נספח א  -מועצה מקומית בוקעאתא– הזמנה להגיש מועמדות למאגר יועצים–2018
רשימת תחומים ייעוץ /שירותים ותנאי סף
תחום
הייעוץ/השירות

מס"ד

ניסיון

תת תחום

השכלה

 .1חינוך
.1.1
.1.2
.1.3
.1.4

.1.5
.1.6
.1.7

 5שנים לפחות בתחום

מיצוי תקציבי
חינוך
ריכוז תכניות
פדגוגיות
ריכוז תכנית
חינוכית
ייעוץ ארגוני
להובלת תהליכי
שינוי חינוכיים
וארגוניים
ייעוץ כלכלי
בתחום החינוך
ייעוץ להקמת
מוסדות חינוך
ייעוץ לבניית
תוכניות חינוך
בלתי פורמלי
רשותי בתחומי
הספורט ,התרבות
העשרה ופנאי

ניסיון חינוכי וניהולי מוכח

 .2ייעוץ וטיפול
מטפלים בדרמה
.2.1
תרפיה

 5שנים לפחות בחינוך
מיוחד
 5שנות ניסיון בהדרכה
וליווי של צוותי ניהול ; או
בייעוץ ארגוני למערכות
חינוכיות
 5שנים לפחות בתחום

השכלה אקדמית רלוונטית

 5שנים לפחות בתחום

השכלה אקדמית רלוונטית

 5שנים לפחות בתחום

השכלה אקדמית רלוונטית

תואר שני באחד מתחומי
התרפיות ע"י יצירה והבעה
(דרמה תרפיה ,טיפול
בתנועה  ,טיפול באמנות);
או תואר ראשון עם  7שנות
ניסיון
תואר שני בפסיכולוגיה,
התמחות חינוכית או
קלינית או התפתחותית
תואר בתחום טיפולי או
חינוכי  +תעודת מוסמך
בהנחיית קבוצות
תואר שני בעבודה
סוציאלית או פסיכולוגיה
עם התמחות בתחום
תואר ראשון

 5שנים לפחות בתחום
השפתי
 5שנים לפחות בתחום
המוטורי

תואר ראשון בקלינאות
תקשורת
תואר ראשון בריפוי
בעיסוק

 3שנים לפחות בתחום
הטיפול הרגשי

.2.2
.2.3

מטפלים באומנות
מטפלים בתנועה

.2.4

פסיכולוגים

 3שנים לפחות בתחום

.2.5

הנחיית קבוצות
הורים

 5שנים לפחות בתחום

.2.6

טיפול משפחתי,
זוגי

 5שנים לפחות בתחום

.2.7

יועצים לתחום
הצח"י
קלינאות תקשורת

ניסיון בתחום ארגוני מוכח

.2.9

ריפוי בעיסוק

.2.8

1

תואר ראשון בתחום
רלוונטי
תואר ראשון בתחומי
החינוך
תואר ראשון בתחום
רלוונטי
תואר שני בתחום רלוונטי

 .3כללי
.3.1

יועץ ארגוני ופיתוח
ארגוני

.3.2

יועץ שכר

.3.3

יועץ פיננסי

.3.4

יועץ תכנון
אסטרטגי
בנושאים
מועצתיים

.3.5
יועץ לעניינים
מוניציפליים

.3.6
יועץ סטטוטורי
כללי

 5שנים לפחות בתחום במגזר
הציבורי בדגש על רשויות
מקומיות
 10שנים לפחות בתחום,
בעבודה עם רשויות מקומיות השכלה אקדמאית
רלוונטית
רואה חשבון מוסמך
ניסיון  5שנים לפחות
ובנוסף תואר ראשון
במהלך  8שנים אחרונות
בתחום ליווי במגזר הציבורי בכלכלה
בדגש על רשויות מקומיות
השכלה אקדמאית
 10שנים לפחות בתחום,
בעבודה עם רשויות מקומיות רלוונטית

השכלה אקדמית רלוונטית

ניסיון מוניציפלי/במשרד
ממשלתי ,של לפחות  5שנים
בתפקיד בכיר באחד מהנ"ל,
וכן ניסיון כיועץ לגופים
מוניציפאליים בלפחות 5
השנים האחרונות עובר
להגשת המועמדות
ניסיון סטטוטורי במוסדות
התכנון/משרד ממשלתי ,של
לפחות  5שנים בתפקיד בכיר
באחד מהנ"ל ,וכן ניסיון
כיועץ לגופים מוניציפאליים
בלפחות  5השנים האחרונות
עובר להגשת המועמדות

.3.7

יועץ למיצוי
הכנסות ממשלה
יועץ לדיני עבודה

.3.9
.3.10

יועץ ביטוח
יועץ להדרכה
והשתלמויות
יועץ תקציבי ביוב

 5שנים לפחות

.3.12

יועץ חוקי עזר

 5שנים לפחות

.3.13

הדרכה בתחום
בטיחות ובטחון
הדרכה בתחום
נגישות
הדרכה בתחום

 5שנים לפחות בתחום

.3.8

.3.11

.3.14
.3.15

 5שנים לפחות
 5שנים לפחות
 5שנים לפחות
 5שנים לפחות

 3שנים לפחות בגופים
ציבוריים
ניסיון מוכח של  3שנים
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השכלה אקדמאית
רלוונטית (תואר ראשון
לפחות ,תארים מתקדמים
יתרון)

השכלה אקדמאית
רלוונטית (תואר ראשון
לפחות ,תארים מתקדמים
יתרון)
השכלה אקדמאית
רלוונטית
רואה חשבון ו/או עו"ד
השכלה רלוונטית
השכלה אקדמאית
רלוונטית
השכלה אקדמאית
רלוונטית
השכלה אקדמאית
רלוונטית
השכלה רלוונטית בתחום
השכלה רלוונטית בתחום
השכלה רלוונטית בתחום

.3.16

מניעת הטרדות
מיניות
יועץ תיירות

.3.17

יועץ ארגוני
להדרכת מנהלים
ועובדים
יועץ בטיחות
בתעבורה
יועץ אסטרטגי
לתחום ההגנה על
הסביבה

.3.20

יועץ להקמת
ובניית מערך רישוי
עסקים רשותי
יועץ לכתיבת
מכרזים

.3.18
.3.19

.3.21

 .4פרטי וקהילה
הנחיית קבוצות
.4.1
ביישובים
יעוץ עסקי/כלכלי
.4.2
.4.3

סדנאות והרצאות
תוכן
תהליכי גישור
ובניית הסכמות

.4.5

פרסום יח"צ וניו
מדיה
הדרכה אישית

.4.7

תהליכי צמיחה
דמוגרפיים

.4.8

תכנון אסטרטגי
בתחום היישובי

.4.9

שיתוף ציבור

.4.4

.4.6

.4.10
.4.11

מיתוג

סקרים חברתיים
.4.12
ייעוץ קהילתי

לפחות בתחום בגופים
ציבוריים
 5שנים לפחות בתכנון תוכן
לאתרי תיירות
 5שנים לפחות בתחום
 5שנים לפחות בתחום
 5שנים לפחות בתחום בניית
תוכניות חינוכיות ,כתיבת
מכרזים ,ליווי תפעולי
ופיקוח על עבודות קבלניות
בנושא ההגנה על הסביבה
 5שנים לפחות בתחום רישוי
עסקים רשותי

תואר ראשון בתחום
רלוונטי
תואר שני בתחום יעוץ
ארגוני או בתחום אחר
רלוונטי
השכלה רלוונטית בתחום
השכלה רלוונטית בתחום

השכלה רלוונטית בתחום

 5שנים לפחות בתחום

השכלה רלוונטית בתחום

 5שנים לפחות בתחום
במרחב הכפרי/חקלאי
 5שנים לפחות במרחב
הכפרי/חקלאי
 5שנים בתחום

השכלה אקדמאית
רלוונטית
השכלה אקדמאית
רלוונטית
השכלה אקדמאית
רלוונטית

 5שנים לפחות בגישור וניהול
תהליכים דיאלוגים רבי
משתתפים בקהילות
וארגונים במצבי שינוי
השכלה רלוונטית
 3שנים לפחות בתחום

השכלה אקדמאית
רלוונטית

 5שנים לפחות בהדרכה
אישית
 5שנים ניסיון בבניית
תהליכי צמיחה בישובים
במרחב הכפרי/חקלאי
 5שנים ניסיון מוכח של
עבודה עם קהילות במגזר
הכפרי/חקלאי.
ניסיון בבניית והובלת
תהליכים אסטרגיים.
ניסיון מוכח בהנחיה והובלה
של תהליכי שיתוף ציבור
במרחב הכפרי/חקלאי.
ניסיון בתהליך מיתוג של
קהילה במרחב
הכפרי/חקלאי
יכולת גבוהה בניתוח ,עיבוד
והצגת נתונים.
הכרות טובה עם המרחב
הכפרי/חקלאי
ניסיון תעסוקתי בתפקיד
קהילתי והכרות טובה עם
המגזר הכפרי/חקלאי.
יכולת ליווי וייעוץ.
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מדעי החברה ,אימון,
הדרכה
השכלה אקדמאית
רלוונטית
השכלה אקדמאית
רלוונטית

השכלה רלוונטית
עיצוב או אמנות ,הנחיית
קבוצות
מדעי החברה ושיטות
מחקר
השכלה אקדמאית
רלוונטית

יכולת הרצאה.
בעלי ידע עדכני ומהימן.
יחסי אנוש מעולים.
יכולת בניית תהליך קהילתי.
יכולת אסטטית גבוהה.
הכרות טובה עם המרחב
הכפרי/חקלאי.
ניסיון בתהליך קהילתי
במרחב הכפרי/חקלאי.
 5שנים בתחום במרחב
הכפרי/חקלאי
 5שנים בתחום במרחב
הכפרי/חקלאי
 5שנים בתחום במרחב
הכפרי/חקלאי
 3שנים ניסיון מוכח

.4.13
אמנות קהילתית

.4.14

יועץ תעסוקתי

.4.15

יועץ עסקי

.4.16

מנחים מקצועיים

.4.17

מדריך ויועץ גינון
רשותי

.4.18
.4.19

 5שנים לפחות

יועץ לתהליכים
קהילתיים
הנחיית תהליכים
שיתופיים

 5שנים בתחום

יועץ פיתוח
.4.20
תכנה/מערכת
הפעלה
יועץ שרותי פיתוח
.4.21
אפליקציות ואתרי
אינטרנט
יועץ שרותי אירוח
.4.22
ותחזוקה לאתר
אינטרנט
ולאפליקציה
 .5מחשוב ,טלפוניה רשתות תקשורת ומצלמות
.5.1

יועץ תקשורת
מחשבים וטלפוניה
ו/או מוקד טלפוני
רשותי (מוקד )106
יועץ מחשוב

.5.3

יועץ למצלמות
אבטחה
יועץ טמ"ס
ותקשורת
אלחוטית

.5.2

.5.4

 5שנים ניסיון

לימודי אמנות רלוונטיים

השכלה אקדמאית
רלוונטית
השכלה אקדמאית
רלוונטית
השכלה אקדמאית
רלוונטית
השכלה אקדמאית
רלוונטית בתחום
השכלה אקדמאית
רלוונטית
תואר שני לפחות
בתחומים הקשורים
לארגון וניהול
תואר ראשון לפחות או
מהנדס בתחום מחשבים

 5שנים לפחות בשני
התחומים

תואר ראשון לפחות או
מהנדס בתחום מדעי
מחשב
תואר ראשון לפחות או
מהנדס בתחום מדעי
מחשב

 5שנים כולל בתחום
הטלפוניה

השכלה בתחום מחשוב
ורשתות תקשורת

 5שנים בתחום

השכלה בתחום מחשוב
ורשתות תקשורת
השכלה אקדמאית
רלוונטית
כל השכלה רלוונטית
לנושא

 5שנים לפחות

 5שנים לפחות
 5שנים בתכנון ובהקמת
מערכות משולבות של
טלוויזיה במעגל סגור בדגש
על עבודה עם רשויות
מקומיות

 .6הנדסה
.6.1

 .6.1.1אדריכל
לתוכניות
מפורטות (תב"ע)

תכנון תכניות מפורטות
תבע"ות ותכניות מתאר
בהיקפים גדולים ב  7שנים
האחרונים
לפחות  2תכניות להרחבת
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תואר ראשון
בארכיטקטורה/אדריכלות
אדריכל רישוי  7שנים
לפחות הרשום בפנקס
המהנדסים והאדריכלים

אדריכלות מבנים

.6.2

אדריכל נוף

.6.3

אדריכל פנים

.6.4

מנהל פרויקטים

 .6.1.2אדריכל
לתכנון לביצוע
מבני חינוך
גדולים/בתי ספר

ישובים כפריים/שכונות
עירוניות חדשות
תכנון מבני חינוך בהיקפים
גדולים ב  7שנים האחרונות
לפחות  2בתי ספר תיכון
ויסודי ב  5שנים אחרונות

 .6.1.3אדריכל
לתכנון לביצוע
מבני ציבור

תכנון מבני ציבור
למועצות/עיריות ב  5שנים
האחרונות

תכנון תכניות מפורטות
 .6.1.4אדריכל
תבע"ות ותכניות מתאר
לייעוץ לוועדה
המקומית לתכנון בהיקפים גדולים ב  7שנים
האחרונות
ובניה
ייעוץ לוועדות
מקומיות/מחוזיות יתרון
תכנון נוף בתכניות מפורטות
 .6.2.1אדריכל
תבע"ות ותכניות מתאר ב 5
נוף לתוכניות
מפורטות (תב"ע) שנים האחרונות לפחות 2
תכניות להרחבת ישובים
כפריים/שכונות עירוניות
חדשות
תכנון נוף לביצוע ב  5שנים
 .6.2.2אדריכל
האחרונות לפחות 3
נוף לתכנון
פרויקטים בהם תכנון הנוף
לביצוע
היה בהיקף של  1מלש"ח כל
פרויקט
 5שנים לפחות בתכנון פנים
בדגש על מבני ציבור/מבני
חינוך
 5שנים לפחות כמנהל
 .6.4.1מנהל
פרויקטים לצוות פרויקטים של בנייה ו/או
פיתוח בגופים ציבוריים.
תכנון לתוכניות
מפורטות (תב"ע) לפחות כמנהל פרויקט
בתכנון של  3צוותי תכנון
ברשויות מקומיות ובגופים
ציבוריים
 .6.4.2מנהל
פרויקטים
לתכנון וביצוע

.6.5
 5שנים לפחות כמפקח של
בנייה ו/או פיתוח בגופים
ציבוריים

מפקח פרויקטים

.6.6

 5שנים לפחות כמפקח של
בנייה ו/או פיתוח בגופים
ציבוריים

 .6.6.1יועץ
חשמל ותקשורת
לתוכניות

 7שנים לפחות כמתכנן
חשמל ותקשורת בצוותי
תכנון של תכניות מפורטות,
השתתפות בהכנת  2תכניות
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תואר ראשון
בארכיטקטורה/אדריכלות
אדריכל רישוי  5שנים
לפחות הרשום בפנקס
המהנדסים והאדריכלים
תואר ראשון
בארכיטקטורה/אדריכלות
אדריכל רישוי  3שנים
לפחות הרשום בפנקס
המהנדסים והאדריכלים
תואר ראשון
בארכיטקטורה/אדריכלות
אדריכל רישוי  7שנים
לפחות הרשום בפנקס
המהנדסים והאדריכלים
תואר אקדמאי
באדריכלות נוף התמחות
בתכנון נוף אורבאני יתרון

תואר באדריכלות נוף
התמחות בתכנון נוף
אורבאני יתרון
תואר באדריכלות
פנים/עיצוב פנים
מהנדס אזרחי רישוי
הרשום בספר המהנדסים
והאדריכלים עם לפחות 5
שנות ניסיון

מהנדס אזרחי רישוי
הרשום בספר המהנדסים
והאדריכלים או הנדסאי
בניין ו/או אדריכלות
הרשום בספר
ההנדסאים/טכנאים עם
לפחות  5שנים נסיון
מהנדס אזרחי רישוי
הרשום בספר המהנדסים
והאדריכלים או הנדסאי
בניין ו/או אדריכלות
הרשום בספר
ההנדסאים/טכנאים עם
לפחות  5שנים נסיון
מהנדס בתחום החשמל
הרשום בספר המהנדסים

יועץ ומתכנן
מערכות חשמל
ותקשורת

מפורטות (תב"ע)
 .6.6.2יועץ
חשמל ותקשורת
לתכנון לביצוע
 6.6.3יועץ חשמל
לתכנון לביצוע
ולפיקוח מתח
גבוה ,רשת חל"ב,
חיבור וניתוק
מבנים ,אישורי
הארקה למבנים
 .6.7.1יועץ
כבישים תנועה
ותחבורה לתכנון
לביצוע

.6.7

יועץ כבישים
תנועה תחבורה
ותמרור
 .6.7.2יועץ
כבישים תנועה
ותחבורה לתכנון
לביצוע
.6.8

יועץ אקוסטי

 .6.8.1יועץ
אקוסטי
לתוכניות
מפורטות (תב"ע)

 .6.8.2יועץ
אקוסטי לתכנון
לביצוע

.6.9

יועץ מעליות

.6.10

 7שנים לפחות כמתכנן
גיאומטריה פיסי של דרכים
תנועה תחבורה וחנייה
בצוותי תכנון של תכניות
מפורטות ,השתתפות בהכנת
 2תכניות לפחות להרחבת
ישובים כפריים/כשונות
עירוניות חדשות

 5שנים לפחות כמתכנן
גיאומטריה פיסי של דרכים
תנועה תחבורה וחנייה תכנון
לביצוע עם דגש לרשויות
מקומיות
 5שנים לפחות כמתכנן
אקוסטי בצוותי תכנון של
תכניות מפורטות ,השתתפות
בהכנת  2תכניות לפחות
להרחבות ישובים
כפריים/שכונות עירוניות
חדשות
 3שנים לפחות כמתכנן
אקוסטי בצוותי תכנון של
תכניות לביצוע

 5שנים לפחות כמתכנן
וכמפקח על הקמת מעליות

 6.10.1יועץ
נגישות להיתרי
מבני ציבור
יועץ נגישות
(מבנים תשתיות

לפחות להרחבות ישובים
כפריים/שכונות עירוניות
חדשות
 5שנים לפחות כמתכנן
חשמל ותקשורת למבני
ציבור/מבני חינוך קטנים
וגדולים ,תכנון חשמל בבתי
ספר יתרון
 5שנים לפחות כמתכנן
חשמל

 5שנים לפחות בייעוץ בענייני
נגישות לרשויות מקומיות
וגופים ציבוריים בדגש על
יעוץ להיתרי בנייה
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והאדריכלים
מהנדס בתחום החשמל 5
שנות ניסיון הרשום בספר
המהנדסים והאדריכלים
מהנדס בתחום החשמל 5
שנות ניסיון הרשום בספר
המהנדסים והאדריכלים,
תעודות ורשיונות
רלוונטיים לעיסוק בתחום
מהנדס אזרחי  7שנות
ניסיון עם התמחות
בהנדסת תחבורה יתרון
הרשום בספר המהנדסים
והאדריכלים

מהנדס אזרחי  5שנות
ניסיון עם התמחות
בהנדסת תחבורה יתרון
הרשום בספר המהנדסים
והאדריכלים
מהנדס אזרחי  5שנות
ניסיון עם התמחות
באקוסטיקה הרשום בספר
המהנדסים והאדריכלים
או כל תואר אקדמאי אחר
רלוונטי
מהנדס אזרחי  3שנות
ניסיון עם התמחות
באקוסטיקה הרשום בספר
המהנדסים והאדריכלים
או כל תואר אקדמאי אחר
רלוונטי
מהנדס מכונות  5שנות
ניסיון עם התמחות
במעליות הרשום בספר
המהנדסים והאדריכלים
או כל תואר אקדמאי אחר
רלוונטי
תואר ראשון באדריכלות
או בהנדסה אזרחית
הרשום בפנקס המהנדסים
והאדריכלים המיוחד
למורשי נגישות מבנים
תשתיות וסביבה

וסביבה)

.6.11

 .6.10.2יועץ
נגישות לאישורי
מבנים קיימים

יועץ ומתכנן
מתקני משחק
בגינות ופארקים
ציבוריים

 .6.11.1יועץ
בטיחות להיתרי
מבני ציבור,
ותכניות בטיחות

.6.12

 3שנים לפחות במתן
אישורים בענייני נגישות
לרשויות מקומיות וגופים
ציבוריים בדגש על מבני
ציבור וסביבה ציבורית
 5שנים לפחות בייעוץ בענייני
הקמת מתקני משחקים
בגינות ו/או פארקים
ציבוריים בהתאמה לגילאים
השונים לרשויות מקומיות
וגופים ציבוריים בדגש על
יעוץ להיתרי בנייה
 5שנים לפחות ברישוי
אירועים המוניים ועבודה
מול רשויות רלוונטיות

יועץ בטיחות
 .6.11.2יועץ
בטיחות אש

.6.13
יועץ איטום

.6.14

 5שנים לפחות בתחום
התמחות איטום

 .6.13.1יועץ
קרקע וביסוס
לתוכניות
מפורטות (תב"ע)
יועץ קרקע וביסוס
 .6.13.2יועץ
קרקע וביסוס
לתכנון לביצוע

 .6.13.3יועץ
מבנה לכבישים
ורחבות
.6.15

 5שנים לפחות בתחום
ברשויות מקומיות ומוסדות
חינוך ,ברישוי אירועים
המוניים ועבודה מול
הרשויות הרלבנטיות

 .6.14.1יועץ
ניקוז לתוכניות
מפורטות (תב"ע)

תואר ראשון באדריכלות
או בהנדסה אזרחית
הרשום בפנקס המהנדסים
והאדריכלים המיוחד
למורשי נגישות מבנים
תשתיות וסביבה
מהנדס או כל תואר
אקדמאי אחר רלוונטי

מהנדס או כל תואר
אקדמאי אחר רלוונטי
התמחות בבטיחות
בקורסים והכשרות.
תואר שני בניהול והנדסת
בטיחות יתרון
מהנדס אזרחי או כל תואר
אקדמאי אחר רלוונטי
התמחות בבטיחות אש
בקורסים והכשרות.
תואר שני בניהול והנדסת
בטיחות יתרון.
קשר לרשויות כיבוי האש
יתרון
מהנדס אזרחי עם
התמחות באיטום הרשום
ברשם המהנדסים
והאדריכלים או כל תואר
אקדמאי אחר רלוונטי

 5שנים לפחות כמתכנן קרקע מהנדס אזרחי  5שנות
ניסיון עם התמחות בקרקע
וביסוס בצוותי תכנון של
תכניות מפורטות ,השתתפות וביסוס הרשום בספר
המהנדסים והאדריכלים
בהכנת  2תכניות לפחות
או כל תואר אקדמאי אחר
להרחבות ישובים
רלוונטי
כפריים/שכונות עירוניות
חדשות
מהנדס אזרחי  5שנות
 5שנים לפחות כמתכנן קרקע ניסיון עם התמחות בקרקע
וביסוס הרשום בספר
וביסוס בצוותי תכנון
המהנדסים והאדריכלים
או כל תואר אקדמאי אחר
רלוונטי
מהנדס אזרחי  5שנות
 5שנים לפחות כמתכנן מבני ניסיון עם התמחות בקרקע
וביסוס ומבני מיסעה
מיסעה בצוותי תכנון
הרשום בספר המהנדסים
והאדריכלים או כל תואר
אקדמאי אחר רלוונטי
 5שנים לפחות כמתכנן ניקוז
מהנדס אזרחי  5שנות
ותיעול בצוותי תכנון של
ניסיון עם התמחות בניקוז
תוכניות מפורטות,
ותיעול הרשום בספר
השתתפות בהכנת  2תכניות
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לפחות להרחבות ישובים
כפריים /שכונות עירוניות
חדשות

.6.16

 .6.14.2יועץ
ניקוז לתכנון
לביצוע

 3שנים לפחות כמתכנן ניקוז
ותיעול

 .6.15.1יועץ
קונסטרוקציה
לתוכניות
מפורטות (תב"ע)

 5שנים לפחות כמתכנן
קונסטרוקציה בצוותי תכנון
של תוכניות מפורטות,
השתתפות בהכנת  2תכניות
לפחות להרחבות ישובים
כפריים /שכונות עירוניות
חדשות

 .6.15.2יועץ
קונסטרוקציה
לתכנון לביצוע

 5שנים לפחות כמתכנן
קונסטרוקציה בתכנון מבני
ציבור לביצוע

יועץ קונסטרוקציה

.6.17
יועץ מיזוג אוויר

.6.18
יועץ מים וביוב
(אינסטלציה
סניטרית)

 5שנים לפחות כמתכנן מיזוג
אויר ובפיקוח על ביצוע
בתכנון מבני ציבור לביצוע
 5שנים לפחות כמתכנן מים
 .6.17.1יועץ מים וביוב ואינסטלציה סינטרית
בצוותי תכנון של תוכניות
וביוב לתוכניות
מפורטות (תב"ע) מפורטות ,השתתפות בהכנת
 2תכניות לפחות להרחבות
ישובים כפריים /שכונות
עירוניות חדשות

 .6.17.2יועץ מים
וביוב לתכנון
וביצוע
.6.19
בדיקת תכניות
בניה להיתר בנייה
כולל רישוי זמין
.6.20
יועץ מטבחים
.6.21
יועץ פרוגרמטי

יועץ פרוגרמטי
לתוכניות
מפורטות (תב"ע)

המהנדסים והאדריכלים
או כל תואר אקדמאי אחר
רלוונטי
מהנדס אזרחי  3שנות
ניסיון עם התמחות בניקוז
ותיעול הרשום בספר
המהנדסים והאדריכלים
או כל תואר אקדמאי אחר
רלוונטי
מהנדס אזרחי  5שנות
ניסיון עם התמחות
קונסטרוקציה הרשום
בספר המהנדסים
והאדריכלים
מהנדס אזרחי  5שנות
ניסיון רישוי עם התמחות
בקונסטרוקציה הרשום
בספר המהנדסים
והאדריכלים
מהנדס חשמל/מיזוג
אויר/מכונות  5שנים ניסיון
עם התמחות במיזוג אויר
הרשום בספר המהנדסים
והאדריכלים
מהנדס אזרחי  5שנות
ניסיון עם התמחות
באינסטלציה סינטרית
הרשום בספר המהנדסים
והאדריכלים

 3שנים לפחות כמתכנן מים מהנדס אזרחי  3שנות
וביוב ואינסטלציה סינטרית ניסיון עם התמחות
באינסטלציה סינטרית
לתכנון וביצוע כולל הכנות
נספח סניטרי להיתרי בנייה הרשום בספר המהנדסים
והאדריכלים
מהנדס בניין ו/או אדריכל
 3שנים לפחות בעבודה
הרשומים בפנקס
בתחום עריכת בקשות
להיתרי בנייה או בדיקתן או המהנדסים והאדריכלים
ו/או הנדסאי
התאמתן ו/או מתן יעוץ
בניין/אדריכלות הרשומים
אדריכלי ומידע תכנוני
ברשויות מקומיות ובוועדות בפנקס הטכנאים
וההנדסאים
לתכנון ובנייה
ניסיון עם התמחות בתכנון
 3שנים לפחות כמתכנן
מטבחים לתכנון וביצוע כולל מטבחים ציון כל הכשרה
רלוונטית לנושא זה.
הכנות נספח מטבחים
לאישורי מוסדות ולהיתרי
בנייה
מהנדס  5שנות ניסיון עם
 5שנים לפחות כמתכנן
פרוגרמטי בצוותי תכנון של התמחות בפרוגרמות או כל
תכניות מפורטות ,השתתפות הכשרה אקדמאית אחרת
הרלוונטית לנושא זה
בהכנת  2תכניות לפחות
להרחבת ישובים
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 6.21.1שירותי
מדידה לתוכניות
מפורטות (תב"ע)
ותצ"ר

.6.22

מודד

.6.23
שמאי מקרקעין

.6.24

אגרונום

.6.25
אקולוג

.6.26
.6.27

.6.28

.6.29

יועץ חיסכון
באנרגיה /אנרגיות
חלופיות/אנרגיה
מתחדשת

 6.21.2שירותי
מדידה לתכנון
לביצוע
 6.21.3שירותי
יעוץ מדידה
לוועדה לתכנון
ובנייה
 6.22.1שמאי
מקרקעין

כפריים/שכונות עירוניות
חדשות
 5שנים לפחות כמודד
בצוותי תכנון של תכניות
מפורטות ,השתתפות בהכנת
 2תכניות לפחות להרחבת
ישובים כפריים/שכונות
עירוניות חדשות
 5שנים לפחות כמודד
בצוותי תכנון תכניות
מפורטות לביצוע כולל לווי
מהלך הביצוע
 7שנים לפחות כמודד

 5שנים לפחות כשמאי
מקרקעין עם ניסיון מוכח
במרחב הכפרי/חקלאי.
 5שנים לפחות כשמאי
 .6.22.2שמאי
מקרקעין עם ניסיון מוכח
מקרקעין
במרחב הכפרי/חקלאי.
לשירות הוועדה
המקומית לתכנון ניסיון עם וועדות לתכנון
ובנייה יתרון.
ובנייה
 5שנים לפחות כאגרונום
 .6.23.1אגרונום בצוותי תכנון של תכניות
מפורטות ,השתתפות בהכנת
לתוכניות
מפורטות (תב"ע)  2תכניות לפחות להרחבת
ישובים כפריים/שכונות
עירוניות חדשות.
 .6.23.2אגרונום  5שנים לפחות כאגרונום
בפרויקטים של תכנון וביצוע
לתכנון לביצוע
 .6.23.3יועץ דשא  5שנים לפחות יועץ דשא
סינטטי בפרויקטים של
סינטטי לתכנון
תכנון וביצוע
לביצוע
 6.24.1אקולוג  3שנים לפחות כאקולוג
בצוותי תכנון של תכניות
לתוכניות
מפורטות (תב"ע) מפורטות ,השתתפות בהכנת
 2תכניות לפחות להרחבת
ישובים כפריים/שכונות
עירוניות חדשות
 .6.24.2אקולוג  3שנים לפחות כאקולוג
בצוותי תכנון פרויקטים
לתכנון לביצוע
לתכנון וביצוע.
 6.25.1יועץ
חסכון באנרגיה
 6.26.1יועץ
שימושים
באנרגיות
חלופיות
 6.27.1יועץ
לאנרגיה
מתחדשת
 6.28.1תיאום

 5שנים לרשויות מקומיות
בחסכון באנרגיה
 5שנים לרשויות מקומיות
בחסכון באנרגיה ושימוש
באנרגיות חלופיות
 5שנים לרשויות מקומיות
בחסכון באנרגיה ושימוש
באנרגיות חלופיות ואנרגיה
מתחדשת
 5שנים לפחות כמתאם
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מודד מוסמך הרשום ספר
המודדים

מודד מוסמך הרשום בספר
המודדים
מודד מוסמך הרשום בספר
המודדים
שמאי מוסמך השום בפנקס
השמאים בתחום
המקרקעין
שמאי מוסמך הרשום
בפנקס השמאים בתחום
המקרקעין.
אגרונום  5שנות ניסיון עם
התמחות בסקרי עצים או
כל הכשרה אקדמאית
אחרת הרלוונטית לנושא
זה.
אגרונום  5שנות ניסיון
כל הכשרה רלוונטית לנושא
זה
אקולוג  3שנות ניסיון עם
התמחות בתכנון המגוון
הביולוגי כל הכשרה
אקדמאית אחרת
הרלוונטית לנושא זה
אקולוג  3שנות ניסיון עם
התמחות בתכנון המגוון
הביולוגי כל הכשרה
אקדמאית אחרת
הרלוונטית לנושא זה
כל הכשרה אקדמאית
נדרשת רלוונטית לנושא זה
כל הכשרה אקדמאית
נדרשת רלוונטית לנושא זה
כל הכשרה אקדמאית
נדרשת רלוונטית לנושא זה
מהנדס אזרחי  5שנות

תיאום מערכות
ותשתיות

מערכות
ותשתיות
לתוכניות
מפורטות (תב"ע)
 6.28.2תיאום
מערכות
ותשתיות לתכנון
וביצוע

.6.30

מיפוי תשתיות
תת-קרקעיות

.6.31

יועץ סביבה

.6.32

יועץ  GISומערכות
הנדסיות

.6.33

.6.34

.6.35

יועץ כלכלי
לתוכניות מפורטות
(תב"ע)
יועץ שימור מבנים

יועץ תיירות
לתוכניות
מפורטות(תב"ע)

יועצת סביבה
לתוכניות
מפורטות(תב"ע)

ניסיון עם התמחות בתכנון
מערכות בצוותי תכנון של
תכניות מפורטות ,השתתפות ותיאום מערכות הרשום
בספר המהנדסים
בהכנת  2תכניות לפחות
והאדריכלים
להרחבת ישובים
כפריים/שכונות עירוניות
חדשות.
מהנדס אזרחי  5שנות
שנים לפחות כמתאם
ניסיון עם התמחות בתכנון
מערכות בצוותי תכנון של
תכניות מפורטות ,השתתפות ותיאום מערכות הרשום
בספר המהנדסים
בהכנת  2תכניות לפחות
והאדריכלים
להרחבת ישובים
כפריים/שכונות עירוניות
חדשות.
התאגדות או בודד בעלי
 5שנים במיפוי וסימון
הכשרה ומכשור רלוונטיים
תשתיות תת קרקע עם דגש
לנושא זה
על עבודה עם רשויות
מקומיות
 5שנים לפחות כיועץ סביבתי מהנדס אזרחי  5שנות
ניסיון עם התמחות בסביבה
בצוותי תכנון של תכניות
מפורטות ,השתתפות בהכנת הרשום בספר המהנדסים
והאדריכלים או כל הכשרה
 2תכניות לפחות להרחבת
אקדמאית אחרת
ישובים כפריים/שכונות
רלווניטית לנושא זה
עירוניות חדשות.
כל הכשרה אקדמאית
 5שנים לפחות כיועץ
נדרשת והכשרה אחרת
מערכות מידע גיאוגרפיות
רלוונטית לתחום
ואלפא נומריות
תואר ראשון בכלכלה/מנהל
 5שנים לפחות בהכנת
תסקירים ,ניתוחים כלכליים עסקים /חשבונאות/ראיית
חשבון/תעשייה וניהול או
וליווי תכניות בניין עיר
כל השכלה אחרת רלוונטית
במגזר הציבורי והפרטי
לתחום
 5שנים לפחות בהכנת
כל השכלה רלוונטית לנושא
תכניות שימור וחוות דעת
זה
לעניין שימור מבנים ישנים
בתכניות מפורטות לבניין
עיר ו/או בתכניות לביצוע
 5שנים לפחות בהכנת
כל השכלה רלוונטית לנושא
תכניות תב"עיות בנושא
זה
תיירות ובהכנת תכניות
לביצוע בנושא זה
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