
 10.07.2017גרסה 
 

 : ___________ המציע חתימת               

  yeadim@br7.org.ilדוא"ל:  6270934-08, פקס': 6230503-08, טל': 84893באר שבע מיקוד  4רחוב בן צבי 

 A'2נספח 

מנהל הפרויקט המוצע לצורך ניקודו כמתואר בטבלת אמות פרויקט משמעותי שבוצע בניהולו של מהתרשמות 
 .'נספח ידשב-המידה 

 :1פרויקט מס' 

 ____________________________ יקט ומיקומו הגיאוגרפי:שם הפרו

 : ___________________________________(( והיקף כספי )מלש"חמ"ר)קט שטח הפרוי

 ________________________________________________ השנים בהן בוצעה העבודה:

 (, בחירה מרובהבפרויקט זה )הקף בעיגול מאפייני הפרויקטפירוט 

 ואינטנסיביתיבה עירונית צפופה בפרויקט בס .1

 מרחב מסחרי פעיל .2

 בתוך שטח המוכרז כאתר עתיקות .3

בינוי -: מערכות ייחודיות, הסדרי תנועה מורכבים, פינויאחרים כגון פרויקט בעל מאפיינים ייחודיים ומורכבים .4
 וכדו'

 
 מזמין העבודה :________________________________________________________

 מזמין העבודה לרבות ציון תפקידו בתקופת הפרויקט:פרטי איש הקשר מטעם 

 _______________________ תפקיד:   ______________________ שם מלא:

 ___________________ טלפון משרדי:  _____________________ טלפון נייד:

 שורות( 6)עד  של הפרויקט תמציתיתיאור 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________  

 שורות( 7תיאור מורכבות הפרויקט )עד 
 בהתייחס לפירוט המסומן לעיל.

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 וכיו"ב לפרויקט הנבחר יש לצרף תכניות כלליות/הדמיות/תמונות*  

mailto:yeadim@br7.org.il


 10.07.2017גרסה 
 

 : ___________ המציע חתימת               

  yeadim@br7.org.ilדוא"ל:  6270934-08, פקס': 6230503-08, טל': 84893באר שבע מיקוד  4רחוב בן צבי 

 א'A '2נספח 

המוצע לצורך ניקודו כמתואר בטבלת אמות  המפקח ההנדסיהתרשמות מפרויקט שבוצע בפיקוחו הישיר של 
 .'נספח ידשב-המידה 

 :1פרויקט מס' 

 ____________________________ שם הפרויקט ומיקומו הגיאוגרפי:

 ___________________________________(: ( והיקף כספי )מלש"חשטח הפרויקט )מ"ר

 ________________________________________________ השנים בהן בוצעה העבודה:

 (, בחירה מרובהפירוט מאפייני הפרויקט בפרויקט זה )הקף בעיגול

 יבה עירונית צפופה ואינטנסיביתבפרויקט בס .1

 מרחב מסחרי פעיל .2

 בתוך שטח המוכרז כאתר עתיקות .3

בינוי -: מערכות ייחודיות, הסדרי תנועה מורכבים, פינויאחרים כגון קט בעל מאפיינים ייחודיים ומורכביםפרוי .4
 וכדו'

 מזמין העבודה :________________________________________________________
 פרטי איש הקשר מטעם מזמין העבודה לרבות ציון תפקידו בתקופת הפרויקט:

 _______________________ ______________________   תפקיד: שם מלא:

 ___________________ _____________________  טלפון משרדי: טלפון נייד:

 שורות( 6של הפרויקט )עד  תמציתיתיאור 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________  

 שורות( 7תיאור מורכבות הפרויקט )עד 
 בהתייחס לפירוט המסומן לעיל.

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 לפרויקט הנבחר יש לצרף תכניות כלליות/הדמיות/תמונות וכיו"ב*  
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