
הזמנה להגיש הצעה לצורך הכללה במאגר יועצים 
 

נוהל התקשרויות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים  "8/16ל משרד הפנים "בהתאם לחוזר מנכ
החברה הכלכלית : "מועצה אזורית משגב והתאגידים העירוניים הבאים, ("הנוהל: "להלן) 1.6.17ואשר ייכנס לתוקפו החל מיום " בפטור ממכרז

יועצים המעוניינים להיכלל ברשימת היועצים של /מזמינה נותני שירות, ("המועצה:"להלן במקובץ)"פארק תעשיות משגב"ו" קולחי משגב","משגב
. להגיש בקשה לצרפם למאגר בתחום אחד או במספר תחומים כפי המפורט ברשימת התחומים המצורפת, ("מאגר היועצים: "להלן)המועצה 

 .ובהתאם דיני המכרזים לא יחולו עליה, פניה זו אינה מהווה מכרז
 

. http://www.misgav.org.il: בכתובת, באתר האינטרנט של המועצה, ללא תמורה, את מסמכי הבקשה להיכלל במאגר ניתן לקבל
 

. הייעוץ מפורטים במסמכי ההזמנה/התנאים להכללה במאגר לפי סוג השירות
 

. או בקשה שלא מולאה כראוי עלולה להיפסל/בקשה חסרה ו
 

בצירוף כל המסמכים והאישורים , יש להגיש את הבקשה על גבי מסמכי ההזמנה, כדי להיכלל בסבב הראשון והבסיסי של הקמת המאגר
 25.4.17'ליום דעד , consultants@misgav.org.il: לכתובתPDF במסירה באמצעות דואר אלקטרוני כקובץ  הנדרשים על פי אותם מסמכים

. 16:00בשעה 
 

פי פניה -ובהתאם רשאי יועץ להגיש בכל עת בקשה להצטרף למאגר היועצים על, פנייה זו אינה מוגבלת בזמן, כל עוד לא תחליט המועצה אחרת
 .זו

 

כדי לגרוע מסמכותה או משיקול דעתה של  וברישום המאגר זו בהזמנה ואין, פי צרכיה מעת לעת-הזמנת השירותים תעשה על ידי המועצה על
"(. ועדת היועצים: "להלן)ועדת ההתקשרויות של המועצה או של כל אחד מן התאגידים העירוניים המנויים לעיל לפי הנוהל 

 

כי המועצה רשאית להתקשר עם יועצים שאינם נכללים במאגר היועצים בכל דרך המותרת על פי הדין ואין בהכללת , יובהר, למען הסר ספק
. ההצעות במסגרתו מקרב הנכללים במאגר או מקרה מגישי מי עם להתקשר את המועצה היועצים במאגר כדי לחייב

. שבכל עת יהיה כל תאגיד עירוני רשאי לנקוט בהליך להקמת מאגר נפרד, יודגש

,     בכבוד רב         

  ראש המועצה, רון שני

mailto:consultants@misgav.org.il
mailto:consultants@misgav.org.il
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היועצים  במאגר להיכלל מועמדות להגיש הזמנה

: להלן במקובץ)"פארק תעשיות משגב"ו" קולחי משגב", "החברה הכלכלית משגב: "והתאגידים העירוניים הבאים מועצה אזורית משגב
להציע מועמדות מטעמם להיכלל במאגר היועצים , העומדים בתנאים המפורטים להלן ("יועצים: "להלן)מזמינה יועצים ונותני שירות  ("המועצה"

בהתאם להוראות , (אם תמצא המועצה כי קם צורך בכך)לצורך התקשרות הפטורה ממכרז ,("המאגר"או " מאגר היועצים: "להלן)של המועצה 
נוהל התקשרויות לביצוע עבודה מקצועית " ובהתאם ל1958-ח"תשי, (מועצות אזוריות)לתוספת השנייה לצו המועצות המקומיות  (8)3סעיף 

. ממשרד הפנים" הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים בפטור ממכרז

 

 :נשוא הזמנה זו השירות/תחומי הייעוץ .1

. להזמנה זו" א"נשוא הזמנה זו מפורטים בנספח  רשימת תחומי הייעוץ ותחומי המשנה

 

 :דרישות ותנאי סף כלליים להצטרפות למאגר .2

. בנוסף לכל תנאי אחר שיידרש ממנו לצורך הכללה בתחום ייעוץ פרטני כלשהו כמפורט להלן, על מציע לעמוד בתנאי הסף הבאים

: ד"ידי עו-על" נאמן למקור"או כשהוא מאושר כ, או תיעוד שהגשתו נדרשת יוגש כמקור/כל מסמך ו

 .או רישיונות כאמור/ והשכלה אישור לצרף יש. או בעל רישיונות לעיסוק במקצוע הנדרשים על פי דין/בעל תואר אקדמי רלוונטי ו .א

 .יש לצרף קורות חיים. למציע מומחיות מיוחדת בתחומו או שתפקידו הינו מן הסוג המחייב יחסי אמון מיוחדים .ב

 .יש לצרף אישור עדכני מתאים. מ"המציע הוא עוסק מורשה לצורכי מע .ג

הנדרשים   יש לצרף את האישורים.1976-ו"תשל, למציע אישור תקף על ניהול חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים .ד
 :כי המעידים,מאישורים אלה "נאמן למקור"ד כ"ידי עו-העתק מאושר על או, מס יועץ או ח"רו, שומה מאת פקיד

 1976-ז"התשל ,מוסף ערך מס וחוק הכנסה מס פקודת פי על לנהלם שעליו והרשומות החשבונות פנקסי את המציע מנהל (א)
 לחילופין או, )מ"מע חוק–להלן)

 לפי מס עליהם שמוטל עסקאות על למנהל ולדווח הכנסותיו על השומה לפקיד לדווח נוהג הוא וכי מלנהלם כי המציע פטור (ב)
 .מ"מע חוק

ככל שקיים רישום לענף הרלוונטי )" א"המציע רשום ברשם הקבלנים בהתאם לרשימת הענפים וענפי משנה המפורטים בנספח  .ה
 . יש לצרף אישור מתאים.(להצעה
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 .יש לצרף אישורים מתאימים.המציע הוא בעל רישיון עסק תקף על פי דין ורישיונות אחרים אשר נדרשים על פי דין בתחום עיסוקו .ו

לרבות לענפי , השנים האחרונות בביצוע העבודות נשוא תחום הייעוץ (חמש) 5שנים לפחות במהלך  (שתי) 2למציע ניסיון מוכח של  .ז
, גורמים, אנשים (חמישה) 5 נדרשות המלצות של לפחות .לרבות המלצות, יש לצרף תיעוד ניסיון.המשנה בתחום הייעוץ המבוקש

העבודות לכל  /השירות /שנים שקדמו להגשת הבקשה את הייעוץ (חמש) 5-מוסדות ותאגידים שהמציע סיפק להם ב, גופים, רשויות
 .תחום ההתמחות אליו מגיש המציע את מועמדותו

 . של המציעתעודת הזהותשל " נאמן למקור"ד כ"י עו"מאושר ע, אם המציע הוא יחיד יצורף לפנייה גם העתק .ח

 ופלט פרטי התאגיד, של תעודת הרישום של התאגיד" נאמן למקור"ד כ"ידי עו-מאושר על יצורף צילום: אם המציע הוא תאגיד .ט
 של רואה חשבון או עורך דין על מורשי יצורף אישור תקףהשותפים וכן /כולל פרטי בעלי המניות, מרשם התאגידים הרלוונטי

 .החתימה מטעם התאגיד

 .זו לפניה המצורף בנוסח, כדין זרים עובדים והעסקת מינימום שכר תשלום על תצהיר .י

הן הכלליים והן הפרטניים לכל , ענף משנה אחד אולם עליו לעמוד בכל תנאי הסף/מציע רשאי להגיש מועמדות להיכלל ביותר מתחום ייעוץ
 .ענף משנה בו הוא מבקש להיכלל במאגר היועצים/תחום ייעוץ

 

: כללי .3

והמועצה אינה , או הזמנה להשתתף במכרז אלא הזמנה לקבל הצעות להיכלל במאגר יועצים בלבד/הזמנה זו אינה משום מכרז ו .א
 .או עם אחרים בהתאם להוראות הדין/ומתן  עם מי ממגישי ההצעות ו-חייבת לקבל כל הצעה שהיא ותהיה רשאית לנהל משא

 :או התחייבות של המועצה/אין בהקמת המאגר משום הסכמה ו .ב

 ;או בפטור ממכרז בפרט, לבצע התקשרות בתחומים נשוא הזמנה זו בכלל (1)

 ;או למי מבין הנכללים במאגר בפרט, הייעוץ בכלל/לבצע פנייה לקבלת הצעות להזמנת השירות (2)

 ;לבחור ביועץ מסוים זה או אחר (3)

 .לרבות מועמדים אשר התקשרו  בעבר עם המועצה, הרישום למאגר חל על כל מציע המבקש להיכלל בו .ג

או , לקיים תחרות בין המצעים השונים או חלקם, לפרסם הזמנה חדשה, המועצה שומרת לעצמה את הזכות לחזור בה מהזמנה .ד
 .לנקוט בכל הליך אחר שתמצא לנכון

או לגרוע יועצים אשר נכללו /לפנות לאיתור יועצים נוספים ו, המועצה רשאית לפי שיקול דעתה לצרף למאגר יועצים חדשים מעת לעת .ה
. והכל בהתאם לצרכיה ולשיקול דעתה של המועצה, במאגר ונמצאו בלתי מתאימים
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או /ולא יהיה זכאי לכל פיצוי ו, או הוצאה בגין הכנת ההצעה להיכלל במאגר היועצים והגשתה/המציע יישא באופן בלעדי בכל עלות ו .ו
 .וזאת בין אם ייכלל במאגר ובין אם יימצא כי אין לכלול אותו במאגר, שיפוי בגין פעולות אלו

 לעסוק שלא,העבודה לקבלת סף כתנאי,להתחייב יידרשו, מטעמו הפועלים כל או עובדיו, עבודה לביצוע יועץ שייבחר כי בזאת מובהר .ז
 .להייבחר העבודה ביצוע עם עניינים ניגוד ליצור עלול או היוצר עניין בכל בעקיפין או במישרין לטפל ולא

 .נקבה בלשון גם היא הכוונה, זכר בלשון הינו הכתוב בו מקום בכל .ח

 ימים 30התשובה לשאלת ההבהרה תינתן תוך .ophra@misgav.org.ilבמייל  לפנות ניתן, להזמנה זו הנוגעת הבהרה שאלת בכל .ט
 .לפי שיקול דעתה של המועצה, לרבות במסגרת מענה מרוכז למספר שאלות, ומעת לעת

 .ידו-על מקובלים והם תנאיו לכל הסכים, להזמנה זו מועמדות המגיש מועמד .י

 .בכתב למועצה שתימסר בהודעה כן לעשות רשאי יהיה, ממאגר היועצים להיגרע שיבקש יועץ .יא

 

 :הגשת הצעות המועמדות .4

 http://www.misgav.org.il: ללא תמורה באתר האינטרנט של המועצה בכתובת את טפסי הצעת המועמדות ניתן להוריד .א

 במלואן למלאם, המסמכים את להוריד, באתר ההרשמה בטופס להירשם יש, המאגר הקמת של והבסיסי הראשון בסבב להיכלל כדי .ב

 באמצעות במסירה מסמכים אותם פי על הנדרשים והאישורים המסמכים כל בצירוף, ההזמנה מסמכי גבי על הבקשה את ולהגיש

. 16:00 בשעה 25.4.17 'ליום דעד , consultants@misgav.org.il: לכתובתPDF  כקובץ אלקטרוני דואר

 

 היועץ בשם הסרוק הקובץ את לכנות יש כן כמו. הבקשה מוגשת לגביהם הייעוץ י/ותחומ, היועץ שם את לציין יש המייל בנושא .ג

 .כאמור הייעוץ ובתחומי

 

 .המועצה רשאית להתעלם מבקשות שהוגשו ללא כל המסמכים הנדרשים .ד

או להאריך את , המועצה תהיה רשאית לקבוע מועד אחרון להגשת בקשה. לעת הזו תהיה פניה זו ללא הגבלת מועד להגשת בקשה .ה
 .הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי, המועד האחרון להגשה כאמור

כמו גם המסמכים ,  לעיל2להצעה יצורפו כל המסמכים המעידים על ניסיונו של המציע וכן כל האישורים והמסמכים הנדרשים בסעיף  .ו
 .והאישורים הנדרשים לכל סוג התמחות ספציפי שהמציע מבקש להיכלל במאגר שלו

 

 

http://www.misgav.org.il/
http://www.misgav.org.il/
mailto:consultants@misgav.org.il
mailto:consultants@misgav.org.il
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: ההחלטה אם להיכלל במאגר .5

דעתם של הגורמים המקצועיים במועצה -תוך הסתמכות על חוות, ההחלטה האם לקבל בקשה להיכלל במאגר נתונה לוועדת היועצים .א
 .או של התאגידים העירוניים שלה/ו

 באישור תדון טרם או לקיים ראיון/נוספות ו הבהרות או/ו מידע לקבל בדרישה מועמד לכל לפנות הזכות את לעצמה שומרת המועצה .ב
 .היועצים למאגר הצטרפותו

או במקומות נוספים /או במועצה ו/ו, לצורך קבלת החלטה תהא המועצה רשאית לשקול ניסיון קודם עם המציע בביצוע עבודות בכלל .ג
טיב , עמידה בלוחות זמנים, למשל, ובכלל זה ישקלו, או בדיקה נוספת שתערוך המועצה/בהתאם להמלצות שיסופקו על ידי המציע ו

 .ועוד, אמינות המציע, ואיכות העבודה

 

 :עדכון המאגר ופרטי יועצים במאגר .6

. על המציעים הרשומים לעדכן מיוזמתם באופן מידי על כל שינוי מהותי

 

 :הליך מסירת עבודות ליועצים שנכללו המאגר .7

 . יועצים שונים לפחות מכלל היועצים שנכללו במאגר באותו תחום3-תפנה המועצה ככלל ל, לצורך מסירת עבודה .א

 .הפנייה תיעשה לפי בחירתה ושיקול דעתה של המועצה .ב

 .היועצים שאליהם פנתה המועצה יגישו הצעות מחיר עבור השירות הנדרש .ג

 .אלא אם קיימים נימוקים מיוחדים לקבלת הצעה אחרת, תימסר העבודה ליועץ שנתן את ההצעה הטובה ביותר, ככלל .ד

כחלק מתנאי ההתקשרות היועץ שייבחר יידרש לערוך ביטוחים כנדרש על ידי המועצה ולהמציא אישור ביטוח בחתימת מבטחו  .ה
 .כתנאי לתחילת הפעילות

 

 :וזאת בין היתר במצבים הבאים, לפי הוראות הנוהל, רשאית המועצה שלא להתקשר עם יועצים מתוך המאגר, מבלי לגרוע מן האמור .8

 או היועצים הנכללים במאגר לא עומדים בתנאים ספציפיים, במאגר היועצים לא נכללים יועצים העוסקים בתחום השירות הנדרש .א
 .לצורך ביצוע ההתקשרות המבוקשת
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 .לאחר שוועדת היועצים נימקה את ההצדקה לכך בכתב, להתקשרות עם יועץ שלא מתוך מאגר היועצים קיימות נסיבות מיוחדות .ב

בכל עת יהיה כל תאגיד עירוני רשאי לנקוט בהליך .על ועדת היועצים של התאגידים העירוניים, בהתאמה,  לעיל יחול7-8האמור בסעיפים  .9

 .להקמת מאגר נפרד

 

. ophra@misgav.org.il עפרה סלצר במייל' לבירורים ניתן לפנות במייל בלבד לגב .01

. ולא תהיה למציע כל טענה בקשר לכך, בנוגע להזמנה זו המועצה באתרבאחריות המציע לעקוב אחר הפרסומים  .11

 

 

, בכבוד רב

, רון שני

 ראש המועצה

  



7 

 

 

פירוט התחומים - ' נספח א

 
 אדריכלות ובניה, הנדסה, תכנון- ' פרק א

  

 תנאי סף תת התמחות תאור התמחות קבוצת התמחות 'מס     

 תוכניות בנין עיר ע"אדריכלות תב   1
ניסיון מוכח בהכנה של לפחות חמש תכניות בנין ערים  ואשר 

 לפחות שלוש מהתכניות אושרו להפקדה בחמש שנים האחרונות

 ('מעון וכד, גן)מבני ציבור קטן  אדריכלות מבנים אדריכלים 2

הליכי רישוי , מפורט, מוקדם )ניסיון מוכח  בתכנון  וליווי הביצוע 
של לפחות  שלושה מבנים בעלי אפיון דומה למתואר  (ופיקוח עליון

בתת ההתמחות המקצועית אליה מבוקש להירשם אשר בנייתם 
 .הסתיימה בחמש השנים האחרונות

 אדריכלות מבנים   3
אולם )מבני ציבור גדול 

, מבנה רב תכליתי, ספורט
  ('בית ספר וכד

הליכי רישוי , מפורט, מוקדם )ניסיון מוכח  בתכנון  וליווי הביצוע 
של לפחות  שלושה מבנים בעלי אפיון דומה למתואר  (ופיקוח עליון

בתת ההתמחות המקצועית אליה מבוקש להירשם אשר בנייתם 
 .הסתיימה בחמש השנים האחרונות

 .לפחות שלוש שנות ניסיון מוכח בתחום רגילה קרינה בלתי מייננת   4

 איכות הסביבה 5
יועץ התייעלות אנרגטית 

 ותכנון בניה ירוקה
 יעוץ ותכנון בניה ירוקה

 (מפורט ופיקוח עליון, מוקדם )ניסיון מוכח  בתכנון  וליווי הביצוע 
של לפחות  שלושה פרויקטים בעלי אפיון דומה למתואר בתת 

ההתמחות המקצועית אליה מבוקש להירשם אשר בנייתם 
 .הסתיימה בחמש השנים האחרונות

 רגילה אקוסטיקת מבנים   6
 (מפורט ופיקוח עליון, מוקדם )ניסיון מוכח  בתכנון  וליווי הביצוע 

של לפחות חמישה פרויקטים אשר בנייתם הסתיימה בשלוש 
 .השנים האחרונות

 צ"פ ומוס"תכנון מפורט שצ אדריכלות פיתוח ונוף פיתוח ונוף 7

מפורט לרבות מפרט , מוקדם  )ניסיון מוכח בתכנון וליווי הביצוע 
של לפחות  (ופיקוח עליון, הליכי רישוי, כתב כמויות ואומדן , מיוחד

לפחות שלושה , ם ששטח כל אחד מהם לפחות  דונם "  שצפי5
 .מהם בוצע  בחמש השנים האחרונות

 נסיון מצטבר של לפחות שלוש שנים בחמש שנים האחרונות  צ"פ ומוס"תכנון מפורט שצ גינון והשקיה   8
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9   
אגרונומים ועורכי נספחי 

 עצים בוגרים
 אגרונומים

ניסיון מוכח של שלוש שנים לפחות בביצוע סקרי עצים בוגרים וליווי 
 .העתקת עצים

 איטום ובידוד תרמי בידוד ואיטום שונות 10
תנאי הסף הכללים הינם קובעים להתמחויות בהם לא נקבע תנאי 

 סף פרטניים

 איטום   בידוד ואיטום שונות 11
תנאי הסף הכללים הינם קובעים להתמחויות בהם לא נקבע תנאי 

 סף פרטניים

 בידוד תרמי בידוד ואיטום שונות 12
תנאי הסף הכללים הינם קובעים להתמחויות בהם לא נקבע תנאי 

 סף פרטניים

 בטיחות שונות 13
אולם , בית כנסת, מעון, גן

 'ספורט בית ספר וכד

תואר ראשון או שני – מהנדס בעל הכשרה בתחום הבטיחות 
או תואר ראשון  או שני ממוסד ,   ממוסד אקדמי מוכר בארץ

 .ל"אקדמי  מוכר בחו

 בטיחות שונות 14
רחובות ומרחב , פים"שצ

 ציבורי

תואר ראשון או שני – מהנדס בעל הכשרה בתחום הבטיחות 
או תואר ראשון  או שני ממוסד ,   ממוסד אקדמי מוכר בארץ

 .ל"אקדמי  מוכר בחו

 רגילה יועץ אקלים שונות 15
תנאי הסף הכללים הינם קובעים להתמחויות בהם לא נקבע תנאי 

 סף פרטניים

 רגילהמעליות  שונות 16
תנאי הסף הכללים הינם קובעים להתמחויות בהם לא נקבע תנאי 

 סף פרטניים

 רגילה עיצוב פנים שונות 17
לפחות שנתיים ניסיון מוכח בתחומים השונים לרבות התמחות 

עיצוב . ס יסודיים"בעיצוב מרחבי למידה אשר מתאים לתלמידי בי
 .סביבה לימודית בלתי פורמלית

 אינסטלצית מבנים מים וביוב 18
אולם , בית כנסת, מעון, גן

 'ספורט בית ספר וכד

 (מפורט ופיקוח עליון , מוקדם  )ניסיון מוכח  בתכנון  וליווי הביצוע 
של לפחות  שלושה מבנים בעלי אפיון דומה למתואר בתת 
ההתמחות המקצועית אליה מבוקש להירשם אשר בנייתם 

 .הסתיימה בחמש השנים האחרונות

 תשתיות ופיתוח הנדסת מים וביוב   19

 (מפורט ופיקוח עליון , מוקדם )ניסיון מוכח  בתכנון  וליווי הביצוע 
כתבי כמויות ואומדנים של לפחות , לרבות הכנת מפרט טכני מיוחד

 שלושה פרויקטים בעלי אפיון דומה למתואר בתת ההתמחות 
המקצועית אליה מבוקש להירשם אשר בנייתם הסתיימה בשלוש 

 .השנים האחרונות
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20 
תאורה תקשורת 

 וחשמל
 חשמל מבנים

בתי ספר , מעונות, גני ילדים
 'וכד

 (מפורט ופיקוח עליון , מוקדם  )ניסיון מוכח  בתכנון  וליווי הביצוע 
של לפחות  שלושה מבנים בעלי אפיון דומה למתואר בתת 
ההתמחות המקצועית אליה מבוקש להירשם אשר בנייתם 

 .הסתיימה בשלוש השנים האחרונות

 תשתיות ופיתוח חשמל תשתיות ופיתוח   21

מפורט לרבות  הכנת , מוקדם  )ניסיון מוכח  בתכנון  וליווי הביצוע 
של לפחות   (אומדנים ופקוח עליון, כתב כמויות, מפרט טכני מיוחד

 שני מתקני תשתית חשמל הכוללים מערכות בקרה ופיקוד אשר 
 בנייתם הסתיימה בשלוש השנים האחרונות

 ס"מורשה נגישות מתו מורשי נגישות 22
מבנה ציבור , פים"שצ, נוף

 ורחובות
 .לפחות שנתיים ניסיון מוכח בתחום

23 
, ניהול תכנון
פיקוח , פרוייקטים

 ובקרה, הנדסי

ניהול פרויקטים ופיקוח 
 הנדסי

 מבני ציבור

ניסיון מוכח בניהול והקמה של מבני ציבור וביצוע עבודות פיתוח 
הניסיון יתייחס ' וכד, שטחים ציבוריים, תשתיות, כבישים)כללי 

: לשלבים להן
. תיאום התכנון, ניהול וליווי התכנון המפורט לביצוע

הכנת מכרזי ביצוע לרבות כתבי כמויות ואומדנים 
. תיאום ופיקוח באתר, ניהול עבודות הביצוע

 מסירה לרשות המקומית או לגורם אחר רלבנטי

24 
קונסטרוקציה 

 וגיאולוגיה
 מבני ציבור קונסטרוקציית מבנים

מפורט לרבות הכנת , מוקדם)ניסיון מוכח  בתכנון  וליווי הביצוע 
של לפחות   (אומדנים ופקוח עליון, כתב כמויות, מפרט טכני מיוחד

שלושה פרויקטים אשר בנייתם הסתיימה בשלוש השנים 
 האחרונות

 רגילה ביסוס מבנים ותשתיות יועץ ביסוס וקרקע 25

מפורט לרבות הכנת , מוקדם )ניסיון מוכח  בתכנון  וליווי הביצוע 
של לפחות   (אומדנים ופקוח עליון, כתב כמויות, מפרט טכני מיוחד

 שלושה פרויקטים אשר בנייתם הסתיימה בשלוש השנים 
 האחרונות

 רגילה מדידות הנדסיות מדידות 26
 עבודות לפחות במיפוי 3ביצוע של , בעל רישיון מדידה בתוקף

 בשנה החולפת' חישובי כמויות וכד, טופוגרפי

 כבישים ותשתיות תנועה ותחבורה תנועה 27

מפורט לרבות הכנת , מוקדם )ניסיון מוכח  בתכנון  וליווי הביצוע 
של לפחות   (אומדנים ופקוח עליון, כתב כמויות, מפרט טכני מיוחד

 שלושה פרויקטים אשר בנייתם הסתיימה בשלוש השנים 
 האחרונות
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 שבילי אופניים תנועה ותחבורה   28

מפורט לרבות הכנת , מוקדם )ניסיון מוכח  בתכנון  וליווי הביצוע 
של לפחות   (אומדנים ופקוח עליון, כתב כמויות, מפרט טכני מיוחד

 שלושה פרויקטים אשר בנייתם הסתיימה בשלוש השנים 
 האחרונות

 כבישים 29
תכינת , הנדסת כבישים
 מבנה מיסעות

 רגילה
ניסיון מוכח בתכנון וליווי הביצוע של תכן מבנה מיסעות  ושיקום 

שביצועם , מיסעות קיימות עבור שלושה פרויקטים לפחות מכל סוג
 הסתיים בחמש השנים האחרונות

 מדידות 30
איתור תשתיות -מדידות

 תת קרקעיות
 רגילה

תנאי הסף הכללים הינם קובעים להתמחויות בהם לא נקבע תנאי 
 סף פרטניים

 מיזוג אויר ואוורור מיזוג אויר ואוורור 31
, אולמות ספורט, מבני ציבור

 .'בתי ספר וכד

מפורט לרבות הכנת , מוקדם )ניסיון מוכח  בתכנון  וליווי הביצוע 
של לפחות   (אומדנים ופקוח עליון, כתב כמויות, מפרט טכני מיוחד

 שלושה פרויקטים אשר בנייתם הסתיימה בשלוש השנים 
 האחרונות

 בטיחות באש תכנון ויעוץ כיבוי אש  32

מפורט לרבות הכנת , מוקדם )ניסיון מוכח  בתכנון  וליווי הביצוע 
של לפחות   (אומדנים ופקוח עליון, כתב כמויות, מפרט טכני מיוחד

 שלושה פרויקטים אשר בנייתם הסתיימה בשלוש השנים 
 האחרונות

33 

 אקוסטיקה

 אקוסטיקה תכנון ויעוץ

מפורט לרבות הכנת , מוקדם )ניסיון מוכח  בתכנון  וליווי הביצוע 
של לפחות   (אומדנים ופקוח עליון, כתב כמויות, מפרט טכני מיוחד

 שלושה פרויקטים אשר בנייתם הסתיימה בשלוש השנים 
 האחרונות

  שנים3ניסיון מוכח ביעוץ ביטוחי של רשויות מקומיות לפחות  ביטוח  יעוץ   ביטוח 34

  שנים5ניסיון מוכח ביעוץ משפטי של רשויות מקומיות לפחות  עריכת דין יעוץ   משפטיות 35

36 

 אדריכלות נוף ,מורשת, נוף

  

/ אדריכלות/ מדעי החברה והרוח/ תואר ראשון במדעי הטבע
 לפי העניין, אדריכלות נוף

  
 חי וצומח חי וצומח

  
  שנות ניסיון מוכח בתחום3לפחות 

  
 שטחים פתוחים  

    

37 

תכנון הנדסי , בניה
 ואדריכלות

 בדיקת היתרי בניה

  

 שנות ניסיון מוכח 5לפחות , הנדסאי בניין או אדריכלות
 .בתחום
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38 

 זיהום קרקע איכות הסביבה

  

, גיאוגרפיה/סביבה/ מדעי החיים/תואר ראשון במדעי הטבע
 לפי העניין

    
 חומרים מסוכנים

  
  שנות ניסיון מוכח בתחום3לפחות 

39 

קרקע והיבטים 
 פיזיים

 הידרולוגיה

  

לפי , הנדסה אזרחית/מדעי החיים/תואר ראשון במדעי הטבע
 העניין

    

מעבדות לחקירת 
   ובדיקת קרקע

  שנות ניסיון מוכח בתחום5לפחות 

40 
 בדיקת תכניות ,  תכנון מרחבי

  
 / משפטים/ כלכלה/תכנון ערים/תואר ראשון בגיאוגרפיה

 ,תכנון ערים  
 מדיניות תכנון

 /הנדסאי אדריכלות/ אדריכלות/ סוציולוגיה  

 ,כלכלה  
 כלכלה עירונית

 לפי העניין, תעשייה וניהול  

 מקרקעין   
 פרוגרמות לתכנון

 .  שנות ניסיון מוכח בתחום5לפחות   

 לבדיקת תכניות לא נדרש ניסיון מוכח   שיתוף ציבור  וניהול תכנון  

     תכנון ערים    

     א"ניתוח תצ    

     קיימות    

     מדיניות מקרקעין    

     ריכוז ניהול וליווי תכנון    

41 GIS  בניה ותחזוקת
מערכות מידע 

גיאוגרפיות 
   ממוחשבות

בעל תעודה המעידה על סיום קורס בתחום המיפוי הגאוגרפי 
ניסיון מוכח של שנה .  שעות לפחות200בהיקף מצטבר של 

 במתן שירותי מיפוי באמצעות תוכנת 2012- לפחות החל מ
ArcGIS Desktopאו בתכנת / וAutocadMapואופיס  

 שמאות מקרקעין שמאות 42

  
 שנות ניסיון 5לפחות . חבר לשכת השמאים תעודת שמאי מקרקעין

 מוכח בתחום
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 קיימות- ' פרק ב 
   

 תנאי סף סוג התמחות התמחות תחום 'מס     

  שנים לפחות3נסיון של  מתכנן תכנון ובקרת תפעול פסולת ומיחזור 1

  שנים לפחות5נסיון של    יועץ רישוי עסקים רישוי עסקים 2

 

 מפעם- ' פרק ג

     

     

  

 תנאי סף

 ניסיון מקצועי השכלה אקדמאית ומקצועית תחום  

1 
הטמעת 

הרפורמה 
 ברישוי עסקים 

מ "או השכלה בתחום רלוונטי ולפי הנחיות וכללי נש/הכשרה ו
או מרצים ועל פי טבלת /להעסקת יועצים ו (ר וחוזרים"תקשי)

 . מ"מחירי נש

, ניסיון ברשויות המקומיות בתחום הרלוונטי, בין השאר, הקריטריונים לבחירת יועץ יכללו
שנים בתחום  (5)ניסיון מקצועי מוכח של לפחות חמש , הכרת רשויות ומחלקות רישוי עסקים

רישוי עסקים והמלצה על ידי מנהל האגף 

2 
יועצים חירום 

 וביטחון

או מי שישמש כיועץ המוביל מטעם מציע שהוא )המציע 
תואר ראשון מאת מוסד להשכלה -בעל תעודת  (תאגיד

גבוהה בישראל או מוסד להשכלה גבוהה בחוץ לארץ שהכיר 
בו לעניין זה מוסד להשכלה גבוהה בישראל באחד 

מדעי , (למעט כלכלה)מדעי החברה : מהתחומים הבאים
, הנדסת תעשייה וניהול, פסיכולוגיה ארגונית, ההתנהגות

או בעל , מנהל עסקים עם התמחות בהתנהגות ארגונית
תעודת תואר שני בתחומים אלה מאת מוסד להשכלה גבוהה 

בישראל או מוסד להשכלה גבוהה בחוץ לארץ שהכיר בו 
 .לעניין זה מוסד להשכלה גבוהה בישראל

ברשויות מקומיות במהלך , "תהליכי ליבה"ליווי תהליכי פיתוח ארגוני של לפחות ארבעה 
המציע ליווה את אחת הרשויות המקומיות אותם ציין לפחות , ובנוסף, שש השנים האחרונות

: תהליכי ליבה הינם. שנתיים במצטבר בשש השנים האחרונות בתהליך ליבה אחד לפחות
מתן מענה רשותי באמצעות העמקה בתרחיש הייחוס בהתאם ; מיפוי ואפיון צרכי הרשות

כתיבת נהלים רשותיים ; בניית מבנה ארגוני לתרחיש הייחוס; לאיומים ברשות בזמן חירום
בניית תכניות עבודה ; הכשרת והדרכת בעלי תפקיד בתחום החירום; בתחום החירום

הובלת תהליך ; הטמעת תהליך ארגוני בתחום החירום; רשותיות לחירום כולל מעקב ובקרה
 . ארגוני ובניית מסוגלות והיערכות לשעת חירום
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3 

מרצים / מומחים
בתחום מנהלי 

 חופים

מ "או השכלה בתחום רלוונטי ולפי הנחיות וכללי נש/הכשרה ו
או מרצים ועל פי טבלת /להעסקת יועצים ו (ר וחוזרים"תקשי)

 . מ"מחירי נש
 שנים בתחום הרלוונטי (5)ניסיון מקצועי מוכח של לפחות חמש 

4 
/  מומחים

מרצים בתחום 
 לוכדי נחשים

מ "או השכלה בתחום רלוונטי ולפי הנחיות וכללי נש/הכשרה ו
או מרצים ועל פי טבלת /להעסקת יועצים ו (ר וחוזרים"תקשי)

 . מ"מחירי נש
 שנים בתחום הרלוונטי (5)ניסיון מקצועי מוכח של לפחות חמש 

5 
מרצים / מומחים

בתחום  פקח 
 סביבה

מ "או השכלה בתחום רלוונטי ולפי הנחיות וכללי נש/הכשרה ו
או מרצים ועל פי טבלת /להעסקת יועצים ו (ר וחוזרים"תקשי)

 . מ"מחירי נש
 שנים בתחום הרלוונטי (5)ניסיון מקצועי מוכח של לפחות חמש 

6 
מרצים / מומחים

בתחום  מים 
 וביוב 

מ "או השכלה בתחום רלוונטי ולפי הנחיות וכללי נש/הכשרה ו
או מרצים ועל פי טבלת /להעסקת יועצים ו (ר וחוזרים"תקשי)

 . מ"מחירי נש
 שנים בתחום הרלוונטי (5)ניסיון מקצועי מוכח של לפחות חמש 

7 
מרצים / מומחים

בתחום  פיקוח 
 וצילום צנרת

או השכלה בתחום רלוונטי ולפי כללים כספיים של /הכשרה ו
 מ "מ ועל פי טבלת מחירי נש"נש

 שנים בתחום הרלוונטי (5)ניסיון מקצועי מוכח של לפחות חמש 

8 
מרצים / מומחים

בתחום  פקח 
 עירוני

או השכלה בתחום רלוונטי ולפי כללים כספיים של /הכשרה ו
 מ "מ ועל פי טבלת מחירי נש"נש

 שנים בתחום הרלוונטי (5)ניסיון מקצועי מוכח של לפחות חמש 

9 
מנהלים 
 אקדמיים

מ "או השכלה בתחום רלוונטי ולפי הנחיות וכללי נש/הכשרה ו
או מרצים ועל פי טבלת /להעסקת יועצים ו (ר וחוזרים"תקשי)

 . מ"מחירי נש
 שנים בתחום הרלוונטי (5)ניסיון מקצועי מוכח של לפחות חמש 

 פיתוח האזור 10
מ "או השכלה בתחום רלוונטי ולפי הנחיות וכללי נש/הכשרה ו

או מרצים ועל פי טבלת /להעסקת יועצים ו (ר וחוזרים"תקשי)
 . מ"מחירי נש

 שנים בתחום הרלוונטי (5)ניסיון מקצועי מוכח של לפחות חמש 
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 סקרים/משובים 11
מ "או השכלה בתחום רלוונטי ולפי הנחיות וכללי נש/הכשרה ו

או מרצים ועל פי טבלת /להעסקת יועצים ו (ר וחוזרים"תקשי)
 . מ"מחירי נש

שנים בתחום הרלוונטי והצגת פרויקטים שבוצעו  (5)ניסיון מקצועי מוכח של לפחות חמש 
 בתחום

12 
יועצים 

 משפטיים

מ "או השכלה בתחום רלוונטי ולפי הנחיות וכללי נש/הכשרה ו
או מרצים ועל פי טבלת /להעסקת יועצים ו (ר וחוזרים"תקשי)

 . מ"מחירי נש
 שנים בתחום הרלוונטי (5)ניסיון מקצועי מוכח של לפחות חמש 

13 
יועצים לנושאים 

כלכליים וימי 
 עיון

מ "או השכלה בתחום רלוונטי ולפי הנחיות וכללי נש/הכשרה ו
או מרצים ועל פי טבלת /להעסקת יועצים ו (ר וחוזרים"תקשי)

 . מ"מחירי נש
 שנים בתחום הרלוונטי (5)ניסיון מקצועי מוכח של לפחות חמש 

14 
רשויות ערביות 

 ודרוזיות

, החברה מדעי: הבאים מהתחומים באחד שני תואר
 תעשייה הנדסת, ארגונית פסיכולוגיה, ההתנהגות מדעי
 התמחות עם עסקים ומנהל ציבורית מדיניות, וניהול

 בתחום הכשרה לבעלי יתרון. ארגונית בהתנהלות
 תואר לחילופין. האסטרטגי והתכנון הארגוני הייעוץ

 של בשלטון המקומי דניהוליבכיר בתפקי וניסיוןאקדמי 
 האחרונות השנים בעשר לפחות שנים חמש

( 4)ארבעה  לפחות של ארגוני פיתוח תהליכי וליווי הטמעה, בביצוע מוכח ניסיון
 ניסיון בעל ובנוסף האחרונות השנים שש במהלך מקומיות ברשויות" ליבה תהליכי"

 במצטבר שנתיים לפחות או ברציפות אחת שנה במשך כאמור מקומית רשותי בליוו
 מוכח ניסיון לבעלי יתרון. לפחות אחד ליבה בתהליך האחרונות השנים בשש

 רשותיות היגוי בוועדת לחברות יתרון. הדרוזי או/ו הערבי במגזר המקומיות ברשויות
 .כולל ארגוני לתהליך

15 
הדרכה בפיתוח 

 ארגוני

מ "או השכלה בתחום רלוונטי ולפי הנחיות וכללי נש/הכשרה ו
או מרצים ועל פי טבלת /להעסקת יועצים ו (ר וחוזרים"תקשי)

 . מ"מחירי נש
 .שנים בניהול הדרכה (5)ניסיון מקצועי מוכח של לפחות חמש 
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16 

- פיתוח ארגוני 
תהליכים 
 כוללניים

מדעי , מדעי החברה: תואר שני באחד מהתחומים הבאים
, הנדסת תעשייה וניהול, פסיכולוגיה ארגונית, ההתנהגות

מדיניות ציבורית ומנהל עסקים עם התמחות בהתנהלות 
יתרון לבעלי הכשרה בתחום הייעוץ הארגוני . ארגונית

לחילופין תואר אקדמי וניסיון בתפקיד . והתכנון האסטרטגי
 .ניהולי בכיר בשלטון המקומי של חמש שנים לפחות

ברשויות מקומיות במהלך , "תהליכי ליבה"ליווי תהליכי פיתוח ארגוני של לפחות ארבעה 
ביצוע מיפוי ואבחון , גיבוש חזון מטרות ויעדים: תהליכי ליבה הינם. שש השנים האחרונות

בניית תהליכי עבודה מתאימים באגפים , פיתוח שגרות ניהול ויכולות ניהול, ארגוני כולל
, חירום וביטחון וכדומה, רווחה, חינוך, ע"שפ, הנדסה, כספים, משאבי אנוש: ממוקדים כגון

בניית , הובלת שינויים פרסונליים ובניית ההסכמות והתמיכה- הטמעת מבנה ארגוני כוללני 
בניית מערך מדידה ובקרה כלל , כולל מעקב ובקרה, תוכניות עבודה מקושרות תקציב

 .על היועץ לצרף מכתבי המלצה מהרשויות בהן בוצע ליווי תהליך הפיתוח הארגוני. רשותיים

17 
/ ליווי מנהלים

 קואצינג

מ "או השכלה בתחום רלוונטי ולפי הנחיות וכללי נש/הכשרה ו
או מרצים ועל פי טבלת /להעסקת יועצים ו (ר וחוזרים"תקשי)

 . מ"מחירי נש

או ניסיון כיועץ ארגוני של /שנים בתחום הרלוונטי ו (5)ניסיון ניהולי בכיר של לפחות חמש 
או תעודת מאמן עם ניסיון של לפחות /שנים בביצוע פרויקטים כוללניים  ו (5)לפחות חמש 

 שנים בתחום הרלוונטי  (5)חמש 
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 חינוך- ' פרק ד
    

     
 התמחות תחום

 דרישות סף

 איכות ותק השכלה 

 פסיכולוגים

 יעוץ 

השכלה רלוונטית 
 לתחום

פסיכולוג מומחה 
בעל מדריך /

 של לפחות וותק
  שנים5

טיפול על )מדריך בנושאי התמחות ספציפיים . מומחה או מדריך
, התערבות ואבחון מערכתי, טיפול קבוצתי, אבחון, סוגיו השונים

עבודה עם הורים , טכניקות טיפוליות, פסיכופתולוגיה למיניה
 .('וכד

 הדרכה מקצועית

 הדרכת הורים

 אבחון

 יעוץ פדגוגי

 אסטרטגיה חינוכית

השכלה רלוונטית 
 לתחום

 שנים נסיון או 5
נסיון ניהולי בכיר 

 שנים 5של 
 לפחות

 ת השכלה רלוונטית בהתאם/ניסיון רלוונטי בתחום ובעל
 חינוך פורמלי

 חינוך בלתי פורמלי

 מ"חנ

 הנחייה מקצועית

 מוזיקה

 תעודה

 שנים נסיון או 3
נסיון ניהולי בכיר 

 5בתחום של 
 שנים לפחות

 עמלנות ת השכלה רלוונטית בהתאם/ניסיון רלוונטי בתחום ובעל

 טבע וסביבה

ס "מתאים  להנחיות לצוות מורים והורי תלמידים בגילאי בי אנתרופולוגיה וחינוך
 מתמחה בפדגוגיה חדשנית וחינוך. יסודי

ת השכלה רלוונטית בהתאם /ניסיון רלוונטי בתחום ובעל חדשנות פדגוגית
 התמחות בחדשנות

משחוק בהוראה 
 ולמידה

ת השכלה רלוונטית בהתאם /ניסיון רלוונטי בתחום ובעל
 התמחות במשחוק בחינוך

שילוב טכנולוגיה 
 בחינוך

ת השכלה רלוונטית בהתאם /ניסיון רלוונטי בתחום ובעל
 התמחות  בטכנולוגיה בחינוך

ת השכלה רלוונטית בהתאם /ניסיון רלוונטי בתחום ובעל תהליכי מדידה והערכה
 התמחות  במדידה והערכה בארגונים ובחינוך

ס "מתאים  להנחיות לצוות מורים והורי תלמידים בגילאי בי חינוך ופסיכולוגיה
 . יסודי
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 רווחה- ' פרק ה
    

 דרישות סף התמחות תחום        

 ניסיון השכלה

1                                                                                                                      
 מטפלים

טיפול זוגי או  זוגיים/  משפחתיים
 משפחתי 

תואר שני בעבודה סוציאלית או 
פסיכולוגיהותעודת מטפל 

 זוגי מוסמך/משפחתי 

  שנות ניסיון לפחות בתחום הטיפול5

מטפלים רגשיים באמצעים 
 יצירתיים

תואר ראשון ותעודת מטפל  טיפול רגשי
 ממוסד מוכר

 שנה ניסיון לפחות בתחום

  

2                                                                                                 
 הדרכות 

בוגר קורס הדרכה   סים"הדרכות מקצועית לעו
 מוכר

תואר שני בעבודה 
 פסיכולוגיה/סוציאלית

  שנות ניסיון לפחות בתחום2

/ תואר ראשון בעבודה סוציאלית  הנחיית קבוצות  הנחיית קבוצות
פסיכו תרפיה ובוגר /פסיכולוגיה 

 קורס הנחיית קבוצות

  שנות ניסיון לפחות בהנחיית קבוצות2

או \ טפול פרטני ו הדרכת הורים
 קבוצתי

תואר ראשון בעבודה סוציאלית 
 או תואר שני  בפסיכולוגיה

 שנות ניסיון לפחות בתחום הדרכת 2
 הורים

ייעוץ בתחומי רווחה שירותים  יועצים 3
 חברתיים קהילה וחוסן

מדעי החברה או 
מתחום הייעוץ 

 האירגוני

תואר ראשון במדעי החברה או 
 אקדמי ם הכשרה ביעוץ ארגוני

  שנות ניסיון לפחות בתחום הייעוץ3
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 פיתוח ישובים- ' פרק ו

    

  

 ניסיון מקצועי השכלה אקדמאית ומקצועית תחום

1 

לפחות תואר ראשון ורצוי תואר  ייעוץ וליווי ישובים 
 שני

בעל ניסיון בתהליכי ליווי בישובים קהילתיים 
  שנים לפחות5במרחב הכפרי של 

2 
בעל ניסיון בתהליכים אסטרטגים במרחב  בעל תואר שני בתכנון ערים תכנון אסטרטגי

  שנים10הכפרי של לפחות 

3 

הנחיית קורסים והדרכות למגזר 
 הכפרי

בעל ניסיון בהעברת קורסים והדרכות למגזר  בעל תואר שני בתכנון ערים
 הכפרי

4 

מתמחים בהתמודדות במצבי חירום 
 וליווי תהליכי בישובים

לפחות תואר ראשון ורצוי תואר 
 שני

בעל ניסיון בהעברת קורסים והדרכות במצבי 
 חירום למגזר הכפרי

5 
הנחיית קורסים והדרכות למגזר 

 הכפרי
לפחות תואר ראשון ורצוי תואר 

 שני
בעל ניסיון בהעברת קורסים והדרכות למגזר 

 הכפרי

6 
לפחות תואר ראשון ורצוי תואר  ייעוץ לחיילים משוחררים

 שני
 בעל ניסיון בייעוץ לחיילים משוחררים

7 
לפחות תואר ראשון ורצוי תואר  הנחיית קבוצות למחפשי עבודה

 שני
בעל ניסיון בייעוץ לחיפוש עבודה במגזר 

 הכפרי

8 
לפחות תואר ראשון ורצוי תואר  הנחייה וקורסים להכוונה מקצועית 

 שני
 בעל ניסיון בייעוץ והכוונה ללימודים

9 
לפחות תואר ראשון ורצוי תואר  הנחייה וקורסים להתנהלות כלכלית

 שני
 בעל ניסיון בהעברת קורסים בנושאי כלכלה

10 
לפחות תואר ראשון ורצוי תואר  ייעוץ למשכנתאות

 שני
 בעל ניסיון בתחום המשכנתא
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טופס הגשת המועמדות - ' נספח ב

 

להלן טופס הגשת מועמדות להצטרף לרשימת היועצים המוזמנים להשתתפות בהליכי נוהל יועצים ובקבלת הצעות מחיר שלמועצה אזורית 
. משגב

 .יש למלא את הטופס על כלל סעיפיו .1

ענף משנה /מציע המעוניין להגיש מועמדות להיכלל ביותר מתחום ייעוץ .יש לצרף לטופס את כל המסמכים והאישורים הנדרשים לבקשה .2

ענף /כמו גם מסמכים ואישורים פרטניים הנדרשים לכל תחום ייעוץ, הנדרשים מכל מציע נדרש לצרף מסמכים ואישורים, אחד או יותר

 .משנה בו הוא מבקש להיכלל במאגר היועצים

בצירוף כל המסמכים והאישורים , יש להגיש את הבקשה על גבי מסמכי ההזמנה, בסיסי של הקמת המאגרכדי להיכלל בסבב הראשון וה .3

 'ליום דעד , consultants@misgav.org.il: לכתובת PDFבמסירה באמצעות דואר אלקטרוני כקובץ  הנדרשים על פי אותם מסמכים

. 16:00 בשעה  25.4.17

 .הבקשה והמסמכים ייבדקו תחילה כדי לוודא כי מולאו וצורפו כמתחייב .4

 .בקשה שהוגשה כנדרש תועבר לבדיקת היחידה הרלוונטית במועצה לקבלת חוות דעת על ההתאמה למאגר .5

וזאת הן בהסתמך על , או במקומות נוספים/לרבות במועצה ו, ניסיון קודם של המבקש, בין היתר, לצורך חוות הדעת המקצועית יישקלו .6

עמידה , בין היתר, עוד יישקלו; ידי בדיקה נוספת עצמאית שתערוך המועצה לפי שיקול דעתה-ההמלצות שיסופקו על ידי המבקש והן על

 .ועוד, אמינות המציע, טיב ואיכות העבודה, בלוחות זמנים

 .המועצה באמצעות נציגיה רשאית לדרוש פגישה עם המבקש טרם הכנת חוות הדעת לוועדת היועצים .7

. חוות הדעת של נציג היחידה המקצועית הינה תנאי יסודי להכללה במאגר היועצים .8

. תובא ההצעה לדיון בוועדת היועצים, לאחר קבלת חוות דעת המחלקה הרלוונטית .9

 .תימסר למציע תשובת המועצה בכתב בהתאם לפרטים שהציג המציע בהצעתו, לאחר קבלת החלטה בוועדת היועצים .01
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 .תימסר למציע החלטה בכתב בדבר אישורו כיועץ הרשום במאגר היועצים של המועצה, החליטה ועדת היועצים לכלול את המציע במאגר .11

 ימים ממועד 15עליה רשאי המציע לערער בכתב תוך , תישלח למציע הודעה מנומקת, מצאה ועדת היועצים שלא לצרף מציע למאגר .21

. סופית החלטת ועדת היועצים בערעור תהיה. קבלתה

, בכבוד רב

מזכירת הועדה , עפרה סלצר

מועצה אזורית משגב 
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לכבוד 

מועצה אזורית משגב 

משגב 

 כנותן שירות/בקשה להיכלל כיועץ:הנדון

נא לציין )בתחומים הבאים , לפי נוהל יועצים ונוהל הצעות מחיר ייעוץ/במאגר היועצים לצורך מתן שירות נותן שירות/הנני מבקש להיכלל כיועץ
: ('פי נספח א-תחומים על

    

    

    

    

 

: נותן השירות המבקש/פרטי היועץ

 (נא להטביע חותמת החברה)עוסק /שותפות/שם החברה

 

 

דוגמת חתימות 

ל "דואכתובת למשלוח דואר 

' פקסטלפון 

סלולארי איש קשר 

": נאמן למקור"ד כ"ידי עו-מקור או מאושר על- חובה לצרף לבקשה את כל המסמכים הבאים 

 .או רישיונות לעיסוק במקצוע הנדרשים על פי דין/אישור בדבר השכלה אקדמית ו .1

 .קורות חיים .2
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 .מ"העתק צילומי של תעודת עוסק מורשה לצורכי מע .3

 או 1976-ו"תשל (אכיפת ניהול חשבונות)י חוק עסקאות גופים ציבוריים "העתק צילומי של אישור תקף על ניהול חשבונות ורשומות עפ .4
 .פטור מניהולם

 ".א"בהתאם לרשימת הענפים וענפי משנה המפורטים בנספח , "חוק רישום הקבלנים"אישור על רישום אצל רשם הקבלנים לפי  .5

 .פי דין בתחום עיסוקו-העתק צילומי של רישיון עסק תקף על פי דין ורישיונות אחרים אשר נדרשים על .6

 . שלותעודת הזהותאם המציע הוא יחיד יצורף העתק של  .7

כולל פרטי ,  מרשם התאגידים הרלוונטיופלט פרטי התאגיד,  של התאגידתעודת הרישוםאם המציע הוא תאגיד יצורף העתק צילומי של  .8
 . של רואה חשבון או עורך דין על מורשי החתימה מטעם התאגידיצורף אישור תקףהשותפים וכן /בעלי המניות

 .העתק צילומי של אישור תקף של רשות המסים בישראל על שיעור המס שיש לנכות במקור מתשלומים למציע .9

 .זו לפניה המצורף בנוסח, כדין זרים עובדים והעסקת מינימום שכר תשלום על תצהיר .01

לרבות , השירות נשוא תחום הייעוץ/השנים האחרונות בביצוע הייעוץ (חמש) 5שנים לפחות במהלך  (שתי) 2מסמכים המוכיחים ניסיון של  .11
 .לענפי המשנה בתחום הייעוץ המבוקש

השנים שקדמו להגשת  (חמש) 5-מוסדות ותאגידים שהמציע סיפק להם ב, גופים, רשויות, גורמים, אנשים (חמישה) 5המלצות של לפחות  .21
 .'העבודות לכל תחום ההתמחות אליו מגיש המציע את מועמדותו כנוסח המופיע בנספח ג/השירות/הבקשה את הייעוץ

 

: הצהרת המציע

. הנני מצהיר ומתחייב כי כל הפרטים והמסמכים המצורפים הינם נכונים ואמיתיים

. נותני השירות של מועצה/אני מתחייב לעדכן את המועצה בשינוי כל פרט מהאמור לעיל אם אכלל ברשימת היועצים

   

חתימה .     ז.שם פרטי ושם משפחה   ת
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המלצות - ' נספח ג

: מועדי הביצוע והיקף, שמות ממליצים, על המציע לפרט את העבודות הרלוונטיות

____________________ טלפון _____________________________________ המזמין 

_________________________________________________________ תיאור העבודה 

_________________________________________________________ מקום ביצוע     

_________________________ : גמר_______________________ :מועד ביצוע התחלה

_________________________________________________ היקף תקציבי של העבודה 

________________________________________________________ אחראי לעבודה 

__________________ טלפון ___________________________ אישר קשר אצל המזמין 

 

: הערות

. יש לצרף המלצות מפורטות בגין כל עבודה שנזכרה לעיל .1

 .הערות והבהרות נוספות ניתן לצרף בנפרד .2

 .ל בדפים נוספים"עבודות נוספות יפורטו במתכונת הנ .3

 

 

________________ : חתימת וחותמת המציע

_______________  : תאריך

 

 
 

  



24 

 1976-ו"תשל, ציבוריים גופים עסקאות ב לחוק2לסעיף  בהתאם תצהיר–' ד נספח

 

ה לעונשים /כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי, לאחר שהוזהרתי כחוק' ____________ ז מס.נושא ת____________ מ "הח, אני
בתנאי המפורט בסעיף לכתב  ("המציע: "להלן) _________________ת הצהרתי זאת להוכחת עמידת /נותן , הקבועים בחוק אם לא אעשה כן

 .הזמנה להציע הצעות

  :כדלקמן, ה בזאת/הנני מצהיר

 .במציע___________ ת בתפקיד /הנני מכהן .א
 .בשמו ומטעמו של המציע, תצהיר זה, ת/ונותן, ת ליתן/הנני מוסמך .ב
  .ממסמכים בהם עיינתי ומחקירה ודרישה שביצעתי, העובדות המפורטות בתצהירי זה ידועות לי מתוקף תפקידי האמור .ג
איסור (עבירות לפי חוק עובדים זרים  (שתי)2-ביותר מ, לא הורשע המציע ובעל זיקה למציע, עד למועד האחרון להגשת הצעות .ד

 (שתי) 2-ואם הורשעו ביותר מ ,1987-ז"תשמ, או לפי חוק שכר מינימום/ ו1991-א"תשנ, )העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים
 .חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה בעבירה, עד למועד האחרון להגשת הצעות– עבירות כאמור 

. 31.10.2002הורשע בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה לאחר יום : משמעו" הורשעו"המונח 

 .או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה בתאגיד (שבעים וחמישה אחוזים)%75החזקה של : משמעו" שליטה מהותית"המונח 

 .זו חתימתי ותוכן הצהרתי אמת, ה כי זהו שמי/הנני מצהיר

 _____________________

                                                                                                        חתימה  

אישור 

כי ביום , ת בזאת/מאשר__________________________מרחוב, (_________. ר.מ)ד "עו__________________, מ "אני הח
ה את /אישר' ______________, ז מס.ה לפי ת/תה עצמו/שזיהה/ת לי אישית/המוכר' ___________גב/ה לפני מר/הופיע_________, 

ה לכל העונשים הקבועים /תהא צפוי/וכי יהא, ה להצהיר את האמת/כי עליו, ה/לאחר שהזהרתי אותו, מה עליה בפני/נכונות הצהרה זו וחתם
 .תעשה כן/אם לא יעשה, בחוק

 ________________

חותמת + חתימה 


