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 הודעה על פתיחה ורישום מאגר יועצים

עיריית מודיעין מכבים רעות והחברה הכלכלית לפיתוח מודיעין עיר העתיד בע"מ מזמינות בזאת אנשי מקצוע 

שירותים במקצועות התכנון השונים  מתאימים, להציע מועמדותם להיכלל במאגר העירייה והחברה למתן

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

ומסמכים תומכים. ניתן להירשם ליותר מהתמחות אחת. רישום לבקרת תכנון באחד מהתחומים מחייב התמחות 

 בו . להלן פירוט התחומים:

 התמחות מקצוע

 גני ילדים .א אדריכלות .1

 בתי ספר .ב

 מועדוני נוער .ג

 מוזיאונים .ד

 בתי כנסת .ה

 משרדים .ו

 אצטדיון ומגרשי ספורט .ז

 מבני תרבות ואודיטוריום .ח

 תכניות בינוי עיר, אב ומתאר .ט

 ספורט ותאולמ .י

 בקרת תכנון .יא

 (M-21,P-21עיצוב פנים מבני חינוך וציבור ) .יב 

 בתי עלמין .א אדריכלות נוף .2

 מוסדות ציבורפיתוח 

 פיתוח מוסדות חינוך בתי ספר וגנים .ב

 שצ"פים גנים ציבוריים .ג

 תכנון מתקני ספורט חיצוניים  .ד

 גנים משולבים, מזרקות .ה

 בקרת תכנון .ו

 מבני חינוך וציבור .ז 
 חצרות לימודיות  .ח

 ביסוס מבנים .א יועצי קרקע .3

 מבנה כבישים .ב

 סקרי קרקע לתכנון .ג

 בקרת תכנון .ד

איכות סביבה  .4
 ואקולוגיה

 כללי .א

 כללי .א איטום .5

 מבני חינוך וציבור .ב

 תכנון מים וביוב למבנים .א מים וביוב .6

 בקרת תכנון .ב

תכנון אינסטלציה סניטרית למבני חינוך וציבור, כולל מערכות  .ג 
 אספקת מים, ביוב, ניקוז ותיעול חיצוניים

 מערכות כיבוי אש במים )ספרינקלרים( .ד 

 שחיהבריכות  –מתקני טיפול במים  .ה 

 תחנות שאיבה ומאגרי מים .ו 

 מבנים )כללי( .א קונסטרוקציה .7
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 גשרים בטון .ב

 גשרי פלדה .ג

 בתי עלמין קירות כוכים .ד

 בקרת תכנון .ה

 מבני חינוך וציבור .ו 

 בטיחות כללי .א בטיחות .8

 בטיחות אש .ב

 בטיחות עבודה .ג
 בטיחות אש, מבנה וחצר מבני ציבור  .ד

 בטיחות באש, ומבנה למבני חינוך וציבור .ה 
 בתי ספר וגניםלמבני חינוך מבנה וחצר בטיחות באש,  .ו

מתכנני חשמל  .9
 ותאורה

 חדרי טרנספורמציה .א

 מבנים כללי .ב

 תאורת חוץ .ג

 תאורת פנים .ד

 בקרת תכנון .ה
 

יועץ מערכות  .10
 מתח נמוך

 מתכנן מערכות בקרה, אזעקה, מחשוב, טלפון למבני ציבור .א
 חינוךמתכנן מערכות בקרה, אזעקה, מחשוב וטלפון למבני  .ב

 מתכנני חשמל  .11
תאורה ומתח  .12

 נמוך

חשמל תאורה ומתח נמוך )תקשורת, מערכות בקרת מבנים,  .ג
חשמל ותאורה ציבור/ כריזה, גילוי אש ועשן, מחשבים( מבני חינוך

 מבני ציבור 
 חדרי טרספורמציה .ד
 חדרי מתח גבוה .ה

 תנועה .ו תנועה וכבישים .13

 כבישים .ז

 בקרת תכנון .ח

 כללי .א מיזוג אויר .14

 תכנוןבקרת  .ב

 מבני חינוך וציבור .ג 

 כללי .א אגרונומיה .15

 סקרי עצים .ב

 העתקת עצים .ג

 ניקוז .א הידרולוגיה .16

 סקרי הידרולוגיה .ב

עריכת מכרזים  .17
 וכמאות

 חישובי כמויות .א

 עריכת מכרזים .ב

 כללי  .א תקשורת .18

 כללי .א יועצים כלכליים .19

 ליווי כלכלי בנושאי חינוך .ב 

 ליווי כלכלי בנושאי מבני חינוך וציבור .ג 

 ליווי כלכלי בנושאי הסכמי גג ו/או משרדי ממשלה .ד 

 ליווי כלכלי בנושא חירום או ביטחון )לרבות צבא או משטרה(  .ה 

 ליווי כלכלי בנושאי רווחה  .ו 

 נזיקין .א משרדי עורכי דין  .20

 דיני עבודה .ב 

 כללי .א אלומיניום .21
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 מבני חינוך וציבור .ב
 כללי .א מטבחים .22

 מבני חינוך וציבור .ב
 כללי .א מזרקות .23

 כללי .א מעליות .24

בריכות ומערכות  .25
 מים

 כללי .א

 כללי .א קרינהיעוץ  .26

 כללי .א יעוץ תרמי .27

 כללי .א הבטחת איכות .28

 כללי )בכל תחום, אנא ציינו את התחום/תחומים רלוונטיים( .א ניהול ופיקוח .29

 איכות סביבה ותסקירי איכות סביבה  איכות סביבה .30

 יועץ חסכון באנרגיה 

 יועץ תרמי 

 יועץ ומלווה בניה ירוקה 

  גיאולוגיים וקרקעי, מיפוימחקרים 

 מבני חינוך וציבור  מעליות .31

 אקוסטיקה למבני חינוך וציבור  אקוסטיקה .32

 כללי  הדמיות .33

 מבני ציבור  יועץ במה .34

 יועץ תאורה 

 יועץ אודיו 

 מבני חינוך וציבור )מרחבים מוגנים(  מיגון .35

 מבני ציבור וחינוך, תחנות השנאה  מיגון קרינה .36

 נגישות מתו"ס  נגישות .37

  נגישות שירות 

 ניהול פרויקטים  .38

 ותאום  תכנון 

 מבני ציבור וחינוך 

 ניהול, תאום ובקרת  תכנון מבני חינוך וציבור 

  אפיון פונקציונאלי והכנת פרוגרמה ומפרטים למבני ציבור וחינוך 

  ניהול פרויקט כוללני  מבני חינוך וציבור כולל עבודה מול מוסדות

 חיצוניים ומתקצבים

 שירותי מדידה כללי .39

 שירותי העתקות 

 יועץ תכנון ובניה

 מתאם עבודות תכנון ובניה

 פיקוח עבודות תכנון ובניה

 ניהול עבודות תכנון ובניה
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מועמדים המעוניינים להיכלל במאגר באחד התחומים הכלולים בו יידרשו להירשם אליו באמצעות  .1

 תוך צירוף המסמכים הנדרשים בהתאם למפורט בהמשך. maagar@hacal.co.ilהדוא"ל 

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

הכלכלית לפיתוח מודיעין  מובהר כי המאגר הינו מאגר משותף לעיריית מודיעין מכבים רעות ולחברה .3

ם במאגר העירייה ו/או במאגר החברה יהיו רשומים . יועצים אשר כבר רשומיעיר העתיד בע"מ

 אוטומטית למאגר המשותף.  

מובהר כי אין בפרסום הודעה זו ובהליך הרישום ו/או בהצטרפות למאגר כדי להבטיח ליועץ את  .4

רישומו במאגר ו/או התקשרות כלשהי ו/או היקף התקשרות כלשהו לביצוע עבודות כלשהן, והחברה 

יה מחויבת להעסיק יועץ שהצטרף למאגר. הזמנת עבודה והתקשרותה של ו/או העירייה  לא תה

העירייה ו/או החברה עם יועץ תבוצע לפי צורכי העירייה ו/או החברה בלבד ועל פי שיקול דעתה 

 הבלעדי ובהתאם לכללים ולדינים החלים על החברה ו/או העירייה.

מזכות החברה לשנות ו/או להוסיף  עדכון המאגר יבוצע לפחות פעם אחת בשנה וזאת מבלי לגרוע .5

 .קריטריונים לרישום למאגר

החברה תהא רשאית לצאת לקבלת הצעות בתחומים שאינם מפורטים במאגר זה שלא ע"פ הקבוע  .6

 בהוראות מאגר זה, והכל בהתאם להוראות כל דין.

 הצטרפות למאגר המתכננים תבוצע באופן הבא: .7

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

לאחר מילוי הטפסים עם הפרטים הנדרשים יש לחתום בחותמת וחתימה אישית ידנית  .ב

 .PDF ולסרוק את הקובץ למחשב המקומי בפורמט

 .מהמחשב PDF יש למלא כראוי את טופס האונליין הבא ולצרף את קובץ הסריקה .ג

 

  01.08.2021 תאריך אחרון לרישום למאגר יהיה ביום  .8

 

 נספחים:

 טופס בקשה להצטרפות למאגר. -נספח א' 

 הצהרה על אמיתות המידע. -נספח ב' 
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 טופס בקשה להצטרפות למאגר -נספח א' 

 

 שם המועמד/החברה/המשרד: ___________________________________

 מס' עוסק מורשה/ח.פ.: ________________________________________

 _____________________________________________מס' רישיון: ___

 מס' שנות ותק: _____________________________________________

 תחום ההתמחות: ____________________________________________

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

_________________________________________________________ 

 כתובת: ___________________________________________________

 טלפון: ___________________________________________________

 פקס: ____________________________________________________

 ____________________________________דוא"ל: _______________

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

 במאגר המתכננים שלעיל.

 חתימת המועמד/מורשי החתימה מטעם המועמד:

 שם: ______________ חתימה: _______________ תאריך: ______________

 __ חתימה: _______________ תאריך: ______________שם: ____________
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 הצהרה על אמיתות המידע -נספח ב' 

 

 אני/ו, הח"מ ___________________ ת.ז.________________, ___________________

ת.ז.________________ )בשם חברת __________________________________ ח.פ./עוסק 

__________________ ( מצהיר/ים כי הפרטים שמסרתי/נו בשאלון זה הם מלאים, נכונים מורשה 

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

 

 

________________         _____________        _____________        ___________ 

 ם                          מס' ת.ז.                             חתימהתאריך                          ש       

 

 

 

 

________________         _____________        _____________        ___________ 

 תאריך                          שם                          מס' ת.ז.                             חתימה       
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