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 עילית  ביתרעיריית 
 

 ובחירתם נוהל מאגר יועצים
  

 והגדרות  מבוא .1
 

)להלן גם: לבחירת יועצים  מאגר להקים מבקשת "(העירייה: "גם להלן( עילית ביתרעיריית  .1.1

 לצרכיה בהתאם עבודות לביצוע לעת מעת תפנה אליהם ("המועמד" או "היועץ" -ו "המאגר"

 .להלן למפורט בהתאםו

 ומומחיות מיוחדים ידע דורשתה לביצוע עבודה מקצועיתהמאגר יאפשר לעירייה להפעיל יועצים  .1.2

( לתקנות העיריות 8)3לפי תקנה  ממכרזבפטור  התקשרויותבאמצעות  ו/או יחסי אמון מיוחדים

העירייה השונים, בהתאם לתחומים  ומחלקות אגפיומיועד לשימוש  1987-מכרזים, תשמ"ח

 .(נספח א')שברשימות 

תוך לאפשר לעירייה לבחור יועץ איכותי בעל זמינות והתאמה גבוהה לביצוע העבודה,  אהי מטרהה .1.3

 יצירת שקיפות וודאות כלפי היועצים הרשומים במאגר ואלו המעוניינים להיכלל בו. זמן קצר ו

יועצים בתחומים  ותכלול רשימה של "הרשימה" גם: הנוחות לשם להלן קראת היועצים רשימת .1.4

 .שונים

 העירייה גזבר ,כנציגו מינה שהוא מי או העירייה ל"ממנכ תורכב אשר ועדה -"התקשרויות ועדת" .1.5

 בתחום האגף ומנהל כנציגו מינה שהוא מי או העירייה של המשפטי היועץ, לנציגו מינה שהוא מי או

 למאגר שייכנסו היועצים רשימת בחירת על אמונה תהא אשר, נציגומי שמונה כ או הרלוונטי

 .  היועצים

לחוזר מנכ"ל משרד הפנים  5ההוראות הקבועות בסעיף ו פורשי בנושאים הקשורים להרכב הועדה .1.6

"נוהל התקשרויות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי  – 8/2016

חל על נקבע כי ככל ש "(8/2016 ל"מנכ חוזרממכרז" )להלן: " התקשרויותאמון מיוחדים ב

 .יהיהעיר

 .זה בנוהל האמורים לתנאים ובהתאם דין כל פי על היעשת רשימהליועץ הוספת  .1.7

במסגרת נוהל זה אינה מהווה מכרז ולא יחולו על הפניות הנעשות בהתאם מובהר בזאת, כי הפנייה  .1.8

דים מלהתקשר עם מי מהמוע עירייהלנוהל דיני המכרזים, ואין באמור בנוהל זה כדי לחייב את ה

שיכללו ברשימה ו/או להזמין עבודה בהיקף כלשהו ו/או כל התחייבות אחרת הנוגעת לרשימה ו/או 

 למועמדים. 

 לאורדין,  בכל האמור פי על תעשה ברשימה להיכלל אושרו אשר מועמדים עם ייההעיר התקשרות .1.9

שהתקיימה בנושא בלשכת המשנה ליועץ  17.5.2017ולסיכום ישיבה מיום  8/2016חוזר מנכ"ל 

 . ככל שנקבע כי חל על העירייה המשפטי לממשלה

 

 סף תנאי .2
 

פטור או  או מורשה עוסק הנם אשר ישראל אזרחי ברשימה להיכלל מועמדותם את להציג רשאים .2.1

 :שלהלן התנאים אחר המקיימים בישראל כדין הרשום תאגיד

 הוא בה הרשימ לכל ביחס כי להוכיח רשימותהמ יותר או באחת להיכלל המעוניין מועמד על

 :להיכלל מעוניין
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 נשוא העבודות לביצוע נדרשיםה התקפים והרישיונות התעודות בכל מחזיק . 2.1.1

 .הרשימה

 הרלוונטי בתחום שירותים ,מועמדותו להגשת קודם שלוש שנים במהלך העניק. 2.1.2

 לגופים ציבורייםבעדיפות שנייה בעדיפות ראשונה לרשות מקומית,  הברשימ

 .וצירף המלצות ו/או גופים פרטיים גדוליםאחרים 

ו/או  ברשימה המפורטים לצד כל תחום בתנאי הסף הספציפיים המועמד עומד. 2.1.3

 (.נספח א' לעיל). בהתאם לכללים שתקבע הוועדה מראש לעניין התקשרות מסוימת

-אשר עלול להוביל לאי שינוי כלאת העירייה בדבר בכתב . באחריות היועצים לעדכן 2.1.4

 .בטרם ובכל משך ההתקשרות – עמידה בתנאי הסף הכלליים או הספציפיים

 

 להגשת מועמדות להיכלל במאגר  מסמכים .3
 

 את לבקשתם יצרפו ,דלעיל הסף בתנאי והעומדים מאגר היועציםב להיכלל המבקשים מועמדים .3.1

 :הבאים כלל המסמכים

נספח  בנוסח ניסיונו לרבות המועמד ופרטי ברשימה להיכלל טופס הגשת בקשה  .3.1.1

 .ב'

 תעודות, ח"קו בראשו, לרבות העומד בדבר ופרטים המועמד, ניסיונו פרופיל . 3.1.2

  והשכלה.

 נדרשים(. והעבודות )ככל  לביצוע נדרשים תעודה או רישיון העתק  3.1.3

  או עוסק פטור בעל אישורים מרשויות  מורשה עוסק תעודת העתק . 3.1.4

 תדפיס עדכני מהמרשם הרלוונטי. –אם המציע הינו תאגיד  .המע"מ             

 .1976- ו"התשל, ציבוריים גופים עסקאות חוק לפי הנדרשים האישורים . 3.1.5

הבינוי  משרדממחירון לפחות  10% -הצהרה בדבר נכונות המועמד למחיר הנמוך ב . 3.1.6

לעתים כי  למועמדוכן כי ידוע  החשב הכללי,מחירון /והשיכון/ מחירון דקל

ומשכך  ,המממנים( עם הגורמים back to back) "גב לגב"העירייה עובדת בשיטת 

תוך המתנה לקבלת התשלום בתנאי, ובכפוף ו ,שכרו ישולם בהתאםידוע לו ש

 .(בהתאם לנספח ג') לקופת העירייה מהגורם המממן

 ,הסף בתנאי המועמד של עמידתו על המעידות נוספות אסמכתאות או/ו המלצות .3.1.7

לרבות כל תעודה ו/או מסמך שיש בו כדי להוכיח את עמידתו של המועמד בתנאי 

לכללים שתקבע ו/או בהתאם  נספח א'שב ברשימההסף הספציפיים המפורטים 

 . הוועדה מראש לעניין התקשרות מסוימת

 .בשנתיים האחרונותלהם העניק שירות  מהגופיםהמלצות  . 3.1.8

 להעיד כדי בו יהיה אשר אחר מסמך כל לצרף המועמד רשאילעיל,  לאמור בנוסף . 3.1.9

 .ידו על הניתנים והשירותים על מקצועיותו

 לעיל, רשאית האמוריםאו הפרטים  מהמסמכים איזה ברשימה להיכלל לבקשתו המועמד צירף לא .3.2

המועמד  את לכלול שלא ,והמוחלט הבלעדי דעתה שיקול ולפי בלבד זה מטעם ,התקשרויותועדת ה

מהמסמכים  איזה יבהיר או/ו יתקן או/ו ישלים או/ו יוסיף כי לבקש לחלופין או ברשימה,



 "ה ב
 

 

10 
 

 לפי מהותיים שאינם מפגמים להתעלם ועדהה רשאית וכן בה המפורטים הנתונים או/ו שבבקשתו

 .דעתה שיקול

ולא הייתה שבעת  עמם התקשרה בעברהעירייה שומרת לעצמה את הזכות לפסול על הסף יועצים  .3.3

 שהתקבל על ידם. רצון מהייעוץ 

את  בבקשתו במפורש יציין תחומים למספר מתאים וניסיונו נתוניו, השכלתו פי על אשר מועמד .3.4

 .מועמדות אליהם להגיש ברצונו אשר התחומים כל שמות

 

  המועמדות הגשת אופן .4
 

( אליה יצורפו כלל המסמכים הנדרשים כפי נספח ב')בקשה  הגשת טופס גבי על הבקשה תוגש  .4.1

במסירה או  illit.muni.il-teiby@betar  : באמצעות דוא"ל שכתובתו, ואלו יימסרו שפורט לעיל

, במשרדי העירייה טייבי פריד במחלקת הגזברותגב' ה –  התקשרויותועדת ה תאישית למרכז

 . , ולוודא קבלת המסמכיםעילית ביתר 38רבי עקיבא  ברחוב

, בהתאם להזמנה התקשרויותועדת  תלמרכזכאמור טופס הגשת הבקשה על נספחיה, יימסר  .4.2

העירייה ובשני נט של רנטיהאמאגר היועצים של העירייה, אשר תפורסם באתר ל להצטרףלהציע 

  .יומייםעיתונים 

 . PDF בפורמט אחד לקובץ (לסרוק)את הבקשה והמסמכים יש לאגד  .4.3

בהם פרסמה  יםלמועד מעבר גם ברשימה להיכלל בקשות לשלוח יהיה ניתן לעיל האמור אף על .4.4

 התקשרויותלאישור ועדת ה יועברו אלו בקשות אולם ,העירייה הזמנה להצטרף למאגר היועצים

 התקשרויותה ועדתדעת  שיקול פי על אשר תקבע האם יש מקום לריענון/ פתיחת הרשימה, וזאת

הוספת יועצים בהתאם לסעיף זה תעשה בעירייה.  בהמלצת מנהל האגף בתחום הרלוונטיו

 יועצים.  6-אם קיימים ברשימה פחות מ, ומנימוקים שיירשמו על ידי הועדה

 . , על פי החלטת הועדהשלוש שניםאחת ללפחות  תעודכן יועציםה רשימת .4.5

, תפורסם ותהיה פתוחה לעיון הציבור באתר האינטרנט חשברשימת המציעים תנוהל באופן ממו .4.6

 . של העירייה

 
 לרשימהיועצים  בחירת .5

 
כנס את ועדת יי התקשרויותועדת ה ת/עם תום המועד לקבלת הצעות להיכלל במאגר, מרכז .5.1

ו/או בעל תפקיד מוסמך אחר באגף  הרשימה, יחד עם מנהל האגף הרלוונטי לתחום התקשרויותה

הרלוונטי ו/או נציגיהם )כגון מהנדס העיר או נציגו, מנהל אגף שפ"ע או נציגו וכו', בהתאם לתחום 

 הרלוונטי(.  

 וכו' ניסיונו ,נתוניו התמחותו, לתחום בהתאםובקשת המועמד  פי על תיעשהלרשימה  מועמד שיוך .5.2

 .ובהתאם להחלטת ועדת ההתקשרויות

יחד עם מנהל האגף בתחום הרלוונטי ו/או  התקשרויותה ועדת ידי על יבדקו המועמדים בקשות .5.3

שבוצעו, ובהתאם לתנאים  והעבודות לפרטי ההשכלה, הניסיון בהתאם ויסווגו בתחום, נציגו

 .המפורטים לעיל ובנספח א'

, בהתאם להמלצת מנהל התקשרויותה וועדת ידי על תעשה לרשימה מועמד של כניסתו אישור .5.4

 האגף הרלוונטי. 

mailto:teiby@betar-illit.muni.il
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 וזאת, נציגו או האגף מנהל להמלצת ובניגוד אחרת לקבוע דעת שיקול התקשרויותה ועדת לחברי .5.5

 . שיפורטו מיוחדים מטעמים

 גם לרשימה, וזאתיועץ  של הכללתו לשאלת ביחס מקצועיה דעתה שיקול התקשרויותה לוועדת .5.6

בניסיון  תוך התחשבות, דלעיל הסף תנאי בכל פורמאלית מבחינה או אינו עומד עומד מועמדוהאם

 .כזהקודם של העירייה עמו, ככל שקיים 

 מידע לקבל וכן החלטתה, גיבוש לצורך מקצוע ביועצים ואנשי להיעזר רשאית התקשרויותה ועדת .5.7

 .אחרים גופים או/ו גורמים מאת מועמדה על המלצות או/ו דעת חוות או/ו

מספר  כי לקבוע או ,רשימה בפני עצמה יהווה תחום כל כי לקבוע רשאית התקשרויותה וועדת .5.8

הכל לפי צרכי העירייה ושיקול דעת  , ו/או להוסיף/לגרוע רשימות,לרשימה אחת יאוחדו תחומים

 . התקשרויותועדת ה

עדה בדבר הכנסת מועמדים לרשימת היועצים יירשמו בפרוטוקול שייחתם בידי חברי והחלטת ה .5.9

   ., בהתאם למפורט בנוהל זההועדה תודיע למועמדים על החלטתה הועדה.

 

 דחיית מועמדות .6
 

דעתה, גם  לשיקולהזכות שלא לאשר רישום מועמד למאגר בהתאם לוועדת ההתקשרויות שמורה  .6.1

 אם המועמד עומד כנדרש בתנאי הסף המפורטים. הנימוקים לדחייה יירשמו בפרוטוקול הוועדה. 

 דחיית הצעתו.יישלחו למועמד הודעה בכתב על  וועדת ההתקשרויות ת/מרכז .6.2

 להשיג בכתב על ההחלטה ליועץ אשר מועמדותו נדחתה על ידי ועדת ההתקשרויות, תינתן אפשרות .6.3

. החלטת וועדת ההתקשרויות תירשם בפרוטוקול לאחר הצגת מעת שקיבלה מיםי 7תוך ב

 הטיעונים של היועץ. 

 

 הרשימה עדכון .7
 

 .העירייה לצרכי בהתאםו, לעיל 4 בסעיף לאמור בהתאם תעודכן הרשימה .7.1

 מועמדים של כניסתם לאשררשאית  התקשרויותועדת התהא  , ובהתאם לצורך,במסגרת העדכון .7.2

, ולצרכיה בהתאם לשיקול דעתה וזאת ברשימה הנמצאים מועמדים ולנפות לרשימהנוספים 

 .ובהתאם להוראות נוהל זה

 

 הוצאה של היועצים מהמאגרהשעיה/  .8
 

 : בין היתר, יהיו ניתן להשעות או להוציא יועצים רשומים מהתמחות רלוונטית במאגרמקרים בהם  .8.1

 . המאגר נשוא במקצוע לעיסוקאו היעדר תוקפו  מקצועי רישיון שלילת  . 8.1.1

 .מועמדה מעורב שבו חמור אירוע  . 8.1.2

  .או מי מטעמה לעירייה ממשי נזק בגינו נגרם.  אירוע בו מעורב המועמד וש8.1.3

 ו/או זמינות ו/או כל סיבה אחרת  השירות אי שביעות רצון מטיב הפרת חוזה או . 8.1.4

 . העיר ובמתן השירות לתושביאו מי מטעמה שפוגעת בעבודת העירייה                           

או מי מטעמו ישלח הודעה בכתב ליועץ הרשום בדבר השעייתו או הוצאתו מהמאגר.  מרכז הוועדה .8.2

ימים מקבלת  7בתוך  להשיג בכתב על ההחלטה בפני וועדת ההתקשרויותליועץ תינתן אפשרות 

 . החלטת וועדת ההתקשרויות תירשם בפרוטוקול לאחר הצגת הטיעונים של היועץ. ההחלטה
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 כללי .9
 

 בין עניינים מניגוד להימנע ם,יועץ אשר מגיש מועמדותו להיכלל במאגר היועצי על כי בזה מובהר .9.1

 לניגוד אפשרותב להימצא לו אסור וכי עירייהל שייתן השירותים במסגרת פעילותו לבין עיסוקיו

 .עניינים

למרכז ועדת  מיד להודיע ,מקצוע אשר מגיש מועמדותו להיכלל במאגר היועציםהאיש /יועץה על .9.2

 .עירייהה הנחיות לפי ולפעול עניינים לניגוד חשש כל על התקשרויותה

 את לחייב כדי עירייה,ה ידי על הרשימה בניהול או/ו בנוהל זה באמור כי אין ,בזאת מובהר .9.3

 או/ו כלשהו בהיקף עבודה להזמין או/ו ברשימה שיכללו המועמדים מבין מי עם להתקשר עירייהה

 .למועמדים או/ו לרשימה הנוגעת אחרת התחייבות בכל

 רשימת נספחים המצורפים לנוהל זה: .9.4

 ;ליועצים תחומי רשימות  – 'א נספח

 וניסיונו; המועמד ופרטי ברשימה להיכלל בקשה הגשת טופס  – 'ב נספח

 משרד ממחירון לפחות 10%-ב הנמוך מחיר להציע נכונותו בדבר המועמד הצהרת  – 'ג נספח

 ;החשב הכללימחירון  דקל מחירון /והשיכון הבינוי

 ;עניינים ניגודי בדבר הצהרה  – 'ד נספח

למען הסדר הטוב יצוין כי הסכומים המפורטים בנוהל זה ו/או אליהם מפנה נוהל זה אינם כוללים  .9.5

 מע"מ.

אדם במשמע, בין שהוא תאגיד ובין שאינו  בני חברהכוונה גם למדובר באדם בנוהל זה מקום ש .9.6

לשון  אףהכוונה   -רהאמור בלשון זכ ך.רבים במשמע, ולהיפ לשון אף -יחיד  האמור בלשוןתאגיד. 

  פך.להיבמשמע, ו נקבה

 מהמאגר יועציםבחירת  .10
 

למרכז/ת בכתב  ויפנ ,רשומים במאגר אגף או גורמים בעירייה המבקשים להתקשר עם יועצים .10.1

 ,בעירייה ו/או נציגו/ה(יהיו מנהל/ת מחלקת ההתקשרויות לצרכי נוהל זה הועדה )מרכז/ת הועדה 

יגדיר מראש ובטרם הפניה למאגר את הצורך בשליפת יועץ מהמאגר ואת הפרמטרים הנדרשים ו

 )הניסיון, ההכשרה, אזור מתן השירות, אורך ההתקשרות והקריטריונים לשליפה(. 

ובהתאם להוראות  לעיל 10.1 בסעיף כאמור הנדרשים הפרמטרים קביעת לאחר :מהמאגר שליפה .10.2

 :להלן לאמורובהתאם  נוהל זה, תבוצע שליפת יועצים מן המאגר על ידי מרכז/ת הועדה

 . מהמאגר יועצים שלושהלפחות  של שליפה - ₪ 00020, עד של בסכום התקשרות .10.2.1

 לפחות  של שליפה - ₪ 50,000 ועד 20,001 שבין בסכום התקשרות .10.2.2

 . מהמאגר יועצים ארבעה             

בהתאם  במכרז החייבעדכני  לסכום ועד-₪  50,001 שבין בסכום התקשרות .10.2.3

 . מהמאגר יועצים חמישהלפחות  של שליפה - לתקנות העיריות )מכרזים(

 6 של שליפה -כאמור לעיל  מכרזמ הפטור הסכום על שעולה בסכום התקשרות. 10.2.4

 . לפחות מהמאגר יועצים
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 לפרמטרים בהתאם תתבצע אשר גיאוגרפי ואזור סיווג, התמחות, תחום בחירת -" שליפה"

 לבחור ניתן(. והשכלה ניסיון שנות כגון) נוספים בפרמטרים להתחשב ניתן הצורך במידת. הנדרשים

  .צורך ויש במידה אחת התמחות או אחד מתחום יותר

 

למידת התאמתם לפרמטרים הנדרשים ו/או באופן תיעשה בשים לב  מהמאגר היועצים שליפת .10.3

כך שהבחירה תיערך בסבב מחזורי, ככל שניתן, באופן הוגן ומעניק את מירב היתרונות  –אקראי 

 . לעירייה

או בע"פ( לכל המועמדים אשר נשלפו מהמאגר )בהתאם לסכומי  כתבבעל מרכז/ת הוועדה לפנות ) .10.4

ההתקשרות שלעיל( ולבדוק האם הנם זמינים למתן השירות וכן לבקש מהמועמדים להגיש הצעת 

 על מרכז –מחיר, במועד שייקבע, בגין השירות הספציפי המבוקש. במידה והמועמדים אינם זמינים 

 נוספים אשר עלו במסגרת הסינון שנעשה.  הוועדה לשוב למאגר ולבחור מתוכו יועצים

במקרים בהם מדובר בהתקשרות בסכומים שאינם עולים על הסכום הפטור ממכרז תבחר הועדה,  .10.5

ככלל, בהצעה הזולה ביותר אלא אם קיימות נסיבות מיוחדות לבחירת הצעה אחרת והכל בהתחשב 

 להלן.  11.5באמור בסעיף 

עולה על הסכום הפטור ממכרז בחינת ההצעות תתבצע במקרים בהם מדובר בהתקשרות בסכום ה .10.6

 -ולאיכות ההצעה יינתן משקל שלא יפחת מ 30%כך שלהצעת המחיר יינתן משקל שלא יעלה על 

. מובהר כי בהתקשרויות מן הסוג האמור בסעיף זה תקבע הועדה את המשקל שיינתן להצעת 70%

נו ואת המשקל שיינתן לכל רכיב, מראש.  המחיר ולאיכות ההצעה וכן תקבע את רכיבי האיכות שייבח

 לסוגי ביחס להיקבע יכולים מציעים מאגר מתוך בהתקשרויות הסף ותנאי המידה מובהר כי אמות

מיום פרסום  שנים 3 אמות המידה תהיה תקפות למשך. בנפרד התקשרות לכל ביחס ולא התקשרויות

 . הנוהל או עדכונו

אם קיימת בעירייה רשימת מציעים לסוג ההתקשרות הרלוונטי, ההחלטה לערוך בדיקת הצעות  .10.7

 שלא מתוך הרשימה תתקבל מטעמים מיוחדים, שיירשמו בפרוטוקול. 

היתר  ביןיש לבחון את התאמת כל המועמדים שאותרו למתן השרות המבוקש,  -בחינת היועצים .10.8

 בהתאם לקריטריונים הבאים:

 היועץ.השכלתו של  .א

 ניסיונו של היועץ.  .ב

מידת התאמתו של היועץ לתפקיד )יש לפרט עבודות קודמות אותן ביצע, הרלוונטיות  .ג

 לעבודה המבוקשת ויתרונות יחסיים של היועץ(. 

 האם בעבר שימש כיועץ לעירייה ואם כן מה הייתה מידת שביעות הרצון ממנו.  .ד

זמינות היועץ לשמש בתפקיד )בהתייחס להיקף השעות הנדרש, אורך התקופה( והסכמתו  .ה

 של היועץ לשמש בתפקיד זה )ובכלל זה לגובה התעריף(. 

 היעדר ניגוד עניינים.  הצהרה על .ו

, המציעים את פה-בעל לראיין הוועדה החליטה אם. בהצעות הדיון סדרי את מראש תקבע הוועדה .10.9

 . הנדרש במידת הרלוונטיים אותם תזמין הועדה המציעים עם פה-בעל ראיונות ייערכו
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 שני וכשיר המומלץ היועץ בחירת .11
 

 השירות למתן ביותר המתאים הנו אשר ,שנשלפו המועמדים כלל מתוך אחד ביועץ תבחר הוועדה .11.1

 . לעיל שפורטו הפרמטרים למכלול הוועדה תתייחס בבחירתה"( המומלץ היועץ: "להלן)

לבחור כשיר שני להתקשרות במידה וההתקשרות מול היועץ המומלץ הוועדה תהא רשאית כמו כן,  .11.2

 לא תצא לפועל מכל סיבה שהיא.

אם היועץ המומלץ הינו בעל התקשרויות נוספות עם העירייה מכוח המאגר בהווה או בשנה  .11.3

האחרונה, יש לבחון אפשרות להתקשר עם מועמד אחר מתוך המועמדים, אשר אינו בעל התקשרויות 

 נוספות/רבות. 

 למרות שליועץמשיקולי ניסיון ומומחיות, והעירייה מבקשת להתקשר עם היועץ המומלץ  במידה .11.4

 .האת בחירתלנמק  על וועדת ההתקשרויות המומלץ התקשרויות נוספות כאמור,

 בחירת היועץ תערך גם בהתאם לסכום ההתקשרות, כמפורט להלן:  .11.5

 השנתי ההתקשרות שסכום כך תיעשה הבחירה - ₪ 20,000 עד של בסכום בהתקשרות . 11.5.1

 . ₪ 50,000 על יעלה לא יועץ אותו עם

 שסכום כך תיעשה הבחירה - ₪ 50,000 ועד 20,001 שבין בסכום בהתקשרות  .11.5.2

 . ₪ 80,000 על יעלה לא יועץ אותו עם השנתי ההתקשרות

 תיעשה הבחירה - במכרז החייב לסכום ועד -ש"ח  50,001 שבין בסכום התקשרותב . 11.5.3

 . ממכרז הפטור הסכום על יעלה לא יועץ אותו עם השנתי ההתקשרות שסכום כך

ועדת ההתקשרויות רשאית לבחור להתקשר עם יועץ, גם אם סכום , לעיל 11.5 בסעיף האמור אף על .11.6

לעיל, וזאת בהתאם  11.5.1-11.5.3ההתקשרות השנתי עולה על הסכומים המפורטים בסעיפים 

 . בפרוטוקול לצרכי העירייה, בהתקשרויות ייחודיות ו/או דחופות, ומנימוקים מיוחדים שיירשמו

  :ממכרז הפטור הסכום על שעולה בסכום יועץ עם התקשרות על בקרהל הנוגעות נוספות הוראות .11.7

 תחילת בטרם :ממכרז הפטור הסכום על העולה בסכום יועץ עם בהתקשרות . 11.6.1

 העבודות פיצולל אפשרות בחינת בדברהגורם המקצועי  דעת חוות תינתן, ההתקשרות

 באופן יצוין הדבר, יועצים מספר בין העבודות את לפצל ניתן ולא ככל. יועצים מספר בין

 העבודות לפיצול האפשרות להעדר הנימוקים פירוט תוך הדעת חוות במסגרת מפורש

 . כאמור

, ממכרז הפטור הסכום על עולה אשר בסכום עבודות עצלב נבחר אשר יועץ כי, ובהר. י11.6.2

, ממכרז הפטור הסכום על עולה אשר בסכום נוספת עבודה לביצוע להיבחר יוכל לא

 . היועץ עם ההתקשרות ממועד חצי שנה של תקופה למשך וזאת

התנאים אשר ייקבעו בהסכם שייחתם עם יועץ לביצוע עבודות בסכום יושם אל לב, . 11.6.3

שעולה על הסכום הפטור ממכרז יאפשרו לעירייה להשתחרר מן ההסכם ולהפסיק את 

ההתקשרות עם היועץ, בכל שלב, בהתאם לתנאים שייקבעו בהסכם. בפרט, תוכל 

ימים מראש  30העירייה להשתחרר מן ההסכם בהודעה שתינתן על ידי העירייה ליועץ 

 לפחות, בטרם הפסקת ההתקשרות עמו.  
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 פיקוח ובקרה  .12
 

 ועדת ההתקשרויות תהיה אחראית על קביעה והפעלה של אמצעי פיקוח ובקרה ועל יישום הנוהל.  .12.1

 

 פרסומים .13
 

באתר האינטרנט של העירייה אחת לחצי  בצורה מרוכזת ועדת ההתקשרויות תפרסם את החלטותיה .13.1

 שנה. פרסום מרוכז זה יכלול את כלל ההחלטות הנוגעות לנוהל זה. 

הנוגעות להתקשרויות  ועדת ההתקשרויות תפרסם את החלטותיהלעיל,  13.1בנוסף לאמור בסעיף  .13.2

ימי עבודה ממועד קבלת ההחלטה,  15באתר האינטרנט של העירייה בתוך ₪  20,000 שמעלבסכומים 

ואולם, חובה זו לא תחול כאשר מדובר בהתקשרות  .ולא תחל בהתקשרות לפני פרסום כאמור

, ובלבד שההחלטה תפורסם באתר העירייה דחופה/ בצורך דחוף להתקשר עם יועץ בתחום מסוים

 במועד ההחלטה נימוקי את לפרסם מהחובה לגרוע כדי בכך אין כי יובהר אף אם היא אינה מנומקת.

 .לעיל שנקבע

הוועדה רשאית לפרסם את החלטותיה באופן חלקי בלבד, אם פרסום ההחלטה במלואה עלול לפגוע  .13.3

 בביטחון הציבור, או לגלות סוד מסחרי או מקצועי. 

אחת לשנה יפורסם באתר האינטרנט של העירייה דו"ח המפרט את המציעים שהעירייה התקשרה  .13.4

, בשנה החולפת, כולל סוג העבודה 1987-לתקנות העיריות מכרזים, תשמ"ח( 8)3עמם לפי תקנה 

 וההיקף הכספי של כל התקשרות. 

 (מ"מש) המקומי השלטון מרכז בידי תנוהלמש מציעים ברשימת גם הוועדה רשאית לעשות שימוש .13.5

 בדבר הודעה שלה האינטרנט באתרהעירייה פרסמה ש לכך בכפוף (ל"משכ) וכלכלה למשק החברה או

 . כך על ידעו פוטנציאליים שירותים שנותני כדי זה במאגר שימוש לעשות כוונתה

לעת הועדה תהא רשאית להחליט על עדכון ו/או רענון ו/או תיקון ו/או שינוי הוראות נוהל זה מעת  .13.6

ובהתאם לצרכי הועדה. ככל שתתקבל החלטה כאמור על ידי הועדה, יחול השינוי ו/או העדכון ו/או 

 ההחלטה על ידי הועדה. תהתיקון מיום קבל
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 א'ח נספ
 לדוגמא -תחומי רשימות ליועצים 

  

  אדריכלות ועיצוב פנים

מסמכים שיש לצרף לצורך הוכחת עמידה 
 בתנאי הסף 

   תנאי הסף 

בתוקף והעתק  אדריכל העתק רישיון
 יסטטוטוררישום בפנקס 

המציע ואם המציע הוא חברה 
אז המתכנן המוצע מטעם 
החברה בעל הכשרה מקצועית 

 . של אדריכל בעל רישיון בתוקף

תכניות מתכנני 
ומפורטות מתאר 

 ( תב"ע)

העתק קורות חיים / פרופיל חברה 
  .המעידים על הניסיון כנדרש

המציע, ואם המציע הוא חברה, 

אז היועץ המוצע מטעם החברה 

שנים  7הוא בעל ניסיון של לפחות 

פרוייקטי  3לפחות ותכנון של 

 תב"ע. 

 הנדסאי/מהנדס/העתק רישיון אדריכל
והעתק רישום  בתוקףבניין/אדריכלות 

  יסטטוטורבפנקס 

, המציע ואם המציע הוא חברה

אז המתכנן המוצע מטעם 

 החברה בעל הכשרה מקצועית 

  .של אדריכל בעל רישיון בתוקף
  

 יועץ לבינוי עירוני

פרופיל חברה או קורות חיים המעידים על 
  .לפחות שנתייםניסיון בתחום של 

מציע, ואם המציע הוא חברה ,אז 
המוצע מטעם החברה הוא היועץ 

בעל ניסיון של מעל שנתיים 
  .בתחום

העתק רישיון אדריכל נוף או העתק 
  .רישום בפנקס המהנדסים

, המציע ואם המציע הוא חברה
אז המתכנן המוצע מטעם 
החברה בעל הכשרה מקצועית 
של אדריכל נוף בעל רישיון או 
אדריכל נוף רשום בפנקס 

  .המהנדסים

 
 אדריכל נוף /

 פיתוח שטח 

פרופיל חברה או קורות חיים המעידים על 
  .ניסיון בתחום של שנתיים לפחות

 ,המציע, ואם המציע הוא חברה
אז היועץ המוצע מטעם החברה 
הוא בעל ניסיון של מעל שנתיים 

 בתחום. 

 .העתק תעודת הנדסאי נוף

מציע ואם המציע הוא חברה אז ה
המתכנן המוצע מטעם החברה 

הכשרה מקצועית של בעל 
 .הנדסאי נוף

 הנדסאי נוף 

פרופיל חברה או קורות חיים המעידים על 
שנים הכולל פירוט  3ניסיון בתחום של  

 .מגוון פרוייקטים

 ,המציע, ואם המציע הוא חברה
אז היועץ המוצע מטעם החברה 

 שנים  3הוא בעל ניסיון של מעל 
 .בתחום
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 .העתק תעודת הנדסאי נוף

, ואם המציע הוא חברההמציע, 
אז המתכנן המוצע מטעם 
החברה בעל הכשרה מקצועית 

 של הנדסאי נוף.

 יועץ השקיה וגינון

פרופיל חברה או קורות חיים המעידים על 
שנים הכולל פירוט  3ניסיון בתחום של  

 מגוון פרוייקטים. 

, המציע, ואם המציע הוא חברה
אז היועץ המוצע מטעם החברה 

שנים  3הוא בעל ניסיון של מעל 
  .בתחום

  .העתק רישיון אדריכל מוסמך בתוקף

, המציע, ואם המציע הוא חברה
אז היועץ המוצע מטעם החברה 

  .הוא אדריכל רישוי
תכנון אדריכלי 
מוסדות חינוך 

 וציבור 
פרופיל חברה או קורות חיים המעידים על 

  .שנים לפחות 5ניסיון בתחום של 

מציע, ואם המציע הוא חברה 
,אז היועץ המוצע מטעם 
החברה הוא בעל ניסיון של מעל 

  .שנים בתחום 5

העתק רישיון אדריכל או העתק רישום 
 .בפנקס המהנדסים

המציע ואם המציע הוא 
אז המתכנן המוצע  , חברה

מטעם החברה בעל הכשרה 
מקצועית של אדריכל בעל 
רישיון או אדריכל רשום 
בפנקס המהנדסים המתמחה 

  .בעיצוב פנים
 מעצב פנים 

פרופיל חברה או קורות חיים המעידים על 

 שנים לפחות והמלצות  5ניסיון בתחום של 

 .)ככל שישנן(

 ,המציע, ואם המציע הוא חברה

אז היועץ המוצע מטעם החברה 

הוא בעל ניסיון בתחום עיצוב 

 פנים במוסדות ציבור של לפחות 

  .שנים 5

  ייעוץ הנדסי

מסמכים שיש לצרף לצורך הוכחת עמידה 
 בתנאי הסף 

   תנאי הסף 

הנדסאי אדריכלות (העתק תעודת השכלה 
או תואר ראשון בגאוגרפיה או תכנון 

  (ערים
המציע ואם המציע הוא חברה 
אז הבודק המוצע מטעם החברה 
בעל הכשרה מקצועית של 
הנדסאי אדריכלות או תואר 

  .מוכר בג"ג/תכנון ערים

 בודק תוכניות
 (תב"ע) מפורטות

 
 
 
 .פרופיל חברה או קורות חיים 
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העתק תעודת סיום קורס תוכנה בתחום 
  .עבודות שרטוט הנדסיות

תעודת מעבר של קורס תוכנה 
הרלוונטי לתחום עבודות 

 .שרטוט הנדסיות
 שרטט 

פרופיל חברה או קורות חיים המעידים 
 .על ניסיון בתחום של שנה לפחות

המציע, ואם המציע הוא חברה, 
אז היועץ המוצע מטעם החברה 

הוא בעל ניסיון של מעל שנה 
.בתחום  

 .העתק רישיון מהנדס אזרחי בתוקף

המציע, ואם המציע הוא 
 , חברה

אז היועץ המוצע מטעם  
  .החברה הוא מהנדס אזרחי

 ניהול ופיקוח 

 פרויקטים  

פרופיל חברה או קורות חיים המעידים על 
  .שנים לפחות 5ניסיון בתחום של 

 מציע, ואם המציע הוא חברה ,
אז היועץ המוצע מטעם החברה 

שנים  5 הוא בעל ניסיון של מעל
  .בתחום

העתק רישיון מהנדס אזרחי או הנדסאי 
  .בתוקף

 ,המציע, ואם המציע הוא חברה
אז היועץ המוצע מטעם החברה 

  .הוא מהנדס אזרחי או הנדסאי

 כמאי 

פרופיל חברה או קורות חיים המעידים על 
 שנים לפחות  5ניסיון בתחום של 

 ,מציע, ואם המציע הוא חברה
אז היועץ המוצע מטעם החברה 

שנים  5הוא בעל ניסיון של מעל 
  .בתחום

  .העתק רישיון מהנדס אזרחי בתוקף

 , המציע, ואם המציע הוא חברה
אז היועץ המוצע מטעם החברה 

  .הוא מהנדס אזרחי
 מהנדס תכן מבנה 

פרופיל חברה או קורות חיים המעידים על  לפיתוח שטח 

  .שנים לפחות 5ניסיון בתחום של 

  

המציע בעל ניסיון מוכח של 
שנים בתחום הייעוץ  5לפחות 

  .הרלוונטי

  .העתק רישיון מהנדס אזרחי בתוקף

 ,המציע, ואם המציע הוא חברה
אז היועץ המוצע מטעם החברה 

  .הוא מהנדס אזרחי

 יועץ 

קונסטרוקציה 
 לפיתוח שטח 

 
 
 
 

 

פרופיל חברה או קורות חיים המעידים על 

  .שנים לפחות 5ניסיון בתחום של 

  

,  המציע, ואם המציע הוא חברה
אז היועץ המוצע מטעם החברה 

שנים  5הוא בעל ניסיון של מעל 
  .בתחום

 
 

 כבישים ותנועה

 

מסמכים שיש לצרף לצורך הוכחת עמידה 
 בתנאי הסף 

   תנאי הסף 
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אזרחי של המציע או העתק רישום מהנדס 
  .המתכנן המוצע מטעמו

 המציע, ואם המציע הוא חברה ,
 , אז היועץ המוצע מטעם החברה

הוא מהנדס אזרחי הרשום 
 .בפנקס המהנדסים/האדריכלים

 מתכנן תנועה 

 פרופיל חברה או קורות חיים המעידים על
 לפחות.שנים  5ניסיון בתחום של 

המציע, ואם המציע הוא חברה, 
אז היועץ המוצע מטעם החברה 

שנים  5הוא בעל ניסיון של מעל 
 בתחום.

העתק רישום מהנדס אזרחי של המציע או 
   .המתכנן המוצע מטעמו

 המציע, ואם המציע הוא חברה ,
, אז היועץ המוצע מטעם החברה

 .הוא מהנדס אזרחי

כבישים  מתכנן
 פיזי 

פרופיל חברה או קורות חיים המעידים על 
  .שנים לפחות 5ניסיון בתחום של 

המציע, ואם המציע הוא חברה 
,אז היועץ המוצע מטעם החברה 

שנים  15הוא בעל ניסיון של מעל 
  . בתחום

  .העתק רישיון מהנדס אזרחי בתוקף

,  המציע, ואם המציע הוא חברה
אז היועץ המוצע מטעם החברה 

  .מהנדס אזרחיהוא 

 ניהול ופיקוח 

 פרויקטים  

פרופיל חברה או קורות חיים המעידים על 
  .שנים לפחות 5ניסיון בתחום של 

 מציע, ואם המציע הוא חברה ,
אז היועץ המוצע מטעם החברה 

שנים  5הוא בעל ניסיון של מעל 
  .בתחום

  עבודות בינוי

מסמכים שיש לצרף לצורך הוכחת עמידה 
 בתנאי הסף 

   תנאי הסף 

העתק רישיון מהנדס אזרחי או אדריכל 
  .בתוקף

, המציע, ואם המציע הוא חברה
אז היועץ המוצע מטעם החברה 
הוא מהנדס אזרחי או אדריכל 

 רישוי. 
יועץ בטיחות 

 )בנייה(
 

פרופיל חברה או קורות חיים המעידים על 
  .שנים לפחות 5ניסיון בתחום של 

 מציע, ואם המציע הוא חברה ,
אז היועץ המוצע מטעם החברה 

שנים  5הוא בעל ניסיון של מעל 
  .בתחום

העתק רישיון מהנדס אזרחי 
 .בתוקף

, המציע, ואם המציע הוא חברה
אז היועץ המוצע מטעם החברה 

  .אזרחיהוא מהנדס 

  -קונסטרוקטור 

 מהנדס בניין 
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פרופיל חברה או קורות חיים המעידים על 
  .שנים לפחות 5ניסיון בתחום של 

, מציע, ואם המציע הוא חברהה
אז היועץ המוצע מטעם החברה 

שנים  5הוא בעל ניסיון של מעל 
  .בתחום

 

 העתק רישיון מודד מוסמך בתוקף. 
, המציע, ואם המציע הוא חברה

אז היועץ המוצע מטעם החברה 
 .הוא מודד מוסמך

 מדידות
 פרופיל חברה או קורות חיים המעידים על

 .שנים לפחות 5 ניסיון בתחום של

המציע, ואם המציע הוא חברה, 
אז היועץ המוצע מטעם החברה 

שנים  5הוא בעל ניסיון של 
 בתחום.

  .העתק רישיון מהנדס אזרחי בתוקף

חברה  המציע, ואם המציע הוא
,אז היועץ המוצע מטעם החברה 

ניהול ופיקוח   .הוא מהנדס אזרחי

 -פרויקטים 

מוסדות חינוך 
פרופיל חברה או קורות חיים המעידים על  וציבור 

  .שנים לפחות 5ניסיון בתחום של 

, מציע, ואם המציע הוא חברה
אז היועץ המוצע מטעם החברה 

שנים  5הוא בעל ניסיון של מעל 
  .בתחום

  ייעוץ חשמל

מסמכים שיש לצרף לצורך הוכחת עמידה 
 בתנאי הסף 

   תנאי הסף 

 העתק רישיון מהנדס אזרחי בתוקף. 
, המציע, ואם המציע הוא חברה

אז היועץ המוצע מטעם החברה 
 הוא מהנדס אזרחי. 

יועץ חשמל 
 לפיתוח שטח

פרופיל חברה או קורות חיים המעידים על 
  .שנים לפחות 5ניסיון בתחום של 

, המציע, ואם המציע הוא חברה
אז היועץ המוצע מטעם החברה 

שנים  5הוא בעל ניסיון של מעל 
 בתחום. 

  .העתק רישיון מהנדס חשמל

, המציע, ואם המציע הוא חברה
אז היועץ המוצע מטעם החברה 

  .הוא מהנדס חשמל
 יועץ למערכות

 סולאריות
פרופיל חברה או קורות חיים המעידים על 
ניסיון רלוונטי בתחום הכולל הכנת 

 שנים לפחות.  5מכרזים של 

המציע או החברה הם בעלי 
שנים בתחום  5ניסיון של לפחות 

 כולל הכנת מכרזים. 

העתק רישיון מהנדס חשמל או תעודת 
  .הנדסאי חשמל

, המציע, ואם המציע הוא חברה
מטעם החברה אז היועץ המוצע 

הוא מהנדס חשמל או הנדסאי 
  .חשמל

 יועץ חשמל

לתכנון חשמל 
 במבנים
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פרופיל חברה או קורות חיים המעידים על 
 שנים לפחות.  5ניסיון רלוונטי בתחום של 

המציע או החברה הם בעלי 
שנים בתחום  5ניסיון של לפחות 

  .כולל הכנת מכרזים

 העתק רישיון מהנדס אזרחי בתוקף. 
, המציע, ואם המציע הוא חברה

אז היועץ המוצע מטעם החברה 
 יועץ חשמל הוא מהנדס אזרחי. 

מוסדות חינוך 
 וציבור

פרופיל חברה או קורות חיים המעידים על 
 .שנים בתחום 5ניסיון של 

, מציע, ואם המציע הוא חברה
אז היועץ המוצע מטעם 
 החברה הוא בעל ניסיון של 

 .שנים בתחום 5מעל 
 ייעוץ קרקע

מסמכים שיש לצרף לצורך הוכחת עמידה 
 בתנאי הסף 

   תנאי הסף 

  .העתק רישיון מהנדס אזרחי בתוקף

, המציע, ואם המציע הוא חברה
אז היועץ המוצע מטעם החברה 

  .הוא מהנדס אזרחי

יועץ קרקע 
 לפיתוח שטח

פרופיל חברה או קורות חיים המעידים על 
  .שנים לפחות 5ל ניסיון בתחום ש

, המציע, ואם המציע הוא חברה
אז היועץ המוצע מטעם החברה 

שנים  5הוא בעל ניסיון של מעל 
  .בתחום

  .העתק רישיון מהנדס אזרחי בתוקף

המציע, ואם המציע הוא חברה 
,אז היועץ המוצע מטעם החברה 

  .הוא מהנדס אזרחי
 יועץ קרקע

מוסדות חינוך 
 וציבור

קורות חיים המעידים על פרופיל חברה או 
  .שנים לפחות 5 ניסיון בתחום של

, המציע, ואם המציע הוא חברה
אז היועץ המוצע מטעם החברה 

שנים  5הוא בעל ניסיון של מעל 
  .בתחום

 אינסטלציה וביוב

מסמכים שיש לצרף לצורך הוכחת עמידה 
 בתנאי הסף 

   תנאי הסף 

  .העתק רישיון מהנדס אזרחי בתוקף

, המציע, ואם המציע הוא חברה
אז היועץ המוצע מטעם החברה 

  .הוא מהנדס אזרחי

 מתכנן ניקוז 

 לפיתוח שטח 

פרופיל חברה או קורות חיים המעידים על 
  .שנים לפחות 5ניסיון בתחום של 

, המציע, ואם המציע הוא חברה
אז היועץ המוצע מטעם החברה 

שנים  5הוא בעל ניסיון של מעל 
  .בתחום
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  .העתק רישיון מהנדס אזרחי בתוקף

, המציע, ואם המציע הוא חברה
אז היועץ המוצע מטעם החברה 

  .הוא מהנדס אזרחי

 אינסטלציה 

פרופיל חברה או קורות חיים המעידים על 
  .שנים לפחות 5ל ניסיון בתחום ש

, המציע, ואם המציע הוא חברה
אז היועץ המוצע מטעם החברה 

שנים  5הוא בעל ניסיון של מעל 
  .בתחום

 יועצי ומתכנני מעליות

מסמכים שיש לצרף לצורך הוכחת עמידה 
 בתנאי הסף 

   תנאי הסף 

העתק רישיון מהנדס אזרחי או אדריכל 
  .בתוקף

, המציע, ואם המציע הוא חברה
אז היועץ המוצע מטעם החברה 

או אדריכל הוא מהנדס אזרחי 
  .רישוי

יועצי ומתכנני 
 מעליות 

פרופיל חברה או קורות חיים המעידים על 
  .שנים לפחות 5ניסיון בתחום של 

, המציע, ואם המציע הוא חברה
אז היועץ המוצע מטעם החברה 

שנים  5הוא בעל ניסיון של מעל 
  .בתחום

 ייעוץ מיזוג אויר

מסמכים שיש לצרף לצורך הוכחת עמידה 
 בתנאי הסף 

   תנאי הסף 

  .העתק רישיון מהנדס אזרחי בתוקף
, המציע, ואם המציע הוא חברה

אז היועץ המוצע מטעם החברה 
  .הוא מהנדס אזרחי

 ייעוץ מיזוג אויר 

פרופיל חברה או קורות חיים המעידים על 
  .שנים לפחות 5ניסיון בתחום של 

, ואם המציע הוא חברההמציע, 
אז היועץ המוצע מטעם החברה 

שנים  5הוא בעל ניסיון של מעל 
  .בתחום

 ייעוץ אקוסטי

מסמכים שיש לצרף לצורך הוכחת עמידה 
 בתנאי הסף 

   תנאי הסף 

העתק רישיון מהנדס אזרחי או אדריכל 
  .בתוקף

, המציע, ואם המציע הוא חברה
אז היועץ המוצע מטעם החברה 

מהנדס אזרחי או אדריכל הוא 
  .רישוי

 ייעוץ אקוסטי 
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פרופיל חברה או קורות חיים המעידים על 
  .שנים לפחות 5ניסיון בתחום של 

, המציע, ואם המציע הוא חברה
אז היועץ המוצע מטעם החברה 

שנים  5 הוא בעל ניסיון של מעל
  .בתחום

 

 יועצי נגישות

מסמכים שיש לצרף לצורך הוכחת עמידה 
 בתנאי הסף 

   תנאי הסף 

  .העתק תעודת מורשה נגישות בתוקף

, המציע, ואם המציע הוא חברה
אז היועץ המוצע מטעם החברה 

  .הוא יועץ מורשה נגישות
 יועצי נגישות 

 .אישור משרד החינוך לקלינאית תקשורת

, המציע, ואם המציע הוא חברה
אז היועץ המוצע מטעם החברה 
הוא קלינאי תקשורת המאושר 
ע"י משרד החינוך להנגשת 

 כיתות שמע. 

 קלינאי תקשורת 

 לכיתות שמע 

 ייעוץ כלכלי

מסמכים שיש לצרף לצורך הוכחת עמידה 
 בתנאי הסף 

   תנאי הסף 

העתק תעודת השכלה או תעודת רו"ח 
  .מוסמך

 ,המציע, ואם המציע הוא חברה

אז היועץ המוצע מטעם החברה 

הוא בעל תואר אקדמי בכלכלה 

 או במנהל עסקים או 

בחשבונאות או בעל תעודת רו"ח 
 יועצים כלכליים   .מוסמך

פרופיל חברה או קורות חיים המעידים על 
  .שנים לפחות 4ניסיון בתחום של 

, מציע, ואם המציע הוא חברה
אז היועץ המוצע מטעם החברה 

 4הוא בעל ניסיון של לפחות 
  .שנים בתחום הייעוץ הרלוונטי

העתק תעודת השכלה או תעודת רו"ח 
  .מוסמך

 ,המציע, ואם המציע הוא חברה

אז היועץ המוצע מטעם החברה 

הוא בעל תואר אקדמי בכלכלה 

 או במנהל עסקים או 

בחשבונאות או בעל תעודת רו"ח 
  .מוסמך

יועץ לעריכת 
 תחשיבי חוקי עזר
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פרופיל חברה או קורות חיים המעידים על 
  .שנים לפחות 8ניסיון בתחום של 

מציע, ואם המציע הוא חברה 
,אז היועץ המוצע מטעם 
החברה הוא בעל ניסיון של 

שנים בתחום הייעוץ  8לפחות 
  .הרלוונטי

 

העתק תעודת השכלה או תעודת רו"ח 
  .מוסמך

 ,המציע הוא חברההמציע, ואם 

אז היועץ המוצע מטעם החברה 

הוא בעל תואר אקדמי בכלכלה 

 או במנהל עסקים או 

בחשבונאות או בעל תעודת רו"ח 
  .מוסמך

 יועץ למיצוי

ובקרת הכנסות 
 ארנונה

פרופיל חברה או קורות חיים המעידים על 
  .שנים לפחות 6ניסיון בתחום של 

מציע, ואם המציע הוא חברה 
,אז היועץ המוצע מטעם 
החברה הוא בעל ניסיון של 

שנים בתחום הייעוץ  6לפחות 
  .הרלוונטי

העתק תעודת השכלה או תעודת רו"ח 
 .מוסמך

המציע, ואם המציע הוא חברה 

אז היועץ המוצע מטעם החברה 

הוא בעל תואר אקדמי בכלכלה 

 או במנהל עסקים או 

בעל תעודת  בחשבונאות או
 .רו"ח מוסמך

יועץ למיצוי 
ובקרת הכנסות 

 והיטלים

פרופיל חברה או קורות חיים המעידים על 
  .שנים לפחות 6ניסיון בתחום של 

מציע, ואם המציע הוא חברה ה
,אז היועץ המוצע מטעם 
החברה הוא בעל ניסיון של 

שנים בתחום הייעוץ  6לפחות 
  .הרלוונטי

 

תעודת רו"ח העתק תעודת השכלה או 
  .מוסמך

, המציע, ואם המציע הוא חברה

אז היועץ המוצע מטעם החברה 

הוא בעל תואר אקדמי בכלכלה 

 או במנהל עסקים או 

בחשבונאות או בעל תעודת רו"ח 
  .מוסמך

 מקסום הכנסות 

 משרדי ממשלה 

פרופיל חברה או קורות חיים המעידים על 
  .שנים לפחות 4ניסיון בתחום של 

מציע, ואם המציע הוא חברה 
,אז היועץ המוצע מטעם 
החברה הוא בעל ניסיון של 

שנים בתחום הייעוץ  4לפחות 
  .הרלוונטי

 העתק תעודת השכלה. 
 ,המציע, ואם המציע הוא חברה

אז היועץ המוצע מטעם החברה 
 הוא בעל תואר אקדמי 

יועץ לעריכת 
 מכרזים 
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פרופיל חברה או קורות חיים המעידים על 
 שנים לפחות.  4ניסיון בתחום של 

, מציע, ואם המציע הוא חברהה
אז היועץ המוצע מטעם החברה 

  4 הוא בעל ניסיון של לפחות
  .שנים בתחום הייעוץ הרלוונטי

 

 העתק תעודת השכלה. 
 ,המציע ,ואם המציע הוא חברה

אז היועץ המוצע מטעם החברה 
 .הוא בעל תואר אקדמי

 יועצים לליווי 

פרויקטים מול 
 משרדי ממשלה 

פרופיל חברה או קורות חיים המעידים על 
 שנים לפחות.  4ניסיון בתחום של 

, מציע, ואם המציע הוא חברה
אז היועץ המוצע מטעם החברה 

 4הוא בעל ניסיון של לפחות 
  .שנים בתחום הייעוץ הרלוונטי

 העתק תעודת השכלה. 

 , המציע, ואם המציע הוא חברה
אז היועץ המוצע מטעם החברה 
הוא בעל תואר ראשון לפחות 

 .בתחום כלכלה או מדעי המדינה

יועץ להסכמי 
שכר במגזר 

 הציבורי 

פרופיל חברה או קורות חיים המעידים על 
 שנים לפחות.  7ניסיון בתחום של 

, המציע, ואם המציע הוא חברה
 אז היועץ המוצע מטעם החברה

 7הוא בעל ניסיון מוכח של 

שנים לפחות בתחום הסכמי 

שכר קיבוציים ברשויות 

 מקומיות/משרדים

ממשלתיים/גופים ציבוריים 
 2הכולל ניסיון של 

 .פרוייקטים לפחות

העתק תעודת השכלה או תעודת רו"ח 
  .מוסמך

 ,המציע, ואם המציע הוא חברה
אז היועץ המוצע מטעם החברה 
הוא בעל תואר אקדמי בכלכלה 
או תעשייה וניהול או חשבונאות 

 יועץ כלכלי או   .או בעל תעודת רו"ח מוסמך

חשבונאי לתחום 
 החינוך 

פרופיל חברה או קורות חיים המעידים על 
  .שנים לפחות 3ניסיון בתחום של 

, הוא חברה המציע, ואם המציע
אז היועץ המוצע מטעם החברה 

 3הוא בעל ניסיון של לפחות 
  .שנים בתחום הייעוץ הרלוונטי
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 העתק תעודת השכלה. 

המציע, ואם המציע הוא 
אז היועץ המוצע  ,חברה

מטעם החברה הוא בעל 
תואר אקדמי בכלכלה או 
תעשייה וניהול או 
חשבונאות או תעודת רו"ח 

  .מוסמך
 יועצים כלכליים 

 חינוך  -להכנסות 

פרופיל חברה או קורות חיים המעידים 
שנים  3על ניסיון רלוונטי בתחום של 

  .לפחות

המציע, ואם המציע הוא 
חברה ,אז היועץ המוצע 
מטעם החברה הוא בעל 

שנים  3ניסיון של לפחות 
  .בתחום

 העתק תעודת השכלה.

המציע, ואם המציע הוא 
אז היועץ המוצע , חברה

מטעם החברה הוא בעל 
 אקדמי.תואר 

וניהול  יועצי ביטוח
 סיכונים

פרופיל חברה או קורות חיים המעידים 
שנים  5על ניסיון רלוונטי בתחום של 

 .לפחות

המציע, ואם המציע הוא 
אז היועץ המוצע , חברה

מטעם החברה הוא בעל 
שנים  5ניסיון של לפחות 

 .בתחום

 שמאות

מסמכים שיש לצרף לצורך הוכחת 
 עמידה בתנאי הסף 

   תנאי הסף 

העתק רישום בפנקס שמאי 
  .מקרקעין

המציע, ואם המציע הוא 
אז היועץ המוצע  חברה,

מטעם החברה הוא שמאי 
רשום בפנקס שמאי 

  .המקרקעין

 שמאי מקרקעין 

פרופיל חברה או קו"ח 
 המעידים על הניסיון הנדרש. 

המציע, ואם המציע הוא 
אז היועץ המוצע ה, חבר

מטעם החברה הוא בעל 
שנים  4ניסיון של לפחות 

בתחום שמאות המקרקעין 
שנים לפחות  3הכולל 

בעבודה עם רשויות מקומיות 
ו/או משרדים ממשלתיים 

 םייציבורו/או גופים 
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 ייעוץ בתחום משאבי אנוש, רווחה ופיתוח ארגוני

מסמכים שיש לצרף לצורך הוכחת 
 עמידה בתנאי הסף 

   תנאי הסף 

 העתק תעודת השכלה. 

המציע, ואם המציע הוא 
חברה אז היועץ המוצע 
מטעם החברה הוא בעל 

 תואר ראשון לפחות. 

 יועץ ארגוני  

פרופיל חברה או קורות חיים 
שנים  5המעידים על ניסיון בתחום של 

  .לפחות

המציע, ואם המציע הוא 
חברה ,אז היועץ המוצע 
מטעם החברה הוא בעל 

שנים לפחות  5ניסיון של 
יכי פיתוח בהובלת תהל

  .מקצועי של אנשי חינוך

 ייעוץ בתחום איכות הסביבה

מסמכים שיש לצרף לצורך הוכחת 
 עמידה בתנאי הסף 

   תנאי הסף 

תעודת בודק שנתי למתקני משחק 
  .מטעם מכון התקנים

ואם המציע הוא  ,המציע
אז היועץ המוצע  ,חברה

מטעם החברה הוא בעל 
תעודת בודק שנתי למתקני 
משחק מטעם מכון 

  .התקנים

 יועץ בטיחות 

 במתקני משחק 

פרופיל חברה או קורות חיים 
המעידים על ניסיון בתחום בהכנת 

תיקים  100 -תיקי מוצר של למעלה מ
בדיקות שנתיות ויעוץ רציף  1000,

  .לרשויות מקומיות של שנתיים לפחות

ואם המציע הוא  ,המציע
אז היועץ המוצע  ,חברה

מטעם החברה בעל ניסיון 
בהכנת תיקי מוצר של 

 ,  תיקים 100 -למעלה מ
בדיקות שנתיות  1000

ויעוץ רציף לרשויות 
מקומיות של שנתיים 

  .לפחות

  .העתק תעודת השכלה

ואם המציע הוא  המציע,
אז היועץ המוצע  חברה,

מטעם החברה ,בעל תואר 
ראשון בתחום בריאות 

 יועץ סביבתי   .הציבור או איכות הסביבה

פרופיל חברה או קורות חיים 
שנים  5המעידים על ניסיון בתחום של 

לפחות עם משרדי ממשלה או גופים 
  .ציבוריים

המציע בעל ניסיון של 
שנות עבודה עם  5לפחות 

משרדי ממשלה או גופים 
  .ציבוריים
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  .העתק תעודת השכלה

המציע, ואם המציע הוא 
חברה ,אז היועץ המוצע 
מטעם החברה הוא בעל 

  .תואר שני רלוונטי

 יועץ לניהול פסולת 

פרופיל חברה או קורות חיים המעידים 
שנים  5על ניסיון רלוונטי בתחום של 

 .לפחות

המציע הוא המציע, ואם 
חברה ,אז היועץ המוצע 
מטעם החברה הוא בעל 

נים לפחות ש 5 ניסיון של
 בניהול פרויקטים.

 

 .העתק תעודת השכלה

המציע, ואם המציע הוא 
אז היועץ המוצע  ,החבר

מטעם החברה הוא בעל 
 .תואר ראשון רלוונטי

יועץ להתייעלות 

 אנרגטית ו/או

ניהול פליטות גזי 
 חממה

פרופיל חברה או קורות חיים המעידים 
שנים  5על ניסיון רלוונטי בתחום של 

 .לפחות

המציע, ואם המציע הוא 
אז היועץ המוצע  חברה,

מטעם החברה הוא בעל 
שנים לפחות  5ניסיון של 

 .בניהול פרויקטים

 .העתק תעודת השכלה

המציע, ואם המציע הוא 
אז היועץ המוצע  ,חברה

מטעם החברה הוא בעל 
 יועץ לניהול נגר  .תואר ראשון רלוונטי

 ו/או טיוב קרקע
פרופיל חברה או קורות חיים המעידים 

שנים  5על ניסיון רלוונטי בתחום של 
 .לפחות

המציע, ואם המציע הוא 
חברה ,אז היועץ המוצע 
מטעם החברה הוא בעל 

שנים לפחות  5ניסיון של 
 בניהול פרויקטים

  
  
  

שנים  7* יועץ שאינו בעל השכלה רלוונטית לתחום ייעוץ מסוים, אך הינו בעל ניסיון של לפחות 

באותו התחום, ינמק את בקשתו להיכלל בתחום כיועץ. נימוקיו יועלו לדיון בפני ועדת 

 ההתקשרויות אשר תבחן האם לקבל בקשתו להיכלל במאגר . 

  

יועצים המחזיקים בתואר ממוסדות השכלה בחו"ל נדרשים להציג תעודות שקילות תואר ** 

 .  המל"ג/מהוועדה להערכת תארים ודיפלומות אקדמיים מחו"ל במשרד החינוך
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 להיכלל ברשימה ופרטי המועמד וניסיונו בקשה הגשת  טופס - 'נספח ב
 

 / ___________________ זיהוי מספר _____________,_____________ מ"הח אני
 'מס / פ.ח ________________ שותפות/משרד/חברת בשם ולחתום להצהיר מוסמךה

  בשם / מבקש ___________ מס' מורשה וסקע /_________________
 ביתרעיריית  של היועצים ברשימת להיכלל)שם התאגיד או העסק( ____________________

 .להלן וכמפורט ב"המצ התעודות והמסמכים ,ניסיוני ,השכלתי נתוני סמך על עילית
 
 התאם לנספח א'(בלהיכלל ) המועמד מעוניין בהם התחומים. 1

________________ .1.1 
________________ .1.2 
________________ .1.3 
________________ .1.4 
________________ .1.5 

 
 המועמד פרטי .2

 ___________________________ המועמד שם
 ________________________ זהות פר תעודתמס

 ________________כתובת 
 _______________________________ טלפון

 ________________פקסימיליה 
 ______________________________דוא"ל 

 
 , קורות חיים וכל תעודה רלוונטית. המועמד של פרופיל לצרף יש* 
 
, בהתאם לרשימת התחומים ולתנאי המועמד ניסיון על אסמכתאות לצרף יש) המועמד ניסיון*

 (הסף המפורטים בנספח א'
 נוספות והבהרות הערות. מלקוחות ותהמלצ או ו/ כספי מחזור היקף בדבר ח"רו אישור לרבות)

 .(בנפרד לצרף ניתן
 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

 
 תות המידע הצהרה על אמי

 
אני, הח"מ ________________ ת.ז. _________________ מצהיר כי הפרטים שמסרתי 

 בטופס רישום זה הם מלאים, נכונים ואמתיים. 
 

             ______________        _______________ 
 וחותמת חתימהתאריך                                                                              
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 –לפחות  %10-הצהרת המועמד בדבר נכונותו להציע מחיר הנמוך ב - 'גנספח 
 החשב הכללימחירון  /ממחירון משרד הבינוי והשיכון/ מחירון דקל

 
 

 / ___________________ זיהוי מספר __________________________ מ"הח אני
 מס' / פ.ח ________________ שותפות/משרד/חברת בשם ולחתום להצהיר המוסמך

  בשם / המבקש ___________ מורשה מס' וסקע /_________________
 ביתר עיריית של היועצים ברשימת )שם התאגיד או העסק( להיכלל____________________

מצהיר בזאת כי בכל פנייה של העירייה להתקשרות עמי, הנובעת מהכללתי/ הכללת החברה   ,עילית
לפחות  10%-במאגר היועצים ואנשי המקצוע של העירייה, המחיר המוצע לעירייה יהא נמוך ב

, לפי דרישת העירייה עובר החשב הכללימחירון  /ממחירון משרד הבינוי והשיכון/ מחירון דקל
 . להתקשרות

 
( back to backכן, הח"מ מצהיר בזאת כי ידוע לו כי לעתים העירייה עובדת בשיטת "גב לגב" ) כמו

בתנאי ובכפוף לתשלום הגורם ישולם  ישכר כאלהעם הגורמים המממנים, ומשכך ייתכן כי במקרים 
 .תוך המתנה לקבלת התשלום לקופת העירייה ןמהממ

 
 
 
 
 
 

            _____________           _______________  _______________ 
 וחותמת חתימה                                      תאריך                            
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 התחייבות להעדר ניגוד עניינים  -'נספח ד

 בשנת _________ ב______ ביום ____ בחודש _____שנערכה ונחתמה 

 על ידי:

____________________ 

 ת.ז. ________________

 , ____________________________ ישוב/מרח'

, לעיריית ביתר עילית הנני מצהיר ומתחייב שאין ולא יהיה לי, במהלך תקופת מתן השירותים .1

ו/או קשרים עסקיים או קשרים אחרים עם גורמים בקשר ניגוד עניינים מכל מין וסוג שהוא, 

 למתן השירותים.

הנני מצהיר ומתחייב שלא אייצג או אפעל מטעם כל גורם שהוא בתחום שירותי הייעוץ  .2

, במהלך תקופת מתן השירותים בין עירייהוהביקורת נשוא מתן השירותים, למעט מטעם ה

 .עירייהכתב של האלא אם כן התקבל לכך אישור מראש ובהצדדים, 

הנני מתחייב כי במשך כל תקופת ההתקשרות לא אפעל מתוך ניגוד עניינים ואמנע מכל  .3

ת תפקיד ו/או עיסוק אחר היוצר או עלול ליצור מצב של ניגוד עניינים בין עבודתי עבור עיריי

 לבין עיסוקיי האחרים.  ביתר עילית

עלול  די, על כל נתון או מצב שבשלם אניבאופן מיי ת ביתר עיליתעירייהנני מתחייב להודיע ל .4

 להימצא במצב של ניגוד עניינים, מיד עם היוודע לי הנתון או המצב האמורים. 

להתקשר עם כל  על כל כוונה שלי עיריית ביתר עיליתהנני מצהיר ומתחייב לדווח מראש ל .5

בהתאם להלן, בניגוד להתחייבויותיי בסעיפים אלו, ולפעול  2-3גורם כאמור בסעיף 

שלא לאשר לי התקשרות כאמור או לתת הוראות  תרשאי עירייהלהוראותיה בעניין. ה

אחרות שיבטיחו העדר ניגוד עניינים, והנני מתחייב כי  אפעל בהתאם להוראות אלו, בהקשר 

 זה.

כל מידע נדרש לצורך בחינת חשש לניגוד  הנני מתחייב בזאת להמציא לעיריית ביתר עילית .6

 עניינים.

 בדבר ניגוד עניינים.  2/2011הנני מצהיר ומתחייב לעמוד בתנאים הקבועים בחוזר מנכ"ל  .7

  

 ת.ז. _______________ ולראיה באתי על החתום: _______________________________

 

 

 


