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 בע"מ מי שמש

 

 ו יועציםו/א מודדיםו/או  נהלי פרויקטיםמהצטרפות והרשמה למאגר מתכננים ו/או 
 

מנהלי פרויקטים /או מאגר מתכננים ו/או  עדכון"( מודיעה בזאת, על תאגידה בע"מ )להלן : " מי שמש
 בתחום מערכות מים וביוב.  יועציםו/או  מודדים

 
 

 כללי

,  העומדים בדרישות שלהלן  / יועצים / מודדים יםמפקח/  מנהלי פרויקטיםמתכננים /  .1
יגישו בקשתם בכתב הרלוונטיים לתחום עיסוקם, והמעוניינים להיכלל בכל אחד מהמאגרים 

למודעה זו, בצירוף כל המסמכים  בנספח א'גבי טופס בקשת הצטרפות למאגר כמפורט -על
 שיפורטו להלן. 

מבקש להיכלל. לעניין זה, ניתן להגיש בקשה  גר הוא על מגיש הבקשה לציין במדויק באיזה מא .2
 היכלל במספר מאגרים במקביל. ל

הכללתם של המבקשים במאגרים תיעשה בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של התאגיד,  .3
בהתבסס על הנתונים והמסמכים אשר יומצאו לו. התאגיד רשאי לפי שיקול דעתו לבקש 

 הבהרות ו/או מסמכים נוספים. 
 

 

 :כללי ניםמתכנ גרמא .4

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

 

, יחולו כל התנאים כמפורט להלן על בעל משרד המתכננים שהינו מנהל  חברההיה והמתכנן הינו 
בעל " -)להלן  1981 -התאגיד ובעל השליטה במשרד, כמשמעותו בחוק הבנקאות )רישוי(, תשמ"א

 ."(המשרד
 

 מתכנן מים וביוב 

 

 מערכות מים וביוב המתכנן הוא בעל חמש שנות ניסיון מקצועי מינימאלי בתחום תכנון .4.1
 .  ו/או מכוני טיהור שפכים ו/או תחנות שאיבה  עירוניות

אשר  המתכנן בעל ניסיון מוכח בעבודה מול רשויות מקומיות ו/או תאגידי מים וביוב .4.2
ו/או משרדים ממשלתיים בתכנון  נפש 100,000מהם מונה מעל  אחת/אחדלפחות 

פרויקטים בתחום   3ובכלל זה השלמת תכנון של לפחות  ,ביובהמים וה םעבודות בתחו
₪ בתוספת  15,000,000, בהיקפים אשר אינם נמוכים מסך של העירוניים הביובוהמים 
ייקט שהושלם תכנונו הוא פרו. פרוייקט לעניין זה יחד לכל שלושת הפרויקטיםמע"מ 
 . 2015בינואר  1 לאחר

עובדים העוסקים  3לפחות  עם או קשור בהסכם התקשרות מעסיק בעצמו המתכנן .4.3
 . נדסים והאדריכליםהבפנקס המ מיםרשומתוכם  2כאשר לפחות  בתחום התכנון

המתכנן בעל תואר ראשון בהנדסה אזרחית ו/או הנדסה בתחום המים. המתכנן בעל  .4.4
 מטעם פנקס המהנדסים והאדריכלים.  רישוםו בתוקףרישיון 

 

 אדריכל

 

 , אדריכלותבתחום תכנון האדריכל הוא בעל חמש שנות ניסיון מקצועי מינימאלי  .4.5
ועדות ועדות מחוזיות, וועדות מקומיות, ותכנון מול ותכנון ערים וליווי בוניסיון 
 א"ת. נוהל מב פי -עלארציות 

אשר  ו/או תאגידי מים וביוב יות מקומיותמול רשובעל ניסיון מוכח בעבודה  האדריכל .4.6
ו/או משרדים ממשלתיים בתכנון  נפש 100,000לפחות אחת/אחד מהם מונה מעל 
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פרויקטים בתחום   3עבודות בתחום המים והביוב, ובכלל זה השלמת תכנון של לפחות 
פת ₪ בתוס 15,000,000המים והביוב העירוניים, בהיקפים אשר אינם נמוכים מסך של 

. פרוייקט לעניין זה הוא פרוייקט שהושלם תכנונו יחד לכל שלושת הפרויקטים מע"מ
 . 2015בינואר  1לאחר 

עובדים העוסקים  2לפחות עם או קשור בהסכם התקשרות מעסיק בעצמו האדריכל  .4.7
   .דסים והאדריכליםהבפנקס המנרשום מתוכם  1האדריכלות כאשר לפחות בתחום 

  ות.באדריכלבעל תואר ראשון  האדריכל .4.8

 פנקס המהנדסים והאדריכלים. רישום בבעל  האדריכל  .4.9

 

 לצרף לבקשתו את המסמכים הבאים: האדריכל/המתכנן על

לרבות פרטים בדבר גודל המשרד והמבנה  ,חברהקורות חיים ו/או פרופיל ה  4.11.1
 הארגוני.

 

צילום  , לרבות ו/או עבור החברה חברההמועסקים ב הנדסאים/רשימת מהנדסים 4.11.2
 והשכלה.   , רישוםעודות הסמכהת

 

 האדריכל/טופס ניסיון מקצועי על היקף פרויקטים אשר בוצעו ע"י המתכנן 4.11.3
אשר עומדים בדרישות לעיל בנוסח   האדריכל /ורשימת עובדים של המתכנן

  עם שיעמוד בקשר  יש לציין מי יהיה איש הצוות " למודעה זו.ב" נספחהמצ"ב כ
 . מטעם החברה התאגיד

 
 

על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים תקף ור איש 4.11.4
 . 1976-ציבוריים, תשל"ו

 

היה והמבקש הינו תאגיד עליו לצרף אישור תקף על רישום התאגיד ברשם  4.11.5
החברות /שותפויות ואישור עו"ד/רו"ח על מנהלי התאגיד וזכויות החתימה 

 בתאגיד.
 

"  ג"נספח המצורף כ ת בנוסחתצהיר בדבר היעדר הרשעות פליליות קודמו 4.11.6
 למודעה זו. 

 

 המלצות.  4.11.7

 :מפקחיםו מנהלי פרויקטיםמאגר  .5

העונים לכל דרישות הסף המפורטות להלן, מוזמנים בזאת להגיש בקשתם  מנהלי פרויקטים
 :מנהלי הפרויקטיםלהיכלל במאגר 

 

, יחולו כל התנאים כמפורט להלן על בעל משרד  חברההינו  ומנהל הפרויקטהיה  .5.1
שהינו מנהל התאגיד ובעל השליטה במשרד, כמשמעותו בחוק  טהפרויק  ימנהל

 .  "(בעל המשרד" -)להלן  1981 -הבנקאות )רישוי(, תשמ"א

ופיקוח על  בניהול בעל חמש שנות ניסיון מקצועי מינימאלי מנהל הפרויקט  .5.2
 בתחום המים והביוב.  פרויקטים

או תאגידי /ומיות ובעל ניסיון מוכח בעבודה מול רשויות מק מנהל הפרויקט .5.3
ו/או משרדים נפש  100,000אשר לפחות אחת/אחד מהם מונה מעל מים וביוב 

ובכלל זה מתן   בתחום המים והביוב,ממשלתיים בניהול ופיקוח על עבודות 
בתחום המים והביוב  פרויקטים 3על לפחות  ניהול פרויקט ופיקוחשירותי 

לעבודות מים ₪   10,000,000 העירוניים, בהיקפים אשר אינם נמוכים מסך של
. פרוייקט לעניין זה הוא יחד לכל שלושת הפרויקטיםוספת מע"מ בתוביוב 

  .2015בינואר  1פרוייקט שהושלם תכנונו לאחר 

עם לפחות שני   או קשור בהסכם התקשרות מעסיק בעצמו מנהל הפרויקט .5.4
רשומים בפנקס מהנדסים או הנדסאים מוסמכים בתחום הנדסה אזרחית, ה

 .  והאדריכליםנדסים ההמ

בעל תואר ראשון בהנדסה אזרחית ו/או הנדסה בתחום המים   מנהל הפרויקט .5.5
 הנדסאי באחד מתחומים אלו. בעל תעודת ו/או  ו/או הנדסה חקלאית
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 ו/או בעל רישיון בתוקף מטעם פנקס המהנדסים והאדריכלים מנהל הפרויקט .5.6
 . במרשם ההנדסאיםבעל תעודת רישום 

 שתו את המסמכים הבאים:ף לבקצרל מנהל הפרויקטעל  .5.7

לרבות פרטים  החברהקורות חיים ו/או פרופיל  .5.7.1
 בדבר גודל המשרד והמבנה הארגוני.

רשימת מהנדסים המועסקים בתאגיד, לרבות צילום  .5.7.2
 והשכלה.  , רישוםתעודות הסמכה

טופס ניסיון מקצועי על היקף פרויקטים אשר בוצעו   .5.7.3
ים  שר עומדורשימת עובדים א  מנהל הפרויקטע"י 

 בדרישות לעיל בנוסח המצ"ב כנספח "ב" למודעה זו. 

אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי   .5.7.4
 . 1976-חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו

עליו לצרף אישור  חברההינו  ומנהל הפרויקטהיה  .5.7.5
תקף על רישום התאגיד ברשם החברות /שותפויות 

יות יד וזכוואישור עו"ד/רו"ח על מנהלי התאג
 החתימה בתאגיד.

תצהיר בדבר היעדר הרשעות פליליות קודמות  .5.7.6
 בנוסח המצורף כנספח "ג" למודעה זו. 

 המלצות.  .5.7.7

 
 מאגר מודדים: .6

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

 

 משרד על בעלט להלן היה והמודד הינו חברה, יחולו כל התנאים כמפור .6.1
שהינו מנהל התאגיד ובעל השליטה במשרד, כמשמעותו בחוק  המודדים

   ."(בעל המשרד" -)להלן  1981 -הבנקאות )רישוי(, תשמ"א

ככל שהמודד . מדידהתחום הבבעל חמש שנות ניסיון מקצועי מינימאלי  המודד .6.2
שנים   3מודדים מוסמכים בעלי ותק של  3מועסקי בה לפחות  –הינו חברה 

 חות.  לפ

רשויות מקומיות ו/או ביצוע עבודות מדידה עבור ב על ניסיון מוכחהמודד ב .6.3
ו/או משרדי תכנון מים וביוב.  תאגידי מים וביוב ו/או משרדים ממשלתיים 

 . 2017בינואר  1לאחר  עבודת מדידה שהושלמה  היאלעניין זה עבודת מדידה 

 .מודד מוסמך בתוקףהמודד בעל רישיון  .6.4

 לצרף לבקשתו את המסמכים הבאים: המודדעל  .6.5

קורות חיים ו/או פרופיל החברה לרבות פרטים  .6.5.1
 בדבר גודל המשרד והמבנה הארגוני.

בתאגיד, לרבות צילום  מודדים המועסקים רשימת  .6.5.2
 תעודות הסמכה והשכלה. 

טופס ניסיון מקצועי על היקף פרויקטים אשר בוצעו   .6.5.3
ישות רשימת עובדים אשר עומדים בדרהמודד וע"י 

 לעיל בנוסח המצ"ב כנספח "ב" למודעה זו.

אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי   .6.5.4
 . 1976-חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו

הינו חברה עליו לצרף אישור תקף על  והמודדהיה  .6.5.5
רישום התאגיד ברשם החברות /שותפויות ואישור 
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עו"ד/רו"ח על מנהלי התאגיד וזכויות החתימה 
 אגיד.בת

תצהיר בדבר היעדר הרשעות פליליות קודמות  .6.5.6
 בנוסח המצורף כנספח "ג" למודעה זו. 

 המלצות.  .6.5.7

 

  :יועציםמאגר  .7

יועץ המגיש בקשה להיכלל במאגר היועצים לציין מהו תחום התמחותו מבין מגוון תחומי על 
 הייעוץ. 

 
 מיםתים בתחויועצים המספקים שירולרבות  – שלהלן 8סעיף ו"יועצים" לעניין סעיף זה 

יעוץ הנדסי, יעוץ  ,יעוץ קונסטרוקטציהיעוץ קרקע, אדריכלות נוף,  הבאים:
דרכים/תנועה/כבישים, יעוץ חשמל ובקרה, יעוץ הידרולוגיה, יעוץ גיאולוגיה, אגרונומיה, יעוץ 

כתיבת ספרים יועץ ל, ות מיםניעוץ צרכ, , יעוץ הפקעותאיטום, יעוץ אקוסטיקה, יעוץ בטיחות
  הנדסיים. למתקנים

 
העונים לכל דרישות הסף המפורטות להלן, מוזמנים בזאת להגיש בקשתם להיכלל  יועצים
 :היועציםבמאגר 

 

  היועצים הינו חברה, יחולו כל התנאים כמפורט להלן על בעל משרד  והיועץהיה  .7.1
שהינו מנהל התאגיד ובעל השליטה במשרד, כמשמעותו בחוק הבנקאות 

 "(. בעל המשרד" -הלן )ל 1981 -)רישוי(, תשמ"א

 . הייעוץ הרלוונטיבעל חמש שנות ניסיון מקצועי מינימאלי בתחום  היועץ .7.2

עבור רשויות מקומיות ו/או תאגידי מתן שירותי ייעוץ בעל ניסיון מוכח ב היועץ .7.3
, בתחום מים וביוב ו/או משרדים ממשלתיים ו/או משרדי תכנון מים וביוב

בינואר  1לאחר שירות שהושלם יין זה היא לענ  שירות ייעוץ. הייעוץ הרלוונטי
2015 . 

 רלוונטי בתוקף, ככל שרישיון כזה נדרש בתחום הייעוץ. בעל רישיון  היועץ .7.4

 לצרף לבקשתו את המסמכים הבאים: היועץעל  .7.5

קורות חיים ו/או פרופיל החברה לרבות פרטים  .7.5.1
 בדבר גודל המשרד והמבנה הארגוני.

, לרבות צילום  בתאגידהמועסקים  יועציםרשימת  .7.5.2
 תעודות הסמכה והשכלה. 

שירותי הייעוץ שסיפק  טופס ניסיון מקצועי על היקף  .7.5.3
רשימת עובדים  היועץ בהתאם לדרישות לעיל, וכן 

אשר עומדים בדרישות לעיל בנוסח המצ"ב כנספח  
 "ב" למודעה זו.

אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי   .7.5.4
 . 1976-ל"וחוק עסקאות גופים ציבוריים, תש

הינו חברה עליו לצרף אישור תקף על  והיועץהיה  .7.5.5
רישום התאגיד ברשם החברות /שותפויות ואישור 
עו"ד/רו"ח על מנהלי התאגיד וזכויות החתימה 

 בתאגיד.

תצהיר בדבר היעדר הרשעות פליליות קודמות  .7.5.6
 בנוסח המצורף כנספח "ג" למודעה זו. 

 המלצות.  .7.5.7
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 : מייל לכתובת בצירוף כל המסמכים יש לשלוח באמצעותד תאגיהבקשה להיכלל במאגרי ה את .8

sms.co.il-hodaya@m  12:00שעה:  , ב2020בפברואר  10 :עד לתאריך. 
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 נספח א' 
 
 
 

 
 תאריך:_______________

 לכבוד
 בע"מ מי שמש

 
 

מתכננים ו/או מנהלי פרויקטים ו/או מודדים ו/או  טופס בקשה להצטרפות למאגר 
 ם וביוברכות מיבתחום מע יועצים

 
 

של תאגיד מי  מתכננים ו/או מנהלי פרויקטים ו/או מודדים ו/או יועצים הנני מבקש להיכלל במאגר 
 , בתחום מערכות מים וביוב.שמש בע"מ

 

 
 פרטי חברה

 
  שם חברה

  ח.פ. / ת.ז.

 פררחוב                                                                מס כתובת מלאה
 ר עי 

 מיקוד

 תא דואר
 

  טלפון

  פקס

  דואר אלקטרוני

 
 

 נא לסמן את תחום המומחיות() תחום המומחיות
 

  תכנוןשירותי )    ( 
 ניהול פרויקט/פיקוחשירותי )    ( 
 שירותי מדידה)    ( 
 ___________    בתחום:, שירותי ייעוץ)    ( 

 

 
 

 י מאשר את נכונות הפרטים לעיל. הננ
 
 
 
 

_________________________________________________ 
 חותמת חתימה  שם מורשה החתימה  תאריך

 
 
 
 
 
 



 בס"ד

 

 

 
 נספח ב'

 
 תאריך:_______________

 לכבוד
 בע"מ מי שמש

 
 

 פירוט ניסיון מקצועי  
 

לתכנון /  ___________ת _חבר  להלן פירוט ניסיון מקצועי של הח"מ, המשמש כבעלים של .1
 . ביובו)מחק את המיותר(, בתחום תשתיות מערכות מים ניהול פרויקט/ למדידה / לייעוץ ל

 
 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 
 ספי כוללכ

היקף 
כספי של 

ביצוע 
בפועל נכון 

למועד 
הגשת 
 ההצעה

אחוז 
 ביצוע

                 

                 

                 

         

         

 
 להלן רשימת העובדים אשר עומדים בדרישות תנאי הסף לרישום במאגר: .2

 

2.1  ______________ 

2.2  ______________ 

2.3  ______________ 

2.4  ______ ________ 

2.5  ______________ 
 

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

_________________________________________________ 
 חותמת חתימה  שם מורשה החתימה  תאריך

 
 
 
 
 



 בס"ד

 

 

 
 נספח ג'

 
        

 תאריך:_______________ 
 

 לכבוד
 בע"מ מי שמש

 
 

 היעדר הרשעות פליליות קודמות/כתב אישום רה בדברהצה
 
 
 

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

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

 

נים שקדמו לחתימתי על תצהיר זה, לא הורשעתי  בעבירה פלילית מסוג הש 10-בהנני מאשר כי  .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

וג עוון __________________________________ )פרט את בירה מסעוון / הורשעתי בע
 מהות העבירה(.

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

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

                
 

 
  _________________ 

 המצהיר חתימת                                                                                                                
 

 
 
 

 אישור עו"ד
 

הנני מאשר בזה, כי ביום ___________ הופיע בפני, עו"ד___________________, במשרדי 
__________________, ה"ה__________________, שזיהה עצמו על ידי תעודת זהות ברחוב__

מספר______________, ואחרי שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים  
 הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.

 
         

 ______________ ___ 

 _____________ עו"ד               

 


