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 מבקר המועצה והממונה על תלונות הציבור

 מבקר המועצהפעילות 

 :כללי

 
נדבך חשוב במערכת שלטון  הביקורת ברשויות המקומיות פועלת מכוח הדין והיא מהווה

פקודת המועצות המקומיות  מרחבים מתבסס על עבודת מבקר המועצה האזוריתדמוקרטי תקין. 
 פקודת העיריות, הנוגעים לעבודת המבקר.בסעיפים )נוסח חדש( אשר מפנה ל

את פעולות  המועצה. נקבע כי המבקר יבדוק הוגדרו תפקידיו של מבקר ריותבפקודת העי
טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון.  המועצה, אם נעשו על פי החוק תוך שמירה על
של ראש המועצה, חברי מועצת הרשות ועובדי  במסגרת זו רשאי המבקר לבדוק את פעולותיהם

תאגיד, מפעל, מוסד, קרן או גוף אשר המועצה  ם לגבי כלהמועצה. ביקורתו של המבקר נפרסת ג
לגבי אותה שנת תקציב, או משתתפת במינוי  משתתפת בתקציבם השנתי, כדי יותר מעשירית

  .הנהלתם

בדיקת חוקיותה של פעולה, שעשה עובד ציבור, או מי שהפעיל סמכות, או  - חוקיות וסדירות א.
מסמכותו החוקית לבצע את הפעולה; ובדיקת סדירות  הוציא כספי ציבור, נועדה לברר אם היה

הפעולות שננקטו, או הוצאות שהוצאו, נועדה לברר את מידת ההקפדה על קיום חוקים, נהלים, 
 ונורמות ראויות.

בביקורת החיסכון נבדקות בעיקר התשומות שהושקעו בפעולה  - חיסכון, יעילות ואפקטיביות ב.
היחס בין התשומות לתפוקות,ואילו בביקורת האפקטיביות  הנבדקת, ובביקורת היעילות נבדק

 נבדקות התפוקות שהושגו, דהיינו האם יעדה של הפעולה אמנם הושג.
בדיקת עמידתם של עובדי ציבור בנורמות וכללי התנהגות מחייבים, כגון: האם  - טוהר המידות ג.

או ניצול מעמד ושררה.  נעשו פעולות שהיו בהן ניגודי עניינים, שיקולים זרים,משוא פנים
בתחומים בהם כללי התנהגות אינם מוסדרים בחוקים, בנהלים כתובים ובפסיקה, קובע מבקר 
המדינה את הנורמה הראויה, כדי למנוע החלטות ומעשים לא נאותים. לא אחת, מקבלות נורמות 

 אלו לאחר מכן מעמד מחייב, בנהלים.

 עצמאות ואי תלות

 
מותנה בעצמאותו ואי תלותו של המבקר.המחוקק קבע הוראות  יכולת תפקודה של הביקורת

ועצמאותו של המבקר, בהם: המבקר יקבע את תכנית עבודתו  הבאות לשמור על רמתו האישית
פי שיקול דעתו; המבקר יכין ויגיש לראש המועצה מדי שנה  השנתית ואת הדרכים לביצועה על

חובה  .דונו בתקציבו כפי שהגיש אותםומליאת המועצה י ועדת הכספים ,הצעת תקציב שנתי
לצורכי עבודתו על פי שיקול דעתו, למבקר תהיה גישה ישירה  למסור למבקר כל מסמך שדרוש לו

כן קיימת חובה להזמין   מאגר מידע ולכל בסיס נתונים הקיים במערכת. לצורך ביצוע תפקידו לכל
  .השל מועצת הרשות או כל ועדה מוועדותי את המבקר לכל ישיבה

 

 פרסום דוחות ביקורת

 לאחר הדיונים בו בועדת הביקורת ומליאת המועצה בציבור מאושר לפרסוםדוח מבקר המועצה 
 מקבל הציבור הרחב דיווח ישיר על פעולותיה של המועצה ושל הגופים המבוקרים. ובכך

 המועצה ניתן לעיין בדוחות המבקר במשרדי 1998להוראות חוק חופש המידע, התשנ"ח  בהתאם
 .ובאתר האינטרנט של המועצה

 

 



 
 מבקר המועצה והממונה על תלונות הציבור

 

 
 

 עקרונותיה של הביקורת

 הביקורת ברשויות המקומיות פועלת מכוח הדין ומהווה נדבך חשוב במערך הביקורת .1

  .הציבורית בגופי השלטון

חיצונית  הביקורת הציבורית, הפועלת על פי חוק בגופים השלטוניים, בין שהביקורת היא .2
 תולה בתוכו, היא חלק ממערכת הבקרות והאיזונים שללגוף המבוקר ובין שהיא ש

  .המבנה הדמוקרטי של השלטון בישראל

 תפקידה של הביקורת הציבורית להבטיח שהגוף השלטוני המבוקר פועל על פי הכללים .3
 שנקבעו לו כדין ולדווח לציבור על כל חריגה מהם. הביקורת הציבורית אינה חלק ממערך

  .אותה היא הוסמכה לבקר הביצוע של הרשות השלטונית

עצמאותה של הביקורת ברשויות המקומיות היא נשמת אפה של הביקורת. יכולת  .4
עבודת הביקורת והאפקטיביות שלה, עומדים ביחס ישיר וקשורים למידת  תפקודה של

  .הפעולה שהחוק העניק לה העצמאות וסמכויות

 אשי הרשויות, חבריכפופים לסמכות הביקורת של מבקרי הרשויות המקומיות הם ר .5
 המועצות, עובדי הרשויות, יו"ר המועצה הדתית שבתחום הרשות, חברי המועצה הדתית

  .ועובדיה וכן כל המנהלים של הגופים המבוקרים ועובדיהם

 עבודת מבקר הרשות המצביע על ליקויים בעבודתה, המלצותיו לתיקונם ומעקב אחר .6
 ת. לפיכך, על המבקר להשתמש בסמכויותיישומן, עשויים להיות לעזר רב לעבודת הרשו

  .שהוקנו לו בדין ולבצע את תפקידו באופן המועיל ביותר לעבודת הרשות המקומית

 תפקידה של הביקורת ברשויות המקומיות על פי הוראות החוק

 
 פקודתתפקידי המבקר ותחומי סמכותו לביקורת, כפי שנקבעו בפקודת העיריות וב ואלה

 :המקומיות המועצות

 -בדוק אם פעולות הרשות המקומית, לרבות פעולות לפי חוק התכנון והבנייה התשכ"הל .1

נעשו כדין, בידי המוסמך לעשותם, תוך שמירה על טוהר המידות ועקרונות  1965
  .והחיסכון היעילות

  .לבדוק את פעולות עובדי הרשות המקומית .2

מבטיחים קיום  לבדוק אם סדרי הבוחן והוראות הנוהל הנהוגים ברשות המקומית .3
  .כל דין, טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון הוראות

 לבקר את הנהלת החשבונות של הרשות המקומית ולבדוק אם דרכי החזקת כספי הרשות .4

  .המקומית ושמירת רכושה והחזקתו מניחות את הדעת

 
 החוק הכפיפות לסמכות הביקורת של מבקר הרשות על פי הוראות

 
מתייחסות לנבחרי  הקובעות את מרחב הסמכות של מבקר הרשות המקומיתהוראות הדין 

של הרשות המקומית  הציבור, לעובדי הרשות המקומית ולגופים הנלווים לה והיונקים מתקציבה
הכפופים לסמכות  או שהרשות המקומית משתתפת במינוי הנהלתם. הוראות הדין קובעות, כי

וכל עובדי  אש הרשות המקומית, חברי המועצההביקורת של מבקר הרשות המקומית הם: ר
 .הרשות המקומית
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 לכבוד

 יו"ר וועדת ביקורת, חברי וועדת ביקורת

 א.נ שלום רב

 2015הנדון: התייחסות משלימה למכתבך ולדוח הביקורת לשנת   

 26/2/2019לוועדת ביקורת מיום  ראש המועצה  סימוכין: מכתב  

מכתב שבסימוכין, בחנתי אותו אך לא מצאתי כי יש מקום לשנות את הקיבלתי את  .1

 אסביר:. יוהאמור בדוח בעקבות

 ראש המועצה לצורך הגשת הערות 9/12/2018דוח הביקורת שבנדון הועבר אליך בתאריך  .2

 .כראש הרשות וג)ג( לפקודת העיריות. וזאת במסגרת תפקיד170בהתאם לסעיף 

קיבלו ביטוי  ו, ותגובותיכמבוקר ראש הרשות  הביקורת הועברה להתייחסותטיוטות דוח  .3

 מלא בדוח הביקורת.

זה מכבר לנכון לשטוח בפני וועדת ביקורת טענות שהועברו  ראש המועצה דא עקא, מצא .4

קיבלו התייחסות ו התבררו  טענות שאף . לבחינתי כמבקר המועצה במסגרת סמכותי

המלצות ביקורת  לפסח עראש המועצה אידך מ .בדוח הביקורת כאמור לעיל

 .משמעותיות

כאשר אף תנאי הסף היו תנאי " מציין ראש המועצה שבסימוכין סיפא למכתב 5בסעיף  .5

". ברצוני לחדד את הדברים ובכך לדחות הסף אשר מבקר המועצה בעצמו ביקש להטמיע

תנאי הסף נקבעו בחוזר מנכ"ל משרד הפנים. הביקורת העירה את טענה זו וכדלקמן: 

זר וחב תנאי הסף  אינם עולים בקנה אחד עםבמכרז יועמ"ש על כך שתנאי הסף שנקבעו 

מעבר לכך דוח הביקורת  מנכ"ל. הביקורת לא קבעה בעצמה ועל דעתה את תנאי הסף.

 מתייחס באופן מפורט לסוגיית תנאי הסף במכרז, ואין להוסיף.

דוח הביקורת מתייחס באופן  עוסק בסוגיית ניגוד העניינים,  שבסימוכין למכתב 8סעיף  .6

 .מפורט לסוגיית ניגוד עניינים ואין להוסיף

מועמדים,  6דוח הביקורת מציין באופן ברור כי למכרז ניגשו , שבסימוכין למכתב 9סעיף  .7

 .ואין להוסיף

הנוגע ליישום חוזה ההתקשרות ולתשלומי שכר  שבסימוכין למכתב 10-15סעיפים  .8

טענות מעין אלו הועלו במסגרת תגובות המבוקרים, נבחנו, וקיבלו הטרחה ליועמ"ש. 

 . ואין להוסיף ביטוי בדוח הביקורת

 

 העתק: ראש המועצה, מר שי חג'ג'
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 דוח ביקורת 

 הליך מכרז יועץ משפטי ויישום ההתקשרות

 תוכן העניינים                 

  2 - 6          ................................................................................ובסיס חוקי כללי רקע .1

      6 -  7          ......................................................................................    הליך הביקורת .2

 8 – 18         . .........................................................................ומסקנות  ממצאיםעיקרי  .3

 19.........................             ........................................................................  המלצות .4

 20 – 39      ..................    ........................הדוח המפורט .............................................. .5

  ........................................................אסמכתאות ביקורת ח   -נספחים א

 טז -נספחים ט – קריםתגובות מבו

 .נכ"ל ויועמ"שמ מועצה , ראש מועצה, סגן, גזבר,הנספח ט' תגובה 

 .התייחסות הביקורת לתגובת המועצה )נספח ט(   - 1נספח ט' 

 .צו הגנה למבקר המועצה  – 2נספח ט' 

 .והתייחסות הביקורת, במשולב תגובת החברה הכלכלית  -    נספח י' 

 ."ד אולגה גונןעו -1ה תגוב   –נספח יא' 

 .ר הועדה המקצועית לבחירת יועמ"שיו" –תגובת עו"ד בני סעדון    –נספח יב' 

 .תגובת יועמ"ש של המועצה לדוח הביקורת     -נספח יג 

 .תגובת ראש המועצה והגזבר יחדיו לדוח הביקורת   -נספח יד 

  .עו"ד אולגה גונן – 2תגובה  –נספח טו' 

 .ורת לתגובות יועמ"ש של המועצה , ראש המועצה והגזברהתייחסות הביק –נספח טז' 

 .ניגודי עניינים –התייחסות יועמ"ש של המועצה לנספח טז'  –נספח יז' 

 

 

ג)ד( לפקודת העיריות, 170ג)ג(, 170ג)ב(, 170ה' לפקודת  המועצות המקומיות, סעיפים 13 -ב' ו13בהתאם לסעיפים 

לוועדת הביקורת . ראש המועצה מתכבד למסור הערותיו על הדוח מוגש דוח ביקורת זה לכבוד ראש המועצה ו

ג)ג( לפקודת העיריות . וועדת הביקורת מתכבדת לדון בדוח בהתאם לסעיף 170לוועדת הביקורת בהתאם לסעיף 

 .ג)ד( לפקודת העיריות170

 

 9/12/2018תאריך:  
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 ובסיס חוקי כללירקע  .1

 2015משנת  התקשרות עד למכרז

, "(הקודם ההסכם)להלן: " כנספח א'המצ"ב  ,עו"ד אריה חיימסוןעם  11/1994בהסכם מ ה המועצה חתומ  1.1

השירות המשפטי ניתן  .כיועץ המשפטי של המועצה ,באמצעות משרדו ,משמש עו"ד אריה חיימסון לפיו

אשר משמשת כחברה המספקת  ,"(החברהלמועצה על ידי חברת חיימסון, סודאי ושות' עורכי דין  )להלן: "

 .נספח א'המצ"ב כ – הקודם וזאת כמפורט בהסכם 1/8/1975שירותי יעוץ משפטי  למועצה מתאריך 

של עו"ד אריה חיימסון כיועץ המשפטי של המועצה לפחות מתחילת שנת  הישיר לביקורת לא ידוע על פועלו

, ואף בפועל עו"ד חי חיימסון )להלן: "היועץ המשפטי"( משמש כיועץ המשפטי של המועצה ,. מאידך2013

, וצוות החברה אף מספק את השירותים המשפטיים לפחות 2000למן שנת במועצה פעל במסגרת החברה 

 .כבעבר

 כמפורט בהסכם למועצה ומתן שירות משפטיכוללים ביצוע  (החברההיועץ המשפטי )באמצעות שירותי   1.2

/אי קיומםל בהסכם סותהתייח , וללאהחברההמועסק על ידי וזאת באמצעות כוח אדם מקצועי  ,הקודם

 .מועצהלעובדיה ו/או החברה בין של יחסי עובד מעביד  קיומם

כולל בין היתר " משרד עו"ד אריה חיימסוןהשירות המשפטי הניתן ע"י , הקודם להסכם 2בהתאם לסעיף   1.3

 חוזים התקשרויות, ,יעוץ משפטי שוטף למועצה על כל מחלקותיה, מתן חוות דעת, ניסוח מסמכים משפטיים

 ".ייצוג המועצה בהליכים משפטיים הן אלה הננקטים נגדה והן אלה הננקטים על ידה

 , התמורה מתקבלת הינה עבור:הקודם להסכם 3בהתאם לסעיף   1.1

 ייעוץ משפטי שוטף כסכום קבוע צמוד מדד ובתוספת החזרי הוצאות.  1.4.1

ל ישיבה בבית משפט תמורה עבור הליכים משפטיים, לפי התעריף המינימלי של לשכת עורכי הדין לכ 1.4.2

 או בוררות.

בעניינים שאינם נכנסים לשתי הקטגוריות המנויות לעיל, נקבע תעריף לשעת עבודה לעו"ד שותף  1.4.3

 ותעריף שעת עבודה לעו"ד אחר.

שכר הטרחה בהליכי גביית ארנונה והוצל"פ יהיה כפי שייפסק על ידי בית המשפט ו/או יו"ר  1.4.4

 ההוצל"פ.
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, קרי , מאידך ניתן לסיימו בהודעה מוקדמת של חודש לכל שנת עבודהמןאינו תחום בזהקודם ההסכם   1.5

 .חודשים מראש 40בענייננו מדובר על כ 

 

 2/2011חוזר מנכ"ל משרד הפנים 

נוהל מינוי יועץ משפטי חיצוני קבוע לרשות שכותרתו: " 2/2014התפרסם חוזר מנכ"ל  25/2/2014בתאריך  1.1

 , והוא חל על המועצה האזורית מרחבים.כנספח ב'"( המצ"ב חוזר מנכ"ל" )להלן: "מקומית

 :לחוזר מנכ"ל מציין במפורשסיפא  1סעיף  1.7

על יועץ משפטי לרשות מקומית לבצע את מכלול התפקידים המוטלים עליו, בין אם הוא עובד הרשות המקומית "

 –הרשות )להלן  . לכן, גם במקרים שבהם החליטה רשות מקומית למנות יועץ משפטי שאינו עובדובין אם לאו

יתבצע הטיפול במכלול הנושאים המוטלים על יועץ משפטי של רשות מקומית על ידי יועץ משפטי חיצוני(, 

היועץ המשפטי החיצוני באופן אישי. אין להטיל את מלאכת הייעוץ המשפטי לרשות המקומית, בכל הנוגע 

ולא ניתן לקבל ככלל, ייעוץ משפטי בעניינים לתפקידי הליבה של היועץ המשפטי, על מספר עורכי דין חיצוניים 

אלה אלא מהאדם שאותו מינתה הרשות המקומית להיות יועצה המשפטי )ולא משותפיו, עובדים במשרדו 

 ".וכד'(

 

מתייחס להליך  הליך קבלת החלטה בדבר מינוי יועץ משפטי חיצוני קבוע". לחוזר מנכ"ל שכותרתו " 5סעיף  1.1

קילת האפשרות למנות יועץ משפטי שהוא עובד הרשות ובין השאר תוך לשהנדרש על ידי ראש הרשות 

בהתייחס לעלויות העסקה ולהיקף והתייחסות לחו"ד גזבר הרשות המקומית ומנכ"ל הרשות המקומית 

 השירותים הנדרש. 

מציין בין היתר את התנאים  "תנאי הכשירות והפסלות ליועץ משפטילחוזר מנכ"ל שכותרתו " 7סעיף  1.1

 הבאים:

 ".הוא עורך דין, בעל ניסיון מעשי מוכח בעריכת דין שלא יפחת מחמש שנים)א(: " 7.1תנאי סף לפי סעיף  -

עיסוקיו האחרים עלולים ליצור  ניגוד עניינים עם תפקידו כיועץ משפטי )ה(: " 7.2תנאי פסלות לפי סעיף  -

 ."לרשות המקומית, שאינו ניתן להסדר בהתאם להוראות נוהל זה
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הוא משמש כיועץ משפטי של שתי רשויות מקומיות אחרות, או משמש )ו(: " 7.2לפי סעיף תנאי פסלות  -

 4כיועץ משפטי ברשות אחרת והעסקתו ברשות המקומית ככל שתאושר, לא תעמוד בסייגים שנקבעו בסעיף 

  ".לחוק הייעוץ המשפטי

 לחוק הייעוץ המשפטי קובע: 4סעיף 

יועץ משפטי של מועצה מקומית שאינו עובד המועצה,  קון: תשנ"ט(יועץ משפטי בשתי מועצות מקומיות )תי" 

רשאי לשמש כיועץ משפטי של מועצה מקומית נוספת אחת, שלא כעובד המועצה, ובלבד שהמועצות המקומיות 

)התנאים בסעיף   ".5של סעיף  4( עד 1שבהן הוא מועסק הסכימו לכך, ומתקיימים התנאים האמורים בפסקאות )

 .(כאן םנטייאינם רלוו 5

 16הוא לא הגיש פירוט בדבר מכלול עבודותיו והתקשרויותיו כמפורט בפרק )י(: " 7.2תנאי פסלות לפי סעיף  -

 .זה "לנוהל 

 " מציין בין היתר את ההנחיות הבאות:סדר עבודת הוועדהלחוזר מנכ"ל שכותרתו " 9סעיף  1.10

וכן האם מתקיים לגביהם תנאי מתנאי  הוועדה תבחן את עמידתם של המועמדים בתנאי הכשירות" 9.3סעיף  -

 ". הפסלות, תקבע זאת הוועדה ותציין זאת בהחלטתה

הוועדה לא תמליץ על מינויו של יועץ משפטי חיצוני קבוע, אשר לא מתקיימים לגביו תנאי " 9.4סעיף  -

 ".הכשירות הנדרשים או שקיים לגביו תנאי מתנאי הפסלות

 מציין בין היתר את ההנחיות הבאות: "הוועדה המקצועית שיקולילחוזר מנכ"ל שכותרתו " 10סעיף  1.11

 ".בבואה לגבש את המלצותיה, תיתן הוועדה המקצועית את הדעת, בין היתר לפרמטרים הבאים" 10.1סעיף  -

אם מדובר במועמד שכיהן בעבר כיועץ משפטי חיצוני קבוע לרשות המקומית, תיתן הוועדה )ג( " 10.1סעיף  *

ה למינויו מחדש כיועץ משפטי חיצוני קבוע לרשות המקומית, אל מול הצורך את הדעת לנושא ההצדק

 ."בביצוע תחלופה במינויים לתפקיד זה ובהתחשב במשך הזמן שחלף מאז כיהן אותו מועמד בתפקיד

עיסוקיו של מועמד בהווה ובעבר, שכתוצאה מהם יאלץ להימנע מטיפול, ככל שימונה ")ד(  10.1סעיף  *

משפטי לרשות המקומית, בנושאים מסוימים עבור הרשות המקומית לנוכח ניגוד העניינים, לכהונת היועץ ה

 ."כך שהדבר יכביד על התנהלותה של הרשות המקומית

 . מציין בין היתר את ההנחיות הבאות:"שכר טרחה"לחוזר מנכ"ל שכותרתו  12סעיף  1.12
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סום מודעה בדבר איתור של יועץ הרשות המקומית תקבע מראש, לפני פנייה למועמדים ופר" 12.1סעיף  -

משפטי חיצוני קבוע, את שכר הטרחה החודשי הקבוע שישולם ליועץ המשפטי של הרשות המקומית בגין 

או תוספת  שירותיו. הרשות המקומית תוכל, אם תחליט לעשות כן, לאפשר למועמדים להציע שיעור הנחה

משכר  20%נחה או התוספת לא יעלה על לשכר הטרחה החודשי הקבוע שנקבע על ידה, כאשר שיעור הה

 ."הטרחה החודשי המוצע

שכר הטרחה בגין הייעוץ המשפטי השוטף יהיה סכום קבוע ולא ייגזר מהצלחת הטיפול בתיק " 12.2סעיף  -

 ".וכיו"ב

על הרשות המקומית לקבוע מראש את סוג השירותים המשפטיים שיכללו במסגרת הסכם הייעוץ " 12.3סעיף  -

ואשר לא תינתן לו , 12.1, שבגינם יהיה היועץ המשפטי זכאי לשכר קבוע כאמור בסעיף המשפטי השוטף

 )ההדגשה אינה במקור(. ".בגינם תוספת תשלום

ככל שלא הרשות המקומית תקבע את התעריף המוצע על ידה לטיפול בעניינים מיוחדים, " 12.4סעיף  -

ת המקומית בתביעה בבית משפט , כגון ייצוג של הרשונקבעו במסגרת הייעוץ המשפטי השוטף

 )ההדגשה אינה במקור(. ."שלום, בית דין לעבודה, או לפי ניהול תיק כולל

-12.6אין לקבוע שכר טרחה שייגזר מסכום העסקה, למעט חריגים המפורטים להלן בסעיפים " 12.5סעיף  -

12.7". 

טיפול בתיקי גבייה או בתיקי נזיקין , ניתן לגזור את התעריף בגין 12.5כחריג לכלל האמור בסעיף " 12.6סעיף  -

 ."מהסכומים שייגבו לקופת הרשות המקומית, בעקבות טיפולו של היועץ המשפטי

, בגין טיפול בהליכים מיוחדים, כגון עסקאות במקרקעין 12.5כחריג נוסף לכלל האמור בסעיף " 12.7סעיף  -

ו', שאינם נכללים בגדר הטיפול השוטף, מעל סכום מסוים, הליכי הפקעת מקרקעין, ייצוג בתיק בית משפט וכ

רשאית רשות מקומית לקבוע שכר טרחה על פי סוג העסקה או מהותה, ובלבד ששכר הטרחה לא יהיה תלוי 

ו/או האם הרשות המקומית זכתה בהליך  בתוצאת ההליך ובכלל זאת, בשאלה האם נכרתה עסקה אם לאו.

קבלת אישור מראש ובכתב מהיועץ המשפטי למשרד השיפוטי. על אף האמור, במקרים חריגים ובכפוף ל

 ".ולתנאים שיקבעו במסגרתו, ניתן יהיה לקבוע כי שכר הטרחה יכול להיות תלוי בתוצאת ההליך הפנים
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 ".אין לקבוע שכר טרחה שיתקבל על ידי צדדים שלישיים" 12.8סעיף  -

שהוגדר בחוזה ועבורו משולם לו היועץ המשפטי החיצוני לא יועסק במטלות נוספות מעבר למה " 12.9סעיף  -

שכר טרחה כולל )ריטיינר(, ומעבר לטיפול בהליכים משפטיים חריגים, אשר בגינם יש לקבוע בהסכם את 

שיעור שכר הטרחה שישולם בנפרד. על סוגי ההליכים שלא נכללו במסגרת ההסכם ולא נקבע בהסכם תעריף 

 ".עורכי דין חיצוניים ברשויות מקומיותלנוהל מסירת עבודות משפטיות ל 11בגינם, יחול פרק 

 קובע כדלקמן: 1986 –)א( לכללי לשכת עורכי הדין )אתיקה מקצועית(, התשמ"ו  14סעיף   1.13

לא ייצג עורך דין לקוח, לא יקבל על עצמו לייצגו ולא ימשיך בייצוגו, אם קיים חשש שלא יוכל למלא את חובתו "

בשל התחייבות או חובת נאמנות שיש לו כלפי אחר או בשל עומס המקצועית כלפיו, בשל עניין אישי שלו, או 

 "עבודה או בשל סיבה דומה אחרת.

 

 

 

 הליך הביקורת .2

 :את בחן דוח הביקורת  2.1

וסבירות עלות רכישת המכרז אל מול , תנאי הסף הכלולים בואת פרסום מודעת המכרז הראשון ו  2.1.1

 .מכרזים אחרים

רסום המכרז המתוקן ואת היקף המשימות הכלולות בריטיינר וסבירותם אל מול שכר הטרחה פ 2.1.2

 המהווה בסיס להצעות מחיר.

 .2/2014הליך הראיונות בוועדה, ואופן פעולתה של הוועדה לרבות יישום הנחיות חוזר מנכ"ל  2.1.3

יות חוזר מנכ"ל הוועדה, לרבות יישום הנח ם שלמומלציהבחירת ראש המועצה ביועץ המשפטי מתוך  2.1.4

2/2014. 

 יישום הסכם ההתקשרות בכפוף לתנאי המכרז וההסכם. 2.1.5

 .טרום הערות הביקורת – 'מקבץ חשבונות א –שכר טרחה  חשבונות בדיקה ותשלוםהליך  2.1.6

 .לאחר הערות הביקורת – 'חשבונות ב מקבץ –הליך בדיקה ותשלום חשבונות שכר טרחה  2.1.7

שהוזמנה מטעם המועצה לבחינת מדגם חשבוניות,  ,של חוות דעת משפטית הבלתי תלוי מעמדה  2.1.8

  )האם החשבונות במסגרת הריטיינר או החריגים(.
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הליך אישור החשבונות החלטה בענייני שכר טרחה שנתגבשה בין הנהלת המועצה ליועץ המשפטי ו 2.1.9

 ונסיבות הבאתם לאישור מליאה. במליאת המועצה

 .ותשלומם במסגרת תנאי המכרז חשבונות שכר טרחה שהוגשו לחברה הכלכלית מרחבים 2.1.10

 בניגוד עניינים.  פועלהאם היועץ המשפטי מצוי ו/או  2.1.11

 מתודולוגיית הבדיקה 2.2

 הבדיקה התבצעה בשלבים הבאים:

קשורים העם בעלי תפקידים  והפניית תשומת לב לליקויים לכאורייםקיום פגישות, התכתבויות,  2.2.1

  .לנושאי הביקורת

 .בלי אתיקה של לשכת עורכי הדין וכיו"עיון בהוראות חוק, חוזרי מנכ"ל, כל 2.2.2

 נושאב , עיון בפרסומי המכרז, קריאת חו"ד חיצונית ועיון בחשבונות שכר טרחהקבלת מסמכים 2.2.3

 המבוקר.

  .וראש המועצה מגזבר המועצהקבלת הסברים משלימים פניות ל 2.2.4

 מת לב.ביצוע פניות למבוקרים בכל הנוגע לממצאי ביניים בעייתיים לכאורה, תוך הפניית תשו 2.2.5

 .לטיוטת דוח והמלצות מסקנות, העלאת ממצאים, עיבוד הנתונים 2.2.6

, וחבר הוועדה מועצהגזבר ה ,סגן ראש המועצה, ראש המועצה בוקרים:קבלת התייחסויות מפנייה ל 2.2.7

, פרוייקטור החברה יועץ משפטי של המועצה יו"ר הוועדה, ,וחברת הוועדה מנכ"ל המועצה

, קיום ר סיפקה חו"ד למועצה נשוא חשבונות שכר הטרחה(ועורכת דין חיצונית )אש הכלכלית

המשמש כבא כוח כלל המבוקרים להלן יחדיו: ראש המועצה, סגן ראש פגישה עם בא כוח המועצה 

 ועריכת דוח סופי. המועצה, גזבר המועצה, מנכ"ל המועצה והיועץ המשפטי של המועצה

 ,שגו במהלך עבודת הביקורתם שהומסמכי ראיונות עם המבוקרים, התבססה על הבדיקה  2.2.8

אתיקה ואחריות  ,נהלים וסדרי עבודה ,והסכמיםים חוקההוראות  התייחסות מבוקרים לטיוטות,

 .מקצועית

הביאה לידי ביטוי את תגובות המבוקרים והתייחסה אליהם בכובד ראש וביצעה את הביקורת  2.2.9

רים גם באופן מרוכז כך. הביקורת התייחסה לתגובות המבוקבעקבות התיקונים שמצאה לנכון 

 בנספח נפרד לדוח העיקרי.
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 והמסקנות ממצאיםעיקרי ה .3

שימש בתפקידו טרום המכרז ללא מינוי אישי, אלא מכוח  , עו"ד חי חיימסון,היועץ המשפטי של המועצה

 והחברה. (12/2012 שנסתיימה ב)עו"ד אריה חיימסון  אביו, המשכיות העבודה הקודמת של

בדבר מינוי יועץ משפטי חיצוני קבוע  ל פה וללא קיום פרוטוקולבעקבלת החלטה  קיים הליך ראש המועצה 3.1

חוות דעת גזבר וחוות לא הוצגו ובכלל זה לחוזר מנכ"ל )נספח ב'(.  5כפי המפורט בסעיף אך לא למועצה, 

כתחשיב  34סעיף  'בנספח טמאידך הביקורת מקבלת את תחשיב המועצה כפי המוצג   דעת מנכ"ל.

 .המשקף המלצה עקרונית של הגזבר לקיום הליך המכרז יאלטרנטיב

 תנאי סף חריגים ועלות גבוהה של רכישת מסמכי המכרז  –מכרז ראשון 

הן ביחס  גבוהות₪(  2,500)מכרז  מסמכי עלויות רכישת (1נספח ג'בפרסום המכרז )מצ"ב:  המועצה קבעה 3.2

  ה משמעותיות.כבים הנושאים בעלויות הכנהמכרז והן ביחס לקביעות נמוכות יותר במכרזים מור לעלויות

הנחיות חוזר ב ולא נכללולא נקבעו תנאי סף מחמירים אשר ( 2נספח ג'בהזמנה )להלן: המועצה קבעה  3.3

בעלות/שותפות במשרד עורכי דין,  ,בדרוםניסיון במועצה אזורית  וותק ברישיון ובניסיון, :, כגוןמנכ"ל

 ועוד. העסקת עובדים, וותק עובדים

)כבסיס להצעות המועמדים( אשר עומד בחוסר ₪  6,000צה קבעה תכולת מסגרת עבודה בריטיינר של המוע 3.1

 סבירות קיצוני להיקף המשימות במסגרת עבודה זו.

 ת הביקורתומסקנ

הביקורת סבורה כי תנאי הסף ועלויות רכישת המכרז, נועדו להדיר עו"ד מלגשת למכרז ולאותת 

 .של המועצה תיו של היועץ המשפטי הנוכחיעל היותו של המכרז תפור למידו
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 היקף שירותים בריטיינר ותעריף לשעת עבודה  –מכרז מתוקן 

, הורה לבטלו ולהכין (3נספח ג')מצ"ב  ראש המועצה קיבל את הערות הביקורת על פרסום המכרז הראשון 3.5

ונים נוספים שעמידה קריטרי בהזמנה המתוקנת בהתאם להנחיות חוזר מנכ"ל, ובהתאם לכך נקבעומכרז 

 .(1כנספח ג')מצ"ב  , אך לא כתנאי סףבהם תהווה יתרון למציע

 10%בתוספת מ.ע.מ עליו ניתן להציע הנחה או תוספת ₪  6,000המועצה קבעה תעריף בסיס לריטיינר בסך  3.1

 . )אשר כאמור לעיל וכפי שיפורט, עומד בחוסר סבירות קיצוני להיקף המשימות במסגרת עבודה זו(

₪  400בתוספת מ.ע.מ לשעת עבודה חריגה, אך לבסוף נותר תעריף ₪  300המועצה הנחה לקבוע תעריף  ראש 3.7

הצעת במכרז עבור עבודות שאינן כלולות בריטיינר, המועצה לא דרשה  ספת מ.ע.מ לשעת עבודה. וזאתבתו

ת" היווה את על אף שמשקל ההוצאות "החריגו , וזאת.  הנחה או תוספת על תעריף זה והוא נותר קבוע

  .עיקר ההוצאות המשפטיות של המועצה

במכתבה  , והציגהבהיקף המשימות הרב שנדרש לביצוע במסגרת הריטיינרבמכרז המתוקן והביקורת עיינה  3.1

 ,אף התריעה כיהביקורת את חששה לאי הסבירות הקיצונית בין היקף המשימות לשכר הטרחה,  אל הגזבר,

תנאי המכרז שפורסמו אינם משקפים ואינם עולים בקנה אחד עם הרי ש" יינרהתשלומים יבוצעו מחוץ לריטככל ש

דעת הביקורת אינה נוחה עם הפרסום הנוכחי וסבורה כי היא עלולה להטעות "ואף ציינה  ".כוונות המועצה

מציעים פוטנציאליים ולדכא את הרצון להשתתף במכרז, ויש לתקן את תנאי המכרז, לרבות כל ההבהרות 

 (.5נספח ג'מצ"ב ) "על כל המשתמע מכךהנדרשות 

 
בהליכי  משקפת את חששותיה משהתרחש עד כה  5פח ג'הביקורת מציינת כי פנייתה זו כמפורט בנס

מהם ביקשה מהמועצה להימנע, וכפי שיתברר ר שאו ,, ובראי הזמן את כל הקלקולים שהתרחשוהמכרז

 בהמשך הדוח המפורט.

 

 

 

 : 1כנספח ג'מצ"ב  .כדלקמןר המועצה כי ציין גזב פניית הביקורתבמענה ל 3.8.1

מסביר בפרוט רב מה כולל שכר הטרחה, אין  14עד סעיף  9תנאי המכרז ברורים שקופים וחשופים לכול, סעיף  "

 .".,או להבהיר בעניין זה מה להוסיף
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 מסקנות הביקורת

 כפי שהתפרסמה במכרז המתוקן, ,בריטיינרהמרובה  הביקורת סבורה כי תכולת העבודה

וזאת מטעמים של חוסר כדאיות )עו"ד מלגשת למכרז  תחרות, ולהניא נועדה להדיר ולצמצם 

למרות פניית ווזאת אף  היועץ המשפטי הנוכחי,ולהביא לתוצאה של בחירת  .(כלכלית

. וכפי שהתברר בבדיקת יישום ההתקשרות כמובא הביקורת בנושא בזמן אמת למועצה

  בהמשך הדוח.

 

 

 ניגודי עניינים – צועיתדיוני הוועדה המק

 מועמדים 1לוועדה המקצועית הוגשו 

 

הצעת היועץ המשפטי במכרז, לא כללה פירוט עיסוקיו באגודות שיתופיות ו/וועדים מוניציפאליים ברחבי  3.1

במהלך דיוני הוועדה המקצועית פנה מבקר המועצה לוועדה המועצה, ושיש בהם ניגוד עניינים עם תפקידו.  

ת הלב לחשש של היות היועץ המשפטי של המועצה מצוי בניגוד עניינים לכאורה בהיותו והפנה את תשומ

הוא ו/או משרדו משמשים כיועצים משפטיים של אגודות שיתופיות מסוימות ו/או וועדים מקומיים ברחבי 

קה והסתפהוועדה פנתה ליועץ המשפטי שוב, וביקשה הצהרה על היותו לא מצוי בניגוד עניינים, . המועצה

 2/2014לאור הנחיות חוזר מנכ"ל לעומק כפי הנדרש ממנה החשש לניגוד עניינים את  בחנהלא . הוועדה בכך

הצעתו של היועץ המשפטי פירטה את היותו  .1975ו/או חוק הרשויות המקומיות )ייעוץ משפטי(, תשל"ו 

 -בהתאם לנספח ב'  יועץ משפטי במועצה שכנה, אך הוועדה לא ביקשה את מכתב ההסכמות של המועצות

 חוזר מנכ"ל, ובהתאם לחוק הייעוץ המשפטי כמפורט לעיל. 

הוועדה לא נתנה את דעתה להצדקה להמשך העסקתו של אותו יועץ משפטי אל מול הצורך בביצוע  3.10

שנים( והכל  40תחלופה במינויים מסוג זה ובהתחשב במשך הזמן שחלף מאז כיהן אותו מועמד בתפקיד זה )

 )ג( לחוזר מנכ"ל. 10.1ט בסעיף כנדרש וכמפור
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מועמדים מתוך המועמדים במכרז לתפקיד היועץ המשפטי של  2הוועדה המליצה לראש המועצה על  3.11

 המועצה.

 

 

 מסקנות הביקורת

כפי הנדרש בחוזר פעלה הביקורת סבורה כי הוועדה המקצועית חטאה לתפקידה בכך שלא 

בדקה  לא .1975ות )ייעוץ משפטי(, התשל"ו , וכפי הנדרש בחוק הרשויות המקומי2/2014מנכ"ל 

  .שנים(  40ולא נתנה את דעתה למשך כהונתו ) כנדרש את נושא ניגוד העניינים,

 

 :השירות שהמציע ייתן למועצה במסגרת הריטיינר

. 4נספח ג'  – לתנאי המכרז 9-12מפורט  בסעיפים  "הריטיינר"השירות שיינתן למועצה במסגרת  3.12

השינוי בהגדרות  .נספח ה' – להסכם 4-7מפורט בסעיפים   "הסכם זה"עצה במסגרת השירות שיינתן למו

השירות בין המכרז להסכם אומנם מסתכם במילה אחת, אך לדעת הביקורת משמש כפרצה להגדרת 

מכיוון שהשירות "בהסכם" כולל חריגים ואילו השירות "בריטיינר" לא כולל  ,עניינים שבריטיינר כחריגים

  חריגים.

שירות הניתן במסגרת הריטיינר הינו נרחב וכולל: השתתפות בישיבות עבודה,  מליאה, ועדות וכל ה

ישיבה אחרת. הכנת הסכמים. הכנת מכרזים. ניהול התכתבויות עם צדדים שלישיים. דיני עבודה. חוות 

ונה. ייצוג דעת. ייצוג בהליכים משפטיים ובפורומים אחרים. הכנת חוקי עזר. ייעוץ וליווי בנושא ארנ

בבתי משפט כתובע עירוני. טיפול בתביעות כנגד המועצה עד גובה ההשתתפות העצמית וכל מטלה 

 משפטית אחרת

הסכם זה כפוף להוראות "נוהל מינוי יועץ "  להסכם קובע  14.8גם בסעיף  לחוזר מנכ"ל כמו 20.1סעיף  3.13

)להלן: "הנוהל"(, והוראות הנוהל  2/2014משפטי חיצוני קבוע לרשות המקומית" שהתפרסמו בחוזר מנכ"ל מס' 

לחוזר מנכ"ל קובע כי הרשות תקבע  12.4". סעיף יגברו על כל הוראה אחרת בהסכם זה שסותרת את הנוהל

יוצא איפה  ומכאן.  ככל שלא נכללו במסגרת הייעוץ המשפטי השוטףתעריף לטיפול בעניינים מיוחדים, 

 ר כמשימות חריגות בתשלום שעתי נוסף.שלא ניתן לקבוע משימות הכלולות בריטיינ
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 מסקנות הביקורת

המועצה פעלה בניגוד להנחיות מפורשות של חוזר מנכ"ל, וזאת במטרה  הביקורת סבורה כי 

ולמרות  אף  וזאת. ולאפשר תשלומים חריגים לאפשר מתן גמישות להגדרת משימות כחריגות

 הוראות ההסכם שהנחיות חוזר מנכ"ל גוברות על

 

 על מועמד והליך אישור ההסכם במליאת המועצההחלטה 

ביועץ המשפטי הנוכחי המועמדים שהומלצו על ידי הוועדה המקצועית,  2מבין ראש המועצה בחר  3.11

חודשים מיום  5לאחר והביא את ההסכם )שאינו נושא תאריך( לאישור המליאה  להמשיך לכהן בתפקיד זה.

 .הודעתו למועמד, וזאת לאחר הערת הביקורת

על משך כהונת היועץ המשפטי הנוכחי, והצורך בביצוע תחלופה במינויים  עדר מתן דעתה של הוועדהבהי 3.15

מבחן בהתאם לו ותדעתו להנחיאף בהינתן  ראש המועצה, כמפורט בהנחיות חוזר מנכ"ל. מסוג זה,

 שנה פעל והחליט תוך מתן משקל נמוך להנחיה זו. 40הסבירות ומשך המינוי הקיים מזה כ 

מועצה לא בחן את סוגיית ניגוד העניינים, אשר ידועה לו מדוח ביקורת קודם, ולא הוציא לפועל ראש ה  3.11

הקובעת כי על היועץ המשפטי להחליט את מי הוא מייצג ולהימנע  21/7/2013בחינת הנחיה שלו מיום 

 ('דכנספח )מצ"ב: מניגוד עניינים 

נוסח על ידי   (,'הכנספח )מצ"ב:  30/6/2016בתאריך  739/16נוסח ההסכם שהובא לאישור במליאה   3.17

היועץ המשפטי של המועצה, ולא על ידי גורם חיצוני האמון על האינטרס של המועצה. ואשר כלל חריגות 

 המטיבים עם היועץ המשפטי של המועצה. ,מתנאי המכרז

( המטיב את תנאיו של היועץ המשפטי בעצמו לרבות הגדרה 1'הנספח ההסכם כלל נספח )ראה  3.17.1

הגבלת מועדי פגישות  חדש של עניינים חריגים המאפשרים תשלומים נוספים מחוץ לריטיינר.מ

עבודה והשתתפות בוועדות ליום בו הוא נמצא במועצה. הגדרת עניינים חריגים תוך אזכור 

 עבודות קיימות בביצוע כחריגים וסעיפים המוכלים בריטיינר.

מטעמים  לעיון חברי המליאה ום המליאה מבעוד מועדנוסח ההסכם לא צורף לצרופות המובאות לסדר י  3.11

 לא ענייניים. 
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 , הובא ההסכםשנוסח על ידי היועץ המשפטי 1בנוגע לנספח ה'  יההערותופניית הביקורת בעקבות   3.11

באופן המטיב עם המועצה ומצמצם את העניינים לאישור מחדש הניסוח ו ושיפור לתיקון לבחינת עו"ד אחר

והוספת נספח התקשרות  , ומאידך מציב הגדרה מעורפלת לפרויקטים חריגים.(2'הנספח )ראה  החריגים

 .(3'הנספח )ראה  בנושא גבייה שלא הובא כחלק מההסכם בהחלטה קודמת

 12.7המועצה לא קבעה את הסכום המסוים בעסקאות מקרקעין שמעליו יחשב כחריג בהתאם לסעיף  3.20

 נספח ב'. –לחוזר מנכ"ל 

 

 מסקנות הביקורת

 :ורת סבורה כיהביק

ולא פעל למניעת  תנתן משקל נמוך למשך ההעסקה הנוכחיבהחלטתו, ראש המועצה  .1

 המשך הימצאות היועץ המשפטי בניגוד עניינים. 

די היועץ המשפטי, נוגד כל ניסוח הסכם התקשרות בין המועצה ליועץ המשפטי, על י .2

 , ופועל בניגוד לאינטרסים של המועצה.נהל תקיןכללי מ

לא הציגה את ההסכם כצרופה לעיון חברי המועצה, טרום הישיבה, ובכך המועצה  .3

 . , דיון ומענה לשאלות חברי המועצהמנעה עיון מקדים

 

 חשבונות שכר טרחה שאושרו ושולמו לאחר מינוי היועמ"ש במכרז החדש

 400פי לעבור חשבונות חריגים בתעריף שעתי ₪ אלפי  250כ  2016המועצה שילמה ליועץ המשפטי בשנת   3.21

מסכום  3.3פי  כלומר, החשבונות החריגים הם .חשבונות ריטיינר₪ אלפי  76ועוד כ לשעה בתוספת מ.ע.מ ₪ 

, אושרו על ידי הגזבר ללא בחינה או 1-7/2016החשבונות בתעריף שעתי שהוגשו בתקופה ינר. יהריט

 ,)ולאחר הערות הביקורת( התייחסות האם הם ריטיינר או חריגים. על גבי חשבונות לתקופה מאוחרת יותר

 הגזבר הוסיף הערות על גבי החשבונות וציין את חריגותם.
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כי מרביתם נכנסים תחת הגדרת  ,ומצאה 1-7/2016חשבונות חריגים לתקופה מקבץ הביקורת בחנה   3.22

כגון עריכת הסכמים,   לריטיינר. בתוספתו אותם בנפרד הצדק לשלם היה ולא ,ו/או נספח הגבייה הריטיינר

 יכת מכרזים, השתתפות בישיבות ועדת מכרזים. ער

כי גם בהם נמצאו חשבונות  ,ומצאה 8/2016הביקורת בחנה מקבץ נוסף של חשבונות לתקופה מחודש  3.23

 ולא היה הצדק לשלם אותם בנפרד ובתוספת לריטיינר. ו/או נספח הגבייה הנכנסים תחת הגדרת הריטיינר

לך עבודת הביקורת, אך הייתה מנועה מגישה חופשית הביקורת ביקשה לבדוק חשבונות נוספים במה 3.21

למסמכים בהתאם למדיניות חדשה של גזבר המועצה ובתמיכת ראש המועצה ובניגוד לחוק ולצו ההגנה 

 .('2 'טנספח  )ראה  למבקר המועצה מבקר המדינה  שהעניק

פנתה וביקשה הביקורת ביקשה לבחון את תכולת עבודת היועץ המשפטי במסגרת משימות הריטיינר,  3.25

, היועץ אינו חייב לביקורת דין םלקבל זאת, אך סורבה על ידי היועץ המשפטי מטעמים שונים שעיקריה

 (.1כנספח ה' )מצ"ב  וחשבון, הטלת דופי במניעים פסולים לכאורה של מבקר המועצה ועוד

עשרות  בהיקף של ששולמו ליועץ המשפטי ,הביקורת בחנה חשבונות שכר טרחה והוצאות משפטיות 3.21

, הפעולות המשפטיות שהמועצה בחרה כיבגין הטיפול בתיקי היטל ביוב במושב תלמי בילו ומצאה  ₪ אלפי 

שכר ו לבצע כנגד תושבים "חייבי" היטל ביוב, לא נדרשו מפאת הכיסוי בהסכם עם האגודה השיתופית,

לנספח להסכם )נספח ה' בניגוד  היווה הוצאה מיותרת וזאת אף₪, בהיקף של עשרות אלפי  ולםשהטרחה ש

נמצאה נבחנה ולא לא  כאמור( הקובע מפורשות כי התמורה תתקבל מהסכומים שייגבו בפועל מהחייב. 3

ראויה ו/או סיכוי משפטי, ובשל כך המועצה נשאה בהוצאות משפטיות כבדות ששולמו משפטית תכלית 

  ליועץ המשפטי מבלי שקיבלה כל תמורה לכך.

 

 

 מסקנות הביקורת

צה פעלה בניגוד להסכם ושילמה שכר טרחה ביתר,  בהיקף של מאות אלפי המוע .1

, תוך אישור סעיפים ומשימות הכלולות בריטיינר ליועץ המשפטי של המועצה₪ 

 ם.יכתשלומים חריג
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לטובת ₪ המועצה אישרה ונשאה בהוצאות משפטיות בהיקף של עשרות אלפי  .2

 וללא סיכוי משפטי.אגודה שיתופית חקלאית, ללא תכלית משפטית ראויה 

התנהלות המועצה באישור ותשלום חשבונות שכר טרחה ליועץ המשפטי הסבו  .3

 נזק לקופת המועצה.

 

 

 

 

 יעוץ משפטי למועצה ולחברה הכלכלית מרחבים

 

 2017ו  2016הביקורת בחנה חשבונות שכר טרחה ששילמה החברה הכלכלית ליועץ המשפטי בשנים  3.27

ששולמו בשנים הנדונות הינם חורגים מתנאי המכרז, ראשית מן ₪  35,839כי התשלומים בסך  ,ומצאה

 7.4)סעיף  הטעם שהשירותים הניתנים לחברה הכלכלית מוכלים בשירותים המוצעים בתנאי המכרז

מכיוון שהייעוץ המשפטי למועצה כרוך גם בייעוץ משפטי לחברה ( בנוסחו הברור "4נספח ג'  –הזמנה ל

 (.4השירותים נמצא כי הם מוכלים בריטיינר על פי תנאי המכרז )ראה נספח ג' ואף לגופם של  ,"הכלכלית..

 כך לדוגמא ישיבות בוועדת מכרזים וייצוג בהליכים משפטיים.

היועץ המשפטי  בפועלבאשר להיות היועץ המשפטי של המועצה גם  המועצה תגובתהביקורת בחנה את  3.21

עולה כי לגישת המועצה, המכרז הנדון אינו  של החברה הכלכלית בהתאם למכרז זה. מתשובת המועצה

עסק בטיפול המשפטי הנוגע לממשק שבין המועצה , אלא "יעוץ המשפטי לחברה הכלכליתיכולל את ה

 . למכרז לכל היותר מנוסח "רע"  7.4" וסעיף לחברה הכלכלית

חברה באשר לתשלומים ששילמה ה (י' כנספח :) המצ"ב תגובת החברה הכלכליתהביקורת בחנה את  3.21

הביקורת מצאה " התשלומים שולמו מכוח המשכיות של שנים עברועולה כי "ליועץ המשפטי, מן התגובה 

הכלכלית, ואין כל הסכם  כי לאור זאת לא נמצא כי התקיים כל מכרז לתפקיד היועץ המשפטי של החברה

 התקשרות.
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 מסקנות הביקורת

י של המועצה פועל היועץ המשפט: אליבא דה תגובות המועצה והחברה הכלכלית .1

 בחברה הכלכלית ללא מכרז, ללא הסכם וזאת בניגוד לדין ולכל מנהל תקין.

עולה כי החברה הכלכלית שלמה שכר טרחה ליועץ המשפטי של המועצה מכאן ו

מכרז ומבלי שנקבעו כל אמות מידה  ללא קיומו שלללא מסגרת הסכם ישיר, 

 .להתקשרות

ותים הניתנים למועצה גם על החברה והשירהמכרז מחיל את תנאי ההתקשרות  .2

 .בניגוד לתנאי המכרז הכלכלית, ומכאן עולה שהתשלומים שולמו ליועץ המשפטי

גזבר המועצה, משמש כמורשה חתימה בחברה הכלכלית, ומתוקף זאת מודע  .3

ומאשר את התשלומים בחברה הכלכלית כמו גם במועצה, וכל הפרדה כאן הינה 

 מלאכותית.

נה המועצה, "ניסיון לאחוז במקל משני קצותיו", מחד הביקורת מוצאת במע .4

לקבוע כי המכרז לא חל על החברה הכלכלית, )תוך הטעיה בנוסח המכרז( 

ומאידך לשלם ליועץ המשפטי שכר טרחה במאפיינים זהים למועצה ומבלי 

 שנמצא כל הליך מכרזי למינויו בחברה הכלכלית.

 

 

 ליועץ המשפטי חוות דעת משפטית לבחינת תקינות התשלומים

גזבר המועצה פנה והזמין חוות דעת משפטית )במימון המועצה( שתבחן את מדגם חשבונות שאושרו  3.30

 כחריגים אל מול ההסכם, המכרז וחוזר המנכ"ל. הפנייה נעשתה אל עו"ד אולגה גונן.

נת התייחסות לנספח הגבייה מש לא כללה 10/11/2016טיוטת חוות דעתה של עו"ד אולגה גונן מיום  3.31

ומשהציגה הביקורת  מפאת שלא הובא לידיעתה. ( שצורף להסכם שהובא לאישור המליאה.1)נספח ד' 2013

 . 10הסופית נתנה התייחסות לכך בסעיף  חו"דהנספח לגזבר ובאמצעותו לעו"ד גונן,  את
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 הכשירה את מרבית הדוגמאות של חשבונות שכר הטרחה 11/12/2016סופית של עו"ד גונן  מיום  חו"ד 3.32

אין מניעה לכלול את החשבונות במסגרת עניינים חריגים בגינם זכאי היועץ שהוצגו בפניה וציינה כי "

 ( . 'וכנספח ". )מצ"ב המשפטי לשכר טרחה נוסף

₪  5,200לאור חוות דעת זו, המועצה ערכה ישיבה עם היועץ המשפטי וסיכמה על קבלת זיכוי כספי של  3.33

  .בלבד

לאישור מליאת המועצה. וזאת  הובאו החשבונות המאושרים מחדש,( ו'זכנספח )מצ"ב: הסיכום  3.33.1

, מעצם היותו הליך במליאת המועצה היועץ המשפטי חשבונות לאשרור נמצא צורך חוקי מבלי ש

 . , מלבד הצורך לקבל כיסוי לתשלומים ששולמו זה מכברבמסגרת הפעילות הרגילה של המועצה

, וחברי א צורפה למסמכים שהובאו בפני מליאת המועצהלשל עו"ד אולגה גונן מאידך חוות דעת זו  3.33.2

 . המועצה לא קיבלו זכות עיון וקיום בירורים בטרם יצביעו.

הסיכום עמד על ₪,  5,200כי אף שסף הזיכויים המפורטים בנספח ח' עמדו על סך  ,הביקורת מציינת 3.33.3

 (.'חכנספח )מצ"ב:  ₪. 5,000וחשבון הזיכוי מהיועץ המשפטי עמד על ₪.  5,000

כי עו"ד אולגה גונן ששירותיה נשכרו על ידי המועצה לבחינת הפרשנות  ,הביקורת בדקה ומצאה 3.31

המשפטית בהתאם למכרז, משמשת כיועצת המשפטית של מועצה אזורית בני שמעון השכנה, בעוד היועץ 

 .עצמה מועצה אזוריתאותה המשפטי של המועצה משמש כיועץ המשפטי של החברה הכלכלית ב

אולגה גונן לא פסלה את עצמה מלתת חוות דעת משפטית למועצה בבירור מול היועץ המשפטי, ואף עו"ד  3.35

 לא נתנה גילוי נאות בחוות דעתה לכך.

בניגוד  –הביקורת מצאה פערי ניסוח והגדרות המאפשרות לה להגיע  ,מעיון בנוסח חוות דעתה של עו"ד גונן 3.31

כי המשימות הינן כשרות לתשלום חריג ואינן ריטיינר  למסקנה לכאורית  -לנוסח מפורש בהזמנה למכרז 

 :כך  לדוגמא

 טיפול בפשרה מול עו"ד צומן. 3.36.1

 טיפול במכרז דלק. 3.36.2

 טיפול בהכנת הסכם מסגרת. 3.36.3

עיון בנוסח מסקנות עו"ד גונן וכדלקמן :"אין מניעה לשלם" ונזכיר כי עו"ד גונן לא שימשה בוררת או  3.37
ד הוזמנה ושולמה על ידי המועצה כלקוחה. ובמטרה לצמצם את חו"מגשרת בין המועצה ליועץ המשפטי, ו

הוצאותיה המשפטיות. ולא להכשיר הוצאות בדיעבד, כל שכן שקיימת אפשרות לבוא בדברים עם היועץ 
 .משפטי כפי העולה מהדוגמאות לעילה

 בתגובה לטיוטת דוח הביקורת, המועצה ועו"ד גונן מסרו גילוי נאות שעיקרו: 3.31
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 2011ל היועץ המשפטי של המועצה ומשרד עו"ד שבו שותפה עו"ד אולגה גונן פתחו בינואר משרדי עו"ד ש 
 .2011במגעים למיזוג המשרדים אשר הבשילו באפריל 

 

 
 מסקנות הביקורת

 

 הביקורת סבורה כי ההתקשרות עם עו"ד גונן פסולה מראשיתה ומעיקרה. .1

 בפניה לעו"ד גונן.  תלא נמצאה כל סיבה אובייקטיבי  .2

כרות בין עו"ד גונן ליועץ המשפטי של המועצה, פוסלת אותה ממתן חו"ד בעניין הי .3
 נדרשה לגילוי נאות בפתח חו"ד. ולכל הפחות, היועץ המשפטי של המועצה. ובוודאי, 

, לא מותיר מקום לספק 2018המיזוג בין  עו"ד גונן ליועץ המשפטי של המועצה בשנת  .4
 באשר להיכרותם המוקדמת. 

המועצה האזורית מרחבים,  –וזמנה לתת חו"ד בתשלום ללקוח שלה העו"ד גונן  .5
 לולייניתומרבית חו"ד הכשירה בדיעבד תשלומים פסולים תוך התנסחות משפטית 

 ואשר הטיבה עם היועץ המשפטי של המועצה. שהביאה לפגיעה בקופת המועצה

שלכות אי העמדת חו"ד עו"ד גונן לעיון חברי המועצה, מנע את אפשרות הדיון בה .6
 חו"ד עו"ד גונן לרבות הכשלת הצבעתם של חברי מליאה.
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 המלצות .1

 לאור ממצאי הביקורת והמסקנות, הביקורת ממליצה כדלקמן:

הנוכחית עם היועץ המשפטי  ההתקשרות לאלתר של ביטולעל המועצה לפעול ל 1.1

 של המועצה.

ל תפקיד היועץ המשפטי של יציאה למכרז חדש עעל המועצה לפעול לאלתר ל  1.2

 .בהליך המכרז הנוכחי בכללותם שנמצאו , וזאת תוך הימנעות מהכשליםהמועצה

 מכרז לתפקיד יועץ משפטי לחברה הכלכלית.ל לאלתר ליציאה על המועצה לפעול  1.3

ברוח החוק  יםחדשה יםמכרזהעל המועצה לפעול לקבלת ליווי מקצועי בעריכת  1.1

 שנמצאו במכרז הנוכחי. ותוך מניעת  הלקויים והכשלים 

תוך  על המועצה לבחון את תמהיל השירותים בריטיינר ואת השירותים החריגים, 1.5

מתוך ניסיון העבר ומתוך התייחסות לממצאי  הבחנה ברורה בניהם, וזאת 

 הביקורת ומסקנותיה.

על המועצה לפעול להשבת כספים ששולמו ביתר ליועץ המשפטי, תוך התבססות  1.1

 .דוח הביקורת מסקנותו ממצאי על

על המועצה להסתייע ביועץ משפטי חיצוני אחר בכל הקשור להתקשרויותיה עם  1.7

 היועץ המשפטי של המועצה.

על המועצה לפעול לקבלת חו"ד משפטיות באשר לסמכות, לסיכויים והסיכונים  1.1

 בטרם תפתח בהליכים משפטיים יזומים כנגד תושבים, אגודות שיתופיות וכיוב'.

ל לאלתר למניעת קיומם של ניגודי עניינים בעיסוקיו הנוכחיים על המועצה לפעו 1.1

 של היועץ המשפטי של המועצה, כל עוד הוא משמש בתפקידו זה. 
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 הדוח המפורט .5

היועץ המשפטי של המועצה שימש בתפקידו טרום המכרז ללא מינוי אישי, אלא מכוח המשכיות 

 ( והחברה.12/2012העבודה הקודמת של עו"ד אריה חיימסון )שנסתיימה ב 

 

 5הליך קבלת החלטה בדבר מינוי יועץ משפטי חיצוני קבוע למועצה כמפורט בסעיף ראש המועצה לא קיים  5.1

 לחוזר מנכ"ל משרד הפנים )נספח ב'( ולא קיבל לידיו חוות דעת הנדרשות וכדלקמן:

תונים בדבר עלויות העסקת יועץ משפטי חיצוני קבוע בהתבסס על הנ המועצה חוות דעת גזבר 5.1.1

הכספיים של השלוש שנים האחרונות טרום קבלת ההחלטה, אל מול עלויות העסקתו של יועץ 

 34' סעיף בנספח טמאידך הביקורת מקבלת את תחשיב המועצה כפי המוצג  כעובד הרשות.משפטי 

 כתחשיב אלטרנטיבי

ית בשנים חוות דעת מנכ"ל המועצה בנוגע להיקף שירותי הייעוץ המשפטי שידרשו לרשות המקומ 5.1.2

 הבאות.

  מסמכי המכרז רכישת חריגים ועלות גבוהה של תנאי סף  –מכרז ראשון 

תנאיו . וזאת כאשר 1כנספח ג'מצ"ב  עמודים( 6עבור רכישת מסמכי המכרז )₪  2,500המועצה דרשה  5.2

 -המועצה דרשה סכומים של כבמקרים אחרים , בעוד ש2/2014 וזר מנכ"לחברורים ומובנים בערוכים, 

עבור רכישת מסמכים של מכרזים הנדסיים מורכבים הכוללים עלויות תכנון,  בלבד ₪ 1,500  -₪   1,000

 .כתבי כמויות ותשומות רבות נוספותסיור קבלנים, 

ולא נמצאו בתנאי במכרז הראשון  שנקבעו תנאי הסףבין יתר חריגים. המועצה דרשה במכרז תנאי סף  5.3

 :( 2מצ"ב דרישות המכרז כנספח ג') הכשירות והפסלות בחוזר מנכ"ל.

שנות  5תנאי הסף בחוזר מנכ"ל דרשו שנות רישיון.  11, דהיינו 2004רישיון עריכת דין משנת דרישה ל 5.3.1

 .רישיון

שנות  5תנאי הסף בחוזר מנכ"ל דרשו שנות ניסיון.  11. דהיינו 2004ניסיון בעריכת דין משנת דרישה ל 5.3.2

 .רישיון
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קבוע, של לפחות מועצה אזורית אחת, המשויכת למחוז פטי חיצוני הוא שימש כיועץ משדרישה כי  5.3.3

לא נמצאה  דרישה זו בחוזר ואילך.  2009שנים, משנת  3דרום של משרד הפנים, במשך לפחות 

 .מנכ"ל

הוא בעל הסמכה מהיועץ המשפטי לממשלה לשמש כתובע של מועצה אזורית למשך דרישה כי  5.3.4

 .לא נמצאה  דרישה זו בחוזר מנכ"ל ואילך. 2009שמשנת  תקופה כוללת של לפחות שנתיים בתקופה

מהמשרד(, מעסיק  1/3או שהמציע שותף בלפחות ב )משרד עורכי הדין שבבעלות המציע דרישה כי  5.3.5

", בכל אחת מהשנים עורכי הדין הנוספיםעורכי דין )להלן: " 5, לפחות 2014 -ו 2013והעסיק, בשנת 

 .ו בחוזר מנכ"לז מעין דרישהכל לא נמצאה האמורות. 

לא שנים לפחות.  6מעורכי הדין הנוספים יש ותק במקצוע עריכת דין של  2 –לפחות ל דרישה כי  5.3.6

 .נמצאה דרישה זו בחוזר מנכ"ל

בתוספת מ.ע.מ עליו נדרש המציע להוסיף או להפחית ₪  6,000המועצה קבעה תעריף ריטיינר חודשי בסך  5.1

 .20%תוספת של עד  , בעוד שחוזר מנכ"ל אפשר מתן הנחה או10%

 

  תעריף לשעת עבודההיקף שירותים בריטיינר ו–מכרז מתוקן 

פרסום המכרז הראשון על תנאיו הגיע לידי הביקורת, אשר העירה למועצה כי תנאי הסף המצוינים במסמכי  5.5

עלות רכישת מסמכי המכרז אינה אף כי המכרז חורגים באופן שאינו מידתי מהדרישה על פי חוזר מנכ"ל, ו

ולפגוע באפשרות המועצה  פרופורציונלית. ושני אלו עלולים להדיר רגליהם של מתעניינים ראויים לתפקיד

 .3כנספח ג' התכתבויות הביקורת עם הגזבר, מצ"ב מציעים רחב יותרלבחור יועץ משפטי מתוך מאגר 

מכרז ב תנאי הסףלהביא לתיקון  ראש המועצה הנחה את גזבר המועצהבעקבות הערות הביקורת,  5.5.1

ולהתאימן  ככל האפשר לדרישות על פי חוזר מנכ"ל ולהפחית באופן משמעותי את עלות רכישת 

 מסמכי המכרז.

בתנאי המכרז  או הותאמו לדרישות על פי חוזר מנכ"ל\ואכן, כל תנאי הסף מסעיף קודם בוטלו ו 5.5.2

  .המתוקן

מצ"ב  יע העומד בהם.אשר יהוו יתרון למצ)לא כתנאי סף( המועצה הוסיפה קריטריונים נוספים  5.5.3

 .1כנספח ג'המכרז המתוקן 
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בתוספת מ.ע.מ עליו נדרש ₪  6,000תעריף ריטיינר חודשי בסך )ללא שינוי ממכרז קודם( המועצה קבעה  5.1

 .20%, בעוד שחוזר מנכ"ל אפשר מתן הנחה או תוספת של עד 10%המציע להוסיף או להפחית 

. תעריף שעת לשעה בתוספת מ.ע.מ₪  400טיינר בסך המועצה קבעה תעריף שעתי לעבודה חריגה מחוץ לרי 5.7

ובדיעבד ולאור היקף תשלום שכר הטרחה  עבודה לא נכלל כמרכיב בתחרות על הצעת המחיר הכללית

(, שהיווה את מרבית עלויות שכר הטרחה, יצר עיוות 5החריג )שקיבל ביטוי באזהרות הביקורת ראה נספח ג'

 .ע חסכון לקופת המועצהמשמעותי בתחרות על מחיר השירות ומנ

להפחית את  )במסגרת הנחיותיו על גבי הפרסום הראשון(לגזבר ראש המועצה  למרות הנחיית 5.7.1

לשעה בתוספת ₪  400בתוספת מ.ע.מ, לבסוף נותר התעריף הראשוני בסך ₪  300התעריף השעתי ל 

  מ.ע.מ.

המועצה וביקשה לבחון את סבירות הביקורת עיינה בתנאי המכרז )לאחר תיקון תנאי הסף( ופנתה שוב לגזבר  5.1

 .5כנספח ג'היקף המשימות הנדרשות במסגרת הריטיינר. מצ"ב 

משקפת את חששותיה משהתרחש עד כה, ובראי הזמן  5הביקורת מציינת כי פנייתה זו כמפורט בנספח ג'

וח , וכפי שיתברר בהמשך הדהזהירה הביקורת את המועצהשמהם גם בפועל ואת כל הקלקולים שהתרחשו 

 המפורט.

, הציגה הביקורת את עלויות הריטיינר נכון להיום 5במסגרת פניית הביקורת כמפורט בנספח ג' 5.8.1

 ודוגמאות לעלויות ששולמו מחוץ לריטיינר ואת היקפם.

הביקורת אף ביקשה לבחון שוב, האם הדרישות במכרז החדש לביצוע במסגרת הריטיינר )שעד כה  5.8.2

אם כך אומנם היה ת גג הריטיינר , והמועצה צפויה לחיסכון! שולמו בנפרד(, אכן יכנסו תחת קור

השינוי גובל בחוסר סבירות כי  חששה הביקורתאך מברכת על כך, יתה יההביקורת ש קורה, מובן

 ינר ולמועצה לא יהיה חסכון.יויביא לכך שעבודות "יוצאו" ממסגרת הריט קיצונית

 5ותשלם עבור השירותים שנדגמו בנספח ג' ככל שהמועצה תמשיך ,הביקורת התריעה כיעקב כך,   5.8.3

תנאי המכרז שפורסמו אינם משקפים ואינם עולים בקנה אחד כתשלום שהוא מחוץ לריטיינר, הרי ש"

 ".עם כוונות המועצה

דעת הביקורת אינה " הביקורת אף ציינה כי אם התסריט המתואר בסעיף קודם , הוא שיתקיים הרי ש 5.8.4

כי היא עלולה להטעות מציעים פוטנציאליים ולדכא את הרצון להשתתף  נוחה עם הפרסום הנוכחי וסבורה

 ."על כל המשתמע מכךבמכרז, ויש לתקן את תנאי המכרז, לרבות כל ההבהרות הנדרשות 
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תנאי המכרז ברורים שקופים וחשופים  כדלקמן: " ,(5נספח ג')לעיל  המפורטתתשובת הגזבר לפניה  5.8.5

וט רב מה כולל שכר הטרחה, אין מה להוסיף או להבהיר בעניין מסביר בפר 14עד סעיף  9לכול, סעיף 

 .(1כנספח ג'מצ"ב ) ".,זה

 ניגודי עניינים –דיוני הוועדה המקצועית 

 מועמדים 1לוועדה המקצועית הוגשו 

 

לוועדה פירוט של מכלול העבודות  הגישעם הגשת מועמדותו, היועץ המשפטי של המועצה  5.1

חוזר  -נספח ב' ל 16.7כמפורט בסעיף לכאורה משרד בו הוא מועסק. והכל וההתקשרויות שלו, לרבות של ה

מאידך, היועץ המשפטי של המועצה לא העביר פירוט התקשרויות שלו לרבות  עם אגודות שיתופיות  מנכ"ל.

תה לבדוק וממילא לא בדקה יולכן המועצה לא יכולה היו/או וועדים מקומיים של מושבים בתחום המועצה 

 ם חשש לכאורה לניגוד עניינים.קייהאם  

 אחד לגביו התקיים אם ,קבוע חיצוני משפטי ליועץ אדם ימונה לא" :לנספח ב' קובע 7.2סעיף  5.9.1

 ":מאלה

 :לחוזר מנכ"ל –)י( לנספח ב' 7.2סעיף 
 .".זה לנוהל 12 בפרק והתקשרויותיו כמפורט עבודותיו מכלול בדבר פירוט הגיש לא הוא"

 
 

 :חוזר מנכ"ל –' )ה( לנספח ב 7.2סעיף 
 כיועץ תפקידו עם עניינים ניגוד ליצור עלולים האחרים עיסוקיו" 

 ."זה נוהל להוראות בהתאם להסדר ניתן שאינו ,המקומית לרשות משפטי

 
היה להיבחן על ידי הוועדה ולקביעה אחרת בעניין כשירותו  עשויהמידע אשר לו היה מפורט, 

 והימצאותו לכאורה בניגוד עניינים.

 

בהתאם  שכנהוועדה לא בחנה את עיסוקו של היועץ המשפטי, כיועץ המשפטי של מועצה אזורית ה 5.9.2

לחוק היועץ המשפטי ולא קיבלה לידיה את  4ובהתאם לסעיף  חוזר מנכ"ל –)ו( לנספח ב'  7.2 לסעיף

 וכדלקמן:הסכמת המועצות 



 
 והממונה על תלונות הציבור מבקר המועצה

 

 

24 

 

בד המועצה, רשאי לשמש יועץ משפטי של מועצה מקומית שאינו עו "לחוק הייעוץ המשפטי:  4סעיף 

כיועץ משפטי של מועצה מקומית נוספת אחת, שלא כעובד המועצה, ובלבד שהמועצות המקומיות שבהן 

 הוא מועסק הסכימו לכך

 

במסמכים  היה מפורט בדבר היותו של היועץ המשפטי גם יועץ משפטי של מועצה שכנהמידע ה

 ל המועצות.שהגיש לוועדה. אך הוועדה לא דרשה את כתב ההסכמות ש

 . רק בעקבות פנייה זובדבר החשש מניגוד ענייניםוהתריעה במהלך דיוניה  לוועדהפנתה  הביקורת   5.9.3

שוב אל היועץ המשפטי של המועצה כמועמד, לעניין סוגיית היותו לכאורה בניגוד  הוועדה פנתה

לדעתו אינו  לפיו ,מהיועץ המשפטי תצהיר הוועדה ביקשה וקיבלה. ומבלי לפרט בגין מה עניינים

 ומבלי .נוספת הוועדה בחרה להסתפק בתצהיר ומבלי שערכה כל בדיקה . מצוי בניגוד עניינים

 לחוזר מנכ"ל )נספח ב'(. 9.3האם מתקיימים לגביו תנאי הפסלות בהתאם לסעיף  בחנהש

ץ הוועדה לא נתנה דעתה לנושא ההצדקה למינויו מחדש כיועהוועדה עולה כי,  למתוך עיון בפרוטוקו 5.10

ך שאל מול הצורך בביצוע תחלופה במינויים לתפקיד זה ובהתחשב במ ,המשפטי קבוע לרשות המקומית

חוזר  -נספח ב' )ג( ל 10.1והכל כמפורט בסעיף שנים(.  40הזמן שחלף מאז כהן משרד חיימסון בתפקיד )כ 

יתן הוועדה את הדעת אם מדובר במועמד שכיהן בעבר כיועץ משפטי חיצוני קבוע לרשות המקומית, ת" מנכ"ל

לנושא ההצדקה למינויו מחדש כיועץ משפטי חיצוני קבוע לרשות המקומית, אל מול הצורך בביצוע תחלופה 

 ".במינויים לתפקיד זה ובהתחשב במשך הזמן שחלף מאז כיהן אותו מועמד בתפקיד

שפטי של מועמדים מתוך רשימת המועמדים במכרז לתפקיד היועץ המ 2הוועדה בחרה להמליץ על   5.11

 כאמור היועץ המשפטי הנוכחי. םוביניההמועצה 

 

 : השירות שהמציע ייתן למועצה במסגרת הריטיינר

כוללים את תיאור השירותים שיינתנו  (1נספח ג'לתנאי המכרז המתוקן ) 12.14עד  9סעיפים  5.12

 ( כוללים בשינוי "קל" אתנספח ה'להסכם ) 7.14עד  4.  מאידך סעיפים "הריטיינר"במסגרת 

, קרי במסגרת 4ולא כנדרש בנספח ג' "ההסכם"תיאור השירותים שיינתנו במסגרת 
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 ומכאן הנספח להסכם שהתווסף כולל שירותים נוספים, אך כחריגים ולא כריטיינרהריטיינר, 

 ובעלות נוספת. 

 (.2להלן ציטוט סעיפי השירות במסגרת ההזמנה למכרז )נספח ג'  5.12.1

ועצה, יום בשבוע בכל שבוע, לשם קיום "על היועמ"ש להיות נוכח במשרדי המ 1

 פגישות עם בעלי התפקידים במועצה.

 כמו כן, היועמ"ש יהיה נוכח בכל הישיבות שיוזמן אליהן, לרבות: 10

 ישיבות ועדת מכרזים. 10.1

 ישיבות מליאה. 10.2

כל ישיבה נוספת אליה יוזמן היועמ"ש ו/או כל ישיבת מועצה או וועדה  10.3

 שנוכחותו מחויבת ע"פ הדין.

 למועצה יינתן אישית על ידי היועמ"ש. השירות  11

השירות שיינתן היועמ"ש למועצה יכלול את כל הייעוץ המשפטי והליווי המשפטי לו  12

 תזדקק המועצה, לרבות:

קיום ישיבות עבודה שוטפות וייעוץ משפטי שוטף לכל בעלי התפקידים  12.1

במועצה, לרבות ראש הרשות, סגניו, גזבר הרשות, מזכיר הרשות, מנהלי 

 חלקות וכיוצ"ב.המ

 .5 –ו  1המפורט בסעיפים  12.2

 ניהול התכתבויות משפטיות ואחרות שבין המועצה לצדדים שלישיים. 12.3

 הכנת הסכמים שבין המועצה לצדדים שלישיים. 12.1

הכנת מכרזים, ליווי וטיפול בתוצאות המכרז עד להכרזת זוכה, והגנה על  12.5

 החלטות ועדת המכרזים והמועצה בבית משפט.

כל הקשור לתחום דיני העבודה וליחסים שבין המועצה טיפול וייעוץ ב 12.1

 לעובדיה ולנותני השירותים בה.
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 מתן חוות דעת בעניינים שהיועמ"ש יידרש לחוות דעתו. 12.7

ייצוג המועצה בכל הליך משפטי שהמועצה תבקש מהיועמ"ש שייצג אותה  12.1

 בו.

ייצוג המועצה בכל פורום או פגישה שהיועמ"ש יידרש להגיע אליו על ידי  12.1

 י מבעלי התפקידים במועצה.מ

 הכנת חוקי עזר וטיפול בכל הדרוש עד לפרסומם ברשומות. 12.10

 ייעוץ וליווי המועצה בכל עניין הקשור לארנונה. 12.11

 ייצוג המועצה בבתי משפט כתובע עירוני. 12.12

טיפול בתביעות כנגד המועצה, שסכומן אינו עולה על סכום ההשתתפות  12.13

צה מפעילה את הביטוח העצמית שעל המועצה לשלם, במקרה בו המוע

 שלה, נוכח המקרה שבעטיו הוגשה התביעה נגד המועצה.

כל מטלה משפטית נוספת שעל היועמ"ש לבצע בהיותו יועץ משפטי של  12.11

 המועצה."

 

 

 הוראות חוזר מנכ"ל גוברות על נוסח ההסכם: 5.13

בהסכם גוברות על כל הוראה אחרת  –הנוהל  –הוראות חוזר המנכ"ל  להסכם קובע כי 20.1סעיף  5.13.1

 :שסותרת את הנוהל כדלקמן

הסכם זה כפוף להוראות "נוהל מינוי יועץ משפטי חיצוני קבוע לרשות המקומית" שהתפרסמו  20.1" 

)להלן: "הנוהל"(, והוראות הנוהל יגברו על כל הוראה אחרת בהסכם זה  2/2014בחוזר מנכ"ל מס' 

  ".שסותרת את הנוהל

 

 נכ"ל:לחוזר מ 14.8וזאת אף כאמור בסעיף   5.13.2
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יש לקבוע בהסכם כי הוא כפוף להוראות נוהל זה, וכי הוראות הנוהל יגברו על כל הוראה אחרת  14.8"  

 .בהסכם הסותרת את הנוהל"

ככל שלא נכללו לחוזר מנכ"ל קובע כי הרשות תקבע תעריף לטיפול בעניינים מיוחדים,  12.4סעיף  5.13.3

 . כדלקמן:במסגרת הייעוץ המשפטי השוטף

המקומית תקבע את התעריף המוצע על ידה לטיפול בעניינים מיוחדים, ככל שלא נקבעו  הרשות 12.4" 

במסגרת הייעוץ המשפטי השוטף, כגון ייצוג של הרשות המקומית בתביעה בבית משפט שלום, בית 

 .דין לעבודה וכד'. התעריף לעניין זה, יכול להיקבע לפי שעת עבודה, או לפי ניהול תיק כולל"

 

 הליך אישור ההסכם במליאת המועצהועמד והחלטה על מ

 ,המומלצים על ידי הוועדה המקצועית 2על בחירת היועמ"ש של המועצה מתוך  ,החלטת ראש המועצה  5.11

 .30/6/2016תאריך בלראשונה ההחלטה הובאה לאישור מליאת המועצה  אך.28/1/2016תאריך התקבלה ב

בעקבות הערת הביקורת, והמצאת  רקאה לאישור המלי הובאההסכם החתום )שאינו נושא תאריך( 

 .(כנספח ה': נוסח ההסכם )מצ"ב. 16/5/2016ההחלטה של ראש המועצה לביקורת ביום ב 

 40ההחלטה קבעה להמשיך ולהעסיק את משרד עו"ד חיימסון, אשר משמש כיועץ המשפטי של המועצה כ   5.15

 לעיל(. 6.10)ראה סעיף  2/2014מנכ"ל  )ג( לחוזר 10.1וזאת על אף האמור ב סעיף  (.1976שנה )החל משנת 

שנה, פעל  40ראש המועצה, גם אם נתן דעתו להנחיה, הרי שבמבחן הסבירות ומשך המינוי הקיים מזה כ 

 והחליט תוך מתן משקל נמוך להנחיה זו.

ראש המועצה נדרש בעבר לסוגיית ניגוד העניינים של היועץ המשפטי ובעקבות דוח ביקורת אחר בנושא  5.11

בו נקבע כי היועץ המשפטי של המועצה משמש גם כיועץ משפטי של ועד אגודה יו של היועץ המשפטי, עיסוק

שיתופית, ובהתאם לדוח הביקורת המועצה פעלה מול וועד האגודה השיתופית, דרשה וקיבלה היטל ביוב 

פית ניר עקיבא לעניין אגודה שיתו 21/7/2013וציין בהתייחסותו לוועדת הביקורת ב ₪. מעל מיליון וחצי 

כנספח "על היועץ המשפטי להחליט את מי הוא מייצג, ואינו יכול לייצג את שני הצדדים" )מצ"ב  וכדלקמן:

הנחיה ו/או בירור מעמיק בסוגיית עיסוקיו הנוספים של היועץ המשפטי אשר יש  ,(. אך עובר למועד זה'ד

 ולם. בהם כדי להביא לחשש להימצאותו בניגוד עניינים לא נבחנו מע

 המועצה לא פעלה לבירור והסדרת ניגוד העניינים גם לאחר חתימת ההסכם ועובר למועד זה. 5.17
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לא צורף לסדר היום שהופץ למליאה מבעוד מועד. מנכ"ל  ,שהובא לאישור המליאה ,ההסכם החתום  5.11

המועצה ציינה לשאלת הביקורת כי השיקול לא לצרף לסדר היום את ההסכם לעיון מקדים של חברי 

 ליאה מן הטעם של "הגנת הפרטיות".  המ

נוסח על ידי היועץ המשפטי של המועצה ולא על ידי גורם מקצועי ניטרלי,  (נספח ה') הסכם ההתקשרות   5.11

 בכך: והטיב עם היועץ המשפטי של המועצה חרג מתנאי המכרזההסכם 

יינר כמפורט במסגרת הריט , עבודות שנכללולא כלל את משימות הייעוץ לחברה הכלכליתההסכם   5.19.1

מכיוון שהייעוץ המשפטי למועצה כרוך גם ולהלן ציטוט ", (1נספח ג') בהזמנה לתנאי המכרז 7.4בסעיף 

 ."  בייעוץ משפטי לחברה הכלכלית..

( שנוסח בידי היועמ"ש של המועצה ואשר מטיב ומקל עמו  1ה מצ"ב כנספח) נוסח ההסכם הכיל נספח   5.19.2

 כגון: וזאת בניגוד לתנאי המכרז.

גבלת השתתפות בישיבות וועדות, ליום בו ימצא היועמ"ש במועצה. וזאת ללא תימוכין במכרז. ולהלן ה .א

מוסכם כי הריטיינר החודשי כולל פגישות עם בעלי תפקידים ביום בו חיימסון נמצא  במועצה  ציטוט "

ת האמור לצטט את הסעיף במכרז לעומ –". כנ"ל וכן השתתפות בישיבות וועדות של המועצה ביום זה

 בחוזה

הגדרת עניינים שאינם כלולים בריטיינר, לרבות סכסוכים לקראת הליכים משפטיים, מכרזים מורכבים,  .ב

הסכמים מורכבים או מיוחדים )לרבות מכרזים  שבוצעו זה מכבר או בהתהוות כגון: מכרז דלק, מכרז 

פורש כי עריכת מכרזים הינו וכל זאת ללא תימוכין במכרז, ואף שהמכרז מציין במרכב, מכרזי מסגרת(. 

הכנת מכרזים, ליווי וטיפול בתוצאות המכרז עד למכרז " 12.5. ולהלן ציטוט מסעיף חלק מהריטיינר

 ". הכרזה על הזוכה, והגנה על החלטות וועדת מכרזים והמועצה בבית משפט

 .(1נספח ה') הביקורת העירה בזמן אמת על הבעייתיות הקיימת בנספח להסכם 

תוך הסתייגות לסעיף אישור ההסכם עם  739/16אושר פרוטוקול קודם  740/16מועצה במליאת ה 5.20

בפרוטוקול הקודם סוכם כי יינתן אישור עקרוני להסכם עם  –אישור עקרוני של הפרוטוקול היועמ"ש, תוך "

 ".העו"ד כפוף לשינויים שיתבקשו על ידי חברי המליאה

( 1ה'נספח ור המועצה, תוך שהנספח המוזכר לעיל )הובא שוב ההסכם לאיש  741/16במליאת מועצה  5.21

והוא צומצם תוך הסרת הגבלת ההשתתפות בישיבות  לאחר שנבדק על ידי עו"ד אחר מטעם המועצה, תוקן
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הטיפול במכרזים מורכבים והסכמים  הקביעה כאילו ליום בו ימצא היועמ"ש במועצה, ותוך הסרת

 (.2ה'מצ"ב כנספח .  )ריף שעתי מחוץ לריטיינריהוו חריג וישולמו בתע מורכבים או מיוחדים

עם היועמ"ש אשר  2013צורף נספח התקשרות משנת  ,741/16להסכם שהובא לאישור המליאה  5.22

 קודם ואשר לא הובא לאישור ,(3'המצ"ב כנספח שכר טרחה בהליכי גביית ארנונה אגרות והיטלים )בעוסק 

 .739/16כחלק מההסכם במליאה 

שנוסח על ידי היועץ המשפטי, הובא ההסכם  1ורת והערותיה בנוגע לנספח ה' בעקבות פניית הביק 5.23

 (2'הנספח )ראה  של הנספח להסכם לבחינת עו"ד אחר לתיקון הניסוח ולאישור מחדש

 ( נוסח באופן המטיב עם המועצה ומצמצם את העניינים החריגים.המתוקן) 2נספח ה'  5.23.1

ועצה מבצעת ו/או מעורבת בהם, ושאינם חלק טיפול בפרויקטים שהמקובע כחריג " 2נספח ה'  5.23.2

". ודוק. ללא הגדרת פרויקט, ללא הגדרת פעילות שוטפת, ולכאורה מהפעילות השוטפת של המועצה

 ל. ובשערי הגדרה זו ניתן להכניס כמעט הכ

, והם הגזבר והסגן, אך קבע את המוסמכים לאשר מטעם המועצה את העניינים החריגים 2נספח ה'  5.23.3

 .לא נכלל בהם ראש המועצה

נספח נספח התקשרות בנושא גבייה שלא הובא כחלק מההסכם בהחלטה קודמת )ראה  התווסף  5.23.4

 (.3'ה

 12.7המועצה לא קבעה את הסכום המסוים בעסקאות מקרקעין שמעליו יחשב כחריג בהתאם לסעיף  5.21

עדה שכר טרחה , ויוצא איפה שכל עסקת מקרקעין נכנסת להגדרת חריג ומשולם בנספח ב' –לחוזר מנכ"ל 

 .נוסף.

 

 חשבונות שכר טרחה שאושרו ושולמו לאחר מינוי היועמ"ש במכרז החדש

)לפני זיכוי ₪ אלפי  368עמד על סך  2016שכר הטרחה הכולל שהוגש ואושר במועצה ליועץ המשפטי בשנת  5.25

 להלן פירוט מרכיבי התשלום : שיפורט להלן(.₪ אלפי  5

  אלפי  76ריטיינר בסך כ.₪ 

 אלפי  292"חריג"  שכר טרחה.₪ 

 .₪(אלפי  76)כ  מהיקף הריטיינר 4פי  מהווה , שכר הטרחה ה"חריג"יוצא מכך, ש
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 אושרו 7/2016ועד לחודש  1/2016חשבונות שכר טרחה שהוגשו החל ממועד כניסת ההסכם לתוקף, קרי  5.21

 ,  ללא כל התייחסות על גבי החשבונות, באם חריגים הם אם לאו.על ידי הגזבר

 מעבר לריטיינר שהוגשו ושולמו ליועמ"ש 1-7/20106לתקופה חשבונות שכר טרחה  בץמקלהלן  5.26.1

 :)שכ"ט חריג(

 

חשבון 

 עסקה
 פירוט חיובים תאריך

סה"כ 

 ₪חשבון 
 הערות הביקורת

 לא תקין. במסגרת הריטיינר  1,872 עם **********הסכם  10/2/2016 30440

 לא תקין. במסגרת הריטיינר  3,276 הסכם פשרה בית מקצועי 10/2/2016 30441

 לא תקין. במסגרת הריטיינר  936 היטל ביוב תלמי בילו 10/2/2016 30442

 לא תקין. במסגרת הריטיינר  3,276 חו"ד עמותת הספורט במרחבים 10/2/2016 30443

 1ראה הערה  2,340 היטל ביוב ונלוות –כתב תביעה  10/2/2016 30444

 לא תקין. במסגרת הריטיינר  936 ההסכם פשר 10/2/2016 30445

 לא תקין. במסגרת הריטיינר  4,914 הכנת הסכם דן בדרום 10/2/2016 30446

 לא תקין. במסגרת הריטיינר  2,340 מכרז דלק מעודכן 10/2/2016 30447

30636 3/3/2016 
הסכם בתי השקעות, פגישות, טיפול בהצעת החלטה עיר עולים, 

 צאות נסיעהטיפול בפשרה, החזרי הו
3,608.8 

 לא תקין. במסגרת הריטיינר 

 1ראה הערה  4,134 הכנה ודיון בבית משפט שלום, נסיעות 3/3/2016 30637

 לא תקין. במסגרת הריטיינר  936 הכנת פרוטוקול, אופקים, מגרש באזור תעשייה. 3/3/2016 30638

 קין. במסגרת הריטיינר לא ת 3,276 תיקונים להסכם חניון אוטובוסים 3/3/2016 30639

 לא תקין. במסגרת הריטיינר  3,276 מכרז דלק  3/3/2016 30640

 לא תקין. במסגרת הריטיינר  2,960 הסכם פשרה פארק נועם, ישיבות, שעות נסיעה 3/3/2016 30666

 סגרת הריטיינר לא תקין. במ 4,504.5 מכתב דרישה, הכנה לישיבה + ישיבה, תיקונים להסכם פשרה. 7/4/2016 30838

 לא תקין. במסגרת הריטיינר  4,680 סקירת תיקים, הסכם פשרה, הכנת הסכם תלמי בילו 7/4/2016 30840

 לא תקין. במסגרת הריטיינר  1,872 כתב הגנה ונלוות 7/4/2016 30841

 לא תקין. במסגרת הריטיינר  2,808 מכרז דלק 7/4/2016 30843

 תקין ע"פ חוזר מנכ"ל 10,296 כתב הגנה 7/4/2016 30844

 לא תקין. במסגרת הריטיינר  2,808 בחשבון( 2מכרז מסגרת לבחירת קבלנים)סעיף  2/5/2016 31003

 1הערה  1,404 היטל ביוב 2/5/2016 31004

 1הערה  1,872 כתב תביעה היטל ביוב 2/5/2016 31005
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לא תקין. במסגרת  6,084 , היטל ביובמעבר על מכרזים, עריכת מכרז 2/5/2016 31006
  1, הערה הריטיינר

     

 

 .)הליכים משפטיים בנושא היטלי ביוב( להלן 5.31ראה סעיף : 1הערה 

תשלומי חשבונות חריגים, על היקפם ועל הסתירה לכאורה  על 2016בעקבות הערות הביקורת במהלך שנת  5.27

נמצא כי בחשבונות שהוגשו לאחר  ,רבין אישור החשבונות כחריגים לבין היות הפעולות במסגרת הריטיינ

מטעמים  , שהינם חריגים(החדשים שהתקבלו על גבי החשבונות)הוסיף הגזבר הערות הערת הביקורת, 

 . שונים

להלן מדגם חשבונות שאושרו לתשלום לאחר שהביקורת הסבה את שימת ליבם של ראש המועצה  5.27.1

 .מהריטיינר לתנאי המכרז אשר כוללים לכאורה פעולות אלו כחלק והגזבר
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חשבון 

 עסקה
 פירוט חיובים תאריך

סה"כ 

חשבון 

₪ 

 

הערות גזבר על 

 החשבון

 הערות הביקורת

31652 3/8/2016 
דיון והכנה בתיק. מכרז מסגרת. מכרז 

 דלק. ועדת מכרזים
9,314 

במסגרת חלקו לא תקין.  
 הריטיינר 

 לא תקין. במסגרת הריטיינר  ית משפטהופעה בב 1,404 הסכם פשרה –מכירת בית מקצועי  3/8/2016 31653

 3,098 אופקים מגרש באזור תעשיה 3/8/2016 31654

עסקה אקראית שאינה 

במסגרת עבודה שוטפת 

 ולכן לא נכלל בריטיינר

 לא תקין. במסגרת ריטיינר

31655 3/8/2016 
  ב"כ נגב אקולוגיהבמכתב טיפול 

 והכנת תשובה
936 

 תיק בית משפט
 

  תיק בית משפט 4,212 . תגובות לטענות התיישנותיטל ביובה 3/8/2016 31656

  תיק בית משפט 4,680 . דיון בטענות התיישנותהיטל ביוב 3/8/2016 31657

32022 9/10/2016 
הודעה לבית המשפט + מכתב הפניה 

 לרמ"י
936 

 הליך משפטי
 

 4,680 היטל ביוב 9/10/2016 32023
שמעון מאשר היטל 

 ביוב
 עילל 1ראה הערה 

 לעיל 1ראה הערה  הליך משפטי 3,414 , היטל ביובהיערכות לדיוני ביהמ"ש 9/10/2016 32024

  הליך משפטי 936 על תשלום קנס הודעה לבית המשפט 9/10/2016 32025

32026 9/10/2016 
, היטל הכנת טבלת תיקים מאוחדים

 ביוב
468 

 בית משפט, היטל ביוב
 לעיל 1ראה הערה 

 לעיל 1ראה הערה  בית משפט, היטל ביוב 2,340 היטל ביוב 9/10/2016 32027

 5,148 בג"ץ ועדת גבולות 2/11/2016 32176
תיק משפטי וחריג 

 מעבודה שוטפת
 

  תיק בית משפט 1,872 הליכים בבית משפט והסכם פשרה 2/11/2016 32177

 936 בדיקת הסכם מנחת חקלאי 2/11/2016 32178
עסקה החורגת 

 פתמפעילות שוט

 לא תקין. במסגרת 

 ריטיינרה

 לעיל 1ראה הערה  בית משפט, היטל ביוב 6,084 היטל ביוב 2/11/2016 32179

  שמעון מאשר, ארנונה 5,616 ארנונה -כתב תביעה עיריית אופקים  2/11/2016 32180
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ישה חופשית הביקורת ביקשה לבדוק חשבונות נוספים במהלך עבודת הביקורת, אך הייתה מנועה מג 5.21

, ובניגוד לחוק ולצו למסמכים בהתאם ל"מדיניות" חדשה של גזבר המועצה ובתמיכת ראש המועצה

 .ההגנה שניתן למבקר המועצה

הביקורת ביקשה לברר מול היועץ המשפטי את פירוט תכולת העבודה בפועל שבוצעה במסגרת  5.21

בהתייחסותו לאחר מספר תזכורות הריטיינר. אך היועץ המשפטי של המועצה סירב להציג פירוט זה . 

 :(1כנספח ה' )מצ"ב  לפניית הביקורת ציין היועץ המשפטי כך

 ראשית, אין בכוונתי להשיב לך, מהטעם כי איני עובד מועצה, וכי איני חייב לך דין וחשבון."

שנית, אין בכוונתי להשיב לך, מהטעם כי אין דו"ח שעות או דו"ח כלשהו בנוגע לעשרות השעות 

שקעות בעבודות הרבות והמגוונות שנעשות על ידי ועל ידי צוות משרדי במסגרת הריטיינר, שכן בגין שמו

 העבודות הרבות האמורות, לא מוגשים חשבונות למועצה.

שלישית, אין בכוונתי להשיב לך, מהטעם כי אתה מנוע מלעסוק בכל עניין הקשור אליי או לשירות שאני 

נע מרדיפה אישית שלי, ופועל נגדי ממניעים לא ענייניים, שכל מטרתם נותן למועצה, מכיוון שאתה מו

להרע לי ולהזיק לי ולפגוע בי ובכיסי, כאשר במעשיך הפסולים האמורים, אתה אף מהלך אימים על ראש 

המועצה, על מנת שלא יאושרו לי חשבונות שכ"ט על שירות שאני נותן למועצה, כאשר מעשיך נעשים 

ול תפקידך וסמכויותיך על מנת לגרום לפגיעה בי. במעשיך האמורים, לא רק שאתה שלא כדין ותוך ניצ

 מנסה לגרום לי נזק, אלא שאתה גורם לנזק ממשי למועצה עצמה.

מעבר לכל האמור, אתה מוזמן לפנות לכל אחד מבעלי התפקידים במועצה, שחלקם אף מכותב למייל זה, על 

י שהם מקבלים ממני ומצוות משרדי, ועל מנת להתרשם מנת להתרשם מהם בדבר היקף השירות המשפט

 ."מטיב ואיכות השירות, מזמינותו, יעילותו ומהירות קבלתם מענה לפניותיהם אליי

 
ראש המועצה אשר היה מכותב לתשובה זו לא הגיב כלל, ולכאורה חוסר תגובתו מהווה הסכמה על  

קבע באופן חד צדדי שאינו נתון לביקורת מכלול הדברים לעיל, ובעיקר שהיועץ המשפטי של המועצה 
 המועצה.

 

הביקורת כאמור לעיל לא קיבלה תשובות ענייניות לשאלותיה את היועץ המשפטי, וכך לדוגמא לא  5.30

שבגינו ובעבורו לא שילמה המועצה עבור עריכתו ועבור  ,מצאה הביקורת מכרז שאינו "מכרז מיוחד"

ים, ובדיקות נוספות דומות לבדיקת מימוש תכולת משימות השתתפות היועץ המשפטי בישיבות וועדת מכרז

 הריטיינר.

בעבור  ₪,ובהיקף של עשרות אלפי  הביקורת ביקשה לדעת מדוע המועצה משלמת שכר טרחה חריג 5.31

ששכר הטרחה יתקבל  קובע (3)ראה נספח ה'  טיפול משפטי בתיקי היטלי ביוב כאשר הנספח להסכם

 :נמצא כי עוד . מהסכומים שנגבו בפועל מהחייב 

מלכתחילה לא נדרשה המועצה לפעול ש תושבי ההרחבה במושב תלמי בילו  14כנגד  מדובר בתיקים 5.31.1

בהם שכן, ההסכם שנחתם בין המועצה לאגודה השיתופית, סיפק את דרישות המועצה בנוגע לחוב 

הליכים המועצה לא זכתה ב האגודה. והטיפול המשפטי, מלכתחילה היה חסר סיכוי ולא נדרש כלל.
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סוף  בהליכים אלו ובית המשפט דחה את תביעות המועצה. לכאורה ו/או לכל תמורה מהחייבים

 דבר: המועצה גבתה את החוב מהאגודה השיתופית, כפי הנדרש מלכתחילה.

ששולמו ליועץ ₪  יוצא מכך , כי המועצה נשאה בהוצאות משפטיות בהיקף של עשרות אלפי  5.31.2

 .חה ולו חלקיתהמשפטי ללא כל תכלית ו/או הצל

 

 יעוץ משפטי למועצה ולחברה הכלכלית מרחבים

כורך את הייעוץ המשפטי למועצה עם ייעוץ משפטי לחברה   -מסמכי המכרז  - 4לנספח ג' 7.4סעיף  5.32

מכיוון שהייעוץ המשפטי למועצה כרוך גם בייעוץ משפטי לחברה הכלכלית של "הכלכלית מרחבים כדלקמן: 

 מאידך: ".המועצה....

לא  , כנספח ה'הסכם שנחתם בין המועצה לבין היועץ המשפטי )להלן: "ההסכם"( המצ"ב ה נוסח 5.32.1

 שירות אשר מחויב היועץ המשפטי לתתו גם לחברה הכלכלית במסגרת ההסכם. את הכלל 

שילמה החברה הכלכלית שכר טרחה ליועץ המשפטי  2017ו  2016כי בשנים הביקורת בדקה ומצאה  5.32.2

  לקמן:בניגוד לתנאי המכרז וכד

, 30227עבור ישיבות וועדות מכרזים ושעות נסיעה בחשבונות עסקה ₪  10,296, סך 2016בשנת   5.32.3

(  כי 4)נספח ג'  12.5וזאת בניגוד לתנאי המכרז הקובע מפורשות בסעיף  31029, 30866, 30664

רזים הכנת מכרזים, ליווי וטיפול בתוצאות מכרז עד הכרזה על זוכה, והגנה על החלטות ועדת מכ"

 ".והזוכה בבית משפט

בעבור המועצה בתיק הגנה על מכרז )"נמר הנגב"(. וזאת בניגוד לתנאי ₪  25,543, סך 2017בשנת   5.32.4

הכנת מכרזים, ליווי וטיפול בתוצאות מכרז עד (  כי "4)נספח ג'  12.5המכרז הקובע מפורשות בסעיף 

 ".משפטהכרזה על זוכה, והגנה על החלטות ועדת מכרזים והזוכה בבית 

היועץ המשפטי  בפועלהביקורת בחנה את תגובת המועצה באשר להיות היועץ המשפטי של המועצה גם  5.33

של החברה הכלכלית בהתאם למכרז זה. מתשובת המועצה עולה כי לגישת המועצה, המכרז הנדון אינו 

מועצה עסק בטיפול המשפטי הנוגע לממשק שבין הכולל את הייעוץ המשפטי לחברה הכלכלית, אלא "

 למכרז לכל היותר מנוסח "רע" .  7.4" וסעיף לחברה הכלכלית
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( באשר לתשלומים ששילמה החברה ' כנספח :הביקורת בחנה את תגובת החברה הכלכלית ) המצ"ב 5.31

" הביקורת מצאה התשלומים שולמו מכוח המשכיות של שנים עברוליועץ המשפטי, מן התגובה עולה כי "

יים כל מכרז לתפקיד היועץ המשפטי של החברה הכלכלית, ואין כל הסכם כי לאור זאת לא נמצא כי התק

 התקשרות.

המועצה והחברה הכלכלית לא הסבירו את תוקף היותו של היועץ המשפטי של המועצה גם היועץ  5.35

 המשפטי של החברה הכלכלית, בעבר ובהווה.

 

 חוות דעת משפטית לבחינת תקינות התשלומים ליועץ המשפטי

שתבחן את מדגם חשבונות שאושרו  )במימון המועצה( חוות דעת משפטית הזמיןפנה וגזבר המועצה  5.31

 וחוזר המנכ"ל. הפנייה נעשתה אל עו"ד אולגה גונן. , המכרזעם היועץ המשפטי כחריגים אל מול ההסכם

הוגשה לגזבר והוצגה לביקורת במהלך פגישת  10/11/2016מיום  טיוטת חוות דעתה של עו"ד אולגה גונן 5.37

ה התייחסות לנספח הגבייה נמצא לאכי  ,הוער. מעיון של הביקורת בטיוטת חוו"ד דה בנושא המבוקרעבו

כי היועץ המשפטי זכאי אף לשכר )הקובע  ( שצורף להסכם שהובא לאישור המליאה.1)נספח ד' 2013משנת 

יעת עו"ד גונן כי נספח הגבייה לא הובא ליד ,התברר ונמצאעוד . (טרחה נוסף בגין טיפול בהליכי גבייה

נתנה התייחסות לכך  הסופית חוו"דלעו"ד גונן, לגזבר ובאמצעותו בבואה לחוות דעתה. ומשהוצג הנספח 

 . 10בסעיף 

 2013הביקורת הסבה את שימת ליבו של הגזבר לנספח גביה )ארנונה , אגרות והיטלים( משנת  5.37.1

גבייה כפי שיחויב בו החייב שצורף להסכם שאושר במליאה,  אשר לפיו, שכר הטרחה ייגזר בתיקי 

 על ידי בית המשפט וההוצאה לפועל, כאשר שכר הטרחה ישולם מהגביה בפועל מהחייב. 

הסופית והחתומה )שהתקבלה מהגזבר רק בעקבות התערבותו של  11/12/2016מיום   של עו"ד גונן חו"ד 5.31

וגמאות של חשבונות הכשירה את מרבית הד ראש המועצה ולאחר פניות רבות של הביקורת אל הגזבר(

אין מניעה לכלול את החשבונות במסגרת עניינים חריגים בגינם שכר הטרחה שהוצגו בפניה וציינה כי "

לאור חוות דעת זו, המועצה ערכה ישיבה עם היועץ המשפטי   ."זכאי היועץ המשפטי לשכר טרחה נוסף

 .בלבד₪  5,200וסיכמה על קבלת זיכוי כספי של 
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לאישור מליאת המועצה. וזאת  הובאו והחשבונות המאושרים מחדש, ('זספח כנ)מצ"ב:  הסיכום  5.38.1

מעצם היותו הליך במסגרת  , וזאתחשבונות במליאת המועצהל חריג אישורכל  מבלי שנדרש 

 הפעילות הרגילה של המועצה, מלבד הצורך לקבל כיסוי לתשלומים ששולמו זה מכבר. 

, וחברי המועצה לא קיבלו באו בפני מליאת המועצה. מאידך חוות דעת זו לא צורפה למסמכים שהו  5.38.2

 זכות עיון וקיום בירורים בטרם יצביעו.. 

את הכשרת התשלומים לשירות המשפטי שניתן  3הסיכום שהובא לאישור המליאה כלל בסעיף  5.38.3

בנושא היטל ביוב תלמי בילו, ומתאר את הנסיבות שבעתיים המועצה מכשירה תשלומים אלו 

שהמועצה לקחה לפנים משורת הדין", "ומכיוון שהובהר מלכתחילה שמדובר ובניהם: "שירות 

 בתיקים עם סיכויי גבייה אפסיים".

הסיכום עמד על ₪,  5,200עמדו על סך ז' הביקורת מציינת כי אף שסף הזיכויים המפורטים בנספח  5.38.4

 (.ח'כנספח )מצ"ב  ₪. 5,000וחשבון הזיכוי מהיועץ המשפטי עמד על ₪.  5,000

כי עו"ד אולגה גונן ששירותיה נשכרו על ידי המועצה לבחינת הפרשנות המשפטית  ,ורת בדקה ומצאההביק 5.31

בהתאם למכרז, משמשת כיועצת המשפטית של מועצה אזורית בני שמעון השכנה, בעוד היועץ המשפטי של 

 מועצה אזורית שכנה.אותה המועצה משמש כיועץ המשפטי של החברה הכלכלית ב

עו"ד אולגה גונן לא פסלה את ש של המועצה, "עורכת הדין עובדת באופן שוטף עם היועמלמרות העובדה ש 5.10

 .מול היועץ המשפטי חשבונות שכר הטרחה עצמה מלתת חוות דעת משפטית למועצה בבירור

היכרות  וממשקי העבודה עם היועץ המשפטי של אף לא נתנה גילוי נאות בחוות דעתה ל עו"ד אולגה גונן  5.11

 ידו הנוסף כיועץ המשפטי של החברה הכלכלית בני שמעון.המועצה בתפק

בניגוד  – מעיון בנוסח חוות דעתה של עו"ד גונן הביקורת מצאה פערי ניסוח והגדרות המאפשרות לה להגיע 5.12

למסקנה לכאורית כי המשימות הינן כשרות לתשלום חריג ואינן ריטיינר   -לנוסח מפורש בהזמנה למכרז 

 :לדוגמא  כך

 :פשרה מול עו"ד צומןהטיפול ב 5.42.1

 בנוסח ההזמנה של המכרז מצוין כי:

 "ייצוג המועצה בכל הליך משפטי שהמועצה תבקש מהיועמ"ש שייצג אותה בו" 

 " והכשירה את התשלום כחריג.מעין שיפוטימאידך עו"ד גורדון סיווגה את השירות כ" 

 :הטיפול בניסוח מכרז דלק  5.42.2
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 בנוסח ההזמנה של המכרז מצוין כי:

ת מכרזים, ליווי וטיפול בתוצאות המכרז עד להכרזת זוכה, והגנה על החלטות ועדת המכרזים הכנ"

 ."והמועצה בבית משפט

מדובר במכרז מורכב, שהכנתו דרשה עבודה מרובה, ואין מדובר בסוג מאידך עו"ד גורדון סברה כי "

 " והכשירה את התשלום כחריג.המכרזים שהמועצה מפרסמת באופן שוטף

 לא מצאה לנימוקים ביסוס במכרז, ולא ידוע לביקורת מהו "סוג מכרז המתפרסם באופן שוטף". הביקורת

 :חיוב בגין מכרז מסגרת  5.42.3

 בנוסח ההזמנה של המכרז מצוין כי:

 "הכנת הסכמים שבין המועצה לצדדים שלישיים"

יעה לכלול את משפטי הנדרש אין מנ"נוכח ראשוניותו, מורכבותו והיקף ה מאידך עו"ד גורדון סברה כי

 .האמור במסגרת עניינים חריגים בגינם זכאי היועץ המשפטי לשכר טרחה נוסף"

 הביקורת לא מצאה לנימוקים ביסוס במכרז.

.": אין מניעה לשלם..כמפורט בסעיף קודם ובדוגמאות נוספות נוסח פרשנות " חו"דעוד עולה מנוסח  5.13

ה. ובמטרה לצמצם את הוצאותיה המשפטיות. ולא הוזמנה ושולמה על ידי המועצה כלקוח חו"דונזכיר כי 

להכשיר הוצאות בדיעבד, כל שכן שקיימת אפשרות לבוא בדברים עם היועץ המשפטי כפי העולה 

 מהדוגמאות לעיל, ולהווה ידוע כי עו"ד גונן  לא פעלה  כבורר או מגשר במחלוקת הצדדים.

 תגובות מבוקרים .1

 עצה, גזבר, מנכ"ל ויועמ"ש חיצוני.תגובת המועצה, ראש המועצה, סגן ראש המו 1.1

באמצעות עו"ד שחר בן עמי. )להלן: ( נספח ט')תגובת כלל המבוקרים לעיל התקבלה באופן מרוכז  6.1.1

 (המייצג""

מו לשמוע התייחסות נוספת לממצאי טיוטת נספח ט' לעיל הביקורת אף נפגשה עהמייצג כמובא ב לבקשת 6.1.2

 הדוח.

רת את ממצאי הדוח הסופיים והאף התייחסה לתגובת המייצג לאחר הפגישה כאמור לעיל גיבשה הביקו 6.1.3

 פיעה כנספח ט' ולתוכן הפגישה.המו

, והיא מובאת גם בכל ממצא 1 בנספח ט'התייחסות הביקורת לתגובת המבוקרים לעיל הינה כמפורט  6.1.4

 .2כנספח ט' לרבות צו ההגנה המובא כחלק מהתייחסות הביקורת   רלוונטי בגוף הדוח
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 וכדלקמן: 1לנספח ט' 1ת מותחת ביקורת על עצם הייצוג הכולל כפי המובא בסעיף מאידך הביקור 6.1.5

 הרישא לתגובתך: מרשיך: .1

מרשיך, המועצה האזורית מרחבים, ראש המועצה, סגן ראש המועצה, גזבר המועצה, מנכ"ל המועצה, 

 יועמ"ש של המועצה.

מרשיך האחרים מן הטעמים הביקורת מוצאת טעמים נפגמים בייצוג היועמ"ש של המועצה עם כלל 

 הבאים:

ניגוד עניינים: קיימת סבירות גבוהה שהמלצות הביקורת ייצרו ניגוד עניינים בין המועצה ליועץ  .1.1

המשפטי, ובין נושאי משרה במועצה, ולדוגמא המלצה לפעול להשבת כספים. ככל שהמלצה זו 

יו עלול לפגוע ביישום תקבל את אישור המליאה, הרי שהייצוג שלך את המועצה והיועמ"ש יחד

 ההמלצות.

תגובה כוללת ומשותפת של כלל המיוצגים לעיל, מחזקת את המסקנות המסתמנות מטיוטת  .1.2

דוח הביקורת. כי כלל המבוקרים פועלים יחדיו ובקול אחד לניגוח טיוטת דוח הביקורת וזאת 

טרס של ובניגוד לאינ לתגובתך  7-8 בסעיפיםכפי המצוטט מתגובת המבוקרים באמצעותך 

, יעילות, חסכון קיומם של אמון, המועצה לפעול לקבלת השירות המשפטי בהתאם להסכם תוך

 וציות לחוק.   שקיפות, קיום מנהל תקין

שאלת מימון שכר טרחתך בייצוג היועץ המשפטי על ידי המועצה תוך שהיועץ המשפטי הינו  .1.3

הינה סוגיה מטרידה בפני חיצוני הפועל מתוקף הסכם וללא קיומם של יחסי עובד מעביד, 

 עצמה, וגם בהקשר לטעמים המובאים בסעיפים קודמים לעיל.

 

 .בנספח י'תגובת החברה הכלכלית וחילופי הבירורים עם הביקורת מובאת  1.2

 .בנספח יא'תגובת עו"ד אולגה גונן מובאת  1.3

כנספח , מצ"ב לא התקבלה כל תגובה עניינית של יו"ר הוועדה המקצועית , עו"ד בנימין סעדון 1.1

 .יב'

 .בנספח יג'לטיוטת דוח הביקורת השנייה, מצ"ב תגובת היועץ המשפטי של המועצה  1.5

 .בנספח יד'תגובת ראש המועצה וגזבר המועצה לטיוטת דוח הביקורת השנייה, מצ"ב  1.1

 . כנספח טו'תגובת עו"ד אולגה גונן לטיוטת דוח הביקורת השנייה, מצ"ב  1.7

 .בנספח טז'נספחים יג' ו יד', מובאת התייחסות הביקורת לתגובות המובאות ב 1.1
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 .בנספח יז'תגובת יועמ"ש של המועצה לנספח טז' , מובאת  1.1

 

 --- סוף מסמך ----
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 נוהל מינוי יועץ משפטי חיצוני קבוע לרשות מקומית
 
 כללי ./

חוק הייעוץ  –)להלן  1791–בחוק הרשויות המקומיות )ייעוץ משפטי(, התשל"ו
 המשפטי(, הוטלה על כל רשות מקומית חובה למנות יועץ משפטי לרשות. 

 
המקומית. תפקידו של היועץ המשפטי הוא מהתפקידים המרכזיים ברשות 

בהתאם לחוק הייעוץ המשפטי, חייבת הרשות המקומית בקבלת ייעוץ משפטי. 
על היועץ המשפטי לתת ייעוץ משפטי לרשות וכמו כן עליו לשאת, ככלל, 
באחריות על התביעה העירונית. היועץ המשפטי הוא אחד משומרי הסף ברשות 

ריה ועובדיה, המקומית ועליו לפעול על מנת להבטיח שהרשות המקומית, נבח
 ימלאו את תפקידם על פי הוראות החוק וכללי המינהל התקין.

 
על פי חוק הייעוץ המשפטי, על היועץ המשפטי לתת ייעוץ משפטי למועצת 
הרשות המקומית, לראש הרשות, לסגן שהואצלו לו סמכויות ביצוע, לעובדי 

ועצה בכל עניין הדרוש למילוי תפקידיהם ברשות, וכן לחברי המ -הרשות 
א לחוק הוגדר תפקידו של היועץ המשפטי לרשות 1בסייגים שונים. בסעיף 

 מקומית:
 

"ייעוץ 
 משפטי

יועץ משפטי יעניק ייעוץ משפטי למועצת הרשות  א.1
המקומית ולועדותיה, לראש הרשות ולסגן ראש 

לחוק  1/הרשות שלו הואצלו סמכויות לפי סעיף 
ניו הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסג

, ולעובדי הרשות, בכל ענין 712/-וכהונתם(, התשל"ה
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 עניינים".
   

חוק הייעוץ המשפטי, חייבת עירייה וכן רשות מקומית אחרת שיקבע על פי 
השר, למנות יועץ משפטי שהוא עובד הרשות המקומית. רשויות מקומיות 

 אחרות רשאיות למנות יועץ משפטי שאינו עובד הרשות המקומית. 
 

מטרתו של נוהל זה להסדיר את ההליכים למינוי יועץ משפטי ברשות מקומית 
 ליה חובה על פי דין למנות יועץ משפטי שהוא עובד הרשות. שלא הוטלה ע

 
יש להעיר, כי אף שהחוק לא הטיל על חלק מהרשויות המקומיות חובה למנות 
יועץ משפטי שהוא עובד הרשות, מהות תפקידו של יועץ משפטי, הצורך 
בהשתלבותו בעבודתה השוטפת של הרשות והחובות המוטלות עליו כשומר סף 

כלל, שגם רשות מקומית כזו תבחן בכובד ראש מינוי של יועץ מצדיקות, כ
 משפטי שהוא עובד הרשות. 

 
לפיכך, על רשות מקומית שלא הוטלה עליה החובה בדין למנות יועץ משפטי 
שהוא עובד הרשות, לבחון, לפני החלטה על מינוי של יועץ משפטי חיצוני, את 

 האפשרות למנות יועץ משפטי שהוא עובד הרשות. 
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זאת ועוד, על יועץ משפטי לרשות מקומית לבצע את מכלול התפקידים 
המוטלים עליו, בין אם הוא עובד הרשות המקומית ובין אם לאו. לכן, גם 
במקרים שבהם החליטה רשות מקומית למנות יועץ משפטי שאינו עובד הרשות 

ל יועץ יועץ משפטי חיצוני(, יתבצע הטיפול במכלול הנושאים המוטלים ע -)להלן 
ידי היועץ המשפטי החיצוני באופן אישי. אין -משפטי של רשות מקומית על

להטיל את מלאכת הייעוץ המשפטי לרשות המקומית, בכל הנוגע לתפקידי 
הליבה של היועץ המשפטי, על מספר עורכי דין חיצוניים ולא ניתן לקבל, ככלל, 

ת המקומית ייעוץ משפטי בעניינים אלה אלא מהאדם שאותו מינתה הרשו
 להיות יועצה המשפטי )ולא משותפיו, עובדים במשרדו וכד'(.   

   
 מטרות הנוהל .0

נוהל זה נועד לקבוע הוראות והנחיות למינוי יועץ משפטי ברשות מקומית 
שאינה חייבת על פי חוק הייעוץ המשפטי בהעסקת יועץ משפטי שהוא עובד 

 הרשות המקומית.
  

 הגדרות .3

  –בנוהל זה 
 .2.2ועדה שהוקמה לפי סעיף  -מקצועית""ועדה  1.1

 
"יועץ משפטי חיצוני  1.2

 -קבוע"
עורך דין המתמנה לתפקיד היועץ המשפטי 

לחוק  1של רשות מקומית לפי סעיף 
הרשויות המקומיות )ייעוץ משפטי(, 

, ואינו עובד הרשות 1791–התשל"ו
המקומית, וזאת להבדיל  מעורך דין 

על מנת  המועסק על ידי הרשות המקומית
לתת לה שירותים משפטיים בנוגע  לעבודה 

 מסוימת או  בתחום מוגדר.
חוק הרשויות המקומיות )ייעוץ משפטי(,  -"חוק הייעוץ המשפטי" 

 .1791–התשל"ו
א 1עיתון יומי נפוץ כמשמעותו בסעיף  -"עיתון ארצי" 1.1

 .1721-לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה
תפוצה רחבה בתחום הרשות  עיתון בעל -"עיתון מקומי" 1.3

המקומית, היוצא לאור בתחום הרשות 
 המקומית אחת לשבוע לפחות.

 קמחזיקה בחל רשות מקומיתתאגיד שבו  -"תאגיד מקומי" 1.1
או  ,מהונו או בחלק מכוח ההצבעה בו

בחלק מהכוח למנות מי מחברי הגוף 
לרבות תאגיד  ,המנהל של התאגיד

 . עיריותת הא לפקוד237כמשמעותו בסעיף 
 

 תחולה .2

 לא יתמנה יועץ משפטי חיצוני קבוע לרשות מקומית אלא לפי נוהל זה.
 

 הליך קבלת החלטה בדבר מינוי של יועץ משפטי חיצוני קבוע .2
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לפני קבלת החלטה על העסקת יועץ משפטי חיצוני קבוע, על ראש  1.1

הרשות המקומית לשקול אפשרות למנות לרשות המקומית יועץ 

 הרשות.  משפטי שהוא עובד

 החלטה כאמור תתקבל בהתייחס, בין השאר, לחוות הדעת הבאות: 1.2

חוות דעת של גזבר הרשות המקומית, בדבר עלויות  העסקת  1.2.1

יועץ משפטי חיצוני קבוע, בהתבסס על הנתונים הכספיים של 

שלוש השנים האחרונות לפני קבלת ההחלטה, אל מול עלויות 

 העסקתו של יועץ משפטי כעובד הרשות. 

חוות דעת של מנכ"ל הרשות המקומית, ובאין מנכ"ל, של   1.2.2

מזכיר הרשות, בנוגע להיקף של שירותי הייעוץ המשפטי 

 שיידרשו לרשות המקומית בשנים הבאות.

החליט ראש הרשות המקומית, לאחר שבחן את הנושא ושקל את חוות  1.1

דעתם של הגורמים המקצועיים כאמור, שלא למנות לרשות המקומית 

י שהוא עובד הרשות, תפעל הרשות המקומית בהתאם יועץ משפט

 להוראות נוהל זה.

 
 ועדה מקצועית .6

תוקם ועדה מקצועית, שתפקידה להמליץ בפני ראש הרשות בדבר  2.1

 מינויו של יועץ משפטי חיצוני קבוע, בהתאם להוראות נוהל זה.

 הוועדה תמנה שלושה חברים:  2.2

ית, מנכ"ל הרשות המקומית או מזכיר הרשות המקומ (1)
 ככל שאין ברשות מנכ"ל, שיכהן כיו"ר הוועדה.

יועץ משפטי של רשות מקומית אחרת, שהוא עובד  (2)
 אותה רשות מקומית, שימונה ע"י שר הפנים.

 גזבר הרשות המקומית. (1)
 המניין החוקי בכל ישיבות הוועדה הוא כל חבריה. 2.1

ב לא ישתתף אדם בדיוני הוועדה, אם השתתפותו עלולה להביאו למצ 2.3

של ניגוד עניינים. היו מנכ"ל הרשות המקומית או הגזבר נתונים בניגוד 

ידי -עניינים, ימלא את מקומם עובד בכיר ברשות המקומית, שימונה על

ראש הרשות. היה היועץ המשפטי של רשות מקומית אחרת, שמונה 

( נתון במצב של ניגוד עניינים, ימנה שר הפנים 2)2.2בהתאם לסעיף 

 משפטי אחר.   במקומו יועץ
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 תנאי הכשירות והפסלות ליועץ משפטי .1

לא ימונה אדם ליועץ משפטי חיצוני קבוע של רשות מקומית, אלא אם  9.1

 מתקיימים לגביו שני התנאים הבאים:

הוא עורך דין, בעל ניסיון מעשי מוכח בעריכת דין שלא יפחת  (א)

 מחמש שנים.

עילותה הוא בעל בקיאות וניסיון מוכח באחד או יותר מתחומי פ (ב)

 העיקריים של רשות מקומית או בתחום המשפט הציבורי. 

לא ימונה אדם ליועץ משפטי חיצוני קבוע, אם התקיים לגביו אחד  9.2

 מאלה:

הוא הורשע בעבירה שיש עמה קלון, או שבית המשפט קבע שעבר  (א)

עבירה שיש עמה קלון, וטרם חלפו חמש שנים מיום שנגזר דינו, או 

, מיום שסיים לרצות את עונשו, לפי אם נגזר עליו מאסר בפועל

 המאוחר. 

הוא כיהן כחבר מועצה או כראש הרשות המקומית באותה רשות  (ב)

מקומית וטרם חלפו שנתיים מיום שחדל לכהן או מיום 

 שנסתיימה תקופת הכהונה של המועצה שבה כיהן, לפי המאוחר. 

הוא כיהן כחבר מועצה או כראש רשות ברשות מקומית הגובלת  (ג)

רשות, וטרם חלפה שנה מיום שחדל לכהן או מיום באותה 

 שהסתיימה תקופת הכהונה של המועצה שבה כיהן, לפי המאוחר. 

הוא היה מועמד בבחירות לראשות אותה רשות מקומית או  (ד)

לחברות במועצה של אותה רשות מקומית ולא הסתיימה תקופת 

 כהונתה של אותה מועצה שהיה מועמד להיות ראשה או חבר בה. 

סוקיו האחרים עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידו כיועץ עי (ה)

משפטי לרשות המקומית, שאינו ניתן להסדר בהתאם להוראות 

 נוהל זה.

הוא משמש כיועץ משפטי של שתי רשויות מקומיות אחרות, או  (ו)

משמש כיועץ משפטי ברשות מקומית אחרת והעסקתו ברשות 

 3שנקבעו בסעיף  המקומית, ככל שתאושר, לא תעמוד בסייגים

 לחוק הייעוץ המשפטי.

הוא העניק שירותים משפטיים לראש הרשות המקומית, לאחד  (ז)

מסגניו או למנכ"ל הרשות המקומית, לבן זוג של כל אחד מאלה, 

לתאגיד שבשליטת ראש העירייה או בן זוגו, או לסיעה מסיעות 
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הרשות המקומית החברות במועצת הרשות ובכלל זה ייצוג בהליך 

 וטי או בעסקה וטרם חלפו שנתיים ממועד סיום השירות.שיפ

הוא העניק שירות משפטי בהיקף משמעותי להורה, בן או בת של  (ח)

כל אחד מן המנויים בסעיף קטן )ז( לעיל, לחבר מועצה או לעובד 

בכיר ברשות המקומית וטרם חלפה שנה ממועד סיום השירות או 

  ממועד קבלת שכר הטרחה, לפי המאוחר ביניהם.

 הוא הוכרז כפושט רגל וטרם הופטר. (ט)

הוא לא הגיש פירוט בדבר מכלול עבודותיו והתקשרויותיו  (י)

 לנוהל זה. 12כמפורט בפרק 

 
   פרסום הודעה .8

החליטה הרשות המקומית על רצונה להתקשר עם יועץ משפטי חיצוני  1.1

ובמקום קבוע, תפרסם הרשות המקומית הודעה על כך בעיתון ארצי 

  תון המקומי;יפרסום נוסף בע -מקומי תון ישבו מופיע ע

, 1.1הרשות המקומית רשאית, בנוסף לפרסום הודעה כאמור בסעיף  1.2

עורכי דין לפחות, שמתקיימים לגביהם תנאי הכשירות  1-לפנות ל

 למינוי יועץ משפטי ולהציע להם להגיש את מועמדותם.

 תכלול את הנתונים הבאים: 1.1ההודעה כאמור בסעיף  1.1

 של העבודה. ההיקף המשוער 1.1.1

סוג הנושאים והתיקים שיטופלו במסגרת עבודתו  1.1.2

השוטפת של היועץ המשפטי, וזאת בהתאמה לאמור 

לנוהל, לפיו על היועץ המשפטי החיצוני לטפל  1בסעיף 

במכלול הנושאים שהם בגדר תפקידו של יועץ משפטי 

 שהוא עובד הרשות.

שכר הטרחה הכולל לחודש )"ריטיינר"(, שמציעה  1.1.1

מקומית ותעריף מוצע לטיפול בסוגי הליכים הרשות ה

פי דרישת הרשות המקומית, -משפטיים חריגים, על

לנוהל זה.  12ובהתאם לצורך, והכל כמפורט בסעיף 

יודגש בהודעה, כי למעט הליכים חריגים וכפי הקבוע 

בנוהל זה, שכר הטרחה לא ייגזר מהתוצאה של סיום 

שכר  ההליך או העבודה המשפטית, כדוגמת גזירת

 הטרחה מהסכום הכספי שייפסק בתביעה וכו'.
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יודגש בהודעה, כי שכר הטרחה לא ישולם על ידי  1.1.3

 צדדים שלישיים.

 
  סדר עבודת הוועדה .7

הוועדה  תבחן את ההצעות שיתקבלו ותראיין את המועמדים. אם  7.1

קיבלה הוועדה למעלה מחמש הצעות, היא תהיה רשאית לבצע מיון 

כמה עורכי דין שעברו את הליך המיון מוקדם של ההצעות ולראיין 

 המוקדם ובלבד שמספרם לא יפחת מחמישה. 

הועדה תהיה רשאית לפנות למועמדים ולבקש מהם הבהרות, מסמכים  7.2

 ופרטים, ככל שתראה לנכון, כנדרש לה לקבלת החלטה.

הועדה תבחן את עמידתם של המועמדים בתנאי הכשירות וכן האם  7.1

פסלות שנקבעו. במידה שאין מתקיים לגביהם תנאי מתנאי ה

מתקיימים לגבי המועמד תנאי הכשירות או שקיים לגביו תנאי מתנאי 

 הפסלות, תקבע זאת הוועדה ותציין זאת בהחלטתה.

הוועדה לא תמליץ על מינויו של יועץ משפטי חיצוני קבוע, אשר לא  7.3

מתקיימים לגביו תנאי הכשירות הנדרשים או שקיים לגביו תנאי 

 ת.מתנאי הפסלו

הוועדה תמליץ בפני ראש הרשות המקומית על מינויו של אחד  7.1

 המועמדים לאחר שקיבלה על כך החלטה ברוב חבריה.

 על נמצא אם ,המועמדים מבין אחד מועמד על הוועדהל, תמליץ ככל 7.2

 על להמליץ רשאית, הוועדה ולםר. ואביות כמתאים אחד מועמד ידה

 אחד מועמד מצאה לא אם ה,משלוש יותר לא אך, אחד ממועמד יותר

ו עלי להמליץ שוקלת שהוועדה המועמדים אחד כאשר .ביותר כמתאים

ראש הרשות המקומית או ל פוליטית או עסקית, אישית זיקה בעל הוא

 בלבד אחד מועמד על להמליץ הוועדה עללאחד מחברי המועצה, 

 .לתפקיד ביותר המתאים כמועמד

ורטו בה הנימוקים המלצתה של הוועדה המקצועית תהיה בכתב ויפ 7.9

 להחלטה. 

ראה חבר בוועדה המקצועית לחלוק על דעתם של יתר חברי הוועדה,  7.1

 ינמק את החלטתו ויצרף אותה להחלטת הועדה.
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 שיקולי הוועדה המקצועית .2/

בבואה לגבש את המלצותיה, תיתן הוועדה המקצועית את הדעת, בין  1..1

 היתר, לפרמטרים הבאים:

ם בעבודה משפטית ובפרט כישוריהם של המועמדים, ניסיונ (א)

בייעוץ משפטי לרשויות מקומיות או לגופים ציבוריים, וזאת 

בהתייחס לאופי העבודה המשפטית הנדרשת מיועץ משפטי 

 ברשות מקומית.

יכולתם של המועמדים למלא את התפקיד שעל יועץ משפטי  (ב)

לרשות מקומית למלא, כמופקד על ההתנהלות התקינה של 

יה בהיקף העבודה שיוטל עליו הרשות, בהתחשב במאפיינ

 ובמועדים הנדרשים לביצוע העבודה.

אם מדובר במועמד שכיהן בעבר כיועץ משפטי חיצוני קבוע  (ג)

לרשות המקומית, תיתן הוועדה את הדעת לנושא ההצדקה 

למינויו מחדש כיועץ משפטי חיצוני קבוע לרשות המקומית, אל 

ובהתחשב במשך מול הצורך בביצוע תחלופה במינויים לתפקיד זה 

 הזמן שחלף מאז כיהן אותו מועמד בתפקיד. 

עיסוקיו של מועמד בהווה או בעבר, שכתוצאה מהם יאלץ להימנע  (ד)

מטיפול, ככל שימונה לכהונת היועץ המשפטי לרשות המקומית, 

בנושאים מסוימים עבור הרשות המקומית לנוכח ניגוד עניינים, 

 קומית. כך שהדבר יכביד על התנהלותה של הרשות המ

, להציע הנחה או 12.1אפשרה הרשות המקומית, בהתאם לסעיף  (ה)

תוספת לשכר הטרחה שנקבע על ידה, תקבע הוועדה מהו המשקל 

שיינתן לשכר הטרחה במסגרת שקלול הפרמטרים השונים, באופן 

 שיבטיח משקל מרבי לשיקולי האיכות.

   
 החלטתו של ראש הרשות המקומית .//

ית שלא לקבל את המלצתה של אם החליט ראש הרשות המקומ 11.1

הוועדה המקצועית ולמנות מועמד אחר מבין המועמדים 

 שמועמדותם נבחנה על ידי הוועדה, עליו לנמק את החלטתו בכתב.

פסלה הוועדה המקצועית מועמד משום שלא עמד בתנאי הכשירות  11.2

, לא ימנה 9או שקיים לגביו תנאי מתנאי הפסלות כאמור בסעיף 

 קומית.אותו ראש הרשות המ
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 שכר טרחה .0/

הרשות המקומית תקבע מראש, לפני פנייה למועמדים ופרסום  12.1

מודעה בדבר איתור של יועץ משפטי חיצוני קבוע, את שכר הטרחה 

החודשי הקבוע שישולם ליועץ המשפטי של הרשות המקומית בגין 

שירותיו. הרשות המקומית תוכל, אם תחליט לעשות כן, לאפשר 

הנחה או תוספת לשכר הטרחה החודשי  למועמדים להציע שיעור

הקבוע שנקבע על ידה, כאשר שיעור ההנחה או התוספת לא יעלה על 

 משכר הטרחה החודשי המוצע. %.2

שכר הטרחה בגין הייעוץ המשפטי השוטף יהיה סכום קבוע ולא ייגזר  12.2

 מהצלחת הטיפול בתיק וכיוצ"ב. 

פטיים על הרשות המקומית לקבוע מראש את סוג השירותים המש 12.1

שייכללו במסגרת הסכם הייעוץ המשפטי השוטף, שבגינם יהיה היועץ 

, ואשר לא תינתן לו 12.1המשפטי זכאי לשכר קבוע כאמור בסעיף 

 בגינם תוספת תשלום. 

ידה לטיפול בעניינים -הרשות המקומית תקבע את התעריף המוצע על 12.3

מיוחדים, ככל שלא נקבעו במסגרת הייעוץ המשפטי השוטף, כגון 

ייצוג של הרשות המקומית בתביעה בבית משפט שלום, בית דין 

לעבודה וכד'. התעריף, לעניין זה, יכול להיקבע לפי שעת עבודה, או 

 לפי ניהול תיק כולל.

אין לקבוע שכר טרחה שייגזר מסוג העסקה, למעט החריגים  12.1

 .12.2-12.9המפורטים להלן בסעיפים 

זור את התעריף בגין טיפול , ניתן לג12.1כחריג לכלל האמור בסעיף  12.2

בתיקי גבייה או בתיקי נזיקין מהסכומים שייגבו לקופת הרשות 

 המקומית, בעקבות טיפולו של היועץ המשפטי.

, בגין טיפול בהליכים מיוחדים, 12.1כחריג נוסף לכלל האמור בסעיף  12.9

כגון: עסקאות במקרקעין מעל סכום מסוים, הליכי הפקעת 

משפט וכו', שאינם נכללים בגדר הטיפול  מקרקעין, ייצוג בתיק בית

השוטף, רשאית רשות מקומית לקבוע שכר טרחה על פי סוג העסקה 

או מהותה, ובלבד ששכר הטרחה לא יהיה תלוי בתוצאת ההליך 

ובכלל זאת, בשאלה האם נכרתה עסקה אם לאו, ו/או האם הרשות 

המקומית זכתה בהליך השיפוטי. על אף האמור, במקרים חריגים 

ובכפוף לקבלת אישור מראש ובכתב מהיועץ המשפטי למשרד הפנים 
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ולתנאים שיקבעו במסגרתו, ניתן יהיה לקבוע כי שכר הטרחה יכול 

 להיות תלוי בתוצאת ההליך.

 אין לקבוע שכר טרחה שיתקבל על ידי צדדים שלישיים. 12.1

היועץ המשפטי החיצוני לא יועסק במטלות נוספות מעבר למה  12.7

ורו משולם לו שכר טרחה כולל )ריטיינר(, ומעבר שהוגדר בחוזה ועב

בהסכם  לטיפול בהליכים משפטיים חריגים, אשר בגינם יש לקבוע

את שיעור שכר הטרחה שישולם בנפרד. על סוגי הליכים שלא נכללו 

לנוהל  11במסגרת ההסכם ולא נקבע בהסכם תעריף בגינם, יחול פרק 

 מסירת עבודות משפטיות לעורכי דין חיצוניים ברשויות מקומיות.

 
 
 

 תקופת העסקה  .3/

העסקתו של יועץ משפטי חיצוני קבוע תהיה, ככלל, לתקופה של שש  11.1

שנים מיום מינויו. על אף האמור, ברשות מקומית שמתקיימות בה 

בחירות לראשות המועצה במהלך שלושת החודשים שלפני או אחרי 

תום התקופה האמורה, תוארך התקופה והרשות המקומית תפעל 

לסיום ההתקשרות לא יאוחר מתום שלושה חודשים ממועד 

 הבחירות.

חילה לתקופה של חצי הסכם העסקתו של היועץ המשפטי יהיה בת 11.2

 שנה, ולאחר מכן ליתרת התקופה, שלא תעלה על חמש שנים וחצי.  

 
 פרטי ההסכם .2/

הסכם העסקתו של היועץ המשפטי החיצוני הקבוע יכלול, בין השאר, את 
 הנושאים הבאים:

הגדרה של סוגי השירותים המשפטיים שייכללו במסגרת הייעוץ  13.1

 . 12.1המשפטי השוטף, כאמור בסעיף 

ורה שהיועץ המשפטי החיצוני הקבוע יהיה זכאי לה, כפי התמ 13.2

 שקבעה הרשות המקומית בגין שירותי ייעוץ משפטי שוטף.

התעריפים שישולמו ליועץ המשפטי בגין טיפול בהליכים מיוחדים,  13.1

 לנוהל זה.    12כגון ייצוג של הרשות המקומית, כאמור בפרק 

אותו נדרש הטלת חובה על היועץ המשפטי לספק את השירות ש 13.3

לספק היועץ המשפטי החיצוני הקבוע, על פי הוראות חוק הייעוץ 

המשפטי, ובכלל זאת החובה להשתתף בישיבות המועצה וועדותיה 
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אשר השתתפותו בהן נדרשת על פי דין, או בוועדות המועצה שהוזמן 

 פי דין.-אליהן, אף שאין נוכחותו בהן מתחייבת על

את הייעוץ המשפטי והשירותים  הטלת חובה על היועץ המשפטי לתת 13.1

. כאשר, בעצמו, באופן אישיהמשפטיים הנדרשים לרשות המקומית 

במסגרת הטיפול המשפטי השוטף )ריטיינר( הנוגע לרשות המקומית, 

להופיע, שלא בדרך קבע, בפני  נדרש היועץ המשפטי החיצוני הקבוע

ועדה גוף חיצוני שאין לו שליטה על לוח הזמנים שלו )בית המשפט, 

וכיוצ"ב( והדבר אינו מתאפשר לו, הוא רשאי להסתייע בעורך דין 

אחר ממשרדו, ובלבד שקיבל הסכמה לכך בכתב מראש מהרשות 

המקומית. יובהר, כי במקרים דחופים יכולה הסכמה כאמור של 

פה על ידי ראש הרשות המקומית או -הרשות המקומית להינתן בעל

מכן, יעלה ראש הרשות המנכ"ל/המזכיר, ובלבד שסמוך לאחר 

המקומית או המנכ"ל/המזכיר על הכתב את ההסכמה האמורה ואת 

הנימוקים למתן ההסכמה. הרשות המקומית לא תיתן הסכמה 

כאמור, אלא לאחר שבחנה כי אכן אין עורך הדין יכול לבצע את 

המטלה בעצמו וכן את הוותק והניסיון המעשי של עורך הדין האחר, 

 העבודה שבגינה מתבקש סיועו.בהתייחס למאפייני 

, ככל שנדרש מיועץ משפטי חיצוני קבוע 13.1על אף האמור בסעיף  13.2

לרשות מקומית לעסוק בנושאי גבייה, הוא רשאי להסתייע בעורך דין 

אחר ממשרדו, לצורך פעולות שאינן כרוכות בהפעלת שיקול דעת 

 מנהלי, ובלבד שקיבל הסכמה מראש ובכתב מהרשות המקומית. 

לקבוע בהסכם מפורשות, כי הפסקת העסקתו של היועץ המשפטי יש  13.9

יום במהלך שנת ההעסקה  .1תתאפשר בהודעה מוקדמת של 

יום במהלך יתר תקופת ההעסקה, בהתאם ובכפוף  .2הראשונה ושל 

לנוהל זה ומבלי שתחול על הרשות המקומית  11להוראות סעיף 

 חובת תשלום של פיצוי מוסכם.

הוא כפוף להוראות נוהל זה, וכי הוראות הנוהל יש לקבוע בהסכם כי  13.1

 יגברו על כל הוראה אחרת בהסכם הסותרת את הנוהל. 

יש לכלול בהסכם ההעסקה סעיף למניעת ניגוד עניינים, הכולל  13.7

 לפחות את האמור בנוהל זה ולהגדירו כסעיף מהותי בהסכם.

בהסכם ייכלל סעיף, שלפיו מתחייב היועץ המשפטי החיצוני הקבוע  .13.1

להודיע, למסור או  ,לשמור בסוד ולא להעביררשות המקומית ל

 להביא לידיעת כל אדם, כל ידיעה שתגיע אליו בקשר עם ביצוע
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ביצוע הבמהלך או אגב  ,, או בתוקףההתקשרות עם הרשות המקומית

 , לפניה או לאחר מכן.התקשרות, תוך תקופת התקשרות זוהשל 

המשפטי החיצוני הקבוע היועץ מתחייב בהסכם ייקבע סעיף, שלפיו  13.11

במשרד עורכי  להחתים את שותפיו והעובדים המועסקים על ידו

לפיה יתחייבו לא להעביר, ש ,, אם יש כאלה, על הצהרת סודיותהדין

כל ידיעה שתגיע  ,לא להודיע, לא למסור ולא להביא לידיעת כל אדם

במהלך  ,, בתוקףההתקשרות עם הרשות המקומיתאליהם בקשר עם 

 ה, לפני תחילתההתקשרותתוך תקופת  התקשרות זו,ביצוע או אגב 

 או לאחר מכן.

כיוון שעבודתו של היועץ המשפטי מבהסכם ייכלל סעיף שיקבע, כי  13.12

יהיו כל  רשות המקומית,על ידי הכולה ממומנת  לרשות המקומית

 ינה שלוהתוצאות וכל מידע שהתקבלו אגב ביצועה, קני התוצרים

 בלבד.  רשות המקומיתה

 
  פסקת העסקתו של יועץ משפטיה .2/

סבר ראש הרשות מקומית שיש, לכאורה, הצדקה להפסיק את  11.1

העסקתו של היועץ המשפטי לפני תום תקופת ההסכם, יפנה לוועדה 

המקצועית בפנייה מנומקת. הוועדה תעביר את הפנייה על נימוקיה 

 ליועץ המשפטי ותאפשר לו  להעלות את טענותיו בפניה.

לא תמליץ על הפסקת עבודתו של היועץ המשפטי,  הוועדה המקצועית 11.2

אלא אם נוכחה כי היועץ המשפטי אינו ממלא את תפקידו כראוי 

 ובמקצועיות הנדרשת. 

 החלטותיה של הוועדה המקצועית ינומקו בכתב. 11.1

החליט ראש הרשות המקומית שלא לקבל את המלצותיה של הוועדה  11.3

 המקצועית, ינמק את החלטתו בכתב. 

הסבור כי העסקתו הופסקה מטעמים שאינם מספיקים,  יועץ משפטי 11.1

או משיקולים שאינם ענייניים וכד', יהיה רשאי לפנות לוועדה 

המייעצת לעניין סיום העסקת יועצים משפטיים שהוקמה בהתאם 

לנוהל הפסקת עבודתו של יועץ משפטי לרשות מקומית שהוא עובד 

 -)להלן 2..1/2הרשות, כפי שפורסם בחוזר מנכ"ל משרד הפנים 

הוועדה המייעצת(. הוראות הנוהל האמור יחולו אף לעניין נוהל זה, 

 בשינויים המחויבים ובכפוף לאמור בפרק זה. 
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אם החליטה הועדה המייעצת כי הפסקת העסקתו של היועץ  11.2

המשפטי נעשתה מטעמים שאינם ענייניים, היא תהיה רשאית לחוות 

יידרש לבחון מחדש את את דעתה בעניין זה. ראש הרשות המקומית 

 עמדתו לאור חוות הדעת ולנמק את החלטתו בכתב.

הוראות סעיף זה לא יחולו בנסיבות של הפסקת העסקתו של היועץ  11.9

 המשפטי החיצוני הקבוע בהסכמתו.

 
 

 מניעת חשש לניגודי עניינים .6/

על יועץ משפטי חיצוני קבוע להתחייב, כי במשך מילוי תפקידו לא  12.1

ינים ויימנע מכל תפקיד או עיסוק אחר, היוצר או יפעל מתוך ניגוד עני

ינים בין  עבודתו עבור הרשות המקומית עניעלול ליצור מצב של ניגוד 

 לבין עיסוקיו האחרים. 

בין אם הן  -פעילויות שיש בהן משום ניגוד עניינים  -לעניין זה  12.2

תמורות טובות הנאה אחרות, ובין אם הן ללא או תמורת תשלום 

תאגיד, בין אם התאגיד הוא  הלתבהנ תורלרבות חבתמורה כלל, 

 ח. רוולמטרות רווח ובין אם הוא שלא למטרות 

יין סעיף זה, כניגוד עניינים ייחשבו לענמבלי לגרוע מכלליות האמור, ו 12.1

ייצוג  בפני הרשות המקומית, תאגיד מקומי, ועדה מקומית לתכנון 

ה בשטחה, ובניה באותה רשות מקומית או שהרשות המקומית מצוי

איגוד ערים שהרשות המקומית חברה בו, או רשות מקומית אחרת, 

החברה באותו איגוד ערים או באותה ועדה מקומית ו/או ייצוג כל 

אדם כנגד הגופים האמורים. לעניין זה, ייצוג לרבות עשיית פעולה 

 עבור אדם או גוף בכל נושא הנוגע לגופים האמורים. 

שות המקומית כיועץ משפטי חיצוני עורך דין שיועסק על ידי הר 12.3

קבוע, לא יתקשר ולא ייתן ייעוץ משפטי באופן פרטי לראש הרשות 

המקומית, לסגנו, למנכ"ל הרשות המקומית או למי מעובדיה 

הבכירים, לבן הזוג של כל אחד מאלה או ילדיו הסמוכים על שולחנו, 

רי לתאגיד שבשליטת כל אחד מאלה או בשליטת בן זוגם, לחבר מחב

מועצת הרשות המקומית, או לסיעה מהסיעות החברות במועצה, 

במשך תקופת העסקתו על ידי הרשות המקומית ושישה חודשים 

 לאחר מכן.
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היועץ המשפטי החיצוני הקבוע, לרבות  לעיחול  -ור לעיל מאה לכ 12.1

עלים מטעמו וכל עובדי משרד ופה לכדיו, בועשותפיו, מעסיקיו, 

 עובד. עורכי הדין שבמסגרתו הוא

יובהר, כי אין באמור בהוראות הקבועות בנוהל זה כדי לגרוע מכל  12.2

 הוראה בדבר איסור ניגוד עניינים, הן בדין והן בהלכה הפסוקה.

לצורך בדיקת ניגוד עניינים, ומבלי לגרוע מהתחייבותו של המועמד  12.9

 עם הגשת מועמדותובהתאם לפרק זה, על המועמד יהיה להמציא 

העבודות וההתקשרויות שלו, לרבות של  פירוט מלא של מכלול

המשרד או התאגיד שבו הוא מועסק, אל מול גורמי הרשות 

המקומית, נבחרי הרשות המקומית או עובדיה, ועדה מקומית לתכנון 

ובניה באותה רשות מקומית או שהרשות המקומית מצויה בשטחה, 

איגוד ערים שהרשות המקומית חברה בו, או רשות מקומית אחרת 

ברה באותו איגוד ערים או באותה ועדה מקומית ו/או ייצוג כל הח

אדם כנגד הגופים האמורים, וכן לפרט ולציין כל עניין אחר אשר יכול 

 להוות ולהקים חשש לניגוד עניינים כאמור.

היועץ המשפטי יגיש לראש הרשות המקומית ולמנכ"ל הרשות  12.1

ת כאמור המקומית עדכון של פירוט מכלול העבודות וההתקשרויו

 חודשים מיום מינויו ברשות המקומית. 2-לעיל, אחת ל

 
 תקופת צינון  .1/

היועץ המשפטי החיצוני הקבוע יתחייב שלא לייצג אדם או גוף מול  19.1

חודשים לאחר מועד סיום התקשרותו עם  2הרשות המקומית למשך 

 הרשות המקומית. 

כל עורך הדין יתחייב שלא לעסוק ולא לטפל במישרין או בעקיפין ב 19.2

אמור, במשך תקופה של שנה מסיום כוד עניינים גמקרה שיש בו ני

 העסקתו.

 11, 11, 3, 1, 2לעיל, סעיפים  19.1מבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף  19.1

, 1727-חוק שירות הציבור )הגבלות לאחר פרישה(, תשכ"טל 13-ו

יחולו, בשינויים המחויבים, גם על היועץ המשפטי החיצוני הקבוע של 

מקומית ויראו אותו לעניין זה, כעובד שתקנות שירות הציבור רשות 

לצורך  חלות עליו. 1793–)הגבלות לאחר פרישה()איסור ייצוג(, תשל"ו

 11כך, תשמש הוועדה המייעצת גם כוועדת היתרים, כקבוע בסעיף 

 לחוק האמור.
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 מועד לקיום הליך בחירתו של יועץ משפטי חיצוני חדש .8/

תקופת העסקתו של היועץ המשפטי החיצוני  שישה חודשים לפני סיום
הקבוע, תפתח הרשות המקומית בהליך למינוי יועץ משפטי חיצוני קבוע 

 חדש בהתאם לנוהל זה.
 

 תחילה .7/

 תחילת תוקפו של נוהל זה מיום פרסומו. 17.1

נוהל זה מחליף את הנוהל בעניין מינוי יועץ משפטי חיצוני קבוע,  17.2

במרץ  27ד' בניסן התשס"ט ) )מיום 7..1/2שפורסם בחוזר מנכ"ל 

2..7.)) 

יובהר, כי אין בנוהל זה כדי לפגוע בתוקפו של מינוי של יועץ משפטי  17.1

חיצוני קבוע לרשות מקומית, שנעשה על פי הוראות הנוהל הקודם 

 .7..1/2שפורסם בחוזר מנכ"ל 

 
 הוראת מעבר  .02

לנוהל זה, אם יש הסכם התקשרות בכתב בין  3על אף האמור בסעיף  1..2

ות המקומית ובין יועץ משפטי חיצוני, שנחתם כדין לפני יום ד' הרש

( ונקוב בו מועד סיומה של תקופת 7..2במרץ  27בניסן התשס"ט )

ההתקשרות, אין בנוהל זה כדי לפגוע בתוקפו של ההסכם. למען הסר 

ספק, יובהר כי תקופת ההתקשרות לעניין זה, הינה למעט מימוש של 

 לרשות המקומית להאריך את התקופה. זכות ברירה )אופציה( שיש

רשות מקומית אשר החלה בהתקשרות עם יועץ משפטי חיצוני לפני  2..2

( ללא הסכם בכתב, או 7..2במרץ  27יום ד' בניסן התשס"ט )

שתקופת העסקתו לא ננקבה בהסכם, וכן רשות מקומית אשר 

 27התקשרה עם יועץ משפטי חיצוני לאחר יום ד' בניסן התשס"ט )

(, שלא על פי הנוהל בנוסחו כפי שפורסם בחוזר מנכ"ל 7..2במרץ 

, בין בכתב ובין שלא בכתב, תפעל הרשות לסיום העסקתו תוך 7..1/2

 שנה ממועד פרסומו של נוהל זה. 

במקרה בו קיים הליך משפטי מתמשך, או עניין מסוים שהטיפול בו  1..2

ה פי נוהל ז-ידי היועץ המשפטי הקודם, בין כזה שנבחר על-החל על

ובין כזה שנבחר בטרם פורסם נוהל זה, רשאית רשות מקומית, 

במקרים חריגים, להמשיך את ההתקשרות עימו רק לעניין הליך או 

עניין זה, אם שוכנעה כי העברת הטיפול בהליך, באותו שלב, לידי 

        עורך דין אחר, עלולה להסב לה נזק ממשי.



הצעותלהצ»עהזמנה

״המועצה״()להלןמרחביםהאזוריתהמועצה

לתפקדיהצעהלהגישהדיןעורכיציבוראתמזמינה

למועצה.חיצונימשפטייועץ

נעשההחיצוניהמשפטיביועץהבחירההליך

4102/2מספרהפניםמשרדמנכ״ללחוזרבהתאם

המכרז.במסמכיהקבועיםולתנאים

מכרזי,מעיןאומכרזיהליךאינוזההליךכימובהר

עליו.יחולולאהמכרזיםודיני

המכרז,מסמכירכישתהואבמכרזלהשתתפותתנאי

שלאשח,005,2שללסךבתמורההמועצה,במשרדי

מקרה.בכללמציע,יוחזרו

המכרזיםלתיבתהצעתם,אתלהגישהמציעים,על

עדוזאתסגורה,במעטפההמועצה,גזברשבמשרד

00:31בשעה5102.5.13ליום

מרחביםמ.א.ראשחג׳ג;שי

הצעותלהציעהזמנה

״המועצה״()להלןמרחביםהאזוריתהמועצה

לתפקדיהצעהלהגישהדיןעורכיציבוראתמזמינה

למועצה.חיצונימשפטייועץ

נעשההחיצוניהמשפטיביועץהבחירההליך

4102/2מספרהפניםמשרדמנכ״ללחוזרבהתאם

המכרז.במסמכיהקבועיםולתנאים

מכרזי,מעיןאומכרזיהליךאינוזההליךכימובהר

עליו.יחולולאהמכרזיםודיני

המכרז,מסמכירכישתהואבמכרזלהשתתפותתנאי

שלאשח,005,2שללסךבתמורההמועצה,במשרדי

מקרה.בכללמציע,יוחזרו

המכרזיםלתיבתהצעתם,אתלהגישהמציעים,על

עדוזאתסגורה,במעטפההמועצה,גזברשבמשרד

00:31בשעה5102.5.13ליום

מרחביםמ.א.ראשהגיג',שי
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יהודה רגב צהל

:מאת שמעון פרץ
:נשלח 11:52 2015מאי  17ראשון יום
:אל יהודה רגב צהל
:עותק ג'שי חג '
:נושא RE: מכרז יעוץ משפטי

 שיי שלום
  ממתין להנחיות שלך בעניין כולל העברת קובץ מתוקן לצורך פרסום

  שמעון  
 

 
From:  יהודה רגב צהל  
Sent: Sunday, May 17, 2015 11:32 AM  

To: שמעון פרץ  
Cc: 'שי חג'ג  

Subject: REמכרז יעוץ משפטי :  
Importance: High 

  

 בהמשך לפגישה שנקיימה בנדון:
(על ההערות שנמסרו בשבוע שעבר ומופיעות בהמשך המסמך). לאופן הטיפול במכרז בהתאם לחוזר  הערות נוספותאוסיף ואציין 

 וכדלקמן: 2/2014מנכ"ל 
  רבתי. 5וסעיף  סיפא 1בחינת העסקת עו"ד שכיר כמפורט בסעיף  .1

  לחוזר מנכ"ל. 16הוספת הדרישה על פירוט התקשרויות ועבודות לפי סעיף  .2

 . לשיקול המועצה.20%מעל ומתחת, כשחוזר מנכ"ל מאפשר סטייה של  10%שכ"ט, קבעתם סטייה של עד  .3

 קיימת אי בהירות מהם עניינים חריגים בהם ישולם תעריף שעתי. ממליץ לפרט. .4

 

 בכבוד רב

 צהל, רו"חיהודה רגב 

 מבקר המועצה

 והממונה על תלונות הציבור

  מ.א מרחבים

 08-9929489טלפון: 

  08-9969125פקס': 

  052-2802488נייד: 

  yehuda@merchavim.org.il דוא"ל:
  

From: יהודה רגב צהל  
Sent: Sunday, May 10, 2015 5:40 PM 
To: שמעון פרץ 
Cc: שי חג'ג' 
Subject: RE: מכרז יעוץ משפטי 

 

 שמעון.
 אבקשך לשקול עם כל הגורמים המעורבים את המשך קיומו של הליך זה. ויפה שעה אחת קודם.

yehudar
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 אבקשך לענות על שאלותיי בחוזר.
  נעדרתי ממליאה זו באופן חריג (וגם לא קיבלתי את הזימון וסדר היום מבעוד מועד).לעניין המליאה, 

  

  

  יהודה רגב צהל, רו"ח

 מבקר המועצה

 והממונה על תלונות הציבור

 מ.א מרחבים

  08-9929489טלפון: 

 08-9969125פקס': 

  052-2802488נייד: 

  yehuda@merchavim.org.il דוא"ל:
  

From: שמעון פרץ  
Sent: Sunday, May 10, 2015 5:28 PM 
To: יהודה רגב צהל 
Cc: שי חג'ג' 
Subject: RE: מכרז יעוץ משפטי 

  

 
 לעניין השאלות וההבהרות למכרז זה אשמח באים תתקיים פגישה בנוכחות ראש המועצה ובפגישה נמסור את התשובות המפורטות

 א נעשה בהסתרה או בניגוד לחוזר ,הכול בעיני המתבונן,אאיר את עיניך רק בסוגיית הפרסום בכדי שתבין שבדיקתךשום דבר ל
 עיתונים ארצים ובכללם עיתון מעריב.לגבי הרכב הוועדה אים חשבתה או הסתייגתה מההרכב מדוע לא 2אינה יסודית,פורסם ב

  אמרתה זאת בישיבת המליאה?
  שמעון

  

  
From:  יהודה רגב צהל  
Sent: Sunday, May 10, 2015 5:21 PM  

To: שמעון פרץ  
Cc: 'שי חג'ג  

Subject: מכרז יעוץ משפטי  
Importance: High 

 

 שמעון שלום.
 מליאת המועצה (ועדת בחינה כהגדרתה בזימון).ראיתי שהנושא שבנדון הובא לאישור 

  אודה לך על מענה לשאלות הבאות:
 בחוזר מנכ"ל ציינו וועדה מקצועית (דהיינו ללא נבחרי ציבור). מדוע שונה הרכב הוועדה שהובא לאישור המליאה? .1

לא בעיתון מקומי. נא האם דבר קיום הוועדה התפרסם כפי הנדרש בחוזר מנכ"ל? ראיתי פרסום רק ביפעת, לא במשכ"ל ו .2
 פרט היכן התבצע הפרסום.

לחוזר) וכפי  7(סעיף  2/2014(הוועדה התכנסה?) על חריגה כה משמעותית מהתנאים שנקבעו בחוזר מנכל  מי החליט .3
  שיובהר להלן:

  שנים!! 5בעוד בחוזר מנכ"ל נדרשים  2004החלטה על ניסיון משנת   .א

  החלטה על ניסיון במועצה אזורית בדרום!!  .ב

 שנים לפחות. 6ובוותק של  2014עורכי דין בשנת  5-6) ועל העסקת 1/3טה על חלקו במשרד עורכי הדין (החל  .ג

מה הקשר לחברה הכלכלית? עם כל הכבוד לחברה הכלכלית יש תקציב יוע"מ? ולא זכור לי שהמועצה מחייבת   .ד
 את החכ"ל על ייעוץ משפטי שבוצע ושולם ע"י המועצה?

 תאגידים עירוניים? והיכן זה נדרש בחוזר מנכ"ל? 2ניסיון של עבודה ב  מדוע המציע צריך להיות עם  .ה



3

האם ₪)?  6,000מקוממת!!!!. על מה ולמה? (רייטנר של ₪  2,500עמודים  6זאת ועוד, הדרישה על מסמכי מכרז של  .4
 הוכנו כתבי כמויות? הודפסו חוברות? נערך סיור קבלנים?

בניית מבנה הוועדה המרחבית לרבות הסכמים, כתבי כמויות, סיור ולשם ההמחשה. החכ"ל מכרה מסמכי מכרז של  .5
 ₪!!מיליון  3בלבד!!! וזאת על פרויקט של כ ₪  1,000קבלנים ועוד ב 

 האם המועצה מעוניינת למנוע מעורכי דין להגיש מועמדות? .6

 לסיכום:
 פרסום המכרז ותנאיו חורגים חריגה משמעותית, בלתי סבירה ובלתי מידתית

 

 ציין כי להתרשמותי ואף מפניות נזעמות שקיבלתי עולה ריח רע מתנאי המכרז ונראות המועצה כלפי חוץ.אוסיף וא

 אבקשך לענות על השאלות לגופן ולתמוך זאת באסמכתאות.
אבקשך לבחון תיקון הפרסום לאלתר וקיום דיון בהול בתנאים של המכרז עם חברי הוועדה על הרכבה הנדרש בחוזר מנכ"ל. 

  המועצה לשקול דחיית המכרז.אחרת על 
 

 יהודה רגב צהל, רו"ח

 מבקר המועצה

  והממונה על תלונות הציבור

  מ.א מרחבים

 08-9929489טלפון: 

 08-9969125פקס': 

  052-2802488נייד: 

 yehuda@merchavim.org.il דוא"ל:
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28/6/2015 
 לכבוד

 שמעון פרץ, גזבר
 כאן
 א.נ

 שלום רב
 

 שאלות הבהרה –מכרז יועץ משפטי הנדון:    
 

ליועץ משפטי חיצוני למועצה, וכן בחשבונות של היועץ המשפטי הנוכחי משנת  המתוקןעיינתי במכרז 
 כמדגם ופנייתי אליך בנדון וכדלקמן: 2014

 
 
לתנאי המכרז מציינים את השירות שיינתן במסגרת הרטיינר, והם מובאים כאן  12.14 - 9סעיפים  .1

 '.כנספח א

בתוספת מ.ע.מ, עליה ₪  6,000 לתנאי המכרז הינה 13התמורה המוצעת למציע כאמור בסעיף  .2

 .10%המציע זכאי להוסיף או להפחית 

לתנאי המכרז מציין תמורה על ייצוג בבתי משפט ועניינים חריגים )כפי שיקבע על ידי  14סעיף  .3

בתוספת  מ.ע.מ לשעת ₪  400ראש המועצה וגזבר המועצה בהנחיה מראש ובכתב לפי תעריף של 

בתוספת  ₪   300ין סך צו על ידי ראש המועצה ושר להפצהבעוד שבנוסח המתוקן והמא) עבודה

 .(מ.ע.מ

' למכתבי עולה כי כנספח בחשבונות היועץ המשפטי הנוכחי של המועצה המצורפות מדגם מעיון ב .4

 לפי תנאי המכרז לרבות ולדוגמא: תמורה נוספת בעד שירותים הנכללים ברטיינר כיום משולמת

 קריאת כתב תביעה וכתב הגנה. .4.1

 בבקשת טענת פרעתי. טיפול .4.2

 ישיבות עם מנהל הגבייה בקשר להגשת תגובה להתנגדות. .4.3

 תגובת מועצה בטענת פרעתי. .4.4

 טיפול במכרז בריכת שחייה. .4.5

 הכנת חוות דעת למכרז בריכה. .4.6

 וועדת הנחות. .4.4

 חוו"ד החרגת רפתות וקריאת חומר משפטי. .4.8

 בדיקה משפטית לגבי תחולת כללי חיוב על רפתות. .4.9

 שיחות עם רשות המים.חוו"ד כללי ביוב ו .4.10

 חזור.מכרז פסולת מ .4.11

 ועדת מכרזים. .4.12

עולה כי הוצאות שכר  כנספח ג'המצורפת כאן  2014מעיון בכרטסת חו"ז יועץ משפטי לשנת  .5

(. ולאור 23.3%הינם בגין רטיינר )₪  45,926מתוכם רק ₪,  325,036הטרחה לשנה זו עמדו על סך 

כאשר הפעולות המתוארות מסעיף קודם  זאת לא ברור לח"מ מה מכיל מרכיב הריטיינר,

 .אבקשך לבאר זאתמחויבות בנפרד. 
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' למכתבי זה ודומיהם כפי בנספח בוהמצורפים  לעיל 4ים בסעיף המתואר יםככל שהשירות .6

הביקורת מברכת על החיסכון הנחזה , הינם במסגרת הריטיינר לתנאי המכרז 12המתואר בסעיף 

 בהוצאות המשפטיות של המועצה.

לתנאי המכרז ישולמו בנפרד  12ודומיהם כמפורט בסעיף  4שהשירותים המתוארים בסעיף ככל  .4

עולים בקנה אחד עם כוונות  משקפים ואינם ובנוסף לריטיינר, הרי שתנאי המכרז שפורסמו אינם

 המועצה.

לעיל חיובית, אזי תנאי המכרז הנוכחיים חורגים באופן  6אוסיף ואציין, כי ככל שהתשובה לסעיף  .8

כפי העולים מהחשבונות  ההתקשרות הנוכחית עם היועץ המשפטי של המועצהתנאי מהותי מול 

 וגובלים באי סבירות קיצונית.  המאושרים

חיובית, דעת הביקורת אינה נוחה עם הפרסום הנוכחי וסבורה כי היא  4ככל שהתשובה לסעיף  .9

, ויש לתקן את תנאי ולדכא את הרצון להשתתף במכרז הטעות מציעים פוטנציאלייםעלולה ל

 .על כל המשתמע מכך , לרבות כל ההבהרות הנדרשותהמכרז

   ., ומה בכוונתך לעשות לאור זאתאת כוונת המכווןאשר על כן, אבקשך להשיבני ולהבהיר  .10

 
 בכבוד רב    

 

       
 העתק: מר שי חג'ג', ראש המועצה

 הגב' אילנה ברקת, מנכ"ל המועצה וחברת הוועדה המקצועית.          
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יהודה רגב צהל

:מאת שמעון פרץ
:נשלח 09:06 2015יוני  28ראשון יום
:אל יהודה רגב צהל
:עותק אילנה ברקת'; ג'שי חג
:נושא RE: בקשת הבהרות לתנאי מכרז יועץ משפטי

 מסביר בפרוט רב מה כולל שכר הטרחה, 14עד סעיף  9תנאי המכרז ברורים שקופים וחשופים לכול,סעיף 
  אין מה להוסיף או להבהיר בעניין זה,

  שמעון       
 

 
From:  יהודה רגב צהל  
Sent: Sunday, June 28, 2015 8:37 AM  

To: שמעון פרץ  
Cc:  חג'ג'; אילנה ברקתשי  

Subject: בקשת הבהרות לתנאי מכרז יועץ משפטי 
  

 שלום רב.
 לאור מועד סיום הגשת ההצעות הקרב, אבקש את התייחסותך ופעולותיך במהירות בנושא שבנדון.

  בכבוד רב
  

  יהודה רגב צהל, רו"ח

 מבקר המועצה

 והממונה על תלונות הציבור

  מ.א מרחבים

 08-9929489טלפון: 

  08-9969125פקס': 

  052-2802488נייד: 

  yehuda@merchavim.org.il דוא"ל:
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יהודה רגב צהל

:מאת Hai Haimson <Hai@hs-law.co.il>
:נשלח 20:45 2016דצמבר  20שלישי יום
:אל יהודה רגב צהל
:עותק ראובן מחבטי; קאיד אבו גאנם; אילנה ברקת'; ארמי פרג; שמעון פרץ'; ג'שי חג ; Arie 

Haimson
:נושא RE: טיפול משפטי במסגרת רטינר

 יהודה שלום,
  ראשית, אין בכוונתי להשיב לך, מהטעם כי איני עובד מועצה, וכי איני חייב לך דין וחשבון.

שנית, אין בכוונתי להשיב לך, מהטעם כי אין דו"ח שעות או דו"ח כלשהו בנוגע לעשרות השעות שמושקעות בעבודות הרבות 
הריטיינר, שכן בגין העבודות הרבות האמורות, לא מוגשים חשבונות והמגוונות שנעשות על ידי ועל ידי צוות משרדי במסגרת 

  למועצה.
שלישית, אין בכוונתי להשיב לך, מהטעם כי אתה מנוע מלעסוק בכל עניין הקשור אליי או לשירות שאני נותן למועצה, מכיוון 

ולהזיק לי ולפגוע בי ובכיסי, כאשר  שאתה מונע מרדיפה אישית שלי, ופועל נגדי ממניעים לא ענייניים, שכל מטרתם להרע לי
במעשיך הפסולים האמורים, אתה אף מהלך אימים על ראש המועצה, על מנת שלא יאושרו לי חשבונות שכ"ט על שירות שאני 
נותן למועצה, כאשר מעשיך נעשים שלא כדין ותוך ניצול תפקידך וסמכויותיך על מנת לגרום לפגיעה בי. במעשיך האמורים, לא 

  ה מנסה לגרום לי נזק, אלא שאתה גורם לנזק ממשי למועצה עצמה.רק שאת
מעבר לכל האמור, אתה מוזמן לפנות לכל אחד מבעלי התפקידים במועצה, שחלקם אף מכותב למייל זה, על מנת להתרשם 

ינותו, מהם בדבר היקף השירות המשפטי שהם מקבלים ממני ומצוות משרדי, ועל מנת להתרשם מטיב ואיכות השירות, מזמ
  יעילותו ומהירות קבלתם מענה לפניותיהם אליי.

  
  

 בכבוד רב,
 חי חיימסון, עו"ד

  עורכי דין –חיימסון, סודאי ושות' 
 , מגדל סונול52שד' מנחם בגין 

 67137תל אביב 
  03 – 5621507טל' : 

  03 - 5611452פקס : 
  

From: יהודה רגב צהל [mailto:yehuda@merchavim.org.il]  

Sent: Tuesday, December 20, 2016 4:45 PM 

To: Hai Haimson <Hai@hs-law.co.il> 

Cc: שי חג'ג' <shayh@merchavim.org.il> 

Subject: RE: טיפול משפטי במסגרת רטינר 

Importance: High 

 

 לכבוד חי חיימסון, עו"ד , היוע"מ של המועצה
 .29/11/2016לפני כשלושה שבועות פניתי אליך בבקשה שבנדון, 
  .עד כה לא זכיתי לכל מענה ממך אלא להתעלמות

  אבקשך להתייחס לפנייתי ולהשיבני.
  תודה.

  

 יהודה רגב צהל, רו"ח

 מבקר המועצה

 והממונה על תלונות הציבור

 מ.א מרחבים

 08-9929489טלפון: 

  08-9969125פקס': 
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 052-2802488נייד: 

  yehuda@merchavim.org.il דוא"ל:
  

From: יהודה רגב צהל  
Sent: Sunday, December 11, 2016 10:46 AM 
To: Hai Haimson 
Subject: RE: טיפול משפטי במסגרת רטינר 
Importance: High 

 

 תזכורת. 
 לא קיבלתי כל התייחסות מצדך.

 

  יהודה רגב צהל, רו"ח

 מבקר המועצה

 והממונה על תלונות הציבור

 מ.א מרחבים

 08-9929489טלפון: 

 08-9969125פקס': 

  052-2802488נייד: 

 yehuda@merchavim.org.il דוא"ל:
  

From: יהודה רגב צהל  
Sent: Tuesday, November 29, 2016 5:17 PM 
To: Hai Haimson 
Subject: טיפול משפטי במסגרת רטינר 
Importance: High 

  

 לכבוד עו"ד חיימסון חי.
למכרז, שביצעת אתה או מי מטעמך עבור  9-12אבקשך להעביר אלי את פירוט כל עבודות הרטיינר בהתאם לסעיפים 

 .2016המועצה האזורית מרחבים בשנת 
 על הפירוט להכיל תאריכים, מהות העבודה, מבצע העבודה והיקף שעות העבודה.

 בכבוד רב
  

  יהודה רגב צהל, רו"ח

  מבקר המועצה

 והממונה על תלונות הציבור

 מ.א מרחבים

 08-9929489טלפון: 

 08-9969125פקס': 

 052-2802488נייד: 

  yehuda@merchavim.org.il דוא"ל:
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 13/8/2018 
 לכבוד

 עו"ד שחר בן עמי
 שרקון, בן עמי, אשר ושות' & נאמן קינן ושות'

 
 א.נ שלום רב

 
 10/5/2018מענה לתגובתך מיום הנדון:    
 ההתקשרותסימוכין: טיוטת דוח ביקורת הליך מכרז יועץ משפטי ויישום  

 
ולשיחה שהתקיימה לבקשתך במשרדי המבקר ביום  להלן התייחסותי לתגובתך שבנדון

27/5/2018: 

 הרישא לתגובתך: מרשיך: .1

 

מרשיך, המועצה האזורית מרחבים, ראש המועצה, סגן ראש המועצה, גזבר 

 המועצה, מנכ"ל המועצה, יועמ"ש של המועצה.

 

היועמ"ש של המועצה עם כלל מרשיך האחרים הביקורת מוצאת טעמים נפגמים בייצוג 

 מן הטעמים הבאים:

ניגוד עניינים: קיימת סבירות גבוהה שהמלצות הביקורת ייצרו ניגוד עניינים  .1.1

ולדוגמא המלצה לפעול ובין נושאי משרה במועצה,  ,בין המועצה ליועץ המשפטי

קבל , הרי שהייצוג שלך את המועצה תלהשבת כספים. ככל שהמלצה זו ת

 עלול לפגוע ביישום ההמלצות.יחדיו היועמ"ש ו

של כלל המיוצגים לעיל, מחזקת את המסקנות ומשותפת תגובה כוללת  .1.2

ובקול  כי כלל המבוקרים פועלים יחדיו המסתמנות מטיוטת דוח הביקורת.

הביקורת וזאת כפי המצוטט מתגובת המבוקרים טיוטת דוח לניגוח  אחד

ובניגוד לאינטרס של המועצה לפעול לקבלת  לתגובתך  7-8 בסעיפים באמצעותך

, יעילות, חסכון קיומם של אמון, השירות המשפטי בהתאם להסכם תוך

  וציות לחוק.  שקיפות, קיום מנהל תקין

שאלת מימון שכר טרחתך בייצוג היועץ המשפטי על ידי המועצה תוך שהיועץ  .1.3

עובד מעביד,  המשפטי הינו חיצוני הפועל מתוקף הסכם וללא קיומם של יחסי

וגם בהקשר לטעמים המובאים בסעיפים  ,הינה סוגיה מטרידה בפני עצמה

 קודמים לעיל.
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ללא ביסוס ו המושמעות כלאחר יד ,אין בכוונת הביקורת להתייחס לטענות .2

הביקורת דוחה מכל וכל את כל הטענות הרומזות על ניצול ואסמכתאות תומכות. 

, כל מטרתן  אמת טענות אלולהלן, אין בכפי שיוצג לרעה של סמכויות הביקורת. 

 וטוב היה לו לא נטענו כלל.  ,הביקורת ובמבקר דפגיעה במוס

ההליכים לעניין " למכתבך 3סעיף מ הביקורת דוחה את הטענות העולות   .3

 מבהיר כי  8/2017צו מבקר המדינה מ  "המקבילים המתנהלים מול מבקר המועצה

נקיטת ההליכים נגד המבקר וכי הליכים אלו היו עבודת הביקורת החלה הרבה לפני 

  :להלן הפירוט ,בתגובה לביקורת ולא ההיפך

לעניין הצעדים  2017מתחילת  פניית המבקר  מבקר המדינה בחן כבר את .3.1

והשתכנע  ת טענות המועצהכל טענות המועצה ודחה א , ואתהפוגעניים כלפיו

צעדים מצא כי יש על פניו קשר סיבתי בין נוקבע  "באמיתות גרסת המבקר 

ובעקבות כך , "לבין פעולותיו של המבקר במילוי תפקידו כמבקר פנימי אלה

הגנה שהוציא צו למען הסר ספק, ) ,30/8/17מבקר ב ל זמני הוציא צו הגנה

  .(להפרכת הנטען בתגובתך צורף כנספח לדוח הביקורתימבקר המדינה 

שעיקרם התבצעו לאחר פנייתי למבקר המדינה ההליכים המתנהלים בענייני  .3.2

הינם כתוצאה מעבודת הביקורת כאן ובנושאים אחרים! והכל כפי המשתקף 

מהטיוטה והאסמכתאות המשקפות את הליכי הבירור שערכתי בשלב עריכת 

שנת  תחילת בעוד ההליכים שהמועצה נקטה בענייני החלו ב ,(2015המכרז )

2017.   

ל ידוע לך, הרי אתה גם מייצג את המועצה בהליכים לכל זאת אוסיף כי הכו .3.3

למבקר  צו הגנה קבועמתן המתקיימים אצל כבוד מבקר המדינה לעניין 

מאוד , וכל זאת כאשר עולה שאלה נוספת לעניין עצם היותך מעורב עד המועצה

ולעבודת  הקשור למבקר המועצה בייצוג מבוקרים שכל מטרתם לקעקע כל דבר

 . למכתבך   1גוד גמור ל"פתח דבר" המתואר בסעיף ביקורת, וזאת בני

טיוטת דוח הביקורת הראשונה  .לתגובתך 6ן בסעיף הביקורת דוחה את המצוי .4

כפי המשתקפים בנספחים לטיוטה, ולא כללה מסקנות  ממצאים עובדתייםכללה 

מרשיך כבר הסתמכו על מסקנות שככל לא נכתבו, שלכן, עצם העובדה  והמלצות

יחסותם לדוח לא עניינית וכי הם קבעו את "מסקנותיהם" בדבר ימראה כי הת

, לא בטיוטההממצאים העובדתיים שהועלו  ת הביקורת, עוד קודם לסיומה.יבוחש



 

3 

 

 נסתרו על ידך והינם מדויקים. בהתאם, הביקורת סבורה, כי ממצאים אלו 

 . ברבדים רבים של נושא הביקורתו ,התנהלות בעייתית בלשון המעטה ים משקפ

גזבר לעניין עלויות העסקת יועץ משפטי שכיר. מבקר המועצה קיים סדרת  חו"ד .5

גזבר בנושא זה.  חו"דפגישות עם ראש המועצה, ומעולם לא הוצגה בפני הביקורת 

הביקורת תציין בדוח הביקורת כי בעקבות התגובה, וגם במכתבך לא צוין זאת. 

בפניו הסתייגויות בע"פ  ראש המועצה קיים שיחות בנושא עם הגזבר, הושמעו

 .ונשללה כדאיות כלכלית להעסקה במתכונת זו לעניין כדאיות העסקת עו"ד שכיר

סיפא לתגובתך )לעניין תנאי הסף  שנקבעו במכרז הראשון(  11בניגוד לאמור בסעיף  .6

כאשר מכלול התנאים נקבעו לאחר התייעצות עם ראש המועצה ועל : "כדלקמן

עם ראש המועצה שערכה ה שהאמור לעיל סותר את הבירור ", הביקורת סבורדעתו

מצוין על נוסח ההזמנה  של ראש המועצה שמוש למרותאוסיף ואציין כי . בעניין זה

ליבא דה דעתך , הרי שא)כמו פרסומים רבים אחרים( לטיוטה 2כמפורט בנספח ג' 

. עצהלחתימתו מאת גזבר המו שהובאורד לשורשם של פרטים בשיחתנו, אין הוא י

כי לאחר שראש המועצה הורה לגזבר בכתב ידו לתקן  ,הביקורת מציינת בעניין זה

עת נדרשו את נוסח ההזמנה הראשון, מבקר המועצה נכח בלשכת גזבר המועצה 

וגילה כי קובץ ההזמנה הראשון לא נמצא במחשבי הגזברות ולא היה לבצע התיקון, 

 ח את תנאי המכרז הראשון בהזמנהמי ניס מוכר למזכירות הגזבר. ועד כה לא נודע

בגזברות  . אלא רק שנסרקלגזבר המועצה עקבות הגעתו של נוסח ההזמנה הראשוןו

פניתי אליך כמייצג של הגזבר  . לגזבר פתרונים.7/5/2015תאריך יום ה', ב המועצה

 הגזבר סוכר פיו.גם ו אך זו לא ניתנה לי.לקבלת תשובה ברורה, 

הביקורת חולקת על דעתך וסבורה תנאי סף "מחמירים" בפרסום המכרז הראשון:  .7

, מלבד היות היועמ"ש עומד בהם באופן מלא, יש בהם כדי שתנאי הסף שהוספו

שאינו מידתי, אינו מטיב עם האינטרס של המועצה לתחום את היצע עו"ד באופן 

, מצמצם עד מאוד את העומדים בתנאי הסף עו"דמבחר גדול של לקבל הצעות מ

  .ותיו של היועץ המשפטי הנוכחישנקבעו וכאמור תפורים למיד

הביקורת סבורה כי משקבע הרגולטור את תנאי הסף, הם התנאים. מאידך הדבר  .8

לא מונע מהמועצה לקבוע דרישות נוספות, אשר תעלינה את הניקוד של מציעים 

ובלבד שדרישות אלו הגיוניות, באות לשרת את המועצה ולא העומדים בהם 

ייעוץ ב ניסיון רק מפני שאינו כולל עו"ד בעלי ניסיון מוניציפלי משמעותי ותמדיר

או בעלות \,  ו2009שנים לפחות משנת  3משפטי למועצה אזורית במחוז דרום במשך 
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יועץ משפטי עד לאחרונה עו"ד ששימש ממדוע למנוע לדוגמא: חלקית במשרד. )

 שכיר בעירייה מלהציע מועמדות בתנאי סף אלו?(.

כי הביקורת קיבלה פניות טלפוניות מעו"ד חדי ראיה בעניין תנאי  ,ף ואצייןאוסי .9

הסף המתמיהים במכרז הראשון, שציינו בלשונם כי זה נראה כמו "מכרז תפור" 

 המטרה כבר מסומנת. להבנתםושאין בכוונתם להגיש מועמדות, גם אם יתוקן. כי 

על ידי הוקלד הראשון לא כי בנסיבות בהן התגלה כי נוסח המכרז  ,אוסיף ואציין .10

לא נשכר יועץ לעריכת  במחשבי הגזברות, Wordלא נמצא כקובץ  ,מזכירות  הגזבר

ונדרש היה לכתוב אותו מחדש בנוסח המתוקן, אינו מוסיף תום לב לתהליך   המכרז

 .זה מכרזהמעוניין בנוסח  ומעלה שאלות לגבי מי הגורם הוצאת המכרז הראשון

לא בכדי, ראש המועצה היה מופתע בשיחתנו אודות המכרז הראשון, והתנאים  .11

 שנקבעו בו, ובחר לתקן את תנאי הסף כפי המפורט בדוח הביקורת.

לתגובתך. הביקורת  העירה על תנאי המכרז  17הביקורת דוחה את האמור בסעיף  .12

בעניין זה. הביקורת לא יצרה מכרז חדש ולא  2/2014הראשון והפנתה לחוזר מנכ"ל 

 קבעה את תנאיו. 

ביקורת בתיאום ולבקשת ראש למכתבך. ה 18הביקורת דוחה את האמור בסעיף  .13

צה. מעירה בזמן אמת על ליקויים לכאוריים שהיא מוצאת מעת לעת ומבקשת המוע

 למנוע כשלים ונזקים למועצה, והכל במטרה ליעל את פעילות המועצה.

לתגובתך. כל המפורט בסעיף לרבות כמות  22הביקורת דוחה את האמר בסעיף  .14

 מתוקן ולא בתנאי המכרז הראשון.המשתתפים, התקיים לאחר פרסום המכרז ה

נטען לניגוד לתגובתך. המועמד שבגינו  24 -ו 23 פיםהביקורת דוחה את האמור בסעי .15

שנים, ולא מועמד זר ולא מוכר.  40עניינים הינו היועץ המשפטי של המועצה מזה כ 

 וכבוד ראש המועצה אף התייחס לכך בעבר, והנושא הוצג על יד המבקר הח"מ.

לתגובתך. הביקורת התריעה על כך בזמן  28חה את האמור בסעיף הביקורת דו  .16

ג'  -ו 5אמת והמועצה לא מצאה לנכון לשנות את מבנה ההתקשרות )ראה נספחים ג'

(. אך משהחוזה נחתם במתכונת זו, הביקורת סבורה כי יש לקיימו באופן הברור 6

 והמטיב עם המועצה. 

 :לתגובתך 40הביקורת דוחה את האמור בסעיף  .17

לשמש כזרועה הארוכה של  של ראש המועצה ה. אין זו פררוגטיבתלמי בילו  .17.1

מיותרות ו נכבדות בהוצאות משפטיות לשאתשיתופית חקלאית,  אגודה
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בדמות למועצה במקום שבו קיים בעל חוב מובטח וזאת מקופת המועצה, 

  . החקלאית תלמי בילו האגודה השיתופית

החוזה ברור בכל נוסח . הביקורת סבורה כי מכרז מסגרת, מכרז דלק .17.2

הקשור לעריכת מכרזים )כל מכרז והייחוד שלו. הביקורת לא מצאה כי 

 ריטיינר(.מסגרת הבתקופה הנדונה נערך מכרז רגיל ב

באשר לתיקים האחרים המוזכרים בתגובתך, הביקורת סבורה כי לאור  .17.3

ל מטלה ולאור אי הגדרה מראש ובכתב עממצאי הביקורת בכללותם, 

המוטלת לפתחו של היועץ המשפטי כמטלה חריגה, יש ליחסה כחלק 

 מהריטיינר. 

להזמנה ברור  7.4נוסח סעיף   לתגובתך. 41הביקורת דוחה את האמור בסעיף  .18

" מכיוון שהייעוץ המשפטי למועצה כרוך גם בייעוץ משפטי לחברה הכלכלית"

 ,את האמור בתגובתךצה לציין לו רצתה המועהביקורת סבורה כי, (. 4)נספח ג' 

 :לאור תגובתך זו אוסיף ואציין כי זאת באופן ברור ומפורש.הייתה מציינת 

בחברה הכלכלית ומצאה כי לחברה הכלכלית אין  נוסף בירורערכה הביקורת  .18.1

הסכם נפרד עם היועץ המשפטי, החברה הכלכלית מקבלת שירותים משפטיים 

תעריף שעתי שבהסכם המועצה עם  באותו, מהיועץ המשפטי מקדמה דנא

 .מכרז ללאהיועץ המשפטי וכל זאת אף 

עורכי דין ניטרליים את הבנת הנקרא  מספרהביקורת אף בדקה מול  .18.2

המשפטית בהזמנה ומן התשובות עולה כי ברור לכולי עלמא שההזמנה כוללת 

 את השירות לחברה הכלכלית.

לחברה הכלכלית כחלק הביקורת סבורה כי הכנסת סעיף המחייב מתן שירות  .18.3

מן ההזמנה, וזאת תחת סעיף מסגרת של "יתרון יינתן למציע העומד 

בקריטריונים הבאים:"  ומאידך לשמוט את הסעיף מן ההסכם מהווה הטעייה 

, ובשים לב שעד כה לא הודיעה המועצה לביקורת, מי פוטנציאלייםשל מציעים 

 ?אשוןתנאי המכרז הר – 2הגורם שניסח את נוסח נספח ג' 

והאחרון לתגובתך, נוסח החוזה הועבר לבדיקת עו"ד צומן,  26כאמור בסעיף  .18.4

תיקן את הנספח לחוזה הנוגע להגדרת החריגים ודוק. לא נערכה כל בדיקת 

 להזמנה. 7.4השוואה בין החוזה להזמנה ולא נתן דעתו להשמטת סעיף 

בתחום תביעות  הווה ידוע כי עו"ד צומן מספק למועצה שירותים משפטייםל .18.5

רד הביטחון וגופים גדולים אחרים, ולשם כך מצוי בקשרי עבודה ארנונה ממש
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תה צריכה לדעת הביקורת הבדיקה הייועם היועץ המשפטי של המועצה 

להתבצע על ידי עו"ד אחר, ובכלל כל הליך המכרז היה צריך להתקיים בליווי 

 יועץ משפטי בלתי תלוי.

לקבלת תשובה ברורה ממרשיך גזבר המועצה פניתי אליך במהלך פגישתנו,  .18.6

אך עד היום לא נתקבלה תשובה , 2נספח ג'  – ?""מי ערך את נוסח ההזמנה

 בנידון

מודה  הביקורת. לתגובתך 42אמור בסעיף מסקנות המבוקרים כהביקורת דוחה את  .19

פרטים  בדוח מוסיפהלתגובתך. הביקורת  43הגילוי הנאות המפורט בסעיף לך על 

מידע החדש שהעלית בתגובתך, בדבר השותפות הנוכחית בין עורכת הדין הבדבר 

הביקורת סבורה, כי השותפות בין  שנתנה את חוות הדעת ובין היועץ המשפטי .  

מסקנת נוסף ל עורכי הדין בטווח זמן כה קרוב למתן חוות הדעת, רק נותנת חיזוק

ת הדעת לא הייתה הביקורת, כי יש חשש כבד לכך שעורכת הדין שנתנה את חוו

  ביחס ליועץ המשפטי של המועצה וזאת בלשון המעטה. תאובייקטיבי

הביקורת סבורה שמדובר בנושא חשוב והביקורת חשפה ליקויים לסיכום:  .20

לשנה ₪ למועצה מאות אלפי  ךלחסועשוי בעבודת המועצה שתיקונם מהותיים 

ביעוץ המשפטי, חבל לביקורת, כי במקום לאמץ את מסקנותיה בשתי ידיים ולהביא 

לחסכון לקופת המועצה, המועצה ובכיריה עושים כל שלעיל ידם כדי להתקיף את 

הביקורת עצמה ובמקביל להתקיף את המבקר באופן אישי ולטפול עליו עלילות כדי 

 "להרוג את השליח"....

 מועברת בזאת.טיוטת דוח ביקורת עדכנית בשילוב תגובת המבוקרים   .21

 

 בכבוד רב
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יהודה רגב צהל

:מאת יצחק תורגמן
:נשלח 08:12 2018מאי  28שני יום
:אל יהודה רגב צהל
:נושא RE: טיוטת דוח ביקורת הליך מכרז יועץ משפטי ויישומו

 יהודה שלום ובוקר טוב !
  השכ"ט ליועץ המשפטי עבור השתתפותו בוועדת מכרזים לעבודות של החכ"ל

  שולמו מכח המשכיות של שנים עברו. לאחר שהתברר כי מירב המכרזים
  הם למעשה מכרזים שהמועצה יכלה לפרסמם והם לא חייבים בתשלום ליועץ

   28/2/2018המשפטי, הופסק התשלום וזאת ציינתי לשאלותיך במכתבי מיום. 
  אין מעבר לאמור לעיל הסבר אחר.

  
  בברכה,

  
  טורג'מן יצחק

  חכ:ל מרחבים.

 

From: יהודה רגב צהל  
Sent: Sunday, May 27, 2018 1:09 PM 
To: יצחק תורגמן 
Subject: RE: טיוטת דוח ביקורת הליך מכרז יועץ משפטי ויישומו 
Importance: High 

 

 יצחק שלום.

עדיין לא קיבלתי הסבר מהחברה הכלכלית, מדוע אושרו ושולמו הוצאות משפטיות (המפורטות להלן) בשנת 
2016. 

  על מה התבססה החברה באישור החשבונות? 
  נא התייחסותך.

  
  

  

From: יצחק תורגמן  
Sent: Sunday, May 27, 2018 12:25 PM 
To: יהודה רגב צהל 
Subject: RE: טיוטת דוח ביקורת הליך מכרז יועץ משפטי ויישומו 

 

 ליהודה שלום !
 שבו לא שולם לחיימסון   2017ביטול לשנת   תשובתי הייתה לגבי 

 עבור השתתפותו בוועדת מכרזים, ידוע לי כי בעבר שולם ולכן
  ים לתוכן הדברים כפי שנאמרואני לא מוצא סתירה אם מתייחס

  בשיחה .
  
  

  בברכה,
  

  טורג'מן יצחק
  חכ"ל מרחבים.

  

From: יהודה רגב צהל  
Sent: Thursday, May 24, 2018 2:26 PM 
To: יצחק תורגמן 
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Subject: FW: טיוטת דוח ביקורת הליך מכרז יועץ משפטי ויישומו 
Importance: High 

 

 

 

 יצחק שלום.

, 30664, 30227לטיוטת דוח הביקורת ולחשבונות עסקה  4.32.3בהמשך לשיחתנו היום, ראה שוב סעיף 
 .בגין ישיבות וועדת מכרזיםשל עו"ד חיימסון, אשר הוגשו ושולמו לחברה הכלכלית  31029, 30866

לפי השיחה, החברה הכלכלית אינה חתומה בהסכם יעוץ משפטי עם עו"ד חיימסון מאז ומעולם, 
 וההתקשרות עמו נערכת בהתאם להסכם שבין המועצה לעו"ד חיימסון.

 לתגובתך כאן, ולתוכן השיחה שקיימנו היום בנושא?  2נא הסבר איך זה מתיישב סעיף 

 

 יהודה רגב צהל, רו"ח

  מבקר המועצה

  והממונה על תלונות הציבור

  מ.א מרחבים

  08-9929489טלפון: 

 08-9969125פקס': 

 052-2802488נייד: 

 yehuda@merchavim.org.il דוא"ל:
 

  

 

From: מרים כהן חברה כלכלית On Behalf Of יצחק תורג'מן 
Sent: Wednesday, March 21, 2018 12:02 PM 
To: יהודה רגב צהל; שי חג'ג'; שמעון פרץ; אילנה ברקת; יצחק תורג'מן; Hai Haimson; ארמי פרג' 
Subject: RE: טיוטת דוח ביקורת הליך מכרז יועץ משפטי ויישומו 

 

 לכבוד
 מר יהודה רגב צה"ל

 מבקר המועצה
 

 א.נ.,
    טיוטת דו"ח ביקורת הליך מכרז יועץ משפטי ויישומוהנדון:                

 
  מתוך עיון במסמכי טיוטת הדו"ח המפורט שבנדון :

  ל מרחבים לא היה מעורב בהליכים נשוא ההתקשרות ובמלא לא היה צדהחכ" )1

  לכל התחייבות הנובעת מההסכם.
  למרות האמור לעיל במועד העברת הפרויקטים של המועצה לביצוע באמצעות )2

  הן המועצה והן החכ"ל לבטל דרישות תשלום שהוגשו החכ"ל ,מצאה לנכון 
  אחר והנושא תוקן החכ"ללפרויקטים בהסכמת משרד חיימסון. אי לכך ומ

  לא מוצא לנכון לחוות דעת לגבי הסכמים שנחתמו שלא באמצעות החכ"ל.
  

 בברכה וחג שמח
  טורג'מן יצחק
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From: יהודה רגב צהל  
Sent: Thursday, March 8, 2018 1:36 PM 
To: שי חג'ג'; שמעון פרץ; אילנה ברקת; יצחק תורג'מן; Hai Haimson; ארמי פרג' 
Subject: יוטת דוח ביקורת הליך מכרז יועץ משפטי ויישומוט  
Importance: High 

  

  שלום רב.

  מצ"ב טיוטת דוח ביקורת הליך מכרז יועץ משפטי ויישומו.

  הטיוטה כוללת עיקרי ממצאים ודוח מפורט. ואינה כוללת בשלב זה מסקנות והמלצות.

 אבקש את התייחסותכם לטיוטה בהתאם לנושאים הרלוונטיים לכל בעל תפקיד.

 .22/3/2018אודה לכם על מענה מפורט לממצאי הביקורת עד ליום 

 תודה

 

 יהודה רגב צהל, רו"ח

  מבקר המועצה

  והממונה על תלונות הציבור

  מ.א מרחבים

  08-9929489טלפון: 

  08-9969125פקס': 

 052-2802488נייד: 

 yehuda@merchavim.org.il דוא"ל:
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יהודה רגב צהל

:מאת olga gonen <ogonen@hatzerim.org.il>
:נשלח 12:11 2018מאי  13ראשון יום
:אל יהודה רגב צהל
:נושא RE: ד אולגה גונן"ד עו"חוו-א מרחבים .ש מ"מכרז יועמ

 יהודה שלום,
  

  ראשית קבל את התנצלותי על העיכוב במענה.
  

לעניין טיוטת דוח הביקורת, חשוב להבהיר כי הפנייה אליי לקבלת חוות הדעת המשפטית נעשתה מתוקף תפקידי כיועצת משפטית 
של המועצה האזורית בני שמעון ולנוכח ניסיוני ביעוץ משפטי לרשויות מקומיות וזאת באמצעות גזבר המועצה האזורית מרחבים 

  ון אשר המליצה עליי.שפנה לגזברית המועצה האזורית בני שמע
  

בתקופה האמורה משרד חיימסון סודאי ומשרד בו אני היתי שותפה שפרוני גבר ושות' היו משרדים מתחרים ולא היה בנינו כל 
  שיתוף פעולה ולכן לא היתה כל מניעה מצידי ליתן את חוות הדעת אשר התבקשה.

  
  בין המשרדים לטובת שיתוף פעולה.החלו מגעים  2018למען הגילוי הנאות יצוין כי במהלך ינואר 

  .10/04/18נחתם בין הצדדים הסכם מיזוג אשר נכנס לתוקפו ב 2018בחודש פברואר 
  
  

  בברכה,
  

  אולגה גונן, עו"ד
  
  
 
 
 

 

From: olga gonen [mailto:ogonen@hatzerim.org.il]  
Sent: Tuesday, April 24, 2018 12:32 PM 
To: 'יהודה רגב צהל' 
Subject: RE:  חוו"ד עו"ד אולגה גונן-מכרז יועמ"ש מ.א מרחבים  

 

 יהודה שלום,
 

  אשתדל להתייחס לדוח בימים הקרובים.
  

  כידוע לך חודשי מרץ אפריל זו תקופת חגים ויש עומס בעבודה.
  

From: יהודה רגב צהל [mailto:yehuda@merchavim.org.il]  
Sent: Tuesday, April 24, 2018 10:53 AM 
To: ogonen@hatzerim.org.il 
Subject: RE:  חוו"ד עו"ד אולגה גונן-מכרז יועמ"ש מ.א מרחבים  
Importance: High 

 

 לכבוד עו"ד אולגה גונן.

 ג.נ שלום רב.

 

  העברתי אלייך טיוטת דוח ביקורת להתייחסות. 8/3/2018בתאריך 

yehudar
נספח יא
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  עד כה לא קיבלתי כל התייחסות ממך.
  בכוונתך למסור התייחסות. אבקשך להודיעני בחוזר, באם אין

, אסיק כי אין 30/4/2018ככל שלא אקבל התייחסותך לפנייתי זו ו/או לטיוטת דוח הביקורת עד לתאריך 
  בכוונתך למסור התייחסות.

  בכבוד רב
  

  יהודה רגב צהל, רו"ח

 מבקר המועצה

 והממונה על תלונות הציבור

 מ.א מרחבים

  08-9929489טלפון: 

 08-9969125פקס': 

 052-2802488נייד: 

 yehuda@merchavim.org.il דוא"ל:

 

From: יהודה רגב צהל  
Sent: Thursday, March 08, 2018 3:26 PM 
To: 'ogonen@hatzerim.org.il' 
Subject:  חוו"ד עו"ד אולגה גונן-מכרז יועמ"ש מ.א מרחבים  
Importance: High 

 

 לכבוד עו"ד אולגה גונן.

התקשרת עם המועצה במתן חו"ד משפטית בנוגע לתשלומי חשבונות שכר טרחה ליועץ  2016בשלהי שנת 
 המשפטי של המועצה כאן. והכל בכפוף למכרז והסכם.

הח"מ ערך ביקורת בנדון ומוצא לנכון להעביר להתייחסותך פרקים נבחרים מהטיוטה שיש בהם קשר ישיר 
 עקיף לחו"ד שהעברת למועצה.ו/או 

 .22/3/2018אשר על כן, אבקש את מתן התייחסותך לטיוטת הדוח עד לתאריך 

  בכבוד רב
  

  יהודה רגב צהל, רו"ח

  מבקר המועצה

 והממונה על תלונות הציבור

 מ.א מרחבים

 08-9929489טלפון: 

  08-9969125פקס': 

 052-2802488נייד: 

 yehuda@merchavim.org.il דוא"ל:
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יהודה רגב צהל

:מאת יועץ משפטי -בני סעדון  <benis@sederot.muni.il>
:נשלח 13:18 2018מרץ  18ראשון יום
:אל יהודה רגב צהל
:נושא RE:  א מרחבים.מ -טיוטת דוח ביקורת הליך מכרז יועץ משפטי ויישומו

 למען האמת חלף הרבה זמן מעת כינון הוועדה ואיני זוכר הרבה על מנת להתייחס באופן ענייני לממצאך.
  
  
  
  
  

 בברכה,

  בנימין סעדון, עו"ד

 יועמ"ש עיריית שדרות

 שדרות 1כיכר הנשיא 
  

  08-6620212| פקס  08 - 6620203 טל'

benis@sederot.muni.ilsderot.org.il-www.e  I     

  
  

From: יהודה רגב צהל [mailto:yehuda@merchavim.org.il]  

Sent: Thursday, March 8, 2018 3:49 PM 

To:  ץ משפטייוע - בני סעדון  <benis@sederot.muni.il> 

Subject:  מ.א מרחבים - טיוטת דוח ביקורת הליך מכרז יועץ משפטי ויישומו  

Importance: High 

 

 לכבוד
 עו"ד בנימין סעדון.

  א.נ שלום רב
מצ"ב חלקים נבחרים מטיוטת דוח ביקורת העוסק בהליך מכרז יועץ משפטי במועצה אזורית מרחבים. 

  ים.ונספחים רלוונטי
  שימשת בתפקיד יו"ר הוועדה שבחנה את המועמדים.

  אשר על , אבקשך להתייחס לטיוטת הדוח, בחלקים הנבחרים העוסקים בפועלך.
  .22/3/2018אבקש את התייחסותך עד תאריך 

  בכבוד רב
  

  יהודה רגב צהל, רו"ח

 מבקר המועצה

 והממונה על תלונות הציבור

  מ.א מרחבים

 08-9929489טלפון: 

yehudar
נספח יב
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 08-9969125פקס': 

 052-2802488נייד: 

 yehuda@merchavim.org.il דוא"ל:
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 לכבוד

 מבקר מועצה אזורית מרחבים –רו"ח יהודה רגב צה"ל 

 של דו"ח ביקורת  2התייחסות לטיוטה הנדון : 

 ויישום ההתקשרותהליך מכרז יועץ משפטי 

 הריני להתייחס לטיוטה שבנדון:

החל ממועד היבחרו של מר שי חג'ג' לראשות המועצה, אתה עושה כל שלאל ידך על מנת  .1

לפגוע בי, במעמדי ובכיסי, תוך שאתה מנצל לרעה את סמכויותיך, והכל על מנת לבוא 

 עכורים. עימי חשבון על התקופה בה שררו בינך ובין ראש המועצה הקודם יחסים

משאתה פועל ממניעים אישיים פסולים, אתה מנוע מלעסוק בכל עניין הקשור בי, וכל  .2

תך לחבות אישית, כך, מהווה פעולה שלא כדין מצידך, החושפת אושלך ב קהמשך עיסו

 למבקר. תוכל לחסות תחת ההגנות שמקנה הדיןן לא שכ

ך, ותסיים יתמץ את מסקנוהריני להודיעך כי אם וככל והמועצה תחליט לאמעבר לאמור,  .3

של  על אף התנגדותי הנחרצת למסקנותיך, ועל אף העמדה הברורהההתקשרות עימי, 

ע וב, הריני להודיעך כי יש בכוונתי לת10.5.2018הלי המועצה בתגובת המועצה מיום מנ

בין היתר, בעילה והנזקים ואובדן ההכנסה שייגרם לי,  בגין כל ההפסדיםאותך אישית, 

 .פרת חוזהם השל גר

 

 

  27.09.2018ל אביב,ת

yehudar
נספח יג
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 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, להלן התייחסותי: .4

 .10.5.2018אני שב על כל האמור בתגובת עו"ד שחר בן עמי מיום  .4.1

המגמתיות העולה מפעולותיך כנגדי ניכרת, בין היתר, מהעובדה כי  .4.2

בטיוטת דוח הביקורת שלך אין התייחסות לעובדות המהותיות 

 הבאות:

לאחר שתוקן כי המכרז ליועץ משפטי פורסם  .4.2.1

 על ידך.

 מועמדים. 6כי למכרז ניגשו  .4.2.2

ועדים לא טרח לפנות מכי אף אחד מה .4.2.3

לה שאותך כל כך מטרידה והיא מדוע אבש

 חריגים הריטיינר כה נמוך ומהם עניינים

 עבורם ישולם שכ"ט לפי תעריף שעתי.

כי ראש המועצה בחן מועמדות של משרד  .4.2.4

החליט לבחור  עימם, נוסף, אך לאחר ראיון

 .בי

 ים המשולמים לי, הן כריטיינר והןכי הסכומ .4.2.5

מעבר לריטיינר, נמוכים משמעותית 

צות מהסכומים המשולמים על ידי מוע

 ר ייעוץ משפטי.סמוכות עבו

אזי היו , המלצותיך כי אם היו מקבלים את .4.2.6

היה גורם הדבר קובעים במכרז ריטיינר גבוה, 

לחסרון כיס משמעותי למועצה, שכן סכומי 

ות כומשולמים במועצות סמהריטיינר ה

למים ושמהעולים משמעותית על הסכומים 

 טיינר והן מעבר לריטיינר.ילי, הן כר

אינני יועץ משפטי של ועד מקומי בתחום מ.א.  .4.2.7

 מרחבים ולכן איני מצוי בניגוד עניינים. 

כי הסכם ההתקשרות שנחתם תוקן על ידי  .4.2.8

 עו"ד צומן מטעם המועצה.

עימי  ותרקשתהעוץ המשפטי וליבכל הנוגע למכרז הים, המועצה פעלה כדין לסיכו .5

דים הינה בהתאם לחוזר ר כפיך, ועדת הבחינה שבחנה המועמהינו יצי זוליישומה. המכר

 טיבה להחליט מיהו היועץ המשפטי.עצה ישנה הפרורוגהמנכ"ל הרלבנטי, ולראש המו
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ך רשאי יכול ואינ ךואינ –ר המועצה זבגמועצה ואינך הראש אינך  –אדוני המבקר  –אתה  .6

את שיקול דעתם בשיקול דעתך. כך הוא הדבר בכל מה שנגע להליך המכרזי, וכך להחליף 

 .הוא בנוגע ליישום ההתקשרות

 

 בכבוד רב,

 חי חיימסון, עו"ד

 

 

 

 

 

 

 

  



yehudar
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יהודה רגב צהל

:מאת olga gonen <ogonen@hatzerim.org.il>
:נשלח 10:41 2018אוקטובר  02שלישי יום
:אל חי חיימסון; 'שמעון פרץ; שי חגג; אילנה ברקת; יהודה רגב צהל '; irit@cbalaw.co.il;  יצחק

תורגמן
:עותק ארמי פרג
:נושא RE: 2ש ויישומו טיוטה "דוח ביקורת הליך מכרז יועמ

 יהודה שלום,
  

  אין מה להוסיף למעט לחזור על מה שנאמר כבר קודם.
  אבהיר כי לא היה ניגוד עניינים ולא היתה מניעה מצידי לתת את חוות הדעת בעניין המכרז כפי שפורט בהתייחסותי הקודמת.

  לנוחיותך מצרפת בשנית את תגובתי הקודמת.
  

לעניין טיוטת דוח הביקורת, חשוב להבהיר כי הפנייה אליי לקבלת חוות הדעת המשפטית נעשתה מתוקף תפקידי כיועצת משפטית 
של המועצה האזורית בני שמעון ולנוכח ניסיוני ביעוץ משפטי לרשויות מקומיות וזאת באמצעות גזבר המועצה האזורית מרחבים 

  ון אשר המליצה עליי.שפנה לגזברית המועצה האזורית בני שמע
  

בתקופה האמורה משרד חיימסון סודאי ומשרד בו אני היתי שותפה שפרוני גבר ושות' היו משרדים מתחרים ולא היה בנינו כל 
  שיתוף פעולה ולכן לא היתה כל מניעה מצידי ליתן את חוות הדעת אשר התבקשה.

  
  בין המשרדים לטובת שיתוף פעולה.החלו מגעים  2018למען הגילוי הנאות יצוין כי במהלך ינואר 

  .10/04/18נחתם בין הצדדים הסכם מיזוג אשר נכנס לתוקפו ב 2018בחודש פברואר 
  
  

  אולגה גונן, עו"ד
  
 

From: יהודה רגב צהל [mailto:yehuda@merchavim.org.il]  
Sent: Tuesday, August 14, 2018 12:12 PM 
To: olga gonen; אילנה ברקת; שי חגג; שמעון פרץ; חי חיימסון; irit@cbalaw.co.il; יצחק תורגמן 
Cc: יהודה רגב צהל; ארמי פרג 
Subject: RE:  2דוח ביקורת הליך מכרז יועמ"ש ויישומו טיוטה  
Importance: High 

 

 .2/10/2018לאור פניות מבוקרים, ובהתחשב בזאת, ניתנת בזו אורכה עד לתאריך 

 ברים כבר הועברו בטיוטה הראשונה. אורכה זו הינה משמעותית ומתחשבתעיקרי הד
ה 13ב(א) לפקודת העריות המוחל על המועצה האזורית בפקודת המועצות המקומיות נוסח חדש סעיף 170להלן ציטוט מסעיף 

 כדלקמן:
  

, חברי המועצה הדתית, ב. (א) ראש העיריה וסגניו, חברי המועצה, עובדי העיריה, ראש המועצה הדתית וסגניו170
עובדי המועצה הדתית, וחברים ועובדים של כל גוף עירוני מבוקר, ימציאו למבקר העיריה, על פי דרישתו, כל מסמך 

בתוך שברשותם אשר לדעת מבקר העיריה דרוש לצרכי הביקורת ויתנו למבקר העיריה כל מידע או הסבר שיבקש 
  ובאופן הקבוע בה. התקופה הקבועה בדרישה

  
  .2/10/2018אבקשכם להעביר תגובתכם עד למועד 

 תודה 
  

  יהודה רגב צהל, רו"ח
 מבקר המועצה

 והממונה על תלונות הציבור

 מ.א מרחבים
 08-9929489טלפון: 

 
המצאת מסמכים 

 ומסירת מידע

)  39(תיקון מס' 
 1990תש"ן-

) 80(תיקון מס' 
 2תשס"ב-

yehudar
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 25/11/2018 
 לכבוד
 חי חיימסון, היועץ המשפטי של המועצהעו"ד 

 חיימסון סודאי ושות, עו"ד
 

 שי חג'ג', ראש המועצה, כאן
 

 שמעון פרץ, גזבר המועצה, כאן
 
 

ש המועצה אולתגובת ר 201827/9/מיום היועמ"ש של המועצה  לתגובתמענה הנדון: 
 בהתאמה 30/8/2018וגזבר המועצה הנושאת תאריך 

 דוח ביקורת הליך מכרז יועץ משפטי ויישום ההתקשרותל 2ה סימוכין: טיוט 
 
תגובתכם שבנדון לטיוטת דוח הביקורת שבסימוכין, הגיעו אלי יחדיו בדואר  .1

 .27/9/2018אלקטרוני מאת היועמ"ש של המועצה ביום 

בהתייחסות בשתי מרבית הסעיפים נוסח בולאור הזהות לאחר עיון בתגובות  .2

האיומים ברישא למכתבו של היועמ"ש של המועצה, המסקנות ומלבד ) ,התגובות

 .שבנדון כםלהלן התייחסותי לתגובת ( ט נפשאני דוחה בשאותם א

 3ספח ג'ונ 5.5, 3.5. בניגוד לאמור בתגובתכם, סעיפים בהתאמה 2.1ו  4.2.1סעיף   .3

 מתארים את פועלה של הביקורת, עת התגלה לה נוסח פרסום המכרז הראשון. 

בהתאם להערתכם, הביקורת תוסיף מידע זה לדוח , בהתאמה 2.2ו  4.2.2סעיף  .4

 .( 5.9ו  3.9 פים)ברישא לסעי הסופי

, הביקורת סבורה כי אין במידע זה לשנות את המסקנות בהתאמה 2.3ו  4.2.3סעיף  .5

 .מדוח הביקורתהעולות 

 3ונספח ג' 5.14, 3.14. בניגוד לאמור בתגובתכם, סעיפים בהתאמה 2.4ו  4.2.4סעיף  .6

 המועמדים הסופיים. 2בחינת  מתארים את

הביקורת סבורה כי אין במידע זה לשנות את המסקנות . בהתאמה 2.5ו  4.2.5סעיף  .7

 .מדוח הביקורתהעולות 

אליכם וביקשה כי תציגו את  הביקורת פנתהבהתאמה.  2.6ו  4.2.6סעיף  .8

"ההמלצה" המצוינת בסעיפים אלו, ומשלא נתקבלה תגובה, הביקורת דוחה טענה 

 זו.

 . סעיף זה מופנה לעו"ד חיימסון .בהתאמה 2.7ו  4.2.7סעיף  .9
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 תקופות המצוינות במכתבים אלוב העובדה, כי בידי הביקורת מסמכים המעידים על

 כדלקמן:על ידי משרדך או שונים באופן אישי תפקידים  מילאת

מצהיר על היות ועד  משרדךבו למשרד הפנים,  8/8/2012מכתבך מיום  .9.1

 .ומוניציפלי ניר משה, מרש

אתה מצהיר על היות אגודת ניר בו אל מנכ"ל קק"ל,  7/7/2010מכתבך מיום  .9.2

 משה, מרשתך.

 של חשף פרשה חמורה, 2012דוח ביקורת היטלי ביוב בניר עקיבא משנת   .9.3

 וניוד כספי היטל ביוב ששילמו תושבי ההרחבה בישוב ניר עקיבאהסבה 

השיתופית החקלאית ניר  האגודה של חשבונות חברי  פסול זיכויתוך  ,למועצה

מצג שווא של תוך  ,בקופת המועצה ומשמעותית והכל תוך פגיעה קשה .עקיבא

לעניות ר שא רה זוחמו פרשה .השיתופית גביית היטל ביוב מחברי האגודה

 להתברר גם באמצעות חקירה משטרתית. הייתה עתי, צריכהד

תוצר הביקורת המשמעותי בפרשה זו היה, השבת כספים מקופת וועד אגודה  

וזאת באמצעות חשבון ₪,  1,588,147שיתופית ניר עקיבא למועצה בסך 

 ., )מצ"ב כנספח(הנאמנות של האגודה שהוחזק על ידי משרדך

את וועד האגודה השיתופית ניר עקיבא ואת והכל בהיותך/משרדך  מייצג  

 . יחדיו ובמקביל המועצה האזורית מרחבים

עצות משפטיות למועצה האזורית מרחבים )נכונות ככל  שנתתוכל זאת אף תוך 

מטעם רשם האגודות  שמונה ,שיהיו(, אשר מנעו את החוקר רו"ח עפר אלקלעי

 לחקור גם בנושא זה.

 ומאידך, המועצה האזורית מרחבים מחדים, בכך שימשת משרתם של שני אדונ 

שהיו"ר ונציין )היועץ המשפטי של וועד אגודה שיתופית ניר עקיבא, שימשת 

 שלה בתקופת ממצאי הביקורת היה אחיו של ראש המועצה האזורית מרחבים

 . (הקודם

הייתה בעלת אינטרס מובהק  השיתופית ניר עקיבא, האגודהמרשתך, ברור כי 

ומאידך מרשתך המועצה שחשפה הביקורת בפועל.  פרשה זו, להימנע מחשיפת

חשפה הביקורת את הפרשה, לא הייתה זוכה לקבל שאילולא האזורית מרחבים, 

והכל כפי . הודות לעבודת הביקורת, את התמורה המגיעה לה על פי החוק

 המפורט בדוח ביקורת זה.
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בתחום המועצה  יםחקלאיות של מושב ייצוג אגודות שיתופיות ,לדעת הביקורת

 מהווה ניגוד עניינים מרחבים, האזורית ובמקביל ייצוג המועצה האזורית

מקרה זה ממחיש את מצב ניגוד ו ". למנוע את הרע בטרם יארעובבחינת "

, וככל שהנך מוסיף לייצג אגודות שיתופיות חקלאיות בו היית מצוי העניינים

הביקורת סבורה כי הנך מצוי של מושבים בתחום המועצה האזורית מרחבים, 

  בניגוד עניינים.

מטילה כל דופי ואינה מרמזת על כל  אינה אדגיש כי הביקורתלמען הזהירות,  

היטל ביוב  ביקורתבדוח  המתוארותהתרחשויות ידיעה של היועץ המשפטי ב

  ניר עקיבא.

את  ציינההביקורת בניגוד לאמור בתגובתכם, . בהתאמה 2.8ו  4.2.8סעיף  .10

שעיקרם:  .הביקורת דוחל 5.23עד סעיף  5.19סעיפים השתלשלות העניינים ב

ההסכם המקורי בליווי נספח להסכם, נוסח על ידי היועץ המשפטי של המועצה )ועל 

. בעקבות הערות הביקורת, 739/16מליאה בכך הביקורת העירה(, והובא לאישור 

בעקבות פטי תוקן חלקית וייעוץ מש ורק הנספח להסכם להסכם צורף נספח גביה

לא בעקבות אף גורם אחר. ההסכם עצמו לא תוקן והובא לאישור  ,הערות הביקורת

 .741/16במליאה 

מביא  3.33סעיף בניגוד לאמור בתגובתכם, לתגובת ראש המועצה והגזבר.  2.9סעיף  .11

 נושא בדיקת החשבונות על ידי המועצה.לידי ביטוי את 
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