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הדורשות הזמנה להגשת בקשה להיכלל במאגר היועצים לביצוע עבודות מקצועיות 

 ידע ומומחיות או יחסי אמון מיוחדים בתחומים שונים בפטור ממכרז

יועצים אשר החברה הכלכלית לפיתוח חצור הגלילית בע"מ )להלן:" המזמין"(, מזמינה בזאת  .1

עונים על כל תנאי הסף המפורטים להלן, להציע הצעות להיכלל במאגר יועצים לביצוע 

עבודות מקצועיות הדורשות ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון בתחומים שונים וזאת 

 ."(יועצים נוהל)להלן: " 1987 -( לתקנות העיריות )מכרזים(, תשמ"ח8) 3בהתאם לתקנה 

בין הזכות לעדכן את מאגר היועצים מעת לעת, בכל דרך שתמצא לנכון המזמין שומר על  .2

גריעה של יועצים מהמאגר שנמצאו  ובין אםהזמנת יועצים נוספים להיכלל במאגר אם ב

 .והכל בהתאם להוראות נוהל יועצים בלתי מתאימים

ההחלטה על הכללתו או אי הכללתו של מציע במאגר נתונה לשיקול דעתו הבלעדי של  .3

 המזמין.

יובהר כי הזמנת השירות תעשה על ידי המזמין על פי צרכיו מעת לעת, ואין בכניסה למאגר  .4

ח בכדי לחייב את המזמין בהזמנת שירותים כלשהם מהכלולים במאגר ו/או בכדי להבטי

ליועץ לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל התקשרות עם יועץ בהיקף כלשהו. 

 לכך. מין וסוג שהוא בקשר

עם יועצים שאינם נכללים במאגר  גם למען הסר ספק, יובהר כי המזמין יהא רשאי להתקשר .5

 היועצים בכל דרך אחרת אפשרית לפי הדין.

ולשלוח את  PDFאת הבקשה והמסמכים יש לסרוק במסמך מאוגד לקובץ אחד בפורמט  .6

 lishka@kalkalit-hatzor.com הקובץ למייל שכתובתו :

 בחברה הכלכלית מנהלת הלשכהללתהליך, ניתן לפנות כל שאלה בנוגע ב .7

 .04-9070900 –ור מ

 על הזמנה זו לא יחולו דיני מכרזים. .8

המזמין שומר לעצמו את הזכות לחזור בו מההזמנה, להאריך את מועד הגשת ההצעות,  .9

 .ועל פי דין או לנקוט בכל הליך אחר שימצא לנכוןלשנות את תנאיה לפרסם הזמנה חדשה, 

הודעה על הכללת המציע במאגר וסיווגו לפי התחומים תישלח למציע ותפורסם באתר  .10

 החברה הכלכלית.

בהגשה מחודשת של המסמכים, אלא אם  נדרשיםאינם  2021יועצים שאושרו במאגר בשנת  .11

 חל שינוי בפרטי הבסיס ותחומי ההתמחות של המציע.

 מציעים העומדים בכל התנאים הבאים:רשאים להגיש הצעות להזמנה זו רק  .12

 בעל תואר אקדמי רלוונטי ו/או בעל רישיונות לעיסוק במקצוע הנדרש על פי דין.  .12.1

 המציע רשום בפנקס המקצועי הרלוונטי ככל שחלה חובת הרישום. .12.2

 2) על המציע להיות בעל ניסיון מקצועי קודם ומוכח בתחום עיסוקו של לפחות שנתיים .12.3

, אלא אם כן התבקש ניסיון ארוך יותר באחד שנים האחרונותה (5חמש )ברצופות  שנים(

 או יותר מהתחומים הספציפיים, כמפורט להלן.

 המציע הינו עוסק מורשה, ככל שמדובר בתאגיד, עליו להיות רשום בישראל כדין. .12.4



 
 

 .1976 -עמידה בתנאים הקבועים בחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו .12.5

ניינים בכל הנוגע להעסקתו על ידי המזמין בהתאם לחוזר עומד בניגוד עהמציע אינו  .12.6

: "נוהל לבדיקה ולמניעת חשש לניגוד עניינים בהעסקת 2/2011מנכ"ל משרד הפנים 

 יועצים חיצוניים ברשויות המקומיות".

 

 כניסה למאגר המציעים:

מנכ"ל  בחברה הכלכלית הכוללת את : התקשרויותהלשם בחינת ההצעות, תתכנס וועדת 

דון בבקשות. יכללו במאגר ועדה זו ת. החכ"ל, מנהל פרויקטים בחכ"ל והיועמ"ש של החכ"ל

 היועצים רק מציעים אשר עומדים בכל תנאי הסף הקבועים לעיל.

 

 הליך מסירת עבודות ליועצים:

, לפחות יועצים שונים 4 - ל ישירות יפנהביחס לכל שירות נדרש ספציפי, המזמין ככלל, ו .1

או פניה לכלל היועצים שבמאגר באמצעות  היועצים שנכללו במאגר באותו התחום מכלל

 'ביז בגליל'.

ובאופן מחזורי ושוויוני ככל  הפנייה תיעשה על פי בחירתו של המזמין ועל פי שיקול דעתו .2

. היועצים שאליהם פנה המזמין יגישו הצעת מחיר שאותו הם מבקשים לקבל שניתן

 בעבור השירות הספציפי.

ככלל, תימסר העבודה ליועץ שנתן את ההצעה הטובה ביותר, אלא אם קיימים נימוקים  .3

מיוחדים שיירשמו לקבל הצעה אחרת ו/או ע"פ פרמטרים אחרים שיקבעו בהליך הפנייה 

 אל היועצים.

כחלק מתנאי ההתקשרות, היועץ שייבחר יידרש לערוך ביטוחים כנדרש על ידי המזמין  .4

מעבידים, ביטוח חבות כלפי צד שלישי וביטוח אחריות מקצועית( ע"פ )כולל ביטוח חבות 

דרישות יועץ הביטוח של המזמין, ולהמציא למזמין אישור ביטוח בחתימת מבטחו כתנאי 

 לתחילת פעילותו.

מובא בזה לידיעת המשתתפים בהליך כי, המזמין יעניק יתרון בפנייה למציעים בעלי  .5

למציעים המתגוררים  יות ותאגידים עירוניים וכמו גםניסיון בעבודה מול רשויות מקומ

 באזור הצפון.

 

 

 

 



 
 

 טופס הגשת מועמדות להיכלל בספר היועצים

 פרטי בסיס

  טלפון במשרד  המגיששם 

  פלאפון נייד  שם העסק

  פקס  ת.ז/ ח.פ

  כתובת מייל   עיר

   רחוב ומס' בית

  מיקוד

 התחומים הרלוונטיים()הקף בעיגול את תחומי המתמחות 

 ייעוץ בתחומי ניהול:

 יועץ כלכלי

 מחשוב ותקשורתיועץ 

 נייני קהילהלעיועץ 

 יועץ תיירות

 אחר:

 

 :תכנון ובנייהייעוץ בתחומי 

 יועץ מעליות יועץ מים וביוב מנהל פרויקטים

 יועץ בטיחות יועץ קונסטרוקציה מפקח

 אקוסטי יועץ יועץ חשמל ותקשורת מתכננים ואדריכלים

 יועץ מזרקות יועץ מיזוג אויר אדריכל נוף

 יועץ נגישות יועץ קרקע אדריכל עיצוב פנים

 אחר:  יועץ תנועה ותחבורה מודד

 

 

 

 

 



 
 

 

 פירוט הניסיון המקצועי, בעיקר בעבודה מול רשויות מקומיות:

 _________________________________ 

 _________________________________ 

 _________________________________ 

 רשימת ממליצים:

  תיאור הפרויקט

  שם הלקוח 

  פרטים ליצירת קשר

 יש לצרף מכתב המלצה כנספח 

 

  תיאור הפרויקט

  שם הלקוח 

  פרטים ליצירת קשר

 יש לצרף מכתב המלצה כנספח 

 

  תיאור הפרויקט

  שם הלקוח 

  פרטים ליצירת קשר

  המלצה כנספחיש לצרף מכתב 

 

 

  



 
 

 הצהרות המציע, חתימה ומסמכים נדרשים:

 הנני מצהיר בחתימתי כי קראתי את תנאי הסף למציעים ואני עומד בהם. .1

 קראתי והבנתי את ההסבר על תהליך ההיכללות בספר היועצים והמתכננים. .2

מצורפים כלל המסמכים הנדרשים כפי שמופיעים  להיכלל במאגר היועצים לבקשתי .3

 בטבלה שלהלן:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אני הח"מ מבקש להצטרף לרשימת היועצים והמתכננים של החברה הכלכלית לפיתוח חצור 

. הנני מצהיר בזאת כי ברשותי כל האישורים, ההסמכות, התעודות 2021הגלילית לשנת 

וההיתרים עפ"י כל דין לעסוק בסוגי העבודות והייעוץ שציינתי בטופס הנ"ל. כמו כן, צירפתי 

לבקשתי זו את כל המסמכים הנדרשים והמידע הרלוונטי לצירופי וכל האמור בהם אמת. 

 הנני מתחייב לעדכנכם במיידית. במידה ויחולו שיניים בפרטים שנמסרו לעיל,

 

 

______________ 

 חתימה                                                                                                      

  

 פרופיל חברה /קורות חיים 

 צילום ת.ז או תעודת רישום תאגיד 

 צילום תעודת הסמכה מקצועית 

 רישיון בעבור מתכנן/ אדריכל/ שמאי )במידה ורלוונטי( 

רישום בפנקס האדריכלים/ המתכננים/ השמאים )במידה  
 ורלוונטי(

 אישור ניכוי מס במקור בתוקף 

 אישור ניהול ספרים בתוקף 

 תעודת עוסק מורשה/ עוסק פטור 

 מסמך היעדר ניגוד עניינים 

 תצהיר היעדר רישום פלילי 



 
 

 הצהרה והתחייבות על היעדר ניגוד עניינים

 

 אני הח"מ _________________ מצהיר ומתחייב בזה כדלקמן:

מתקיים כל חשש לניגוד עניינים בין כל פעילות ו/או התחייבות שלנו או של מי לא  .1

 מהמועסקים על ידנו ו/או של מי מטעמנו, בגין מתן השירותים או היועץ נושאי ההזמנה.

אני מתחייב שלא להיקלע למצב של ניגוד עניינים בגין מתן השירותים נושא ההזמנה,  .2

 מצבעים. לרבות בהתייחס לעבודות אחרות שאנו

אני מתחייב בזה, שאם וכאשר תתעורר אפשרות או חשש כי במהלך מתן השירותים  .3

 נושא ההזמנה, עלול להיווצר ניגוד עניינים, אדווח על כך מיד בכתב למזמין .

לי כי החברה הכלכלית תהיה רשאית לפסול את הצעתי על פי שיקול דעתה מובהר  .4

 י מייצג, חשש לניגוד עיניינים.במידה ומתקיים לגבי/ לגבי החברה אותה אנ

 

 תאריך: _______________                             חתימת המציע: _______________

 

 שמות החותמים בשם המציע:

 שם: _________________      ת.ז:_____________________

 שם: _________________      ת.ז:_____________________

 

  



 
 

 לחוק העסקאות גופים ציבוריים תצהיר בהתאם

 

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את  ______________ .ז.ת_________________  מ "אני הח

 : מצהיר כלהלן, האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן

 

ואני מוסמך להצהיר מטעם ___________ ואני מכהן כ( המציע –להלן )___________ אני נציג 

  -המציע כי

 

  ב' לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 2כהגדרתו בסעיף )עד מועד ההתקשרות

ב' לחוק( לא 2)כהגדרתם בסעיף   החוק( המציע או בעל זיקה אליו -, להלן1976

עבירה לפי חוק  -בפסקי דין חלוט ביותר משתי עבירות )עבירה לעניין זה הורשעו

, או 1991רים, איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים, התשנ"א עובדים ז

 (. 31.10.2002 , שנעברה לאחר יום1987לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 

 או

  בפסק דין חלוט ביותר  הורשעו( ב' לחוק2כהגדרתו בסעיף )המציע ובעל זיקה אליו

איסור העסקה שלא  -עבירה לפי חוק עובדים זרים -עבירה לעניין זה)משתי עבירות 

, 1987, או לפי חוק שכר מינימום התשמ"ז 1991כדין והבטחת תנאים הוגנים, התשנ"א 

אולם במועד ההתקשרות חלפה שנה לפחות ממועד ( 31.10.2002לאחר יום  שנעברה

 ההרשאה האחרונה.

 

 __________________ 

 חתימה

  אישור

 

במשרדי ________________ ד "הופיע בפני עו___________ הנני מאשר בזה כי ביום 

המוכר /___________ מספר . ז.ת י"אשר זיהה עצמו ע__________ מר '___________, שברח

ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק , לי אישית

 .ל וחתם עליה בפני"נכונות הצהרתו הנאישר , אם לא יעשה כן

 חתימה: ____________     חותמת: ______________   תאריך: __________________

 



 
 

 תצהיר היעדר רישום פלילי

אני הח"מ _____________ ת.ז _______________, לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר את 

לא אעשה כן, נותן/ת הצהרתי זאת  האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם

להוכחת עמידת  ________________ )להלן: "המציע"( בתנאי המפורט בסעיף לכתב הזמנה 

 להציע הצעות.

 הנני מצהיר/ה בזאת כדלקמן:

הנני מכהן/ת בתפקיד _________ אצל המציע או הנני בעל/ת שליטה במציע או  הנני  .א

 מורשה חתימה של המציע.

שליטה בו ומנהליו לא הורשעו בפלילים בעבירה נגד בטחון המדינה ו/או המציע ובעלי ה .ב

כנגד גופו של אדם ו/או בעבירות מוסר או  1977 -בעבירה על פי חוק העונשין, התשל"ז

 10בעבירות רכוש, או בעבירות שיש עימן קלון, או שאם הורשע המציע חלפו לפחות 

 שנים מיום מתן גזר הדין.

נותן/ת תצהיר זה בשמו ומטעמו של המציע/ בעל השליטה בו/ הנני מוסמך/ת לתת ו .ג

 מנהליו.

העובדות המפורטות בתצהירי זה ידועות לי מתוקף תפקידי האמור, ממסמכים בהם  .ד

 עיינתי ומחקירה ודרישה שביצעתי.

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

________________________ 

 חתימה                                                                                                                          

 

  אישור

 

במשרדי ________________ ד "הופיע בפני עו___________ הנני מאשר בזה כי ביום 

המוכר /___________ מספר . ז.י ת"ע זיהה עצמו אשר__________ מר '___________, שברח

ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק , לי אישית

 .ל וחתם עליה בפני"אישר נכונות הצהרתו הנ, אם לא יעשה כן

 

 חתימה: _______________     חותמת: ________________        תאריך: ___________

 


