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עיריית רמת השרון (להלן" :העירייה") מזמינה בזאת מציעים ,אשר עונים על כל תנאי הסף שלהלן ,להציע
הצעות להיכלל במאגר יועצים לביצוע עבודות מקצועיות הדורשות ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון
מיוחדים בתחומים שונים וזאת בפטור ממכרז בהתאם לתקנה  )8( 3לתקנות העיריות (מכרזים) ,תשמ"ח-
( .1987להלן" :השירות").
במקביל מתבצע פרסום באתר האינטרנט הרשותי בדבר כוונה לערוך רשימת מציעים לסוגי התקשרויות
שונים ,כמפורט מטה.

 .2העירייה שומרת על זכותה לעדכן את מאגר היועצים מעת לעת ,בכל דרך שתמצא לנכון ,ולהזמין יועצים נוספים
להצטרף למאגר ו/או בדרך של גריעת יועצים אשר נכללו במאגר ונמצאו בלתי מתאימים.
 .3ההחלטה על הכללתו או אי הכללתו של מציע במאגר נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של העירייה.

 .4יובהר ,כי הזמנת השירות תעשה על-ידי העירייה על-פי צרכיה ,מעת לעת ,ואין בכניסה למאגר זה בכדי לחייב
את העירייה בהזמנת שירותים כלשהם מהכלולים במאגר ו/או בכדי להבטיח התקשרות עם יועץ בהיקף
כלשהו ,וליועץ לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהוא בקשר לכך.

 .5למניעת ספקות ,יובהר ,כי העירייה תהא רשאית להתקשר עם יועצים שאינם נכללים במאגר היועצים בכל דרך
אחרת אפשרית לפי הדין.

 .6ככל שמדובר בתאגיד ,עליו להציע מועמד מטעמו לרישום במאגר ,שכן הרישום במאגר הינו רישום שמי של בעל
מקצוע רלוונטי מטעם המציע .על המציע לעמוד בתנאים הכלליים ובתנאי הניסיון ,ועל המועמד לעמוד בתנאי
הניסיון.
 .7פירוט ריכוז סוג שירות/ייעוץ נדרש לפי תחומי ההתמחות לגביהם מתבצע המאגר – מפורט בצורה מקוונת
באתר הרשותי.
 .8מבקש אשר ה ינו בעל יותר מתחום התמחות אחד רשאי להגיש בקשות נפרדות ביחס לכל אחד מתחומי
התמחותו.
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 .9יש להגיש את הבקשה להיכלל במאגר היועצים בליווי המסמכים הנדרשים עד ליום  28.6.18בשעה 15:00

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

ולהגיש באופן מקוון בהתאם

להנחיות המקוונות באתר הרשותי.

 .10העירייה אינה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא ותהיה רשאית לנהל מו"מ עם מי ממגישי ההצעות ו/או עם
אחרים.

 .11העירייה שומרת לעצמה את הזכות לחזור בה מהזמנה ,להאריך את המועד להגשת ההצעות ,לפרסם הזמנה
חדשה ,לקיים תחרות בין המציעים השונים או חלקם או לנקוט בכל הליך אחר שתמצא לנכון.
 .12הודעה על הכללת המציע במאגר וסיווגו לפי התחומים תישלח למציע ותפורסם באתר העירייה.
 .13עדכון המאגר:
על המציעים הרשומים לעדכן מיוזמתם באופן מיידי נתונים שהשתנו .לדוגמא :עזיבת עובד מפתח בעל
התמחות ,החלפת בעלות ,רכישת חברה אחרת וכל שינוי מהותי אחר.

 .14מודגש ,כי בכל מקום בו תיאור התפקיד הינו בלשון זכר ,הכוונה גם ללשון נקבה.
תנאי סף לכניסה למאגר היועצים
 .15רשאים להגיש הצעות להזמנה זו רק מציעים העומדים בכל התנאים הבאים בעצמם ובמצטבר :הכל בהתאם
לטופס בקשת הצטרפות למאגר יועצים ולדרישות הסף המפורטות במאגר המקוון באתר הרשותי.
תנאים כלליים:
.15.1

המציע לא הורשע בפלילים בעבירה נגד בטחון המדינה ו/או בעבירה על פי חוק העונשין ,התשל"ז-
 1977כנגד גופו של אדם ,ו/או בעבירות מוסר או בעבירות רכוש ,או בעבירות שיש עימן קלון ,או
שאם הורשע ,חלפו לפחות  10שנים מיום מתן גזר הדין .במקרה של תאגיד מכל סוג שהוא ,יחול
האמור במורשי החתימה של המציע ובכל אחד ממנהליו ומבעלי השליטה בו.

.15.2

בעל תואר אקדמי רלוונטי ו/או בעל רישיונות לעיסוק במקצוע הנדרשים על פי דין;
להוכחת תנאי זה על המציע לצרף אישורי השכלה ,בהתאם להנחיות ההגשה המקוונת.

.15.3

המציע רשום בפנקס המקצועי הרלוונטי (כגון ,בפנקס המהנדסים והאדריכלים) ,ככל שחלה חובת
רישום;
להוכחת תנאי זה על המציע לצרף העתק רישיון.
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.15.4

על המציע להיות בעל ניסיון מקצועי קודם ומוכח ,בתחום עיסוקו של לפחות ( 3שלוש) שנים ,אלא
אם כן התבקש ניסיון ארוך יותר באחד או יותר מהתחומים הספציפיים ,כמפורט להלן.
להוכחת תנאי זה על המציע קורות חיים במקרה שמדובר ביחיד או פרופיל משרד במקרה שמדובר
בתאגיד.
רשימת פרויקטים ופרטי נציג/איש קשר מטעם כל פרויקט ,לרבות דרכי ההתקשרות עמו ,פירוט
ניסיון המציע בעבודה מול רשויות מקומיות.
במקרה שבו נדרש העסקת צוות ,רשימה שמית ותעודות הסמכה של המהנדסים .וכן ,יש לצרף אישור
רואה חשבון לפיו הצוות מועסק על-ידי המציע.

.15.5

המציע הינו עוסק מורשה ,ככל שמדובר בתאגיד עליו להיות רשום בישראל כדין.
להוכחת תנאי זה על המציע לצרף :אישור תקף מפקיד שומה ,מרואה חשבון או יועץ מס ,או העתק
נאמן למקור ,המעיד על כך ,שהמציע הינו עוסק מורשה .נוסף יש לצרף אישור ניהול ספרים כדין
ואישור תקף של רשות המסים על פטור מביצוע ניכוי מס במקור או על שינוי הניכוי.
ככל שמדובר בתאגיד יש לצרף :תעודת התאגדות ותדפיס מטעם הרשם הרלוונטי.

.15.6

עמידה בתנאים הקבועים בחוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו.1976-
להוכחת תנאי זה על המציע לצרף :תצהיר של המציע ,בנוסח התצהיר המצורף כחלק מההזמנה
המקוונת באתר הרשותי חתום על-ידי מצהיר מוסמך מטעם המציע.

.15.7

המציע מתחייב למלא שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים ,כי אינו עומד בניגוד עניינים בכל הנוגע
להעסקתו על-ידי העירייה בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים " :2/2011נוהל לבדיקה ולמניעת
חשש לניגוד עניינים בהעסקת יועצים חיצוניים ברשויות מקומיות".
על המציע למלא את השאלון המצורף לנוהל ,אותו ניתן למצוא בקישור שלהלן:
 http://www.moin.gov.il/ChozreiMancal/201102_8.pdfאו למלא את הטופס המצורף כחלק
מההזמנה המקוונת באתר הרשותי ,חתום על-ידי מצהיר מוסמך מטעם המציע.

 .16כניסה למאגר המציעים
לשם בחינת ההצעות תתכנס וועדת היועצים בעירייה הכוללת את יו"ר-מנכ"לית העירייה ,גזבר העירייה,
היועץ המשפטי .כמו כן ישתתף מנהל האגף /המחלקה הרלוונטי .ועדה זו תדון בבקשות והחלטותיה יתקבלו
ברוב קולות.
יכללו במאגר היועצים רק מציעים אשר עומדים בכל תנאי הסף הקבועים לעיל ,וזאת בהתאם להחלטת ועדת
היועצים ,לאחר שבחנה את ההצעות וערכה ראיונות בעל פה ,במידת הצורך ולפי שיקול דעתה הבלעדי.
רשימת המציעים תעודכן אחת לשלוש שנים או על פי דרישת הרשות .רשימת המציעים תפורסם לעיון
הציבור.
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 .17הליך מסירת עבודות ליועצים
הפנייה ליועצים שנכללו במאגר לצורך בקשת הצעת מחיר תיעשה באופן המפורט כדלקמן:
ביחס לכל סוג שירות נדרש ספציפי ,העירייה רשאית לפנות ל 4 -יועצים שונים ,מכלל היועצים שנכללו במאגר
באותו התחום.
הפנייה תיעשה לפי בחירתה של העירייה ועל פי שיקול דעתה .היועצים שאליהם פנתה העירייה יגישו הצעת
מחיר שאותו הם מבקשים לקבל בגין השירות הספציפי.
ככלל ,תימסר העבודה ליועץ שנתן את ההצעה הכספית הטובה ביותר ,אלא אם קיימים נימוקים מיוחדים
שיירשמו לקבל הצעה אחרת.
כחלק מתנאי ההתקשרות היועץ שייבחר יידרש לערוך ביטוחים כנדרש על ידי העירייה (כולל ביטוח חבות
מעבידים ,ביטוח חבות כלפי צד שלישי וביטוח אחריות מקצועית) ולהמציא לעירייה אישור ביטוח בחתימת
מבטחו כתנאי לתחילת פעילותו.
 .18ניתן להפנות שאלות בכתב בנוגע להזמנה זו באמצעות דואר אלקטרוני ל Limor_n@ramat-
 hasharon.muni.ilאו למחלקות העירייה הרלוונטיות ,באחריות המציע לעקוב אחר הפרסומים באתר העירוני
בנוגע להזמנה זו ולא תהיה למבקש כל טענה בקשר לכך.
 .19המציע אשר העירייה תחליט על הכללתו במאגר ואשר ממנו יוזמן השירות ע"י העירייה יידרש לחתום על מסמכי
ההסכם המצורף לרבות נספחיו ,ולהמציא לעירייה אישורי עריכת ביטוח (כולל הביטוחים אשר פורטו בסעיף
 17לעיל) בהתאם לנוסח אשר יימסר לו על ידי העירייה במעמד החתימה על ההסכם.
 .20בנסיבות בהן קיימת דחיפות ,ובכפוף לחוו"ד היועץ המשפטי לעירייה ,תערך פניה לקבלת הצעות דחופה,
והחלטת הועדה תכלול נימוקים לעניין הדחיפות.

 .21ועדת היועצים רש אית לערוך פניה תחרותית מתוך רשימת מציעים משותפת של מרכז לשלטון מקומי או מי
שהסמיך לכך ,לפי כללים שייקבע מנכ"ל משרד הפנים.
 .22ועדת יועצים רשאית ,מטעמים מיוחדים שיירשמו ,לערוך פניה תחרותית למציעים מרשימת מציעים ,אף אם
יש ברשות רשימה לסוג התקשרות רלוונטי.
 .23מבלי לגרוע מהוראת הזמנה זו ,הועדה תהיה רשאית ,לאשר התקשרות עם יועץ אשר אינו נכלל במאגר של
העירייה ,באחד מהמקרים הבאים:
20.1
20.2

המאגר של העירייה אינו כולל יועצים העוסקים בתחום בו נדרשת העבודה.
היועצים הנכללים במאגר אינם עומדים בתנאי סף מסוים לביצוע העבודה.
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20.3

20.4

לאחר ישיבת הועדה התברר כי אף לא אחד מנותני השירותים הנכללים במאגר ,עונה על דרישות
העירייה ו/או הועדה החליטה כי היא אינה שבעת רצון מהשירותים שניתנו בעבר מהיועצים הנכללים
במאגר.
הטעמים המיוחדים להתקשרות זו ינומקו בכתב ולאחר קבלת אישור מנכ"לית העירייה ,היועץ
המשפטי וגזבר העירייה לביצוע התקשרות עם מי שאינו נכלל במאגר העירייה.

בכבוד רב
עיריית רמת השרון

לוטה:
נספח א'  -ריכוז סוג שירות/ייעוץ נדרש
נספח ב' -בקשת הצטרפות למאגר יועצים -עיריית רמת השרון ,רישום מקוון למערכת תיק ספק דרך
האתר הרשותי.
נספח ג'  -תצהיר בהתאם לסעיף 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו1976-
נספח ד'  -שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים (חוזר מנכ"ל )2/2011
נספח ה' – דוגמאות להסכם התקשרות  -בהתאם לתחום ההתקשרות
**ייתכנו שינויים בנוסח ההסכמים וסעיפי ונספחי הביטוח ,בהתאם לעדכונים עיתיים ועבודות
קונקרטיות
סוג והיקף הביטוח שיידרש יהיה בהתאם לאופי והיקף השירותים שיינתנו על ידי היועץ ,כפי שיתקבלו
מיועץ הביטוח העירוני
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נספח א' לכתב ההזמנה למאגר יועצים

מאגר יועצים – עיריית רמת השרון
מס'

שירות /ייעוץ נדרש

1

סטודיו לעיצוב
אלמנטים גרפים /
מעצבים גרפים

2

חברות מיתוג

3

צלמים מקצועיים

4

קופירייטרים

5

יועצי מחשוב ועיר
חכמה

פירוט העבודה
הנדרשת
עיצוב גרפי
לחומרים
פרסומיים -
מודעות
לעיתונות ,שילוט
חוצות ,באנרים,
עלונים,
שמשוניות,
הזמנות ועוד.
הפקת קטלוגים,
חוברות מידע,
חוברת תרבות
חודשית חוברת
אינטרנטית,
פרסום במדיות
חברתיות ,עיצוב
לעיתונים ,עיצוב
חוברות סיור
ברמה של הנווט
העירוני).
צילום סטילס
ווידאו הכולל:
אירועים ,נוף,
פרויקטים
עירוניים,
תדמית.
כתיבה שיווקית
באינטרנט
ובעיתונות
המודפסת
והדיגיטלית,
הכנת דוחות
שנתיים לתושב
בנושאים שונים,
פיתוח רעיוני,
דימויים,
אסטרטגיות
מותג,
אינטראקטיבי
ורשתות
חברתיות
התמחות במתן
שירותי יעוץ
וליווי פרויקטים
טכנולוגיות מידע
ובכלל זה:
פרויקטים
מחשוב ,תשתיות
מחשוב ,מערכות
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תנאי סף
ניסון מקצועי ,שירותיות וזמינות,
מסוגלות לעבוד בלחץ.

ניסון מקצועי ,שירותיות וזמינות,
מסוגלות לעבוד בלחץ.
ניסון מקצועי ,שירותיות וזמינות,
מסוגלות לעבוד בלחץ.

ניסון מקצועי ,שירותיות וזמינות,
מסוגלות לעבוד בלחץ.

ניסיון מוכח של מעל  6שנים בייעוץ
בתחומי טכנולוגיות מידע ,עבור לפחות 3
לקוחות ובניהם לפחות  2רשויות
מוניציפאליות.
ניסיון מוכח בניהול לפחות  3פרויקטים
של מערכות מידע עבור לקוחות.

6

מרצים  /מנחים/
יועצים /מדריכים/

7

סדנאות /ליווי
והנחייה /הכשרות
מקצועיות

8

יועצי דיגיטל
ורשתות חברתיות

מידע
וטכנולוגיות
מידע לרבות
ניתוח ומיפוי
צרכים ועריכתם
למסמכי אפיון
מפורטים ,ניתוח
חלופות
ופתרונות ,הגדרה
ומימוש הפתרון.
ניהול פרויקטים
מחשוב ,מערכות
מידע ,הקמת
תשתיות
וטכנולוגיות
מקצה לקצה
עבור העירייה.
כתיבת מכרזים
בכפוף לחוק
חובת המכרזים
וניהול התהליך
המכרז ותקופת
ההתקשרות.
ניתוח ואפיון
מפורט של
מערכות מידע
עיצוב מחדש
והבנייה של
תהליכים
עסקיים
ואסטרטגיים.
פעילות בכל
הנושאים
הקשורים
לעירייה
פעילויות בכל
הנושאים
הקשורים
לעירייה
קידום מתן
שירות לתושב
באמצעים
דיגיטליים ,ניהול
ותפעול של כל
הפלטפורמות
הדיגיטליות
ברשות לרבות
הפורטל הרשותי,
מדיה החברתית
ואתר האינטרנט.
המקומית ,הזנת
תכנים ועדכונם
השוטף
בפלטפורמות
הדיגיטליות
השונות ,ניהול
מערכת התוכן
7

ניסיון מוכח בכתיבת  2מכרזים לפחות,
תחת חוק חובת המכרזים וניהול
ההתקשרות.
תואר ראשון לפחות באחד מהתחומים
הבאים :מדעי המחשב ,הנדסה תעשיה
וניהול ,מנהל עסקים עם התמחות
במערכות מידע.

עבודה מול חברות עסקיות
ועיריות/מועצות מקומיות ,ולפחות 2
ממליצים בכתב.
עבודה מול חברות עסקיות
ועיריות/מועצות מקומיות ,ולפחות 2
ממליצים בכתב.
בעל תואר אקדמי ,שנרכש במוסד מוכר
על ידי המועצה להשכלה גבוהה או
שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת
תארים אקדמיים בחוץ לארץ .בוגר
קורסים לניהול מדיה חברתית ,דיגיטל
או ניהול אתרים.

9

יועץ לענייני ביטחון

10

יועץ לענייני סביבה

11

חברות פיתוח
תחזוקה ואחסון
אתרי אינטרנט

של הכלים
הדיגיטליים,
עידוד שימוש
בכלים דיגיטליים
למתן שירותים
לתושב והנגשתם
לציבור ,הכנת
הפלטפורמות
הדיגיטליות
לשעת חירום
כחלק ממתן
השירות
הדיגיטלי לתושב.
איש הקשר בין
עיריית רמת
השרון לגורמי
בטחון ומשרדי
ראש הממשלה
השונים
הנמצאים בתחום
שיפוטה.
היכרות מעמיקה
תמהיל העיר
ושכונותיה,
הטמעת
תהליכים
ציבוריים.
התמחות בתפעול
שוטף ,תמיכה
ותחזוקת אתרי
אינטרנט
פורטלים
ארגוניים מקצה
לקצה ובכלל זה:
אתרים עתירי
תוכן ,אתרים
בעלי פעולות
ושירותים
מקוונים
ואינטראקטיביי
ם ,אתרים
מסחריים.
התמחות בתפעול
ניהול תהליכי
תמיכה מול
הלקוחות ובכלל
זה :תפעול מוקד
שירות ותמיכה,
מתן שירותי דרג
ב' (אפיון ,עיצוב,
פיתוח והעלאת
גרסאות),
אבטחת מידע,
תחזוקת שבר
ותחזוקה מונעת.
התמחות במתן
ייעוץ דיגיטלי/
8

ניסיון מקדים של  5שנים לפחות בטיפול
בנושאים רגישים.
סיווג בטחוני מתאים.

ניסיון מקדים בהטמעת תהליכים
ציבוריים ומנהליים.

ניסיון מוכח של מעל  5שנים
בפיתוח/אחזקה/אחסון אתרי אינטרנט
מורכבים (עתירי תוכן ,כלי פעולות
מקוונות ואינטגרטיביות) ללפחות 8
לקוחות ובניהם לפחות רשות
מוניציפלית ומוסד ממשלתי (אחת
ואחת).
ניסיון מוכח של תפעול ותחזוקה של
לפחות אתר אינטרנט מסחרי אחד (בעל
מנגנוני תשלומים מקוונים).
ניסיון מוכח בתחזוקה של לפחות 2
אתרים הכוללים אינטגרציה למערכות
ליבה ארגוניות של המזמין.

12

יועצי אסטרטגיה

13

חברות לובינג

14

חברות טכנולוגיה/
ואפליקציות עיר
חכמה

15

חברות לביצוע
סקרים ומחקרים

אינטרנטי
ופתרונות
מקוונים לצרכי
המזמין.
חברה המתמחה
באסטרטגיה,
ניהול משברים,
ניהול כנסים,
עבודה מול
מצלמה ,אירועי
תדמית וניהול
דיגיטל.
ניהול משברים,
בניית מודלים
כלכליים ,ניהול
סיכונים
סביבתיים ,קשרי
ממשל ,קידום
יוזמות עירוניות
אל מול תושבים
וגורמי ממשל.
התמחות במתן
שירותי יעוץ
וליווי פרויקטים
טכנולוגים ובכלל
זה :הטמעת
טכנולוגיות
חדשות ,מוצרי
מדף ,אפליקציות
ייעודיות,
תשתיות מחשוב.
ניהול פרויקטים
עיר חכמה,
מקצה לקצה
עבור העירייה.
כתיבת מכרזים /
בקשות להצעות
מחיר עבור
טכנולוגיות/
תוכנות מחשב
ומוצרי עיר
חכמה .התמחות
במוצרים
דיגיטליים,
אפליקציות
ואתרי אינטרנט
סקרי דעת קהל,
מחקרי שוק
ובדיקות
היתכנות ,סקרי
שביעות רצון
לקוחות,
אפקטיביות
פרסום ,מחקרי
הערכה ,מחקרים
פנים ארגוניים,
סקרי מדיה
9

ניסיון מקדים של  5שנים לפחות בתחום
ועבודה עם לפחות  3גופים
ציבוריים/מועצות מקומיות בפרויקטים
דומים.

ניסיון מקדים של  5שנים לפחות בתחום
ועבודה עם לפחות  3גופים
ציבוריים/מועצות מקומיות בפרויקטים
דומים.

ניסיון מוכח של מעל  5שנים במתן
שירותי ייעוץ וליווי פרויקטים
טכנולוגיים עבור לפחות  3רשויות
מוניציפליות .ניסיון מוכח בניהול לפחות
 3פרויקטים עיר חכמה עבור רשויות
מוניציפאליות.
ניסיון מוכח בכתיבת שני מכרזים ,תחת
חוק חובת המכרזים ,וניהול
ההתקשרות.
תואר ראשון לפחות באחד מהתחומים
הבאים:
מדעי המחשב ,הנדסה תעשיה וניהול,
מנהל עסקים עם התמחות במערכות
מידע.

ניסיון של  3שנים בפרויקטים דומים.

ועמדות ,בדיקת
קונספטים ועוד.
יעוץ לעניין
צמחיה ועצים

16

אגרונום

17

אדריכל מבנים

תכנון אדריכלי
לעניין מבנים
ברשויות
מקומיות

18

אדריכל נוף ופיתוח

תכנון אדריכלות
נוף ופיתוח
ברשויות
מקומיות

בעל תואר אדריכל וכן ניסיון של לפחות
 5שנים ב 3-רשויות מקומיות לפחות.

19

איטום

תכנון ויעוץ
לעבודות איטום

בעל תואר מהנדס וכן ניסיון של לפחות 5
שנים ב 3-רשויות מקומיות לפחות.

20

איכות אוויר

תכנון ויעוץ
לנושאי איכות
אוויר

בעל תואר אקדמי רלוונטי וכן ניסיון של
לפחות  5שנים ב 3-רשויות מקומיות
לפחות.

21

איכות הסביבה

תכנון ויעוץ
לנושאי איכות
סביבה

בעל תואר אדריכל וכן ניסיון של לפחות
 5שנים ב 3-רשויות מקומיות לפחות.

22

אינסטלציה

תכנון ויעוץ
לנושאי
אינסטלציה

בעל תואר מהנדס וכן ניסיון של לפחות 5
שנים ב 3-רשויות מקומיות לפחות.

23

אלומיניום

תכנון ויעוץ
לנושאי עבודות
אלומיניום

בעל תואר אקדמי רלוונטי וכן ניסיון של
לפחות  5שנים ב 3-רשויות מקומיות
לפחות.

24

אקוסטיקה ורעש

תכנון ויעוץ
לנושאי
אקוסטיקה ורעש

בעל תואר מהנדס וכן ניסיון של לפחות 5
שנים ב 3-רשויות מקומיות לפחות.

25

בטיחות

תכנון ויעוץ
לנושאי בטיחות

בעל תואר מהנדס וכן ניסיון של לפחות 5
שנים ב 3-רשויות מקומיות לפחות.

26

בטיחות אש

תכנון ויעוץ
לנושאי בטיחות
אש

בעל תואר מהנדס וכן ניסיון של לפחות 5
שנים ב 3-רשויות מקומיות לפחות.

27

בניה ירוקה

תכנון ויעוץ
לנושאי בניה
ירוקה

בעל תואר אדריכל או מהנדס וכן ניסיון
של לפחות  5שנים ב 3-רשויות מקומיות
לפחות.

28

חשמל

מהנדס תכנון
ויעוץ לנושאי
חשמל .בודק +
בטיחות חשמל
בתאורת חוץ
ובמבנה העירייה

בעל תואר מהנדס וכן ניסיון של לפחות 5
שנים ב 3-רשויות מקומיות לפחות.

10

בעל תואר אקדמי רלוונטי וכן ניסיון של
לפחות  5שנים ב 3-רשויות מקומיות
לפחות.
בעל תואר אדריכל וכן ניסיון של לפחות
 5שנים ב 3-רשויות מקומיות לפחות.

בעל תואר אדריכל או מהנדס וכן ניסיון
של לפחות  5שנים ב 3-רשויות מקומיות
לפחות.

29

תאורה

תכנון ויעוץ
לנושאי תאורת
מבנים ותאורת
רחובות

30

מהנדס/יועץ מיזוג
אוויר

31

יועץ מים

תכנון ,מערכות
מיזוג אוויר כולל
הכנה ,ייעוץ
ופיקוח על
מפרטיים טכניים
במבני ציבור
ניסיון של  3שנים ברשויות מקומיות.
ידע בתכנון
מערכות השקיה
במרחב הציבורי

32

גנרטורים

33

קונסטרוקטור
חשמל

34

אנרגיה סולרית

35

כבישים

ניסיון עבודה של לפחות  5שנים בייעוץ,
תכנון ופיקוח בתחום מערכות מיזוג
אוויר במבני ציבור  +תעודת מהנדס
חשמל ומיזוג אוויר.

מהנדס/יועץ
בנושא גנרטורים
קונסטרוקטור
חשמל עבור
מתקני חשמל
שונים
מהנדס/יועץ
בנושא אנרגיה
סולרית/לד
תכנון ויעוץ
לנושאי כבישים
וסלילה

עשר שנים ניסיון בתחום  +תעודה .
עשר שנים ניסיון בתחום  +תעודה.

עשר שנים ניסיון בתחום  +תעודה.
בעל תואר מהנדס וכן ניסיון של לפחות 5
שנים ב 3-רשויות מקומיות לפחות.

36

מהנדס בניין אזרחי

יעוץ ותכנון
הנדסי

בעל תואר מהנדס וכן ניסיון של לפחות 5
שנים ב 3-רשויות מקומיות לפחות.

37

מודד

38

מטבחים

בעל תואר מודד
מוסמך לעבודות
מדידה ויעוץ
מדידות
עבודות תכנון
ויעוץ לעניין
מטבחים

בעל תואר מודד מוסמך וכן ניסיון של 3
שנים לפחות ב 3-רשויות מקומיות
לפחות.

39

מיגון

40

מיזוג אוויר

41

מנהלי פרויקטים -
מבנים /תשתיות
כבישים ופיתוח

42

מעליות

43

נגישות

בעל תואר אדריכל או מהנדס וכן ניסיון
של לפחות  5שנים ב 3-רשויות מקומיות
לפחות.

בעל תואר מהנדס וכן ניסיון של לפחות 5
עבודות תכנון
ויעוץ לעניין מיגון שנים ב 3-רשויות מקומיות לפחות.
בעל תואר מהנדס וכן ניסיון של לפחות 5
עבודות תכנון
שנים ב 3-רשויות מקומיות לפחות.
ויעוץ לעניין
מיזוג אוויר
ואוורור
בעל תואר אדריכל או מהנדס וכן ניסיון
ניהול ופיקוח
של לפחות  5שנים ב 3-רשויות מקומיות
בפרויקטים
לפחות.
פרויקטים
לעבודות בניה /
עבודות תשתיות
כבישים ופיתוח
בעל תואר מהנדס וכן ניסיון של לפחות 5
עבודות תכנון
שנים ב 3-רשויות מקומיות לפחות.
ויעוץ לעניין
מעליות
בעל תואר אדריכל או מהנדס וכן ניסיון
עבודות תכנון
של לפחות  5שנים ב 3-רשויות מקומיות
ויעוץ לעניין
לפחות.
נגישות
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44

ניקוז

45

ספירות תנועה

46

קונסטרוקציה

47

קרינה

48

קרקע וביסוס

49

רמזורים

50

כמאי

51

שמאים

52

תנועה

53

אדריכל שימור
מבנים

54

פרסום

55

מכוני אבחון

56

אומנים /מפעילים/
מעצבים

57

אימונים לפקחים

עבודות תכנון
ויעוץ לעניין
ניקוז
עבודות ספירת
תנועה לצורך
תכנון תנועה
עבודות תכנון
ויעוץ לעניין
קונסטרוקציה
עבודות תכנון
ויעוץ לעניין
קרינה
עבודות תכנון
ויעוץ לעניין
קרקע וביסוס
עבודות תכנון
ויעוץ לעניין
רמזורים ושלטי
הכוונה מוארים
הכנת כתבי
כמויות
עבודות שמאות
מקרקעין

תכנון ויעוץ
לעניין תנועה
ותחבורה
תכנון ויעוץ
לעניין שימור
מבנים
פרסום בעיתונים

מכונים לאבחון
מועמדים לקבלה
למקום העבודה,
כולל אבחון
מנהלים מלא,
(מבחני אמינות,
סימולציות,
שיחה עם
פסיכולוג,
מבחנים
ממוחשבים,
אמינות)
בכל הנושאים
הקשורים
לעירייה
אימוני קרב מגע,
אימוני ירי והכנה
פיזית ומנטלית
בתחום המטלות
12

בעל תואר אדריכל או מהנדס וכן ניסיון
של לפחות  5שנים ב 3-רשויות מקומיות
לפחות.
ניסיון של לפחות  5שנים ב 3-רשויות
מקומיות לפחות.
בעל תואר מהנדס וכן ניסיון של לפחות 5
שנים ב 3-רשויות מקומיות לפחות.
בעל תואר מהנדס וכן ניסיון של לפחות 5
שנים ב 3-רשויות מקומיות לפחות.
בעל תואר מהנדס וכן ניסיון של לפחות 5
שנים ב 3-רשויות מקומיות לפחות.
בעל תואר מהנדס וכן ניסיון של לפחות 5
שנים ב 3-רשויות מקומיות לפחות.
נסיון של לפחות  5שנים ב 3-רשויות
מקומיות לפחות.
בעלי השכלה של תואר ראשון ממוסד
אקדמי מוכר  ,B.Aשמאי מקרקעין
מוסמך בעל ותק וניסיון מקצועי קודם
רציף ומוכח של עשר שנים בעריכת
שומות עבור רשויות מקומיות וגופים
ציבוריים.
בעל תואר מהנדס וכן ניסיון של לפחות 5
שנים ב 3-רשויות מקומיות לפחות.
בעל תואר אדריכל וכן ניסיון של לפחות
 5שנים ב 3-רשויות מקומיות לפחות
בתחום שימור מבנים.
לפחות  5שנות ניסיון בתחום
עבודה עם כל העיתונים
יכולת הגשה צבעוני /שחור לבן
מהירות וזמינות  -תוך  24שעות.
לפחות  3שנות ניסיון בתחום
המיון
ניסיון במיון עובדים מסוגים שונים
יכולת לתת ניתוח מלא.

בעלי ניסיון של  3שנים לפחות
מול חברות וארגונים.
רישוי לפעול בתחום המוצע
*ניסיון מוכח בעבודה עם מוסדות
ציבוריים

המוטלים על
הפקחים
58

ארגון ,הקמה,
הדרכה וליווי
יחידות מתנדבים
כהיערכות באיתות
חירום

59
60

מטווחים
בודק גז רדון

61

מנהל /מפקח עבודה
בבניה

62

בודק מתקני משחק

63

רואה חשבון

64
65

יועץ תוכנה
מתורגמן

66

לווי תזונאית

67

סוכן נסיעות מומחה

68

פסיכולוגים/
מדריכים חיצוניים
מומחים /מאבחנים

69

מדריכי טיולים
ברחבי הארץ

עריכת תכנית
לפעולות
המתנדבים
במערך העירוני
וליווי המתנדבים
בעת פעילותיהם
ביצוע בדיקות גז
רדון במקלטים
ניהול פרויקטים
של
שיפוצים/בינוי
בהיקפים קטנים
עד בינונים
בדיקה ותכנון
העתקה והתקנת
מתקני משחק
במוס"ח
לכל הנושאים
הקשורים
לעירייה
יועץ תוכנה
שרותי תמיכה
לביצוע וועדות
חוק.
הכנת תפריט
בוקר וצהרים,
בדיקה ומעקב
אחר התפריט,
ביקורת בגנים,
מתן הרצאות
להורים.
סוכן נסיעות
מומחה להוצאת
מקהלות
ותזמורות נוער
לתחרויות
ופסטיבלים
בחו"ל ופסטיבלי
מוסיקה בחו"ל
ארגון יציאת
מקהלות
ותזמורות
לתחרויות
ופסטיבלי
מוסיקה בחו"ל
פעילויות בכל
הנושאים
הקשורים
לעירייה.
הדרכת טיולים
חד יומיים
13

*בעל ניסיון מוכח בהקמת יחידות
מתנדבים וניהולן.

רישוי לפעול בתחום המוצע.
בודק גז רדון מוסמך ,ניסיון של מעל 3
שנים בבדיקות רעש במוסדות ציבור
וחינוך  ,היכרות עם מוס"ח.
ניסיון בפיקוח בתחום הבניה מעל 3
שנים ,קורס הכשרה כמפקח בבניה,
מהנדס אזרחי ,פיקוח על פרויקטים
בהיקפים של עד  25מיליון .₪
בודק מוסמך לאישור תקינות מתקני
משחק ,בעל ניסיון של מעל  3שנים,
מהנדס אזרחי.
ניסיון מוניציפלי של  7שנים ברשויות
מקומיות.
ניסיון בעבודה עם רשויות מקומיות.
שליטה מלאה בתרגום לשפת
הסימנים/אמהרית/רוסית.
ניסיון מקצועי מוכח עם קהל היעד,
תעודה מוסמכת וניסיון של  5שנים
בתחום .הבנה בתכניות והנחיות משרד
החינוך מתן הרצאות להורים.

התמחות מיוחדת וניסיון בהוצאת
תזמורות ומקהלות נוער לתחרויות
ופסטיבלים בחו"ל.

פסיכולוג-מדריך מוסמך המוכר ע"י
משרד הבריאות .ניסיון מצטבר מוכח של
 3שנים בתחום ההדרכה הנדרש.
ניסיון הדרכה לילדים/ילדים עם צרכים
מיוחדים/נוער/מבוגרים ,הסמכה ורישיון
להדרכת טיולים.

ולטיולים
ארוכים
70

71

72

73

74

שירות לאומי/אזרחי הפעלה וליווי בני
ובנות שירות
לאומי במסגרות
רווחה ייעודיות.
בהתאם להנחיות
רכישת כלים
מאמן כדורגל/קט
ומיומנויות,
רגל
מסרים חינוכיים
ועבודה עצמית
וקבוצתית
לצורך הופעות
מרצים בתחום
חינוך/מוסר /יהדות בפני קבל
גברים/נשים דתי
ותורה/
וחרדי
פרשת שבוע/מגידי
שיעורי תורה/חזנים
לצורך פעילות
עמותות/ארגונים
עם נוער בנים
המעסיקים
בשעות אחה"צ
אברכים חרדים
ללימוד וחיזוק נוער
דתי וחרדי
לאירועים/טקסי
הפקת אירועים/
מופעים /פסטיבלים ם ופסטיבלים

75

מנחים/אומנים
/חוגים /מדריכים /
בעלי מקצוע
לאירועים
סטודנטים למוסיקה
מחול אמנות
ותיאטרון
בתי ספר למוזיקה ,
מחול אמנות
ותיאטרון
אוצר תערוכות
ואמנות
חברות כ"א עובדי
לוגיסטיקה

80

מהנדס מזון

81

טכנאי גז מוסמך

82

מנב"ט לאירועים

83

מנופאי

84

עובדי גובה
מוסמכים

76
77
78
79

בכל הנושאים
הקשורים
לעירייה

ארגון מוכר המפעיל מתנדבים במסגרת
השירות הלאומי.

מדריך מנוסה ומוסמך בתחום ,ניסיון
וגישה בעבודה עם נוער בסיכון ,בשעות
אחה"צ והערב .ניסיון בעבודה עם
יחידות לקידום נוער.
ניסיון של  10שנים בתחום
אישור משמרת הקודש והחינוך/
לחלופין המלצה מ 3ישיבות חרדיות
שונות.
ניסיון של  10שנים בתחום
אישור משמרת הקודש והחינוך/
לחלופין המלצה מ 3ישיבות חרדיות
שונות.
ניסיון מוכח בהפקה של לפחות  3שנים
בגופי תרבות ובאירועים (לחלק
מהאירועים ישנו צורך בהתאמה למגזר
החרדי).
ניסיון מוכח של לפחות  3שנים בתחום.

מופעי תרבות

לפחות בוגר שנה א במוסד לימודים
מוכר.

מופעי תרבות
ואמנות

מוסדות להשכלה גבוהה בתחומי תרבות
ואמנות

אצירת תערוכות
אמנות
לאירועים,
טקסים
ופסטיבלים
לאירועים,
טקסים
ופסטיבלים
לאירועים,
טקסים
ופסטיבלים
לאירועים,
טקסים
ופסטיבלים
לאירועים,
טקסים
ופסטיבלים
לאירועים,
טקסים
ופסטיבלים

ניסיון מוכח  5שנים באוצרות תערוכות
בגלריות
לפחות  5שנות ניסיון  +המלצות
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לפחות  5שנות ניסיון  +המלצות
לפחות  5שנות ניסיון  +המלצות
לפחות  5שנות ניסיון  +המלצות
לפחות  5שנות ניסיון  +המלצות
לפחות  5שנות ניסיון  +המלצות

85

חובשים מלווים
(מע"ר) מוסמכים

86

מדריכי טיולים
וידיעת הארץ
מספרי סיפורים

88

חזנים

89

גופים ויוצרים
עצמאיים בתחום
הקולנוע

90

עריכה לשונית
והגהה
תרגום
אנשי מולטימדיה

93
94
95

סדרנים
עוזרי הדרכה
מודד איכות אוויר

96

קידום בריאות
תזונה ואורח חיים
בריא

97

יועץ סביבתי

98

יועץ אנרגיה

87

91
92

לאירועים,
טקסים
ופסטיבלים
למופעי תרבות
ואירועים
למופעי תרבות
ואירועים
לטקסים
ולתפילות חגים
סרטים מסוגים
שונים להקרנה +
יוצרים בתחום
הקולנוע
שירות עריכה
לשונית והגהה
שירות תרגום
פיתוח אמצעי
מולטימדיה
לתערוכות
ולהדרכות
סדרנים להפעלות
עזרה למדריכים
ביצוע מדידות
איכות אוויר תוך
מבניים
וסביבתיים ,
לרבות הכנת
חו"ד והפקת
דו"חות .
הטמעת נושא
בריאות  ,תזונה
ואורח חיים
בריא לחינוך
הפורמלי והבלתי
פורמלי.
יעוץ סביבתי
בכלל תחומי
איכות הסביבה
לבחינת השפעות
סביבתיות
פוטנציאליות
לרבות הכנת
סקרים  ,כתיבת
מסמכים
סביבתיים וחוות
דעת ,הכנת
מסמכים
למכרזים וקולות
קוראים.
ייעוץ בנושאי
סקרי אנרגיה
והתייעלות
אנרגטית וכל
מטלה נוספת
בתחום זה.
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לפחות  5שנות ניסיון  +המלצות
לפחות  3שנים ניסיון  +תעודה
לפחות  3שנים ניסיון  +תעודה
לפחות  3שנים ניסיון  +תעודה
המלצות

ניסיון מוכח +המלצות
ניסיון מוכח +המלצות
ניסיון של  3שנים לפחות בתחום
המולטימדיה

בעל תואר אקדמי רלוונטי  ,ניסיון של
לפחות  5שנים ב 3 -רשויות מקומיות.

בעל תואר אקדמי רלוונטי ניסיון של 3
שנים ב 3 -רשויות לפחות.

בעל תואר אקדמי רלוונטי לתחום
הייעוץ  .בעל ניסיון של  5שנים לפחות ב-
 3רשויות מקומיות.

בעל תואר אקדמי רלוונטי בעל ניסיון
של  10שנים ב 3-רשויות מקומיות.

99

יועץ ביטוח

100

שירותי ביקורת
חקירתית ומשרדי
חקירות

101

ייעוץ וליווי כלכלי
ותכנוני

102

שירותי בקרת
תמיכות לעמותות

 5שנים ניסיון בתחום.

מתן שירותי
ייעוץ בנושאי
פוליסות
וביטוחים ,
בדיקת פוליסות
קיימות ,ניהול
מו"מ מול חברות
הביטוח
שירותים
מתן
ניסיון של  7שנים לפחות בתחום.
כגון :ביקורת
חקירתית לרבות
ניתוח דוחות
כספיים ,איתור
מעילות ,מעקב
אחר דיווחים
לרשויות המס ,
ניהול סיכונים,
ביקורת מערכות
מידע  ,ביקורות
מיוחדות בתחום
ניהול סיכונים,
ביקורות בתחום
ניהול בקרות
והמלצות לשיפור
תהליכים
בעיריות .תחומי
פעילות
המתמחים
בתאגידים
עירוניים,
עמותות ,מוסדות
חינוך ותרבות,
שירותים
פיננסיים.
ניסיון של  7שנים לפחות בתחום .ליווי
ייעוץ וליווי
העירייה בנושאי בפרויקטים בהיקף של  20מלש"ח
לפחות.
אסטרטגיה ,
ייעוץ כלכלי
ותכנוני בתחום
הפעילות של
הרשות
המקומית
ידע בנושא
ניסיון של  3שנים לפחות בתחום זה.
תמיכות
לעמותות בכל
הנוגע להשלמת
מסמכים
רלוונטיים
ותקינותם .הכנת
נוסחאות
וטבלאות ניקוד
בהתאם
לקריטריונים
ולדוחות כספיים.
ובנוסף בדיקות
שוטפות במהלך
השנה הכולל
16

קבלת דוחות
ביצוע ואישורים
רלוונטיים
בתוקף .כמוכן,
פיקוח ובקרה על
העמותות בשטח.
103

ביקורת פנימית

104

ביקורת פנימית +ענ"א ( עיבוד נתונים
אלקטרוני )

 .1המשתתף הינו בעל השכלה אקדמאית
ממוסד מוכר על ידי המועצה להשכלה
גבוהה או השכלה רלוונטית לתחום
הביקורת הרלוונטי
.2המשתתף בעל כל הרישיונות הדרושים
על פי דין לצורך עיסוק במקצוע
הרלוונטי הנדרש
 .3למשתתף ניסיון עבודה של  5שנים
לפחות בתחום הביקורת הרלוונטית
לאחר סיום לימודיו ( ניתן לכלול
בתקופה זו גם עד שנת התמחות אחת
כשנת ניסיון)
 .4למשתתף ניסיון עבודה של  4שנים
לפחות בתחום הביקורת הרלוונטית
לאחר סיום לימודיו בביצוע ביקורות
עבור רשויות מקומיות .ובמקרה של
תאגיד העובד שיבצע את הביקורת מול
מבקר העירייה עומד במועד הביקורת
בדרישות הסף .
 .5המשתתף אינו מצוי בניגוד עניינים
בכל הנוגע להתקשרותו עם העירייה
בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים 2/11
" נוהל לבדיקה ומניעת חשש לניגוד
עניינים בהעסקת יועצים חיצוניים
ברשויות המקומיות "
 .6במקרה שהמשתתף אדם פרטי –
תושב ישראל .במקרה שהמשתתף הוא
תאגיד – התאגיד רשום במרשם
התאגידים הרלוונטי (רשם החברות או
רשם השותפויות).
 .1המשתתף הינו בעל השכלה אקדמאית
ממוסד מוכר על ידי המועצה להשכלה
גבוהה או השכלה רלוונטית לתחום
הביקורת הרלוונטי
 .2המשתתף בעל כל הרישיונות
הדרושים על פי דין לצורך עיסוק
במקצוע הרלוונטי הנדרש .
 .3למשתתף ניסיון עבודה של  5שנים
לפחות בתחום הביקורת הרלוונטית
לאחר סיום לימודיו ( ניתן לכלול
בתקופה זו גם עד שנת התמחות אחת
כשנת ניסיון )
 .4למשתתף ניסיון עבודה של  4שנים
לפחות בתחום הביקורת הרלוונטית
לאחר סיום לימודיו בביצוע ביקורות
עבור רשויות מקומיות .ובמקרה של
תאגיד העובד שיבצע את הביקורת מול
מבקר העירייה עומד במועד הביקורת
בדרישות הסף .
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105

ביקורת אבטחת מידע

106

ביקורת בנושא סייבר

 .5המשתתף אינו מצוי בניגוד עניינים
בכל הנוגע להתקשרותו עם העירייה
בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים 2/11
" נוהל לבדיקה ומניעת חשש לניגוד
עניינים בהעסקת יועצים חיצוניים
ברשויות המקומיות "
 .6במקרה שהמשתתף אדם פרטי –
תושב ישראל .במקרה שהמשתתף הוא
תאגיד – התאגיד רשום במרשם
התאגידים הרלוונטי ( רשם החברות או
רשם השותפויות )
 .1המשתתף הינו בעל השכלה אקדמאית
ממוסד מוכר על ידי המועצה להשכלה
גבוהה או השכלה רלוונטית לתחום
הביקורת הרלוונטי
 .2המשתתף בעל כל הרישיונות
הדרושים על פי דין לצורך עיסוק
במקצוע הרלוונטי הנדרש .
 .3למשתתף ניסיון עבודה של  5שנים
לפחות בתחום הביקורת הרלוונטית
לאחר סיום לימודיו ( ניתן לכלול
בתקופה זו גם עד שנת התמחות אחת
כשנת ניסיון )
 .4למשתתף ניסיון עבודה של  4שנים
לפחות בתחום הביקורת הרלוונטית
לאחר סיום לימודיו בביצוע ביקורות
עבור רשויות מקומיות .ובמקרה של
תאגיד העובד שיבצע את הביקורת מול
מבקר העירייה עומד במועד הביקורת
בדרישות הסף .
 .5המשתתף אינו מצוי בניגוד עניינים
בכל הנוגע להתקשרותו עם העירייה
בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים 2/11
" נוהל לבדיקה ומניעת חשש לניגוד
עניינים בהעסקת יועצים חיצוניים
ברשויות המקומיות "
 .6במקרה שהמשתתף אדם פרטי –
תושב ישראל .במקרה שהמשתתף הוא
תאגיד – התאגיד רשום במרשם
התאגידים הרלוונטי ( רשם החברות או
רשם השותפויות )
 .1המשתתף הינו בעל השכלה אקדמאית
ממוסד מוכר על ידי המועצה להשכלה
גבוהה או השכלה רלוונטית לתחום
הביקורת הרלוונטי
 .2המשתתף בעל כל הרישיונות
הדרושים על פי דין לצורך עיסוק
במקצוע הרלוונטי הנדרש .
 .3למשתתף ניסיון עבודה של  5שנים
לפחות בתחום הביקורת הרלוונטית
לאחר סיום לימודיו ( ניתן לכלול
בתקופה זו גם עד שנת התמחות אחת
כשנת ניסיון )
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מס'

שירות/ייעוץ נדרש
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מאגר יועצים,
הלשכה משפטית

)1

דיני רשויות מקומיות

)2

משפט מנהלי

)3

דיני מכרזים ברשויות
מקומיות

)4

רישוי עסקים

)5

חוק חופש המידע

)6

דיני חינוך

)7

דיני רווחה

פירוט העבודה הנדרשת

מתן ייעוץ ,ליווי וייצוג
משפטי של רשויות
מקומיות
מתן ייעוץ ,ליווי וייצוג
משפטי של רשויות
מקומיות או גופים
ציבוריים  ,כולל עתירות
מנהליות
מתן ייעוץ ,ליווי וייצוג
משפטי של רשויות
מקומיות ,כולל מכרזים
פומביים ו/או פנימיים
מתן ייעוץ ,ליווי וייצוג
משפטי של רשויות
מקומיות
מתן ייעוץ ,ליווי וייצוג
משפטי של רשויות
מקומיות או גופים
ציבוריים
מתן ייעוץ ,ליווי וייצוג
משפטי של רשויות
מקומיות או גופים
ציבוריים
מתן ייעוץ ,ליווי וייצוג
משפטי של רשויות
20

איכות
תנאי סף
תנאי סף  -תואר התרשמות,
המלצות על
ראשון לפחות
ניסיון מיועמ"ש
במוסד אקדמי
מ 2-עיריות או 2
מוכר ע"י
המועצה להשכלה ועדות מקומיות
לתכנון ובניה
גבוהה ,רישיון
תקף של עורך דין (לעניין דיני תכנון
ובניה ונושאים
הרשום בלשכת
מתממשקים) או
עורכי הדין,
 2משרדי ממשלה
לפחות של 10
ו/או חברות
שנים ניסיון
ממשלתיות ו/או
מקצועי כעו"ד
בייעוץ וייצוג של תאגידים
רשויות מקומיות ממשלתיים ו/או
תאגידים
או גופים
עירוניים ו/או
ציבוריים
תאגידים/חברות
בתחום/סוג
עסקיות גדולות;
השירות/הייעוץ
או ניסיון חיובי
בו נערכה הפניה
בעיריית רמת
(להציג הוכחות
השרון במשך 3
לכך ולמהות
שנים .הניסיון
ואיכות השירות
שניתן) ,אלא אם ברשות המקומית
עיריית רמת
כן נאמר בסעיף
הספציפי אחרת .השרון/ועדה
מקומית לתכנון
טיפול יינתן על
ובניה רמת השרון
ידי עוה"ד מגיש
יקנה יתרון
ההצעה ולא ע"י
בהליך הבחירה
המשרד הפונה
באופן כללי

)8

)9
)10

)11

)12

)13

)14
)15
)16

)17

)18
)19

מקומיות או גופים
ציבוריים
מתן ייעוץ ,ליווי וייצוג
דיני איכות סביבה
משפטי של רשויות
מקומיות או גופים
ציבוריים
משפט אזרחי ומסחרי מתן ייעוץ ,ליווי וייצוג
משפטי של תאגידים/חברות
עסקיות גדולות
מתן ייעוץ ,ליווי וייצוג
דיני עבודה ברשויות
משפטי של רשויות
מקומיות
מקומיות או גופים
ציבוריים ,כולל דיני
משמעת
מתן ייעוץ ,ליווי וייצוג
דיני תכנון ובניה
משפטי ,כולל ניסיון אישי
בייצוג ועדה מקומית ובכלל
זה בעררי רישוי בניה בפני
ועדת ערר מחוזית ,ליווי
שוטף של הועדה המקומית
לתכנון ובניה לצורך הוצאת
היתרי בניה ו/או שימוש
חורג ,כולל מתן חוות דעת,
הכנת ישיבות ,כולל ליווי
הכנה ו/או התנגדויות
בעניין תוכניות בניין עיר
ו/או יצוג במוסדות תכנון,
בתי משפט
מתן ייעוץ ,ליווי וייצוג
דיני מקרקעין
משפטי של רשויות
מקומיות או גופים
ציבוריים ,כולל תביעות
פינוי
מתן ייעוץ ,ליווי וייצוג
דיני הפקעות
משפטי של רשויות
והקצאות
מקומיות או גופים
ציבוריים
מתן ייעוץ ,ליווי וייצוג
מיסוי מקרקעין
משפטי
מיסוי עירוני ותשלומי מתן ייעוץ ,ליווי וייצוג
משפטי של רשויות
חובה
מקומיות
ארנונה אגרות והיטלי מתן ייעוץ ,ליווי וייצוג
משפטי של רשויות
פיתוח
מקומיות ,כולל ועדת ערר
ארנונה
מתן ייעוץ ,ליווי וייצוג
היטלי השבחה
משפטי של ועדות מקומיות
ותביעות בגין ירידת
לתכנון ובניה ,כולל עררי
ערך
היטל השבחה ו/או עררים
מכוח סעיף  197לחוק
התכנון והבניה בפני ועדת
ערר מחוזית
מתן ייעוץ ,ליווי וייצוג
תובענות יצוגיות
משפטי
מתן ייעוץ ,ליווי וייצוג
גזברות
משפטי של רשויות
21

מקומיות או גופים
ציבוריים
מתן ייעוץ ,ליווי וייצוג
גביה
)20
משפטי של רשויות
מקומיות או גופים
ציבוריים
מתן ייעוץ ,ליווי וייצוג
נזיקין
)21
משפטי של רשויות
מקומיות או גופים
ציבוריים ,תביעות גוף ו/או
תביעות רכוש
מתן ייעוץ ,ליווי וייצוג
לשון הרע
)22
משפטי של רשויות
מקומיות או גופים
ציבוריים ,כולל יצוג עובדי
עירייה ו/או בכיריה
מתן ייעוץ ,ליווי וייצוג
פרצלציה
)23
משפטי של רשויות
מקומיות או גופים
ציבוריים ,כולל טיפול מול
גורמי מקצוע עד להשלמת
הרישום וההסדרה בלשכת
רישום המקרקעין
ככלל תעריף שעתי בסך  ₪ 400לשעה (לפני מע"מ) ,ובמקרים מיוחדים יינתן תעריף שעתי בסך 550
 ₪לשעה (לפני מע"מ) .לחילופין ,תשלום ייעשה לפי תמחור לתיק .הועדה תגביל ותבחר  10משרדי
עורכי הדין המתאימים ביותר מבין המציעים ,בכל תחום/סוג שירות/ייעוץ ,אשר יצורפו למאגר
היועצים העירוני באותו תחום/סוג שירות/ייעוץ .ניתן להגיש מועמדות למספר נושאים ללא הגבלה.

מאגר יועצים ,הלשכה משפטית
קריטריונים לקביעת ניקוד איכות
הניסיון יהיה של עו"ד העומד בתנאי הסף
פירוט
ניקוד
מירבי
20

#

קריטריון

1

המלצות על ניסיון מיועמ"ש מ 2-עיריות או  2ועדות מקומיות לתכנון
ובניה (לעניין דיני תכנון ובניה ונושאים מתממשקים) או  2משרדי
ממשלה ו/או חברות ממשלתיות ו/או תאגידים ממשלתיים ו/או
תאגידים עירוניים ו/או תאגידים/חברות עסקיות גדולות

2
3

ניסיון חיובי בעיריית רמת השרון במשך  3שנים
ניסיון מקצועי קודם כעו"ד בייעוץ וייצוג בתחום/סוג השירות/הייעוץ
מעל  10שנים

30
30

4
5

טיפול בתיקים משמעותיים ותקדימיים
התרשמות מההצעה ומהמשתתף (אופן ההגשה ,המלצות בכתב,
דוגמאות שהוצגו וכיו"ב)

10
10

סה"כ

100

ניקוד המועמד

בברכה,
שירלי פאר יגרמן
מנכ"לית העירייה

22

