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 ' סיון תש"ףח
 2020מאי  31ראשון,  יום

 

 5/2020/31 מיום 2020/2 רוטוקול ועדת יועציםפ
 
 

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

                   
 
 בדיני עבודהועצים בתחום הייצוג ישור עו"ד לרשימת יא
 

דיני בתחום למאגר היועצים עמדים שהגישו בקשה להצטרף ולאחר בחינת מ  כנרת:
לחלק מהמשרדים  .שלהלןרשימת היועצים אני מבקשת לאשר את  ,העבודה

חסרים מסמכים, כמפורט ברשימה שהגשתי לוועדה והמצורפת כנספח א'. 
ים, יכנס לתוקף לאחר השלמת האישור של המשרדים להם חסרים מסמכ

 המסמכים ובכפוף להשלמה.
 

 בן ארי, פיש, סבן ושות'משרד עוה"ד  .1

 חברת עו"ד -ויינברגר ברטנטל ושות' משרד  .2

 עורכי דין -גדעון פישר ושות'  .3

 "ד פריש שפרבר.העומשרד  .4

 זך עו"ד-חכם את אור .5

 עורכי דין –שפירא בוטרמן  .6

 
דלעיל לתחום דיני העבודה. לעניין ועצים את רשימת היהועדה מאשרת  :החלטת הועדה

המשרדים שלהם חסרים מסמכים, יכנס האישור לתוקף רק לאחר השלמת 
 המסמכים.

 
 

 ייצוג משפטי בפיטורי עובדת
 

וההליך  העובדתלאור הדחיפות שנוצרה בהעסקת עו"ד לליווי פיטוריה של  :כנרת
 המשפטי הצפוי אבקש :

מדובר בייצוג  יפול בתיק מתוך המאגר.לאשר יציאה להליך לבחירת עו"ד לט .1
שמחייב מומחיות מיוחדת ויחסי אמון. לכן אני מבקשת פטור ממכרז, ופניה 

 לפי הנוהל.
 איכות.  30%מחיר,  70%אני מבקשת לאשר פנייה כאשר הבסיס יהיה  .2

 בסיס ההתקשרות יהיה מחיר גלובלי לפי החלוקה שלהלן: א. .3
 "ט בגין השלב המקדמי, טרם ייצוג בערכאותמשכה 10%
 משכה"ט בגין הייצוג בערכאה הראשונה. 90%

 50%ככל שיוגש ערעור, ישולם שכ"ט בגין הייצוג בערכאת הערעור בגובה  ב. 
 משכה"ט הגלובלי שידרש על ידי עוה"ד עבור המפורט בס"ק א'.
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  :החלטת הועדה
 לביצוע השירותים.יוחדת הנדרשת הוועדה מאשרת פטור ממכרז לאור המומחיות המ .1

 .הפנייה לעוה"ד מהמאגר בהתאם לבקשת היועמ"שהועדה מאשרת את  .2

 .30% –ואיכות  70% –בחירת עוה"ד תערך על בסיס מחיר  .3
ת להכלל והניקוד ברכיב האיכות ינתן על בסיס קורות החיים וההמלצות שצורפו לבקש

נים האחרונות, ך הדין בארבע הש(, מספר התיקים בהם טיפל עור30%במאגר היועצים )
(, 20%גוף ציבורי ) ים שיוצגו על ידי המציע(, היות המעסיק30%)תוך ייצוג המעסיק 

 (.20%ניסיון בליווי פיטורים של עובד סטטוטורי )
 

 
 
 

 
 
 
 

___________ 
 יניב אשור 

 מנכ"ל העירייה

_____________ 
 כנרת הדר, עו"ד 

 יועמ"ש העירייה

_____________ 
 אובן ויצמןר

 גזבר בעירייה
 


