
 (3) קהילתי וליווי הציבור לשיתוף יועצים מאגר - הפניה מסמך

 
 של הרשות לפיתוח ירושליםהיועצים אגר היכלל במל הגשת בקשותהזמנה ל

 התכנוןתחום בוליווי קהילתי  שיתוף הציבורל
 

וליווי קהילתי שיתוף הציבור ליועצים ל פונה בזאת, "(י"הרל": להלן) ירושלים לפיתוח הרשות
 .ל"היועצים בתחום הניכלל במאגר להלהגיש בקשות , תכנוןה בתחום

 
 שיתוף .בעיר ירושלים הליכים בתחום התכנוןתאו שותפה ל/ת ומבצע י"הרל ,מפעילותהכחלק 
 הערכים ומטען ולקהילה לציבור המחויבות כי ,התפיסה של נגזרת םהינוליווי קהילתי  הציבור

 הצרכים של מוחלט בזיהוי לבדם יצליחו לא, בהליכי התכנון השונים המתכננים עמם שמביאים
 לפלגי קשובים להיות מחויבים המתכננים. נשוא התכנון הנדרש הציבור של והמשתנים המיוחדים

 הצרכים בזיהוי השתתפות להם מאפשרים שהם בתוך דיאלוג עמם ולקיים, השונים הציבור
 מפרסום החל) השונות רמותיו על זה דיאלוג. תכנוניותה יהםהחלטות על ובהשפעה ,הנדרשים
 במנגנון מעוגן ,(משותפות בפגישות מתמשכת צדדית-דו הידברות יצירת ועד מקומית בעיתונות

 .תכנוןה בהליכיוליווי קהילתי  הציבור שיתוף
 

 סדרי הרישום ואופן הגשת הבקשות
וליווי שיתוף הציבור להיועצים בקשה להצטרף למאגר "רישום למאגר יעשה על ידי מילוי טופס 

 .www.jda.gov.il –י בכתובת "המופיע באתר הרל" התכנון תחוםבקהילתי 
כמפורט , ולצרף את המסמכים הנדרשים על פיו, על המבקשים למלא את טופס הבקשה במלואו

 .להלן
יש לשלוח בדואר למשרדי , בצירוף המסמכים הנדרשים, חתום על ידי המבקש, את טופס הבקשה

 .ירושלים 2בכתובת כיכר ספרא  ,סגנית החשבת/סגןלידי , י"הרל
וליווי לשיתוף הציבור  יועציםמאגר  –הרשות לפיתוח ירושלים "על גבי המעטפה יש לציין 

 .על הפונה לוודא קבלת פנייתו ".בתחום התכנוןקהילתי 
 

 .22-5297926לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר בטלפון 
 

 . ודיני המכרזים לא יחולו עליה, יובהר כי פנייה זו אינה מהווה מכרז
באופן שניתן להגיש בכל עת בקשה להצטרף למאגר  ,פנייה זו אינה מוגבלת בזמן, כמו כן

 .על פיה היועצים
 

 לרישום במאגרמצטברים  םתנאי
 :הפונה עונה על אחת מהחלופות להלן .2

 התחומיםבאחד מ אקדמאית הכשרה בעל מקצוע ישאאו /ו הפונה הינו מתכנן .א
 .יבוריתצ מדיניות, כלכלה, חינוך, גיאוגרפיה, עירוני תכנון, אדריכלות: הבאים

 המתגוררת קהילה המייצג ,(לרבות מינהל קהילתי) עירוני קהילתי ףגוהפונה הינו  .ב
 .קהילתיה-תכנוניה בתחום עלתוהפ ציבורית העמותאו /ו, התכנון נשוא בתחום

 .תכנון בהליכי ומועצות יישובים, קהילות ליוויב שנים שלוש לפחות של סיוןינ לפונה .2
 בהכנת ,הציבור שיתוף בהליכי תכנון צוותי בליווי שנים שלוש לפחות של סיוןינ לפונה .3

 .מתחמים של מפורט ותכנון מפורטות תכניות, מתאר תכניות



                                                             

 כולל, השונים היבטיו עלהציבור  שיתוף הליכי בליווי שנים שלוש לפחות של סיוןינלפונה  .4

 היכולת כולל, התכנית יזמי ולבין התכנון צוות לבין, הציבור בין צדדי רב דיאלוג יצירת
 .התכנון בתוצרי השיתוף מסקנות את להטמיע

 הציבור שיתוף הליך וניהול הפקה, בארגון של לפחות שלוש שנים ובקיאות סיוןינ לפונה .6
 .וליווי קהילתי

 
 מסמכים נדרשים לצירוף לבקשה

 .קורות חיים/ פרופיל  .2
 .או העתק תעודה של תואר אקדמאי ןהעתק רישיו .2
 .שותפויות/עמותות/לט מידע מרשם החברותפ .3
 .אישור רואה חשבון על ניהול פנקסי חשבונות .4
 .תעודת עוסק מורשה .6
 .מקצועי רלוונטי ןתעודות נוספות המעידות על השכלה וניסיו .5
 .רשימת ממליצים .7

ן לשביעות רצו, האחרונות לוש השניםשבוצעו בש( כולל קבצים)תיאור של שני פרויקטים  .8
 .בתחומים ובסדרי גודל בהם מעוניין המבקש לעבוד, הלקוחות

 .אישורים והמלצות המעידים על ניסיון כנדרש במסגרת התנאים לרישום במאגר .9
 

 .נוסף שיכול לסייע בבחירת הפוניםעל הפנייה להיות מפורטת ולכלול ככל כל מידע רלוונטי 
 

 :צירוף למאגר ספקי פעילויות ייחודיות
 הרלוונטי לתחום המבקשים את ויסווג יבדוק, "(הצוות המקצועי: להלן) י"הרל של עימקצו צוות

 המועמדים בחינת כי יצוין. עיסוקם בתחום ובקיאותם כישוריהם, לניסיונם בהתאם, לעיסוקם
 של רצון ושביעות עבודה עומס, ניסיון, אישיות יכולות ביניהם, קריטריונים מספר פי על תתבצע

 .המבקש ידי על, ניתנו אם, שניתנו קודמים משירותים אחרים יםגופ או/ו י"הרל
 

 שירותים מקבל או/ו שקיבל גוף לכל לפנות רשאי המקצועי הצוות יהא, זה לעניין כי מובהר
 קבלת לצורך, הבקשה בטופס המבקש ידי על צורפו שפרטיהם לממליצים ולפנות, מהמבקש
 .המלצות

 
 ויחליט, לעיל שפורטו הקריטריונים על, היתר בין בהתבסס לגופה בקשה כל יבחן המקצועי הצוות

 האם, ובלעדי מוחלט דעת שיקול קיים המקצועי לצוות כי מובהר. למאגר המבקש את לצרף באם
 המקצועי הצוות להחלטות באשר טענה כל על בזאת מוותר והמבקש, ל"הנ למאגר מבקש להוסיף
 .כאמור

 
 .ייבת לקבל בקשה כלשהיאין הרשות לפיתוח ירושלים מתחמובהר ש

 
י "הרל. י מתוך מאגר זה"על פי בחירה של הרל, הרשום במאגר תתבצע מעת לעת יועץהפנייה לכל 

ותחליט על , הנדרש לה באותה העת הייעוץלמתן , על פי שיקול דעתה, שיהיה רלוונטי יועץתפנה ל

ינה מתחייבת להתקשר י א"הרלמובהר כי . על פי הצעתו יועץפי שיקול דעתה האם להתקשר עם ה
החלטת . מתחייבת להיקף כלשהו של התקשרותובפרט אין היא  ,עם היועצים הנמצאים במאגר

הנמצא במאגר תהא על פי שיקול דעתו המוחלט של הצוות  יועץי באשר להתקשרות עם "הרל
 .י"המקצועי והגורמים המוסמכים בהרל


