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 פ ר ו ט ו ק ו ל

 2022 רנובמבב 10ישיבת וועדת מכרזים מתאריך 
 ציונה תי ייעוץ קונסטרוקציה לעיריית נסלמתן שירו – 2219/מכרז פומבי מס' 

 החלטה 
 

נאור , ומ"מ רה"ע סגנית –ני אהרוסמדר יו"ר הוועדה,  –: אריאל אלמוג חברי הוועדה
 רה"ע. סגן –ירושלמי 

 
עו"ד דוד רן היועצת המשפטית לעירייה,  -כהן -עו"ד שולמית מנדלמן :מוזמנים

מכרזים  ממונה תחום -יעל ישראליעו"ד למכרז,  היועמ"ש -יה
תכנון  -נעמה רוטברטמנהל אגף הנדסה,  -בועז גמליאלוהתקשרויות, 

 רכזת מכרזים. -לבני דנה , אגף הנדסה -עיר
 

, הוועדה קיימה את הישיבה באמצעות "זום" )פלטפורמה לשיח קבוצתי בהסכמת הנוכחים
 בווידאו(.

 :דעתו בפני הועדה את חוות למכרז הציגהיועמ"ש  – עו"ד דוד רן יה

 כללי .1

 
"( את המכרז העירייהפרסמה עיריית נס ציונה )להלן: " 2022אוגוסט במהלך חודש  .1.1

 "(.המכרז)להלן: " לעיריית נס ציונה ייעוץ קונסטרוקציה שירותי מתןל שבנדון
 

 המכרז חולק לשני פרקים ובכל פרק נקבע מספר הזוכים המרביים כמפורט להלן: .1.2
 

 מספר זוכים שם הפרק פרק
 זוכים 5עד  מ"ר. 1,000 עדשירותי ייעוץ קונסטרוקציה  א'
 זוכים 5עד  מ"ר. 1,000 מעלשירותי ייעוץ קונסטרוקציה  ב'

 
 נקבע כי:  .1.3

 
כל משתתף יוכל להגיש הצעה לאחד הפרקים או יותר לפי שיקול דעתו ובכפוף  .א

 לעמידה בתנאי הסף לאותו הפרק. 
 
)איכות + מחיר( באמות המידה  בהתאם לציון המצרפי כי בכל פרק יקבעו זוכים .ב

 .הקבועות במכרז זה להלן
 

לניסיון קודם נדרש והעסקת צוות מקצועי בהתאמה לכל  במכרז נקבעו תנאי סף הנוגעים .1.4
 אחד מהפרקים במכרז )תנאי סף שונים לפרקים השונים(, רכישת מסמכי המכרז וכיו'.

 
עוד נקבעו במכרז אמות מידה לבחינת ההצעות אשר כללו, מלבד הצעת המחיר גם אמות 

   מידה ביחס לאיכות המציע )כפי שיפורט להלן(.
 

מכרז היו בתצורה של שיעור מ"עלות הפרויקט" כהגדרת מונח זה במכרז. הצעות המחיר ב .1.5
 .3%-ולא ניתן להגיש שיעור נמוך מ 6%נקבע כי לא ניתן להציע שיעור העולה על 
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 :ההצעות .2
 

+ מעטפת אומדן  הצעות 10הוגשו במועד האחרון להגשת הצעות במכרז, נמצא כי  .2.1
 כדלקמן:

 
 הצעה לפרק ב' הצעה לפרק א' שם המציע מס"ד
 4.6% 5.2% אנונו רפי הנדסת מבנים בע"מ  .1
 4.25% 4.45% י. שרון מהנדסים בע"מ  .2
 3.59% 3.95% אברמוב אדריכלות והנדסה בע"מ  .3
 3.2% 4.45% אדר י.ב. הנדסת מבנים בע"מ  .4
 3% 5.5% שמעון חן הנדסה בע"מ  .5
 3% 3.2% ראיד ג'ריס  .6
 3.44% 4.3% נחום מהנדסים יועצים בע"מ-מיכלסון  .7
 4% 5% בסול מהנדסים ויועצים  .8
 5.8% 6% א. טייב הנדסה בע"מ  .9

 XXX 5% גדעון זולקוב מהנדסים יועצים בע"מ  .10
 4% 4.5% אומדן  .11

 
 

ההצעות נבדקו על ידי הח"מ וצוות משרדו בהיבט העמידה בתנאי הסף ושלמות  .2.2
 ההצעות. 

 
 לאחר מס' השלמות טכניות הממצאים הם כדלקמן: .2.3

 
 כלל המציעים עומדים בתנאי הסף והגישו הצעה כנדרש. –פרק א'  .א
 3מציעים לא עומדים בתנאי הסף כמפורט בסעיף  10מתוך  3נמצא כי  –פרק ב'  .ב

 להלן.
 

 .1כנספח טבלת פירוט ביחס לעמידה בתנאי הסף ושלמות ההצעה מצ"ב ומסומנת 
 
 

 אי עמידה בתנאי סף בפרק ב': .3

 
 י. שרון מהנדסים בע"מ .3.1

 
 קבע כי המשתתף: 3.5תנאי הסף שבסעיף  .א

 
)שלושה( מהנדסים רשומים  3מעסיק, ביחסי עובד ומעביד )לא פרילנסר( לכל הפחות "

שנים. אין  3שנים לפחות וכל היתר בעלי וותק של  לפחות  5אחד מהם בעל וותק של 
 "מניעה שבעלי המשתתף יהא אחד משלושת המהנדסים כאמור.

 
 נדסים הבאים )גם לאחר מכתב פניה שנשלח אליו(:המשתתף הציג שלושה מה .ב

 
 אדם שיסאת ירדן גרינברג שרון יהודה שם

שנות  3הוצהר על  שנים 19 שנות וותק
וותק. בפועל 

בבדיקת תעודות 
הרישום של מר 

גרינברג שנות 
הוותק שלו נכון 

למועד הגשת 
ההצעות במכרז 

2.10. 

גם לאחר מענה 
למכתב השלמה לא 
צוין מס' שנות ותק 

 ביחס לנ"ל. 
כמו כן, לא צורפו 

תעודות השכלה 
ורישום בפנקס 

המהנדסים 
 והאדריכלים
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לאור האמור לעיל, ההמלצה היא לקבוע כי המשתתף אינו עומד בתנאי הסף שבסעיף  .ג
 ומשכך הצעתו במכרז, בפרק ב', פסולה. 3.5

 
 בע"מאדר י.ב. הנדסת מבנים  .3.2

 
 קבע כי המשתתף: 3.5תנאי הסף שבסעיף  .א

 
)שלושה( מהנדסים רשומים  3מעסיק, ביחסי עובד ומעביד )לא פרילנסר( לכל הפחות "

שנים. אין  3שנים לפחות וכל היתר בעלי וותק של  לפחות  5אחד מהם בעל וותק של 
 "מניעה שבעלי המשתתף יהא אחד משלושת המהנדסים כאמור.

 
 ושה מהנדסים הבאים )גם לאחר מכתב פניה שנשלח אליו(:המשתתף הציג של .ב

 
יצחק  שם

 קאודרס
 אסף לייכט אסף ייפת

מבדיקת הרישום של מר לייכט  שנים 4 שנים 16 שנות וותק
בפנקס המהנדסים והאדריכלים 
 3עולה כי הנ"ל אינו בעל ותק של 

שנים כפי שצוין בטבלה, אלא של 
 .שנתיים בלבד

 
למשתתף במענה למכתב שנשלח 

 על ידי העירייה השיב המציע:
 
אסף לייכט קיבל תואר מהנדס "
, אסף עובד כמתכנן כבר 1/9/20-ב

 "שנים 3, כמעט 2020מינואר 
 

 
לאור האמור לעיל, ההמלצה היא לקבוע כי המשתתף אינו עומד בתנאי הסף שבסעיף  .ג

 ומשכך הצעתו במכרז, בפרק ב', פסולה. 3.5
 
 

 ראיד ג'ריס .3.3
 

 קבע כי המשתתף: 3.5שבסעיף תנאי הסף  .א

 
)שלושה( מהנדסים רשומים  3מעסיק, ביחסי עובד ומעביד )לא פרילנסר( לכל הפחות "

שנים. אין  3שנים לפחות וכל היתר בעלי וותק של  לפחות  5אחד מהם בעל וותק של 
 "מניעה שבעלי המשתתף יהא אחד משלושת המהנדסים כאמור.

 
קאסם ;  שנות ניסיון 3-פחות מ  -נדב מורד  ובדים: המציע צירף תעודות ביחס לשני ע .ב

 פחות משנת ותק אחת.  -בכרי 

 
 המשתתף לא השיב למכתב ההבהרות אשר נשלח אליו. .ג
 

לאור האמור לעיל, ההמלצה היא לקבוע כי המשתתף אינו עומד בתנאי הסף שבסעיף  .ד
 ומשכך הצעתו במכרז, בפרק ב', פסולה. 3.5

 
 

 בחינת ההצעות:  .4
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 כפי שנקבעו במכרז:  אמות המידהלהלן פירוט  .4.1
 

ניקוד  אופן הבדיקה אמת מידה
 מרבי

 אופן הניקוד

הצעת המחיר תוגש על  הצעת המחיר
גבי מסמך ג' והיא 

תהא בתצורת שיעור 
מתוך היקף הפרויקט 

 ללא מע"מ.

בכל אחד מהפרקים המציעים יקבלו ניקוד  30
 בהתאם לנוסחא הבאה:

A - .הצעת המשתתף 

30 − ((𝐴 − 3) × 10) =  ניקוד  המחיר

הזמנות 
חוזרות מהגוף 

 הציבורי

על "גופים ציבוריים"   1המשתתף יפרט במסמך ג' 20 1פירוט במסמך ג'
בתחום ייעוץ  עבודות לפחות 3אשר הזמינו ממנו 

 .2022 - 2017הקונסטרוקציה במהלך 

רשויות מקומיות, תאגיד מקומי,  – "גוף ציבורי"
משרדי ממשלה, חברות ממשלתיות, גופי סמך, 

תאגידי מים וביוב, מקורות, חח"י, משטרה, 
 צה"ל, קופ"ח.

 2-בגין כל "גוף ציבורי" יהא זכאי המשתתף ל
 נקודות.

בגין "גוף ציבורי" שהוא "רשות מקומית" יהא 
 נקודות. 4-זכאי המשתתף ל

 כהגדרתה בדין. –" רשות מקומית"

ניסיון קודם 
מעבר לנדרש 
 בתנאי הסף  

 20 1פירוט במסמך ג'
כל עבודה נוספת אשר בוצעה על ידי המשתתף, 

, מעבר לחמש 2022 – 2017במהלך השנים 
העבודות הנדרשות בתנאי הסף אשר כללו ייעוץ 

הנדסי ותכנון קונסטרוקציה למבנים )חדשים 
נקודות  4-ו/או קיימים(  תזכה את המשתתף ב

 נקודות אפשריות. 20עד 

כמות 
המלצות 

טובות 
מגופים 

 ציבוריים

המלצות שיצורפו 
ויעמדו בתנאים 

הנדרשים בעמודה 
 השמאלית.

 

15 
בגין כל המלצה אשר עומדת בכללים שלהלן יהא 

נקודות  15נקודות עד  3-זכאי המשתתף ל
 אפשריות.

 ההמלצה חתומה. .1
 ואילך. 2018ההמלצה היא משנת  .2
לא  –היא חיובית  ההמלצה .3

 אינפורמטיבית בלבד.
ההמלצה היא בגין שירותי ייעוץ/תכנון  .4

 קונסטרוקציה.

שיחות עם 
מזמיני 
עבודות 
 קודמות

שיחות עם מזמיני 
 עבודות קודמות

 

מזמיני עבודות  3העירייה תיצור קשר עם עד  15
קודמות של המשתתף ותשאל אותם שאלות 

 .2זהות בהתאם לקבוע במסמך ג'

 
 

על ידי משרדנו בהתאם למסמכים והאישורים אשר הוצגו על ידי נו נבח -ות המידה אמ .4.2
 התקשרויות לממליצים בוצעו על ידי העירייה ו/או מי מטעמה. המשתתפים.
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 ניקוד: .5
 

 .למסמך סיכום זה 2כנספח , פירוט הניקוד מצורף של כל המדדים תמציתילהלן ניקוד 
 

 פרק א':
 

 
 
 

  פרק ב':
 

גדעון  
זולקוב 

מהנדסים 
 יועצים

אנונו 
רפי 

הנדסת 
 מבנים

אברמוב 
 אדריכלות

שמעון 
חן 

 הנדסה

-מיכלסון
נחום 

מהנדסים 
 יועצים

בסול 
 מהנדסים

א. טייב 
 הנדסה

 2 20 25.6 30 24.1 14 10.00 הצעת המחיר
הזמנות חוזרות 
 14 20 10 20 20 20 20 מהגוף הציבורי

ניסיון קודם מעבר 
 8 0 12 20 20 20 20 לנדרש בתנאי הסף  

כמות המלצות טובות 
 3 15 6 12 9 6 6 מגופים ציבוריים

שיחות עם מזמיני 
 15 13 14.5 12.75 15 14 13.75 עבודות קודמות

 42 68 68.1 94.75 88.1 74 69.75 סה"כ
 
 

 המלצות: .6

 
 המלצות לפסילה )פרק ב' בלבד( .6.1

 
 המשתתפים )בפרק ב' בלבד(: לפסול את הצעת

אנונו  
רפי 

הנדסת 
 מבנים

י. שרון 
 מהנדסים

אברמוב 
 אדריכלות

אדר י.ב. 
הנדסת 

 מבנים

שמעון 
חן 

 הנדסה

ראיד 
 ג'ריס

-מיכלסון
נחום 

מהנדסים 
 יועצים

בסול 
 מהנדסים

א. טייב 
 הנדסה

הצעת 
 0.00 10.00 17.00 28.00 5.00 15.50 20.50 15.50 8.00 המחיר

הזמנות 
חוזרות 
מהגוף 

 הציבורי

20 8 20 20 20 20 10 20 14 

ניסיון 
קודם מעבר 

לנדרש 
 בתנאי הסף  

20 20 20 20 20 20 12 16 8 

כמות 
המלצות 

טובות 
מגופים 

 ציבוריים

6 3 9 6 9 15 6 15 3 

שיחות עם 
מזמיני 
עבודות 
 קודמות

14 14.25 15 12.25 12.75 14.5 14.5 13 15 

 40 74 59.5 97.5 66.75 73.75 84.5 60.75 68 סה"כ
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 .מהנדסים בע"מי. שרון 
 .אדר י.ב. הנדסת מבנים בע"מ

 .ראיד ג'ריס
 

 .כמפורט במסמך זה לעיל 3.5בשל אי עמידה בתנאי הסף שבסעיף , בפרק ב'
 

 המלצות לזוכים .6.2
 

לאור כללי המכרז להלן רשימת חמשת המציעים אשר קיבלו את הניקוד הגבוה ביותר 
 בפרקים כדלקמן:בכל אחד מהפרקים וההמלצה היא לקבוע אותם כזוכים 

 
 פרק א':

 
 .אברמוב אדריכלות והנדסה בע"מ  .א

 .אדר י.ב. הנדסת מבנים בע"מ  .ב

 .שמעון חן הנדסה בע"מ  .ג

 .ראיד ג'ריס  .ד

 .בסול מהנדסים ויועצים  .ה
 

 פרק ב':
 
 .אנונו רפי הנדסת מבנים בע"מ  .א

 .אברמוב אדריכלות והנדסה בע"מ .ב

 .שמעון חן הנדסה בע"מ .ג

 .יועצים בע"מנחום מהנדסים -מיכלסון  .ד

 .גדעון זולקוב מהנדסים יועצים בע"מ  .ה
 

 החלטה .7
 

 -עו"ד דוד רן יהת ולאור האמור לעיל ובהתאם להוראות המכרז הוועדה מאמצת את המלצ

 :ומחליטההיועמ"ש למכרז, 

מחמת אי עמידה בתנאי  ,בלבד' ב בפרקלהלן  המפורטיםאת הצעת המשתתפים  לפסול .א

 כמפורט במסמך הסיכום: 3.5הסף שבסעיף 

 

 .י. שרון מהנדסים בע"מ
 .אדר י.ב. הנדסת מבנים בע"מ

 .ראיד ג'ריס
 

 

 :יםלמציע למסור את ביצוע העבודות נשוא המכרזלהמליץ לראש העיר  .ב

 בפרק א':
 

 .אברמוב אדריכלות והנדסה בע"מ  .א

 .אדר י.ב. הנדסת מבנים בע"מ  .ב

 .חן הנדסה בע"משמעון  .ג

 .ראיד ג'ריס  .ד

 .בסול מהנדסים ויועצים .ה
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 בפרק ב':
 
 .אנונו רפי הנדסת מבנים בע"מ  .א

 .אברמוב אדריכלות והנדסה בע"מ  .ב

 .שמעון חן הנדסה בע"מ    .ג

 .נחום מהנדסים יועצים בע"מ-מיכלסון  .ד
 .גדעון זולקוב מהנדסים יועצים בע"מ  .ה

 הגבוה ביותר.אשר קיבלו את הניקוד המצרפי )איכות + מחיר( 
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 לפרק א'טבלת פירוט ביחס לעמידה בתנאי הסף ושלמות ההצעה  -1נספח 
 

 

מכרז מסגרת מס' 19/2022

למתן שירותי ייעוץ קונסטרוקציה לעיריית נס ציונה

אנונו רפי הנדסת מבנים בע"מ סעיף

ח.פ. 513754564

י. שרון מהנדסים בע"מ 

ח.פ. 516217007

אברמוב אדריכלות והנדסה בע"מ

ח.פ. 513341016

אדר י.ב. הנדסת מבנים בע"מ 

ח.פ. 515993988

שמעון חן הנדסה בע"מ

ח.פ. 512112392

ראיד ג'ריס 

ע.מ. 049839095

מיכלסון-נחום מהנדסים יועצים בע"מ

ח.פ. 516516275

בסול מהנדסים ויועצים

ע.מ. 029826740

א. טייב הנדסה בע"מ

ח.פ. 512094350

מציע המנהל פנקסים בהתאם לפקודת מס הכנסה ותיק מס ערך 

מוסף.

המשתתף יצרף אישור על היותו עוסק מורשה מאת שלטונות מס 

ערך מוסף, אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות על פי חוק 

עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות 

מס(, תשל"ו- 1976.

3.1

8.1

v

צורף העתק תעודת עוסק מורשה + אישור 

על ניהול פנקסים ואישור על ניכוי מס 

במקור בתוקף ע"ש המציע 

v

צורף העתק תעודת עוסק מורשה + אישור 

על ניהול פנקסים ואישור על ניכוי מס 

במקור בתוקף ע"ש המציע 

v

צורף העתק תעודת עוסק מורשה + אישור 

על ניהול פנקסים ואישור על ניכוי מס 

במקור בתוקף ע"ש המציע 

v

צורף העתק תעודת עוסק מורשה + אישור 

על ניהול פנקסים ואישור על ניכוי מס 

במקור בתוקף ע"ש המציע 

v

צורף אישור על ניהול פנקסים ואישור על 

ניכוי מס במקור בתוקף ע"ש המציע 

v

צורף העתק תעודת עוסק מורשה + אישור 

על ניהול פנקסים ואישור על ניכוי מס 

במקור בתוקף ע"ש המציע 

v

צורף העתק תעודת עוסק מורשה + 

אישור על ניהול פנקסים ואישור על ניכוי 

מס במקור בתוקף ע"ש המציע

v

צורף העתק תעודת עוסק מורשה + 

אישור על ניהול פנקסים ואישור על ניכוי 

מס במקור בתוקף ע"ש המציע

v

צורף העתק תעודת עוסק מורשה + 

אישור על ניהול פנקסים ואישור על ניכוי 

מס במקור בתוקף ע"ש המציע

3.2קבלה  על רכישת מסמכי המכרז  300 ₪ .

8.2
vvvvvvvvv

הוא או מי מבעליו או מי ממנהליו, בעל תואר בהנדסה אזרחית או 

הנדסת בניין ורשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים במדור מבנים.

להוכחת עמידתו בתנאי הסף שבסעיף 3.3 יצרף המשתתף העתק 

של התעודה על שמו או על שם מי ממנהליו או על שם מי מבעליו 

כנדרש בתנאי הסף שם.

3.3

8.3v

צורפה תעודה מוסמך למדעים בהנדסה 

אזרחית ע"ש רפי אונונו )בעלים( מאת 

הטכניון + העתק רישום בפנקס 

המהנדסים והאדריכלים בענף הנדסה 

אזרחית במדור מבנים.    

v

צורפה תעודת בוגר בהנדסה אזרחית ע"ש 

יהודה שרון מאת אוניברסיטת אריאל. 

צורף העתק רישום בפנקס המהנדסים 

והאדריכלים בענף הנדסה אזרחית במדור 

מבנים + העתק רישיון בתוקף.

v

 צורפה תעודת מ.א. הנדסה אזרחית מדור

 הנדסה חקלאית ע"ש נתן אברמוב

 )בעלים(+העתק רישום בפנקס

 המהנדסים והאדריכלים מדור מבנים

v

 צורפה תעודת מוסמך למדעים בהנדסת

 בניין ע"ש יצחק קאודרס )בעלים( מאת

 אוניברסיטת בן גוריון + העתק רישום

 בפנקס המהנדסים והאדריכלים בענף

 הנדסה אזרחית במדור מבנים

 v

צורפה תעודת מוסמך למדעים בהנדסה 

אזרחית ע"ש שמעון חן  )בעלים( מאת 

הטכניון + רישיון מהנדס בתוקף מדור 

מבנים.

v 

 צורפה תעודת מגיסטר למדעים בהנדסה

 אזרחית - הנדסת מבנים ע"ש ראיד

 ג'יריס )בעלים(  מאת הטכניון + העתק

 רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים

במדור מבנים

v

 צורפה תעודת מוסמך למדעים בהנדסת

 בניין ע"ש מיכלסון יחיאל )בעלים( מאת

 הטכניון + העתק רישום בפנקס

 המהנדסים והאדריכלים בענף הנדסה

 אזרחית במדור מבנים

v

 צורפה תעודת מגיסטר למדעים בהנדסה

 אזרחית )הנדסת מבנים( ע"ש ויסאם

 בסול )בעלים( מאת הטכניון+העתק

 רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים

.ורישיון מהנדס בתוקף מדור מבנים

v

 צורפה תעודה השקולה לתואר שני

 בהנדסה אזרחית ע"ש דמיטרי שבודיאש

 ראש מח' הנדסה אזרחית ומנהל)

 המשרד( מאת המכון להנדסת תחבורה

 במסילות ברה"מ + העתק רישום בפנקס

 המהנדסים והאדריכלים בענף הנדסה

.אזרחית מדור מבנים

ביצע בעצמו, במהלך השנים 2017 – 2022, חמש עבודות לפחות אשר 

כללו ייעוץ הנדסי ותכנון קונסטרוקציה למבנים )חדשים ו/או 

קיימים( בהיקף מצטבר )שווי פרויקט( של 7,000,000 ₪ )לא כולל 

מע"מ( כאשר השווי הכספי של אחד הפרויקט עמד על לפחות 

2,000,000 ₪ )לא כולל מע"מ(.

להוכחת עמידתו בתנאי הסף שבסעיף 3.4 וכן לצורך קבלת ניקוד 

איכות, יצרף המציע את מסמך ג'1 מלא ומושלם ויצרף אליו כל 

מסמך נדרש שם, אם נדרש.

3.4

8.4

v

1. עיריית טירת כרמל - גני ילדים. 

 .2021 - 2018

8 מיליון ₪. 

2. עיריית אילת - חיזוק 5 בתי ספר מרעידת 

אדמה. 2017 - 2019. 15 מיליון ₪. 

3. משרד הבריאות - טיפול נמרץ ממוגן בית 

חולים זיו צפת.

 2023 - 2019

30 מיליון ₪. 

4. עיריית קריית מוצקין - מבנה משרדים 

6,000 מ"ר. 

2016 - 2019.  30 מיליון ש"ח. 

5. עיריית ראש העין - בית ספר 8,000 מ"ר. 

. 2018 - 2015

 25 מיליון ש"ח. 

v

1. קמרון אחזקות קריה מציון בע"מ - בניין 

שרי ישראל - 2021.

225 מיליון ₪. 

2. קרית הרבנים בע"מ - פרויקט תובל 

שלושה מגדלים עם חניון משותף - 2022.

150 מיליון ₪. 

3. חברה קדישא - בית עלמין גבעת שאול 

בניין קומות - 2021. 

180 מיליון ₪. 

4. מגשימים נכסים - שרירא 17 - 19 ראשון 

לציון - 2022. 

35 מיליון ש"ח. 

5. מגשימים נכסים - הרצל 27 כפר סבא.

 .2022

80 מיליון ש"ח.

v

1. מ.מ. קרני שומרון - בית ספר לפיד - 

 .2018 - 2017

מעל 2 מיליון ₪. 

2. עיריית נס ציונה - מגרש אימונים - 

 .2021 - 2020

מעל 7 מיליון ₪. 

3. עיריית נס ציונה - פארק ספורט - 

 .2022 - 2021

מעל 7 מיליון ₪. 

4. מ.א. מטה יהודה - מרכז קהילתי נווה 

אילן, בית כנסת וגנים - 

 .2022 - 2019

מעל 4 מיליון ש"ח. 

5. עיריית קריית גת - יד לבנים - 

 .2022 - 2017

מעל 8 מיליון ש"ח.

v

1. עיריית אופקים - מרכז רב שירותי - 

 .2021

2.5 מיליון ₪. 

2. מ.א. רמת נגב - הרחבת בית ספר 

משאבים - 2021. 

1.5 מיליון ₪. 

3. חכ"ל אופקים - בי"ס מעלות חיה, 

אופקים - 2019. 

5 מיליון ₪. 

4. חכ"ל ירוחם - מקווה - 2021. 

4 מיליון ₪. 

5. פישר אלחנני אדריכלים - 

מבנה רווחה תל שבע - 2019. 

2.5 מיליון ש"ח.

v

1. עיריית גבעתיים - גן ילדים רח' פטאי - 

 .2021 - 2020

כ - 11.3 מיליון ₪. 

2. החברה לפיתוח פתח תקווה - בית יעקב - 

 .2022 - 2021

כ - 12 מיליון ₪. 

3. אוניברסיטת אריאל - אודיטוריום גרובר 

קמפוס אדריכלות - 2022. 

כ - 10 מיליון ₪. 

4. עיריית פתח תקווה - בי"ס הס מבנה חדש 

לכיתות א' - ב' - 

 .2019 - 2018

כ - 9 מיליון ש"ח. 

5. עיריית בני ברק - סמינר וולף אולם 

כנסים - 2020 - 2021.

כ - 7 מיליון ש"ח. 

v

1. מ.מ. כפר תבור - בית כנסת - 2022.

 .₪ 2,064,345

2. מ.מ. בסמת טבעון - שדרוג בי"ס יסודי 

לרעידות אדמה - 2017. 

 .₪ 2,200,000

3. מ.א. מטה אשר - שדרוג בי"ס סולם צור 

בגשר הזיו לרעידות אדמה - 

.2022 - 2021

 .₪ 3,300,000

4. מ.מ. כיסרא סמיע - שדרוג בי"ס יסודי 

אלמנרה לרעידות אדמה - 

 .2021 - 2020

3,200,000 ש"ח. 

5. עיריית קריית ביאליק - שדרוגד בי"ס 

אורט ביאליק מבנה 200 לרעידות אדמה - 

 .2020

3,300,000 ש"ח.

v

1. החברה לשיקום ופיתוח הרובע היהודי - 

בית כנסת "תפארת ישראל" - 2022. 

17 מיליון ₪. 

2. הקרן למורשת הכותל המערבי - חפירת 

רחבת הכותל המערבי - 2021. 

15 מיליון ₪. 

3. משטרת ישראל - "מבנה 6" משמר איילון 

.2019 -

7 מיליון ₪. 

4. הדסה עין כרם - אגף האם והילד - 2022.

4 מיליון ש"ח. 

5. משטרת ישראל - משל"ט ש"י - 2021.

8 מיליון ש"ח.

v

1. עיריית חדרה - תכנוןויעוץ קונסטרוקציה 

בי"ס תיכון חופים אגף A מבנה בעל 3 

קומות - 12/2018 - 12/2021.

 .₪ 16,900,000

2. עיריית חדרה - תכנון ויעוץ 

קונסטרוקציה אולם ספורט חופים - 

 - 8/2022 - 12/2020

15 מיליון ש"ח. 

3. עיריית חדרה - תכנון ויעוץ 

קונסטרוקציה מרכז הוליסטי לגיל הרך - 

 - 07/2022 - 12/2021

11,500,000 ש"ח. 

4. עיריית קריית מוצקין - תכנון ויעוץ 

קונסטרוקציה אולם ספורט - 

 - 06/2020 - 06/2018

14,500,000 ש"ח. 

5. עיריית קריית מוצקין - תכנון ויעוץ 

קונסטרוקציה בי"ס חדשני אחדות - 

 - 10/2020 - 6/2018

 .₪ 24,800,000

v

1. מפעלי ים המלח - קרית קבלנים - 2018 - 

30 מיליון ₪. 

2. מפעלי ים המלח - צומת סרטים??? - 

2017 - 2020 - 18 מיליון ₪. 

3. רותם אמפרט - מחסן - 2019 - 2020 - 

5.7 מיליון ₪. 

4. בי ג'י בונד - קו אבקות. - 2020 - 

15 מיליון ש"ח. 

5. מקורות - חוות איחסון כימיקלים צלמון 

- 2022 - 8 מיליון ש"ח.

מעסיק, ביחסי עובד ומעביד )לא פרילנסר( לכל הפחות מהנדס אחד 

רשום בעל וותק של 3 שנים לפחות . אין מניעה שבעלי המשתתף 

יהא המהנדס כאמור.

להוכחת עמידתו בתנאי הסף שבסעיף 3.5, יפרט המציע על 

המהנדסים המועסקים על ידי במסמך ג'1 וכן יצרף תעודות השכלה 

ורישום של שמם כנדרש בתנאי הסף.

3.5

8.5

v

אנונו רפי 

ת.ז. 029462397

24 שנות ותק. 

צורפה תעודת השכלה ע"ש אנונו רפי 

והעתק רישום בנפקס המהנדסים 

והאדריכלים.

v

ירדן גרינברג

ת.ז. 305071482

3 שנות ותק. 

צורפה תעדת השכלה ורישום בפנקס 

המהנדסים והאדריכלים.

v

נתן אברמוב 

ת.ז. 306012899

מעל 45 שנות ותק. 

צורפה תעודת השכלה ורישום בפנקס 

המהנדסים והאדריכלים. 

v

יצחק קאודרס

ת.ז. 036008449

16 שנות ותק 

צורפה תעודת השכלה ורישום בפנקס 

המהנדסים והאדריכלים.

v

שמעון חן

ת.ז. 055379515

38 שנות ותק

v

ראיד ג'ריס

ת.ז. 049839095

17 שנות ותק

צורפה תעודת השכלה ורישום בפנקס 

המהנדסים והאדריכלים.

v

מיכלסון יחיאל

ת.ז. 051061893

45 שנות ותק

צורפה תעודת מוסמך להנדסה אזרחית 

מהטכניון והתק רישום בפנקס 

המהנדסים והאדריכלים.

v

ויסאם בסול 

ת.ז. 029826740

22 שנות ותק

צורפה תעודת מגיסטר למדעים בהנדסה 

אזרחית )הנדסת מבנים( מאת 

הטכניון+העתק רישום בפנקס 

המהנדסים והאדריכלים ורישיון מהנדס 

בתוקף מדור מבנים

v

דמיטרי שבודיאש

ת.ז. 304599988

מעל 15 שנות ותק

באם ההצעה מוגשת על ידי תאגיד, יש לצרף תעודת רישום התאגיד, 

מספרו ואישור עו"ד/רו"ח לגבי האנשים המוסמכים לחתום בשם 

התאגיד וסמכותם לחייב את התאגיד בחתימתם.

8.6v

 צורפה תעודת רישום תאגיד + אישור עו"ד

על חתימות

v

 צורפה תעודת רישום תאגיד + אישור עו"ד

על חתימות

v

 צורפה תעודת רישום תאגיד + אישור עו"ד

על חתימות

v

 צורפה תעודת רישום תאגיד + אישור עו"ד

על חתימות
גם לאחר מענה למכתב השלמות, לא 

צורף העתק תעודת רישום תאגיד

vלא רלוונטי - ע.מ.

 צורפה תעודת רישום תאגיד + אישור עו"ד

על חתימות

vלא רלוונטי - ע.מ.

 צורפה תעודת רישום תאגיד + אישור עו"ד

על חתימות

כלל מסמכי המכרז + העתק שאלות ששלח המציע וכן העתק 

התשובות שניתנו על ידי העירייה גם אם לא שאל המציע אף שאלה, 

כאמור בסעיף 6 לעיל.

8.7

vvvvvvvvv

תצהיר קיום דיני עבודה לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים -בנוסח 

מסמך ה

8.8
vvvvvvvvv

8.8vvvvvvvvvתצהיר ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות - בנוסח מסמך ו'.

8.8vvvvvvvvvתצהיר היעדר קירבה והיעדר ניגוד עניינים בנוסח מסמך ז'.

8.8vvvvvvvvvשאלון ניגוד עניינים נוסח משרד הפנים - בנוסח מסמך ט'.

vvvvvvvvvהצעת המציע בנוסח מסמך ג'
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אברמוב אדריכלות והנדסה י. שרון מהנדסים בע"מאונונו רפי הנדסת מבנים בע"משם המשתתף

בע"מ

מיכלסון-נחום מהנדסים ראיד ג'ריסשמעון חן הנדסה בע"מאדר י.ב. הנדסת מבנים בע"מ

יועצים בע"מ

א. טייב הנדסה בע"מבסול מהנדסים ויועצים

 

הזמנות חוזרות מהגוף הציבורי 

המשתתף יפרט במסמך ג'1 על "גופים ציבוריים"  אשר 

הזמינו ממנו 3 עבודות לפחות בתחום ייעוץ 

הקונסטרוקציה במהלך 2017 - 2022.

"גוף ציבורי" – רשויות מקומיות, תאגיד מקומי, משרדי 

ממשלה, חברות ממשלתיות, גופי סמך, תאגידי מים וביוב, 

מקורות, חח"י, משטרה, צה"ל, קופ"ח.

בגין כל "גוף ציבורי" יהא זכאי המשתתף ל-2 נקודות.

בגין "גוף ציבורי" שהוא "רשות מקומית" יהא זכאי 

המשתתף ל-4 נקודות.

עד 20 נקודות אפשריות.

"רשות מקומית" – כהגדרתה בדין.

1. עיריית קריית מוצקין - 3. 

2. עיריית טירת הכרמל - 4. 

3. עיריית אילת - 3. 

4. משרד השיכון - חוזה מסגרת - 

מס' עבודות. 

5. משרד הבריאות - 3. 

6. עיריית חיפה - בקרת מבנים 

תמ"א מס' עבודות. 

1. עיריית בת ים - 5. 

2. עיריית באר יעקב - 1 )היות 

ונקבע מס' מינימום של 3 

עבודות לפחות - לא שוקלל(. 

3. עמידר - 1 )לא שוקלל(. 

4. עיריית ירושלים - 8. 

5. עיריית רעננה - 1. )לא 

שוקלל(

1. עיריית נס ציונה - מעל 10 

פרויקטים. 

2. עיריית רחובות - מעל 5 

פרויקטים. 

3. עיריית רמלה - 3 

פרויקטים. 

4. מ.מ. מזכרת בתיה - 3 

פרויקטים. 

5. עיריית ראשון לציון - 4 

פרויקטים. 

6. משרד החינוך - שוטף מאז 

 .2007

7. מ.מ. קרני שומרון - 3 

פרויקטים. 

1. עיריית באר שבע - 8. 

2. עיריית אופקים - 12.

3. עיריית ערד - 8. 

4. מ.א. רמת הנגב - 10. 

5. מ.מ. מצפה רמון - 8.

6. הקרן לפיתוח דימונה - 18.

1. עיריית פתח תקווה - מעל 

.10

2. עיריית בני ברק - מעל 10.  

3. החברה לפיתוח פתח תקווה 

- מעל 10.

4. עיריית כפר יונה - מעל 3.

5. עיריית גבעתיים - מעל 3. 

6. משרד החקלאות - מעל 3.

1. עיריית ראשון לציון - 1,500

2. מ.מ. בסמת טבעון - 3.

3. עיריית נשר - 8. 

4. מ.מ. עמק הירדן - 3. 

5. עמידר - 6.

6. מ.א. מטה אשר - 4. 

7. עיריית רחובות - 18.

1. כנסת ישראל - 50.

2. משטרת ישראל - 50.

3. תע"ש וחברת הבת - 20.

4. משרד הבטחון - 10.

5. חברת חשמל - 6.

1. עיריית מגדל העמק - 5. 

2. עיריית ירושלים - 4.

3. עיריית נוף הגליל - 5.

4. עיריית בית שמש - 10.

5. עיריית יהוד-מונוסון - 10.

1. עיריית לוד - מעל 200.

2. חכ"ל דרום השרון - מעל 20. 

3. מ.א. דרום השרון - מעל 20. 

4. רש"ת - 3 - 4. 

5. משהב"ט בינוי 563 - מעל 

.15

20820202020102014סה"כ ניקוד הזמנות חוזרות
כל עבודה נוספת אשר בוצעה על ידי המשתתף, במהלך ניסיון קודם מעבר לנדרש בתנאי הסף

השנים 2017 – 2022, מעבר לחמש העבודות הנדרשות 

בתנאי הסף אשר כללו ייעוץ הנדסי ותכנון קונסטרוקציה 

למבנים )חדשים ו/או קיימים(  תזכה את המשתתף ב-4 

נקודות עד 20 נקודות אפשריות.

1. מליסרון בע"מ - מבנה משרדים 

3,500 מ"ר טירת הכרמל. 2020 - 

 .2022

2. משרד השיכון - קורות תומכים 

ושצ"פים 40,000 מ"ר חריש.

3. שרתים בע"מ - מליון המושבה 

25,000 מ"ר חיפה. 2019 - 2022. 

4. אמפא - מבנה משרדים פתח 

תקווה 13,000 מ"ר. 2018 - 2020.

5. עיריית מודיעין עלית - פנימיה 

ובי"ס 2,800 מ"ר. 2017 - 2020.

1. בסט גורדי - ליליאן 

אנטקולסקי - 2022.

2. מגשימים נכסים בע"מ - 

הרצל 27 כפר סבא. 2022. 

3. מגשימים נכסים בע"מ - 

ברניצקי 37, ראשון לציון. 

 .2021

4. מגשימים נכסים בע"מ - 

הרשפלד 7. 

 .2022

5. דני ענבר - פינסקר 8, 

ירושלים. 

.2022

1. המוסד לביטוח לאומי - 

ליווי תכנון וביצוע ומתן חוות 

דעת - 

2007 - היום. 

2. עיריית רחובות - בדיקת 

מבנים מסוכנים - 2020 - 

 .2022

3. עיריית רמלה -  בדיקת 

מבנים מסוכנים - 2010 - 

 .2022

4. עמותה עולמית רמלה - 

מרכז רוחני לבני העדה 

הבוכרית - 2017 - 2020. 

5. בוריס מרדכי בע"מ - מרכז 

מסחרי עם מסעדות, מאפיה 

ואירועים - 

 .2021 - 2017

1. ישיבת מדברה כעדן - חדר 

אוכל - 2020. 

2. פישר אלחנני אדריכלים - 

תוספת מבנה בית ספר קול 

יעקב בירוחם - 2019. 

3. יד שרה - בית יד שרה 

אשדוד - 2022. 

4. חכ"ל שדרות - מרכז העצמה 

נשית, שדרות - 2018. 

5. עיריית אופקים - גן ילדים 

רמת שקד - 2020.

1. עמותת אוהל שרה - הוסטל 

מתיתיהו, בני ברק - 

 .2021 - 2020

2. קופמן בע"מ - גרינפוינט 

כפר סבא ורעננה - 

 .2022 - 2017

3. אוניברסיטת אריאל - 

בניין רפואה ובריאות - 

 .2022 - 2020

4. עיריית כפר יונה - איצטדיון 

כפר יונה - 

 .2022 - 2018

5. אשל מצפה רמון - מסחר 

ומלונאות - 

.2022 - 2019

1. עמידר - שדרוג 5 מבנים 

ברח' שלמה בן יוסף בחצור 

הגלילית לרעידות אדמה - 

 .2019 - 2018

2. עמידר - שדרוג 5 מבנים 

ברח' שפרינצק בחצור הגלילית 

לרעידות אדמה - 

.2019 - 2018

3. עיריית טייבה - שדרוג בי"ס 

טכנולוגי לרעידות אדמה - 

 .2022 - 2021

4. עיריית נשר - בדיקת 

עמידות ושדרוג בי"ס תיכון 

מקיף נשר לרעידות אדמה - 

 .2021 - 2020

5. מ.מ. נחף - שדרוג בי"ס 

יסודי לרעידות אדמה - 

.2011 - 2021

1. כנסת ישראל - מבנה 

המשמר - 2022.

2. משארת ישראל - אנדרטת 

מג"ב בעירון - 2022.

3. עיריית רעננה - נווה זמר - 

.2017

1. עיריית חדרה - תכנון בי"ס 

תיכון חופים אגף c מבנה בעל 

3 קומות - 

 - 7/2022 - 12/2021

 .₪ 22,500,000

2. עיריית אילת - בי"ס חב"ד 

+ מבנה כיתות ספריה - 

 - 5/2022 - 6/2021

7 מיליון ₪. 

3. עיריית ירושלים - בי"ס 

ארגנטינה - 

 - 2/02022 - 6/2019

6 מיליון ₪. 

4. עיריית ירושלים - בי"ס 

חנינא - 4/2021 - 6/2021 - 

7.2 מיליון ש"ח. 

שאר הפרויקטים שציין המציע 

לא היו מבנים אלא קירות, 

קירות תומכים, גשרים וכיוב' -

 לא שוקלל.

1. יהודה פלדות - מבנה קו 

ערגול - 2017. 

2. חי"ג מתכות - לא צוינה 

שנת הביצוע. - לא שוקלל. 

3. קרית גת - מהנדס העיר - 

2009 - 2010 - לא שוקלל.

4. רותם אמפרט - הסדרת 

מתקן סקרבר - 

.2022 - 2020

20202020202012168סה"כ ניקוד ניסיון קודם
בגין כל המלצה אשר עומדת בכללים שלהלן יהא זכאי כמות המלצות טובות מגופים ציבוריים 

המשתתף ל-3 נקודות עד 15 נקודות אפשריות.

1.ההמלצה חתומה.

2.ההמלצה היא משנת 2018 ואילך.

3.ההמלצה היא חיובית – לא אינפורמטיבית בלבד.

4.ההמלצה היא בגין שירותי ייעוץ/תכנון קונסטרוקציה.

1. עיריית אילת - ניתנה המלצה 

חיובית כנדרש מאת חיים בנדיבה, 

מנהל מח' בינוי מוסדות ציבור. 

2. מ.א. משגב - ניתנה המלצה 

חיובית כנדרש מאת תומר לוין, 

מנהל אגף הנדסה.

1. עיריית בת ים - ניתנה 

המלצה חיובית כנדרש מאת 

יהושע פתאל, מהנדס העיר

 .)2020(

2. פסגות זיו השקעה ופיתוח 

)1993( בע"מ - ניתנה המלצה 

חיובית  מאת  משה כהן )2020( 

- לא שוקלל - חברה פרטית. 

3. דליה תחנות כח בע"מ - 

ניתנה המלצה מאת יובל פלג 

וולפין, מהנדס ראשי. 2020 

)על ביצוע עבודות בשנים 2013 

- 2014(. לא שוקלל - חברה 

פרטית. 

4. שיא דיפנס - ניתנה המלצה 

מאת חיליק סופר, מנכ"ל. 

)2020( - לא שוקלל - חברה 

פרטית. 

5. קן התור בע"מ - ניתנה 

המלצה מאת תמיר חפץ, מנהל 

חטיבת התחדשות עירונית )לא 

מתוארכת(. )חברה פרטית(. - 

לא שוקלל.

1. עיריית נס ציונה - ניתנה 

המלצה חיובית כנדרש מאת 

איזבלה שמידט, מנהלת 

מחלקת מבני ציבור עיריית נס 

ציונה. )2018(. 

2. ספיר ניהול וסילוק תביעות 

בע"מ - מנהלי פרויקטים 

עיריית רחובות בניית בי"ס 

קציר - ניתנה המלצה חיובית 

כנדרש מאת דוד ספורטס, 

מנכ"ל )2022(. 

3. מ.מ. מזכרת בתיה - ניתנה 

המלצה כנדרש מאת ציפי 

טאוב, מהנדסת המועצה 

 .)2020(

4. משרד החינוך - ניתנה 

המלצה מאת אילנית שושני, 

מינהל הפיתוח )2017( - לא 

שוקלל. 

5. ארמונות ירושלים - ניתנה 

המלצה מאת ברוך מרדכי, 

בעלים )2022( - לא שוקלל. גוף 

פרטי.

1. עיריית בית שמש - ניתנה 

המלצה חיובית כנדרש מאת 

מאיר צ'צ'שוילי, מנהל מחלקת 

איכות הבנייה ומבנים 

מסוכנים )2020(. 

2. הקרן לפיתוח דימונה - 

ניתנה המלצה חיובית כנדרש 

מאת אבי היקלי, מנכ"ל הקרן. 

 .)2020(

3. ההמלצה ניתנה ע"י אלישיב 

קניג, מנהל הפרויקט עבור 

מ.א. רמת נגב ולא ע"י הגוף 

הציבורי עצמו - לא שוקלל. 

4. ההמלצה ניתנה ע"י גיא 

דהרי מנהל פרויקטים 

סי.פי.אם ניהול בניה בע"מ 

ולא ע"י גוף ציבורי - לא 

שוקלל. 

5. ההמלצה ניתנה ע"י נתן 

שניר, אשל הנדסה בע"מ ולא 

ע"י גוף ציבורי- לא שוקלל.

1. אוניברסיטת אריאל - 

ניתנה המלצה חיובית. לא 

נכנס בגדר "גוף ציבורי" 

כהגדרתו בתנאי הסף למכרז - 

לא שוקלל. 

2. שלמה קופמן חברה 

לקבלנות בנין ולהשקעות 

בע"מ - ניתנה המלצה חיובית. 

לא נכנס בגדר "גוף ציבורי 

כהגדרתו בתנאי הסף למכרז - 

לא שוקלל. 

3. חלפית - החברה לפיתוח 

פתח תקווה בע"מ - ניתנה 

המלצה חיובית כנדרש מאת 

דני גוטמן, סמנכ"ל הנדסה. 

4. עיריית פתח תקווה - 

המלצה לא מתוארכת. )צוינו 

פרויקטים עדכניים - לא 

שוקלל. 

מאת: איליה זבילביץ, מנהל 

אגף מבנים. 

5. חלד חברה ממשלתית 

עירונית לשיקום דיור ופיתוח 

בע"מ - ניתנה המלצה חיובית 

כנדרש מאת שמעוני דני, 

מנכ"ל בפועל )2022(. 

6. עיריית כפר יונה - ניתנה 

המלצה חיובית כנדרש מאת 

1. עיריית נשר - ניתנה המלצה 

חיובית כנדרש מאת לאון 

גורודצקי, מהנדס העיר. 

 .)2021(

2. מ.א. מטה אשר - ניתנה 

המלצה חיובית כנדרש מאת 

ישי קופרמן, מנהל מחלקת 

בינוי ותשתיות. )2021(. 

3. מ.מ. בענה - ניתנה המלצה 

חיובית כנדרש מאת מרואן 

גרייס, מהנדס הרשות. )2021(.

4. עיריית טייבה - ניתנה 

המלצה חיובית כנדרש מאת 

חאלד ג'באלי, מהנדס העיר. 

.)2021(

5. מ.מ. כסרא-סמיע - ניתנה 

המלצה חיובית כנדרש מאת 

נאהד ח'טיב, מהנדס המועצה. 

.)2021(

1. משרד הבטחון - ניתנה 

המלצה חיובית כנדרש מאת 

יוחנן דנינו, מהנדס 

קונסטרוקציה ראשי. )2022(. 

2. חברת החשמל - ניתנה 

המלצה חיובית כנדרש מאת 

קיסליוק אליהו, מנהל 

מחלקת תכנון אזרחי 

לפרוייקטי ייצור. )2022(. 

3. קבוצת לוינשטין בע"מ - 

ניתנה המלצה חיובית מאת 

שאול לוטן, מנכ"ל )2022( - 

לא שוקלל - גוף פרטי. לא 

נכנס בגדר "גוף ציבורי" 

כהגדרתו בתנאי הסף למכרז. 

4. ניהול פרויקט שלם בע"מ - 

לא גוף ציבורי

1. עיריית נוף הגליל - ניתנה 

המלצה חיובית כנדרש מאת 

סבטלנה גרמן, מהנדסת העיר. 

 .)2020(

2. עיריית מגדל העמק - ניתנה 

המלצה חיובית כנדרש מאת שי 

פורמן, מהנדס העיר.

3. מ.מ. עין מאהל - ניתנה 

המלצה חיובית כנדרש מאת 

סאייב חביב אללה - מהנדס 

המועצה. )2018(. 

4. עיריית נצרת - ניתנה 

המלצה חיובית כנדרש מאת 

מונדר חביבאללה, מנהל 

מחלקת בינוי ופיתוח. 

5. מ.מ. ג'דיידה-מכר - ניתנה 

המלצה חיובית כנדרש מאת 

ד"ר שיבל מוחמד, מהנדס 

המועצה.

1. עיריית לוד - ניתנה המלצה 

חיובית כנדרש מאת ורד 

שטרית, סגנית מהנדסת העיר 

ומנהלת אגף מבני ציבור. 

 .)2022(

2. עיריית קריית גת - ניתנה 

המלצה על דמיטרי שבודיאש 

על שימושו בעבר כמהנדס 

העיר קרית גת ומהנדס הועדה 

לתו"ב. ההמלצה משנת 2017 

ואינה בגין שירותי 

ייעוץ/תככנון קונסטרוקציה - 

לא שוקלל.

שלוש המלצות נוספות שצורפו 

הינן מגופים פרטיים ולא 

"גופים ציבוריים" - לא 

שוקלל.  

שאר ההמלצות שצורפו אינן 

רלוונטיות - ייעוץ קרקע 

וגיאודזיה ו/או תכנון תחבורה 

וחלקן ניתנו בשנת 2017. - לא 

שוקלל

63969156153סה"כ ניקוד המלצות
העירייה תיצור קשר עם עד 3 מזמיני עבודות קודמות של שיחות עם מזמני עבודות קודמות

המשתתף ותשאל אותם שאלות זהות בהתאם לקבוע 

במסמך ג'2. 

עד 15 נקודות אפשריות. 

אין מניעה שמקבלי שירות בעיריית נס ציונה ימלאו את 

הטופס ככל שמי מהמשתתפים העניק או מעניק שירותים 

בתחום לעירייה.

שיא דיפנס - 15מועצה אזורית משגב - 14

פסגות שיא השקעות -13.5

ארמונות ירושלים - 15

ספיר - 15

סי.פי.אמ - 12.5  

עיריית בית שמש - 12

בני ברק - 15 נקודות

חכל רמת גן - 10.5

כפירל - 15

ממ בענה - 14

חחי - 15

שלם בעמ - 14

סלים שחדה - 15

מגדל העמק - 11

גלוב מפעלי מתכת - 15

ח.י.ג מתכת 1990 בע"מ - 15

1414.251512.2512.7514.514.51315סה"כ ניקוד שיחות

בכל אחד מהפרקים המציעים יקבלו ניקוד בהתאם הצעת מחיר

לנוסחא הבאה:

A - הצעת המשתתף.

10(-30×(A-3)(=המחיר  ניקוד

עד 30 נקודות. 

לדוגמא: משתתף שהציע 5% יקבל 10 נקודות מתוך 30 

נקודות אפשריות.

5.204.453.954.455.503.204.305.006.00

סה"כ ניקוד הצעת מחיר
8.0015.5020.5015.505.0028.0017.0010.000.00

6860.7584.573.7566.7597.559.57440סה"כ ניקוד
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מכרז מסגרת מס' 19/2022

למתן שירותי ייעוץ קונסטרוקציה לעיריית נס ציונה

גדעון זולקוב מהנדסים יועצים סעיף

בע"מ 

ח.פ. 513530097

אנונו רפי הנדסת מבנים בע"מ

ח.פ. 513754564

י. שרון מהנדסים בע"מ

ח.פ. 516217007

אברמוב אדריכלות והנדסה 

בע"מ 

ח.פ. 513341016

אדר י.ב. הנדסת מבנים בע"מ

ח.פ. 515993988

שמעון חן הנדסה בע"מ

ח.פ. 512112392

ראיד ג'ריס 

ע.מ. 049839095

מיכלסון-נחום מהנדסים יועצים 

בע"מ 

ח.פ. 516516275

בסול מהנדסים ויועצים 

ע.מ. 029826740

א. טייב הנדסה בע"מ

ח.פ. 512094350

מציע המנהל פנקסים בהתאם לפקודת מס הכנסה ותיק מס ערך 

מוסף.

המשתתף יצרף אישור על היותו עוסק מורשה מאת שלטונות מס 

ערך מוסף, אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות על פי חוק 

עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות 

מס(, תשל"ו- 1976.

3.1v

צורף העתק תעודת עוסק מורשה + 

אישור על ניהול פנקסים ואישור 

על ניכוי מס במקור בתוקף ע"ש 

המציע 

v

צורף העתק תעודת עוסק מורשה + 

אישור על ניהול פנקסים ואישור 

על ניכוי מס במקור בתוקף ע"ש 

המציע 

v

צורף העתק תעודת עוסק מורשה + 

אישור על ניהול פנקסים ואישור 

על ניכוי מס במקור בתוקף ע"ש 

המציע 

v

צורף העתק תעודת עוסק מורשה + 

אישור על ניהול פנקסים ואישור 

על ניכוי מס במקור בתוקף ע"ש 

המציע 

v

צורף העתק תעודת עוסק מורשה + 

אישור על ניהול פנקסים ואישור 

על ניכוי מס במקור בתוקף ע"ש 

המציע 

v

צורף העתק תעודת עוסק מורשה + 

אישור על ניהול פנקסים ואישור 

על ניכוי מס במקור בתוקף ע"ש 

המציע 

v

צורף העתק תעודת עוסק מורשה + 

אישור על ניהול פנקסים ואישור 

על ניכוי מס במקור בתוקף ע"ש 

המציע 

v

צורף העתק תעודת עוסק מורשה + 

אישור על ניהול פנקסים ואישור 

על ניכוי מס במקור בתוקף ע"ש 

המציע

v

צורף העתק תעודת עוסק מורשה + 

אישור על ניהול פנקסים ואישור 

על ניכוי מס במקור בתוקף ע"ש 

המציע

v

צורף העתק תעודת עוסק מורשה + 

אישור על ניהול פנקסים ואישור 

על ניכוי מס במקור בתוקף ע"ש 

המציע

3.2קבלה  על רכישת מסמכי המכרז  300 ₪ .

8.2
vvvvvvvvvv

הוא או מי מבעליו או מי ממנהליו, בעל תואר בהנדסה אזרחית או 

הנדסת בניין ורשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים במדור מבנים.

להוכחת עמידתו בתנאי הסף שבסעיף 3.3 יצרף המשתתף העתק 

של התעודה על שמו או על שם מי ממנהליו או על שם מי מבעליו 

כנדרש בתנאי הסף שם.

3.3

8.3
v

צורפה תעודה מגיסטר למדעים 

בהנדסה אזרחית ע"ש גדעון 

זולקוב מאת הטכניון + העתק 

רישום בפנקס המהנדסים 

והאדריכלים בענף הנדסה 

אזרחית מדור מבנים.    

v

צורפה תעודה מוסמך למדעים 

בהנדסה אזרחית ע"ש רפי אונונו 

מאת הטכניון + העתק רישום 

בפנקס המהנדסים והאדריכלים 

בענף הנדסה אזרחית במדור 

מבנים.    

v

צורפה תעודת בוגר בהנדסה 

אזרחית ע"ש יהודה שרון מאת 

אוניברסיטת אריאל. 

צורף העתק רישום בפנקס 

המהנדסים והאדריכלים בענף 

הנדסה אזרחית במדור מבנים + 

העתק רישיון בתוקף.

v

 צורפה תעודת מ.א. הנדסה אזרחית

 מדור הנדסה חקלאית ע"ש נתן

 אברמוב+העתק רישום בפנקס

 המהנדסים והאדריכלים מדור

 מבנים

v

 צורפה תעודת מוסמך למדעים

 בהנדסת בניין ע"ש יצחק קאודרס

 + מאת אוניברסיטת בן גוריון

 העתק רישום בפנקס המהנדסים

 והאדריכלים בענף הנדסה אזרחית

 במדור מבנים

 v

צורפה תעודת מוסמך למדעים 

בהנדסה אזרחית ע"ש שמעון חן  

)בעלים( מאת הטכניון + רישיון 

מהנדס בתוקף מדור מבנים.

v 

 צורפה תעודת מגיסטר למדעים

 בהנדסה אזרחית - הנדסת מבנים

 ע"ש ראיד ג'יריס )בעלים(  מאת

 הטכניון + העתק רישום בפנקס

 המהנדסים והאדריכלים במדור

מבנים

v

 צורפה תעודת מוסמך למדעים

 בהנדסת בניין ע"ש מיכלסון יחיאל

 )בעלים( מאת הטכניון + העתק

 רישום בפנקס המהנדסים

 והאדריכלים בענף הנדסה אזרחית

 במדור מבנים

v

 צורפה תעודת מגיסטר למדעים

 בהנדסה אזרחית )הנדסת מבנים(

 ע"ש ויסאם בסול )בעלים( מאת

 הטכניון+העתק רישום בפנקס

 המהנדסים והאדריכלים ורישיון

.מהנדס בתוקף מדור מבנים

v

 צורפה תעודה השקולה לתואר שני

 בהנדסה אזרחית ע"ש דמיטרי

 שבודיאש )ראש מח' הנדסה

 אזרחית ומנהל המשרד( מאת

 המכון להנדסת תחבורה במסילות

 ברה"מ + העתק רישום בפנקס

 המהנדסים והאדריכלים בענף

.הנדסה אזרחית מדור מבנים

ביצע בעצמו, במהלך השנים 2017 – 2022, חמש עבודות לפחות אשר 

כללו ייעוץ הנדסי ותכנון קונסטרוקציה למבנים )חדשים ו/או 

קיימים( בהיקף מצטבר )שווי פרויקט( של 20,000,000 ₪ )לא כולל 

מע"מ( כאשר השווי הכספי של אחד הפרויקט עמד על לפחות 

5,000,000 ₪ )לא כולל מע"מ(.

להוכחת עמידתו בתנאי הסף שבסעיף 3.4 וכן לצורך קבלת ניקוד 

איכות, יצרף המציע את מסמך ג'1 מלא ומושלם ויצרף אליו כל 

מסמך נדרש שם, אם נדרש.

3.4

8.4

v

1. מ.א. זבולון - חיזוק בי"ס 

איבטין לרעידת אדמה.

2019 - 2017

2.3 מיליון ₪. 

2. הטכניון - שיפוץ דיסקציה 

פקולטה לרפואה.

.2020 - 2018

5.5 מיליון ₪. 

3. הטכניון - תכנון אגף מעבדות 

חדש הנדסת חומרים.

.2021 - 2017 

23 מיליון ₪. 

4. משטרת ישראל - מג"ב לוד. 

.2020 - 2018

43 מיליון ש"ח. 

5. משטרת ישראל - שיפוץ ובנייה 

חדשה תחת משטרה טירה. 2019 - 

 .2022

2.5 מיליון ש"ח. 

1. עיריית טירת הכרמל - גני 

ילדים. 

 .2021 - 2018

8 מיליון ₪. 

2. עיריית אילת - חיזוק 5 בתי ספר 

לרעידות אדמה. 

 .2019 - 2017

15 מיליון ₪. 

3. משרד הבריאות - טיפול נמרץ 

ממוגן בית חולים זיו צפת. 

 .2023 - 2019

30 מיליון ₪. 

4. עיריית קריית מוצקין - מבנה 

משרדים 6,000 מ"ר. 

2019 - 2016

30 מיליון ש"ח. 

5. עיריית ראש העין - בית ספר 

4,000 מ"ר. 2015 - 2018

25 מיליון ש"ח.

v

1. קמרון אחזקות קריה מציון 

בע"מ - בניין שרי ישראל - 2021.

225 מיליון ₪. 

2. קרית הרבנים בע"מ - פרויקט 

תובל שלושה מגדלים עם חניון 

משותף - 2022.

150 מיליון ₪. 

3. חברה קדישא - בית עלמין גבעת 

שאול בניין קומות - 2021. 

180 מיליון ₪. 

4. מגשימים נכסים - שרירא 17 - 

19 ראשון לציון - 2022. 

35 מיליון ש"ח. 

5. זיו פסגות בע"מ - פרויקט פתח 

תקווה 2-27.

 .2022

80 מיליון ש"ח.

v

1. עיריית נס ציונה - בי"ס 

שיבולים. 

 .2022 - 2021

20 מיליון ₪. 

2. עיריית רחובות דרך חברת ה.ל.ר 

- מתחם הגנה מעון יום. 

 .2020 - 2019

מעל 6 מיליון ₪. 

3. עיריית רחובות - 

בי"ס קציר. 

 .2018 - 2017

מעל 22 מיליון ₪. 

4. מ.מ. מזכרת בתיה - בי"ס 18 

כיתות. 

2017. מעל 20 מיליון ש"ח. 

C.P.M .5 חברת ניהול פרויקטים 

לממשלה - פיתוח שכונה חדשה צור 

הדסה - 

 .2019 - 2018

מעל 10 מיליון ש"ח.

v

1. עיריית דימונה - קאנטרי קלאב -

 .2018 

10 מיליון ₪. 

2. מחסני השוק - מחסני השוק 

דימונה - 2022. 

25 מיליון ₪. 

3. חכ"ל אופקים - בית ספר תורת 

שמשון - 2018. 

6 מיליון ₪. 

4. עיריית ערד - מפעל מוגן - 2021. 

3 מיליון ₪. 

5. הקרן לפיתוח דימונה - בי"ס בן 

עטר - 2018. 

9 מיליון ש"ח.

v

1. עיריית גבעתיים - אשכול גני 

ילדים פטאי - 2021 - 2022.

כ - 11.3 מיליון ₪. 

2. החברה לפיתוח פתח תקווה - 

בית יעקב - 2021- 2022.

כ - 12 מיליון ₪. 

3. אוניברסיטת אריאל - 

אודיטוריום גרובר - 2022.

כ - 10 מיליון ₪. 

4. עיריית פתח תקווה- בי"ס הס 

אגף לכיתות א' + ב' - 2018 - 2019.

כ - 9 מיליון ש"ח. 

5. עיריית בני ברק - סמינר וולף 

אולם כנסים - 2020 - 2021. 

כ - 7 מיליון ש"ח.

v

1. מ.מ. פסוטה - שדרוג בי"ס 

אלחואר לרעידות אדמה - 

.2022 - 2021

 .₪ 6,000,000

2. מ.מ. בענה - שדרוג בי"ס תיכון 

מקיף בכפר לרעידות אדמה - 2021 

 .2022 -

 .₪ 3,700,000

3. מ.מ. בענה - שדרוג בי"ס יסודי 

בכפר לרעידות אשמה - 2017. 

 .₪ 3,500,000

4. עיריית קריית ביאליק - שדרוג 

בי"ס אורט ביאליק מבנה 300 

לרעידות אדמה - 2017. 

4,000,000 ש"ח. 

5. מ.מ. כפר יאסיף - שדרוג בי"ס 

יסודי א' לרעידות אדמה- 

 .2021 - 2020

4,400,000 ש"ח. 

v

1.משטרת ישראל - תחנת משטרת 

מודיעין - 2018.

70 מיליון ₪. 

2. משטרת ישראל - תחנת משטרת 

נתיבות - 2017.

40 מיליון ₪. 

3. תעש"א מל"מ - מבנה 

"רוזמרין" - 2017.

60 מיליון ₪. 

4. כנסת ישראל - מוזיאון הכנסת - 

.2022

 50 מיליון ₪.

5. עיריית מעלה אדומים - הרחבת 

בניין עיריית מעלה אדומים - 2022.

40 מיליון ש"ח.

v

1. עיריית חדרה - תכנון ויעוץ 

קונסטרוקציה בי"ס תיכון חופים 

אגף B מבנה בעל 4 קומות כולל 

קומה תת קרקעית - 

 - 7/2022 - 10/2021

 .₪ 25,700,000

2. מ.א. גליל תחתון - תכנון ויעוץ 

קונסטרוקציה בי"ס מונטיסורי 

מבנה נזרחי - שלב א' - 

 - 07/2021 - 02/2020

11,500,000 ש"ח. 

3. עיריית צפת - תכנון ויעוץ 

קונסטרוקציה בי"ס בית חנה - 

 - 2/2022 - 10/2021

9,400,000 ש"ח. 

4. מ.א. מטה יהודה - תוספת מבנה 

רב תכליתי - 

 - 2/2022 - 10/2021

5 מיליון ש"ח. 

5.  . עיריית חדרה - תכנון ויעוץ 

קונסטרוקציה מרכז הוליסטי לגיל 

הרך - 

 - 07/2022 - 12/2021

11,500,000 ש"ח.

v

1. מפעלי ים המלח - קרית קבלנים 

 - 2018 -

30 מיליון ₪. 

2. מפעלי ים המלח - צומת פרטים - 

- 2020 - 2017

 18 מיליון ₪. 

3. רותם אמפרט - מחסן - 2019 - 

 - 2020

5.7 מיליון ₪. 

4. בי ג'י בונד - קו אבקות. - 2020 - 

15 מיליון ש"ח. 

5. מקורות - חוות איחסון 

כימיקלים צלמון - 2022 - 8 מיליון 

ש"ח.

מעסיק, ביחסי עובד ומעביד )לא פרילנסר( לכל הפחות 3 )שלושה( 

מהנדסים רשומים אחד מהם בעל וותק של 5 שנים לפחות וכל היתר 

בעלי וותק של  לפחות 3 שנים. אין מניעה שבעלי המשתתף יהא אחד 

משלושת המהנדסים כאמור.

להוכחת עמידתו בתנאי הסף שבסעיף 3.5, יפרט המציע על 

המהנדסים המועסקים על ידי במסמך ג'1 וכן יצרף תעודות השכלה 

ורישום של שמם כנדרש בתנאי הסף.

3.5

8.5

v

1. גידי זולקוב - 

ת.ז. 056504822

36 שנות ותק. 

צורפו תעודת השכלה מגיסטר 

למדעים בהנדסה אזרחית - מבנים 

והעתק רישום בפנקס המהנדסים 

והאדריכלים מדור מבנים בתוקף 

ורישיון בתוקף.

2. עדי זולקוב מלכיאלי - 

ת.ז. 027806629

26 שנות ותק. 

צורפה תעודת מוסמך בהנדסה 

אזרחית והעתק רישום בפנקס 

המהנדסים והאדריכלים - מדור 

מבים, ורישיון בתוקף. 

3. יורי פולבוי - 

ת.ז. 316826544

45 שנות ותק. 

צורפו תעודת השכלה מ.א בהנדסה 

אזרחית מאת המכון להנדסה 

אזרחית בעיר מקייבקה, ברה"מ 

והעתק תעודת רישום בפנקס 

המהנדסים והאדריכלים ורישיון 

בתוקף.

v

1. אנונו רפי - 

ת.ז. 029462397

24 שנות ותק. 

צורפו תעודת השכלה מוסמך 

למדעים בהנדסה אזרחית - מבנים 

והעתק רישום בפנקס המהנדסים 

והאדריכלים מדור מבנים בתוקף 

ורישיון בתוקף.

2. יחיא גבן -

ת.ז. 043201215

16 שנות ותק. 

צורפו תעודת השכלה מוסמך 

למדעים בהנדסה אזרחית - מבנים 

והעתק רישום בפנקס המהנדסים 

והאדריכלים מדור מבנים בתוקף 

ורישיון בתוקף.

3. בנימין טל - 

ת.ז. 320498173.

8 שנות ותק. 

צורפו תעודת השכלה מוסמך 

למדעים בהנדסה אזרחית - מבנים 

והעתק רישום בפנקס המהנדסים 

והאדריכלים מדור מבנים בתוקף.

v

1. שרון יהודה - 

ת.ז. 038791992. 

19 שנות ותק. 

2. ירדן גרינברג - 

ת.ז. 305071482.

3 שנות ותק. 

צורפה תעודת בוגר במדעים 

בהנדסה אזרחית מדור מבנים מאת 

אוניברסיטת אריאל + העתק 

רישום בפנקס המהנדסיפ 

והאדריכלים. 

מבדיקת הרישום של מר גרינברג 

בפנקס המהנדסים והאדריכלים 

עולה כי אינו בעל ותק של 3 שנים 

כפי שנדרש בתנאי הסף אלא 

שבמועד הגשת ההצעות היה בעל 

ותק של 2.10 שנים.

3. אדם שיסאת - 

ת.ז. 207627035.

גם לאחר מענה למכתב השלמה לא 

צוין מס' שנות ותק ביחס לנ"ל. 

כמו כן, לא צורפו תעודות השכלה 

ורישום בפנקס המהנדסים 

והאדריכלים.

1. נתן אברמוב - 

ת.ז. 306012899.

מעל 45 שנות ותק. 

2. ליאור מובדלי - 

ת.ז. 036897076.

8 שנות ותק. 

צורף העתק רישום בפנקס 

המהנדסים והאדריכלין מדור 

מבנים. 

3. מחמוד חליפה - 

ת.ז. 201504263.

8 שנות ותק.  

+F1צורף העתק רישום בפנקס 

המהנדסים והאדריכלין מדור 

מבנים. 

גם לאחר מענה למכתב השלמה, 

המציע צירף שוב העתק רידום 

בפנקס המהנדסים והאדריכלים 

ולא תעודות מהנדסים.

v

1. יצחק קאודרס - 

ת.ז. 036008449.

16 שנות ותק. 

צורפה תעודת מוסמך למדעים בהנדסת 

בניין מאת אוניברסיטת בן גוריון + 

העתק רישום בפנקס המהנדסים 

והאדריכלים בענף הנדסה אזרחית 

במדור מבנים

2. אסף יפת - 

ת.ז. 201491545.

4 שנות ותק. 

צורפה תעודת מוסמך למדעים בהנדסת 

בניין מאת אוניברסיטת בן גוריון +

צורף העתק רישום בפנקס המהנדסים 

והאדריכלים מדור מבנים. 

3. אסף לייכט - 

ת.ז. 203513148.

3 שנות ותק. 

לא צורפה תעודת השכלה ע"ש הנ"ל  

בהנדסה

 מבדיקת הרישום של מר לייכט בפנקס 

המהנדסים והאדריכלים עולה כי הנ"ל 

אינו בעל ותק של 3 שנים כפי שצוין 

בטבלה, אלא של שנתיים בלבד - וזאת 

בניגוד לנדרש בסעיף 3.5 לתנאי הסף 

ובסעיף 8.5 למסמכי המכרז. המציע לא 

השיב ביחס לסוגיה זו במענה למכתב 

השלמות.

v

1. שמעון חן - 

ת.ז. 055379515.

38 שנות ותק. 

צורפה תעודת מוסמך למדעים 

בהנדסה אזרחית ע"ש שמעון חן  

מאת הטכניון + רישיון מהנדס 

בתוקף מדור מבנים.

2. בוריס פיירמן - 

ת.ז. 307746495.

28 שנות ותק. 

צורפה תעודה השקולה לתואר שני 

מהמכון להנדסת בנייה באודסה 

ע"ש בוריס פיירמן והעתק רישום 

בפנקס המהנדסים והאדריכלים

3. בצלאל שם טוב - 

ת.ז. 033862251.

15 שנות ותק. 

צורפה תעודת בוגר בהנדסה 

אזרחית ע"ש בצלאל שם טוב מאת 

המכללה האקדמית יהודה ושומרון.

צורף העתק רישום בפנקס 

המהנדסים והאדריכלים בענף 

הנדסה אזרחית מדור מבנים.

בטבלה הייעודית להוכחת עמידת 

המציע בתנאי הסף 3.5 )העסקת 

צוות( בפרק ב', המציע הציג את 

שמו בלבד. לא צוינו שני מהנדסים 

רשומים נוספים בהתאם לנדרש 

בסעיף 3.5 לתנאי הסף.

יש למלא בטבלה הייעודית כאמור 

לעיל, את הפרטים הנדרשים שם 

ביחס לעובדי המציע )עמ' 19 

למסמכי המכרז(.

המציע צירף תעודות ביחס לשני 

עובדים: 

1. נדב מורד - 

ת.ז. 201267978

פחות מ-3 שנות ניסיון.

מוסמך למדעים בהנדסה אזרחית - 

מבנים מאת הטכניון.

2. קאסם בכרי - 

ת.ז. 319005997

פחות משנת ותק אחת.

מוסמך למדעים בהנדסת בניין 

מאת אוניברסיטת בן גוריון.

v

1. מיכלסון יחיאל - 

ת.ז. 051061893.

45 שנות ותק.

צורפה תעודת מוסמך למדעים 

בהנדסה אזרחית והעתק רישום 

בפנקס המהנדסים והאדריכלים 

מדור מבנים. 

2. נחום יזהר - 

ת.ז. 027357144.

20 שנות ותק.

צורפה תעודת בוגר בהנדסה 

אזרחית מאת המכללה האקדמית 

יהודה ושומרון והעתק רישום 

בפנקס המהנדסים והאדריכלים 

מדור מבנים. 

3. פישמן עידן - 

ת.ז. 039677398.

7 שנות ותק.

צורפה תעודת מוסמך למדעים 

בהנדסת בניין מאת אוניברסיטת 

בן גוריון והעתק רישום בפנקס 

המהנדסים והאדריכלים.

v

1. ויסאם בסול - 

ת.ז. 029826740. 

22 שנות ותק. 

צורפה תעודת מגיסטר למדעים 

בהנדסה אזרחית )הנדסת מבנים( 

מאת הטכניון+העתק רישום 

בפנקס המהנדסים והאדריכלים 

ורישיון מהנדס בתוקף מדור מבנים

2. יוסף אבו דוגוש - 

ת.ז. 026217604.

24 שנות ותק. 

צורפה תעודת מגיסטר למדעים 

בהנדסה אזרחית )הנדסת מבנים( 

מאת הטכניון+העתק רישום 

בפנקס המהנדסים והאדריכלים 

ורישיון מהנדס בתוקף מדור מבנים

3. חאזם מדאח - 

ת.ז. 066538422. 

15 שנות ותק. 

צורפה תעודת מגיסטר למדעים 

בהנדסה אזרחית )הנדסת מבנים( 

מאת הטכניון

לא צורף העתק רישום בפנקס 

המהנדסים והאדריכלים

v

1. דימיטרי שבודיאש - 

ת.ז. 304599988

31 שנות ותק. 

צורפה תעודה השקולה לתואר שני 

בהנדסה אזרחית מאת המכון 

להנדסת תחבורה במסילות ברה"מ 

+ העתק רישום בפנקס המהנדסים 

והאדריכלים במדור להנדסה 

אזרחית. 

2. מרק וולדמן - 

ת.ז. 306232463

30 שנות ותק. 

צורפה תעודת מהנדס בניין מאת 

המכון להנדסת בניין בעיר 

לנינגרד.+ העתק רישום בפנקס 

המהנדסים והאדריכלים מדור 

להנדסה אזרחית.

3. איתי אוריין - 

ת.ז. 037520921

15 שנות ותק. 

צורפה תעודת מוסמך למדעים 

בהנדסת בניין מאת אוניברסיטת 

בן גוריון + העתק רישום בפנקס 

המהנדסים והאדריכלים מדור 

מבנים.

אם ההצעה מוגשת על ידי תאגיד, יש לצרף תעודת רישום התאגיד, 

מספרו ואישור עו"ד/רו"ח לגבי האנשים המוסמכים לחתום בשם 

התאגיד וסמכותם לחייב את התאגיד בחתימתם.

8.6v

צורפה תעודת רישום תאגיד + 

אישור עו"ד על חתימות

v

צורפה תעודת רישום תאגיד + 

אישור עו"ד על חתימות

v

צורפה תעודת רישום תאגיד + 

אישור עו"ד על חתימות

v

צורפה תעודת רישום תאגיד + 

אישור עו"ד על חתימות

v

צורפה תעודת רישום תאגיד + 

אישור עו"ד על חתימות

גם לאחר מענה למכתב השלמות, 

לא צורף העתק תעודת רישום 

תאגיד

vלא רלוונטי - ע.מ.

 + צורפה תעודת רישום תאגיד

אישור עו"ד על חתימות

vלא רלוונטי - ע.מ.

 + צורפה תעודת רישום תאגיד

אישור עו"ד על חתימות

כלל מסמכי המכרז + העתק שאלות ששלח המציע וכן העתק 

התשובות שניתנו על ידי העירייה גם אם לא שאל המציע אף שאלה, 

כאמור בסעיף 6 לעיל.

8.7

v

v

vvvvvvvv

תצהיר קיום דיני עבודה לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים - בנוסח 

מסמך ה.

8.8
vvvvvvvvvv

8.8vvvvvvvvvvתצהיר ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות - בנוסח מסמך ו'.

8.8vvvvvvvvvvתצהיר היעדר קירבה והיעדר ניגוד עניינים בנוסח מסמך ז'.

8.8vvvvvvvvvvשאלון ניגוד עניינים נוסח משרד הפנים - בנוסח מסמך ט'.

vvvvvvvvvvהצעת המציע בנוסח מסמך ג'
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א. טייב הנדסה בע"מבסול מהנדסים ויועציםמיכלסון-נחום מהנדסים יועצים בע"מראיד ג'ריסשמעון חן הנדסה בע"מאדר י.ב. הנדסת מבנים בע"מאברמוב אדריכלות והנדסה בע"מי. שרון מהנדסים בע"מאנונו רפי הנדסת מבנים בע"מגדעון זולקוב מהנדסים יועצים בע"מ

המשתתף יפרט במסמך ג'1 על "גופים ציבוריים"  אשר 

הזמינו ממנו 3 עבודות לפחות בתחום ייעוץ 

הקונסטרוקציה במהלך 2017 - 2022.

"גוף ציבורי" – רשויות מקומיות, תאגיד מקומי, משרדי 

ממשלה, חברות ממשלתיות, גופי סמך, תאגידי מים וביוב, 

מקורות, חח"י, משטרה, צה"ל, קופ"ח.

בגין כל "גוף ציבורי" יהא זכאי המשתתף ל-2 נקודות.

בגין "גוף ציבורי" שהוא "רשות מקומית" יהא זכאי 

המשתתף ל-4 נקודות.

עד 20 נקודות אפשריות.

"רשות מקומית" – כהגדרתה בדין.

1. משרד החינוך - יותר מ - 30 עבודות. 

3. מינהל התכנון - כ - 30 עבודות. 

3. חח"י - כ - 80 עבודות. 

4. משטרת ישראל - יותר מ - 100 עבודות. 

5. משהב"ט - כ - 30 עבודות. 

6. כבאות והצלה - כ - 30 עבודות. 

7. ש.ב. כללית - כ - 30 עבודות. 

8. מאוחדת - כ - 30 עבודות. 

9. עיריית טירה - 4 עבודות. 

10. שירות בתי הסוהר - 7 עבודות. 

11. מ.ר. העמק בעפולה - כ - 30 עבודות. 

)תחת קופ"ח כללית(.

1. עיריית קריית מוצקין - 3. 

2. עיריית טירת הכרמל - 4. 

3. עיריית אילת - 3. 

4. משרד השיכון - חוזה מסגרת - מס' 

עבודות. 

5. משרד הבריאות - 3. 

6. עיריית חיפה - בקרת מבנים תמ"א מס' 

עבודות. 

1. עיריית בת ים - 5. 

2. עיריית באר יעקב - 1 )היות ונקבע מס' 

מינימום של 3 עבודות לפחות - לא שוקלל(.

3. עמידר - 1 )לא שוקלל(. 

4. עיריית ירושלים - 8. 

5. עיריית רעננה - 1. )היות ונקבע מס' 

מינימום של 3 עבודות לפחות - לא שוקלל(.

1. עיריית נס ציונה - מעל 10 פרויקטים. 

2. עיריית רחובות - מעל 5 פרויקטים. 

3. עיריית רמלה - 3 פרויקטים. 

4. מ.מ. מזכרת בתיה - 3 פרויקטים. 

5. עיריית ראשון לציון - 4 פרויקטים. 

6. משרד החינוך - שוטף מאז 2007. 

7. מ.מ. קרני שומרון - 3 פרויקטים. 

1. עיריית באר שבע - 8. 

2. עיריית אופקים - 12.

3. עיריית ערד - 8. 

4. מ.א. רמת הנגב - 10. 

5. מ.מ. מצפה רמון - 8.

6. הקרן לפיתוח דימונה - 18.

1. עיריית פתח תקווה - מעל 10.

2. עיריית בני ברק - מעל 10.

3. החברה לפיתוח פתח תקווה - מעל 10.

4. עיריית כפר יונה - מעל 3. 

5. עיריית גבעתיים - מעל 3. 

6. משרד החקלאות - מעל 3. 

1. עיריית ראשון לציון - 1,500

2. מ.מ. בסמת טבעון - 3.

3. עיריית נשר - 8. 

4. מ.מ. עמק הירדן - 3. 

5. עמידר - 6.

6. מ.א. מטה אשר - 4. 

7. עיריית רחובות - 18.

1. כנסת ישראל - 50.

2. משטרת ישראל - 50.

3. תע"ש וחברת הבת - 20.

4. משרד הבטחון - 10.

5. חברת חשמל - 6.

1. עיריית מגדל העמק - 5. 

2. עיריית ירושלים - 4.

3. עיריית נוף הגליל - 5.

4. עיריית בית שמש - 10.

5. עיריית יהוד-מונוסון - 10.

6. עיריית נצרת - 4.

7. מ.מ. עין מאהל - 3.

8. חברת חשמל - 6.

1. עיריית לוד - מעל 200.

2. חכ"ל דרום השרון - מעל 20. 

3. מ.א. דרום השרון - מעל 20. 

4. רש"ת - 3 - 4. 

5. משהב"ט בינוי 563 - מעל 15.
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כל עבודה נוספת אשר בוצעה על ידי המשתתף, במהלך 

השנים 2017 – 2022, מעבר לחמש העבודות הנדרשות 

בתנאי הסף אשר כללו ייעוץ הנדסי ותכנון קונסטרוקציה 

למבנים )חדשים ו/או קיימים(  תזכה את המשתתף ב-4 

נקודות עד 20 נקודות אפשריות.

1. החברה הממשלתית להגנות ים המלח - 

תחנות שאיבה ים המלח.

 .2020 - 2018

2. החברה לטיפול במי חוף הכרמל בע"מ -

הרחבת מט"ש ניר עציון.

.2020 - 2017

3. מינהל התכנון - יעוץ למינהל התכנון 

בבדיקת מבני פלקל - 2020 - 2021. 

4. נמל אשדוד - ביצוע סקר מבנים ותשתיות 

 .2018 -

5. שירות בתי הספר - כלא עופר תכנון 

קונסטרוקציה - 2021 - 2022.

1. מליסרון בע"מ - מבנה משרדים 3,500 

מ"ר טירת הכרמל. 2020 - 2022. 

2. משרד השיכון - קורות תומכים ושצ"פים 

40,000 מ"ר חריש

3. שרתים בע"מ - מליון המושבה 25,000 

מ"ר חיפה. 2019 - 2022. 

4. אמפא - מבנה משרדים פתח תקווה 

13,000 מ"ר. 2018 - 2020.

5. עיריית מודיעין עלית - פנימיה ובי"ס 

2,800 מ"ר. 2017 - 2020.

1. בסט גורדי - ליליאן אנטקולסקי - 2022.

2. מגשימים נכסים בע"מ - הרצל 27 כפר 

סבא. 2022. 

3. מגשימים נכסים בע"מ - ברניצקי 37, 

ראשון לציון. 2021. 

4. מגשימים נכסים בע"מ - הרשפלד 7. 

 .2022

5. דני ענבר - פינסקר 8, ירושלים. 

.2022

1. המוסד לביטוח לאומי - ליווי תכנון 

וביצוע ומתן חוות דעת - 

2007 - היום. 

2. עיריית רחובות - בדיקת מבנים מסוכנים 

 .2022 - 2020 -

3. עיריית רמלה -  בדיקת מבנים מסוכנים - 

 .2022 - 2010

4. עמותה עולמית רמלה - מרכז רוחני לבני 

העדה הבוכרית - 2017 - 2020. 

5. בוריס מרדכי בע"מ - מרכז מסחרי עם 

מסעדות, מאפיה ואירועים - 

.2021 - 2017

1. ישיבת מדברה כעדן - חדר אוכל - 2020. 

2. פישר אלחנני אדריכלים - תוספת מבנה 

בית ספר קול יעקב בירוחם - 2019. 

3. יד שרה - בית יד שרה אשדוד - 2022. 

4. חכ"ל שדרות - מרכז העצמה נשית, 

שדרות - 2018. 

5. עיריית אופקים - גן ילדים רמת שקד - 

.2020

1. עמותת אוהל שרה - הוסטל מתיתיהו, בני 

ברק - 

 .2021 - 2020

2. קופמן בע"מ - גרינפוינט כפר סבא ורעננה 

 -

 .2022 - 2017

3. אוניברסיטת אריאל - 

בניין רפואה ובריאות - 

 .2022 - 2020

4. עיריית כפר יונה - איצטדיון כפר יונה - 

 .2022 - 2018

5. אשל מצפה רמון - מסחר ומלונאות - 

.2022 - 2019

1. עמידר - שדרוג 5 מבנים ברח' שלמה בן 

יוסף בחצור הגלילית לרעידות אדמה - 

 .2019 - 2018

2. עמידר - שדרוג 5 מבנים ברח' שפרינצק 

בחצור הגלילית לרעידות אדמה - 

.2019 - 2018

3. עיריית טייבה - שדרוג בי"ס טכנולוגי 

לרעידות אדמה - 2021 - 2022. 

4. עיריית נשר - בדיקת עמידות ושדרוג 

בי"ס תיכון מקיף נשר לרעידות אדמה - 

 .2021 - 2020

5. מ.מ. נחף - שדרוג בי"ס יסודי לרעידות 

אדמה - 

.2011 - 2021

1. כנסת ישראל - מבנה המשמר - 2022.

2. אנדרטת מג"ב בעירון - 2022.

3. עיריית רעננה - נווה זמר  - 2017.

הפרויקטים שהציג המציע אינם עומדים 

בתנאי הסף.)לא בהיקפים הכספיים ולא 

בסוג הפרויקטים - לא הוצגו פרויקטים 

במבנים חדשים או קיימים אלא קירות, 

פיתוח שכונה וכיוב'( - לא שוקלל. 

1. יהודה פלדות - מבנה קו ערגול - 2017. 

2. חי"ג מתכות - לא צוינה שנת הביצוע. - 

לא שוקלל. 

3. קרית גת - מהנדס העיר - 2009 - 2010 - 

לא שוקלל.

4. רותם אמפרט - הסדרת מתקן סקרבר - 

.2022 - 2020

202020202020201208
בגין כל המלצה אשר עומדת בכללים שלהלן יהא זכאי 

המשתתף ל-3 נקודות עד 15 נקודות אפשריות.

1.ההמלצה חתומה.

2.ההמלצה היא משנת 2018 ואילך.

3.ההמלצה היא חיובית – לא אינפורמטיבית בלבד.

4.ההמלצה היא בגין שירותי ייעוץ/תכנון קונסטרוקציה.

1. משטרת ישראל - ניתנה המלצה חיובית 

כנדרש מאת דוד מילנר, מהנדס מב"ן מ"י 

 .)2019(

2. הטכניון - נינתנה המלצה חיובית מאת 

אדגה אברהם, מנהל פרויקט אגף בינוי 

ותחזוקה )2017( - לא שוקלל. 

3. מינהל התכנון - ניתנה המלצה חיובית 

כנדרש מאת אלי פדידה, מרכז מטה הפל קל 

 .)2021(

4. מכבי שירותי בריאות - ניתנה המלצה 

חיובית מאת אסף רז, מנהל מחלקת נכסים, 

בינוי ולוגיסטיקה מחוז צפון )ההמלצה 

ניתנה בשנת 2015 כשנקבע כי על ההמלצה 

להיות משנת 2018 ואילך( - לא שוקלל. 

5. כללית - ניתן אישור על ביצוע עבודות 

מאת אבי פלדהיים, מהנדס ביה"ח העמק. 

אין מדובר בהמלצה חיובית כנדרש. )2019(. 

)לא שוקלל(. 

6. צורפה המלצה נוספת מאת קופ"ח כללית 

משנת 2012 - לא שוקלל. 

1. עיריית אילת - ניתנה המלצה חיובית 

כנדרש מאת חיים בנדיבה, מנהל מח' בינוי 

מוסדות ציבור. 

2. מ.א. משגב - ניתנה המלצה חיובית כנדרש 

מאת תומר לוין, מנהל אגף הנדסה.

1. עיריית בת ים - ניתנה המלצה חיובית 

כנדרש מאת יהושע פתאל, מהנדס העיר

 .)2020(

2. פסגות זיו השקעה ופיתוח )1993( בע"מ - 

ניתנה המלצה חיובית  מאת  משה כהן 

)2020( - לא שוקלל - חברה פרטית. 

3. דליה תחנות כח בע"מ - ניתנה המלצה 

מאת יובל פלג וולפין, מהנדס ראשי. 2020 

)על ביצוע עבודות בשנים 2013 - 2014(. לא 

שוקלל - חברה פרטית. 

4. שיא דיפנס - ניתנה המלצה מאת חיליק 

סופר, מנכ"ל. )2020( - לא שוקלל - חברה 

פרטית. 

5. קן התור בע"מ - ניתנה המלצה מאת 

תמיר חפץ, מנהל חטיבת התחדשות עירונית 

)לא מתוארכת(. )חברה פרטית(. - לא 

שוקלל.

1. עיריית נס ציונה - ניתנה המלצה חיובית 

כנדרש מאת איזבלה שמידט, מנהלת 

מחלקת מבני ציבור עיריית נס ציונה. 

 .)2018(

2. ספיר ניהול וסילוק תביעות בע"מ - 

מנהלי פרויקטים עיריית רחובות בניית 

בי"ס קציר - ניתנה המלצה חיובית כנדרש 

מאת דוד ספורטס, מנכ"ל )2022(. 

3. מ.מ. מזכרת בתיה - ניתנה המלצה כנדרש 

מאת ציפי טאוב, מהנדסת המועצה )2020(. 

4. משרד החינוך - ניתנה המלצה מאת 

אילנית שושני, מינהל הפיתוח )ההמלצה 

ניתנה בשנת 2017 כשנקבע כי על ההמלצה 

להיות משנת 2018 ואילך - לא שוקלל. 

5. ארמונות ירושלים - ניתנה המלצה מאת 

ברוך מרדכי, בעלים )2022( - לא שוקלל. גוף 

פרטי.

1. עיריית בית שמש - ניתנה המלצה חיובית 

כנדרש מאת מאיר צ'צ'שוילי, מנהל מחלקת 

איכות הבנייה ומבנים מסוכנים )2020(. 

2. הקרן לפיתוח דימונה - ניתנה המלצה 

חיובית כנדרש מאת אבי היקלי, מנכ"ל 

הקרן. )2020(. 

3. ההמלצה ניתנה ע"י אלישיב קניג, מנהל 

הפרויקט עבור מ.א. רמת נגב ולא ע"י הגוף 

הציבורי עצמו - לא שוקלל. 

4. ההמלצה ניתנה ע"י גיא דהרי מנהל 

פרויקטים סי.פי.אם ניהול בניה בע"מ ולא 

ע"י גוף ציבורי - לא שוקלל. 

5. ההמלצה ניתנה ע"י נתן שניר, אשל 

הנדסה בע"מ ולא ע"י גוף ציבורי- לא 

שוקלל.

1. עיריית נשר - ניתנה המלצה חיובית 

כנדרש מאת לאון גורודצקי, מהנדס העיר. 

 .)2021(

2. עיריית כפר יונה - ניתנה המלצה חיובית 

כנדרש מאת אלי דיגא, מהנדס העיר. 

 .)2020(

3. החברה הכלכלית לפיתוח רמת גן בע"מ - 

ניתנה המלצה חיובית כנדרש מאת יצחק 

ללישו, מנהל פרויקטים החברה הכלכלית 

לפיתוח רמת גן בע"מ.

4. המלצה ע"י אברהם קוצר - לא המלצה 

אלא אישור על ביצוע עבודות. בנוסף, 

מדובר בגוף פרטי ולא ב"גוף ציבורי" 

כהגדרתו בתנאי הסף למכרז - לא שוקלל.

5. עיריית בני ברק - ניתנה המלצה חיובית 

כנדרש מאת שמואל כהן צדק, מהנדס אגף 

החינוך. )2018(.

1. עיריית נשר - ניתנה המלצה חיובית 

כנדרש מאת לאון גורודצקי, מהנדס העיר. 

 .)2021(

2. מ.א. מטה אשר - ניתנה המלצה חיובית 

כנדרש מאת ישי קופרמן, מנהל מחלקת 

בינוי ותשתיות. )2021(. 

3. מ.מ. בענה - ניתנה המלצה חיובית כנדרש 

מאת מרואן גרייס, מהנדס הרשות. )2021(.

4. עיריית טייבה - ניתנה המלצה חיובית 

כנדרש מאת חאלד ג'באלי, מהנדס העיר. 

.)2021(

5. מ.מ. כסרא-סמיע - ניתנה המלצה חיובית 

כנדרש מאת נאהד ח'טיב, מהנדס המועצה. 

.)2021(

1. משרד הבטחון - ניתנה המלצה חיובית 

כנדרש מאת יוחנן דנינו, מהנדס 

קונסטרוקציה ראשי. )2022(. 

2. חברת החשמל - ניתנה המלצה חיובית 

כנדרש מאת קיסליוק אליהו, מנהל מחלקת 

תכנון אזרחי לפרוייקטי ייצור. )2022(. 

3. קבוצת לוינשטין בע"מ - ניתנה המלצה 

חיובית מאת שאול לוטן, מנכ"ל )2022( - 

לא שוקלל - גוף פרטי. לא נכנס בגדר "גוף 

ציבורי" כהגדרתו בתנאי הסף למכרז. 

4. ניהול פרויקט שלם בע"מ לא גוף ציבורי

1. עיריית נוף הגליל - ניתנה המלצה חיובית 

כנדרש מאת סבטלנה גרמן, מהנדסת העיר. 

 .)2020(

2. עיריית מגדל העמק - ניתנה המלצה 

חיובית כנדרש מאת שי פורמן, מהנדס העיר.

3. מ.מ. עין מאהל - ניתנה המלצה חיובית 

כנדרש מאת סאייב חביב אללה - מהנדס 

המועצה. )2018(. 

4. עיריית נצרת - ניתנה המלצה חיובית 

כנדרש מאת מונדר חביבאללה, מנהל 

מחלקת בינוי ופיתוח. 

5. מ.מ. ג'דיידה-מכר - ניתנה המלצה חיובית 

כנדרש מאת ד"ר שיבל מוחמד, מהנדס 

המועצה.

1. עיריית לוד - ניתנה המלצה חיובית 

כנדרש מאת ורד שטרית, סגנית מהנדסת 

העיר ומנהלת אגף מבני ציבור. )2022(. 

2. עיריית קריית גת - ניתנה המלצה על 

דמיטרי שבודיאש על שימושו בעבר כמהנדס 

העיר קרית גת ומהנדס הועדה לתו"ב. 

ההמלצה משנת 2017 ואינה בגין שירותי 

ייעוץ/תככנון קונסטרוקציה - לא שוקלל.

שלוש המלצות נוספות שצורפו הינן מגופים 

פרטיים ולא "גופים ציבוריים" - לא 

שוקלל.  

שאר ההמלצות שצורפו אינן רלוונטיות - 

ייעוץ קרקע וגיאודזיה ו/או תכנון תחבורה. 

- לא שוקלל

6639612156153
העירייה תיצור קשר עם עד 3 מזמיני עבודות קודמות של 

המשתתף ותשאל אותם שאלות זהות בהתאם לקבוע 

במסמך ג'2. 

עד 15 נקודות אפשריות. 

אין מניעה שמקבלי שירות בעיריית נס ציונה ימלאו את 

הטופס ככל שמי מהמשתתפים העניק או מעניק שירותים 

בתחום לעירייה.

מוטי הוניג - 14

מטה הפל קל - 13.5

שיא דיפנס - 15מועצה אזורית משגב - 14

פסגות שיא השקעות -13.5

ארמונות ירושלים - 15

ספיר - 15

סי.פי.אמ - 12.5  

עיריית בית שמש - 12

בני ברק - 15 נקודות

חכל רמת גן - 10.5

כפירל - 15

ממ בענה - 14

חחי - 15

שלם בעמ - 14

סלים שחדה - 15

מגדל העמק - 11

גלוב מפעלי מתכת - 15

ח.י.ג מתכת 1990 בע"מ - 15

13.751414.251512.2512.7514.514.51315

בכל אחד מהפרקים המציעים יקבלו ניקוד בהתאם 

לנוסחא הבאה:

A - הצעת המשתתף.

10(-30×(A-3)(=המחיר  ניקוד

עד 30 נקודות. 

לדוגמא: משתתף שהציע 5% יקבל 10 נקודות מתוך 30 

נקודות אפשריות.

5.004.604.253.593.203.003.003.444.005.80

10.001417.524.128303025.6202

69.757462.7588.186.2594.7599.568.16842
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