הזמנה לקבלת הצעות לתפקיד יועץ משפטי
למועצה מקומית בועיינה נוג'ידאת
מועצה מקומית בועיינה נוג'ידאת ( להלן " :המועצה" ) מזמינה בזאת מועמדים
מתאימים להגיש מועמדות לתפקיד יועץ משפטי חיצוני קבוע למועצה.
הליך המינוי הינו בהתאם לנוהל מינוי יועץ משפטי חיצוני קבוע לרשות מקומית ,אשר
פורסם בחוזר מנכ"ל משרד הפנים ( 2/2014להלן" :הנוהל").
ההזמנה להציע הצעות מיועדת לשני המינים ,ומנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות
בלבד.
א -התפקיד:

יועץ משפטי למועצה ( ריטיינר שאינו עובד ) .
ב -תנאי סף :
.1על המועמד לענות על דרישות הסף הבאות -:
 1.1עורך דין  ,בעל ניסיון מעשי בעריכת דין שלא יפחת מחמש שנים .
 1.2על המועמד להיות בעל בקיאות וניסיון מוכח באחד או יותר מתחומי
פעילותה העיקריים של רשות מקומית או בתחום המשפט הציבורי .

ג -תנאי פסלות :
 .1לא ימונה אדם ליועץ משפטי חיצוני קבוע אם התקיים בו אחד מאלה -:

 1.1הוא הורשע בעבירה שיש עמה קלון ,או שבית המשפט קבע שעבר עבירה
שיש עימה קלון וטרם חלפו חמש שנים מיום שנגזר דינו ,או אם נגזר
עליו מאסר בפועל מיום שסיים לרצות את עונשו ,לפי המאוחר.
 1.2הוא כיהן כחבר מועצה או כראש הרשות המקומית באותה רשות
מקומית וטרם חלפו שנתיים מיום שחדל לכהן או מיום שנסתיימה
תקופת הכהונה של המועצה בה כיהן ,לפי המאוחר.
 1.3הוא כיהן כחבר מועצה או כראש רשות ברשות מקומית הגובלת באותה
רשות וטרם חלפה שנה מיום שחדל לכהן או מיום שהסתיימה תקופת
הכהונה של המועצה בה כיהן ,לפי המאוחר.

 1.4הוא היה מועמד בבחירות לראשות אותה רשות מקומית או לחברות
במועצה של אותה רשות מקומית ולא הסתיימה תקופת כהונתה של
אותה מועצה שלה היה מועמד.
 1.5עיסוקיו האחרים עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידו כיועץ משפטי
לרשות המקומית ואינם ניתנים להסדרה בהתאם לחוזר מנכ"ל .2/2014
 1.6הוא משמש כיועץ משפטי של שתי רשויות מקומיות אחרות ,או שהוא
משמש כיועץ משפטי ברשות מקומית אחרת והעסקתו ברשות
המקומית ,ככל שתאושר ,לא תעמוד בסייגים שנקבעו בסעיף  4לחוק
הייעוץ המשפטי.
 1.7הוא העניק שירותים משפטיים לראש הרשות המקומית ,או לאחד
מסגניו או למנכ"ל הרשות המקומית ,או לבן זוג של כל אחד מאלה ,או
לתאגיד שבשליטת ראש העירייה או בן זוגו ,או לסיעה מסיעות הרשות
המקומית החברות במועצת הרשות ובכלל זה ייצור בהליך שיפוטי ,או
בעסקה וטרם חלפו שנתיים ממועד סיום השירות.
 1.8הוא העניק שירות משפטי בהיקף משמעותי להורה ,בן או בת של כל
אחד מן המנויים בסעיף קטן  8.7לעיל ,או לחבר מועצה או לעובד בכיר
ברשות המקומית וטרם חלפה שנה ממועד סיום השירות או ממועד
קבלת שכר הטרחה ,לפיה מאוחר ביניהם.
 1.9הוא הוכרז כפושט רגל וטרם הופטר.
 1.10הוא לא הגיש פירוט בדבר מכלול עבודותיו והתקשרויותיו כמפורט
בסעיף  16.7לחוזר מנכ"ל . 2/2014

ד -תחומי אחריות :
 -1ייעוץ משפטי ומתן חוות דעת משפטיות לרשות המקומית בכל נושאי אחריותה
.
 -2ייצוג בהליכים  /נושאים משפטיים .
 -3ניהול השירות המשפטי במועצה המקומית .
 -4השתתפות בישיבת המליאה ובועדות שונות .

ה -פירוט המשימות העיקריות :

היועץ המשפטי החיצוני יידרש לבצע את כל המטלות החלות על יועץ משפטי
ברשויות מקומיות בהתאם להוראות החוק וחוזרי המנכ"ל הרלוונטיים .
מבלי לפגוע באמור לעיל  ,היועץ המשפטי החיצוני יידרש לבצע את המשימות
המפורטות להלן :
ייעוץ משפטי
(תיקון מס' )2
תשנ"ט1999-

יועץ משפטי יעניק ייעוץ משפטי
 -1ייעוץ משפטי :
למועצת הרשות המקומית ולוועדותיה ,לראש הרשות ולסגן ראש הרשות
שלו הואצלו סמכויות לפי סעיף  17לחוק הרשויות המקומיות (בחירת
ראש הרשות וסגניו וכהונתם) ,תשל"ה ,1975-ולעובדי הרשות ,בכל ענין
הדרוש למילוי תפקידי הרשות לפי כל דין; כן יחווה היועץ המשפטי את
דעתו לפי פניית חבר מועצת הרשות ,אם נוכח שהדבר דרוש למילוי
תפקידי הרשות ואין במתן חוות הדעת כדי להעמידו במצב של חשש לניגוד
ענינים.
 -2שירותים משפטיים  :נוכחות והשתתפות בישיבות המליאה למיניהן  .נוכחות
והשתתפות בישיבות ועדת המכרזים  ,לרבות בדיקת מסמכי המכרזים או הכנתם ,
ככל שיידרש  .נוכחות והשתתפות בועדות ההנחות  ,התמיכות או כל ועדה אחרת
שידרוש ראש הרשות  .מתן ייעוץ משפטי  ,בין בכתב ובין בעל פה  ,לראש הרשות
וממלאי התפקידים והאורגנים האחרים ברשות  .לייצג את המועצה בפני הערכאות
המשפטיות ו/או כל רשות שלטונית אחרת בדיונים משפטיים  .ולמעט טיפול
בענייני גבייה וכל הכרוך בזאת או עניינים אשר ראוי להעבירם לטיפול עורך דין
אחר בגלל חשש לניגוד עניינים או שאלת מומחיות  ,בהתאם לנהלים שבחוזר
מנכ"ל . 5/2009

ו -היקף משוער של העבודה (השוטפת ,לא כולל הליכים משפטיים):
 -1כ 6 -שעות שבועיות במשרדי המועצה .
 -2כ 6 -שעות חודשיות בישיבות מליאת מועצה ,ועדת מכרזים  ,הנחות  ,תמיכות
וישיבות מזדמנות בהתאם לצורך .
 -3שעות עבודה כנדרש לצורך ביצוע שאר המשימות המנויות בפרקים ד'  ,ה' .
ז -שכר הטרחה:

בגין השירותים המשפטיים המפורטים דלעיל לרבות ייצוג בהליכים משפטיים
כמפורט  ,ולמעט טיפול בענייני גביה והנובע ממנה  ,שכר הטרחה החודשי המוצע
על ידי המועצה הינו סך כולל וקבוע בגובה  13,000ש"ח (להלן" :שכר הטרחה
החודשי הקבוע") בתוספת מע"מ כחוק .התעריף הוא קבוע ואין לגרוע ממנו או

להוסיף עליו  .השכר ישולם ע"י המועצה ולא ישולם ע"י גורם שלישי כלשהו
והוא לא ייגזר מתוצאה של סיום הליך או עבודה משפטית .
ח -הייעוץ המשפטי יינתן ע"י המועמד בעצמו ,באופן אישי וכפוף לאמור בסעיף 14.5
לחוזר . 2/20104
ט -ההצעה תכלול טופס הצעה לאחר מילויו וחתימתו בצירוף מסמכים להוכחת
כשירות ועמידה בתנאי סף  ,מסמך דברי הסבר להצעה חתום  ,פירוט עבודות
והתקשרויות  ,כאמור בסעיף  16.7לנוהל וכן תצהיר בעניין הרשעות קודמות לאחר
מילויו  ,חתימתו ואישורו וכן נוסח ההסכם חתום .
י -את מסמכי המכרז שכוללים  :דברי הסבר להזמנה  ,טופס הצעה  ,נוסח הסכם ,
נוסח תצהיר  ,ניתן לקבל ממשרדי המועצה אצל גזבר המועצה מר מרואן דלאשה
בשעות העבודה הרגילות של המועצה .יש לראות בדברי ההסבר כחלק מפרסום זה .
י"א -המועצה אינה מתחייבת לקבל הצעה כלשהי.ההצעה המתאימה ביותר תיבחר
תוך התבססות על אמות המידה כמפורט בסעיף  10לנוהל ,בהתחשב בכישוריהם של
המועמדים ובניסיונם המשפטי בכלל וברשויות מקומיות בפרט.
את ההצעות יש להגיש במעטפה סגורה בליווי כל המסמכים הדרושים אשר
תשולשל ישירות באופן ידני לתיבת המכרזים של המועצה .
מועד אחרון להגשת הצעות הוא 08/07/2021שעה 14:00
מוניר חמודה
ראש מועצה מקומית בועיינה נוג'ידאת

