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לתפקיד פרויקטור  ממהנדס או אדריכלהמועצה המקומית בית ג'ן מבקשת הצעת מחיר 

 לניהול, פיקוח ותיאום במתחמי התכנון

 

 מחלקת ההנדסה  היחידה: .1

 לניהול, פיקוח ותיאום במתחמי התכנון ביישוב בית גן  פרויקטור  תואר המשרה: .2

 מחלקת ההנדסה כפיפות:  .3

 20099ג/ תכנית סטטוטורית רלוונטית: .4

 7, ה.5, ה.3, ה.1ה. ים:ימתחמים רלוונט .5

 

 תיאור התפקיד:   .א

ג'ן,   בית  ביישוב  המפורט  התכנון  אחר  ומעקב  ליווי  תכלול,  למהנדס  ניהול,  ישירה  כפיפות 

 הרשות המקומית.  

 

 תנאי סף:   .ב

צה  עמהנדס או אדריכל רשום, בעל תואר אקדמי ראשון שנרכש במוסד המוכר על ידי המו  .1

 הנדסה אזרחית, תכנון ערים ואזורים, אדריכלות    –להשכלה גבוהה בתחום התכנון והבניה  

מהנדס ו/או מתכנן ועדה מקומית או מחוזית, או יו"ר ועדה מקומית או מחוזית בניסיון   .2

 שנים לכל הפחות. 5מצטבר של 

כיפת  א(המציע יצרף אישורים על ניהול ספרים בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים   .3

 (. 1976ניהול חשבונות ותשלום חובות מס )התשל"ו 

 המציע הינו עוסק מורשה כדין או תאגיד רשום.  .4

בתנאי   .5 עמידתו  להוכחת  הנדרשים  המסמכים  ו/או  האישורים  כל  את  לצרף  המציע  על 

 המכרז בדגש על מסמכים המעידים על ניסיונו המוכח ולרבות בפרופיל משרדו. 

ל האסמכתאות הנדרשות, לדעתו, במטרה שהמועצה תקבל  על המציע לכלול בהצעתו את כ .6

המציע   של  המקצועיים  ויכולותיו  כישוריו  של  ביותר  והטובה  המהימנה  התמונה  את 

 .וצוותו

 

 דרישות ניסיון:

שנים לפחות בהכנה, עריכה והובלה של תוכניות מפורטות עד שלב   10בעל ניסיון של   .1

 מתן תוקף 

של   .2 מצטבר  מקצועי  או    3לפחות  ניסיון  ובניה  לתכנון  בוועדה  כחוקר  שנים   7שנים 

 רציפות של עיסוק בתחומי האסטרטגיה והתכנון עם ניסיון מוכח 

במגזר   .3 במיוחד  וחלוקה  איחוד  ובתוכניות  פרטיות  בקרקעות  בתכנון  לניסיון  עדיפות 

 הלא יהודי 

עד האחרון ה של שנתיים לפחות לפני המותקופבעובדים לפחות,    3בעל ניסיון ניהולי של   .4

ומעלה למשך   37-39   או כהונה במשרה במגזר הציבורי במתח דרגות  להגשת ההצעה,

 שלוש שנים לפחות. 
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 דרישות נוספות: 

 מתמצא בהגשת תכנית פרטניות וכוללניות ובנהלי ועדות התכנון.  .1

 כשפת אם  –שליטה בשפה הערבית והעברית  .2

 שליטה בתוכנות אופיס השונות   .3

 יתרון   -תושב המקום .4

 

 העבודה תכלול: .ג

 יישום מדיניות הרשות המקומית הנוגעות לתכנון ובניה  .א

 עבודה מול גורמים רבים ברשות ומחוץ לה  .ב

 עבודה בשעות לא שגרתיות )בוקר ועד הערב המאוחרות(  .ג

 ריבוי משימות הדורשות מענה בקדימות גבוהה  .ד

 והנחיית צוותי התכנון כנציג הרשות ובתיאום מלא עם הרשות ניהול, הובלה   .ה

 ניהול ותכלול התכנון המפורט ביישוב בית ג'ן   .ו

 ניהול ישיבות, פגישות עם צוותי התכנון, הוועדות והתושבים ביחד ולחוד  .ז

ועמידה  .ח וסיכומים  משימות  ביצוע  אחר  ובקרה  מעקב  ופרוטוקולים,  סיכומים  הוצאת 

 שהוגדרו יחד עם הרשות המקומית בלוחות הזמנים והיעדים 

ליווי צוות התכנון, מעקב ובקרה אחר התקדמות הצוותים בהליך התכנון בהתאם ללו"ז   .ט

 המוגדר 

מעקב אחר תנאי סף, דרישות ובקשות הוועדות השונות ווידוא עמידה בהם והשלמתן עד   .י

 לאישורן 

ו/או צוות התכנון  ועדות מקומיות ומחוזית    -תיאום ישיבות ופגישות בין הרשות המקומית .יא

 וייצוג ככל שיידרש בוועדות אלה 

בין   .יב וחיבור  המתכנן  מטעם  ציבור  השיתוף  יועץ  עם  ביחד  ציבור  שיתוף  מפגשי  ניהול 

המקומית והרשות  התכונן  לצוות  ומעקב    -התושבים  פגישות  סיכומי  שמי,  מעקב  ניהול 

 ול צוותי התכנון  אחר סיכומים מול המתכנן וצוות התכנון וייצוג התושבים וצרכיהם אל מ 

מתן מענה, תשובות ועמדות מקצועיות לתושבים אשר משקפת את עמדת הרשות וצוותי   . יג

 התכנון ובהתאם להנחיית הרשות המקומית ונציגיה.  

ייצוג, הופעה וליווי צוות התכנון בוועדות השונות ככל שיידרש ובהתאם לבקשת הרשות   .יד

 המקומית 

דו .טו סיכומים  ה -קיום  הרשות  ברמת  קבלת  שבועיים  לשם  הפרויקטור  עם  יחד  מקומית 

יומית/דו בתדירות  שוטפים  עדכונים  לצד  ביישוב,  התכנון  התקדמות  וחתך  -עדכונים 

 יומית.  

לחוד   .טז אחד  כל  למתחמים  בהתאם  ביישוב  התכנון  בעניין  חודשי  סטטוס  סיכום/  הפצת 

 וכולם יחדיו.  

 וידאו עמידה בתנאי החוזה שנחתם מול המתכננים. .יז
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   הגשת ההצעה: .ד

יש   הנדרשים,  המסמכים  כל  בצירוף  ההצעה  המכרזיםלהגיש  את  מזכירת    לתיבת  של  במשרדה 

  12:00בשעה    3.12.2020עד ולא יאוחר מיום חמישי  ,   2הרשות המקומית גב' פדוה דבור, קומה  

פרויקטור לתכנון   -"הצעת מחירעל המעטפה מבחוץ להיות ללא סימני זיהוי ולרשום    בצהריים.

 כולל כלל המסמכים.  " בית ג'ן 2020 מפרוט

ללא    -א החתמת מזכירת הלשכה על המעטפה ולציין התקבל ושעת החתימה אחריות המציע לווד

 אלה הועדה לא תדון בהצעה כלל. 

המועצה לא מחויבת לקבל את ההצעה הזולה ו/או כל הצעה אחרת ושומרת לעצמה את הזכות לנהל  

 משא ומתן עם מי מהמציעים ככל שזה נדרש לשם קבלת החלטה.  

 ₪ לדונם, ממחיר זה ניתן יהיה להציע הנחה. 78את ההצעה יש לחשב בעלות של  -

 דונם   1520סה"כ דונמים למתחמים:  -

 

 למשתתפים:תנאים  .ה

 מחויב לעמוד בכלל תנאי הסף ותנאי הצעה זו כפי שצוין בסעיפים קודמים המציע 

 המציע שעומד בתנאי חוק עסקאות גופים ציבוריים 

 יש לצרף אישור בתוקף של ניכוי מס במקור מטעם פקיד השומה 

 לצרף תעודת עוסק מורשה לצורך מע"מ 

מגובה  יש   ניסיון  סקירת  שניהל,  פרויקטים  אפיון  קו"ח,  דעת,  חוות  המלצות,  תעודות,  לצרף 

 במסמכים חתומים ע"י הממונים וכל מסמך אחר אשר יעיד על הניסיון והכישרון של המציע.  

 

 

 

 

 בברכה,

 אינג' היסם עטילה 

 המקומית  עצה מהנדס המו

 ג'ן -בית
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 לכב',

 המועצה המקומית בי ג'ן

 להלן הצעתי למכרז שלעיל,  

 

 

 ההצעה: 

  -)יש לתחום ליד ההצעה  ₪ כולל מע"מ                                  ההצעה עבור ביצוע  העבודה היא:

 ללא חתימה לא תתקבל ההצעה(.

 הצעתי הינה סופית ובלתי חוזרת, ולא ניתן לביטול. 

 

 

 תאריך:                                                                      חתימת המציע:
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