
 מאגר יועצים

 שאלות הבהרה 

  1שאלה מס' 

 האם דרוש שירותים משפטיים? לא מופיע במאגר יועצים שפרסמתם.

   תשובה

 אין לנו צורך כרגע ביועץ משפטי.

 2שאלה מס' 

 ראינו שפתחתם מאגר יועצים ולא מוצאים את תחומי הייעוץ, האם צריכים שירות בניקוז? 

 תשובה

  .ניסיון ודרישות ,פירוט על מאגר יועצים, תחומי ייעוץ כתוב ,מכרזיםלשונית תחת  ,באתר העירייה

 3שאלה מס' 

 אם ניגש רק מועמד אחד/ יועץ אחד לתחום ספציפי, מה ההשלכות? 

 תשובה

 –לנוהל היועצים של בית שאן  6.2ובסעיף  8/2016לחוזר מנכ"ל משרד הפנים  7.2-7.3מוסדר בסעיפים 
 אגר.ניתן לפנות ליועצים שלא מהמ

 4שאלה מס' 

האם ניתן להגיש מועמדת למאגר למרות שאני לא רואה את תחום הגיאולוגיה כיועץ ברשימה במחלקת 
 ?הנדסה

 תשובה

 . בתחומים לעילכרגע  צורךלנו אין 

 5שאלה מס' 

בהמשך להזמנה להגשת מעמדות להיכלל במאגר היועצים שפורסמה היום, הריני לפנות אלייך 
  .בהקדם לתשובתך אשמח המכרז לא קיים אופן הגשת המכרזכדלקמן: במסמכי 

 תשובה

 להוריד ניתן, הנלווים המסמכים וכל הנדרשים והתחומים המקצועות רשימת, ההליך פרטי את

 במאגר להיכלל המעוניינים מועמדים. www.bet-shean.org.il בכתובת שאן בית עיריית באתר
 ל"בדוא והרלוונטיים הדרושים והנספחים המסמכים כל הגשת באמצעות אליו להירשם יידרשו

 .shean.org.il-Yoatzim@bet לכתובת

  6שאלה מס' 

שלום רב בכוונתנו להגיש מועמדות להיכלל במאגר היועצים האם ניתן לשלוח בדוא"ל? אם כן לאיזו 
  כתובת מייל?

 תשובה
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 להוריד ניתן, הנלווים המסמכים וכל הנדרשים והתחומים המקצועות רשימת, ההליך פרטי את

 במאגר להיכלל המעוניינים מועמדים. www.bet-shean.org.il בכתובת שאן בית עיריית באתר
 ל"בדוא והרלוונטיים הדרושים והנספחים המסמכים כל הגשת באמצעות אליו להירשם יידרשו

 .shean.org.il-Yoatzim@bet לכתובת

 7שאלה מס' 

הננו להפנות תשומת לבכם, כי במאגר היועצים הנוכחי נשמט מקומו של היועץ הפנסיוני מרשימת בעלי 
  המקצועות המורשים ומצ"ב מכתב בנושא.

 תשובה

 .ביועץ פנסיוניכרגע אין לנו צורך 

 8שאלה מס' 

אם גם משרדי תרגום יכולים להגיש את מסמכיהם למאגר הספקים, למקרה שתזדקקו לשירותים מסוג ה
 זה. נוכל לשלוח לכם?

 תשובה

 לעיל.  םאין לנו כרגע צורך בתחו

  9שאלה מס' 

ברצוננו להסב את תשומת ליבכם, הפקתם קול קורא להצטרפות למאגר יועצים של הרשות במגוון    
שנה ברשויות המקומיות ובתאגידי מים בתחום של הגדלת הכנסות  20הפעילה מעל נו חברת א תחומים.

מדמי הקמה, היטלי פיתוח ואגרות, חלף היטל השבחה, קיזוז מע"מ במעבר נכסים בין העיריה לתאגיד, 
צטרפות עלויות שכ"ע, ביטוח לאומי, מס הכנסה, מעוניינים להצטרף למאגרי הרשות אך לא יצא מכרז לה

  בתחום פעילותנו.

 תשובה

 אין לנו כרגע צורך בתחום לעיל.

   10שאלה מס' 

 ? ייעוץ מקצועי בתחום וכתיבת מפרט אחיד לתנאי רישיון עסקמה הכוונה ב

 תשובה

 כתיבת מפרטים אחידים של העירייה בכפוף למדיניות העירייה. הכוונה 

  11שאלה מס'  

 ? מועמדות באמצעות מה מגישים

 תשובה

 להוריד ניתן, הנלווים המסמכים וכל הנדרשים והתחומים המקצועות רשימת, ההליך פרטי את

 במאגר להיכלל המעוניינים מועמדים. www.bet-shean.org.il בכתובת שאן בית עיריית באתר
 ל"בדוא והרלוונטיים הדרושים והנספחים המסמכים כל הגשת באמצעות אליו להירשם יידרשו

 .shean.org.il-Yoatzim@bet לכתובת

 12שאלה מס'  

 מה לעשות בנוגע להסכם, האם צריך לחתום על ההסכם או לצרף יחד עם המסמכים? 
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 תשובה

הפרטים על מאגר יועצים והנספחים הנדרשים מים כל באתר העירייה, בלשונית מכרזים, מפורס
 3להגשת המועמדות. יש לשים לב כי אחד המסמכים הנו הצהרת התחייבות המכילה סעיף מס' 

 לעירייה נתונה שהרשות לי ידוע. העירייה באתר שמפורסם ההסכם לנוסח מסכים ואני קראתי" 
אין צורך לצרף את  ";.לנכון שתראה כפי, הספציפית לעבודה ולהתאימו ההסכם את לשנות

 ההסכם בשלב זה. 

 

 13שאלה מס'  

 מה בנוגע להסכם? האם צריך לצרף למסמכים? 

 תשובה

הפרטים על מאגר יועצים והנספחים הנדרשים  לבאתר העירייה, בלשונית מכרזים, מפורסם כ
 3להגשת המועמדות. יש לשים לב כי אחד המסמכים הנו הצהרת התחייבות המכילה סעיף מס' 

 לעירייה נתונה שהרשות לי ידוע. העירייה באתר שמפורסם ההסכם לנוסח מסכים ואני קראתי" 
אין צורך לצרף את  ".לנכון שתראה כפי, הספציפית לעבודה ולהתאימו ההסכם את לשנות

 ההסכם בשלב זה. 

 

 


