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לכבוד,

מועמדים פוטנציאליים 

הנדון: הזמנה להגשת בקשות להיכלל במאגר מפקחים - מענה לשאלות הבהרה 

להלן תמצית השאלות שהופנו לחברה למשק וכלכלה בקשר עם ההזמנה שבנדון, בצירוף   .1
התייחסות החברה לשאלות. 

שאלות שהופנו לחברה ושאינן מוזכרות להלן הינן שאלות שנשאלו בלשון מעט שונה על ידי פונים   .2
שונים.

מספר 
סידורי 

הסעיף במסמכי 
ההזמנה 

מענה השאלה 

מסמכי ההזמנה נמצאים בכתובת הבאה:  איני מוצא את מסמכי ההזמנה באתר  כללי 
.1

http://www.mashcal.co.il/UsefulInf משכ"ל 

ormation/maagar/Documents/%D7

%94%D7%96%D7%9E%D7%A0%D

7%94%20%D7%9C%D7%94%D7%9

9%D7%9B%D7%9C%D7%9C%20%

D7%91%D7%9E%D7%90%D7%92%

D7%A8%20%D7%9E%D7%A4%D7

%A7%D7%97%D7%99%D7%9D.pdf 

נספח ג' יועלה לאתר בקובץ וורד לכל  אבקש לקבל את נספח ג' להזמנה כקובץ  כללי 
.2

המאוחר ב- 3.9.2017.   .PDF -ולא כ word

התשובה חיובית. כל מפקח המעוניין  האם מפקח או משרד מפקחים שעובד  כללי 
.3

לעבוד עם משכ"ל נדרש להירשם למאגר  כעת עם משכ"ל או שעבד עם משכ"ל 
ולעמוד בתנאיו.  בעבר צריך להירשם במאגר? 

ניתן להגיש מספר מפקחים, אך יש להגיש  האם ניתן לרשום למאגר כמה מפקחים?   5.3
.4

טופס בקשה נפרד לגבי כל מפקח 
המועמד להיכלל במאגר. 

יש למלא את נספח ג' בנפרד עבור כל  ככל שהמציע הוא חברה, האם נדרש  טופס הבקשה –
.5

מפקח, אך ניתן לצרף מסמכים הנוגעים  מילוי נספח ג' ונספח ד' באופן מלא לכל  נספח ג'
למשרד עצמו (לחברה) פעם אחת בלבד.   אחד ואחד מהמפקחים שהמציע מתעתד 

להגיש? 

http://www.mashcal.co.il/UsefulInformation/maagar/Documents/%D7%94%D7%96%D7%9E%D7%A0%D7%94%20%D7%9C%D7%94%D7%99%D7%9B%D7%9C%D7%9C%20%D7%91%D7%9E%D7%90%D7%92%D7%A8%20%D7%9E%D7%A4%D7%A7%D7%97%D7%99%D7%9D.pdf
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הבקשה מתקבלת. ניתן להציג תלוש שכר  מבוקש להכיר במכתב חתום ע"י רו"ח   .6.2.4
  .6

או מכתב חתום ע"י רו"ח של המשרד  של החברה המפרט מיהם בעלי המשכורת 
המאשר כי המועמד הינו שכיר במשרד. 

השכירים בחברתנו כאישור העסקה של 

שכיר וזאת במקום לצרף תלוש שכר. 

 

הבקשה מתקבלת בחלקה. לאחר סעיף  האם רשאי להגיש מועמדות אדריכל   8.1
  .7

8.1.2 למסמכי ההזמנה יתווסף סעיף  הרשום בפנקס האדריכלים? 
8.1.3. בנוסח הבא: 

"אדריכל הרשום במועד הגשת הבקשה 
בפנקס האדריכלים ובעל רשיון אדריכל, 
ובנוסף לכך עבר קורס להכשרת מפקחים 
על ידי מוסד מוכר בתחומי התשתיות 
ו/או הבינוי, כדוגמת החברה הלאומית 

לדרכים (מע"צ), משכ"ל וכד'." 

התשובה שלילית.  האם פיקוח על פרויקטים שבוצעו עבור   9.3
  .8

גופים פרטיים עומד בתנאי סעיף 9.3 
למסמכי ההזמנה? 

התשובה חיובית.  האם האגודה למען החייל נחשבת "גוף   9.3
  .9

ציבורי"? 

התשובה שלילית.  האם ביצוע ניהול ופיקוח לבניית   9.3
  .10

משרדים עבור חברת הדיור הממשלתי 

כדייר שוכר, כאשר מזמין העבודה הוא 

גוף פרטי עומד בתנאי הסף? 

התשובה שלילית.  האם במקום העתק של סיכום החשבון   9.5
  .11

הסופי ניתן להגיש אישור מעסיק או 
טבלת פרויקטים? 

התשובה שלילית.   האם יש מועד אחרון להגשת הבקשה   24.10
  .12

למאגר המפקחים ? 

 
 
 

בכל מקרה של סתירה בין האמור במסמך זה ובין האמור במסמכי ההזמנה, לרבות החוזה על   .3
נספחיו, יגבר האמור במסמך זה. 

מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי ההזמנה.   .4
      

 

בברכה, 

החברה למשק וכלכלה של 

השלטון המקומי 
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