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     "קול קורא"-  הוספת תחום ב מאגר יועצי החברה

 

בע .1 סבא  כפר  לפיתוח  הכלכלית  "החברה"("החברה  )להלן:  עירוני,   מ  תאגיד  הנה  אשר 
של   מלאה  בבעלות  המצוי  בחוק,  סבא  כמשמעו  כפר  "העירייה"(  עיריית  מזמינה    -)להלן: 

, להציע את מועמדותם על מנת להיכלל במאגר רשימת היועצים של החברה  עורכי דין  בזאת  
, אשר יהיה פתוח לעיון מתן שירותים משפטיים בתחומי המקרקעין, חברות והוצאה לפועלל

קבלת  הציבור באתר האינטרנט של החברה, וישמש את החברה לצורך התקשרויות בקשר ל
   , והכל על פי המפורט כדלהלן.שירותים משפטיים

 .  לצורך הגשת המועמדות תחומי התמחותרשימת  -'כנספח ג-מצ"ב לפנייה זו 

 עריכת רשימת יועצים  .2

 22.11.2016מיום    8/2016לחוזר המנהל הכללי של משרד הפנים מס'    7.1.2עפ"י סעיף   .2.1
ידע בעניין    5/2017  מס'וחוזר   הדורשת  מקצועית  עבודה  לביצוע  התקשרויות  "נוהל 

ממכרז",   בפטור  מיוחדים  אמון  יחסי  או  מיוחדים  (, "ים/"החוזר)להלן:  ומומחיות 
 ם משפטייםניתנת בזאת הודעה פומבית של החברה בדבר כוונתה לערוך רשימת יועצי

 (.  "רשימת היועצים"כאמור לעיל )להלן: 

רשימת  .2.2 החברה.  של  האינטרנט  באתר  הציבור  לעיון  פתוחה  תהיה  היועצים  רשימת 
 היועצים תעודכן מעת לעת, על פי הוראות החוזר.   

יועצים .2.3 של  מאגר  לבנות  מנת  על  נועדה  היועצים  של   משפטיים  רשימת  לפרויקטים 
של   שירותיו  את  לשכור  תזדקק  שכשהחברה  כך  ואם ההחברה,  מסוים,  בתחום  יועץ 

החברה וככל   אזי  יועץ,  אותו  עם  להתקשרות  מכרז  לפרסם  עליה  חובה  תחול  שלא 
רשימת  מתוך  יועצים  למספר  לפנות  להלן(,  כמפורט  חייבת,  תהא  לא  )אך  תוכל 

 . היועצים ולבקש מהם או ממי מהם הצעות מחיר להתקשרות עם אותו סוג של יועץ

חייבת  .2.4 תהא  לא  והיא  צרכיה,  לפי  החברה  את  תשמש  היועצים  לשום   רשימת  לפנות 
כדי   החברה,  של  היועצים  למאגר  יועץ  איזה  של  בבחירתו  ואין  הצעות,  לקבלת  יועץ 

 לחייב אותה לפנות אליו בבקשה לקבל הצעה להתקשרות עמו או כדי להתקשר עמו.  

עם  .2.5 ההתקשרות  שבהם  במקרים  החברה  את  תשמש  היועצים  רשימת  כי  יובהר, 
 שיעניק  השירותים  שבהם,  המקרים  באותם  רק:  היינו  :פומבי  ממכרזהיועצים פטורה  

 מיוחדים  ומומחיות  ידע  הדורשת  מקצועית  עבודה"  בגדר  הם  הפרויקט  מנהל  /היועץ
 -ח "תשמ (,  מכרזים)  העיריות   לתקנות (  8)3  בסעיף כאמור    ",מיוחדים   אמון   יחסי   או

 בדרך  להיעשות  חייבת  תהיה  לא,  החברה  לבין  ל"הנ   היועץ  בין  תקשרותהה  ואם  1987
 .  פומבי מכרז של

 שהוא  מי  או  ההחבר  ל"ממנכ  המורכבת  ועדה  -ו/או "הוועדה"    "התקשרויות  ועדת" .2.6
  מי  או  החברה  של  המשפטי  היועץ,  לנציגו  מינה  שהוא  מי  או  ההחבר  גזבר  כנציגו,  מינה

למאגר   אשר יצורפו   היועצים  רשימת  בחירת  על   אמונה  תהא  אשר,  כנציגו  מינה  שהוא
 .   היועצים

לצרכי   .2.7 תוכל  שהחברה  כך  תיערך,  היועצים  ערשימת  משפטי  לפנות ייעוץ  בורה, 
 עם  להתקשר  לבחור,  שיתקבלו  ההצעות   ובחינת  קבלת  ולאחר,  הרשימה  מתוך   ליועצים

 מכרז   של  בדרך  שלא  תהיה  זו   כשהתקשרות,  ביותר  המתאימה  הייתה  שהצעתו  מי
 .  כאמור, פומבי

ה .2.8 יועץ,לאור  כל  לעיל,  המפורטים    אמור  גבתחומים  להיכלל  'בנספח  המעוניין   ,
ברשימת היועצים והעומד בתנאי הסף המפורטים להלן, מוזמן להגיש לחברה בקשה 

 בכתב, בהתאם לאמור להלן. 

דעתה   .2.9 שיקול  לפי  היועצים,  לרשימת  היועצים  לבחירת  פרמטרים  תגבש  החברה 
אית שלא לכלול ברשימת הבלעדי ועל פי צרכיה, ולעניין זה מובהר כי החברה תהא רש

היועצים, יועצים, שהיה לה איתם נסיון שלילי ו/או סכסוך משפטי ו/או סכסוך אחר 
עם  להם סכסוך כאמור  או שהיה   , לחברה  בעבר  שירותיהם המקצועיים  מתן  לעניין 

 רשויות ותאגידים עירוניים אחרים. 
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תוכל .2.10 כי  מודיעה  היא  אולם  כאמור,  משלה,  יועצים  מאגר  יהיה  להשתמש   לחברה 
 בנוסף במאגר היועצים של עיריית כפר סבא. 

 

 להגשת מועמדות למאגר היועצים  תנאי הסף הנדרשים .3

 לכל  ביחס כי להוכיח שבמאגר,  רשימותהמ יותר  או  באחת  להיכלל המעוניין מועמד על
 : שלהלן התנאיםכי הינו מקיים אחר כל להיכלל  מעוניין הוא בה הרשימ

 מורשה עוסק  הנם אשר ישראל אזרחי ברשימה  להיכלל מועמדותם את להציג רשאים .3.1
 בישראל. כדין הרשום תאגיד או

 בעל רישיון לעיסוק בעריכת דין בישראל.  .3.2
כל   .3.3 לצד  המפורטים  הספציפיים  הסף  בתנאי  עומד  ככל ברשימה    תפקידהמועמד 

ב)ויידרש   לעניין    (,'גנספח  המפורטת  מראש  הוועדה  שתקבע  לכללים  בהתאם  ו/או 
ועדת   מסוימת.  ו/או   ההתקשרויותהתקשרות  הסף  דרישות  את  לשנות  רשאית  תהא 

  .תקופת הניסיון הנדרשת מעת לעת ובהתאם לצרכי החברה
משפטי    בייעוץ  שנים  5-מ  למעלה  של  מוכח  וניסיון  מקצועי  ידע  בעל  הנו  המועמד .3.4

ציבוריים   ל   פרטיות  חברות  ו/אולגופים  ו/או הנוגעים  ו/או חברות  המקרקעין  תחומי 
   הוצאה לפועל.

לא  מובהר .3.5 כי  הסף   תאושר ,  תנאי  בכל  מלא  באופן  עומד  אינו  אשר  יועץ  הכללת 
 המפורטים לעיל. 

 

 אופן הגשת המועמדות ומסמכיה   .4

והמעוניין להיכלל ברשימת היועצים, להגיש על כל מועמד העומד בכל תנאי הסף הנ"ל   .4.1
 זה   לקול קוראהמצורף  ",  מועמדותה  צעתה  טופסתו בכתב על גבי "ואת הצעת מועמד

כפר סבא,   1, קומה  10ים  יד חרוצאשר ניתן לקבלו במשרדי החברה ברחוב    ,א'  כנספח
)משעה   החברה  של  הפעילות  השעה    08:30בשעות  מאתר (  16:00ועד  להורידו  או 

 com.co.il-www.Ksaba: האינטרנט של החברה בכתובת

על המועמד לפרט בטופס הצעת המועמדות את פרטיו האישיים ולצרף קורות חיים,  .4.2
וכן לפרט לגופים ציבוריים ו/או חברות פרטיות    משפטי  בדגש על ניסיון בעבודתו כיועץ

 ששירותיו ניתנו לגביהם בחמש השנים האחרונות.  םספציפי ענייניםבדבר 

ו/או   .4.3 אישורים  ולצרף  בעבר  לעבודתו  בקשר  המלצות  לצרף  המועמד  על  כן,  כמו 
 אסמכתאות רלוונטיים לצורך הוכחת עמידתו בתנאי הסף. 

הצעתאת   .4.4 הנדרשים  טופס  המסמכים  וכלל  זה  המועמדות  קורא  בקול  יש כמפורט   ,
טל' לווידוא הגעת   ksaba.co.ilYfitb@ובת הדוא"ל:  , לכתהגב' יפית בקלהגיש לידי  

 . 09-7497005הטפסים: 
 

 :שייכללו ברשימת היועצים מיון ראשוני של המועמדים ותהליך בחירת היועצים .5

הוועדה תהיה רשאית לקבוע, בהתאם להוראות החוזר, מכסה למס' היועצים שייכללו   .5.1
 ברשימת היועצים בכל תחום רלוונטי. 

תבחן את בקשתו של כל מי שהגיש את מועמדותו להיכלל ברשימת היועצים.   הוועדה .5.2
 הועדה תבחן את כל הפרטים והמסמכים שצורפו לטופס הצעת המועמדות.  

ש .5.3 ייכלל הוועדה  ככל  שמו  היועצים,  ברשימת  להיכלל  מתאים  המועמד  את  תמצא 
 נטרנט של החברה.  י ברשימה שתפורסם כאמור באתר הא

 באשר להכללתו ברשימת היועצים.   לכל מועמד על החלטתהתודיע החברה  .5.4
ו/או    הבהרות  מחלקם  או/ו  מועמדים מה  לדרוש  הזכות  את   לעצמה  שומרת  חברהה .5.5

 מסמכים נוספים, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי. 
היועצים  לגבי  בהחלטה  .5.6 ברשימת  שייכלל   להביא  רשאיתהוועדה    תהא,  המועמד 

 . לנכון שתמצא שיקול כל בחשבון
  הועדה תדרג כל מועמד לפי טבלת קריטריונים נפרדת לכל מקצוע. .5.7

mailto:economic@ksaba.co.il


 

 

 

 09-7674616, פקס. 09-7674615טל.      44425מיקוד  2238סבא ת.ד. -, כפר11רח' התע"ש 

e-mail: economic@ksaba.co.il               *         www.ksaba-com.co.il 

 

 התקשרות עם יועצים אשר יכללו ברשימת היועצים  .6

ללפחות פנייה תחרותית  הוועדה  עבורה, תערוך    ייעוץ משפטילפי צרכי החברה לעניין   .6.1
ל  4 בהתאם  הכל  היועצים,  רשימת  מתוך  מנכ"ל,חוזרהוראות  יועצים  לאחר   י  וזאת 

לפחות   שאין  ככל  שניתן.  ככל  ושוויוני  מחזורי  בסבב  מתבצעת  הפניה  כי   4שבחנה 
 . יועצים רשומים במאגר, יש לפעול בהתאם למפורט להלן ועל פי הנחיות היועמ"ש

מ  .6.2 לפחות  נערכה  הצעות  לקבלת  והפנייה  היועצים   יועצים  4-ככל  רשימת  , מתוך 
לא   אשר  נוספים  יועצים  כוללת  היועצים  הפנייה ורשימת  ובעקבות  פנייה,  קיבלו 

הוועדה לא תפתח את ההצעות שהתקבלו,   -הצעות    3-לקבלת הצעות הוגשו פחות מ
 ה.אלא תשיב אותן למציעים, ותערוך פנייה תחרותית חדש 

הפנייה התחרותית החדשה תישלח לכלל היועצים שאליהם פנתה הוועדה מלכתחילה, 
כ הראשונה,  לפנייה  שהשיבו  המציעים  לכל  לאו  וכן  הוועדה,  שתחליט  יועצים   3-פי 

לפי   התקשרות,  של  סוג  לאותו  המציעים  ברשימת  היועצים  לכל  או  לפחות  נוספים 
 הנמוך מבניהם. 

בסעיף   .6.3 האמור  אף  מכרזים  שלעיל,    6.1על  פנייה ועדת  לערוך  שלא  רשאית  תהיה 
תחרותית לקבלת הצעות מתוך רשימת היועצים, אלא לערוך בדיקה של מספר הצעות 
מתוך  להצעות  תחרותית  פנייה  לערוך  האפשרות  את  שבחנה  לאחר  בחשבון,  הבאות 
רשימת היועצים וקבעה כי בנסיבות העניין, אין זה אפשרי ומוצדק לערוך פנייה בדרך 

במקרה זה, פנייה לקבלת מספר הצעות הבאות בחשבון, תיעשה ככל הניתן בסבב   זו.
 מחזורי ובאופן הוגן, המעניק את מירב היתרונות לחברה. 

הפנייה ליועצים תעשה לפי בחירתה של החברה ועל פי שיקול דעתה. במסגרת הפניה  .6.4
זמיני הנם  כאמור האם  הפניה  היועצים אליהם מתבצעת  כלל  מול  לבחון  ם למתן  יש 

ע"י החברה,  שייקבע  למועד  עד  הצעת מחיר,  להגיש  לבקש מהמועמדים  וכן  השירות 
 –בגין השירות הספציפי המבוקש. במידה והמועמדים אינם זמינים למתן השירותים  

 על הוועדה לשוב למאגר ולבחור מתוכו יועצים נוספים. 

ההחלטה .6.5 הרלוונטי,  ההתקשרות  לסוג  מציעים  רשימת  בחברה  קיימת  לערוך   אם 
 בדיקת הצעות שלא מתוך הרשימה תתקבל מטעמים מיוחדים, שיירשמו בפרוטוקול. 

 כללי  .7

של החברה בוועדה  החברה תהא רשאית )אך לא חייבת( שלא לטפל ו/או להעביר לדיון   .7.1
 לאחראו  /ו  כנדרש  המסמכיםאו  / ו  הפרטים  ללא  שתתקבלנה  מועמדים  של  הצעות
 שיקול דעתה הבלעדי. הכל לפי , ים לעילהנקוב יםהמועד 

אינה מתחייבת לקבל הצעה כלשהי והיא שומרת על זכותה להפסיק בכל עת   החברה
 . ההליכים נשוא "קול קורא" זהאו שלב את  

 ההצעה  בהכנת  הכרוכות  שהוא  וסוג   מין  מכל   ההוצאות  בכל  יישא  המועמד/המציע  .7.2
כיהגשתה  או/ו מובהר,    איזו   בהכנת  הכרוכה  הוצאה  בשום  תישא  לא  חברהה  . 

   .מההצעות

בקשת .7.3 כי  בזאת,  ו/או    מובהר  החוזים  דיני  לפי  "הצעה"  בבחינת  אינה  המועמדות 
   ."הצעה" לפי דיני המכרזים, ומודגש כי על "קול קורא" זה לא חלים דיני המכרזים

   
 

 בכבוד רב, 
 מנכ"ל  מ"מ ,עדי גולדשטיין                                                                                                             

 לפיתוח כפר סבא בע"מ הכלכלית  החברה                                                                                             
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 נספח א' -המועמדות  טופס הצעת 

 "קול קורא" למאגר יועצים

 
 שם_____________________ת.ז____________    .1

:____________ח.פ.____________כתובת________________  המשרד
 טלפון:_______________________דוא"ל_____________________.

 
בעיון את תנאי ה"קול קורא", מסכים לכל התנאים  אני הח"מ,   .2 לאחר שקראתי 

 המפורטים בו, ומגיש את מועמדותי בהתאם לתנאים אלה. 
 

 ________.   משנת: __________________   עוסק בתחום המשרד .3

 מעסיק _________עובדים, ע"פ הפרוט הבא:  משרדה

 :____________. עורכי דין

 אחרים:__________________.

 
בתחום _______________ )לפי הגדרת התפקיד  משפטי לח"מ, ניסיון ייעוץ  .4

 .גופים ציבוריים ו/או חברות פרטיות ל  '(בהתאם לנספח ג
 

אשר נתתי  [ ו/או חברות פרטיותגופים ציבוריים ] הייעוץ המשפטי להלן תיאור  .5
 : בחמש השנים האחרונותמשפטי  את שירותיי לגביהם כיועץ

 

  / הציבורי  הגוף  שם 
 חברה פרטית

הושלם    בוצע עבור 
 בשנת 

היקף כספי  
 כולל מע"מ

1 

 

    

2 

 

    

3 

 

    

4 

 

    

5 

 

    

6 

 

    

7 

 

    

8 
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9 

 

    

10   

 

  

 
 מצורפים גם המסמכים שלהלן: להצעתי זו  .6

 רישיון עיסוק בעריכת דין בישראל. .6.1

 קורות חיים, בדגש על הניסיון הנדרש כאמור בתנאי הסף הנ"ל.  .6.2

 המלצות בקשר לעבודותיי בעבר. .6.3

 אישורים ומסמכים נוספים להוכחת עמידתי בתנאי הסף.  .6.4

 .'כנספח בתצהיר בדבר היעדר ניגוד עניינים המצורף  .6.5

 
 ת.ז. _________________                                              ם מלא של המועמד:ש
 

 מס' רישיון:___________ 
 
 _________________________.  תובת ומיקוד:כ
 

                                                          דוא"ל:_______________________________.
 
   .________________ נייד: __________________ לפון:ט 

 
 
 

 
 כבוד רב,ב       

 
 חתימת המועמד       תאריך  

 __________      ___________ 
 

 
 
 

 הצהרה על אמיתות המידע 
 

שמסרתי   הפרטים  כי  מצהיר   _________________ ת.ז.   ________________ הח"מ  אני, 
 בטופס רישום זה הם מלאים, נכונים ואמתיים.  

 
 

 _______________              ______________ 
 תאריך                                    חתימה                                                  
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 נספח ב' 

 התחייבות להעדר ניגוד עניינים 

 בשנת _________   שנערכה ונחתמה ב______ ביום ____ בחודש _____

 על ידי:

 ____________________ 

 ת.ז. ________________ 

 מרח' _______________ 

 

את השירותים    תמקבל  ("החברה"/"המזמין")להלן:    לפיתוח כפר סבא בע"מהכלכלית    החברהו הואיל 
 כהגדרתם להלן; 

 והנני מועסק בקשר למתן השירותים;  והואיל 

 והנני עשוי להימצא במצב של ניגוד עניינים במסגרת מתן השירותים ולאחריו;  והואיל 

 לפיכך הנני מתחייב כלפי המזמין כדלקמן:

השירותים,  ניגוד עניינים מכל הנני מצהיר ומתחייב שאין ולא יהיה לי, במהלך תקופת מתן   .1

למתן   בקשר  גורמים  עם  אחרים  קשרים  או  עסקיים  קשרים  ו/או  שהוא,  וסוג  מין 

 השירותים.

הייעוץ   .2 שירותי  בתחום  שהוא  גורם  כל  מטעם  אפעל  או  אייצג  שלא  ומתחייב  מצהיר  הנני 

, במהלך תקופת מתן השירותים בין  חברהוהביקורת נשוא מתן השירותים, למעט מטעם ה

 . חברההצדדים,  אלא אם כן התקבל לכך אישור מראש ובכתב של ה

מכל   .3 ואמנע  עניינים  ניגוד  מתוך  אפעל  לא  ההתקשרות  תקופת  כל  במשך  כי  מתחייב  הנני 

עבור   עבודתי  בין  עניינים  ניגוד  של  מצב  ליצור  עלול  או  היוצר  אחר  עיסוק  ו/או  תפקיד 

 לבין עיסוקיי האחרים.  חברהה

באופן מיידי, על כל נתון או מצב שבשלם אני, עלול להימצא    חברה ל הנני מתחייב להודיע   .4

 במצב של ניגוד עניינים, מיד עם היוודע לי הנתון או המצב האמורים. 

על כל כוונה שלי, להתקשר עם כל גורם כאמור    חברה הנני מצהיר ומתחייב לדווח מראש ל .5

ל בהתאם להוראותיה בעניין.  , בניגוד להתחייבויותיי בסעיפים אלו, ולפעולעיל  2-3בסעיף  

לי התקשרות כאמור או לתת הוראות אחרות שיבטיחו העדר    תרשאי  חברהה שלא לאשר 

 ניגוד עניינים, והנני מתחייב כי  אפעל בהתאם להוראות אלו, בהקשר זה. 

 כל מידע נדרש לצורך בחינת חשש לניגוד עניינים.  חברההנני מתחייב בזאת להמציא ל .6

 בדבר ניגוד עניינים.  2/2011הנני מצהיר ומתחייב לעמוד בתנאים הקבועים בחוזר מנכ"ל  .7

 
 ולראיה באתי על החתום: _______________________________ 

 
 
 

mailto:economic@ksaba.co.il


 

 

 

 09-7674616, פקס. 09-7674615טל.      44425מיקוד  2238סבא ת.ד. -, כפר11רח' התע"ש 

e-mail: economic@ksaba.co.il               *         www.ksaba-com.co.il 

 
 

 נספח ג'
 

 :תחומי התמחות רשימת 
 

 מקרקעין  .1
 חברות   .2
 הוצאה לפועל  .3
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