
 המועצה  המקומית  שעב

 

 2/2020 מכרז  פומבי  מס'

 חיצוני עירוני תובע שירותי למתן

 

המועצה  המקומית שעב  מזמינה  בזה  הצעות מועמדות מעורכי דין לצורך הקמת מחלקת 

" ביישוב ,כמפורט תובע עירוניוכן מילוי מטלות "והפעלתה  תביעות עירונית בשעב 

ובהתאם להנחיות  ומעביד, ללא קיום יחסי עובד בהמשך ,על בסיס מתן שירות קבלני,

 זה. בעניין היועץ המשפטי לממשלה,

הליך מכרזי  לאיתור וכי הליך זה הינו ,הצעת  מחיר   הגשת מועמדות וולכן מבוקש 

,  לחקיקה  עירונית  ו/או לרישוי   תובע  המועצה  המקומית  שעב מועמד לתפקיד  

 מטעם המועצה ומנהלייםטיים פליליים כים משפיהלעסקים , ו/או לחוקי  עזר ולטיפול  ב

 .זה בעניין

 

 ומופנה לשני המינים מכרז זה מופנה לעורכות דין או לעורכי דין,*

 .כאחד,וכי המינוח הוא להקלה בלבד

 

 :  תיאור  התפקיד

 הקמת מחלקת  תביעות עירונית  ברשות המקומית . .1

 קיום מטלות תובע/ת  עירונית לרשות  המקומית  עפ"י הסמכה      .2

 לממשלה   לטיפול  בעבירות  רישוי המשפטי   היועץמאת           

 וחקיקת  עזר  הניקיון,אכיפה סביבתית ודיני שמירת עסקים          

 עירונית .        

 הליכים משפטיים בענייני אכיפה.      הכנת כתבי אישום וניהול 3

 ביישוב עירונית          

 ייצוג המועצה בהליכים פליליים או מנהליים בענייני אכיפה .4



 .פלילית           

 אכיפה.  בעניין.   טיפול בצווים מנהליים ושיפוטיים 5  

 אה או רישוי עסקים   כה והנחיית הפקחים או מחלקת התברו.    הדר6   

 בענייני אכיפה פלילית  עירונית.          

 השירות לפי מכרז זה או ההתקשרות,הינה אישית בלבד,וחל איסור           

 העברה או הסבת ההתקשרות לעו"ד אחר,למעט במקרים חריגים            

 .ובאישור הפרקליטות           

 

  -:  דרישות התפקיד

 עורך  דין  בעל  רישיון  ,בעל  רישיון עריכת  דין  בישראל  בוותק .1

 רצופות . שנים  5 -שלא  יפחת  מ         

 .מוכח בניהול הליכים פליליים וסדר דין פלילי וניסיוןידע יתרון ל .2   

 בנושאים  הכרוכים  בתיאור  התפקידבעל  בקיאות וניסיון  .3   

                                                ויהיה בעל הסמכה לשמש כתובע מטעם היועמ"ש לממשלה או שהוא בעל כשירות           

 לא יאוחר מתחילת מילוי תפקידו בפועל. לקבל הסמכה  כזו,

 .חובת נוכחות יום בשבוע במועצה.        4

   

        

 

 השתתפות  במכרז  ו/או  במינוי   תנאי  כשירות ותנאי  סף לצורך

 -המציע/ המגיש  יהיה ויקיים התנאים הבאים: 

 

 במכרז שצוינותנאי הכשירות הנדרשים בדרישות התפקיד  .1

 

 וידע מוכח בניהול הליכים פליליים בענייני אכיפה  ניסיון .2



 

 שנים5 -עורך דין בוותק שלא יפחת מ .3

 

 ,ולעובדים בכיריםהעדר ניגוד  אינטרסים וקרבה משפחתית לראש  הרשות  .4

 .ולמלא טופס העדר ניגוד עניינים הרצ"ב

 

 לא  הורשע  בעבירה  פלילית  ו/או עבירה משמעתית    .5

 

 

  עיסוקיו  האחרונים  לא יוצרים  ניגוד  עניינים  עם תפקידו   .6

 לעומת יתר עיסוקי   משרדו ,  כשיבחר . עירוני, כתובע  

 לא  הוכרז  כפושט  רגל  או כמוגבל  באמצעים .     . 7    

      השפה  העברית והערבית  קרוא  וכתוב  ברמת שפת   חובה ידיעת      . 8    

    אם ,לאור קיום והצורך בקריאה וכתיבת מסמכים  בשפה              

 .הערבית              

 

 . תקופת ההתקשרות.    8

על בסיס , הזכייהמיום הודעת שנים(  שלוששנים )   3נקבעה ל   ההתקשרות תהיה 

כאשר ששת  שנים נוספות. 3-עם אפשרות למועצה להאריך בשנות התקציב ,

,ואילו יתר התקופה תהיה לאחר עמידת  ניסיוןהחודשים הראשונים יחשבו כתקופת 

 . הנ"ל הניסיוןהתובע בתקופת 

ועקרון  למען הסר ספק ולמען לשמור על תקינות הליך הבחירה והתפקוד של התובע,

מותנים בתנאי מתלה ,ושעקרו  מובהר כי המינוי וההתקשרות יהיו, עצמאות התובע,

 .  8.1100הנחיית היועץ המשפטי לממשלה מס' ' קיום 

 

     שעה  10.02.2022המועד  האחרון  להגשת ההצעות  הוא  עד  יום  . 9

            12:00  .  

  שבבנייןלתיבת המוכרזים   תוגשנה ידנית בלבדההצעות 

 ולא תתקבלנה הצעות בדאר. במועד שנקבע המועצה          

 

  ההצעה אשר  תוגש  ע"י  המציע  תהיה  לתשלום חודשי   .10



  בנספח    במכרז או המפורט בסיס  האומדן    על    גלובאלי         

 למכרז  זה .         

  המועצה  רשאית לפצל  בין  מטלות   ו/או השירותים  אשר  יוענקו   .12

 על ידי עוה"ד .          

 או כל הצעה   לבל  את ההצעה  הזולה  ביותרהמועצה איננה  חייבת  .   13  

 .  אחרת             

  -לצרף להצעתו צילום רישיון עו"ד  בתוקף  והמסמכים  הבאים : מחויבהמציע   .14

    הצהרה כי  לא  הורשע  בעבירה  פלילית  או משמעתית   א( 

 כאמור .                  

 וניסיונוציע דף מקוצר לקורות חיים אישי  של המ ב( 

 הוכחות  ניסיון  ועמידה  בתנאי  כשירות . ג( 

 המלצות  במידה  וברשותו . ד( 

 להמציא אישור ניהול ספרים כחוק ו/או התצהירים  מחויבהמציע  .15

 המצ"ב לאחר מילויים כדין.          

      :  כאמור ,במכרז  זה נכתב  בלשון  זכר  אך  הוא מופנה  הערה  .16

 אותו  בהתאמה לגברים ולנשים  כאחת  , ויש   לקרוא         

 וכן   בחירת המציע הזוכה תהיה על בסיס שיטת הניקוד.     . 17

  המפורטת ,"הועדה  המקצועית" והמלצת  התרשמות וניקוד             

  הצעת שקלול ועל בסיס ן הותנאי סף מהותי במכרז   ,ו  כנספח             

 התמחור של המציע.            

 מצ"ב הרכב "הועדה המקצועית "ועקרונות הניקוד ומהווים        *             

 נפרד מתנאי המכרז. חלק בלתי                 

 נקבע  סיון והצורך בהתארגנות,י.    המועצה מודיעה כי לאור תקופת הנ18

   כאשר נלקח  מורה במכרז,אומדן ראשוני לעלות החודשית  ו/או לת        

 והצורך להגדלת או שינוי המסגרת     בחשבון התקציב המאושר,          



 ןשהוא נקבע על דרך האומד התקציבית הפרטנית למטלות,        

      שח ------------------במילים   )שח ומע"מ  6,250ך בס          

 ."(האומדןומע"מ()להלן :"         

  % 10לאומדן עד המציע  יגיש הצעת תמחור בהנחה          

 מהאומדן  וכל  הפחתה או תוספת בשיעור אחר תחשב כפסולה.        

. 

 .   המציע יהיה רשאי להגיש מועמדות והצעה לתמורה כספית חודשית 19

 .10%או הפחתה מהאומדן בשיעור עד         

 

 ת מחיר .לוטה  :  דף  הצע **

 נספחי המכרז                         

 מוצע .  א(טיוט העסק ) הסכם  

 

 

 בברכה           

 מחמוד בוקאעי      

 ראש  המועצה  המקומית שעב     

 

 

 

 

 

 

 



 נספח מכרז תובע עירוני בשעב                          

 עקרונות הניקוד                                 

להלן עקרונות הניקוד ומשוואת הניקוד לצורך קביעת מומלצים לתפקיד ומטלות 

 -"תובע עירוני בשעב" והן כדלקמן:

 -:הועדה המקצועית" תהיה מורכבת מהחברים  כדלקמן" .1

 מנכ"ל המועצה .א

 גזבר המועצה .ב

  היועץ המשפטי של הרשות .ג

 

הניקוד שיערך למועמדים העונים על תנאי המכרז יהיה לפי המשוואה או טבלת  .2

 ההערכה, שתתבצע על ידה,

המועמדים והתרשמות מהם או  ההערכה של המועמדים תתבצע על בסיס ראיון .3

ומרכיב  ,זמינות והתאמה אישית, כללי ופרטני וניסיוןלרבות ידע   ,מניסיונם

 .המחיר

 

 

 -:הניקוד יהיה על בסיס הפרמטרים הבאים .4

 נקודות מתוך מאה.  5עד  יינתנועבור התמחור  .א

 כאשר ההנחה מקסימלית  תזכה המציע ב חמש נקודות.

 75יהיו בשני המרכיבים עד  המציע, וניסיוןהתרשמות והערכה אודות ידע  .ב

 נקודות מתוך מאה.

 נקודות מתוך מאה 10התרשמות אישית מההופעה  יהיו עד  .ג

 .נקודות מתוך מאה 10לות יהיו עד יעזמינות המציע למתן השירות בי .ד

 

 

 

 

 

 

 

 



 הצעה  והצהרת המועמד    

 

אני  הח"מ  עו"ד____________________________ ת.ז. 

___________________ 

 מספר  רישיון  עו"ד __________________

 כתובת משרדי :________________________

 

קראתי את  תנאי המכרז לאיתור והעסקת תובע עירוני בשעב ועקרונות  .1

   לרבות שיטת הניקוד  התקשרות המועצה 

הנני  . שעבהמקומית    עם עו"ד  אשר  ישמש  כתובע  עירוני למועצה  

  -: מצהיר  ומאשר  כדלקמן

 אני מגיש  הצעתי למתן השירותים נשוא המכרז  על  בסיס  המכרז   2

  המשפטי לממשלה     היועץהוא  אישור   לה תוידוע לי  כי תנאי מ           

 הסמכה  שנתית לשמש             לענייןאו מי מטעמו             

 במידה וההסמכה הנ"ל  לא  תוענק  ו/או   עירוני  וכי כתובע             

 תופסק הסכם  הטיפול כתובע   עירוני של  הרשות מבוטל              

 בהסכמה .           

הדרוש במכרז  ועונה  על תנאי המכרז  והניסיוןאני  בעל  הכישורים   המתאימים   .3

 ולראיה  אני     

 . ם לתנאי המכרזהנדרש  ומסכי מצרף  התיעוד              

     אין לי כל  קרבת משפחה פסולה עם  מי מהנהלת   המועצה  ו/או  .4

 המחלוקת  ברשות  המקומית   חברי המועצה ו/או   מנהלי           

 העדר ניגוד וטופס  על הצהרת ו ואני חותם בזה ו/א         

 בומצ" עניינים הנהוג במשרד הפנים ו/או בפרקליטות.           

 לא  הורשעתי בעבירה  פלילית  ו/או  בעבירת משמעת  ולא   .5

 משמעתי או פלילי . מתנהלת  נגדי  חקירה  או  הליך 

 אני מציע כי  בתמורה  למתן  שירותי  תביעה  עירונית  אהיה זכאי  .6



סכום  גלובאלי חודשי בסך  לקבל מהרשות המקומית    

 ______________ש"ח בתוספת מע"מ  כחוק .

 -----מציע תוספת/ הפחתה מהאומדן בסכום חודשי שקלי בסך אני .7

 לחודש מעבר      ------------

 לעיל. ואם לא ארשום הסכום יחשב כאפס בלבד. 6להצעתי בסעיף             

      המשפטי     יועמ"שאני מסכים להיות כפוף בעבודתי להנחיות  ה .8

 הרשות  כפי  שיהיו  מדי פעם . לממשלה  ו/או  התובע   המשפטי  של         

 שבו, וההתקשרות בין   וההתכתבויותכתובתי לצורך  המכרז    .9

  -הצדדים  הינה  כדלקמן :          

 כתובת_________________________ 

 פקס: _________________ 

 דוא"ל:______________________________. 

 היה בדוא"ל לעילאני מסכים כי כל התכתבות ביננו תבערה : 

 

 

חותמת   חתימה ___________________

__________________________ 

 תאריך ___________.

 

 

 תיעוד   ודף  קורות חיים . 1 :לוטה 

 יעת ניגוד ענייניםנטופס איתור ומ  .2

             

 

 

 



 

 הסכם  התקשרות    

 בין                 

 המועצה  המקומית שעב   

 להלן:"המועצה"()   

 ;מצד  אחד          

 לבין     

 

   _________________________ 

   ________________________ 

  )להלן:" עוה"ד"(   

 ;מצד  שני          

 

והמועצה  פרסמה  ברבים  מכרז  איתור לתפקיד תובע  עירוני למועצה    הואיל 

אזרחיים ומנהליים )מחק  את המועצה  בתיקים    ומתן  שירותי  ייצוג  

 המיותר(.

והעו"ד הגיש מועמדות לתפקיד  הנ"ל ו/או למתן השירותים    והואיל 

 בסיס  יחסי  עובד ומעביד .  הנ"ל  על  בסיס  קבלני ולא  על  

והמועצה   החליטה על בחירת ומינוי  תובע  עירוני לעיל   והואיל 

 הזוכה  במכרז   לעבודות הנ"ל .בהיותו    למועצה ו/או להעניק  השירותים 

 והצדדים מעוניינים  להסדיר  היחסים ביניהם .  והואיל 

  -לאור  זאת  הוצהר והותנה  והוסכם כדלקמן :

המבוא להסכם  זה מהווה חלק  בלתי נפרד ממנו ,לשון  זכר משמעו  גם   .1

 לשון נקבה  וההסכם  והמכרז  מתייחסים  לשני  המינים   באותה  מידה .

 

 תנאי  המכרז  מהווים  חלק  בלתי נפרד מההתקשרות . .2

 



עוה"ד יעניק  למועצה  שירותיו  כתובע  עירוני  של המועצה  כפוף  .3

לקבלת  הסמכה  מאת היועץ  המשפטי לממשלה לפי  הנחיות  היועמ"ש 

 ,ואלה  יהוו  תנאי מטלה להתקשרות  בין המועצה לבין התובע .

 

 

 

ועצה יעניק שירותי  ייצוג משפטי לרשות עוה"ד במידה  ויבחר  ייצג  המ .4

המקומית  כאשר  המועצה   היא  תובעת  ו/או נתבעת או  עותרת  או 

 משיבה ולא  כולל  הליכי משמעת .

 

 

 

 3ועד       --------תקופת ההתקשרות הינה  על  בסיס  שנתי  אשר  יחל מיום  .5

תקופת כאשר תקופת ששת החודשים הראשונים יהיו  ,הזכייה.מיום שנים 

 .ניסיון

 

מוסכם ומוצהר  בין הצדדים  כי היחסים    -:  אי תחולת  יחסי  עובד ומעביד .6

בגין  חוזה  זה הינם  יחסי  מזמין עבודה  וקבלן  ואין  ולא יחולו  על 

עוה"ד  יחסי  עובד ומעביד  ואין  כוונה לתחולת  יחסים מעין  אלה  בין 

 הצדדים .

 

 

 

ידוע לצדדים כי אישור והסמכת היועמ"ש או מי מטעמו  -:תנאי מתלה .7

 היועמ"שוכי אם ההסמכה מאת  כתובע עירוני היא תנאי מתלה להסכם זה,

ועו"ד לא יהיה  יופסק תוקפו של הסכם זה. חלילה, תישלללא תחודש או 

חודשי חפיפה  עם תובע חליפי ומסירת החומרים  3זכאי לקבל  שכר מלבד 

 הרלוונטיים

 

  -: התמורה  .8

 

המועצה  מתחייבת לשלם לעו"ד עבור -עבור  התביעה העירונית  (א

₪ +  6,250מטלותיו  כתובע עירוני שכר  טרחה  חודשי בסך של

 לכל  חודש   15-מע"מ  וזאת  לא יאוחר  מ

בנוסף  המועצה  תשלם  לעוה"ד או  לגופים הרלוונטיים  אגרות  (ב

 מומחים  ,  אם יהיה  צורך  וזאת עם  דרישה .  חו"דו/או  

  



הצדדים  יפעלו לקיום  הסכם  זה  בהגינות ובתום לב וכפוף  לעקרונות  .9

 מכרז  האיתור  שפורסם .

 

 

 ולראיה באו הצדדים של החתום :        

 

 

 

  ___________________     __________________ 

              ע העירוני התוב            ומית שעב המועצה המק    

 . ע"י ראש המועצה, הגזבר והחשב המלווה           

 


