
 נספח א
 

  :ותנאי סף מיוחדים להלן פירוט תחומי ההתמחות לגביהם מתבצע המאגר 

  

  הנדסה מינהל 
 

 תנאי הסף
 המהנדסים ואדריכלים.המגיש רשום בפנקס  .א

 שנים לפחות מול גופים ציבוריים. 5המגיש הינו בעל ניסיון מקצועי מצטבר של  .ב

שלושה מבנים ו/ או המגיש השתתף בתחום מומחיותו בתכנון ו/או בבניית   .ג
בחמש השנים ₪(, לפחות ) מיליון ₪  1,000,000עבודות לפחות שערך כל אחד 

 שקדמו למועד הגשת הפניה.
 

 מסמכים שהמגיש נדרש לצרף
לצורך הוכחת עמידת מגיש המעומדות בתנאי הסף, יש לצרף מסמכים ולמלא את 

 הנספחים הבאים  .
לבקשה לקבלת  1מעמד משפטי המצורף כנספח פירוט מעמדו המשפטי, בטופס הצהרה על  .א

 .הצעות

 .2טופס הגשת מועמדות, בנוסח המצורף כנספח   .ב

 .לצורך הוכחת התנאים האמורים  .ג
 ו/או היועץ. האדריכל, קורות חיים של המהנדס 

 תעודת גמר של מוסד להשכלה גבוהה מאושר על ידי המועצה להשכלה גבוהה 

  וצילום רישיון בתוקף. והאדריכליםתעודת רישום בפנקס המהנדסים 

 ידי עורך דין בו מעיד המהנדס או האדריכל על ניסיונו, -תצהיר חתום ומאושר על
 .4בנוסח המצורף כנספח 

לצורך הוכחת ניסיונו, כנדרש , יציג המהנדס ו/או האדריכל אישור ממזמין כל אחת  .ד
וכן (, 5 או דוגמא בנספחר)מהעבודות שיאשר כי ביצע עבורו את העבודות ויפרט את ערכן 

 .תמונות, פרוספקטים ותוכניות המציגים את העבודות הנ"ל

 אם מגיש המועמדות הינו תאגיד, יש לצרף גם את המסמכים הבאים .ה

 תדפיס עדכני מהמרשם הרלוונטי 

 פרופיל החברה  
 
 

 להלן רשימת המקצועות הנדרשים .2

 ניהול פרויקט הנדסי .1

 אדריכל בניין .2

 תב"עאדריכל מתכנן להכנת  .3

 אדריכלות נוף .4

 יעוץ קונסטרוקציה  .5

 יעוץ תנועה/כבישים  .6

 יעוץ פרוגראמה  .7

 יעוץ חשמל ותאורה  .8

 יעוץ תאורה דקורטיבית  .9

 יעוץ מתח נמוך ותקשורת .10

 יעוץ הידרולוגיה .11

 יעוץ מים, ביוב, ניקוז )אינסטלציה( .12

 יעוץ אינסטלציה סניטרית  .13



 יעוץ שימור .14

 יעוץ גיאולוגיה/גיאוהודרלגיה .15

 קרקע יעוץ ביסוס  .16

 יעוץ אגרונומיה, גינון והשקיה .17

 יעוץ איטום .18

 יעוץ כלכלי .19

 יעוץ איכות הסביבה / אקולוגיה .20

 מדידות .21

 מורשה נגישות מתו"ס / שירות .22

 יעוץ בטיחות .23

 יעוץ מיזוג אויר .24

 יעוץ מעליות .25

 תאום מערכות בבניין  ובפיתוח .26

 יעוץ אקוסטיקה .27

 ליווי קהילתי ושיתוף הציבור .28

 עיצוב פנים ואדריכלות פנים .29

 יעוץ חומרים וקורוזיה .30

 יעוץ ימי .31

 GISיעוץ מערכות מידע, ג"ג  .32

 יועץ קרינה .33

 יועץ התפלגות אנרגטית .34

 יועץ הדמיות .35

 *שמאות .36

 יועץ לשילוט גרפיקה ומיתוג .37
 
 

  שמאות*

 : ובניה לתכנון המקומית לוועדה שמאי /מקרקעין לשמאי מיוחדים /ספציפיים סף תנאי

  

 :   הבקשה הגשת במועד במצטבר להלן המפורטים הסף תנאי בכל לעמוד המבקש

  

 מקרקעין שמאי מועצת הבקשה(מטעם להגשת האחרון למועד )נכון בתוקף רישיון בעל הינו המבקש .1
 . הבקשה הגשת למועד תקפה הרישיון מתעודת העתק יצורף להגשה

 ידי על השבחה היטלי לחיוב בקשר שהוכנו שמאיות דעת חוות  של דוגמאות 3 לפחות להגיש המבקש . על2
 . המבקש

 החתומות   השנתיות השומות לכמות באשר דין עורך ידי על כדין מאומת תצהיר לצרף המבקש . על3
  .2015 בשנת השבחה היטלי לחיובי

 

  לשכה משפטית

 תנאי הסף:

 שנים. 5בתוקף  -רישיון עו"ד  .1

 שנים לפחות. 5 -ייצוג רשויות בתחום המומחיות בו מבקש להירשם .2



שנים האחרונות בתחום  3מקומיות או גופים ציבורים במהלך  תיקים לפחות עבור רשויות 10ניהול  .3
 המומחיות בו מבקש להירשם.

 משרד המבקש להירשם יציין את שם העו"ד המייצג ותנאי הסף יבחנו על בסיס נתוניו של אותו עו"ד. .4
 
 
 

 להלן רשימת ההתמחויות 
 

 דיני עבודה .1

 מיסוי מוניציפאלי .2

 מינהלי .3

 ליטיגציה מסחרית .4

  תובענות ייצוגיות .5

 גישור .6

 תכנון והבנייה .7

 מכרזים וחוזים  .8
 

 גזברות

 תנאי הסף:

 השכלה משפטים/חשבונאות/כלכלה .1

 שנים 5בתוקף  –עו"ד ואו רו"ח  ןרישיו .2

 תושבים. 60000מתן שרות לרשות המונה מעל  .3

 רשויות לפחות בשנתיים האחרונות 3מתן שרות ל  .4

 שנים. 5ניסיון  .5

 רישיון ביטוח בתוקף* .6

 . ** חו"ד על תכניות עסקיות ,ניסיון בנושאים שונים כגון  :בדיקת היתכנות כלכלית .7

 ***. שנים בתחום הכרת חוקי עזר עירוניים הכרת ההליך במשרד הפנים 3ניסיון  .8

 להלן רשימת התחומים הנדרשים:

 בדיקת שומות וחיובים בנושא אגרות ארנונה והיטלים. .1

 השבחה.בדיקת החזרים בנושא חלף היטל  .2

 התייעלות ופיתוח כלכלי. .3

 מיצוי הכנסות ממשרדי הממשלה ומרמ"י. .4

 בדיקת מע"מ. .5

 ביטוח לאומי. .6

 חשבונאי לרשות מקומי. .7

 .**יעוץ כלכלי  .8

 *** הכנת תחשיבים לחוקי עזר עירוניים, ליווי התהליך, כולל המשפטי עד לאישורו במש"פ .9
 יועץ ביטוח* .10

 
 :תחום הגביה

 תנאי הסף:

 מהנדס תעשיה וניהול, כלכלה וחשבונאות. תמינימלי השכלה .1

 תושבים. 60000מתן שרות ויעוץ לרשות המונה מעל  .2

 שנים. 5ניסיון  .3

 השכלה במשפטים* .4

 עו"ד.* ןרישיו .5



 **AUTOCADהנדסאי/ טכני בנין/מדידות אדריכלות שליטה בתוכנת  .6

 

 להלן רשימת התחומים הנדרשים:

 ההליך.הכנת מכרזים, ניהול ליווי ופיקוח עד גמר  .1

 יועץ להגדלת הכנסות בגביה.* .2

 יועץ בנושא השגות ועררים בארנונה. .3

 מדידת נכסים, הכנת סרטוטים והטמעתם במערכת.** .4

 

 רכש אספקה ואינוונטר
 

 תנאי סף:
 שנים בתחומים הבאים ברשיות מקומיות. 5ניסיון  .1
 

 להלן רשימת התחומים הנדרשים:

 ספירות מלאי ואינוונטר. .1

 כתיבת נהלי חברה. .2

 כתיבת מפרטים ומכרזים. .3

 

 דובר:

 תנאי הסף:

 שנים. 5ניסיון  .1

 להלן הרשימה:

 יועץ ליחסי ציבור , פרסום ומיתוג. .1

 שירותי ניטור ומחקר ברשתות החברתיות ובאינטרנט. .2

 יועץ להנגשת מידע באינטרנט לפי חוק הנגשה לבעלי מוגבלויות. .3

 יועץ המתמחה בסקרי מענה טלפוני/מחקר. .4

 תדמית.יועץ להפקת סרטי  .5

 

 :בטחון

 תנאי הסף:

 .השנים האחרונות 7שנות ניסיון בתחום מתוך  5 .1

 .פרויקטים בהיקף דומה ברשויות מקומיות אחרות 3ביצוע  .2
 

 להלן הרשימה:

 .ועצים בנושא תכנון והתקנת מצלמות אבטחה בעיר ומערכות גילוי וזיהויי .1
 .יועצים לתכנון מרכזי הפעלה ומוקדי הפעלה עירוניים .2

 
 

 רכב:מחלקת 
 
 .שמאי רכב 1
 . מתן שירותי קצין בטיחות בתעבורה2
 

 :תברואה
 תנאי הסף:

 השנים האחרונות; 7שנות ניסיון כיועץ תברואה מתוך  5 . 1



 תושבים ומעלה. 50000מקומיות בנות  פרויקטים עירוניים לפחות בהיקף דומה ברשויות 3ביצוע לפחות  . 2
 **תושבים. 50,000רשויות בנות  3-השנים האחרונות ל 7שנות ניסיון בהכנת מכרזים מתוך  5. 3
 

 להלן הרשימה:

 יועצים בתחום הקיימות והמחזור. .1

 .**להכנת מכרזים בתחום התברואה יועץ .2

 סוקר אסבסט. .3
 
 
 

 :גינון
 תנאי הסף:

 שנים ניסיון כיועץ בתחום הרלוונטי. 5 .1

 תושבים ומעלה. 50000בנות פרוייקטים עירוניים בהיקף דומה ברשויות מקומיות  3ביצוע לפחות  .2
 

 להלן הרשימה:
 ניהול ובקרת השקייה. .1

 מתכנן גינון והשקייה .2
 יועץ גינון. .3
 סוקר עצים  .4
 

 רווחה:
 
 

 מנחי קבוצות להורים לילדים עם צרכים מיוחדים .1
 :תנאי סף ייחודיים לתחום זה

 המיוחדים.בעלי ידע וניסיון בהדרכה קבוצתית ופרטנית להורים בהתמחות בתחום הצרכים  .1
 

 
 מנחי קבוצות להעצמה אישית לנשים וגברים מכורים .2

 תנאי סף ייחודיים לתחום זה:
 מדריכים טיפוליים בעלי ניסיון ומומחיות בעבודה עם מכורים. .1

 
 מנחי קבוצות לטיפול באמצעות אומנות .3

 תנאי סף ייחודיים לתחום זה:
 תעודה של מטפל/ת באומנות. .1
 ובני משפחותיהם.בעלי ניסיון בעבודה עם מכורים  .2

 
 מנחי קבוצת הורים .4

 תנאי סף ייחודיים לתחום זה:
בעלי ידע והדרכה בטיפול בנפגעי סמים ואלכוהול וניסיון בעבודה עם משפחות במעגל  .1

 ההתמכרות.
 הצעדים. 12בעלי ניסיון בתוכנית  .2
 

 מנחי קבוצות בנושא טראומות מיניות וטראומטיזציה משנית של עובדים .5
 לתחום זה: תנאי סף ייחודיים

 שנים לפחות בתחום. 10בעלי ידע וניסיון בהנחיית צוותים מקצועיים וקבוצות עם ניסיון של  .1
 

 מנחי קבוצות לניהול כלכלת המשפחה .6
 תנאי סף ייחודיים לתחום זה:

 ניסיון ומומחיות בעבודה עם אוכלוסיות מוחלשות בתחום ניהול כלכלת המשפחה. .1
 

 יעוץ הנחיה וניהול ידע .7
 ייחודיים לתחום זה:תנאי סף 

הכרה ע"י משרד הרווחה כיועצים מומחים בתחום עבודה סוציאלית מודעת עוני. ניסיון וידע  .1
 רב בעבודה עם אגפי רווחה, אקדמיה ושטח.

 מדריכים בתחום זוגי ומשפחתי .8
 תנאי סף ייחודיים לתחום זה:



 בעלי ידע וניסיון בטיפול זוגי ומשפחתי, כולל ניסיון בהדרכה. .1
 

 אבחון פסיכודיאגנוסטי מכוני .9
 תנאי סף ייחודיים לתחום זה:

 5מכונים המעסיקים פסיכולוגים חינוכיים ו/או פסיכולוגים קליניים מומחים, עם ניסיון של  .1
השנים האחרונות בטיפול וביצוע אבחונים פסיכודיאגנוסטיים לילדים ובני נוער  7-שנים ב

 ואבחונים למסוגלות הורית.
 

 אלימות בין בני זוגמדריכים בתחום  .10
 :תנאי סף ייחודיים לתחום זה .1
 בעלי ידע בעבודה עם אלימות בין בני זוג והכשרה בהנחיית קבוצות. .2

 
 מדריכים בתחום הטיפול בנוער .11

 תנאי סף ייחודיים לתחום זה:
 עם ידע בעבודה עם נוער מכור. MSWפסיכותרפיסטים בעלי תעודה  .1

 
 זקניםמדריכים לנושא טיפול באלימות כלפי  .12

 תנאי סף ייחודיים לתחום זה:
 בעלי ניסיון בתחום האלימות, עם ידע בהדרכת עובדים. .1
 

 יועצים בתחום החירום .13
 תנאי סף ייחודיים לתחום זה:

 בעלי תואר אקדמי רלוונטי. .1
 ניסיון של לפחות שלוש שנים בתחום. .2

 
 יועצים בתחום יעוץ ארגוני .14

 תנאי סף ייחודיים לתחום זה:
 רלוונטי. בעלי תואר אקדמי .1
 ניסיון של לפחות שלוש שנים בתחום. .2

 
 יועצים בתחום פיתוח קהילתי ועבודה קהילתית .15

 תנאי סף ייחודיים לתחום זה:
 בעלי תואר אקדמי רלוונטי. .1
 ניסיון של לפחות שלוש שנים בתחום. .2
 

 מבקר:
 תנאי סף ייחודיים לתחום זה:

 לפחות.שנים  5ניסיון בתחום הביקורת ברשויות מקומיות של  .1
 השכלה רלוונטית לתחום המבוקר. .2
 

 להלן הרשימה:

 ייעוץ לענייני ביקורת פנימית ברשויות המקומיות .1
 ביקורת פנימית + מנ"ע  )עיבוד נתונים אלקטרוני(. .2
 ייעוץ לנושא אבטחת מידע. .3
 ייעוץ בנושא הסייבר. .4
 ייעוץ בנושא שכר וכ"א ברשויות המקומיות. .5
 ייעוץ לענייני הנדסה. .6

 
 


