עמוד  1מתוך 33

הזמ ה להגשת בקשה להיכלל במאגר יועצים של עיריית אור יהודה
 .1עיריית אור יהודה )להלן" :העירייה"( מזמי ה בזאת מציעים ,אשר עו ים על כל ת אי הסף
המפורטים להלן ,להציע מועמדות להיכלל במאגר היועצים של העירייה ,לביצוע עבודות
מקצועיות הדורשות ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים בתחומים שו ים וזאת
בהתאם לתק ה  (8) 3לתק ות העיריות )מכרזים( ,התשמ"ח ) 1987 -להלן" :השירותים"(.
השימוש במאגר יעשה על פי הצורך והע יין ולשיקול דעת העירייה.
 .2העירייה שומרת על זכותה לעדכן את מאגר היועצים מעת לעת ,בכל דרך שתמצא ל כון ,ולהזמין
יועצים וספים להצטרף למאגר ו/או לגרוע יועצים אשר כללו במאגר ו מצאו בלתי מתאימים.
 .3ההחלטה על הכללתו או אי הכללתו של מציע במאגר תו ה לשיקול דעתה הבלעדי של העירייה.
 .4יובהר ,כי הזמ ת השירותים תעשה על ידי העירייה על פי צרכיה ,מעת לעת ,ואין בכ יסה למאגר
זה כדי לחייב את העירייה בהזמ ת שירותים כלשהם מהכלולים במאגר ו/או כדי להבטיח
התקשרות עם יועץ בהיקף כלשהו ,וליועץ לא תהא כל טע ה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל מין
וסוג שהוא בקשר לכך.
 .5כל ההוצאות הכרוכות בהכ ת והגשת הבקשה יחולו על המבקש בלבד והוא לא יהיה זכאי לכל
פיצוי ו/או שיפוי בגין הכ ת ו/או הגשת הבקשה.
 .6אין בהקמת המאגר משום התחייבות של העירייה לעשות שימוש במאגר ולבצע פ ייה לקבלת
הצעות.
 .7למען הסר ספק ,יובהר כי העירייה תהא רשאית להתקשר עם יועצים שאי ם כללים במאגר
היועצים בכל דרך אפשרית לפי הדין.
 .8העירייה רשאית ,לפי שיקול דעתה לצרף למאגר מעת לעת יועצים חדשים ,לאתר באופן יזום
יועצים וספים בהתאם לצרכיה וכן לגרוע יועצים מהמאגר ,כפי שיפורט להלן.
 .9יועץ ייגרע מהמאגר לאחר זכות טיעון בכתב ועל פי החלטת העירייה בקרות אחד או יותר
מהאירועים הבאים:


על ידי מתן הודעה בכתב כי הוא מבקש להימחק מן המאגר.



על פי החלטת העירייה וזאת לאחר מתן זכות טיעון בכתב ליועץ בטרם תתקבל החלטה בדבר
גריעתו מהמאגר.



היועץ כ ס להליך של פירוק ו/או פשיטת רגל ו/או כי וס כסים ו/או הסדר ושים ו/או מקרה
בו מו ה למציע על ידי בית משפט מ הל זמ י או קבוע או אמן זמ י או קבוע או כו ס כסים
זמ י או קבוע או מפרק זמ י או קבוע ו/או הפסקת פעילותו של המציע לתקופה העולה על 45
ימים.



במקרה בו הפר היועץ את חובת ה אמ ות שלו כלפי העירייה.



הוכח לעירייה ,לה חת דעתה ,כי כישוריו המקצועיים של היועץ אי ם עומדים בדרישות
המאפשרות לו להיכלל במאגר.



פתחה כ גד היועץ )או כל אחד ממ הליו במקרה של תאגיד( חקירה פלילית ו/או הוגש גדו
כתב אישום בעבירה שיש עמה קלון ו/או המבקש הורשע בפלילים בעבירה שיש עמה קלון
ה וגעת לתחום עיסוקו אחרי כ יסתו למאגר.



סירוב ו/או אי השתתפות המציע בש י הליכים של העירייה לקבלת הצעת מחיר.

 המציע הפר ו/או לא עמד בת אי סעיף מהותי לחוזה ולא תיקן את ההפרה בתוך  14ימים
מיום שקיבל התראה על כך.
למען הסדר הטוב ,מובהר בזאת כי רשימה זו אי ה רשימה סגורה והעירייה תהא רשאית לגרוע
מהמאגר יועץ גם במקרה שאי ו מצוין לעיל ולמציע לא תהיה טע ה או תביעה לע יין זה.
 .10העירייה תהא רשאית שלא להכ יס למאגר ,מציע אשר סיפק לה שירותים בעבר והשירותים לא
היו לשביעות רצו ה ולמציע לא תהיה כל טע ה או תביעה לע יין זה.
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 .11ככל שהמציע ה ו תאגיד ,עליו להציע מועמד מטעמו לרישום במאגר ,אשר ישמש כאיש קשר ו ציג
התאגיד כלפי העירייה .על המציע לעמוד בכל הת אים הכלליים ות אי ה יסיון ,ועל המועמד
לעמוד בת אי ה יסיון.
 .12מציע אשר ה ו בעל יותר מתחום התמחות אחד ,רשאי להגיש בקשות ביחס ליותר מתחום אחד
ואולם ,במקרה כזה ,יהא עליו להגיש בקשה פרדת ביחס לכל אחד מהתחומים בצירוף כל
המסמכים ה דרשים ועליו לעמוד בכל ת אי הסף ,בכל תחום בו הוא מבקש להיכלל במאגר
היועצים.
 .13על הזמ ה זו לא יחולו די י המכרזים ,והעירייה אי ה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא והיא תהיה
רשאית ל הל מו"מ עם מי ממגישי ההצעות ו/או עם אחרים.
 .14העירייה שומרת לעצמה את הזכות לחזור בה מההזמ ה ,להאריך את מועד הגשת ההצעות,
לפרסם הזמ ה חדשה ,לקיים תחרות בין המציעים השו ים או חלקם או ל קוט בכל הליך אחר
כפי שתמצא ל כון.
 .15יש להגיש את הבקשה להיכלל במאגר היועצים בליווי כל המסמכים ה דרשים עד ליום שלישי
כ"ח שבט תשע"ח 13 ,פברואר  ,2018בשעה  .16:00את הבקשה והמסמכים המצורפים יש לאגד
)לסרוק( לקובץ אחד בפורמט  PDFולשלוח את הקובץ בדוא"ל למתאם פעולות מ הל ולוגיסטיקה
בעירייה  davidh@or-ye.org.ilאו להגישה במסירה יד ית למר דוד חמא י ,מתאם פעולות מ הל
ולוגיסטיקה בעירייה ,בשד' אליהו סעדון  120אור יהודה.
 .16יועץ אשר ייכלל במאגר ,יידרש לחתום על חוזה ספציפי לשירות אותו הוא יתבקש לספק ,מיד
לאחר שזכה בהליך קבלת ההצעות הספציפי) .לכל תחום ייעוץ יערך חוזה ספציפי( .על היועץ יהא
להמציא לעירייה אישורי עריכת ביטוח )כולל הביטוחים( בהתאם ל וסח אשר יימסר לו על ידי
העירייה במעמד החתימה על החוזה.
 .17הודעה על הכללת המציע במאגר וסיווגו לפי התחומים תישלח למציע ותפורסם באתר העירייה.
 .18על המציעים לעדכן מיוזמתם באופן מיידי בכתב תו ים עליהם הצהירו בעת הגשת הבקשה ואשר
השת ו לאחר הגשתה וכל עוד לא גרעו מהמאגר .לדוגמא :עזיבת עובד מפתח בעל התמחות
דרשת ,החלפת בעלות ,רכישת חברה אחרת וכל שי וי מהותי אחר.
 .19מודגש ,כי בכל מקום בו תיאור התפקיד ה ו בלשון זכר ,הכוו ה גם ללשון קבה.

 .20כ יסה למאגר המציעים
לשם בחי ת ההצעות תתכ ס ועדת התקשרויות בעירייה הכוללת את מ כ"ל העירייה או מי
מטעמו ,גזבר העירייה או מי מטעמו והיועצת המשפטית או מי מטעמה )להלן" :ועדת
התקשרויות"( .כמו כן ,ישתתף מ הל האגף /המחלקה הרלוו טי .ועדה זו תדון בבקשות.
במאגר היועצים יכללו רק מציעים אשר עומדים בכל ת אי הסף הקבועים לעיל.
ועדת ההתקשרויות רשאית להקים ועדת מש ה מטעמה לבחי ת הבקשות ולהעברת המלצותיה
לוועדה.

 .21הליך מסירת עבודות ליועצים
הפ ייה ליועצים ש כללו במאגר לצורך בקשת הצעת שכר טרחה תיעשה באופן המפורט כדלקמן:
ביחס לכל שירות דרש ספציפי ,העירייה רשאית לפ ות למספר יועצים )בהתאם לדין ,ל הלי
העירייה ו/או משרד הפ ים( ,מכלל היועצים ש כללו במאגר באותו התחום.
הפ ייה תעשה לפי בחירתה של העירייה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי .היועצים שאליהם פ תה
העירייה יגישו הצעת שכר טרחה שאותה הם מבקשים לקבל בגין השירות הספציפי.
בחירת ההצעה המיטבית עבור העירייה תו ה לשיקול דעת העירייה ,בהתאם ל סיבות של כל
מקרה ומקרה .כחלק מת אי ההתקשרות ,היועץ שייבחר יידרש לערוך ביטוחים כ דרש ע"י
העירייה )כולל ביטוח חבות מעבידים ,ביטוח חבות כלפי צד שלישי וביטוח אחריות מקצועית(
ולהמציא לעירייה אישור ביטוח בחתימת המבטח כת אי לתחילת פעילותו.
 .22מובהר ,כי ככל שתקום חברה כלכלית ו/או תאגיד עירו י אחר ,העירייה שומרת לעצמה את הזכות
לעשות שימוש בתוצאות מאגר זה גם עבורם.
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 .23ת אי סף כלליים לכ יסה למאגר היועצים
רשאים להשתתף בהליך זה תאגידים הרשומים כדין בישראל ו/או עוסק מורשה ,העומדים במועד
הגשת הבקשה ,בעצמם ,בכל הקריטריו ים המפורטים להלן ובת אי הסף הספציפיים לכל תחום
ייעוץ ,ככל שיש ם ,כמפורט ב ספח ו' להלן:
 23.1בעל תואר אקדמי רלוו טי ו/או בעל רישיו ות לעיסוק במקצוע ה דרשים על פי דין;
להוכחת ת אי זה על המציע לצרף אישורי השכלה ורישיון בתוקף מטעם רשות מוסמכת
ורלוו טית במקצועות הדורשים רישיון.
 23.2המציע רשום בפ קס המקצועי הרלוו טי )כגון :בפ קס המה דסים והאדריכלים( ,ככל
שחלה חובת רישום על פי חוק לצורך ביצוע /מתן השירותים בתחום ההתמחות /הייעוץ
בו מבוקש להירשם;
להוכחת ת אי זה על המציע לצרף העתק רישום ו/או רישיון.
 23.3המציע בעל רישיון עסק תקף על פי כל דין וכן בעל כל רישיון/היתר אחרים ככל ש דרשים
על פי דין בתחום הייעוץ /ההתמחות המבוקש.
להוכחת עמידה בת אי זה יצרף המבקש העתק רישיון העסק הרלוו טי לתחום עיסוקו
בתוקף למועד הגשת ההצעות.
 23.4על המציע להיות בעל יסיון מקצועי קודם ומוכח בתחום עיסוקו של ) 5חמש( ש ים
לפחות במהלך ) 7שבע( הש ים האחרו ות בביצוע העבודות או השירותים הרלוו טיים
לתחום הייעוץ/ההתמחות ,אלא אם כן התבקש יסיון ארוך יותר באחד או יותר
מהתחומים הספציפיים ,כמפורט להלן.
להוכחת עמידתו של המציע בת אי סף זה יצרף המציע את המסמכים הבאים:


טופס בקשה להיכלל כיועץ בהתאם ל ספח א' לכתב הזמ ה זה )בקשת הצטרפות
למאגר היועצים( ,ובו רשימת פרויקטים ,גופים ,מוסדות ו/או ורשויות מקומיות מולם
עבד המציע וצבר יסיון בתחום ההתמחות הרלוו טי .ב וסף ,יפורטו פרטי ציג /איש
קשר מטעם כל פרויקט ,לרבות דרכי ההתקשרות עמו.



המציע יצרף קורות חיים במקרה שמדובר ביחיד או פרופיל משרד במקרה שמדובר
בתאגיד.



במקרה שבו דרשת העסקת צוות ,יש לצרף רשימה שמית ותעודות הסמכה של א שי
הצוות.



אישור עורך-דין או רואה חשבון לפיו הצוות האמור מועסק על ידי המציע.

 23.5המציע ה ו עוסק מורשה ,וככל שמדובר בתאגיד עליו להיות רשום בישראל כדין.
להוכחת עמידה בת אי סף זה על המציע לצרף :אישור תקף מפקיד שומה ,מרואה חשבון
או יועץ מס ,או העתק אמן למקור ,המעיד על כך ,שהמציע ה ו עוסק מורשה .וסף ,יש
לצרף אישור שהמציע מ הל ספרים כחוק והוא בעל האישורים ה דרשים לפי חוק עסקאות
גופים ציבוריים ,התשל"ו – .1976
ככל שמדובר בתאגיד יש לצרף תעודת התאגדות ותדפיס מטעם הרשם הרלב טי.
 23.6עמידה בת אים הקבועים בחוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו – .1976
להוכחת ת אי זה על המציע לצרף תצהיר של המציע ,ב וסח התצהיר המצורף כ ספח ב'
לכתב הזמ ה זה ,חתום על ידי מצהיר מוסמך מטעם המציע.
 23.7המציע אי ו עומד ב יגוד ע יי ים בכל ה וגע להעסקתו על ידי העירייה בהתאם לחוזר
מ כ"ל משרד הפ ים  " 2/2011והל לבדיקה ולמ יעת חשש ל יגוד ע יי ים בהעסקת
יועצים חיצו יים ברשויות מקומיות".
על המציע למלא את השאלון המצורף כ ספח ג' לכתב הזמ ה זה.
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 23.8היעדר קרבה משפחתית לעובד עירייה או לחבר מועצה.
לצורך הוכחת עמידת המציע בת אי סף זה ,יצרף המבקש הצהרה בדבר היעדר קרבה
משפחתית לעובד העירייה או לחבר המועצה בהתאם ל וסח המצורף כ ספח ד' לכתב
הזמ ה זה.
 23.9לא פתחה כ גד המבקש )או כל אחד ממ הליו במקרה של תאגיד( חקירה פלילית ולא
הוגש גדו כתב אישום בעבירה שיש עמה קלון והמבקש לא הורשע בפלילים בעבירה
שיש עמה קלון ה וגעת לתחום עיסוקו לפ י כ יסתו למאגר.
לצורך הוכחת עמידה בת אי סף זה יצרף המבקש הצהרה ב וסח המצורף ומסומן כ ספח
ה' לכתב הזמ ה זה.
 .24מציע אשר לא יצרף לבקשתו את המסמכים ה דרשים בהתאם להזמ ה זו ,תהא העירייה
רשאית מטעם זה בלבד ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ,שלא לכלול את המועמד ברשימה,
או לחלופין לבקש כי יוסיף ו/או ישלים ו/או יתקן ו/או יבהיר איזה מהמסמכים שבבקשתו ו/או
ה תו ים המפורטים בה וכן רשאית העירייה להתעלם מפגמים שאי ם מהותיים לפי שיקול
דעתה הבלעדי.

 .25להלן פירוט תחומי ההתמחות לצורך הקמת המאגר:
מובהר בזאת ,כי ב וסף לת אי הסף הכלליים ,לגבי חלק מהמשרות המפורטות להלן ,מפורטים
ת אי סף ספציפיים אשר על המציעים יהיה לעמוד בהם .ת אי הסף ה וספים מפורטים ב ספח ו'
לכתב הזמ ה זה ,והאחריות לבדוק האם קיימים ת אי סף וספים חלה על המציע בלבד ולא
תתקבל כל טע ה בדבר אי ידיעה ו/או הב ה לע יין זה.
לשכת מ כ"ל העירייה
 יועץ המתמחה בגיוס כספים וקבלת תקציבים מגופים ממשלתיים וגופי סמך לצורך פיתוח
רשויות מקומיות וקידום פרויקטים ברשויות מקומיות*
אגף ה דסה ומחלקת תשתיות


יועץ ת ועה להכ ת תכ ית אב ת ועה ,פרויקטים תחבורתיים עירו ים וח יה עירו ית*



ייעוץ בפיתוח אורב י ,כלכלי וחברתי*



אדריכלים  -לכל אחד מתתי התחום שלהלן:
 .1אדריכלים לתכ ון אזורי תעשייה.
 .2אדריכלים לתכ ון מב ים.
 .3אדריכלים לתכ ון וף כולל השקיה.



מתכ י ערים



יועצי אי סטלציה



מ הלי פרויקטים*



מפקחים על ב יה*



מפקחים למחלקת תשתיות*



מתכ י וף



יועצי קו סטרוקציה



יועץ תכן מב ה



תכ ון מערכות מים וביוב



יועץ פרוגרמה
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מודדים



מתכ ן מיזוג אויר



יועצי מעליות



אגרו ומים



יועצי אקוסטיקה



יועצי כבישים



יועצי גישות



מעצבי פ ים



יועצי איטום



ב יה ירוקה



יועצי קרי ה



יועצי ת ועה



מתכ י יקוז



יועצי חשמל



יועצי בטיחות



יועצי קרקע וביסוס



יועץ GIS



יועצי מולטימדיה



יועצי איכות אויר



רואי חשבון



יועץ סביבתי



יועץ תאורה



יועץ אלומי יום



יועץ מטבחים



יועץ מיגון



יועץ רמזורים



שמאות בתחומים שלהלן:
שמאי מקרקעין/שמאי לוועדה המקומית לתכ ון וב ייה*
שמאי רכוש
שמאי מקרקעין
שמאות כלכלית מיוחדת
שמאות רכב
שמאויות חריגות
שמאות לוועדה המקומית לתכ ון וב יה )היטל השבחה וכופר ח יה(*.
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מחלקת אחזקת מוסדות חי וך ומב י ציבור


יועצי גישות



יועצי בטיחות



מה דסי ב יין



אדריכלי וף



מה דס חשמל



מה דסי אי סטלציה



יועצי מעליות



מה דסי מיזוג



מתכ י ת ועה

 יועצי אקוסטיקה
אגף שפ"ע


יעוץ ב ושאי איכות סביבה



יועץ להכ ת מכרז לפי וי אשפה*



יועץ להכ ת מכרז טיאוט*



יועץ תברואה*



יועץ קרקע*



מתכ ן לצורך פתרון יקוז או שיקום של מיסעה*



יועץ תאורה



יועץ חשמל



מה דס חשמל*



יועץ גי ון



תכ ון גי ון והשקיה



יועץ ביסוס קרקע



אגרו ום



יועץ וף



יועץ עצים

 יועץ השקיה
דובר העירייה


יועץ לפרסום טיפול ותחזוקת אתר האי טר ט ותפעול דפי הפייסבוק של העירייה ושל ראש
העיר*



יועץ למיתוג*
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מחלקת גזברות*
ת אי סף וסף לכלל היועצים במחלקת הגזברות:
יסיון במתן ייעוץ ל 3 -רשויות מקומיות ,לפחות ,במהלך  5הש ים האחרו ות ),(2016 – 2012
לפחות .המציע יצרף רשימה של הרשויות להן סיפק ייעוץ כאמור ,תוך ציון תקופת מתן
השירותים ,ופרטי איש קשר בכל רשות.


יועץ ביטוח



יועץ ל ושא שכר*



יועץ כלכלי



יועץ למיצוי הכ סות ממשרדי ממשלה



יועץ לבקרת שכר לעובדי קבלן

 יועץ המתמחה בהכ ת תחשיבים כלכליים לחוקי עזר ברשויות המקומיות*
אגף החי וך


יועץ לע יין חוק ומיצוי זכויות עפ"י חוק ו/או הכ סות ממשרדי הממשלה*



יועץ תמיכה ובקרה למחלקת הוראה וחי וך*



יועץ אקדמי.



יועצים ארגו יים בתחום החי וך*



יועצים בתחומים חי וכיים שו ים )פדגוגיה ,תקשוב ,חדש ות ,סביבות למידה וכיוצ"ב(*



אדריכלים ) אדריכלות ועיצוב פ ים ,אדריכלים לעיצוב ג ים ו וף(*



דיאטן /ית

 עו"ד המתמחה בדי י חי וך
אגף רווחה


יועץ למערכות חברתיות וציבוריות



א תרופולוג יישומי



עו"ס מ חה קבוצות



פסיכולוגים

 מ חי קבוצות
משאבי א וש


יועץ לבקרת שכר*



יועץ ל ושא חריגות שכר*



יועץ פ סיו י*
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אגף מחשוב  -ייעוץ בתחום תקשורת ,סלולר מחשוב ומערכות מידע
ב ושאי תפעול וטכ ולוגיה:








יועצי תקשורת בתחומים הבאים:
-

תשתיות פאסיביות

-

תשתיות אקטיביות

-

ה חת תשתית חוץ

-

בי וי חדרי תקשורת ושרתים

יועצים תקשורת -טלפו יה ובכלל כך בתחומים הבאים:
-

IPT

-

סלולאר

-

שילוב מע' תקשורת

יועצים לפתרו ות עיר חכמה:
-

אי טגרציית עיר חכמה

-

מערכות שו"ב

-

מערכות חישה ומ "מ

-

Big data

-

אבטחת מידע

-

תחומים:

-

 -דוקומ טציה והתאמה לרגולציה ב ושא.

-

מ יעת זליגת מידע.

-

מעגלי אבטחת מידע.

יועצים בתחום האיכות  -תק י *ISO

 יועצים ב ושאי מערכות מידע ,תכ ון אסטרטגי ואי טר ט*
מחלקת קיימות


יועץ לתכ ית אב לטיפול בפסולת מסוג :אשפה ,מחזור ,פסולת ב יין ,תעשייה.



תכ ון אצירת אשפה – ביחס לכלל בתי אב :ב ייה רוויה וצמודי קרקע ,תעשייה ומסחר.



יועצים בתחום פי וי פסולת



פיקוח ובקרה – פי וי אשפה



יועצים בתחום הא רגיה



יועצים בתחום קהילה
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יועץ סביבתי למתן ייעוץ וליווי העירייה ב ושאים הבאים*:
א .כתיבה ועריכה של מסמכים ותסקירי השפעה על הסביבה.
ב .ביצוע בקרת תהליכים חדשים ו יהול טיפול בפסולת ומחזור ,טיפול במפגעי סביבה.
ג.

ייעוץ וליווי הרשות בהכ ת תוכ יות מקצועיות להגשת קולות קוראים.

ד .פיקוח על פי וי הר הפסולת המצוי בסמיכות למשחטת "הל יסכה".
ה .תכ ון וליווי יישום גי ון מקיים.
ו.

השתתפות בישיבות עירו יות וייצוג העירייה בפ י גופים חיצו יים ומסירת דיווחים על
ביצוע עבודתו.

ז.

ייצוג מול גורמי רגולציה ואכיפה.

ח .ליווי הקמת יחידה סביבתית חדשה.
ט .בדיקת היתכ ות להקמת חווה חקלאית רב תחומית.
י.

ריכוז וליווי פרויקטים סביבתיים.

יא .בקרה וביקורת ב ושאי סביבה.
יב .הכ ת תכ ית אב עירו ית לחי וך סביבתי.
יג .עריכת סקרים מקצועיים בהתאם לדרישות הרשות.
יד .סיוע בהכ ת חוקי עזר בתחומים רלב טיים.
טו .השתתפות בישיבות עירו יות וייצוג העירייה בפ י גופים חיצו יים ומסירת דיווחים על
ביצוע עבודתו.
טז .כל שירות וסף הקשור במישרין או בעקיפין בכל אחד מהשירותים המפורטים לעיל,
כפי שמבצע השירותים יידרש על ידי העירייה ו/או מי מטעמה באישור המ הל לבצע.
אגף ביטחון


יועץ בטיחות באירועים המו יים*



יועץ בטיחות מ יעת אש



יועץ טכ ולוגיות ביטחון



יועץ בתחום מערכות קשר

 יועץ חירום -לכתיבת פקלי חירום
מבקר העירייה


יועץ המתמחה בביקורת פ ימית ברשויות מקומיות וב"גוף עירו י מבוקר" בשלטון
המקומי*היועץ יידרש להע יק ייעוץ ביצוע ביקורת פ ימית ב ושאים הבאים:
א .ביקורת בטיחות.
ב .ביקורת שכר וכח אדם.
ג .ביקורת כספית וחשבו אית-לרבות תברי"ם .התחשב ות תקציבית עם משרדי
הממשלה -חי וך/רווחה וגופי סמך -רמ"י.
ד .ביקורת תשלומים באמצעות מס"ב.
ה .ביקורת מלאי ,יהול מחס ים ורכש.
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ו.
ז.
ח.
ט.

ביקורת מערכות מידע ואבטחת מערכות מידע.
ביקורת בתחום ה דסה ,פרויקטים ה דסיים ותשתיתיים .ביקורת בוועדה המקומית
לתכ ון וב יה.
ביקורת יהול ציי רכב.
ביקורת חקירתית.

 .26יתן להפ ות שאלות בכתב ב וגע להזמ ה זו באמצעות דוא"ל ל.davidh@or-ye.org.il -
באחריות המציע לעקוב אחר הפרסומים באתר העירו י ב וגע להזמ ה זו ולא תהיה למבקש כל
טע ה בקשר לכך.
 .27המציע אשר העירייה תחליט על הכללתו במאגר ואשר ממ ו יוזמן השירות ע"י העירייה יידרש
לחתום על מסמכי ההסכם המצורף לרבות ספחיו ולהמציא לעירייה אישורי עריכת ביטוח )כולל
הביטוחים אשר פורטו לעיל( בהתאם ל וסח אשר יימסר לו ע"י העירייה במעמד החתימה על
ההסכם.
 .28מבלי לגרוע מהוראת הזמ ה זו ,הוועדה תהיה רשאית לאשר התקשרות עם יועץ אשר אי ו כלל
במאגר של העירייה ,באחד מהמקרים הבאים:
 28.1המאגר של העירייה אי ו כולל יועצים העוסקים בתחום בו דרשת העבודה.
 28.2היועצים ה כללים במאגר אי ם עומדים בת אי סף מסוים לביצוע העבודה.
 28.3לאחר ישיבת הוועדה התברר כי אף לא אחד מ ות י השירותים ה כללים במאגר עו ה על
דרישות העירייה ו/או הוועדה החליטה כי היא אי ה שבעת רצון מהשירותים ש ית ו בעבר
מהיועצים ה כללים במאגר.
 28.4סיבות מיוחדות שי ומקו בכתב ולאחר קבלת אישור מ כ"ל העירייה והיועצת המשפטית
לביצוע התקשרות עם מי שאי ו כלל במאגר העירייה.
בכבוד רב,
ליאת שוחט ,עו"ד
ראש העירייה
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ספח א' לכתב ההזמ ה
בקשת הצטרפות למאגר יועצים  -עיריית אור יהודה
 .1שם היועץ  /חברה__________________________ :
 .2מספר ת.ז  /ח.פ ___________________________ :
 .3כתובת _________________________________ :
 .4מספר טלפון _____________________________ :
 .5תחומי התמחות של היועץ:
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
 .6פרטים אודות צוות הייעוץ המקצועי המועסק ע"י היועץ דרך קבע .יש לצרף קו"ח ומסמכים
המעידים על השכלה פורמלית.
שם מלא

תחום התמחות

השכלה
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 .7פירוט עבודות ייעוץ קודמות .ככל שקיים יסיון עם רשויות מקומיות  -יש לציין זאת.
שם
הרשות/
חברה

הפרויקט  /העבודה

מזמין הייעוץ/
העבודה

טלפון

תאריך
התחלה

תאריך סיום
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 .8לבקשה יש לצרף את המסמכים הבאים ) א לסמן  vליד המסמכים שצורפו(:
צילום תעודת זהות
ככל שמדובר בתאגיד  -תעודת רישום
תאגיד.
אישור רישום כעוסק מורשה לע יין מס ערך
מוסף.
אישור יכוי מס במקור ואישור על יהול
מאגרים כחוק בתוקף מפקיד שומה ,או
רו"ח מוסמך או יועץ מס מוסמך.
קורות חיים.
תעודות המעידות על השכלה פורמלית.
רישיו ות רלוו טיים לרבות תעודות לרישום
בפ קסים רלוו טיים.
מכתבי המלצות.
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ספח ב' לכתב ההזמ ה
תצהיר בהתאם לסעיף 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים ,תשל"ו – 1976
א י הח"מ ,________________ ,ושא ת.ז מס' __________________ לאחר שהוזהרתי כחוק,
כי עליי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעו שים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן ,ותן/ת הצהרתי
זאת להוכחת עמידת _________________ )להלן" :המציע"( בת אי המפורט בסעיף לכתב הזמ ה
להציע הצעות.
ה י מצהיר/ה בזאת כדלקמן:
א .ה י מכהן/ת בתפקיד _______________ המציע.
ב .ה י מוסמך/ת ליתן ,ו ותן/ת ,תצהיר זה ,בשמו ומטעמו של המציע.
ג.

העובדות המפורטות בתצהירי זה ידועות לי מתוקף תפקידי האמור ,ממסמכים בהם עיי תי
ומחקירה ודרישה שביצעתי.

ד .עד למועד האחרון להגשת הצעות ,לא הורשע המציע ובעל זיקה למציע ,ביותר מ) 2 -שתי( עבירות
לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת ת אים הוג ים( ,התש "א –  1991ו/או
לפי חוק שכר מי ימום ,התשמ"ז –  ,1987ואם הורשעו ביותר מ) 2 -שתי( עבירות כאמור – עד
למועד האחרון להגשת הצעות ,חלפה ש ה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרו ה בעבירה.
המו חים "אמצעי שליטה"" ,החזקה" ו" -שליטה" משמעם :כמשמעותם בחוק הב קאות
)רישוי( ,התשמ"א –  .1981המו ח "בעל זיקה למציע" משמעו ,כל אחד מאלה-:
 .1תאגיד ש שלט על ידי המציע;
 .2אחד מאלה:
א .בעל השליטה במציע;
ב .תאגיד שהרכב בעלי מ יותיו או שותפיו ,לפי הע יין ,דומה במהותו להרכב כאמור של
המציע ,ותחומי פעילותיו של התאגיד דומים במהותם לתחומי פעילותו של המציע;
ג.

מי שאחראי מטעם המציע על תשלום שכר העבודה.

 .3אם המציע הוא תאגיד ש שלט שליטה מהותית – תאגיד אחר ש שלט שליטה מהותית בידי
מי ששולט במציע.
המו ח "הורשעו" משמעו :הורשע בפסק דין חלוט בעבירה ש עברה לאחר יום .31.10.2002
המו ח "שליטה מהותית" משמעו :החזקה של ) 75%שבעים וחמישה אחוזים( או יותר בסוג
מסוים של אמצעי שליטה בתאגיד.
ה י מצהיר/ה כי זהו שמי ,זו חתימתי ותוכן הצהרתי אמת.

_________________
חתימה
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ספח ג' לכתב ההזמ ה
והל בדיקה ומ יעת חשש ל יגוד ע יי ים בהעסקת יועצים חיצו יים ברשויות מקומיות
שאלון לאיתור חשש ל יגוד ע יי ים
הרשות המקומית

____________________________________________

מועמד/ת לתפקיד ____________________________________________
חלק א'  -תפקידים וכהו ות
 .1פרטים אישיים
שם
מס' זהות:
כתובת:
רחוב
מס' טלפון

משפחה
ש ת לידה ________________________/________/
עיר/ישוב
מספר ייד

מיקוד

 .2תפקידים ועיסוקים
פירוט תפקידים ועיסוקים וכחיים ותפקידים קודמים לתקופה של  4ש ים אחורה )לרבות
כשכיר/ה ,כעצמאי/ת ,כ ושא/ת משרה בתאגיד ,כקבלן'/ת ,כיועץ/ת וכד'(.
א להתייחס גם לתפקידים ועיסוקים בתאגיד מכל סוג )חברה  /חברה ציבורית ,שותפות ,עמותה
וכיו"ב(.
א להתייחס לתפקידים בשכר או בהת דבות )יש לציין במפורש גם תפקידים בהת דבות(.
שם המעסיק וכתובתו

תחומי הפעילות של
המעסיק

התפקיד ותחומי
האחריות

תאריכי העסקה

 .3תפקידים ציבוריים
פירוט תפקידים בשירות הציבורי וכהו ות ציבוריות שלא צוי ו בשאלה  2לעיל.
א להתייחס לתפקידים וכחיים ולתפקידים קודמים לתקופה של  4ש ים אחורה .
הגוף

התפקיד

תאריכי מילוי התפקיד
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 .4חברות בדירקטוריו ים או בגופים מקבילים
פירוט חברות בדירקטוריו ים או בגופים מקבילים של תאגידים ,רשויות או גופים אחרים ,בין
אם הם ציבוריים ובין אם שאי ם ציבוריים.
א להתייחס לכהו ות וכחיות ולכהו ות קודמות לתקופה של  4ש ים אחורה.

שם התאגיד/רשות/גוף
ותחום עיסוקו

תאריך התחלת
הכהו ה ותאריך
סיומה

סוג הכהו ה
)דירקטור חיצו י או
מטעם בעלי מ יות.
ככל שמדובר
בדירקטור מהסוג
הש י -א לפרט גם(

פעילות מיוחדת
בדירקטוריון ,כגון
חברות בוועדות או
תפקידים אחרים.

 .5קשר לפעילות הרשות המקומית
האם יש ,או היו לך ,או לגוף שאתה בעל ע יין בו ,זיקה או קשר ,שלא כאזרח המקבל שירות,
לפעילות הרשות המקומית שבה את/ה מועמד/ת לעבוד ,או לגופים הקשורים אליו )ובכלל זה
זיקה או קשר לתאגידים סטטוטוריים שבשליטת הרשות המקומית שבה את/ה מועמד/ת לעבוד,
או לגופים אחרים שהוא קשור אליהם( ?
א להתייחס לזיקות ולקשרים וכחיים ולתקופה של  4ש ים אחורה.
א לציין כל זיקה או קשר באופן מפורט.
"בעל ע יין" בגוף  -לרבות כל מי שיש לו אחזקות בגוף ו/או מכהן כדירקטור ,או בגופים מקבילים
בו ו/או עובד בו ו/או מייצג אותו ו/או יועץ חיצו י לו )אין צורך לפרט אחזקה שלא כבעל ע יין
בתאגיד כמשמעו בחוק יירות ערך ,התשכ"ח  ,1968 -בתאגידים ה סחרים בבורסה(1
כן  /לא )אם כן ,פרט/י( :

 1חוק יירות ערך ,תשכ"ח – 1968
"בעל ע ין" ,בתאגיד-
) (1מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המ יות המו פק של התאגיד או מכוח ההצבעה בו ,מי שרשאי
למ ות דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד או את מ הלו הכללי ,מי שמכהן כדירקטור של
התאגיד או כמ הלו הכללי ,או תאגיד שאדם כאמור מחזיק עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהון המ יות
המו פק שלו או מכוח ההצבעה בו או רשאי למ ות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלו ,לע ין
פסקה זו-
)א( יראו מ הל קרן להשקעות משותפות ב אמ ות כמחזיק ב יירות הערך הכלולים ב כסי הקרן,
)ב( החזיק אדם ב יירות ערך באמצעות אמן ,יראו גם את ה אמן כמחזיק ב יירת הערך האמורים ,לע ין זה,
" אמן" – למעט חברת רישומים ולמעט מי שמחזיק ב יירות ערך רק מכוח תפקידו כ אמן להסדר
כמשמעותו לפי סעיף )46א())(2ו( או כ אמן ,להקצאת מ יות לעובדים ,בהגדרתו בסעיף  102לפקודת מס
הכ סה.
) (2חברה בת של תאגיד ,למעט חברת רישומים.
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 .6פירוט תפקידים כאמור בשאלות  2-5לגבי קרובי משפחה
פירוט תפקידים ,כאמור ,בסעיפים  2-5לעיל לגבי קרובי משפחתך.
יש להתייחס לתפקידים ולכהו ות בהווה בלבד.
 .7א לפרט את שם הקרוב ,סוג הקרבה המשפחתית והפרטים הרלב טיים ש דרשו בשאלות לעיל
)למשל ,אם בן/ת זוגך חברה בדירקטוריון ,יש לפרט שם התאגיד ותחום עיסוקו ,תאריך התחלת
הכהו ה ,סוג הכהו ה ופעילות מיוחדת בדירקטוריון(.
"קרוב" -בן/ת זוג ,הורה ,צאצא ומי שסמוך על שולח ך.

 .8זיקות לכפופים או לממו ים בתפקיד
האם את/ה ומי שאמורים להיות ממו ים עליך )במישרין או בעקיפין( ,או כפופים לך בתפקיד
שאליו את/ה מועמד/ת ,מכה ים בכהו ה משותפת בארגו ים אחרים? האם מתקיימים בי יכם
יחסי כפיפות במסגרות אחרות ,כמו קשרים עסקיים ,קשרי משפחה או זיקות אחרות?
כן  /לא )אם כן ,פרט/י( :

 .9תפקידים וע יי ים שלך או של קרוביך ,העלולים להעמידך במצב של חשש ל יגוד ע יי ים האם
ידוע לך על תפקידים וע יי ים שלא פורטו לעיל ,שלך או של קרוביך ,שעלולים להעמיד אותך
במצב של חשש ל יגוד ע יי ים בתפקיד שאליו את/ה מועמד/ת?
"קרוב"  -בן/ת זוג ,הורה ,צאצא ומי שסמוך על שולח ך.
כן  /לא )אם כן ,פרט/י( :
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 .10תפקידים ,עיסוקים ,כהו ות וע יי ים של קרוביך האחרים ושל מקורביך שעלולים להעמידך
במצב של חשש ל יגוד ע יי ים.
האם ידוע לך על תפקידים ,עיסוקים ,כהו ות וע יי ים אחרים של קרוביך האחרים ,שאליהם לא
התבקשת להתייחס בשאלות לעיל ,או של מקורביך )ובכלל זה חברים קרובים ושותפים עסקיים(,
שעלולים להעמיד אותך במצב של חשש ל יגוד ע יי ים בתפקיד שאליו את/ה מועמד/ת ?
א להתייחס גם לאחים ולב י זוגם ולקרובים שאי ם מדרגה ראשו ה.
א להתייחס במיוחד ל ושאים שעליהם שאלת בשאלות  1-8לעיל )לדוגמא תפקידים ועיסוקים
של קרובים אלה ,חברויות בדירקטוריו ים או בגופים מקבילים ,וקשר שיש להם לפעילות הרשות
המקומית(.
כן  /לא )אם כן ,פרט/י( :

 .11פירוט קורות חיים ועיסוקים
א צרף/י ב פרד קורות חיים מעודכ ות ליום מילוי השאלון ,הכוללות השכלה ופירוט
עיסוקים בעבר ובהווה ,כולל תאריכים.
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חלק ב'  -כסים ואחזקות
 .12אחזקות במ יות
פירוט החזקת מ יות בתאגידים ,במישרין או בעקיפין ,או שותפות בגופים עסקיים כלשהם ,שלך
או של קרוביך.
)אין צורך לפרט אחזקה שלא כבעל ע יין בתאגיד כמשמעו בחוק יירות ערך ,התשכ"ח – 1968
בתאגידים ה סחרים בבורסה.(2
"קרוב" – בן/ת זוג ,הורה ,צאצא ומי שסמוך על שולח ך.
כן  /לא )אם כן ,פרט/י( :
שם התאגיד/גוף

שם המחזיק
)אם המחזיק אי ו המועמד(

אחוז החזקות

תחום עיסוק
התאגיד/הגוף

 .13כסים שאחזקתם ,מכירתם או שימוש בהם עשויים להעמידך במצב של חשש ל יגוד ע יי ים
האם קיימים כסים אחרים בבעלותך או בבעלות קרוביך ,שאחזקתם ,מכירתם או שימוש בהם
עשויים להעמידך במצב של יגוד ע יי ים עם התפקיד שאליו אתה מועמד?
"קרוב" – בן/ת זוג ,הורה ,צאצא ומי שסמוך על שולח ך.
כן  /לא )אם כן ,פרט/י( :

 2חוק יירות ערך ,תשכ"ח 1968-
"בעל ע ין" ,בתאגיד –
) (1מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המ יות המו פק של התאגיד או מכוח ההצבעה בו ,מי שרשאי
למ ות דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד או את מ הלו הכללי ,מי שמכהן כדירקטור של
התאגיד או כמ הלו הכללי ,או תאגיד שאדם כאמור מחזיק עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהון המ יות
המו פק שלו או מכוח ההצבעה בו או רשאי למ ות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלו ,לע ין
פסקה זו-
)א( יראו מ הל קרן להשקעות משותפות ב אמ ות כמחזיק ב יירות הערך הכלולים ה כסי הקרן,
)ב( המחזיק אדם ב יירות ערך באמצעות אמן ,יראו גם את ה אמן כמחזיק ב יירות הערך האמורים ,לע יין
זה" ,ה אמן" – למעט חברת רישומים ולמעט מי שמחזיק ב יירות ערך רק מכח תפקידו כ אמן להסדר
כמשמעותו לי סעיף ) 46א())(2ו( או כ אמן ,להקצאת מ יות לעובדים ,בהגדרתו בסעיף  102לפקודת מס
הכ סה.
) (2חברה בת של התאגיד ,למעט חברת רישומים.
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 .14חבות כספים בהיקף משמעותי
האם את/ה ,קרוביך או מישהו משותפיך העסקיים ,אם יש ם ,חייב כספים או ערב לחובות או
להתחייבויות כלשהם?
"קרוב" – בן/ת זוג ,הורה ,צאצא ומי שסמוך על שולח ך.
כן  /לא )אם כן ,פרט/י( :

 .15כסים אחרים העלולים להעמידך במצב של חשש ל יגוד ע יי ים
האם ידוע לך על כסים אחרים ,שלא פורטו לעיל ,שעשויים להעמיד אותך במצב של חשש ל יגוד
ע יי ים בתפקיד שאליו את/ה מועמד/ת ?
א להתייחס ל כסים שלך ,של קרוביך ,של מקורביך )ובכלל זה חברים קרובים ושותפים
עסקיים( ,של גופים שאתה בעל ע יין בהם ושל גופים שקרוביך או מקורבך הם בעלי ע יין בהם.
א להתייחס גם לאחים ולב י זוגם ולקרובים שאי ם מדרגה ראשו ה.
"בעל ע יין" בגוף – לרבות מי שיש לו אחזקות בגוף ו/או זכויות הצבעה בו ,בין במישרין ובין
בעקיפין ,ו/או מכהן בדירקטוריון או בגופים מקבילים בו ו/או עובד בו ו/או מייצג אותו ו/או יועץ
חיצו י לו".
כן  /לא )אם כן ,פרט/י( :
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חלק ג'  -הצהרה
א י החתום/ה מטה ____________________ ת.ז .מס' ____________________,
מצהיר/רה בזאת כי:
 .1כל מידע והפרטים שמסרתי בשאלון זה ,בקשר לעצמי ,לקרובי ולמקורבי ,הם מלאים,
כו ים ואמיתיים.
 .2כל המידע והפרטים שמסרתי בשאלון זה ,בקשר לעצמי ,לקרובי ולמקורבי ,הם מידיעה
אישית ,אלא אם כן אמר במפורש כי ההצהרה היא למיטב הידיעה ,וזאת במקרה שבו
הפרטים אי ם ידועים לי במלואם ו/או בחלקם ו/או אי ם ידועים לי מידיעה אישית.
 .3מעבר לפרטים שמסרתי בשאלון לא ידוע לי על כל ע יין אחר שעלול לגרום לי להיות
במצב של חשש ל יגוד ע יי ים עם התפקיד.
 .4א י מתחייב/ת להימ ע מלטפל בכל ע יין שעלול לגרום לי להיות במצב של חשש ל יגוד
ע יי ים במילוי התפקיד ,עד לקבלת ה חייתו של היועץ המשפטי של הרשות המקומית
ב ושא.
 .5א י מתחייב/ת כי במקרה בו יחולו שי ויים בתוכן הצהרותיי בשאלון או יתעוררו,
במהלך הדברים הרגיל ,סוגיות שלא צפו מראש ,שעשויות להעמיד אותי במצב של
חשש ל יגוד ע יי ים ,איוועץ ביועץ המשפטי של הרשות המקומית ,אמסור לו את
המידע הרלב טי בכתב ואפעל לפי ה חיותיו.

חתימות מורשי החתימה של היועץ
שם ושם משפחה:

חתימה:

שם ושם משפחה:

חתימה:

תאריך:

חותמת היועץ_____________:
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הזמ ה להגשת בקשה להיכלל במאגר יועצים של עיריית אור יהודה
ספח ד' לכתב ההזמ ה

הצהרה בדבר קירבה/העדר קרבה לעובד העירייה ו/או לחבר מועצה
לכבוד
עיריית אור יהודה )להלן -העירייה(
א.ג,. .
 .1הרי י לאשר כי העירייה הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים:
 .1.1סעיף 122א')א( לפקודת העיריות הקובע כדלקמן:
" .1.2חבר מועצה ,קרובו ,סוכ ו או שותפו ,או תאגיד שיש לאחד מהאמורים חלק העולה על
עשרה אחוזים בהו ו או ברווחיו ,או שאחד מהם מ הל או עובד אחראי בו ,לא יהיה צד
לחוזה או לעסקה עם העירייה .לע יין זה "קרוב"  -בן זוג ,הורה ,בן או בת ,אח או אחות.
 .1.3כלל  12של הכללים למ יעת יגוד ע יי ים של בחרי הציבור ברשויות המקומיות )י.פ.
תשמ"ד עמ'  ,(3114הקובע כדלקמן :
" .1.4חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית; לע יין זה" ,חבר
מועצה"  -חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו( ראה הגדרות
"בעל שליטה" ו"קרוב" בסעיף ()1)1ב) ו()1)5-ב((." 3 .
 .1.5סעיף )174א( לפקודת העיריות ) וסח חדש( הקובע כי:
" .1.6פקיד או עובד של עירייה לא יהיה וגע או מעו יין ,במישרין או בעקיפין ,על ידי עצמו או
על ידי בן-זוגו או שותפו או סוכ ו ,בשום חוזה ש עשה עם העירייה ובשום עבודה המבוצעת
למע ה".
.2

בהתאם לכך ,ה י מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן:

 .2.1אין בין חברי מועצת העיר אור יהודה למי מבעלי הע יין ו/או המ הלים במציע :בן זוג,
הורה ,בן או בת אח או אחות ,סוכן או שותף.
 .2.2בתאגיד שבשליטת המציע ו/או מי מבעלי הע יין במציע ו/או מי ממ הלי המציע ,אין לאחד
מאלה המוגדרים במו ח "קרוב" כאמור לעיל חלק העולה על  10אחוזים בהון או ברווחים,
ואין אחד מהמ ויים לעיל מכהן בו כמ הל או עובד אחראי.
 .2.3אין למציע ו/או מי מבעלי השליטה במציע ו/או מי ממ הלי המציע בן-זוג ,שותף או סוכן
העובד בעירייה .
לע יין סעיפים  2.2-2.3לעיל" :בעל ע ין"  -כהגדרתו בסעיף  1לחוק יירות ערך ,תשכ"ח-
" . "1968מ הל" – מ כ"ל או סמ כ"ל במציע ,או כל ושא משרה אחר הממלא תפקיד
בפעילות המציע אשר על פי מהותו מקביל למ כ"ל או סמ כ"ל .
 .3ידוע לי כי ועדת ההתקשרויות של העירייה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יימצא כי למציע
ו/או למי מבעלי הע יין בו ו/או למי ממ הלי המציע מתקיימת זיקה למי מחברי המועצה ו/או
לעובדי העירייה כאמור לעיל ,או אם מסרתי הצהרה לא כו ה.
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הזמ ה להגשת בקשה להיכלל במאגר יועצים של עיריית אור יהודה
 .4אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראת סעיף 122א' ) (3לפקודת העיריות ,לפיה מועצת העירייה ברוב
של  3/2מחבריה ובאישור שר הפ ים רשאית להתיר התקשרות לפי סעיף 122א' )א( ה "ל ובלבד
שהאישור ות איו פורסמו ברשומות .
.5

א י מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הי ם כו ים ומלאים ,והאמור בהצהרה זו הי ו אמת .

שם ומשפחה מורשה החתימה:
תפקיד:

______________________________________

מס' ת.ז:
חתימה _____________

תאריך_ :

________________

אישור עו"ד
א י החתום מטה ,עו"ד ____________________________________ ,מס' רישיון ____________________  ,מאשר בזה כי
בתאריך ________________ הופיע/ה בפ י ה"ה _______________________________________ ,מס' ת.ז____________________.
ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעו שים הקבועים בחוק ,אם
לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה בפ יי את תוכן התצהיר לעיל וחתם/מה עליו בפ יי.

_______________
חתימה וחותמת עו"ד
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הזמ ה להגשת בקשה להיכלל במאגר יועצים של עיריית אור יהודה
ספח ה' לכתב ההזמ ה

תצהיר  -לע יין העדר הרשעה פלילית

לכבוד
עיריית אור יהודה
א י הח"מ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד ,וכי אם לא אעשה כן אהיה
צפוי לעו שים הקבועים בחוק ,מצהיר בזאת לאמור:
במקרה שההצעה מוגשת מטעם יחיד:
 .1תצהירי זה יתן במצורף להצעה שה י מגיש למכרז ה "ל.
 .2הרי י מצהיר כי לא הורשעתי בפלילים ב 7 -הש ים האחרו ות שקדמו למועד האחרון להגשת
ההצעות ,בעבירות גד בטחון המדי ה ,ו/או על פי חוק העו שין ,תשל"ז 1977-כ גד גופו של אדם
ו/או כ גד רכוש ו/או בעבירות ה וגעות לתחום עיסוקי במתן שירותים מסוג השירותים שוא
הצעה זו ,אשר לא התייש ו ,וכן כי לא מת הלים גדי הליכים בגין עבירה כאמור.
 .3ה י מצהיר כי לא עומדות כ גדי תביעות משפטיות ו/או הליכים משפטיים ה וגעים לפירוק ו/או
לפשיטת רגל ו/או לכי וס כסים.
לחילופין ,ככל שהמציע הורשע ו/או שמת הלים גדו הליכים כמפורט בסעיף  2ו/או  3לעיל ,על
המציע לפרט את סוג ההרשעות ו/או ההליכים ה "ל ואת הסטטוס בגי ם כון להיום ,בתצהיר חתום
על ידו ומאומת בפ י עורך דין ולצרפו להצעתו.
במקרה שההצעה מוגשת מטעם תאגיד:
 .1ה י משמש כ _ __________________ מטעם המציע ____________________________
)להלן" :המציע"(.
 .2תצהירי זה יתן במצורף להצעה שמגיש המציע להצטרף למאגר היועצים ושה י מוסמך
להתחייב בשמו לע יין זה.
 .3ה י מצהיר כי המציע ,או מי מבעליו ,לא הורשעו בפלילים ב 7 -הש ים האחרו ות שקדמו למועד
האחרון להגשת ההצעות ,בעבירות גד בטחון המדי ה ,ו/או על פי חוק העו שין ,תשל"ז1977-
כ גד גופו של אדם ו/או רכוש ו/או בעבירות ה וגעות לתחום עיסוקו של המציע במתן שירותים
מסוג השירותים שוא מכרז זה ,אשר לא התייש ו ,וכן כי לא מת הלים גדו הליכים בגין עבירה
כאמור.
 .4ה י מצהיר כי לא עומדות כ גד המציע ,ו/או מי מבעלי המציע ,ו/או מי ממ הלי המציע ,תביעות
משפטיות ו/או הליכים משפטיים ה וגעים לפירוק ו/או לפשיטת רגל ו/או לכי וס כסים.
לחילופין ,ככל שהמציע ו/או מי מבעליו ,הורשע ו/או שמת הלים גדו הליכים כמפורט בסעיף  2ו/או
 3לעיל ,על המציע לפרט את סוג ההרשעות ו/או ההליכים ה "ל ואת הסטטוס בגי ם כון להיום,
בתצהיר חתום על ידי מורשה החתימה מטעם המציע ומאומת בפ י עורך דין ולצרפו להצעת המציע.
שם ומשפחה מורשה החתימה:
תפקיד:

______________________________________

מס' ת.ז:
חתימה _____________ תאריך_ :

________________

אישור עו"ד
א י החתום מטה ,עו"ד ____________________________________ ,מס' רישיון ____________________  ,מאשר בזה כי
בתאריך ________________ הופיע/ה בפ י ה"ה _______________________________________ ,מס' ת.ז____________________.
ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/תהא צפוי/ה לעו שים הקבועים בחוק ,אם
לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה בפ יי את תוכן התצהיר לעיל וחתם/מה עליו בפ יי.
_______________
חתימה וחותמת עו"ד

עמוד  25מתוך 33

הזמ ה להגשת בקשה להיכלל במאגר יועצים של עיריית אור יהודה
ספח ו' לכתב ההזמ ה
פירוט ת אי הסף הספציפיים
כמפורט בגוף ההזמ ה ,ביחס לתחומי ההתמחות הבאים ,יהיה על המציע לעמוד ב וסף לת אי הסף
הכלליים ,גם בת אי הסף הספציפיים המפורטים להלן:
המחלקה
המזמי ה

ההתמחות

לשכת
מ כ"ל
העירייה

יועץ המתמחה
בגיוס כספים
וקבלת תקציבים
מגופים
ממשלתיים וגופי
סמך לצורך
פיתוח רשויות
מקומיות וקידום
פרויקטים
ברשויות
מקומיות

ב וסף לת אי הסף הכללים,
דרש יסיון בייעוץ זה של
לפחות  3רשויות מקומיות
במהלך  5הש ים האחרו ות
).(2016 -2012

אגף
ה דסה
ומחלקת
תשתיות

יועץ ת ועה
להכ ת תכ ית אב
ת ועה ,פרויקטים
תחבורתיים
עירו ים וח יה
עירו ית

על המציע לעמוד בת אים
 .1להוכחת עמידה בת אי
המצטברים שלהלן במועד
ההשכלה יצרף המציע תעודות
הגשת הבקשה:
המעידות על השכלה רלוו טית
ורישיון מטעם רשות מוסמכת
 .1השכלה  -מה דס אזרחי ו/או
ורלוו טית.
מה דס כבישים.
 .2להוכחת ה יסיון ה דרש יצרף
 .2בעל יסיון מוכח בהכ ת
המציע תצהיר ב וסח חופשי
תכ ית אב ת ועה ותחבורה
מאומת ע"י עו"ד.
ברשויות מקומיות.

ייעוץ בפיתוח
אורב י ,כלכלי
וחברתי

על המציע להציג יסיון
בתחומי ההתמחות הבאים:
 .1יהול וקידום סטטוטורי
בכל ההיררכיה התכ ו ית.
 .2ייעוץ ותכ ון פרוגרמתי – בפן
האורב י ,כלכלי וחברתי.
 .3תכ ון אסטרטגי עירו י
ותכ ון -יזמות עירו ית.

מ הלי פרויקטים

בעלי יסיון של  10ש ים לפחות
בליווי ו יהול פרויקטים
ברשויות מקומיות מתכ ון ועד
למסירת הפרויקט.

ת אי הסף ה וספים

המסמכים שיש לצרף להוכחת
עמידה בת אי הסף

על המציע לצרף אסמכתאות
מתאימות מהרשויות להן יתן
השירות כאמור.
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המחלקה
המזמי ה

ההתמחות

ת אי הסף ה וספים

מפקחים על ב יה

בעלי יסיון של  10ש ים לפחות
בפיקוח צמוד על פרויקטים של
ב יית מב י ציבור ,מוסדות
חי וך וכיוצ"ב.

המסמכים שיש לצרף להוכחת
עמידה בת אי הסף

בעלי יסיון של  10ש ים לפחות
בפיקוח על פרויקטים של
מפקחים
למחלקת תשתיות תשתיות ,סלילת כבישים
וכיוצ"ב.
לבקשה יצורף העתק מתעודת
הרישיון התקפה למועד הגשת
הבקשה.
על המציע להגיש  3דוגמאות,
לפחות ,של חוות דעת שמאיות
שהוכ ו בקשר לחיוב היטלי
השבחה על ידי המציע.

שמאי
מקרקעין/שמאי
לוועדה המקומית
לתכ ון וב ייה

המציע ה ו בעל רישיון בתוקף
) כון למועד האחרון להגשת
הבקשה( מטעם מועצת שמאי
המקרקעין

יועץ להכ ת מכרז
אשפה

 10ש ות יסיון במתן שירותי
ייעוץ והכ ת מכרזים ללפחות 3
רשויות מקומיות ב – 10
הש ים האחרו ות.

יועץ להכ ת מכרז
טיאוט

 10ש ות יסיון במתן שירותי
ייעוץ והכ ת מכרזים ללפחות 3
רשויות מקומיות ב – 10
הש ים האחרו ות.

יועץ תברואה

 .1המציע ה ו יועץ תברואה
בעל יסיון מוכח של 10
ש ים לפחות.
 .2המציע הועסק ב 5 -רשויות
מקומיות ,לפחות ,בייעוץ.
 .3המציע ה ו בעל יסיון מוכח
של לפחות  10פרויקטים
עירו יים.

 .1על המציע לצרף להצעתו
חשבו ות מאושרים מ5 -
רשויות מקומיות שו ות בתחום
התברואה.
 .2על המציע לצרף להצעתו
רשימה מפורטת של
הפרויקטים בצירוף אישורים
של הרשויות הרלב טיות.

יועץ קרקע

מה דס מומחה בתחום בעל
יסיון של  5ש ים לפחות.

לצורך הוכחת עמידת המציע
בת אי סף זה ,המציע יצרף
אסמכתאות.

המציע יצרף תצהיר מאומת כדין
על ידי עו"ד באשר לכמות
השומות הש תיות החתומות
לחיובי היטלי השבחה בש ת .2015
אגף
שפ"ע

מתכ ן לצורך
מה דס אזרחי בעל יסיון של 5
או
פתרון
יקוזמיסעה ש ים לפחות בתכ ון כבישים
שיקום של

לצורך הוכחת עמידת המציע
בת אי סף זה ,המציע יצרף
אסמכתאות.
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המחלקה
המזמי ה

ההתמחות

ת אי הסף ה וספים
 .1המציע ה ו מה דס חשמל
רשום בעל יסיון מוכר של
 10ש ים ,לפחות.
 .2המציע הועסק ב 5-רשויות
מקומיות לפחות בתחום
תאורת רחובות.

מה דס חשמל

 .3המציע ה ו בעל רישיון
חשמלאי עם וותק של 5
ש ים לפחות.
 .4המציע ה ו בעל יסיון מוכח
של לפחות  10פרויקטים
עירו יים בהיקף ביצוע
מצטבר לעבודות חשמל
ותאורה בלבד של 250
אלש"ח כל אחד.

דוברות

גזברות

המסמכים שיש לצרף להוכחת
עמידה בת אי הסף
 .1לצורך הוכחת עמידת המציע
בת אי סף מס'  1יש לצרף
תעודות  +אישור רישום +
רישיון מה דס בעל רישיון
מה דס חשמל זרם חזק.
 .2לצורך הוכחת עמידת המציע
בת אי סף מס'  2יש להגיש
חשבו ות מאושרים מ5 -
רשויות שו ות בתחום תאורת
רחובות.
 .3לצורך הוכחת עמידת המציע
בת אי סף מס'  3יש לצרף
תעודות ורישיו ות.
 .4לצורך הוכחת עמידת המציע
בת אי סף מס'  4יש לצרף
רשימה מפורטת של פרויקטים
עם כתבי כמויות.

יועץ לפרסום
 .1המציע הועסק ב 5-רשויות
טיפול ותחזוקת
מקומיות לפחות בתחומים
אתר האי טר ט
אלו.
ותפעול דפי
של
הפייסבוק
 .2המציע הי ו בעל יסיון מוכר
העירייה ושל ראש
של  10ש ים לפחות.
העיר

יועץ למיתוג

 .1המציע הועסק ב 5-רשויות
מקומיות לפחות בתחומים
אלו.
 .2המציע הי ו בעל יסיון מוכר
של  10ש ים לפחות.

כל התפקידים
בגזברות

יסיון במתן ייעוץ ל 3 -רשויות
מקומיות ,לפחות ,במהלך 5
הש ים האחרו ות )– 2012
 ,(2016לפחות .המציע יצרף
רשימה של הרשויות להן סיפק
ייעוץ כאמור ,תוך ציון תקופת
מתן השירותים ,ופרטי איש
קשר בכל רשות.

יועץ ל ושא שכר

לצורך הוכחת עמידת המציע
בת אי סף זה יש לצרף
דרש יסיון של  10ש ים
ושאיבייעוץ אסמכתאות המעידות על ה יסיון
לרשויות מקומיות ב
כאמור ,לרבות שמות הרשויות
שכר.
המקומיות ופרטי איש קשר
ברשות.

יועץ המתמחה
בהכ ת תחשיבים
כלכליים לחוקי
עזר ברשויות
המקומיות

יסיון בהכ ת תחשיבים
כלכליים לחוקי עזר ל5 -
רשויות מקומיות ,לפחות,
במהלך  5הש ים האחרו ות
).(2016 -2012

על המציע להגיש  2דוגמאות
לפחות של עבודות מיתוג שהכין
בעבר

על המציע לצרף אסמכתאות
מתאימות מהרשויות להן יתן
השירות כאמור.
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המחלקה
המזמי ה
אגף
החי וך

ההתמחות
יועץ לע יין חוק
ומיצוי זכויות
עפ"י חוק ו/או
הכ סות ממשרדי
הממשלה

יועץ תמיכה
ובקרה למחלקת
הוראה וחי וך

ת אי הסף ה וספים
המציע הי ו עו"ד  /רו"ח  /בעל
השכלה רלוו טית

על המציע להראות יסיון
מוכח בתחומים הבאים:
 .1ב יהול כ"א עובדי הוראה
בית ספר על יסודי .ב יהול
מערכת מ ב"ס )מורים,
תלמידים(.
 .2בקליטת מורים בבי"ס
ובדיקת התאמתם להוראה
במקצועות הלימוד
בביה"ס ,שיבוץ המורים
וקביעת היקף משרתם.
 .3בב יות ו יהול מערכת שעות
לימודים ש תית ,לרבות
יסיון בתפקיד מ הל בי"ס
או סגן.
 .4ידע מקצועי בכל הקשור
להסכמי הרפורמות
החדשות "עוז לתמורה" ו-
"אופק חדש".
 .5יהול מו"מ עם ארגון
המורים בכל הקשור לת אי
שירות עובדי הוראה.
למשל :יוד מורים ,פיטורי
מורים וצמצום שעות
הוראה.

יועצים ארגו יים
בתחום החי וך

 .1תואר ש י בייעוץ ארגו י
ממוסד מוכר או תעודת יועץ
ארגו י ממוסד מוכר.
 .2יסיון של  3ש ים ,לפחות,
מתוך  5הש ים האחרו ות
) (2017 - 2012בייעוץ ל 3-
מחלקות /אגפי חי וך ב3-
רשויות מקומיות שו ות
לפחות.
 .3תקשורת בין אישית טובה.

יועצים בתחומים
חי וכיים שו ים
)פדגוגיה ,תקשוב
חדש ות ,סביבות
למידה וכיוצ"ב(

 .1תואר ש י רלב טי ממוסד
מוכר.
 .2יסיון של  3ש ים ,לפחות,
מתוך  5הש ים האחרו ות
) (2017 - 2012בהובלת
תהליכים ותוכ יות חי וכיות
מוכרות.

המסמכים שיש לצרף להוכחת
עמידה בת אי הסף
יש לצרף תעודות השכלה

להוכחת עמידת המציע בת אי זה
יצרף המציע תצהיר מאומת כדין.

לצורך הוכחת יסיו ו על המציע
לצרף המלצות מתאימות.

לצורך הוכחת יסיו ו על המציע
לצרף המלצות מתאימות.
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המחלקה
המזמי ה

משאבי
א וש

ת אי הסף ה וספים
ההתמחות
 .1תואר באדריכלות ועיצוב
פ ים /אדריכלות וף ממוסד
מוכר.
אדריכלים
)אדריכלות ועיצוב  .2יסיון בעבודה עם מוסדות
חי וך של לפחות  3ש ים
פ ים ,אדריכלים
במהלך  5הש ים האחרו ות
לעיצוב ג ים ו וף(
) .(2017 – 2012הצגת תוצרי
עבודה )תיק עבודות(
הרלב טי לסוג הייעוץ
המבוקש.
 .1המציע ה ו משרד רו"ח או
תאגיד רשום בישראל כדין,
בעל משרד רו"ח.
 .2המציע יציג יסיון מוכח
בתחומים הבאים:
א .יסיון ביקורת פ ים.
ב .ביצוע ביקורות בתחום
הרשויות המקומיות או
הגמלאות או ביקורות
על יישום הסכמי שכר
ברשויות מקומיות.
ג .עיסוק והכרת הסכמי
יועץ לבקרת שכר
שכר ברשויות
המקומיות.
ד .הכרות ו יסיון קודם
בשימוש עם תוכ ות
לבקרת שכר ממוחשבת.
ה .יסיון בתחום ביצוע
סקרי סיכו ים ברשויות
מקומיות.
ו .ראש הצוות המוצע בעל
יסיון מוכח בתחום
ביקורות שכר או
ביקורת גמלאות או
יישום הסכמי שכר
ברשויות המקומיות.
יסיון מוכח בהכ ת הסכמי
יועץ ל ושא
שכר ברשויות מקומיות ,לרבות
חריגות שכר
בתחום חריגות השכר.
 .1יועץ פ סיו י כהגדרתו בחוק
)בעל רישיון לייעוץ פ סיו י
מהגורמים המוסמכים לכך(.
 .2יסיון מוכח בייעוץ פ סיו י
פרט י לעובדים וליווי וייעוץ
יועץ פ סיו י
מקצועי למעסיק בתחום
הזכויות הפ סיו יות -
לגופים פרטיים ו/או
ציבוריים מעל  100עובדים
)במהלך הש תיים
האחרו ות ,לפחות(.

המסמכים שיש לצרף להוכחת
עמידה בת אי הסף
 .1לצורך הוכחת יסיו ו על המציע
לצרף המלצות ממוסדות
החי וך ומרשויות מקומיות להן
סיפק שירותים אלה.
 .2המציע דרש להציג תוצרי
עבודה )תיק עבודות( הרלב טי
לסוג הייעוץ המבוקש.

לצורך הוכחת עמידת המציע
בת אי סף זה ,יצרף המציע
מסמכי תאגוד ופרופיל משרד .אם
המציע ה ו שותפות לא רשומה,
עליו לצרף להצעתו את הסכם
ההתאגדות בין השותפים או
תצהיר לפיו המציע ה ו שותפות
לא רשומה.

המציע יצרף אסמכתאות להוכחת
יסיו ו

המציע יצרף העתק אישור /מרשם
הרלוו טי בתוקף למועד הגשת
ההצעות.
לצורך הוכחת יסיו ו המציע יצרף
תצהיר מאומת כדין.
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הזמ ה להגשת בקשה להיכלל במאגר יועצים של עיריית אור יהודה
המחלקה
המזמי ה

אגף
מחשוב -
ייעוץ
בתחום
תקשורת,
סלולר
מחשוב
ומערכות
מידע

ההתמחות

יועצים
בתחום
האיכות –
תק י ISO

יועצים ב ושאי
מערכות מידע,
תכ ון אסטרטגי
ואי טר ט:

ת אי הסף ה וספים
 .1עדיפות לחברות ייעוץ
המספקות שירותי ייעוץ
מוכללים.
 .2על החברה להציג ש ות
יסיון.
 .3על החברה להציג פרויקטים
רלוו טיים בתחום המבוקש.
 .4דרש יסיון מוכח בשוק
המוסדי )ממשלתי
ומו יציפאלי(.
 .5השכלה והסמכות רלוו טיות
לא שי המקצוע בתחום בו
דרש הייעוץ.
 .1לפחות תואר ראשון רלוו טי
ה דסת מחשבים /ה דסת
תוכ ה /מערכות מידע /מדעי
המחשב /מ הל עסקים/
גיאוגרפיה /מדעי החברה/
תעשיה ו יהול.
 .2לפחות  5ש ות יסיון מוכח
בתכ ון ,ליווי והקמה של
מערכות מידע ארגו יות,
ב ושאים הבאים:
א .כלל הפלטפורמות
הקיימות בGIS -
)(mapguide, esri
ב CRM .יסיון
בפלטפורמת
מייקרוסופט דיי מיקס
ג .פורטל ארגו י
).(sharepoint
ד .עיצוב גרפי בפלטפורמות
השו ות )אתרי אי טר ט,
מובייל ,פורטל ארגו י
ועוד(.
ה .מערכת שו"ב יסיון
במערכות מובילות בשוק
הישראלי.
ו .מוקד עירו י.
זBI .
ח .מערכות  ERPברשויות
מקומיות.
ט .תכ ון אסטרטגי.
י .יישומי אי טר ט.
יא .מערכות מידע ייעודיות
ברשויות מקומיות.

המסמכים שיש לצרף להוכחת
עמידה בת אי הסף

 .1קורות חיים של היועץ ,לרבות
פרטי השכלתו ו יסיו ו המקצועי
במתן שירותים בהתאם לתחום
העיסוק הרלוו טי בהזמ ה זו,
תוך תיאור של לפחות 5
פרויקטים בו עסק בתום
העיסוק ה "ל.
 .2ב ושאי עיר חכמה -המציע יצרף
רשימת יועצים איתם קשור
המציע בתחום עיר חכמה )ככל
שיש ם( מסמכים ,אישורים וכל
מדיה מג טית המוכיחים את
יסיו ו של היועץ.
 .3תעודה המעידה על השכלתו של
היועץ וכל כל תעודה ו/או רישיון
ה דרשים מכח כל דין לשם
עיסוק באחד מתחומי העיסוק
ה דרשים כאמור.
 .4רשימה של  5-7ממליצים,
לרבות מספרי הטלפון בהם יתן
ליצור עימם קשר.
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המחלקה
המזמי ה

ההתמחות

ת אי הסף ה וספים
יב .עיר חכמה  -מוקד
עירו י ,שו"ב טיוב
ומיקוד הקשר עם
התושב ,ה גשת מידע,
פ יות תושבים ,מערכות
השקיה ,ח יות
ורמזורים ,אשפה
ומיחזור ,חי וך ,חירום
ועוד על פי הצורך.
ב ושאי עיר חכמה ,דרוש
יסיון של ש ה לפחות
בש ים 2015 – 2013
ברשות משמעותית
אחת ,לפחות.
יג .מערכות ה דסיות –
ועדה מקומית לתכ ון
וב יה ,רישוי ,תב"ע,
כסים ,פיקוח על הב יה,
כסים ועוד.
 .3יסיון ב יתוח מצב קיים
ומיפוי פערים.
 .4יסיון בהגדרת יעדים ומצב
עתידי.
 .5יסיון ב יסוח צרכים
ובחי ת חלופות.
 .6יסיון בב יית תכ יות
עבודה למימוש.
 .7יסיון בהקמת  5מערכות
ארגו יות לפחות.
 .8יסיון בכתיבה טכ ית
)עדיפות ל והל מפתח(.
 .9יסיון כאי טגרטור עם
יועצים שו ים.
 .10יסיון ב יהול פרויקטים
)לפחות  10פרויקטים(.
 .11מעקב ו יהול הפרויקטים
באמצעות MS-
PROJECT
 .12יסיון בכתיבת מכרזים
)ליווי מלא של כתיבת
מפרט עד לפרסום המכרז,
מפגש עם ספקים מובילים,
מע ה לשאלות ספקים
ובחירת זוכה ,ליווי הספק
הזוכה ליישום הפרויקט,
בקרת איכות ובדיקת
יישומים שבוצעו(.

המסמכים שיש לצרף להוכחת
עמידה בת אי הסף
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המחלקה
המזמי ה

ההתמחות

מחלקת
קיימות

יועץ סביבתי

אגף
ביטחון

יועץ בטיחות
באירועים
המו יים

ת אי הסף ה וספים

המסמכים שיש לצרף להוכחת
עמידה בת אי הסף

 .13יכולת עבודה עם צוות,
תקשורת בין  -אישית
גבוהה.
 .14יסיון בעבודה מול רשויות
מקומיות
 .1בעל תואר ראשון אקדמי
רלב טי מוכר על ידי המועצה
להשכלה גבוהה.
 .2תואר ש י רלב טי – יתרון.
 .3בעל יסיון רלב טי ברשויות
מקומיות של  5ש ים לפחות
)במצטבר( מיום שקיבל
תואר אקדמי מוכר.
 .4בעל יסיון רלב טי
בתהליכים משמעותיים
בלפחות  2רשויות מקומיות .1 .קורות חיים ,יסיון מקצועי,
תעודות רלוו טיות והמלצות
לשם הוכחת עמידת המציע
מרשויות מקומיות אחרות
בת אי זה יש לצרף המלצות
וגורמים להם יתן ייעוץ או
ו/או אסמכתאות.
ליווי ב ושאים שוא ההזמ ה.
 .5המועמד יעבור ראיון אישי,
 .2אישור מרשם
שמטרתו לעמוד על
החברות/השותפויות/עוסק
מקצועיותו ,יסיו ו ,מידת
מורשה.
המחויבות שלו ל ושא ,על
תפיסתו את תפקיד הרשות
 .3אישור על יהול ספרים לפי חוק
המקומית בהקשר זה,
עסקאות גופים ציבוריים ו יכוי
ובראש ובראשו ה על
מס במקור.
יכולתו.
 .6ידע ו יסיון בעבודה בסביבה
ממוחשבת;
 .7ידיעת השפה העברית על
בוריה )התפקיד מחייב
קריאת חקיקה ,פסקי דין,
קולות קוראים וכו'(.
 .8הכרת החקיקה הראשית
והמש ית וה חיות המשרד
להג ת הסביבה המתעדכ ות
מעת לעת.
 .1על היועץ להיות מה דס
בטיחות הרשום בפ קס
המה דסים במדור בטיחות
ובמדור מב ים במשרד
הכלכלה ובעל אישור מטעם
משרד הכלכלה;
 .2יסיון בן  5ש ים ב יהול
הבטיחות באירועים
המו יים בהם כמות הצופים
הי ה  6,000איש ומעלה.
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הזמ ה להגשת בקשה להיכלל במאגר יועצים של עיריית אור יהודה
המחלקה
המזמי ה

ההתמחות

ת אי הסף ה וספים

מבקר
העירייה

יועץ המתמחה
בביקורת פ ימית
ברשויות
מקומיות וב"גוף
עירו י מבוקר"
בשלטון המקומי

 .1יסיון של לפחות  10ש ים
בייעוץ מהסוג ה דרש ,ושל
לפחות  3רשויות מקומיות
במהלך  7הש ים האחרו ות
).(2016 -2010
 .2לצורך מתן השירותים יעמיד
המציע מבקר פ ימי ראשי
מוסמך )] (CIAלהלן" :מ הל
פרויקט"[ בעל יסיון מוכח
בביצוע ביקורת פ ימית
ברשויות מקומיות וגופים
מבוקרים ,לרבות עריכת
ביקורת ,כתיבת דו"חות
ביקורת )טיוטה וסופי(,
כושר הצגת ממצאים בפ י
ה הלת הארגון המבוקר.

המסמכים שיש לצרף להוכחת
עמידה בת אי הסף

על המציע לצרף העתקים של
דו"חות ביקורת שהוגשו/בוצעו
מהרשויות להן יתן השירות
כאמור.

