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 29.11.2020 ליום  מעודכן 

 
הזמנה להגשת בקשה להיכלל במאגר היועצים לביצוע עבודות מקצועיות הדרושות  

 ידע ומיומנות ויחסי אמון מיוחדים בתחומים שונים בפטור ממכרז   
 תית מגדל תפן ימועצה מקומית תעשי

 

הדורשת נוהל התקשרויות לביצוע עבודה מקצועית  ")  5/2017-ו   8/16  מס'  מנכ"ל משרד הפנים  יבהתאם לחוזר 
"(, מועצה מקומית תעשייתית  הנוהל)להלן: "  (ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים בפטור ממכרז"

נותני שירות/יועצים המעוניינים להיכלל ברשימת היועצים של המועצה    ה (, מזמינהמועצה"מגדל תפן )להלן: "
ו במספר תחומים כפי המפורט ברשימת  "(, להגיש בקשה לצרפם למאגר בתחום אחד אועציםמאגר הי)להלן: " 

 התחומים המצורפת. 
 

 פניה זו אינה מהווה מכרז, ובהתאם דיני המכרזים לא יחולו עליה.
בכתובת:   המועצה,  של  האינטרנט  באתר  תמורה,  ללא  לקבל  ניתן  במאגר  להיכלל  הבקשה  מסמכי       את 

     www.tefen.muni.il תחת קטגוריות מכרזים . 

 לפי סוג השירות/הייעוץ מפורטים במסמכי ההזמנה. היועצים כלל במאגריהתנאים לה
 בקשה חסרה ו/או בקשה שלא מולאה כראוי עלולה להיפסל.

במסירה    ישורים הנדרשים לה, בצירוף כל המסמכים והא בלבד  יש להגיש את הבקשה על גבי מסמכי הבקשה
+    "מאגר יועצים  נושאושבמייל   ilmuni@tefen.maagarim. :לכתובת  FPDבאמצעות דואר אלקטרוני כקובץ  

 . "שם תחומ/י הייעוץ המבוקשים ושם היועץ

בזמן,   מוגבלת  אינה  זו  פנייה  לא תחליט המועצה אחרת,  עוד  עת בקשה  כל  בכל  להגיש  יועץ  ובהתאם רשאי 
הבקשה פי פניה זו. עם זאת, המועצה לא תהיה חייבת לקיים דיון בסמוך לקבלת  -על להצטרף למאגר היועצים  

, הכל לפי שיקול  בקשות  ודיון בבקשה כזו יכול להתעכב עד לריכוז מספר מספק של  כלל במאגר היועצים ילה
 דעתה של המועצה. 

 
מאגר  ב פי צרכיה מעת לעת, ואין בהזמנה זו וברישום  -תעשה על ידי המועצה על  היועצים  אגרממ  הזמנת השירותים

ועדת כדי לגרוע מסמכותה או משיקול דעתה של ועדת ההתקשרויות של המועצה לפי הנוהל )להלן: "היועצים  
 "(.ההתקשרויות

מאגר היועצים בכל דרך המותרת  למען הסר ספק, יובהר, כי המועצה רשאית להתקשר עם יועצים שאינם נכללים ב
לחייב את המועצה להתקשר עם מי מקרב הנכללים במאגר או    על פי הדין ואין בהכללת היועצים במאגר כדי

 מגישי ההצעות במסגרתו. במקר

  
 בכבוד רב,                                                                                                                                             
   המועצה  ראש - סיגל שאלתיאל הלוי                                                                                                                    

 תפן   מגדל תעשייתיתמקומית ה מועצה ה                                                                                                                   
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ידע   הדורשותת הזמנה להגשת בקשה להיכלל במאגר היועצים לביצוע עבודות מקצועיו
   מיוחדים בתחומים שונים בפטור ממכרזומומחיות או יחסי אמון 

 תעשייתית מגדל תפן מקומית  מועצה 
 

ונותני שירות )להלן: "המועצה "  :ייתית מגדל תפן )להלןומית תעשמועצה מק יועצים  "(  יועצים "(, מזמינה 
העומדים בתנאים המפורטים להלן, להציע מועמדות מטעמם להיכלל במאגר היועצים של המועצה )להלן: 

  בכך(,  ם צורךיי)אם תמצא המועצה כי ק   התקשרות הפטורה ממכרז"(, לצורך "המאגר  אומאגר היועצים" "
ובהתאם    ,)להלן: "השירות"(  1987  -( לתקנות המועצות )מכרזים(, תשמ"ח  8)  3בהתאם להוראות לתקנה  

מיוחדים בפטור    נוהל התקשרויות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמוןל"
 . 5/2017-ו  8/2016מנכ"ל   ילפי חוזר  הפניםמשרד של   ממכרז"

 הזמנה זו: השירות נשוא/תחומי הייעוץ .1

 . 'בנספח ארשימת תחומי הייעוץ ותחומי המשנה נשוא הזמנה זו מפורטים 

 להצטרפות למאגר:  כללייםדרישות ותנאי סף  .2

 . הרלוונטי החומר צירוף לאחר   סמן, לנוחיותך** 

ום ייעוץ  בנוסף לכל תנאי אחר שיידרש ממנו לצורך הכללה בתחוזאת על מציע לעמוד בתנאי הסף הבאים, 
 : פרטני כלשהו כמפורט להלן

יש לצרף אישור בעל תואר אקדמי רלוונטי ו/או בעל רישיונות לעיסוק במקצוע הנדרשים על פי דין.  .א
  .השכלה ו/או רישיונות כאמור

יש לצרף  למציע מומחיות מיוחדת בתחומו או שתפקידו הינו מן הסוג המחייב יחסי אמון מיוחדים.   .ב
  .וצעניסיון המשל בעל ה קורות חיים

  יש לצרף אישור עדכני מתאים.המציע הוא עוסק מורשה לצורכי מע"מ.  .ג

יש  .  1976-תשל"ולפי חוק עסקאות גופים ציבוריים,    אישור תקף על ניהול חשבונות ורשומות למציע   .ד
הנדרשים   האישורים  את  שומה,לצרף  פקיד  את    כי המעידים מאת  לסמן  מהאופציות    אחת)יש 

  :הבאות(

 וחוק הכנסה מס  פקודת פי על לנהלם שעליו והרשומות החשבונות פנקסי הל אתע מנהמצי (א)
    לחילופין או, )מע"מ חוק - )להלן 1976-התשל"ז  מוסף, מס ערך

 על ולדווח למנהל הכנסותיו על השומה לפקיד לדווח הוא נוהג וכי מלנהלם כי המציע פטור (ב)
   .מע"מ חוק לפי עליהם מס שמוטל עסקאות

ברשם הקבלנים בהתאם  המציע .ה וענפי משנה המפורטים    רשום  הענפים  )ככל    'בנספח אלרשימת 
   יש לצרף אישור מתאים.(. בקשהלשקיים רישום לענף הרלוונטי 

ורישיונות אחרים אשר נדרשים על פי דין בתחום עיסוקו.    בעל רישיון עסק תקף על פי דיןהמציע הוא   .ו
  יש לצרף אישורים מתאימים.
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בביצוע העבודות    )חמש( השנים האחרונות   5לפחות במהלך    (שנים  2)  שנתייםסיון מוכח של  ע נילמצי .ז
. יש לצרף תיעוד ניסיון, לרבות נשוא תחום הייעוץ, לרבות לענפי המשנה בתחום הייעוץ המבוקש

  ( אנשים, גורמים, רשויות, גופים, מוסדות ותאגידיםשלושה)  3נדרשות המלצות של לפחות    המלצות.
סיפק  המש לכל    הבקשה  להגשת  שקדמו  שנים)חמש(    5-ב  להםציע  הייעוץ/השירות/העבודות  את 

  .'ד נספח  -תחום ההתמחות אליו מגיש המציע את מועמדותו 

-המציע לא הורשע בפלילים בעבירה נגד בטחון המדינה ו/או בעבירה על פי חוק העונשין, התשל"ז .ח
או בעבירות רכוש, או בעבירות שיש עימן קלון, או  כנגד גופו של אדם, ו/או בעבירות מוסר    1977

לפחות  ש חלפו  יחול    10אם הורשע,  סוג שהוא,  של תאגיד מכל  דין. במקרה  גזר  מתן  מיום  שנים 
  האמור במורשי החתימה של המציע ובכל אחד ממנהליו ומבעלי השליטה בו.

  של המציע.הזהות  תעודתאם המציע הוא יחיד יצורף לפנייה העתק, של   .ט

מרשם    התאגיד  פרטי  ופלטשל תעודת הרישום של התאגיד,    צילום  יצורףאם המציע הוא תאגיד:   .י
של רואה חשבון או    יצורף אישור תקףהתאגידים הרלוונטי, כולל פרטי בעלי המניות/השותפים וכן  

  עורך דין על מורשי החתימה מטעם התאגיד.

   .'ה  נספח  -זו  המצורף לפניה ין, בנוסחדכ  זרים עובדים והעסקת מינימום שכר תשלום על תצהיר .יא

 
 הערה:

אולם עליו לעמוד בכל תנאי    ,מציע רשאי להגיש מועמדות להיכלל ביותר מתחום ייעוץ/ענף משנה אחד
 לכל תחום ייעוץ/ענף משנה בו הוא מבקש להיכלל במאגר היועצים. הן הכלליים והן הפרטנייםהסף, 

 

 כללי:  .3

להיכלל במאגר    בקשותהזמנה לקבל    אלאהזמנה להשתתף במכרז    הזמנה זו אינה משום מכרז ו/או .א
 .שהיא בקשהיועצים בלבד, והמועצה אינה חייבת לקבל כל 

 אין בהקמת המאגר משום הסכמה ו/או התחייבות של המועצה:  .ב

 לבצע התקשרות בתחומים נשוא הזמנה זו בכלל, או בפטור ממכרז בפרט;  (1)

השירות/לבצע   (2) להזמנת  הצעות  לקבלת  הנכלליםפנייה  מבין  למי  או  בכלל,  במאגר    הייעוץ 
 בפרט;

 לבחור ביועץ מסוים זה או אחר; (3)

להיכלל בו, לרבות מועמדים אשר התקשרו  בעבר עם    המבקשיםהרישום למאגר חל על כל  תנאי   .ג
 המועצה. 

 . המועצה שומרת לעצמה את הזכות לחזור בה מהזמנה, לפרסם הזמנה חדשה .ד

לפי שיקול דעתה לצר .ה יועצים חדשים מעת לעת, להמועצה רשאית  יועצים  ף למאגר  פנות לאיתור 
לצרכיה   בהתאם  והכל  מתאימים,  בלתי  ונמצאו  במאגר  נכללו  אשר  יועצים  לגרוע  ו/או  נוספים 

 ולשיקול דעתה של המועצה. 

להיכלל במאגר היועצים    בקשה היישא באופן בלעדי בכל עלות ו/או הוצאה בגין הכנת    מגיש הבקשה .ו
אלו, וזאת בין אם ייכלל במאגר ובין אם  זכאי לכל פיצוי ו/או שיפוי בגין פעולות  והגשתה, ולא יהיה  

 יימצא כי אין לכלול אותו במאגר.
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לים מטעמו, יידרשו להתחייב, כתנאי  מובהר בזאת כי יועץ שייבחר לביצוע עבודה, עובדיו או כל הפוע  .ז
עניין היוצר או עלול ליצור    סף לקבלת העבודה, שלא לעסוק ולא לטפל במישרין או בעקיפין בכל

 ניגוד עניינים עם ביצוע העבודה לה ייבחר. 

 בכל מקום בו הכתוב הינו בלשון זכר, הכוונה היא גם בלשון נקבה.  .ח

  ilmuni@tefen.maagarim. בכל שאלת הבהרה הנוגעת להזמנה זו, ניתן לפנות במייל   .ט

 ידו. -על קובליםוהם מ ההזמנה זו, הסכים לכל תנאיבקשה במסגרת מועמד המגיש  .י

  מיילל  יועץ שיבקש להיגרע ממאגר היועצים, יהיה רשאי לעשות כן בהודעה שתימסר למועצה בכתב .יא
maagarim@tefen.muni.il 

 

 הגשת הצעות המועמדות: .4

רנט של המועצה  ניתן להוריד ללא תמורה באתר האינט  הבקשה להכלל במאגר יועצים  את טפסי   .א
 . .ilmuniwww.tefen. בכתובת: 

את   .ב להגיש  גבי    בקשות היש  על  ב'מפורטות  והאישורים    נספח  המסמכים  כל  בצירוף  זו  להזמנה 
 maagarim@tefen.muni.il למייל:       PDFאמצעות דואר אלקטרוני כקובץ   מסירהבהנדרשים לה  

לגביהם  את שם היועץ, ותחומ/י הייעוץ      -במאגר יועצים    כללילה"בקשה  לציין    מייל ישבנושא ה
 לכנות את הקובץ הסרוק בשם היועץ ובתחומי הייעוץ כאמור.יש  ,. כמו כן"מוגשת הבקשה

 המועצה רשאית להתעלם מבקשות שהוגשו ללא כל המסמכים הנדרשים.  .ג

בקשה. המועצה תהיה רשאית לקבוע מועד אחרון  לעת הזו תהיה פניה זו ללא הגבלת מועד להגשת   .ד
 דעתה הבלעדי. הכל לפי שיקול   הגשת בקשהל

להצעה יצורפו כל המסמכים המעידים על ניסיונו של המציע וכן כל האישורים והמסמכים הנדרשים   .ה
, כמו גם המסמכים והאישורים הנדרשים לכל סוג התמחות ספציפי שהמציע מבקש  לעיל  2בסעיף  

 ר שלו. להיכלל במאג

, במקום  ף למאגר יועצים(עמוד מעמודי הזמנה זו )קול קורא להצטר בתחתית כל יחתום  המציע .ו
   המיועד לכך. 

 : היועצים במאגר הכליל בקשהלאם  הההחלטה  .5

- , תוך הסתמכות על חוותההתקשרויותההחלטה האם לקבל בקשה להיכלל במאגר נתונה לוועדת   .א
 דעתם של הגורמים המקצועיים במועצה. 

בדרישה לקבל מידע ו/או הבהרות נוספות  מגיש בקשה  צה שומרת לעצמה את הזכות לפנות לכל  ועהמ .ב
 ו/או לקיים ראיון טרם תדון באישור הצטרפותו למאגר היועצים. 

לצורך קבלת החלטה תהא המועצה רשאית לשקול ניסיון קודם עם המציע בביצוע עבודות בכלל,   .ג
ו/או בדיקה    מגיש הבקשהם להמלצות שיסופקו על ידי  ו/או במועצה ו/או במקומות נוספים בהתא

העבודה,   ואיכות  טיב  זמנים,  בלוחות  עמידה  למשל,  ישקלו,  זה  ובכלל  המועצה,  שתערוך  נוספת 
 יע, ועוד. אמינות המצ

 עדכון המאגר ופרטי יועצים במאגר: .6

    ת העדכון במיילוזאת תוך שליח  המציעים הרשומים לעדכן מיוזמתם באופן מידי על כל שינוי מהותיעל  
 maagarim@tefen.muni.il 
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 הליך מסירת עבודות ליועצים שנכללו המאגר:  .7

יועצים שונים לפחות מכלל היועצים שנכללו במאגר    3- לצורך מסירת עבודה, תפנה המועצה ככלל ל .א
 .  5/2017ו  8/2016הפנים  מנכ"ל משרד ובהתאם לחוזרשירות,  באותו תחום

 הפנייה תיעשה לפי בחירתה ושיקול דעתה של המועצה.  .ב

 השירות הנדרש. היועצים שאליהם פנתה המועצה יגישו הצעות מחיר עבור  .ג

הכספית הטובה ביותר, אלא אם קיימים נימוקים    ככלל, תימסר העבודה ליועץ שנתן את ההצעה .ד
 מיוחדים לקבלת הצעה אחרת.

יידרש לערוך ביטוחים כנדרש על ידי המועצה ולהמציא    רות היועץ שייבחרכחלק מתנאי ההתקש .ה
 אישור ביטוח בחתימת מבטחו כתנאי לתחילת הפעילות. 

 

, הנוהל  הוראות  לפי,  המאגר  מתוך  יועצים  עם  להתקשר  שלא  המועצה  רשאית,  האמור  מן  לגרוע  מבלי .8
 :הבאים  במצבים היתר בין וזאת

ו היועצים הנכללים במאגר  העוסקים בתחום השירות הנדרש, א  במאגר היועצים לא נכללים יועצים .א
 לא עומדים בתנאים ספציפיים לצורך ביצוע ההתקשרות המבוקשת. 

סיבות מיוחדות להתקשרות עם יועץ שלא מתוך מאגר היועצים, לאחר שוועדת היועצים  קיימות נ .ב
 נימקה את ההצדקה לכך בכתב.

 . המבוקש ייעוץ בתחום יועצים   מספיק קיימים לא. ג

 ilmuni@tefen.maagarim.    -  במייל לספיר דרעיניתן לפנות במייל בלבד לבירורים  .9

בנוגע להזמנה זו, ולא תהיה למציע כל טענה    המועצה  באתרלעקוב אחר הפרסומים    מגיש הבקשהבאחריות   .10
 בקשר לכך.

                                                                                                                                
 בכבוד רב,                                                                                                                                       

 המועצה  ראש ,סיגל שאלתיאל הלוי                                                                                                                  
 מגדל תפן  תעשייתיתמקומית המועצה ה                                                                                                                  
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   'נספח א
 י הייעוץ  תחומ רשימת

 

ואדריכלות בניה, תכנון הנדסי   קבוצת התמחות  

התמחות  רתיאו תת התמחות  תנאי סף  'מס   

ניסיון מוכח בהכנה של לפחות חמש  
תכניות בנין ערים ואשר לפחות שלוש  

אושרו להפקדה בחמש   תמהתוכניו
 שנים האחרונות 

 תוכניות בנין עיר 

פרוגרמה לבינוי ושיווק מבנים על  
פנויים שי תעשייה רקע מגר  

 

 1 אדריכלות תב״ע 

ניסיון מוכח בתכנון וליווי הביצוע  
)מוקדם , מפורט, הליכי רישוי ופיקוח  
עליון( של לפחות שלושה מבנים בעלי  
אפיון דומה למתואר בתת ההתמחות  

המקצועית אליה מבוקש להירשם אשר  
בנייתם הסתיימה בחמש השנים  

 האחרונות. 

('ן וכדמבני ציבור קטן )גן, מעו  

 אדריכלות מבנים 

2 

ניסיון מוכח בתכנון וליווי הביצוע  
)מוקדם , מפורט, הליכי רישוי ופיקוח  
עליון( של לפחות שלושה מבנים בעלי  
אפיון דומה למתואר בתת ההתמחות  

המקצועית אליה מבוקש להירשם אשר  
בנייתם הסתיימה בחמש השנים  

 האחרונות. 

מבני ציבור גדול )אולם ספורט, 
תכליתי, בית ספר, הכנת  ה רב מבנ

פרוגרמה לדרישות תכנון מבני  
 ציבור וכדי(

3 

  5הנדסאי בניין או אדריכלות, לפחות 
 שנות ניסיון מוכח  בתחום. 

 4 בדיקת היתרי בניה  

 קבוצת התמחות  איכות הסביבה 

לפחות שלוש שנות ניסיון מוכח 
 בתחום. 

 5 קרינה בלתי מייננת  רגילה 

ווי הביצוע  ן וליבתכנו ניסיון מוכח 
)מוקדם , מפורט ופיקוח עליון( של  

לפחות שלושה פרויקטים בעלי אפיון  
דומה למתואר בתת ההתמחות  

המקצועית אליה מבוקש להירשם אשר  
בנייתם הסתיימה בחמש השנים  

 האחרונות. 

 יעוץ ותכנון בניה ירוקה
יועץ התייעלות אנרגטית  

 ותכנון בניה ירוקה
6 
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התמחות תת  תנאי סף  התמחות  ראוית  'מס   

ניסיון מוכח בתכנון וליווי הביצוע  
)מוקדם , מפורט ופיקוח עליון( של  

לפחות חמישה פרויקטים אשר בנייתם  
 הסתיימה בשלוש השנים האחרונות. 

 7 אקוסטיקת מבנים  רגילה 

תואר ראשון במדעי הטבע/מדעי  
 . החיים/ סביבה/גיאוגרפיה , לפי העניין

 8 זיהום קרקע 

 9 חומרים מסוכנים  ת ניסיון מוכח בתחום נוש 3לפחות 

יועץ פרויקטים חינוכיים   
 קהילתיים 

 איכות סביבה וקיימות 

10 

 11 יועץ אסבסט  

 12 יועץ לשבילי אופניים והליכה בטבע  

 13 יועץ לקרינה  

בניית  - יועץ לאיכות הסביבה 
 נקודתי וכו' תכניות אב, טיפול  

14 

 15 תיתיועץ לפינוי פסולת תעשיי  

בתכנון והפעלת מט"שים  ןניסיו
מ"ק ליום   2,000- בספיקה של יותר  מ  

יועץ בתחום הפעלת מט"ש/מתקן  
 טיפול 

16 

 קבוצת התמחות  פיתוח ונוף

ניסיון מוכח בתכנון וליווי הביצוע  
)מוקדם , מפורט לרבות מפרט מיוחד,  

כתב כמויות ואומדן , הליכי רישוי,  
שצפי״ם   5ופיקוח עליון( של לפחות 

ששטח כל אחד מהם לפחות דונם,  
לפחות שלושה מהם בוצע בחמש ו

 השנים האחרונות. 

 17 אדריכלות פיתוח ונוף  תכנון מפורט שצ״פ ומוס״צ 

 נסיון מצטבר של לפחות שלוש שנים 
 בחמש שנים האחרונות 

 18 גינון והשקיה תכנון מפורט שצ״פ ומוס״צ 
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התמחות  רתיאו תת התמחות  תנאי סף   מסי 

ון מוכח של שלוש שנים לפחות  סי ני
בביצוע סקרי עצים בוגרים וליווי  

 העתקת עצים.
 אגרונומים

אגרונומים ועורכי נספחי עצים 
 בוגרים

19 

 קבוצת התמחות  שונות

 תנאי הסף הכללים הינם קובעים 
 להתמחויות בהם לא נקבע תנאי סף 

 איטום ובידוד תרמי

 בידוד ואיטום

20 

 ובעים תנאי הסף הכללים הינם ק 
 להתמחויות בהם לא נקבע תנאי סף 

 21 איטום

 תנאי הסף הכללים הינם קובעים 
 להתמחויות בהם לא נקבע תנאי סף 

 22 בידוד תרמי 

  -מהנדס בעל הכשרה בתחום הבטיחות 
תואר ראשון או שני ממוסד אקדמי  
מוכר בארץ, או תואר ראשון או שני  

 ממוסד אקדמי מוכר בחו״ל. 

ת, אולם ספורט גן, מעון, בית כנס
'ספר וכד בית  

 23 בטיחות מבני ציבור 

תנאי הסף הכללים הינם קובעים  
בהם לא נקבע תנאי סף   להתמחויות

 פרטניים 

 

 24 יועץ אקלים  רגילה 

תנאי הסף הכללים הינם קובעים  
להתמחויות בהם לא נקבע תנאי סף  

 פרטניים 
 25 מעליות רגילה 

לפחות שנתיים ניסיון מוכח בתחומים   
ונים הש  

 26 עיצוב פנים רגילה 

תנאי הסף הכללים הינם קובעים  
להתמחויות בהם לא נקבע  תנאי סף  

 פרטניים 

יועץ לתכלול אירועים, פסטיבלים,  
'. וכנסים, יריד תעסוקה וכ  

 27 אירועים, כנסים וירידים 

 קבוצת התמחות  מים וביוב

ניסיון מוכח בתכנון וליווי הביצוע )  
עליון ( של  מוקדם , מפורט ופיקוח 

לפחות שלושה מבנים בעלי אפיון דומה  
ההתמחות המקצועית  למתואר בתת 
להירשם אשר בנייתם  אליה מבוקש 

 הסתיימה בחמש השנים האחרונות. 

גן, מעון, בית כנסת, אולם ספורט 
'בית ספר וכד  

 28 אינסטלציית מבנים 
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התמחות  רתיאו תת התמחות  תנאי סף   מסי 

י הביצוע  ניסיון מוכח בתכנון וליוו
ופיקוח עליון ( לרבות  )מוקדם , מפורט 

הכנת מפרט טכני מיוחד, כתבי כמויות  
ואומדנים של לפחות שלושה פרויקטים  

בעלי אפיון דומה למתואר בתת 
ההתמחות המקצועית אליה מבוקש  

להירשם אשר בנייתם הסתיימה  
 בשלוש השנים האחרונות. 

 29 הנדסת מים וביוב תשתיות ופיתוח

חשמל קשורת ותאורה ת  קבוצת התמחות  

ניסיון מוכח בתכנון וליווי הביצוע )  
ופיקוח עליון ( של  מוקדם , מפורט 

לפחות שלושה מבנים בעלי אפיון דומה  
למתואר בתת ההתמחות המקצועית  
אליה מבוקש להירשם אשר בנייתם  
 הסתיימה בשלוש השנים האחרונות. 

'גני ילדים, מעונות, בתי ספר וכד 03 חשמל מבנים   

ניסיון מוכח בתכנון וליווי הביצוע  
)מוקדם , מפורט לרבות הכנת מפרט  
טכני מיוחד, כתב כמויות, אומדנים  
ופקוח עליון( של לפחות שני מתקני  

תשתית חשמל הכוללים מערכות בקרה  
ופיקוד אשר בנייתם הסתיימה בשלוש  

 השנים האחרונות 

13 חשמל תשתיות ופיתוח תשתיות ופיתוח  

בותורת רחויועץ תא    32 

ה יועץ חשמל ותאור    33 

התמחות קבוצת  נגישות  

 לפחות שנתיים ניסיון מוכח בתחום. 
נוף, שצ״פים, מבנה ציבור 

 ורחובות
 34 מורשה נגישות מתו״ס
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התמחות  רתיאו תת התמחות  תנאי סף   מסי 

 קבוצת התמחות  ניהול תכנון, פרוייקטים, פיקוח הנדסי, ובקרה

מבני  יהול והקמה של ניסיון מוכח בנ
כללי  ציבור וביצוע עבודות פיתוח  

)כבישים, תשתיות, שטחים ציבוריים, 
 וכדי הניסיון יתייחס לשלבים להן: 

ניהול וליווי התכנון המפורט לביצוע,  
נון. הכנת מכרזי ביצוע  תיאום התכ

לרבות כתבי כמויות ואומדנים ניהול  
עבודות הביצוע, תיאום ופיקוח באתר.  

שות המקומית או לגורם  מסירה לר
 אחר רלבנטי 

ציבור מבני   
ניהול פרויקטים ופיקוח  

 הנדסי
35 

וגיאולוגיה קונסטרוקציה  קבוצת התמחות  

ניסיון מוכח בתכנון וליווי הביצוע  
מוקדם, מפורט לרבות הכנת מפרט  )

טכני מיוחד, כתב כמויות, אומדנים  
ופקוח עליון( של לפחות שלושה 

סתיימה  פרויקטים אשר בנייתם ה
 בשלוש השנים האחרונות 

ציבור מבני   36 קונסטרוקציית מבנים  

 קבוצת התמחות  יועץ ביסוס וקרקע

ניסיון מוכח בתכנון וליווי הביצוע  
)מוקדם , מפורט לרבות הכנת מפרט  
טכני מיוחד, כתב כמויות, אומדנים  

ופקוח עליון( של לפחות שלושה 
פרויקטים אשר בנייתם הסתיימה  

האחרונות  בשלוש השנים  

ותשתיותביסוס מבנים  רגילה   37 

שנות ניסיון מוכח בתחום  5לפחות    
מעבדות לחקירת ובדיקת  

 קרקע
38 

 קבוצת התמחות  מדידות

  בעל רישיון מדידה בתוקף, ביצוע של
עבודות לפחות במיפוי   3 לפחות 

בשנה   'טופוגרפי, חישובי כמויות וכד
אחרונה ה  

 39 מדידות הנדסיות  רגילה 
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התמחות  רתיאו תת התמחות  תנאי סף   מסי 

, תחבורה וכבישים תנועה  קבוצת התמחות  

ניסיון מוכח בתכנון וליווי הביצוע  
)מוקדם , מפורט לרבות הכנת מפרט  
טכני מיוחד, כתב כמויות, אומדנים  

ופקוח עליון( של לפחות שלושה 
פרויקטים אשר בנייתם הסתיימה  

 בשלוש השנים האחרונות 

יות כבישים ותשת  

ותחבורהתנועה   

40 

ניסיון מוכח בתכנון וליווי הביצוע  
)מוקדם , מפורט לרבות הכנת מפרט  
טכני מיוחד, כתב כמויות, אומדנים  

ופקוח עליון( של לפחות שלושה 
פרויקטים אשר בנייתם הסתיימה  

 בשלוש השנים האחרונות 

 41 שבילי אופניים 

ניסיון מוכח בתכנון וליווי הביצוע  
 מיסעות נה של תכן מב 

ושיקום מיסעות קיימות עבור שלושה  
פרויקטים לפחות מכל  סוג, שביצועם  

 הסתיים בחמש השנים האחרונות 

 רגילה 
מבנה  הנדסת כבישים, תכנית 

 מיסעות
42 

ניסיון מוכח בתכנון וליווי הביצוע של  
 תכן מסלולי תחבורה 

ציבורית וכן הכנת סקרי תחבורה  
וש  וגיב וספירות תנועה כולל הכנה

וכניות אב לתחבורה לפחות בשלוש  ת
 מוסדות  ממשלתיים 

 תחבורה ציבורית וספירת  תנועה
תכנון מסלולי תחבורה   
 ציבורית וספירות תנועה

43 

 קבוצת התמחות  מדידות

תנאי הסף הכללים הינם קובעים  
להתמחויות בהם לא נקבע  תנאי סף  

 פרטניים 
 רגילה 

תת  איתור תשתיות -מדידות
 קרקעיות

44 

ואוורור מיזוג אויר   קבוצת התמחות  

ניסיון מוכח בתכנון וליווי הביצוע  
 מוקדם , מפורט לרבות )

הכנת מפרט טכני מיוחד, כתב כמויות  
של לפחות  ( ,אומדנים ופקוח עליון

שלושה פרויקטים אשר בנייתם 
 הסתיימה בשלוש השנים האחרונות 

 ציבור ,אולמות מבני 
ספר וכדי.  ספורט, בתי   

ורורויר ואומיזוג א  45 
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התמחות  רתיאו תת התמחות  תנאי סף   מסי 

 קבוצת התמחות  כיבוי אש 

ניסיון מוכח בתכנון וליווי הביצוע  
 מוקדם , מפורט לרבות )

הכנת מפרט טכני מיוחד, כתב כמויות  
של לפחות  ( ,אומדנים ופקוח עליון

פרויקטים אשר בנייתם שלושה 
השנים האחרונות.  הסתיימה בשלוש  

באש בטיחות   46 תכנון ויעוץ  

 קבוצת התמחות  אקוסטיקה

ניסיון מוכח בתכנון וליווי הביצוע  
הכנת מפרט    מוקדם , מפורט לרבות)

טכני מיוחד, כתב כמויות, אומדנים  
של לפחות שלושה ( ופקוח עליון

פרויקטים אשר בנייתם הסתיימה  
 בשלוש השנים האחרונות 

 47 תכנון ויעוץ  אקוסטיקה

מחות קבוצת הת ביטוח  

ניסיון מוכח ביעוץ ביטוחי של רשויות  
 שנים 3מקומיות לפחות  

 48 יעוץ ביטוח

 קבוצת התמחות  משפטיות

ניסיון מוכח ביעוץ משפטי של רשויות  
 שנים   5מקומיות לפחות  

 49 יעוץ עריכת דין

וצומחנוף, מורשת ,חי   קבוצת התמחות  

תואר ראשון במדעי הטבע /מדעי  
דריכלות  ות / אאדריכלהחברה והרוח/ 

 . נוף, לפי העניין
 50 אדריכלות נוף  

 51 חי וצומח  שנות ניסיון מוכח בתחום  3לפחות 

תנאי הסף הכללים הינם קובעים  
להתמחויות בהם לא נקבע  תנאי סף  

 פרטניים 
 52 שטחים פתוחים  

 קבוצת התמחות  קרקע והיבטים פיזיים 

תואר ראשון במדעי הטבע/מדעי  
ית, לפי העניין החיים/הנדסה אזרח   

 53 הידרולוגיה 
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התמחות  רתיאו תת התמחות  תנאי סף   מסי 

תכנון וניהול מקרקעין, כלכלה, ערים תכנון, מרחבי תכנון  קבוצת התמחות  

ר ראשון בגיאוגרפיה/תכנון  תוא
 ערים/כלכלה/ משפטים/ 

 

 54 בדיקת תכניות  

סוציולוגיה/ אדריכלות/ הנדסאי  
 /אדריכלות 

 55 מדיניות תכנון 

 56 כלכלה עירונית   תעשייה וניהול, לפי העניין 

שנות ניסיון מוכח בתחום.  5לפחות   57 פרוגרמות לתכנון  

 58 שיתוף ציבור  לבדיקת תכניות לא נדרש ניסיון מוכח 

 59 תכנון ערים  

 60 ניתוח תצייא   

 61 קיימות  

 62 מדיניות מקרקעין   

 63 ריכוז ניהול וליווי תכנון  

GIS  קבוצת התמחות 

בעל תעודה המעידה על סיום קורס  
בתחום המיפוי הגאוגרפי בהיקף  

שעות לפחות. ניסיון   200מצטבר של 
  2012 -מוכח של שנה לפחות החל מ 

במתן שירותי מיפוי באמצעות תוכנת  
ArcGIS Desktop   ו/או בתכנת
AutocadMap   ואופיס  

 
בניה ותחזוקת מערכות מידע 

 גיאוגרפיות ממוחשבות
64 

 קבוצת התמחות  שמאות

חבר לשכת השמאים תעודת שמאי  
שנות ניסיון מוכח   5מקרקעין. לפחות 

 בתחום 
 65 שמאות מקרקעין  

 קבוצת התמחות  מחלקת מחשוב

 תשתיות פאסיביות  
 יועצי תקשורת 

66 

 67 תשתיות אקטיביות  
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התמחות  רתיאו תת התמחות  תנאי סף   מסי 

 הנחת תשתית חוץ  
ת יועצי תקשור  

68 

 69 בינוי חדרי תקשורת ושרתים  

 IPT 

 טלפוניה

70 

 71 יועצי תקשורת סלולאר  

 72 שילוב מע' תקשורת  

 73 יועץ טלפוינה בנושא מרכזיות 

 יועץ בתחום אבטחת מידע  

 אבטחת מידע  

74 

 
דוקומנטציה והתאמה לרגולציה  

 בנושא 
75 

 76 מניעת זליגת מידע  

 77 מעגלי אבטחת מידע  

 שרתים ומערכי אחסון וגיבוי  

 ציוד מחשוב 

78 

 79 ווירטואליזציה  

 80 מערכות משובצות מחשב  

 81 מדפסות  

 82 מחשוב נייד  

 83 מחשוב לביש  

 84   מערכות אור קוליות 

עדיפות לחברות יעוץ המספקות שירותי  
 יעוץ מוכללים. 

 על החברה להציג שנות ניסיון  

 ציג פרויקטיםעל החברה לה 
 רלוונטיים בתחום המבוקש 

נדרש ניסיון מוכח בשוק המוסדי   
 )ממשלתי ומוניציפאלי( 

השכלה והסמכות רלוונטיות לאנשי   
 .המקצוע בתחום בו נדרש הייעוץ

 
- תחום האיכות תקני  

ISO 
85 
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התמחות  רתיאו תת התמחות  תנאי סף   מסי 

ומנהלה  כללי אגף  קבוצת התמחות  

  ניהול שירותי במתן יםשנ  5 של ניסיון
  ליווי,  פיתוח הכוללים פרויקטים
  מערכות אפליקטיביות  והטמעת

. משתמשים 1,500 מעל המשרתות
 אשוןר תואר  בעל להיות  צריך היועץ

 . במדעי המחשב
 

  ליווי,  פיתוח פרויקטים ניהול
אפליקטיביות  מערכות   והטמעת  

עירוני  לתקשוב יועץ  86 

בייעוץ   שנות ניסיון  7דרישות ניסיון: 
במגזר הציבורי יתרון   אירגוני התמחות

ברשויות מקומיות בסדר גודל של  
,  תעשייתית מגדל תפןמועצה מקומית  

,  ארגונייםשל שינויים   והטמעה  בליווי
פיתוח מנהלים ופיתוח ארגוני ויעוץ  

  בארגון בעל סדר גודללהנהלה בכירה 
עמיתים. על   . התמחות בלמידתדומה

אקדמי שני  היועץ להיות בעל תואר 
הארגונית ייעוץ    בתחום הפסיכולוגיה

ארגוני, עו"ס ותעשיה וניהול. בוגר  
קורסים של למידת עמיתים ו/או  

 אימון. 
 

, ניתוח  ארגונייםהובלת שינויים 
עיסוקים, ליווי מנהלים בדגש 

הטמעת תרבות  ו  במגזר הציבורי
ברשות המקומית.  ארגונית  

 87 יועץ אירגוני 

 ארגוני  בייעוץ שנות ניסיון 5
השירות במגזר   התמחות בתחום מוקדי

הציבורי והדרכות לתפיסת והטמעת  
 תרבות 

  דומה.  בארגונים בסדר גודל שירות
   : תואר ראשון במדעיהשכלה נדרשת

מנהל עסקים ו/או תעשיה    החברה ו/או
   וניהול

בהדרכת מנהלי מוקדים   התמחות 
 וקידום השירות ברשויות המקומיות. 

 

ם מוקדי  ייעוץ ארגוני בתחו
  בנושא תפיסת-  דרכותהשירות וה

 השירות והטמעת השירות. 

יועץ אירגוני תפיסה והטמעת 
 שירות

88 

בתחום האבחון והמיון.   ניסיון שנות 10
זמינות למבחנים גם בימי שישי. 

או ארגוני עם   השכלה: פסיכולוג קליני
התמחות בייעוץ, מבחני מיון ואבחון  

. למקומות עבודה ו/או גרפולוגיה  

עריכת מבחני מיון ואבחון  
למקומות עבודה כולל גרפולוגיה.  
 זמינות לקבלת קהל גם בימי שישי. 

 אבחון פסיכולוגי ואבחון
 תעסוקתי

98  
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התמחות  רתיאו תת התמחות  תנאי סף   מסי 

והקמה של  שנים  5ניסיון עבודה של 
לפחות באפיון תכנון ליווי   מערכות

 והקמה של 
מערכות מידע ניהול רשתות ופרויקטים  

מערכות מידע ארגוניות ובעולם   בתחום
 התוכן. 

תואר ראשון בהנדסת  השכלה:
תוכנה או מערכות   מחשבים או הנדסת 

או מנהל   מידע או מדעי המחשב  
  המחשב או תעשיה וניהול. קורסים

יתרון בעבודה בתחום אבטחת מידע. 
 . מקומיות  עם מועצות
 

רויקטים במערכות  אפיון ופיתוח פ
ניהול רשתות ומערכי    .מידע

מחשוב ארגוניים. תכנון והנגשת 
  מערכות מחשב לרבות תכנון ליווי

 מוקד עירוני ואתרי אינטרנט.

יועץ תקשורת נתונים מערכות 
 מידע ומחשוב 

09  

 

 

ברשויות אחרות ותעודות   יתרון לניסיון
 .רלוונטיות בתחום  השכלה

 

תי  יועץ ארגוני לתכנון שירו
 הבריאות

בריאות מחלקת  

91 

ברשויות מקומיות   יתרון לניסיון
השכלה רלוונטיות   אחרות ותעודות

 בתחום 
 

29 יועץ ארגוני בנושא מעמד האישה   

 
יועץ בנושא פינוי אשפה איכות 

 סביבה 

שפע ואחזקה מחלקת   

 

93 

 94 סקר שילוט  

 95 יועץ בטיחות  

 96 יועץ קונסטרוקציה  

 97 יה יועץ אינסטלצ 

 98 יועץ מעליות  

 99 מיזוג אויר יועץ  

 100 יועץ נגישות  

 101 יועץ איטום  

 102 יועץ פיתוח   
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התמחות  רתיאו תת התמחות  תנאי סף   מסי 

ניסיון נדרש: ניסיון עם רשויות  
 מקומיות/ יועץ מטעם מפעם 

 ייעוץ וליווי להליך רישוי עסקים

 מחלקת רישוי עסקים 

 

 

103 

נדרש: ניסיון עם רשויות    ניסיון
 מקומיות/ יועץ מטעם מפעם 

יועץ מומחה לאיכות סביבה, 
רפורמת רישוי עסקים ופקח  

 סביבה. 

104 

ניסיון נדרש: ניסיון עם רשויות  
 מקומיות/ יועץ מטעם מפעם 

 105 ייעוץ וליווי להליך רישוי עסקים

 מפעלים, תעשייה  
 מרכז לתעסוקה במועצה 

 

106 

 107 ירה, כ"א תעסוקה, וקרי  

 108 עסקים ויזמות פתוח עסקי  

ניסיון נדרש: ניסיון עם רשויות  
 מקומיות/ יועץ מטעם מפעם 

 109 מחלקת רישוי עסקים  ייעוץ וליווי להליך רישוי עסקים

 מפעלים, תעשייה  
 מרכז לתעסוקה במועצה 

 

110 

 111 תעסוקה, וקריירה, כ"א  

 112 עסקים ויזמות פתוח עסקי  

שאינו מייצג גוף כזה או  ץ עצמאי יוע
ניסיון מוכח בהטמעת    אחר, בעל

מערכות, מצלמות, אזעקות, גלאיים  
 ועוד. 

יועץ בתחום אמצעי אבטחה  
 טכנולוגיים

 מחלקת ביטחון ובטיחות

113 

ניסיון באבטחת מוסדות, חוקים  
ק"מ   וסמכויות. ניסיון בהגדרת

משטרתי. יועץ מומחה לענייני אבטחה  
   קיות במתן מענה לתפיסתחווסמכויות 

האבטחה במועצה וליווי תהליך האפיון  
 והטמעה ביישובים. 

 114 יועץ בתחום תפיסת אבטחה 

כתיבת נהלי חירום ברשות אחת לפחות  
מועצה   והכרות מעמיקה עם צרכי

 אזורית. 

 115 כתיבת נהלי חירום 

הכרות עם דרישות פקע"ר ומועצה  
במועצה   אזורית, הטמעת מרכז הפעלה

אחת לפחות. אפיון מרכז הפעלה  
בהתאם לצרכי המועצה ודרישות  

 פקע"ר 
 

 116 איפיון מרכז הפעלה 
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התמחות  רתיאו תת התמחות  תנאי סף   מסי 

 
, החירום בתחום להדרכות יועץ

והמודיעין הביטחון, האבטחה  
 מחלקת ביטחון ובטיחות

117 

 
 מניעת בתחום להדרכות יועץ

"פת דליקות  
118 

הסף הכלליים, על היועץ  מעבר לתנאי 
הרשום בפנקס    להיות מהנדס בטיחות

המהנדסים במדור בטיחות ובמדור  
מבנים במשרד הכלכלה ובעל אישור  

  5משרדה כלכלה, ניסיון בן  מטעם
שנים בניהול הבטיחות באירועים  
  המוניים בהם כמות הצופים הינה 

 איש ומעלה.  6,000

המוניים יועץ בטיחות באירועים   

ן בטחו מחלקת  

119 

 120 יועץ בטיחות מניעת אש  

 121 יועץ טכנולוגיות ביטחון  

 122 יועץ בתחום מערכות קשר  

 יועץ לפסולת ומחזור  

 איכות סביבה וקיימות 

123 

 124 יועץ לשטחים פתוחים  

 125 יועץ התייעלות אנרגטית  

 
יועץ לנושא חריגות שכר ותנאי  

 שכר

אנושמשאבי   

126 

 127 יועץ פנסיוני  

 128 יועץ לענייני תקשורת  

 129 יועץ למערכות מידע  

 
בדיקת תלושים לעובדי   -בודק שכר

 קבלן 
130 
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התמחות  רתיאו תת התמחות  תנאי סף   מסי 

שנים לפחות במתן   5ניסיון עבודה של 
ייעוץ בנושא ביטוח לגופים ציבוריים  

מקומיות,  רשויות  3לפחות  ובניהם
מכרזי ביטוחי   לרבות הכנה וליווי של

  חבות, רכוש רכב. הכרת סוגיות
משפטיות ביטוחיות וסוגיות בענייני  
רשויות בכלל. השכלה נדרשת: בעל  

מנהל עסקים /   רישיון עו"ד / כלכלה / 
 משפטים / ראיית חשבון. 

ייעוץ בגיבוש מדיניות  -יועץ ביטוח
ביטוחי הרשות בדיקת צורכי 

  הביטוח של הרשות. מתן המלצות
טוחים ו/או שינויים לרכישת בי

בפוליסות ביטוח וסיוע בניהול 
  משא ומתן מול חברות הביטוח
וסוכני ביטוח. מתן מידע שוטף 

בתחום הביטוח וייעוץ בכל שאלה  
ת יטוחיב  (לרבות חוות דעת)ועניין   

 לשכה משפטית 

 

 

 

 

 

131 

 
רשויות  שמאי אשר לו ניסיון ליווי 

 מקומיות חברות וגופים גדולים
י רכוש מול חברות ביטוח  בתביעות נזק

שנים לפחות. בעל צוות משרדי   10של 
בעלי ותק וניסיון   שמאים 3של לפחות 

 שנים.  5 -של למעלה מ

 שמאי לנזקי רכוש 

 

 לשכה משפטית 

 

132 

שמאי אשר לו ניסיון ליווי רשויות  
 מקומיות חברות וגופים גדולים

בתביעות נזקי גוף מול אנשים פרטיים  
ת. בעל צוות  וחברות ביטוח לפחו

בעלי ותק    שמאים3משרדי של לפחות  
 שנים. 5 -וניסיון של למעלה מ

 

 133 שמאי לנזקי גוף 

 
יועץ לבדיקת שומות וחיובים 

 בנושא ארנונה, אגרות והיטלים.

וגביה גזברות  

 

134 

 
יועץ לבדיקת החזרים בנושא חלף  

 היטל שבחה. 
135 

 

עזר, בכל תחומי   יועץ בתחום חוקי
ליים )ביוב, מים, איכות  המוניציפא 

הסביבה, תשתיות ופיתוח, מבני  
 .ציבור וכו'(

 

136 

 
יועץ בתחום חוות דעת כלכליות  

 ותוכניות עסקיות 
137 
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התמחות  רתיאו תת התמחות  תנאי סף   מסי 

 
 יועץ בתחום תוכניות אב. 

 

וגביה גזברות  

 

138 

 139 יועץ בתחום קולות קוראים  

 140 יועץ תחום מכרזים.  

 141 הגדלת הכנסות בתחום הארנונה  

ידע באיתור והגשת קולות קוראים  
  10בשלוש השנים האחרונות ללפחות  

 רשויות מקומיות. 

 142 קולות קוראים וגיוס תקציבים

שנות ייעוץ בגופים  7של   נסיון
ציבוריים, בעל תואר ראשון לפחות  
בתחום הכלכלה או מנהל עסקים או  

 תעשייה וניהול. 

ייעוץ כלכלי ופיננסי   -פיננסייועץ 
לחיסכון בעלויות בתחום האנרגיה  

 המים והתקשורת. 
 

143 

רשויות מקומיות,   3עבודה בתחום עם  
מקצועית  שנים, בעל תעודה  5וותק של  

 מתאימה. 
 144 יועץ להשקעות בתיקי ניירות ערך

 קבוצת התמחות  יעוץ אסטרטגי לתקשורת, יח"צ ומיתוג

מוכח של שני  בעל ניסיון עבודה 
 פרויקטים של מיתוג 

בגוף ציבורי רצוי בתחום המוניציפלי,  
 יש לצרף המלצות וחוות דעת 

 
  מיתוג תקשורת, יח"צ, יועץ

פרסום  /ועיצוב גרפי  
145 
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 הגשת מועמדות טופס -ב'  נספח

בקשה  הל יועצים ובקבלת  להצטרף לרשימת היועצים המוזמנים להשתתפות בהליכי נו   בקשהלהלן טופס הגשת  
 ושל התאגידים העירוניים שלה. מקומית תעשייתית מגדל תפןמועצה הצעות מחיר של ל

 יש למלא את הטופס על כלל סעיפיו.  .1
המעוניין להגיש מועמדות    מגיש בקשהיש לצרף לטופס את כל המסמכים והאישורים הנדרשים לבקשה.   .2

ותר, נדרש לצרף מסמכים ואישורים הנדרשים מכל מציע,  להיכלל ביותר מתחום ייעוץ/ענף משנה אחד או י
לל במאגר  כמו גם מסמכים ואישורים פרטניים הנדרשים לכל תחום ייעוץ/ענף משנה בו הוא מבקש להיכ

 היועצים.

 הבקשה והמסמכים ייבדקו תחילה כדי לוודא כי מולאו וצורפו כמתחייב. .3

היכלל  במועצה לקבלת חוות דעת על ההתאמה ל  בקשה שהוגשה כנדרש תועבר לבדיקת היחידה הרלוונטית .4
 מאגר.ב

ו במקומות  לצורך חוות הדעת המקצועית יישקלו, בין היתר, ניסיון קודם של המבקש, לרבות במועצה ו/א  .5
על והן  המבקש  ידי  על  שיסופקו  ההמלצות  על  בהסתמך  הן  וזאת  עצמאית  -נוספים,  נוספת  בדיקה  ידי 

יישקלו, בין היתר, עמידה בלוחות זמנים, טיב ואיכות העבודה,    שתערוך המועצה לפי שיקול דעתה; עוד
 אמינות המציע, ועוד. 

 . התקשרויותרם הכנת חוות הדעת לוועדת  המועצה באמצעות נציגיה רשאית לדרוש פגישה עם המבקש ט .6

 חוות הדעת של נציג היחידה המקצועית הינה תנאי יסודי להכללה במאגר היועצים.  .7

 .התקשרויותהלדיון בוועדת   בקשההמחלקה הרלוונטית, תובא  לאחר קבלת חוות דעת ה .8

בוועדת   .9 החלטה  קבלת  תימסר  ההתקשרויותלאחר  הבקשהל ,  בהתאם    מבקש  בכתב  המועצה  תשובת 
 .במאגר היועצים של המועצהלהיכלל בבקשתו לפרטים שהציג 

דבר אישורו  החלטה בכתב ב  ו, תימסר ל היועצים  במאגר מבקש  הלכלול את  ההתקשרויות  החליטה ועדת   .10
 כיועץ הרשום במאגר היועצים של המועצה. 

עליה רשאי    מגיש בקשהשלא לצרף  ההתקשרויות    ועדתמצאה   .11 מנומקת,  למאגר, תישלח למציע הודעה 
 בערעור תהיה סופית.   ההתקשרויותממועד קבלתה. החלטת ועדת   ימים  15המציע לערער בכתב תוך 

 יש לצרף את הנספחים הבאים, מלאים וחתומים: 

 ליד כל נספח בעת צירופו.   סמן *

 שם הנספח  סמן 
מלא וחתום המשנהרשימת תחומי הייעוץ ותחומי  -נספח א'   
 מלא וחתום הגשת מועמדותטופס   -נספח ב' 
 מלא וחתום   ניגוד עניינים -'גנספח  
 מלא וחתום טופס המלצות -'דנספח  
 מלא וחתום 1976ציבוריים, תשל"ו ב לחוק עסקאות גופים 2תצהיר בהתאם לסעיף  -ה'נספח  

 

 בכבוד רב 
 המועצה   סיגל שאלתיאל הלוי, ראש                                                                                                               

 מועצה מקומית תעשייתית תפן         
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 לכבוד 

 פן מקומית תעשייתית מגדל תמועצה 
 גן התעשיות תפן 

 שירותכנותן /כיועץ להיכלל בקשההנדון: 

הנני מבקש להיכלל כיועץ/נותן שירות במאגר היועצים לצורך מתן שירות/ייעוץ לפי נוהל יועצים ונוהל הצעות  
 : מחיר, בתחומים הבאים

 
 מס'

בטבלת 
התחומים  
המופיע 
 תת התמחות  אור התמחות ית קבוצת התמחות  בנספח א'

    

    

    

    

    

 

 היועץ/נותן השירות המבקש:פרטי 

 :שם החברה/שותפות/עוסק

 : דוא"ל : כתובת למשלוח דואר

 :פקס' : קווי טלפון

 :מספר טלפון נייד :איש קשר

 :חובה לצרף לבקשה את כל המסמכים הבאים

 אישור בדבר השכלה אקדמית ו/או רישיונות לעיסוק במקצוע הנדרשים על פי דין.  .12

 חיים. קורות   .13

 צילומי של תעודת עוסק מורשה לצורכי מע"מ. העתק  .14

העתק צילומי של אישור תקף על ניהול חשבונות ורשומות עפ"י חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול   .15
 או פטור מניהולם. 1976-חשבונות( תשל"ו
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וענפי משנה  ענפים  אישור על רישום אצל רשם הקבלנים לפי "חוק רישום הקבלנים", בהתאם לרשימת ה .16
 . ככל ונדרש ע"פ תחום העיסוק המפורטים בנספח "א"

 פי דין בתחום עיסוקו. -העתק צילומי של רישיון עסק תקף על פי דין ורישיונות אחרים אשר נדרשים על  .17

 שלו. הזהות תעודתאם המציע הוא יחיד יצורף העתק של  .18

מרשם    התאגיד  פרטי  ופלטגיד,  של התא  הרישום  תעודתאם המציע הוא תאגיד יצורף העתק צילומי של   .19
של רואה חשבון או עורך    תקף  אישורהתאגידים הרלוונטי, כולל פרטי בעלי המניות/השותפים וכן יצורף  

 דין על מורשי החתימה מטעם התאגיד. 

העתק צילומי של אישור תקף של רשות המסים בישראל על שיעור המס שיש לנכות במקור מתשלומים   .20
 למציע. 

 . 'ה נספח – וז  לפניה המצורף בנוסח, כדין זרים עובדים והעסקת מינימום שכר תשלום על תצהיר .21

של   .22 ניסיון  המוכיחים  במהלך    2מסמכים  לפחות  שנים  בביצוע    5)שתי(  האחרונות  השנים  )חמש( 
 הייעוץ/השירות נשוא תחום הייעוץ, לרבות לענפי המשנה בתחום הייעוץ המבוקש. 

-נשים, גורמים, רשויות, גופים, מוסדות ותאגידים שהמציע סיפק להם ב( אשלושה)  3המלצות של לפחות   .23
)חמש( השנים שקדמו להגשת הבקשה את הייעוץ/השירות/העבודות לכל תחום ההתמחות אליו מגיש    5

 . 'ד בנספחהמציע את מועמדותו כנוסח המופיע 

 

 : המציע הצהרת

 .ואמיתיים נכונים הינם המצורפים והמסמכים הפרטים  כל כי  ומתחייב מצהיר הנני
מתחייב לעדכן את המועצה בשינוי כל פרט מהאמור לעיל אם אכלל ברשימת היועצים/נותני השירות של    אני

 .מועצהה
 

   

 וחותמת  חתימה     .ז.ת   משפחה  ושם פרטי שם
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 ניגוד עניינים –' גנספח 

חיצוניים ברשויות   וד עניינים בהעסקת יועציםלבדיקה ולמניעת חשש לניג: "נוהל    2/2011נוהל משרד הפנים  
 . שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים –מקומיות" 

 מילוי נספח זה רלוונטי רק על נותני שירותי יעוץ חלה חובה למלאו )לא חל על קבלנים וכיו"ב(.
 ': א חלק

 
 פרטים אישיים :  .1

  שם משפחה 
  שם פרטי 

  שנת לידה   מס' זהות  
 מיקוד  ישוב  /עיר  כתובת רחוב  

  טלפון נייד   טלפון בבית  
 
 תפקידים ועיסוקים . 2

של   קודמים לתקופה  ועיסוקים  ותפקידים  נוכחיים  ועיסוקים  לרבות )אחורה    שנים  (ארבע)   4פירוט תפקידים 
 .(וכד'כשכיר/ה, כעצמאי/ת, כנושא/ת משרה בתאגיד, כקבלן/ית, כיועץ/ת 

 (. חברה, שותפות, עמותה וכיו"ב)  נא להתייחס גם לתפקידים בתאגיד מכל סוג •
 (. יש לציין גם תפקידים בהתנדבות) נא להתייחס לתפקידים בשכר או בהתנדבות  •

 שם המעסיק 
 וכתובתו 

 תחומי הפעילות 
 של המעסיק 

 

 התפקיד ותחומי 
 האחריות 

 

 תאריכי העסקה 

    
    
    
    

 
 תפקידים ציבוריים: . 3

 לעיל.   2שלא צוינו בשאלה ות ציבוריות פירוט תפקידים בשירות הציבורי וכהונ
   שנים אחורה. (ארבע) 4נא להתייחס גם לתפקידים נוכחיים ולתפקידים קודמים לתקופה של 

 תאריכי מילוי התפקיד  התפקיד  הגוף 
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 בדירקטוריונים או בגופים מקבילים : חברות . 4
אם הם ציבוריים    ם מקבילים של תאגידים, רשויות או גופים אחרים, ביןפירוט חברות בדירקטוריונים או בגופי

 ובין אם שאינם ציבוריים. 
התאגיד / רשות/  שם  

 עיסוקו  גוף/ ותחום
  תאריך התחלת

 הכהונה
 ותאריך סיומה 

  או מטעם חיצוניהכהונה )דירקטור  סוג
 שמדובר בדירקטור  בעלי  .המניות ככל

גם(  לפרט נא - מהסוג השני  

מיוחדת  תפעילו  
כגון , בדירקטוריון  

או בוועדות חברות  
 אחרים  תפקידים

    
    
    
    

 

 שנים אחורה. (ארבע) 4נא להתייחס לכהונות נוכחיות ולכהונות קודמות לתקופה של 

 : המקומיתקשר לפעילות הרשות . 5
לפעילות הרשות    קבל שירות, האם יש, או היו לך, או לגוף שאתה בעל עניין בו, זיקה או קשר, שלא כאזרח המ

אליו    המקומית הקשורים  לגופים  או  לעבוד,  מועמד/ת  את/ה  זה )שבה  לתאגידים    ובכלל  קשר  או  זיקה 
   (? או לגופים אחרים שהוא קשור אליהם שבה את/ה מועמד/ת לעבוד, המקומיתסטטוטוריים שבשליטת הרשות 

או קשר באופן    שנים אחורה. נא לציין כל זיקה  (ארבע)   4נא להתייחס לזיקות ולקשרים נוכחיים ולתקופה של  
 מפורט. 

מקבילים בו ו/או עובד    לרבות כל מי שיש לו אחזקות בגוף ו/או מכהן כדירקטור, או בגופים  –"בעל עניין" בגוף  
כבעל עניין בתאגיד כמשמעו בחוק ניירות    ט אחזקה שלאאין צורך לפר)בו ו/או מייצג אותו ו/או יועץ חיצוני לו  

 (. 1 , בתאגידים הנסחרים בבורסה  -1968, התשכ"ח  ערך
 

 אם כן, פרט/י:  - כן/לא 
 _________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ ___ 
 
 . לגבי קרובי משפחה 5-2. פירוט תפקידים כאמור בשאלות 6
 לעיל לגבי קרובי משפחתך.   5-2פירוט תפקידים, כאמור, בסעיפים  

 תפקידים ולכהונות בהווה בלבד. יש להתייחס ל
 נא לפרט את שם הקרוב, סוג הקרבה המשפחתית והפרטים הרלבנטיים שנדרשו בשאלות לעיל 

 זוגך חברה בדירקטוריון, יש לפרט את שם התאגיד ותחום עיסוקו, תאריך למשל, אם בן/בת )
 . (התחלת הכהונה, סוג הכהונה ופעילות מיוחדת בדירקטוריון

 וג, הורה, צאצא ומי שסומך על שולחנך.בן/בת ז  –"קרוב" 
 _________________________________________________________________ 

 ____________________ ____________________________________________ _ 
________________________________________________________________ _ 

______________________ ___________________________________________ 
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 –"בעל עניין", בתאגיד   1968חוק ניירות ערך, תשכ"ט  . 7

בו, מי שרשאי   זים או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד או מכוח ההצעהמי שמחזיק בחמישה אחו .1
הכללי, מי שמכהן כדירקטור של    למנות דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד או את מנהלו

מחזיק עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהון המניות    התאגיד או כמנהלו הכללי, או תאגיד שאדם כאמור 
או רשאי למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלו;    , או מכוח ההצבעה בו,המונפק שלו

זו  י לענ מנהל קרן להשקעות משותפ   (א)  –ין פסקה  בניירות הערך הכלולים  יראו  ות בנאמנות כמחזיק 
 הקרן;  בנכסי

האמורים; לענין    החזיק אדם בניירות ערך באמצעות נאמן, יראו גם את הנאמן כמחזיק בניירות הערך  (ב)
מכוח תפקידו כנאמן להסדר    למעט חברת רישומים ולמעט מי שמחזיק בניירות ערך רק  –זה, "נאמן"  

לפקודת מס    102לעובדים, כהגדרתו בסעיף    או כנאמן, להקצאת מניות  (ו( )2)(  א)  46כמשמעו לפי סעיף  
 הכנסה; 

 . חברה בת של תאגיד, למעט חברת רישומים; 2
 

 האם ידוע לך על תפקידים   יינים שלך או של קרוביך, העלולים להעמידך במצב של ניגוד עניינים תפקידים וענ   .8
    להעמיד אותך במצב של חשש לניגוד עניינים   ביך, שעלוליםועניינים שלא פורטו לעיל, שלך או של קרו

 בתפקיד שאליו את/ה מועמד/ת ?
 ך.בן/בת זוג, הורה, צאצא ומי שסומך על שולחנ  –"קרוב" 

 אם כן, פרט/י:  –כן/לא 
 

 
 
 
   להעמידך במצב של חשש   תפקידים, עיסוקים, כהונות ועניינים של קרוביך האחרים ושל מקרוביך שעלולים. 9

 ועניינים אחרים של קרוביך האחרים, שאליהם    לניגוד עניינים האם ידוע לך על תפקידים, עיסוקים, כהונות    
    , (ובכלל זה חברים קרובים ושותפים עסקיים)של מקורביך  יל, אולא התבקשת להתייחס בשאלות לע    
 עניינים בתפקיד שאליו את/ה מועמד/ת? של חשש לניגוד  שעלולים להעמיד אותך במצב    
 נא להתייחס גם לאחים ולבני זוגם ולקרובים שאינם מדרגה ראשונה.     
    ועיסוקים של קרובים  לדוגמא תפקידים)לעיל  8-1נא להתייחס במיוחד לנושאים שעליהם נשאלת בשאלות     
 .(לפעילות הרשות האזורית להםאלה, חברויות בדירקטוריונים או בגופים מקבילים, וקשר שיש     
 אם כן, פרט/י:  –כן/לא    

_________________ ____________________________________________________________ 
______________________ _______________________________________________________ 

 פירוט קורות חיים ועיסוקים .10
   עיסוקים בעבר ובהווה,  פרד קורות חיים מעודכנות ליום מילוי השאלון, הכוללות השכלה ופירוטנא צרף/י בנ       
 .(לעיל  9רף במסגרת סעיף שצו  לשומת לבכם, אין צורך לצרף קובץ נוסף לקובץ)כולל תאריכים.       
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 נכסים ואחזקות  –חלק ב' 

 אחזקות במניות  .11
 שלך או של קרוביך.  בתאגידים, במישרין או בעקיפין או שותפות בגופים עסקיים כלשהם,פירוט החזקת מניות 

הנסחרים    בתאגידים  1968  -אין צורך לפרט אחזקה שלא כבעל עניין בתאגיד כמשמעו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח)
 . (בבורסה

 הגוף /  התאגיד שם
 

)אם  שם  המחזיק  המחזיק 
   המועמד( אינו

/    התאגיד  עיסוק  תחום %   החזקות
 הגוף

    
    
    
    

 
האם קיימים נכסים   עניינים  נכסים שאחזקתם, מכירתם או שימוש בהם עשויים להעמידך במצב של חשש לניגוד  .    12

בהם עשויים להעמידך במצב של ניגוד    יך, שאחזקתם, מכירתם או שימושאחרים בבעלותך או בבעלות קרוב
 שאליו אתה מועמד? עניינים עם התפקיד 

 בן/בת זוג, הורה, צאצא ומי שסומך על שולחנך. –"קרוב" 
 אם כן, פרט/י :  –כן/לא 

 ________________________________________________________ _______________ _______
 ______ _____________________________________________ ____________ _______________ 

 – "בעל ענין" , בתאגיד 
מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד או מכוח ההצבעה בו, מי שרשאי    (1)

שמכהן כדירקטור של התאגיד    ילמנות דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד או את מנהלו הכללי, מ
אחוזים או יותר מהון המניות המונפק שלו,    ים וחמישהאו כמנהלו הכללי, או תאגיד שאדם כאמור מחזיק עשר 

 – ן פסקה זו י אחוזים או יותר מהדירקטורים שלו; לעני  או מכוח ההצבעה בו, או רשאי למנות עשרים וחמישה
 ות כמחזיק בניירות הערך הכלולים בנכסי הקרן;יראו מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנ )א(
 עות נאמן, יראו גם את הנאמן כמחזיק בניירות הערך האמורים;החזיק אדם בניירות ערך באמצ )ב(
"נאמן"  י לענ זה,  בניירות ערך רק מכוח תפקידו  –ין  ולמעט מי שמחזיק  כנאמן להסדר    למעט חברת רישומים 

 כנסה;הלפקודת מס    102בסעיף    כנאמן, להקצאת מניות לעובדים, כהגדרתו  )(ו) או 2(א)(   46כמשמעותו לפי סעיף 
 בת של תאגיד, למעט חברת רישומים;   חברה (2)
 

 . חבות כספים בהיקף משמעותי  13
   לחובות או להתחייבות  האם את/ה, קרובייך או מישהו משותפיך העסקיים, אם ישנם, חייב כספים או ערב       
 כלשהם?        

 בן/בת זוג, הורה, צאצא ומי שסומך על שולחנך.  –"קרוב"       
 כן, פרט/י : אם  –כן/לא       

______________ ______________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________________ 

 ___________________ _________________________________________________________ 
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 . נכסים אחרים העלולים להעמידך במצב של חשש לניגוד עניינים 14
לניגוד עניינים בתפקיד    האם ידוע לך על נכסים אחרים, שלא פורטו לעיל, שעשויים להעמיד אותך במצב של חשש

ובכלל זה חברים קרובים ושותפים  )של מקורביך    לנכסים שלך, של קרוביך,שאליו את/ה מועמד/ת? נא להתייחס  
 בהם ושל גופים שקרוביך או מקורביך הם בעלי עניין בהם.  , של גופים שאתה בעל עניין(ייםעסק

 נא להתייחס גם לאחים ולבני זוגם ולקרובים שאינם מדרגה ראשונה . 
ובין בעקיפין, ו/או מכהן   ף ו/או זכויות הצבעה בו, בין במישריןלרבות מי שיש לו אחזקות בגו – "בעל עניין" בגוף 

 אותו ו/או יועץ חיצוני לו. יון או בגופים מקבילים בו ו/או עובד בו ו/או מייצגבדירקטור 
 אם כן, פרט/י :  –כן/לא 

__________________________________________________________ _______________ 
 ________________ ______________________________ _____________ ______________ 

 אני החתום/ה מטה _________ ת.ז מספר _________ מצהיר/ה בזאת כי : 

 ;ואמתיים  . כל המידע והפרטים שמסרתי בשאלון זה, בקשר לעצמי, לקרובי ולמקורבי, הם מלאים נכונים1

      אלא אם כן  לעצמי, לקרובי ולמקורבי, הם מידיעה אישיתבשאלון זה, בקשר  כל המידע והפרטים שמסרתי . 2
   ידועים לי במלואם ו/או   נאמר במפורש כי ההצהרה היא למיטב הידיעה, וזאת במקרה שבו הפרטים אינם    
 בחלקם ו/או אינם ידועים לי מידיעה אישית;    
חשש לניגוד    לגרום לי להיות במצב שלעניין אחר שעלול  מעבר לפרטים שמסרתי בשאלון לא ידוע לי על כל  .  3

 עניינים עם התפקיד; 

     במילוי  . אני מתחייב/ת להימנע מלטפל בכל עניין שעלול לגרום לי להיות במצב של חשש לניגוד עניינים4
 התפקיד, עד לקבלת הנחייתו של היועץ המשפטי של הרשות האזורית בנושא;     
     הדברים הרגיל,  ינויים בתוכן הצהרותיי בשאלון או יתעוררו, במהלךמקרה שבו יחולו ש . אני מתחייב/ת כי ב5

     איוועץ ביועץ המשפטי של  סוגיות שלא נצפו מראש, שעשויות להעמיד אותי במצב של חשש לניגוד עניינים,    
 הנחיותיו.  , אמסור לו את המידע הרלוונטי בכתב ואפעל לפימקומיתהרשות ה    
 

 

                                                                                                                  ________________________ 

 חתימה +חותמת                     
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 טופס המלצות -' דנספח 

 תחום ייעוץ המבוקשלהערה: יש לצרף בנפרד המלצות בהתאם 

 בטבלה הנ"ל: בנוסף להמלצות יש למלא רשימת ממליצים

 

                                                                          

 

 

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חתימה וחותמת:______________________ 

 
 

שם 
 הממליץ 

ייעוץ  שם הארגון תפקיד
 שבוצע

מס' 
טלפון של 

 הממליץ 

 דוא"לכתובת 
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 1976ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 2לסעיף תצהיר בהתאם  -' הנספח 

 
וכי אהיה    אני הח"מ _________ נושא ת.ז מס' _________ לאחר שהוזהרתי כחוק, כי עלי לומר את האמת

בתנאי  (  להלן: "המציע")  תן/ת הצהרתי זאת להוכחת עמידתצפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, נו 
 מנה להציע הצעות. המפורט בסעיף לכתב הז

 הנני מצהיר/ה בזאת, כדקלמן:
 א. הנני מכהן/ת בתפקיד _________ במציע.

 ב. הנני מוסמך/ית ליתן, ונותן/ת, תצהיר זה, בשמו ומטעמו של המציע. 
 לי מתוקף תפקידי האמור, ממסמכים בהם עיינתי ג. העובדות המפורטות בתצהירי זה ידועות 

 שביצעתי.ומחקירה ודרישה     
עבירות לפי חוק  (  שתי)  -2ד. עד למועד האחרון להגשת הצעות, לא הורשע המציע ובעל זיקה למציע, ביותר מ  

הוגנים), תשנ"א  תנאים  והבטחת  כדין  (איסור העסקה שלא  זרים  מינימ   1991  -עובדים  חוק שכר  לפי  ום,  ו/או 
עד למועד האחרון להגשת הצעות, חלפה שנה    –  (שתי) עבירות כאמור  -2, ואם הורשעו ביותר מ    -1987תשמ"ז  

 בעבירה.  אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה 
  - 1981,. תשמ"א  (רישוי)"שליטה" משמעם: כמשמעותם בחוק הבנקאות    -המונחים "אמצעי שליטה", "החזקה" ו

 – מעו, כל אחד מאלה המונח "בעל זיקה למציע" מש
 ידי המציע;-. תאגיד שנשלט על1
 . אחד מאלה:2

 א. בעל השליטה במציע; 
     המציע, ותחומי  ב. תאגיד שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו, לפי העניין, דומה במהותו להרכב כאמור של

   פעילותיו של התאגיד דומים במהותם לתחומי פעילותו של המציע;    
 ם המציע על תשלום שכר העבודה. ג. מי שאחראי מטע

 ששולט במציע.  תאגיד אחר שנשלט שליטה מהותית בידי מי –ה מהותית . אם המציע הוא תאגיד שנשלט שליט3
   31.10.2002משמעו: הורשע בפסק דין חלוט בעבירה שנעברה לאחר יום   "הורשעו"המונח    

מסוים של אמצעי   או יותר בסוג (אחוזים שבעים וחמישה) 75%משמעו: החזקה של  מהותית" "שליטההמונח 
 שליטה בתאגיד. 

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

 + חותמת   חתימה           
 
 
 

 אישור
מאשר/ת בזאת, כי    , מרחוב _________________________(מ.ר ______ )אני הח"מ ___________ , עו"ד  

לי אישית/שזיהה/תה עצמו/ה לפי ת.ז מס'    המוכר/ת ________ , הופיע/ה לפני מר/גב' ___________  ביום ___ 
זו וחתם/מה עליה בפני, לאחר שהזהרתי אותו/ה, כי עליו/ה להצהיר    ___________ , אישר/ה את נכונות הצהרה

 ן.יהא/תהא צפוי/ה לכל העונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה/תעשה כ  את האמת, וכי
 
 
 

          ___________________ 
  

 + חותמת חתימה  
                                                           


