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לכב' 
מר דוד שטרית, מנכ"ל העירייה  

יו"ר ועדת התקשרויות    

א.נ.
פניה לוועדת ההתקשרויות

בתביעה   העירייה  בתחום  ייצוג  יועץ  עם  להתקשרות  הצעות  קבלת  להליך  לצאת  ברצוננו 

יבנה  לביצוע   עיריית  נ  ערים  ת.א.  31379-01-17  מבואות  פס"ד  על  ערעור  משפטית-  הגשת 

עבודות  ייצוג העירייה  בתיק זה כאמור  ועל בסיס שכ"ט קבוע (חלקו באחוזים לעודד מוטיבציה 

בניהול התיק,  אבקש אישור ועדת ההתקשרויות לאמור בפניה זאת וכדלקמן:   

ייעוץ  משפטי בתחום התביעה דנן הינו בתחום  עבודות שנדרש בהם מקצועיות  התמחות ספציפית  

ויחסי אמון. הייעוץ בתחום זה הינו מורכב   ונדרש בו   היכרות עם הדין והפרקטיקה כמו גם עמדות  

הרגולציה השונות במגוון נושאים ותיאום  בין הרבה גורמים וניסיון של יועץ מתאים. העבודות דנן  

מיוחדים.   אמון  ויחסי  מקצועיות  המצריכות  ומורכבות  מיוחדות  אלא  שיגרתיות  עבודות  אינן 

סכום התביעה הינו ניכר ונדרש בחירת ליווי משפטי מתאים להדיפת התביעה.   

במאגר היועצים המאושר קיימים  מספר רב של   יועצים בקטגוריה  יעוץ  משפטי בנושא ליטיגציה,   

המלצתי הינה לפנות  למשרדים גדולים הבקיאים בליטיגציה בין היתר מקרקעין: משרד עופר בר  

(עו"ד   שיבולת  ומשרד  קסוטו)  (עו"ד  נוף  קסוטו  משרד  מיתר,  משרד  טויסטר,  הררי  משרד  און, 

הערעור.  כל   מיוחדת   ומורכבות  מומחיות  לאור  לפנות  ראוי  אך  במאגר  נמצאים  בנקל)-  אינם 

היועצים עליהם המלצתי לפנות עמדו בתנאי הסף להגשת הצעות למאגר.   

תפקיד: יועמ"ש  חתימה__________________שם: טובה שפירא אלמן, עו"ד 

אישור

דוד שטרית מנכל ____________________ 

תמר קופר גזברית  ___________________ 

תאריך ____ : __________________
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