
תנאי סף 3תנאי סף 2תנאי סף 1ענףשם התחום

בעל השכלה של כלכלן או של רואה חשבוןגזברותכלכלי לחישוב תעריפי היטלים
בעל ניסיון שלא יפחת מ-3 שנים בעבודה מול 

רשויות מקומיות בביצוע חישובי תעריפי היטלים

בעל השכלה של כלכלן או של רואה חשבוןגזברותכלכלי להתייעלות וחסכון
בעל ניסיון שלא יפחת מ-3 שנים בעבודה מול 

רשויות מקומיות בהטמעת תהליכי ייעול וחסכון

ניסיון בתחומי משפטים, כלכלה או ראיית חשבוןגזברותארנונה

בעל היכרות עמוקה ומוכחת עם עולם המיסוי 
המוניציפלי, עם החקיקה בנושא ארנונה 

והיכרות של צווי הארנונה ותעריפי הארנונה 
הנהוגים בשלטון המקומי בסיווגים השונים

בעל ניסיון מוכח של 4 שנים לפחות בייעוץ 
בתחום הארנונה לכל הפחות ל4 רשויות שהן 

מועצות מקומיות או עיריות.

בעל רישוי מקצועי תקף לעסוק במקצועבעל השכלה רלוונטית בתחוםגזברותביטוח וניהול סיכונים
בעל נסיון של לכל הפחות 3 שנים בעבודה מול 

רשויות מקומיות ב4 שנים אחרונות, לרבות 
המלצות וציון אנשי קשר רלוונטיים

מהנדס רשום בתחום הקונסטרוקציההנדסההנדסת מבנים מסוכנים
בעל רישיון בתוקף של למעלה מ-3 שנים נכון 

למועד הגשת המועמדות, רשום בפנקס 
המהנדסים/האדריכלים

בעל ניסיון מוכח של לפחות 5 שנים בתכנון 
,ניהול פרויקט ופיקוח על מבנים מסוכנים.

רישוי מקצועי תקף לעובד ולעובדיו הרלוונטיםהמציע בעל תעודה מוכרת בתחום.הנדסהתאום מערכות
רישוי מקצועי תקף לעובד ולעובדיו הרלוונטיםהמציע בעל תעודה מוכרת בתחום.הנדסהגיאולוגיה
רישוי מקצועי תקף לעובד ולעובדיו הרלוונטיםהמציע בעל תעודה מוכרת בתחום.הנדסההדמיות

רישוי מקצועי תקף לעובד ולעובדיו הרלוונטיםהמציע בעל תעודה מוכרת בתחום.הנדסהאקולוגיה

ניסיון מוכח בליווי תכנון מפורט לביצוע (לרבות 
הכנת מפרט טכני מיוחד ופיקוח עליון) לפחות 

לשלושה אתרים ושלפחות אחד מהם בוצע 
בחמש שנים האחרונות. ניסיון מוכח בהכנת 

סקרים אקולוגים וחוות דעת כולל ייעוץ לתכנון 
של לפחות שלוש תכניות מתאר מפורטות.

ניסיון של 3 שנים לפחות.רישוי מקצועי תקף לעובד ולעובדיו הרלוונטיםהמציע בעל תעודה מוכרת בתחום.הנדסההצללות מתקני משחק
ניסיון של 3 שנים לפחות.רישוי מקצועי תקף לעובד ולעובדיו הרלוונטיםהמציע בעל תעודה מוכרת בתחום.הנדסהמתקנים סולארים ואנרגיות מתחדשות

ניסיון של 3 שנים לפחות.רישוי מקצועי תקף לעובד ולעובדיו הרלוונטיםהמציע בעל תעודה מוכרת בתחום.הנדסהמיגון
ניסיון של 3 שנים לפחות.רישוי מקצועי תקף לעובד ולעובדיו הרלוונטיםהמציע בעל תעודה מוכרת בתחום.הנדסהאיטום

ניסיון של 3 שנים לפחות.רישוי מקצועי תקף לעובד ולעובדיו הרלוונטיםהמציע בעל תעודה מוכרת בתחום.הנדסהמעליות
ניסיון של 3 שנים לפחותהמציע בעל תעודה מוכרת בתחום.הנדסהתכנון ויעוץ אלומיניום
רישוי מקצועי תקף לעובד ולעובדיו הרלוונטיםתואר רלוונטי ממוסד מוכר בישראלהנדסהמורשה נגישות מתו"ס

המציע בעל ניסיון של 5 שנים בתחום.רישוי מקצועי תקף לעובד ולעובדיו הרלוונטיםמהנדס, אדריכל או הנדסאי רשום.הנדסהכמאות



רישוי מקצועי תקףתואר רלוונטי ממוסד מוכר בישראלהנדסהשמאות

בעל ניסיון בעבודה עבור וועדות תכנון ,עבודה 
מול רמ"י ,וכן בתחומים הבאים: הפקעות ,191 
,מיסוי ,תכנון ,ליווי תכנוני והיטלי השבחה.בעל 

וותק במקצוע (כלומר ,החל ממועד קבלת 
הרישיון) של 10 שנים לפחות.

רישוי מקצועי תקףתואר הנדסי רלוונטי ממוסד מוכר בישראלהנדסהמערכות סניטריות
המציע בעל ניסיון בתחום זה של לפחות 5 שנים 

המסתיימות במועד הגשת המועמדות.

אדריכל רשוי / הנדסאי רשוםהנדסהבנייה ירוקה וקיימות
המציע בעל תעודת הסמכה מוכרת של מלווה 
בנייה ירוקה (של מכון התקנים הישראלי)בעל 

רישיון בתוקף נכון למועד הגשת המועמדות

המציע בעל ניסיון מוכח של לפחות 3 שנים 
בליווי פרויקטים ותכניות המשלבות תכנון בר 

קיימא.

הנדסהאגרונום
בעל תואר ראשון באגרונומיה במוסד אקדמי 

מוכר.

המציע בעל ניסיון של לפחות 3 שנים 
המסתיימות במועד הגשת המועמדות 

בפרויקטים ותכניות בתחום זה

הנדסהאיכות הסביבה
בעל הכשרה מקצועית ואקדמית בתחומי איכות 

הסביבה לרבות: אקלים/ 
סביבה/אקולוגיה/אקוסטיקה

בעל ניסיון מוכח של 5 שנים לפחות בתחום מול 
רשויות כולל תכנון ואיכות הסביבה , הגשת 

תסקירים וחוות דעת

בעל ניסיון של 5 שנים בתחום זה.בעל רישיון בתוקף נכון למועד הגשת המועמדותמהנדס אזרחיהנדסהמתכנן כבישים פיזי

מהנדס רשום בתחום הנדסה אזרחיתהנדסהמהנדסים אזרחיים
בעל רישיון בתוקף של למעלה מ- 3 שנים, נכון 

למועד הגשת המועמדות, רשום בפנקס 
המהנדסים/האדריכלים

בעל ניסיון מוכח בתכנון מבנים הנדסיים או 
תשתיות של 5 שנים לפחות.

השכלה אקדמית רלוונטיתהנדסהניהול תכנון וליווי תב"ע
מהנדס רשום או הנדסאי או אדריכל רשום או 

בעל תואר אקדמי רלוונטי

ניסיון של 3 שנים לפחות בניהול פרויקטים של 
עריכת תכניות אב/מתאריות או תב"ע בהיקף 

של 10 דונם לפחות ו/או 50 יח"ד או יותר.

אדריכל רשום ורשויהנדסהאדריכלות מבנים
רישיון בתוקף של 5 שנים נכון למועד הגשת 

המועמדות
ניסיון בתכנון 3 מבני ציבור ב-7 שנים האחרונות.

אדריכל רשום ורשויהנדסהאדריכלות ותכנון ערים כולל בינוי
רישיון בתוקף של 5 שנים נכון למועד הגשת 

המועמדות

ניסיון מוכח של תכנון תב"עות ותכנון ערים 
בהיקף של 10 דונם לפחות ו/או 50 יח"ד לפחות 

3 מהם במהלך 7 שנים האחרונות

הנדסהתכניות מתאר תכניות אב תכניות בנין עיר
בעל תואר אקדמי רלוונטי בתכנון ערים 

ואדריכלות
רישיון בתוקף של 5 שנים נכון למועד הגשת 

המועמדות
ניסיון מוכח של מעל 3 תכניות בתכנון תב"עות 
כולל בינוי ערים 1:500 ו/או התחדשות עירונית.

נסיון של 3 שנים לפחות ברשויות מקומיותתעודות השכלה ורשיונות כנדרש עפ"י דיןהנהלה מנכ"ללכתיבת נהלי עבודה
תאור 3 פרויקטים לפחות שביצע ב-3 שנים 

האחרונות ורשימת ממליצים
ניסיון מוכח של 5 שנים בתחוםתואר ראשון או הסמכה מקבילה בתחוםחינוךטכנאי תקשוב למוסדות חינוך

ניסיון מוכח של 5 שנים בתחוםתואר ראשון או הסמכה מקבילה בתחוםחינוךבטיחות למוסדות חינוך
ניסיון מוכח של 5 שנים בתחוםתואר ראשון או הסמכה מקבילה בתחוםחינוךבתחום החינוך הסביבתי

ניסיון מוכח של 5 שנים בתחוםתואר שני בתחוםחינוךתקשוב



ניסיון מוכח של 5 שנים בתחוםמהנדס אזרחיחינוךמתכנן לחידוש מבנים ושינויים במוסדות חינוך
ניסיון מוכח של 5 שנים בתחוםתואר הנדסאיחינוךתכנון סביבות למידה במוסדות חינוך
ניסיון מוכח והמלצותמעצב פנים מוסמךתואר ראשון או הסמכה מקבילה בתחוםחינוךעיצוב פנים במבני חינוך ובמשרדים

ניסיון מוכח והמלצותפסיכולוג מוסמךחינוךאבחון פסיכודידקטי
ניסיון בעבודה עם מוסדות חינוךניסיון מוכח של 5 שנים בתחוםתואר שני בתחוםחינוךמדריך בתחום הטכנולוגיה והחלל

המלצותניסיון מוכח של 5 שנים בתחוםתעודת הסמכה רשמית בתחוםחינוךמאמנים אישיים - קואצ'רים
ניסיון מוכח של 5 שנים בתחוםמהנדס או בעל תואר שני בתחוםחינוךבתחום הטכנולוגיה והחלל

ניסיון מוכח של 5 שנים בתחוםתואר שני בתחוםחינוךמרצים למתמטיקה
ניסיון מוכח והמלצותחינוךמרצים בנושא מוטיבציה והשראה

חינוךמרצים בתחומי החינוך השונים
תואר ראשון או הסמכה מקבילה בתחום. יתרון 

לבעלי תואר שני
ניסיון מוכח של 5 שנים בתחום

ניסיון מוכח של 5 שנים בתחוםתואר ראשון או הסמכה מקבילה בתחוםחינוךמדריך במדעים
ניסיון מוכח של 5 שנים בתחוםתואר ראשון או הסמכה מקבילה בתחוםחינוךהוראה מתקנת

ניסיון מוכח של 5 שנים בתחוםד"ר ברפואה עם התמחות בפסיכיאטריהחינוךהערכה פסיכיאטרית
ניסיון מוכח של 5 שנים בתחוםתואר ראשון או הסמכה מקבילה בתחוםחינוךסדנאות בנושאים פדגוגים

ניסיון מוכח של 5 שנים בתחוםתואר ראשון או הסמכה מקבילה בתחוםחינוךהנחיית קבוצות
ניסיון בעבודה עם מוסדות חינוךניסיון מוכח של 5 שנים בתחוםתואר שני בתחוםחינוךחינוכי

ניסיון בעבודה עם מוסדות חינוךוטרינר מוסמךחינוךבדיקה וטרינרית במוסדות חינוך
ניסיון מוכח של 5 שנים בתחוםתואר ראשון או הסמכה מקבילה בתחוםחינוךסדנאות להעצמה אישית ומקצועית

חינוךבתחום חינוך סביבתי
המציע הוא עוסק מורשה או תאגיד הרשום 

בישראל
בעל תואר אקדמי רלוונטי ו/או בעל רישיונות 

לעיסוק במקצוע הנדרשים על פי דין

בעל ניסיון שלא יפחת מ-3 שנים בעבודה מול 
רשויות מקומיות ו\או משרדי ממשלה בתחום 

ייעוץ סביבתי

חינוךמומחה למיצוי הכנסות ממשרד החינוך
המציע הוא כלכלן או רואה חשבון שמתמחה 

בכלכלת חינוך

למציע היכרות מעמיקה עם אופן ההתחשבנות 
בין משרד החינוך לבין בעלויות החינוך בישראל 

ובכלל זה בנושאי תקציב, שכר, היסעים, גני 
ילדים, חינוך מיוחד, ניהול עצמי וכו' וכן נסיון רב 
בניתוח ובבקרת הנתונים בתחום תוך שימוש 

במערכות המידע של משרד החינוך ובמערכות 
עזר

נסיון מוכח של עבודה בביצוע בקרה על 
התקציבים המתקבלים ממשרד החינוך בלכל 

הפחות 3 מועצות מקומיות ב- 2 השנים 
האחרונות

מבקר העירייהביקורת
השכלה אקדמאית רלוונטית כדוגמת: 

חשבונאות, כלכלה, משפטים, הנדסה, 
אדריכלות, מדיניות ציבורית, ביקורת.

מומחיות והתמחות בנושא הביקורת
בעל ניסיון מוכח של 5 שנים לפחות בתחום 

הביקורת. עבודה מול 3 רשויות לפחות בנושא 
הביקורת.

חברה/יועץ המתמחה בתחום המבוקשמערכות מידעבנושא תקשורת
בעל תואר אקדמי רלוונטי ו/או בעל רישיונות 

לעיסוק במקצוע הנדרשים על פי דין
בעל ניסיון שלא יפחת מ-3 שנים בעבודה מול 

רשויות מקומיות ו\או משרדי ממשלה
נסיון של 3 שנים לפחות ברשויות מקומיותחברה/יועץ המתמחה בתחום המבוקשמערכות מידעמערכות מידע

נסיון של 3 שנים לפחות ברשויות מקומיותחברה/יועץ המתמחה בתחום המבוקשמערכות מידעמחשוב

תעודות השכלה רלוונטיותמרכז צעיריםתעסוקה
בעל ניסיון שלא יפחת מ-3 שנים בעבודה מול 

רשויות מקומיות ו\או משרדי ממשלה



תעודות השכלה רלוונטיותמרכז צעיריםלסטודנטים
בעל ניסיון שלא יפחת מ-3 שנים בעבודה מול 

רשויות מקומיות ו\או משרדי ממשלה

תעודות השכלה רלוונטיותמרכז צעיריםלזוגות צעירים
בעל ניסיון שלא יפחת מ-3 שנים בעבודה מול 

רשויות מקומיות ו\או משרדי ממשלה

תעודות השכלה רלוונטיותמרכז צעיריםלחיילים משוחררים
בעל ניסיון שלא יפחת מ-3 שנים בעבודה מול 

רשויות מקומיות ו\או משרדי ממשלה

בעל רישוי מקצועי בתוקףבעל תואר אקדמי במשפטיםמשאבי אנושבתחום דיני עבודה
בעל ניסיון שלא יפחת מ-3 שנים בעבודה מול 

רשויות מקומיות בתחום דיני עבודה

בעל השכלה רלוונטית בתחוםשפ"עתפעול ותחזוקה
נסיון של 3 שנים לפחות בעבודה בתחום הייעוץ 

ברשויות מקומיות

בעל השכלה רלוונטית בתחוםשפ"עגינון
נסיון של 3 שנים לפחות בעבודה בתחום הייעוץ 

ברשויות מקומיות

רישוי מקצועי תקףתואר רלוונטי ממוסד מוכר בישראלתכנון אסטרטגיביצוע סקרי שביעות רצון
נסיון מקצועי הנתמך בתצהיר בביצוע פרויקטים 

ב- 10 רשויות מקומיות לפחות ב- 10 השנים 
האחרונות

תעודה תקפה של מודד מוסמךתואר רלוונטי ממוסד מוכר בישראלתכנון אסטרטגימודד
נסיון מקצועי הנתמך בתצהיר בביצוע פרויקטים 

ב- 3 רשויות מקומיות לפחות ב- 5 השנים 
האחרונות

תכנון אסטרטגינגישות שירות
רישום במאגר היועצים של נציבות שוויון זכויות 

במשרד המשפטים
נסיון בהכנת כתבי כמויות ומפרטים טכנייםרישוי מקצועי תקף

תכנון אסטרטגינגישות מתו"ס
רישום במאגר היועצים של נציבות שוויון זכויות 

במשרד המשפטים
רישוי מקצועי תקף

נסיון מקצועי נתמך בתצהיר בעבודה מול משרד 
החינוך (הנגשה פרטנית) ומשרד הפנים

רישוי מקצועי תקףתואר בהנדסה אזרחית ממוסד מוכר בישראלתכנון אסטרטגיתכנון גשרים
נסיון מקצועי הנתמך בתצהיר בביצוע פרויקטים 

של תכנון 5 גשרים לפחות ב- 5 השנים 
האחרונות

ביצוע באמצעות מצלמותרישוי מקצועי תקףתכנון אסטרטגיביצוע סקרי תנועה
ביצוע ספירות תנועה עבור משרד 

התחבורה/נתיבי ישראל
נסיון בעבודה מול המפע"ת ביו"שתעודת מומחה מטעם משרד התחבורהתואר בהנדסה אזרחית ממוסד מוכר בישראלתכנון אסטרטגימהנדס כבישים
נסיון בעבודה מול המפע"ת ביו"שתעודת מומחה מטעם משרד התחבורהתואר בהנדסה אזרחית ממוסד מוכר בישראלתכנון אסטרטגימהנדס תנועה


