים על מנת .13

תביעה כלשהי כנגד   לאספקת השירותים. המציע יהיה מנוע מלטעון ו/או לבססתנאי ההתקשרות עם המועצה  

השירותים וקיום יתר  המועצה עקב אי הכרה ו/או ידיעת נתונים כלשהם אודות התנאים לאספקת

 .ההתחייבויות ע"פ מכרז זה

לא יגרום   המועצה שומרת לעצמה את הזכות לא להתחשב בפגמים טכניים בהצעה כלשהי בתנאי שוויתור כזה .14

 .נזק למועצה

 .והבלעדי  המועצה שומרת לעצמה את הזכות לדחות כל הצעה ולבטל את המכרז, הכל לפי שיקול דעתה המלא .15

היתר אודות  המועצה שומרת לעצמה את הזכות לבצע חקירות אודות עורך הדין הקבוע, לפי ראות עיניה, בין .16

כושרם של המשתתפים ו/או   הצעות על מנת לבחון אתעברו וניסיונו, וכן את הזכות לדרוש הבהרות והסברים ל

במסגרת שיקוליה בבחינת המימד  כדי להביא אותם בחשבון התאמתם ו/או ניסיונם ואת הצעותיהם,

 .האיכותי

לעצמה את  במסגרת בחינת עמידתו של העורך דין הקבוע בדרישות הניסיון המוכח הקודם, שומרת המועצה .17

 .לדעתה הקשור בעורך הדין הקבועהזכות לבחון כל נתון רלוונטי 

וקרה השינוי   עורך הדין מתחייב לעדכן את המועצה, ללא דיחוי, בכל שינוי ו/או עדכון לגבי מידע שמסר, במידה .18

 .הזוכה ו/או העדכון בתקופה שבין הגשת מסמכי המכרז ועד לקבלת ההחלטה בדבר ההצעה

ותיקונים  המכרז, לתת הבהרות ולהכניס שינוייםהמועצה רשאית בכל עת הקודם למועד האחרון להגשת  .19

כאמור לכל מי שמסר   הודעות דחייה ישלחו  במסמכי המכרז, לרבות הארכה של המועד האחרון להגשת הצעות.

 .פרטים במעמד רכישת המכרז
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 חותמת( + )חתימה חתימתנו מאשרת בזאת, כי קראנו, הבנו, ואנו מסכימים לאמור  __________________

נפרד  על המציע לצרף את ההבהרות, השינויים והתיקונים כשהם חתומים על ידו, והם יהוו חלק בלתי .20

 הבהרות, תיקונים ושינויים אחרונים, כוחם יהיה עדיףמהמכרז. 

 .יחייבו אותה המועצה לא תישא באחריות כלפי פירושים שניתנו בעל פה למשתתפי המכרז ואלה לא .21

לראותם  הווים חלק בלתי נפרד ממנו ויש"( ממסמכי המכרז)להלן: " כל המסמכים המצורפים למכרז זה .22

 .כמשלימים זה את זה

 : ונציגותהודעות 

עורך הדין   כל רוכש ימסור במעמד רכישת מסמכי המכרז את שם עורך הדין הקבוע למועצה, כתובת מלאה של .23

 .הקבוע +מספר טלפון וכתובת דוא"ל

ידי הרוכש   כל הודעה שתישלח על ידי המועצה בדואר רשום לפי המען שמסר הרוכש, תחשב כאילו נתקבלה על .24

בפקסימליה/דואר  מועד מסירתה למשלוח במשרד הדואר. הודעה שתשלחשבעים ושתיים( שעות מ 72כעבור )

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

 

 :קריטריונים לבדיקת ההצעה

 .איכותמידה של  , הוועדה המקצועית תבחר את ההצעה הזוכה בהתאם לאמותלנוהל 10 כפוף לאמור בסעיף .25

 אמות המידה ייבדקו על ידי הועדה המקצועית בהתאם לחוזר מנכ"ל, אשר תקבע את הניקוד בהתאם .26

למעלה  לאישורים, למסמכים ולהמלצות שיצרפו המציעים להצעתם וכן ראיונות שתקיים. אם קיבלה הועדה

שעברו את הליך  של ההצעות ולראיין מספר עורכי דין מחמש הצעות, היא תהיה רשאית לבצע מיון מוקדם

 .המיון במוקדם ובלבד שמספרם לא יפחת מחמישה
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 חותמת( + )חתימה חתימתנו מאשרת בזאת, כי קראנו, הבנו, ואנו מסכימים לאמור  __________________

 להלן אמות המידה: .27

ניקוד  אמות המידה
 מקסימלי

בעבודה משפטית ובפרט בייעוץ משפטי לרשויות מקומיות  ו, ניסיונעורך הדיןשל  וכישורי
או לגופים ציבוריים, וזאת בהתייחס לאופי העבודה המשפטית הנדרשת מיועץ משפטי 

 במועצה.
 נק' 30

למלא, כמופקד על  למועצהלמלא את התפקיד שעל יועץ משפטי  ו של עורך הדיןיכולת
, בהתחשב במאפייניה בהיקף העבודה שיוטל עליו המועצהההתנהלות התקינה של 

 .ובמועדים הנדרשים לביצוע העבודה
 נק' 30

בהווה או בעבר, שכתוצאה מהם יאלץ להימנע מטיפול, ככל  עורך הדיןעיסוקיו של 
לנוכח ניגוד  המועצהבנושאים מסוימים עבור מועצה, שימונה לכהונת היועץ המשפטי ל

 מועצהשהדבר יכביד על התנהלותה של הם, כך ענייני
 נק' 20

 נק' 20 )נקודה לכל אחוז הנחה( גובה ההנחה המוצעת
 

 התפקיד: תיאור

השונות  הדין יעניק ייעוץ משפטי למליאת המועצה, לראש המועצה, לסגנו, לעובדי המועצה, לוועדותיהעורך  .28

בהליכי תביעה  של המועצה בכל עניין הדרוש למילוי תפקידים לפי דין, לרבות ועדות הנחה בארנונה, טיפול

תיבת מכרזים, כתיבת חוזים, עריכת וכ ואכיפה, ייצוג בהליכים מנהליים, אזרחיים, ייצוג בבית משפט עליון,

מתן חוות דעת, כתיבת תשובות להשגות, תשובת לעררים, ייצוגי בפני כל וועדה לרבות וועדת ערר לענייני 

בהסכם שייחתם עם הזוכה   פלילי ותובע עירוני מטעם המועצה וכיו"ב, כמפורט  הליכי ערר, תובע  ארנונה, ייצוג

ש לקרוא את תפקידו של עורך הדין באופן הרחב היותר, כך שכל י .חלק בלתי נפרד ממנו במכרז ואשר מהווה

 הפעולות הכללות בתפקידו המשפטי של היועץ המשפטי למועצה כלול במכרז זה.

 ניהול ואחראיות על מערך התביעה העירונית לרבות הגשת כתבי אישום וייצוגי בבתי המשפט השונים. .29

וכל  , משפט מנהלי, משפט אזרחי, משפט מסחרי,נזיקין, דיני עבודה יעורך הדין יעניק ייעוץ משפטי בנושא .30

 .נדרשת השירותים שאליהם הרשות

וועדות בוכן, על פי הצורך  אחד מלא בשבוע,עבודה יום לשם כך יידרש עורך הדין להימצא במשרדי המועצה  .31

 .וכדומהמועצה  ישיבות ,הנחות ארנונה וועדתתכנון ובנייה,  וועדתמכרזים,  , לרבות וועדתחובה

 .הייעוץ המשפטי יינתן ע"י המועמד בעצמו, באופן אישי .32



 

 
 נייה עומרובולוועדה המקומית לתכנון יעוץ משפטי למועצה מקומית עומר  למתן שירותי 15/2020מכרז                             

8 

 חותמת( + )חתימה חתימתנו מאשרת בזאת, כי קראנו, הבנו, ואנו מסכימים לאמור  __________________

 ,המקומית  מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כאשר במסגרת הטיפול המשפטי השוטף )ריטיינר( הנוגע לרשות .33

הזמנים שליטה על לוח    נדרש היועץ המשפטי החיצוני הקבוע להופיע, שלא בדרך קבע, בפני גוף חיצוני שאין לו

להסתייע בעורך דין אחר ממשרדו,  והדבר אינו מתאפשר לו, הוא רשאי שלו )כגון בית המשפט, ועדה וכיו"ב(

יכולה  מהמנכ"ל. יובהר, כי במקרים דחופים ובלבד שקיבל הסכמה לכך בכתב מראש מהרשות המקומית או

כ"ל, ובלבד שסמוך לאחר המנ הרשות המקומית או פה על ידי ראש-הסכמת הרשות המקומית להינתן בעל

הסכמה כאמור, אלא לאחר שבחנה כי אכן אין  לא תיתן מכן, תעלה ההסכמה על הכתב. הרשות המקומית

את הוותק והניסיון המעשי של עורך הדין האחר, בהתייחס  וכן עורך הדין יכול לבצע את המטלה בעצמו

 .מתבקש סיועו למאפייני העבודה שבגינה

 -, במסגרת הייעוץ המשפטי השוטף, הוא כהיינו לא מדובר בכמות שעות מחייבת()ד המשוערהיקף העבודה  .34

 :בין היתר ,עבודה חודשיות ויכלולשעות  42

 .מתן ייעוץ משפטי שוטף למועצה, הן בעל פה והן בכתב .א

ישיבות צוות  ,השתתפות בישיבות מליאת המועצה והנהלתה, דירקטוריונים של התאגידים העירוניים .ב

 .צורך, וכן בישיבות וועדות חובה ורשות, ככל שתידרש נוכחותוע"פ 

כי אין מניעה  ,מתן חוות דעת משפטית בנוגע להסכמים והסדרים שעורכת המועצה, לרבות מתן אישור .ג

 .משפטית לביצוע עסקה

תהליכים  מתן מענה להשגות וערערים בענייני ארנונה, וייצוג מנהל הארנונה בפני ועדת ערר ו/או .ד

 .ים אחריםמשפטי

בהן, בהליכים  טיפול וייצוג המועצה בכל התביעות שיוזמת המועצה ובכל התביעות שהמועצה נתבעת .ה

 .הגנה וכתבי תביעות אזרחיים )כולל בתי דין לעבודה( ו/או מנהליים, לרבות בג"צ, הכנת כתבי

המכרזים  ,סיוע במשא ומתן. הכנת חוזים ומכרזים להם נדרשת המועצה, עריכה וכתיבה של החוזים .ו

 .והמסמכים הנלווים להם, וכן ליווי, טיפול וייעוץ בהוצאתם לפועל

משמעות או  ,סיוע בניסוח צווי מיסים, כתבי טענות, תביעות משפטיות ומסמכים אחרים, בעלי אופי .ז

 .הלשכות משפטיות
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 חותמת( + )חתימה חתימתנו מאשרת בזאת, כי קראנו, הבנו, ואנו מסכימים לאמור  __________________

ות על חוקי עביר סיוע בניסוח הצעות חוק לחוקי עזר וחוקי עזר. הגשת כתבי אישום וייצוג המועצה בגין .ח

 .עזר וכיו"ב

הצדקה להעבירן  טיפול וייצוג בדרישות/ תביעות נזיקיות של צדדים שלישיים בסכומים נמוכים שאין .ט

 .מכוסות במסגרת פוליסת הביטוח  לחברת ביטוח. טיפול וייצוג בדרישות / תביעות נזיקיות אחרות שאינן

 .משלוח מכתבי דרישה/ התראה לחייבי המועצה .י

נוכחות של יועץ  ת שימוע, השתתפות בוועדה לבחירת יועצים ובעוד פורומים בהם נדרשהשתתפות בוועד .יא

 .משפטי

מתבצעות בהתאם  פיקוח שוטף על היבטים משפטיים בפעולות המועצה, חבריה ועובדיה, ווידוא כי אלה .יב

 .לדין ולהוראות משרד הפנים ורשויות מוסמכות אחרות

 .ות משפטיות, בכפוף להוראות הדיןסיוע בגיבוש מדיניות בנושאים בעלי השלכ .יג

 .טיפול בהסמכת והנחיית בעלי תפקידים, לרבות מפקחים ופקחים .יד

 –המועצה  השירותים יינתנו במשרדי המועצה וכן יקיים עורך הדין ישיבות, מעת לעת ועל פי הוראת .טו

 .וכיו"ב במשרדי הממשלה, בגופים ציבוריים, ביישובי המועצה, במשרד עורך הדין

 .מטלה משפטית הנדרשת מיועץ משפטי עפ"י כל דין ועל פי דרישת המועצהכל  .טז

 

 :התמורה

 נסיעות. כולל "(מחיר המקסימום)להלן: " בצירוף מע"מ, לחודש₪  24,000 התמורה המוצעת הינה .35

המציע לנקוב בשיעור ההנחה המוצעת באחוזים )ניתן לציין עד שתי ספרות לאחר , נדרש מחיר המקסימוםעל   .36

הנקודה העשרונית(. על המציע להקפיד על כתיבת ההצעה באופן ברור. אי בהירות עלול להביא לפסילת ההצעה 

 , בכפוףהנחה 20%ועד )מחיר מקסימום ללא הנחה(  0%כולה. המציע רשאי לנקוב אחוז הנחה בשיעור שבין 

תיפסל(. הצעת המחיר למכרז תצוין  20%או בהנחה גדולה מ)הצעה שתנקוב בתוספת מחיר  להוראות הנוהל

 .(א'נספח ) "הצעת משתתף למכרז"בטופס 

הבסיס  לצרכן, כאשר מדד לשנה, בתחילתה של כל שנה קלנדרית, יוצמד שכר הטרחה למדד המחירים אחת  .37

 .הכספים הבאההוא המדד הידוע בחודש דצמבר שלפני שנת 
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 חותמת( + )חתימה חתימתנו מאשרת בזאת, כי קראנו, הבנו, ואנו מסכימים לאמור  __________________

. עו"ד ידרש לטפל בתיקים בבתי המשפט ובטריבונלים דומים תיקיםניהול מובהר, כי הרייטנר אינו כולל 

כללי לשכת עורכי הדין )התעריף המינימלי המומלץ(, כאשר המחיר בעד כל תיק יהיה מחיר המינימום הקבוע 

 .20%בהנחה של  2000-תש"ס

 :הגשת ההצעה וההתקשרות

הפרטים  ימלא ויחתום על כל מסמכי המכרז בשני עותקים החייבים להיות זהים. יש למלא את כלהמציע  .38

 .הנדרשים ולהכניסם למעטפה הנושאת את שם המכרז ומספר המכרז

 .אין לרשום על גבי המעטפה את פרטיו של המציע או כל סימן מזהה אחר .39

 .אין לשלוח הצעות בדואר, דואר אלקטרוני או פקסימיליה .40

לתיבת  כים שימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים ו/או מסמכים שימסרו שלא באמצעות מסירה ידניתמסמ .41

 .ההצעות, יפסלו

ייחשב  אין לרשום כל הערה, הסתייגות, שינוי, תוספת, מחיקה וכיו"ב במסמכי המכרז וההצעה. כל רישום .42

 .כאילו לא קיים

ועל פי  עורך הדין הקבוע, על פי בחירת המועצה בסמוך לאחר מועד הגשת ההצעות ייערכו ראיונות לבחירת .43

הצעתם. המועצה  זימונה. ככל שהמועמדים לא יגיעו לראיון אליו זומנו, תהיה המועצה ראשית לפסול את

  .תהיה ראשית לקבוע יום ראיונות נוסף על פי הצורך

ידנית  יש להגיש את ההצעה, בצירוף המסמכים הנלווים המפורטים להלן, כשהם חתומים בחתימת זיהוי, .44

 ., עומר1 "דא' , ת45רחוב תמר , בכתובת לתיבת המכרזים הנמצאת במשרדו של מנכ״ל המועצה

 :לטופס ההצעה יש לצרף את כל מסמכי המכרז דלהלן .45

 ;העתק מרישיון או מתעודה המעידים על חברות בלשכת עורכי הדין בישראל של עורך הדין .א

 ;1976-חוק עסקאות עם גופים ציבוריים, התשל"והעתק האישורים הנדרשים לפי  .ב

 דלעיל. 7", סעיף קורות חיים של עורך הדין ובו פרטים על ניסיונו המקצועי כמפורט ב"תנאי הסף .ג

 דלעיל )נספח ב'(. 1-10()9)7 תצהיר תנאי פסלות בדבר אי קיום המגבלות המפורטות בסעיפים .ד

 )נספח ג'(. פירוט מלא של מכלול העבודות וההתקשרויות של המציע .ה

 .טיוטת החוזה, חתומה בראשי תיבות המציע .ו
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 חותמת( + )חתימה חתימתנו מאשרת בזאת, כי קראנו, הבנו, ואנו מסכימים לאמור  __________________

 הליך בחירת היועץ החיצוני ותנאי ההתקשרות הבסיסיים עם הזוכה במכרז יהיו בהתאם .46

 .למסמכי המכרז המלאים, לרבות חוזר המנכ"ל וההסכם

בדואר  12:00עד השעה  14/2/2021יום עד  מר דודו זבידה, מנכ"ל המועצה,לשאלות הבהרה ניתן להעביר  .47

תשובות תועברנה לכל רוכשי המכרז והן . 08-6291122/120ובטלפון  davidz@omer.muni.il אלקטרוני

 .בלתי נפרד ממסמכי המכרז תהוונה חלק

יועברו בפורמט וורד לא יענו ויחשבו ככאלה שנדחו אף אם לא כל השאלות יועברו בפורמט וורד. שאלות שלא   .48

 נשלחה תשובה.

לרבות הימנעות   עורך הדין אשר ייבחר לתפקיד יחתום עם המועצה על החוזה האמור המגדיר את האמור לעיל .49

 .מכל ניגודי עניינים ושמירת סודיות, בתקופת עבודתו עם הרשות ולאחריה

דחיית ביצוע  להחליט על ביטול תהליך מינוי היועץ המשפטי החיצוני למועצה ועללמועצה שמורה הזכות  .50

 .כנגד המועצה בנידון התהליך בכפוף לאישור משרד הפנים וכל דין, למציעים לא יהיו כל טענות או תביעות

 .כל האמור במסמך זה כתוב בלשון זכר אך נכון גם לנקבה .51
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 חותמת( + )חתימה חתימתנו מאשרת בזאת, כי קראנו, הבנו, ואנו מסכימים לאמור  __________________

 הצעת משתתף במכרז -' נספח א

 ין הקבוע ומספר רישיון:שם עורך ד
 דין: שנות ניסיון במקצוע עריכת

 :הדין עורך משרד פרטי
 : הדין עורך במשרד הסף לתנאי העונים הדין עורכי מספר
 בתחום שירות ניתן להם ולקוחות מקומיות רשויות בתחום ניסיון שנות) מוניציפאלי בתחום הניסיון פרטי

 (:המקומיות הרשויות
 :ומייל טלפון התקשרות פרטי
 ₪ 24,000 שהנו, המקסימום למחיר( העשרונית הנקודה לאחר ספרות שתי עד לציין ניתן) מוצעת הנחה

( הנחה ללא מקסימום מחיר) 0% שבין בשיעור הנחה אחוז לנקוב רשאי המציע. כדין מ"מע בתוספת לחודש
 (: הנחה 20% ועד

 

לאספקת שירותי ייעוץ משפטי  15/2020אני החתום מטה מאשר בזה כי קראתי בעיון את מסמכי מכרז פומבי  .1

 .ונספחיו לרבות ההסכם ,למועצה מקומית עומר ולוועדה המקומית לתכנון ובנייה עומרחיצוני 

להפקיד בידי  במכרז, אם הצעתי זו תתקבל, אני מתחייב בתוך שבעה ימים מיום שתודיע לי המועצה על זכייתי .2

 .המועצה אישור קיום ביטוחים חתום כנדרש בהסכם

את כל ההצעות או  אני מסכים בזה שהמועצה חופשיה לקבל או לסרב לקבל הצעה זו, לדחות כל ההצעה או .3

לה ככדאית ביותר בשבילה, הכל לפי שיקול   לבטל את המכרז, למסור את מתן השירותים לבעל ההצעה הנראית

 .י והמוחלט של המועצהדעתה הבלעד

כאילו היה  המצורפים אליו אני מצהיר בזה כי מיום חתימתי על הצעה זו, מחייב אותי ההסכם עם המסמכים .4

 .שייקבע על ידי המועצה על פי ההסכם, במועד חתום על ידי, ומתחייב בזה להתחיל בביצוע התחייבויותיי

 .השירותים במכרז זה ית, וכל הדרוש לאספקתאני מצהיר כי אני בעל יכולת ארגונית, מקצועית וכלכל .5

המכרז הכלולים  במסמכי ידוע לי כי במידה ויתברר שהצהרה כלשהי מבין הצהרותיי המפורטות בהצעה ו/או .6

 .מסמכי הצעתי בהצעה אינה נכונה במלואה תהיה המועצה רשאית לפסול את

 :המקרה כמפורט להלן ה, כל אחד לפיאני מצהיר כי אני, עורך הדין הקבוע, בתנאים המצטברים להגשת הצע .7

 ין.שנים במקצוע עריכת הד 5עורך דין בעל ותק של  .8

 

 .רצ"ב להצעה זו קורות חיים, העתקי תעודת השכלה ותצלומי רישיון עריכת דין

 חתימה: __________________
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 חותמת( + )חתימה חתימתנו מאשרת בזאת, כי קראנו, הבנו, ואנו מסכימים לאמור  __________________

 תצהיר תנאי פסלות -' נספח ב

האמת, שאם  ___________, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר אתמס' "ז אני הח"מ _______________ נשוא ת

 :לא כן, אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר זה כדלקמן

 (מחק המיותר)*

עבירה שיש עמה קלון,  משפט קבע שעברתי-לא הורשעתי בעבירה / לא הורשעתי בעבירה שיש עמה קלון / בית .1

עלי מאסר בפועל או מיום שסיימתי לרצות את  ים מיום שנגזרשנ5וחלפו חמש שנים מיום שנגזר דיני / חלפו 

 .__________________________________________________: פירוטר.  לפי המאוח עונשי,

שנסתיימה תקופת הכהונה של  לא כיהנתי כחבר/ת המועצה / חלפו חמש שנים מיום שחדלתי לכהן או מיום .2

 .המועצה בה כיהנתי, לפי המאוחר

שנתיים מיום שחדלתי  כיהנתי כחבר/ת מועצה או כראש/ת רשות ברשות מקומית הגובלת במועצה / חלפולא  .3

 .כיהנתי, לפי המאוחר המועצה בה לכהן או מיום שהסתיימה תקופת הכהונה של

 לא הייתי מועמד/ת בבחירות האחרונות לראשות המועצה או לחברות בה .4

 .ינים עם תפקידי כיועמ"ש למועצהעיסוקי האחרים לא עלולים ליצור ניגוד עני .5

במועצה, ככל שתאושר,  איני משמש כיועץ משפטי ביותר מרשות מקומית נוספת אחת למועצה דנן, והעסקתי .6

 .לחוק הייעוץ המשפטי4תעמוד בסייגים שנקבעו בסעיף 

כל אחד או לבן הזוג של  ,לא הענקתי שירותים משפטיים לראש המועצה או לאחד מסגניו או למזכיר המועצה .7

לסיעה מסיעות המועצה, ובכלל זה ייצוג בהליך  מאלה, או לתאגיד שבשליטת ראש המועצה או בן זוגו, או

 .________________מהמועד בו הענקתי שירותים משפטיים ל שיפוטי, או בעסקה / חלפו שנתיים

מועצה או לעובד בכיר  לחברלא הענקתי שירות משפטי להורה, בן או בת של כל אחד מן המנויים לעיל, או  .8

מהמנויים לעיל / חלפה שנה ממועד סיום מתן שירות   במועצה / לא הענקתי שירות משפטי בהיקף משמעותי למי

 .הטרחה, לפי המאוחר מבניהם כאמור או ממועד קבלת שכר

 .לא הוכרזתי כפושט/ת רגל / הופטרתי מהכרזתי כפושט/ת רגל .9

 

 : אמת ולראייה הנני חותם להלןהנני מצהיר כי כל האמור לעיל 

 _______________אני הח"מ ___________ עו"ד, מאשר/ת כי ביום ___________ התייצב במשרדי עו"ד

לומר את האמת, שאם לא כן,  שזוהה ע"י ת.ז מס' ___________ המוכר לי אישית ולאחר שהזהרתיו כי עליו/ה

 .דלעיל וחתם/מה עליה בפני ה נכונות הצהרתו/ה/יהיה/ תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אישר

 _______________חתימה: ____
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 חותמת( + )חתימה חתימתנו מאשרת בזאת, כי קראנו, הבנו, ואנו מסכימים לאמור  __________________

 פירוט מכלול העבודות וההתקשרויות -' נספח ג

 לחוזר המנכ"ל 16.7לפי סעיף 

 

 ,פירוט מלא של מכלול העבודות וההתקשרויות של העורך דין הקבוע ואל מול המועצה וגופי הסמך

מקומית   שהמועצה נמצאת בתחומה, איגוד ערים שהמועצה חברה בו, או רשותנבחריהם, עובדים בכירים,  

לניגוד עניינים  אחרת החברה באותו איגוד. כן לפרט ולציין כל עניין אחר אשר יכול להוות ולהקים חשש

 .כאמור

 

________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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 חותמת( + )חתימה חתימתנו מאשרת בזאת, כי קראנו, הבנו, ואנו מסכימים לאמור  __________________

 ביטוח -נספח ד' 

 פח ביטוח זה:לעניין הגדרות נס

 _________________. -"המבוטח" 

מועצה מקומית עומר ו/או תאגידים ו/או חברות עירוניים ו/או גופי סמך רשותיים ו/או  – "מבקש האישור"

 עמותות בשליטתם ו/או נבחריהם ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם . 

 מר ולוועדה המקומית לתכנון ובנייה עומריועץ משפטי חיצוני ותובע עירוני למועצה המקומית עו  - "השירותים"

 

פי כל דין, על המבוטח לערוך -פי הסכם זה ו/או על-מבלי לגרוע מאחריות ומהתחייבויות של המבוטח על .1

ולקיים, אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל במשך כל תקופת מתן השירותים, ולעניין ביטוח אחריות 

אחר תום תקופת מתן שנים ל 7מקצועית כל עוד קיימת לו אחריות לפי דין ולכל הפחות לתקופה נוספת של 

השירותים נשוא הסכם זה את הביטוחים המפורטים באישור עריכת ביטוחי המבוטח המצ"ב לנספח זה )להלן: 

 (."ביטוחי המבוטח"-"אישור ביטוחי המבוטח" ו

כן מתחייב המבוטח לערוך ולקיים על חשבון המבוטח, למשך כל תקופת ההסכם, את שאר הביטוחים 

או הנדרשים לשם ביצוע השירותים לרבות, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, תשלומים  וההתחייבויות הדרושים

לביטוח לאומי וביטוח חובה לכל כלי הרכב המשמשים לצורך ביצוע השירותים או המובאים על ידי המבוטח 

 לחצרי מבקש האישור וכן כל ביטוח אחר שחובה על המבוטח לערוך על פי כל דין.

אינו מעסיק עובדים שכירים הוא רשאי שלא לערוך ביטוח חבות מעבידים כמפורט  מוסכם כי היה והמבוטח

 באישור ביטוחי המבוטח ובלבד שהעביר למבקש האישור הצהרה בכתב על אי העסקת עובדים.

ימים לפני מועד תחילת  7ללא כל דרישה מצד מבקש האישור, על המבוטח להמציא לידי מבקש האישור  .2

תימה על הסכם, ובכל מקרה כתנאי מקדים לתחילת מתן השירותים, את אישור השירותים או ממועד הח

ביטוחי המבוטח, חתום בידי מבטח המבוטח, בהתאם להוראות המפקח על הביטוח, מבקש האישור שוק ההון, 

  2019-1-6ביטוח וחיסכון 
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 חותמת( + )חתימה חתימתנו מאשרת בזאת, כי קראנו, הבנו, ואנו מסכימים לאמור  __________________

ת אישור ביטוחי לא יאוחר ממועד תום תקופת ביטוחי המבוטח, על המבוטח להמציא לידי מבקש האישור א

המבוטח בגין הארכת תוקפו לתקופה נוספת, וכך למשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם, או למשך תקופה 

 לעיל. 1נוספת כמפורט בסעיף 

המבוטח יודיע למבקש האישור כי מי מביטוחי המבוטח עומד להיות מבוטל או עומד לחול בכל פעם שמבטח 

יום לפני  30בו שינוי לרעה, על המבוטח לערוך את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור עריכת ביטוח חדש, 

 מועד ביטול הביטוח או השינוי לרעה בביטוח.

ח במועד או בהתאם להוראות סעיף ביטוח זה, לא תגרע מובהר כי אי המצאת אישור על קיום ביטוחי המבוט

מהתחייבויות המבוטח על פי הסכם זה, ועל המבוטח לקיים את כל התחייבויותיו גם אם תמנע מהמבוטח 

האפשרות לעשות כן בשל אי עמידתו בדרישות כמפורט לעיל. מוסכם כי המבוטח יהיה מנוע מלעלות כל טענה 

ר ו/או כלפי הבאים מטעם מבקש האישור עקב כך שלא יתאפשר לו השירותים ו/או דרישה כלפי מבקש האישו

 להתחיל בשירותים טרם הומצא אישור ביטוחי המבוטח כנדרש.

על המבוטח לקיים את כל תנאי ביטוחי המבוטח, לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, לדאוג ולוודא  .3

ות המבוטח לקיימם ולשאת בהשתתפויות העצמיות שביטוחי המבוטח יהיו בתוקף במשך כל תקופת התחייבוי

הנקובות בביטוחי המבוטח. כן מתחייב המבוטח להודיע למבקש האישור מיד על כל אירוע העלול להוות עילה 

ידי מבקש -לתביעה ולשתף פעולה עם מבקש האישור ככל שיידרש לשם מימוש תביעת ביטוח אשר יוחלט על

 האישור להגישה למבטחים. 

ישור רשאית לבדוק את אישור ביטוחי המבוטח שיומצא כאמור לעיל, ועל המבוטח לבצע כל שינוי מבקש הא .4

או תיקון שיידרש על מנת להתאימו להתחייבויות המבוטח כאמור בנספח ביטוח זה. מוסכם בזה במפורש כי 

ו/או באי  אין בעריכת ביטוחי המבוטח, בהמצאת אישור ביטוח בגין עריכת ביטוחים אלה ו/או בבדיקתם

בדיקתם ו/או בשינויים כדי להוות אישור בדבר התאמת ביטוחי המבוטח למוסכם ואין בכך כדי להטיל אחריות 

פי הסכם זה -כלשהי על מבקש האישור ו/או על מי מטעם מבקש האישור ו/או לצמצם את אחריות המבוטח על

 פי דין.-ו/או על
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 חותמת( + )חתימה חתימתנו מאשרת בזאת, כי קראנו, הבנו, ואנו מסכימים לאמור  __________________

ביטוחי המבוטח לבין האמור בסעיף ביטוח זה, על המבוטח בכל מקרה של אי התאמה בין האמור באישור 

 לגרום לשינוי ביטוחי המבוטח על מנת להתאימם להוראות סעיף ביטוח זה.

מוסכם בזאת, כי היקף הכיסוי הביטוחי ובכלל זאת קביעת גבולות האחריות כאמור בסעיף ביטוח זה, הינה  .5

פי הסכם זה ו/או -טרת את המבוטח ממלוא החבות עלמזערית המוטלת על המבוטח, שאינה פובבחינת דרישה  

פי דין. למבוטח לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי מבקש האישור ו/או כלפי מי מהבאים מטעם מבקש -על

האישור בכל הקשור לגבולות האחריות האמורים ו/או כל טענה אחרת בנושא גובה ו/או היקף הכיסוי הביטוח 

 שהוצא על ידי המבוטח.

לדעת המבוטח קיים צורך להרחיב את היקף ביטוחי המבוטח ו/או לערוך ביטוחים נוספים ו/או ככל ש

משלימים לביטוחי המבוטח, יערוך המבוטח את הביטוח הנוסף ו/או המשלים כאמור, על חשבונו. בכל ביטוח 

לוף כלפי מבקש ידו, ייכלל סעיף מפורש בדבר ויתור על זכות המבטח לתח-רכוש נוסף ו/או משלים שייערך על

האישור ו/או כלפי מי מטעם מבקש האישור, למעט כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. בכל ביטוח חבות נוסף ו/או 

 ידי המבוטח יורחב שם המבוטח לכלול את מבקש האישור, בכפוף לסעיף אחריות צולבת.-משלים שייערך על

אים מטעם מבקש האישור, מאחריות המבוטח פוטר, בשמו ובשם הבאים מטעמו, את מבקש האישור ואת הב .6

לאבדן או לנזק אשר עלול להיגרם לרכוש כלשהו שנעשה בו שימוש בקשר לשירותים )ומבלי לגרוע מכלליות 

האמור, לרבות כלי רכב וכל כלי עבודה אחר(, וכן מאחריות לנזקים לכל הבאים מטעמו או בשמו בקשר עם 

 דם שגרם לנזק בזדון.השירותים. אולם הפטור כאמור לא יחול לטובת א

בהתקשרות המבוטח עם קבלני משנה במסגרת ו/או בקשר עם השירותים, על המבוטח לדרוש כי יערכו על ידם  .7

 ביטוחים הולמים ביחס להיקף וסוג פעילותם.

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי המבוטח נושא באחריות כלפי מבקש האישור ביחס לשירותים, בין אם בוצעו 

או באמצעות קבלני משנה מטעמו. המבוטח ישא באחריות לשפות ו/או לפצות את מבקש האישור באמצעותו ו/
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 חותמת( + )חתימה חתימתנו מאשרת בזאת, כי קראנו, הבנו, ואנו מסכימים לאמור  __________________

ידי קבלן המשנה, בין אם אובדן ו/או נזק כאמור -בגין כל אובדן ו/או נזק שייגרם בשל השירותים שבוצעו על

 מכוסה בביטוחי המבוטח ו/או בביטוחי קבלני המשנה מטעם המבוטח ובין אם לאו. 

ראות סעיף זה כדי לגרוע מהתחייבות המבוטח ו/או כדי להטיל על מבקש האישור אחריות כלשהי.  אין בהו

מובהר, כי המבוטח יהיה אחראי באופן מלא לנזקים בלתי מבוטחים, לרבות נזקים שהם מתחת לסכום 

ור בגין ההשתתפות העצמית. כמו כן, מוסכם במפורש כי המבוטח יהא חייב בפיצוי ו/או בשיפוי מבקש האיש

כל נזק ו/או תשלום שהמבוטח יחוייב בו לרבות תשלום השתתפות עצמית, בגין נזקים שבאחריות המבוטח לפי 

 דין או לפי הסכם זה מיד עם דרישתו הראשונה בכתב.

 

מוסכם בזאת כי התחייבויות המבוטח לעריכת ביטוחים הינן בהתאם לאמור בהוראות נספח ביטוח זה, אף אם 

ים הוראות בדבר המצאת אישור קיום ביטוחים במתכונות תמציתית בהתאם להוראות המפקח יחולו על הצדד

על הביטוח או כל הוראה אחרת בעניין זה. לאור האמור, מוסכם כי נוסח אישורי הביטוח המצ"ב לנספח ביטוח 

המבוטח לעריכת זה הינם דוגמה בלבד ואינם מהווים נוסח מחייב ולא מהווים פגיעה בהתחייבויות החוזיות של  

ביטוחים בהתאם לאמור בהוראות בנספח ביטוח זה. כן מוסכם כי בכל מקרה בו יחול שינוי בהוראות המפקח 

על הביטוח כאמור, מבקש האישור יהא רשאי להחליף את דוגמת נוסח אישורי הביטוח המצ"ב בנוסח אישורי 

 פורט בנספח ביטוח זה כאמור.ביטוח חלופיים, וזאת בכפוף להתחייבויות הביטוח של המבוטח כמ

 

 ביטוחי המבוטח יכללו הוראות לפיהם: .8

ידי מבקש האישור ו/או הבאים מטעמו וכי מבטח המבוטח מוותר על -הנם קודמים לכל ביטוח הנערך על .א

 כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי מבקש האישור והבאים מטעמו.

יום לאחר משלוח   30מביטוחי המבוטח, לא ייכנס לתוקף אלא  שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של מי   .ב

 הודעה של המבטח למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.

הפרת תנאי ביטוחי המבוטח והתנאותיהם ו/או אי עמידה בתנאי הביטוחים בתום לב על ידי המבוטח ו/או  .ג

 שיפוי על פי הביטוחים כאמור.עובדיו ומנהליו, לא תגרע מזכויות מבקש האישור לקבלת פיצוי או 
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 חותמת( + )חתימה חתימתנו מאשרת בזאת, כי קראנו, הבנו, ואנו מסכימים לאמור  __________________

היה וקיים סעיף המפקיע ו/או מצמצם בדרך כלשהי את אחריות המבטח, כאשר קיים ביטוח אחר ו/או  .ד

בשל כל סיבה אחרת לרבות תנאים מוקדמים לכיסוי ו/או אמצעי מיגון ו/או ביטוח חסר ו/או מידע חיתומי 

 ישור ו/או הבאים מטעמה.שגוי ו/או מטעה הרי שסעיף זה לא יופעל כלפי מבקש הא

. חריג רשלנות רבתי )אם 2013היקף הכיסוי )למעט ביטוח אחריות מקצועית( לא יפחת מתנאי ביט מהדורה   .ה

קיים( יבוטל, אולם אין בביטול הסעיף כאמור כדי לגרוע מזכויות המבטח וחובות המבוטח על פי חוק חוזה 

 . 1981 -ביטוח התשמ"א 

ף כלפי מבקש האישור וכלפי הבאים מטעם מבקש האישור, אולם הויתור המבטח מוותר על זכות התחלו .ו

 על זכות התחלוף כאמור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. 

על המבוטח מוטלת האחריות לשאת בתשלום דמי הביטוח ולנשיאה בהשתתפויות העצמיות החלות על  .ז

 פיהן. 

 ית.הפרה של איזה מהוראות נספח בטוח זה תהווה הפרה יסוד .9

 

תאריך הנפקת  אישור קיום ביטוחים 
 (DD/MM/YYYYהאישור)

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

 בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור. 
 מעמד מבקש האישור* אופי העסקה*  המבוטח מבקש האישור*

ו/או  מועצה מקומית עומרשם: 
תאגידים ו/או חברות עירוניים 

ו/או  רשותייםסמך  גופי ו/או
עמותות בשליטתם ו/או נבחריהם 

 ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם

 נדל"ן ☐ _________שם: 

 שירותים ☐

 אספקת מוצרים☐

 ______אחר: ☐
 

 משכיר☐

 שוכר☐

 זכיין☐

 קבלני משנה☐

 מזמין שירותים☐

 מוצריםמזמין ☐

 ______אחר: ☐

 _________ת.ז./ח.פ.:  _________ת.ז./ח.פ.: 

 _________מען:  _________מען: 
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 חותמת( + )חתימה חתימתנו מאשרת בזאת, כי קראנו, הבנו, ואנו מסכימים לאמור  __________________

 

 

 

 

 

 כיסויים
 סוג הביטוח 

 
חלוקה לפי גבולות  
אחריות או סכומי  

 ביטוח

נוסח  מספר הפוליסה 
ומהדורת 
 הפוליסה 

גבול האחריות/ סכום   ת. סיום ת. תחילה
 ביטוח

כיסויים נוספים 
 בתוקף וביטול חריגים 

יש לציין קוד כיסוי בהתאם  
 מטבע סכום לנספח ד' 

 רכוש 
 

 לא בתוקף       

 ( 302אחריות צולבת ) ₪    1,000,000     צד ג'
 ( 307קבלנים וקבלני משנה ) 

ויתור על תחלוף לטובת  
 ( 309מבקש האישור ) 

 ( 315כיסוי לתביעות המל"ל )
נוסף בגין מעשי או  מבוטח 

מבקש   -מחדלי המבוטח 
 ( 321)  האישור

מבקש האישור מוגדר כצד ג'  
(322 ) 

 ( 328ראשוניות ) 
רכוש מבקש האישור ייחשב  

 ( 329כצד ג' ) 

אחריות 
 מעבידים

ויתור על תחלוף לטובת   ₪ 20,000,000    
 ( 309מבקש האישור ) 

  וייחשב  היה - נוסף מבוטח
  מעובדי  מי של כמעבידם
 ( 319)  המבוטח

 ( 328ראשוניות ) 

אחריות 
 המוצר

 לא בתוקף       

אחריות 
 מקצועית

 ( 301אבדן מסמכים ) ₪ 2,000,000    
דיבה, השמצה והוצאת לשון 

 ( 301הרע )
ויתור על תחלוף לטובת  

 ( 309מבקש האישור ) 
מבוטח נוסף בגין מעשי או  

מבקש   -מחדלי המבוטח 
 ( 321)  האישור

 ( 325עובדים ) מרמה ואי יושר  
 ( 326פגיעה בפרטיות ) 

עיכוב/שיהוי עקב מקרה  
 * 327ביטוח ) 

 ( 328ראשוניות ) 
חודשים   12  -תקופת גילוי 

(332 ) 

        אחר
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 חותמת( + )חתימה חתימתנו מאשרת בזאת, כי קראנו, הבנו, ואנו מסכימים לאמור  __________________

 הסכם למתן שירות משפטי

 כיועץ משפטי חיצוני

 

 ________________ ביום המקומית עומרשנערך ונחתם במועצה 

 

 עומר מקומיתהמועצה ה  בין

 "(המועצהן: "______________________ )להלמרח' 

 מצד אחד

 

 ________________ עו"ד מס. זהות __________________  לבין

  (   "היועץ המשפטי" :מרח' ____________________ )להלן

 מצד שני

 

 למועצה  דין לשמש בתפקיד היועץ המשפטי החיצוני-והמועצה פרסמה פנייה לקבלת הצעות מעורכי  הואיל

ן להל) 1975 -, התשל"וחוק הרשויות המקומיות )ייעוץ משפטי(פי -, עלולוועדה לתכנון ובנייה עומר

 ;להלן: "הנוהל() 2/2014חוזר המנהל הכללי למשרד הפנים מס'ובהתאם להוראות  "(קהחו"

המפורטות בנוהל   המגבלותוהיועץ המשפטי מצהיר כי הוא עומד בכל התנאים הדרושים, לא מתקיימות בו    והואיל

 ;והוא בעל הבקיאות, הניסיון, הכישורים והיכולת למילוי התפקיד

 ולוועדה לתכנון ובנייה עומר ועורך הדין הגיש הצעה לשמש בתפקיד היועץ המשפטי החיצוני למועצה  והואיל

 . ד'-ו ', ב', ג'כנספחים אידי המועצה; ההצעה ונספחיה, מצורפים להסכם -על והצעתו התקבלה
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 חותמת( + )חתימה חתימתנו מאשרת בזאת, כי קראנו, הבנו, ואנו מסכימים לאמור  __________________

 :לפיכך, הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן

מההסכם. הסכם זה  המבוא להסכם ונספחיו, כמו גם הצעת היועץ המשפטי ונספחיה, מהווים חלק בלתי נפרד .1

 .בהסכם זה, הסותרת אותו הוראה אחרתכפוף להוראות הנוהל והוראות הנוהל יגברו על כל 

 .עורך הדין מצהיר כי הינו בעל רישיון לעריכת דין בישראל .2

לנוהל   14.5לאמור בסעיף    באופן אישי, כפוף-השירותים המשפטיים נשוא הסכם זה יינתנו ע"י עורך הדין בעצמו .3

 .המילוי

 התפקיד

הקיימם   וגופי הסמךוהוועדה המקומית לתכנון ובנייה עומר  עורך הדין ישמש כיועמ"ש חיצוני קבוע של המועצה   .4

על פי כל דין. היקף מקומית המוטלים על יועץ משפטי של מועצה  , ויבצע את כל אותם התפקידיםושיוקמו

 יום עבודה אחד מלאלפחות  ,(חודשיות )הערכה בלתי מחייבת שעות 42 -של השירותים הוא כ העבודה מוערך

 , הנחות ארנונה וועדתתכנון ובנייה,  וועדתמכרזים,  , לרבות וועדתחובה בשבוע, וכן, על פי הצורך, בוועדות

 .וכדומהמועצה  ישיבות

לוועדותיה השונות של ,  עורך הדין יעניק ייעוץ משפטי למליאת המועצה, לראש המועצה, לסגנו, לעובדי המועצה .5

התפקידים במועצה לרבות תובע פלילי ותובע עירוני  המועצה בכל עניין הדרוש למילוי תפקידים לפי דין, לבעלי

 .בהסכם שייחתם עם הזוכה במכרז ואשר מהווה חלק בלתי נפרד ממנו מטעם המועצה וכיו"ב, כמפורט

וכל אזרחי, משפט מסחרי,  , משפט מנהלי, משפטנזיקין, דיני עבודה יעורך הדין יעניק ייעוץ משפטי בנושא .6

 .הרשות נדרשת השירותים שאליהם

 ,הנוגע לרשות המקומית מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כאשר במסגרת הטיפול המשפטי השוטף )ריטיינר( .7

בפני גוף חיצוני שאין לו שליטה על לוח הזמנים  ,נדרש היועץ המשפטי החיצוני הקבוע להופיע, שלא בדרך קבע

והדבר אינו מתאפשר לו, הוא רשאי להסתייע בעורך דין אחר, ובלבד שקיבל   )כגון בית המשפט, ועדה וכיו"ב(שלו  

 בכתב מראש מהרשות המקומית. יובהר, כי במקרים דחופים יכולה הסכמה כאמור של הסכמה לכך

ר מכן, יעלה שסמוך לאח פה על ידי ראש הרשות המקומית או המנכ"ל, ובלבד-הרשות המקומית להינתן בעל

האמורה ואת הנימוקים למתן ההסכמה. הרשות  ראש הרשות המקומית או המנכ"ל על הכתב את ההסכמה

וכן  אלא לאחר שבחנה כי אכן אין עורך הדין יכול לבצע את המטלה בעצמו ,המקומית לא תיתן הסכמה כאמור
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 חותמת( + )חתימה חתימתנו מאשרת בזאת, כי קראנו, הבנו, ואנו מסכימים לאמור  __________________

 ה שבגינה מתבקשוהניסיון המעשי של עורך הדין האחר, בהתייחס למאפייני העבוד את הוותק

 .סיועו

 :היקף העבודה המשוער, במסגרת הייעוץ המשפטי השוטף יכלול, בין היתר .8

 .מתן ייעוץ משפטי שוטף למועצה, הן בעל פה והן בכתב .א

ישיבות צוות ע"פ   ,העירוניים  בישיבות מליאת המועצה והנהלתה, דירקטוריונים של התאגידים  השתתפות .ב

 .רשות, ככל שתידרש נוכחותוצורך, וכן בישיבות וועדות חובה ו

כי אין מניעה ,מתן חוות דעת משפטית בנוגע להסכמים והסדרים שעורכת המועצה, לרבות מתן אישור .ג

 .משפטית לביצוע עסקה

תהליכים משפטיים   מתן מענה להשגות וערערים בענייני ארנונה, וייצוג מנהל הארנונה בפני ועדת ערר ו/או .ד

 .אחרים

בהן, בהליכים  המועצה בכל התביעות שיוזמת המועצה ובכל התביעות שהמועצה נתבעתטיפול וייצוג  .ה

 .הגנה וכתבי תביעות אזרחיים )כולל בתי דין לעבודה( ו/או מנהליים, לרבות בג"צ, הכנת כתבי

המכרזים , סיוע במשא ומתן. הכנת חוזים ומכרזים להם נדרשת המועצה, עריכה וכתיבה של החוזים .ו

 .וים להם, וכן ליווי, טיפול וייעוץ בהוצאתם לפועלוהמסמכים הנלו

משמעות או ,סיוע בניסוח צווי מיסים, כתבי טענות, תביעות משפטיות ומסמכים אחרים, בעלי אופי .ז

 .השלכות משפטיות

עורך הדין יהיה גם התובע העירוני ויבצע את כל פעולות סיוע בניסוח הצעות חוק לחוקי עזר וחוקי עזר.  .ח

וייצוג בבתי  עבירות על חוקי עזר וכיו"ב הגשת כתבי אישום וייצוג המועצה בגיןנית לרבות התביעה העירו

 המשפטי השונים.

הצדקה להעבירן  טיפול וייצוג בדרישות/ תביעות נזיקיות של צדדים שלישיים בסכומים נמוכים שאין .ט

 .במסגרת פוליסת הביטוחמכוסות  לחברת ביטוח. טיפול וייצוג בדרישות / תביעות נזיקיות אחרות שאינן

 .משלוח מכתבי דרישה/ התראה לחייבי המועצה .י

נוכחות של יועץ  השתתפות בוועדת שימוע, השתתפות בוועדה לבחירת יועצים ובעוד פורומים בהם נדרש .יא

 .משפטי
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 חותמת( + )חתימה חתימתנו מאשרת בזאת, כי קראנו, הבנו, ואנו מסכימים לאמור  __________________

מתבצעות בהתאם  פיקוח שוטף על היבטים משפטיים בפעולות המועצה, חבריה ועובדיה, ווידוא כי אלה .יב

 .אות משרד הפנים ורשויות מוסמכות אחרותלדין ולהור

 .סיוע בגיבוש מדיניות בנושאים בעלי השלכות משפטיות, בכפוף להוראות הדין .יג

 .טיפול בהסמכת והנחיית בעלי תפקידים, לרבות מפקחים ופקחים .יד

 –המועצה  השירותים יינתנו במשרדי המועצה וכן יקיים עורך הדין ישיבות, מעת לעת ועל פי הוראת .טו

 .כיו"ב ןובמשרדי הממשלה, בגופים ציבוריים, ביישובי המועצה, במשרד עורך הדי

 .כל מטלה משפטית הנדרשת מיועץ משפטי עפ"י כל דין ועל פי דרישת המועצה .טז

 

 תקופת ההתקשרות

 .24/3/2022 ביום וכלה  25/3/2021  חודשים החל מיום( שנים עשר) 12הסכם זה הינו לתקופת ניסיון של  .9

 ההסכם ימשיךבתום תקופת הניסיון, וככל שהמועצה לא הודיעה בכתב אחרת,  .10

יתחדש ההסכם אוטומטית לשנה נוספת בכל כל שנת התקשרות בתום נוספות, כאשר לתקופה של חמש שנים 

הצדדים יודיע למשנהו בכתב על אי רצונו בחידוש  אלא אם אחדידי הצדדים, -מבלי הצורך להאריכו עלפעם, 

 לפני תום התקופה הרלוונטית.  ימים 60ההתקשרות עד לא יאוחר מ 

 .שנים )שש( 6 הצדדים )לרבות תקופת הניסיון( לא תעלה על מוסכם כי תקופת ההתקשרות הכוללת בין .11

שלושים( )  30בהודעה מוקדמת שתימסר לעורך הדין    רשאית המועצה לסיים הסכם זה  במהלך השנה הראשונה, .12

 .המועצה חובת תשלום פיצוי כלשהו לעורכי הדין ול עליום מראש, מבלי שתח

 60שתימסר לעורך הדין  החל מהשנה השנייה ואילך, רשאית המועצה לסיים הסכם זה בהודעה מוקדמת .13

 .פיצוי כלשהו לעורך הדין יום מראש, מבלי שתחול על המועצה חובת תשלום)שישים( 

 .בהסכמתו העסקתו של היועץ המשפטיהוראות סעיף זה לא יחולו בנסיבות של הפסקת  .14

סיום העסקתו  חודשים מיום)שישה(  6היועץ המשפטי מתחייב שלא לייצג אדם או גוף מול המועצה, למשך  .15

עניינים כאמור, במשך תקופה של  פי הסכם זה ולא לטפל, במישרין או בעקיפין, בכל עניין שיש בו ניגוד-על

 .שנה מסיום העסקתו
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 חותמת( + )חתימה חתימתנו מאשרת בזאת, כי קראנו, הבנו, ואנו מסכימים לאמור  __________________

המועצה, יהיו כל התוצרים   ידי-יוון שעבודת היועץ המשפטי עבור המועצה, ממומנת עלמובהר ומוסכם כי, מכ .16

  .המועצה בלבד והתוצאות וכל מידע שהתקבלו אגב ביצועה, קניינה של

 

 התמורה

בצירוף ₪  24,000 היא, התמורה עבור השירותים דלעיל, הניתנים במסגרת הייעוץ המשפטי השוטף )ריטיינר( .17

 ,אחת לשנהאו לחילופין ע"פ ההצעה שהגיש הזוכה במכרז.  "(.התמורה" )להלן: כולל נסיעותמע"מ, לחודש 

מדד הבסיס הוא המדד  בתחילתה של כל שנה קלנדרית, יוצמד שכר הטרחה למדד המחירים לצרכן, כאשר

  המשפטים בבית  לטפל בתיקנדרש  עו"ד  במסגרת ההתקשרות  .  הבאההידוע בחודש דצמבר שלפני שנת הכספים  

כללי לשכת עורכי הדין )התעריף המינימלי בכאשר המחיר בעד כל תיק יהיה מחיר המינימום הקבוע השונים 

 .20%בתוספת הנחה של  2000-המומלץ(, תש"ס

לרבות הוצאות נסיעה,  ',מוסכם כי, התמורה כוללת את כל ההוצאות של עורך הדין, משרדיות, ביטוחים וכו .18

  .של היועץ המשפטי

 .שייכות למועצה הוצאות משפט, שייפסקו לטובת המועצה בתיקים המנוהלים ע"י עורך הדין, יהיו .19

למועצה חשבונית מס  ימים מתום כל חודש קלנדרי בתקופת ההסכם, יגיש עורך הדין )עשרה( 10-לא יאוחר מ .20

המנכ"ל ובכפוף לזכויותיה הסכום לתשלום ע"י  לתשלום התמורה החודשית בגין אותו חודש. בכפוף לאישור

לא הוגשה חשבונית המס . 15+ הדין את התמורה החודשית שוטף של המועצה, תשלם המועצה לעורכי

תשלום   לחודש לאחר החודש נשוא החשבונית, יידחה מועד התשלום למועד)עשרה(    10-ה  לתשלום למנכ"ל עד

 .בגין החודש שלאחר מכן

ייחשב כהפרה מצד  איזה מהתשלומים כאמור בסעיף זה לעיל, לאיום בביצוע )שלושים(  30 איחור של עד .21

 .המועצה ולא יזכה את עורך הדין בתשלום ריבית ו/או פיצוי כלשהו

שיגיעו מהמועצה לעורך  המועצה תהיה רשאית לקזז ו/או לנכות ו/או לחלט מכספי התמורה ו/או מכספים .22

 .מקור אחר, לרבות דמי נזקים ו/או שיפוי הדין כל סכום קצוב או שאינו קצוב, לפי הסכם זה או מכל

 .עורך הדין ימציא למועצה אישור על ניהול ספרים וניכוי מס במקור .23

 .חשבונית מס כדין תינתן כנגד כל תשלום ותשלום .24
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 חותמת( + )חתימה חתימתנו מאשרת בזאת, כי קראנו, הבנו, ואנו מסכימים לאמור  __________________

 מניעת ניגוד עניינים

וצר מכל עיסוק אחר, הי היועץ המשפטי מתחייב כי במשך מילוי תפקידו, לא יפעל מתוך ניגוד עניינים וימנע .25

לבין עיסוקיו האחרים. בכלל זה, בין אם  או עלול ליצור מצב של ניגוד עניינים בין עבודתו עבור המועצה

ובין אם ללא תמורה, כגון, חברות בהנהלת תאגיד, בין אם הוא  הפעולות נעשות בתמורה, לרבות טובת הנאה

 .לאו למטרת רווח ובין אם

מקומי, וועדה מקומית  כניגוד עניינים ייחשבו ייצוג בפני המועצה, תאגידמבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,  .26

שהמועצה חברה בו, או רשות מקומית אחרת, החברה  לתכנון ובנייה, שהמועצה מצויה בשטחה, איגוד ערים

וועדה מקומית ו/או ייצוג כל אדם כנגד הגופים האמורים, לרבות עשיית פעולה  באותו איגוד ערים או באותה

 .אדם או גוף בכל נושא הנוגע לגופים האמורים ורעב

למנכ"ל המועצה או למי  ,היועץ המשפטי לא יתקשר ולא ייתן יעוץ משפטי באופן פרטי לראש המועצה, לסגנו .27

הסמוכים על שולחנו, לתאגיד שבשליטת כל אחד   מעובדיה הבכירים, לבן/בת הזוג של כל אחד מאלה או ילדיו

מחברי המועצה, או לסיעה מהסיעות החברות במועצה, במשך תקופת  , לחבר/המאלה או בשליטת בני זוגם

 .חודשים לאחר מכן  העסקתו ושישה

ניגוד עניינים, הן בדין  יובהר, כי אין באמור בהוראות הקבועות בנוהל זה כדי לגרוע מכל הוראה בדבר איסור .28

 .והן בהלכה הפסוקה

מכלול העבודות  כ"ל המועצה, עדכון של פירוטהיועץ המשפטי מתחייב להגיש לראש המועצה ולמנ .29

 .חודשים מיום חתימת הסכם זה)שישה(  6-אחת ל)נספח ג'(  וההתקשרויות, שהוגש במסגרת ההצעה

 

 שמירת סודיות

כל אדם, כל ידיעה שתגיע   היועץ המשפטי מתחייב לשמור בסוד ולא להעביר, להודיע, למסור או להביא לידיעת .30

במהלך או אגב הביצוע של התקשרות זו, תוך  ,ביצוע ההתקשרות עם המועצה, או בתוקףאליו בקשר עם 

 .תקופת ההעסקה, לפניה או לאחריה
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 חותמת( + )חתימה חתימתנו מאשרת בזאת, כי קראנו, הבנו, ואנו מסכימים לאמור  __________________

 ביטוח

על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין מובהר כי על עורך הדין יחולו הוראות נספח עורך הדין מבלי לגרוע מחבות  .31

 .בלתי נפרד ממנוומהווה חלק  )נספח ד'( הביטוח המצ"ב להסכם זה

 

 עדר יחסי עובד מעבידיה

 –המועצה, יחסי "עובד  הצדדים מסכימים ומצהירים בזה כי לא יהיו בין נותן השירות ו/או מי מטעמו ובין .32

של "נותן השירות עצמאי" על כל הכרוך  מעביד" וכי מעמדו של נותן השירות עפ"י חוזה זה הוא מעמד

 .והמשתמע מכך

ואחריותו של נותן השירות  השירות )ככל שישנם כאלה( ימצאו תחת פיקוחו, השגחתו, ביקורתועובדי נותן  .33

ם על פי מסמכי החוזה יוהקשורות במתן השירות בלבד ונותן השירות בלבד יישא בכל ההוצאות הכרוכות

 מתחייב נותןסוציאליות ותשלומים אחרים כנדרש על פי כל דין. כמו כן  לרבות תשלום שכר עבודה, זכויות

בכל דין  בכל תקופת תוקפו של חוזה זה לגבי עובדיו, שיועסקו במתן השירותים, את האמור השירות לקיים

 .ולמלא אחר כל האמור בחוקי העבודה

במכרז( בעד השירותים   עם חתימה על חוזה זה נותן השירות מאשר בזה כי ידוע לו שהתמורה )שנקבעה מראש .34

לו ולא יגיעו לו ו/או לעובד מטעמו ו/או לכל גורם   ס על ההסכמה כי לא מגיעיםשהוא מגיש לה, נקבעה בהתבס

העסקתו, תשלומים נוספים כלשהם, כך, שהתמורה היא העלות המלאה,   אחר מטעמו בגין העסקתו ו/או סיום

 .והבלעדית שתהיה למועצה בכל הקשור בשירותים שנותן השירות יגיש לה הכוללת

בין הצדדים יחסי  זה זה ועל אף הצהרותיו המפורשות של נותן השירות שאיןבמקרה, שעל אף האמור בחו .35

מעביד בין המועצה לבין נותן השירות ו/או -מעביד, תקבע ערכאה שיפוטית מוסמכת שנוצרו יחסי עובד  –עובד  

 את המועצה על כל הוצאה ו/או תשלום שייגרמו לה עקב האמור, עובד מטעמו, אזי ישפה ויפצה נותן השירות

 .הראשונה של המועצה מיד עם דרישתה

בגין מתן השירותים  התמורה-התקבול - להלן 40%-התמורה בגין מתן השירותים תקטן רטרואקטיבית ב .36

 .להלן לאחר הקטנה רטרואקטיבית( וזאת בשונה מהתמורה הנקובה
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 חותמת( + )חתימה חתימתנו מאשרת בזאת, כי קראנו, הבנו, ואנו מסכימים לאמור  __________________

נותן השירות להם היה  מהתקבול ייחשב כמקדמה על חשבון תשלומים 40%-מהתקבול ייחשב כשכר ו 60% .37

ו/או עובדו ו/או מי מטעמו היה זכאי להם, כגון:   ו/או עובדו ו/או מי מטעמו זכאי, ככל שיקבע כי נותן השירות

הבראה, דמי חגים, הוצאות נסיעה, ביטוח לאומי, ביטוח בריאות וכל  תוספת יוקר, שעות נוספות, דמי

מיום  ל המועצה לפי כל דין ו/או חוזה, החלהסוציאליים, ככל שחלו ו/או חלים ו/או שיחולו ע התשלומים

 .תחילת מתן השירותים ועד למועד הקובע

הוא ו/או עובדו מעבר  במקרה כאמור, מתחייב נותן השירות להשיב למועצה את כל תשלומי היתר שקיבל .38

יר, ששולמה לו כעצמאי לבין התקבול שהגיע לו כשכ למגיע לו, לרבות מע"מ, דהיינו, את ההפרש בין התמורה

 השירותים ועד למועד השבת הכספים בפועל, בתוספת ריבית והפרשי הצמדה על פי החל ממועד תחילת מתן

התמורה, לפי הגבוה מבין  לשנה, ממועד קבלת 7% חוק פסיקת ריבית והצמדה או בתוספת ריבית בשיעור של

 .השנים

האמור, מיד עם דרישתה  לה עקב נותן השירות ישפה ויפצה את המועצה על כל הוצאה ו/או תשלום שייגרמו .39

 .הראשונה של המועצה

 שונות

המועצה ו/או העניינים   בתום תקופת ההתקשרות בין הצדדים, ידאג עורך הדין להעברה מסודרת של כל תיקי .40

תוך שמירה על הזכויות והאינטרסים של  ,האחרים העומדים על הפרק לעו"ד אחר שימונה ע"י המועצה

 .המועצה

כספיות ו/או אחרות  יהיה רשאי לעכב בידיו מסמכים ו/או כספים ו/או תיקים בשל מחלוקותעורך הדין לא  .41

 .עם המועצה

 .ו/או למי מטעמו עורך הדין אינו רשאי להסב הסכם זה, כולו, חלקו ובכל דרך שהיא, לצד שלישי כלשהו .42

 

להלן:ולראייה חתומים הצדדים   
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