
 

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

 (וביצוע תכנון) בלבד ציריים-רב פרויקטים בניהול החברה סיוןינ
 (ועד המועד האחרון להגשת הצעות בהליך זה 2009משנת ) האחרונות השנים בעשר

  A1טבלה 
צירי פעולה נוספים מעבר  יקטישם הפרו

 לציר ההנדסי
פרטי המנהל המתכלל לכלל 

 הצירים מטעם המציע
 מולו המזמין נציג של קשר ופרטי שם שם המזמין

 השירותים התבצעו
  

 נכסי-ציר משפטי  
 
 כלכלי-ציר תפעולי  
 
 ציר שיווקי  
 
  :)אחר )ציין______ 
 

 
 שם מלא: _____________

 
תקופת הניהול בפרוייקט )לפרט 

 חודש ושנת התחלה וסיום(:
 

_____________________ 

  
 : _______________________ מלא שם

 
 : יקטיהפרו ביצוע בעת תפקיד

______________________________ 
 

 : _____________________נייד טלפון
 

 : _____________________נייח טלפון

  
 נכסי -ציר משפטי 
 
 כלכלי -ציר תפעולי 
 
  ציר שיווקי 
 
 ______ :)אחר )ציין 
 

 
 _____________שם מלא: 

 
תקופת הניהול בפרוייקט )לפרט 

 חודש ושנת התחלה וסיום(:
 

_____________________ 

  
 : _______________________ מלא שם

 
 : קטיהפרוי ביצוע בעת תפקיד

______________________________ 
 

 : _____________________נייד טלפון
 

 _____________________: נייח טלפון

  
 נכסי -ציר משפטי 
 
 כלכלי -ציר תפעולי 
 
  ציר שיווקי 
 
  :)אחר )ציין______ 
 

 
 שם מלא: _____________

 
תקופת הניהול בפרוייקט )לפרט 

 חודש ושנת התחלה וסיום(:
 

_____________________ 

  
 : _______________________ מלא שם

 
 : קטיהפרוי ביצוע בעת תפקיד

______________________________ 
 

 : _____________________נייד טלפון
 

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

 עתיקות רווי באזור תשתיות בפיתוח סיוןינ

  A3טבלה 
 מולו המזמין נציג של קשר ופרטי שם המזמיןשם  התשתיות ביצוע אזור קטישטח הפרוי יקטישם הפרו

 השירותים התבצעו
  

 
 העתיקות שטח בתוך 

 העתיקות לשטח בסמוך 

  
 :__________________מלא שם

 
 :הפרוייקט ביצוע בעת תפקיד

 
______________________ 

 :נייד טלפון
______________________ 

 :נייח טלפון
______________________ 

  
 

 העתיקות שטח בתוך 

 העתיקות לשטח בסמוך 

  
 :__________________מלא שם

 
 :הפרוייקט ביצוע בעת תפקיד

 
______________________ 

 :נייד טלפון
______________________ 

 :נייח טלפון
______________________ 

  
 

 העתיקות שטח בתוך 

 העתיקות לשטח בסמוך 

  
 :__________________מלא שם

 
 :הפרוייקט ביצוע בעת תפקיד

 
______________________ 

 :נייד טלפון
______________________ 

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

 העבודות ביצוע לצורך פעילים בשווקים יןיענ בעלי או/ו סוחרים עם משמעותית באינטראקציה או/ו פעילים בשווקים פיתוח פרוייקטי ניהול

  A4טבלה 
 הפעיל השוק שם קטישם הפרוי

 לפרוייקט הרלוונטי
 השירותים התבצעו מולו המזמין נציג של קשר ופרטי שם שם המזמין

  
 

  
 :__________________מלא שם

 
 :הפרוייקט ביצוע בעת תפקיד

 
______________________ 

 :נייד טלפון
______________________ 

 :נייח טלפון
______________________ 

  
 

  
 :__________________מלא שם

 
 :הפרוייקט ביצוע בעת תפקיד

 
______________________ 

 :נייד טלפון
______________________ 

 :נייח טלפון
______________________ 

  
 

  
 :__________________מלא שם

 
 :הפרוייקט ביצוע בעת תפקיד

 
______________________ 

 :נייד טלפון
______________________ 

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

 ניסיון בהתמודדות המציע ישירות עם פינוי פולשים

  A5טבלה 
 השירותים התבצעו מולו המזמין נציג של קשר ופרטי שם שם המזמין קטישם הפרוי

 
  

 
 

 :__________________מלא שם
 

 :הפרוייקט ביצוע בעת תפקיד
 

______________________ 
 :נייד טלפון

______________________ 
 :נייח טלפון

______________________ 
  

 
 

 :__________________מלא שם
 

 :הפרוייקט ביצוע בעת תפקיד
 

______________________ 
 :נייד טלפון

______________________ 
 :נייח טלפון

______________________ 
  

 
 

 :__________________מלא שם
 

 :הפרוייקט ביצוע בעת תפקיד
 

______________________ 
 :נייד טלפון

______________________ 
 :נייח טלפון

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

  מנהל או( כדומה או/ל"סמנכ/ל"מנכ) בכיר ניהול בתפקידי ניסיון
   עירונית התחדשות בפרוייקטי - מוכח יזמי סיוןינ בעל

 B1טבלה 

 במתחם המחזיקים כמות קטישם הפרוי
 טרום העבודות ביצוע

 המתחם שיווק

 של בפועל כספי היקף
 בתקופת העבודות ביצוע

 המנהל

 המנהל של תפקידו
 בתקופת המתכלל

 הפרוייקט ביצוע

 נציג של קשר ופרטי שם שם המזמין
 התבצעו מולו המזמין

 השירותים
  

 
 שם   

 :__________________מלא
 

 :הפרוייקט ביצוע בעת תפקיד
 

______________________ 
 :נייד טלפון

______________________ 
 :נייח טלפון

______________________ 
  

 
 שם   

 :__________________מלא
 

 :הפרוייקט ביצוע בעת תפקיד
 

______________________ 
 :נייד טלפון

______________________ 
 :נייח טלפון

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

  הציבורי המגזר מול בעבודה ניסיון

 B2טבלה 
 תחת העבודות ביצוע תקופת קטישם הפרוי

 המנהל של הישיר ניהולו
 המוצע המתכלל

 נדרש להם הממשקים ציון
 ביצוע לשם המתכלל המנהל

 הציבורי המגזר מול הפרוייקט

 המזמין נציג של קשר ופרטי שם שם המזמין
 השירותים התבצעו מולו

  
 

 
 ___________________ 

 
 ___________________ 

 
 ___________________ 

 
___________________ 

  
 :__________________מלא שם

 
 :הפרוייקט ביצוע בעת תפקיד

 
______________________ 

 :נייד טלפון
______________________ 

 :נייח טלפון
______________________ 

  
 

 
 ___________________ 

 
 ___________________ 

 
 ___________________ 

 
___________________ 

  
 :__________________מלא שם

 
 :הפרוייקט ביצוע בעת תפקיד

 
______________________ 

 :נייד טלפון
______________________ 

 :נייח טלפון
______________________ 

  
 

 
 ___________________ 

 
 ___________________ 

 
 ___________________ 

 
___________________ 

  
 :__________________מלא שם

 
 :הפרוייקט ביצוע בעת תפקיד

 
______________________ 

 :נייד טלפון
______________________ 

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

 צירי-רב מנהל עבור מעלה שתוארו קטיםיהפרוי במסגרת פולשים פינוי עם בהתמודדות ניסיון

 B3טבלה 
 ניהולו תחת העבודות ביצוע תקופת קטישם הפרוי

 המוצע המתכלל המנהל של הישיר
 בקידום הניסיון סוג

 פולשים פינוי הליכי
 מולו המזמין נציג של קשר ופרטי שם המזמין שם

 השירותים התבצעו
  

 
 של אישי ניסיון 

 המתכלל המנהל
 המוצע

 ניסיון 
 באמצעות

 מטעמו הבאים

  
 :__________________מלא שם

 
 :הפרוייקט ביצוע בעת תפקיד

 
______________________ 

 :נייד טלפון
______________________ 

 :נייח טלפון
______________________ 

  
 

 של אישי ניסיון 
 המתכלל המנהל
 המוצע

 ניסיון 
 באמצעות

 מטעמו הבאים

  
 :__________________מלא שם

 
 :הפרוייקט ביצוע בעת תפקיד

 
______________________ 

 :נייד טלפון
______________________ 

 :נייח טלפון
______________________ 

  
 

 של אישי ניסיון 
 המתכלל המנהל
 המוצע

 ניסיון 
 באמצעות

 מטעמו הבאים

  
 :__________________מלא שם

 
 :הפרוייקט ביצוע בעת תפקיד

 
______________________ 

 :נייד טלפון
______________________ 

 :נייח טלפון
______________________ 
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