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 מועצה אזורית דרום השרון

עורכי דין לצורך מתן שירותים משפטיים  מאגר להקמת   – 1/2023קול קורא 

נוהל התקשרויות לביצוע עבודה מקצועית   לפי  בתחום התעופה האזרחית

 ממכרז הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים בפטור 

 , כמפורט בקול הקורא. עורכי דיןהמועצה מזמינה בזה הצעות במסגרת קול קורא להקמת מאגר 

 . www.dsharon.org.ilאתר האינטרנט של המועצה בכתובת: בבתנאים המפורטים לקול הקורא ניתן לעיין 

תיעשה היועצים  למאגר  ב  –)להלן    08:30בשעה    25.01.2023ליום  עד    הרשמה  ההגשה"(   מקוון  אופ "מועד  ן 

 [./https://dsharon.vendors.co.ilבאתר: ]

 

 

 בכבוד רב,

 אושרת גני גונן 

 ראש המועצה האזורית דרום השרון
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 יועצים לצורך מתן שירותים משפטיים   למאגר קול קורא לרישום

 האזרחית בתחום התעופה 

מאגר עורכי דין לצורך מתן  הקים  ל( מבקשת  "המועצה"/"המזמינה"  –המועצה האזורית דרום השרון )להלן  

  ,(מאגר נותני השירותיםו/או  רשימת נותני השירותים    - )להלן    שירותים משפטיים בתחום התעופה האזרחית 

, ובהתאם  1958-לתוספת השנייה בצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( התשי"ח    8בהתאם להוראות סעיף  

קשרויות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות  נוהל הת  8/2016להוראות חוזר מנכ"ל משרד הפנים  

 . מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים בפטור ממכרז

המתמחה בתחום התעופה, אשר ילווה את המועצה  שיבחר מתוך המאגר, מעוניינת להתקשר עם עו"ד המועצה 

כגון: נתיבי תעופה חלופיים, המראות ונחיתות בשעות הלילה    וייצגה בכל נושא התעופה האזרחית מעל ישוביה

  .למען הסר ספק, השירותים יסופקו במתכונת של "נותן שירותים"וכיוצ"ב.  

למאגר   המצטרף  שירות  לנותן  להבטיח  כדי  המועצה  למאגר  בהצטרפות  ו/או  זה  בתהליך  אין  כי  מובהר, 

ירותים כלשהם, והמועצה לא תהיה מחויבת להתקשר  התקשרות כלשהי ו/או היקף התקשרות כלשהו לביצוע ש

 עם כל נותני השירות שהצטרפו למאגר המועצה.  

 פניה זו מיועדת לגברים ונשים כאחד.

 : תנאי סף להצטרפות למאגר נותני השירותים .1

   -רשאים להיכלל במאגר רק נותני שירותים העומדים בתנאים / דרישות המצטברות כמפורט להלן 

 תואר במשפטים ובעל רישוי מקצועי תקף.המבקש הינו בעל  .1.1

ובייעוץ שוטף לרשויות מקומיות ו/או גופים  תעופה האזרחית  ה דין המתמחה בתחום    ךעורהמבקש הינו   .1.2
 ם המבוקש.בדגש על ייצוג, ליווי וייעוץ בתחוציבוריים אחרים 

,  2018  -2022שנים לפחות, היינו    5  שלשנים לפחות ובעל ניסיון    10עורך דין בעל וותק של  המבקש הינו   .1.3
רשויות המדינה    ו/אוכגון: רשויות מקומיות  לגופים  בתחום התעופה האזרחית  במתן שירותים משפטיים  

 .או גופים ציבוריים גדוליםו/

המבקש פועל באמצעות עסק עצמאי וברשותו אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק   .1.4
 , והתקנות לפיו. 1976- ציבוריים, התשל"ועסקאות גופים 

 . 1976- ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו2המבקש עומד בתנאים הקבועים בסעיף  .1.5

 המבקש נעדר זיקה לחבר מועצה ו/או עובד המועצה.    .1.6

 מין למתן השירותים המשפטיים באופן מיידי. המבקש ז .1.7

 

 הוראות כלליות   .2

אין בהקמת/ עדכון המאגר התחייבות כלשהי של המועצה לפנות רק לרשומים במאגר, כולם או חלקם,  .2.1
 לקבלת הצעה או הצעות כלשהן לביצוע עבודה כלשהי ו/או קבלת שירות כלשהו.  

שירשמו במאגר באתר האינטרנט של המועצה    נותני השירות המועצה תהיה רשאית לפרסם את שמות   .2.2
 את הסכמתו לכך.  שירות מביע נותן ה,  ובהגשת בקשה להצטרפות למאגר ,ו/או בכל דרך אחרת

 יועציםהגשת בקשה להיכלל במאגר ה .3
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שו את מועמדותם, בצירוף המסמכים הנדרשים באופן  יגי  יועציםנותני שירות המעוניינים להיכלל במאגר ה  .3.1
באתר:] יאוחר  [/https://dsharon.vendors.co.ilמקוון  לא  מיום    מיום,  יאוחר  תאריך  רביעילא   ,

 מובהר, כי ניתן להגיש הצעות אך ורק באופן מקוון.  .8:30עד שעה   25.01.2023

   -המסמכים הבאים  כלהבקשה תוגש בצירוף  .3.2

 רישוי מקצועי תקף של נותן השירות ושל עובדיו הרלוונטיים לתחום השירות; .3.2.1

 של נותן השירות ושל עובדיו הרלוונטיים לתחום השירות;  תעודות השכלה .3.2.2

 פרופיל משרד עוה"ד ופירוט ניסיון מקצועי; .3.2.3

 ; 1כמפורט בנספח  תצהיר ניסיון בפורמט הרשות .3.2.4

 ; ה תקפה בדבר היות המשתתף עוסק מורשה/פטורתעוד .3.2.5
 ; אישור ניהול ספרים ואישור ניכוי מס במקור .3.2.6
 ; 2כמצורף בנספח הצהרה בדבר היעדר ניגוד עניינים  .3.2.7

גופים ציבוריים, תשל"וב2תנאי סעיף  ל  בהתאםתצהיר   .3.2.8 - )ב( לחוק עסקאות 
   .3, כמצורף בנספח 1976

 אישור ניהול חשבון בנק/צילום שיק;  .3.2.9

לצורך מתן שירותים עתידיים  לעיל,  הקבוע  את כי המאגר יהיה פתוח לרישום גם לאחר המועד  מובהר בז .3.3
 שהמועצה תבקש לצרוך. 

   יועציםבחינת הבקשות להיכלל במאגר ה .4

ע"י   .4.1 ייבחנו  המשפטיתהבקשות  המחלקה  מטעם  עו"ד  ו/או  המשפטית  "המחלק  )להלן  היועצת   :
 (. המשפטית"

 . , ירשמו במאגרהמחלקה המשפטית/ בקשות שיעמדו בדרישות הסף וימצאו מתאימים ע"י  מציעים .4.2

כי   .4.3 ולקבל שירותים    איןמובהר בזאת  כדי לחייב את המועצה לחתום על הסכם  באישור רישום במאגר 
 מנותן שירותים כלשהו הרשום במאגר.  

ה .4.4 את  המועצה  תבחן  למאגר,  הרישום  ביצוע  הרלאחר  השירות  נותני  בצעות  למאגר  התאם  שומים 
 השירות עימ היא מעוניינת להתקשר.  ןלקריטריונים המפורטים להלן ותבחר את נות 

 שיקולי המועצה בבחירה מתוך המאגר /יועציםניהול מאגר ה  .5

 המועצה שומרת על זכותה לעדכן, מעת לעת, את המאגר.  .5.1

  נותני שירות מאגר כדי למנוע מהמועצה לפעול בכל עת להרחבת המאגר ולצרף מעת לעת  האין ביצירת   .5.2
 על פי צרכי המועצה.   נותני שירות  חדשים למאגר ו/או לאתר באופן יזום

   -, ובין השאר, בהתאם לאמור להלן , תעשה על פי צרכי המועצהמאגרשייכללו ב לנותני השירותהפניה  .5.3

המועצה את נותני השירות אשר יירשמו למאגר בהתאם עם סיום הליכי הרישום, תבחן  .5.3.1
 לקריטריונים המפורטים להלן. 

אשר תובא לאישור    תלאחר בחינת נותני השירותים, תגבש המועצה המלצה להתקשרו .5.3.2
 ועדת ההתקשרויות במועצה. 

ביחס  מחויב למסור למועצה הודעה בכתב על כל שינוי שחל אצלו  מאגר היועצים  נותן שירות שייכלל ב  .5.4
  14וזאת לא יאוחר מתוך  ,  לתנאי הסף כמפורט לעיל, כולל ביטול ו/או התלייה ו/או אי חידוש של רישיון

 יום ממועד שנודע לספק על השינוי. 
 בכבוד רב,                                                                                                           

 אושרת גני גונן                                                                                                                      
 ת דרום השרוןראש המועצה האזורי                                                                                                                   

https://dsharon.vendors.co.il/
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 1נספח 

 המציע קודם של  ןניסיומידע בדבר 
 

הח"מ "  ת.ז.    ______________  אני  )להלן:  הניסיון  "(  המציע ______________  אודות  המידע  כי  בזה 

המקצועי בטבלה שלהלן נכון. ידוע לי כי אי דיוק בפרטים שנרשמו בטבלה הנ"ל יפסול את המועמדות לשמש  

 כנותן שירותים משפטיים בתחום התעופה האזרחית.  

 
שם הרשות המקומית ו/או  

הגוף עבורו בוצעו  
 השירותים 

 השירותים שבוצעו תיאור 
 

מועד ביצוע  
 השירותים 

 

ברשות   איש קשר פרטי
המקומית ו/או הגוף עבורו  

 בוצעות השירותים
 )שם, תפקיד, טלפון נייד(

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 .ןרצוי לצרף המלצות ככול שישנ

 

 בכבוד רב, 

 
_______________________               

 חתימה וחותמת             
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 2נספח 

 התחייבות למניעת ניגוד עניינים 

, ככל שיחתם ביננו הסכם התקשרות המועצה האזורית דרום השרון )להלן "המועצה"(אני הח"מ מתחייב כלפי  

 כי: למתן שירותים משפטיים

עם מתן השירותים    שיגרום לי להיות במצב של ניגוד ענייניםלא אעסוק או אתקשר בכל דרך שהיא בעיסוק    1

 כאמור לעיל, בין במישרין, בין בעקיפין. 

נגד    2 שהועברו לטיפולי במסגרת    בענייניםהמועצה  לא אייצג או אתן שירותים משפטיים מסוג כל שהוא 

 ההסכם. 

נגד    3 שהוא  סוג  מכל  משפטיים  שירותים  אתן  או  אייצג  בענ המועצהלא  אף  לטיפולי    יינים,  הועברו  שלא 

של חצי שנה לאחר סיום הטיפול בתיק,    במסגרת הסכם זה, כל עוד עומד ההסכם בתוקפו, ולמשך פרק זמן

 ובכתב תקופה קצרה יותר.  מראש המועצה אלא אם אישר נציג  

שש לניגוד  ניגוד עניינים או ח  , לאלתר, על כל תיק בטיפולי אשר עלול להעמיד אותי במצב שללמועצהאודיע    4

 .המועצהעניינים, ולפעול על פי הוראותיה של  

 ניגוד עניינים בהתחייבות זו מתייחס:  5

מי כל  של  האישיים  לענייניהם  ראשונה;  מדרגה  משפחתי  קרוב  של  עניינו  פועלים    לענייני;  שעובדים/ 

ו של תאגיד אשר לי  מייעצים; לעניינ  במשרד; לעניינו של לקוח שאני, מעסיקי, שותפי או עובדי מייצגים או 

מהעובדים/ פועלים במשרד או בחברה/ שותפות המציעה יש    או לקרוב משפחה של מדרגה ראשונה, או למי

אותו או עובד בו, או יש לו חלק בו או בהון מניותיו, או זכות לקבל רווחים, או    חבר בו, מנהל  – קשר עימו  

 שליטה בו, כהגדרתו בחוק ניירות ערך.  שהוא בעל 

 מאלה.  ה מדרגה ראשונה משמעותו: בן זוג, הורה, אח, צאצא, ובני זוגם של כל אחד בן משפח 

, לרבות עורכי  אניוביחס לכל תאגיד/ שותפות אשר    הדין מטעמיהתחייבותי זו תהא תקפה ביחס לכל עורכי    6

 בעלי שליטה או בעלי עניין בו;  , שותפים,יהדין מטעמ

 . 1969 –"בעל עניין" ו"שליטה" כהגדרתם בחוק ניירות ערך, התשכ"ח 

  בהתחייבות כללית זו כדי לגרוע מהתחייבויותיי, וכל המועסקים על ידי ו/או הפועלים   למען הסר ספק, אין   7

 מטעמי, להימנע ממצב של ניגוד עניינים קונקרטי באשר לכל תיק ותיק שיועבר לטיפולו. 

 

 : , היום _____________תוםולראייה באתי על הח

 
            _____________________             _____________________ 

    חתימה + חותמת                שם עורך הדין             
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 3נספח 

 

 הצהרה לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים 

 
___________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה  אני הח"מ ____________ ת.ז.  

 לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:  
 הנני משמש כ________________ ב_______________________   .1

 תפקיד                                       שם המשתתף                                      
 יש לסמן את הסעיף הרלבנטי מבין האמורים להלן:  .2

 ר משתי עבירות***; המשתתף או בעל זיקה* אליו לא הורשעו** ביות  
המשתתף או בעל זיקה* אליו הורשעו** ביותר משתי עבירות***, אך במועד האחרון    

 להגשת ההצעות לקול קורא חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. 
 ; 1976-ב)א( לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 2בסעיף כהגדרתו  –"בעל זיקה"  *
 ;31.10.02הורשע בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה לאחר יום  –"הורשע"  **

או עבירה לפי חוק עובדים   1987- עבירה לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז  –"עבירה"   ***
ולעניין עסקאות לקבלת    1991-זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א

, גם עבירה  2011-לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב    2שירות כהגדרתו בסעיף  
 נויות בתוספת השלישית לאותו חוק. על הוראות החיקוקים המ

 יש לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין האמורים להלן:  .3
   1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  9הוראות סעיף  –חלופה א'      

 אינן חלות על המשתתף.   "חוק שוויון זכויות"( )להלן:                          
 לחוק שוויון זכויות חלות על המשתתף והוא מקיים אותן.    9הוראות סעיף  –חלופה ב'      

 יש להמשיך ולסמן בחלופות המשנה הרלוונטיות להלן:   -לעיל  3למשתתף שסימן את החלופה ב' בסעיף  .4
 עובדים.  100-המשתתף מעסיק פחות מ  -( 1חלופה )              
           ( מעסיק    -(  2חלופה  למנכ  100המשתתף  לפנות  מתחייב  והוא  לפחות,  "ל עובדים 

לפי     חובותיו  יישום  בחינת  לשם  החברתיים  והשירותים  הרווחה  העבודה  משרד 
 לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן.   –לחוק שווין זכויות, ובמידת הצורך   9סעיף   

במקרה שהמשתתף התחייב בעבר לפנות למנכ"ל משרד העבודה הרווחה   והשירותים   
תה עמו התקשרות שלגביה הוא  התחייב  ( לעיל, ונעש2החברתיים לפי הוראות חלופה )

הוא מצהיר כי פנה כנדרש ממנו, ואם קיבל הנחיות ליישום    –(  2כאמור באותה חלופה )
 לחוק שוויון זכויות, הוא גם פעל ליישומן.   9חובותיו לפי סעיף  

המשתתף מתחייב להעביר העתק מתצהיר זה למנכ"ל    -לעיל    4( בסעיף  2למשתתף שסימן את החלופה ) .5
בתוך  מ והשירותים החברתיים  והרווחה  )ככל    30שרד העבודה  העירייה  עם  ימים ממועד התקשרותו  

 שתהיה התקשרות כאמור(.  
 הנני מצהיר/ה  כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.  .6

                                                                                                           ______________ 
 חתימת המצהיר              

 
 אימות חתימה

 
מר/גב'   בפני  הופיע/ה   _________ ביום  כי  מאשר   ,)  ________ )מ.ר.  עו"ד   ,_____________ הח"מ  אני 
____________,  ת.ז. _____________, לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא  

לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני את תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו  צפוי/ה  
 בפני. 

                                                                                                           ______________ 
 חתימת וחותמת          

 

 

 

 

 


