תאריך ________________
לכבוד
ועדה מקצועית למינוי מומחים
הנדון :בקשה להיכלל במאגר המומחים/יועצים/בוררים/מגשרים
הנני מבקש להיכלל במאגר המומחים-
שם משפחה

שם פרטי

שנת לידה
מקום העבודה

תעודת זהות
כתובת מגורים ומיקוד

מספר טלפון מקום העבודה

מספר טלפון נייד

מספר רישוי אצל רשם המהנדסים והאדריכלים (במידה וקיים  -צרף צילום)
*למהנדס חשמל  -מס' רישוי כחשמלאי בודק (צרף צילום)
חבר באיגוד מקצועי בלשכת המהנדסים (ציין באיזה)
השכלה אקדמאית
האוניברסיטה

שנת סיום

התואר

*צרף קורות חיים ,כולל פרוט מקומות העבודה ,אופי התעסוקה וצילומי תעודות
הנני מבקש לשמש כמומחה/יועץ /בורר/מגשר בסכסוכים/סוגיות שעניינן בתחום התמחותי כמפורט להלן( :פרט)

וותק מקצועי ועבודות רלוונטיות בהן עסקתי ,אשר יש בהן בכדי לתרום לכישורי כמומחה/יועץ/בורר/מגשר הינם
כדלקמן:

* נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ,אך מיועד לנשים וגברים כאחד

הנדסה .טכנולוגיה .אדריכלות
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השתלמויות רלוונטיות ,אשר יש בהן בכדי לתרום לכישורי כמומחה/יועץ /בורר/מגשר( :לצרף צילום התעודה/ות)

האם שמשת כמומחה/יועץ /בורר/מגשר ב  5 -השנים האחרונות? (פרט)

הנני מבקש לשמש כמומחה/יועץ /בורר/מגשר בתנאים מיוחדים? (אזור גיאוגרפי וכו')

שמות  3ממליצים ,בעלי וותק מקצועי:
שם הממליץ

מספר טלפון

מקום עבודה

הצהרה:
(א)

(ב )
(ג)

(ד )
(ה)
(ו)

הנני מצהיר כי ידוע לי שלשכת המהנדסים מנהלת מאגר מומחים לצורך מתן שירות לפונים אליה לקבלת
מידע הודות מומחים בתחומים הרלבנטיים השונים .ידוע לי כי הלשכה אינה מחויבת לאופן השימוש
ברישומיה והמאגר פתוח לעיון כל החפץ בכך .ידוע לי כי הלשכה אינה אחראית ואינה מחויבת בכל דרך
שהיא למינוי מומחים/יועצים/בוררים/מגשרים ו/או לתדירות המינוי .ידוע לי כי האחריות לבדוק את
התאמת המומחה/יועץ/בוררים/מגשרים לסוגיה אליה מונה ,הינה על המומחה/יועץ/בורר/מגשר והלשכה
אינה אחראית לכישורי המומחה/יועץ/בורר/מגשר ,להתאמתו לסוגיה אליה מונה ו/או לאופן ניהול מתן
חוות הדעת על ידו.
הנני מצהיר ומתחייב כלפי הלשכה ,כי במידה ואמונה לתפקיד מומחה/יועץ/בורר/מגשר ,אבחן את הסוגיה
המובאת בפני קודם שאקבל על עצמי את המינוי ואקבל על עצמי את המינוי ,רק לאחר שהובהר לי כי בידי
הכישורים למתן השירות המבוקש.
הנני מצהיר ומתחייב למתן שירותי במיומנות הנדרשת ,בהתאם להוראות כל דין .הנני מסיר בזאת כל
אחריות מלשכת המהנדסים לאופן מתן שירותי וחוות דעתי .במידה ותתבע הלשכה בשל פעולותיי הנני
מתחייב בזאת לשפות את הלשכה באופן מידי בגין כל סכום אשר תתבע ובגין הוצאותיה המשפטיות
הסבירות אשר יגרמו לה בשל כך.
הנני מצהיר ומתחייב שלא להציג עצמי כסוכן ,שליח או נציג הלשכה אלא באישור נציג הלשכה מראש .ידוע
לי כי אין ביכולתי לחייב את הלשכה בכל התחייבות שהיא.
הנני מצהיר כי הנני מבוטח בביטוח אחריות מקצועית המכסה בין היתר תביעות העשויות להתעורר בשל
פעילותי כמומחה .הנני מצהיר כי אדאג להיות מבוטח בביטוח כאמור בגין כל שירות אשר יימסר על ידי
בהתאם להפניה שנתנה מידי הלשכה.
הנני מאשר ומתחייב לדווח ללשכה בחוזר על פעילותי בהתאם למינויי שאקבל ,על שכר טרחתי שאגבה
ובכלל זה ואעביר ללשכה תשלום בגובה  + 15%מע"מ מגובה שכר הטרחה הנגבה על ידי.

תאריך _____________________

חתימה _____________________

* נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ,אך מיועד לנשים וגברים כאחד
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