
 תחומי ייעוץ

 חלקת הנדסה: מ
 להציג: ההנדסה בתחום המציעים יידרשו ,בהזמנה המפורטים הכלליים הסף לתנאי מעבר

 שנים )אלא אם כן מצוין אחרת(.  3 - מ פחות לא של הרלוונטי . ניסיון מקצועי בתחום הייעוץ1

 ציבוריים ורשויות מקומיות.. המלצות מגופים 2

 . תעודת השכלה רלוונטית לאותו תחום.3

 השכלה ניסיון התמחות תחום
 
 
 

 פיתוח תשתיות
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 פרויקטים מנהל
 
 
 
 
 
 

 
 3 מוכח של ניסיון בעל

 בליווי לפחות שנים
 פרויקטים וניהול

 מקומיות ברשויות
 ועד מתכנון

 .הפרויקט למסירת
 

 

 
 .תעודה רלוונטית בתחום

 
 מפקח פרויקטים

 

 
 3בעל ניסיון מוכח של 

 שנים לפחות.

 
 מהנדס/ הנדסאי רשום.

 
 מתכנן פרויקטים: 

מבני ציבור, כבישים, 
פיתוח, עבודות 
שיפוצים וגינות 

 ציבוריות.
 

 
 3 מוכח של ניסיון בעל

 לפחות בתכנון. שנים

 

 
 קונסטרוקציה מהנדס

 
 3 מוכח של ניסיון בעל

 בתחום לפחות שנים
 .מסוכנים מבנים

 

 
 רשום/רשוי. מהנדס של תעודה בעל

 

 3בעל ניסיון מוכח של  מודד
 שנים לפחות.

מוסד אקדמי מתעודת מודד מוסמך 
המאושר על ידי המועצה להשכלה 

 .גבוהה
 3בעל ניסיון מוכח של  תנועה יועץ

 שנים לפחות.
מוסד ממהנדס תנועה וכבישים 

אקדמי המאושר על ידי המועצה 
 . להשכלה גבוהה

 3בעל ניסיון מוכח של  יועץ קרקע
 שנים לפחות.

מוסד מ הנדסה אזרחיתתעודת 
אקדמי המאושר על ידי המועצה 

 .להשכלה גבוהה
 3בעל ניסיון מוכח של  יועץ ניקוז

 שנים לפחות.
מוסד ממהנדס תנועה וכבישים 

אקדמי המאושר על ידי המועצה 
 .להשכלה גבוהה

 3בעל ניסיון מוכח של  יועץ תחבורה ציבורית
 שנים לפחות.

מוסד ממהנדס תנועה וכבישים 
אקדמי המאושר על ידי המועצה 

 .להשכלה גבוהה
 3בעל ניסיון מוכח של  יועץ חשמל

 שנים לפחות.
מוסד אקדמי מ מהנדס/הנדסאי

המאושר על ידי המועצה להשכלה 
 .גבוהה

 3בעל ניסיון מוכח של  יועץ אקוסטיקה
 שנים לפחות.

והכשרה  תעודה רלוונטית בתחום
 בתחום האקוסטיקה. 

 3בעל ניסיון מוכח של  יועץ בטיחות
 שנים לפחות.

עבר הכשרה מקצועית מוכחת בתחום 
 הבטיחות.

 3בעל ניסיון מוכח של  יועץ רמזורים
 שנים לפחות.

מוסד אקדמי מ מהנדס חשמל
המאושר על ידי המועצה להשכלה 



 .גבוהה
בעל ניסיון מוכח של  תאום תשתיות

 לפחות. שנים3
אזרחית/ תנועה  בעל תעודת הנדסה

מוסד אקדמי המאושר על מ וכבישים
 .ידי המועצה להשכלה גבוהה

 3בעל ניסיון מוכח של  הנדסת כבישים ותנועה
 שנים לפחות.

מוסד ממהנדס תנועה וכבישים 
אקדמי המאושר על ידי המועצה 

 .להשכלה גבוהה
 3בעל ניסיון מוכח של  אגרונומיה

 לפחות.שנים 
 .תעודה רלוונטית בתחום

 5 מוכח של ניסיון בעל יועץ מים וביוב
 .בתחום לפחות שנים

עבר הכשרה הנדסית בתחום המים 
והביוב ממוסד אקדמי המאושר על 

 ידי המועצה להשכלה גבוהה. 
 

  –תכנון ואדריכלות 
 

  מבני ציבור

אדריכלות מבני ציבור 
 קטנים )גן, מעון וכו'(. 

 
 3בעל ניסיון מוכח של 

 שנים לפחות.
 

 
 

מוסד מ תואר ראשון באדריכלות
אקדמי המאושר על ידי המועצה 

אדריכלות מבני ציבור  .להשכלה גבוהה
גדולים )אולם ספורט, 
מבנה רב תכליתי, בית 

 ספר וכו'(.

 
 5בעל ניסיון מוכח של 

 שנים לפחות.

אדריכל רישוי לתכנית 
 בינוי/ בינוי ופיתוח

  3 מוכח של ניסיון בעל
 בתחום.  לפחות שנים

 עבודה ניסיון עלנוסף בב
 החינוך משרד מול

 הפיס, אישור ומפעל
 מתןו אדריכליות תכניות

 פתרונות תכנוניים. 
 

 
 

  –תכנון ואדריכלות 
 

  פיתוח ונוף 

 
 לתכנית נוף אדריכל
 קטן, שטח(קטנה 

 פשוט(. תכנון
 

 
 3בעל ניסיון מוכח של 

 שנים לפחות.
 

 
מוסד מ תואר ראשון באדריכלות

אקדמי המאושר על ידי המועצה 
 .להשכלה גבוהה

 
 לתכנית נוף אדריכל
גדול,  שטח(גדולה 

 מורכב, חשיבות תכנון
 .)ציבורית

 
 3 מוכח של ניסיון בעל

 בתחום. לפחות שנים

 
 לתכנית נוף אדריכל

 פיתוח.
 

 
 3 מוכח של ניסיון בעל

 בתחום. לפחות שנים

 
 

 בינוי
 

 

 
 

אדריכל לתכניות 
 מפורטות 

 

 
 

 3 מוכח של ניסיון בעל
 בתחום. לפחות שנים

ניסיון מוכח בהפעלת 
 צוות תכנון. 

 
מוסד מ תואר ראשון באדריכלות

אקדמי המאושר על ידי המועצה 
 .להשכלה גבוהה

 
 בינוי
 
 

 
 
 
 
 

 בניין מהנדס 
 חשמל מהנדס 
 מהנדס מיזוג 
  מהנדס /יועץ

 בטיחות אש

 
 3בעל ניסיון מוכח של 

 שנים לפחות.
 

  הנדסת בניין. ראשון תואר 
  הנדסת חשמל. ראשון תואר 
 הנדסת מיזוג.  ראשון  תואר 
 הנדסה ועבר  ראשון תואר

הכשרה מוכחת בתחום 
 בטיחות אש. 

התארים לעיל ממוסד אקדמי 
המאושר על ידי המועצה 

 להשכלה גבוהה. 



 
 
 
 

 בינוי
 
 
 
 
 
 

 נגישות יועצי 
 
 

 מעליות יועצי 
 
 
 
 

 תנועה מתכנני 
 
 
 
 
 
 

 יועץ איטום 
 
 
 

 ייעוץ קרינה 
 

 
 
 

בעל ניסיון מוכח של 
 שנים לפחות.3

 
 
 

בעל ניסיון מוכח בתכנון 
פרויקטים ציבוריים 
 ותכניות מפורטות. 

  עבר הכשרה מקצועית
 מוכחת בתחום הנגישות.

 
  הנדסה ראשון בעל תואר

ממוסד אקדמי  אזרחית
המאושר על ידי המועצה 

והכשרה  להשכלה גבוהה
 .בתחום המעליות

 
  בעל תואר ראשון בתחבורה

 המתמחה בתחום התנועה
ממוסד אקדמי המאושר על 

ידי המועצה להשכלה 
 . גבוהה

 
 

  עבר הכשרה מקצועית
 מוכחת בתחום האיטום.

 
  תואר ראשון לפחות באיכות

ממוסד אקדמי  הסביבה
המאושר על ידי המועצה 

ועבר  להשכלה גבוהה
מקצועית מוכחת הכשרה 

 בתחום הקרינה.
 
 

 
 

 
 
 

 שמאות
 

 

 
 

 שמאי
 

 
 3 מוכח של ניסיון בעל

 בתחום. לפחות שנים
ניסיון מוכח בעבודות 

עם וועדות לתכנון 
 ובנייה. 

 
 תעודת שמאות מקרקעין 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 מחלקת איכות הסביבה
 

 להציג: הסביבהאיכות  בתחום המציעים יידרשו ,לעיל המפורטים הכלליים הסף לתנאי מעבר
 
 שנים )אלא אם כן מצוין אחרת(.  3 מ פחות לא של הרלוונטי . ניסיון מקצועי בתחום הייעוץ1
 
 . המלצות מגופים ציבוריים ורשויות מקומיות.2
 
 . תעודת השכלה רלוונטית לאותו תחום.3

 
 השכלה ניסיון התמחות תחום

 
 
 
 
 
 

 תברואה

 
 
 
 
 
 

 יועץ תברואה

 יועץ הינו המציע .1
 ניסיון בעל תברואה

 שנים 3 של חמוכ
 .לפחות

 
 3 ב הועסק המציע .2

 לפחות מקומיות רשויות
 .בייעוץ

 בעל הינו המציע .3
 לפחות של מוכח ניסיון

 עירוניים. פרויקטים  3
 

 
 
 
 

תואר ראשון באיכות 
מוסד אקדמי מ הסביבה

המאושר על ידי המועצה 
 .להשכלה גבוהה

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 שמלח

 
 

 יועץ תאורה 

 רשום חשמל מהנדס.1
 5 של מוכר ניסיון בעל

  .לפחות שנים
 5 -ב הועסק המציע .2

 לפחות עירוניות רשויות
 .רחובות תאורת בתחום

 חשבונות להגיש יש
 רשויות 5 -מ מאושרים

 תאורת בתחום שונות
 .רחובות

 

 
 

מוסד מ הנדסת חשמל
אקדמי המאושר על ידי 

המועצה להשכלה 
  .גבוהה

 
 
 
 

 יועץ חשמל

 רישיון בעל הינו המציע
 5 של וותק עם חשמלאי

 להגיש יש .לפחות שנים
 .ורישיונות תעודות

 
 ניסיון בעל הינו המציע

 5 לפחות של מוכח
 עירוניים פרויקטים

 מצטבר ביצוע בהיקף
 ותאורה חשמל לעבודות

 כל ח"אש 250 של בלבד
 רשימה להגיש יש .אחד

 כתב+ מפורטת
 .כמויות

 
 
 
 

  .חשמלאי מוסמך תעודת

 
 
 

 גינון

 גינון יועץ 
 גינון תכנון 

 והשקיה
 ביסוס יעוץ 

 קרקע
 נוף יועץ 
 השקיה יועץ 

 
 

 3בעל ניסיון מוכח של 
 שנים לפחות.

 
 

תעודה רלוונטית 
 .בתחום

 



 : חינוךחלקת מ
 להציג: חינוךה בתחום המציעים יידרשו ,לעיל המפורטים הכלליים הסף לתנאי מעבר

 שנים )אלא אם כן מצוין אחרת(.  3 מ פחות לא של הרלוונטי . ניסיון מקצועי בתחום הייעוץ1

 . המלצות מגופים ציבוריים ורשויות מקומיות.2

 . תעודת השכלה רלוונטית לאותו תחום.3

 השכלה ניסיון התמחות תחום
 
 
 
 
 
 
 

 חינוך

 
 ייעוץ פדגוגי 

 
ניסיון חינוכי וניהולי 

  .שנים לפחות 5מוכח של 

 
 בחינוךתואר ראשון 

מוסד אקדמי המאושר מ
על ידי המועצה להשכלה 

 .גבוהה
 

יועץ בקרה בעניין כספי 
בתי הספר )מלווה 

תקציבים בכל 
 המסגרות(

 
 

 5בעל ניסיון מוכח של 
 שנים לפחות.

 
 

תעודה רלוונטית 
 .בתחום

 
יועץ להכנת מכרזי 

 רשתות 

 3בעל ניסיון מוכח של . 1
 שנים לפחות.

. ניסיון עבודה מוכח 2
 מול משרד החינוך. 

 
 

תעודה רלוונטית 
 .בתחום

 
ייעוץ ארגוני להובלת 

תהליכי שינויי 
 פדגוגיים

  

 
 5בעל ניסיון מוכח של 

 שנים לפחות.
ניסיון בהדרכה וליווי 

 של צוותי ניהול. 
ייעוץ ארגוני למערכות 

 .חינוכיות

 
תואר ראשון/ תעודה 

 בייעוץ ארגוני.

 
  -פסיכולוגים

 הדרכה מקצועית
 הדרכת הורים

 אבחון 

 
ניסיון ב: טיפול עדיפות ל

על סוגיו השונים, 
אבחון, התערבות 

ואבחון מערכתי, עבודה 
 עם הורים וכו'. 

 
 תואר ראשון לפחות 

מוסד מ יהפסיכולוגב
אקדמי המאושר על ידי 

המועצה להשכלה 
 .גבוהה

 
הנחייה מקצועית 

בנושא משחוק בהוראה 
 ולמידה 

 
 3בעל ניסיון מוכח של 

 שנים לפחות.
 

 
רלוונטית תעודה 

 .בתחום

 
 

 תהליכי מדידה והערכה 

 3בעל ניסיון מוכח של 
 שנים לפחות.

 
התמחות במדידה 
והערכה בארגונים 

 ובחינוך. 

 
תעודה רלוונטית 

 .בתחום

 

 

 

 

 

 



 חלקת פיקוח: מ

 השכלה ניסיון התמחות תחום
 

 רישוי עסקים 
 

 
 הסף לתנאי מעבר

 המפורטים הכלליים
 המציעים יידרשו ,לעיל

 להציג: הרישוי בתחום
. ניסיון מקצועי 1

 בתחום הייעוץ
 פחות לא של הרלוונטי

שנים )אלא אם כן   3 - מ
 מצוין אחרת(.

 
. המלצות מגופים 2

ציבוריים ורשויות 
 מקומיות.

 
. תעודת השכלה 3

 רלוונטית לאותו תחום.
 
 
 

 
 

ייעוץ מקצועי בתחום 
וכתיבת מפרט אחיד 
 לתנאי רישיון עסק. 

 
 

 3בעל ניסיון מוכח של 
 שנים לפחות.

 
 

תעודה רלוונטית 
 .בתחום

 

 היחידה הסביבתית: 

 השכלה ניסיון התמחות תחום
 

 הסף לתנאי מעבר
 המפורטים הכלליים

 המציעים יידרשו ,לעיל
היחידה  בתחום

 להציג: הסביבתית
 

. ניסיון מקצועי 1
 בתחום הייעוץ

 פחות לא של הרלוונטי
שנים )אלא אם   10 - מ

 כן מצוין אחרת(.
 

. המלצות מגופים 2
ציבוריים ורשויות 

 מקומיות.
 

. תעודת השכלה 3
 רלוונטית לאותו תחום.

 
 

 
 ייעוץ בניהול פסולת

  

 
 10בעל ניסיון מוכח של 

 3ו שנים לפחות
 .פרויקטים עירוניים

 
תואר שני באיכות 

מוסד אקדמי מ הסביבה
המאושר על ידי המועצה 

 .להשכלה גבוהה
 

 ייעוץ בתחום האנרגיה
 

 
 10בעל ניסיון מוכח של 

 3ו שנים לפחות
 .פרויקטים עירוניים

 
תואר שני באיכות 

מוסד אקדמי מ הסביבה
המאושר על ידי המועצה 

 .להשכלה גבוהה
 
 

ייעוץ וכתיבת תכנית אב 
 לקיימות 

 
 

 10בעל ניסיון מוכח של 
ניסיון ו שנים לפחות

תכנית  לפחותבכתיבת 
 .אב עירונית לקיימות

 
 

דוקטור באיכות 
מוסד אקדמי מ הסביבה

המאושר על ידי המועצה 
  .להשכלה גבוהה

 

 

 

 



 שונות: 

 השכלה ניסיון התמחות תחום
 

 הסף לתנאי מעבר
 המפורטים הכלליים

 המציעים יידרשו ,לעיל
 להציג:

 
. ניסיון מקצועי 1

 בתחום הייעוץ
 פחות לא של הרלוונטי

שנים )אלא אם כן   3 - מ
 מצוין אחרת(.

 
. המלצות מגופים 2

ציבוריים ורשויות 
 מקומיות.

 
. תעודת השכלה 3

 רלוונטית לאותו תחום.
 

 

 
 

סום ייעוץ בשיווק, פר
 ויח"צ.  

 

 
 

בעל ניסיון מוכח של 
 שנים לפחות.3

 
 

תעודה רלוונטית 
 .בתחום

 
 

 יועץ ביטוח 

 
 
מקצועי בעל ניסיון 

שנים  5מוכח של ניהולי 
 .בחברות ביטוח לפחות

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


