
 8/16בהתאם לחוזר מנכ"ל  היועציםהצטרפות לרשימת  טופס

היועצים של כלל ברשימת ילה המעוניינים יועציםמזמינה  גבעת עדה - המקומית בנימינההמועצה  .1
 בהתאם למפורט להלן. היועציםלרשימת , להגיש בקשה לצרפם 8/16המועצה לפי חוזר מנכ"ל 

לצרף אליו את ו זה להגיש הצעתו על גבי טופסדרש נ, מועצההיועצי המבקש לצרפו לרשימת מציע כל  .2
 .האישורים והמסמכים המפורטים בטופסכל 

על כל יועץ המעוניין להכלל ברשימה בתחום מסויים, לציין בהצעתו את התחום בו הוא מעוניין להכלל  .3
 ניתן לציין מספר תחומים וסוגי עבודה שונים. .לו וכן את סוג העבודה הספציפי הרלוונטי

הר כי המועצה רשאית לעדכן את רשימת היועצים בדרך של הוספת/מחיקת תחומי פעילות וסוגי מוב .4
 .בהתאם לצורך ולשיקול דעתה עבודה

במקרים )אך לא רק( למחוק שמות מרשימת היועצים על פי שיקול דעתה ולרבות רשאית המועצה  .5
למועצה ניסיון קודם בלתי אם  ,שבהם היועץ הפסיק לספק שירותים בתחומים בהם הוא נכלל ברשימה

 , או אם קיים חשש לניגוד עניינים בין היועץ ובין מי מעובדי המועצה.מוצלח עם היועץ

רשימת היועצים תשמש את המועצה לצורך התקשרות עם יועצים ומציעים לצורך ביצוע עבודה  .6
( 8)3עיף מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים בפטור ממכרז לפי ס

 .1950-, תשי"אלצו המועצות המקומיות הרביעיתלתוספת 

אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותה של המועצה לעשות שימוש ברשימת היועצים לצורך התקשרות עם  .7
 בכפוף לכל דין החל על המועצה. 8/16היועצים הנכללים ברשימה שלא לפי חוזר מנכ"ל 

 יש לציין את פרטי היועץ כלהלן: .8

 

 מבקש/ת________________________________שם ה •

 תחום העיסוק ___________________________ •

 __________________________   )אם ישנו( סיווג קבלני •

 __________________________________עוסק מורשה  /ח.פ / ת.ז •

 כתובת המבקש/ת__________________________________ •

 ___________ מס פקס______________מס' טלפון   _________ •

 נייד    _______________ כתובת דוא"ל _____________________ •

 שם איש קשר __________________________ •

 )בהתאם לרשימה המצורפת למסמך זה( תחומי הייעוץ וסוגי העבודה הרלוונטיים ליועץ •

________________________________ ________________________________ 

________________________________________________________________ 

 האם יש קרבה משפחתית בין היועץ לאחד מעובדי המועצה? ________________ •



 

 בנוסף על כל יועץ לצרף להצעתו את כל המסמכים הבאים: .9

 אישור רשם החברות )אם המגיש הינו חברה( •

 אישור סיווג קבלנים •

 שור עוסק מורשה.אי •

 אישור על ניהול ספרים כחוק. •

 המלצה אחת בתחום המעידה על מהות העבודה, היקף כספי ושביעות רצון של המזמין. •

 אופנים: 2 -ניתן לבצע את ההגשה ב .10

, עליה ואו מי מטעמ מנכ"ל המועצהאשר תוכנס לתיבת המכרזים בנוכחות  במעטפה סגורה 10.1
 במזכירות המועצה.", עצים של המועצההיולהצטרפות לרשימת יצוין: "בקשה 

 .shani@bin-ada.co.ilבאמצעות דוא"ל לכתובת: 10.2

לא יודפסו ע"י המועצה אלא יישמרו  )לרבות נספחיהם( ת הדוא"לבקשות שיוגשו באמצעו
 במחשב בקובץ עד למתן החלטה בעניינם, כאשר בפני ועדת היועצים תובא רשימה כוללת בלבד.

באחריותו לשלוח בדואר  - כלל ברשימהיברשימה והוחלט כי יכלל ימציע שהגיש בקשה לה
 שיוגשו בדוא"ל.ונספחים המועצה לא תדפיס בעותק פיזי בקשות  עותק פיזי מלא של בקשתו.

 הדוא"ל התקבל וכי ניתנה החלטה בעניינו.כי  באחריותו לוודאמציע אשר יגיש בקשה בדוא"ל 

להגיש בקשה ולציין את התחום בו הם  הםרשאים גם   יועצים שאינם נכללים בתחומים המצוינים לעיל .11
 מעניקים ייעוץ.
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 חוצות ופרסום לשילוט מכרזים להכנת מקצועיים יועצים .1

  סלולרית תקשורת יועץ .2

  ארגוניים יועצים .3
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  תלמידים הסעות יועצי .5

  רווחה יועצי .6

 והשתלמויות להדרכה יועץ .7
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  אומנותיים תוכן יועצי .10

  טכני מפיק .11
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 סביבה איכות יועצי .10
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 שמאים .13

  איטום יועצי .14
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 ציבור לצרכי פרוגמטור .36

  GIS יועצי .37
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 דוברות
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  מס יועצי .3
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 יעוץ חשבונאי .13
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 בטיחות גנים ציבוריים .3
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