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THE DEAD SEA PRESERVATION 

GOVERNMENT COMPANY LTD 
 הממשלתית  החברה

 להגנות ים המלח בע"מ
 

 

 נספח א'

מוסמך להצהיר ולחתום ___________________ ת.ז __________________________  אני הח"מ 

בשם חברת/משרד/שותפות ________________ ח.פ / מס' זיהוי _________________ מבקש בשם 

הממשלתית להגנות ים של החברה  התיירותבתחום  יועציםההיכלל במאגר ל ____________________ 

 מפורט להלן:ה, זאת על סמך  "(החברההמלח בע"מ )להלן: "

 )בהתאם לתחומים המפורטים בהזמנה(.: _____________ זה התחום המבוקש לטופס .1

למלא עבור כל אחד מן להקפיד ויש באם הנכם מבקשים להצטרף לשני תחומים או יותר,  יובהר, כי

  .לכל תחום( עבודות שלושהתחומים את הטופס באופן עצמאי )

 

 ועמדהמפרטים על  .2

 ___________________________________: ועמדמהשם  .2.1

 ________________: ___________________מס' הזיהוי .2.2

 _________________________________כתובת: _____ .2.3

 _________________________________ שם איש קשר: .2.4

 _________________________ :ן ליצירת קשרטלפומספר  .2.5

 __________________________ מספר נייד ליצירת קשר: .2.6

 _______________________________ :דואר אלקטרוני .2.7

תואר בעל עובד או  ככל שמבוקש להסתמך על ניסיון שותף/בעלי מניות במציע/מנכ"ל/סמנכ"ל .2.8

 :אחר המקביל לכך

 שם השותף/בעל המניות: ___________________ היקף אחזקותיו במציע: ________

 או:

 : ______________מדועשם העובד הבכיר: ________________________ תפקידו במ
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 ועמדמהניסיון  .3

תכנון תיירותי )לרבות מוצרים תיירותיים( ו/או עבודות  עבודות שלושב נוניסיו לפרט ועמדהמעל 

מהלך ב ייעוץ תיירותי בתחומי האומנות ו/או התרבות, אשר המועמד נמצא בעיצומן או שבוצעו

 בהרחבה באשרעל המועמד לפרט  .הגשת הבקשה להיכלל במאגריום שקדמו ל השנים עשר

 ף.עבודות הרלוונטיות, שמות הממליצים, מועדי הביצוע והיקל

 25%ניתן להסתמך על ניסיון בעל מניות או שותף במציע, ובלבד שהינו מחזיק לפחות יובהר, כי 

או תואר אחר  מהמניות/זכויות השותפות במציע, וכן על ניסיון של עובד בדרגת מנכ"ל או סמנכ"ל

 המקביל לכך.

 

 _______________________________________________________ עבודההשם  א.

  _______________________________המזמין ______________________  טלפון  

 : ___________________________)ללא מע"מ( היקף כספי

  ______________________ גמר: התחלה: __________________  -מועד ביצוע  

 _________ טל' : ______________________________ :איש קשר אצל המזמין 

 )פירוט(:  עבודההתיאור 

 _________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

  ________________________________________________________  עבודההשם  ב.

  _______________________________ המזמין ______________________  טלפון  

 ______________היקף כספי: _________________ 

  __________________________ התחלה: __________________  גמר: -מועד ביצוע  
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 ___________________ טל' : ________________________ :איש קשר אצל המזמין 

 )פירוט(:  עבודההתיאור          

 _________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

  ________________________________________________________  עבודההשם  .ג

  _______________________________ המזמין ______________________  טלפון  

 _____________היקף כספי: __________________ 

  __________________________ התחלה: __________________  גמר: -מועד ביצוע  

 ______________________ טל' : _____________________ :איש קשר אצל המזמין 

 )פירוט(:  עבודההתיאור          

 _________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 :הערות

 הערות והבהרות נוספות ניתן לצרף בנפרד. .1

 יפורטו במתכונת הנ"ל בדפים נוספים. ותנוספ עבודות .2

 _______________________ 

 )חתימה(                                                                                                           


