
 

 מועצה אזורית גולן

 מאגר יועציםבצורך הכללה ל הצעההזמנה להגיש 

 

"נוהל התקשרויות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע  8/16בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים 
)להלן:  1.6.17ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים בפטור ממכרז" ואשר ייכנס לתוקפו החל מיום 

 קולחי וכן: החברה הכלכלית ליישובי הגולן בע"מ והתאגידים העירוניים גולןאזורית מועצה , "(הנוהל"
ברשימת היועצים המעוניינים להיכלל נותני שירות/יועצים "(, מזמינה המועצה" :במקובץ )להלן  "מבע גולן

בתחום אחד או במספר תחומים כפי  מאגר"(, להגיש בקשה לצרפם למאגר היועציםשל המועצה )להלן: "
 המפורט ברשימת התחומים המצורפת.

 .יחולו עליה לאדיני המכרזים בהתאם פניה זו אינה מהווה מכרז, ו

 : ניתן לקבל, ללא תמורה, באתר האינטרנט של המועצה, בכתובתלהיכלל במאגר את מסמכי הבקשה 
http://m.e.golan.org.il. 

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

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

גבי מסמכי הבקשה,  יש להגיש את הבקשה על, המאגר הקמת של והבסיסי הראשון בסבב להיכלל כדי
לכתובת  PDFבאמצעות דואר אלקטרוני כקובץ  מסירהבצירוף כל המסמכים והאישורים הנדרשים לה ב

etir@megolan.org.il    12:00 בשעה, 23.5.2017שלישי, כ"ז אייר תשע"ז,  עד ליום. 

 

להגיש בכל עת בקשה ובהתאם רשאי יועץ פנייה זו אינה מוגבלת בזמן, כל עוד לא תחליט המועצה אחרת, 
עם זאת, המועצה לא תהיה חייבת לקיים דיון בסמוך לקבלת  .פניה זופי -להצטרף למאגר היועצים על

הצעה שלא תוגש בתוך לוח הזמנים המפורט לעיל, ודיון בבקשה כזו יכול להתעכב עד לריכוז מספר מספק 
 פי שיקול דעתה של המועצה.של הצעות, הכל ל

 

 כדי רישום המאגרוב זו הזמנהב איןפי צרכיה מעת לעת, ו-הזמנת השירותים תעשה על ידי המועצה על
לפי הנוהל  או של כל תאגיד עירוני של ועדת ההתקשרויות של המועצהאו משיקול דעתה לגרוע מסמכותה 

 ."(ועדת היועצים)להלן: "

יועצים בכל דרך הלמען הסר ספק, יובהר, כי המועצה רשאית להתקשר עם יועצים שאינם נכללים במאגר 
מקרב הנכללים  מי עם להתקשר המועצהאת  לחייבואין בהכללת היועצים במאגר כדי  על פי הדיןהמותרת 

 .במסגרתו ההצעות מגישיקרב מבמאגר או 

 לנקוט בהליך להקמת מאגר נפרד.יודגש, שבכל עת יהיה כל תאגיד עירוני רשאי 
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 מאגר היועציםהזמנה להגיש מועמדות להיכלל ב

 והתאגידים העירוניים: החברה הכלכלית ליישובי הגולן בע"מ וכן קולחי גולן בע"מ גולןמועצה אזורית 
המפורטים  בתנאיםהעומדים "( יועציםיועצים ונותני שירות )להלן: ""( מזמינה המועצה: "במקובץ )להלן

" או מאגר היועצים")להלן: במאגר היועצים של המועצה להיכלל  מטעמם להלן, להציע מועמדות
בהתאם להוראות לצורך התקשרות הפטורה ממכרז )אם תמצא המועצה כי קם צורך בכך(,  ,"(המאגר"

ובהתאם ל"נוהל  1958-, תשי"ח()מועצות אזוריות המועצות המקומיותלצו ה יהשנילתוספת  (8)3 סעיף
התקשרויות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים בפטור 

 ממכרז" ממשרד הפנים.

 :נשוא הזמנה זו הייעוץ/השירותתחומי  .1

 .להזמנה זו "אבנספח "מפורטים נשוא הזמנה זו  תחומי הייעוץ ותחומי המשנהרשימת 

 :להצטרפות למאגר כלליים תנאי סףדרישות ו .2

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

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

 לצרף ישבעל תואר אקדמי רלוונטי ו/או בעל רישיונות לעיסוק במקצוע הנדרשים על פי דין.  .א
 .שיונות כאמורי/או רו השכלה אישור

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

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

-תשל"ו ,למציע אישור תקף על ניהול חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים .ד
 העתק או, מס יועץ או ח"רו, שומה פקידמאת הנדרשים  יםאישוראת היש לצרף  .1976

 :כי יםהמעיד ,אישורים אלהמ "נאמן למקור ידי עו"ד כ"-מאושר על

 הכנסה מס פקודת פי על לנהלם שעליו והרשומות החשבונות פנקסי את מנהלהמציע  (א)

 לחילופין או, )מע"מ חוק - להלן) 1976-ל"זהתש ,מוסף ערך מס וחוק

 ולדווח הכנסותיו על השומה לפקיד לדווח נוהג הוא וכי מלנהלם פטורכי המציע  (ב)
 ."ממע חוק לפי מס עליהם שמוטל עסקאות על למנהל

הקבלנים בהתאם לרשימת הענפים וענפי משנה המפורטים בנספח "א" המציע רשום ברשם  .ה
 יש לצרף אישור מתאים. )ככל שקיים רישום לענף הרלוונטי להצעה(.

המציע הוא בעל רישיון עסק תקף על פי דין ורישיונות אחרים אשר נדרשים על פי דין בתחום  .ו
 יש לצרף אישורים מתאימים. עיסוקו.

)חמש( השנים האחרונות בביצוע  5)שתי( שנים לפחות במהלך  2מציע ניסיון מוכח של ל .ז
יש לצרף תיעוד  .העבודות נשוא תחום הייעוץ, לרבות לענפי המשנה בתחום הייעוץ המבוקש

)חמישה( אנשים, גורמים, רשויות,  5נדרשות המלצות של לפחות  לרבות המלצות. ,סיוןינ
את  הבקשה )חמש( שנים שקדמו להגשת 5-המציע סיפק להם בגופים, מוסדות ותאגידים ש

 הייעוץ/השירות/העבודות לכל תחום ההתמחות אליו מגיש המציע את מועמדותו.

המציע לא הורשע בפלילים בעבירה נגד בטחון המדינה ו/או בעבירה על פי חוק העונשין,  .ח
רכוש, או בעבירות שיש כנגד גופו של אדם, ו/או בעבירות מוסר או בעבירות  1977-התשל"ז

שנים מיום מתן גזר דין. במקרה של תאגיד מכל  10עימן קלון, או שאם הורשע, חלפו לפחות 
 סוג שהוא, יחול האמור במורשי החתימה של המציע ובכל אחד ממנהליו ומבעלי השליטה בו.

דת תעואם המציע הוא יחיד יצורף לפנייה גם העתק, מאושר ע"י עו"ד כ"נאמן למקור" של  .ט
 של המציע. הזהות
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של תעודת הרישום  "נאמן למקורידי עו"ד כ"-מאושר על םיצורף צילואם המציע הוא תאגיד:  .י
מרשם התאגידים הרלוונטי, כולל פרטי בעלי  ופלט פרטי התאגידשל התאגיד, 

של רואה חשבון או עורך דין על מורשי החתימה  יצורף אישור תקףהמניות/השותפים וכן 
 מטעם התאגיד.

 ו.ז לפניה המצורף בנוסח, כדין זרים עובדים והעסקת מינימום שכר תשלום על תצהיר .יא

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

 .יועציםה

 :כללי .3

הזמנה זו אינה משום מכרז ו/או הזמנה להשתתף במכרז אלא הזמנה לקבל הצעות להיכלל  .א
-משא, והמועצה אינה חייבת לקבל כל הצעה שהיא ותהיה רשאית לנהל במאגר יועצים בלבד

 .בהתאם להוראות הדין עם מי ממגישי ההצעות ו/או עם אחרים ומתן 

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

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

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

 לבחור ביועץ מסוים זה או אחר; (3)

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

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

לפנות לאיתור מעת לעת, יועצים חדשים המועצה רשאית לפי שיקול דעתה לצרף למאגר  .ה
בהתאם  , והכלונמצאו בלתי מתאימים במאגראשר נכללו ו/או לגרוע יועצים  נוספיםיועצים 
 .ולשיקול דעתה של המועצהלצרכיה 

המציע יישא באופן בלעדי בכל עלות ו/או הוצאה בגין הכנת ההצעה להיכלל במאגר היועצים  .ו
והגשתה, ולא יהיה זכאי לכל פיצוי ו/או שיפוי בגין פעולות אלו, וזאת בין אם ייכלל במאגר 

 כי אין לכלול אותו במאגר. ובין אם יימצא

 ,להתחייב יידרשו, מטעמו הפועלים כל או עובדיו, עבודה לביצוע שייבחריועץ  כי בזאת מובהר .ז
 או היוצר עניין בכל בעקיפין או במישרין לטפל ולא לעסוק שלא ,העבודה לקבלת סף כתנאי

 .ייבחר לה העבודה ביצוע עם עניינים ניגוד ליצור עלול

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

התשובה  .etir@megolan.org.ilבמייל  לפנות ניתן, להזמנה זו הנוגעת הבהרה שאלת בכל .ט
למספר שאלות, מרוכז ימים ומעת לעת, לרבות במסגרת מענה  30לשאלת ההבהרה תינתן תוך 

 לפי שיקול דעתה של המועצה.

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

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

 :הגשת הצעות המועמדות .4

באתר האינטרנט של המועצה בכתובת: ללא תמורה  להורידאת טפסי הצעת המועמדות ניתן  .א
http://m.e.golan.org.il 

באמצעות דואר  מסירהבעל גבי נספח ב' להזמנה זו הצעות המועמדות מפורטות יש להגיש  .ב
בנושא המייל יש לציין את שם היועץ,  .etir@megolan.org.ilלמייל  PDFאלקטרוני כקובץ 

שת הבקשה. כמו כן יש לכנות את הקובץ הסרוק בשם היועץ ותחומ/י הייעוץ לגביהם מוג
 ובתחומי הייעוץ כאמור.

http://m.e.golan.org.il/
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 .הנדרשיםמסמכים מבקשות שהוגשו ללא כל ההמועצה רשאית להתעלם  .ג

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

 הבלעדי.

של המציע וכן כל האישורים והמסמכים  וניסיונלהצעה יצורפו כל המסמכים המעידים על  .ה
לעיל, כמו גם המסמכים והאישורים הנדרשים לכל סוג התמחות ספציפי  2הנדרשים בסעיף 

 שהמציע מבקש להיכלל במאגר שלו.

 :ההחלטה אם להיכלל במאגר .5

-אם לקבל בקשה להיכלל במאגר נתונה לוועדת היועצים, תוך הסתמכות על חוותההחלטה ה .א
 .ו/או בתאגידים העירוניים שלה דעתם של הגורמים המקצועיים במועצה

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

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

 אמינות המציע, ועוד.העבודה, 

 :ופרטי יועצים במאגר עדכון המאגר .6

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

 הליך מסירת עבודות ליועצים שנכללו המאגר: .7

מכלל היועצים שנכללו  לפחות יועצים שונים 3-לתפנה המועצה ככלל לצורך מסירת עבודה,  .א
 במאגר באותו תחום.

 הפנייה תיעשה לפי בחירתה ושיקול דעתה של המועצה. .ב

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

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

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

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

רש, או היועצים הנכללים לא נכללים יועצים העוסקים בתחום השירות הנד היועצים במאגר .א
 .ההתקשרות המבוקשתביצוע לצורך  ם ספציפייםבמאגר לא עומדים בתנאי

להתקשרות עם יועץ שלא מתוך מאגר היועצים, לאחר שוועדת  ותנסיבות מיוחדקיימות  .ב
 בכתב.היועצים נימקה את ההצדקה לכך 

בכל עת לעיל יחול, בהתאמה, על ועדת היועצים של התאגידים העירוניים.  7-8האמור בסעיפים  .9
 יהיה כל תאגיד עירוני רשאי לנקוט בהליך להקמת מאגר נפרד.

 .megolan.org.iletir@ במייל אתי ריימונדניתן לפנות במייל בלבד לגב'  יםלבירור .10

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

 

 

 כבוד רב,ב  

 אלי מלכה  
 ראש המועצה
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 רשימת תפקידי הייעוץ

 חינוך

 
 השכלה ניסיון מוכח דרישות התפקיד תחום עיסוק 

 

1 

כישורי אומנות ברמת  ריכוז תכנית ניצוצות

 מומחה

 הבנה חינוכית 

 כושר ארגון וניהול

בהוראת אומנות ניסיון 

 של שנתיים לפחות

 תואר ראשון
בוגר בית ספר 

 לאומנויות

 

2 

ריכוז תוכניות 

 פדגוגיות

 הבנה חינוכית

 יכולת ארגון

רתיתיחשיבה יצ  

 יכולת להניע עובדים 

ניסיון חינוכי וניהולי 

 מוכח

 תואר ראשון בחינוך

מדריכה פדגוגית  3

 במעונות יום

הדרכה פדגוגית לצוות 

בגולן מעונות היום  

 ניידות בישובים

הדרכת צוות חינוכי 

 במשך שנתיים לפחות

אישור ע"י אגף מעונות 

 היום כמדריכה.

 תואר שני בחינוך לגיל הרך

 ניהול וריכוז תכנית מט"ן ריכוז תכנית מט"ן 4

 כושר ארגון וניהול

ידע והבנה בתחום החינוך 

 המיוחד

ניסיון עבודה בחינוך 

שנים  5המיוחד של 

 לפחות

 תואר ראשון בחינוך מיוחד

קלינאית תקשורת  5

 לתכנית מט"ן

תצפית והדרכת צוות 

 חינוכי בתחום השפתי

ניסיון עבודה בתחום 

שנים  5השפתי של 

 לפחות

תואר ראשון בקלינאות 

 תקשורת

מרפאה בעיסוק   6

 לתכנית מט"ן

תצפית והדרכת צוות 

 חינוכי בתחום המוטורי

ניסיון עבודה בתחום 

שנים  5 המוטורי של

 לפחות

 תואר ראשון בריפוי בעיסוק

ייעוץ ארגוני להובלת  7

תהליכי שינוי 

 פדגוגיים

הובלה והדרכת צוותי 

ניהול לתהליכי שינוי 

 פדגוגיים

הדרכה וליווי של צוותי 

 ניהול.

ייעוץ ארגוני למערכות 

 חינוכיות.

 תואר שני ביעוץ ארגוני

מנתחת התנהגות בבתי  8

 הספר

צוותים ליווי והדרכת 

חינוכיים בניתוח 

 ההתנהגות

 ניידות בין בתי הספר

ניסיון בהדרכת צוות של 

 שנתיים לפחות

 תואר ראשון
תעודת מנתחת 
 התנהגות מוסמכת
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 יעוץ וטיפול

 
 השכלה ניסיון מוכח דרישות התפקיד תחום עיסוק 

מתן טיפול רגשי  מטפלים בדרמה תרפיה 1

לילדים ונוער 

+הדרכת הורים 

טיפוליות  בגישות

 מגוונות

ניסיון עבודה של 

שנים בתחום  3-5

 הטיפול הרגשי.

בעל תואר שני באחד 

מתחומי התרפיות ע"י 

יצירה והבעה )דרמה 

תרפיה, טיפול בתנועה, 

 טיפול באמנות(.

 מטפלים באומנות 2

 מטפלים בתנועה 3

 פסיכולוגים 4

מתן טיפול רגשי 

לילדים ונוער + 

 הדרכת הורים

ניסיון עבודה של 

שנים בתחום. 3-5  

בעל תואר שני 

בפסיכולוגיה, התמחות 

חינוכית או קלינית או 

 התפתחותית.

 הנחיית קבוצות  5

יכולת להנחות 

קבוצה של ילדים או 

מבוגרים לסדרה של 

מפגשים ע"פ תכנים 

 מוגדרים.

שנים  5ניסיון של 

 בתחום.

בעל תואר בתחום 

טיפולי או חינוכי + 

מוסמך תעודה של 

 בהנחיית קבוצות.

מתן טיפול לילדים  קרימינולוג קליני 6

ונוער בהקשר 

 לפגיעות מיניות

שנים  5ניסיון של 

 בתחום

בעל תואר 

 בקרימינולוגיה קלינית.

מדריך \יועץ ארגוני  7 הובלת תהליכי שינוי  

והטמעתם בארגון , 

הדרכת המנהלים 

הצוות\ו  

שנים  5ניסיון של 

 בתחום

אקדמאי שני בעל תואר 

בתחום הפסיכולוגיה או 

יעוץ ארגוני או עבודה 

 סוציאלית

מתן טיפול משפחתי  טיפול משפחתי , זוגי  8

, זוגי או פרטני 

למבוגרים ע"י גישות 

 מגוונות

שנים  5ניסיון של 

 בתחום

בעל תואר שני בעבודה 

סוציאלית או 

פסיכולוגיה עם 

 התמחות בתחום

הרפואה  בנית מערך רכז רפואה בחרום 9

בחירום ביישובי 

הגולן )צח"י רפואה( 

+הכשרתם עפ"י 

 הצרכים.

ניסיון בתחום 

 ארגוני מוכח

בעל תואר ראשון 

בתחומי מדעי החברה, 

 המדינה.
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 משאבי אנוש וכללי

 

 השכלה ניסיון מוכח דרישות התפקיד תחום עיסוק 

 

1 

שנים  3ניסיון מוכח של  יועצ/ת ארגוני/ת

 בתחום.

תכנית עבודה יכולת לנהל 

מותאמת עם יעדים ומטרות 

עבור הייעוץ הרלוונטי עם 

 ליווי מותאם

שנים  3ניסיון מוכח של 

בתחום במגזר הציבורי 

בדגש על רשויות 

 מקומיות.

השכלה אקדמאית 

 בתחום.

השכלה מוכחת 

 בתחום

 

 

 

2 

בתחום  הדרכה

 בטיחות

יכולת להדריך ולהכשיר את 

עובדי המועצה בתחום 

הכללים  הבטיחות עפ"י

 הנדרשים.

שנים  3ניסיון מוכח של 

לפחות בתחום בגופים 

ציבוריים, מוכר ע"י 

הדרישות של משה"פ 

לטובת שמירה על 

 כשירות עפ"י הכללים.

השכלה אקדמאית 

 בתחום.

 

 

3 

בתחום  הדרכה

 נגישות

יכולת להדריך ולהכשיר את 

עובדי המועצה בתחום 

הנגישות עפ"י הכללים 

 הנדרשים.

שנים  3ח של ניסיון מוכ

לפחות בתחום בגופים 

ציבוריים, מוכר ע"י 

הדרישות של משה"פ 

לטובת שמירה על 

 כשירות עפ"י הכללים.

השכלה רלוונטית 

 בתחום.

בתחום  הדרכה 4

מניעת הטרדות 

 מיניות

יכולת להדריך ולהכשיר את 

עובדי המועצה בתחום מניעת 

הטרדות מיניות עפ"י 

 הכללים הנדרשים.

שנים  3ל ניסיון מוכח ש

לפחות בתחום בגופים 

ציבוריים, מוכר ע"י 

הדרישות של משה"פ 

לטובת שמירה על 

 כשירות עפ"י הכללים.

השכלה רלוונטית 

 בתחום.
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 תפעול וסביבה

 

 השכלה ניסיון מוכח דרישות התפקיד תחום העיסוק ד

מנהל  1

 פרוייקטים

ניהול, תיאום, בקרה ופיקוח 

על פרוייקטים באגף לרבות: 

גני שעשועים, מתקני 

משחקים, בניה, וביצוע 

 תשתיות

 5ניסיון עבודה של 

שנים לפחות כמנהל 

פרוייקטים של בניה 

ופיתוח בגופים 

 ציבוריים

מהנדס אזרחי, בעל 

תואר אקדמאי 

המתאים לתחומי 

 העיסוק של הרשות

ניהול , תאום ובקרה ופיקוח  יועץ גינון 2

על קבלן הגינון והנוי, והגינון 

בים הציבוריים במרח

 שבאחריות המועצה

 5ניסיון עבודה של 

שנים לפחות בתחום 

 הגינון והתכנון.

תעודת יועץ 

 גינון/אדריכל נוי

3 

 

מהנדס 

 אקוסטיקה

ייעוץ והכנת תסקירים וחוות 

דעת מקצועית בתחום 

האקוסטיקה, מדידות, רעש, 

 חיזויים וסקרי רעש סביבתי

שנים  5ניסיון של 

מדידות לפחות בייעוץ 

רעש והכנת תכנית 

עבודה ותסקירים 

וחוות דעת מקצועית 

 בתחום האקוסטית

תואר ראשון 

 בהנדסת/אקוסטיקה

יועץ נגישות  4

)מבנים, 

תשתיות 

 וסביבה(

ייעוץ וליווי מקצועיים בתחום 

נגישות מבנים, תשתיות 

וסביבה לרבות מתן מענה לכל 

 צורך בתחומי ההנגשה

 5ניסיון עבודה של 

לפחות בייעוץ שנים 

בענייני נגישות 

למשרדי ממשלה 

וגופים ציבוריים בדגש 

 על רשויות מקומיות

תואר ראשון 

באדריכלות /הנדסה 

אזרחית, רישום 

בפנקס המיוחד 

למורשי נגישות 

 מבנים

יועץ בטיחות  5

 ואש

ניסיון וידע בנושאים הקשורים 

בבניית תכניות בטיחות, 

אישורן, הקמת מערכות 

והדרכה בנושא  בטיחות ייעוץ

בטיחות ואש באירועים 

המוניים, בדקת מבנים 

 מוסדות חינוך

 5ניסיון עבודה של 

שנים לפחות בתחום 

רשויות מקומיות 

ומוסדות חינוך, 

ברישוי אירועים 

המוניים ועבודה מול 

 הרשויות הרלבנטיות.

מהנדס אזרחי עם 

התמחות בבטיחות 

 ואש
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 חקלאות

 

 השכלה ניסיון מוכח דרישות התפקיד תחום עיסוק 

תחום  -הדרכה 1

 שירות שדה

ירקות, ירקות לתעשיה, 

קולחין, זית, רימון, 

שקד, הדרים, אבוקדו, 

פרחים, נשירים, כרם 

 מנגו ותמרים.

שנים או  5ניסיון של 

הכשרה אזורית 

 12רצופה של 

 חודשים.

השכלה על תיכונית בתחום 

 החקלאות

הגנת  -הדרכה 2

 הצומח

מטעים, הדרים, פרחים 

תבלינים, גידולי עלים, 

נוי , גידולי תעשייה, 

 ירקות, זית, גפן, גד"ש.

שנים או  5ניסיון של 

הכשרה אזורית 

 12רצופה של 

 חודשים.

תואר אקדמאי בתחום הגנת 

 הצומח.

מיכון  -הדרכה 3

 וטכנולוגיה

בתי צמיחה מיון ואריזה, 

יישום חומרי הדברה 

 ומיכון למטע.

 שנים או 5ניסיון של 

הכשרה אזורית 

 12רצופה של 

 חודשים.

 תואר אקדמאי בתחום 

תחום  -הדרכה 4

 גד"ש

הובלת הדרכה אזורית 

בגד"ש ריכוז והעברת 

 מידע בין החקלאים

שנים או  5ניסיון של 

הכשרה אזורית 

 12רצופה של 

 חודשים.

 תואר אקדמאי בתחום 

הובלת הדרכה אזורית  הדרכה תחום ירקות 5

בעונה בגידול ירקות 

ומחוץ לעונה,  ריכוז 

והעברת מידע בין 

 החקלאים

שנים או  5ניסיון של 

הכשרה אזורית 

 12רצופה של 

 חודשים.

 תואר אקדמאי בתחום 

בע"ח - הדרכה 6 הובלת הדרכה אזורית  

לבע"ח, ריכוז והעברת 

 מידע בין החקלאים

שנים או  5ניסיון של 

הכשרה אזורית 

 12רצופה של 

 חודשים.

 תואר אקדמאי בתחום 

פרחים - הדרכה 7 הובלת הדרכה אזורית  

לגידול פרחים לסוגיהם 

ריכוז והעברת מידע בין 

 החקלאים.

שנים או  5ניסיון של 

הכשרה אזורית 

 12רצופה של 

 חודשים.

 תואר אקדמאי בתחום 

פירות - הדרכה 8 נשירים, סובטרופי,  

הדרים, כרם זית, כרם 

 גפן, אגוזים.

שנים או  5 ניסיון של

הכשרה אזורית 

 12רצופה של 

 חודשים.

 תואר אקדמאי בתחום 

פטריות - הדרכה 9 הכרת תחום הפטריות  

בארץ ובעולם, יכולת 

העברת המידע וההדרכה 

 בין החקלאים.

יכולת גידול וניסיון 

שנים בתחום  3של 

 הפטריות.
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קרקע - סקרים 10 ביצוע סקר קרקע  

מותאם לפעילות 

מלצות חקלאית כולל ה

 נטיעה

שנים או  5ניסיון של 

הכשרה אזורית 

 12רצופה של 

 חודשים.

 תואר אקדמאי בתחום 

מודד - מדידות 11 תכנון וביצוע תכניות  

מדידה ברשויות 

מקומיות לצורך קידום 

תב"עות, פרויקטים של 

 בניה או פיתוח ועוד.

 5ניסיון עבודה של 

שנים לפחות כמודד 

ברשויות מקומיות 

גופים ציבורייםו/או   

 

 בעל תעודת מודד מוסמך 

מתן שירות ותפעול  תא לחץ 12

בנושא הערכת כמויות 

מים בהשקיה בעזרת 

 מערכת תא לחץ

השתלמות מקצועית 

ובטיחותית ע"י גוף 

 מו"פ אזורי

השכלה על תיכונית בתחום 

 החקלאות

רכז מקצועי לגינון  13

חקלאות \קהילתי

 עירונית 

 * בניית תכנית חקלאית
ותכנית פעילות לכלל 

התושבים המשתתפים 
בגינה הקהילתית ולחבר 

 אותם לעבודת החקלאות,
* בניית מסגרת הכשרה 
והעשרה לפעילי הגינות 

הקהילתיות במטרה לקדם 
התמקצעות בחקלאות 
זעירה ומקיימת )כולל 

 הכשרה קבוצתית(
* העברת הכשרות 

 והשתלמויות.
* הדרכה פרטנית למשתתפי 

ת.הגינה הקהילתי  

* הדרכה בתחום 
 \החקלאות המקיימת
 חקלאות קהילתית.

* ניסיון בהעברת 
קורסים בתחום 

 החקלאות.
* בעלי ידע עדכני 

בתחום החקלאות 
 המקיימת.

 

תואר ראשון בחקלאות)קרקע 

תעודה הנדסאי נוף. \וצמח(  

 

 תיירות

 
 השכלה ניסיון מוכח דרישות התפקיד תחום העיסוק 

תוכן  תיאום, תכנון ו ניהול,  מתכנן תיירות 1

 תיירותי לאתרי הגולן.

 5ניסיון עבודה של 

לפחות שנים 

בתכנון תוכן 

 לאתרי תיירות

 

מעצב ומתכנן תוכן פרסומי  גרפיקאי 2

 לרבות יצירת מעטפת מיתוגית 

 5ניסיון עבודה של 

שנים לפחות 

 בתחום.

לימודי גרפיקה 

 ותוכנות 

3 

 

 צלם וידאו

 

ובימוי.ניהול כתיבה עריכה      5ניסיון של  

 בצילום ועריכה

 לימודי צילום ועריכה

צלם סטילס עם דגש לצילום  צלם סטילס 4

 אירועים

 צילומי נוף ואוירה

שנים  3ניסיון של 

 לפחות

 לא חובה
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 פרט וקהילה 
 

 השכלה ניסיון מוכח דרישות התפקיד עיסוק תחום

 הנחיית קבוצות
יכולות הנחייה והובלה של קבוצות 
מגוונות, הבנת תהליכים קבוצתיים 

 ושלבי התפתחות קבוצה.

שנים במרחב  5ניסיון של 
 הכפרי

השכלה אקדמאית 
 נטיתורלו

 גרפיקה
ותכנון תוכן פרסומי לרבות  עיצוב
  .יצירת מעטפת מיתוגית

שנים לפחות  5עבודה של  ניסיון
 בתחום

  גרפיקה ותוכנות לימודי

 יעוץ עסקי/כלכלי
כלכלים ביישובים הבנת תהליכים 

 בניית תוכניות הבראה.
שנים במרחב  5ניסיון של 

 הכפרי
השכלה אקדמאית 

 נטיתורלו

 ייעוץ ופיתוח ארגוני

פיתוח מנהלים, צוותים ועובדים, 
פיתוח מערכות הניהול האיכותי, 
הדרכה והנחיית קבוצות, פיתוח 

הובלת תהליכי שינוי  אישי,
 והטמעתם בארגון.

 בתחוםשנים  5ניסיון של 
בעל תואר ראשון לפחות, 

בייעוץ ארגוני או תואר 
 נטי אחר.ורלו

 סדנאות והרצאות תוכן
ות בתחומים הקשורים ימומח

 לקהילה, קליטה, ותיקים, צעירים.
שנים במרחב  5ניסיון של 

 הכפרי
השכלה אקדמאית 

 נטיתורלו

תהליכי גישור ובניית 
 הסכמות

ייעוץ וניהול תהליכים אסטרטגיים 
מבוססי דיאלוג בקהילות 

 ובארגונים. 

יםבגישור שנ 5ניסיון של לפחות 
ים רבי וניהול תהליכים דיאלוג

משתתפים בקהילות וארגונים 
 במצבי שינוי.

השכלה אקדמאית 
 נטיתורלו

 פרסום
רעיונות וקריאייטיב, יח"צ, תכנון ורכש 

 השכלה רלוונטית לפחות שנים 3נסיון  מדיה, ניהול מדיה

פיתוח תכנה/מערכת 
 הפעלה

יכולת לפתח תכנה/מערכת לפי 
דרישות המועצה, מתן שירותי 

 השכלה רלוונטית שנים לפחות 3נסיון  תמיכה

 הדרכה אישית

ליווי בעלי תפקיד, הדרכה או אימון 
 אישי. 

ניסיון בהדרכה אישית של 
 שנים. 5לפחות 

 זמינות ונגישות לפגישה שבועית
 בבניין המועצה או בישוב.

לימודים מתחום מדעי 
החברה, לימודי אימון, 

 לימודי הדרכה.

תהליכי צמיחה 
 דמוגרפיים

מומחי ידע בתחום הצמיחה 
הדמוגרפית. יכולת בניית תהליך 

קהילתי לתכנון הצמיחה 
הדמוגרפית והתמודויות עם 

 אתגרים בתהליך הצמיחה.

ניסיון בבניית תהליכי צמיחה 
 במרחה הכפרי. בישובים

זמינות ונגישות לפגישה שבועית 
 בבניין המועצה או בישוב.

  

 תכנון אסטרטגי

מומחי בניית תכנית אב, הובלת 
תהליכים אסטרטגים קהילתיים 

בישובים במרחב הכפרי והן ברמת 
 האזור.

ניסיון מוכח של עבודה עם 
 קהילות במגזר הכפרי.

ניסיון בבניית והובלת תהליכים 
 אסטרטגים.

זמינות ונגישות לפגישה שבועית 
 בבניין המועצה או בישוב.

השכלה אקדמאית 
 ונטיתורל

 שיתוף ציבור

מומחי שיתוף ציבור, הובלת 
והנחיית מפגשי שיא בקהילות סביב 

שיתוף ציבור, מומחי מרחב פתוח, 
 יועצים לבניית תהליך שיתוף ציבור.

ניסיון מוכח בהנחייה והובלה 
של תהליכי שיתוף ציבור 

 במרחב הכפרי. 
זמינות ונגישות לפגישה שבועית 

 בבניין המועצה או בישוב.

 השכלה רלוונטית

 מיתוג

מומחי בניית תהליך קהילתי 
למיתוג קהילה. יכולת הובלת 

התהליך על שותפיו השונים ועל כל 
תהליך שיתוף ציבור  -מישוריו

 ותהליך העיצוב. 

ניסיון בתהליך מיתוג של 
קהילה במרחב הכפרי. זמינות 

ונגישות לפגישה שבועית בבניין 
 המועצה או בישוב.

לימודי עיצוב או אמנות, 
 קבוצות לימודי הנחיית

 סקרים חברתיים

מומחי בניית סקרים חברתיים 
וניתוח תוצאותיהם. בניית מסד 

נתונים והצגת נתונים לקראת קבלת 
 החלטות.

וח גבוהה, עיבוד יכולת נית
והצגת נתונים. יכולת בניית 

 הצגה. 
הכרות טובה עם המרחב 

 הכפרי.
זמינות ונגישות לפגישה שבועית 

 בבניין המועצה או בישוב.

לימודים מתחום מדעי 
 החברה ושיטות מחקר.
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 ייעוץ קהילתי

 -מומחי תוכן מעולם הקהילה
יישויות ניהוליות בישוב הכפרי, 

 הדרכת ועדות בקהילה, 

ניסיון תעסוקתי בתפקיד 
קהילתי והכרות טובה עם 

 המגזר הכפרי.
 יכולת ליווי וייעוץ.

 יכולת הרצאה.
 בעלי ידע עדכני ומהימן.

  
אומנים מנחי תהליך קהילתי תוך  קהילתיתאמנות 

 יצירה משותפת.
 יחסי אנוש מעולים.

 יכולת בניית תהליך קהילתי.
 יכולת אסטטית גבוהה.

הכרות טובה עם המרחב 
 הכפרי.

ניסיון בתהליך קהילתי במרחב 
 הכפרי.

 לימודי אמנות רלוונטיים

 יועץ תעסוקתי

העברת סדנאות לצעירים בנושא 
כתיבת קורות  הכוונה תעסוקתית,

 חיים, השמה
 

שנים במרחב  5ניסיון של 
 הכפרי

השכלה אקדמאית 
 ונטיתורל

 יועץ עסקי

העברת סדנאות בנושא התנהלות 
 כלכלית נכונה

 

שנים במרחב  5ניסיון של 
 הכפרי

השכלה אקדמאית 
 נטיתורלו

 מנחה קבוצות

פורומים של וועדות  -הנחיית קבוצות
 תהליכיםצעירים, יזמים, ליווי ובניית 

 

שנים במרחב  5ניסיון של 
 הכפרי

השכלה אקדמאית 
 ונטיתורל

 
 מנחים מקצועיים

 
 

הנחייה והעברה של קורסים מקצועיים 
 בנושאים שונים

 

שנים במרחב  5ניסיון של 
 הכפרי

השכלה אקדמאית 
 נטיתורלו

 הדרכה שבועית של הפעילות בגינה - מדריך גינון קהילתי 
 ארגון תושבים וגיוסם להקמת הגינה  -
    בניית תכנית קהילתית שנתית בניית  -

 מנהיגות קהילתית בגינה.
בניית צוות היגוי לגינות קהילתיות  -

 אזורי.

ניסיון מוכח בהובלת תושבים  -
 סביבתית.\בפעילות קהילתית

ניסיון בהדרכת קבוצות לאורך  -
 זמן 

 מנהיגות מקומית. תניסיון בבניי -

 תהשכל העל תיכונית רלוונטי

 בתחום.

 

GIS 

 דרישות התפקיד עיסוק תחום
  

 ניסיון מוכח
 

 השכלה

GIS שומים , ממשק למערכות יפיתוח י
 קיימות בתחום תכנון ובניה

שנים עם  3ח של לפחות ניסיון מוכ
 ועדות תכנון ובניה 

 ESRIשום יח עם יניסיון מוכ

 הנדסה / בינוי ערים /
 מחשבים/ גיאוגרפיה 

GIS  תמיכה של שרתי 
GIS שומים ואתרים יפיתוח י 

 

  ESRlח עם מוצרי ניסיון מוכ
AGOL     שרתGIS   ופורטל  

 שנים 5לפחות 

 הנדסה / בינוי ערים /
 / מחשביםגיאוגרפיה

GIS ח עם מוצרי ניסיון מוכ שרותי יעוץ וליווי פרויקטיםESRl  
AGOL     שרתGIS   ופורטל  

 שנים 5לפחות 

 הנדסה / בינוי ערים /
 / מחשביםגיאוגרפיה

 

 חשובמ

 דרישות התפקיד עיסוק תחום
  

 ניסיון מוכח
 

 השכלה

יועץ תקשורת 
 מחשבים וטלפוניה

 שירותי יעוץ וליווי פרוייקטים 
 

שנים כולל  5ח ניסיון מוכ
 בתחום הטלפוניה 

בתחום מחשוב ורשתות 
 תקשורת

השכלה בתחום מחשוב  שנים בתחום 5ח ניסיון מוכ פרויקטיםשרותי יעוץ וליווי  יועץ מחשוב 
 ורשתות תקשורת 
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 הנדסה ותכנון

 
פתוח לרישום ליחיד, שותפות, חברה, חברה בע"מ או תאגיד ובתנאי שבעל החברה או אחד החדש יהיה המאגר 

 הסף לרישום במאגר: מהשותפים עומד בעצמו בכל תנאי

אקדמי בתחום הרלוונטי ממוסד מוכר ומאושר בארץ, למעט אם צוין אחרת  או בעל תוארהנדסאי מהנדס, אדריכל  .1
 .בתחום ספציפי

 .רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים בתחום הרישום המבוקש או בפנקס רלוונטי אחר, אם קיים .2

 .בעל רישיון בר תוקף לעיסוק באותם מקצועות שבהם נדרש רישיון על פי דין .3

 .שות עסקית, ציבורית, פרטית או אחרתישום כשכיר ביבעת הגשת הבקשה לר אינו מועסק .4

השנים האחרונות, לאחר קבלת התואר או רישיון העיסוק כדין, בביצוע מלא או חלקי של  5-ניסיון מוכח ב .5
 :שלוש עבודות בהיקף הנדרש בתחום המומחיות המקצועית שאליו הוא מעוניין להירשם לפחות

וצעה על ידיו בחוזה התקשרות ישיר של המזמין עם הישות העסקית אחת ב שלוש העבודות האלה, לפחות מתוך .א
 ;שבמסגרתה הוא מעוניין להירשם

ניתן לבצע רישום על בסיס ניסיון כשכיר, ובלבד שיוכיח המבקש  -בהתייחס לשתי העבודות הנוספות הנדרשות  .ב
 כי עסק והיה מעורב באופן פעיל ברציפות בכל שלבי הכנתן ויישומן. 

 .בודות שיוצגו יש להגיש אסמכתאות להוכחת הניסיון והמלצות ממזמין העבודהלכל אחת מהע .6

הוא בעל הניסיון והמיומנות לעבודה עם תוכנות מחשוב ייעודיות ורלוונטיות לתחום הרישום, ואשר בידיו רישיונות  .7
 .כדין לשימוש בתוכנה

 
העבודות בתחומים ובסיווג שאליהם הוא  על המבקש להצהיר כי בידיו הידע, המומחיות והניסיון הדרושים לביצוע .8

 :להלןכבנוסח מעוניין להירשם במאגר, 

 :ידוע לי ואני מסכים כי"
 
אינני מועסק כשכיר בתאגיד* )*מחק הצהרה זו ככל שגם התאגיד בו הנך מועסק כעובד שכיר הגיש גם הוא,  .א

 זה(.בעצמו, בקשה לרישום במאגר, ובלבד שתאשר כי פנייתך נעשית באישור תאגיד 

לבדיקת איכות עבודתי וניסיוני,  הלראיין, לבדוק ולהשתמש בכל שיטה הנראית ל תהיה רשאיהמועצה ת .ב
 .כתנאי לאישור בקשתי לרישום במאגר והנני מאשר למשרד לבצע את כל הבדיקות הקשורות והכרוכות בכך

 .ורך מסירת עבודות תכנוןעביר לעיון את רישוִמי במאגר לגורמים נוספים לצת המועצהאין מניעה מבחינתי ש .ג

בצע עמי ת מועצהאין מניעה מבחינתי )גיאוגרפית, עומס עבודה, זמינות וכו'( למילוי התחייבויותיי במידה וה .ד
 .התקשרות חוזית למתן שירותים לאחר רישומי במאגר

ערבות ו/או  אישור ביטוח מקצועי אדרש להמציא המועצהכתנאי לביצוע התקשרות חוזית למתן שירותים עם  .ה
 .לקיום התחייבויותיי

לי על ידי  שתי עבודות שיימסרו במידה שאסרב מכל סיבה שהיא )לא מסיבות רפואיות מוכחות( לביצוע .ו
חודשים, יוקפא רישומי במאגר למשך שנה, וסירוב נוסף יביא לביטול רישומי במאגר.  12במהלך  המועצה

 המועצה.הכול, בהתאם לכללים הקבועים בנוהל הפעלת מאגר המתכננים של 

 ., הייתה שביעות רצונו מלאה מביצוע השירותיםהמועצהאם הועסקתי בעבר במסגרת התקשרות עם  .ז

 , בשלמותה או בחלקה.המועצהאיני רשאי להסב ְלַאֵחר התקשרות חוזית עם  .ח

יום מעת  30-, לא יאוחר מועצהאם יחול שינוי במידע שמסרתי בעת הרישום למאגר עלי להודיע על כך למ .ט
 .השינוי

 
 

                                             
 "תאריך      שם המציע וחתימה       

 

 

 

 

http://www.moch.gov.il/SiteCollectionDocuments/tichnun/bituach_shel_yoetz.pdf
http://www.moch.gov.il/SiteCollectionDocuments/tichnun/bituach_shel_yoetz.pdf
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 התמחויות ותנאי סף בנוסף לתנאי הסף הכלליים:

 אדריכלים . 1

 ניסיון מוכח בהכנה של לפחות שלוש תב"עות בהיקף ובתכולה דומים  :יח"ד 500עד  -אדריכל שלד תב"ע ג
להיקף תת ההתמחות המקצועית אליה מבוקש להירשם ואשר לפחות שתיים מהתכניות אושרו להפקדה בחמש 

 השנים האחרונות.

 בעבודה במגזר הכפרי, מושבי, קיבוצי, קהילתי. נסיון

 נסיון מוכח בהכנה של לפחות שלוש תב"עות בהיקף ובתכולה דומים  :יח"ד 1000עד  -אדריכל שלד תב"ע ב
להיקף תת ההתמחות המקצועית  אליה מבוקש להירשם ואשר לפחות שתיים מהתכניות אושרו להפקדה בחמש 

 .1:500לה הכנת נספחי בינוי ופיתוח בקנ"מ השנים האחרונות ולפחות אחת מהן כל

 נסיון בעבודה במגזר הכפרי, מושבי, קיבוצי, קהילתי.

  ראש צוות בודקי תכניות בועדה מחוזית/מקומית ו/או נסיון בקידום  :מתאם/מקדם סטטוטורי -אדריכל
ש השנים האחרונות תכניות בחמ 7תכנית בוועדות הסטטוטוריות. ליווי תכניות רציף עד מתן תוקף של לפחות 

 יח"ד. 500תכניות מגורים בגודל מינ' של  5מהן 

היכרות מושלמת עם מערכות התכנון העדכניות של משרד הפנים ובכלל זה חוק התכנון והבניה על תיקוניו, 

 .ומהמבא"ת מקוון וכד

  נסיון מוכח  (:קווהמ"ר, מ 300מ"ר, מבנה מזכירות, מועדון עד  300אדריכלות מבני ציבור קטנים )גן, מעון עד
בתכנון וליווי הביצוע )מוקדם, מפורט, הליכי רישוי ופיקוח עליון( של לפחות שלושה מבנים בעלי אפיון דומה 

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

  בית כנסת, מתנ"ס, אולם ספורט, ספר-בית מ"ר, הוסטל, 300אדריכלות מבני ציבור גדולים )מעון מעל ,
בריכות שחיה, פנימיה, בית מדרש, תיאטרון, אולם ארועים, מבנה מיוחד לארועים כלכליים תרבותיים, 

נסיון מוכח בתכנון וליווי הביצוע )מוקדם, מפורט, הליכי רישוי ופיקוח : מוזיאון, מבנה מיגון ביטחוני, מעבדות(
בנים בעלי אפיון דומה למתואר בתת ההתמחות המקצועית אליה מבוקש להירשם, עליון( של לפחות שלושה מ

 אשר בנייתם הסתיימה בחמש השנים האחרונות.

  אדריכלות מבנים הנדסיים )תחנות אדריכלות מבני שאיבה לביוב, תחנות להגברת מתכנן לחץ מים, בריכות
רט, הליכי רישוי ופיקוח עליון( של לפחות שני נסיון מוכח בתכנון וליווי הביצוע )מוקדם, מפו מים ושנאים(:

 מבנים בעלי אפיון דומה אשר בנייתם הסתיימה בחמש השנים האחרונות.

 :תנאי הסף הכללים קובעים להתמחויות בהם לא נקבעו תנאי סף  אדריכלות מבנים התחדשות עירונית/כפרית
 פרטניים.

 :ות בחמש השנים האחרונות, לפחות שתים מהן תב"ע 2נסיון מוכח של לפחות  אדריכלות תכנית אב/מתאר
יח"ד, אחת מהן לפחות בהובלת המשרד בבעלות הנרשם ולפחות אחת התכנית הופקדה  1000בהיקף של עד 

 בפועל להתנגדויות.

 :נסיון מוכח בהכנת שתי תכניות למרקמי שימור בשבע השנים האחרונות בליווי אישי. אדריכל שימור מרקמים 
 מהתכניות בהובלת המשרד בבעלות הנרשם.לפחות אחת 

 :נסיון מוכח בהכנת שתי תכניות למבנים לשימור בשבע השנים האחרונות בליווי אישי.  אדריכל שימור מבנים
 לפחות אחת מהתכניות בליווי המשרד בבעלות הנרשם.

 : של   ופיקוח עליון(  נסיון מוכח בתכנון וליווי הביצוע )מוקדם, מפורט, הליכי רישוי אדריכל בריכות שחיה
 שנים האחרונות 5בריכות לפחות ב 3הקמה ו/או שיפוץ של 

 פיתוח ונוף. 2

 נסיון מוכח בהכנה של לפחות שלוש תב"עות בהיקף ובתכולה  יח"ד: 500תב"ע עד  -אדריכלות פיתוח ונוף ג
שרו להפקדה דומים להיקף תת ההתמחות המקצועית אליה מבוקש להירשם ואשר לפחות שתיים מהתכניות או

 בחמש השנים האחרונות.

 נסיון מוכח בהכנה של לפחות שלוש תב"עות בהיקף ובתכולה  יח"ד: 1000תב"ע עד  -אדריכלות פיתוח ונוף ב
לפחות שתיים מהתכניות אושרו להפקדה ההתמחות המקצועית אליה מבוקש להירשם ואשר  דומים להיקף תת

 .1:500כנת נספחי בינוי ופיתוח בקנ"מ בחמש השנים האחרונות ולפחות אחת מהן כללה ה

 נסיון מוכח בתכנון וליווי הביצוע )מוקדם,  תכנון מפורט שצ"פ ומוסדות ציבור: -אדריכלות פיתוח ונוף ד
 3שצ"פים ששטח כ"א מהם לפחות  5מפורט, לרבות מפרט מיוחד, כ"כ ואומדן, רישוי ופיקוח עליון( של לפחות 

 השנים האחרונות ושניים מהם אושרו ע"י המזמין  לפרסום מכרז לביצוע. דונם, לפחות אחד מהם בוצע בחמש
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 :תנאי הסף הכללים הינם הקובעים  ניהול תכנון, פרויקטים, פיקוח הנדסי ובקרה של גינון והשקיה
 להתמחויות בהם לא נקבע תנאי סף פרטניים.

  תנאי הסף הכללים הינם הקובעים להתמחויות בהם לא  אגרונומים ועורכי נספחי עצים בוגרים: -פיתוח ונוף
 נקבע תנאי סף פרטניים.

 

 הידרולוגיה וניקוז. 3

 :יות בהם לא נקבע תנאי סף פרטנייםתנאי הסף הכללים הינם הקובעים להתמחו הידרולוג ויועץ ניקוז 
 

 . מדידות4

 עבודות לפחות במיפוי טופוגרפי, חישוב  3בעל רשיון מדידה בתוקף. ביצוע של  :סיות  רגילותדמדידות הנ
 כמויות.

 :מיוחדות כגון מדידות דפורמציות,  -עבודות ב 3בעל רשיון מדידה בתוקף, ביצוע של  מדידות הנדסיות מיוחדות
 גשרים, סורק ליזר, תלת מיימד וכו'.

 :הינם הקובעים להתמחויות בהם לא נקבע תנאי סף תנאי הסף הכללים  מדידות רישום מקרקעין רגילה
 פרטניים.

 :במסגרת עובדי וציוד המשרד, לא באמצעות  -עבודות מהסוג המתואר 3ביצוע  מדידות מיפוי פוטוגרמטרי רגיל
 מיקור חוץ/קבלן משנה בחמש השנים האחרונות.

 ווי התב"ע, תכנון מפורט, שיווק, ליווי הפרויקט מתחילתו ועד סופו: מדידות ולי :יח"ד 500עד  -מודד אתר ג
ליווי פיתוח, תצ"ר, רישום, סיוע למנה"פ בכל הקשור למדידות. נדרש: ביצוע לפחות עבודה אחת בכל אחד 
מהתחומים הבאים: תב"ע, תצ"ר מדידות הנדסיות, ליווי פיתוח, חישובי כמויות, מיפוי טופוגרפי בחמש השנים 

 האחרונות.

 ליווי הפרויקט מתחילתו ועד סופו: מדידות וליווי התב"ע, תכנון מפורט, שיווק,  :יח"ד 1000עד  -מודד אתר ב
ליווי פיתוח, תצ"ר, רישום, סיוע למנה"פ בכל הקשור למדידות. נדרש: ביצוע לפחות עבודה אחת בכל אחד 

ש השנים מהתחומים הבאים: תב"ע, תצ"ר מדידות הנדסיות, ליווי פיתוח, חישובי כמויות, מיפוי טופוגרפי בחמ
 האחרונות.

 בעל רשיון מדידה בתוקף, מדידה והכנת  :יח"ד 500עד -מדידות תצ"ר, תת"ג, הסדר מקרקעין, רישום ראשון ג
 תכניות לצרכי רישום שקיבלו אישור "כשרה לרישום" בחמש השנים האחרונות. 5

 דה בתוקף, מדידה בעל רשיון מדי :יח"ד 1000עד -מדידות תצ"ר, תת"ג, הסדר מקרקעין, רישום ראשון ב
 תכניות לצרכי רישום שקיבלו אישור "כשרה לרישום" בחמש השנים האחרונות. 5והכנת 

 תנאי הסף הכללים הינם הקובעים להתמחויות בהם לא נקבע תנאי סף  :מודד איתור תשתיות תת קרקעיות
 פרטניים.

 לא נקבע תנאי סף פרטניים.תנאי הסף הכללים הינם הקובעים להתמחויות בהם  :תיעוד-מודד צילום אוויר 

  פרטניים.ף תנאי הסף הכללים הינם הקובעים להתמחויות בהם לא נקבע תנאי ס אומנות: -מודד צילום אוויר 

 
 כבישים. 5

  יח"ד: 100הנדסת תנועה ותחבורה עד   

בהיקף ובתכולה דומים להיקף המתואר בתת  3נסיון מוכח בהכנה של נספחי תחבורה לתב"ע לפחות  .1
 מקצועית אליה מבוקש להירשם ואשר אושרה להפקדה בחמש השנים האחרונות. התמחות

נסיון מוכח בהכנת תכנית אחת של "הסדרי תנועה, סימון ותמרור" שאושרה ע"י משרד התחבורה או רשות  .2
 מקומית שקיבלה הסמכה כרשות תמרור ואשר בוצעה בחמש השנים האחרונות.

ליווי הביצוע )לרבות מפרט טכני מיוחד, כ"כ ואומדן(, לפחות נסיון מוכח בהכנת תכנן מפורט לביצוע ו .3
למתחם אחד בהיקף ובתכולה דומים להיקף המתואר בתת ההתמחות המקצועית אליה מבוקש להירשם 

 ואשר בוצע )מלא או חלקי( בחמש השנים האחרונות.
 

  יח"ד: 1000הנדסת תנועה ותחבורה עד  

בהיקף ובתכולה דומים להיקף המתואר בתת  3ע לפחות נסיון מוכח בהכנה של נספחי תחבורה לתב" .1
 התמחות מקצועית אליה מבוקש להירשם ואשר אושרה להפקדה בחמש השנים האחרונות.

נסיון מוכח בהכנת תכנית אחת של "הסדרי תנועה, סימון ותמרור" שאושרה ע"י משרד התחבורה או רשות  .2
 השנים האחרונות. מקומית שקיבלה הסמכה כרשות תמרור ואשר בוצעה בחמש

נסיון מוכח בהכנת תכנן מפורט לביצוע וליווי הביצוע )לרבות מפרט טכני מיוחד, כ"כ ואומדן(, לפחות  .3
למתחם אחד בהיקף ובתכולה דומים להיקף המתואר בתת ההתמחות המקצועית אליה מבוקש להירשם 

 ואשר בוצע )מלא או חלקי( בחמש השנים האחרונות.
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 מים וביוב. 6

  תנאי הסף  מ"ר, מקווה: 300מ"ר, מבנה מזכירות, מועדון עד  300אינסטלצית מבנים ומגורים גן, מעון עד
 הכללים הינם הקובעים להתמחויות בהם לא נקבעו תנאי סף פרטניים.

  מ"ר, הוסטל, בי"ס, מתנ"ס, אולם ספורט, בי"כ, בריכות שחיה,  300אינסטלצית מבנים ומגורים מעון מעל
ית מדרש, תיאטרון, אולם ארועים, מבנה מיוחד לארועים כלכליים תרבותיים, מוזיאון, מבנה מיגון פנימיה, ב

 תנאי הסף הכללים הינם הקובעים להתמחויות בהם לא נקבעו תנאי סף פרטניים. ביטחוני, מעבדות:

 רית, פיתוחי שטח בעל נסיון מוכח בתכנון מערכות מים וביוב עירוניות/כפ יח"ד: 500עד  -הנדסת מים וביוב ג
 ותכנון משקי אשר עומד במצטבר בתנאים הבאים:

נסיון מוכח בתחום התכנון בהכנה של נספח מים וביוב לפחות לתב"ע אחת בהיקף ובתכולה דומים לתת  .1
 ההתמחות המקצועית אליה מבוקש להירשם אשר אושרה להפקדה בחמש השנים האחרונות.

וליווי הביצוע )לרבות הכנת מפרט טכני מיוחד, כ"כ, אומדנים נסיון מוכח בהכנת תכנון מפורט לביצוע   .2
ופיקוח עליון( לפחות למתחם אחד בהיקף ובתכולה דומים לתת התמחות מקצועית אליה מבוקש 

 להירשם ואשר בוצע )מלא או חלקי( בחמש השנים האחרונות.

 יוב עירוניות/כפרית, פיתוחי שטח בעל נסיון מוכח בתכנון מערכות מים וב יח"ד: 1500עד  -הנדסת מים וביוב ב
 ותכנון משקי אשר עומד במצטבר בתנאים הבאים:

נסיון מוכח בתחום התכנון בהכנה של נספח מים וביוב לפחות לתב"ע אחת בהיקף ובתכולה דומים לתת  .1
 ההתמחות המקצועית אליה מבוקש להירשם אשר אושרה להפקדה בחמש השנים האחרונות.

מפורט לביצוע  וליווי הביצוע )לרבות הכנת מפרט טכני מיוחד, כ"כ, אומדנים  נסיון מוכח בהכנת תכנון .2
ופיקוח עליון( לפחות למתחם אחד בהיקף ובתכולה דומים לתת התמחות מקצועית אליה מבוקש 

 להירשם ואשר בוצע )מלא או חלקי( בחמש השנים האחרונות.

  ליווי הביצוע )מוקדם, מפורט לרבות הכנת מפרט נסיון מוכח בתכנון ו מתקנים מיוחדים: –הנדסת מים וביוב
טכני מיוחד, כ"כ, אומדנים ופיקוח עליון( של לפחות שני מתקני תשתית למים וביוב אשר בנייתם הסתיימה 

 בחמש השנים האחרונות.

  יח"ד  1000נסיון מוכח בהכנת תכנית אב עבור מתחמים הכוללים עד  :תכנית אב רגילה –הנדסת מים וביוב
 ואשר לפחות שתיים מהן אושרו ע"י גורמים רלוונטים בחמש השנים האחרונות. ומעלה

  סף פרטניים.תנאי הסף הכללים הינם הקובעים להתמחויות בהם לא נקבעו תנאי  :מתזים –מים וביוב 
 

 מורשה נגישות. 7

 תנאי הסף הכללים  :מורשה נגישות  השירות ונגישות מתו"ס עבור, תב"ע, מבני ציבור, נוף, רחובות, שצ"פים
 הינם הקובעים להתמחויות בהם לא נקבעו תנאי סף פרטניים.

 קונסטרוקציה וגיאולוגיה. 8

 :נסיון מוכח בתכנון מלא וליווי הביצוע של לפחות שני  פארקים, מעבירי מים, מעברים תת קרקעים: גשרים
 רונות.מטר שבנייתם הסתיימה בשש השנים האח 16גשרי קורות בטון במפתח מינ' של 

 :תנאי הסף הכללים הינם הקובעים להתמחויות בהם לא נקבעו תנאי סף  קונסטרוקציית מבנים לפי פירוט
 פרטניים.

  :תנאי הסף הכללים הינם הקובעים להתמחויות בהם לא נקבעו תנאי קונסטרוקציית מבנים לכל מבנה  פירוט
 סף פרטניים.

 :הכללים הינם הקובעים להתמחויות בהם לא נקבעו תנאי תנאי הסף  קונסטרוקציית מבנים  מיוחדים כמפורט
 סף פרטניים.

  :רקע של ביצוע חמישה פרויקטים לפחות של קידוחי נסיון בחמש השנים קידוחי נסיון ובדיקות שדה לכל
 האחרונות.

 :ם נסיון מוכח בתכנון מלא וליווי הביצוע של שלושה פרוייקטי קונסטרוקציית מבני דרך, פיתוח ותשתיות לכל
לפחות של מבני דרך/פיתוח המשלבים קירות דיפון מסוגים שונים בתנאי קרקע לא פשוטים עם השפעה של 
מבנים סמוכים )עיליים או תת"ק( במפלסים שונים, קירות מסמרים והגנות על מדרונות. פרוייקטים שבנייתם 

 הסתיימה בשבע השנים האחרונות.

 נסיון מוכח בתכנון וליווי הביצוע של שתי בריכות לפחות  :מ"ק   3000עד  -קונסטרוקציית בריכות מים ב
 מבטון, דרוכות, בנפח מינ' של , מ"ק שבנייתן הסתיימה בשבע השנים האחרונות.
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 תאורה חשמל ותקשורת . 9

 מהנדס בעל רישיון חשמל של חשמלאי מהנדס. בעל נסיון  :יח"ד 500עד  -תשתיות חשמל תאורה ותקשורת ג
מוכח בהכנת תכנון מפורט לביצוע וליווי של מערכות החשמל )לרבות הכנת מפרט טכני מיוחד, כ"כ, אומדנים 
ופיקוח עליון(, לפחות לשני מתחמים בהיקף ובתכולה דומים לתת התמחות אליה מבוקש להירשם ואשר לפחות 

 או חלקי( בחמש השנים האחרונות.אחד מהם בוצע )מלא 

 מהנדס בעל רישיון חשמל של חשמלאי מהנדס. בעל נסיון  :יח"ד 1000עד  -תשתיות חשמל תאורה ותקשורת ב
מוכח בהכנת תכנון מפורט לביצוע וליווי של מערכות החשמל )לרבות הכנת מפרט טכני מיוחד, כ"כ, אומדנים 

ובתכולה דומים לתת התמחות אליה מבוקש להירשם ואשר לפחות ופיקוח עליון(, לפחות לשני מתחמים בהיקף 
 אחד מהם בוצע )מלא או חלקי( בחמש השנים האחרונות.

 מ"ר,  300מ"ר, מבנה מזכירות, מועדון עד  300גן, מעון עד ) תאורה חשמל ותקשורת מבני ציבור קטנים
וי ופיקוח עליון( של לפחות שלושה מבנים נסיון מוכח בתכנון ליווי וביצוע )מוקדם, מפורט, הליכי ריש :מקווה(

בעלי אפיון דומה למתואר בתת ההתמחות המקצועית אליה מבוקש להירשם אשר בנייתם הסתיימה בחמש 
 השנים האחרונות.

 מ"ר, הוסטל, בי"ס, מתנ"ס, אולם ספורט, בי"כ,  300מעון מעל ) תאורה חשמל ותקשורת מבני ציבור גדולים
ית מדרש, תיאטרון, אולם ארועים, מבנה מיוחד לארועים כלכליים תרבותיים, בריכות שחיה, פנימיה, ב

נסיון מוכח בתכנון ליווי וביצוע )מוקדם, מפורט, הליכי רישוי ופיקוח  :מוזיאון, מבנה מיגון ביטחוני, מעבדות(
ירשם עליון( של לפחות שלושה מבנים בעלי אפיון דומה למתואר בתת ההתמחות המקצועית אליה מבוקש לה

 אשר בנייתם הסתיימה בחמש השנים האחרונות.

  תאורה חשמל ותקשורת מעליות, תחנות שאיבה, גנרטורים, מערכות מחשוב, בקרת מבנה ותאורה ותקשורת
 תנאי הסף הכללים הינם הקובעים להתמחויות בהם לא נקבע תנאי סף פרטני. מיוחדת:

 מהנדס חשמל בעל נסיון מוכח  יקוד ובקרה:תאורה חשמל ותקשורת לתכנון מערכות חשמל ותקשורת, פ
בתכנון מערכות בקרה לתאורה כבישים ו/או מרכזי בקרה ו/או תכנן מערכות אשר תכנונם כולל גם שימוש 

 בסיבים אופטיים.

 יועץ בטיחות. 10

  ,תואר שני ממוסד  -מהנדס בעל הכשרה בתחום הבטיחות , אולם ספורט:בית כנסתיועץ בטיחות לגן, מעון
 אקדמי מוכר בארץ או תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר בחו"ל.

 :תואר שני ממוסד  -מהנדס בעל הכשרה בתחום הבטיחות יועץ בטיחות הוסטל, בי"ס, מתנ"ס ומבנים מיוחדים
 אקדמי מוכר בארץ או תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר בחו"ל.

 :תואר שני ממוסד אקדמי  -הכשרה בתחום הבטיחותמהנדס בעל  יועץ בטיחות שצ"פים, רחובות ומרחב ציבורי
 מוכר בארץ או תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר בחו"ל.

 כמאי. 11

 :תנאי הסף הכללים הינם הקובעים להתמחויות בהם לא נקבע תנאי  כתבי כמויות ומפרטים למבנים ותשתיות
 סף פרטני.

 אקוסטיקה. 12

 :ם להתמחויות בהם לא נקבע תנאי סף פרטני.תנאי הסף הכללים הינם הקובעי יועץ אקוסטיקה 

 ניהול תכנון, פרויקטים, פיקוח הנדסי ובקרה. 13

 :תנאי הסף הכללים הינם הקובעים להתמחויות בהם לא נקבע  ניהול תכנון, פרויקטים, פיקוח הנדסי ובקרה
 תנאי סף פרטני.
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 נסיון מוכח בניהול והקמה של  :ניהול תכנון, פרויקטים, פיקוח הנדסי ובקרה כולל שטחים ציבוריים
שכונה/אתר מגורים או בניהול וביצוע של עבודות פיתוח כללי )כבישים, תשתיות, שטחים ציבורים פתוחים וכו' 

 לא כולל עבודות תחזוקה(. הנסיון יתייחס לשלבים להלן:

 ניהול וליווי התכנון המפורט לביצוע, תאום תכנון.

 דנים.הכנת מכרזי ביצוע לרבות כ"כ ואומ

 ניהול עבודות הביצוע, תיאום ופיקוח צמוד באתר.

 מסירה לרשות המקומית או לגורם אחר רלוונטי.

 יעוץ הנדסי אלומיניום, נגרות ומסגרות. 14

 תנאי הסף הכללים הינם הקובעים להתמחויות בהם לא נקבע תנאי סף פרטני.

 יועץ ביסוס וקרקע )גיאוטכניקה(. 15

 וקרקע )גיאוטכניקה(, בעל תואר שני ומעלה בהנדסה אזרחית ממוסד מוכר בתחום.מהנדס רשוי במדור ביסוס 

 יועץ ססמי. 16

בעל תואר שני לפחות בגיאולוגיה או גאופיזיקה )כולל לימודי רעידות אדמה או סיסמולוגיה(, או גאולוגיה הנדסית 
 3ם. בעל ניסיון מוכח של הכנת לפחות או נהנדס קרקע שהינו בעל נסיון באבחון ומתן מענה לגורמי הסיכון הסיסמיי

 השנים שקדמו לביצוע הסקר. 10 -סקרים סיסמיים ב

 עליות מיועץ . 71
  תכנון ופיקוח עליון של הקמת מעליות במבנים ציבוריים.

 .שנים לפחות בתכנון ופיקוח עליון על הקמת מעליות במבני ציבור 5נסיון עבודה של 
 .תואר ראשון בהנדסת מכונות ו/או בהנדסת חשמל
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 טופס הגשת המועמדות -נספח ב' 

בהליכי נוהל יועצים המוזמנים להשתתפות  יועציםטופס הגשת מועמדות להצטרף לרשימת הלהלן 
החברה הכלכלית ליישובי הגולן  ושל התאגידים העירוניים גולןמועצה אזורית  שלהצעות מחיר קבלת וב

 .גולן בע"מ וקולחיבע"מ 

 על כלל סעיפיו.למלא את הטופס יש  .1

מציע המעוניין להגיש מועמדות  בקשה.לאת כל המסמכים והאישורים הנדרשים יש לצרף לטופס  .2
ורים הנדרשים מכל להיכלל ביותר מתחום ייעוץ/ענף משנה אחד או יותר, נדרש לצרף מסמכים ואיש

מציע, כמו גם מסמכים ואישורים פרטניים הנדרשים לכל תחום ייעוץ/ענף משנה בו הוא מבקש 
 להיכלל במאגר היועצים.

 בצירוף, הבקשה מסמכי גבי על הבקשה את להגיש כדי להיכלל בסבב הראשון של הקמת המאגר, יש .3
: לכתובת PDF כקובץ אלקטרוני דואר באמצעות מסירהב לה הנדרשים והאישורים המסמכים כל

etir@megolan.org.il 12:00בשעה  5.201723. אייר תשע"ז, כ"ז ,שלישי ליום עד וזאת. 

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

על ההתאמה  קבלת חוות דעתלבדיקת היחידה הרלוונטית במועצה לתועבר  בקשה שהוגשה כנדרש .5
 .למאגר

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

עמידה בלוחות זמנים, ; עוד יישקלו, בין היתר, נוספת עצמאית שתערוך המועצה לפי שיקול דעתה
 ות העבודה, אמינות המציע, ועוד.טיב ואיכ

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

 .היועציםבמאגר תנאי יסודי להכללה הינה נציג היחידה המקצועית של  הדעתחוות  .8

 .היועציםעדת ולאחר קבלת חוות דעת המחלקה הרלוונטית, תובא ההצעה לדיון בו .9

בהתאם לפרטים תשובת המועצה בכתב  למציע, תימסר היועציםעדת ולאחר קבלת החלטה בו .10
 .שהציג המציע בהצעתו

בדבר אישורו כיועץ  החליטה ועדת היועצים לכלול את המציע במאגר, תימסר למציע החלטה בכתב .11
 הרשום במאגר היועצים של המועצה.

המציע רשאי  למציע הודעה מנומקת, עליהתישלח , לצרף מציע למאגרשלא היועצים ועדת מצאה  .12
 סופית.תהיה  ערעורבהחלטת ועדת היועצים ימים ממועד קבלתה.  15בכתב תוך  ערערל

 

 ,בכבוד רב

 , מזכירת ועדת יועצים אתי ריימונד

 גולןמועצה אזורית 
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 לכבוד

 גולן מועצה אזורית

 גולן

 כנותן שירות/יועץבקשה להיכלל כ הנדון:

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

    

    

    

    

    

 

 :המבקש נותן השירות/יועץפרטי ה

 

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

 

 דוגמת חתימות

 כתובת למשלוח דואר

 

 דוא"ל

 טלפון

 

 פקס'

 איש קשר

 

 סלולארי

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

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

 קורות חיים. .2

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

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

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

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

 שלו. תעודת הזהותאם המציע הוא יחיד יצורף העתק של  .7

 ופלט פרטי התאגידשל התאגיד,  תעודת הרישוםאם המציע הוא תאגיד יצורף העתק צילומי של  .8
של רואה  יצורף אישור תקףמניות/השותפים וכן מרשם התאגידים הרלוונטי, כולל פרטי בעלי ה

 חשבון או עורך דין על מורשי החתימה מטעם התאגיד.
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העתק צילומי של אישור תקף של רשות המסים בישראל על שיעור המס שיש לנכות במקור  .9
 מתשלומים למציע.

 ו.ז לפניה המצורף בנוסח, כדין זרים עובדים והעסקת מינימום שכר תשלום על תצהיר .10

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

רשויות, גופים, מוסדות ותאגידים שהמציע סיפק  גורמים, )חמישה( אנשים, 5ות של לפחות צהמל .12
הבקשה את הייעוץ/השירות/העבודות לכל תחום ההתמחות דמו להגשת קש)חמש( השנים  5-להם ב

 כנוסח המופיע בנספח ג'.אליו מגיש המציע את מועמדותו 

 

 :המציעהצהרת 

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

 ני השירותתנו/היועציםאני מתחייב לעדכן את המועצה בשינוי כל פרט מהאמור לעיל אם אכלל ברשימת 
 של מועצה.

 

 

 

   

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

 

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

 _____________________________________ טלפון ____________________המזמין 

 תיאור העבודה _________________________________________________________

 מקום ביצוע     _________________________________________________________

 ________________________________________________ גמר:  התחלה: מועד ביצוע

 היקף תקציבי של העבודה _________________________________________________

 אחראי לעבודה ________________________________________________________

 אישר קשר אצל המזמין ___________________________ טלפון __________________

 

 הערות:

 כל עבודה שנזכרה לעיל. בגיןהמלצות מפורטות  יש לצרף .1

 הערות והבהרות נוספות ניתן לצרף בנפרד. .2

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

 

 

 חתימת וחותמת המציע: ________________

 

 תאריך: _______________ 

 

 

ים בנספח זה יופיעו במסמך *ניתן לצרף במסמך נפרד את רשימת ההמלצות ובלבד שכל הפרטים הנדרש
  המוגש כנספח.
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 1976-"ותשל, ציבוריים גופים עסקאות לחוקב 2 לסעיף בהתאם תצהיר -' ד נספח

 

אני, הח"מ ____________ נושא ת.ז מס' ____________ לאחר שהוזהרתי כחוק, כי עלי לומר את 
האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, נותן /ת הצהרתי זאת להוכחת עמידת 

 .בתנאי המפורט בסעיף לכתב הזמנה להציע הצעות ("המציעלהלן: ") _________________

  :צהיר/ה בזאת, כדלקמןהנני מ

 .הנני מכהן/ת בתפקיד ___________ במציע .א

 .הנני מוסמך/ת ליתן, ונותן/ת, תצהיר זה, בשמו ומטעמו של המציע .ב

העובדות המפורטות בתצהירי זה ידועות לי מתוקף תפקידי האמור, ממסמכים בהם עיינתי  .ג
  .ומחקירה ודרישה שביצעתי

 ()שתי 2-רשע המציע ובעל זיקה למציע, ביותר מעד למועד האחרון להגשת הצעות, לא הו .ד
-עבירות לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), תשנ"א

עבירות  (שתי) 2-,ואם הורשעו ביותר מ 1987-ו/או לפי חוק שכר מינימום, תשמ"ז 1991
עד ההרשעה עד למועד האחרון להגשת הצעות, חלפה שנה אחת לפחות ממו –כאמור 

 .האחרונה בעבירה

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

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

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

 

_____________________ 

  חתימה                                                                                                        

 

 אישור

 , מרחוב(מ.ר. _________)אני הח"מ __________________, עו"ד 

_________, הופיע/ה לפני מר/גב' מאשר/ת בזאת, כי ביום __________________________

___________המוכר/ת לי אישית/שזיהה/תה עצמו/ה לפי ת.ז מס' ______________, אישר/ה את 

נכונות הצהרה זו וחתם/מה עליה בפני, לאחר שהזהרתי אותו/ה, כי עליו/ה להצהיר את האמת, וכי 

 .כןיהא/תהא צפוי/ה לכל העונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה/תעשה 

________________ 

 חתימה + חותמת


