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 /109110: מספר מכרז
  משפטי ייעוץ שירותי למתן הצעות להציע הזמנה

 (צ"חל) ושיווק ייצור- בישראל החלב לענף המועצה עבור
 

:כללי
)צ"חל)ושיווקייצור-בישראלהחלבלענףהמועצה .0 "המועצה"–להלן( חברההיא(

החלבמשקתכנוןחוקלפיסמכויותמוקנותלהאשרהציבורלתועלת 2100א"התשע,
"להלן) החוק: להוראותיובכפוףפועלתוהיא"( מדיניותאתכמבצעתפועלתהחברה.

 .ומוצריוהחלבשלוהשיווקהייצורבתחוםהממשלה
 
–ב"התשנ,המכרזיםחובתחוקשלהוראותיוחלותהמועצהעל,לחוק21לסעיףבהתאם.2

 .0222

זההליךובמסגרתהאמורלאור.3 ייעוץלשירותיהצעותלהציעבזאתהמועצהמזמינה,

ובכללהמועצהשלהשוטפיםלצרכיהמענהייתןאשר,דיןעורכימשרדמאתמשפטיוליווי
זה החקיקהבתחוםליווי: מנהל, ומסחררגולציה, המועצהוועדותבישיבותהשתתפות,

,ציבורי–מנהלימשפט:הבאותההתמחויותבעללהיותדהמשרעל.משפטבבתיוייצוג
חוזיםדיני עסקייםהגבלים, חברותדיני, החקלאותתחום, "להלן)ליטיגציה, המשרד:

 "(.המציע"או/ו

"(ריטיינר)"חודשיותעבודהשעותבסיסעלחוץמיקורשירותיהינוההתקשרותבסיס.4

 .להלןשיפורטכפיוהכל

נדרשתהיאלהםהמשפטייםהשירותיםכללאתלמשרדלהעבירמתחייבתאינההמועצה .1

תבחרבואחרגורםבכללהסתייעזכותהעלושומרת הבלעדידעתהשיקוללפי, ואין;
 .לבלעדיותהתחייבותמשוםהמשרדלביןהמועצהביןבהתקשרות


שלישירםלגולהעבירהיכולהואואיןהמועצהעםבלעדיתלהתקשרותמתחייבהמשרד .6

 .אחרדיןעורכילמשרדאו/וכלשהו

לרבות,ענייניםניגודמשוםלויהיהולאלואיןכימצהירהמשרד–ענייניםניגודהיעדר .8

המועצהעםלעבודתובקשרענייניםלניגודחשש נותןאינוכילהצהיריידרשהמשרד.
שיפורטכפיוהכלמועצההעםענייניםבניגודלהיותשעלוליםולפרטיםלגופיםשירותים

 ;להלן
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 :השירות מהות
לההנדרשמשפטילייעוץהצעות,לתנאיהובהתאםזוהזמנהבמסגרת,מזמינההמועצה .7

 .השוטפתפעילותהבמסגרת
 

מוסמכתתהיהוהיא,החוקמטרותולמימושלקידוםתפעלהמועצה,לחוק06סעיףלפי .2
 –אלהלמטרותלפעול

;לציבורושיווקוהחלבייצורהסדרת(0)
עידוד(2) החלבמשקולייעוללפיתוחהדרושותפעולותומימוןייזום, ביצועזהובכלל,

;מקנהוביטוחמקצועיתהדרכה,מחקרים
;ופרסומםומוצריוחלבצריכתעידוד(3)
ושיתוףזהחוקלפיהחלבמשקכללופיתוחלקידוםיציגיםארגוניםבפעולותתמיכה(4)

.שוויונייםמבחניםולפיזהחוקלפיהחלבמועצתלמטרותבהתאםוהכל,אתםולהפע
 

החקיקהבתחוםהמועצהאתללוותנדרשהמשרד .01 מנהל, ומסחררגולציה, השתתפות.
המועצהועדותבישיבות משפטבבתיוייצוג זאת. שלפעילותהמתחומיאחדבכל,
המועצה זאת. עצההמושלפעילותהמתחומיאחדבכל, העבודהדיניתחוםמלבדאך,

.המכרזיםודיני
 

 :ההתקשרות תקופת
חודשים(02)עשרשניםשללתקופהתהיהבמכרזהזוכההמשרדעםההתקשרותתקופת .00

"להלן)הזוכהלמשרדהמועצהביןהתקשרותהסכםחתימתמיום ההתקשרותתקופת:
בתקופותהראשונהותההתקשרתקופתאתלהאריךרשאיתתהיההמועצה"(.הראשונה
ההתקשרותתקופת:"להלן)פעםבכלחודשים(02)עשרשניםעדבנותנוספותהתקשרות

הנוספת 61)ששיםעלתעלהלאהכוללתההתקשרותתקופת"(. .במצטברחודשים(
הזוכהלמשרדהמועצהשלבכתבהודעהבאמצעותתהיהההארכה 31)שלושים, ימים(
 .הענייןלפיהנוספתאו/והראשונהתקשרותההתקופתתוםטרםלפחות

 
לעיל00בסעיףהאמורלמרות .02 עםההתקשרותאתלהפסיקלהחליטרשאיתהמועצה,

31הזוכהלמשרדתודיע,כןהמועצההחליטה.שהיאסיבהומכלעתבכלהזוכההמשרד
ביןההתקשרותתסתייםהימים31תוםולאחרזוהחלטתהעלובכתבמראשימים
ההודעהתוםעדיהאהשירותיםבגיןהתשלום.הזוכההמשרדמצדטענהכלללאיםהצדד
 .נוסףפיצויאו/ותשלוםוללאכאמור

 
:תשלום ואופן תמורה

 

בהיקףהשירותיםביצועעל₪ 010111שלבסךחודשי טרחה שכרתשלוםתעבירהמועצה .03
 .בחודששעות (וחמש עשרים) 12של

 
המכרזנשואלשירותיםשעתי טרחה שכרציוןשלבדרךצעתוהליתןבמכרזהמשתתףעל .04

 .ל"הנהחודשילהיקףמעברשינתנו
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השירותיםאתלמשרדלהעבירהמועצהאתלחייבכדילעיל04בסעיףבאמוראין .01
חודשיותשעות21שללהיקףמעברהמשפטיים השירותיםמתןשלמקרהכלכייובהר.
 .המועצהשלמראשאישורדורשחודשיותשעות21שללהיקףמעברהמשפטיים

 
 .המכרזבמסגרתנפרדניקודתקבללאלעיל04סעיףלפיההצעהכייובהר,כןכמו .06

 
 :במכרז להשתתפות סף תנאי

דיןכעורךמורשהוהינו,דיןלפיבישראלופועלהרשוםדיןעורכימשרדלהיותהמציעעל .08
המשרדעל.דיןכעורכירשומהשאינהשותפותאורשומהשותפותאודיןעורכיחברתאו

דיןעורכי1לפחותלמנות דיןעורכילמספרהמשותפתהצעהלהגישניתןלאכייובהר.
דיןעורכיכייובהר.משפטיתאישיותאותהובמסגרתאחדבמשרדמאוגדיםאינםאשר

לצורךאחדדמשרנחשביםאינםבלבדמשרדשירותיקבלתלצורךפיסימקוםהחולקים
.הצעההגשת

 
להגשתהמועדלפניהאחרונותהשנים(עשר)01-בלפחותבישראלברציפותפועלהמציע .07

 .הצעתו


עמהשישבעבירההורשעושלא,הדיןעורכיבלשכתחבריםהינםבוהשותפיםוכלהמציע .02
קלון עשרבמהלךהדיןעורכיבלשכתמחברותםהושעוולא, 01) האחרונותהשנים(

 .ההצעההגשתלמועדשקדמו
 
למטרותהפועליםלגופיםמשפטייםשירותיםמתןשלומוכחקודםניסיוןבעלהמציע .21

חמש)1לאורךציבוריות לפחותשנים( עשר)01מתוך, להגשתלמועדשקדמוהשנים(
ההצעות ציבורימינהלימשפטבתחום, אזרחימשפט, חוזיםדיני, ,מסחרימשפט,
מועצותאו/וסטטוטורייםגופיםשלדירקטוריוניםליווילרבות.תאגידיםודיניליטיגציה

.עירונייםתאגידיםאו/ומקומיותרשויותאו/וממשלתיותחברותאו/וחקלאיותיצור
וללאחובהלא)יתרוןיהווההחקלאותבענףמשפטייםשירותיםמתןשלקודםניסיון
 (.המכרזבמסגרתניקוד


 .ציבורייםגופיםעסקאותחוקלפיהנדרשיםהאישוריםבכללמחזיקהמציע .20

 
 . 01:11 בשעה /12.2.110 ליום  עד הוא הצעות להגשת האחרון המועד .22


להלןהמפורטיםההצעהבמסמכיהנדרשיםהפרטיםכלאתימלאהמציע .23 ניתניםאשר,

כלגביעלויחתום,/https://milk.org.ilשכתובתוהמועצהשלהאינטרנטבאתרלהורדה
בשני)כאמורידועלחתומיםההצעהמסמכיכלאתיכניסהמציע.ההצעהממסמכיעמוד

 .יהוד4החורשבדרך,המועצהבמשרדיויגישהסגורהלמעטפה(עותקים

https://milk.org.il/
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 :הבאיםהמסמכיםאתלהצעתולצרףהמציעעל .24

 (0-'אנספח)דיןעורךיידעלומאושרחתוםהמציעפרטיטופס; 

 (2-'אנספח);חברהנסח/מורשהעוסק/התאגדותתעודת 

 (3-'אנספח)ספריםניהולאישור; 

 ציבורייםגופיםעסקאותחוקפיעלבתוקףאישורים כיהמעידים0286-ו"התשל,
(:4-'אנספח)המציע

הכנסהמספקודתפיעללנהלשעליוהרשומותוכלהחשבונותפנקסיאתמנהל .א
;מוסףערךמסחוקי"ועפ

עליהןשמוטלעסקאותעללמנהלולדווחהכנסותיועלשומהלפקידלדווחנוהג .ב
;מוסףערךמסוחוקהכנסהמספקודתלפימס

 (1-'אנספח)ייצוגודוגמאותלקוחותרשימת,המלצותלרבותהמציעניסיון; 

 (6-'אנספח)המציעהצהרת; 

 (8-'אנספח)ענייניםניגודדרלהיעהתחייבות; 

 (7-'אנספח)פליליותהרשעותהיעדרעלהצהרה; 

 (2-'אנספח)סודיותשמירתבדברהצהרה; 

 (.01-'אנספח)04סעיףלפיהצעה 
 

:ההליך
מספרביןלחלקםאואחדלמציעההצעהמסמכיאתלמסוררשאיתתהאהמועצה .21

בעצםמסכיםהמציע.והבלעדיהמלאדעתהקולשיולפילנכוןשתראהכפיהכל-מציעים
 .הצעתוהגשת

 

הסףתנאיפיעלשיוגשוההצעותיבחנוזהבשלב–הסףבתנאיעמידהבחינת:'א שלב
.הנדרשיםוהאישוריםהמסמכיםכליבחנווכןבהצעהשנקבעו

 
 פי על' ב שלב לבחינת שעברו ההצעות את המועצה תעביר' א שלב מעבר לאחר 

 .בו המפורטים יטריוניםהקר
 

–ההצעהניקוד:'ב שלב
 ,אזרחימשפט,ציבורימינהלימשפט,החקלאותבתחום–ניסיון .א
ליווילרבות.תאגידיםודיניליטיגציה,מסחרימשפט,חוזיםדיני

או/וחקלאיותיצורמועצותאו/וסטטוטורייםגופיםשלירקטוריוניםד
 11  עד– עירונייםתאגידיםאו/ומקומיותרשויותאו/וממשלתיותחברות
 .נקודות

  נקודות 01 עד – קשר אנשי כולל – לקוחות ורשימת המלצות .ב
 נקודות 01 עד – ייצוג דוגמאות כולל המציע9המשרד פרופיל .ג
 . נקודות 01 עד – כללית התרשמות .ד

 
 מקצועי בפורום במועצה לראיון משרדים( חמישה) 2 עד יוזמנו' ב שלב בסיום 

 הבלעדי דעתה שיקול פי על זה לעניין תכנסש
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 אישיראיון:'ג שלב
נקודות 21 עד ניקוד כ"סה – המציעים עם ראיון תקיים המועצה 
כלליתהתרשמותבסיסעלהמציעיםיוערכוהראיוןבמהלך ייבחנוהיתרובן,

הבאיםהקריטריוניםבסיסעלהמציעיםוינוקדו ,קודםמניסיוןהתרשמות:
החקלאותתחוםעםמהיכרותשמותהתר בליווימניסיוןהתרשמות,

.ייצורומועצותסטטוטורייםגופים,דירקטוריונים
 

.'גושלב'במשלבנקודותכ"סה–הזוכהההצעהקביעת:'ד שלב


 :הזוכה בחירת
,שהיאהצעהבכלאוביותרהגבוההניקודבעלתבהצעהלבחורמתחייבתאינההמועצה .26

מירבאתשיבטיחוההצעותאוההצעהלבחירתהבלעדידעתהלשיקולנתונהוההכרעה
.למועצההיתרונות

 
זההזמנהכתבנשואההליךאתלבטלהזכותאתלעצמהשומרתהמועצה .28 סיבהמכל,

ומבלישהואטעםמכל,מחדשמכרזשלהליךלקייםאו/וכללזוכהלקבועלאאו/ושהיא
 .הבלעדידעתהשיקולי"פעהכל,החלטתהלנמקצורךכל


,טענהאו/ודרישהאו/ותביעהכללמשתתפיםתהיהלא,זההליךלבטלהמועצהתחליט .27

 .שהואסוגמכל


אשרהמציעיםשניאוהמציעעםמ"מולנהלחייבתלאאךרשאיתתהיההמועצה .22
המועצהשלדעתהשיקוללפיביותרהטובותנמצאוהצעותיהם  דעתהשיקוללפיהכל,

 .הבלעדי
 

אתולהאריךהצעותלהגשתהאחרוןהמועדאתלשנותהזכותאתלעצמהשומרתהמועצה .31
 .המועצהשתקבעבדרךתפורסםאשרבהודעה,נוספתלתקופההצעותלהגשתהמועד


שתמסורונתוניםמידעוכל,המכרזבמסמכיהכלולים,המועצהשמסרהוהנתוניםהמידע .30

ההליךבמסגרתהמועצה לשמרםמתחייבוהמציעהמועצהשלהבלעדישהרכוהנם,
לאחרלהעבירםאושהואשימושכלבהםלעשותולאמוחלטתבסודיות לצורךלמעט,

 .הצעתוהגשת


המוסמכיםהמשפטבבתייהיההמציעוהצעתההליךעםבקשרהבלעדיהשיפוטמקום .32
.יפו-אביב-תלבמחוז
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  להליך בהירות


תיפסלנהזובהזמנהלאמורםבהתאתוגשנהלאאשרהצעות .33 האמוראףעל. המועצה,
.מהותייםאינם,שלדעתה,בהצעתופגמיםלתקןלמציעלאפשררשאיתתהא

 
ממועדיום021למשךוכלשונהככתבההמציעאתותחייבבתוקפהתעמודההצעה .34

הגשתה מכלאומהצעתוהמציעבויחזורזהבסעיףהנקובההתקופהובמהלךבמקרה.
 .כמבוטלתההצעהאתלראותרשאיתהמועצהתהא,שהיאצורהבכלמנהמחלק


הצעתוקבלתאיעלהתקבלהלאשהצעתומציעלכלבכתבתודיעהמועצה .31 לאהמציע.

.מהמועצהכלשהםשיפויאופיצוילקבלזכאייהא
 
ההצעהבמסמכילאמורביחסהבהרותלקבלתבקשה/בשאלותלפנותרשאייהיההמציע .36

.02:11בשעה07.6.2102ליוםעדAviva@milk.org.ilל"הדואכתובתמצעותבאוזאת
עדהמועצהבמשרדיהתקבלואכןההבהרהשאלותכילוודאאחראייהיהלבדוהמציע
 .האמורלמועד


בלבדהמועצהבאתריפורסמוהבהרות/לשאלותהתשובות .38 שלהבלעדיתבאחריותם.

המועצהרבאתהתשובותפרסומיאחרלעקובהמציע בכתבתשובותרקכייובהר.
 .המועצהאתתחייבנההמועצהבאתרשיפורסמו


רשאיתתהאהמועצה .37 הצעותלהגשתהאחרוןהמועדלפניעתבכל, שינוייםלהכניס,

ההצעהבמסמכיותיקונים וזאתהמשתתפיםלשאלותבתשובהאוביוזמתה, שלבדרך,
בלבדהמועצהבאתרהודעהפרסום כאמורוהתיקוניםהשינויים. נפרדבלתיחלקיהוו,
 .המציעיםאתויחייבוההצעהמתנאי

 
בהירויותאישימצאמציע .32 השוניםההצעהמסמכיביןכלשהןהתאמותאיאוסתירות,

בכתביפרטם,בהםאחרפגםאוהתאמהיאכלאומהוראותיהםשונותהוראותביןאו/ו
-הבהרותלמתןבבקשהלמועצהפניהבמסגרת כןלאשאם מלהעלותמנועיהאהוא,
הסרלמען.כאמוראחריםפגמיםכלאו/והתאמותאיאו/וסתירותבדברטענהכלבעתיד
ספק התאמותאיאו/וסתירותאו/ובהירויותאילגביוהמחייבתהסופיתהפרשנות,

 .המועצהשלפרשנותהתהאכאמור
 
,סתירות,הבנהאי,טעותבדברהמציעשלטענהלכלתוקףיהיהלאההצעותהגשתלאחר .41

יהיהוהוא,זוהצעהבמסמכיהמופיעוענייןדברלכלבקשרב"וכיוצהתאמותאי,שגיאות
 .כאמורשגיאות,סתירות,טעויותעלמלהסתמךמנוע


במפורשאחרתנאמראםאלא .40 שינוייםבדברהמועצהבפרסומיהאמור, אותיקונים,

ההצעהבמסמכיהאמורעליגברכאמורהבהרות המקוריתהצעותלהציע שלבמקרה.
ספקהסרלמען.מביניהםהמאוחרבפרסוםהאמוריגבר,לאחראחדפרסוםביןסתירה
תיקוןלכלתוקףיהיהלאכימובהר שינוי, הסבר, מסמכילגביהבהרהאו/ופרשנות,
לאוהמשתתפיםלעילכאמורבאתרהמועצהשלבפרסוםבמפורשנעשואםאלא,ההצעה

.כאמורהמועצהי"עפורסמואםאלא,עליהםלהסתמךרשאיםיהיו
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 :להצעתו המציע אחריות

 

עםבקשרלמציעשייגרמושהםכללנזקיםאו/ולהוצאותאחריותבכלנושאתלאהמועצה .42
יךההלבמסגרתהצעתו הגשתלשםהבדיקותכלאתלבצעאחראייהיהלבדוהמציע.
 .בלבדאחריותועלתוגשוהיאהצעתו

 
–למועצהשייגרםנזקלכלבאחריותיישאהמציע .43 פרטמהכללתכתוצאה–ייגרםאם

בהצעתומטעהאו/ומדויקאינואו/ונכוןשאינו התחייבויותיואתימלאלאאםאו/ו,
.הצעתוי"עפ

 
 :ונציגות תהודעו

 

.זוהצעתולצורךאותויחייבוואלה'אבנספחכאמורפרטיואתיצייןהמציע .44
 
הצעתובטופסהמציעפרטילפיבפקסימיליהאורשוםבדוארתשלחנההודעות .41 הודעה.

הודעה.המשלוחממועדשעות82תוך,ליעדההגיעהכאילותיחשברשוםבדוארשנשלחה
ליעדההגיעהילוכאתיחשבבפקסימיליהשנשלחה ,המשלוחממועדעבודהיוםתוך,

,הפקסימיליהמשלוחעלההודעהמקבלאתטלפוניתבשיחהיידעההודעהששולחובלבד
.משלוחהממועדשעות24בתוך




,רבבכבוד



(צ"חל)ושיווקייצור-בישראלהחלבלענףהמועצה



 

8 
 

 

 

 מסמכי המכרז
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 טופס פרטי המציע –מכרז למסמכי ה 0 –' נספח א
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 נסח חברה ; עוסק מורשה9תעודת התאגדות -למסמכי המכרז  1 –' נספח א

 (יצורף על ידי המציע)
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 אישור ניהול ספרים  –למסמכי המכרז  3 –' נספח א

 (יצורף על ידי המציע)



 

12 
 

 

 

 גופים ציבוריים אישור לפי חוק עסקאות  –למסמכי המכרז  4 –' נספח א
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 ניסיון המציע  –למסמכי המכרז  2 –' נספח א
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 הצהרת המציע  –למסמכי המכרז  2 –' נספח א
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 התחייבות להעדר ניגוד עניינים –למסמכי המכרז  7 –' נספח א

 (ייחתם על ידי  כל חברי הצוות המוצע)
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 רשעות פליליותהיעדר ה –למסמכי המכרז  8 –' נספח א
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 הצהרה בדבר שמירת סודיות –למסמכי המכרז  / –' נספח א

 (ייחתם על ידי  כל חברי הצוות המוצע)
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 (04לפי סעיף )הצעת המציע  –למסמכי המכרז  01 –' נספח א
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 אישור על קיום ביטוחים –להסכם  1 –' נספח ב
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 הסכם התקשרות 

 /0110       ביום ביהוד שנערך ונחתם 

חלבבישראלהמועצהלענףה:בין

 1601112:מיקוד,28ד.תיהוד,4דרךהחורש

 אחד  דמצ"(המועצה:"להלן) 



 :לבין

 'חמר

נימצד ש"(היועץ"או  "היועץ המשפטי:"להלן)

 

לבחירתנותןשירותיםשלייעוץמשפטיקבוע10/2102'והמועצהערכההליךמכרזימס הואיל
"(המכרז:"להלן) במיקורחוץ נספח כמפורטבמסמכיהמכרזהמצורפיםלהסכםזהכ,

 .'א

והצעתונבחרהכהצעה,הגישהצעהבהליךועמדבכלתנאיההליך-ווהואיל 
המייצג"כעוד"גרתזוהציעאתעוובמס,הזוכהבהליך ד

 ;כהגדרתובמסמכיהמכרז,"(ד המייצג"עוה:"להלן)

הכישוריםוהואיל  בעל שהוא מצהיר המשפטי והיועץ השירותים, את לספק והניסיון הידע
;במועדיםובתנאיםהמפורטיםבהסכםזה,באופן,הנדרשים

כוהואיל  בזה ומצהיר מתחייב המשפטי הואכקבלןוהיועץ מעמדו זו להתקשרות הנוגע בכל י
;עצמאילכלדברועניין

בהתאם"ועוהוהואיל  למועצה המשפטיים השירותים את לתת הסכמתו את הביע והמייצג ד
ומצהיר המכרז ובמסמכי זה בהסכם המפורטים לתנאים התנאים, בכל עומד הוא כי

.יווהםמקובליםעל,המפורטיםבמסמכיהמכרזובהסכםזה

 

:לפיכך הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן

המבוא

 .המבואלהסכםזהמהווהחלקבלתינפרדהימנו .0
 

 .ולאתשמשנהלפרשנות,כותרותהסעיפיםבהסכםזההןלצורכינוחותבלבד .2



 

26 
 



 

 השירותים

עוה .3 באמצעות וכוללים שוטפים משפטיים שירותים למועצה יספק המשפטי ד"היועץ
ח נספכ – תהצוותהמוצעכמפורטבמסמכיהמכרזהמצורפיםלהסכםזהובאמצעוהמייצג

 :בנושאיםהבאים(ךלארקא)לרבות ,'א
 

 .ייעוץמשפטישוטףוקבוע .3.0
 

משפטיות .3.2 דעת חוות מתן פה, ובעל בכתב וממלאי, המועצה לדרישות בהתאם
 .במועצההתפקידים


 .ההמועצאומסמכיםמשפטייםבענייני/עריכהוניסוחשלמכתביםו .3.3

 
הכללפי,והתייעצויותוכןהשתתפותבפגישות,ההשתתפותבישיבותמוסדותהמועצ .3.4

 .צרכיהמועצה
 

 .3.1 טיפול כלשהו)כל מסוג ועסקאות התקשרויות ו(כולל במועצה עבור/שיידרש או
,משרדיממשלה)שלרבותביצועכלדיווחדרו,למולרשויותוגופיםכלשהםהמועצה
מקומיותרשויות ישראל, מקרקעי רשות הממשלתיות, החברות רשות מבקר,
 (.ב"רשםסימניהמסחרוכיוצ,החברותרשם,המדינה

 
 .ייעוץשוטףוליווישלממלאיתפקידיםבמועצהבמסגרתעבודתם .3.6

 
 .ליוויהליכיחקיקהבהםהמועצהלוקחתחלק .3.8

 
עובדים .3.7 באיתור משפטי וטיפול סיוע תפקידים, ממלאי ספקים, שירותים, נותני

 .ב"וכיוצ
 

נגדה .3.2 בהליכיםמשפטייםהמוגשים המועצה ייצוג לרבותתביעותכספיות, ,חוזיות,
 ונגזרות)מסחריות ייצוגיות (לרבות הליכים, באלו וכיוצא ,משפטייםמקרקעין
 .םמינהלייםאחרי,אזרחיים

 
ו .3.01 ו/הגשתתביעות הליכיםמשפטיים מינהלייםכלשהםבשםהמועצה/או פיאו על

 .לרבותהליכיגביה,צרכיה
 

כפישיידרשבמסגרתהייעוץ,ללאיוצאמןהכלל,('טיפולוכו,ייעוץ)כלשירותנוסף .3.00
למועצה הקבוע המשפטי ותחום, נושא בכל , זה מכלליות-ובכלל לגרוע מבלי אך

האמו כללי -ר משפטי ייעוץ אזרחי, משפט מסחרי, משפט הגבלים,ליטיגציה,
ותאגידים,עסקיים חברות דיני מינהלי, משפט ומקרקעין, קניין דיני רוחני, ,קניין

 .הוצאהלפועלודינינזיקין
 



 

27 
 





 
 .4 המוצע המכרז)הצוות במסמכי המשפטיים(כהגדרתו השירותים לאספקת אחראי יהיה

זה הסכם של תוקפו בתוקפת למועצה עוה, כי מובהר המייצג"אך הצוות)ד בראש העומד
השירותייהי(המוצע את ויבצע למועצה משפטיים שירותים שיעניק הראשי הדין עורך םה

 .באופןאישי
 

המועצהדהמייצגהואזהשינכחבאופןאישיבישיבותמוסדות"כיעוה,למניעתספקמובהר .1
בכלישיבהשבהתבקשהמועצהאת האישיוכן והכלאלאאםהדברנבצרממנו;תנוכחותו

מסיבו מיוחדים שתימסרנבמקרים עת למועצהה מראש ידו ל הדין, עורך לגבי תיאום תוך
 .המוצעעלידיהמציעמביןחבריהצוות,שיחליףאותו


לעיל .6 מהאמור לגרוע מבלי עוה, של ההתקשרו"החלפתו תקופת במהלך המייצג ד לרבות)ת

המוצע מהצוות אחר בחבר המועצה( של ובכתב מראש באישור ורק אך זה,תיעשה ובכלל
יענהאףהוא,אשרנדרש)דמייצגחלופי"בלתאישורמפורשלגביעוק לתנאיםהקבועיםכי

המכרז (במסמכי מובהר. עוה, של החלפתו בדרך"כי המייצג עלולהאחרתד לעיל מהאמור
 .להביאלהפסקתההתקשרותעםהיועץהמשפטי


יידרשומשפטיכלשהאוטיפול/כיככלשלצורךמטלהמסוימתו,עלאףהאמורלעילמובהר .8

יעמידהיועץ,אואנשיצוותנוספיםממשרדהיועץהמשפטי/אוסיועשלעורכידיןו/עירובו
 .המשפטיאתמלואכוחהאדםהמקצועישיידרשלכך

 
הצהרות והתחייבויות היועץ


 :היועץמצהירומתחייבבזהכלפיהמועצהכדלקמן .7


 .ובהסכםזהעםהמועצהלהתקשרות,אואחרת/חוקיתו,איןכלמניעה .7.0
 

היועץועובדיוהעוסקיםבמתןהשירותיםהינםבעליכלהאישוריםהנדרשיםעפ״יכל .7.2
תהיועץיספקא.ובפרטאישוריםלהפעלתעסקוומתןהשירותיםנשואמכרזזה,דין

השירותיםבהתאםלכלהדינים ההיתרים, הרישיונות, ההוראותוהנהליםהנוגעים,
ב.לעניין זאתמוסכם כל, השגת ההיתריםכי הרישיונות, באחריות, יהיו וכיוצ״ב
 .ועלחשבונובלבדהיועץ

 
הריאלה-לשםביצועהשירותים,לפידין,ככלשיידרשוהיתריםאורישיונותנוספים .7.3

בוהואמתחיי,ימצאובידיוויהיותקפיםלמשךכלתקופתההתקשרותעפ״יההסכם
 .הלהציגםבפניהמועצהלפידריש

 
,היועץבקיאומומחהבמתןהשירותיםעפ״יהסכםזהוהינובעלהיכולתהמקצועית .7.4

היועץמתחייבלהודיע.האיתנותהכלכליתוכ״אליועץאתהשירותיםעבורהמועצה
 .למועצהבאופןמיידיעלכלשינויבמצבדבריםזה
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הואיבצעאתהשירותיםבנאמנות .7.1 במומחיות, תמקובליםבמקצועיותוביעילו, לפי,

במועדיםובהיקףהנדרשיםע״י,לשביעותרצונהשלהמועצה,מיטבהנוהגהמקצועי
 .המועצה

 
ציבוריים .7.6 גופים עסקאות לחוק בהתאם ספרים מנהל היועץ והוא0286-והתשל״,

החוקהנ״למתחייב להמציאלמועצההעתקשלהאישורעלניהולספריםעפ״י או,
כתנאילביצועהתשלומיםעפ״יהסכם,עפ״יהחוקהנ״ללנהלספריםפטורמהחובה

 .זה

או/ו,כולהאוחלקה,היועץמתחייבשלאלהסבאולהעבירבדרךאחרתאתזכייתו .7.8

אוחובההנובעת/אולמסורלאחרכלזכותו/אולהעבירו/ו,כולואוחלקו,הסכםזה
 .צהמראשובכתבאלאאםכןניתנהלכךהסכמתהמוע,ממסמכיהמכרזומהסכםזה

 
לביןהמועצהעפ״יהסכםזההםיחסים,כיהיחסיםביןהיועץ,מוסכםומוצהרבזה .7.7

 .בהתאמה,קבלןעצמאיומזמיןשל
 

אונגדמיממשרדוהליכיםפלילייםאו/היועץמצהירומתחייבכילאמתנהליםנגדו .7.2
 .משמעתייםשללשכתעורכיהדין

 
אונגדמיממשרדוהחלטהבדברביטול/נגדווהיועץמצהירומאשרכילאהתקבלה .7.01

ו הדין עורכי בלשכת ו/חברותו הדין עורכי בלשכת חברותו השעיית חברות/או או
 .בלשכתעורכיהדיןמוגבלת

 
להיועץמתחייבשלאלבצעכלפעולההכרוכהבהוצאהכספיתלמועצהמבלישיתקב .7.00

 .ישורהמראשובכתבשלהמועצהא
 

ליועץ .7.02 מתחייב הרגילותולמתןהיועץ העבודה לשעות מעבר גם השירותים לנסוע,
 .יעילואיכותי,וליתןמענהמהיר,עבודהעלפידרישותהמועצהלפגישות

 
כלהעתבכלהעדכונים .7.03 הרלוונטיותולעדכן היועץמתחייבלהכיראתהוראותהדין

 .אוההלכותהנוגעותלשירותים/אוהחידושיםו/ו
 

להע .7.04 שלא מתחייב קבלתהיועץ ללא אחר שלישי צד לכל השירותים ביצוע את ביר
לענייןזהיובהרכיעובדיהיועץאשרהוצעועל.אישורמראשובכתבמאתהמועצה

וכלבקשהלביצועהשירותיםעל,בהצעתויהיוהמורשיםהיחידיםלפעולמטעמוידו
נוסףידי דין עורך או מרא/שותף אישור קבלת יחייב היועץ ממשרד ובכתבאחר ש

 .ההמועצמאת
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מתחייבהיועץלערוך,מבלילגרועמאחריותהיועץעלפיהסכםזהאועלפיכלדין .7.01

ולקיים חשבונו, על , ההסכם תקופת כל מקצועית)למשך אחריות ביטוח ,ולעניין
נוספותלמשך שנים (שלוש הנדרשים, הביטוחים כל את להיקף, המתאים ובהיקף

 .השירותים


 התמורה
זה .2 ובהסכם הפנייה במסמכי המפורטים השירותים הענקת תמורת של, רצונה לשביעות

המועצה התחייבויותיו, כל מילוי וכנגד אשר, התמורה את ליועץ לשלם המועצה מתחייבת
עשרים)21עלביצועהשירותיםבהיקףשל,מ"לפנימע₪02,111עומדתעלסכוםחודשישל

 .שעותבחודש (וחמש


כמפורטבהצעתשעתיט"שכליועץישולםל"שירותיםשינתנומעברלהיקףהחודשיהנלבגין .01
ה ידי על שהוגשה המחיר המכרזייועץ המועצהבהליך ידי על והתקבלה על, עומדת ואשר

 .מ"לפנימע,העבורשעסכוםשל


צהלהעבירלעילכדילחייבאתהמוע01איןבאמורבסעיףכי,מובהרומודגש,למעןהסרספק .00
כיכלמקרהשלמובהר.שעותחודשיות21אתהשירותיםהמשפטייםמעברלהיקףשליועץל

 של להיקף מעבר המשפטיים השירותים של21מתן מראש אישור דורש חודשיות שעות
 .המועצה


הסרספק .02 למען מובהרומודגש, הינהכוללת, תמורהזו כי סופיתוממצהאתכלהסכומים,

כי,והיועץמביןומסכים,תמורתמתןהשירותיםלמשךכלתקופתההתקשרותעוץילשיגיעו
 .יהיהזכאילתשלומיםנוספיםבגיןשירותיולמעטלהחזרהוצאותהואלא


ומוסכם .03 מובהר ספק למניעת בסעיף, כאמור משפטיים בהליכים ייצוג מלבד לעיל 2 כי

אלהוהוצאות משפטיים בהליכים הכרוכות בלבד, ובהם הפעולות, כל הייעוץ, ,הטיפול,
נכלליםבשירותים,שתדרושהמועצהמהיועץהמשפטי,ללאיוצאמןהכלל,ב"המטלותוכיוצ

ליועץ תשולם שבגינם בסעיף הנקובה התמורה לעיל2המשפטי יהיה; לא המשפטי והיועץ
ו אחרת תמורה לכל אלהאו/זכאי כל בגין נוספת ש, והשירותים העבודה היקף יידרשיהא

יהא אשר ממנו יהיה, לא זה השירותיםובכלל למתן הוצאותשהוציאבקשר להחזר ,זכאי
 .ב"שליחויותוכיוצ,צילומים,חניה,נסיעות–רךבלילגרועמכלליותהאמוא–לרבות


 .04 שוטף של תשלום בתנאי המשפטי ליועץ יועבר התמורה תשלום מסירת31+ כנגד ימים
 .מסכדיןחשבונית
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 קופת ההתקשרותת
חודשיםהחלמיום(שניםעשר)02הסכםזהיהיהבתוקףלתקופהשל .01

 .]ימולאלאחרבחירתהזוכהבמסגרתההליך]   ליום ועד
 

להאריךאתתקופתההתקשרותמושאהסכםזה,למועצההזכותהבלעדית .06 ,באותםתנאים,
 עד בנות נוספות התקשרות עשר)02בתקופות פעםחו(שנים בכל דשים . תקופתשובלבד

על לאתעלה הכוללת במצטבר(ששים)61ההתקשרות חודשים באמצעות. תהיה ההארכה
 המועצה של בכתב ההתקשרות(שלושים)31ליועץהודעה תקופת תום טרם לפחות ימים

 .אוהנוספתלפיהעניין/הראשונהו
 

השותףהמוצעמטעםהיועץעוזבאתמש .08 רדהיועץמובהרכימקרהבו יידרשהיועץלהציג,
ולמועצהיהאשיקולהדעתהבלעדילקבלאת,חלופיאשרמקייםאתכללתנאיהמכרזשותף

והשותף החלופי ו/המוצע אחר מוצע שותף ולקבל לדחותו ההתקשרות/או את לסיים או
 .07בהתאםלסעיף

 
לעתומכלסיבהשהיאבכ,כיהמועצהרשאית,מוסכםבזאת,לעיל 06 עלאףהאמורבסעיף .07

להודיעליועץהמשפטיעלסיוםההתקשרותעמועלפיהסכםזהבהודעה)ללאסיבהכלל ואף)
מבלישהדבריהווההפרהכלשהישלהסכםזהומבלישהדבריחייבאת,ימיםמראש 31של

 .בתשלוםפיצויכלשהוליועץהמשפטיאולמימטעמו המועצה

יםהבאיםיחשבוכהפרהיסודיתשלהסכםזהויזכואתהמועצההאירוע,בנוסףלאמורלעיל .02

 :לבטלאתההסכםבאופןמיידיבזכות

הוטלעיקולזמניאוקבועאונעשתהפעולהכלשהישלהוצאהלפועלעלכלאועלחלק .02.0

והעיקולאוהפעולההאמורהלאהופסקואוהוסרולחלוטיןתוך,מהותימנכסיהיועץ
 .ימים(שישים)61

או,כולםאוחלקם,הוגשהנגדהיועץבקשתפירוקאוניתןצוכינוסנכסיםלגבינכסיו .02.2
שהתקבלההחלטהעלפירוק הקפאתהליכים, צו ניתן או פשרהאו, אםהגיעלידי או

והפעולההאמורהאוההחלטהלאהופסקואוהוסרותוך (שישים)61הסדרעםנושיו
 .ימים

אםימונהמפרק .02.3 נאמן, מנהלמיוחדכ, קבועים(ונסנכסיםאו זמנייםאו או) עלעסקי
והמינוילאבוטלאוהבקשהלאנדחתה,אואםתוגשבקשהלמינויכנ״ל,רכושהיועץ

 .ימים(שישים)61תוך
ו .02.4 היועץ של השעייתו בדבר הדין עורכי לשכת מאת החלטה חברותו/קבלת ביטול או

 .בלשכתעורכיהדין
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 :ההוראותהבאות,ביןהיתר,יחולו,ובכלמועדשהוא,כםמכלסיבהשהיאעםסיוםההס .21

ההסכם .21.0 סיום לאחר גם לחול מיועד טיבו מעצם אשר זה בהסכם סעיף כל יישאר,
 .גםאםהדברלאצויןבמפורשבסעיף,בתוקפולאחרסיוםהסכםזהמכלסיבהשהיא

ו .21.2 לפגוע כדי זה בסעיף האמור בכל ז/אין מכל לגרוע ואו ו/כות סעד תרופה/או או
 .אועפ״יכלדיןבכפוףלהוראותהסכםזה/העומדיםלמועצהעפ״יהסכםזהו

שלאוהבאתו/אותביעהכנגדהמועצהבכלהקשורבביטולוו/ליועץלאתהיהכלטענהו .21.3
סיום הסכםזהלידי המועצהכדי, בביטולההסכםע״י לגרועבכפוףלאמורלעילואין

 .אועפ״יהסכםזה/רופהאחריםהעומדיםלרשותהעפ״יכלדיןומכלסעדאות


 אחריות וביטוח
הצדדים .20 בין מוסכם הכרוך, וכל זה השירותיםמושאהסכם לביצוע הבלעדית האחריות כי

 .תחולעלהיועץהמשפטיבלבדבהם
 

 שלישיאולצד/אואובדןשייגרמולמועצהו/אוהפסדו/היועץהמשפטייהיהאחראילכלנזקו .22
 לרכוש)כלשהו ו(לרבות ממעשה ו/כתוצאה מחדל ו/או טעות וכיוצ/או השמטה ב"או של,
 .אואיביצועם/אוביצועםו/אומימטעמובקשרעםהשירותיםו/המשפטיו היועץ
 

עלהסכםזהפוטרהיועץהמשפטיאתהמועצהואתכלמימטעמהמכלנזקו .23 או/בחתימתו
בא/והפסד שהינו אובדן כאמורלעילואו דין/חריותו עלפי או בכלמקרהשבו, ומוסכםכי

ו נזק/תידרשהמועצהלשלםפיצוי כל בגין תשלוםכלשהו הפסדו/או כאמור/או אובדן או
לעיל ו, פיצוי כל בגין המועצה את ויפצה ישפה המשפטי כאמור/היועץ תשלום או לרבות,

 .לאהגבלהבסכוםומידעםהדרישהוהכלל,שיהיוקשוריםלכךד"טעו"הוצאותושכ
 

לא,בגיןהאמורלעיל'מוסכםבזאתכיהיהוהיועץיתבעעלידיצדג,בלילפגועבאמורלעיל .24
ישלחהיועץהודעתצדג אולמימטעמה/למועצהו' ולאיחזוראליהםבכלדרךשהיא, וכל,

ו המועצה בהם שתישא או שתחויב תביעה/התשלומים עקב מטעמה מי ,כאמוראו
  .עלידיהיועץבלבד,לפיהעניין,ישופו/ישולמו

 
ותאפשר,המועצהתודיעלספקעלכלתביעהאודרישהאשרהופנתהכנגדווהנוגעתלפעילותו .21

 .אועלידימימטעמו/ליועץלהתגונןבפניתביעהבעצמוו
 

,בחששמתביעהאועק/היועץמתחייבלהודיעלמועצהמיידיתעלכלתביעהשהוגשהכנגדוו .26
עלכלנזקאוחששלנזקשארעלעבודותו אולצדג/וכן ומעובדיהיועץבקשרעם/ו' אולמי

אחריותושלהיועץלהודעותכאמורתחולגםלאחרתוםתוקפושלהסכם.השירותיםכאמור
 .זהולכלתקופתההתיישנותעלפידין


אוכלפיכל/אומימטעמוו/יהיועץולמעןהסרספקמובהרכיהמועצהלאתהאאחראיתכלפ .28

או/שיגרםעקבמעשהאומחדלשלהיועץו,בלייוצאמןהכלל,וזאתלכלובגיןכלנזק',גצד
 .אומימטעמו/ועובדיו
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כלדין .27 לפי לפיהסכםזהאו לגרועמאחריותהיועץהמשפטי מבלי מתחייבהיועץהמשפטי,

חשבונו לבטח על ה, ולטובת מועצהלטובתו ולחוד, ביחד רלוונטית, עת כל במשך ולקיים
ובמשך זה  לחוזה תקופתו לגמר תקופתההסכםועד ביטוחהאחריותהמקצועית(כל ולגבי

על האישור בטופס הביטוח המצוין שבדין–קיום אחריות קיימת עוד (כל הביטוחים, את
טופס האישור על :"הלןל) 1-'נספח בביטוחיםמסומןכ המפורטיםבטופסהאישורעלקיום

 .מהסכםזה המהווהחלקבלתינפרד ,"(חםקיום ביטו
 

קיום .22 על האישור טופס את המשפטי היועץ ימציא המועצה ידי על זה הסכם חתימת עם
על,ביטוחים חתום מטעמו-כשהוא הביטוח חברת ידי קיום. על האישור טופס המצאת

מהוביטוחיםבהתאם זהמהווהתנאי שללאמורבסעיף לתחילתעבודתו בהסכםותנאי תי
במשך,היועץהמשפטיישובויציגמדיתוםכלתקופתביטוח.היועץהמשפטיעלפיהסכםזה
וזאתללאצורךבקבלת,אתטופסהאישורעלקיוםביטוחים,כלתקופתחלותושלהסכםזה

 .כןדרישהמהמועצהלעשות
 

אותיקונםוהמצאתפוליסות/םכאמורלעילוכיעריכתהביטוחי,למניעתספקמובהרבזאת .31
אוהאישוריםעלקיוםביטוחיםלמועצהלאיהוואישורכלשהומאתהמועצהעל/הביטוחו

לכך בקשר המועצהאחריותכלשהי על התאמתהביטוחיםלהסכםזהולאיטילו ולאיהא,
 .כלדיןאולפי/פיהסכםזהו-כדילצמצםאתאחריותושלהיועץהמשפטיעלבהם

 
 סודיות

היועץהמשפטיומימטעמומתחייביםלשמורבסודכלמידעשיגיעלידיעתובקשרעםובמהלך .30
 .כלשהוכלמידעאוחומרבקשרעםהמועצה'השירותיםולאלגלותלצדג ביצוע

 
 או/במישריןאובעקיפיןבמידעו,היועץהמשפטיומימטעמומתחייביםבזהשלאלהשתמש .32

ו/במסמכיםו עלידו עלידיהמועצהאלאעלפיהוראות/אובכלחומרשהוכן אושנמסרלו
 .המועצה

 
 ניגוד עניינים

קיימתחשיבותלהבטחתהעדרניגוד,בשליחסיהאמוןהמיוחדיםשביןהמועצהלביןהיועץ .33
בהתאם.אוחששלקיומושלניגודענייניםפוטנציאלישלהיועץבמסגרתהשירותים עניינים

 .ניגודענייניםמכלסוגשהואבקשרעםהשירותים,ולאיהיהלו,היועץשאיןלו מתחייב,לכך
 

הוא,ככלשיסבורהיועץכיהואעלוללהימצאבמצבשלניגודענייניםאוחששלניגודעניינים .34
 .להודיעעלכךמיידיתלמועצהולפעולעלפיהוראותיה מתחייב


 כללי

 
הסכמ .31 ומבטל מאיין זה קודמיםהסכם ים הסכמות, בין, היו אשר ומו״מ יחסים מערכות

 .מחדוהיועץאומימעובדיומאידךבכלהנוגעלתחוםההתקשרותנשואהסכםזה המועצה
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ו .36 תוספת ו/כל שינוי בכתב/או ייעשו אם רק תוקף ובני מחייבים יהיו להסכם תיקון או

 .שניהצדדים וייחתמוע״י
 

נעותמפעולהאוארכהמצדהמועצהלאיחשבוכוויתורשלהמועצההימ,הנחה,שוםוויתור .38
  .הסכםזהאועפ״יכלדיןעפ״י
 

ליצורביןהצדדיםו .37 מימטעמהיחסי/אומימטעמםלביןהמועצהו/איןבהסכםזהכדי או
ומעבידעובד שליחות, או שותפות האמור. מן לגרוע מבלי הצדדים, כוונת ולמרות במידה

כפ בהסכםזההמפורשת ביטוי לידי שבאה י לשלםתשלום, כלשהו במועד תידרשהמועצה
ישפה,אומימטעמו/שררויחסיעובדומעבידבינהלביןהיועץהמשפטיו כי,שמקורובטענה

כלסכוםשהמועצהתידרשלשלםבהקשר היועץהמשפטיאת המועצהמידעםדרישהבגין
 .ד"טעו"לרבותהוצאותושכ,ל"הנ

 
והיוע .32 להסב רשאי אינו המשפטי ו/ץ להעביר ו/או זכות לשעבד מכוח/או כלשהן חובה או

 .בתמורהאושלאבתמורה,כולןאומקצתן,הסכםזה
 

כיהמועצהאינהמחויבתואינהמתחייבתלהעבירליועץהמשפטיאת,מובהרומודגשבזאת .41
 ענייניההמשפטיים בכל בכלל(הטיפול )או הדעתאםלהעב, מסויםלטיפולושיקול עניין יר

יהיהבידיהמועצהבלבד,כמוגםאתהיקףהטיפול,משפטישלהיועץהמשפטי אשרתהיה,
 .רשאיתלשכוראתשירותיושלכלעורךדיןאחראונוסףלפיבחירתה

 
דין .40 כל הסכםזהועפ״י לגרועמזכויותהמועצהעפ״י מבלי כל, המועצהתהיהרשאיתלקזז

המועצה,כמוכן.מכלסכוםשעליהלשלםלספקעפ״יהסכםזה,מאתהיועץסכוםהמגיעלה
אודבראחרהשייךאומגיעליועץהנמצאאצלה/אומסמךו/רשאיתלעכבאצלהכלסכוםו

 .מילאהיועץאיזומהתחייבויותיועלפיהסכםזהכלעודלא


כלהודעהשתשלחע״י.לכתובותהצדדיםלצורכיהסכםזההןכמפורטבמבואלהסכםזהלעי .42
שעותמעתהמסירהלמשלוח82אחדהצדדיםלמשנהולכתובתהנ״לתחשבכנתקבלהבתום

24בתום,ככלשנשלחהבפקסימיליה,במועדשנתקבלאישורטלפוניעלקבלתה,בדואררשום
 .עםהמסירהבפועל-ואםנמסרהביד,שעותממועדשליחתהבדואראלקטרוני

 
והסמכותהמקומי .43 זה עםהסכם מחלוקתבקשר בכל לדון הבלעדית אליו/ת הקשור כל או

ולאףבית,תהאנתונהאךורקלביתהמשפטהמוסמךלדוןבהמבחינתהענייןבעירתלאביב
 .משפטאחרלאתהאסמכותלדוןבכך

 
 :ולראיה באו הצדדים על החתום                                              
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