
 

 מועצה אזורית הערבה התיכונה

 

 הזמנה להגשת בקשה להיכלל במאגר היועצים/מתכננים/מנהלי פרויקטים

 ערבה תיכונהשל מועצה אזורית 

 

 כללי .א

לפיתוח והתאגידים העירוניים שבשליטתה, לרבות החברה  ערבה תיכונהמועצה אזורית  .1

ת מציעים, אשר ה בזאמזמינ( "המועצה" :ביחד  להלן) ומרכז קהילה ערבהערבה בן יולבני

במאגר יועצים/מתכננים/מנהלי  עונים על כל תנאי הסף שלהלן, להציע הצעות להיכלל

מיוחדים או יחסי אמון  פרויקטים לביצוע עבודות מקצועיות הדורשות ידע ומומחיות

השנייה לצו המועצות  (לתוספת 8)3מיוחדים בתחומים שונים המפורטים להלן, לפי תקנה 

חוזר )להלן :  8/2016 משרד הפניםמנכ"ל  חוזרו 1958, תשי"ח (יותוראז)ת המקומיו

 .("המאגרלהלן: ") (המנכ"ל

המועצה שומרת על זכותה לעדכן את המאגר מעת לעת, בכל דרך שתמצא לנכון, בין על דרך  .2

הזמנת מציעים נוספים ובין בדרך של גריעת מציעים אשר נכללו במאגר ונמצאו בלתי  של

 מתאימים.

הכללתו או אי הכללתו של מציע במאגר נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של ה על ההחלט .3

  המועצה.

פי צרכיה, מעת לעת, ואין בכניסה -ידי המועצה על-יובהר, כי הזמנת השירות תעשה על .4

זה בכדי לחייב את המועצה בהזמנת שירותים כלשהם מהכלולים במאגר ו/או בכדי  למאגר

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

 וסוג שהוא בקשר לכך. תביעה מכל מין

למען הסר ספק יובהר, כי המועצה תהא רשאית להתקשר עם יועצים/מתכננים/מנהלי  .5

 שאינם נכללים במאגר על פי שיקול דעתה ובהתאם לכל דין. פרויקטים

 ותהיהינה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא יחולו דיני המכרזים, והמועצה א לאעל הזמנה זו  .6

 רשאית לנהל מו"מ עם מי מהמציעים ו/או אחרים.

 המועצה שומרת לעצמה את הזכות לחזור בה מהזמנה, להאריך את המועד להגשת ההצעות, .7

יך לפרסם הזמנה חדשה, לקיים תחרות בין המציעים השונים או חלקם או לנקוט בכל הל

 שתמצא לנכון. אחר

במאגר וסיווגו לפי התחומים תישלח למציע ותפורסם באתר כללת מציע הודעה על ה .8

  המועצה.



 

 

 אופן הגשת המועמדות .ב

, יחד 'כנספח א  על המציע להגיש בקשה להיכלל במאגר המועצה באמצעות טופס המצ"ב .1

 להלן.פים ג+ו בסעיהמסמכים הנדרשים להוכחת עמידת המציע בתנאי הסף, כמפורט  עם

עצים של המועצה לאחר מילוי המסמכים להיכלל במאגר היו יש להגיש את הבקשה .2

 PDF, בפורמט סרוק ולשלוח את הבקשה והמסמכים המבוקשים, בקובץ אחד הנדרשים

ידונו  בקשות שיוגשו לאחר מועד זה. 22/03/2020עד ליום  einav@arava.co.il  ,למייל

 ידי המועצה מעת לעת.במועדים שיקבעו על 

היכלל במאגר. ניתן להגיש בקשות כאמור בכל אחרון להגשת בקשות ליובהר, כי אין מועד  .3

והמועצה לא  כל עוד הזמנה זו היא בתוקף ומפורסמת באתר האינטרנט של המועצה עת,

 .הודיעה כי המאגר סגור לפניות חדשות

למספר תחומים, יציין במפורש בבקשתו מציע אשר על פי נתוניו, השכלתו וניסיונו מתאים  .4

שר ברצונו להגיש אליהם מועמדות ויצרף את מלוא המסמכים ומים אכל התח את

 כל התחומים אליהם הוא מגיש מועמדותו.  המבוקשים עבור

לכל תחום אליו הוא ניגש, תוך ציון  על המציע למלא ולהגיש את נספח א' לבקשה בנפרד .5

סמך פעם לצרף כל נספח / מ . פרט לנספח א' הנ"ל, מספיקניסיונו הרלוונטי לאותו תחום

 אם המציע מתמודד ליותר מתחום אחד.אחת, גם 

לא צירף המציע לבקשתו להיכלל למאגר איזה מהמסמכים המבוקשים, רשאית המועצה,  .6

זה בלבד ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, שלא לכלול את המועמד במאגר; או  מטעם

מהמסמכים שבבקשתו כי יוסיף ו/או ישלים ו/או יתקן ו/או יבהיר איזה לבקש  לחלופין,

רשאית המועצה להתעלם מפגמים שאינם מהותיים, לפי ו/או הנתונים המפורטים בה וכן 

 הבלעדי. שיקול דעתה

 

 תנאי סף לכניסה למאגר .ג

 .המפורטים להלןרשאים להגיש הצעות להזמנה זו רק מציעים העומדים בכל תנאי הסף  .1

 חים המפורטים להלן לא יצורפוה אשר אינה עומדת בתנאי הסף שלהלן ו/או אשר הנספהצע .2

 אליה, רשאית המועצה לדחות אותה על הסף ולא לדון בה כלל.

   :הינם עמידה בתנאי הסף מסמכים אשר חובה לצרפם לבקשה להוכחתוהסף התנאי  .3

 חובת רישום אליו. שחלההרלוונטי ככל שמדובר בפנקס  המציע רשום בפנקס המקצועי .א

 הגשת ההצעה. עדהעתק של רישיון בתוקף במו:  מסמך

העתק של תעודה :  מסמך הנדרשת על פי דין. המציע בעל תואר אקדמי ו/או תעודה .ב

 תואר אקדמי/הסמכה מקצועית. המעידה על



 

תעודת זהות של העתק :  מסמך הרשום בישראל. המציע הינו תושב ישראל או תאגיד .ג

 .של רשם החברות/השותפויות עודת התאגדותהמציע או ת

כמפורט בטבלה בסעיף  מוכח, בתחום העיסוק המבוקש ן מקצועי קודםהמציע בעל ניסיו .ד

 נספח א':  מסמך .להלן 2ו.

תעודת עוסק מורשה/פטור :  מסמך עוסק פטור. המציע הינו עוסק מורשה במע"מ או .ה

 עדכנית.

אישור על :  מסמך עסקאות גופים ציבוריים.לחוק  המציע מנהל ספרים כדין בהתאם .ו

 שומות לפי חוק עסקאות גופים אכיפת ניהול חשבונות ותשלוםרו ניהול פנקסי חשבונות

 –)התשל"ו  ותשלום חובות מס אכיפת ניהול חשבונות (1976 –)התשל"ו  חובות מס

 הגשת ההצעה. אישור לצורך ניכוי מס, תקף ליום והתיקונים לו. ( 1976

ים ק עובדלפי חו הרשעות בפסק דין חלוט, בעבירות המציע ו/או בעל זיקה אליו נעדר .ז

 1976 –גופים ציבוריים, תשל"ו  מינימום בהתאם לחוק עסקאות זרים ולפי חוק שכר

לפחות ממועד  חלפה שנה אחת -החוקים האמורים  הורשע ביותר משתי עבירות לפי אם

 בעלי השליטה במציע ומנהליו חול גם לגביהיעדר הרשעה כאמור י ההרשעה האחרונה.

תצהיר חתום על ידי מורשי :  מסמך במציע.  ההבכירים וכל אחד ממורשי החתימ

 , אוכנספח ב'בנוסח המצ"ב המציע, מאושר ומאומת על ידי עורך דין  החתימה של

 לחילופין, תצהיר על אי העסקת עובדים.

תצהיר חתום בדבר העדר זיקה :  מסמך מועצה. המציע נעדר זיקה לעובד מועצה / חבר .ח

 .'ח גספכנ מועצה בנוסח המצ"ב לנבחר או עובד

 

 בחינת ההצעות והקמת המאגר .ד

שמונתה בהתאם להוראות חוזר  ההתקשרויות של המועצה ועדתהבקשות תובאנה בפני  .1

וזו תבדוק את עמידת המציע  מרץחודש  אשר תתכנס במהלך( "הועדהלהלן: ")המנכ"ל 

 המסמכים שצורפו, תדון ותכריע בכל בקשה. בתנאי סף, התאמתו לתחום הייעוץ, תבחן את

 עה שלא תעמוד באיזה מתנאי הסף תיפסל, ולא תעבור לשלבים הבאים. יובהר, כי המציעצה .2

 מוותר מראש על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה.

בדיקה נדרשת, בהתאם לשיקול במסגרת בחינת הבקשות, תהא הועדה רשאית לערוך כל  .3

מליצים ו/או מעסיקים הבלעדי ובכלל זה תהא רשאית לפנות למציעים ו/או למ דעתה

לקוחות שהוצגו על ידם, כדי לברר פרטים ו/או להשלים פרטים אחרים  קודמים ו/או

קבלת החלטה ובכלל זה המלצות ו/או אישורים בכל הקשור לניסיונו  הדרושים לה לצורך

של המציע לתחום הייעוץ הרלוונטי. כחלק מהליך בחירת  תו ו/או כשירותוו/או יכול

 מציע לראיון. הוועדה רשאית לזמןמועמדים, תהא 



 

 הועדה תבחן את המציעים אשר הגישו בקשה להיכלל במאגר. הועדה תודיע למבקש להיכלל .4

 במאגר על החלטתה ונימוקיה.

התאם לשיקול דעתה הבלעדי גם ועדה שמורה הזכות שלא לאשר רישום מציע למאגר בל .5

 המציע עומד בתנאי הסף הרלוונטיים. באם

טים הכלולים במאגר יחולקו בהתאם לסיווג המקצוע ם/מנהלי הפרויקהיועצים/מתכנני .6

 הראשי.

תאגיד אשר מועמדותו אושרה לכניסה למאגר על סמך העסקה של יועץ/מתכנן/מנהל  .7

מיד על הפסקת העסקתו של העובד  ועבודתו הופסקה מכל סיבה שהיא, יודיע פרויקט

 למועצה. 

 ודכן באופן שוטף, במענה לבקשות מועמדיםמאגר היועצים/מתכננים/מנהלי הפרויקטים יע .8

. במסגרת העדכון לפי החלטת הרשות האם לפתוח את המאגר מעת לעת להיכנס למאגר

חלטת ולהסיר מציעים מהמאגר. ה תוכל הוועדה לאשר כניסתם של מציעים חדשים למאגר

הסרה מרישום, אלא על הועדה  הועדה להסיר מציע מהמאגר, תנומק בכתב; לא תחליט

  ציע, לפי העניין, להביא את טענותיו בפניה.אחר שאפשרה לאותו מל

 

 הליך מסירת עבודות ליועצים/מתכננים/מנהלי הפרויקטים .ה

לביצוע עבודה במידה ותחליט הוועדה לאשר התקשרות עם יועץ/מתכנן/מנהל פרויקט  .1

 )ככל מציעים מתוך מאגר המציעים שהקימה( 4ארבעה )תפנה המועצה ללפחות  מסוימת,

להתקשרות. במידה והמאגר כולל פחות  לקבלת הצעת מחיר מציעים( 4בו לפחות שיש 

 הכלולים בו. מציעים תפנה המועצה לכל המציעים ( 4ארבעה )מ

 ות המבוקש, שלביו, ופרטים רלוונטייםהפנייה לקבלת הצעות מחיר תכלול את מהות השיר .2

חיד לכל שיתבססו על המלצות הועדה. כמו כן, הפנייה תהא בנוסח א

פרויקטים; בפנייה תפורטנה כל המטלות הנדרשות מהיועץ, ויצוין  היועצים/מתכננים/מנהלי

 בה:

 המסמכים שיש לצרף להצעת המחיר. .א

 .מועד האחרון להגשת הצעות המחירה .ב

 ונתונים נוספים לפי קביעת הוועדה.פרטים  .ג

י אמות הצעות שהוגשו למועצה, לפהמתוך  שהצעתו התקבלה המציעהועדה תקבע את  .3

 ידה. המידה שנקבעו על

המציע אשר ממנו יוזמן השירות ע"י המועצה יידרש לחתום על הסכם בנוסח המקובל  .4

נוסח אשר יימסר ולהמציא למועצה מסמכים ו/או אישורי עריכת ביטוח בהתאם ל במועצה

 המועצה לאחר ההודעה על זכייתו. לו על ידי



 

אית, לאשר התקשרות עם מבלי לגרוע מהוראת הזמנה זו, הועדה תהיה רש .5

פרויקט אשר אינו נכלל במאגר המועצה, לאחר שהחליטה הוועדה כי  יועץ/מתכנן/מנהל

דחיפות או מוצדק לפנות לערוך פנייה בדרך זו, מטעמים של  בנסיבות העניין אין זה

 מטעמים המותרים על פי כל דין. 

 

 ותנאי סף  תחומי ההתמחות במאגר .ו

מנהלי  ל יועצים ו/או מתכננים/ ו/אולגביהם תקים המועצה מאגר שלהלן פירוט תחומי ההתמחות 

 :מקצועיים למאגר לפי תחומים הסף התנאי וכן  פרויקטים

 

 כללי .1

 כלל שני מרכיבים:תנאי הסף שלהלן הם מצטברים וכוללים בדרך 

השכלה אקדמאית מקצועית / הסמכה ורישום בפנקס המהנדסים. להוכחת עמידה בתנאי  .א

 זה. סעיףנה להציע הצעות ובמילום של אישורים בהתאם לאמור בהזזה יש לצרף צ

ניסיון מוכח. נא לצרף מסמך בן עמוד אחד הכולל תיאור קצר של כל פרויקט, היקפו הכספי,  .ב

ים של גורם מקצועי מטעם המזמין שניתן לפנות אליו לאישור האמור מועד ביצועו ופרט

 במסמך.

 וסף.ייתכן כי בחלק מהמקרים יידרש מידע נ .ג

 

 והדרישות מהמציעים תחומי ההתמחות .2

 

 נדרשת השכלה ודרישות נוספותניסיון מוכח  השירותדרישות  תחום עיסוק

 אדריכל

הכנת  תכנון מבני ציבור,
תוכניות מפורטות 

הכנת  ומתאריות,
פרוגרמות לתכנון 
ובדיקות היתכנות 

 וכיוצ"ב.

שנים לפחות  5ניסיון עבודה של 
מבני כאדריכל בתכנון והקמת 

ציבור ו/או הכנת תב"עות ותכניות 
ות. כמו כן נסיון מפורטות ומתארי

ברישוי זמין ומבא"ת, ניסיון 
בניהול צוות מתכננים. יתרון 

  עבודה במרחב הכפרי.לניסיון 

תואר ראשון 
בארכיטקטורה / 

 .כלות ובינוי עריםיאדר
רישום בפנקס 

המהנדסים 
 והאדריכלים.

שטחים  תכנון נוף לרבות אדריכל נוף
 פתוחים.

שנים לפחות  5נסיון עבודה של 
נסיון עבודה במרחב  כאדריכל נוף.

דונם  5הכפרי ובהיקפים של 
פרויקטים נבחרים  3-לפחות  ב

נים. תכנון שצ"פים ומרחבים ושו
  ציבוריים.

, תואר באדריכלות נוף
 .לרבות הנדסאי

מנהל מפקח/
 פרויקטים

ניהול , תיאום, בקרה 
ים של ופיקוח על פרויקט

 בניה או פיתוח ציבוריים.

לפחות   שנים 5ניסיון עבודה של 
פרויקטים של בניה, /מפקח כמנהל 

תשתית פיתוח ציבורי עבור גופים 
 3פחות בלציבוריים. נסיון 

 הקמת מבני ציבור שלפרויקטים 
 . או תשתיות

 /הנדסאימהנדס
בעל תואר או אזרחי, 

אקדמאי בתעשייה 
וניהול, או תואר 

 מתאים.אחר אקדמאי 



 

 נדרשת השכלה ודרישות נוספותניסיון מוכח  השירותדרישות  תחום עיסוק
מיקום המשרד/מקום מגורים : 

 עדיפות למגורים בערבה.

יועץ ומתכנן 
 מערכות חשמל

תכנון ופיקוח על ביצוע 
מתקני חשמל במבנים 

  ציבורייםומתקנים 

שנים לפחות  5ניסיון עבודה של 
 מערכותבתכנון ופיקוח על הקמת 

ומתקנים חשמל במבנים 
 ציבוריים. 

 /הנדסאיתואר מהנדס
 דסת חשמל.תחום הנב

יועץ תנועה 
 ותחבורה

תכנון )לרבות פיסי( של 
התנועה, תחבורה, וחניה, 

כולל תכניות להסדרי 
תנועה ברשויות מקומיות 

 ואישורן.

שנים לפחות  5ניסיון עבודה של 
 כמהנדס תנועה ובקידום תוכניות

 מול גופים ציבוריים.  תנועה

תואר בהנדסת תנועה / 
 תחבורה.

תכניות  תכנון וביצוע מודד
 .ותמדיד

שנים לפחות  5ניסיון עבודה של 
 .כמודד

 

בעל תעודת מודד 
 מוסמך.

ן ניועץ ומתכ
 מעליות

תכנון ופיקוח על הקמת 
מעליות במבנים 

 ציבוריים.

שנים לפחות  5עבודה של  נסיון
בתכנון ופיקוח על הקמת מעליות 

 במבני ציבור.

תואר ראשון בהנדסת 
מכונות / בהנדסת 

 חשמל.

 מהנדס
 טיקהאקוס

ייעוץ והכנת תסקירים 
וחוות דעת מקצועיות 
בתחום האקוסטיקה, 
מדידות רעש, חיזויים 

 וסקרי רעש.

שנים לפחות  5ניסיון עבודה של 
מדידות רעש והכנת בייעוץ, 

ות דעת מקצועיות ותסקירים וח
 בתחום האקוסטיקה.

תואר ראשון בהנדסת 
 אקוסטיקה / מכונות.

 יועץ כלכלי

 הכנת תסקירים
כליים, וניתוחים כל

תכניות עסקיות או 
תכניות שיווקית, בדיקת 
היתכנות כלכלית וליווי 

 פרויקטים כלכליים.

שנים לפחות  5ניסיון עבודה של 
סקירים, ניתוחים בהכנת ת

כלכליים,תכניות עסקיות ו/או 
שיווקיות וליווי פרויקטים במגזר 

 הציבור.

תואר ראשון בכלכלה / 
מינהל עסקים / 

 ות.חשבונא

יועץ תקשורת 
 נתונים

אפיון ופיתוח פרויקטים 
במערכות מידע, ניהול 

מערכי מחשוב  רשתות
  ואתרי אינטרנט

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

פרויקטים בתחום המחשוב וניהול 
 נתונים ומערכות מידע

 /הנדסאיתואר ראשון
בהנדסת מחשבים / 

 הנדסת תוכנה  

 יועץ ארגוני

 םשינויי יעוץ בנושא
ארגוניים, ניתוח 

עיסוקים, ליווי מנהליים  
והטמעת תרבות ארגונית 

 ברשות מקומית.

שנים לפחות  5ניסיון עבודה של 
בתכנון ליווי והטמעה של שינויים 

ארגונים בגופים ציבוריים בדגש על 
 רשויות מקומיות.

בעל תואר אקדמי 
בתחום 

פסיכולוגיה,ייעוץ 
עסקים  ארגוני / מינהל

ובעל הסמכה מתאימה 
 לייעוץ ארגוני.

יועץ נגישות 
)מבנים 

תשתיות 
 וסביבה(

ייעוץ וליווי מקצועיים 
בתחום נגישות מבנים, 

תשתיות וסביבה, לרבות 
בתחומי ההנגשה לאנשים 

 עם מוגבלות.

שנים לפחות  5ניסיון עבודה של 
גופים לוץ בענייני נגישות בייע

ציבוריים בדגש על רשויות 
 מיות.מקו

תואר ראשון 
באדריכלות / הנדסה 

רישום בפנקס  אזרחית.
המיוחד למורשי 

נגישות ברשם 
המהנדסים 

 והאדריכלים.

יועץ בטיחות 
 ואש

בנושאים שירות 
הקשורים בבניית תכניות 

אישורן, הקמת  בטיחות,
מערכים לניהול בטיחות, 

והדרכה בנושא ייעוץ 
בטיחות ואש באירועים 

שנים לפחות  5ניסיון עבודה של 
 ביעוץ והכנת תכניות בטיחות

פיקוח על יישומן בפרויקטים ו
עבודה מול בציבוריים. נסיון 

הרשויות הרלבנטיות, מול רשות 
  .כיבוי אש

מהנדס אזרחי עם 
טיחות התמחות בב

 ואש.



 

 נדרשת השכלה ודרישות נוספותניסיון מוכח  השירותדרישות  תחום עיסוק
 המוניים. 

 יועץ איטום

על הכנה ייעוץ ופיקוח 
מפרטים טכניים בתחום 

האיטום, לרבות מתן 
מענה לכל צורך בתחום 

 האיטום במבנה וגגות.

שנים לפחות  5ניסיון עבודה של 
בתחום והתמחות באיטום גגות 

 ומבנים.

 /הנדסאימהנדס
 אזרחי.

ייועץ קרקע 
 וביסוס

תכנון ביסוס, כולל 
סטטיים, הכנת חישובים 

מפרטים טכניים לביצוע 
קוח בתחום וכן ייעוץ ופי

 זה.

שנים לפחות  5ניסיון עבודה של 
 בפרויקט תשתיות ופרויקט בינוי.

מהנדס אזרחי עם 
התמחות 

בקרקע/ביסוס 
.)גיאולוגיה/הנדסת 

 קרקע(

יועץ ניקוז 
 )מתכנן פיסי(

תכנון מערכות ניקוז 
ותיעול כולל הכנה, ייעוץ 

ופיקוח והכנת מפרטים 
 טכניים בתחום.

לפחות שנים  5ניסיון עבודה של 
כמהנדס אזרחי או מכונות בתחום 

 הניקוז והתיעול.

מהנדס אזרחי ו/או 
מהנדס מכונות ו/או 

מהנדס חקלאי עם 
התמחות בתשתיות 

 ניקוז ותיעול.

יועץ 
 קונסטרוקציה

תכנון מבנים ומתקנים, 
כולל הכנת חישובים 

ים מפרט סטטיים,
טכניים לביצוע וכן ייעוץ 

 ופיקוח.

לפחות  שנים 5ניסיון עבודה של 
כמהנדס אזרחי, בתכנון שלד 
ופיקוח עליון של מבני ציבור 

 ופיתוח ציבורי.

מהנדס אזרחי )מדור 
 מבנים(.

יועץ ומהנדס 
 מיזוג אויר

תכנון מערכות מיזוג 
אוויר כולל הכנה, ייעוץ 

ופיקוח על  מפרטיים 
 יבור.ני צבטכניים במ

שנים לפחות  5ניסיון עבודה של 
תחום בייעוץ, תכנון ופיקוח ב

 מערכות מיזוג אוויר במבני ציבור.

/או מהנדס חשמל ו
 מיזוג אוויר.

יועץ/ מתכנן 
 מים וביוב

על אפיון תכנון ופיקוח 
מערכות מים וביוב )כולל 
תחום שאיבה, מכוני מים 

 ועוד(.

שנים לפחות  5ניסיון עבודה של 
בתכנון מערכות מים וביוב 

ברשויות מקומיות או בתאגידי 
 מים וביוב. 

הנדס אזרחי ו/או מ
חקלאי עם התמחות 
בתשתיות מים וביוב 

ו/או בעל תואר מהנדס 
אחר עם התמחות 

 בתשתיות מים וביוב.

 יועץ ביטוח

 ייעוץ בגיבושמדיניות
ביטוחי הרשות, בדיקת 

צורכי הביטוח של 
הרשות, מתן המלצות 

לרכישת ביטוחים ו/או 
שינויים בפוליסות ביטוח 

וסיוע בניהול מו"מ מול 
רות הביטוח וסוכני חב

הביטוח, מתן מידע שוטף 
בתחום הביטוח וייעוץ 

בכל שאלה וענין )לרבות 
 חוות דעת( ביטוח חיים.

שנים לפחות  5ניסיון עבודה של 
מתן ייעוץ בנושאי ביטוח לגופים ב

ציבוריים, לרבות הכנה וליווי של 
 מכרזי ביטוחי חבות, רכוש ורכב.

בעל רישיון סוכן 
מורשה לפי חוק 

פיקוח על עסקי ה
תואר אקדמי  ביטוח.

 -בתחום הביטוח 
 יתרון.

 יועץ פחת מים

ץ ומתן שירות של ייע
בתחום גילוי, מניעה 
וטיפול בבעיית  פחת 

ר וטיפול מים, איתו
בנזילות, בעיות במערכות 

מדידה, גניבות מים 
 וכיו"ב.

שנים  5ניסיון עבודה מוכח של 
לפחות במתן שירותים בתחום 

בכלל ופחת מים מערכות מים 
רשויות  2 -בפרט, לפחות ב

 מקומיות, גופים ציבוריים 

בעל תואר 
   /הנדסאימהנדס

שמאי מקרקעין מוכח בעבודה מול רשויות  נסיון מקצועית.הערכת שווי  שמאי



 

 נדרשת השכלה ודרישות נוספותניסיון מוכח  השירותדרישות  תחום עיסוק
מקומיות. יתרון לנסיון עבודה 
 2 -במרחב הכפרי. כתבי המלצה מ

 גורמים שונים.

מוסמך, מטעם מועצת 
 שמאי מקרקעין

 בישראל

מתכנן 
 אינסטלציה 

תכנון מערכות 
אינסטלציה כולל הכנה, 

ייעוץ ופיקוח על 
ני במפרטיים טכניים במ

 ציבור.

שנים לפחות  5ניסיון עבודה של 
בייעוץ, תכנון ופיקוח בתחום 

מערכות אינסטלציה במבני ציבור. 
נסיון מוכח בעבודה מול רשויות 

פרויקטים  3-מקומיות. נסיון ב
רון לנסיון עבודה במרחב שונים. ית

גורמים  2 -הכפרי. כתבי המלצה מ
 שונים.

 /הנדסאימהנדס

 מקצועית.הערכת שווי  יועץ סביבה
סיון מוכח בעבודה מול רשויות ינ

מקומיות. יתרון לנסיון עבודה 
 במרחב הכפרי. 

 /הנדסאימהנדס
בעל תואר או אזרחי, 

אקדמאי בתעשייה 
וניהול, או תואר 

 .מתאיםאחר אקדמאי 

  יועץ פרוגרמה

תכנון מערכות 
אינסטלציה כולל הכנה, 

ייעוץ ופיקוח על 
ני בטכניים בממפרטיים 

 ציבור.

שנים לפחות  5ניסיון עבודה של 
פרוגרמות במרחב בייעוץ, תכנון 

. נסיון מוכח בעבודה מול הכפרי
 3-רשויות מקומיות. נסיון ב

 -פרויקטים שונים. כתבי המלצה מ
 גורמים שונים. 2

 /הנדסאינדסמה
בעל תואר או אזרחי, 

אקדמאי בתעשייה 
וניהול, או תואר 

 ים.מתאאחר אקדמאי 

 

 

 כללי .ז

ניתן לפנות למועצה בשאלות הבהרה בנוגע להזמנה זו באמצעות דואר אלקטרוני  .1

 einav@arava.co.il:שכתובתו

המועצה תפרסם מענה לשאלות ההבהרה מעת לעת באתר האינטרנט של המועצה ועל  .2

 ם באתר ולא תהיה למציעים כל טענה בקשר לכך.מידע המתפרסלעקוב אחר ה םהמציעי

 

________________ 

 מנכ"ליתעינב דורי, 

 מועצה אזורית הערבה התיכונה



 

 

 נספח א'

 תאריך: ___________
 לכבוד

 מועצה אזורית ערבה תיכונה

 86825מרכז ספיר, ד.נ ערבה, 

 א.ג.נ.,

 

 תכננים, יועצים ומפקחיםכתב הצעה להיכלל במאגר מ הנדון:

 

_____________________________ מס' זהות/תאגיד ____________ שכתובתי אני הח"מ, 

 _________________________________________, מצהיר, מסכים ומתחייב בזה כדלקמן:

ורישיונות,  הנני מצהיר בזה, כי אני בעל ידע וניסיון ובעל יכולת ארגונית, מקצועית וכלכלית, ציוד .1

"(, וכי עומדים לרשותי עובדים העבודות" –)להלן תכנון ו/או יעוץ ו/או פיקוח הדרושים לביצוע 

 מקצועיים, מיומנים ובעלי ניסיון בביצוע עבודות כאמור ובמספר מספיק.  

 בתנאים המצטברים להגשת הצעה להזמנה להציע הצעות, לרבות:הנני עומד  .2

 אגיד הרשום כדין בישראל.הנני אזרח ותושב ישראל או ת 2.1

 ______________________. -הנני בעל תעודה/רשיון/הסמכה כ  2.2

הנני בעל ניסיון מוכח וחיובי בביצוע עבודות מסוג העבודות נשוא ההזמנה עבור לא פחות  2.3

________ משרדים, מוסדות, רשויות או גופים ציבוריים, בתקופה הנקובה בכתב -מ

 ההזמנה.

 נגדי צו פשיטת רגל, צו פירוק או צו כינוס נכסים. לא תלויים ועומדים 2.4

 הנני מצהיר בזה כדלקמן: .3

 הבנתי את כל מסמכי ההזמנה על פרטיהם. 3.1

פי צרכיה, מעת לעת, ואין -לע המועצהידי -ידוע לי כי הזמנת השירות/העבודות תעשה על 3.2
ולים בהזמנת שירותים ו/או עבודות כלשהם מהכל המועצהבכניסה למאגר בכדי לחייב את 

במאגר ו/או בכדי להבטיח התקשרות עימי בהיקף כלשהו, ולא תהא לי כל טענה ו/או 
 דרישה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהוא בקשר לכך.

 
 ם:הנני מצרף להצעתי זו את המסמכים הבאי .4

לכתב ההוראות למשתתפים  2ו.מסמכים להוכחת עמידתי בתנאי הסף, כאמור בסעיף  4.1

 במכרז:



 

 ודת התאגדות, ותדפיס פרטים עדכני מרשם החברות.)בתאגיד( תצלום תע (א)

 לעיל. 2.2אישור על היותי ____________________, כאמור בסעיף  (ב)

 כל הפרמטריםלעיל, בציון  2.3פירוט של ניסיוני המוכח והחיובי, כאמור בסעיף  (ג)

הבאים: זהות מזמיני העבודות, סוגי וכמויות העבודות, תקופת ביצוע העבודות, 

י העובדים מטעמי שהשתתפו בביצוע העבודות, שמו ומספר הטלפון של מספר וסוג

 האדם שהיה ממונה מטעם המזמין על  השירותים.

 לצות מאת מזמיני העבודות, המפורטים בנספח "א" לכתב ההצעה. המ (ד)

אישור בדבר היותי עוסק מורשה, ואישור פקיד שומה או רו"ח על ניהול פנקסי חשבונות  4.2

 .1976-קאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות(, התשל"וורשומות לפי חוק עס

בלת הצעות. בעצם הגשת הצעתי זו הנני מסכים לכל התנאים המפורטים בהוראות ההזמנה לק .5

הנני נותן את הסכמתי הבלתי מסויגת לכל התנאים המפורטים במסמכי ההזמנה ומוותר בזה על 

 בדבר סתירות ו/או חוסר בהירות.כל טענה בקשר לתנאים האמורים, לרבות טענות 

לשתף  הנני מסכים ונותן לכם בזה את אישורי לבצע חקירות ובדיקות אודותיי ואני מתחייב .6

פעולה בכל דרך שתידרש על ידיכם לצורך עריכת הבדיקות והחקירות האמורות, לרבות הגשת 

 מסמכים ומתן הסברים נוספים, אשר יידרשו על ידיכם לצורך בחינת הצעתי.

 

הצעתי זו ניתנה ביום _____________ מתוך הבנת כל התנאים הקבועים במסמכי ההזמנה ורצוני 

 החופשי.

 בכבוד רב,         

________________ 

         חתימת המציע

 דין-אישור עורך

 

____________________________ חתם/מו -אני הח"מ, ____________________ עו"ד, מאשר בזה ש

חותמת, תב ההצעה דלעיל, לאחר שהצהיר/ו בפני על נכונות כל האמור בו, וכי חתימתו/תם, עם/בלי בפני על כ

 מחייבת אותו/את _________________________ לכל דבר וענין.

 

_________   ______________________  ___________________ 

 חתימה     חותמת        ת א ר י ך 



 

 

 לכבוד

 רבה תיכונהמועצה אזורית ע

 86825מרכז ספיר, ד.נ ערבה, 

 

 שלום רב

 

 המועצההזמנה להגשת בקשה להיכלל במאגר המתכננים, היועצים והמפקחים של  הנדון:

 

 -שבנדון, לרבות עבור לא פחות מ ההזמנהלהלן פירוט של ניסיוני בביצוע עבודות מסוג העבודות נשוא 

 ם ציבוריים במהלך השנים כאמור שם:___________ משרדים, מוסדות, רשויות או גופי

 

 מזמין

 העבודות

מקום ביצוע 

 העבודות

 סוג העבודות 

 שבוצעו וכמותן

תקופת 

ביצוע 

 העבודות

נתונים נוספים על 

 הפרויקט

שם ומספר טלפון 

של הממונה 

מטעם מזמין 

 העבודות

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 נים שלמים, נכונים ומדויקים.הנני מצהיר שהנתונים שפורטו בטבלה דלעיל הינם נתו

 

               בכבוד רב,

 

 ____________________ 

             חתימת המציע

 דין-אישור עורך

__________________ חתם/מו -שאני הח"מ, ____________________ עו"ד, מאשר בזה 

בלי חותמת, מחייבת בפני על המסמך דלעיל, והצהירו על נכונות האמור בו, וכי חתימתו/תם, עם/

 אותו/את _____________________________ לכל דבר וענין.

 



 

_________    ___________ ______________ 

 חתימה     חותמת                ת א ר י ך 



 

 

 בנספח 

 

 תצהיר

 

אני הח"מ, __________________, ת"ז מס' ____________, מרח' 

וזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים ___________________, לאחר שה

 הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזה בכתב כדלקמן:

 

 שמי, מס' תעודת הזהות שלי וכתובתי הינם כדלעיל. .1
"התאגיד"(,  –___________________________ )להלן של  בעלים/מנהלהנני משמש כ .2

בהזמנה להציע הצעות  צעתו של התאגידוהנני מגיש תצהיר זה כחלק בלתי נפרד מה
 , שפרסמה המועצה האזורית הערבה התיכונה.להכלל במאגר יועצים

הורשענו  לאומנהליו הבכירים  תאגידבעלי השליטה בכי אני ו/או התאגיד ו/או אני מצהיר  .3
בפסק דין חלוט, בעבירות לפי חוק עובדים זרים ולפי חוק שכר מינימום בהתאם לחוק 

ביותר משתי עבירות לפי  נואם הורשעו 1976 –ים ציבוריים, תשל"ו עסקאות גופ
 חלפה שנה אחת לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.  -החוקים האמורים 

 זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. .4
 

 

        ___________________ 

 חתימת המצהיר             

 

 

יון מס' ע בפני _______________, עו"ד, בעל רישהנני מאשר בזה כי ביום __________ הופי

__________, כתובת ___________________, _______________, שזיהה עצמו לפי ת.ז. מס' 

____________/המוכר לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת, וכי יהיה צפוי 

 נכונות הצהרתו דלעיל  וחתם עליה בפני. לעונשים הקבועים בחוק אם  לא יעשה כן, אישר את

 

___________________ 

 ___, עו"ד       ____________

 

 



 

 

 נספח ג

 

 תצהיר

 

אני הח"מ, __________________, ת"ז מס' ____________, מרח' 

___________________, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים 

 כדלקמן:לא אעשה כן, מצהיר בזה בכתב  הקבועים בחוק אם

 

 שמי, מס' תעודת הזהות שלי וכתובתי הינם דלעיל. .5
"התאגיד"(,  –___________________________ )להלן של  בעלים/מנהלהנני משמש כ .6

בהזמנה להציע הצעות  והנני מגיש תצהיר זה כחלק בלתי נפרד מהצעתו של התאגיד
 צה האזורית הערבה התיכונה., שפרסמה המועלהכלל במאגר יועצים

כל זיקה  ומנהליו הבכירים תאגידבעלי השליטה בי מצהיר כי אין לי ו/או לתאגיד ו/או אנ .7
 .  לעובד ו/או חבר מליאת המועצה

 זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. .8
 

 

        ___________________ 

 חתימת המצהיר             

 

 

____________, עו"ד, בעל רישיון מס' ום __________ הופיע בפני ___הנני מאשר בזה כי בי

__________, כתובת ___________________, _______________, שזיהה עצמו לפי ת.ז. מס' 

____________/המוכר לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת, וכי יהיה צפוי 

 הרתו דלעיל  וחתם עליה בפני.א יעשה כן, אישר את נכונות הצלעונשים הקבועים בחוק אם  ל

 

___________________ 

 __, עו"ד       _____________

 

 

 

 

 



 

 


