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 ה' שבט תשפ"א
 2018אוגוסט  20 שני יום

 

  8/2018/20 מיום 2018/10 רוטוקול ועדת יועציםפ
 

 יו"ר הוועדה  - אוהד שגב, מנכ"ל העיריה נוכחים:
 חברת הוועדה - עו"ד כנרת הדר, יועמ"ש העיריה  
 חבר הוועדה - ראובן ויצמן, גזבר העירייה  

 מנהלת נכסים והכנסות -שגית בן גוזי                       
 מנהל אגף הרכש מרכז הועדה –איציק בן שושן                        

 

 אישור יועצים למאגר היועצים .א
 

למאגר היועצים אני לאחר בחינת כלל המעומדים שהגישו בקשה להצטרף  : שגית
הלשכה המשפטית מבקשת לאשר את הרשימה הנ"ל וכל זה בכפוף לאישור 

 .שתבחן את טופס ניגוד העניינים
 

 רשימת היועצים:                 
 תחום היועץ שם היועץ מס

 ניהול כספים -קובי רם  1

בדיקת שומות וחיובים בנושא אגרות וארנונה ,ייעוץ כלכלי,התייעלות 
ופיתוח כלכלי, חשבונאי לרשות מקומית, הכנת תחשיבים לחוקי עזר 

 לוויעירוניים, 

 בדיקת מע"מ, חשבונאי לרשות מקומית,ייעוץ כלכלי דיין מזרחי רואי חשבון  4

 בדיקת מע"מ , ביטוח לאומי, חשבונאי לרשות מקומית, ייעוץ כלכלי אריק גולדיאן , רו"ח  5

 עומר,שמש ושות' רו"ח 6
בדיקת מע"מ , ביטוח לאומי, חשבונאי לרשות מקומית, ייעוץ כלכלי, 

 תוח כלכליהתייעלות ופי

 בן ויזנידר בע"מ 7
הכנת תחשיבים לחוקי עזר עירוניים, לווי , ייעוץ כלכלי, התייעלות 

 ופיתוח כלכלי

 הכנת תחשיבים לחוקי עזר עירוניים, לווי  רום נדם עורך דין 8

 הלוי דוויק 9
התייעלות ופיתוח כלכלי,ייעוץ עסקי וכלכלי, יועץ מכרזי , כלכלי 

 לכליואסטראטאגי, ייעוץ כ

 שחף בע"מ 10
חשבונאי לרשות מקומית, חברה בע"מ, שירותים חשבונאיים,ייעוץ 

 כלכלי

 חשבונאי לרשות מקומית א. ברניר שירותי מנהל בע"מ 11

 ייעוץ כלכלי רן שטרוק 13
 

 
 החלטת הועדה:

 
טופס ניגוד העניינים שהגישו בכפוף לבדיקת רשימת היועצים שהוגשה את הועדה מאשרת 

 ים ע"י היועצת המשפטית.המעומד
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 בחירת עו"ד לתביעה של מטיילי להב ואחרים. .ב
 

רשויות מקומיות בגין  70חברות הסעות תבעו  25חברת מטיילי להב ובנוסף עוד    כנרת: 
 .תשלום עדכוני התייקרות מלאים עבור מתן שרותי הסעות לתלמידים אי 

עיריית עכו  נגדשהוגש  הכאשר סכום התביע נתבעת גם עיריית עכו,בין הרשויות 
 ₪. 3,633,606עומד על 

מכיוון שמדובר בתביעה שהוגשה נגד מספר רב של רשויות נעשתה פנייה של חלק 
בתביעה    גמהרשויות למספר משרדי עו"ד בבקשה לקבלת הצעת מחיר לייצו

 ההצעות שהתקבלו. מצ"ב ריכוז
 

מכוון שבתביעה נו לאור האמור אני מבקשת פטור מפניה ליועצים רשומים במאגר
 זו נדרש שיתוף פעולה בין מס רשויות להוזלת עלות שכר הטרחה.

 
 משרדים כמפורט להלן: 5הוגשו הצעות של 

 
 הערות ההצעה פרטי המציע 

משרד עו"ד בן ארי פיש  .1
 )חיפה(

 ללא קשר לסכום התביעה.₪  10,000
 בהשלמת הכנת כתב תביעה. 2/3
 השלמת תצהירי עדות ראשית 1/3

 יום מעת קבלת החשבון 30תוך 

 

 ₪ . 30,000 משרד חייקין דרור לזר .2
 –סיום התיק 

 ₪ , 10,000לפני הגשת כתב הגנה 
 ₪  15,000לפני תצהירי עדות ראשית 

 ₪ 5,000מקדמה 

 
ניסיון בתביעה דומה 

 43188-06-11ת.א. 
 

 
 ₪ . 35,000 משרד כהן וילצ'ק  .3

 ₪  32,000 -רשויות 3-10ייצוג 
רשויות נוספות עד  10על כל  10%ה הנח

30% 

ניסיון בתביעה דומה 
וכן  5157-11-19ת.א. 

טענות דומות שלא 
 הגיעו לבירור

משרד הררי טויסטר ושות'  .4
 דרך משכ"ל

35,000 . ₪ 
 –סיום התיק 

 ₪ , 10,000לפני הגשת כתב הגנה 
 ₪  17,000לפני תצהירי עדות ראשית 

 . 10%הנחה -רשויות 10-ייצוג למעלה מ
רשויות נוספות עד  10על כל  10%הנחה 

30%. 
תשלום לפי שלבים וכן מקדמה לא פורטו 

 סכומים.

ניסיון בתביעה דומה 
 5157-11-09ת.א. 

 ₪  35,000 משרד שחר בן עמי שרקון  . 5
 מחצית עם הגשת כתב הגנה

מחצית עם הגשת תצהירי עדות ראשית או 
 פשרה לפי המוקדם

 רשויות. 10ל מותנה בייצוג לפחות ש
 ₪  34,000 2.8.18)הצעה מעודכנת 

בין אם התיק יסתיים בפשרה או יועבר 
 רשויות( 10למשרד אחר מותנה בייצוג 

 

 

 
בן ארי, פיש סבן. מדובר במשרד המלצתי היא לקבל את ההצעה של משרד עו"ד 

  מהמובילים בארץ המוכר לנו היטב ושכה"ט המבוקש על ידו הינו הזול ביותר.
 

 טת הועדה:החל
 :הועדה מאשרת את בקשת היועצת המשפטית

פנייה ליועצים מתוך מאגר היועצים לאור הצורך בריכוז הפנייה לעו"ד אליהם מלפטור  .1
 פנו מספר רשויות.
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 לבצע התקשרות עם משרד עו"ד בן ארי פיש.  .2
 
 ייצוג בעניין רפאל .ג
 

 23לש"ח )מחצית מסך מ 11.5כידוע פנתה אלינו רפא"ל במכתב דרישה להחזר של    כנרת:
וזאת בעקבות החלטת ועדת  ים ומעיריית עכו(-תקריימלש"ח שנדרשו מעיריית 

. פניתי אליו לשתף ים  בתיק-עו"ד אבי גולדהמר מייצג את קרייתהגבולות. 
 + מע"מ מהחיסכון. 5% בעבור שכ"ט של גם אותנו  גלייצהציע  פעולה והוא

, שלא בדרך של קיזוז מול ום)חיסכון משמע הסכום שיופחת מדרישת התשל
 .(ארנונה

 
 החלטת הועדה:

 
 העירייה תיוצג ע"י הלשכה המשפטית.

 
 
 
 
 

___________ 
 אוהד שגב 

 מנכ"ל העירייה

_____________ 
 כנרת הדר, עו"ד 

 יועמ"ש העירייה

_____________ 
 ראובן ויצמן
 גזבר בעירייה

 
 
 
 
 
 


