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 מועצה מקומית טורעאן
 למתן הצעה לתפקיד יועץ משפטי חיצוניהארכת מועד 

 
)להלן "המועצה"( מזמינה עורכי דין להגיש את מועמדותם לתפקיד יועץ משפטי חיצוני קבוע  המועצה המקומית טורעאן .1

של המועצה. הליך הבחירה של היועץ המשפטי אינו בגדר מכרז, אלא הליך פומבי לקבלת הצעות בהתאם להוראות להלן 
 .25/2/2014מתאריך  2/2014ובהתאם להוראות חוזר מנכ"ל משרד הפנים מס' 

 
 סף: תנאי ה .2

 על עורך הדין המציע )להלן "עוה"ד"( לקיים את כל התנאים הבאים: 
  שנים. 5עוה"ד המוצע הינו בעל רישיון עריכת דין בישראל והוא בעל ניסיון מוכח בעריכת דין לפחות 
  הוא בעל בקיאות וניסיון מוכח באחד או יותר מתחומי פעילותה העיקריים של המועצה או בתחום המשפטי

 הציבורי.
  מיום  2/2014לחוזר המנהל הכללי למשרד הפנים  7.2לא התקיים במציע אחד מהתנאים הפסלות כמפורט בסעיף

 .2014פברואר  25
  עורך הדין המוצע מבוטח בביטוח אחריות מקצועית, בפוליסה מתאימה ומאושרת ע"י לשכת עורכי הדין בישראל

 ובתחומי אחריות מקובלים.
 סעיף זה ייחשב רק ניסיון מקצועי כעורך דין, לא כולל תקופת התמחות. מובהר כי לצורך עמידה בתנאי 

 
 דרישות התפקיד: .3

ייעוץ וטיפול משפטי  ןעוה"ד הנבחר יתחייב להופיע במשרדי המועצה לפחות יומיים בשבוע באופן קבוע למת .א
שעות בכל יום לפחות, ולהשתתף בישיבות מליאת המועצה וישיבות וועדותיה  8שוטף מול גורמי הרשות, 

 למיניהן.
עוה"ד הנבחר תים משפטיים הנדרשים והמתחייבים באופן אישי, חובה על עוה"ד ליתן ייעוץ משפטי ושירו .ב

 נוגע לביצוע תפקידו.יתחייב להימנע מכל מצב של ניגוד עניינים כלשהו ב
 
בתוספת מע"מ כדין, המציע רשאי להוסיף או ליתן הנחה ₪  20,000הרשות מציעה בזאת שכר טרחה כולל חודשי עד  .4

 מהסכום הנ"ל. 10%בשיעור של 
 

 התשלום לעוה"ד יהיה חודשי ויכלול את הנושאים והעניינים הבאים: .5
, למליאת המועצה, לוועדותיה, לעובדיה, לאורגניה בכל ייעוץ משפטי שוטף ומתן חוות דעת לראש המועצה וסגניו .א

 העניינים הדרושים למילוי תפקידם במועצה ותפקוד המועצה בכלל.
 ייעוץ לוועדות המכרזים ומתן חוות דעת בענייני מכרזים. .ב
ייצוג המועצה וראש המועצה וסגניו ועובדי המועצה בהליכים בבתי המשפט השונים ובבתי הדין בכל ההליכים  .ג

משפטיים ו/או מעין משפטיים לרבות הליכי בוררות ו/או התנגדויות שונות בפני כל גוף בעל סמכות שיפוטית ה
 לרבות התיקים הפעילים כיום בבתי המשפט. יםו/או מעין שיפוטי

 ניסוח כתבי בית דין למיניהם והכנת חוות דעת מקצועית בכל עניין אשר יידרש. .ד
 זוכה והן כצד ג.כהן כחייבת ו/או השונים לפועל ול בתיקי המועצה בלשכת ההוצאה פטי .ה
 טיפול והסדרת הייצוג בתביעות ביטוח שהוגשו ו/או נפתחו כנגד המועצה מול חב' הביטוח ו/או בבתי המשפט. .ו
 עריכת חוזים והשתתפות במשא ומתן לעריכת חוזים והסכמים והתקשרויות, בדיקתם ואישורם. .ז
שיבות שבהן נדרשת השתתפות עפ"י דין ו/או לפי דרישת הרשות השתתפות בישיבות המועצה בוועדותיה, י .ח

 ובתיאום מראש עם היועץ המשפטי.
 

מודגש בזאת שכר הטרחה המוצע כולל את כל השירותים אשר יינתנו ע"י היועץ למועצה ולא ישולם ליועץ תשלום נוסף  .6
 כלשהו.

 
ההצעה תוגש על גבי נייר פירמה של המציע בצירוף כל המסמכים המעידים על הניסיון, הוותק, המלצות ואישורים  .7

במשרדי המועצה עד תאריך  מנכ"ל המועצהלמיניהם לרבות קורות חיים. יש להניח בתיבת המכרזים אצל מזכירת 
 .ןזה לא תידו מועדהצעה שתוגש לאחר  16:00לא יאוחר מהשעה  2/7/2020

 
 

 
 בכבוד רב, 

 
 מאזן מחמוד עדוי 

 ראש המועצה המקומית


