ג' סיון תש"ף
יום שלישי  26מאי 2020
פרוטוקול ועדת יועצים  1/2020מיום 26/5/2020
יניב אשור ,מנכ"ל העיריה –יו"ר הוועדה
עו"ד כנרת הדר ,יועמ"ש העיריה  -חברת הוועדה
ראובן ויצמן ,גזבר העירייה  -חבר הוועדה
איציק בן שושן –מרכז הועדה

נוכחים:

אישור עו"ד לרשימת יועצים בתחום הייצוג בתובענות ייצוגיות
כנרת:

לאחר בחינת מועמדים שהגישו בקשה להצטרף למאגר היועצים בתחום
התובענות הייצוגיות ,אני מבקשת לאשר את רשימת היועצים שלהלן ,לאחר
שבדקתי כי כל היועצים המצוינים עומדים בתנאי הסף.
.1
.2
.3
.4

משרד עוה"ד אליאס בן אריה.
משרד עוה"ד ברק גיט.
משרד עו"ד יוסי חכם.
משרד עוה"ד פריש שפרבר.

החלטת הועדה :הועדה מאשרת את רשימת היועצים דלעיל לתחום התובענות הייצוגיות.

בקשה להתקשרות עם עו"ד רשף חן לטיפול בתובענה ייצוגית בנושא גביית חנייה ליד
פארקים עירוניים
כנרת:
עלי זבידאת ,באמצעות עו"ד ספורי הגיש בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד עיריות נשר
עכו וחדרה .תובענה דומה הוגשה (בנפרד) לאותו בימ"ש נגד מו"מ זכרון יעקב .התובענות
הוגשו בגין גביית דמי חניה בסמוך לפארקים עירוניים .במקרה שלנו מדובר על פארק לילי
שרון.
ארבעת היועצים המשפטים של הרשויות הנ"ל מבקשים לאחד כוחות בתובענות אלו ולקבל
ייצוג משותף .לכן ,ביצענו פניה ל 5-עו"ד לקבלת הצעת מחיר (מצ"ב טבלת ההצעות).
לאחר בחינת ההצעות על ידי ובהתייעצות עם היועמ"שים של הרשויות אני ממליצה לוועדה
לקבל את הצעתו של עו"ד רשף חן ,שהינו עו"ד הבקיא מאד בתובענות ייצוגיות ואשר
הצעתו בשקלול הכללי נראית כהצעה הזולה ביותר.
כל עוה"ד אליהם נערכה הפנייה ,למעט עו"ד רשף חן ,רשומים במאגר היועצים העירוני.
לאור מומחיותו המיוחדת של עו"ד רשף חן ולאור העובדה כי מדובר בפנייה מאוחדת של 4
רשויות והחשיבות בשמירה על ייצוג משותף ממליצה לקבל את הצעתו של עו"ד רשף חן
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ולקבלה ,כחריג לנוהל.
ראובן :האם משרד עו"ד שנמצא במאגר יוכל לערר על החלטה זו?
כנרת :אני לא חושבת שתעלה טענה כזו.
החלטת הועדה:
הועדה מאשרת את ההתקשרות עם עו"ד רשף חן לייצוג העירייה בתובענה הייצוגית.

___________
יניב אשור
מנכ"ל העירייה

_____________
כנרת הדר ,עו"ד
יועמ"ש העירייה

_____________
ראובן ויצמן
גזבר בעירייה
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