טופס הצטרפות לרשימת היועצים בהתאם לחוזר מנכ"ל 8/16
.1

המועצה המקומית בנימינה  -גבעת עדה מזמינה יועצים המעוניינים להיכלל ברשימת היועצים של
המועצה לפי חוזר מנכ"ל  ,8/16להגיש בקשה לצרפם לרשימת היועצים בהתאם למפורט להלן.

.2

כל מציע המבקש לצרפו לרשימת יועצי המועצה ,נדרש להגיש הצעתו על גבי טופס זה ולצרף אליו
את כל האישורים והמסמכים המפורטים בטופס.

.3

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

.4

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

.5

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

.6

רשימת היועצים תשמש את המועצה לצורך התקשרות עם יועצים ומציעים לצורך ביצוע עבודה
מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים בפטור ממכרז לפי סעיף )8(3
לתוספת הרביעית לצו המועצות המקומיות ,תשי"א.1950-

.7

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

.8

יש לציין את פרטי היועץ כלהלן:


שם המבקש/ת________________________________



תחום העיסוק ___________________________



סיווג קבלני (אם ישנו) __________________________



ח.פ  /ת.ז /עוסק מורשה __________________________________



כתובת המבקש/ת__________________________________



מס' טלפון ____________________ מס פקס______________



נייד _______________ כתובת דוא"ל _____________________



שם איש קשר __________________________



תחומי הייעוץ וסוגי העבודה הרלוונטיים ליועץ (בהתאם לרשימה המצורפת למסמך זה)
______________________________________________________________
האם יש קרבה משפחתית בין היועץ לאחד מעובדי המועצה? ________________

.9

.10

בנוסף על כל יועץ לצרף להצעתו את כל המסמכים הבאים:


אישור רשם החברות (אם המגיש הינו חברה)



אישור סיווג קבלנים



אישור עוסק מורשה.



אישור על ניהול ספרים כחוק.



אישור ניכוי מס במקור בתוקף וצילום המחאה או אישור ניהול חשבון.



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

ניתן לבצע את ההגשה ב 2 -אופנים:
10.1

במעטפה סגורה אשר תוכנס לתיבת המכרזים בנוכחות מנכ"ל המועצה או מי מטעמו ,עליה
יצוין" :בקשה להצטרפות לרשימת היועצים של המועצה" ,במזכירות המועצה.
באמצעות דוא"ל לכתובתadvisors@bin-ada.co.il :
בקשות שיוגשו באמצעות הדוא"ל (לרבות נספחיהם) לא יודפסו ע"י המועצה אלא יישמרו
במחשב בקובץ עד למתן החלטה בעניינם ,כאשר בפני ועדת היועצים תובא רשימה כוללת
בלבד.
מציע שהגיש בקשה להיכלל ברשימה והוחלט כי ייכלל ברשימה  -באחריותו לשלוח
בדואר עותק פיזי מלא של בקשתו .המועצה לא תדפיס בעותק פיזי בקשות ונספחים שיוגשו
בדוא"ל.
מציע אשר יגיש בקשה בדוא"ל באחריותו לוודא כי הדוא"ל התקבל וכי ניתנה החלטה
בעניינו.

 .11את הבקשה יש להגיש עד ליום  28.2.2018שעה .14:00
אין במועד הנקוב בהודעה זו בכדי להגיש בקשות ולצרף יועצים למאגר היועצים גם לאחר מועד זה.
 .12יועצים שאינם נכללים בתחומים המצוינים לעיל רשאים גם הם להגיש בקשה ולציין את התחום בו
הם מעניקים ייעוץ.

בכבוד רב,
איתי וייסברג
ראש המועצה
כתובתנו:
מועצה מקומית בנימינה-גבעת עדה ,רחוב קרן היסוד  ,3ת.ד ,8 .בנימינה טל' ,04-6186400 :פקס.04-6288253 :

נספח  -רשימת תחומי הייעוץ
רשות מקומית כללי
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

יועצים מקצועיים להכנת מכרזים לשילוט ופרסום חוצות
יועץ תקשורת סלולרית
יועצים ארגוניים
יועץ להדרכה והשתלמויות
יועצי הסעות תלמידים
יועצי רווחה
יועץ להדרכה והשתלמויות
מפיק אומנותי
מעצבי אירועים

 .10יועצי תוכן אומנותיים
 .11מפיק טכני
 .12מנהלים אומנותיים

שפ"מ (שיפור פני המועצה)
.1
.2
.3
.4

יועצי תאורת LED
יועץ הצללות
יועצי ליסינג
יועצי גינון

.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12

יועצי מתקני משחק
יועצי מתקני מים ובריכות
אגרונום
יועץ לבניית תכניות עבודה
יועצי מתקני ספורט
יועצי תכנון חדר כושר
יועצי מחזור
יועץ לבניית תכניות עבודה

 .13יועץ לענייני מוקד עירוני
 .14יועצי בטיחות באירועים
 .15יועצי הגברה ותאורה

תשתיות/מים
 .1מפקחים
 .2מנהלי פרויקטים
 .3אדריכלים

 .4מתכנני נוף
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15

יועצי מבנה וקונסטרוקציה
יועצי בטיחות
יועצי תנועה
יועצי/מתכנני תשתיות מים ,ביוב ,ניקוז
יועצי נגישות
יועצי איכות סביבה
יועצי חשמל
יועצי תאורה
שמאים
יועצי איטום
יועצי/מתכנני מיזוג אויר

.16
.17
.18
.19
.20
.21
.22
.23
.24
.25

יועצי אינסטלציה
יועצי מערכות גז וחימום
אגרונומים
יועצי קרינה
יועצי קרקע
יועצי אלומיניום
יועץ מיגון
מתכנן מערכות חשמל ובקרה
תכנון ופיקוח תשתיות
פחת וצרכנות מים

.26
.27
.28
.29
.30
.31
.32
.33

ייעוץ תשתיות
סוקר סביבתי (סקרים תברואיים שונים)
ניהול שפכי תעשייה
תכנון ,ביצוע ופיקוח על תשתיות
מתכנן תכנית האב למים וביוב
יועץ מיגון ומתקין מערכות אבטחה ,מצלמות במעגל סגור ואזעקות
יועץ להכנת תיקי מתקנים
יועץ לשעת חירום

הנדסה
.1
.2
.3
.4
.5

מודדים (מוסמכים(
מפקחים
מנהלי פרויקטים
אדריכלים
מתכנני ערים

 .6מתכנני נוף
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17

מתכנני תנועה/כבישים
מהנדסי בניין
יועצי מבנה וקונסטרוקציה
יועצי בטיחות
יועצי תנועה
יועצי תשתיות ופיתוח
יועצי/מתכנני מים ,ביוב ,ניקוז
יועצי נגישות
יועצי איכות סביבה
יועצי חשמל
יועצי תאורה

.18
.19
.20
.21
.22
.23
.24
.25
.26
.27

שמאים
יועצי איטום
יועצי מעליות
יועצי/מתכנני מיזוג אויר
יועצי אינסטלציה
יועצי אקוסטיקה
מעצבי פנים
הנדסאי אדריכלות
יועצי מערכות גז וחימום
אגרונומים

.28
.29
.30
.31
.32
.33
.34
.35
.36
.37
.38

יועצים לבניה ירוקה
יועצי קרינה
יועצי קרקע
יועצי אלומיניום
יועץ מטבחים
יועץ מיגון
יועץ רמזורים
יועצי אנרגיה ומערכות חכמות
פרוגמטור לצרכי ציבור
יועצי GIS
מהנדס מבנים מסוכנים

.39
.40
.41
.42
.43

יועצי מערכות מחשוב הנדסיות
מתכננים בעלי התמחות בתחום מערכות המים והביוב
יועצי תאורת LED
יועצי רמזורים
הנדסאי מים

 .44יועצי מתקני מים ובריכות
דוברות
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

עיצוב גרפי
ניהול מדיות חברתיות עבור הרשות
יועץ פרסום ותקשורת
יחסי ציבור
ניהול משברים תקשורתיים
ניהול קמפיינים ציבוריים
ניהול תוכן
שרותי מיתוג
כתיבה שיווקית ועריכת תוכן

גזברות ,כספים ,ביקורת
 .1יועצים כלכליים ואסטרטגים
 .2יועצי ביטוח
 .3יועצי מס
 .4יועצים לענייני דיני עבודה וחישובי שכר (מוניציפאלי)
 .5רו"ח מבקר (מוניציפאלי(
 .6כלכלן ביקורת (מוניציפאלי)
 .7עו"ד ביקורת (מוניציפאלי)
 .8מבקר (מוניציפאלי(
 .9יועץ מיסוי יועצים למיצוי הכנסות ממשרדי ממשלה ורמ"י
 .10יועץ בקרת שכר לעובדי קבלן בתחומי השמירה והניקיון
 .11רואה חשבון
 .12יעוץ בנושא כלכלת משק המים (רשות המים ,מקורות ,תעריפים ועוד)
 .13יעוץ חשבונאי
 .14חשבות שכר
 .15יעוץ פנסיוני וכן יעוץ בנושא פנסיה תקציבית
 .16שרותי הכנת מכרזים בתחומי פיתוח ,תחזוקה ,הפעלת מערכים
 .17שמאים (לרבות  -מקרקעין ,נזיקין ,רכב ,חקלאות)
 .18שירותים כלכליים לרשויות ועמותות
 .19יועצים לענייני דיני עבודה וחישובי שכר (מוניציפאלי)
 .20יועצים בתחום הביקורת הפנימית
 .21יועצים פנסיוניים

 .22יועץ לפרישה מפנסיה תקציבית  /מבטחים
חינוך
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

יועצים אקדמיים
יועצי חינוך
יועצים פדגוגיים
מלווים חינוכיים
יועצים לבניית תכנית אב
ייעוץ בליווי ומתן מענה) של הרשות) בקולות קוראים בחינוך.
דיאטן
יועצי בקרה פיננסיים למוסדות חינוך
יועצי ניהול עצמי

.10
.11
.12
.13
.14

פסיכולוגיים קליניים
מאבחנים
מטפלים רגשיים
יועצי תוכן
יועצים להכנת מכרזים

שירותים חברתיים
 .1מטפלים באומנות ,דרמה ,בעלי חיים ,תנועה
 .2פסיכולוגיים
 .3מאבחנים קליניים רגשיים
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10

יועצים בתחום הקהילה
יועצים לסדרי דין
יועצים לחוק הנוער
יועצים לטיפול במשפחות
יועצים לחוק ההגנה על החוסים
מנחי סדנאות בתחומי החברה והרווחה
הדרכה בעבודה סוציאלית/ייעוץ ארגוני

תברואה
.1
.2
.3
.4
.5
.6

יועץ ניקיון
יועצים מקצועיים לעריכת מכרזים לפינוי אשפה
יועצים מקצועיים לעריכת מכרזים לטיאוט רחובות
יועצי מיחזור
מומחה בתחום פיקוח סביבתי
יועץ סביבתי

 .7יועץ להכנת תכנית אב לטיפול בפסולת
רישוי עסקים
.1
.2
.3
.4
.5

יועצי רישוי עסקים
יועצים ליווי והדרכה לעסקים
סוקרים
טכנולוג מזון
יועצי פיתוח )לעסקים(

בטחון ובטיחות
 .1יועצי בטחון ובטחון בחירום  -מקלטים ,נהלים ,מערכות שו"ב
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11

בטיחות מוסדות חינוך :בודק חשמל ,קונסטרוקטור ,כיבוי אש ,אגרונום ,קרינה ,מעבדות,
גידור
בטיחות גנים ציבוריים
מעבדות בטיחות לבדיקת מתקני ספורט
יועצי בטיחות ומניעת אש
אבטחה
ייעוץ טכנולוגיות בטחון
יועץ עיר חכמה
יועצי מערכות קשר
גילוי ואזעקה ,מיגון
יועצי בטיחות באירועים המוניים

 .12יועץ לעריכת מכרזי שמירה ואבטחה
 .13יועצי מצלמות אבטחה/עיר ללא אלימות
 .14יועץ לענייני מוקד עירוני

מערכות מחשוב ,טלפוניה ,תשתיות ומוקד
 .1יועצי תשתיות תקשורת (תקשורת פאסיבית/אקטיבית/תשתיות חוץ וחדרי תקשורת).
 .2יועצי טלפוניה ( ,IPTסלולר ,שילוב מערכות תקשורת(
 .3יועצי עיר חכמה )אינטגרציות ,מערכות שו"ב ,מערכות חישה ומנ"מ(Big Data ,
 .4אבטחת מידע – דוקומנטציה והתאמת רגולציה ,מניעת זליגת מידע ,מעגלי אבטחת מידע.
.5
.6
.7
.8
.9
.10

יועץ לרכישת ציוד מחשוב
יועץ בתחום תקני ISO
יועץ מוקד עירוני
יועץ מחשוב ומערכות תקשורת
מעצבי אתרים
תמיכה טכנית

 .11ייעוץ מחשוב כללי
 .12הקמת/שדרוג אתרי אינטרנט
 .13ניהול ואחזקה של אתרי אינטרנט

ייעוץ משפטי
.1
.2
.3
.4
.5
.6

משפט מנהלי וחוקתי
תכנון ובניה
מיסוי מוניציפאלי
ארנונה
והיטלים
דיני עבודה בשלטון המקומי

.7
.8
.9
.10
.11

מכרזים וחוזים
ליטיגציה בתביעות נזיקין
ליטיגציה מסחרית/אזרחית
מקרקעין
תאגידים עירוניים

