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 המועצה המקומית נחף 

נוהל להצטרפות למאגר 

 היועצים/מתכננים/הספקים

נוהל הגשת מועמדות להכללה במאגר של המועצה המקומית נחף בהתאם להוראות  

 22/11/2016מיום  8/2016חוזר מנכ"ל משרד הפנים 

 

  2018בינואר    1החל מתאריך    8/2016על פי הנחיות חוזר מנכ"ל משרד הפנים   .1

דע ומומחיות מיוחדים או יחסי  התקשרות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת י

עבודות   כגון  מיוחדים  וכיוצא  אמון  ייעוץ  שמאות,  מדידה,  פיקוח,  תכנון, 

במאגר  באלה באמצעות שימוש  או  מכרז  פרסום  באמצעות  רק  מתאפשרת   ,

  .שהוכן מבעוד מועד ובו רשימת מציעים מאושרים במגוון תחומים

"המועצה"( מעוניינת   .2 )להלן:  נחף  להקים מאגר מציעים  המועצה המקומית 

)להלן   ומקצועות  תחומים  במגוון  "מאגר"/"המאגר"(  )להלן:  ממוחשב 

לביצוע   מחיר  הצעות  לקבל  בעתיד  אותה  שישמש  כדי  "תחום"/"תחומים"( 

יועצים/מתכננים/ספקים, שלא באמצעות   התקשרויות להן היא תידרש מול 

 .מכרז, בהתאם להנחיות הנ"ל

, להציע  כננים/ספקים מתחומים שוניםלשם כך מזמינה המועצה יועצים/מת .3

  ר.את מועמדותם להיכלל במאג

מערכת   .4 באמצעות  במאגר  להיכלל  מועמדות  להגיש  יוכלו  בכך,  המעוניינים 

באתר   מותקן  אליה  שקישור  הרישום"(  "מערכת  )להלן:  דיגיטלית  רישום 

 Nahef.muni.il  :האינטרנט של המועצה בכתובת

המועצה ומועד סיום ההרשמה מופיעים בתחתית  התחומים המבוקשים ע"י   .5

 .העמוד הראשון של מערכת הרישום

תנאי הסף להגשת מועמדות לכל תחום ומסמכי החובה שנדרש לצרף מול כל   .6

 .תחום, מפורטים בגוף מערכת ההרשמה

https://www.nahef.muni.il/inner.asp?sub=80&orgsub=&root=147&recordID=573&lang=ar
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באמצעות   .7 המועצה  של  במאגר  להיכלל  מועמדות  שיגיש  מועמד  כי  יובהר 

ה בתנאי  יעמוד  ולא  הרישום  שהם  מערכת  כפי  נרשם,  אליו  לתחום  סף 

מפורטים במערכת ההרשמה, ו/או לא יצרף את כל מסמכי החובה המפורטים  

 .כאמור, מועמדותו תיפסל

המועצה שומרת לעצמה את הזכות לפנות אל המועמדים שהבקשה שהגישו   .8

כדי שישלימו פרטים ו/או מסמכים, בלוחות זמנים כפי    - למאגר הייתה חסרה  

 .שתחליט

שנתקלים בקשיים טכניים בעת הרישום באמצעות המערכת מוזמנים  מציעים   .9

מקוון    -לפנות   מופיע    - באופן  אליה  שקישור  ההרשמה  מערכת  לתמיכת 

 .בתחתית כל עמוד

המועצה תבדוק את פרטי ומסמכי המועמדים שיגישו בקשה להיכלל במאגר   .10

בתחומים   במאגר  שיכללו  המציעים  רשימת  על  שתקבע,  במועד  ותחליט 

 .יםהשונ 

רישום   .11 לתקופות  המאגר  את  לפתוח  הזכות  את  לעצמה  שומרת  המועצה 

את   לעדכן  וכן  נוספים  למאגר תחומים  להוסיף  במועדים שתחליט,  נוספות, 

 .מועדי סיום ההרשמה לתחומים השונים בו, הכל בהתאם לצרכיה

המועצה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש בעתיד מכל מועמד שיוכלל במאגר   .12

לה   מאפייניו  להמציא  התאמת  להוכחת  שיידרש,  ככל  נוספים,  מסמכים 

 .וכישוריו בנושאי התקשרות ייחודיים

שתמצא  .13 דרך  בכל  לעת,  מעת  המאגר  את  לעדכן  זכותה  על  שומרת  המועצה 

לנכון, להוסיף או לגרוע תחומים, להזמין מועמדים נוספים להצטרף למאגר  

 .מתאימיםו/או לגרוע מועמדים אשר נכללו במאגר ונמצאו בלתי  

נתונה לשיקול דעתה   .14 אי הכללתו של מציע במאגר  או  על הכללתו  ההחלטה 

 .הבלעדי של המועצה

יובהר, כי הזמנת שירות ממועמד, ככל שתהיה, תעשה על ידי המועצה על פי   .15

את   לחייב  כדי  זה  במאגר  להכללה  בקשה  הגשת  ואין  לעת,  מעת  צרכיה, 

הכלול במאגר ו/או כדי להבטיח    עי צמהמהמועצה בהזמנת שירותים כלשהם  

דרישה   ו/או  כל טענה  ולמציע לא תהא  התקשרות עם מציע בהיקף כלשהו, 

 .ו/או תביעה מכל מין וסוג שהוא בקשר לכך



 המועצה המקומית  
 נחף
 

 

 

 ألمجلس ألمحلي  

 ــفحنـ
 

NAHIF LOCAL COUNCIL 
 ====================================================================================== 

 docx.(1)   2021 -נחף   - נוהל הגשת מועמדות להכללה במאגר מציעים 

 7מתוך  3עמוד                             ט.ל.ח                                                                                                                        
 693, ص.ب. 20137نحف,                          693, ת.ד. 20137, מיקוד נחף

 04-9985693פקס:                      04-6055600        04-9987140טל': 

יובהר כי המועצה תהא רשאית להתקשר עם מועמדים שאינם נכללים    ,כמו כן .16

 .במאגר בכל דרך אחרת אפשרית בהתאם להוראות הדין

מ  .17 לכך ששמו  מציע שמגיש את  הסכמתו  את  נותן  ברשימה  להיכלל  ועמדותו 

ותחום/תחומי עיסוקו יפורסמו בעתיד, ככל שהמועצה תחליט להכליל אותו  

  .במאגר, באתר האינטרנט של המועצה

בנוסף נותן המועמד את הסכמתו לכך שבעתיד, תהיה המועצה רשאית לפרסם  .18

 .כל שתהיה כזו כ - באופן פומבי פרטים על היקף ההתקשרות הכספית עמו 

מציע אשר על פי נתוניו, השכלתו וניסיונו מתאים למספר תחומים, יש למלא   .19

 באתר את הטפסים בכל תחום. 

 

 
 
 

   :המאגר פתוח לרישום לתחומים הבאים

 ומוסדות המועצה.  בטיחות באירועים המוניים •
  מיפוי צרכי מוסדות חינוך, הגשת הצרכים למשרד החינוך ואישורם מולו •

  מומחה למיצוי הכנסות ממשרד החינוך  •
התלמידים   • קליטת  השעות,  תקן  בהיבטי  שנתי  השש  לתיכון  ובקרה  תמיכה 

  ובקרת כ"א אדם של מורים ומנהלה
  יועצים/ספקים בתחומים חינוכיים: פדגוגיה, תקשוב וסביבות למידה •

 כלכלן לביצוע עבודות תמחיר  •
מיות לרבות כתיבת חוק  הכנת תחשיבים כלכליים לחוקי עזר ברשויות המקו •

 העזר, מעטפה משפטית וליווי עד אישורו ופרסומו.
  כתיבת תכניות עסקיות וכלכליות •
  יועץ לנושא שכר •

 יועץ לשירותי חשבות  •
  יועץ לתחום הביטוח •
  יועץ סביבתי •

  ייעוץ להתייעלות אנרגטית •
ועדה    -גבייה   • לתחומים;  ועדה    338חקירות  פשרה(    339)מחיקות(,  )הסכמי 

כלכלית  ווע חקירה  עיזבון,  חקירת  נזקק,  חקירת    – דת  ורחבה,  מצומצמת 
  פעילות חברה

  ניהול פרויקטים •
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 אדריכל מבנים כולל תכנון מבנה ציבור  •

  אדריכלות גנים ונוף  •
 בדיקות מעבדה  •
  הבטחת ובקרת איכות בניה ותשתיות •

  הידרולוג •
 יועץ/ספק איטום  •
  יועץ אקוסטיקה  •

  וח ובניהיועץ הנדסי בתחום התשתיות פית •
  יועץ לאיתור תשתיות •
  יועץ לניקוז כבישים  •

  יועץ לתחום בטיחות •
 יועץ לתחום תברואה  •
  יועץ לתיאום מערכות •

  יועץ מיזוג  •
  יועץ מעליות •
  יועץ קרינה •

  יועץ קרקע •
  יועץ שימור מבנים •
וחניה   • יועץ תנועה להכנת תכנית אב תנועה, פרויקטים תחבורתיים עירונים 

  תנועה ותמרור, תכנון תנועהעירונית, סוקר 
  יועץ תאורה  •
  ייעוץ בפיתוח אורבני, כלכלי וחברתי •
  מיפוי ומדידה •

  מכון העתקות  •
  קונסטרוקציה  •
 .  תכנון פיזי של כבישים כולל תכנון גיאומטריה  •

 .  אגרות, היטלי פיתוח והיטלי השבחה -מיסוי כללי  •
 .  הגנת הפרטיות ואבטחת מאגרי מידע •
 רכוש ונזק גוף  חוקר לתביעות צד ג' •

 .  תשתיות תקשורת •
 .  ניהול פרויקטים •
 . וחריגות שכר בקרת שכר •

 .  יועץ פנסיוני •
 .  ייעוץ ארגוני  •
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 .  מדיניות שילוט •

  פיתוח עסקי עתידי של שטחי מסחר ותעסוקה •
  אדריכלות עיצוב פנים •
  יועץ להכנת מכרז אשפה  •

  יועץ להכנת מכרז טיאוט  •
  שטחי גינוןיועץ מפקח לפיתוח נוף ואחזקת  •
  מהנדס חשמל •

  מתכנן לצורך פתרון ניקוז או שיקום של מיסעה •
  תכנון גני משחקים •
 עבודות תכנון תכניות מפורטות  •

 עבודות פיקוח על פרויקטים  •
 עבודות שמאות רכב  •
 עבודות שמאות מבנים  •

 עבודות שמאות קרקעות  •
 יועץ נגישות מבנה ציבור ומתקנים.  •

 
 ( 400ביוב ניקוז ומים ) •

 (  400הנחת צינורות )  ▪
 (  410תיעול וביוב ) ▪

 בניה  •
 ( 130בטונים בניית שלדים ) ▪

 ( 100בניה ) •

 (  134איטום מבנים ) ▪
 ( 130בטונים בניית שלדים ) ▪
 (  140בנייה טרומית )  ▪
 (  133דריכת בטון באתר ) ▪
 (  135הרחבת מבנים ) ▪
 (  160חשמלאות ) ▪
 (  120כלונסאות ) ▪
 (  180מעליות ומדרגות נעות ) ▪
 ( 170מתקני מיזוג אוויר ) ▪
 (  190מתקני תברואה ובורות שופכין )אינסטלציה סניטרית( ) ▪
 (  132עבודות אבן וחיפוי חוץ ) ▪
   (111פיתוח חצרות )שבילים, מדרכות, גידור ומקומות חניה( )  ▪
 (  150קונסטרוקציות פלדה ) ▪
 (  131שיפוצים ) ▪



 המועצה המקומית  
 נחף
 

 

 

 ألمجلس ألمحلي  

 ــفحنـ
 

NAHIF LOCAL COUNCIL 
 ====================================================================================== 

 docx.(1)   2021 -נחף   - נוהל הגשת מועמדות להכללה במאגר מציעים 

 7מתוך  6עמוד                             ט.ל.ח                                                                                                                        
 693, ص.ب. 20137نحف,                          693, ת.ד. 20137, מיקוד נחף

 04-9985693פקס:                      04-6055600        04-9987140טל': 

 נגישות   ▪
 ציוד הנגשה   ▪

 ( 200ם תשתיות ופיתוח )כבישי •

 (  260הנחת קווי ביוב, ניקוז ומים ) ▪
 (  250הנחת קווי חשמל ) ▪
 ( 240הנחת קווי תקשורת ) ▪
 (  220עבודות אספלט )  ▪
 (  200ענף ראשי: כבישים, תשתית ופיתוח ) ▪
 (  210עפר, חיצוב, פיצוץ וקידוחים ) ▪
 (  270תאורת כבישים ורחובות ) ▪

 ספקי טובין ושירותים  •

 חומרי בניין   -אספקה טכנית   ▪
 אספקת מחסנים למוסדות חינוך וציבור   ▪
 אספקת מכונות צילום   ▪
 אספקת ציוד ואביזרי חשמל   ▪
 אספקת ציוד תאורה   ▪
 בטחון ־ שרותי שמירה ואבטחה   ▪
 בטחון מערכות אלקטרוניות   ▪
 גיזום וכריתה   ▪
 אספקה טכנית   -גינון   ▪
 צמחים ועצים   -גינון   ▪
 פיתוח ותחזוקה  -גינון  ▪
 נרטורים  ג ▪
 דלק ומוצריו   ▪
 הדברה   ▪
 הסעות   ▪
 הפקת נופשים וימי גיבוש  ▪
 הצללות במוסדות חינוך   ▪
 הצללות בשצ״פ   ▪
 השכרת פריטים לאירועים  ▪
 השכרת ציוד אור קולי   ▪
 וילונות   ▪
 חומרי יצירה   ▪
 מיפוי ומדידה   ▪
 מכולת וכיבוד   ▪
 מנעולים   ▪
 מסגרות   ▪
 מערכות מידע   ▪
 מערכות תקשורת   ▪
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 מער׳ אלקטרוניקה ומוצאי חשמל   ▪
 גני ילדים   -משחקים   ▪
 מתקני כושר בשצ״פ   ▪
 מתקני משחקים בשצ״פ   ▪
 נגרות   ▪
 ניקיון ־ חומרים   ▪
 ניקיון מבנים   ▪
 ניקיון שטחים ציבוריים   ▪
 סימון ותמרור   ▪
 סקר שילוט   ▪
 סריקת מסמכים   ▪
 עבודות אלומיניום   ▪
 עבודות גבס   ▪
 עבודות גידור   ▪
 עבודות צבע   ▪
 עובדים   ▪
 עיצוב גרפי   ▪
 פינוי אשפה ופסולת   ▪
 פרסום ויח״צ   ▪
 ציוד ובגדי בטיחות וכיבוי   ▪
 ציוד לגני ילדים ומעונות יום   ▪
 ציוד משרדי   ▪
 ציוד ספורט   ▪
   תברואיציוד  ▪
   אירועים  צילום ▪
 קצרנות הקלטה ותמלול   ▪
 ריהוט   ▪
 ריהוט רחוב   ▪
 שי ומתנות   ▪
 שירותי הובלה   ▪
 שלטי רחוב   ▪
 שלטים   ▪
 שליחויות   ▪
 שמתי איסוף ומחזור נייר  ▪
 שרותי דפוס, העתקה והפקה   ▪

 פיתוח חצרות  •

 החלפת חול בארגזי חול במוסדות חינוך   ▪

 


