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  עיריית קריית שמונהה המקומית לתכנון ובניה קריית שמונה, ביחד עם הוועד

מתן שעניינו   פומבימכרז בזה הצעות ב"(, מזמינות המקומית וועדהה)להלן ''
)להלן  למחלקה המשפטיתבכפיפות שירותי יעוץ משפטי לוועדה המקומית 

 ,  כמפורט להלן.'(כרז'המ
 פנים לנשים וגברים כאחד. המכרז וההסכם משתמשים בלשון זכר, אך מו

 

 :פרטי ההתקשרות המוצעת .2

וחוזה ההתקשרות  המכרזיהיו על פי תנאי  כרזתנאי ההתקשרות עם הזוכה במ .א
 .כרזהמצ"ב )להלן 'החוזה' ו/או 'ההסכם'( כחלק בלתי נפרד ממסמכי המ

לפי ניתן להגיש הצעה למתן שירותים משפטיים  - שתי אפשרויות להגשה .ב
בלבד, כמפורט  נספח ג'סכם(, וניתן להגיש הצעה עבור לה ב' – א'נספחים 

 בטופס ההצעה.
 

 

 : תקופת ההתקשרות .7

 .   3.0009..7ליום עד  עדו 4..8.., החל מיום שנים 5ההתקשרות היא לתקופה של  .א

רק לפי דרישה מפורשת של העירייה, והעירייה  לפי נספחים ב', ג', ינתנו השירותים  .ב
 שירות לפי נספחים אלה. אינה מתחייבת כי תפנה לקבל 

יוכל  –עו''ד אשר נותן שירותים לפי נספח ג' להסכם בלבד למרות האמור לעיל,  .ג
 להודיע על הפסקת ההתקשרות לאחר מתן הודעה מוקדמת של שלושה חודשים.

רשאית להפסיק את ההתקשרות לפי הסכם  וועדה המקומית, הלמרות האמור לעיל .ד
, מכל יום 70י, לאחר מתן הודעה מוקדמת בת זה, בלא כל תנאים, תמורה או פיצו

 מבלי החובה לנמק את החלטתה.סיבה שהיא, ו
לגבי עו''ד אשר יתקשר עם הוועדה המקומית למתן שירותים לפי נספחים כמו כן, 

יום,  70ב', הוועדה המקומית רשאית תהיה לקבוע, לאחר הודעה מוקדמת של -א'
לבד, מכל סיבה שהיא בלא כל תנאים, כי ההתקשרות תהפוך להיות לפי נספח ג' ב

במקרה כזה, אין לוועדה המקומית התחייבות כי תפנה לקבל תמורה או פיצוי. גם 
 שירות.

היא להכשיר עובד מטעמה לבצע את הוועדה המקומית מובהר מראש, כי כוונת 
 תפקיד היעוץ המשפטי בוועדה המקומית.

 0פת התקשרות למשך שמורה האופצייה להאריך את תקו וועדה המקומית ל .ה
חודשים נוספים )או חלק מהם(, לפי תנאי ההתקשרות  0.  תקופות בנות

 המקוריים, וזאת ללא תשלום נוסף, פיצוי או תמורה. 

 
 

 מסמכים שיש לצרף להצעה .4

 ,המציע )להלן 'המשתתף'( יידרש לצרף להצעתו את המסמכים המפורטים
פסילה אוטומטית של  רורלג עלול כדלקמן; יודגש, כי אי צירוף המסמכים 

 ; ההצעה

 צילום תעודת עו''ד בתוקף. ..9
 
 

  נדרש לצרף 'ב –מציע/ה עבור מתן יעוץ לפי נספחים א'  9.0
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של ועדה לתכנון ובנייה כי המציע סיפק לה שירותי יעוץ אחד לפחות אישור  .א
ואילך, כעובד  0004שנים, בתקופה שמשנת  5משפטי קבועים ורצופים במשך 

 או כקבלן. 
המשפטי בידי עו''ד וות דעת או כתבי טענות שנעשו במסגרת היעוץ חמש ח .ב

 .לוועדה לתכנון ובניה 
 

  נדרש לצרף נספח ג' בלבדמציע/ה עבור מתן יעוץ לפי             
המשפטי בידי עו''ד לוועדה חמש חוות דעת או כתבי טענות שנעשו במסגרת היעוץ 

 .לתכנון ובניה 
 

שבונות ורשומות על פ"י חוק עסקאות גופים אישור תקף על ניהול פנקסי ח 9.7
, התקנות והכללים שהותקנו 436.  -ציבוריים    )אכיפת ניהול חשבונות( תשל"ו 

 בעקבותיו, על שם המשתתף. 
(.  במידה שהמציע 3)עמ'  הנוסח המצ''בהמשתתף מלאה וחתומה ע"פ תחייבות ה 9.9

תתף כתאגיד ע"פ דין, הינו תאגיד, יצורף אישור מרו"ח או עו"ד לגבי רישום המש
  3)עמ'  הנוסח המצ'בזכויות החותמים בשמו וסמכותם לחייבו בחתימתם, לפי 

 (.  בחלק התחתון של המסמך
על המציע לצרף   (.8-4)עמ'  הנוסח המצ''במידע אירגוני בדבר המשתתף ע"פ  9.5

 .מסמכים ותעודות בדבר עובדי משרדו
 יעוץ משפטי מתייחסת ההצעה. יש לציין לאיזה (. 0.חתום )עמ'  –טופס הצעה  4.4
 (. 0.-..תצהירים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )עמ'  9.3
 . המכרזהעתק קבלת רכישת מסמכי  9.8

 
 ההצעה  5

. בכל מקרה בו יבצע המשתתף תיקון בשני עותקיםהצעות המשתתפים תוגשנה 
בהצעת המחיר או בכל מסמך אחר על המשתתף לחתום על יד התיקון בחתימה 

 וחותמת.  
 

   כרזהשתתפות במהוצאות  4
 כרזהשתתפות במכל ההוצאות מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה ל

 בלבד. תחולנה על המשתתףובהגשתה, 

 תוקף ההצעה  7
 יום מן המועד האחרון להגשת הצעות במכרז. 40ההצעה תהא בתוקף לתקופה של 

  הבהרות ושינויים 8
, לתת הבהרות, כרזבמון להגשת הצעות רשאית, בכל עת, קודם למועד האחרהעירייה 
, לרבות הארכה של המועד האחרון כרזיס שינויים ותיקונים במסמכי המוכן להכנ

להגשת הצעות. ההבהרות השינויים והתיקונים, כאמור, יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי 
 .כרזהמכרז ויובאו בכתב לידיעתם של המשתתפים וכל רוכשי מסמכי המ

 הצעהמועד אחרון להגשת ה 9
הצעות מפורטות בהתאם לדרישות המכרז יש להפקיד, במסירה אישית )לא בדואר !(,  

יעוץ משפטי לוועדה המקומית שירותי  –  פומבימכרז במעטפה סגורה נושאת ציון 
הצעה . 12:11בשעה  4.7.19מיום  לא יאוחר, הצעות המחיר בעירייהבתיבת  ,ולעירייה

 .שתוגש לאחר מועד זה לא תתקבל

 

  ינת ההצעותבח 11
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 יש למלא פרטים במסמכי המכרז ולחתום המסמכים  במקומות המיועדים לכך. ..0.
אי רישום  ו, אה, יודגש כי אי הגשת הצעההצעהלגרוע מן האמור בטופס מבלי   0.0.

או כל  המכרזאו כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי פרטים במקום הנדרש לכך, 
די שינוי או תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב הסתייגות ביחס אליהם, בין על י

 לוואי או בכל דרך אחרת עלולים לגרום לפסילת ההצעה.
רשאית לדרוש מהמשתתפים פרטים, או מסמכים נוספים, או הבהרות  העירייה   0.7.

נוספות לשביעות רצונה המלא גם לאחר פתיחת ההצעות, על מנת לבחון את כושרם 
ו/או את ניסיונם ואת הצעותיהם,  כדי להביא אותם  של המשתתפים ו/או התאמתם

 בחשבון במסגרת שיקוליה לבחירת ההצעה הזוכה.
תהא רשאית לבחון, בין היתר, את נסיונו, אמינותו וכושרו של המשתתף העירייה  0.9.

 לספק את השירותים.
 התמורה עבור מתן השירותים היא קבועה. משום כך, לא תוגש מעטפת אומדן.  0.5.

 –יו''ר הוועדה המקומית  –חברים  ארבעהבת ת הערכה ועדהמציעים יתראיינו בפני  0.6.
)להלן 'ועדת  , או מי מטעמםויועץ משפטי, מהנדס העיר, יו''ר, מנכ''ל העירייה

  –תדרג את ההצעות, בהתאם לפרמטרים הבאים . הוועדה הערכה'(
 

 .לכל חבר בוועדה ריותנקודות אפש 5.  -היקף העבודה ואיכותה  –נסיון א.    

 . לכל חבר בוועדה נקודות אפשריות 5 –זמינות ב.    

 . לכל חבר בוועדה נקודות אפשריות 00 –התרשמות מן הראיון ג.    

 –רלוונטי מצ'ב טופס  יוכל לדרג את ההצעות באופן יחסי.   חבר בועדת הערכהכל  
לגבי מועמד מסויים, במקרה שבו יש למי מחברי הוועדה נגיעה אישית,  .7.עמ' 

 יתחלקו הנקודות שלו בין המשתתפים האחרים. 

אך הדירוג שיקבע בידי כל חבר  לעיין בדירוג הסופי של ההצעות המציעים יוכלו 
 יהיה חסוי, ולא יחשף לעיני המציעים. 

 קביעות ועדת הערכה יובאו כהמלצות בפני ועדת המכרזים. 

, 'ב-נספחים א'למתן השירותים עבור  דאחכוונת העירייה היא לקבוע זוכה  11.7
 .בתחומים השונים בנספח ג'ובמקביל לקבוע מספר זוכים, לספק את השירותים 

 מו''מ עם הזוכה 11
המציע עם מו''מ הזכות לנהל  לעירייהלאחר קבלת החלטה בדבר ההצעה הזוכה, שמורה 

 , ע'פ כל דין. שיוכרז כזוכה
 

 הודעה על תוצאות המכרז  12
א הודעה על זכייתו במכתב רשום. משתתף שהצעתו ל רימסת במכרזלזוכה  ..0.

 תתקבל, יקבל על כך הודעה בכתב.
מתחייב לחתום על החוזה המצ''ב על פי הצעתו הזוכה ו/או  כרזממשתתף שזכה ב 0.0.

  ימים מיום קבלת ההודעה על זכייתו.  3אותה הצעה שתגובש לאחר מו''מ, בתוך 
של המשתתף  השאית לבטל את הזכיירהעירייה מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא  0.7.

  -במכרז, על פי דין וגם במקרים הבאים:
הוכחות, להנחת דעתה, כי המשתתף או אדם אחר מטעמו נתן  העירייהכשיש בידי  .א

 במכרז. האו הציע טובת הנאה כלשהי בקשר עם הזכיי
אינה  כרזי של  המשתתף שניתנה במסגרת המכי הצהרה כלשה התברר לעירייה .ב

, היה העירייהעובדה מהותית אשר לדעת עירייה שהמשתתף לא גילה ל נכונה, או
 .כרזכדי להשפיע על קביעתו כזוכה במבה 

  

 העירייהביטול ע"י .  7.
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פיו, וזאת -, בכל שלב עד לחתימתה על ההסכם עלכרזהמרשאית לבטל את העירייה 
 . כרזללא כל פיצוי או תשלום למשתתפים במ

 : הליכים משפטיים   .9.

מידה שבית משפט מוסמך או גורם מוסמך )לרבות משרדי ממשלה(, יורה על ב 
, או במקרה שינתן צו כרזאו על ביטול ההתקשרות עם הזוכה בממכרז ביטול ה

, מכל סיבה שהיא, או כנגד  מתן שירותי היעוץמניעה שיפוטי כנגד  ההתקשרות 
או  כרזקשרות במבגין ההתהעירייה ובכל שלב, או שיחלו הליכים משפטיים כנגד 

זכאית לבטל את ההתקשרות מרגע מתן  העירייה, תהיה הייעוץשירותי בגין מתן 
מוקדמים. במקרה הודעת הביטול ואילך, לפי שיקול דעתה המלא, וללא כל תנאים 

היה זכאי לכל פיצוי או תגמול, והעירייה תשלם עבור לא י כרזכזה, הזוכה במ
העירייה ודעת הביטול.  במקרה כזה, תהיה שניתנו לה עד למתן ה הייעוץשירותי 

 . הצעות מחיר / חדש מכרז רשאית לפרסם 

 

 בברכה

 

 ,  אביחי שטרן, עו''ד   אופיר יחזקאלי, עו''ד

 ראש העיר     יו''ר הוועדה המקומית
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 תאריך _____________

 לכבוד 

 עיריית קריית שמונה

 א.ג.נ.,

 למתן שירותי יעוץ משפטי לוועדה המקומית 17/2119במכרז פומבי   התחייבותהנדון : 

)להלן  פומבימכרז האני הח"מ לאחר שקראתי בעיון ובחנתי בחינה זהירה את כל מסמכי 
 -, מצהיר ומתחייב בזה כדלקמן:'(כרזמ'ה

והגשתי את הצעתי בהתאם,  כרזהמאני מצהיר בזה כי הבנתי את כל האמור במסמכי 
סכים לכל האמור במסמכי לאחר בדיקה קפדנית של כל הנתונים הרלוונטיים; אני מ

ומצהיר כי לא אציג כל תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה  כרזהמ
/או בדיקת נתונים; לא תשמע בעניין זה כל טענה של 'חוסר התאמה' ו'טעות' ו'הטעיה'' ו

 ואני מוותר על כל טענה כאמור.

כי הצעתי עונה על  ,כרזמאני מצהיר כי אני עומד בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים ב
, ולמלא את העירייהכל הדרישות שבמסמכי המכרז וכי אני מקבל על עצמי להתקשר עם 

 ותנאי חוזה ההתקשרות במסגרתו .  המכרזתנאי מסמכי 

 אני מצהיר בזה כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים.

יום  40הצעתי זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ותהא תקפה במשך 
 מהמועד האחרון להגשת הצעות.

, לראות בהצעתי זו ובקבלתה על ידכם אני מסכים כי תהיו זכאים, אך לא חייבים
 התחייבות בלתי חוזרת ומחייבת ביני לביניכם.

( אנו מורשי החתימה של המשתתף מצהירים כי במקרה שבו המשתתף הוא תאגיד) 
הצעתו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי המשתתף בשמו מוגשת ההצעה, 

ו וכי אין כל מניעה על פי כל דין או הסכם כי אנו זכאים לחתום בשם המשתתף על הצעה ז
 לחתימתנו על הצעה זו.

______________________ 

 חתימת המשתתף ומורשי חתימה מטעמו                  

  – רק במקרה שבו המשתתף הוא תאגידאימות חתימה נדרש 

אני הח"מ ____________________, עו"ד / רו''ח של __________ ח.פ _________ 
"(  מאשר בזה כי ביום ______________ חתמו בפני על הצהרה זו המשתתף)להלן:"

ה"ה __________________ בשם המשתתף, כי אצל המשתתף נתקבלו כל ההחלטות 
וכל האישורים הדרושים על פי מסמכי ההתאגדות של המשתתף ועל פי כל דין לחתימת 

 ל מחייבת את המשתתף.המשתתף על הצהרה זו וכי חתימת ה"ה המפורטים לעי

__________________________________ 

 רו''ח / עו"ד )שם, חותמת, חתימה, מספר רשיון(                                                                  
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 211971/מכרז פומבי   

 תאריך:____________                             לכבוד                                                                

 ועדה מקומית קריית שמונה 

 

 לכבוד 

 עיריית קריית שמונה

 פרטים בדבר ניסיון המציע וכוח האדם המועסק על ידו

 פרטים אודות המציע  .1

 

  –שם המציע  .א

 

 המס' המזהה של המציע  .ב
 
  סוג ההתארגנות / ההתאגדות )חברה , שותפות( .ג
 
 ההתאגדות/ ההתארגנות תאריך  .ד

 
 שמות הבעלים/השותפים במציע .ה
 
 שמות המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם המציע ומספרי ת"ז שלהם: .ו

 

 

 
  מען המציע: .ז

 

 
 טלפונים .ח
 
 פקסימיליה .ט
 
 -כתובת דואר אלקטרוני  .י

 
  -  כתובת אתר אינטרנט .יא

 )אין חובה לציין אתר אינטרנט(
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 ניסיון המציע: .2

 

)רלוונטי  ייעוץ לוועדות לתכנון ובניה מתן שירותי המציע ב הוותק שצבר  2.1
 '(.ב-רק להצעה לספק שירות יעוץ לפי נספחים א'

 

 

הוועדה 
  לתכנון ובנייה 

 תקופה טלפון  שם איש קשר  מהות העבודה 

 
 
 

    

 
 

    
 
 

     
 

 
 
 

    

 
 

    
 
 

     
 

 

 ים בהתאם.יש לצרף אישור
 

  וט נוסף בדבר ניסיונו בדף נפרד. לצרף פיררשאי המציע 

 
 

_________________   ______________ 
 חתימה      תאריך            
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 17/2119מכרז פומבי   

 לכבוד                                                                                             תאריך:____________

 ת שמונה ועדה מקומית קריי

 

 לכבוד 

 עיריית קריית שמונה

 

 צעה טופס ה

 לספק שירותים משפטיים 

 

 מוגשת בזאת הצעה לספק לוועדה המקומית / לעירייה שירותים בהתאם 

 

 ' להסכם. ב –___________________  לנספחים א' 

 

 -יש לציין את תחום ההתמחות   __________________    לנספח ג' בלבד. 

    ____________________________ 

    ____________________________ 

    ____________________________ 

    ____________________________ 

 

 יש לסמן את הבחירה הרלוונטית. 

 
_________________   ______________ 

 חתימה      תאריך            
 

________________. -שם המציע/ה 



 

 

00 
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 211971/מבי מכרז פו

 הצהרות המשתתף לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים:

 

 הצהרת המשתתף בדבר שכר מינימום

 

ושכר מינימום   לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות מס

 : 436. -והעסקת עובדים זרים כדין(, תשל"ו 

 

_, המשתתף/ מנכ"ל המשתתף/ שותף אני הח"מ ______________ , ת.ז. _____________

במשתתף ]מחק את המיותר[ לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/ה 

 לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת כדלקמן*:

 

 בעבירה לפי חוק שכר מינימום; לא הורשעוהמשתתף ובעל זיקה** אליו  .       א..

 

וכי מועד פי חוק שכר מינימום, לבעבירה  והורשעזיקה אליו  המשתתף או בעל ב.

יש לצרף את כל פסקי ההרשעה היה במהלך השנה שלפני מועד חתימת התצהיר.  

 . הדין הרלוונטיים

 

אך , לפי חוק שכר מינימוםבפסק דין בעבירה  הורשעוהמשתתף או בעל זיקה אליו  ג.

 .ף את כל פסקי הדין הרלוונטייםיש לצר  .למעלה משנה, היה לפני מועד ההרשעה

 

 [על המשתתף למחוק את הסעיפים הבלתי רלוונטיים* ]

 

 .עסקאות גופים ציבוריים לעיל ב' בחוק0** "בעל זיקה" כהגדרת מונח זה בסעיף 

 

 הנני מצהיר כי זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .0

____________ 

 אישור

 

ר. ________ (, מאשר כי ביום _______ הופיע/ה בפני )מ. עו"דאני הח"מ ___________ , 

מר/גב' ________, ת.ז. _________ , לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי 

יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני את תוכן 

 תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפני.

 

________________ 

 עו"ד,                              
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 211971/מכרז פומבי 

 

 הצהרת המשתתף בדבר העסקת עובדים זרים כחוק

 

ושכר מינימום  לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות מס

 : 436. -והעסקת עובדים זרים כדין(, תשל"ו 

 

__________, המשתתף/ מנכ"ל המשתתף/ שותף אני הח"מ ______________ , ת.ז. ____

במשתתף ]מחק את המיותר[, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אהיה צפוי/ה 

 לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת כדלקמן*:

 

סקה בעבירה לפי חוק עובדים זרים )איסור הע ורשעולא ההמשתתף ובעל זיקה אליו  .        א..

   ;.44. -שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א 

 

לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה בעבירה  הורשעוהמשתתף או בעל זיקה אליו  ב.

וכי מועד ההרשעה היה , .44. –שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א 

יש לצרף את כל פסקי הדין במהלך השנה שלפני מועד חתימת התצהיר.  

 . לוונטייםהר

 

 לפי חוק עובדים זריםבפסק דין בעבירה  הורשעוהמשתתף או בעל זיקה אליו  ג.

אך מועד , .44. -)איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א 

 .יש לצרף את כל פסקי הדין הרלוונטיים  .למעלה משנה, היה לפני ההרשעה

 

 [נטייםעל המשתתף למחוק את הסעיפים הבלתי רלוו* ]

לעיל, הינו מי שנשלט על ידי המשתתף, ואם המשתתף הוא  ."בעל זיקה" כאמור בסעיף  .0

גם בעל השליטה בו או חבר בני אדם אחר שבשליטת בעל השליטה בו,  -חבר בני אדם 

 .468. -כאשר "שליטה" הינה כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח 

 ן תצהירי אמת.הנני מצהיר כי זהו שמי זו חתימתי ותוכ .7

____________ 

 אישור

)מ.ר. ________ (, מאשר כי ביום _______ הופיע/ה בפני  עו"דאני הח"מ ___________ , 

מר/גב' ________, ת.ז. _________ , לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי 

בועים בחוק באם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפני את תוכן יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הק

 תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפני.

________________ 

 עו"ד,                             
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 וועדת הערכה המלצת - 17/2119מכרז פומבי 
 

 תאריך _______________ __________________________________.  - המציע שם
 

היקף  –נסיון  ניקוד
 העבודה ואיכותה 

ארבעת כל חבר מ
חברי הוועדה 
המקצועית יכול 
לנקד את ההצעה ב 

נקודות  5.
 מקסימליות.

 –זמינות 

 

חברי  ארבעתכל חבר מ
הוועדה המקצועית יכול 

 5לנקד את ההצעה ב 
 נקודות מקסימליות.

  –התרשמות מן הראיון 

 

ת חברי הוועדה ארבעכל חבר מ
קד את המקצועית יכול לנ

נקודות  00ההצעה ב 
 מקסימליות.

 

יו''ר 
הוועדה 

המקומית 
/ מי 

 מטעמו

   

מנכ''ל 
העירייה/ 
 מי מטעמו

   

מהנדס 
העיר  / 
 מטעמו

   

יועץ 
/   משפטי

 מי מטעמו

   

    סה''כ

 

__________  ___________ ___________ ____________ 
                      יועץ משפטי  מהנדס העיר             מנכ''ל            יו''ר ועדה מקומית 

 הערות :

 .          כל חבר בוועדה יוכל לדרג את התרשמותו מן המציעים באופן יחסי.  .

חבר הוועדה  –.       במידה של חברות אישית בין חברי הוועדה לבין אחד המשתתפים 0 
חבר יתחלק בין החברים  הרלוונטי לא ישתתף בניקוד ההצעה, והניקוד של אותו

 האחרים.

.      המציעים יוכלו לעיין בדירוג הסופי של הוועדה, אך הדירוג שיקבע בידי כל חבר 7
 בוועדה יהיה חסוי, ולא יחשף לעיני המציעים.
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 ןנציגיהועדת הערכה / בידי ועדת המכרזים / לבדיקה  

 

 211971/מכרז פומבי  – רשימת מסמכים

 תוקף.צילום תעודת עו''ד ב ..

  נדרש לצרף 'ב –מציע/ה עבור מתן יעוץ לפי הנספחים א'  .0

אישור אחד לפחות של ועדה לתכנון ובנייה כי המציע סיפק לה שירותי יעוץ  .א
ואילך, כעובד  0004שנים, בתקופה שמשנת  5משפטי קבועים ורצופים במשך 

 או כקבלן. 

די עו''ד חמש חוות דעת או כתבי טענות שנעשו במסגרת היעוץ המשפטי בי .ב
 לוועדה לתכנון ובניה .

 

  נדרש לצרף מציע/ה עבור מתן יעוץ לפי נספח ג' בלבד            

חמש חוות דעת או כתבי טענות שנעשו במסגרת היעוץ המשפטי בידי עו''ד 
 לוועדה לתכנון ובניה .

 

אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פ"י חוק עסקאות גופים  .7
, התקנות והכללים שהותקנו 436.  -)אכיפת ניהול חשבונות( תשל"ו  ציבוריים   

 בעקבותיו, על שם המשתתף. 

(.  במידה שהמציע 3)עמ'  הנוסח המצ''בהתחייבות המשתתף מלאה וחתומה ע"פ  .9
הינו תאגיד, יצורף אישור מרו"ח או עו"ד לגבי רישום המשתתף כתאגיד ע"פ דין, 

  3)עמ'  הנוסח המצ'בייבו בחתימתם, לפי זכויות החותמים בשמו וסמכותם לח
 בחלק התחתון של המסמך(.  

(.  על המציע לצרף 8-4)עמ'  הנוסח המצ''במידע אירגוני בדבר המשתתף ע"פ  .5
 מסמכים ותעודות בדבר עובדי משרדו.

 יש לציין לאיזה יעוץ משפטי מתייחסת ההצעה. (. 0.חתום )עמ'  –טופס הצעה  .4

 (. 0.-..גופים ציבוריים )עמ' תצהירים לפי חוק עסקאות  .3

 העתק קבלת רכישת מסמכי המכרז . .8

 

 

R:\4..0.6\משפטי יעוץ\מכרזים.doc 
 ימ     0:54:00. 4/06/00.4. הודפס לאחרונה 
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 17/2119מכרז פומבי 
 

 הסכם למתן שירותי ייעוץ משפטיים
 ה המקומית לתכנון ובניהלוועד

 ולעיריית קריית שמונה
 

 ____ ביום______ לחודש ____ שנת _____קריית שמונה שנערך ונחתם ב             
 

 בין:
 הוועדה המקומית לתכנון ובניה קריית שמונה 

 עיריית קריית שמונה 
 , קריית שמונה .00., ת.ד 73רח' הרצל 

 (''המקומית וועדהה''להלן: )
 דמצד אח

 לבין:
  _________________עו''ד 

____________________ 
 ______________כתובת : 

 טלפון: _______________
 )להלן: עו"ד(

 מצד שני 
 

)להלן וגם עיריית קריית שמונה וועדה המקומית לתיכנון ובניה בקריית שמונה הו הואיל:
ם לקבוע ולמפורט , בהתאשירותים משפטייםמעוניינות לקבל 'הוועדה המקומית'( 

 בהסכם זה. 
 

 מוכן לתת שירותים אלו בהתאם לקבוע ולמפורט בהסכם זה.  הקבלןעו''ד  - ו והואיל:

 .  3/00.4. מכרז פומבי עמד בכל תנאי  הקבלןו והואיל:

 הנדון.כרז מכזוכה בעו''ד  – בחרה בוועדה המקומית וה והואיל:

 

 : לפיכך הוסכם הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן

 מבוא .1

 המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו ומחייב הצדדים. 

 עו''ד מצהיר כדלקמן : - הצהרות עו"ד .0

 כי לא הורשע בעבירה שיש עימה קלון. .א

כי לא כיהן כחבר מועצה/ראש רשות בקריית שמונה, ולא התמודד בבחירות  .ב
 המקומיות בקריית שמונה. 

רשות/לסגנים/לחבר מועצה/למנכ''ל/ כי לא העניק שירותים משפטיים לראש ה .ג
 לעובד בכיר או להורה או לבן זוג של מי מן הנ''ל.
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 הוועדה המקומית.ינים מובנה בין לקוחותיו לבין יצוג יכי אין ניגוד ענ .ד

ללא  מתחייב עו''ד להודיע על כך -בכל מקום שבו תעלה סוגייה של ניגוד עניינים  .ה
 ולמחלקה המשפטית . ית,, ליו''ר הוועדה המקומלראש העיר דיחוי,

 

 שירותי עו"ד: .3

ולטפל בכל הסוגיות וועדה המקומית לעו"ד מתחייב להעמיד את שירותיו המקצועיים  .א
להסכם המתאר את ב'  - א' יםבנספחלטיפולו והכל כמתואר יועברו המשפטיות אשר 

  במסגרת הסכם זה. וועדה ל שירותי עו"ד
 

ולטפל בכל הסוגיות וועדה המקומית לים עו"ד מתחייב להעמיד את שירותיו המקצועי 
הסכם המתאר את שירותי ג' לבנספח לטיפולו והכל כמתואר יועברו המשפטיות אשר 

 במסגרת הסכם זה. וועדה ל עו"ד
 

 ]יש למחוק את האפשרות הרלוונטית[.

 

גם לחברה הכלכלית של קריית שמונה, כאמור עו''ד יעניק שירותים משפטיים  .ב
יש למחוק את פירוט הנספחים ) ב', ג'בנספחים ורטים בהתאם לתעריפים המפ

 תדרוש זאת.  הוועדה המקומיתככל  ש ,המיותרים(

שירותי היעוץ יבוצעו בידי עו''ד בעצמו, אלא אם כן הוועדה המקומית הסכימה   .ג
 אחרת בכתב ומראש.

ינתן השירות המשפטי בידי עו''ד אחר,  –במקרה של ניגוד עניינים מטעמו של עו''ד  .ד
 שר יאושר בידי הוועדה המקומית, על חשבונו של עו''ד. א

 עו''ד כפוף ליועץ המשפטי הקבוע של העירייה. .ה

וכל ל כל פעולה שהתבצעה על ידו שעו"ד יעדכן ויעביר העתק למחלקה המשפטית   .ו
 בכל נושא שהוא. מסמך שהוגש על ידו, 

ופעולות שבהן היה עו''ד יעבוד עם דוברות העירייה כדי לנסח הודעות בדבר הליכים  .ז
 מעורב.

 

 ביטוח: .4

מבלי לגרוע מאחריות עו"ד ומהתחייבותו  על פי כל דין, נדרש עו"ד  לקיים על חשבונו 
לטובתו ולטובת המשרד במשך כל תקופת ההתקשרות על פי מכרז זה, פוליסת ביטוח 

 כמקובל.בתוקף 
 

 תקופת ההסכם: .5

 .   3.0009..7ליום עד  עדו 4..8.., החל מיום שנים 5ההתקשרות היא לתקופה של  .א

השירותים לפי נספחים ב', ג' הוא רק לפי דרישה מפורשת של העירייה, והעירייה  .ב
 אינה מתחייבת כי תפנה לקבל שירות לפי נספחים אלה. 

יוכל  –למרות האמור לעיל, עו''ד אשר נותן שירותים לפי נספח ג' להסכם בלבד  .ג
 ה מוקדמת של שלושה חודשים.להודיע על הפסקת ההתקשרות לאחר מתן הודע

רשאית להפסיק את ההתקשרות לפי הסכם  וועדה המקומית, הלמרות האמור לעיל .ד
, מכל יום 70זה, בלא כל תנאים, תמורה או פיצוי, לאחר מתן הודעה מוקדמת בת 

 מבלי החובה לנמק את החלטתה.סיבה שהיא, ו
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ירותים לפי נספחים כמו כן, לגבי עו''ד אשר יתקשר עם הוועדה המקומית למתן ש
יום,  70ב', הוועדה המקומית רשאית תהיה לקבוע, לאחר הודעה מוקדמת של -א'

כי ההתקשרות תהפוך להיות לפי נספח ג' בלבד, מכל סיבה שהיא בלא כל תנאים, 
תמורה או פיצוי. גם במקרה כזה, אין לוועדה המקומית התחייבות כי תפנה לקבל 

 שירות.

היא להכשיר עובד מטעמה לבצע את הוועדה המקומית מובהר מראש, כי כוונת 
 תפקיד היעוץ המשפטי בוועדה המקומית.

 0שמורה האופצייה להאריך את תקופת התקשרות למשך  וועדה המקומית ל .ה
חודשים נוספים )או חלק מהם(, לפי תנאי ההתקשרות  0.  תקופות בנות

 המקוריים, וזאת ללא תשלום נוסף, פיצוי או תמורה. 

 רה: התמו .4

את הסכומים  וועדה המקומיתתשלם ה בגין השירותים המתבקשים והמתוארים .א
ללא הצמדה  –הסכומים המפורטים הינם קבועים וסופיים המפורטים בנספחים. 

 או ריביות או התייקרויות שונות. 

כל תשלומים  התשלומים כוללים גם נסיעות, עלויות משרד, רישוי, ביטוח, וכו' .ב
 . ת ושכ''ט מומחים, ככל שידרשולמעט אגרו –נלווים 

המצאת הוצאת  לאחר  יום, 95התשלומים ע"פ הסכם זה ישולמו בתנאי שוטף +  .ג
לבדוק כי נעשתה חשבון העסקה ואישורו ע"י היועץ המשפטי ו/או מי מטעמו, 

 אלא אם כן סוכם אחרת בכתב בין הצדדים.  , ברמה המקצועית המתאימה

 תשולםלהסכם  ג', ב' יםבנספחהמתוארים התמורה בגין השירותים המיוחדים  .ד
מתן השירות ועלותו  והגזבר לעניןאושר ע"י היועץ המשפטי  החשבוןאך ורק אם 

 העברת חומר ו/או תיק לטיפול עוה"ד יחשב כאישור שכר הטרחה. בוצעו בטרם

הוועדה המקומית אינה מתחייבת להעביר לטיפול עו''ד בקשה ליצוג / ליעוץ  .ה
  ג'. ,' בנספחים בכמפורט 

 
 
 כללי:  .7

עו''ד יקפיד על שמירת סודיות וחסיון של המידע הנמסר או מגיע לרשותו  .א
במסגרת התקשרות זו, וכן יקפיד על שמירת סודיות וחסיון של כל מידע שהוא 

 .או מעביר מוסר

הוועדה המקומית רשאית לעשות כל שימוש שהיא מוצאת לנכון בחוות דעת או  .ב
ביר עו''ד, גם לאחר סיום ההתקשרות לפי הסכם במסמכים או ביעוץ אחר שמע

 זה, מבלי שיהיה עליה לשלם עבור השימוש בהם. 

 אין לעו''ד זכות עיכבון על מסמכים או מידע המועבר לטיפולו. .ג

הסכם זה אינו מעניק לעו''ד בלעדיות ביצוג או במתן יעוץ משפטי לוועדה  .ד
 המקומית. 

. עו''ד יפצה את ועדה המקומיתהועו''ד ו/או כל מי מטעמו אינו עובד של  .ה
בגין כל תביעה של עו''ד או מי מטעמו להכיר בו כעובד של  וועדה המקומיתה

 הוועדה המקומית.

עו''ד נותן את הסכמתו מראש לעיון במסמכי המכרז, ההתקשרות והחשבונות  .ו
 ככל שתתקבל לכך דרישה מאת חבר מועצה / לפי חוק חופש המידע. –

 יריה מידע בדבר פעולותיו, ככל שידרש לכך. עו''ד ימסור למבקר הע .ז
במידה שבית משפט מוסמך או גורם מוסמך )לרבות משרדי ממשלה(, יורה על  .ח

ביטול המכרז או על ביטול ההתקשרות עם עו''ד, או במקרה שינתן צו מניעה 
שיפוטי כנגד  ההתקשרות או כנגד  מתן שירותי היעוץ, מכל סיבה שהיא, ובכל 
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הליכים משפטיים כנגד הוועדה המקומית בגין ההתקשרות שלב, או שיחלו 
במכרז הצעות או בגין מתן שירותי היעוץ, תהיה הוועדה המקומית זכאית 
לבטל את ההתקשרות מרגע מתן הודעת הביטול ואילך, לפי שיקול דעתה 
המלא, וללא כל תנאים מוקדמים. במקרה כזה, עו''ד לא יהיה זכאי לכל פיצוי 

ועדה המקומית תשלם עבור שירותי היעוץ שניתנו לה עד למתן או תגמול, והו
הודעת הביטול, וכן תהיה הוועדה המקומית רשאית לפרסם מכרז חדש / 

 הצעות מחיר . 
הסכם זה יחול גם בתקופות חירום, רעידות אדמה, מתיחות בטחונית, מלחמה,  .ט

 שביתות או השבתות, ללא תוספת תשלום. 

 

  : הודעות וכתובות הצדדים .8
כתובת הצדדים הינם כמפורט להסכם זה וכל הודעה שנשלחה ע"י צד אחד למשנהו 

 שעות ממועד משלוחה בדואר רשום.  40תחשב כאילו נמסרה לידי הצד שכנגד בתוך 
 
 
 
 

 ולראיה באו הצדדים על החתום 
 
 

_____________________                                     _______________________ 
 הוועדה המקומית לתכנון ובניה                     עו''ד            

 עיריית קריית שמונה        
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 :/ עירייה  לוועדה המקומית יעוץ משפטי שוטף -נספח א 
 

עירייה ל/  וועדה המקומיתאותם יעניק עו"ד להשוטפים להלן השירותים המשפטיים 
 במסגרת ההסכם:

 

עם בכירי העיריה, מהנדס  הוועדה המקומיתבמשרדי שעות רצופות(  8)פגישות שבועיות  .א
לפגישות השבועיות. אם כי,  בנוסףכל האמור לקמן, הינו  העיר ואנשי אגף ההנדסה . 

כי פגישות וישיבות יתקיימו במהלך יום  -ככל שזה אפשרי  –הוועדה המקומית תשתדל 
 הפגישות השבועיות. 

 

   יר ולוועדה המקומית לתכנון ובניה.הע למהנדסומתן חוות דעת יעוץ  .ב
 

מתן חוות דעת מקדימה בכתב לגבי כל בקשה להיתר, תב''ע וכל סוגייה תכנונית, לפני     .ג
 הבאתה לדיון.

 

ר מוגשות לגבי מרחב לגבי תכנית מיתאר ותב''עות אשוחוות דעת מתן יעוץ משפטי  .ד
 .התיכנון של הוועדה המקומית

 

, ועדת )ועדת רישוי( ת צוות תיכנון, פורום רישוי מצומצםהשתתפות ומתן יעוץ בישיבו .ה
המשנה, וגם במליאת הוועדה המקומית אשר נערכות בקריית שמונה. כמו כן, ישתתף 

  .יםתיכנוניאשר דנה בעניינים של מועצת העיר ת והעו''ד בכל ישיב
 

שאים בפני משרדי ממשלה, ובפני כל פורום שבו ידונו נויצוג הוועדה המקומית      .ו
)למעט יצוג בפני ועדת ערר לגביו יש שכ''ט נפרד  המקומית תיכנוניים הנוגעים לוועדה 

 בנספח ב'(.
 

נושא אשר קשור בפעולתה השגרתית של הוועדה יעוץ משפטי ומתן חוות דעת בכל      .ז
בדיקת אגרות בנייה, בדיקת לרבות בדיקת ניגוד עניינים של חברי הוועדה,  –המקומית 

 וכו' . ה השבח יהיטל
 

מכרזים של הוועדה  –הכנה ליווי ויעוץ של מכרזים של הוועדה המקומית )בסעיף זה  .ח
 המקומית בלבד, ולא מכרזי עירייה(. 

 
 לוח זמנים:

 
והעברת , וועדה המקומיתשעות מיום דרישת ה 30מתן חוות דעת תתקבל בפרק זמן של  .א

, לפי הגדרת היועץ במקרים דחופים . המסמכים והפרטים העובדתיים הרלבנטיים
 .שעות 09תתבקש חוות דעת להינתן בתוך מהנדס העיר המשפטי לעירייה ו/או 

  

ימים  0.בפרק זמן של של הוועדה המקומית )סעיף קטן ח' לעיל( הכנה ויציאה למכרזים  .ב
, ובתנאי שהומצאו לעו"ד כל המסמכים, העובדות וועדה המקומיתמיום דרישת ה

 .והנתונים הרלבנטיים למכרז
 

 עו''ד יהיה זמין טלפונית בכל עת, למעט שבתות.      .ג
 

שירותי היעוץ ינתנו, במקרים דחופים לפי קביעת היועץ המשפטי / מהנדס העיר, גם  .ד
 בימי ו' וערבי חג. 

 
 ש''ח.  11,111סכום חודשי כולל מע''מ של  –שכר טירחה 

 
_____________________                                     _______________________ 

 הוועדה המקומית לתכנון ובניה                     עו''ד            
 עיריית קריית שמונה        
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 /עירייה  לוועדה המקומיתשירותים משפטיים מיוחדים   -נספח ב 
עו"ד בכל התובענות בבתי משפט, בוררויות וכן בכל  בנוסף למתואר בנספח א' יטפל

ל שיפוטי  ו/או מעין שיפוטי, לרבות תביעות כספיות , עתירות מנהליות , תביעות טריבונ
והכל בהתאם , לאחר אישור כתוב של היועץ המשפטי והגזבר, כפי שיימסרו לו, וכיו"ב

 למחירים המתוארים בטבלה להלן:
 

 עתירות מנהליות או ערעורים מנהליים בבית משפט לעניינים מנהלים בנצרת: .1

 

תשובה לעתירה או ערעור  הכנתעבור 
 דיון ראשוןעיקרי טיעון, ומנהלי, כולל 

 מע''מ₪  +  5,000

 מע"מ  ₪  + 0,000 נוספת בת בית משפט  יעבור כל יש
 + מע"מ ₪   7,000 עבור הכנת סיכומים בכתב 

 
לעניינים מינהליים, שלא בבית משפט  מנהליים  עתירות מנהליות או ערעורים .2

 : במחוז צפון

 

הכנת תשובה לעתירה או ערעור  עבור
 דיון ראשון עיקרי טיעון ומנהלי, כולל 

 + מע"מ ₪    6,000

 + מע"מ ₪    7,000 שיבה נוספת י עבור כל
 + מע"מ ₪    7,000 עבור הכנת סיכומים בכתב 

 

 בעתירות לבג"צ או ערעורים על עתירות מנהליות:  .3

 

 עבור הכנת עתירה או תשובה לעתירה
 , לרבות עיקרי טיעון.או לערעור 

 + מע"מ ₪  0,000.

 + מע"מ ₪    9,000 עבור כל ישיבה בית משפט  
 + מע"מ ₪    5,000 עבור הכנת סיכומים בכתב 

 

 אזרחיות בבית משפט השלום או בבית הדין לעבודה ובענותבת .4

  

 + מע"מ ₪  9,000 עבור הכנת כתב תביעה 
 + מע"מ ₪  0,000 עבור הכנת כתב הגנה 

עבור הכנת בקשות ביניים / תשובות 
 לבקשות 

 + מע"מ ₪  000,.

בקריית "מ בבית משפט דעבור ישיבת ק
 שמונה או בצפת

 + מע"מ ₪  000,.

"מ בבית משפט אחר דבת קיעבור יש
 במחוז צפון 

 מע"מ  ₪ + 0,000

 מע"מ₪ +  0,500 ישיבת קד"מ במחוז אחר
ש הרלבנטי( + כמו קד"מ )לפי ביהמ" ת הוכחות יבעבור יש

  מע"מ₪ +  000,.
 + מע"מ ₪  7,000 עבור הכנת סיכומים בכתב 

 + מע"מ ₪ 0,000 עבור הכנת תצהירי עדות ראשית 
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 :  אזרחיות ובערעורים אזרחיים בבית משפט המחוזי בנצרת ובענותבת .5
 

/  /כתב הגנה כתב תביעההכנת עבור 
הליכים , ערעור כולל בקשות ביניים

 , עיקרי טיעון,תצהירים, מקדמיים
 לרבות ישיבות ו

 מע"מ  ₪ + 0,000.

 מע"מ ₪ +    5,000 (וסיכומים בכתב )אם ידרש
 

 :שלא במחוז צפוןמשפט מחוזי  בביתערעורים אזרחיים תובענות אזרחיות וב .6
 

כתב תביעה/כתב הגנה/ הכנת עבור 
הליכים , ערעור כולל בקשות ביניים

 ון,, ,עיקרי טיע, תצהיריםמקדמיים
 לרבות ישיבות 

 + מע"מ ₪  7,000.

 מע"מ₪ +    5,000 (וסיכומים בכתב )אם יידרש
 

 בערעורים אזרחיים בבית משפט העליון: .7
 

עבור הכנת ערעור / תשובה + ישיבה 
 ראשונה  

 + מע"מ ₪  0,000.

 + מע"מ ₪    9,000 משפט הבבית  נוספת  ישיבהכל עבור 
י עבור הכנת סיכומים בכתב / עיקר

 טיעון 
 + מע"מ ₪    5,000

 

 : לחוק / היטלי השבחה 197לרבות תביעות לפי סעיף  – עררי תכנון ובניה  .8
 

 מע"מ₪ +  7,000 תשובה לערר+ישיבה ראשונה
 מע"מ₪ +  0,000 סיכומים בכתב

 מע"מ₪ +  0,000 כל ישיבה נוספת
 

 הערות :

או מגשר או מומחה  ישיבה או סיור אשר מתקיימים בפני – לעיל 8-1לסעיפים  .1
 במסגרת הליך משפטי, יחושבו כדיון קד''מ לצורך חישוב התמורה. בורר, 

העירייה אינה מתחייבת לבקש את השירות המשפטי לפי הוועדה המקומית /  .0
 נספח זה. 

ב', הוועדה המקומית רשאית  נספחגם לאחר מתן יצוג של הוועדה המקומית לפי  .7
''ד אחר אשר תבחר, בכל עת.  במקרה זה, להעביר יצוג בהליך משפטי לכל עו

ישולם שכ''ט בהתאם לאמור בנספח ב', רק עבור הפעולות שבוצעו עד למתן 
 ההודעה על העברת יצוג. 

 למעט בקשה לשינוי מועדים.  –בקשת ביניים לצורך שכ''ט עבור  .4

רק עבור ישיבת הוכחות במסגרת ההליך  –לצורך שכ''ט עבור ישיבת הוכחות  .5
ולא עבור דיון בבקשות ביניים. )ישיבת הוכחות בבקשת ביניים תחושב העיקרי, 

 כישיבת קד''מ(.

הדיון בתובענה,  המיועדים לסיוםרק סיכומים  –לצורך שכ''ט עבור סיכומים  .6
 בבקשות ביניים. סיכומים ולא בתום ההליך, 

_____________________                                     _______________________ 
 הוועדה המקומית לתכנון ובניה                     עו''ד            

  עיריית קריית שמונה        
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 לפי שעות / חוות דעת -לוועדה מקומית / עירייה שירות  – גנספח 
 

ככל שיקבל הזמנה חתומה שירות משפטי כאמור, / לעירייה עו''ד יתן לוועדה המקומית 
 והכל בהתאם למחירים המתוארים בטבלה להלן:, משפטי והגזברבידי היועץ ה

 

 מע''מ לכל שעה.  כוללש''ח  311 :עבודה לפי שעות .1

 

 מע''מ.  כוללש''ח  1,111 :הכנה של חוות דעת  .2

 
 ש''ח כולל מע''מ.  114 : פגישה בקריית שמונה או במקום אחר בארץ .3

 
 

יל את שכ''ט בנספח זה, עד במקרים מיוחדים, הגזבר והיועץ המשפטי, רשאים להגד
%51. 
 

  העירייה אינה מתחייבת לבקש את השירות המשפטי נשוא נספח זה. הוועד המקומית / 

 
 
 

 ולראיה באו הצדדים על החתום 
 
 

_____________________                                     _______________________ 
 הוועדה המקומית לתכנון ובניה                     עו''ד            

 עיריית קריית שמונה        
     

 

 
 

 

 

 
 

 


