קול קורא לרישום למאגר היועצים העירוני של עיריית נתניה
לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון
מיוחדים בפטור ממכרז

פרק א'  -מבוא
 )1עיריית נתניה (להלן":העירייה") מזמינה בעלי מקצוע מומחים המעניקים שירותים בתחומים
המפורטים מטה (להלן":יועץ/מציע") ,המעוניינים להיכלל במאגר היועצים של העירייה לביצוע עבודות
מקצועיות הדורשות ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים ,להציע מועמדות להיכלל במאגר
העירוני (להלן" :מאגר היועצים").
 )2מאגר היועצים ישמש את העירייה להזמנת שירותים ו/או עבודות בתחומים שונים בהתאם לצרכיה
מעת לעת ,בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ,ובהתאם להוראות הדין ,לרבות תקנה ) 8(3לתקנות העיריות
(מכרזים) ,התשמ"ח( 1987-להלן" :התקנה") ,וחוזרי מנכ"ל משרד הפנים מס'  8/2016ו" 5/2017-נוהל
התקשרויות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים בפטור
ממכרז".
 )3תנאי הסף הקבועים בהזמנה זו מהווים תנאי סף לרישום למאגר.
מובהר בזאת כי תנאי הסף לכל התמחות הינם תנאים מצטברים  -באם המציע אינו עומד בתנאי הסף,
לא יוכל להמשיך בתהליך רישומו במאגר .הזמנה זו רלוונטית לכל התחומים.
 )4למען הסר ספק יובהר כי בהתאם להוראות הדין ,על הליך זה לא יחולו דיני המכרזים וכי הזמנה זו
לרישום למאגר אינה מהווה מכרז ו/או הזמנה להשתתף בהליך קבלת הצעות לביצוע עבודה /שירות.
 )5התקשרויות עם יועצים תתבצענה בכפוף לנוהל התקשרויות בפטור ממרכז לתקנות העיריות (מכרזים)
התשמ"ח  - 1987 -מאגר יועצים עירוני ,מספר  - 5.1.1.2שגיבשה העירייה בהתאם לחוזר.
 )6למען הסדר הטוב הקימה העירייה מערכת ממוחשבת לרישום היועצים באופן מקוון.
מובהר בזאת כי כל עוד לא נאמר אחרת על ידי העירייה ,ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי  -הרישום
למאגר יתבצע באמצעות המערכת הממוחשבת בלבד.
המערכת הממוחשבת הינה חלק בלתי נפרד ממסמכי הזמנה זו והאמור בה מחייב את המציע לכל דבר
ועניין .במקרה של סתירה בין האמור במערכת הממוחשבת לבין ההזמנה להציע הצעות ,יגבר האמור
בהזמנה להציע הצעות ,אלא אם כן החליטה העירייה אחרת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
הגדרות ופרשנות
 )7מילים הבאות ביחיד כוללות את הרבים ,ולהיפך.
 )8מילים הבאות בזכר כוללות את הנקבה ,ולהיפך.
 )9התייחסות לבני אדם משמעה גם התייחסות לתאגידים בהתאם להקשרם של הדברים.
)10

)11
)12
)13

ועדת התקשרויות
לטובת בחינת הבקשות להיכלל במאגר היועצים ,תתכנס ועדה למסירת עבודות לנותני שירותים אשר
ההתקשרות עימם פטורה מביצוע הליכי מכרז לפי התקנה .הועדה תמונה ע"י ראש העירייה והרכבה
יהיה מנכ"ל העירייה אשר יכהן כיו"ר הוועדה ,גזברית העירייה והיועצת המשפטית לעירייה (להלן:
"ועדת היועצים/הוועדה").
החלטה על צירופו או אי צירופו של מבקש למאגר נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של ועדת היועצים.
החלטות הוועדה יתקבלו ברוב קולות של חברי הוועדה ,יהיו מנומקות ויירשמו בפרוטוקול שייחתם
בידי חברי הוועדה הנוכחים בישיבה.
עבודת הוועדה תתבצע בכפוף לנוהל ועדת יועצים ,מספר  – 5.5.03.02שגיבשה העירייה בהתאם לחוזר.

רישום למאגר והגשת הצעות
 )14מציע המגיש מועמדות להזמנה זו ,מסכים לכל התנאים המפורטים בה ומצהיר כי הם מקובלים עליו.
 )15כאמור לעיל ,הרישום למאגר והגשת ההצעות בהתאם להזמנה זו יתבצעו באופן מקוון בלבד ,באמצעות
המערכת הממוחשבת שבאתר העירייה.

בכדי להירשם למאגר יש להיכנס לאתר עיריית נתניה=> לשונית "הרשמה למאגר יועצים דיגיטלי".
קישור לאתר העירייהwww.netanya.muni.il/yoatsim :
לתמיכה טכנית בנושא הרישום ניתן לפנות באמצעות קישור לטופס פנייה דיגיטלי בתחתית עמוד
הרישום ,למענה תוך  3ימי עבודה.
לשאלות הבהרה בנוגע לקול הקורא ניתן לפנות אל עו"ד נטע גייסט פינפולד באמצעות דוא"ל
.netta.gp@netanya.muni.il
התשובה לשאלת ההבהרה תינתן לכל המאוחר תוך  30ימים ומעת לעת ,לרבות במסגרת מענה מרוכז
למספר שאלות דומות ,לפי שיקול דעתה של העירייה.
 )16מציעים המבקשים להירשם למאגר מתבקשים לפרט את כל הדרוש ,לרבות פירוט תחומי התמחותם
וניסיונם לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף וכן לצרף את כל המסמכים והאסמכתאות הנדרשים
להוכחת עמידת המציע במכלול הדרישות ,לרבות תנאי הסף ,באמצעות הגשתם במערכת הממוחשבת
שבאתר העירייה.
 )17פירוט תחומי הייעוץ המבוקשים ותנאי הסף ,מפורטים במערכת הרישום המקוון.
 )18במסגרת תהליכי הרישום ,העירייה רשאית לבחון ,בכל דרך שתמצא לנכון ,את עמידת היועץ בתנאי
הסף ,את התאמתו לתחום הייעוץ ,את תקינות המסמכים ,את אמיתות הנתונים ו/או לבקש לבחון את
הניסיון המוצג ,ובכלל זה זימון לראיון ,פנייה לממליצים וכיו"ב.
המציעים נדרשים להעמיד לרשות העירייה כל סיוע ונתון שזו תבקש ,על מנת לבחון את אמיתות
הנתונים ,את היכולות ואת הניסיון של המציע.
 )19הגשת בקשה להיכלל במאגר היועצים חלה על כל יועץ /מציע המבקש להיכלל בו ,לרבות יועצים אשר
התקשרו בעבר עם העירייה.
כמו כן ,מובהר בזאת כי חברות ייעוץ ויועצים עצמאיים אשר להם חוזים פעילים בעירייה נדרשים גם
הם להירשם למאגר.
 )20המציע יישא באופן בלעדי בכל עלות ו/או הוצאה בגין הכנת ההצעה להיכלל במאגר היועצים והגשתה,
ולא יהיה זכאי לכל פיצוי ו/או שיפוי בגין פעולות אלו ,וזאת בין אם ייכלל במאגר ובין אם יימצא כי אין
לכלול אותו במאגר.
 )21מציע אשר מעוניין להיכלל במאגר במספר תחומים ,יגיש בקשות נפרדות בצירוף כל המסמכים
הדרושים ,ביחס לכל אחד מתחומי התמחותו.
 )22העירייה רשאית לפנות בהזמנה להצעת מחיר ליועץ מסוים גם בתחומים אשר לא נכללו בהצעתו ,ובלבד
שיועץ זה עומד בתנאי הסף הרלוונטיים לתחום בו מתבקשת ההצעה .העירייה רשאית לפנות ליועצים
במאגר להתמחרות כספית נוספת בכל עת.
 )23העירייה שומרת לעצמה את הזכות לחזור בה בכל עת ,מהליך הקמת מאגר היועצים ,להאריך את המועד
להגשת ההצעות ,לפרסם הזמנה חדשה ו/או לשנותה לרבות תנאיה ,להוסיף או להפחית תחומים או
לנקוט בכל הליך אחר שתמצא לנכון.
 )24מובהר בזאת ,כי אין בפרסום הודעה זו ובהליך הרישום ו/או בהצטרפות לאיזה מהרשימות במאגר כדי
להבטיח ליועץ את רישומו ו/או התקשרות כלשהי ו/או היקף התקשרות כלשהו להענקת שירותים
כלשהם .למציעים הרשומים במאגר לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד העיירה מכל מין
וסוג שהוא בקשר לכך.
 )25הודעה על הכללת מציע במאגר ,תישלח למציע שמועמדותו אושרה ותפורסם על פי כל דין ,בין היתר
באתר האינטרנט של העירייה או בכל דרך אחרת שתמצא העירייה לנכון ,ולמציע הרשום לא תהא כל
טענה ו/או תביעה בגין כך.
לוחות הזמנים להגשת הטפסים
המועד האחרון להגשת מועמדות להיכלל במאגר היועצים הינו.31/08/2020 :

ניהול מאגר היועצים
 )26לעירייה שמורה הזכות שלא לאשר רישום מועמד למאגר בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי גם אם המועמד
עומד בתנאי הסף ,והכל בהתאם להחלטת ועדת היועצים.
המועמד מוותר בזאת על כל טענה באשר להחלטות העירייה כאמור.
 )27לעירייה שמורה הזכות להגביל את כמות היועצים במאגר בכל תחום בהתאם לצרכיה.
 )28הרישום למאגר היועצים תקף ל 12-חודשים .בהתאם להוראות הדין ,לעירייה נתונה האפשרות לפי
שיקול דעתה המוחלט ,להאריך את תוקפו של המאגר לתקופה של עד  12חודשים נוספים ורצופים ,עד
פעמיים נוספות  -כך שסך כל תקופת הרישום תעמוד בתוקפה לתקופה שלא תעלה על  36חודשים.
 )29העירייה שומרת על זכותה לעדכן את מאגר היועצים/ות אחת לשנה או מעת לעת בהתאם לצרכיה ,בכל
דרך שתמצא לנכון ,ולהזמין יועצים/ות נוספים להצטרף למאגר ו/או בדרך של גריעת יועצים אשר נכללו
במאגר ונמצאו בלתי מתאימים .ההחלטה על הכללתו או אי הכללתו של מציע/ה במאגר ,נתונה לשיקול
דעתה הבלעדי של העירייה.
 )30יובהר כי העירייה רשאית להתקשר עם גורמים שאינם נכללים במאגר בכל דרך אחרת המותרת על פי
הדין ,ולמציע הרשום לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד העירייה מכל מין וסוג בקשר לכך,
וכי אין בהזמנה זו ובמאגר עצמו כדי להגביל ו/או לצמצם ו/או לפגוע בסמכויות העירייה ובשיקול
דעתה ,לרבות בסוגי ובאופני ההתקשרויות המוקנות לעירייה על פי דין.
 )31העירייה שומרת לעצמה את הזכות ,בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ,לדרוש ,בכל עת ,מכל אחד
מהמציעים ,להשלים כל מסמך ו/או מידע ,ובכלל זה אישורים ו/או המלצות ו/או פרטים נוספים ו/או
מסמכים נוספים ו/או הבהרות נוספות ,בין אם היו אלו כלולים בהזמנה זו ובין אם לאו ,לרבות אלו
הקשורים בעמידתו של המציע ו/או המציע הרשום בתנאי הסף שנקבעו בהזמנה ו/או במסמך ההבהרות,
הן בשלב הרישום למאגר ,והן לאחר שהמציע רשום במאגר ,הן באופן פרטני ,והן באופן גורף לכלל
הרשומים במאגר.
 )32המבקש להירשם למאגר נדרש להשלים ולהבהיר את שנתבקש על ידי העירייה ,תוך פרק הזמן שקבעה
לכך העירייה בפנייתה .ככל ולא יעשה כן ,רשאית העירייה לפסול את בקשתו לרישום למאגר ,לגרוע
אותו מהמאגר ,ו/או שלא לפנות אליו בבקשה לקבלת הצעות עד להשלמת כל המסמכים ו/או ההבהרות
בהתאם לדרישות העירייה.
 )33העירייה רשאית לפסול הצעות לרישום למאגר ככל והמציע לא עומד בכל תנאי הסף ו/או במקרים בהם
ההצעות לרישום למאגר תמצאנה חסרות בהתאם לשיקול דעתה של העירייה.
 )34העירייה רשאית לפסול רישום של מציעים למאגר ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,במקרים של ניסיון קודם
רע של העירייה עם אותו מציע; תיאום עם מציעים אחרים; ניגוד עניינים ,לרבות חשש לניגוד עניינים
של המציע עם העבודה נשוא המאגר; או מציע שנגדו ו/או נגד מי ממנהליו מתקיימת חקירה פלילית
ו/או קיימת הרשעה פלילית ,וקיים חשש שהדבר יפגע בביצוע העבודה ,וכן כל שיקול רלוונטי אחר.
 )35בפנייתה למציעים הרשומים במאגר ,העירייה רשאית להתייחס ,בין היתר ,לעומסי העבודה של המציע
הרשום במאגר ,ביכולתו לביצוע העבודה ,לכישוריו ולניסיונו ,לאופי העבודה ,למיקום הגיאוגרפי,
לזמינותו לעבודה ,להיקף עבודות דומות שבוצעו על ידו ,יתרונות יחסיים של המציע הרשום על פני
יועצים אחרים רשומים ,לעבודה המשכית ,וכן כל קריטריון אחר שתמצא העירייה כרלוונטי לביצוע
העבודה.
אמות המידה להצטרפות למאגר היועצים העירוני
א) ניסיונו של היועץ בתחום ההתמחות בו הוא מבקש להירשם במאגר.
ב) ניסיונו של היועץ בעבודה בפרויקטים עבור רשויות מקומיות.
ג) השכלתו הפורמאלית של היועץ וקיומו של צוות מקצועי בתחום ההתמחות במשרדו.
ד) מידת שביעות רצון העירייה מאופן ביצוע התקשרויות קודמות עם היועץ ככל שהיו כאלה.
ה) רשימת ממליצים והמלצות שבידי היועץ.
ו) עמידת היועץ בתנאי סף ספציפיים נוספים לצורך הצטרפות למאגר היועצים כפי שיקבעו ויפורסמו
על ידי העירייה עבור כל תחום.

ז) יובהר כי הוועדה תהיה רשאית לצרף למאגרי היועצים גם יועצים שאינם עונים על כל
הקריטריונים המפורטים לעיל ו/או להוסיף יועצים למאגר ,במידה וליועצים הנוספים כישורים
מקצועיים מיוחדים הדרושים לעירייה לצורך פרויקטים המבוצעים על ידה ו/או אם לפי שיקול
דעתה של הוועדה ,ולאחר קבלת חוות דעת הגורם המקצועי בעירייה ,כי טובת העירייה מחייבת
הוספתם.
ח) מנהל האגף/המחלקה הרלוונטי ,כל אחד בתחום התמחותו ,רשאי בכל עת לבקש מחיקתו של יועץ
מן המאגר .בקשה כאמור תוגש בכתב לוועדה ויפורטו בה כל הנימוקים למחיקתו של היועץ.
החלטת הוועדה תימסר ליועץ אשר נמחק מן המאגר בכתב.
ט) ההחלטה בדבר צירוף יועץ למאגר או מחיקתו מן המאגר תהא בסמכות הוועדה בלבד.

פרק ב'  -תנאי סף ומסמכים דרושים
תנאי הסף להגשת בקשה להיכלל במאגר היועצים
בהליך זה רשאים להשתתף אדם או תאגיד הרשומים כדין בישראל ו/או עוסק מורשה/פטור ,העומדים
במועד הגשת הבקשה ,בכל תנאי הסף המפורטים להלן ,וזאת בנוסף לכל תנאי אחר שיידרש באופן
ספציפי לתחום הייעוץ בו הם מגישים הצעותיהם.
תנאי סף כלליים בצירוף אסמכתאות
 )1תואר אקדמי רלוונטי ו/או כל תעודה המעידה על השכלתו של היועץ.
להוכחת עמידה בתנאי זה יצרף המבקש אישורים ותעודות מטעם רשות מוסמכת המעידים
על השכלה רלוונטית בתוקף למועד הגשת ההצעות.
 )2לפחות שנתיים ניסיון בעבודה בתחום הייעוץ הרלוונטי.
להוכחת עמידה בתנאי זה יצרף המבקש 'הצהרת ניסיון מקצועי רלוונטי לתחום הרישום'
(בעת הרישום המקוון מצורף קישור להורדת ומילוי ההצהרה).
 )3רישיון עיסוק רלוונטי ו/או רישיון עסק ו/או רישיון הנדרש מכח כל דין לשם עיסוק באחד
מתחומי העיסוק הנדרשים בהזמנה זו.
להוכחת עמידה בתנאי זה יצרף המבקש רישיון עדכני מטעם רשות מוסמכת.
 )4לבעלי מקצוע  -רישום בכל מרשם הנדרש על פי חוק לצורך ביצוע העבודות/מתן השירותים
בתחום ההתמחות/הייעוץ בו מבוקש להירשם ,ככל שקיים מרשם שכזה ,או בפנקס רלוונטי
אחר בתחום מומחיותו של המבקש (לדוג' :רישום בפנקס הקבלנים) [בהתאם לחוק רישום
קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות התשכ"ט 1969 -ותקנותיו] .להוכחת עמידה בתנאי זה
יצרף המבקש העתק האישור/המרשם הרלוונטי בתוקף למועד הגשת ההצעות.
 )5על המבקש או מי מטעמו לעמוד בהוראות נוהל לבדיקה ולמניעת חשש לניגוד עניינים
בהעסקת יועצים חיצוניים ברשויות מקומיות .להוכחת עמידה בתנאי זה על המציע למלא
ולצרף את השאלון בנוסח המצורף כנספח ל"נוהל לבדיקת ולמניעת חשש לניגוד עניינים
בהעסקת יועצים חיצוניים ברשויות המקומיות" ,כפי שפורסם במסגרת חוזר מנכ"ל משרד
הפנים  2/2012מיום ( 4.4.11בעת הרישום המקוון מצורף קישור להורדת ומילוי השאלון).
היועץ יהיה מחויב להודיע לעירייה על כל שינוי שחל בתוכן הצהרותיו בשאלון המצורף
בהתאם להוראות סעיף  5לחוזר המנכ"ל הנ"ל.

מסמכים ואישורים כלליים
 )1אישור בתוקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות עפ"י חוק עסקאות גופים ציבוריים
(אכיפת ניהול חשבונות) תשל"ו.1976-
 )2העתק תעודת עוסק מורשה/פטור לצורכי מע"מ.

 )3מבקש יחיד  -צירוף קו"ח; תאגיד  -פרופיל משרד.
יש לצרף קו"ח של עובדי התאגיד המיועדים לביצוע העבודה בפועל.
 )4צילום תעודת זהות של מציע יחיד.
ככל שהמבקש הינו תאגיד :תעודת התאגדות ו/או תדפיס מטעם הרשם הרלוונטי.
 )5אישור בדבר ניכוי מס במקור או פטור מכך.
 )6שתי המלצות לפחות ,של מזמיני עבודות להם העניק המציע שירותים בתחום הייעוץ.
הערה:
המבקש להיכלל במאגר ,יכול להציע עובדים מטעמו כבעלי המומחיות הדרושה ,ובלבד שיצרף את
כל המסמכים הנחוצים הרלוונטיים להוכחת עמידת העובדים עצמם בתנאי הסף (המעידים על
ניסיון העובד והתעודות הרלוונטיות לגביו).

פרק ג'  -תחומי הייעוץ

הנהלה  -יחידות מנכ"ל העירייה
דוברות
ענף
דוברות

תחום הייעוץ
מיתוג  /פרסום

תנאי סף ספציפיים
לפחות שנתיים ניסיון עבודה מוכח של פרויקטי מיתוג בגוף ציבורי,
רצוי בתחום המוניציפאלי; יש לצרף המלצות וחוות דעת;

דוברות

תקשורת ויחסי
ציבור

לפחות שנתיים ניסיון מוכח בניהול משברים; יתרון למשרדים בעלי
ידע/רקע משפטי; ניסיון בעבודה מול משרדי ממשלה ועיריות וכן
תקשורת מקומית וארצית; הכרת עולם התקשורת וקשרים
מוכחים עם אנשי תקשורת במגוון של תחומים ותפקידים; ניסיון
בייזום כתבות וידיעות שוטפות לטובת העיר בדגש על מדיה ארצית
ובינלאומית; היכרות מעמיקה עם חוקי עזר עירוניים ומבנה ארגוני
של עיריות גדולות בישראל;

ענף
מבקר העירייה

תחום הייעוץ
אבטחת
תקשורת

מבקר העירייה

איכות הסביבה

מבקר העירייה
תנאי סף ספציפיים
התמחות מקצועית באבטחת תקשורת; ניסיון מקצועי של  5שנים
ומעלה בתחום אבטחת תקשורת; ציוד טכנולוגי חדשני בתחום
אבטחת מידע; שלוש המלצות ממעסיקים אשר להם ניתן השירות
בשנתיים האחרונות;
ניסיון בעריכת ביקורת לפחות  5שנים ורצוי בתחום השלטון
המקומי ו/או המגזר השלישי .ידע בתיקני ביקורת בינלאומיים,
בפקודת העיריות ובחוק העמותות .עדיפות לרו"ח או בעל תואר
במדעי החברה והרוח או עורך דין או מהנדס או הנדסאי ממוסד
אקדמי מוכר .רישיון או היתר אחר כפי שנדרש על פי דין .יינתן
יתרון לבעלי רישיון לביצוע ביקורת מערכות מידע / CISAרישיון
לביצוע ביקורת פנימית  /CIAתואר שני  M.Aבביקורת פנימית;
המציע יצרף להצעתו רשימת לקוחות הכוללת שם וטלפון ליצירת
קשר;

מבקר העירייה

בטיחות וגהות

מבקר העירייה

ביטחון ,חירום

מבקר העירייה

גבייה

מבקר העירייה

הנדסה ,תכנון
ובניה ,פרויקטי
בניה

מבקר העירייה

התקשרויות,
מכרזים,
התחייבויות

מבקר העירייה

חקירות

מבקר העירייה

ייעוץ
אינפוגרפיקה

מבקר העירייה

ייעוץ חקיקה

ניסיון בעריכת ביקורת לפחות  5שנים ורצוי בתחום השלטון
המקומי ו/או המגזר השלישי .ידע בתיקני ביקורת בינלאומיים,
בפקודת העיריות ובחוק העמותות .עדיפות לרו"ח או בעל תואר
במדעי החברה והרוח או עורך דין או מהנדס או הנדסאי ממוסד
אקדמי מוכר .רישיון או היתר אחר כפי שנדרש על פי דין .יינתן
יתרון לבעלי רישיון לביצוע ביקורת מערכות מידע / CISAרישיון
לביצוע ביקורת פנימית  /CIAתואר שני  M.Aבביקורת פנימית;
המציע יצרף להצעתו רשימת לקוחות הכוללת שם וטלפון ליצירת
קשר;
ניסיון בעריכת ביקורת לפחות  5שנים ורצוי בתחום השלטון
המקומי ו/או המגזר השלישי .ידע בתיקני ביקורת בינלאומיים,
בפקודת העיריות ובחוק העמותות .עדיפות לרו"ח או בעל תואר
במדעי החברה והרוח או עורך דין או מהנדס או הנדסאי ממוסד
אקדמי מוכר .רישיון או היתר אחר כפי שנדרש על פי דין .יינתן
יתרון לבעלי רישיון לביצוע ביקורת מערכות מידע / CISAרישיון
לביצוע ביקורת פנימית  /CIAתואר שני  M.Aבביקורת פנימית;
המציע יצרף להצעתו רשימת לקוחות הכוללת שם וטלפון ליצירת
קשר;
ניסיון בעריכת ביקורת לפחות  5שנים ורצוי בתחום השלטון
המקומי ו/או המגזר השלישי .ידע בתיקני ביקורת בינלאומיים,
בפקודת העיריות ובחוק העמותות .עדיפות לרו"ח או בעל תואר
במדעי החברה והרוח או עורך דין או מהנדס או הנדסאי ממוסד
אקדמי מוכר .רישיון או היתר אחר כפי שנדרש על פי דין .יינתן
יתרון לבעלי רישיון לביצוע ביקורת מערכות מידע / CISAרישיון
לביצוע ביקורת פנימית  /CIAתואר שני  M.Aבביקורת פנימית;
המציע יצרף להצעתו רשימת לקוחות הכוללת שם וטלפון ליצירת
קשר;
על המציע להיות בעל ידע בתיקני ביקורת בינלאומיים וידע בפקודת
העיריות ובחוק העמותות; על המציע להיות רו"ח או בעל תואר
אקדמאי  -במדעי החברה והרוח/עורך דין/מהנדס בניין/אדריכל
בניין/רו"ח/הנדסאי  -ממוסד מוכר בארץ או מחו"ל והמוכר ע"י
משרד החינוך; בעל רישיון עסק תקף על פי כל דין ובעל רישיון או
היתר כנדרש על פי דין בתחום הייעוץ או ההתמחות המבוקשת; על
המציע להיות בעל ניסיון בעריכת ביקורת של  5שנים לפחות ורצוי
בתחום השלטון המקומי ו/או המגזר השלישי; על המציע לצרף 2
המלצות לפחות;
ניסיון בעריכת ביקורת לפחות  5שנים ורצוי בתחום השלטון
המקומי ו/או המגזר השלישי .ידע בתיקני ביקורת בינלאומיים,
בפקודת העיריות ובחוק העמותות .עדיפות לרו"ח או בעל תואר
במדעי החברה והרוח או עורך דין או מהנדס או הנדסאי ממוסד
אקדמי מוכר .רישיון או היתר אחר כפי שנדרש על פי דין .יינתן
יתרון לבעלי רישיון לביצוע ביקורת מערכות מידע / CISAרישיון
לביצוע ביקורת פנימית  /CIAתואר שני  M.Aבביקורת פנימית;
המציע יצרף להצעתו רשימת לקוחות הכוללת שם וטלפון ליצירת
קשר;
בעל רישיון עסק תקף על פי כל דין ובעל רישיון/היתר כנדרש על פי
דין בתחום הייעוץ או ההתמחות המבוקשת; על המציע להיות בעל
ניסיון בעריכת חקירה של  5שנים לפחות ורצוי בתחום השלטון
המקומי ו/או המגזר השלישי; על המציע לצרף  2המלצות לפחות;
המציע יצרף להצעתו רשימת לקוחות הכוללת שם וטלפון ליצירת
קשר;
השכלה גבוהה בתחום הגרפיקה והעיצוב; ניסיון בהכשרת צוותי
ביקורת בארגונים שונים ,לשימוש באינפוגרפיקה בדו"חות
הביקורת; ניסיון בעיצוב גרפי של דו"חות ביקורת; הגשת 3
המלצות לפחות  -המלצה אחת מרשות מקומית;
השכלה :עו"ד מוסמך; בעל משרד עצמאי הפועל  5שנים לפחות;
ניסיון בייעוץ משפטי בתחום השלטון המקומי ובתחום הביקורת;
הגשת  3המלצות לפחות  -המלצה אחת מרשות מקומית;

מבקר העירייה

כספים; דו"חות
כספיים;
התחשבנויות
עם גורמים
חיצוניים;
ביטוח; נושאים
חשבונאיים;

מבקר העירייה

מערכות מידע,
אבטחת מידע,
שימוש
במערכות מידע

מבקר העירייה

סקר סיכונים
וניהול סיכונים

מבקר העירייה

רישוי עסקים,
שילוט ,נכסים

מבקר העירייה

רכב

מבקר העירייה

רכש ,מלאי,
מחסנים

מבקר העירייה

שכר ומשאבי
אנוש

ניסיון בעריכת ביקורת לפחות  5שנים ורצוי בתחום השלטון
המקומי ו/או המגזר השלישי .ידע בתיקני ביקורת בינלאומיים,
בפקודת העיריות ובחוק העמותות .עדיפות לרו"ח או בעל תואר
במדעי החברה והרוח או עורך דין או מהנדס או הנדסאי ממוסד
אקדמי מוכר .רישיון או היתר אחר כפי שנדרש על פי דין .יינתן
יתרון לבעלי רישיון לביצוע ביקורת מערכות מידע / CISAרישיון
לביצוע ביקורת פנימית  /CIAתואר שני  M.Aבביקורת פנימית;
המציע יצרף להצעתו רשימת לקוחות הכוללת שם וטלפון ליצירת
קשר;
ניסיון בעריכת ביקורת לפחות  5שנים ורצוי בתחום השלטון
המקומי ו/או המגזר השלישי .ידע בתיקני ביקורת בינלאומיים,
בפקודת העיריות ובחוק העמותות .עדיפות לרו"ח או בעל תואר
במדעי החברה והרוח או עורך דין או מהנדס או הנדסאי ממוסד
אקדמי מוכר .רישיון או היתר אחר כפי שנדרש על פי דין .יינתן
יתרון לבעלי רישיון לביצוע ביקורת מערכות מידע / CISAרישיון
לביצוע ביקורת פנימית  /CIAתואר שני  M.Aבביקורת פנימית;
המציע יצרף להצעתו רשימת לקוחות הכוללת שם וטלפון ליצירת
קשר;
ניסיון בעריכת ביקורת לפחות  5שנים ורצוי בתחום השלטון
המקומי ו/או המגזר השלישי .ידע בתיקני ביקורת בינלאומיים,
בפקודת העיריות ובחוק העמותות .עדיפות לרו"ח או בעל תואר
במדעי החברה והרוח או עורך דין או מהנדס או הנדסאי ממוסד
אקדמי מוכר .רישיון או היתר אחר כפי שנדרש על פי דין .יינתן
יתרון לבעלי רישיון לביצוע ביקורת מערכות מידע / CISAרישיון
לביצוע ביקורת פנימית  /CIAתואר שני  M.Aבביקורת פנימית;
המציע יצרף להצעתו רשימת לקוחות הכוללת שם וטלפון ליצירת
קשר;
ניסיון בעריכת ביקורת לפחות  5שנים ורצוי בתחום השלטון
המקומי ו/או המגזר השלישי .ידע בתיקני ביקורת בינלאומיים,
בפקודת העיריות ובחוק העמותות .עדיפות לרו"ח או בעל תואר
במדעי החברה והרוח או עורך דין או מהנדס או הנדסאי ממוסד
אקדמי מוכר .רישיון או היתר אחר כפי שנדרש על פי דין .יינתן
יתרון לבעלי רישיון לביצוע ביקורת מערכות מידע / CISAרישיון
לביצוע ביקורת פנימית  /CIAתואר שני  M.Aבביקורת פנימית;
המציע יצרף להצעתו רשימת לקוחות הכוללת שם וטלפון ליצירת
קשר;
ניסיון בעריכת ביקורת לפחות  5שנים ורצוי בתחום השלטון
המקומי ו/או המגזר השלישי .ידע בתיקני ביקורת בינלאומיים,
בפקודת העיריות ובחוק העמותות .עדיפות לרו"ח או בעל תואר
במדעי החברה והרוח או עורך דין או מהנדס או הנדסאי ממוסד
אקדמי מוכר .רישיון או היתר אחר כפי שנדרש על פי דין .יינתן
יתרון לבעלי רישיון לביצוע ביקורת מערכות מידע / CISAרישיון
לביצוע ביקורת פנימית  /CIAתואר שני  M.Aבביקורת פנימית;
המציע יצרף להצעתו רשימת לקוחות הכוללת שם וטלפון ליצירת
קשר;
ניסיון בעריכת ביקורת לפחות  5שנים ורצוי בתחום השלטון
המקומי ו/או המגזר השלישי .ידע בתיקני ביקורת בינלאומיים,
בפקודת העיריות ובחוק העמותות .עדיפות לרו"ח או בעל תואר
במדעי החברה והרוח או עורך דין או מהנדס או הנדסאי ממוסד
אקדמי מוכר .רישיון או היתר אחר כפי שנדרש על פי דין .יינתן
יתרון לבעלי רישיון לביצוע ביקורת מערכות מידע / CISAרישיון
לביצוע ביקורת פנימית  /CIAתואר שני  M.Aבביקורת פנימית;
המציע יצרף להצעתו רשימת לקוחות הכוללת שם וטלפון ליצירת
קשר;
ניסיון בעריכת ביקורת לפחות  5שנים ורצוי בתחום השלטון
המקומי ו/או המגזר השלישי .ידע בתיקני ביקורת בינלאומיים,
בפקודת העיריות ובחוק העמותות .עדיפות לרו"ח או בעל תואר
במדעי החברה והרוח או עורך דין או מהנדס או הנדסאי ממוסד

אקדמי מוכר .רישיון או היתר אחר כפי שנדרש על פי דין .יינתן
יתרון לבעלי רישיון לביצוע ביקורת מערכות מידע / CISAרישיון
לביצוע ביקורת פנימית  /CIAתואר שני  M.Aבביקורת פנימית;
המציע יצרף להצעתו רשימת לקוחות הכוללת שם וטלפון ליצירת
קשר;
ניסיון בעריכת ביקורת לפחות  5שנים ורצוי בתחום השלטון
המקומי ו/או המגזר השלישי .ידע בתיקני ביקורת בינלאומיים,
בפקודת העיריות ובחוק העמותות .עדיפות לרו"ח או בעל תואר
במדעי החברה והרוח או עורך דין או מהנדס או הנדסאי ממוסד
אקדמי מוכר .רישיון או היתר אחר כפי שנדרש על פי דין .יינתן
יתרון לבעלי רישיון לביצוע ביקורת מערכות מידע / CISAרישיון
לביצוע ביקורת פנימית  /CIAתואר שני  M.Aבביקורת פנימית;
המציע יצרף להצעתו רשימת לקוחות הכוללת שם וטלפון ליצירת
קשר;

מבקר העירייה

תשלומים

ענף
מחשוב ומערכות
מידע

תחום הייעוץ
אבטחת מידע

תנאי סף ספציפיים
מוסמך  CISOבעל תעודת הסמכה (במסגרת קורס של  100שעות
לפחות); ניסיון של לפחות  5שנים כמנהל ו/או ממונה אבטחת מידע
בגוף של מעל  100עובדים; ניסיון מוכח בכתיבת נהלי אבטחת מידע
עבור לפחות  3גופים שונים ,במהלך  5השנים האחרונות.

מחשוב ומערכות
מידע

אפיון מכרזים –
מחשוב
ומערכות מידע

מחשוב ומערכות
מידע

טלפוניה

מחשוב ומערכות
מידע

יעוץ לענייני
PCI

מחשוב ומערכות
מידע

תקשוב עירוני

מחשוב ומערכות
מידע

תשתיות,
תקשורת
ומחשוב

לפחות  5שנות ניסיון בתחום מערכות המידע ברשויות המקומיות,
ברשויות של מעל  50אלף תושבים לפחות ,באחת מהמערכות
הבאות :מערכת שכר ו/או משאבי אנוש ונוכחות /ארנונה/
הנהח"ש /חניה /פיקוח /מערכות אכיפה /מערכות לניהול קשרי
לקוחות /CRM /מערכות לניהול תוכן (אתרי אינטרנט ,פורטל
ארגוני ועוד) ,מערכות לשליטה ,ניטור ובקרה ועוד; ניסיון מעשי
בכתיבת מכרזים ,ליווי מכרזים ,בחירת זכיין ומימוש המערכת
בלפחות  3רשויות מקומיות ,במהלך  5השנים האחרונות;
לפחות  5שנות ניסיון מעשי בתכנון ו/או ייעוץ ו/או הקמה של
מרכזיות טלפוניה ו/או שירותי טלפוניה; ניסיון מעשי בכתיבת
מכרזים ,ליווי מכרזים ,בחירת זכיין ומימוש בלפחות  3גופים שונים
בעלי  500שלוחות לפחות כל אחד ,במהלך  5השנים האחרונות;
ניסיון של לפחות  3שנים בהטמעת תקן  PCIבארגונים גדולים;
הכרה מעמיקה של תקן ה  ;PCIהסמכה להסמכת ארגונים לתקן
 ; PCIהכרות עם מערכות פיננסיות במגזר הציבורי;
ניהול פרויקטי פיתוח ,ליווי והטמעת מערכות אפליקטיביות; ניסיון
של  5שנים במתן שירותי ניהול פרויקטים הכוללים פיתוח ,ליווי
והטמעת מערכות אפליקטיביות מעל  1500משתמשים; בעל תואר
ראשון במדעי המחשב ו/או הנדסת תוכנה;
לפחות  5שנות ניסיון מעשי בתכנון או/ו ייעוץ או/ו הקמה של
לפחות אחת מתשתיות המחשוב שלהלן :חדרי שרתים ,רשתות
תקשורת ,רשתות אלחוט ,רשתות טלפוניה; ניסיון מעשי בכתיבת
מכרזים ,ליווי מכרזים ,בחירת זכיין ומימוש בלפחות  3גופים
שונים ,במהלך  5שנים האחרונות;

ענף
נכסים

סוג הייעוץ
חוקרים -
חקירות
כלכליות,
נכסיות
ותפעוליות
שמאי – עבודות
קטנות

מחשוב ומערכות מידע

נכסים

נכסים

תנאי סף ספציפיים
ניסיון של לפחות שלוש שנים בעבודה מול רשויות מקומיות; בעל
רישיון משרד המשפטים לפי חוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה
התשל"ב ;1972-
שמאי מוסמך; ניסיון של לפחות שנתיים בעבודה עם רשויות
מקומיות; ניסיון במתן עדות בבית המשפט; ניסיון בהכנת
שמאויות למכירה ,השכרה ורכישת נכס.

ספורט  +אצטדיון
ענף
ספורט

תחום הייעוץ
אגרונום מומחה
למגרשי ספורט
גדולים

ספורט

בטיחות -
מתקני ספורט

ספורט

דשא סינטטי
ודשא
יעוץ הסעדה

ספורט

יעוץ כלכלי
בתחום הספורט
 גיוס חסויות,שיווק אירועים
וניימינג (זכויות
שם)

ספורט

יעוץ תאורה -
מתקני ספורט

ספורט

שיווק שטחי
מסחר – מתקני
ספורט

ענף
פיתוח עסקי

סוג הייעוץ
יעוץ ליזמות
עסקית ו/או
בינלאומית
לפחות שנתיים ניסיון בייעוץ בענייני מדיניות ממשלתית או
יעוץ לענייני
מוניציפלית בתחום העסקים והתעשייה; תנאים כלליים;
מדיניות -
עסקים ותעשיה
ניהול פרויקטים לפחות שנתיים ניסיון בתחום; תנאים כלליים;
בתחום הפיתוח
העסקי
לפחות שנתיים ניסיון בתחום קידום עסקים /תעסוקה /קהילת
קידום עסקים
עסקים /פיתוח עסקי ו/או ייעוץ אסטרטגי לפיתוח עסקי ו/או ליווי
ואסטרטגיה
מיזמים מסחריים /עסקים /פרויקטים אורבניים; תנאים כלליים;
לפיתוח עסקי
שיווק ומיתוג  -לפחות שנתיים ניסיון בתחום שיווק ומיתוג עסקים ותעשיה ,לרבות
עסקים ותעשיה הפקת אירועים עסקיים וקידום תיירות עסקית; תנאים כלליים;

ספורט

תנאי סף ספציפיים
בעל  10שנים ותק בתחום; ניסיון בתחזוקה ,תכנון ובניית מגרשי
ספורט וכרי דשא לאצטדיונים; ניסיון בתכנון מערכות השקיה
וניקוז ,זני דשא ,מניעת מזיקים ,הכנה וליווי מכרזים ופיקוח;
ניסיון בעבודה בארץ ובחו"ל באצטדיונים בינלאומיים;
ניסיון בהכנת תיק מתקן ודוחות בטיחות; בעל תעודת ממונה
בטיחות בעבודה; מנהל בטיחות בספורט – בוגר קורס של משרד
העבודה; ניסיון של שנה לפחות בתחום העיסוק ועבודה מול 3
רשויות מקומיות;
מהנדס אזרחי; תכנון והקמה של  3מגרשי דשא ו/או דשא סינטטי
תקניים לפחות ב 5-השנים האחרונות;
בעל תואר רלוונטי ממוסד אקדמי מוכר; יתרון לבעל תעודת "מנהל
מלונאי בכיר"; יתרון ללימודים בקורסים בחברות בינלאומיות
בארץ ובחו"ל ,כגון לימודי  franchisingבתחום הקמעונאות
מטעם  ;Cendant Corporationלפחות שנתיים ניסיון בהכנת וליווי
מכרזים ,הכנת כתבי כמויות ופיקוח ,פיתוח קונספט חווית הקנייה,
השהייה והאירוח בהיבט התפעולי והשיווקי ,הגדלת מכירות ונתח
שוק.
יכולת מוכחת בתחום כלכלי ו/או עריכת אומדנים ו/או שיווק
חסויות או אירועים עם יתרון לגיוס לקוחות ו/או בגיוס חסויות
ו/או ניימינג (זכויות השם); עדיפות לניסיון בתחום הספורט -
קבוצות ו/או מתקנים ו/או חסויות הספורט; ניסיון של  3שנים
לפחות בתחום לרבות עבודה עם רשויות מקומיות וגופים
ציבוריים; יתרון להכרת תחומי השיווק והפרסום בענפי התיירות,
התקשורת ,הנדל"ן ,הפיננסיים ,הסעדה ועוד;
השכלה וניסיון רלוונטיים הדרושים לייעוץ בתחום התאורה לכר
הדשא באיצטדיון; בעל ניסיון של שנתיים לפחות בתחום העיסוק;
ניסיון קודם בעבודה בתחום מול רשויות;
השכלה וניסיון רלוונטיים הדרושים לייעוץ בתחום; בעל ניסיון של
שנתיים לפחות בתחום העיסוק; ניסיון קודם בעבודה בתחום מול
רשויות;

פיתוח עסקי

פיתוח עסקי
פיתוח עסקי
פיתוח עסקי
פיתוח עסקי

תנאי סף ספציפיים
לפחות שנתיים ניסיון בתחום; תנאים כלליים;

רישוי עסקים ,מכרזים ושילוט
ענף
רישוי עסקים,
מכרזים ושילוט

תחום הייעוץ
יעוץ מכרזים
כלל עירוניים

תנאי סף ספציפיים
בעל השכלה רלוונטית לתחום; ניסיון של  5שנים לפחות בעבודה
בתחום; עבודה מול לפחות  3רשויות ציבוריות גדולות ו/או משרדי
ממשלה; ניסיון מוכח בעריכת מכרזים;

רישוי עסקים,
מכרזים ושילוט

יעוץ שילוט

ענף
השירות המשפטי

תחום הייעוץ
דיני ספורט

השירות המשפטי

דיני עבודה

השירות המשפטי

הכנה וליווי
מכרזים במגה
פרויקטים

השירות המשפטי

הכנה וליווי
מכרזים
להפעלת בתי
ספר
זכויות יוצרים,
מדיה מקוונת
ואינטרנט,
פטנטים והגנה
על הפרטיות
יעוץ משפטי -
איכות הסביבה
אזרחי

בעל השכלה רלוונטית לתחום; ניסיון של  2שנים לפחות בתחום;
עבודה מול לפחות  3רשויות ציבוריות גדולות;

השירות המשפטי

השירות המשפטי

השירות המשפטי

השירות המשפטי

השירות המשפטי

השירות המשפטי

השירות המשפטי
השירות המשפטי

תנאי סף ספציפיים
חבר בלשכת עורכי הדין; בעל רישוי מקצועי בתוקף; ניסיון מוכח
של  5שנים לפחות בייצוג משפטי בתחום דיני הספורט; יתרון למי
שהעניק ייעוץ משפטי בתחום זה לרשויות מקומיות שגודלן לפחות
 100,000תושבים בכל רשות;
חבר בלשכת עורכי הדין; בעל רישוי מקצועי בתוקף; ניסיון מוכח
של  8שנות ניסיון לפחות בתחום; עוסק בייצוג מעבידים בבתי הדין
לעבודה ובוועדות הרלבנטיות השונות וכן בעל ניסיון בטיפול אל
מול גורמי האוצר; בעל התמחות בסכסוכים קיבוציים; יתרון למי
שהעניק ייעוץ משפטי לרשויות מקומיות שגודלן לפחות 100,000
תושבים בכל רשות;
חבר בלשכת עורכי הדין; בעל רישוי מקצועי בתוקף; ניסיון מוכח
של  5שנים לפחות בהכנה וליווי מכרזים למגה פרויקטים; יתרון
למי שהכין מכרזים למגה פרויקטים ברשויות מקומיות שגודלן
לפחות  100,000תושבים בכל רשות; יתרון למי שהכין מכרזים
למגה פרויקטים לרשויות המדינה ו/או חברות ממשלתיות גדולות;
חבר בלשכת עורכי הדין; בעל רישוי מקצועי בתוקף; ניסיון מוכח
בניסוח הכנה וליווי של מכרזים להפעלת בתי ספר באמצעות גורם
מפעיל; יתרון למי שביצע העבודות הנ"ל ברשויות מקומיות שגודלן
לפחות  100,000תושבים בכל רשות;
חבר בלשכת עורכי הדין; בעל רישוי מקצועי בתוקף; ניסיון מוכח
של  5שנים לפחות בתחום; יתרון למי שהעניק ייעוץ משפטי
לרשויות מקומיות שגודלן לפחות  100,000תושבים בכל רשות;

חבר בלשכת עורכי הדין; בעל רישוי מקצועי בתוקף; ניסיון מוכח
בטיפול בתביעות בנושא איכות הסביבה בתחום האזרחי; יתרון
למי שטיפל בתביעות בנושא איכות הסביבה אזרחי עבור רשויות
מקומיות;
חבר בלשכת עורכי הדין; בעל רישוי מקצועי בתוקף; ניסיון מוכח
יעוץ משפטי -
של  5שנים לפחות בתחום הייעוץ המשפטי להתחדשות עירונית
התחדשות
וחברתית; יתרון למי שעסק בתחום זה ברשויות מקומיות שגודלן
עירונית
לפחות  100,000תושבים בכל רשות; יתרון לבעלי ניסיון מוכח
וחברתית
בייצוג דיירים בהליכי התחדשות עירונית שהובילו לחתימת
הסכמים ובייחוד בפרויקטים של פינוי בינוי; המציע אינו עובד של
החברה להתחדשות עירונית;
חבר בלשכת עורכי הדין; בעל רישוי מקצועי בתוקף; ניסיון מוכח
יעוץ משפטי -
של  5שנים לפחות בתחום הנגישות על כל רבדיה ,לרבות ניהול
נגישות
הליכים משפטיים בערכאות השונות ובכלל זה תובענות ייצוגיות;
טיפול בצווי הנגשה מטעם רשויות ו/או גופים ציבוריים; יתרון למי
שהעניק ייעוץ משפטי בתחום לרשויות מקומיות שגודלן לפחות
 100,000תושבים בכל רשות;
חבר בלשכת עורכי הדין; בעל רישוי מקצועי בתוקף; ניסיון מוכח
לשון הרע
של  5שנים לפחות בתחום לשון הרע; יתרון למי שהעניק ייעוץ
משפטי בתחום זה לרשויות מקומיות שגודלן לפחות 100,000
תושבים בכל רשות;
מיסוי מוניציפלי חבר בלשכת עורכי הדין; בעל רישוי מקצועי בתוקף; ניסיון מוכח
של  5שנים לפחות בתחום; יתרון למי שהעניק ייעוץ משפטי
לרשויות מקומיות שגודלן לפחות  100,000תושבים בכל רשות;
מיסוי מקרקעין חבר בלשכת עורכי הדין; בעל רישוי מקצועי בתוקף; ניסיון מוכח
של  8שנים לפחות בתחום מיסוי מקרקעין; יתרון למי שהעניק
ייעוץ בתחום זה לרשויות מקומיות שגודלן לפחות  100,000תושבים
בכל רשות; יתרון למי שעבדו בעבר בגופי מיסוי של המדינה;

חבר בלשכת עורכי הדין; בעל רישוי מקצועי בתוקף; ניסיון מוכח
של  8שנים לפחות בתחומים הבאים :נזקי גוף ,נזקי רכוש ,אחריות
נושאי משרה ,תביעות רשלנות; יתרון למי שייצג רשויות מקומיות
שגודלן לפחות  100,000תושבים בכל רשות; יתרון למי שניהל
תביעות בהיקף של  2מלש"ח ומעלה כל אחת;
חבר בלשכת עורכי הדין; בעל רישוי מקצועי בתוקף; ניסיון מוכח
של  8שנים לפחות בתחום התכנון ובניה האזרחי; עוסק בייצוג
רשויות מקומיות בתחומים הבאים  :תביעות  ,197עררי תכנון
ובניה ועתירות מינהליות; יתרון למי שנותן ייעוץ משפטי בתחום זה
לרשויות מקומיות שגודלן לפחות  100,000תושבים בכל רשות;

השירות המשפטי

נזיקין

השירות המשפטי

תכנון ובניה

ענף
שירות וחדשנות
לתושב

תנאי סף ספציפיים
תחום הייעוץ
אסטרטגיית עיר בעל השכלה רלוונטית לתחום; ניסיון מוכח בליווי ,ביצוע ויישום
תכנית אב לפרויקט עיר חכמה; לפחות שנתיים ניסיון מוכח בליווי
חכמה
של לפחות  3מוסדות ציבוריים;
יעוץ ו/או עיצוב בעל השכלה רלוונטית לתחום; ניסיון של  3שנים לפחות בתחום;
אתרי אינטרנט עבודה מול לפחות  3רשויות ציבוריות גדולות;
ניסיון של  5שנים לפחות ב 5-רשויות ציבוריות גדולות; ניסיון של 5
מערכות
שנים לפחות בניהול פרויקטים /אפיון מכרזים /ניהול ידע /אפיון,
דיגיטליות
ניתוח ומיטוב מערכות מורכבות ואינטגרטיביות; ניסיון מוכח
בפיתוח מסדי נתונים; ניסיון בתכנון ממשקים וזרימת מידע בין
ישויות ארגוניות לשירותים מקוונים באינטרנט; אינטגרציה,
סנכרון וזרימת מידע ברשת האינטרנט ובין רשתות בענן;
מערכות שליטה ,ניסיון בלווי תהליכי תכנון ויישום של אמצעים טכנולוגיים ומרכזי
שליטה ובקרה ל״עיר בטוחה״ ול״עיר חכמה״ בלפחות  5מוסדות
מידע ,ניטור
ציבוריים; ניסיון בליווי תהליכי הטמעה כולל כתיבת נהלים
ובקרה
והגדרת תהליכי עבודה; ניסיון מעשי בכתיבת מכרזים ,ליווי
מכרזים ,בחירת זכיין ומימוש בלפחות  5גופים שונים ,במהלך 5
השנים האחרונות;
נגישות השירות בעל השכלה רלוונטית לתחום; ניסיון בליווי תהליכי הטמעה של
לפחות  5מוסדות ציבוריים ,עדיפות לרשויות עירוניות; כתיבת
– טכנולוגיה
נהלים והגדרת תהליכי עבודה בתחום נגישות לאינטרנט
ודיגיטל
ולטכנולוגיות שירות (בין היתר בקרת נגישות לעמדות מידע); הכרה
מעמיקה של תקנה  35ותקנה ;25
בעל השכלה רלוונטית לתחום; ליווי מכרזים ,בחירת זכיין ומימוש
תשתיות עיר
בהתאם למכרז המסוים ,בלפחות  3גופים שונים ,במהלך  5שנים
חכמה
האחרונות;

שירות וחדשנות לתושב

שירות וחדשנות
לתושב
שירות וחדשנות
לתושב

שירות וחדשנות
לתושב

שירות וחדשנות
לתושב

שירות וחדשנות
לתושב

מנהל כללי
איכות ותכנון אסטרטגי
ענף
איכות ותכנון
אסטרטגי

תחום הייעוץ
ניהול תכניות
עבודה עירוניות

איכות ותכנון
אסטרטגי

תכנון אסטרטגי
וסטטיסטי

תנאי סף ספציפיים
השכלה אקדמית רלוונטית ,יתרון לתחומי הכלכלה /מדעי החברה;
ניסיון בשימוש בכלי מידע מתוקשבים ,ובהטמעת תהליכים של
כתיבה ,ניהול ובקרה של תכניות עבודה המקושרות לתקציב
ומבוקרות באופן ממוחשב בלפחות  3רשויות מקומיות ב 3-השנים
האחרונות;
תואר אקדמי רלוונטי ,יתרון לתחומי הכלכלה; ניסיון של  5שנים
בהכנת ניתוחים כלכליים ,סטטיסטיים ודמוגרפיים במגזר
המוניציפאלי;

משאבי אנוש

ענף
משאבי אנוש

תחום הייעוץ
הכנה לפרישה

משאבי אנוש

יעוץ ארגוני

משאבי אנוש

יעוץ פנסיוני

משאבי אנוש

מיון ואבחון
מועמדים

ענף
כספים

תחום הייעוץ
הגדלת הכנסות
ממוסדות
מדינה
הגדלת הכנסות
עירוניות :שטחי
ארנונה ,אגרות
והיטלים
יעוץ ביטוחי

כספים

יעוץ השקעות

כספים

יעוץ חשבונאי -
הכנת דו"חות
כספיים
ורבעוניים ומתן
שירותים
חשבונאיים;
יעוץ כלכלי

כספים

יעוץ מיסוי

כספים

יעוץ ,ליווי
ובקרה
חשבונאית
במוסדות חינוך

תנאי סף ספציפיים
השכלה וניסיון רלוונטיים הדרושים לייעוץ בתחום; ניסיון של
לפחות שנה בתחום מול רשויות מקומיות או גוף ציבורי גדול;
תואר אקדמי רלוונטי ליועץ ולעובדיו הרלוונטיים לתחום; היכרות
מעמיקה עם המגזר המוניציפאלי בישראל בתחום הניהול והארגון;
ניסיון מקצועי הנתמך בתצהיר בליווי  5רשויות מקומיות לפחות ב-
 5השנים האחרונות בנושאים ארגוניים ,לרבות מבנה ארגוני,
הערכת עובדים ,פיתוח מנהלים ,כתיבת נהלים ואיכות; ליווי
תהליכים של אבחון ארגוני ומבנים ארגוניים וליווי תהליכים
אסטרטגיים;
יועץ פנסיוני מורשה כהגדרתו בחוק ,בעל רישיון ייעוץ פנסיוני
מטעם הגורמים המוסמכים לכך במדינה; ניסיון מוכח בייעוץ
פנסיוני פרטני לעובדים וליווי וייעוץ מקצועי למעסיק בתחום
הזכויות הפנסיוניות – גופים פרטיים ו/או ציבוריים מעל 100
עובדים במהלך השנתיים האחרונות לפחות;
השכלה וניסיון רלוונטיים הדרושים לייעוץ בתחום; ניסיון של
לפחות שנה בתחום מול רשויות מקומיות או גוף ציבורי גדול;

כספים

כספים

כספים

כספים

תנאי סף ספציפיים
רו"ח ו/או עו"ד  -רישוי מקצועי תקף לעסוק במקצוע; ניסיון מוכח
בעבודה בתחום הייעוץ להגדלת הכנסות ממוסדות מדינה וזאת
במהלך חמש השנים האחרונות;
עו"ד  -רישוי מקצועי תקף לעסוק במקצוע; ניסיון מוכח בעבודה
בתחום הייעוץ להגדלת הכנסות עבור לפחות שתי רשויות מקומיות
המונות מעל  100,000אלף תושבים וזאת במהלך שלוש השנים
האחרונות;
רישוי מקצועי תקף לעסוק במקצוע  -רו"ח או עו"ד; ניסיון של לכל
הפחות  3שנים בעבודה מול רשויות מקומיות;
יועץ/מנהל השקעות או בעל רישיון יועץ השקעות בהתאם להוראות
חוק להסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ,בשיווק השקעות ובניהול
תיקי השקעות התשנ"ה ;1995-היועץ העניק שירותי ייעוץ לוועדת
השקעות בגופים ציבוריים מתוכם לפחות  3רשויות מקומיות
המנהלים תיקים בהתאם להוראות חוזר מנכ"ל משרד הפנים מספר
 4/2008בכל אחת מן השנים  2017-2019כולל;
רישיון רואה חשבון ממועצת רואי החשבון בישראל; ניסיון מוכח
בהכנת דו"חות כספיים מבוקרים במהלך  4שנים האחרונות ,עבור
לפחות  2רשויות מקומיות מביניהן אחת המונה מעל 90,000
תושבים;
תואר ראשון ו/או שני בכלכלה ו/או מנהל עסקים ו/או תעשייה
וניהול ו/או תואר אקדמי רלוונטי ממוסד אקדמי מוכר; ותק בייעוץ
כלכלי של לפחות חמש השנים שקדמו למועד הגשת ההצעה; היועץ
העניק במהלך חמש השנים שקדמו למועד הגשת הצעתו ,שירותי
ייעוץ כלכלי לגופים ציבוריים מתוכם לפחות שתי רשויות
מקומיות;
רישיון רואה חשבון ממועצת רואי החשבון בישראל; ותק של
לפחות עשר שנים החל ממועד קבלת הרישיון ורישיון רואה החשבון
שלו עדכני ובתוקף במועד ההגשה; היועץ העניק שירותי ייעוץ מס
בכל אחד מתחומי המיסוי הבאים :מיסוי מקרקעין ,מע"מ ומס
הכנסה במהלך חמש מתוך עשר השנים שקדמו למועד הגשת
הצעתו; יתרון לבעלי ניסיון בעבודה בתחום מול רשויות מקומיות;
המשרד המלווה יהיה משרד רואי חשבון; מנהל הצוות המבקר
יהיה רואה חשבון; הצוות המבקר יהיה בעל היכרות עם הרגולציה
המחייבת בתחום הניהול הכספי של בתי הספר ו/או גני הילדים
בהתאם לחוזרי מנכ"ל והוראות מנהלת הניהול העצמי; הצוות

כספים

ליווי וייעוץ
בענייני הכנסות
 חינוךמדידות שטח
לצרכי ארנונה

כספים

מיצוי הכנסות,
קולות קוראים
ותמיכות

כספים

עורכי דין
לצורכי גבייה
משפטית

ענף
שכר

תחום הייעוץ
בקרת הפרשות
לרשויות המס

שכר

בקרת קופות
גמל

שכר

בקרת שכר
לעובדים

שכר

יעוץ משפטי
בתחום השכר

שכר

יעוץ נלווה
בנושא חריגות
שכר
ישום הסכמי
שכר

שכר

מערכות שכר
ונוכחות

ענף
חינוך

תחום הייעוץ
ביצוע בקרות
בהסעות
תלמידים
הדרכת הורים /
מורים

כספים

המבקר ביצע בעבר ביקורות כספיות בבתי ספר ו/או גני ילדים או
הפקת דו"חות כספיים בבתי ספר ו/או גני ילדים (לפחות במשך
שנתיים ולפחות ב  15בתי ספר ו/או גני ילדים); משרד רואי החשבון
אינו מועסק באופן עצמאי על ידי בתי הספר ו/או גני הילדים בעיר;
ראש הצוות יהיה רו"ח; ניסיון קודם של לפחות  5שנים בליווי
וייעוץ בנושא הכנסות ממשרדי ממשלה שונים ובפרט משרד
החינוך;
צוות המונה לפחות שני עובדים :מתוכם לפחות אחד
מהנדס/הנדסאי/מודד מוסמך; התשריטים יערכו ע"י שרטט בעל
ניסיון של  3שנים לפחות במדידת נכסי ארנונה בהיקף מצטבר של
למעלה מ 100,000-מ"ר לשנה; עדיפות למשרד (או סניף) מקומי
בנתניה;
תואר בכלכלה ו/או ראיית חשבון ו/או תואר רלוונטי לתחום
ממוסד אקדמי מוכר; ניסיון במיצוי הכנסות מקרנות ומשרדי
ממשלה ,איתור ,הגשת ובקרה על קולות קוראים ותמיכות ,של
לפחות  5שנים ב 7-רשויות מקומית.
עו"ד  -בעל רישוי מקצועי תקף לעסוק במקצוע; בעל ניסיון של לכל
הפחות  3שנים בעבודה מול רשויות מקומיות;

שכר

שכר

תנאי סף ספציפיים
השכלה וניסיון רלוונטיים הדרושים לייעוץ בתחום; ניסיון של
לפחות  3שנים בעבודה בתחום; יתרון לבעלי ניסיון בעבודה בתחום
מול רשויות מקומיות או גוף ציבורי גדול;
השכלה וניסיון רלוונטיים הדרושים לייעוץ בתחום; ניסיון של
לפחות  3שנים בעבודה בתחום; יתרון לבעלי ניסיון בעבודה בתחום
מול רשויות מקומיות או גוף ציבורי גדול;
השכלה וניסיון רלוונטיים הדרושים לייעוץ בתחום בקרת שכר
לעובדי עירייה ועובדי קבלן; בודק שכר מוסמך עפ"י תקנות
להגברת האכיפה של דיני עבודה; ניסיון של לפחות שנה בתחום מול
רשויות מקומיות או גוף ציבורי גדול;
חבר בלשכת עורכי הדין; רישוי מקצועי בתוקף; ניסיון של לפחות 3
שנים בתחום הרלוונטי; ניסיון של לפחות שנתיים בעבודה בתחום
הרלוונטי עם רשויות מקומיות;
השכלה וניסיון רלוונטיים הדרושים לייעוץ בתחום; ניסיון של
לפחות שנה בתחום מול רשויות מקומיות או גוף ציבורי גדול;
השכלה וניסיון רלוונטיים הדרושים לייעוץ בתחום יישום הסכמי
שכר; ניסיון של לפחות שנה בתחום מול רשויות מקומיות או גוף
ציבורי גדול;
השכלה וניסיון רלוונטיים הדרושים לייעוץ בתחום בקרה וניהול
תהליך הסבת מערכות שכר ונוכחות בעירייה; ניסיון של לפחות
שנה בתחום מול רשויות מקומיות או גוף ציבורי גדול;

מנהל חינוך

חינוך

חינוך

הנחייה
מקצועית

תנאי סף ספציפיים
ניסיון בבקרות בתחום ההיסעים בלפחות  2רשויות ,בהיקף של 100
בקרות בשנה;
בעלי תואר שני ממוסד רשמי מוכר בישראל ו/או בעלי התמחות
מתאימה; לפחות  3שנות ניסיון בתחום במשך  5השנים האחרונות;
התמחות בפדגוגיה חדשנית וחינוך;
אישור משרד החינוך; לפחות  3שנות ניסיון במשך  5השנים
האחרונות בתחום ובעל/ת השכלה רלוונטית בהתאם;

חינוך

חינוך
חינוך

חינוך

חינוך
חינוך

חינוך
חינוך

חינוך

חינוך
חינוך

חינוך
חינוך

בנושאי:
מוזיקה /
חדשנות פדגוגית
 /טבע וסביבה /
טכנולוגיה
הקמת מיזמים תואר ראשון המתמחה בנושא הרלוונטי; עדיפות לבעלי תואר שני;
ניסיון מוכח של  3שנים לפחות במתן ייעוץ בתחום זה ,לרבות ליווי
חינוכיים
תהליכי עבודה מול הממשלה ,גופים פרטיים ,עסקיים ,קהילתיים
חדשניים
ותרבותיים ,תכנון פרוגרמה ,שפה עיצובית ופיתוח מודלים כלכליים
ומודלים בתחום התפעול; יתרון לניסיון בהקמת מיזמים חדשניים
על בסיס עירוב שימושים
תואר ראשון הרלוונטי לתחומי איכות הסביבה והקיימות; לפחות 3
חינוך סביבתי
שנות ניסיון במתן ייעוץ בתחום זה;
וקיימות
תעודה בייעוץ ארגוני ו/או תואר בהתנהגות ארגונית ממוסד אקדמי
יעוץ ארגוני
למערכות חינוך רשמי ומוכר בישראל; ניסיון מוכח בייעוץ למערכות חינוך של
לפחות  3שנים במשך  5השנים האחרונות; ניסיון של  3שנים לפחות
 /ייעוץ
בייעוץ לארגונים גדולים ,יתרון לייעוץ למגזר הציבורי;
אסטרטגי ו/או
פדגוגי
משרד רואי חשבון; לפחות שנתיים ניסיון בהדרכה ובניהול המערך
יעוץ לניהול
הכספי של מוסדות חינוך;
המערך הכספי
של מוסדות
החינוך /ביקורת
חשבונאית
במוסדות חינוך
תואר אקדמי רלוונטי; לפחות שנתיים ניסיון בהקמת קהילות
יעוץ לענייני
יזמים ו/או ניסיון בייעוץ להקמת מרחבי עבודה משותפים; ניסיון
יזמות צעירה
בהפקת לפחות  3אירועי יזמות ,כדוגמת האקתון וכיו"ב;
ניסיון מוכח של לפחות  3שנים בייעוץ לענייני תרבות ,בילוי ופנאי
יעוץ לענייני
או ייעוץ אמנותי לאירועים; ניסיון מוכח עם עבודה ברשויות
תרבות ,בילוי,
המקומיות של לפחות שנתיים; השכלה וניסיון רלוונטיים הדרושים
פנאי ואירועים
בתחום החינוך לייעוץ בתחום;
ניסיון בלפחות  2רשויות בהכנת מכרזי היסעים של  1,000תלמידים
יעוץ מכרזים
לפחות;
לתחום הסעות
תלמידים
פסיכולוג /יועץ חינוכי /מורה לחינוך מיוחד /עובד הוראה מתמחה;
ליווי ועדות
תואר שני; ניסיון מוכח של  5שנים לפחות בתחום החינוך המיוחד;
זכאות ואפיון
הכרות מעמיקה עם מסגרות החינוך המיוחד; ניסיון מוכח של
(ועדות השמה)
שנתיים לפחות בליווי ועדות השמה; תעודה ממשרד החינוך
המאשרת עיסוק בתחום החינוך המיוחד;
מנחה קבוצות  /הנחיית קבוצות דינמית; תואר אקדמי ממוסד רשמי מוכר בישראל
– עדיפות לבעלי תואר מתחומי בריאות הנפש/פסיכולוג /עו"ס/ייעוץ
מגשר
חינוכי; תעודת מגשר /מנחה קבוצות; ניסיון של  3שנים לפחות
בהנחיה דינמית של קבוצות משימה הטרוגניות;
אדריכל ו/או מעצב ו/או מתכנן ו/או מהנדס בניין; התמחות בתחום
עיצוב סביבות
מבני ציבור ומוסדות חינוך; ניסיון של לפחות  5שנים בתחום במשך
למידה
 5השנים האחרונות;
מותאמות
פיתוח ייחודיות בעלי תואר ראשון רלוונטי ו/או הסמכה לרבנות; התמחות בתחומי
פיתוח ייחודיות במוסדות חינוך שונים ו/או פיתוח ייחודיות
פדגוגית
פדגוגית מערכתית או התמחות בתחום ייחודי ,הרלוונטי לבית
הספר ויש בו כדי לאפיין את בית הספר כייחודי בתחום זה; לפחות
 5שנות ניסיון בליווי מוסדות חינוך (פורמלי ובלתי פורמלי)
ומנהליהם בפיתוח ייחודיות; הכרות מעמיקה עם מרחבי חינוך של
אגף מו"פ ,ניסויים ויוזמות  -במשרד החינוך;
פיתוח מנהיגות תואר ראשון; עדיפות לבעלי תואר שני; לפחות  3שנות ניסיון
בהובלת תהליכי שינוי ופיתוח מנהיגות חינוכית לצורך הטמעת
חינוכית
שינוי חינוכי-מערכתי במוסדות חינוך;
פסיכולוג מדריך המוכר על ידי משרד הבריאות /פסיכיאטר מוסמך
פסיכולוגים
המוכר על ידי משרד הבריאות; ניסיון בהדרכה בתחום ה;CBT-
מדריכים

מומחים /
פסיכיאטרים

מומחה בתחומו; ניסיון של לפחות  3שנים במשך  5השנים
האחרונות במתן ייעוץ  /הדרכה למערכות חינוך;

מנהל אכיפה ,פיקוח ובטחון
ענף
ביטחון וחירום

תחום הייעוץ
אפיון פרוגרמתי
ותכנון מרכז
הפעלה
היערכות העיר
לחירום

ביטחון וחירום

חירום ,ניהול
משברים ,ניתוח
מערכות;
יעוץ בטיחות
לאירועים

ביטחון וחירום

ביטחון וחירום

ביטחון וחירום
ביטחון וחירום

תנאי סף ספציפיים
בעלי תעודת מהנדס; ניסיון של חמש שנים לפחות של ייעוץ בתחומי
ההנדסה/מיגון/בניית מרכזי הפעלה; מומחה לרציפות תפקודית
לאומית;
תואר ראשון ושני; ניסיון של  5שנים לפחות בהכנת מערכי חירום
ברשויות מקומיות; ניסיון קודם בכתיבת נוהלי חירום ברשויות
מקומיות או במשרדי ממשלה; היכרות מעמיקה עם מערכי החירום
הלאומיים – פקע"ר ,משרד הביטחון וכו'; ניסיון בהכנת וביצוע
תרגילי חירום ברשויות המקומיות; יתרון לבעלי דרגת קצונה
בכירה בכוחות הביטחון;
ניסיון של  5שנים לפחות בייעוץ ל 3-רשויות לפחות ,בנושא חירום,
ניהול משברים ,וניתוח מערכות מוכנות לשעת חירום.

שירות צבאי מלא; לפחות  5שנות ניסיון בתחום האבטחה וניהול
בטיחות של פרויקטים מורכבים ,עם עדיפות לפרויקטים העוסקים
בנוער וצעירים – כגון אירועים הכוללים אלכוהול ומוסיקה
אלקטרונית; קורס ממונה על בטיחות בעבודה; קורס מנב"ט;
השכלה וניסיון רלוונטיים הדרושים לייעוץ בתחום; ניסיון של 3
יעוץ למכרזי –
שמירה ,אבטחה שנים לפחות בכתיבת מכרזים בתחום אבטחה ופיקוח ,ביטחון
וחירום ,שמירה ,סדרנות באירועים;
ופיקוח
זכיינים של המשרד לביטחון פנים; לפחות  5שנות ניסיון בתחום;
תכנון ,ליווי
ופיקוח עבור
המערך
הטכנולוגי
(מצלמות)

מנהל תפעול
כללי
ענף
תפעול  -כללי
תפעול – כללי
תפעול – כללי

תפעול – כללי
תפעול  -כללי

תנאי סף ספציפיים
תחום הייעוץ
ניסיון קודם בתחום עיצוב קרוואנים ואוטובוסים; השכלה וניסיון
אפיון ועיצוב
מרכבים ורכבים רלוונטיים הדרושים לייעוץ בתחום; תנאי סף כלליים;
בדיקת חשבונות ניסיון מוכח של לפחות  3שנים בתחום; ניסיון בעבודה מול רשויות
מקומיות לפחות שנה אחת מתוך שלוש השנים האחרונות;
מים
ניסיון מוכח של לפחות  3שנים ועבודה מול  2רשויות ציבוריות
יעוץ בריכות
בהקמת בריכות  /הוצאה לפועל של מכרזים להפעלת בריכות
ומתקני נופש
ומתקני נופש וספורט (כגון קיר טיפוס ,סקייט פארק ,מתקני לונה
פארק ,רכבל ועוד).
השכלה וניסיון רלוונטיים הדרושים לייעוץ בתחום; ניסיון של
יעוץ לכתיבת
לפחות  3שנים בליווי וכתיבת מכרזים;
מכרז בתחום
אחזקת רכבים
יעוץ מכרזי רכב השכלה וניסיון רלוונטיים הדרושים לייעוץ בתחום; ניסיון של
לפחות  3שנים בליווי וכתיבת מכרזים;
או דלק

איכות הסביבה
ענף
איכות הסביבה

תחום הייעוץ
איכות אוויר

תנאי סף ספציפיים
תואר אקדמי שני ומעלה ממוסד אקדמי מוכר בתחום מדעים או
איכות הסביבה; ניסיון מוכח של לפחות  5שנים בתחום איכות

איכות הסביבה

אקוסטיקה

איכות הסביבה

בנייה ירוקה

איכות הסביבה

הפקת אירועים
סביבתיים

איכות הסביבה

חומרים
מסוכנים

איכות הסביבה

טיפול בפסולת

איכות הסביבה

יעוץ אנרגיה /
התייעלות
אנרגטית

איכות הסביבה

יעוץ אנרגיה
מתחדשת
ומתקנים
סולאריים
יעוץ אקולוגי

איכות הסביבה

מערכות
פנאומטיות

איכות הסביבה

קרינה

איכות הסביבה

תברואה (כולל
איסוף פסולת,
גזם ,מיחזור,
ניקיון רחובות

איכות הסביבה

אוויר במסגרת רשות מקומית או גוף ציבורי הכולל הכנת סקר
מקורות פליטה ,מתן מענה לאירועים של זיהום אוויר ,ניהול מערך
בדיקות זיהום אוויר סביבתי;
מהנדס אקוסטיקה/חברות הנדסה אקוסטית בעלות הסמכה
למדידות רעש/השכלה בתחום אקוסטיקה; למציע ניסיון של לפחות
 10שנים בתחום ביצוע מדידות רעש ומתן חוות דעת אקוסטית;
ניסיון מוכח של לפחות  5שנים בעבודה מול המגזר הציבורי בתחום
הנ"ל; על המציע להציג אסמכתאות לניסיון הנ"ל ,ושתי המלצות
מנציגי רשות מקומית/משרד ממשלתי.
תואר אקדמי רלוונטי ממוסד אקדמי מוכר; הסמכה מוכרת כיועץ
בנייה ירוקה; בעל ניסיון מקצועי קודם ומוכח של לפחות ( 5חמש)
שנים בליווי תכניות מפורטות או בליווי מבנים להסמכה לתקן
בנייה ירוקה ,לפי העניין.
ניסיון של למעלה מ 10-שנים להפקת אירועים בעלי תכנים
סביבתיים ,העסקה של אנשי מקצוע/מדריכים בעלי ניסיון בהפקת
אירועים בסימן סביבתי; המלצות מ 2-גופים ציבוריים
תואר אקדמי שני ממוסד אקדמי מוכר בתחום המדעים; ניסיון
מוכח של לפחות  5שנים בתחום טיפול בחומרים מסוכנים במסגרת
רשות מקומית או גוף ציבורי הכולל מתן הנחיות בטיפול בחומרים
מסוכנים במצב מל"ח ובשגרה ,פיקוח על מפעלים המאחסנים
חומרים מסוכנים ,ניהול מערכת של מניעת אירועי חומרים
מסוכנים;
תואר ממוסד אקדמי מוכר ,יתרון לתחומי איכות הסביבה\
גיאוגרפיה\ תכנון\ מדעים .ניסיון מוכח של לפחות  5שנים בניהול
ובפיתוח מערך טיפול בפסולת בתחום רשויות מקומיות וגופים
ציבוריים .הבנת תהליכים מורכבים ,ידע רלוונטי בתחנות מעבר;
על המציע להציג אסמכתאות בתחום הנ"ל 2 ,מכתבי המלצה
מגופים ציבוריים.
התמחות בהובלת פרויקטים ומכרזים בתחומי האנרגיה
וההתייעלות האנרגטית בסקטור הציבורי; ניסיון של למעלה מ7-
שנים בתחומים הנ"ל בסקטור הציבורי; שתי המלצות מנציגי
רשות ציבורית על פרויקטים שליווה בתחומים אלה;
התמחות בהובלת פרויקטים ומכרזים בתחומי האנרגיה המתחדשת
או החלופית והקמת מתקנים סולאריים; ניסיון של למעלה מ7-
שנים בתחומים הנ"ל .עדיפות לניסיון בסקטור הציבורי;
תואר אקדמי שני ומעלה ממוסד אקדמי מוכר בתחום אקולוגיה,
ביולוגיה או זואולוגיה בדגש על נושאי מחקר אקולוגיים; ניסיון
מוכח של לפחות  5שנים (במהלך  10השנים האחרונות) בליווי
אקולוגי רציף של רשות מקומית/גוף ציבורי המגובה במכתבי
המלצה; ניסיון כולל בממשקי טיפול במינים פולשים ,ניטור מגוון
ביולוגי ,שיקום בתי גידול ,עבודה מול גורמי הנדסה ותכנון ברשויות
מקומיות והכנת תכניות עבודה וניטור;
תואר מהנדס מוסמך; ניסיון מוכח של  3שנים לפחות בייעוץ לנושא
מערכות פנאומטיות לרשות מקומית (כגון ליווי הליכים תכנוניים,
שילוב הנחיות בתב"עות וכדומה); ניסיון מוכח של  3שנים לפחות
בהכנה וליווי הליך מכרז לצורך הקמת מערכות פנאומטיות ברשות
מקומית; ניסיון מוכח בליווי וניהול הקמה של מערכת פנאומטיות
ברשות מקומית;
מהנדס חשמל/אלקטרוניקה מוסמך לביצוע מדידות קרינה מטעם
המשרד להגנת הסביבה  ,בעל היתר בתוקף וניסיון של לפחות 5
שנים בתחום; מהנדס חשמל בעל רישיון וביטוח לעבודות חשמל;
ניסיון מוכח של לפחות  5שנים בעבודה מול המגזר הציבורי בתחום
הנ"ל;  2המלצות מנציגי רשות מקומית/משרד ממשלתי.
ניסיון של לפחות  5שנים ניסיון בתחום העיסוק; ניסיון בעבודה מול
רשויות מקומיות גדולות; ניסיון בעבודה מול תאגידים /גופים
ציבוריים; הבנת תהליכים מורכבים ,ידע רלוונטי בתחנות מעבר;

איכות הסביבה

ושטחים
ציבוריים)
תכנון סביבתי

תואר ממוסד אקדמי מוכר בתחום איכות הסביבה\
מדעים\תכנון\גיאוגרפיה\אדריכלות .ניסיון של למעלה מ 5-שנים
בתחום תכנון סביבתי ,הצגת אישורים על עבודה מול גופים
ציבוריים\ רשויות מקומיות בתחום הנ"ל;

גנים ונוף
ענף
גנים ונוף

תחום הייעוץ
יעוץ בטיחות
למרחב ציבורי
פתוח (גינות
ציבוריות)
כתיבת וליווי
מכרזי גינון

גנים ונוף

מזרקות

גנים ונוף

ניהול פרויקט /
פיקוח  -גנים
ציבוריים

גנים ונוף

קונסטרוקטור
מומחה למבני
עץ  /מתכת
(פרגולות)

גנים ונוף

תכנון השקיה

ענף
הנדסה  -כללי

תחום הייעוץ
אגרונום  /סקר
עצים

הנדסה  -כללי

אדריכלות -
פרויקטים
רעיוניים
ייחודיים
אדריכלות
ותכנון ערים -
תכנית מפורטת
גדולה

גנים ונוף

תנאי סף ספציפיים
מהנדס/הנדסאי ו/או בעל תואר רלוונטי ממוסד אקדמי מוכר; בעל
ניסיון של לפחות  3שנים בעבודה בתחום; בעל ניסיון של לפחות
שנתיים בעבודה מול רשויות מקומיות;
אגרונום מוסמך ו/או בעל תואר רלוונטי ממוסד אקדמי מוכר;
ניסיון קודם של לפחות  5שנים בתחום ,מתוכן לפחות  3שנים
בעבודה מול רשויות מקומיות; הצגה של לפחות שני מכרזים
שנכתבו על ידי המציע עבור רשויות מקומיות ו/או מוסדות
ציבוריים
מהנדס מים /מהנדס מכונות ו/או בעל תואר רלוונטי ממוסד אקדמי
מוכר; ניסיון של לפחות  3שנים בעבודה בתחום ,מתוכן לפחות
שנתיים בעבודה מול רשויות מקומיות; הצגת תיק עבודות ולפחות
שני פרויקטים בתחום.
מהנדס אזרחי /הנדסאי אזרחי או נוף ו/או בעל תואר אקדמי
רלוונטי ממוסד אקדמי מוכר; ניסיון מוכח כמנהל פרויקט /מפקח
של לפחות  3שנים בעבודה בתחום הקמה ושדרוג של גנים
ציבוריים; בעל ניסיון של לפחות  3שנים בעבודה מול רשויות
מקומיות;
מהנדס או הנדסאי בעלי תעודת הסמכה מתאימה ו/או בעל תואר
רלוונטי ממוסד אקדמי מוכר; בעל ניסיון בביצוע בדיקות שטח
לפרגולות עץ ו/או מתכת במרחב הציבורי; ניסיון של לפחות  3שנים
בעבודה בתחום; ניסיון של לפחות שנתיים בעבודה מול רשויות
מקומיות;
מהנדס או הנדסאי מים וקרקע ו/או בעל תואר אקדמי רלוונטי
ממוסד אקדמי מוכר; ניסיון מוכח של לפחות  3שנים בעבודה
בתחום; בעל ניסיון של לפחות שנתיים בעבודה מול רשויות
מקומיות;

מנהל הנדסה
כללי

הנדסה  -כללי

תנאי סף ספציפיים
לפחות  3שנות ניסיון בעריכת סקרי עצים למגזר הציבורי  +מפרט
לטיפול/שימור/כריתת עצים ,המסתיימות במועד הגשת המועמדות
בפרויקטים ותכניות בתחום זה .השכלה  -אגרונום מוסמך ע"י
משרד החקלאות; ניסיון בפיקוח עליון;
אדריכל ו/או אדריכל נוף בעל ניסיון מקצועי של לפחות  10שנים;
השתתפות ב 2-תחרויות אדריכלות או תכנון לפחות; יתרון לבעלי
ניסיון בעבודה מול רשויות מקומיות /ארגונים ציבוריים; יש לצרף
תיק עבודות המוכיח השתתפות ב 2-תחרויות אדריכליות.
בעל תואר אקדמי רלוונטי ו/או בעל רישיונות לעיסוק במקצוע
הנדרשים על פי דין; על המציע להיות בעל ניסיון מקצועי קודם
ומוכח ,בתחום עיסוקו של לפחות ( 10עשר) שנים ,אלא אם כן
התבקש ניסיון ארוך יותר באחד או יותר מהתחומים;

הנדסה  -כללי

אדריכלות
ותכנון ערים -
תכנית מפורטת
קטנה

הנדסה  -כללי

אדריכלות
לעבודות תכנון
ושרטוט כלליות
אדריכלות
לתכנית בינוי,
פיתוח ועיצוב
אדריכלי
אדריכלות נוף -
תכנית גדולה

הנדסה  -כללי

אדריכלות נוף -
תכנית קטנה

הנדסה  -כללי

אדריכלות
שימור

הנדסה  -כללי

איטום

הנדסה  -כללי

אקוסטיקה
(מבנים ,דרכים
ומסילות ברזל)

הנדסה  -כללי

אקוסטיקה
(תכניות
מפורטות)

הנדסה  -כללי

בדיקת בקשות
היתר רישוי -
פרויקטים
ציבוריים
בקרת חשבונות
הנדסיים

הנדסה  -כללי

גרונטולוגיה

הנדסה  -כללי

הטמעת
תשתיות חכמות
במסמכים
תכנוניים
ייעוץ תאורה
אדריכלית

הנדסה  -כללי

הנדסה  -כללי

הנדסה  -כללי

הנדסה – כללי

הנדסה  -כללי

יעוץ אסטרטגי
בליווי תכניות
מתאר ו/או
כוללניות

בעל תואר אקדמי רלוונטי ו/או בעל רישיונות לעיסוק במקצוע
הנדרשים על פי דין; על המציע להיות בעל ניסיון מקצועי קודם
ומוכח ,בתחום עיסוקו של לפחות ( 5חמש) שנים ,אלא אם כן
התבקש ניסיון ארוך יותר באחד או יותר מהתחומים; יתרון
לניסיון בהכנת תב"ע
אדריכל רשום/רשוי או הנדסאי אדריכלות; לפחות  3שנות ניסיון
בעבודות תכנון; לפחות  2שנות ניסיון בעבודה מול רשויות מקומיות
ו/או גופים ציבוריים אחרים; ניסיון בהוצאת היתרי הריסה;
אדריכל רשוי בעל תואר אקדמי רלוונטי ו/או בעל רישיונות לעיסוק
במקצוע הנדרשים על פי דין; על המציע להיות בעל ניסיון מקצועי
קודם ומוכח ,בתחום עיסוקו של לפחות ( 5חמש) שנים;
אדריכל נוף בעל תואר אקדמי רלוונטי ו/או בעל רישיונות לעיסוק
במקצוע הנדרשים על פי דין; על המציע להיות בעל ניסיון מקצועי
קודם ומוכח ,בתחום עיסוקו של לפחות ( 5חמש) שנים ,אלא אם כן
התבקש ניסיון ארוך יותר בתחום ספציפי; תיק עבודות הכולל 2
פרויקטים לפחות.
אדריכל נוף/הנדסאי נוף בעל תואר אקדמי רלוונטי ו/או בעל
רישיונות לעיסוק במקצוע הנדרשים על פי דין; על המציע להיות
בעל ניסיון מקצועי קודם ומוכח ,בתחום עיסוקו של לפחות 3
(שלוש) שנים ,אלא אם כן התבקש ניסיון ארוך יותר בתחום
ספציפי; תיק עבודות הכולל  2פרויקטים לפחות.
אדריכל רשוי בעל תואר אקדמי רלוונטי ו/או בעל רישיונות לעיסוק
במקצוע הנדרשים על פי דין ,עם ניסיון מוכח בהכנת לפחות שתי
תכניות לשימור מתחמי או מבני ,לפי העניין ,בשבע השנים
האחרונות בליווי אישי.
מהנדס אזרחי או אדריכל רשוי מתמחה בתחום איטום ,בעל לפחות
 7שנות ניסיון בתחום;
בעל תואר אקדמי רלוונטי ו/או בעל רישיונות לעיסוק במקצוע
הנדרשים על פי דין; בעל ניסיון מוכח של  7שנות ניסיון בתחום
תכנון אקוסטי למבנים ,דרכים ומסילות ברזל .משרד בעל יכולות
סימולציה בתחום האקוסטיקה;
בעל תואר אקדמי רלוונטי ו/או בעל רישיונות לעיסוק במקצוע
הנדרשים על פי דין; בעל ניסיון מוכח של  5שנות ניסיון בתחום
תכנון אקוסטי למבנים .משרד בעל יכולות סימולציה בתחום
האקוסטיקה;
אדריכל או מהנדס אזרחי או תואר בתכנון ערים או תואר
בגיאוגרפיה ממוסד המוכר ע"י המועצה או המוכר ע"י המחלקה
להערכת תארים מחו"ל לחילופין הנדסאי בניין/אדריכלות .הכרת
חוק תכנון ובניה – חובה.
ניסיון ב  5שנים אחרונות בתחום בקרה/בדיקה של חשבונות
קבלנים בעבודות הנדסיות .המציע ביצע לפחות  10פרויקטים
שהיקף הכספי המצטבר הקבלני הסופי מעל  5מלש"ח לכל פרויקט;
תואר רלוונטי ממוסד אקדמי מוכר; לפחות שנתיים ניסיון ביעוץ
וליווי תהליכי תכנון ואפיון לגיל השלישי;
אדריכל רשוי ו/או מתכנן ערים בעל ניסיון מוכח של הטמעת
הוראות והנחיות לשילוב תשתיות חכמות בתכנית מפורטת אחת
לפחות ,וכן בתכנית בינוי לביצוע/מסמך מדיניות אחד לפחות.
בעל תואר אקדמי רלוונטי ו/או בעל רישיונות לעיסוק במקצוע
הנדרשים על פי דין; על המציע להיות בעל ניסיון מקצועי קודם
ומוכח ,בתחום עיסוקו של לפחות ( 5חמש) שנים ,אלא אם כן
התבקש ניסיון ארוך יותר באחד או יותר מהתחומים;
יתרון להתמחות בנושא של ועדת גבולות; התמחות בתחום
המוניציפאלי וציבורי; בעל ניסיון מוכח של לפחות  5שנים בעבודה
בתחום ,מול לפחות  5רשויות מקומיות;

הנדסה  -כללי

הנדסה  -כללי
הנדסה  -כללי
הנדסה  -כללי
הנדסה  -כללי
הנדסה  -כללי
הנדסה  -כללי
הנדסה  -כללי

הנדסה  -כללי
הנדסה  -כללי
הנדסה  -כללי
הנדסה  -כללי
הנדסה  -כללי

הנדסה  -כללי

הנדסה – כללי
הנדסה  -כללי
הנדסה – כללי
הנדסה  -כללי

בעל תואר אקדמי רלוונטי ו/או בעל רישיונות לעיסוק במקצוע
יעוץ כלכלה
הנדרשים על פי דין; על המציע להיות בעל ניסיון מקצועי קודם
מוניציפלית
ומוכח של לפחות ( 5חמש) שנים בתחום הכלכלה המוניציפלית מול
רשויות מקומיות.
השכלה רלבנטית לתחום; לפחות שנתיים ניסיון בתחום ,יעוץ ,ליווי
יעוץ למערכות
מערכות מתקדמות וחסכוניות לשליטה ובקרה מרחוק על מערכות
שו"ב (שליטה
ומבנים;
ובקרה)
תואר ממוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג ,עדיפות לבעלי תואר שני
יעוץ שיתוף
בתכנון ערים .ניסיון בהובלת מהלכים של שיתוף ציבור בתכניות
ציבור
גדולות ב 3 -שנים האחרונות.
לפחות שנתיים ניסיון בהתמחות בתחום הסלולר ,יעוץ ,ליווי ,תכנון
יעוץ תקשורת
פיקוח ובקרה;
סלולאר
מהנדס אזרחי בעל ניסיון של  5שנים לפחות בעריכת כתבי כמויות
כמאי
מגוונים לפרויקטי הנדסה אזרחית ,תשתיות ,בינוי ועוד; עדיפות
לבעלי ניסיון בעבודה מול מוסדות ציבוריים;
תעודה תקפה של מודד מוסמך; ניסיון מקצועי הנתמך בתצהיר
מודד
בביצוע פרויקטים ב 3 -רשויות מקומיות לפחות ב 5 -השנים
האחרונות;
לפחות  2שנות ניסיון בעבודה מול רשויות וגופים ציבוריים; ידע
מעצב גרפי/
גרפיקאי /מאייר ונסיון בתכנות מקצועיות רלוונטיות כדוגמת פוטושופ,
אילוסטרייטור ,אינדיזיין וכד'; התמחות באיור  -יתרון.
מערכות תשתית ניסיון של  5שנים לפחות בתשתיות חכמות במכלול או כל תחום
בנפרד (אנרגיה ,טיפול במים ,ביוב ,טיפול בפסולת ,תקשורת ,סיבים
חכמות
אופטיים וכיוב'); בעל ניסיון של לפחות שלוש שנים מול רשויות
מקומיות וגופים ציבוריים אחרים; ניסיון מוכח בעבודה בתחום
המבוקש;
נגישות ובטיחות תעודת מורשה נגישות; בעל ניסיון של לפחות  3שנים בתחום;
עדיפות לבעלי ניסיון בעבודה מול רשויות מקומיות;
נגישות מתו"ס  -תעודת מורשה נגישות; בעל ניסיון של לפחות  3שנים בתחום;
מבנים תשתיות עדיפות לבעלי ניסיון בעבודה מול רשויות מקומיות;
וסביבה
תעודת מורשה נגישות; בעל ניסיון של לפחות  3שנים בתחום;
נגישות שירות
עדיפות לבעלי ניסיון בעבודה מול רשויות מקומיות;
משרד ובראשו מהנדס בניין רשוי בעל  10שנות ניסיון לפחות
ניהול ופיקוח -
בעבודות פיקוח צמוד באתרי בנייה ,לפחות  5שנות ניסיון בעבודה
עבודות בנייה,
פיתוח ושיפוצים מול רשויות;
ניהול פרויקטים משרד ובראשו מהנדס בניין /אדריכל /מהנדס תעשיה וניהול  -בעל
– הנדסה ובינוי  10שנות ניסיון לפחות בניהול פרויקטים של בנייה ,לפחות  5שנות
ניסיון בעבודה מול רשויות; ניסיון בהוצאה לפועל של מכרזים,
עריכת מכרזים לעבודות בנייה ,בקרת איכות ובדיקת ישומים
שבוצעו; ייעוץ סביבתי ותכנון;
ניהול פרויקטים התמחות בניהול פרויקטים/מנהל פרויקטים בתחום התכנון,
התב"ע ,הרישוי וכו'; תעודה וניסיון מוכח בתחום ניהול פרויקטים
תכנון  -הנדסה
של  10שנים לפחות; יעוץ ניהול ,ניסיון בכתיבת מכרזים ,בקרת
איכות ובדיקת ישומים שבוצעו; עדיפות לבעלי ניסיון בעבודה מול
רשויות מקומיות;
אדריכל או מתכנן ערים ו/או בעל תואר אקדמי ונסיון רלוונטי
ניהול תכנון
בתחום ,בעל  10שנות נסיון לפחות בניהול תכנון תב"ע ,שלפחות 3
לתכנית
מפורטת (תב"ע) תכניות בקנה מידה גדול הופקדו בשנים אלו.
ידע וניסיון בביצוע פרויקטים טכנולוגיים וסקרי מיפוי גאוגרפיים;
סוקר בתחום
בעל ניסיון של לפחות  10שנים במיפוי וסריקות שטח; יתרון
ה GISומיפוי
להוכחת ביצוע קודם ברזולוציית צילום של  1-5ס"מ לפיקסל;
דיגיטלי
בעל תעודת מעצב פנים ממוסד מוכר; בעל ניסיון של לפחות פרויקט
עיצוב פנים
אחד במגזר הציבורי;
תואר ממוסד אקדמי מוכר בתחום תכנון ערים ו/או גיאוגרפיה ו/או
עריכת תיק
היסטוריה.
תיעוד

הנדסה  -כללי

עתידנות

הנדסה  -כללי

פיקוח בטיחות
וגהות

הנדסה  -כללי

פרוגרמות
לשטחי ציבור -
שטחים חומים
ושטחים ירוקים
תואר רלוונטי ממוסד אקדמי מוכר; לפחות חמש שנות ניסיון
קלימטולוג
במדעי האטמוספירה ושימוש בכלים ובמודלים להשתנות האקלים;
ריכוז חוות דעת עורך דין בעל ידע בתכנון ובניה או מתכנן ערים או אדריכל; נסיון
של  5שנים לפחות בליווי תכניות מפורטות ברשויות מקומיות.
תכנוניות
והתנגדויות
שמאי מוסמך הרשום בפנקס שמאי המקרקעין ,ע"פ חוק שמאי
שמאי
המקרקעין ,תשס"א .2001-חבר בלשכת השמאים .וותק של  5שנים
לפחות; מנהל משרד שמאים המונה לפחות שמאי נוסף בעל וותק
של  5שנים .ניסיון מוכח בעריכת שומות עפ"י סעיף  197לחוק
התכנון והבנייה עבור וועדות מקומיות של  5שנים לפחות; ניסיון
מוכח בייצוג ועדות מקומיות בתקופה של  5שנים לפחות;
שמאי מקרקעין שמאי מקרקעין מוסמך הרשום בפנקס שמאי המקרקעין ,ע"פ חוק
 יועץ שמאות  -שמאי המקרקעין ,תשס"א .2001-חבר בלשכת השמאים; ותק של 15שנה לפחות ,מנהל משרד שמאים המונה לפחות שמאי נוסף בעל
דרגה א'
וותק של  10שנים .ניסיון מוכח של עבודה בתחום במשך  5שנים
לפחות; למציע ניסיון מוכח של  5שנים לפחות בעריכת שומות עפ"י
סעיף  197לחוק התכנון והבנייה; למציע ניסיון קודם מוכח בליווי
ומתן חוו"ד כלכליות  /שמאיות וייצוגן במסגרת רשויות מקומיות;.
ו/או למציע היקף עבודה של לפחות  40שומות בתחום חוות דעת
כלכליות/שמאיות; ו/או למציע ניסיון מוכח של  5שנים לפחות
בהכנת לוחות/טבלאות איזון והקצאה; ו/או למציע ניסיון מוכח
בייצוג ועדות מקומיות בתקופה של  5שנים לפחות;
שמאי מקרקעין שמאי מקרקעין מוסמך הרשום בפנקס שמאי המקרקעין ,ע"פ חוק
שמאי המקרקעין ,תשס"א .2001-חבר בלשכת השמאים .וותק של
 יועץ שמאות 10שנה לפחות; ניסיון מוכח בהיטל השבחה במסגרת רשויות
דרגה ב'
מקומיות .ניסיון מוכח בייצוג ועדות מקומיות בתקופה של  5שנים
לפחות;
לפחות שנתיים ניסיון התחום והשכלה רלוונטית.
שרטוט GIS
שרטוט ,הדמיות שרטט/הנדסאי אדריכלות או בניין המתמחה בעבודות שרטוט,
הדמיות ,עם ידיעה גרפיות בעל לפחות שנתיים ניסיון בתחום .ידע
ומודלים
וניסיון בתוכנות גרפיות .הצגת תעודות השכלה רלוונטיות .ידע
בתוכנות  :אוטוקד ,פוטושופ אלוסטריטור ,סקצ'אפ .ידע בתכנות
תלת מימד ומידול נוספות  -יתרון.
מהנדס מכונות/מיזוג אוויר בעל לפחות  7שנות ניסיון בתכנון;
תכנון מערכות
יתרון לניסיון בעבודה מול רשויות מקומיות;
מיזוג אוויר
לפחות שנתיים ניסיון מוכח בעבודה בתחום התכנון וההתחדשות
תכנון פרמטרי
העירונית; יתרון לניסיון בעבודה מול רשויות מקומיות/ארגונים
ציבוריים;
מציע /משרד קונסטרוקציה בראשותו של מהנדס מבנים רשוי בעל
תכנון
קונסטרוקציה  /ותק של  10שנים לפחות בתכנון מבנים; בעל ניסיון של  5שנים
לפחות בתחום; יתרון לניסיון של  5שנות ניסיון לפחות מול רשויות
קונסטרוקטור
מקומיות.
השכלה אקדמת רלוונטית וניסיון של  5שנים לפחות בתחום
תשתיות גז
תשתיות הגז .עבודה מול רשויות מקומיות וגופים ציבוריים –
יתרון;

הנדסה  -כללי
הנדסה  -כללי
הנדסה  -כללי

הנדסה  -כללי

הנדסה  -כללי

הנדסה  -כללי
הנדסה  -כללי

הנדסה  -כללי
הנדסה  -כללי
הנדסה  -כללי

הנדסה  -כללי

השכלה רלבנטית לתחום; לפחות שנתיים ניסיון בתחום ייעוץ
בתחום עיתוד תהליכי קבלת החלטות בעניינים חברתיים,
תעשייתים וטכנולוגיים;
יועץ בעל הסמכה כממונה בטיחות מטעם משרד העבודה ,יתרון
לבעל תואר לבטיחות תעסוקתית; לפחות  7שנות ניסיון בביצוע
פיקוח באתרי בנייה לנושא בטיחות וגהות ,הכנת תכניות ארגון
אתר ותכנית בטיחות לאתרי בנייה;
מתכנן ערים; ניסיון של  5שנים בעבודה מול רשויות;

התחדשות עירונית

ענף
התחדשות עירונית

תחום הייעוץ
גישור

התחדשות עירונית

ליווי וייעוץ
חברתי -
התחדשות
עירונית

התחדשות עירונית

ניהול פרויקט -
התחדשות
עירונית

ענף
מבני ציבור

תחום הייעוץ
אדריכלות מבני
ציבור  -עבודות
גדולות
אדריכלות מבני
ציבור  -עבודות
קטנות
אלומיניום

מבני ציבור

בטיחות מבנים
ובטיחות אש /
כיבוי אש
מיגון מקלטים

מבני ציבור

מעליות

מבני ציבור

סאונד ומערכות
שמע
קרקע וביסוס

מבני ציבור

תכנון מטבחים
 /מכלולי
תברואה
תכנון מערכות
אינסטלציה

ענף
תשתיות

תחום הייעוץ
בודק חשמל
מוסמך

תנאי סף ספציפיים
תעודת מגשר מוסמך וניסיון של  5שנים ומעלה; ניסיון בהתחדשות
עירונית וסכסוכי שכנים – יתרון משמעותי.
ניסיון מוכח של  3שנים לפחות במתן ייעוץ וליווי מקצועי ליזמים/
גוף ציבורי בתחום ההתחדשות העירונית; ניסיון בשני פרויקטים
לפחות בתחום פינוי בינוי ,ושני פרויקטים לפחות בתחום תמ"א ;38
צוות המונה לפחות שני עובדים בעלי השכלה בתחום תכנון ערים או
בעבודה סוציאלית (עדיפות לעוס"ק שמוסמך לתת הדרכות
לעובדים קהילתיים מטעם משרד הרווחה)
אדריכל או מתכנן ערים ו/או בעל תואר אקדמי ,בעל ניסיון מוכח
של  5שנים בהתחדשות עירונית והובלת מהלכים.

מבני ציבור

מבני ציבור
מבני ציבור

מבני ציבור

מבני ציבור

מבני ציבור

תנאי סף ספציפיים
משרד אדריכלות בראשותו של אדריכל רשוי בעל ותק של  10שנים
לפחות בתכנון מבנים; לפחות  8שנות ניסיון בעבודה מול רשויות
מקומיות /נסיון קודם מוכח בעבודה מול משרד החינוך;
משרד אדריכלות בראשותו של אדריכל רשוי בעל ותק של  5שנים
לפחות בתכנון מבנים; משרד אדריכלות/אדריכל בעל  3שנות ניסיון
לפחות מול רשויות מקומיות ו/או גופים ציבוריים.
מתן יעוץ אלומיניום בתחום הבנייה( ,משלב תכנון ועד לשלב
הבדיקה הסופית של המבנה); הכנת שרטוטי ביצוע אלומיניום;
כתיבת מפרט של הכלים הנדרשים; הכנת דוחות ביקורת על עבודת
אלומיניום בפרויקטים בשלבי הבניה במהלך ביצוע ובמסירה;
ניסיון של לפחות  7שנים בענף; יתרון למתקין מורשה;
מהנדס/הנדסאי/יועץ בתחום זה בעל  5שנות ניסיון מול רשות
הכבאות וההצלה ,יתרון גם לניסיון מול רשויות מקומיות; מוסמך
ע"י משרד החינוך;
מהנדס/הנדסאי רשוי בעל  7שנים לפחות במתן ייעוץ למקלוט
מבנים;
משרד ובו לפחות  3עובדים; ניסיון של לפחות  5שנים בתכנון,
פיקוח של מעליות חדשות ושדרוג ותחזוק של מעליות קיימות;
 5שנות ניסיון בתחום (עדיפות לניסיון בארגונים ציבוריים) יעוץ,
תכנון ,פיקוח עליון בתחום הסאונד ומערכות שמע;
מהנדס אזרחי רשוי בעל ניסיון של  5שנים לפחות במתן ייעוץ
ותכנון ביסוס מבנים בקרקע (עדיפות לניסיון בארגונים ציבוריים);
לפחות  7שנות ניסיון בתכנון מטבחים ומכלולי תברואה
מהנדס בעל לפחות  7שנות ניסיון תכנון מוכח בתחום מערכות
ולפחות  5שנות ניסיון בעבודה מול רשויות מקומיות/ארגונים
ציבוריים;

תשתיות
תנאי סף ספציפיים
מהנדס חשמל רשום בפנקס המהנדסים במדור הנדסת חשמל -בעל
רישיון חשמלאי בודק סוג  ,3או הנדסאי חשמל רשום בפנקס
ההנדסאים -בעל רישיון חשמלאי בודק סוג  ;2ניסיון של לפחות 7
שנים בתחום בדיקת מערכות חשמל /בדיקת לוחות חשמל  /ניסיון
בבדיקת מתקנים (כל המבנה) לרבות שקעים ,גופים ,תקנים וכיו"ב;
יש לצרף המלצות מטעם  2רשויות ציבורית גדולות (עדיפות לנתיבי
ישראל ,משרד הבינוי והשיכון ,משרד הביטחון ,מפעלים גדולים,
בתי חולים) ,או  2עיריות גדולות או  3מועצות;

תשתיות

בחינת מוקדי
סיכון ותאונות
דרכים

מהנדס או בעל ניסיון של  10שנים לפחות בבחינת צמתים ,קטעי
דרך ואיתור מוקדי סיכון של תאונות דרכים .רצוי ניסיון בניתוח
תאונות דרכים במשטרת ישראל;

תשתיות

בקרה ופיקוח -
הסדרי תנועה
זמניים

תשתיות

גאולוגיה

תשתיות

גשרים

תשתיות

הידרולוג

תשתיות

ייעוץ גלים

תשתיות

ייעוץ ימי

תשתיות

ייעוץ לוועדות
תנועה

תשתיות

ייעוץ מיוחד
למנהרות
תשתית רב
מערכתיות
ייעוץ תחבורה
ציבורית

מהנדס תנועה רשום או בעל תעודת יועץ בטיחות בתנועה; יתרון
לבוגרי קורס הסדרי תנועה של נתיבי ישראל; בעל ניסיון מוכח של
 8שנים לפחות ,בעבודה מול רשויות מקומית בפיקוח ובקרה על
הסדרי תנועה זמניים בעת ביצוע עבודות בדרך והתנהלות מול
המשטרה .רצוי בעל תעודת מוסמך להצבת הסדרי תנועה בדרך,
מוסמך קורס פקחי תנועה.
גיאולוג ,בעל ניסיון של  10שנים לפחות במתן חוות דעת וסקרים
גיאולוגים לכבישים ,תשתיות וכו'.
מהנדס; בעל ניסיון של  5שנים לפחות בפרויקטים מורכבים בדגש
על גשרים ,ומתן פתרונות הנדסיים יצירתיים ,יעליים וכלכליים;
ניסיון בעבודה מול לפחות  2רשויות מקומיות;
ניסיון של לפחות  5שנים במתן ייעוץ סביבתי והידרולוגיה; בהכנת
מסמך הידרולוגי סביבתי ,מבדיקת השימוש בקרקע והשלכותיו על
מי תהום ועד השהייה והחדרת מי נגר; ליווי סביבתי ופיקוח
סביבתי;
השכלה ותעודה נדרשת לביצוע העבודה בתחום; לפחות שנתיים
ניסיון מקצועי במתן שירותים בתחום זה; ביצוע של לפחות 5
פרויקטים בתחום;
מהנדס בעל התמחות בתחום ההנדסה הימית; רישיונות לעיסוק
במקצוע הנדרשים על פי דין; מתכנן בנייה באזורי חוף /בניית
מתקנים ימיים וכיו"ב; על המציע להיות בעל ניסיון מוכח בתחום
עיסוקו של לפחות  10שנים;
משרד ובראשו מהנדס אזרחי רשוי ,רשום בפנקס המהנדסים ,בעל
התמחות בתנועה ,בעל  8שנות ניסיון לפחות בעבודה ברשות תמרור,
בתכנון תנועה עירוני ובניהול פרוטוקולים של וועדת תנועה מרכזית
ומקומית.
יועץ /חברה עם לפחות  5שנות ניסיון מוביל בתחום מנהרות תשתית
רב מערכתיות; ניהול תכנון וביצוע של תשתיות ומערכות תחבורה;
רקע בהנדסה אזרחית;

תשתיות

מיקרוסימולציה
תנועה ורמזורים

תשתיות

ניהול סיכונים -
פרויקטי
תשתיות

תשתיות

ניהול פרויקט -
חשמל ותאורת
רחוב

תשתיות

ניהול פרויקטים
 תחבורהותנועה

תשתיות

ניהול פרויקטים
 -תשתיות

תשתיות

לפחות  3שנות ניסיון בעבודה בתחום התחבורה הציבורית ,ניתוח
ביקושים ,תכנון פריסת קוי תחבורה ציבורית ותדירויות; עדיפות
לבעלי תואר בתכנון ערים;
ניסיון של  5ניסויי מיקרוסימולציה תנועתית במהלך  8השנים
האחרונות .לפחות פרויקט  1הכולל העדפה לתחבורה ציבורית
ברשת מרומזרת;
התמחות בניהול סיכונים בפרוייקטי תשתית; תעודה וניסיון מוכח
בתחום ניהול סיכונים של  10שנים לפחות; יעוץ ,ניהול ,תכנון;
עדיפות לבעלי ניסיון בעבודה מול רשויות מקומיות ,משרדי ממשלה
וגופי תחבורה ותשתית;
מהנדס חשמל רשום בפנקס המהנדסים במדור הנדסת חשמל -בעל
רישיון חשמלאי מהנדס -ניסיון כללי כמהנדס חשמל לפחות 10
שנים; יש לצרף המלצות מטעם רשויות ציבוריות גדולות (עדיפות
לנתיבי ישראל ,משרד הבינוי והשיכון ,משרד הביטחון ,מפעלים
גדולים ,בתי חולים) ,או  2עיריות גדולות ,או  3מועצות.
חברה המתמחה בניהול פרויקטים/מנהל פרויקטים בעל תעודה
וניסיון מוכח בתחום ניהול פרויקטים של  10שנים לפחות; יעוץ
ניהול ,ניסיון בכתיבת מכרזים ,בקרת איכות ובדיקת ישומים
שבוצעו;עדיפות לבעלי ניסיון בעבודה מול רשויות מקומיות;
התמחות בניהול פרויקטים/מנהל פרויקטים בעל תעודה וניסיון
מוכח בתחום ניהול פרויקטים של  10שנים לפחות; יעוץ ניהול,
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ניסיון בכתיבת מכרזים ,בקרת איכות ובדיקת ישומים שבוצעו;
עדיפות לבעלי ניסיון בעבודה מול רשויות מקומיות;
מהנדס או הנדסאי חשמל או כלכלן או מהנדס מכונות או מהנדס
ניתוח צריכה -
חשבונות חשמל תעשיה וניהול; ניסיון של לפחות  5שנים בתחום ניתוח צריכה
וחשבונות חשמל; המלצות :או  2עיריות ,או  3מועצות ,או 2
משרדי ממשלה או  2מפעלים;
מהנדס חשמל בעל רישיון חשמלאי ,מהנדס או מהנדס מכונות
סקר אנרגיה
רשומים בפנקס המהנדסים ,בעלי רישיון סוקר אנרגיה  -ניסיון:
ביצוע של לפחות  3סקרים שאושרו סופי ע"י משרד האנרגיה -
המלצות :או  3עיריות ,או  3מועצות ,או  3מפעלים;
מהנדס או הנדסאי חשמל בעל רישיון מתאים ,או מהנדס אזרחי או
סקר למיפוי
מהנדס תעשיה וניהול או סוקר אנרגיה או מודד -ניסיון :לפחות 5
וסימון עמודי
שנים בתחום סקר למיפוי וסימון עמודי תאורה -המלצות 2 :עיריות
תאורה
או  3מועצות;
סקר מוני חשמל מהנדס או הנדסאי חשמל רשום בפנקס ,בעל רישיון חשמלאי
בהתאם להשכלה; בעל ניסיון של לפחות  5שנים בתחום סקר מוני
חשמל; בעל ניסיון של לפחות  3שנים בעבודה מול רשויות
מקומיות; -המלצות 2 :עיריות או  3מועצות;
מהנדס חשמל או מהנדס אזרחי בעל התמחות בתחום פוטומטריה -
פוטומטריה
רשום בפנקס המהנדסים במדור הרלוונטי -עבור מהנדס חשמל
לתאורת רחוב
רישיון חשמלאי מהנדס -ניסיון של לפחות  10שנים בתחום
פוטומטריה (חישובי תאורה ,בחינת תכונות הפוטומטריות של גופי
התאורה) המלצות או מנתיבי ישראל ,או משרד הבינוי והשיכון ,או
 2עיריות גדולות ,או  3מועצות;
מהנדס קורוזיה או חומרים או מכונות רשום בפנקס המהנדסים
קורוזיה של
במדור הרלוונטי  -ניסיון של לפחות  10שנים בתחום בדיקת
עמודי תאורה
קורוזיה -המלצות :רשויות ציבוריות גדולות (חיל הים ,מספנות
ישראל ,מפעלים גדולים ,נתיבי ישראל ,משרד הבינוי והשיכון)2 ,
עיריות משתוות לנתניה או  3מועצות;
תאום מערכות  /משרד ובראשו מהנדס אזרחי רשוי ,רשום בפנקס המהנדסים10 ,
תאום תשתיות שנות ניסיון לפחות בעבודה מול רשויות מקומיות בתאום מערכות
עירוניות תת קרקעיות ועיליות בתחום הדרך ברחובות עירוניים.
בפרויקטים
ניסיון מוכח של  10שנים לפחות בתכנון אחת מהמערכות העירוניות
עירוניים
התת קרקעיות ברחובות עירוניים.
משרד תכנון/מתכנן בעל תואר בהנדסה אזרחית; רשום בפנקס
תכנון ובקרת
המהנדסים; בעל ניסיון מוכח בתחום תכנון ובקרת רמזורים של 5
רמזורים
שנים לפחות; בעל ניסיון בתכנון (על כל שלביו) צמתים מרומזרים,
צמתים עירוניים בישראל שאושרו על ידי רשויות התמרור ,תכנונם
וביצועם הושלם עד למועד הגשת ההצעה .המציע עצמו עומד בתנאי
סף אלה או המתכנן שמועסק על ידי המציע ביחסי עובד  -מעביד.
רצוי ניסיון של  5שנים לפחות בבקרת תכנון תכניות רמזור ובבקרה
על תכניות רמזורים ברשויות תמרור.
מהנדס הרשום בפנקס המהנדסים ,למתן ייעוץ שוטף למצב יציבות
תכנון ופיקוח -
מצוקי החוף לרבות השתתפות בסיורים תקופתיים .לפחות שנתיים
מצוקי החוף
ניסיון בתכנון וליווי פרויקטים של עבודות הנדסיות בקירבה
ובהשפעה על המצוק  /הסביבה החופית  /הימית.
משרד ובראשו מהנדס אזרחי רשוי ,רשום בפנקס המהנדסים ,בעל
תכנון מבנה
ניסיון של  10שנים לפחות בתכינת עובי ומבנה מיסעות ,שיקום
כביש  -תכנון
כבישים ותכנון כבישים חדשים ,תימוך כבישים ומדרונות ,קירות
פיסי
תומכים ,בחינת יציבות מדרונות .בעל ניסיון של  10שנים לפחות
בעבודה מול רשויות מקומיות; בעל התמחות בתכנון כבישים ,בעל
 10שנות ניסיון לפחות בעבודה מול רשויות מקומיות בתכנון פיזי
של כבישים וניקוז מיסעות ברחובות עירוניים;
מהנדס חשמל רשום בפנקס המהנדסים במדור הנדסת חשמל; בעל
תכנון מערכות
רישיון חשמלאי מהנדס; בעל ניסיון של לפחות  5שנים בתחום,
חשמל
לרבות יעוץ ,תכנון ,פיקוח עליון ,בדיקות חשמל ,עריכת מכרזים,
תכנון לוחות חשמל וכיו"ב; ניסיון של לפחות  5שנים מול רשויות
מקומיות; המלצות או מ 2-עיריות או מ 3-מועצות;
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התמחות בבקרת תנועה וחניה עם ניסיון מוכח של לפחות  10שנים
בתחום (עדיפות לניסיון עם רשויות מקומיות) .הספקת פתרונות
והטמעת מער' ניהול בחניונים בתחום בקרת תנועה כולל טעינת
רכבים חשמליים ,פיקוח ובקרה לחניון .ביצוע אחזקה שוטפת
והתקנות חדשות בהתאם לצורך;
משרד ובראשו מהנדס אזרחי רשוי ,רשום בפנקס המהנדסים ,בעל
 10שנות נסיון בתכנון מערכות ניקוז עירוני .בעל לפחות  5שנות
נסיון בעבודה מול רשויות מקומיות.
מהנדס חשמל רשוי בעל לפחות  5שנים ניסיון בעבודה בתכנון
ופיקוח מערכות מתח נמוך.
משרד אדריכל רשום /משרד אדריכלות נוף בראשותו של אדריכל
נוף בעל וותק של  5שנים לפחות בתכנון שבילי אופניים מול רשויות
מקומיות;
משרד ובראשו מהנדס אזרחי רשוי ,רשום בפנקס המהנדסים ,בעל
התמחות בתנועה ,בעל ניסיון של  8שנים לפחות בתכנון שילוט
הכוונה עירוני ובינעירוני ואישורם ברשויות התמרור;
מהנדס חשמל רשום בפנקס המהנדסים במדור הנדסת חשמל -בעל
רישיון חשמלאי מהנדס  -ניסיון של לפחות  10שנים בתכנון תאורה
עירונית  -המלצות או מנתיבי ישראל ,או משרד הבינוי והשיכון ,או
 2עיריות משתוות לנתניה ,או  3מועצות;
משרד ובראשו מהנדס אזרחי רשוי ,רשום בפנקס המהנדסים ,בעל
לפחות  8שנות התמחות וניסיון בתכנון תחבורה ,ניתוח ובחינת
מערכות ותשתיות תחבורה לרבות הערכה תפקודית והערכת תועלת
פרויקטים ,בחינת צורך שיפור של מערכות תחבורה קיימות .רצוי
גם בעל התמחות וניסיון בתכנון תחבורה ציבורית ,ניתוח ביקושים,
תכנון פריסת קווי תחבורה ציבורית ותדירויות.
הנדסאי  /מהנדס תנועה /מהנדס אזרחי  /מתכנן ערים ו/או בעל
תואר אקדמי רלוונטי לעיסוק במקצוע הנדרש;
מהנדס תנועה רשוי או בעל תעודת יועץ בטיחות בתנועה ,בוגר קורס
הסדרי תנועה של נתיבי ישראל; ניסיון מוכח של  5שנים לפחות,
בעבודה מול רשויות מקומית בפיקוח ובקרה על הסדרי תנועה
זמניים וקבועים בעת ביצוע עבודות .רצוי בעל תעודת מוסמך
להצבת הסדרי תנועה בדרך ,מוסמך קורס פקחי תנועה.
תואר אקדמי רלוונטי מוכר; לפחות  5פרויקטים במהלך  8השנים
האחרונות בתכנון ויישום מערכות ניהול ובקרת תנועה עירוניות.
לפחות  2פרוייקטים ביישום מערכות ניהול תנועה עירוניות
להעדפת תחבורה ציבורית ברמזורים .לפחות פרוייקט אחד הכולל
הפצת נתונים אל פלטפורמות עירוניות או פלטפורמות של מידע
פתוח ( ;)Open Dataנסיון בתכנון תכניות רמזורים ובהתאמת
התכנון לפרמטרי מערכת הבקרה;
תואר רלוונטי ממוסד אקדמי מוכר; ידע וניסיון בתכנון ,ניהול
ופיקוח בתחומי תשתיות המים ,ביוב ,תיעול ,ניקוז ,מערכות
אלקטרו מכניות ,מתקנים ,תכניות אב ,ועבודות הנדסה אזרחיות
נוספות

העירייה תהא רשאית להוסיף תחומים נוספים לרשימה ,בהתאם לצרכיה.

