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 נספח א'

 טופס בקשה ליחיד

מבקש להיכלל במאגר  ___________________ת.ז  __________________________אני הח"מ 

"(, על סמך נתוני השכלתי, החברההמתכננים של החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע"מ )להלן: "

 .ניסיוני, התעודות המצ"ב וכמפורט להלן

תחבורה, מים, ניקוז, ביוב,   - ס )בהתאם למפורט בהזמנה(אליהם מבקש המועמד להיכנ התחומים .1

, GIS, גיאולוגיה, הידראוליקה, מכונות, )לרבות גיאוטכניקה וגיאופיזיקה( חשמל, כבישים, קרקע

אדריכלות, תכנון ערים, סביבה, בקרה, מחצבות )כריה וחציבה(, חפירה ימית, מדידות, קונסטרוקציה, 

  ות, אגרונומיה, קורוזיה, מטלורגיה ואיטום.אדריכלות נוף, בטונים, נגיש

 

 : _____________ התחום המבוקש לטופס זה

  .יש למלא עבור כל אחד מן התחומים את הטופס באופן עצמאי )חמישה פרויקטים לכל תחום(

 

 המועמדפרטים על  .2

  __________________________: המועמדשם  .2.1

 ____מס' תעודת זהות: _______________________ .2.2

 השכלה/תעודות: .2.3

2.3.1. ______________________ 

2.3.2. ______________________ 

2.3.3. ______________________ 

 _______________________________כתובת: ______ .2.4

 ____________________________ :ן ליצירת קשרטלפו .2.5

 פקסימיליה: ___________________________ .2.6

 ___________________________ :דואר אלקטרוני .2.7

עבור כל אחד מן  ,לרבות פירוט הניסיון בחמישה פרויקטיםה, , יש למלא סעיף זהמועמדניסיון  .3

 .בנפרדהתחומים המבוקשים 

 לפרט את העבודות הרלוונטיות, שמות הממליצים, מועדי הביצוע והיקף: המועמדעל 

  _______________________________________________________ שם העבודה א.

  _______________________ המזמין/הממליץ ______________________  טלפון  

  _______________________________________________________ צועמקום בי 

  _______________________ התחלה: __________________  גמר: -מועד הביצוע  

  ____________________________________________________ אחראי לעבודה 
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 איש קשר אצל המזמין __________________________ טל' : ________________ 

 תיאור העבודה )פירוט(:  

 _______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

  _______________________________________________________ שם העבודה ב.

  _______________________ ___________________  טלפון המזמין/הממליץ ___ 

  _______________________________________________________ מקום ביצוע 

  _______________________ התחלה: __________________  גמר: -מועד הביצוע  

  ____________________________________________________ אחראי לעבודה 

 איש קשר אצל המזמין __________________________ טל' : ________________ 

 תיאור העבודה )פירוט(:  

 _______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

  _______________________________________________________ שם העבודה .ג

  _______________________ המזמין/הממליץ ______________________  טלפון  

  _______________________________________________________ מקום ביצוע 

  _______________________ התחלה: __________________  גמר: -מועד הביצוע  

  ____________________________________________________ אחראי לעבודה 

 איש קשר אצל המזמין __________________________ טל' : ________________ 

 תיאור העבודה )פירוט(:  

 _______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 



 

 

 1קומה , 7כנפי נשרים רח' 
  91344מיקוד               ירושלים             34553ת.ד 
 02-6529000פקס':                       02-6528000טל: 

 

7 Kanfei Nesharim St. 1st floor 

P.O.B 34553        Jerusalem, 91344        Israel  

Tel: +972-2-6528000 Fax: +972-2-6529000  

www.haganot.co.il 

 

THE DEAD SEA PRESERVATION 

GOVERNMENT COMPANY LTD 

 הממשלתית  החברה
 להגנות ים המלח בע"מ

 

  _______________________________________________________ שם העבודה .ד

  _______________________ המזמין/הממליץ ______________________  טלפון  

  _______________________________________________________ מקום ביצוע 

  _______________________ התחלה: __________________  גמר: -מועד הביצוע  

  ____________________________________________________ אחראי לעבודה 

 איש קשר אצל המזמין __________________________ טל' : ________________ 

 ה )פירוט(: תיאור העבוד 

 _______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

  _______________________________________________________ שם העבודה .ה

  _______________________ המזמין/הממליץ ______________________  טלפון  

  _______________________________________________________ מקום ביצוע 

  _______________________ התחלה: __________________  גמר: -מועד הביצוע  

  ____________________________________________________ אחראי לעבודה 

 _ טל' : ________________איש קשר אצל המזמין _________________________ 

 תיאור העבודה )פירוט(:  

 _______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 :הערות

 לצרף המלצות מפורטות עבור כל עבודה שנזכרה לעיל. ניתן .1

 הערות והבהרות נוספות ניתן לצרף בנפרד. .2

 נוספים. עבודות נוספות יפורטו במתכונת הנ"ל בדפים .3

 

 _______________________ 

  )חתימה(                                                                                                     

 


