ג' אב תשע"ט
יום ראשון  04אוגוסט 2019
פרוטוקול ועדת יועצים  8/2019מיום 4/8/2019
נוכחים:

אוהד שגב ,מנכ"ל העיריה  -יו"ר הוועדה
עו"ד כנרת הדר ,יועמ"ש העיריה  -חברת הוועדה
ראובן ויצמן ,גזבר העירייה  -חבר הוועדה
דקל כהן ,קניינית רכש – מ"מ מזכיר הוועדה

אישור מאגר יועצים  -עו"ד בתחום הליטיגציה האזרחית-מסחרית
כנרת :מבקשת לאשר את עורכי הדין שלהלן ,אשר הגישו בקשה להרשם במאגר היועצים.
מס"ד

שם המשרד

עוה"ד הרפרנט

כתובת

1

בן ארי ,פיש ,סבן ושות'

עו"ד יובל אדלר

מעלה השחרור  15,חיפה

2

חכם ,אור-זך עורכי דין

עו"ד יוסי חכם

יששכר  5,קרית מוצקין

3

ויינברגר ברטנטל ושות' -
חברת עו"ד (הוגשה תעודת
האגד)

עו"ד עמיחי ויינברגר

כנרת  ,5בני ברק

4

פריש ,שפרבר ,ריינהרץ
ושות' – עורכי דין

עו"ד אהרון שפרבר

מוטה גור  ,9פתח תקוה

לפידות ,עורכי דין

עו"ד רחל ינקוביץ  -רועה

בן גורין  ,2רמת גן

5
6
7

גדעון פיש ושות'
כהן וילצ'יק ושות' עו"ד

עוה"ד מיה זיסמן שנצר ועופר
רזניק
עו"ד אבנר כהן

מרכז עזריאלי ת"א
דרך אבא הלל  ,14רמת גן

 משרדים  ,2 ,1ו 4-הם משרדים שנתנו לנו שירותים משפטיים (בעבר ואף כיום) והיינו
מרוצים מרמת השירותים.
 משרדיים  ,5 ,3ו 7-מוכרים לי מייצוג של רשויות מקומיות אחרות.
 את משרד מס'  6אני פחות מכירה ,אך הוא הציג המלצות חיוביות.
אני ממליצה לאשר את כולם ,בין אם מכוח הכרותי האישית ובין על סמך ההמלצות
שצורפו.
מצורפת טבלה שבה ריכזנו את בדיקת תנאי הסף.
החלטת הועדה :הועדה מאשרת את  7המשרדים להיכלל במאגר היועצים ,בתחום
המשפטים – עו"ד בתחום הליטיגציה האזרחית.
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בקשה לאשר יציאה להליך לבחירת עו"ד לייצוג בת.א  58604-07-19ש.ח .טבריה נ'
העירייה
כנרת :ש.ח .טבריה הגישה נגד העירייה תביעה בגין פרויקט רחוב בן עמי ,על סך כ2-
מלש"ח .מצורפת בקשתי לאשר פנייה לבחירת עו"ד ממאגר היועצים על בסיס
פטור ממכרז לפי תקנה  )8(3לתקנות העיריות (מכרזים).
על גבי הבקשה פירטתי חוות דעתי לפיה ההתקשרות פטורה ממכרז.
החלטת הועדה:
 .1כאמור בחוות דעתה של יועמ"ש העירייה ההתקשרות פטורה ממכרז ואנו מאשרים
יציאה להליך בחירת עו"ד ממאגר היועצים – ליטיגציה.
 .2בחירת הזוכה תערך על בסיס גובה ההצעה בלבד ( 100%מחיר).
 .3ההצעות תרוכזנה על ידי יועמ"ש העירייה ותבואנה לדיון בפני הוועדה.

___________
אוהד שגב
מנכ"ל העירייה

_____________
כנרת הדר ,עו"ד
יועמ"ש העירייה

_____________
ראובן ויצמן
גזבר בעירייה
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