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 בתחום מקרקעיןלאספקת שירותים משפטיים "ד העולאיתור מכרז                         
 למועצה מקומית בית ג'אן )להלן: "המועצה/המזמינה"(

 
לאיתור  5/2021 פומבי מס'   מסגרת  מזמינה בזה הצעות מחיר במכרזועצה המקומית בית ג'אן  המ

משפטיים    עורכי דין על פי הכללים החלים על ועדות איתור  עיןקבתחום המקרלאספקת שירותים 
 .המצ"ב העל נספחיזו  זמנה  הלדרישות בהתאם בוהכל  

 
 :תנאי סף

 
 :לעמוד בכל התנאים שלהלןעוה"ד  על    
 

 שנים לפחות. 10עו"ד פעיל חבר בלשכת עורכי הדין   .1

לפחות   .2 מוכח של  ניסיון  משפטים בתחום המקרקעין ביצוע שנים במתן    7בעל   שירותים 
 .עסקאות רישום טאבו דווחי מיסי שבח רכישה השבחה והשגות ועוד

עמה קלון או  .3 פלילית שיש  למציע אין רישום פלילי ו/או משמעתי והוא לא הורשע בעבירה 
לו  מהעבירות הנ"ל ולא ידוע  אישום על עבירה  משמעת, לא תלוי ועומד נגדו כתב  בעבירת 

 הלת נגדו חקירה בגין עבירה מעבירות אלה.כי מתנ

 
 מסמכים דרושים:

  
 בנוסף למסמכים המעידים על תנאי הסף:   ,על המציע לצרף להצעתו

ועסקאות במקרקעין.יפרופיל משרד הכולל נ .1  סיון המציע בתחום רישום 

 אישור תעודת עוסק מורשה/תעודת התאגדות. .2

מס במקור.אישור על ניהול ספרים כחוק ואישור  .3  ניכוי 

 מסמכי המכרז חתומים כולל התצהירים המפורטים במסמכי המכרז.   .4

בעסקאות   .5 אחריות  מקצועית המכסה  אחריות  ביטוח  פוליסת  ו/או  ביטוח  מאישור  העתק 
 מקרקעין.

 :כללי 

מכל ניגוד עניינים ו/או אינטרסים העלולים להיקלע  יתחייבו להימנעהמציע ו/או מי מטעמו  .6
 אליהם מתוקף עבודתם.

 .1במכרז לכל סוג בנפרד בנספח סוגי העסקאות  מספר מציע תתייחס ל לכל הצעה ש .7
ג'אן  .8 המועצה המקומית בית  מאתר האינטרנט של  מסמכי המכרז  את  ולהוריד  לעיין  ניתן 

.beit-jann.muni.il 
ל  אינההמועצה   .9 אף חייבת  והיא רשאית  אחרת  או כל הצעה  קבל את ההצעה הזולה ביותר 

 לבטל את המכרז ורשאית לפצל את הזכייה בין מספר מציעים.

או כולן  מחויבת למסור את העסקאות   אינהמובהר בזאת כי מדובר במכרז מסגרת והמועצה  .10
לזוכה   מהן  למסור כולו  אחדחלק  אחד,    ןאו חלק  ןרשאית  מזוכה  ליותר  בהגם  תאם והכל 

 לשיקול דעתה הבלעדי.

ורשאית  ,העבר עם המציע  הכרותה ניסיוןהמועצה רשאית להביא בחשבון במסגרת שיקוליה  .11
מציע בשל    וללפס רצונהאי  הצעה של  גורמים ו  ממנו    שביעות  או של  המועצה  מניסיון של 

   .אחרים

בלבד,   .12 סגורה  במעטפה  להגיש  יש  ההצעה  בלבד  את  המכרז  מס'  יצוין  כל  עליה  עם  יחד 
מיום   יאוחר  לא  עד  במכרז  הדרושים  ידנית    14:00שעה     25/3/2021המסמכים  במסירה 

  .במזכירת המועצה בשעות קבלת קהל הרגילות

למייל  .13 ניתן להעביר     21/3/2021א יאוחר מיום  ל  adelm@013.net היועמ"ש  שאלות הבהרה 
 בשורת הנושא יש לציין מספר מכרז. הצעה שאינה עונה על תנאי הסף תיפסל.    16:00בשעה  

 
 בכבוד רב                                                                                                    

 ראדי נג'ם, עו"ד יו"ר המועצה                                                                                   
 המקומית בית ג'אן                                                                                              

 

mailto:adelm@013.net
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 מועצה מקומית בית ג'אן

 ______מס'מכרז פומבי 

 

רישום טיפול ו  משפטיים בתחום למתן שירותים  מחיר  הצעותהמועצה המקומית בית ג'אן מזמינה בזאת 

כמפורט    להלן:עסקאות מקרקעין 

)טאבו( ע"ש המועצה.. רישום עסקאות מקרקעין  1  ברשם המקרקעין 

 דיווח על עסקאות לרשויות המס.. 2

 .ה ועודבחהש  ,רכישה, במס שבח . טיפול בעררים ובהשגות3

 . ייצוג המועצה בפני כל המוסדות הרלוונטיים.4

 מיסים ורישום לרישום דיווח והשגת מיסים.  בענייניהמועצה בעררים   גייצו. 5

 .או הרוכש  עד רישום המקרקעין בטאבו ע"ש המועצהעריכת החוזה שלב מבעסקאות נכסים . טיפול  6

 

עם   כוונתה להתקשרכי בחירתה את הזוכה או הזוכים תהיה במסגרת ועדת איתור והמזמינה מודיעה בזאת  

 . פטיים כמפורט לעילמש  םלמתן שירותימסגרת  בהסכם לפי שיקול דעתה   או יותראחד עו"ד 

 

 תנאי סף להגשת ההצעות:

  

 שנים לפחות. 10חבר בלשכת עורכי הדין   פעיל עו"ד .1

 

ביצוע עסקאות  שנים במתן שירותים משפטים בתחום המקרקעין   7למציע ניסיון מוכח של לפחות   .2

לצרף תצהיר או אסמכתאות  יש  ועוד.   ותוהשגה  חהשבמיסי שבח רכישה  דווחי רישום טאבו  

 כאמור.  המעידים על ניסיון 

 

פלילית שיש עמה קלון או למציע אין רישום פלילי ו/או   .3 משמעתי והוא לא הורשע בעבירה 

בעבירת משמעת, לא תלוי ועומד נגדו כתב אישום על עבירה מהעבירות הנ"ל ולא ידוע לו כי 

מעבירות אלה. על המציע להגיש עם הצעתו תצהיר מטעמו   מתנהלת נגדו חקירה בגין עבירה 

כאמור וכן כי לא עומדים ותלויים נגדו   ועבירות משמעת ן בדבר העדר הרשעות פליליות עם קלו

 הליכים מעין אלה.

 

הנדרשים לצורך מתן   וכוח אדם  מציע כל האמצעים המנהליים הארגונים והמשרדייםהלרשות  .4

 .מקצועי יעיל זמין ומלאהשירותים באופן 

 

המציע יתחייב להימנע מכל ניגוד עניינים ו/או אינטרסים שהוא עלול להיקלע אליהם מתוקף  .5

גורם אחר ממשרדו כל הליך נגד המועצה  באמצעות  עבודתו. לא ינהל המציע באופן אישי ולא  

ו/או אינטרסים והיא מתחייבת לעדכן את יו"ר המועצה ואת  מצב של המעמיד אותו ב ניגוד עניינים 

 מועצה בכל מצב של חשש לניגוד עניינים.היועמ"ש ב

 

הכוללת ביטוח מקצועי ספציפי   בפוליסת ביטוח אחריות מקצועיתמבוטח   על המציע להיות .6

בתוקף, המכסים אותו ואת כל שותפיו ו/או עובדיו בגין וצד ג' ואחריות מעבידים    בענייני מקרקעין 

 עבודתו במסגרת מכרז זה, באם יזכה בו או בחלק ממנו.  

 

 נוסף למסמכים לעיל, יש לצרף להצעה:ב

 

 .משרדו של המציע כולל רשימת עו"ד/ים העובדים במשרדו  גודל  פרטים בדבר .7

 

 ות כאמור לעיל.ת ומורחבות ביטוח מפורטופרטי פוליס .8
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 פרופיל משרד./קורות חיים .9

 

 .תעודת עוסק מורשה .10

 

 אישורים עדכניים על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות. .11

 

 אישורים המעידים על ניסיון בעסקאות מקרקעין נשוא המכרז. .12

 

חתימת המציע כאמור  והזמנה זו כשהיא חתומה על ידי המציע בצירוף חותמת בכל עמוד ועמוד,   .13

 של מכרז זה.את כל התנאים  ומקבל על עצמו משמעה שהוא מאשר 

 

 ההצעה

 

על כולל טיפול מקיף בענייני מיסים ם בפועל  מהצעת המציע תתייחס לסוגים של עסקאות עד רישו .14

 שם המועצה.

 

 א.  עסקאות ישנות שלא מדווחות ולא רשומות.

 ב.   עסקאות ישנות שמדווחות ולא רשומות.

 ג.    עסקאות חליפין עם תושבים לא מדווחות ולא רשומות.

 ד.   עסקאות חליפין עם תושבים מדווחות ולא רשומות.

 .המצויים בשלבי רישום וטרם נרשמומקרקעין  רכישת ה.   עסקאות 

 לאחר פרסום מכרז זה. שיתגבשועסקאות רגילות חדשות   . ו

 רישום תצ"רים.     ז. 

 

לעיל  14על המציע לתת הצעתו לשכר טרחתו פר תיק/עסקה לפי סוג העסקאות המפורטות בסעיף  .15

 וכמפורט בנספח ההצעה המצ"ב.

 

אשר  .16 ובטיפול בהליכי הרישום  כרוכות בניהול  אגרות וההוצאות שיהיו  המועצה תישא בתשלום 

 יוגשו לה על ידי המציע בשוברי תשלום מתאימים וישולמו על ידי המועצה.

 

אישור   .17 לקבל  מבלי  כלשהו  בתיק  פשרה  להסדר  לא יגיע  גזבר  המציע  המועצה,  המועצה  ראש 

 יועמ"ש המועצה לפשרה המוצעת בכתב ומראש.ו

 

 עניינים נוספים  . 18

הנ"ל שירותים  אי קיום יחסי עובד מעביד: על כל התקשרות שהמזמינה תהיה צד לה לביצוע ה .א

המציע למזמינה והן בין המזמינה לבין העובדים שיועסקו  מעביד הן בין  -לא יתקיימו יחסי עובד

 ע"י המציע.

 

כל אחד  .ב והיא שומרת לעצמה את הזכות לראיין  מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא,  המזמינה אינה 

השירותים   לקבלת  בחוזה  להתקשר  הזכות  את  לעצמה  שומרת  המזמינה  חלקם.  או  מהמצעים 

הזמנה איתור ולא נבחר במסגרת הליכי גם אם ון,  שהיא תמצא לנכ מציעבמקרים מסוימים עם כל  

זו, ו/או להחליט שלא להיענות להצעה כלשהי ו/או לפצל את ההתקשרות בין מציעים שונים ו/או  
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ההזמנה,   בין המציעלבטל את הליכי  מחיר  מו"מ ו/או  חדשה,   יםו/או לנהל  לפרסם הזמנה  ואף 

 י.דולבצע כל פעולה נוספת שתמצא לנכון, הכל לפי שיקול דעתה הבלע

 

המזמינה שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי והבלתי מסויג לפנות למציעים או   .ג

למי מהם בבקשה לקבלת פרטים נוספים והבהרות ואף להשלים פרטים בקשר להצעה כלשהי בכל  

 מועד.

 

כלשהי. המזמינה תהיה רשאית בכל עת על פי שיקול דעתה  אין   .ד מתחייבת לקבל הצעה  המזמינה 

 המוחלט והבלעדי, לשנות את דרישות ההזמנה, להפסיק את ההליך או לבטלו.

 

ההתקדמות   .ה בהליכים,  שוטף  באופן  המועצה  יועמ"ש  את  לעדכן  מתחייבים  בהצעה  הזוכה/ים 

ישיבה   לערוך  עפ"י  עמובטיפול,  פעם  במשרדו    מידי  היועמ"ש  הזוכה לצורך  דרישות  עדכון, 

בכל הצעת    וגזבר המועצה יועמ"ש המועצה ראש המועצה מתחייב לעמוד בקשר מתמיד ושוטף עם

 מראש לפשרה המוצעת. םפשרה ולקבל אישור

 

הסכם   שעניינוסמכות השיפוט המקומית והעניינית בגין כל סכסוך שיתגלע בין הזוכה לבין המועצה   .ו

או כתו נתונה באופן בלעדזה  ממנו תהיה  ומוחלט לבתצאה  בחיפה   והמחוזי    המשפט השלום  יי 

 בלבד.

 

 

על המציע להגיש את הצעתו בצירוף כל המסמכים שבהזמנה זו במעטפה סגורה עם ציון מס' המכרז   .22

 ד ה' א' עמזכירת המועצה בימים  אצל בתיבת המכרזים   14:00_ שעה  25/3/2021בלבד עד ליום _

 . 16:30עד  8:00בין השעות 

 

 

 

 

 בכבוד רב                                                                                               

 

 , עו"ד  ראדי נג'ם                                                                                          

 המקומית בית ג'אן    המועצה
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ח         פ ס  1נ

ר  י ח מ ת  ע צ  ה

 

 הנ"ל כמפורט להלן:המסגרת אני הח"מ עו"ד________________מגיש בזאת הצעתי למכרז   .1

 

 הערות סה"כ ההצעה כולל מע"מ סוג העסקה מס'

   עסקאות ישנות שלא מדווחות ולא רשומות א

 עסקאות ישנות שמדווחות ולא רשומות ב

 

  

עסקאות חליפין עם תושבים לא מדווחות   ג

 ולא רשומות

  

עסקאות חליפין עם תושבים מדווחות ולא   ד

 רשומות

  

המצויים בשלבי  עסקאות רכישת מקרקעין   ה

 רישום וטרם נרשמו

  

 .עסקאות רגילות חדשות  ו

 

  

   םם תצ"רירישו ז

 

 

כל ההוצאות שלי )למעט אגרות  מע"מ וכי הזמנתי הינה סופית ובלתי חוזרת וכוללת   הירהריני להצ .2

 והוצאות לרשויות השונות שמוטלים על המועצה(.

 

 

 

 

 

       

 מס' רישיון   חתימה וחותמת  שם  תאריך
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ח          פ ס  2נ

ן  י ד ם כ ו מ י נ י ר מ כ ר ש ב ד ב ו ם  י ר ם ז י ד ב ו ת ע ק ס ע ר ה ב ד ר ב י ה צ  ת

 תצהיר

 

לומר את האמת וכי אהיה   כי עלי  אני הח"מ _______________ ת.ז. _______________ לאחר שהוזהרתי 

 צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה כדלקמן:

זה בשם   נותן תצהיר  להתקשר עם עורך  המציע" -________________________ )להלן  הנני   "(  המבקש 

זה בשם   מוסמך/ת לתת תצהיר  כי הנני  ואני מצהיר/ה  משפטיים  לאספקת שירותים  פומבי מס' _______  מכרז 

 המציע.  

התשל"ו כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים  זה, משמעותו של המונח "בעל זיקה"   –ן  )להל  1976-בתצהירי 

 "חוק עסקאות גופים ציבוריים"(. אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותו של מונח זה וכי אני מבין/ה אותו.  

 במשבצת המתאימה(  X)סמן   

  .הגוף או "בעל זיקה" אליו לא הורשעו מעולם בפסק דין לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום 

   בירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום עד למועד  ביותר משתי ע לא הורשעוהמציע ו"בעל זיקה" אליו

 _________________האחרון להגשת ההצעות )להלן: " מועד להגשה"( מטעם המציע במכרז מס'  

   אליו זרים וחוק שכר מינימום   הורשעוהגוף או "בעל זיקה"  לפי חוק עובדים  משתי עבירות  בפסק דין ביותר 

 הרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.  לפחות ממועד ה  וחלפה שנה אחת

  זרים וחוק שכר מינימום לפי חוק עובדים  משתי עבירות  אליו הורשעו בפסק דין ביותר  הגוף או "בעל זיקה" 

 לפחות ממועד ההרשעה האחרונה ועד למועד ההגשה.    ולא חלפה שנה אחת

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. 

         

 חתימה  תפקיד  מס' ת"ז  שם  תאריך

 

 

 אישור עורך הדין

 

אשר  אני הח"מ _____________________, עו"ד מאשר/ת כי ביום ____________ הופיע/ה בפני במשרדי 

עצמו/ה על ידי   מר/גב' ______________ שזיהה/תה   ____________ ברחוב ____________ בישוב/עיר 

ונשים הקבועים בחוק ת.ז. ____________, ואחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לע

 אם לא יעשה/תעשה כן, חתם/ה בפני על התצהיר דלעיל. 

       

 מס' רישיון   חתימה וחותמת  שם  תאריך

  



 ג'ן-המועצה המקומית בית

 5/2021מכרז מס'  
 

 חתימה וחותמת                                                   תאריך : _______________
 

 

 3נספח          

 צהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבורייםת

 

שמספרה   ת.ז.  נושא/ת   ,____________________ הח"מ,  _____________________, אני 

  _______________________________________________ מטעם  חתימה  ]נא  מורשה/ית 

   ]למחוק אם מיותר[ ]מספר רישום[   , שמספרו __________________  לציין שם מלא[

הקבועים בחוק "(, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת, וכי אהיה צפוי/ה לעונשים המציע)להלן: "

 אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת כדלקמן:

 ]למחוק אם מיותר[הנני מכהן/ת בתפקיד _____________ אצל המציע.    .1

 ]למחוק אם מיותר[הנני מוסמך/ת ליתן, ונותן/ת תצהיר זה, בשמו ומטעמו של המציע.    .2

זה ידועות לי מתוקף תפקידי האמור, ממסמכים שבהם עיינתי ומחקירה  .3 העובדות המפורטות בתצהיר 

 ]למחוק אם מיותר[ודרישה שביצעתי.     

ואם הורשעו  .4 אליו, לא הורשעו ביותר משתי עבירות,  ובעל זיקה  המציע  נכון למועד הגשת ההצעה, 

 אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.עד למועד הגשת ההצעה חלפה שנה  -ביותר משתי עבירות 

זה, " .5 ו"הורשע", "בעל זיקהלענין תצהיר  ב לחוק עסקאות גופים 2כמשמעותם בסעיף    -"  עבירה" 

 "(.החוק)להלן: " 1976-ציבוריים, התשל"ו

לפי סעיף  – יצוג הולם לאנשים עם מוגבלות .6  לחוק. 1ב2הצהרה 

 נכון למועד הגשת ההצעות:

 את החלופה הרלוונטית מבין האפשרויות הבאות: המייצגת" בתיבה    √"    לסמןנא 

   חוק שוויון  )להלן: "  1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  9הוראות סעיף

 ."( לא חלות על המציעזכויות

 או

   אותן; וכן, אם המציע    9הוראות סעיף והוא מקיים  מעסיק לחוק שוויון זכויות חלות על המציע 

הרווחה והשירותים    100 לפחות, הוא מתחייב לפנות למנהל הכללי של משרד העבודה  עובדים 

חובותיו לפי סעיף   לשם בחינת יישום  לשם   -לחוק שוויון זכויות, ובמידת הצורך    9החברתיים 

משרד   לפנות למנהל הכללי של  בעבר  המציע  אם התחייב  וכן,  ליישומן;  הנחיות בקשר  קבלת 



 ג'ן-המועצה המקומית בית

 5/2021מכרז מס'  
 

 חתימה וחותמת                                                   תאריך : _______________
 

הרו לסעיף  העבודה  )ב(  משנה  פסקת  הוראות  לפי  החברתיים  והשירותים  לחוק,  2)1ב2וחה   )

הוא הצהיר כי פנה כנדרש  –ונעשתה אתו התקשרות שלגביה התחייב כאמור באותה פסקת משנה 

לחוק שוויון זכויות, הוא גם פעל ליישומן;   9ממנו, ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף 

מצהיר על ה זה למנהל הכללי של משרד העבודה  וכן, המציע  מתצהיר  להעביר העתק  תחייבותו 

בתוך   החברתיים,  זו )אם הצעתו   30הרווחה והשירותים  פי הצעה  על  ממועד ההתקשרות  ימים 

 תיבחר כהצעה הזוכה בהליך(.

אמת. .7  הנני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי 

 

 ______________    תאריך: __________________חתימה:  שם המצהיר: ____________

 אישור עו"ד

עו"ד, מ_________________________________, מאשר  אני הח"מ, _________________ ,

 / אישית  לי  המוכר/ת  מר/גב' ___________________,  בפני  הופיע/ה   _________ ביום  כי  בזה 

ולא מס' _____________,  ת.ז.  לפי  וכי שזיהיתיו/ה  האמת,  את  להצהיר  עליו/ה  כי  חר שהזהרתיו/ה 

יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל, 

 וחתם/ה עליה בפני.

 

________________ 

 

________________ 

 

________________ 

 תאריך חתימה וחותמת שם

 

יש לצרף אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול * 

 .  1976-חשבונות(, תשל"ו

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ג'ן-המועצה המקומית בית

 5/2021מכרז מס'  
 

 חתימה וחותמת                                                   תאריך : _______________
 

 4נספח          

 תצהיר בדבר העדר ניגוד עניינים

 

אמת וכי אהיה  אני הח"מ ___________ ת"ז _________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר 

 לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת בכתב כדלקמן:צפוי 

 

, וכתנאי להשתתפותי במכרז ______הנני עושה תצהירי זה כחלק מהשתתפותי במכרז פומבי מס'   .1

 הגשת הצעתי במסגרתו, למתן שירותים משפטיים בתחום המקרקעין.ו

ומוסמך מטעם   .2 חתימה  מורשה  להתמודד במכרז, אני  המבקש  ________________, המציע 

זה.  לעשות תצהיר 

המציע מתחייב ומצהיר כי הוא איננו מצוי במצב של ניגוד עניינים או חשש לניגוד עניינים כלשהו  .3

 עם המזמין במושא המכרז הנ"ל.

משפחתם מדרגה   .4 לבני  לרבות  בו,  ו/או לנושאי המשרה  למציע  אין  כי  ומצהיר  מתחייב  המציע 

ראשונה, כל עניין כלכלי או אחר העלול לעמוד בניגוד עניינים או בחשש לניגוד עניינים עם המזמין 

 והשירותים שעל המציע לספק לו, היה ויבחר כספק הזוכה במכרז, במסגרת תנאי המכרז הנ"ל.

המזמין במסגרת המכרז הנ"ל, יובא  .5 עם  ובתקופת ההתקשרות  כי היה  ומצהיר,  מתחייב  המציע 

כאמור, או יוצר חשד לניגוד עניינים שכזה, יודיע עליו למזמין.לידיעת  ו ניגוד עניינים 

כאמו הנו אמת. .6  זה ו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי 

 

 ולראיה בא על החתום:

 

____________  _________________  _______________ 

 חתימת המצהיר       שם מלא של המצהיר     תאריך        

 

 אישור

 

מרחוב _____________, מאשר בזאת כי ביום __________  אני הח"מ ___________ עורך דין 

מספר   ת"ז   באמצעות  בפניי  שהזדהה  או  אישית  לי  המוכר   ,_____________ מר/גב'  בפני  התייצב 

כי עליו לומר האמת, אחרת יהא צפוי   לאחר שהוזהר  זה,  לעונשים _____________ וחתם על תצהיר 

 הקבועים בחוק, אישר נכונות ואמיתות התצהיר דלעיל וחתם עליו בפניי.

 

____________  _______________  _____________________ 

 חתימה   שם עו"ד      תאריך

 

 



 ג'ן-המועצה המקומית בית

 5/2021מכרז מס'  
 

 חתימה וחותמת                                                   תאריך : _______________
 

 5נספח        

 ה ס כ ם

 

    2021שנערך ונחתם בבית ג'ן  ביום ______ בחודש _________ 

 

 

 "(המועצהמועצה מקומית בית ג'ן )להלן: "   בין:

 בית ג'ן    

 

 א'צד  

 _____________עו"ד _____   לבין:

 "(עוה"ד)להלן: "      

 __________מרח'_________   

 ב'צד  

 

יועץ משפטי לשירותים משפטיים בתחום ייצוג ווהמועצה מעוניינת בקבלת שירותים של  הואיל

כמפורט בתנאי הסכם זה;  טיפול ורישום עסקאות מקרקעין 

 

את  והואיל נכונותו והסכמתו לבצע  את  והוא הביע  והניסיון  ההתמחויות  הכישורים  ולעוה"ד 

 ;"(העבודההמטלות שהוטלו בהתאם לתנאי הסכם זה )להלן: "

 

תבוצע עבור המועצה שלא במסגרת יחסי עבודה הנהוגים  והואיל החליטו שהעבודה  והצדדים 

את שירותיו  מקצוע עצמאי, המעניק  פועל כבעל  אלא כאשר עוה"ד  ומעביד  עובד  בין 

בהתאם  זה,  ממעמד  כמתחייב  שירותים  תמורת  ומקבל  קבלני,  בסיס  על  למועצה 

 למכרז.     1ס הצעתו המפורטת בנספח  לתעריפים המיוחדים למתן שירותים על בסי

 

 לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

 

 המבוא להסכם מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה.  .1

 

המועצה מוסרת בזה לעוה"ד ועוה"ד מקבל על עצמו ומתחייב להוציא אל הפועל את העבודה בהתאם   .2

 סכם בהסכם זה שיהווה חלק בלתי נפרד מההסכם. לתנאי הסכם זה וכן בהתאם לכל מסמך אחר שהו

 

  מהסכם זהמהווים חלק בלתי נפרד על נספחיו   מסמכי המכרז  .3

  

לו לבצע את העבודה בעצמו  .4 ומיומנות, המאפשרים  מקצועי, ידע  כי הוא בעל רקע  מצהיר  עוה"ד 

ובמקצועיות  במומחיות  המועצה  של  המלאה  רצונה  לשביעות  העבודות  את  לבצע  מתחייב  והוא 

כגון   השירותים  הדרושים, תוך שימוש בידע העדכני ביותר בתחום המקרקעין המקובל כיום לביצוע  

ל, וכי הוא בעל האמצעים הכספיים, כ"א הכלים וכיוצ"ב לביצוע העבודה הנ"ל בתנאי העבודה הנ"

 הסכם זה. 

 

או למסור לאחר  .5 עוה"ד אינו רשאי להסב את ההסכם או כל חלק ממנו וכן הוא אינו רשאי להעביר 

 .כל זכות על פי הסכם זה

 

 ההגדרת העבוד 

ליתן .     6 מתחייב  למועצה  עוה"ד  המשפטיים הדרושים  את כל השירותים   1כמפורט בנספח    למועצה 

 , ובכלל זאת, בין היתר:  למסמכי המכרז  



 ג'ן-המועצה המקומית בית

 5/2021מכרז מס'  
 

 חתימה וחותמת                                                   תאריך : _______________
 

 

נשוא יבכל תחומי הענימועצה,  ליעוץ משפטי וליווי שוטף  ייצוג ו .א של עסקאות המקרקעין  ן 

    :  "(השירותים המשפטיים)להלן: "   המכרז, הכולל

)טאבו( ע"ש המועצה.. רישום עסקאות  1  מקרקעין ברשם המקרקעין 

 . דיווח על עסקאות לרשויות המס.2

 . טיפול בעררים ובהשגות במס שבח, רכישה, השבחה ועוד.3

 . ייצוג המועצה בפני כל המוסדות הרלוונטיים.4

 . ייצוג המועצה בעררים בענייני מיסים ורישום לרישום דיווח והשגת מיסים.5

בטאבו ע"ש המועצה ו. טיפול בעסקאות  6  נכסים משלב עריכת החוזה עד רישום המקרקעין 

 . רישום תצ"רים7

ו/או  ב.         כל ערכאה שיפוטית  ומנהליים, בפני  אזרחיים  משפטיים  וניהול הליכים  ייצוג המועצה 

לשכות הוצאה לפועל, משרדי ממשלה, ועדות תכנון  וכיוצ"ב, לרבות ערכאות    לרבת   מנהלית

נשוא המכרז  ערעור, ככל הדרוש  . לצורך טיפול בעסקאות המקרקעין 

 .      ייצוג המועצה בעררים בענייני מיסים ורישום עסקאות מקרקעין. ג

 

 תקופת ההסכם         

ועד ליום__________.   לשלוש שניםהינה  כהסכם מסגרת   תקופת ההסכם  .      7 החל מיום______ 

 שנים . 3ד תום  כאשר ההסכם יתחדש בכל פעם לשנה אחת נוספת ע

 

את ההסכם .      8  המועצה רשאית בהתאם לצורך ולהתקדמות הטיפול בעסקאות נשוא המכרז, להאריך 

אחת נוספת ל   לשנה  לעוה"ד בכתב    4  היינו עד  לאחר מסירת הודעת המועצה  רק  יום   60שנים, 

בעת חידוש ההסכם, ימשיכו לחול כל הורא הצדדים.  בין  ות תנאי בטרם סיום תקופת ההתקשרות 

 הסכם זה, לרבות ובפרט תעריפי התמורה, ובשינויים המחויבים. 

  

יום, רשאית המועצה, מכל סיבה שהיא,    30על אף האמור לעיל, בהודעה מוקדמת, בכתב ומראש של  .        9

או   עד לתום תקופת ההסכם המקורית  מעוניינת בהמשך ההתקשרות  אינה  לעוה"ד כי היא  להודיע 

לפי הענ ומבל  ההארכה,  זה  הסכם  כהפרת  ייחשב  לסיומו, מבלי שהדבר  להביא ההסכם  ובזה  יין, 

 שתהא חובה לשלם לעוה"ד פיצוי כלשהו.  מתן הודעה מוקדמת לפי סעיף זה כפופה להוראות החוזר.   

 

   שמירת סודיות ושמירת זכויות

כל ידיעה .    10 אדם,  כל  לידיעת  למסור או להביא  להודיע,  לשמור בסוד ולא להעביר,  מתחייב  עוה"ד 

שתגיע אליו בקשר עם ביצוע הסכם זה, או בתוקף או במהלך או אגב ביצוע הסכם זה, תוך תקופת 

 הביצוע, לפנייה או לאחר מכן.  

 

סודיות  עוה"ד מתחייב להחתים את שותפיו והעובדים המועסקים על י.    11 דו, אם יש כאלה, על הצהרת 

כל ידיעה שתגיע  אדם  כל  לידיעת  לא למסור ולא להביא  לא להודיע,  לא להעביר,  לפיה יתחייבו 

מתן  זה, תוך תקופת  או אגב ביצוע הסכם  או במהלך  הסכם זה, בתוקף  עם ביצוע  אליהם בקשר 

 השירות, לפני תחילתם או לאחר מכן. 

 

כי העבודה על כל חלקיה, וכל התוצרים, התפוקות, הנתונים והדו"חות לרבות   עוה"ד מצהיר ומתחייב.     12

בכתב  והוראות  עבודה  ניירות  פרוטוקולים,  מהם,  חלק  וכל  הגמורות  והעבודות  ההכנה  עבודות 

וכיוצ"ב, לפי הסכם זה, הינם רכושה הבלעדי של המועצה וקניינה ועוה"ד אינו רשאי למסור לאדם 

כל חומר או מידע הנובע מביצוע העבודה האמורה המורשים  ובדי המועצה או לגוף משפטי פרט לע

או כל חומר אחר הקשור והנובע מהסכם זה אלא   בהסכם זה, וכן אינו רשאי לשמור לעצמו העתקים 

 לפי אישור בכתב מאת המועצה. 

   איסור ניגוד עניינים          
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 חתימה וחותמת                                                   תאריך : _______________
 

מתן שירותיו על פי .     13 מתחייב כי במשך  או שבהלכה הפסוקה,  עוה"ד  בנוסף על כל הוראה שבדין 

הסכם זה לא יפעל מתוך ניגוד עניינים ויימנע מכל תפקיד או עיסוק אחר היוצר או עלול ליצור מצב 

 של ניגוד עניינים בין עבודתו עבור המועצה לבין יתר עיסוקיו.  

בין אם הן תמורת תשלום, או תמורת טובות   –בהן משום ניגוד עניינים  פעילויות שיש   –לעניין זה   

 לחברי מליאת המועצה ו/או עובדיה.  הנאה אחרות, ובין אם הן ללא תמורה כלל

מטעמו, וכל עובדי    וכל הפועלים  מעסיקיו, עובדיו  לרבות שותפיו,  לעיל יחול על עוה"ד,  האמור 

 משרד עורכי הדין שבמסגרתו הוא עובד. 

  

מתחייב למסור למועצה אחת ל.    14 חודשים פירוט של כל העבודות ו/או ההתקשרויות   שלושה עוה"ד 

אחר אשר יכול להוות ולהקים חשש  מול מי מבין הגורמים המצוינים בסעיף זה וכן לציין כל עניין 

 לניגוד עניינים כאמור.  

     

 המועצהתמורה והתחייבויות   .51

 מתחייבת כלפי עוה"ד כמפורט להלן:  

לשלם לעוה"ד עבור השירותים המשפטיים, כולם או מקצתם, סך של _____________ ₪  א.

להצעתו שבנספח   "(שכ"ט עו"ד)להלן: "  כולל מע"מ כל תיק בהתאם  בשלושה ,    1עבור 

לאחר הרישום  לפי התקדמות הטיפול ורישום העסקה    תשלומים, כשהתשלום האחרון יהיה 

   .בטאבו

 לאחר ביצוע כל תשלום בפועל.  למועצה  תשלח  חשבונית מס   ב.

 

השירותים   .ג מתן  לצורך  הנדרשים  ג'  לצדדי  ו/או התשלומים  בכל ההוצאות  תשא  המועצה 

והוצאה לפועל, חוות דעת מומחים, הוצאות עדים, שליחויות,    רישום המשפטיים, כגון אגרות  

 מסירות אישיות וכיוצ"ב.  

 

למועצה   ה זבהתאם למכרז  מובהר כי שכ"ט עוה"ד הינו עבור מלוא השירותים המשפטיים הנדרשים 

זכאי לתמורה נוספת כלשהי בעבור מתן שירותים אלו.   בו, וכמפורט    וכי עוה"ד לא יהיה 

 

 ל החתום:ולראיה באנו ע

 

__________________________________          ________________ 

 )צד ב' (   עו"ד       מורשי החתימה מטעם המועצה )צד א'(

   ראש המועצה המקומית עו"ד ראדי נג'ם  

   גזבר המועצה רו"ח האדי סעד

 חשב מלווה   רו"ח בשארה חאיק 

 אישור עו"ד

 

לאשר בז ביום ______________  ,  במשרד המועצה המקומית   כי הנ"ל, הופיעו בפניי  ההריני 

 ג'ן וחתמו על ההסכם בפניי.-בית

 

________________    __________________ ______ 

 יועמ"ש המועצה – עו"ד עאדל עלי       תאריך

     


