
 
 
 
 
 

 1נספח א' 
 

 מידע בדבר ניסיון המציע

 פרטים אישיים וניסיון מקצועי

 

ניסיון מקצועי בתחומי יובהר כי יש למלא את הפרטים כמפורט בנספח זה, לרבות טבלת ה
כל אחד מאנשי הצוות , הן לגבי ה"יועץ המוביל" והן לגבי התוכן המרכזיים של הפרויקט

 בנפרד.שיועסקו על ידו במסגרת הפרויקט, 

 

 הגשת מועמדות לתפקיד יועץ ארגוני לתהליך

 ברשות המקומית ________________

 
  : _____________________________________החברה/היועץ שם

 שותפות/מ"בע חברה/מורשה עוסק: תאגידי אופי
 : _________ מקצועיים עובדים מספר, המשרד גודל:  כשמדובר בחברה

 
 וניסיון מקצועיפרטים אישיים 

 המתוכננים היועצים כל לגבי מקצועי וניסיון פרטים טופסי תגיש יועצים מגוון שמעסיקה חברה
 הפרויקט במסגרת לפעול

 
 : _______________________________________________________אקדמית השכלה
 ______________________________________________________: מקצועית הכשרה

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

 
 

 השנים האחרונות. 5-ב גוף ציבורי / גוף פרטי / המקומיות ברשויות ליבה תהליכי בהובלת ניסיון
, המרכזיים האתגרים, התהליך את לתאר יש למלא בטבלה בהתאם לסעיפים המפורטים. יש

 התהליך את שהוביל הקשר איש של פרטים לצרף יש, בנוסף. הייעוץ תקופת, הייעוץ עבודת מהות
 .המקומית הרשות מטעם

מומלץ לבחור את הפרויקטים המייצגים ביותר, אין לצרף מסמכים אחרים לתיאור התהליכים 
 .תיאור פרויקטים שלא במסגרת טבלה זו, לא יילקחו בחשבוןהארגוניים, 

  
  



 יועץפירוט ניסיון בגין כל 

 

 

 על כל אחד מהיועצים, לרבות היועץ המוביל, למלא את הטבלה שלהלן בטופס נפרד:

 

 : _____________________________________היועץ שם

 _____________________________________: היועץ ת.ז.

 אני מצהיר כי המידע המפורט לעיל, לרבות בטבלה, הינו מלא, שלם ומדויק.

 : __________היועץ חתימת

 
 
 

 אישור עו"ד
אני הח"מ, ______________, עו"ד, מאשר בזה כי ביום _________ הופיע/ה בפני מר/גב' 

___________ / המוכר/ת לי   באמצעות ת.ז. מס'__________________, אשר זיהיתיו/ה 
באופן אישי, וכי לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר אמת ואמת בלבד וכי אם לא י/תעשה כן 

 י/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה נכונות הצהרתו/ה לעיל וחתם/מה עליה בפני.
___                             _____________________________ 

 חתימה וחותמת  תאריך   
 

 

שם  תיאור התהליך
 הפרויקט

 שם הלקוח
 קשר איש ופרטי

משך  שנה
 הפרויקט

תיאור 
 הפרויקט

גיבוש חזון, ניתוח       .1
הארגון והסביבה, בחירת 

מיקודים אסטרטגיים, 
הגדרת מטרות, יעדים 

 ומדדים.

     

ביצוע מיפוי ואבחון       .2
      ארגוני כולל.

הובלת תהליכי       .3
      מערכתיים.שינוי 

עיצוב והטמעת       .4
ת הארגון, בניית תרבו

ית רוח הארגון ובני
 מסוגלות.

     

פיתוח שגרות       .5
      ניהול ויכולות ניהול.

בניית תכניות       .6
עבודה מקושרות תקציב 

כולל מעקב מדידה 
 ובקרה.

     

בבניה ושיפור של       .7
      תהליכי עבודה בארגון.

בניית והטמעה של       .8
התאמת –מבנה ארגוני 

המבנה למיקודים של 
הארגון ותמיכה בניהול 

 השינויים.

     


