
    

   

       

      

   

   

     

   

   

   

       

           

   

   

    

   

  

  

   

                                                                                     

  

   

ולכאבת ימומקה עצומ


ל וכאבומית קמים של המועצה הצעלל כמאגר יויכלהות עלהציע הצהזמנה  


ע דיות שרדוהיות עוצקמתדובועצוע יבלםציועיהרגאבמל לכהילשה קבתשהזמנה להג


ולבאכתיוממקה ועצמ-כרזטור ממפים בנוומים שחתים בן מיוחדאמוי סיחו אות חיומומ


ר עונים על כל תנאי הסף את יועצים אשה") מזמינה בזצהמוע"(להלן:המועצה המקומית כאבול  


ות שרוהדת מקצועיות עבודו לביצועם היועציר גאבמ להיכלל הצעותהציע ל , המועצהר אתבטים רהמפו


מים שונים. מיוחדים בתחוון מאו יחסי אומומחיות ידע 


ת יאשרה יהתוא יהשה עצהל כל לקב מתחייבתה אינמועצה ה .ם רזיכהמי דינ יחולו לאו ז הזמנהעל 


חרים.א ההצעות ו/או ימ עם מי ממגיש"מולנהל 


.לובתנאי הנוהגשה אף בטרם חלוף מועד ההוראות הנוהל הול בהתאם ללפעלמועצה שמורה הזכות  	


. כאבולד חמדו מוסטפא מנכ"ל מ.מ. וברת המאגר ומידע נוסף נמצא במשראת ח	


ם יארנהם ירחאם יעצמאבט וקנלוה קידבן ועטהל כת אק ודבל , הבקשה מסמכי כלת א לקרוא המציעעל 

ה מאתהי או אה ייטסל שה רקמל כב .םישורדהם יתורישהב יטוה שקבהי אנתת אר וקחלי דכם יצוחנכלו 

 .הרו התנאים והכללים שבמסמכי הבקשבמסמכי הבקשה , יגבר ה לבין האמופרסום זבמור האבין 

ים הנדרשים עד ליום מכהמס בליוויים ולהגישה עצלל במאגר היוכיש למלא את הבקשה להי

ל "בדואו א/ואבול בכד בלבטפא סמוו חמדמר ת המקומיה צעהמול "מנכלידי  13:00ה עשב 04/09/19

לא תתקבל. ד מאוחר יותר עשתוגש במוהצעה  hamudm9@gmail.comבכתובת 

04/08/19 


ב, רד ובכב


סאלח ריאן ' ראש המועצה

 21מתון  1עמוד  
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ולכאבת יוממקת עצומ


ל וכאבומית קמים של המועצה היועצלל במאגר יכלהות עלהציע הצהזמנה  

 הסף יתנא כלל ע עונים אשר מציעים, בזאתה מזמינצה") "המוע :להלך( כאבול מקומיתה מועצ .1
יות ומומח ידעות רשהדוועיות צמקת עבודו לביצועם ועצייגר במאיכלל הלהצעות ע יצהלשלהלך, 
(8ה נקתלם אתהבת אזום ינושם ימוחתבם ידחוימן ומאי סחיו אם מיוחדי  ,זים)מכר(ת העיריו לתקנות )3
 1950-א "התשי המקומיותת המועצוו לצת ביעיהרת לתוספ )3(8ף יעסלם אתהבו 1987-ח"תשמ

ת"). ירוש"ה(להלך : 

לנכון, ולהזמין לעת, בכל דרך שתמצא  תה לעדכן את מאגר היועצים מעתו. המועצה שומרת על זכ 2

ו בלתי ים אשר נכללו במאגר ונמצאשל גריעת יועצדרך גר ו/או באטרף למיועצים נוספים להצ

מתאימים. 

ה. עצומהי של נתונה לשיקול דעתה הבלעדל מציע במאגר אי הכללתו שו ל הכללתו אע. ההחלטה  3

י פלעויה צרכפי ל ע , לעתעת מ,הרכיציפלעהמועצהידי  עלה תעשת ורישה הזמנת כי ,בהריו .4
 ,הצבמועה החתימ ה מורש כללי ידל עבכתב ו מראש כדין ייחתם אשרות רהתקשם הסכו/או הזמנה 
 בכדיו ו/אר גבמא מהכלוליםם שהכלם שירותית בהזמנועצה המת א חייבל י דכב זהר מאגלה סינכבואין 
יו מ מכל תביעה ו;אוה דרישו א;ו טענהל כהא ת לאץ וליוע ,והשכלף היקב יועץ עםת קשרוהתח להבטי
.קשר לכךבהוא וסוג ש

 במאגר םנכללי שאינם יועצים עםר להתקש רשאית תהא המועצהי כ ,ריובה , תוקפסת עינמל.5
.יןבכל דרך אחרת אפשרית לפי הדהיועצים 

 . ובתנאי הנוהלה גשאף בטרם חלוף מועד ההוראות הנוהל הול בהתאם לפעהזכות ללמועצה שמורה  

ם רישוו נ תיר מאגבם הרישו שכך ,רבמאגם לרישו מטעמוד ממוע להציעו עלי,ד בתאגימדובר של ככ .6
ל עו הניסיון,נאי תובם הכלליי בתנאיםד לעמוע המציל ע המציע,ם מטעי רלוונט מקצוע בעלשל שמי 

מוד בתנאי הניסיון . המועמד לע

ד חאל כלס חיבת ודרפנת ושקבש יגהלי אשרד חאת ו חמת הם וחתמר תויל בער היכ אשר מבקש .7
התמחותו . מתחומי 

 04/09/19ם ליוד ע הנדרשיםים מכהמס בליוויווי בלי היועציםר במאגלהיכלל ה שקהב אתש גילהש י .8
ובת תכבל "אובדו א/ואבול בכד בלבא פוסטמדו חמר ממית והמק המועצהל "מנכלידי  13:00ה עשב

hamudm9@gmail.com  תר לא תתקבל.מועד מאוחר יובהצעה שתוגש

ל "אודלץ בוקהת אח ולשלו PDFט בפורמאחד  לקובץסרוק) ל( לאגדש י ,סמכים מוהה שקהבאת .9
ש יוץ עה על מספר תחומי ייעיע, מגיש הצצכי ככל שהמ ,מובהר hamudm9@gmail.comבת וכתב

נפרדת לכל ייעוץ מוצע. יש הצעה להג

ו ו;א מסמךת וספהשלדרות זכו כלע למציה תהי ולא סופית חינה ,הוגשה אשר ,המציע ת עהצ .10
מהצעתו .שאי לחזור בו רוכן לא יהא  כל שינוי שהוא או/ומעטפה 

 21ך ותמ 2עמוד  
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כאבול מקומית מועצה 
כאבול המקומית המועצה של יועצים במאגר להיכלל הצעות להציע הזמנה 

או בהם האמור מן להסתייג  ,בהםלמחוק בהם, להוסיף הבקשה, מסמכי את לשנות רשאי אינו המציע  .11

 .כלשהיבדרך עליהם להתנות 

על עליו שחלה חובה או זכות כל להמחות או להעביר רשאי יהא לא היועצים במאגר ייכלל אשר המציע  .12

ובכתב. מראש המועצה הסכמת קבלת ללא וזאת  ,הבקשהתנאי פי 

ית רשאותהיה שהיא הצעה כל לקבל מתחייבת אינה והמועצה ם, יהמכרזדיני יחולו לא זו הזמנה על  .13

הבלעדי. דעתה שיקול לפי אחרים עם או 1וההצעות ממגישי מי עם מו"מ לנהל 

לפרסם  ,ההצעותלהגשת המועד את ך ילהארמהזמנה, בה לחזור הזכות את לעצמה שומרת המועצה  .14

 .לנכוןשתמצא אחר הליך בכל לנקוט או חלקם או השונים המציעים בין תחרות לקיים  ,חדשההזמנה 

 .המועצהבאתר ותפורסם למציע תישלח התחומים לפי וסיווגו במאגר המציע הכללת על הודעה  .15

 :המאגרעדכון  .16

בעל מפתח עובד עזיבת  :לדוגמא .שהשתנונתונים מיידי באופן מיוזמתם לעדכן הרשומים המציעים על 

 .אחרמהותי שינוי וכל אחרת חברה רכישת  ,בעלותהחלפת התמחות, 

נקבה. ללשון גם הכוונה זכר, בלשון תינו התפקיד תיאור בו מקום בכל כי  ,מודגש .17

 :היועציםלמאגר לכניסה סף תנאי  .18

 :ובמצטברבעצמם הבאים התנאים בכל העומדים מציעים רק זו להזמנה הצעות להגיש רשאים 

 :כללייםתנאים 

להוכחת  iדין פי על הנדרשים במקצוע לעיסוק רישיונות בעל ;ןאו רלוונטי אקדמי תואר בעל  . 18.1

 .השכלהאישורי לצרף המציע על זה תנאי 

שחלה ככל והאדריכלים), המהנדסים בפנקס (כגון, הרלוונטי המקצועי בפנקס רשום המציע  . 18.2

 .רישיוןהעתק לצרף המציע על זה תנאי להוכחת  iרישום חובת 

 ,שנים(שלוש)  3לפחות של עיסוקו בתחום  ,ומוכחקודם מקצועי ן יוניסבעל להיות המציע על  . 18.3

להלן. כמפורט  ,הספציפייםמהתחומים יותר או באחד ר יותארוך ניסיון התבקש כן אם אלא 

במקרה משרד פרופיל ו אביחיד שמדובר במקרה חיים קורות לצרף המציע על זה תנאי להוכחת 

 .בתאגידשמדובר 

עמו, ההתקשרות דרכי לרבות  ,פרויקטכל מטעם קשר איש 1נציגופרטי פרויקטים רשימת 

 .יועצים)למאגר הצטרפות (בקשת זה הזמנה לכתב א' כנספח המצורף לטופס בהתאם 

מקומיות. יות רשומול בעבודה המציע ניסיון פירוט 

לצרף יש וכן,  .מהנדסיםשל הסמכה ותעודות שמית רשימה צוות, העסקת נדרש שבו במקרה 

מציע. הי דיעל מועסק הצוות לפיו חשבון רואה אישור 

 21תוך מ 3עמוד 



כאבול מקומית מועצה 
כאבול המקומית המועצה של יועצים במאגר להיכלל הצעות להציע הזמנה 

תנאי להוכחת כדין. בישראל רשום להיות עליו בתאגיד שמדובר ככל מורשה, עוסק תינו המציע  .18.4

נאמן העתק או מס/ יועץ או חשבון מרואה שומה/ מפקיד תקף אישור  :לצרףהמציע על זה 

כדיו ספרים ניהול אישור לצרף יש נוסף מורשה. עוסק תינו שהמציע כה על המעיד למקור, 

 .הניכוישינוי על או במקור מס ניכוי מביצוע פטור על המסים רשות של תקף ואישור 

הרלוונטי. הרשם מטעם ותדפיס התאגדות :תעודת לצרף יש בתאגיד שמדובר ככל 

בהליכי נמצא אינו כי חי"-היינו /'עסק אודות חשבון רואה דעת חוות ימציא תאגיה שהינו מציע 

 .'~יחכ"עסק החברה של קיומה המשך על אזהרה קיימת לא כי וכן רגל פשיטת או פירוק 

 .1976ו-  11תשלציבוריים, גופים עסקאות בחוק הקבועים בתנאים עמידה  .18.5

לכתב ב' כנספח המצורף התצהיר בנוסח המציע, של תצהיר  :לצרףהמציע על זה תנאי להוכחת 

המציע. מטעם מוסמך מצהיר ידי על חתום זה/ הזמנה 

המנהל לחוזר בהתאם המועצה ידי על להעסקתו הנוגע בכל עניינים בניגוד עומד אינו המציע  .18.6

:2/2011הפנים משרד של הכללי 
יועצים בהעסקת עניינים לניגוד חשש ולמניעת לבדיקה נוהל 11

מקומיות". ברשויות חיצוניים 

לכתב ג' כנספח המצורף הטופס את למלא יש לנוהל, המצורף השאלון את למלא המציע על 

זה. הזמנה 

פרטי לצרף יש  .זההליך נשוא בתחום יעץ בהם אשר מקומיות) רשויות (עדיף ממליצים רשימת  .18.7

ישיר. וטלפון תפקיד תיאור שמות קשר, אנשי 

ידי -על חתום שהוא סוג מכל תאגיד תינו שהמציע ובמקרה ידו על חתום המציע מאת תצהיר  .18.8

הורשע לא המציע לפיו בו, השליטה ומבעלי ממנהליו אחד כל ידי ועל מטעמו החתימה מורש 

גופו כנגד  1977ז-  11התשלהעונשין, חוק פי על בעבירה ו;או המדינה בטחון נגד בעבירה בפלילים 

הורשע, שאם או קלון, עמן שיש בעבירות או רכוש/ בעבירות או מוסר בעבירות ו;או אדם/ של 

 .)l 1ב (נספח הדין. גזר מתן מיום שנים  10לפחות חלפו 

את הכוללת במועצה היועצים וועדת תתכנס ההצעות בחינת לשם  :המציעיםלמאגר כניסה  .18.9

הרלוונטי. המחלקה האגף; מנהל ישתתף כן כמו המשפטי. היועץ המועצה, גזבר המועצה, מזכיר 

הסף תנאי בכל עומדים אשר מציעים רק היועצים במאגר יכללו בבקשות. תדון זו ועדה 

 .לעילהקבועים 

על בחתימה לרבות זה היועצים למאגר כניסה אין כי לכך מודע מעביד-המציע עובד יחסי העדר  .18.10

מי ו;או המועצה לבין מטעמו מי ו;או מעובדיו עובד ו;או בינו ליצור כדי ההתקשרות הסכם 

ביצוע לצורך ידו על יועסקו אשר העובדים כל וכי שותפות, יחסי או מעביד עובד יחסי מטעמה, 

עובד יחסי המועצה לבין בינם יהיו ולא בלבד כעובדיו וייחשבו יהיו זו בקשה נשוא התחייבויותיו 

שהוא. וסוג מיו מכל מעביה 

 21מתוך  4עמוד 



כאבול מקומית מועצה 
כאבול המקומית המועצה של יועצים במאגר להיכלל הצעות להציע הזמנה 

פרטים ובירור ם יפרטהשלמתתליו  .19

ההצעות הגשת שלב לאחר מהמצעים, אחד מכל לדרוש רשאית תהא ההתקשרויות ועדת  .19.1

היתר, וביו לרבות נקוב, זמן תוך חסרים, מסמכים ו;או אישורים או 1ומידע להשלים לבקשה, 

עמידה ותוכח טכנית בהשלמה שמדובר ובלבד הסף, בתנאי המציע של עמידתו בחינת לצורך 

על  .הבלעדידעתה שיקול פי על והכל לבקשה, ההצעות להגשת האחרון למועד עובר הסף בתנאי 

אשר במועד עמידה אי  .לוהוקצב אשר הזמך במסגרת והנדרש החסר את להשלים יהא המציע 

 .ההצעהלפסילת להביא עלולה למציע יוקצב 

את להזמין רשאית תהיה המועצה בחירתו מהליך וכחלק במאגר להיכלל היועץ בחירת לפני  . 19.2

הצעתם, בדבר פרטים בירור לצורך מקצתם, או כולם הבלעדי, דעתה שיקול פי על  ,המציעים

הרלוונטיים המציעים, בהצעת הוגשו אשר מידע או למסמכים ביחס הסברים קבלת לרבות 

בתנאי המציע של עמידתו יכולת הוכחת לרבות המציע הצעת לטיב ביחס החלטה קבלת לצורך 

הסף. 

למסמכי הנדרש המידע או במסמכים חסרה הצעה לקבל מתחייבת עצה והמאיך  ,האמוראף על  .19.3

 .שהיאסיבה מכל הבקשה את לבטל רשאית והמועצה שהיא הצעה כל או  ,הבקשה

ההצעות בחינת  .20

הפנים משרד ל  11מנכחוזר פי על במועצה ההתקשרויות ועדת תתכנס ההצעות בחינת לשם  .20.1

כן כמו למועצה. המשפטי היועץ וכן המועצה גזבר המועצה, ל 11מנכאת הכוללת  812016

י כפועצים יה בבקשות תדון זו ועדה ועץ. יהלבחירת הרלוונטיים המחלקה ;האגףמנהל ישתתף 

זו. בקשהפי על שיוגשו 

איך אולם  ,לעילהקבועים הסף תנאי בכל עומדים אשר מציעים רק היועצים במאגר יכללו  . 20.2

 .כלשהיהצעה לקבל המועצה את לחייב בכדי באמור 

ו;או הזוכה ההצעה בחירת בעת שיקוליה, במסגרת לשקול רשאית תהיה ההתקשרויות ועדת  .20.3

תהא כך בתוך  .המציעשל כולת יוהתרתק  ,הביצועכושר  1ניסיונו 1אמינותות א ,ההצעותבחינת 

להם אחרים גופים או 1ומקומיות ות ירשושל בהמלצות להתחשב ההתקשרויות ועדת רשאית 

הבקשה. נשוא לשירותים הדומים בהווה, או בעבר  ,שירותיםאו 1ושירות המציע סיפק 

או קודמת התקשרות בגין עמו רע ניסיון למועצה אשר מציע היכר לזכייה שמועמד שיתברר ככל  .20.4

רצון שביעות חוסר קיים אחרת ברשות המציע ביצע אשר קודמת בהתקשרות כי למועצה נודע 

ננקטו אשר משפטיים בהליכים מעורבותו לרבות  ,בעברהמציע ידי על ניתן אשר השירות מטיב 

תהא  .רצוןשביעות חוסר בשל אחרים ם ימזמינמצד עמו ההתקשרות הופסקה או 1ונגדו 

 .במאגרלהיכלל אחר מציע ולהעדיף שיקוליה במסגרת זאת לשקול רשאית המועצה 

ליועצים עבודות מסירת תליו  .21
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כאבול מקומית מועצה 

כאבול המקומית המועצה של יועצים במאגר להיכלל הצעות להציע הזמנה 


 : כדלקמן המפורט באופן תיעשה מחיר הצעת בקשת לצורך במאגר שככללו ליועצים הפנייה


שנכללו היועצים מכלל שונים, יועצים 3- ל לפנות רשאית המועצה ספציפי, נדרש שירות לכל ביחס 


 .התחום באותו במאגר

 יגישו המועצה פנתה שאליהם היועצים דעתה. שיקול פי ועל המועצה של בחירתה לפי תיעשה הפנייה

 .הספציפי השירות בגין לקבל מבקשים הם שאותה מחיר הצעת

 נימוקים קיימים אם אלא ביותר, הטובה הכספית ההצעה את שכתן ליועץ העבודה תימסר ככלל,

 הפכיה בהליך שיקבעו מיוחדים/אחרים פרמטרים ע"פ ו;או אחרת הצעה לקבל שיירשמו מיוחדים

 ליועצים.

 ביטוח (כולל המועצה ידי על ככדרש ביטוחים לערוך יידרש שייבחר היועץ ההתקשרות מתנאי כחלק

 הביטוח יועצי דרישות פ 11ע מקצועית) אחריות וביטוח שלישי צד כלפי חבות ביטוח מעבידים, חבות

 .פעילותו לתחילת כתנאי מבטחו בחתימת ביטוח אישור למועצה ולהמציא למועצה

 : המאגר מתבצע לגביהם ההתמחות תחומי פירוט להלן .22

 אדם נח .22.1

 סוציאליות. וזכויות פנסיה שכר, .22.1.1

 הנדסה .22.2

 ציבורי לפרויקט מתככן אדריכל, .22 2.1.

 מפורטות) ותוככיות ע11 תב לתכנון אדריכל .22 2.2.

22.2  נוף אדריכל . 3.

 פכים מעצב .22.2.4

 וקוכבכציוכאלית) קלה (בכית אזרחי מהנדס קונסטרוקטור, . 22.2.5

 מודד .22 2.6.

 קרקע יועץ .22.2.7

 כגישות יועץ . 22.2.8

 בטיחות יועץ .22.2.9

 תחבורה יועץ .22.2.10

22.2  כבישים מתכנן . 11.
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כאבול מקומית מועצה 
כאבול המקומית המועצה של יועצים במאגר להיכלל הצעות להציע הזמנה 

.22.2.12 

.22.2.13 

.22.2.14 

.22.2.15 

.22.2.16 

.22.2.17 

.22.2.18 

.22.2 .19 

.22.2.20 

.22.2.21 

.22.2.22 

.22.2.23 

.22 .2.24 

.22 .2.25 

.22.2.26 

.22.2.27 

.22.2.28 

.22.2 ~.9 

.22.2 .30 

.22.2.31 

.22.2.32 

ג הידרולו 1קוזינמתכנן 

באש בטיחות יועץ 

חשמל מתכנן/מהנדס 

ביוב מים  ,אינסטלציהמתכנן 

אוויר מיזוג מתכנן 

אקוסטיקה יועץ 

תאורה יועץ 

בניה מפקח 

תשתיות מפקח 

פרויקטים מנהל 

פרוגרמתי יועץ 

שרטט 

ביצוע על ופיקוח אומדנים, נקודתי, תכנון תשתיות-הכנת /שיפוץלעבודות פרויקטור 

 .חשבונותאחרי מעקב כולל 

ורישוי ע 11תבלקידום פרויקטור 

בדרכים בטיחות ממונה 

מקרקעיו שמאות 

איזון לטבלאות י שמא

קרינה י יועצ

ספורט מתקני יועץ 

זמנים לוחות יועץ 

עזר חוק תחשיבי להכנת יועצים 

להציג ההנדסה בתחום עים יהמצדרשו יי לעיל, ם יהמפורטם יהכלליהסף לתנאי מעבר  :הערה

 .מקומיותרשויות עם ורצוי ם ישנ 5מ- פחות לא של מקצועי ניסיון 

ומנהלה כללי אגף 

.22.3 

22.4 . 
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כאבול מקומית מועצה 
כאבול המקומית המועצה של יועצים במאגר להיכלל הצעות להציע הזמנה 

אפליקטיביות. מערכות והטמעת ליווי פיתוח, פרויקטים ניהול עירוני- לתקשוב יועץ  .22.4.1

פיתוח, הכוללים פרויקטים ניהול שירותי במתן שנים  5של ניסיון  :הנדרשהניסיון 

צריך היועץ משתמשים.  1,500מעל המשרתות אפליקטיביות מערכות והטמעת ליווי 

המחשב. במדעי ראשון תואר בעל להיות 

במגזר בדגש מנהלים ליווי עיסוקים, ניתוח אירגוניים, שינויים הובלת אירגוני- יועץ  .22.4.2

ניסיון שנות  7:ניסיוןדרישות המקומית. ברשות אירגונית תרבות והטמעת הציבורי 

של גודל בסדר מקומיות ברשויות יתרון הציבורי במגזר התמחות אירגוני בייעוץ 

מנהלים פיתוח אירגוניים, שינויים של והטמעה בליווי  1כאבול מקומית מועצה 

בלמידת התמחות דומה. גודל סדר בעל בארגון בכירה להנהלה ויעוץ ארגוני ופיתוח 

ייעוץ הארגונית הפסיכולוגיה בתחום שני אקדמי תואר בעל להיות היועץ על עמיתים. 

 .אימוןו;או עמיתים למידת של קורסים בוגר וניהול. ותעשיה ס "עו ,ארגוני

מחשב בישומי ואישיות קבוצתיות הדרכות מחשב- בישומי אישי וייעוץ הדרכות  .22.4.3

באמצעים עבודה תהליכי לייעול ייעוץ הספק. של ניידים מחשבים באמצעות 

ניהול כלי והטמעת ושיטות לארגון ייעוץ  .בארגוןהקיימים ופתרונות טכנולוגיים 

אופיס, מחשבים, בהדרכת ניסיון שנות  5:הנדרשהניסיון העבודה. לייעול ממוחשבים 

באמצעות יעילים עבודה תהליכי הטמעת זה ובכלל הלקוח בבית כרום גוגל  ,פרזי

ו;או הוראה או 1וארגוני ייעוץ בתחום ראשון תואר  :השכלה .קיימיםמחשב יישומי 

וניהול. תעשיה הנדסת או ;וושיטות ארגון או ;ומחשבים 

והדרכות השירות מוקדי בתחום ארגוני ייעוץ שירות- והטמעת תפיסה אירגוני יועץ  .22.4.4

בייעוץ ניסיון שנות  7:הנדרשהניסיון השירות. והטמעת השירות תפיסת בנושא 

והטמעות לתפיסת והדרכות הציבורי במגזר השירות מוקדי בתחום התמחות ארגוני 

במדעי ראשון תואר  :כדרשתהשכלה  .דומהגודל בסדר בארגונים שירות תרבות 

מוקדים מנהלי בהדרכת התמחות וניהול. תעשיה ו;או עסקים מנהל או /והחברה 

 .המקומיותברשויות השירות וקידום 

המים האנרגיה בתחום בעלויות לחיסכון ופיננסי כלכלי ייעוץ פיננסי- יועץ  .22.4.5

לפחות ראשון תואר בעל  .ציבורייםבגופים ייעוץ שנות  7של ניסיון  .והתקשורת

וניהול. תעשיה או עסקים מכהל או הכלכלה בתחום 

של פרויקטים שני של מוכח עבודה ניסיון בעל ציבור- ויחסי פרסום 1מיתוגיועץ  .22.4.6

דעת. וחוות המלצות לצרף יש  ,המוניציפליבתחום רצוי ציבורי בגוף מיתוג 

חינוך  .22 5.
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כאבול מקומית מועצה 
כאבול המקומית המועצה של ועצים יבמאגר להיכלל הצעות להציע הזמנה 

.22.5 .1 

.22.5.2 

.22.5 .3 

.22.5.4 

תברואה  .22.6

.22.6.1 

.22.6.2 

.22.6.3 

.22.6.4 

כללי  .22 7.

.22.7.1 


.22 .7.2 


.22 .7.3 


.22 .7.4 


פדגוגית תכנית וליווי הפעלת הטמעת פדגוגית· תכנית וליווי הפעלת הטמעת 

אקדמי תואר ניסיון שנות  3:הנדרשהניסיון ציבור. במוסדות או מקומיות ברשויות 

והיכרות ידע אחר. רלוונטי תואר כל או הרוח או החברה מדעי מקצועות או בחינוך 

 .החינוךמערכת עם 

במחקר ניסיון ת- ווחינוכימדויות ילבתוכניות מסגרות של וניטור מדידה הערכה 

או והערכה במדידה אקדמאית השכלה  .שנים 3של חינוכיות עבודות וניתוח 

 .סטטיסטיקה

 .שנים 3של חינוך במוסדות עיצוביים פרויקטים בביצוע ניסיון עבדוה· סביבת עיצוב 

עבודה. סביבת בתחום החינוך מערכת דרישות עם היכרות 

חינוך. מערכות עם היכרות קבוצות. בהנחיית ניסיון קדו- ימקבוצות של הערכות 

ראשון תואר שנים.  3של סיון י נ .מסכםח 11דווכתיבת מיקוד קבוצות בהעברת ניסיון 

 .החברהאו המדינה מדעי או בפסיכולוגיה 

אשפה פינוי מכרזים, להכנת לרבות הסביבה איכות 

מפגעים פינוי 

י וליוומכרזים להכנת לרבות מחזור 

וליווי מכרזים להכנת לרבות גינון 

שמאים 

וליווי מכרזים להכנת לרבות טוח יב

עסקים י רישו

וטיאוט 

במועצה המחשוב מערכות ותפעול לבקשה ליווי לרבות מחשוב 
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 כאבול מקרמית מועצה
 כאבול המקומית המועצה של יועצים במאגר להיכלל הצעות להציע הזמנה

 שכר ץ וע י .22 7.5.

 והיטלים. אגרות ארנונה/ בנושא וחיובים שומות לבדיקת יועץ .22.7.6

 רב, בכבוד

 המועצה ראש 1ריאן סאלח

 כאבול מקומית מועצה

 ההזמנה לכתב א' נספח
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כאבול מקומית מועצה 

כאבול המקומית המועצה של יועצים במאגר להיכלל הצעות להציע הזמנה 

כאבול מקומית יועצים-מועצה למאגר הצטרפות בקשת 

 :היוע;ץחברהשם  .1

מספר  .2

ח.פ:1ת.ז .3 

 4. :כתובת

 5. :טלפוןמספר 

 6. :היועץשל ההתמחות תחומי 

המעידיםומסמכים קו"ח לצרף יש קבע. דרך היועץ י /lעהמועסק המקצועי הייעוץ צוות אודות פרטים  .7 

 .פורמליתהשכלה על 

השכלה התמחותתחום  שםמלא 

זאת. לצייו יש מקומיות- רשויות עם ניסיון שיש ככל קודמות. ייעוץ עבודות פירוט  .8

טלפוןהעבדוה ~הפרויקטשם  סיום תאריך תאריך מזמין 

התחלה העבדוה 1הייעוץהחברה ;הרשות

 :לצרףיש בקשה ל .9
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כאבול מקומית מועצה 
כאבול המקומית המועצה של יועצים במאגר להיכלל הצעות להציע הזמנה 

זהות. תעודת דף צילום 	 •

 /בנiאגידומדובר במקרה תאגיד יישום תעודת 	 •

כחוק ניהול על ואישור במקור מס ניכוי אישור  .מוסףערך מס לענייו מורשה כעוסק יישום אישור 	 •

 .מוסמךמסיועץ או מוסמך רוווח או שומה, מפקיד בתוקף 

 /חייםקורות 	 •

 .לעילההצעה במסמכי כנדרש פלילי רישום העדר תצהיר 	 •

טלפון מספרי (לרבות ממליצים ופרטי המלצות מכתבי פורמלית. השכלה על המעידות תעודות 	 •

 .הממליץ)תפקיד ותיאור ישירים 

ההזמנה ב לכת 'בנספח 
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כאבול מקומית מועצה 
כאבול המקומית המועצה של צים ועיבמאגר להיכלל הצעות להציע הזמנה 

 1976ו- 11תשלציבוריים, גופים עסקאות לחוק ב  2לסעיף בהתאם תצהיר 

את לומר עלי י כ ,כחוקשהוזהרתי לאחר ------ו סמז .תנושא ------מ ''החאני 

עמידת להוכחת זאת י הצהרתת 1נותן ,כןאעשה לא אם בחוק הקבועים ם ילעונש צפוiיהאהיה וכי האמת 

הצעות. להציע הזמנה לכתב בסעיף המפורט י בתנא )t1המציע t1:(להלן 

 :כדלקמןבזאת, ה /מצהירי הננ

 .--במציע--בתפקידת 1מכהןהנני 	 .א

המציע. של ומטעמו בשמו זה, יר תצהת, 1ןותונ ,ליתןית 1מוסמןהנני 	 .ב

רה יומחקנתי ייעבהם ממסמכים האמור, י דיתפקמתוקף לי ידועות זה י ריבתצההמפורטות העובדות 	 .ג

 .שביצעתיודרישה 

לפי רות יעב(שתי)  2מ- ביותר  ,למציעזיקה ובעל יע המצהורשע לא  ,הצעותלהגשת האחרון למועד עד 	 .ד

שכר חוק לפי ו;או  1991א- 11תשנהוגנים), תנאים והבטחת כדיו שלא העסקה (איסור זרים עובדים חוק 

להגשת האחרון למועד עד כאמור- עבירות י) (שת 2מ- ביותר הורשעו ם או t 1987ז-  11תשמ ,מינימום

 .בעבירההאחרונה ההרשעה ממועד לפחות אחתשנה חלפה  ,הצעות

-ו~אתשמכרישוי), הבנקאות בחוק כמשמעותם  :משמעם "יטה/ושלו- החזקה" /ו  ,11טהישלאמצעי t1ם יהמונח

. 1981 

מאלה- ד אחכל משמעו,  "עילמצזיקה בעל ''המונח 

 i .1המציעידי על שנשלט תאגיד 

 2. :מאלהאחד 

iיע במצהשליטה בעל  א. 

המציע,של כאמור הרכב לבמהותו דומה  ,ןייהענלפי  ,וישותפאו מניותיו י בעלשהרכב תאגיד   .ב

 iהמציע של פעילותו לתחומי במהותם דומים אגיד התשל יו פעילותותחומי 

.העבודהשכר תשלום על יע המצמטעם שאחראי מי   .ג

ששולטמי בידי מהותית שליטה שנשלט אחר יד תאגמהותית- שליטה שנשלט יד תאגהוא המציע אם  .3 

 .במציע

 .31.10.2002יום לאחר שנעברה ה ירבעבחלוט ין דבפסק ע הורש :משמעו 11הורשעו 11המונח 

מסוים בסוג ותר יאו  tאחוזים שה יוחמ)שבעים  75%של (החזקה  :משמעו 11מהותית~ושליטה המונח 

 .בתאגידשליטה אמצעי של
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כאבול מקומית מועצה 

כאבול המקומית המועצה של יועצים במאגר להיכלל הצעות להציע הזמנה 


אמת. הצהרתי ותוכן חתימתי זו  1שמיזהו כי מצהי;ךה הנני 

חתימה 

אישור 

מרחוב  ,),____ .ו.מ(ך  11עו 1

ביום כי בזאת, ת 1רמאש

החוומ אני 

לי ת 1המוכרגבו 1מרלפני ה 1הופיע 1

1מס ת.ז לפי ה 1עצמותה 1שזיהה1אישית -----
עליה מה /וחתםזו הצהרה נכונות את ה /אישר 1

הקבועים העונשים לכל צפו;יה תהא 1יהאוכי האמת, את להצהיר ה 1עליוכי  ,ה1אותושהזהרתי לאחר  ,בפני

 .כןתעשה 1יעשהלא ם א ,בחוק

חותמת +חתימה 

ההזמנה לכתב  1ב' נספח 
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כאבול מקומית מועצה 

כאבול המקומית המועצה של צים יועבמאגר להיכלל הצעות להציע הזמנה 

פלילי רישום העדר תצהיר 

וכי האמת את לומר עלי כי כחוק/ שהוזהרתי לאחר מסו ת.ז נושא החוומ אני 

עמידת להוכחת זאת הצהרתי ת 1נותך 1כךאעשה לא אם בחוק הקבועים לעונשים צפוי;ה אהיה 

 .הצעותלהציע הזמנה לכתב בסעיף המפורט בתנאי "המציעוו)  :ךלהל(-----

 :כדלקמןבזאת/ ה 1מצהירהנני 

מורשה הנני במציע; שליטה בעל מנהל; הנני במציע ------בתפקיד ת 1מכהךהמציע~ הנני 	 .א

במציע. חתימה 

פי על בעבירה ו;או המדינה בטחון נגד בעבירה בפלילים הורשעו לא ו יומנהלבו השליטה ובעלי המציע 	ב. 

בעבירות או רכוש, בעבירות או מוסר בעבירות ו/או אדם, של גופו ככגד  1977-ז  11התשל 1העונשיוחוק 

 .הדיךגזר מתך מיום שנים  10לפחות חלפו  /הורשעשאם או  1קלון עימך שיש 

בו;מנהליו. השליטה בעל המציע~ של ומטעמו בשמו  lזהתצהיר  lונותך;ת ,ליתךת 1מרסמןהכי ג. 

רה יומחקעיינתי בהם ממסמכים האמור/ תפקידי מתוקף לי ידועות זה בתצהיר המפורטות העובדות  .ד

 .שביצעתיודרישה 

אמת. הצהרתי ותוכך חתימתי זר שמי, זהר כי ה 1מצהירהנני 

חתימה 

אישור 

מרחוב  ,).____ .ו.מ(ער"ד  ,

ביום כי  /בזאתת 1מאשר

החוומ 	אני 

לי המרכ;ךת 

1---- 1מס.ז תלפי ה 1עצמרתה 1שזיהה1אישית עלית מה /וחתםזו הצהרה נכונות את אישר;ה -

הקבועים העונשים לכל ה 1צפויתהא 1יהאוכי האמת, את להצהיר ה 1עליוכי ה, 1אותושהזהרתי לאחר בפני, 

כך. יעשה;תעשה לא אם בחוק/ 

גב' 1מרלפני ה /הופיע ,

חותמת +חתימה 

ג' נספח 
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כאבול מקומית מועצה 
כאבול המקומית המועצה של יועצים במאגר להיכלל הצעות להציע הזמנה 

חיצוניים יועצים בהעסקת עניינים לניגדו חששולמניעת לבדיקה "נוהל  :Z1Z011הפנים משרד נוהל 

עניינים לניגדו חששלאיתור שאלון מקומיות"- ברשויות 

 :אישייםפרטים 

שםמשפחה 

פרטי שם 

לידהשנת  זהות מס' 

מיקדו וביש1עיר רח' כתובת 

ניידטלפון  ת יבבטלפון 

ועיסוקים ם יתפקיד .1

אחורה שנים (ארבע)  4של לתקופה קודמים ועיסוקים ותפקידים וכחיים נועיסוקים תפקידים פירוט 

 .)1וכדת 1כיועץית, 1כקבלןבתאגי,ד משרהת 1כנושא ,ת1כעצמאיה, /כשכיר(לרבות 

 .ב) 11וכיועמותה שותפות, (חברה, סוג מכל בתאגיד לתפקידים ם גלהתייחס נא  •

 .בהתנדבות)ם ידיתפקגם לצייו (וש בהתנדבות או בשכר לתפקידים להתייחס נא  •

העסקה תאריכי האחריות ותחומי התפקיד של הפעילות תחומי וכתובתו המעסיק שם

המעסיק 

 :ייםציבורתפקידים  .2

 .לעיל 2בשאלהוינו צשלא ציבוריות וכהונות י הציבור רות יבשם יתפקידפירוט 

אחורה. שנים (ארבע)  4שללתקופה קודמים ם ידיולתפקנוכחיים לתפקידים גם להתייחס א נ

התפקדימילוי תאריכי  התפקיד הגוף 

 :מקביליםבגופים או בדירקטוריונים חברות  .3

הם אם ו י באחרים, גופים או רשויות תאגידים, של מקבילים בגופים ו אבדירקטוריונים חברות פירוט 

ציבוריים. שאינם אם וביו ציבוריים 
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כאבול מקומית מועצה 
כאבול המקומית המועצה של יועצים במאגר להיכלל הצעות להציע הזמנה 

התחלת תאריך גוף 1רשות1התאגידשם 

ותאויד הכהונה עיסוקו ותחום 

סיומה 

<דירקטור הכהונה סוג 

בעלי מטעם או חיצוני 

שמדובר ככל המניות. 

השני- וג מהסבדירקטור 

גם) לפרט נא 

מיוחדת פעילות 

כגון  1בדירקטוריון

או בוועדות חברות 

אחרים תפקידים 

 .חורהאם ישנ(ארבע)  4של לתקופה קודמות ולכהונות נוכחיות לכהונות חס ילהתינא 

 :המקומיתהרשות לפעילות קשר .4

לפעילות שירות, המקבל כאזרח שלא קשר, או זיקה בו, ענייו בעל שאתה לגוף או ל,ך היו או יש, האם 

קשר או זיקה זה (ובכלל אליו הקשורים לגופים או לעבו,ד מועמןךת ה 1אתשבה המקומית הרשות 


רים אחלגופים או לעבו,ד מועמןךת ה ןאתשבה המקומית הרשות טת ישבשלסטטוטוריים לתאגידים 


 ?אליהם) קשור א שהו


קשר או ה זיקכל ו לציינא אחורה. שנים רבע) א(4של ולתקופה נוכחיים שרים קוללזיקות להתייחס נא 


 .מפורטבאופן 

בו מקבילים ם יבגופאו  ,רקטוריכדמכהן או 1ובגוף חזקות אלו שיש מי כל לרבות בגוף- ענייו" בעל "

בתאגיד ענייו כבעל שלא אחזקה לפרט צורך כאין לו חיצוני יועץ ו /אוותו אמייצג ו ;אובו עובד ו ;או

 1בבורסהםיהנסחרם אגידיבת 1968 1ח-  11התשכער,ך ניירות בחוק כמשמעו 
(. 

:י1פרטכן, אם לא 1כן

 1968ט  11תשכער,ן רות יניק חרל 3סעיףו 

תאגיד ב ,ענייו""בעל 

דירקטורת ולמנשרשאי מי  ,בוההצעה מכוח או התאגיד של מונפק ההמניות ון המיותר ו אאחוזים מישה בחשמחזיק מי  .1 

אן י, הכללו כמנהלאו התאגיד של כדירקטור שמכהן מי הכללי, ו מנהלאת או התאגיד של ירקטורים דמהותר י "אואחד 

י רשאאו  ,בוה עההצבוח מכאו שלו, המונפק המניות מהון תר ו י או אחוזים וחמישה עשרים ק זיח מ כאמור שאדם ד יתאג

זו- פסקה ;לעניו שלו מהדירקטורים ר יותו אאחוזים הישמוחעשרים ות למנ

;הקרןבנכסי םהכלוליהערך יירות בנכמחזיק בנאמנות משותפות להשקעותן קרמנהל ו ארי  )א(

-נאמן"",הזיך לענ ;האמוריםהערך יירות בנכמחזיק אמן נהאת גס ו יראנאמן, ת מצעובאן ר ע רות יבנים אדק זיהח  )ב(

 )2( )א( 46ף יסעלפי כמשמעו סדר להכנאמן תפקידו וח מכ רק ערן רות יי נבשמחזיק מי מעט ולרישומים חברת למעט 

 ;הכנסהמס לפקודת  102בסעיף כהגדרתו ובדים, לעות מנילהקצאת כנאמן, או  )ו(

 2. ;ישומיםרחברת מעט לאגי,ד ת של בתחברה 
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כאבול מקומית מועצה 
כאבול המקומית המועצה של יועצים במאגר להיכלל הצעות להציע הזמנה 

משפחה. קרובי לגבי  5-2בשאלות כאמור תפקידים פירוט  .5

משפחתך. קרובי י לגבל ילע 5-2בסעיפים כאמור,  ,תפקידיםפירוט 

 .בלבדבהווה ולכהונות לתפקידים להתייחס יש 

(למשל, לעיל בשאלות שנדרשו הרלבנטיים והפרטים המשפחתית הקרבה סוג הקרוב, שם את לפרט נא 

 ,הכהונההתחלת תאריך  ,עיסוקוותחום התאגיד שם את לפרט יש בדירקטוריון, חברה זוגך בת 1בןאם 

בדירקטוריון). מיוחדת ופעילות הכהונה סוג 

 .שולחנךעל שסומך ומי צאצא הורה,  ,זוג בiןבת-11"קרוב

על לך ידוע האם ינים יענניגוד של במצב להעמידך העלולים קרוביך, של או שלך ועניינים תפקידים  .6

לניגוד חשש של במצב אותך להעמיד שעלולים קרוביך, של או שלך לעיל, פורטו שלא ועניינים תפקידים 

 ?מועמiדתה 1אתשאליו בתפקיד עניינים 

 .שולחנךעל שסומך ומי צאצא הורה, זוג, בת 1בן"קרוב"- 

:י1פרטכן, אם לא 1כן

של במצב להעמידך שעלולים מקרוביך ושל האחרים קרוביך של ועניינים כהונות עיסוקים,  ,תפקידים .7

קרוביך של ם יאחרועניינים כהונות עיסוקים,  ,תפקידיםעל לך ידוע האם עניינים לניגוד חשש 

קרובים ם יחברזה )ובכלל מקורביך של או לעיל, בשאלות להתייחס התבקשת לא שאליהם האחרים, 

ה 1אתשאליו בתפקיד עניינים לניגוד חשש של במצב אותך להעמיד שעלולים  ,עסקיים(ושותפים 

ת? 1מועמד

 .ראשונהמדרגה שאינם ם יולקרובזוגם ולבני לאחים גם להתייחס נא 

של ועיסוקים תפקידים (לדוגמא לעיל  7-1בשאלות כשאלת שעליהם לנושאים במיוחד להתייחס נא 

הרשות לפעילות להם שיש וקשר  ,מקביליםבגופים או ם יוניבדירקטורחברויות אלה, קרובים 

המקומית). 

:י1פרטכן, אם לא 1כן
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כאבול מקומית מועצה 
באבול המקומית המועצה של יועצים במאגר להיכלל הצעות להציע הזמנה 

ם יסוקיועם ייחקורות פירוט  .8

בעבר סוקים יעופירוט השכלה הכוללות  ,השאלוןמילוי ליום מעודכנות חיים קורות בנפרד י 1צרףנא 

 9ף יסע במסגרת שצורף לקובץ נוסף קובץ לצרף צורך אין  ,לבכם(לשימת  .םיכיתארכולל ובהווה, 

לעיל(. 

ואחזקות -נכסיםב' חלק 

במניות אחזקות  .9

של ו אשלך כלשהם, עסקיים ם יבגופשותפות או בעקיפין או במישרין  ,םידיבתאגמניות החזקת רוט יפ


 .קרוביך


בתאגידים -1968ח 11התשכער,ך רות יינבחוק כמשמעו בתאגיד ענייו כבעל שלא אחזקה לפרט צורך (אין 


 .בבורסה)הנסחרים 

התאגי1דהגוף עיסוק תחום ב- החזקות (אם המחזיק שם הגוף 1התאגידשם

 %המועמד) ו אינהמחזיק 

האם עניינים לניגוד חשש של במצב להעמידך עשויים בהם שימוש או מכירתם  ,שאחזקתםנכסים  .10

עשויים בהם שימוש או מכירתם  ,שאחזקתם,ך יקרובבבעלות או בבעלותך ם יאחרנכסים קיימים 

מועמד? אתהשאליו התפקיד עם עניינים גוד ינשל במצב להעמידך 

 .שולחנךעל שסומך ומי צאצא  ,הורה ,זוגבת 1-בן 11קרוב 11

:י 1פרטכן, אםלא- 1כן

משמעותי בהיקף כספים חבות  .11
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כאבול מקומית מועצה 

כאבול המקומית המועצה שליועצים במאגר להיכלל הצעות להציע הזמנה 


או לחובות ערב או כספים חייב  /ישנםאם  /העסקייםמשותפיך מישהו או קרובייך  /ה/אתהאם 


 ?כלשהםלהתחייבות 


שולחנך. על שסומך ומי צאצא  ,הורהוג, זבת 1-בן 11יקרוב1


 :י 1פרטכן, אם לא- 1כן

שלא  /אחריםנכסים על לך ידוע האם עניינים לניגוד חשש של במצב דך ילהעמם יהעלולאחרים ם ינכס .12

נא  ?מועמ;ךתה /אתשאליו בתפקיד ם יניענילניגוד חשש של במצב אותך להעמיד ם יישעשו /לעילפורטו 

של עסקיים), ושותפים קרובים חברים זה (ובכלל מקורביך של קרובי,ך של של,ך ם ילנכסלהתייחס 

 .בהםענייו בעלי הם מקורביך או שקרוביך גופים ושל בהם ענייו בעל שאתהגופים 

 .ראשונה מדרגה שאינם ולקרובים זוגם ולבני לאחים גם להתייחס נא 

 ,בעקיפיןבין במישרין בין  ,בוהצבעה זכויות ו/או בגוף אחזקות לו שיש מי -לרבותבגוף  //ענייו'ובעל 

 .לוחיצוני יועץ ו;או אותו מייצג או 1ובו עובד ו;או בו מקבילים בגופים או בדירקטוריון מכהן או ;ו

 :י 1פרט ,כן-אםלא 1כן

 :כי בזאת ה /רימצה____מספרז ת.----מטהה /החתוםאני 

נכונים מלאים הם ולמקורבי~ לקרובי לעצמי, בקשר זה, בשאלון י שמסרתים והפרטדע יהמכל  .1

 iואמתיים 

 Z1מתוך  ZOעמוד 




כאבול מקרמית מועצה 

כאבול המקומית המועצה של יועצים במאגר להיכלל הצעות להציע הזמנה 

 אלא אישית מידיעה הס ולמקורבי, לקרובי לעצמי, בקשר זה, בשאלון שמסרתי והפרטים המידע כל .2

 לי ידועים אינם הפרטים שבו במקרה וזאת הידיעה, למיטב היא ההצהרה כי במפורש נאמר כן אס

 i אישית מידיעה לי ידועים אינם ו;או בחלקם ו;או במלואם

 חשש של במצב להיות לי לגרוס שעלול אחר ענייו כל על לי ידוע לא בשאלון שמסרתי לפרטים מעבר .3

 .התפקיד עם עניינים לניגוד

 במילוי עניינים לניגוד חשש של במצב להיות לי לגרוס שעלול ענייו בכל מלטפל להימנע ת1מתחייב אני .4

 בנושא. המקומית הרשות של המשפטי היועץ של הנחייתו לקבלת עד התפקיד,

 הדברים במהלן 1יתעוררו או בשאלון הצהרותיי בתוכן שינויים יחולו שבו במקרה כי ת1מתחייב אני .5

 ביועץ איוועץ עניינים, לניגוד חשש של במצב אותי להעמיד שעשויות מראש, נצפו שלא סוגיות הרגיל,

 .הנחיותיו לפי ואפעל בכתב הרלוונטי המידע את לו אמסור המקומית, הרשות של המשפטי

 חתימה

 21 מתון 21 עמוד
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