
 

 

 נווה מדבר תאגיד מים וביוב בע"מ
 

 מודדים.מפקחים ו/או הצטרפות והרשמה למאגר מתכננים ו/או 
 

"( מודיע בזאת, על הקמת מאגר מתכננים ו/או התאגידנווה מדבר תאגיד מים וביוב בע"מ )להלן : "

 מפקחים בתחום מערכות מים ו/או ביוב.

 כללי .א

מתכננים / מפקחים / מודדים, העומדים בדרישות שלהלן והמעוניינים להיכלל בכל אחד  .1

 בנספח א'גבי טופס בקשת הצטרפות למאגר כמפורט -מהמאגרים יגישו בקשתם בכתב על

למודעה זו, בצירוף כל המסמכים שיפורטו להלן. הכללתם של המבקשים במאגרים תיעשה 

, בהתבסס על הנתונים והמסמכים אשר התאגידשל  הבלעדי והמוחלטדעתו בהתאם לשיקול 

. ומבלי לגרוע מזכותו של התאגיד לקחת בחשבון נתונים נוספים הידועים לו לתאגידיומצאו 

 לבקש הבהרות ו/או מסמכים נוספים.דעתו רשאי לפי שיקול התאגיד 

גר ו/או בהזמנת שירותים כלשהם מהכלולים במאהתאגיד אין בכניסה למאגר זה כדי לחייב את  .2

כדי להבטיח התקשרות עם יועץ בהיקף כלשהו, וליועץ לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או 

 .תביעה מכל מין וסוג שהוא בקשר לכך

מובהר כי עצם הכניסה למאגר אינה מקנה למי מהיועצים שיכללו במאגר זכות לביצוע  .3

התאגיד פ צורכי השירותים בפועל, בהיקף כלשהו, או לקבלת תמורה כלשהי. מעת לעת וע"

ום הרלוונטי, יערך הליך פניה למציעים מתוך המאגר, כולם או חלקם, לביצוע עבודה בתח

 .תאגידהבלעדי של ה ושהי ע"פ שיקול דעתכל

א חייב לפנות במסגרת הליך הפניה למציעים לכלל היועצים הכלולים במאגר או יהלא התאגיד  .4

, התאגיד אינו בהיקף כספי כלשהו. כמו כןלהעביר למי מהם עבודות בתדירות כלשהי ו/או 

להזמין שירותים ממי  ושומר על זכותוהוא מחויב להזמין עבודות מהיועצים הכלולים במאגר 

 .ובכפוף לכל דין וצרכישלא נכלל במאגר והכל על פי 

ולהזמין  ןמצא לנכוילעדכן את מאגר היועצים מעת לעת, בכל דרך שהתאגיד שומר על זכותו  .5

 .ספים להצטרף למאגר ו/או לגרוע יועצים אשר נכללו במאגר ונמצאו בלתי מתאימיםיועצים נו

 תאגיד.הבלעדי של ה וההחלטה על הכללתו או אי הכללתו של מציע במאגר נתונה לשיקול דעת .6

כל ההוצאות הכרוכות בהכנת והגשת הבקשה יחולו על המבקש בלבד והוא לא יהיה זכאי לכל  .7

 .נת ו/או הגשת הבקשהפיצוי ו/או שיפוי בגין הכ

 ת.לעשות שימוש במאגר ולבצע פנייה לקבלת הצעוהתאגיד אין בהקמת המאגר התחייבות של  .8

הא רשאי להתקשר עם יועצים שאינם נכללים במאגר התאגיד ילמען הסר ספק, יובהר כי  .9

 .היועצים בכל דרך אפשרית לפי הדין

 

 



 

 

 :מאגר מתכננים .ב

המפורטות להלן, מוזמנים בזאת להגיש בקשתם להיכלל מתכננים העונים לכל דרישות הסף 

 :במאגר המתכננים

 המתכנן הוא בעל חמש שנות ניסיון מקצועי מינימאלי בתחום התכנון.  2.1

המתכנן בעל ניסיון מוכח בעבודה מול רשויות מקומיות ו/או תאגידי מים וביוב ו/או  2.2

ודות בתחומים מים ו/או משרדים ממשלתיים ו/או גופים ציבוריים אחרים בתכנון עב

פרויקטים בתחום המים או הביוב, בהיקפים  3ביוב ובכלל זה השלמת תכנון של לפחות 

בתוספת מע"מ לכל פרויקט. פרוייקט לעניין זה ₪  5,000,000אשר אינם נמוכים מסך של 

 .1.1.2018הוא פרוייקט שהושלם תכנונו לאחר 

/או הנדסה בתחום המים ו/או הנדסה המתכנן בעל תואר ראשון בהנדסה אזרחית ו 2.3

 חקלאית. 

 המתכנן בעל רישיון בתוקף מטעם פנקס המהנדסים והאדריכלים. 2.4

ממכון התקנים הישראלי או מגוף  ISO 9002או  ISO 9001המתכנן הינו בעל תו תקן  2.5

 מוסמך מוכר אחר.

המתכננים  שהינו מנהל היה והמתכנן הינו חברה, יחולו כל התנאים כמפורט להלן על בעל משרד 

בעל " -)להלן  1981 -התאגיד ובעל השליטה במשרד, כמשמעותו בחוק הבנקאות )רישוי(, תשמ"א

"(, וכן מועסקים לפחות שני עובדים נוספים אשר יספקו אישית לחברה את השירותים המשרד

שירותי בפועל, והמתכנן יתחייב להעמיד עובדים אלו לטובת החברה, ככל שהחברה תבחר לספק 

 הבלעדי והמוחלט.דעתו תכנון לפרויקט/ים שהחברה תוציא לפועל בהתאם לשיקול 

 על המתכנן לצרף לבקשתו את המסמכים הבאים: 2.6

קורות חיים ו/או פרופיל החברה לרבות פרטים בדבר גודל המשרד והמבנה  2.1.1

 .וקורות חיים של בעל המשרד ושל אנשי הצוות העיקריים הארגוני

רשימת מהנדסים/מודדים המועסקים בחברה ו/או עבור החברה, לרבות צילום  2.1.2

 תעודות הסמכה והשכלה. 

טופס ניסיון מקצועי על היקף פרויקטים אשר בוצעו ע"י המתכנן ורשימת  2.1.3

לעיל בנוסח המצ"ב  2.5עד  2.1עובדים של המתכנן אשר עומדים בדרישות סעיף 

 " למודעה זו.ב" נספחכ

מאושרים ע"י המזמין של הפרויקטים המהווים את הניסיון חשבונות סופיים  2.1.4

 לעיל. 2.2כאמור בסעיף 

 .2018-2019הצהרה של רו"ח על מחזור כספי לשנים  2.1.5

אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים  2.1.6

 .1976-ציבוריים, תשל"ו

גיד ברשם היה והמבקש הינו תאגיד עליו לצרף אישור תקף על רישום התא 2.1.7



 

 

החברות /שותפויות ואישור עו"ד/רו"ח על מנהלי התאגיד וזכויות החתימה 

 בתאגיד.

 לעיל. 2.5אישור/תעודת הסמכה תקפה על עמידה בתו תקן כמפורט בסעיף  2.1.8

" ג"נספח תצהיר בדבר היעדר הרשעות פליליות קודמות בנוסח המצורף כ 2.1.9

 למודעה זו.

 המלצות. 2.1.10

 :מאגר מפקחים .ג

דרישות הסף המפורטות להלן, מוזמנים בזאת להגיש בקשתם להיכלל  מפקחים העונים לכל

 :במאגר המפקחים

שנות ניסיון מקצועי מינימאלי בפיקוח על פרויקטים בתחום המים  שבעהמפקח בעל  3.1

 והביוב. 

המפקח בעל ניסיון מוכח בעבודה מול רשויות מקומיות ו/או תאגידי מים וביוב ו/או   3.2

ם ציבוריים בניהול ופיקוח על עבודות תשתיות מים ו/או משרדים ממשלתיים ו/או גופי

ביוב ובכלל זה מתן שירותי פיקוח עבור לפחות שלושה גופים ציבוריים כאמור )לפחות( 

ואילך במסגרת פרויקטים בהיקפים אשר אינם נמוכים מסך  2018בינואר  1לאחר יום 

 10.0-מיקף שלא יפחת ולפחות פרויקט אחד בה בתוספת מע"מ לכל פרויקט₪  3,000,000

 מילש"ח.

 מובהר בזאת, כי הניסיון הנדרש הינו של המציע עצמו ולא באמצעות ספק משנה מטעמו.

  .המפקח בעל תואר ראשון בהנדסה בתחום המים 3.3

 המפקח  בעל רישיון בתוקף מטעם פנקס המהנדסים והאדריכלים.   3.4

 המפקח עבר קורס מפקחי תשתיות מים וביוב של רשות המים. 3.5

היה והמפקח הינו חברה, יחולו כל התנאים כמפורט להלן על בעל משרד המפקחים שהינו מנהל 

בעל " -)להלן  1981-התאגיד ובעל השליטה במשרד, כמשמעותו בחוק הבנקאות )רישוי(, תשמ"א

"(, וכן מועסקים לפחות שני עובדים נוספים אשר יספקו אישית לחברה את השירותים המשרד

"(, ככל איש צוות עיקרי" -תחייב להעמיד עובדים אלו לטובת התאגיד )להלןבפועל, והמפקח י

דעתו שהחברה תבחר לספק שירותי פיקוח על פרויקט/ים שהתאגיד יוציא לפועל בהתאם לשיקול 

  הבלעדי והמוחלט.

 :על המפקח לצרף לבקשתו את המסמכים הבאים 3.6

המשרד והמבנה קורות חיים ו/או פרופיל התאגיד לרבות פרטים בדבר גודל  3.6.1

 .וקורות חיים של בעל המשרד ושל אנשי הצוות העיקריים הארגוני

 תעודת הסמכה  שעבר קורס מפקחי תשתיות מים וביוב של רשות המים. 3.6.2

 רשימת מהנדסים המועסקים בתאגיד, לרבות צילום תעודות הסמכה והשכלה. 3.6.3



 

 

 

טופס ניסיון מקצועי על היקף פרויקטים אשר בוצעו ע"י המפקח ורשימת  3.6.4

" ב" נספחלעיל בנוסח המצ"ב כ 3.2עובדים אשר עומדים בדרישות בסעיף 

 למודעה זו.

חשבונות סופיים מאושרים ע"י המזמין של הפרויקטים המהווים את הניסיון  3.6.5

 לעיל. 3.2כאמור בסעיף 

 .2018-2019ים הצהרה של רו"ח על מחזור כספי לשנ 3.6.6

אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים  3.6.7

 .1976-ציבוריים, תשל"ו

היה והמבקש הינו חברה עליו לצרף אישור תקף על רישום התאגיד ברשם  3.6.8

החברות /שותפויות ואישור עו"ד/רו"ח על מנהלי התאגיד וזכויות החתימה 

 בתאגיד.

 י תשתיות מים וביוב של רשות המים.מפקחאישור על מעבר קורס  3.6.9

" ג"נספח תצהיר בדבר היעדר הרשעות פליליות קודמות בנוסח המצורף כ 3.6.10

 למודעה זו.

 המלצות. 3.6.11

 :מאגר מודדים .ד

מודדים העונים לכל דרישות הסף המפורטות להלן, מוזמנים בזאת להגיש בקשתם להיכלל במאגר 

 :    המודדים

ף. מציע שהינו תאגיד, נדרש שמנהל בתוק מציע שהינו בעל רישיון מודד מוסמך 4.1

 הפרויקט מטעם המציע הינו בעלי רישיון כאמור.

 שנים, לפחות. 3מודדים מוסמכים, עם ותק של  3למציע קיימים, לפחות,   4.2

מציע שהינו בעל ניסיון מקצועי קודם ומוכח בביצוע עבודות מדידה עבור רשויות  4.3

ות ממשלתיים ו/או משרדי תכנון מים מקומיות ו/או תאגידי מים וביוב ו/או מוסד

 .2020-ו 2019, 2018וביוב, בשנים 

 שנים, לפחות. 5למציע קיים נסיון בתחום המדידה, של  4.4

השנים האחרונות  3-ממלש"ח, לפחות, בשנה, בכל אחת  3למציע קיים מחזור כספי של  4.5

 .(2017-ו 2016 ,2015)

לן על בעל משרד מדידות שהינו מנהל היה והמודד הינו חברה, יחולו כל התנאים כמפורט לה

בעל " -)להלן  1981-התאגיד ובעל השליטה במשרד, כמשמעותו בחוק הבנקאות )רישוי(, תשמ"א

  .המשרד

 



 

 

 :המודד לצרף לבקשתו את המסמכים הבאים על 4.6

קורות חיים ו/או פרופיל התאגיד לרבות פרטים בדבר גודל המשרד והמבנה  4.6.1

 .המשרד בעל וקורות חיים של הארגוני

 רשימת מודדים המועסקים בתאגיד, לרבות צילום תעודות הסמכה והשכלה. 4.6.2

טופס ניסיון מקצועי על היקף פרויקטים אשר בוצעו ע"י המודד ורשימת  4.6.3

" ב" נספחלעיל בנוסח המצ"ב כ 3.2עובדים אשר עומדים בדרישות בסעיף 

 למודעה זו.

 .2018-2019הצהרה של רו"ח על מחזור כספי לשנים  4.6.4

ור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים איש 4.6.5

 .1976-ציבוריים, תשל"ו

היה והמבקש הינו חברה עליו לצרף אישור תקף על רישום התאגיד ברשם  4.6.6

החברות /שותפויות ואישור עו"ד/רו"ח על מנהלי התאגיד וזכויות החתימה 

 בתאגיד.

" ג"נספח נוסח המצורף כתצהיר בדבר היעדר הרשעות פליליות קודמות ב 4.6.7

 למודעה זו.

 :הוראות כלליות .ה

          את הבקשה להיכלל במאגרי התאגיד בצירוף כל המסמכים יש לשלוח באמצעות מייל לכתובת: .10

handasanm@gmail.com                 

 .15:00בשעה:   21.01.2021עד לתאריך:                

מייל חוזר. הצעה שלא  עותצבאמעל מגיש הצעה לוודא את קבלת המייל וכל המצורף לו 

 הוגשה.אושרה קבלתה כאילו לא 
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 נספח א'
 
 

 
 תאריך:_______________

 לכבוד
 נווה מדבר תאגיד מים וביוב בע"מ

 
 

 טופס בקשה להצטרפות למאגר למתן שירותי תכנון / פיקוח / מודדים 
 בתחום מערכות מים ו/או ביוב

 
 

, של נווה מדבר תאגיד מים וביוב בע"מ, / מודדים הנני מבקש להיכלל במאגר מתכננים / מפקחים
 בתחום מערכות מים ו/או ביוב.

 
 

 פרטי חברה
 

  שם חברה

  ח.פ. / ת.ז.

 מספר  רחוב                                                               כתובת מלאה
 עיר  

 מיקוד

 תא דואר

 
  טלפון

  פקס

  דואר אלקטרוני

 
 

 תחום המומחיות
 

 שירותי פיקוח)    ( 
       

 שירותי תכנון)    ( 
 

 שירותי מדידה)    ( 
 
 .נא לסמן את תחום המומחיות 

 
 הנני מאשר את נכונות הפרטים לעיל.

 
 
 
 

_________________________________________________ 
 חותמת חתימה  שם מורשה החתימה  תאריך

 
 
 
 



 

 

 נספח ב'

 
 תאריך:_______________

 לכבוד
 נווה מדבר תאגיד מים וביוב בע"מ

 
 

 פירוט ניסיון מקצועי 
 

חברת המשמש כבעלים של  -)בחברה להלן פירוט ניסיון מקצועי של הח"מ,  .1
/ למדידה )מחק את המיותר(, בתחום  לתכנון הנדסי / לפיקוח____________________ 

 (.תשתיות מערכות מים ו/או ביוב
 

 הפירוט מתייחס לניסיון מקצועי בהתאם לדרישות תנאי הסף לרישום במאגר החברה:
 

שם 
 הפרויקט

מזמין 
העבודה 

)שם 
 וטלפון(

 תחום
תיאור 

 הפרויקט
מועד 
 תחילה

מועד 
 סיום

היקף 
 כספי כולל

היקף 
כספי של 

ביצוע 
בפועל נכון 

למועד 
הגשת 
 ההצעה

אחוז 
 ביצוע

                 

                 

                 

         

         

 
 הניסיון יש לצרף חשבונות סופיים מאושרים ע"י המזמין.לצורך הוכחת  .2

 

 תנאי הסף לרישום במאגר:להלן רשימת העובדים אשר עומדים בדרישות  .3
 

2.1 ______________ 

2.2 ______________ 

2.3 ______________ 

2.4 ______________ 

2.5 ______________ 
 

 הנני מתחייב לעדכן את החברה במידה ויחולו שינויים במצבת כוח האדם.                    
 
 

_________________________________________________ 
 חותמת חתימה  החתימהשם מורשה   תאריך

 
 
 

 



 

 

 נספח ג'
 
 
 

 לכבוד
 נווה מדבר תאגיד מים וביוב בע"מ

 
 

 הצהרה בדבר היעדר הרשעות פליליות קודמות/כתב אישום
 
 
 

ת.ז.__________ לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי __________אני הח"מ 
 בזאת בכתב כדלקמן:לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר 

 
 
 הנני בעל משרד לתכנון/פיקוח  )מחק את המיותר(. .1

 

השנים שקדמו לחתימתי על תצהיר זה, לא הורשעתי  בעבירה פלילית מסוג  10-הנני מאשר כי ב .2
פשע / הורשעתי בעבירה מסוג פשע __________________________________ )פרט את 

 מהות העבירה(.
 
השנים שקדמו לחתימתי על תצהיר זה, לא הורשעתי  בעבירה פלילית מסוג  10-הנני מאשר כי ב .3

עוון / הורשעתי בעבירה מסוג עוון __________________________________ )פרט את 
 מהות העבירה(.

 
הנני מאשר כי לא תלוי ועומד כנגדי כתב  אישום בגין עבירה מסוג פשע או עבירה מסוג עוון /  .4

לוי ועומד כנגדי כתב אישום בגין עבירה ____________________ )פרט )מחק את המיותר( ת
 את מהות העבירה(.

                
 

 
 _________________ 

 המצהיר חתימת                                                                                                                
 

 
 
 

 אישור עו"ד
 

הנני מאשר בזה, כי ביום ___________ הופיע בפני, עו"ד___________________, במשרדי 
ברחוב____________________, ה"ה__________________, שזיהה עצמו על ידי תעודת זהות 
מספר______________, ואחרי שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים 

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

         

 _________________ 

 _____________ עו"ד              

 

 


