
 .הודעה על פתיחה ורישום מאגר יועצים

בע"מ מזמינה בזאת אנשי מקצוע מתאימים, להציע  מודיעין עיר העתידהחברה הכלכלית לפיתוח 

 ם המפורטים להלןן שירותים במקצועות התכנון השונימועמדותם להיכלל במאגר החברה למת

בחלוקה להתמחויות השונות. יש להגיש את הבקשה לרישום תוך ציון המקצוע וההתמחות ומסמכים 

מהתחומים מחייב רישום לבקרת תכנון באחד תומכים. ניתן להירשם ליותר מהתמחות אחת. 
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מועמדים המעוניינים להיכלל במאגר באחד התחומים הכלולים בו יידרשו להירשם אליו  .1

 תוך צירוף המסמכים הנדרשים בהתאם למפורט maagar@hacal.co.ilבאמצעות הדוא"ל 

 .בהמשך

 בתחום הרלוונטי חמש שנים של עבודה ניסיוןהינו  במאגר לרישום סף תנאי .2

מובהר כי אין בפרסום הודעה זו ובהליך הרישום ו/או בהצטרפות למאגר החברה כדי  .3

להבטיח ליועץ את רישומו במאגר ו/או התקשרות כלשהי ו/או היקף התקשרות כלשהו 

ץ שהצטרף למאגר החברה. לביצוע עבודות כלשהן, והחברה לא תהיה מחויבת להעסיק יוע

הזמנת עבודה והתקשרותה של החברה עם יועץ תבוצע לפי צורכי החברה בלבד ועל פי 

 ובהתאם לכללים ולדינים החלים על החברה. שיקול דעתה הבלעדי

לשנות ו/או  וזאת מבלי לגרוע מזכות החברהשנה לפחות פעם אחת ב בוצעעדכון המאגר י .4

 .רלהוסיף קריטריונים לרישום למאג

מפורטים במאגר זה שלא ע"פ שאינם תהא רשאית לצאת לקבלת הצעות בתחומים  החברה .5

 .והכל בהתאם להוראות כל דין הקבוע בהוראות מאגר זה,

 הצטרפות למאגר המתכננים תבוצע באופן הבא: .6

  להדפיסם ולמלא בהתאם. )נספח א + נספח ב( יש להוריד את טופסי הרישום .א

הפרטים הנדרשים יש לחתום בחותמת וחתימה אישית לאחר מילוי הטפסים עם  .ב
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 :נספחים
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 .למאגר להצטרפות בקשה טופס -' א נספח

 .המידע אמיתות על הצהרה -' ב נספח

  



 

 למאגר להצטרפות בקשה טופס -' א נספח

 

 : ___________________________________המשרד/החברה/המועמד שם

 .: ________________________________________פ.ח/מורשה עוסק' מס

 ________________________________________________: רישיון' מס

 : _____________________________________________ותק שנות' מס

 : ____________________________________________ההתמחות תחום

 :במאגר להירשם המועמד מעוניין הם/אליו הייעוץ י/תחום

_________________________________________________________ 

 : ___________________________________________________כתובת

 : ___________________________________________________טלפון

 : ____________________________________________________פקס

 ____________________________________: _______________ל"דוא

 להיכלל בקשות להגשת בהזמנה כמפורט, הנדרשים המסמכים כל את זה בקשה לטופס לצרף יש

 .שלעיל המתכננים במאגר

 :המועמד מטעם החתימה מורשי/המועמד חתימת

 : ______________תאריך: _______________ חתימה: ______________ שם

 : ______________תאריך: _______________ חתימה: ______________ שם

 

 



 המידע אמיתות על הצהרה -' ב נספח

 

 .________________, ___________________ז.ת___________________  מ"הח, ו/אני

____ ______________________________ חברת בשם).________________ ז.ת

 הם זה בשאלון נו/שמסרתי הפרטים כי ים/מצהיר( __________________  מורשה עוסק./פ.ח

 .בחוק הקבועים העונשים נו/לי צפויים, ולא במידה וכי ומהימנים נכונים, מלאים

 

 

 ___________        _____________       _____________         ________________ 

 חתימה                             .ז.ת' מס                          םש                          תאריך       

 

 

 

 

 ___________        _____________       _____________         ________________ 

 חתימה                             .ז.ת' מס                          שם                          תאריך       

 


