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 2022דצמבר  06
 "ב כסלו תשפ"גי

 לכבוד 

 חיצוני קבוע ת/משפטי ת/עץוילתפקיד  -15/2022מס'  נוהלמשתתפי 
 

 , ג.א.נ

 
למועצה  חיצוני קבוע ת/משפטי ת/עץוילתפקיד  -2022/51מס'  נוהל מסמך הבהרותהנדון: 

 בקשה למענה לשאלות הבהרה -  מונד-תלמקומית ה
 

"( לשאלות ההבהרה אשר התקבלו המועצהלהלן המענה של המועצה המקומית תל מונד )להלן: "
 שבנדון:  נוהלבקשר עם ה

 תשובה שאלה
נבקש הבהרה כי חניה  –להסכם  36ו  35/ וסעיף  2בהתייחס לסעיף ח' 

בקשר לניהול הליכים משפטיים, הדפסות וכריכות של כתבי בי דין וכן 
החזר הוצאות בגין נסיעות לדיונים לפי תעריפי חשכ"ל הינן בנוסף 

כללי לשכת עורכי ל 44ל"שכר הטרחה" המוגדר בהסכם בהתאם לכלל 
בכפוף להצעת קבלות או  1986 –הדין )אתיקה מקצועית( תשמ"ו 

פירוט תוך זמן סביר ו/או לחילופין שהדפסות וכריכות יבוצעו על ידי 
 המזמין על חשבונו בנפרד ולא ע"ח שכר הטרחה.

 

 נדחיתהבקשה 

נבקש שיובהרו נתוני דו"ח תביעות )הליכים משפטיים אזרחיים עד 
כים בפני ביה"ד לעבודה, וכן עתירות מנהליות הלי₪, מיליון  1ומעל ל 

( לשלוש השנים האחרונות -ץלבג"ו/או ערעורים מנהליים ו/או עתירות 
תוך ככל הניתן, פילוח פנימי לתתי נושאים וסכומים הן מטעם 

 המועצה והן נגדה ו/או מי מטעמה.
 

 נדחיתהבקשה 

נבקש שיובהר כי השתתפות כמפורט בסעיף ג' להזמנה ניתן לקיים 
 במפגש מרחוק )כדוגמא פגישת זום, שיחות ועידה וכד'(.לעיתים גם 

 

באישור  -מתקבלתהבקשה 
מראש של המועצה, ניתן יהיה 
 לעיתים לקיים מפגשים מרחוק.

 :כללי

, גוברות על האמור במסמכי נוהלהבהרות זה מחייבות את כל משתתפי ה. ההבהרות במסמך 1
 .נוהל, ומהוות חלק בלתי נפרד ממסמכי הנוהלה

, יחול השינוי נוהל. ככל שנערך שינוי במסגרת מסמך הבהרות זה, ביחס למסמך ממסמכי ה2
 דבר במפורש , אף אם לא צוין ה(לרבות החוזה ונספחיו)על נספחיהם  נוהלבהתאמה על כל מסמכי ה

 ייוותרו ללא שינוי םתנאיה. יתר 3

-.על המציעים לצרף להצעותיהם את מסמך ההבהרות הנ"ל, כשהוא חתום כדין בסוף כל עמוד על4
 .ידי מורשה החתימה מטעמם
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