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הזמנה להגיש הצעה לצורך הכללה במאגר יועצים
בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים " 8/16נוהל התקשרויות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות
מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים בפטור ממכרז" (להלן" :הנוהל").
מועצה אזורית משגב (להלן" :המועצה") ,מזמינה יועצים המעוניינים להיכלל ברשימת היועצים של המועצה
(להלן" :מאגר היועצים") ,להגיש בקשה לצרפם למאגר בתחום:
 מטפלים  -משפחתיים/זוגיים.
 מטפלים  -מטפלים רגשיים באמצעים יצירתיים.
 הדרכות  -מקצועית לעו"סים.
 הדרכות  -הנחיית קבוצות.
 הדרכות  -הדרכת הורים.
 יועצים  -רווחה שירותים חברתיים קהילה וחוסן.
פניה זו אינה מהווה מכרז ,ובהתאם דיני המכרזים לא יחולו עליה.
את מסמכי הבקשה להיכלל במאגר ניתן למצא באתר האינטרנט של המועצה:
. https://www.misgav.org.il/uploads/n/1577089872.9426.pdf
או לסרוק את ה QR code
התנאים להכללה במאגר לפי סוג השירות/הייעוץ מפורטים במסמכי ההזמנה באתר המועצה
בקשה חסרה ו/או בקשה שלא מולאה כראוי עלולה להיפסל.
כדי להיכלל במאגר ,יש להגיש בקשה מפורטת בצירוף כל המסמכים והאישורים הנדרשים לה.
בנושא הדואר האלקטרוני יש לציין את שם היועץ ותחומ/י הייעוץ לגביהם מוגשת הבקשה.
כמו כן יש לכנות את הקובץ הסרוק בשם היועץ ובתחומי הייעוץ כאמור.
כל עוד לא תחליט המועצה אחרת ,פנייה זו אינה מוגבלת בזמן ,ובהתאם רשאי יועץ להגיש בכל עת בקשה
להצטרף למאגר היועצים על-פי פניה זו.
הזמנת השירותים תעשה על ידי המועצה על-פי צרכיה מעת לעת ,ואין בהזמנה זו וברישום המאגר כדי לגרוע
מסמכותה או משיקול דעתה של ועדת ההתקשרויות של המועצה לפי הנוהל.
למען הסר ספק ,יובהר ,כי המועצה רשאית להתקשר עם יועצים שאינם נכללים במאגר היועצים בכל דרך
המותרת על פי הדין ואין בהכללת היועצים במאגר כדי לחייב את המועצה להתקשר עם מי מקרב הנכללים
במאגר או מקרה מגישי ההצעות במסגרתו.
בכבוד רב,
דני עברי ,ראש המועצה

ד.נ .משגב  | 2017900טל| 04 - 9902 056 .

www.misgav.org.il

אבטליון | אשבל | אשחר | גילון | דמיידה | הר-חלוץ | הררית-יחד | חוסנייה | חרשים | טל-אל | יובלים | יודפת | יעד | כישור | כמאנה | כמון | לבון | לוטם |
מורן | מורשת | מכמנים | מנוף | מעלה צביה | מצפה אבי"ב | סלאמה | עצמון (שגב) | ערב אל-נעים | פלך | צורית | קורנית
| ראס אל-עין | רקפת | שורשים | שכניה | תובל | אזורי תעשיה :פארק תעשיות משגב ,בר לב | מרכזי שירותים :מרכז קהילתי משגב ,משגב

