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 הזמנה להגשת בקשות להיכלל במאגר מתכננים למתן שירותי תכנון

 

 

ו/או תואר אקדמי  ן"( מזמינה בזאת מתכננים בעלי רישיוהרל"יהרשות לפיתוח ירושלים )להלן: "

למתן שירותים במקצועות התכנון השונים  מתאים להציע מועמדותם להיכלל במאגר הרל"י

 "(.המבקשים)להלן: "

 

 " לעניין הזמנה זו :מתכננים"

 

 עיצוב אקולוגיה יעוץ *איכות סביבה יעוץ  * ניהול פרויקט

 שמאות גיאולוגיהיעוץ  * היעוץ הידרולוגי * ותאדריכל

 יעוץ כלכלי מדידות * (אינסטלציה) מים וביוב * נוף ותאדריכל

 יעוץ הקמת מעבדות  אקוסטיקהיעוץ  *מתכנני מערכות תקשורת  *תאום תשתיות 

יעוץ  *ליווי קהילתי ושיתוף ציבור   *דרכים/תנועה/כבישים

 קונסטרוקציה

 יעוץ סאונד )וידאו(

 יעוץ פרוגראמה בטיחותיעוץ  * בקר הנדסי * יעוץ חשמל

 מתכנני מערכות ביטחוניות מזוג אויריעוץ  ביסוס קרקעיעוץ  *תאורה יעוץ 

יעוץ מנהרות ובנייה תת  *יעוץ שימור 

 קרקעית

 אגרונומיה מעליותיעוץ 

  בקר שימור *  איטוםיעוץ  *נגישות יעוץ 

 

 (להלן הסף בתנאי לשינוי התייחסותראו  –)תחומים המסומנים בכוכבית 

 

 סדרי הרישום ואופן הגשת הבקשות

רישום למאגר יעשה על ידי מילוי טופס "בקשה להצטרף למאגר המתכננים" המופיע באתר הרל"י 

 )לשונית מכרזים< מאגרי ספקים, יועצים ומתכננים< ספקים יועצים ומתכננים(. www.jda.gov.il -בכתובת 

כים הנדרשים על פיו, כמפורט על המבקשים למלא את טופס הבקשה במלואו, ולצרף את המסמ

 להלן.

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

 ירושלים. 91322, מיקוד  32226ת.ד  2כיכר ספרא בכתובת  ,יעל אסתר מימוןהרל"י, לידי 
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 מאגר מתכננים". -על גבי המעטפה יש לציין "הרשות לפיתוח ירושלים

 תנאי סף לרישום במאגר המתכננים

 השכלה אקדמאית או שוות ערך רלוונטית לתחום הייעוץ המבוקש. .1

 חוק. על פי יםנדרשה ,מקצועלעיסוק ב רישיונות .2

)ניתן להציג שנת התמחות  שנים לפחות לאחר סיום הלימודים כחוק 5עבודה של  ןניסיו .3

 .אחת כשנת ניסיון(

 ציבוריים.אישור ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים  .4

 תעודת עוסק מורשה. .5

המלצות לפחות. על כל המלצה לכלול, בין היתר, התייחסות  3הכוללת  רשימת ממליצים .6

 לעמידה בלוחות הזמנים לביצוע העבודה, ושביעות רצונו של הממליץ.

7.  

 האחרונות השנים שלוששני פרויקטים במהלך ביצוע  -בכוכבית סומניםתחומים המ .א

 .במדינת ישראל וכיוצ"ב(ממשלתיים , מוניציפאלייםעבור גופים ציבוריים )

השנים  שלוששני פרויקטים שבוצעו במהלך ביצוע  -בכוכבית  סומניםתחומים שאינם מ .ב

 .במדינת ישראל האחרונות

 שימורתנאי סף לרישום במאגר בקרי 

על מבנים ו/או אתרים ארכיאולוגיים שנים לפחות בבקרת שימור  8ניסיון עבודה של  .1

פרוייקטים עבור גופים ציבוריים )משרדי ממשלה, חברות ממשלתיות, תאגידים שהוקמו 

 בחוק, רשויות מקומיות, תאגידים עירוניים וכדומה(.

ומעלה ₪ מ'  3בקרה על שני פרויקטים שבוצעו במהלך השנתיים האחרונות בהיקף של  .2

 בכל פרויקט.

 השימור.תואר אקדמי רלוונטי או השתלמויות רלוונטיות לתחום  .3

 אישור ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים. .4

 תעודת עוסק מורשה. .5

 המלצות לפחות.  3רשימת ממליצים הכוללת  .6

 

 תנאי סף לרישום במאגר בקרים הנדסיים

מהנדס אזרחי, או מהנדס בתחום רלוונטי אחר לביצוע בקרה הנדסית, הרשום בפנקס  .1

 .המהנדסים והאדריכלים

)ניתן להציג שנת התמחות  שנים לפחות לאחר סיום הלימודים כחוק 10עבודה של  ןניסיו .2

 .אחת כשנת ניסיון(

 בקרה הנדסית.עבודות ביצוע השנים האחרונות ב 7שנים לפחות מתוך  5נסיון של  .3

 אישור ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים. .4
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 תעודת עוסק מורשה. .5

לגבי כל לקוח  עבורם בוצעו עבודות בקרה הנדסית.  (3לקוחות נבחרים )לפחות  רשימת .6

 ברשימה יכתב שם איש קשר ותפקידו, ומספר הטלפון להתקשרות עימו.

המבקש אינו מספק שירותים לאחת מחברות הביצוע עימם עובדת הרשות, כדלקמן:  .7

רשות מ, ים בע"החברה לפיתוח מזרח ירושל -מוריה חברה לפיתוח ירושלים, פמ"י

לספק לחברות  "( והוא יתחייב שלאהביצוע חברות)להלן: " העתיקות, רשות הטבע והגנים

 הביצוע שירותים כאמור כל עוד הינו מספק שירותי בקרה הנדסית לרשות.

 

  מסמכים נדרשים לצירוף לבקשה

 המבקשים נדרשים לצרף לטופס הבקשה את המסמכים הבאים:

 קורות חיים. .1

 .או של השתלמות רלוונטית או העתק תעודה של תואר אקדמאי ןהעתק רישיו .2

 פלט מידע מרשם החברות/שותפויות. .3

 אישור רואה חשבון על ניהול פנקסי חשבונות. .4

 תעודת עוסק מורשה. .5

 מקצועי רלוונטי. ןתעודות נוספות המעידות על השכלה וניסיו .6

 חומר פרסומי המתאר את המשרד. .7

 רשימת ממליצים. .8

9.  

 השנים שלושתיאור של שני פרויקטים שבוצעו במהלך  -ים בכוכבית מסומנתחומים ה .א

עבור גופים ציבוריים, לשביעות רצון הלקוחות, בתחומים ובסדרי גודל בהם  האחרונות

המכילים הדמיות, תכניות ומצגות על גבי PDF מעוניין המבקש לעבוד )כולל קבצי 

)בנוגע לבקרי לעיל   2או סעיף  לעיל 7העומדים בתנאי הסף שפורט בסעיף  ,דיסק(

 .שימור(

 שלוששבוצעו במהלך  תיאור של שני פרויקטים -ם בכוכבית סומניתחומים שאינם מ .ב

, לשביעות רצון הלקוחות, בתחומים ובסדרי גודל בהם מעוניין האחרונות השנים

  .על גבי דיסק( המכילים הדמיות, תכניות ומצגותPDF )כולל קבצי   המבקש לעבוד

חתימה על מסמך העדר ניגוד עניינים בנוסח המצורף כנספח  -ה ההנדסיתרהבק לתחום .10

 ., וכן פירוט פרוייקטים, ניסיון והמלצות בהיקף הנדרש לתחום זה, כמפורט לעיללפנייה זו
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 צירוף למאגר המתכננים

"(, יבדוק ויסווג את המבקשים לתחום הרלוונטי הצוות המקצועיצוות מקצועי של הרל"י )להלן: "

לעיסוקם, בהתאם לניסיונם, כישוריהם ובקיאותם בתחום עיסוקם. יצוין כי בחינת המועמדים 

תתבצע על פי מספר קריטריונים, ביניהם יכולות אישיות, השכלה, ניסיון, עומס עבודה ושביעות 

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

מובהר כי לעניין זה, יהא הצוות המקצועי רשאי לפנות לכל גוף שקיבל ו/או מקבל שירותים 

מהמבקש, ולפנות לממליצים שפרטיהם צורפו על ידי המבקש בטופס הבקשה, לצורך קבלת 

ונים שפורטו הצוות המקצועי יבחן כל בקשה לגופה בהתבסס בין היתר, על הקריטרי המלצות.

לעיל, ויחליט באם לצרף את המבקש למאגר המתכננים. מובהר כי לצוות המקצועי קיים שיקול 

דעת מוחלט ובלעדי, האם להוסיף מבקש למאגר המתכננים, והמבקש מוותר בזאת על כל טענה 

 באשר להחלטות הצוות המקצועי כאמור.
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 יש למלא רק עבור הצטרפות למאגר בקר הנדסי 

 צטרף למאגר בקרים הנדסיים:בקשה לה

 תצהיר בדבר היעדר ניגוד עניינים

אני הח"מ ______________, נושא ת.ז. מס' _______, מורשה חתימה מטעם __________ 

לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לכל העונשים  "(הפונה)להלן: "

 :כדלקמןתב, מצהיר בזאת, בכ הקבועים בחוק אם לא אעשה כן,

אינו מספק שירותים לאחת מחברות הביצוע עימם עובדת הרשות הפונה הנני מאשר כי  .1

החברה לפיתוח מזרח  -לפיתוח ירושלים, כדלקמן: מוריה חברה לפיתוח ירושלים, פמ"י

"(. הנני הביצוע חברות)להלן: " רשות העתיקות, רשות הטבע והגניםירושלים בע"מ, 

לספק לחברות הביצוע שירותים כאמור כל עוד הינו מספק מתחייב בשם הפונה שלא 

 שירותי בקרה הנדסית לרשות, אם יספק.

הנני מצהיר כי לאחר חקירה ודרישה, ככל שאספק שירותי בקרה הנדסית לרשות לפיתוח  .2

לבין כל עניין אחר שיש  השירותיםמצב של ניגוד עניינים בין ביצוע ירושלים, לא יהיה 

 פונהלשותפיי וקרובי ו/או למנהלי ו/או לעובדי ו/או לגופים קשורים בלי ולפונה, לרבות 

יוצר לחברות ביצוע עימם עובדת הרשות כמו כן, ידוע לי כי מתן שירותים  עניין אישי בו.

ככל ויהיה לי ספק לקיומו של ניגוד עניינים  .מצב של ניגוד עניינים מובנה, ולפיכך אסור

מתחייב לפנות לרשות לקביעה אם מתקיים ניגוד  במתן שירותים לגורם כלשהו, אני

 עניינים אם לאו, ולפעול על פי הוראותיה.

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. .3

 

 

  

 חתימה וחותמת המציע שם מלא של החותם בשם המציע תאריך

 אישור
______, עו"ד )מ.ר.___________(, מאשר/ת כי ביום __אני הח"מ, _______

מר/גב'  ___________________ ברח' י במשרדייהופיע בפנ _______________

ידי ת.ז. מס' _________ / המוכר לי אישית וחתם על -_____________ שזיהה עצמו על

תצהיר זה לאחר שהזהרתי אותו, כי עליו להצהיר את האמת, וכי יהא צפוי לכל העונשים 

 .יבפני נכונות הצהרתו וחתם עליה הקבועים בחוק, אם לא יעשה כן, אישר את

 

 

  

 חתימה וחותמת שם מלא של עו"ד תאריך

 


