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 הסכם התקשרות 

 תאריך __________

 ביום ________ לחודש ____ שנת ___________ יריעוזשנערך ונחתם בכפר 

 בין

 מועצה אזורית אל בטוף 

 1ת.ד  17903כפר עוזיר 

 )להלן: הרשות המקומית(

 מצד אחד

 לבין

_________________________________ 

 )להלן: היועמ"ש(

 מצד שני

 

העניינים המוניציפליים בתחום מוא"ז אל והרשות המקומית כוננה ע"פ דין והיא אחראית על  הואיל
 בטוף.

והרשות המקומית מעוניינת להעסיק יועץ משפטי לרשות על פי חוק הרשויות המקומיות )ייעוץ  והואיל
, שיעניק ייעוץ משפטי למועצה המקומית ולוועדותיה, לראש הרשות 1975-משפטי(, התשל"ו 

לחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש  17ולסגן ראש הרשות שלו הואצלו סמכויות לפי סעיף 
, ולעובדי הרשות, בכל ענין הדרוש למילוי 1975-הראשות המקומית וסגניו וכהונתם(, התשל"ה

 ה היועץ המשפטי את דעתו לפי פניית חבר מועצת הרשותתפקידי הרשות לפי כל דין; כן יחוו
 (;"תחום העיסוק" -)להלן

יועץ משפטי בקשה לקבלת הצעות לתפקיד  2014 נובמברוהרשות המקומית פרסמה בחודש  והואיל
)להלן,   2/2014וזאת בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים מס'  חיצוני למועצה אזורית אל בטוף 

 "(.הפניה לקבלת הצעות" -ו ל""חוזר מנכ"  –בהתאמה 

והיועץ המשפטי הגיש הצעתו לפניה לקבלת הצעות ובה הצהיר כי הוא בעל הידע, הניסיון  והואיל
 והכישורים המתאימים לצורך מתן ייעוץ משפטי בתחום העיסוק;

 :ל ואשר מנתה את"הוועדה המקצועית שמונתה בהתאם לחוזר מנכ והואיל

(, לאחר הוועדה המקצועית"" -נציג שר הפנים )להלןבתור _____________________
שקיבלה את ההצעות ולאחר שראיינה את המציעים, המליצה פה אחד לראש הרשות למנות 

 את כיועץ משפטי חיצוני לרשות המקומית;

 וראש הרשות קיבל את המלצת הוועדה המקצועית;  והואיל

המקצועית ואת הודעת ראש הרשות  ומליאת הרשות המקומית אישרה את המלצת הוועדה והואיל
 והחליטה למנות את כיועמ"ש הרשות המקומית;
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והואיל והצדדים חפצים להגדיר את ההסכמות ואת מערכת היחסים המשפטיים ביניהם במסגרת 
 הוראות הסכם זה; 

 לפיכך הוצהר והוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 מבוא:

 ממנו.המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד  .1

 

 כותרות הסעיפים מובאות לצורך הנוחות בלבד ואין לפרש תנאי מתנאי הסכם זה לפיהם. .2
 

 הצהרות היועץ המשפטי:

 היועץ המשפטי מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן: .3

 

כי יש באפשרותו המקצועית לקיים את כל תנאי הסכם זה ואין כל מניעה על פי כל דין  .א
 להתקשרותו בהסכם זה .

 ידע המקצועי, הניסיון והמומחיות הדרושים לביצוע האמור בהסכם זה.כי הינו בעל ה .ב

כי לא תלויה נגדו תביעה משפטית שהיא ולא נעשו פעולות ו/או קיימות התחייבויות אשר  .ג
ימנעו ו/או עשויות למנוע ממנו למלא אחרת התחייבויותיו על פי הסכם זה וכי אין לו כל ניגוד 

 ור בהסכם זה.אינטרסים ליתן שירותי ייעוץ כאמ

 

 אי קיומם של יחסי עובד מעביד .4
מוסכם ומובהר בזאת כי היועץ המשפטי פועל לביצוע הוראות הסכם זה כנותן שירות עצמאי ואין 

 מעביד.  –ולא יהיו בינו לבין הרשות המקומית כל יחסי עובד 

 המשפטי היועץ פעילות .5
 

 והיועץ חיצוני קבוע שלה משפטי כיועץ המשפטי היועץ את בזאת ממנה המקומית הרשות .א
 .זה הסכם להוראות בכפוף המקומית לרשות לייעץ בזאת מתחייב המשפטי

הרשות המקומית מתחייבת לא למנות יועץ משפטי אחר במהלך תקופת ההתקשרות לפי חוזה  .ב
 זה, לרבת לא יועץ משפטי קבוע, זמני, ארעי וגם לא לצורך טיפול בנושא נקודתי.

 בנאמנות תפקידו ימלא, העיסוק בתחום משפטי שירות המקומית ותלרש יעניק המשפטי היועץ .ג
 .מתפקידו כמתחייב ובמסירות

המכרזים, ועדת הרכש וועדת  ועדת ישיבות ובכל המליאה ישיבות בכל יופיע המשפטי היועץ .ד
היקף העבודה המשוער עומד , ההנחות ויבצע כל המוטל עליו ע"פ דין כיועץ משפטי של הרשות

 .בשבוע בממוצע ימים שלושהעל 

היועץ המשפטי יעניק ייעוץ משפטי לרשות המקומית ולוועדותיה, לראש הרשות ולסגן ראש  .ה
 לחוק הרשויות המקומיות )בחירות ראש הרשות 17הרשות שלו הואצלו סמכויות לפי סעיף 

ולעובדי הרשות, בכל עניין הדרוש למילוי תפקידי הרשות לפי  1975 -וסגניו וכהונתם( התשל"ה
דין, כן יחווה את דעתו לפי פניית חבר מועצת הרשות, אם נוכח שהדבר לפי פניית חבר  כל

 מועצת הרשות ואין במתן חוות הדעת כדי להעמידו במצב של חשש לניגוד עניינים. 
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 –חובות היועץ המשפטי  .6

היועץ המשפטי מחויב לספק את השירות שאותו נדרש לספק יועץ משפטי של רשות מקומית  .א
הוראות חוק הייעוץ המשפטי, ובכלל זה החובה להשתתף בישיבות המועצה וועדותיה  על פי

אשר השתתפותו בהן נדרשת על פי דין, או בישיבות וועדות המועצה, אף שאין נוכחותו בהן 
 מתחייבת על פי דין, והכל בתנאי כי הוא הוזמן לפגישות אלה תוך פרק זמן סביר.

פטי והשירותים המשפטיים בעצמו, באופן אישי. כאשר היועץ המשפטי יספק את ייעוץ המש .ב
 (.במסגרת הטיפול המשפטי השוטף )רייטינר

 

 עניינים : ניגוד איסור .7

 

היועץ המשפטי מתחייב, כי במשך מילוי תפקידו לא יפעל מתוך ניגוד עניינים ויימנע מכל  .א
עבודתו עבור הרשות תפקיד או עיסוק אחר, היוצר או עלול ליצור מצב של ניגוד עניינים בין 

 המקומית לבין עיסוקיו האחרים.

בין אם הן תמורת תשלום או תמורת טובות  –פעילויות שיש בה משום ניגוד עניינים  –לעניין זה  .ב
הנאה אחרות, ובין אם הן ללא תמורה כלל, לרבות חברות בהנהלת תאגיד, בין אם התאגיד 

 הוא למטרות רווח ובין אם הוא שלא למטרות רווח.

מבלי לגרוע מכלליות האמור, ולעניין סעיף זה, כניגוד עניינים ייחשבו ייצוג בפני הרשות  .ג
המקומית, תאגיד מקומי, ועדת מקומית לתכנון ובניה באותה רשות מקומית, איגוד ערים 
שהרשות המקומית חברה בו, או רשות מקומית אחרת, החברה באותו איגוד ערים ו/או ייצוג 

האמורים. לעניין זה, ייצוג לרבות עשיית פעולה עבור אדם או גוף בכל  כל אדם כנגד הגופים
 נושא הנוגע לגופים האמורים.

היועץ המשפטי מתחייב לא להתקשר ולא לתת ייעוץ משפטי באופן פרטי לראש הרשות  .ד
המקומית, לסגנו, למזכיר הרשות המקומית או למי מעובדיה הבכירים, לבן הזוג של כל אחד 

בשליטת בן זוגם, לחבר מחברי מועצת הרשות המקומית, או לסיעה מהסיעות מאלה או 
 החברות במועצה, במשך תקופת העסקתו על ידי הרשות המקומית ושישה חודשים לאחר מכן.

כל האמור בסעיף זה יחול על היועץ המשפטי, לרבות שותפיו, מעסיקיו, עובדיו, כל הפועלים  .ה
 במסגרתו הוא עובד.מטעמו וכל עובד משרד עורכי הדין ש

יובהר כי אין באמור בהוראות הקבועות בהסכם זה כדי לגרוע מכל הוראה בדבר איסור ניגוד  .ו
 עניינים, הן בדין והן בהלכה הפסוקה.

לאחר מינויו ברשות המקומית, יגיש היועץ המשפטי, לפי בקשת ראש הרשות המקומית, עדכון  .ז
בות של המשרד או התאגיד שבו הוא מועסק, של פירוט מכלול העבודות וההתקשרויות שלו, לר

אל מול גורמי הרשות המקומית, נבחרי הרשות המקומית או עובדיה, ועדה מקומית לתכנון 
ובניה באותה רשות מקומית, איגוד ערים שהרשות המקומית חברה בו, או רשות מקומית 

, וכן לפרט ולציין אחרת החברה באותו איגוד ערים ו/או ייצוג כל אדם כנגד הגופים האמורים
 כל עניין אחר אשר יכול להוות ולהקים חשש לניגוד עניינים כאמור.
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 שמירה על סודיות: .8

 

היועץ המשפטי מצהיר ומתחייב בזאת כי כל מידע שיגיע לידיו עקב קשריו עם הרשות  .א
המקומית על פי הסכם זה, לרבות מידע שיוכן על ידו אשר מתחייב לתחום העיסוק של הרשות 

ו/או נתונים ו/או רישומים ו/או כל מידע הקשור בתושבים ו/או  -המקומית לרבות כתבי בי דין
לותיה של הרשות המקומית ו/או בשיטות הפעולה שלה ו/או בפעילותה, כל מידע הקשור בפעו

הינו ויהיה סודי והינו תמיד רכושה הבלעדי של הרשות המקומית והוא ניתן לידיעתו של היועץ 
 המשפטי אך ורק בקשר לקשריו עם הרשות המקומית על פי הסכם זה. 

לגלות ו/או למסור ו/או להעביר היועץ המשפטי מתחייב בזאת שלא לעשות שימוש כלשהו ו/או  .ב
 את המידע האמור לצד שלישי כלשהו ללא הסכמת הרשות המקומית מראש ובכתב.

היועץ המשפטי מתחייב להחתים את שותפיו והעובדים המועסקים על ידו במשרד עורכי הדין,  .ג
 לגלות או/ו כלשהו שימוש לעשות ככל שיהיו כאלה, על הצהרת סודיות, שלפיה יתחייבו שלא

כלשהו, במהלך או אגב הביצוע של  שלישי לצד האמור המידע את להעביר או/ו למסור או/ו
 התקשרות זו, לפניה או אחריה.

 

 תקופת ההסכם וסיומו .9

 

 תקופת ההסכם הינה למשך שש שנים החל _____________ ועד יום ________. .א

_____________ )חצי )א( לעיל, התקופה שמיום _________ ועד 9על אף האמור בסעיף  .ב
השנה הראשונה להתקשרות( תהיה תקופת ניסיון שבמהלכה הרשות המקומית תהיה רשאית 

 ימים. 30להודיע ליועץ המשפטי על הפסקת ההתקשרות איתו בהתראה של 

לא הודיעה הרשות המקומית ליועץ המשפטי במהלך תקופת הניסיון על רצונה להפסיק את  .ג
)ב( לעיל, יראו אותה כמי שמסכימה לכך כי היועץ ימשיך 9ההתקשרות כאמור בסעיף קטן 

 לשמש בתפקידו לתקופה נוספת של חמש שנים וחצי.

ימים במהלך השנה  30הצדדים מסכימים בזאת כי הסכם זה יבוא לידי סיום בהתראה של  .ד
 ימים ביתר התקופה, באישור שני שליש מבין חברי המועצה. 60הראשונה שלו, ובהתראה של 

 

 טרחה שישולם ליועץ המשפטישכר ה .10

 

במהלך תוקפו של הסכם זה תשלם הרשות המקומית ליועץ המשפטי דמי ייעוץ חודשיים בסך  .א
 (."דמי ייעוץ" -לפני מע"מ )להלן₪  13,000

 ההתחייבות הכספית הנובעת מהסכם זה תוקצבה כדין ואושרה ע"י מליאת המועצה. .ב

ום כל חודש בעבור החודש שחלף. תוך ימים מת 15שכר הטרחה ישולם ליועץ המשפטי תוך  .ג
מיום ביצוע התשלום החודשי בפועל, היועץ המשפטי יעביר לרשות המקומית  שבוע ימים

 חשבונית מס ערוכה כדין.

 המלווה. הגזבר והחשב י"ע אושרה זה מהסכם הנובעת הכספית ההתחייבות .ד
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 תקופת צינון .11
 

מול הרשות המקומית למשך חצי שנה לאחר היועץ המשפטי מתחייב שלא לייצג אדם או גוף  .א
 סיום מועד התקשרותו עם הרשות המקומית.

היועץ המשפטי מתחייב שלא לעסוק ולא לטפל, במישרין או בעקיפין, בכל מקרה שיש בו ניגוד  .ב
 עניינים כאמור, במשך תקופה של חצי שנה מסיום העסקתו.

לחוק שירות הציבור )הגבלות  14 -ו 13 ,11, 4, 3, 2מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, סעיפים  .ג
, יחלו, בשינויים המחויבים, גם על היועץ המשפטי, ויראו אותו, 1969-לאחר פרישה(, תשכ"ט

, 1974-לעניין זה, כעובד שתקנות שירות הציבור )הגבלות לאחר פרישה()איסור ייצוג(, תשל"ו
לחוק  11ים, כקבוע בסעיף חלות עליו. לצורך כך, תשמש הוועדה המייעצת גם כוועדת היתר

 האמור.
 

 שונות .12

 

כל שינוי ו/או תוספת להסכם זה יהיו בתוקף רק אם נעשו בכתב ובחתימתו כל הצדדים להסכם  .א
 זה.

 

 הודעות .13

 
כתובות הצדדים להסכם זה כקבוע במבוא לו. כל הודעה שתישלח בדואר רשום לפי אחת מן 

ימים לאחר מסירתה למשרד  3הכתובות שבכותרת תחשב כאילו התקבלה על ידי הנמען בתום 
 במועד מסירתה. –דור בישראל אם נמסרה ביד 

 

 

 ______________:ולראיה באו הצדדים על החתום ביום                            

 
_______________ 
 ראש המועצה 

___________________ 
 עו"ד      

 היועץ המשפטי    
 
 

 
______________ 

            
 גזבר המועצה       

 
__________________ 

 חותמת היועץ המשפטי
________________ 

                   
 חשב מלווה             

 
 
 

_____________________ 
 חותמת הרשות המקומית
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 התחייבות לשמירת סודיות

 

 לכבוד 

 אזורית אל בטוף :המועצה 

 

 שלום רב,

 

 שם: ______________________________

 ת.ז.: ______________________________

 

 

 והמועצה מתכוונת להעסיק יועץ משפטי; ממשרד עוה"ד ________________________.  הואיל:

 

 

 

ואני עובד/מועסק במסגרת משרד עוה"ד ____________________ ולכן אני עשוי להיחשף, במהלך  והואיל:

שירותי הייעוץ, למידע הנוגע להליכים שאתן בהם את השירותים כאמור, ואשר יש חשיבות בשמירה על 

 חשיפתם.-סודיותם ובאי

 

 לפיכך, הנני מתחייב כלפי המועצה כדלקמן:

 

הנני מתחייב לשמור את המידע שיובא לידיעתי או את המידע שהוא תוצר של ההליכים שאתן במסגרת התקשרותי 

עם המועצה בסודיות מוחלטת, ולעשות בו שימוש אך ורק לצורך מתן השירותים הנדרשים כפי שייקבעו על ידי 

צה. למען הסר ספק, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, אני מתחייב לא לפרסם, להעביר, להודיע, למסור או להביא המוע

 לידיעת כל אדם אחר את המידע גם לאחר סיום ההתקשרות ביני לבין המועצה.

 

 האמור לעיל לא יחול על מידע ידוע או פומבי.

 ולראיה באתי על החתום

 

 

 חתימה    תאריך    
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 הצהרה על חברות בלשכת עורכי הדין –נספח  

 תצהיר

 

___ נושא/ת ת.ז. מס' ____________ לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר __________אני הח"מ, _________

 את האמת וכי אהיה צפוי/ה לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת, בכתב כדלהלן:

 

 ובעל רישיון מס' ___________. אני חבר בלשכת עורכי הדין

 

הדין בישראל לא בוטלה, לא פקעה, לא הושעתה ואינה מוגבלת, וכי לא הורשעתי בעבירת  -חברותי בלשכת עורכי 

 הדין בישראל ועד למועד חתימה על תצהיר זה. -משמעתית, הכל ממועד קבלתי כחבר/ת לשכת עורכי 

 

 -לעניין תצהיר זה 

  

"עבירת משמעתית" כמשמעותם בחוק  -ת חברות", "השעיית חברות", "חברות מוגבלת" ו"ביטול חברות", "פקיע

 .1961 -לשכת עורכי הדין, התשכ"א 

 

__________________         _____________ 

 תאריך                              שם מצהיר/ה + חתימה

 

 אישור

 

 (1971 -תשל"א לפקודת הראיות נוסח חדש  15)אישור בהתאם לסעיף 

 

אני הח"מ, _______________ עו"ד, מ.ר ___________. מרחוב ____________________, מאשר/ת כי ביום 

ידי ת.ז. מס' -____________ הופיע בפני במשרדי____________ מר/גב' ___________ שזיהה עצמו על

י אותו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהא ______________, המוכר לי אישית, וחתם על תצהיר זה לאחר שהזהרת

 צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני.

____________ 

 ____________ עו"ד
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 הצהרה בדבר היעדר הרשעות קודמות –נספח  

 

שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת וכי אהיה אני הח"מ __________________ת.ז _________________. לאחר 

 צפוי לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת בכתב, כדלקמן:

 

הריני מצהיר בזאת כי לא הורשעתי או נחקרתי בעבר בגין עבירות מסוג פשע ו/או עבירת תכנון ובניה, או בגין עבירה 

דיווח לרשויות המס, למעט עבירות שלגביהן חלפה תקופת ההתיישנות  שנושאה פיסקאלי כגון: אי העברת ניכויים, אי

 .1981 -הקבועה בחוק המרשם הפלילי ותקנות השבים, תשמ"א

 

 ולראיה באתי על החתום                 

 

 

______        _____________________________            ____________              ________ 

 חותמת וחתימה     תעודת זהות                       שם פרטי ומשפחה                   תאריך                    
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 התחייבות / הצהרה על העדר ניגוד עניינים –נספח                            

 

המשפטי של המועצה האזורית אל להיות היועץ  אבחראני מצהיר כי לא ידוע לי על ניגוד עניינים אם וכאשר  .1

 .בטוף

אני מתחייב שלא לעמוד במצב של ניגוד עניינים או חשש לקיומו של ניגוד עניינים בקשר למתן השירותים נושא  .2

 יעמיד אותי במצב של ניגוד עניינים או חשש הפניה, ובכלל זה להימנע ממתן שירותים לכל גוף או גורם אחר ש

 

לקיומו של ניגוד עניינים כלפי המועצה. אני מתחייב להודיע באופן מיידי על כל נתון או מצב שבשלם אני עלול להימצא 

 בניגוד עניינים כאמור, מיד עם היוודע לי עליהם, וזאת בכל שלב משלבי ההתקשרות עם המועצה.

 

למועצה בכתב ובאופן מיידי על כל עניין אישי או עסקי בין פעילותי, פעילות משרדי או אני מתחייב להודיע  .3

פעילותו של כל צד שבו או עמו אני קשור, במישרין או בעקיפין, אשר עלול להעמיד אותי במצב של ניגוד עניינים 

 בקשר למתן שירותי הייעוץ למועצה.

ו, אישי או עסקי העלול להעמיד אותי במצב של ניגוד עניינים בלי לגרוע מכלליות האמור, אם יהיה לי קשר כלשה .4

ותדירות  םהרלוונטייכלפי המועצה, אודיע על כך באופן מיידי לנציגי המועצה, תוך פירוט הייעוץ, המועדים 

 הייעוץ.

נייה בלי לגרוע מכלליות האמור, אני מתחייב שלא לעמוד במצב של ניגוד עניינים גם לאחר מתן השירותים נושא פ .5

זו, בכל שלב שהוא, לרבות לעניין הימנעות מלייצג גופים או גורמים שונים בעניינים הנוגעים, במישרין או 

בעקיפין, לשירותים המשפטיים שבהם אלווה את המועצה ושעלולים להעמיד אותי במצב של ניגוד עניינים בקשר 

 למתן השירותים כאמור.

 

 

_____________             _________    ______________ 

 תאריך          שם וחתימת עורך הדין                            

 

 

 

 

 


