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תנאי סף לרישום למאגר מתכננים 10/21 

אדריכלות   .1
פרטי בעל/ת התעודה   ♣

בעל התעודה הינו אחד מהבאים: בעל מניות  או שותף בתאגיד (חברה או שותפות) או עובד בתאגיד (יחסי עובד - מעביד) בעל ותק 
שלפחות 3 שנים רצופות קודם למועד האחרון להגשת ההצעות. 

במקרה של אדם פרטי בעל עוסק מורשה של האדם הפרטי בעל העוסק המורשה, או של עובד בעוסק המורשה (יחסי עובד - מעביד) 
בעל ותק שלפחות 3 שנים רצופות קודם למועד האחרון להגשת ההצעות. 

השכלה    ♣
תואר באדריכלות. על התואר האקדמי להיות מוכר על ידי המל"ג בישראל או תעודת השכלה מחו"ל בצירוף אישור על "שקילות 

התואר" מטעם הוועדה להערכת תארים במשרד החינוך והתרבות. תקף למועד האחרון לרישום למאגר. 
רישום    ♣

רישום תקף נכון למועד האחרון בפנקס המהנדסים והאדריכלים בהתאם להוראות סעיפים 9 ו-11 לחוק המהנדסים והאדריכלים 
תשח"י - 1958. 

רישוי    ♣
רישוי תקף נכון למועד האחרון לרישום למאגר. 

ניסיון   ♣
ניסיון מוכח במתן שירותי אדריכלות בשלוש מתוך 5 שנים האחרונות שקדמו למועד האחרון לרישום למאגר. 

יש להציג ניסיון של התאגיד או של בעל העוסק המורשה שהנו אדם פרטי. במקרה של עוסק מורשה של אדם פרטי המציג השכלתו 
של עובד מטעמו, יש להציג ניסיון של העוסק המורשה מיום רישומו, ולא של בעל העוסק המורשה או העובד. 

תיוג מיומנויות בתחום ההתמחות    ♣
תיוג מיומנויות אינו תנאי סף / אינו תנאי חובה. תיעוד מיומנויות יסייע  במהלך תקופת המאגר. יש לתעד שנות ניסיון רלוונטיות 

של התאגיד (חברה או שותפות) או העסק המורשה. נכון למועד האחרון לרישום למאגר. 
 

אדריכלות שימור    .2
פרטי בעל/ת התעודה   ♣

בעל התעודה הינו אחד מהבאים: בעל מניות  או שותף בתאגיד (חברה או שותפות) או עובד בתאגיד (יחסי עובד - מעביד) בעל ותק 
שלפחות 3 שנים רצופות קודם למועד האחרון להגשת ההצעות. 

במקרה של אדם פרטי בעל עוסק מורשה של האדם הפרטי בעל העוסק המורשה, או של עובד בעוסק המורשה (יחסי עובד - מעביד) 
בעל ותק שלפחות 3 שנים רצופות קודם למועד האחרון להגשת ההצעות. 

השכלה    ♣
תואר באדריכלות. על התואר האקדמי להיות מוכר על ידי המל"ג בישראל או תעודת השכלה מחו"ל בצירוף אישור על "שקילות 

התואר" מטעם הוועדה להערכת תארים במשרד החינוך והתרבות. תקף למועד האחרון לרישום למאגר. 
רישום   ♣ 

רישום תקף נכון למועד האחרון בפנקס המהנדסים והאדריכלים בהתאם להוראות סעיפים 9 ו-11 לחוק המהנדסים והאדריכלים 
תשח"י 1958.  

רישוי   ♣ 
 רישוי תקף נכון למועד האחרון לרישום למאגר.

ניסיון  ♣  
ניסיון מוכח במתן שירותי אדריכלות לשימור מבנים בארבע מתוך 8 שנים האחרונות שקדמו למועד האחרון לרישום למאגר. 

יש להציג ניסיון של התאגיד או של בעל העוסק המורשה שהנו אדם פרטי. במקרה של עוסק מורשה של אדם פרטי המציג השכלתו 
של עובד מטעמו, יש להציג ניסיון של העוסק המורשה מיום רישומו, ולא של בעל העוסק המורשה או העובד. 

פרויקטים    ♣
שלושה פרויקטים כאדריכל לשימור מבנים או עריכה של שלושה תיקי תיעוד או בעל ניסיון כיועץ שימור בליווי שלוש תכניות בנין 

עיר והכל בחמש שנים האחרונות קודם המועד האחרון לרישום למאגר. 
יש להציג פרויקטים של התאגיד או של בעל העוסק המורשה שהנו אדם פרטי. במקרה של עוסק מורשה של אדם פרטי המציג 

השכלתו של עובד מטעמו, יש להציג פרויקטים של העוסק המורשה מיום רישומו, ולא של בעל העוסק המורשה. 
תיוג מיומנויות בתחום ההתמחות    ♣

תיוג מיומנויות אינו תנאי סף / אינו תנאי חובה. תיעוד מיומנויות יסייע  במהלך תקופת המאגר. יש לתעד שנות ניסיון רלוונטיות של 
התאגיד (חברה או שותפות) או העסק המורשה. נכון למועד האחרון לרישום למאגר. 
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הנדסת בניין / קונסטרוקציה/ הנדסה אזרחית     .3

פרטי בעל/ת התעודה   ♣ 
בעל התעודה הינו אחד מהבאים: בעל מניות  או שותף בתאגיד (חברה או שותפות) או עובד בתאגיד (יחסי עובד - מעביד) בעל ותק 

שלפחות 3 שנים רצופות קודם למועד האחרון להגשת ההצעות. 
במקרה של אדם פרטי בעל עוסק מורשה של האדם הפרטי בעל העוסק המורשה, או של עובד בעוסק המורשה (יחסי עובד - מעביד) 

בעל ותק שלפחות 3 שנים רצופות קודם למועד האחרון להגשת ההצעות. 
השכלה   ♣ 

תעודת השכלה בהנדסה אזרחית במגמת מבנים. על התואר האקדמי להיות מוכר על ידי המל"ג בישראל או תעודת השכלה מחו"ל 
בצירוף אישור על "שקילות התואר" מטעם הוועדה להערכת תארים במשרד החינוך והתרבות . 

תקף למועד האחרון לרישום למאגר. 
רישום    ♣

רישום תקף נכון למועד האחרון לרישום למאגר. מהנדסים ואדריכלים- בפנקס המהנדסים והאדריכלים בהתאם להוראות סעיפים 
9 ו-11 לחוק המהנדסים והאדריכלים תשח"י - 1958.  

רישוי    ♣
רישוי תקף נכון למועד האחרון לרישום למאגר. 

ניסיון    ♣
ניסיון מוכח במתן שירותי תכנון ופיקוח עליון בחמש מתוך 8 השנים שקדמו למועד האחרון לרישום למאגר. 

יש להציג ניסיון של התאגיד או של בעל העוסק המורשה שהנו אדם פרטי. במקרה של עוסק מורשה של אדם פרטי המציג השכלתו 
של עובד מטעמו, יש להציג ניסיון של העוסק המורשה מיום רישומו, ולא של בעל העוסק המורשה או העובד. 

פרויקטים    ♣
ביצוע שלושה פרויקטים של תכנון ופיקוח עליון של קונסטרוקציה, בחמש השנים שקדמו למועד האחרון לרישום למאגר. יש להציג 
פרויקטים של התאגיד או של בעל העוסק המורשה שהנו אדם פרטי. במקרה של עוסק מורשה של אדם פרטי המציג השכלתו של 

עובד מטעמו, יש להציג פרויקטים של העוסק המורשה מיום רישומו, ולא של בעל העוסק המורשה. 
תיוג מיומנויות    ♣

תיוג מיומנויות אינו תנאי סף / אינו תנאי חובה. תיעוד מיומנויות יסייע  במהלך תקופת המאגר. יש לתעד שנות ניסיון רלוונטיות של 
התאגיד (חברה או שותפות) או העסק המורשה. נכון למועד האחרון לרישום למאגר. 

ר  יה-   
 

שימו קונסטרוקצ .4
פרטי בעל/ת התעודה    ♣

בעל התעודה הינו אחד מהבאים: בעל מניות  או שותף בתאגיד (חברה או שותפות) או עובד בתאגיד (יחסי עובד - מעביד) בעל ותק 
שלפחות 3 שנים רצופות קודם למועד האחרון להגשת ההצעות. 

במקרה של אדם פרטי בעל עוסק מורשה של האדם הפרטי בעל העוסק המורשה, או של עובד בעוסק המורשה (יחסי עובד - מעביד) 
בעל ותק שלפחות 3 שנים רצופות קודם למועד האחרון להגשת ההצעות. 

השכלה    ♣
תואר בהנדסה אזרחית במגמת מבנים / קונסטרוקציה. על התואר האקדמי להיות מוכר על ידי המל"ג בישראל או תעודת השכלה 

מחו"ל בצירוף אישור על "שקילות התואר" מטעם הוועדה להערכת תארים במשרד החינוך והתרבות. 
תקף למועד האחרון לרישום למאגר. 

רישום    ♣
רישום תקף נכון למועד האחרון לרישום למאגר. מהנדסים ואדריכלים - בפנקס המהנדסים והאדריכלים בהתאם להוראות סעיפים 

9 ו-11 לחוק המהנדסים והאדריכלים תשח"י - 1958. 
רישוי    ♣

רישוי תקף נכון למועד האחרון לרישום למאגר. 
ניסיון    ♣

ניסיון מוכח בתכנון, פיקוח עליון ובביצוע בפועל של עבודות קונסטרוקציה של שיקום ושימור מבנים היסטוריים בחמש מתוך 8 
השנים שקדמו למועד האחרון לרישום למאגר. 

יש להציג ניסיון של התאגיד או של בעל העוסק המורשה שהנו אדם פרטי. במקרה של עוסק מורשה של אדם פרטי המציג השכלתו 
של עובד מטעמו, יש להציג ניסיון של העוסק המורשה מיום רישומו, ולא של בעל העוסק המורשה או העובד. 

פרויקטים    ♣
חמישה פרויקטים לשימור מבנים היסטוריים, שבוצעו בפועל במהלך החמש  השנים שקדמו למועד האחרון לרישום למאגר. יש 
להציג פרויקטים של התאגיד או של בעל העוסק המורשה שהנו אדם פרטי. במקרה של עוסק מורשה של אדם פרטי המציג השכלתו 

של עובד מטעמו, יש להציג פרויקטים של העוסק המורשה מיום רישומו, ולא של בעל העוסק המורשה. 
תיוג מיומנויות  

תיוג מיומנויות אינו תנאי סף / אינו תנאי חובה. תיעוד מיומנויות יסייע  במהלך תקופת המאגר. יש לתעד שנות ניסיון רלוונטיות של 
התאגיד (חברה או שותפות) או העסק המורשה. נכון למועד האחרון לרישום למאגר. 

הנדסה ימית/ תכנון מבנים ימיים   .5
פרטי בעל/ת התעודה    ♣

בעל התעודה הינו אחד מהבאים: בעל מניות  או שותף בתאגיד (חברה או שותפות) או עובד בתאגיד (יחסי עובד - מעביד) בעל ותק 
שלפחות 5שנים רצופות קודם למועד האחרון להגשת ההצעות. 
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במקרה של אדם פרטי בעל עוסק מורשה של האדם הפרטי בעל העוסק המורשה, או של עובד בעוסק המורשה (יחסי עובד - מעביד) 
בעל ותק שלפחות 5 שנים רצופות קודם למועד האחרון להגשת ההצעות. 

השכלה    ♣
תואר בהנדסה אזרחית . על התואר האקדמי להיות מוכר על ידי המל"ג בישראל או תעודת השכלה מחו"ל בצירוף אישור על "שקילות 

התואר "מטעם הוועדה להערכת תארים במשרד החינוך והתרבות . 
תקף למועד האחרון לרישום למאגר. 

רישום תקף נכון למועד האחרון לרישום למאגר. מהנדסים ואדריכלים - בפנקס המהנדסים והאדריכלים בהתאם להוראות סעיפים 
9 ו-11 לחוק המהנדסים והאדריכלים תשח"י-1958.  

רישוי   ♣ 
רישוי תקף נכון למועד האחרון לרישום למאגר. 

ניסיון    ♣
ניסיון מוכח בתחום ההנדסה הימית בחמש מתוך 8 השנים שקדמו למועד האחרון לרישום למאגר . 

יש להציג ניסיון של התאגיד או של בעל העוסק המורשה שהנו אדם פרטי. במקרה של עוסק מורשה של אדם פרטי המציג השכלתו 
של עובד מטעמו, יש להציג ניסיון של העוסק המורשה מיום רישומו, ולא של בעל העוסק המורשה או העובד. 

פרויקטים    ♣
ביצוע פרויקט בפן של תכנון, ייעוץ והקמה של מבנה ימי או מבנה להגנה ימית (הגנה מפני הים) בשטח של לפחות 5,000 מ"ר. יש 
להציג פרויקטים של התאגיד או של בעל העוסק המורשה שהנו אדם פרטי. במקרה של עוסק מורשה של אדם פרטי המציג השכלתו 

של עובד מטעמו, יש להציג פרויקטים של העוסק המורשה מיום רישומו, ולא של בעל העוסק המורשה. 
תיוג מיומנויות    ♣

תיוג מיומנויות אינו תנאי סף / אינו תנאי חובה. תיעוד מיומנויות יסייע  במהלך תקופת המאגר. יש לתעד שנות ניסיון רלוונטיות 
של התאגיד (חברה או שותפות) או העסק המורשה. נכון למועד האחרון לרישום למאגר. 

 

אדריכלות נוף       .6
פרטי בעל/ת התעודה   ♣

בעל התעודה הינו אחד מהבאים: בעל מניות  או שותף בתאגיד (חברה או שותפות) או עובד בתאגיד (יחסי עובד - מעביד) בעל ותק 
שלפחות 3 שנים רצופות קודם למועד האחרון להגשת ההצעות. 

במקרה של אדם פרטי בעל עוסק מורשה של האדם הפרטי בעל העוסק המורשה, או של עובד בעוסק המורשה (יחסי עובד - מעביד) 
בעל ותק שלפחות 3 שנים רצופות קודם למועד האחרון להגשת ההצעות. 

השכלה    ♣
תואר באדריכלות נוף ופיתוח. על התואר האקדמי להיות מוכר על ידי המל"ג בישראל או תעודת השכלה מחו"ל בצירוף אישור על 

"שקילות התואר" מטעם הוועדה להערכת תארים במשרד החינוך והתרבות. תקף למועד האחרון לרישום למאגר. 
רישום    ♣

רישום תקף נכון למועד האחרון בפנקס המהנדסים והאדריכלים בהתאם להוראות סעיפים 9 ו-11 לחוק המהנדסים והאדריכלים 
תשח"י- 1958. 

רישוי    ♣
רישוי תקף נכון למועד האחרון לרישום למאגר. 

ניסיון   ♣ 
ניסיון מוכח במתן שירותי אדריכלות נוף בחמש מתוך 8 שנים האחרונות שקדמו למועד האחרון לרישום למאגר. 

יש להציג ניסיון של התאגיד או של בעל העוסק המורשה שהנו אדם פרטי. במקרה של עוסק מורשה של אדם פרטי המציג השכלתו 
של עובד מטעמו, יש להציג ניסיון של העוסק המורשה מיום רישומו, ולא של בעל העוסק המורשה או העובד. 

פרויקטים    ♣
שלושה פרויקטים בחמש שנים האחרונות קודם המועד האחרון לרישום למאגר, באדריכלות נוף. יש להציג פרויקטים של התאגיד 
או של בעל העוסק המורשה שהנו אדם פרטי. במקרה של עוסק מורשה של אדם פרטי המציג השכלתו של עובד מטעמו, יש להציג 

פרויקטים של העוסק המורשה מיום רישומו, ולא של בעל העוסק המורשה. 
תיוג מיומנויות בתחום ההתמחות   ♣

תיוג מיומנויות אינו תנאי סף / אינו תנאי חובה. תיעוד מיומנויות יסייע  במהלך תקופת המאגר. יש לתעד שנות ניסיון רלוונטיות 
של התאגיד (חברה או שותפות) או העסק המורשה. נכון למועד האחרון לרישום למאגר. 

6א.   סוקר עצים   
תנאי  סף   ♣

המציע הינו חברה או מציע יחיד בעל ניסיון מוכח של לפחות 3 שנים בתחום של סקירת עצים, יציבות עצים ובטיחות. בעל תואר 
אקדמי ממוסד לימודים מוכר ע"י המל"ג באחד התחומים הבאים: אגרונום או תואר רלוונטי אחר. 

 

מסמכים שיש לצרף לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף -    ♣
- פרופיל המעיד על ניסיון בתחום כנדרש, תיק עבודות, ממליצים 

- במקרה של אדם פרטי בעל עוסק מורשה של האדם הפרטי, או של עובד בעוסק המורשה (יחסי עובד - מעביד ) בעל ותק של  
לפחות 3 שנים רצופות קודם למועד האחרון להגשת ההצעות 
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תכנון  ערים   .7
פרטי בעל/ת התעודה    ♣

בעל התעודה הינו אחד מהבאים: בעל מניות  או שותף בתאגיד (חברה או שותפות) או עובד בתאגיד (יחסי עובד - מעביד) בעל ותק 
שלפחות 3 שנים רצופות קודם למועד האחרון להגשת ההצעות. 

במקרה של אדם פרטי בעל עוסק מורשה של האדם הפרטי בעל העוסק המורשה, או של עובד בעוסק המורשה (יחסי עובד - מעביד) 
בעל ותק שלפחות 3 שנים רצופות קודם למועד האחרון להגשת ההצעות. 

השכלה    ♣
תואר שני בתחום לימודים עירוניים ואזוריים ו/או תכנון ערים ו/או גאוגרפיה ו/או לפחות תואר ראשון באדריכלות. על התואר 
האקדמי להיות מוכר על ידי המל"ג בישראל או תעודת השכלה מחו"ל בצירוף אישור על "שקילות התואר" מטעם הוועדה להערכת 

תארים במשרד החינוך והתרבות. 
תקף למועד האחרון לרישום למאגר. 

רישום    ♣
תיעוד הרישום אינו תנאי סף. ככול ומצורף תיעוד רישום, עליו להיות תקף נכון למועד האחרון לרישום למאגר. מהנדסים ואדריכלים 

– בפנקס המהנדסים והאדריכלים בהתאם להוראות סעיפים 9 ו-11 לחוק המהנדסים והאדריכלים תשח"י - 1958.  
הנדסאי וטכנאי - בפנקס ההנדסאים והטכנאים בהתאם לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג- 2012. 

רישוי    ♣
תיעוד הרישוי אינו תנאי סף. ככול ומצורף תיעוד רישוי, עליו להיות תקף נכון למועד האחרון לרישום למאגר. 

ניסיון    ♣
ניסיון מוכח בתכנון ערים בחמש מתוך 8 שנים האחרונות שקדמו למועד האחרון לרישום למאגר. 

יש להציג ניסיון של התאגיד או של בעל העוסק המורשה שהנו אדם פרטי. במקרה של עוסק מורשה של אדם פרטי המציג השכלתו 
של עובד מטעמו, יש להציג ניסיון של העוסק המורשה מיום רישומו, ולא של בעל העוסק המורשה או העובד. 

פרויקטים    ♣
יש לפרט חמישה פרויקטים בסדרי גודל מגוונים בחמש שנים האחרונות קודם המועד האחרון לרישום למאגר. 

יש להציג פרויקטים של התאגיד או של בעל העוסק המורשה שהנו אדם פרטי. במקרה של עוסק מורשה של אדם פרטי המציג 
השכלתו שלעובד מטעמו, יש להציג פרויקטים של העוסק המורשה מיום רישומו, ולא של בעל העוסק המורשה. 

תיוג מיומנויות בתחום ההתמחות    ♣
תיוג מיומנויות אינו תנאי סף / אינו תנאי חובה. תיעוד מיומנויות יסייע לחברה  במהלך תקופת המאגר. יש לתעד שנות ניסיון 

רלוונטיות של התאגיד (חברה או שותפות) או העסק המורשה. נכון למועד האחרון לרישום למאגר. 
 

אקוסטיקה   .8
פרטי בעל/ת התעודה    ♣

בעל התעודה הינו אחד מהבאים: בעל מניות  או שותף בתאגיד (חברה או שותפות) או עובד בתאגיד (יחסי עובד - מעביד) בעל ותק 
שלפחות 3 שנים רצופות קודם למועד האחרון להגשת ההצעות. 

במקרה של אדם פרטי בעל עוסק מורשה של האדם הפרטי בעל העוסק המורשה, או של עובד בעוסק המורשה (יחסי עובד - מעביד) 
בעל ותק שלפחות 3 שנים רצופות קודם למועד האחרון להגשת ההצעות. 

השכלה    ♣
תואר באחד מהתחומים הבאים: הנדסה אקוסטית, אקוסטיקה סביבתית, הנדסה אזרחית, פיסיקה . 

על התואר האקדמי להיות מוכר על ידי המל"ג בישראל או תעודת השכלה מחו"ל בצירוף אישור על "שקילות התואר" מטעם הוועדה 
להערכת תארים במשרד החינוך והתרבות, תקף למועד האחרון לרישום למאגר. 

הסמכות    ♣
תעודת סיום קורס באקוסטיקה סביבתית מאת מוסד אקדמי מוכר על ידי המל"ג בישראל ו/או ממשרד ממשלתי בישראל. נכון 

למועד האחרון לרישום למאגר. 
רישום    ♣

תיעוד הרישום אינו תנאי סף. ככול ומצורף תיעוד רישום, עליו להיות תקף נכון למועד האחרון לרישום למאגר. מהנדסים ואדריכלים 
- בפנקס המהנדסים והאדריכלים בהתאם להוראות סעיפים 9 ו-11 לחוק המהנדסים והאדריכלים תשח"י - 1958.  
הנדסאי וטכנאי - בפנקס ההנדסאים והטכנאים בהתאם לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג - 2012. 

רישוי    ♣
תיעוד הרישוי אינו תנאי סף. ככול ומצורף תיעוד רישוי, עליו להיות תקף נכון למועד האחרון לרישום למאגר. 

ניסיון    ♣
ניסיון מוכח בייעוץ ותכנון אקוסטי לרבות ביצוע מדידות רעש ו/או רעידות בחמש מתוך 8 שנים האחרונות שקדמו למועד האחרון 

לרישום למאגר . 
יש להציג ניסיון של התאגיד או של בעל העוסק המורשה שהנו אדם פרטי. במקרה של עוסק מורשה של אדם פרטי המציג השכלתו 

של עובד מטעמו, יש להציג ניסיון של העוסק המורשה מיום רישומו, ולא של בעל העוסק המורשה או העובד. 
תיוג מיומנויות בתחום ההתמחות   ♣ 

תיוג מיומנויות אינו תנאי סף / אינו תנאי חובה. תיעוד מיומנויות יסייע  במהלך תקופת המאגר. יש לתעד שנות ניסיון רלוונטיות של 
התאגיד (חברה או שותפות) או העסק המורשה. נכון למועד האחרון לרישום למאגר. 
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ייעוץ ניקוז מים וביוב- מתקני אינסטלציה סניטארית במבנה ומתקן    .9
פרטי בעל/ת התעודה    ♣

בעל התעודה הינו אחד מהבאים: בעל מניות  או שותף בתאגיד (חברה או שותפות) או עובד בתאגיד (יחסי עובד - מעביד) בעל ותק 
שלפחות 3 שנים רצופות קודם למועד האחרון להגשת ההצעות. 

במקרה של אדם פרטי בעל עוסק מורשה של האדם הפרטי בעל העוסק המורשה, או של עובד בעוסק המורשה (יחסי עובד - מעביד) 
בעל ותק שלפחות 3 שנים רצופות קודם למועד האחרון להגשת ההצעות. 

השכלה    ♣
תואר ראשון בהנדסה אזרחית / חקלאות/ סביבתית. על התואר האקדמי להיות מוכר על ידי המל"ג בישראל או תעודת השכלה 

מחו"ל בצירוף אישור על "שקילות התואר" מטעם הוועדה להערכת תארים במשרד החינוך והתרבות . 
תקף למועד האחרון לרישום למאגר. 

הסמכות   ♣ 
תיעוד הרישום אינו תנאי סף. ככול ומצורף תיעוד רישום, עליו להיות תקף נכון למועד האחרון לרישום למאגר. מהנדסים ואדריכלים 

- בפנקס המהנדסים והאדריכלים בהתאם להוראות סעיפים 9 ו-11 לחוק המהנדסים והאדריכלים תשח"י - 1958. 
הנדסאי וטכנאי - בפנקס ההנדסאים והטכנאים בהתאם לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג -2012. 

רישום   ♣ 
תיעוד הרישוי אינו תנאי סף. ככול ומצורף תיעוד רישוי, עליו להיות תקף נכון למועד האחרון לרישום למאגר. 

ניסיון    ♣
ניסיון מוכח במתן שירותי ייעוץ בתחום הניקוז- תשתיות זורמות- מים, ביוב, תיעול וניקוז ואספק מים בתוך מבנה מתקן ידע בתכנון 

מערכות נקזים ביתיים ותעשייתיים במבנה / מתקן ב-5 מתוך 8 השנים שקדמו למועד האחרון לרישום למאגר. 
יש להציג ניסיון של התאגיד או של בעל העוסק המורשה שהנו אדם פרטי. במקרה של עוסק מורשה של אדם פרטי המציג השכלתו 

של עובד מטעמו, יש להציג ניסיון של העוסק המורשה מיום רישומו, ולא של בעל העוסק המורשה או העובד. 
תיוג מיומנויות    ♣

תיוג מיומנויות אינו תנאי סף / אינו תנאי חובה. תיעוד מיומנויות יסייע  במהלך תקופת המאגר. יש לתעד שנות ניסיון רלוונטיות של 
התאגיד (חברה או שותפות) או העסק המורשה. נכון למועד האחרון לרישום למאגר. 

 
ייעוץ  נגישות (מתו"ס ושירות)    .10

פרטי בעל/ת התעודה    ♣
בעל התעודה הינו אחד מהבאים: בעל מניות  או שותף בתאגיד (חברה או שותפות) או עובד בתאגיד (יחסי עובד - מעביד) בעל ותק 

שלפחות 3 שנים רצופות קודם למועד האחרון להגשת ההצעות. 
במקרה של אדם פרטי בעל עוסק מורשה של האדם הפרטי בעל העוסק המורשה, או של עובד בעוסק המורשה (יחסי עובד - מעביד) 

בעל ותק שלפחות 3 שנים רצופות קודם למועד האחרון להגשת ההצעות. 
רישום    ♣

אישור רישום בפנקס המורשים לנגישות מתו"ס וגם נגישות שרות במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים ו/או ממשרד 
הכלכלה וכן רישיון תקף. 

תקף למועד האחרון לרישום למאגר. 
רישוי   ♣

יש לצרף תיעוד רישוי תקף נכון למועד האחרון לרישום למאגר. 
ניסיון    ♣

ניסיון מוכח במתן שירותי ייעוץ בתחום הנגישות ( מבנים/ תשתיות/ סביבה) ובתחום השירות של לפחות 3 שנים בתחום. 
יש להציג ניסיון של התאגיד או של בעל העוסק המורשה שהנו אדם פרטי. במקרה של עוסק מורשה של אדם פרטי המציג השכלתו 

של עובד מטעמו, יש להציג ניסיון של העוסק המורשה מיום רישומו, ולא של בעל העוסק המורשה או העובד. 
תיוג מיומנויות    ♣

תיוג מיומנויות אינו תנאי סף / אינו תנאי חובה. תיעוד מיומנויות יסייע  במהלך תקופת המאגר. יש לתעד שנות ניסיון רלוונטיות 
של התאגיד (חברה או שותפות) או העסק המורשה. נכון למועד האחרון לרישום למאגר. 

 
מתכנן חשמל- תאורת מבנים ורחוב     .11

בעל/ת התעודה    ♣
בעל התעודה הינו אחד מהבאים: בעל מניות  או שותף בתאגיד (חברה או שותפות) או עובד בתאגיד (יחסי עובד - מעביד) בעל ותק 

שלפחות 3 שנים רצופות קודם למועד האחרון להגשת ההצעות. 
במקרה של אדם פרטי בעל עוסק מורשה של האדם הפרטי בעל העוסק המורשה, או של עובד בעוסק המורשה (יחסי עובד - מעביד) 

בעל ותק שלפחות 3 שנים רצופות קודם למועד האחרון להגשת ההצעות. 
השכלה   ♣ 

תואר בהנדסת חשמל. על התואר האקדמי להיות מוכר על ידי המל"ג בישראל או תעודת השכלה מחו"ל בצירוף אישור על "שקילות 
התואר "מטעם הוועדה להערכת תארים במשרד החינוך והתרבות. תקף למועד האחרון לרישום למאגר. 

רישום   ♣ 
רישום תקף נכון למועד האחרון לרישום למאגר. מהנדסים ואדריכלים - בפנקס המהנדסים והאדריכלים בהתאם להוראות סעיפים 

9 ו-11 לחוק המהנדסים והאדריכלים תשח"י- 1958. 
רישוי   ♣ 

רישוי תקף נכון למועד האחרון לרישום למאגר. 
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ניסיון   ♣ 
ניסיון מוכח כמהנדס חשמל בתכנון ובפיקוח על מתקני חשמל ותאורה במרחב הציבורי ובמתקנים ציבוריים ב-5 מתוך 8 השנים 

האחרונות שקדמו למועד האחרון לרישום למאגר . 
יש להציג ניסיון של התאגיד או של בעל העוסק המורשה שהנו אדם פרטי. במקרה של עוסק מורשה של אדם פרטי המציג השכלתו 

של עובד מטעמו, יש להציג ניסיון של העוסק המורשה מיום רישומו, ולא של בעל העוסק המורשה או העובד. 
 

עיצוב תאורה   .12
פרטי בעל/ת התעודה   ♣ 

בעל התעודה הינו אחד מהבאים: בעל מניות  או שותף בתאגיד (חברה או שותפות) או עובד בתאגיד (יחסי עובד - מעביד) בעל ותק 
שלפחות 3 שנים רצופות קודם למועד האחרון להגשת ההצעות. 

במקרה של אדם פרטי בעל עוסק מורשה של האדם הפרטי בעל העוסק המורשה, או של עובד בעוסק המורשה (יחסי עובד - מעביד) 
בעל ותק שלפחות 3 שנים רצופות קודם למועד האחרון להגשת ההצעות. 

 ♣  ניסיון 
ניסיון מוכח בתחום ב-5 מתוך 8 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון לרישום למאגר . 

יש להציג ניסיון של התאגיד או של בעל העוסק המורשה שהנו אדם פרטי. במקרה של עוסק מורשה של אדם פרטי המציג השכלתו 
של עובד מטעמו, יש להציג ניסיון של העוסק המורשה מיום רישומו, ולא של בעל העוסק המורשה או העובד. 

פרויקטים   ♣ 
חמישה פרויקטים שונים בחמש שנים כששניים מהם עיצוב תאורה במרחב הציבורי.  יש להציג פרויקטים של התאגיד או של בעל 
העוסק המורשה שהנו אדם פרטי. במקרה של עוסק מורשה של אדם פרטי המציג השכלתו של עובד מטעמו, יש להציג פרויקטים של 

העוסק המורשה מיום רישומו, ולא של בעל העוסק המורשה או העובד. 
תיוג מיומנויות   ♣ 

תיוג מיומנויות אינו תנאי סף / אינו תנאי חובה. תיעוד מיומנויות יסייע  במהלך תקופת המאגר. יש לתעד שנות ניסיון רלוונטיות 
של התאגיד (חברה או שותפות) או העסק המורשה. נכון למועד האחרון לרישום למאגר. 

 
ייעוץ לנושא הצבת מצלמות    .13

בעל/ת התעודה   ♣ 
בעל התעודה הינו אחד מהבאים: בעל מניות  או שותף בתאגיד (חברה או שותפות) או עובד בתאגיד (יחסי עובד - מעביד) בעל ותק 

שלפחות 3 שנים רצופות קודם למועד האחרון להגשת ההצעות. 
במקרה של אדם פרטי בעל עוסק מורשה של האדם הפרטי בעל העוסק המורשה, או של עובד בעוסק המורשה (יחסי עובד - מעביד) 

בעל ותק שלפחות 3 שנים רצופות קודם למועד האחרון להגשת ההצעות. 
השכלה    ♣

תואר בהנדסת חשמל/ אלקטרוניקה או הנדסאי חשמל / אלקטרוניקה. על התואר האקדמי להיות מוכר על ידי המל"ג בישראל או 
תעודת השכלה מחו"ל בצירוף אישור על "שקילות התואר" מטעם הוועדה להערכת תארים במשרד החינוך והתרבות. תקף למועד 

האחרון לרישום למאגר. 
רישום    ♣

רישום תקף נכון למועד האחרון לרישום למאגר. מהנדסים ואדריכלים - בפנקס המהנדסים והאדריכלים בהתאם להוראות סעיפים 
9 ו-11 לחוק המהנדסים והאדריכלים תשח"י - 1958. הנדסאי וטכנאי- בפנקס ההנדסאים והטכנאים בהתאם לחוק ההנדסאים 

והטכנאים המוסמכים, התשע"ג- 2012. 
רישוי    ♣

רישוי תקף נכון למועד האחרון לרישום למאגר. 
ניסיון   ♣

ניסיון מוכח בייעוץ ותכנון של מצלמות (תנועה, בטחון, מחשוב) ברחבי עיר/ ערים ב-5 מתוך 8 השנים האחרונות שקדמו למועד 
האחרון לרישום למאגר . 

יש להציג ניסיון של התאגיד או של בעל העוסק המורשה שהנו אדם פרטי. במקרה של עוסק מורשה של אדם פרטי המציג השכלתו 
של עובד מטעמו, יש להציג ניסיון של העוסק המורשה מיום רישומו, ולא של בעל העוסק המורשה או העובד. 

 

יועץ מעליות   .14
פרטי בעל/ת התעודה   ♣ 

בעל התעודה הינו אחד מהבאים: בעל מניות  או שותף בתאגיד (חברה או שותפות) או עובד בתאגיד (יחסי עובד - מעביד) בעל ותק 
שלפחות 3 שנים רצופות קודם למועד האחרון להגשת ההצעות. 

במקרה של אדם פרטי בעל עוסק מורשה של האדם הפרטי בעל העוסק המורשה, או של עובד בעוסק המורשה (יחסי עובד - מעביד) 
בעל ותק שלפחות 3 שנים רצופות קודם למועד האחרון להגשת ההצעות. 

השכלה   ♣ 
תואר בהנדסת מכונות. על התואר האקדמי להיות מוכר על ידי המל"ג בישראל או תעודת השכלה מחו"ל בצירוף אישור על "שקילות 

התואר" מטעם הוועדה להערכת תארים במשרד החינוך והתרבות. תקף למועד האחרון לרישום למאגר. 
רישום   ♣ 

רישום תקף נכון למועד האחרון לרישום למאגר. מהנדסים ואדריכלים - בפנקס המהנדסים והאדריכלים בהתאם להוראות סעיפים 
9 ו-11 לחוק המהנדסים והאדריכלים תשח"י-1958.  

רישוי   ♣ 
רישוי תקף נכון למועד האחרון לרישום למאגר. 
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ניסיון    ♣
ניסיון מוכח בתכנון, בפיקוח ובקרה על הקמה ואחזקה למעליות, לרבות ייעוץ, הכנת כתבי כמויות וכתיבת חוות דעת ואומדנים 

בתחום ב-5 מתוך 8 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון לרישום למאגר . 
יש להציג ניסיון של התאגיד או של בעל העוסק המורשה שהנו אדם פרטי. במקרה של עוסק מורשה של אדם פרטי המציג השכלתו 

של עובד מטעמו, יש להציג ניסיון של העוסק המורשה מיום רישומו, ולא של בעל העוסק המורשה או העובד. 
פרויקטים    ♣

שלושה פרויקטים בתכנון ו/או בפיקוח ו/או בקרה על הקמת ו/או אחזקת מעליות בחמש שנים.  יש להציג פרויקטים של התאגיד או 
של בעל העוסק המורשה שהנו אדם פרטי. במקרה של עוסק מורשה של אדם פרטי המציג השכלתו של עובד מטעמו, יש להציג 

פרויקטים של העוסק המורשה מיום רישומו, ולא של בעל העוסק המורשה או העובד. 
 

תכנון מזרקות    .15
פרטי בעל/ת התעודה    ♣

בעל התעודה הינו אחד מהבאים: בעל מניות  או שותף בתאגיד (חברה או שותפות) או עובד בתאגיד (יחסי עובד - מעביד) בעל ותק 
שלפחות 3 שנים רצופות קודם למועד האחרון להגשת ההצעות. 

במקרה של אדם פרטי בעל עוסק מורשה של האדם הפרטי בעל העוסק המורשה, או של עובד בעוסק המורשה (יחסי עובד - מעביד) 
בעל ותק שלפחות 3 שנים רצופות קודם למועד האחרון להגשת ההצעות. 

השכלה   ♣
תעודת השכלה בהנדסת מכונות, הנדסת מים או תואר בביולוגיה. על התואר האקדמי להיות מוכר על ידי המל"ג בישראל או תעודת 

השכלה מחו"ל בצירוף אישור על "שקילות התואר" מטעם הוועדה להערכת תארים במשרד החינוך והתרבות. 
תקף למועד האחרון לרישום למאגר. 

רישום    ♣
תיעוד הרישום אינו תנאי סף. ככול ומצורף תיעוד רישום, עליו להיות תקף נכון למועד האחרון לרישום למאגר. מהנדסים ואדריכלים 
- בפנקס המהנדסים והאדריכלים בהתאם להוראות סעיפים 9 ו-11 לחוק המהנדסים והאדריכלים תשח"י - 1958. הנדסאי וטכנאי 

- בפנקס ההנדסאים והטכנאים בהתאם לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג 2012. 
רישוי    ♣

תיעוד הרישוי אינו תנאי סף. ככול ומצורף תיעוד רישוי, עליו להיות תקף נכון למועד האחרון לרישום למאגר. 
ניסיון    ♣

ניסיון מוכח בתכנון מזרקות, בחמש מתוך 8 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון לרישום למאגר. 
יש להציג ניסיון של התאגיד או של בעל העוסק המורשה שהנו אדם פרטי. במקרה של עוסק מורשה של אדם פרטי המציג השכלתו 

של עובד מטעמו, יש להציג ניסיון של העוסק המורשה מיום רישומו, ולא של בעל העוסק המורשה או העובד. 
פרויקטים    ♣

חמישה פרויקטים של תכנון מזרקות עבור רשויות מקומיות, ששניים מהם על שטח של לפחות אחד דונם, שבוצעו בחמש שנים 
האחרונות שקדמו למועד האחרון לרישום למאגר . 

יש להציג פרויקטים של התאגיד או של בעל העוסק המורשה שהנו אדם פרטי. במקרה של עוסק מורשה של אדם פרטי המציג 
השכלתו שלעובד מטעמו, יש להציג פרויקטים של העוסק המורשה מיום רישומו, ולא של בעל העוסק המורשה. 

 
קורוזיה  וחומרים   .16

פרטי בעל/ת התעודה    ♣
בעל התעודה הינו אחד מהבאים: בעל מניות  או שותף בתאגיד (חברה או שותפות) או עובד בתאגיד (יחסי עובד - מעביד) בעל ותק 

שלפחות 3 שנים רצופות קודם למועד האחרון להגשת ההצעות. 
במקרה של אדם פרטי בעל עוסק מורשה של האדם הפרטי בעל העוסק המורשה, או של עובד בעוסק המורשה (יחסי עובד - מעביד) 

בעל ותק שלפחות 3 שנים רצופות קודם למועד האחרון להגשת ההצעות. 
השכלה    ♣

תעודת השכלה כמהנדס בעל תואר ראשון ושני בהנדסת חומרים או מהנדס בעל תואר ראשון ושני בתכנון קונסטרוקציה/ מתכת. על 
התואר האקדמי להיות מוכר על ידי המל"ג בישראל או תעודת השכלה מחו"ל בצירוף אישור על "שקילות התואר" מטעם הוועדה 

להערכת תארים במשרד החינוך והתרבות. תקף למועד האחרון לרישום למאגר. 
רישום    ♣

רישום תקף נכון למועד האחרון לרישום למאגר. מהנדסים ואדריכלים-בפנקס המהנדסים והאדריכלים בהתאם להוראות סעיפים 
9 ו-11 לחוק המהנדסים והאדריכלים תשח"י- 1958. 

רישוי   ♣
רישוי תקף נכון למועד האחרון לרישום למאגר. 

 ניסיון  ♣
ניסיון מוכח בתכנון וליווי מערכות הגנה מפני קורוזיה ליסודות ואלמנטים מתכתיים (עמודים ותרנים) בשטחים ציבוריים ב-5 מתוך 

8 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון לרישום למאגר . 
יש להציג ניסיון של התאגיד או של בעל העוסק המורשה שהנו אדם פרטי. במקרה של עוסק מורשה של אדם פרטי המציג השכלתו 

של עובד מטעמו, יש להציג ניסיון של העוסק המורשה מיום רישומו, ולא של בעל העוסק המורשה או העובד. 
תיוג מיומנויות    ♣

תיוג מיומנויות אינו תנאי סף / אינו תנאי חובה. תיעוד מיומנויות יסייע  במהלך תקופת המאגר. יש לתעד שנות ניסיון רלוונטיות 
של התאגיד (חברה או שותפות) או העסק המורשה. נכון למועד האחרון לרישום למאגר. 
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ניהול פיקוח ובקרה על פרויקטים   .17
פרטי בעל/ת התעודה    ♣

בעל התעודה הינו אחד מהבאים: בעל מניות  או שותף בתאגיד (חברה או שותפות) או עובד בתאגיד (יחסי עובד - מעביד) בעל ותק 
שלפחות 3 שנים רצופות קודם למועד האחרון להגשת ההצעות. 

במקרה של אדם פרטי בעל עוסק מורשה של האדם הפרטי בעל העוסק המורשה, או של עובד בעוסק המורשה (יחסי עובד - מעביד) 
בעל ותק שלפחות 3 שנים רצופות קודם למועד האחרון להגשת ההצעות. 

השכלה    ♣
תואר בהנדסה אזרחית או הנדסאי אזרחי. על התואר האקדמי להיות מוכר על ידי המל"ג בישראל או תעודת השכלה מחו"ל בצירוף 

אישור על "שקילות התואר" מטעם הוועדה להערכת תארים במשרד החינוך והתרבות. תקף למועד האחרון לרישום למאגר. 
רישום    ♣

רישום תקף נכון למועד האחרון לרישום למאגר. מהנדסים ואדריכלים - בפנקס המהנדסים והאדריכלים בהתאם להוראות סעיפים 
9 ו-11 לחוק המהנדסים והאדריכלים תשח"י - 1958. הנדסאי וטכנאי- בפנקס ההנדסאים והטכנאים בהתאם לחוק ההנדסאים 

והטכנאים המוסמכים, התשע"ג-2012. 
רישוי    ♣

רישוי תקף נכון למועד האחרון לרישום למאגר. 
פרויקטים    ♣

שלושה פרויקטים של ניהול, פיקוח ובקרה בכל התחומים הבאים: מבנים, מבנים לשימור, דרכים ציבוריות לרבות כבישים, הסדרי 
תנועה, בטיחות ותחבורה ציבורית, בחמש שנים.  יש להציג פרויקטים של התאגיד או של בעל העוסק המורשה שהנו אדם פרטי. 
במקרה של עוסק מורשה של אדם פרטי המציג השכלתו של עובד מטעמו, יש להציג פרויקטים של העוסק המורשה מיום רישומו, 

ולא של בעל העוסק המורשה או העובד. 
 

כמאי   .18
פרטי בעל/ת התעודה    ♣

בעל התעודה הינו אחד מהבאים: בעל מניות  או שותף בתאגיד (חברה או שותפות) או עובד בתאגיד (יחסי עובד - מעביד) בעל ותק 
שלפחות 3 שנים רצופות קודם למועד האחרון להגשת ההצעות. 

במקרה של אדם פרטי בעל עוסק מורשה של האדם הפרטי בעל העוסק המורשה, או של עובד בעוסק המורשה (יחסי עובד - מעביד) 
בעל ותק שלפחות 3 שנים רצופות קודם למועד האחרון להגשת ההצעות. 

השכלה    ♣
תואר בהנדסה אזרחית או אדריכלות או הנדסאי בניין . על התואר האקדמי להיות מוכר על ידי המל"ג בישראל או תעודת השכלה 
מחו"ל בצירוף אישור על "שקילות התואר" מטעם הוועדה להערכת תארים במשרד החינוך והתרבות. תקף למועד האחרון לרישום 

למאגר. 
רישום    ♣

רישום תקף נכון למועד האחרון לרישום למאגר. מהנדסים ואדריכלים - בפנקס המהנדסים והאדריכלים בהתאם להוראות סעיפים 
9 ו-11 לחוק המהנדסים והאדריכלים תשח"י - 1958. הנדסאי וטכנאי - בפנקס ההנדסאים והטכנאים בהתאם לחוק ההנדסאים 

והטכנאים המוסמכים, התשע"ג-2012. 
רישוי    ♣

רישוי תקף נכון למועד האחרון לרישום למאגר. 
ניסיון    ♣

ניסיון מוכח בתחום בחמש מתוך 8 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון לרישום למאגר . 
יש להציג ניסיון של התאגיד או של בעל העוסק המורשה שהנו אדם פרטי. במקרה של עוסק מורשה של אדם פרטי המציג השכלתו 

של עובד מטעמו, יש להציג ניסיון של העוסק המורשה מיום רישומו, ולא של בעל העוסק המורשה או העובד. 
פרויקטים    ♣

ניסיון מוכח ככמאי בעשרה פרויקטים בלפחות שלוש רשויות מקומיות/ גופים ציבוריים בחמש שנים.  יש להציג פרויקטים של 
התאגיד או שלבעל העוסק המורשה שהנו אדם פרטי. במקרה של עוסק מורשה של אדם פרטי המציג השכלתו של עובד מטעמו, יש 

להציג פרויקטים של העוסק המורשה מיום רישומו, ולא של בעל העוסק המורשה או העובד. 
 

מתכנן בטיחות אש     .19
פרטי בעל/ת התעודה    ♣

בעל התעודה הינו אחד מהבאים: בעל מניות  או שותף בתאגיד (חברה או שותפות) או עובד בתאגיד (יחסי עובד - מעביד) בעל ותק 
שלפחות 3 שנים רצופות קודם למועד האחרון להגשת ההצעות. 

במקרה של אדם פרטי בעל עוסק מורשה של האדם הפרטי בעל העוסק המורשה, או של עובד בעוסק המורשה (יחסי עובד - מעביד) 
בעל ותק שלפחות 3 שנים רצופות קודם למועד האחרון להגשת ההצעות. 

השכלה    ♣
תעודת קורס נאמני בטיחות אש באישור ובפיקוח של נציבות כבאות והצלה. תקף למועד האחרון לרישום למאגר. 

תקף למועד האחרון לרישום למאגר. 
ניסיון    ♣

ניסיון מוכח וידע בבניית תכניות בטיחות אש בחמש מתוך 8 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון לרישום למאגר לגופים 
ציבוריים, לרבות ניסיון מוכח וידע של דרישות הבטיחות למוסדות חינוך ולמבני ציבור . 
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יש להציג ניסיון של התאגיד או של בעל העוסק המורשה שהנו אדם פרטי. במקרה של עוסק מורשה של אדם פרטי המציג השכלתו 
של עובד מטעמו, יש להציג ניסיון של העוסק המורשה מיום רישומו, ולא של בעל העוסק המורשה או העובד. 

הכנת תכניות בטיחות אש ל -5 רשויות מקומיות, כשלשתיים מהן לפחות הכנת תכנית בטיחות אש גם למוסד חינוך ו/או ציבור, 
בחמש שנים.  יש להציג פרויקטים של התאגיד או של בעל העוסק המורשה שהנו אדם פרטי. במקרה של עוסק מורשה של אדם פרטי 

המציג השכלתו של עובד מטעמו, יש להציג פרויקטים של העוסק המורשה מיום רישומו, ולא של בעל העוסק המורשה או העובד. 
 

יועצי בטיחות   .20
פרטי בעל/ת התעודה    ♣

בעל התעודה הינו אחד מהבאים: בעל מניות  או שותף בתאגיד (חברה או שותפות) או עובד בתאגיד (יחסי עובד - מעביד) בעל ותק 
שלפחות 3 שנים רצופות קודם למועד האחרון להגשת ההצעות. 

במקרה של אדם פרטי בעל עוסק מורשה של האדם הפרטי בעל העוסק המורשה, או של עובד בעוסק המורשה (יחסי עובד - מעביד) 
בעל ותק שלפחות 3 שנים רצופות קודם למועד האחרון להגשת ההצעות. 

השכלה    ♣
ממונה על הבטיחות בעל אישור כשירות תקף נכון למועד האחרון להגשת ההצעות, של מפקח העבודה הראשי בהתאם לתקנות ארגון 

הפיקוח על העבודה ( ממונים על הבטיחות) התשנ"ו- 1996. תקף למועד האחרון לרישום למאגר. 
רישום    ♣

תיעוד הרישום אינו תנאי סף. ככול ומצורף תיעוד רישום, עליו להיות תקף נכון למועד האחרון לרישום למאגר. מהנדסים ואדריכלים 
- בפנקס המהנדסים והאדריכלים בהתאם להוראות סעיפים 9 ו-11 לחוק המהנדסים והאדריכלים תשח"י - 1958. הנדסאי וטכנאי 

- בפנקס ההנדסאים והטכנאים בהתאם לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג.2012- 
רישוי    ♣

תיעוד הרישוי אינו תנאי סף. ככול ומצורף תיעוד רישוי, עליו להיות תקף נכון למועד האחרון לרישום למאגר. 
ניסיון    ♣

ניסיון מוכח כממונה על בטיחות ב-5 מתוך 8 שנים האחרונות שקדמו למועד האחרון לרישום למאגר . 
יש להציג ניסיון של התאגיד או של בעל העוסק המורשה שהנו אדם פרטי. במקרה של עוסק מורשה של אדם פרטי המציג השכלתו 

של עובד מטעמו, יש להציג ניסיון של העוסק המורשה מיום רישומו, ולא של בעל העוסק המורשה או העובד. 
פרויקטים    ♣

מתן שירותים כממונה על הבטיחות ל-2 גופים ציבוריים ב-5 שנים. יש להציג פרויקטים של התאגיד או של בעל העוסק המורשה 
שהנו אדם פרטי. במקרה של עוסק מורשה של אדם פרטי המציג השכלתו של עובד מטעמו, יש להציג פרויקטים של העוסק המורשה 

מיום רישומו, ולאשל בעל העוסק המורשה או העובד. 
תיוג מיומנויות    ♣

תיוג מיומנויות אינו תנאי סף / אינו תנאי חובה. תיעוד מיומנויות יסייע  במהלך תקופת המאגר. יש לתעד שנות ניסיון רלוונטיות של 
התאגיד (חברה או שותפות) או העסק המורשה. נכון למועד האחרון לרישום למאגר. 

 

ייעוץ מיזוג אויר    .21
פרטי בעל/ת התעודה   ♣ 

בעל התעודה הינו אחד מהבאים: בעל מניות  או שותף בתאגיד (חברה או שותפות) או עובד בתאגיד (יחסי עובד - מעביד) בעל ותק 
שלפחות 3 שנים רצופות קודם למועד האחרון להגשת ההצעות. 

במקרה של אדם פרטי בעל עוסק מורשה של האדם הפרטי בעל העוסק המורשה, או של עובד בעוסק המורשה (יחסי עובד - מעביד) 
בעל ותק שלפחות 3 שנים רצופות קודם למועד האחרון להגשת ההצעות.  

השכלה  ♣  
מהנדס או הנדסאי מכונות. על התואר האקדמי להיות מוכר על ידי המל"ג בישראל או תעודת השכלה מחו"ל בצירוף אישור על 

"שקילות התואר" מטעם הוועדה להערכת תארים במשרד החינוך והתרבות. תקף למועד האחרון לרישום למאגר. 
רישום    ♣

רישום תקף נכון למועד האחרון לרישום למאגר. מהנדסים ואדריכלים - בפנקס המהנדסים והאדריכלים בהתאם להוראות סעיפים 
9 ו-11 לחוק המהנדסים והאדריכלים תשח"י - 1985. הנדסאי וטכנאי - בפנקס ההנדסאים והטכנאים בהתאם לחוק ההנדסאים 

והטכנאים המוסמכים, התשע"ג-2012. 
רישוי    ♣

רישוי תקף נכון למועד האחרון לרישום למאגר. 
ניסיון    ♣

 ניסיון מוכח בתכנון, ביצוע ופיקוח עליון על מערכות מיזוג אויר ב-5 מתוך 8 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון לרישום למאגר 
. 

יש להציג ניסיון של התאגיד או של בעל העוסק המורשה שהנו אדם פרטי. במקרה של עוסק מורשה של אדם פרטי המציג השכלתו 
של עובד מטעמו, יש להציג ניסיון של העוסק המורשה מיום רישומו, ולא של בעל העוסק המורשה או העובד. 

פרויקטים    ♣
יש לפרט שלושה פרויקטים של תכנון מיזוג אוויר והכנת מפרטים טכניים למערכות מיזוג אויר והכנת מפרטים טכניים למערכות 
מיזוג אויר בבנייני משרדים ושטחים נלווים בהיקף של לפחות 30,000 מ"ר בכל פרויקט, בחמש שנים. אחד מהפרויקטים כלל גם 
ביקורת מערכות מיזוג אויר קיימות ואיתור כשלים, ביקורת על הקבלן שירות , תכנון מערכות בקרה למערכות המיזוג, תכנון מערכת 
אויר צח, תכנון מפוחים להוצאת עשן, עמידה מול הרשויות בנושא קבלת אישורים ובמיוחד בכל מה שקשור לאישורי כבאות. יש 
להציג פרויקטים של התאגיד או של בעל העוסק המורשה שהנו אדם פרטי. במקרה של עוסק מורשה של אדם פרטי המציג השכלתו 

של עובד מטעמו, יש להציג פרויקטים של העוסק המורשה מיום רישומו, ולא של בעל העוסק המורשה או העובד. 
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ייעוץ  איטום   .22
פרטי בעל/ת התעודה   ♣ 

בעל התעודה הינו אחד מהבאים: בעל מניות  או שותף בתאגיד (חברה או שותפות) או עובד בתאגיד (יחסי עובד - מעביד) בעל ותק 
שלפחות 3 שנים רצופות קודם למועד האחרון להגשת ההצעות. 

במקרה של אדם פרטי בעל עוסק מורשה של האדם הפרטי בעל העוסק המורשה, או של עובד בעוסק המורשה (יחסי עובד - מעביד) 
בעל ותק שלפחות 3 שנים רצופות קודם למועד האחרון להגשת ההצעות. 

השכלה    ♣
תעודת השכלה בהנדסאי/ תואר בהנדסת בניין/ אזרחית או אדריכל ו/או בעל תעודת אוטם מורשה מטעם מכון התקנים. על התואר 
האקדמי להיות מוכר על ידי המל"ג בישראל או תעודת השכלה מחו"ל בצירוף אישור על "שקילות התואר" מטעם הוועדה להערכת 

תארים במשרד החינוך והתרבות . 
תקף למועד האחרון לרישום למאגר. 

רישום    ♣
תיעוד הרישום אינו תנאי סף. ככול ומצורף תיעוד רישום, עליו להיות תקף נכון למועד האחרון לרישום למאגר. מהנדסים 

ואדריכלים- בפנקס המהנדסים והאדריכלים בהתאם להוראות סעיפים 9 ו-11 לחוק המהנדסים והאדריכלים תשח"י - 1958.  
הנדסאי וטכנאי - בפנקס ההנדסאים והטכנאים בהתאם לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג -2012. 

רישוי    ♣
תיעוד הרישוי אינו תנאי סף. ככול ומצורף תיעוד רישוי, עליו להיות תקף נכון למועד האחרון לרישום למאגר. 

ניסיון   ♣
ניסיון מוכח בתחום איטום לרבות גגות ומבנים, ב-5 מתוך 8 שנים האחרונות שקדמו למועד האחרון לרישום למאגר. 

יש להציג ניסיון של התאגיד או של בעל העוסק המורשה שהנו אדם פרטי. במקרה של עוסק מורשה של אדם פרטי המציג השכלתו 
של עובד מטעמו, יש להציג ניסיון של העוסק המורשה מיום רישומו, ולא של בעל העוסק המורשה או העובד. 

 

ייעוץ/ תכנון תנועה, דרכים ותחבורה      .23
פרטי בעל/ת התעודה   ♣ 

בעל התעודה הינו אחד מהבאים: בעל מניות  או שותף בתאגיד (חברה או שותפות) או עובד בתאגיד (יחסי עובד - מעביד) בעל ותק 
שלפחות 3 שנים רצופות קודם למועד האחרון להגשת ההצעות. 

במקרה של אדם פרטי בעל עוסק מורשה של האדם הפרטי בעל העוסק המורשה, או של עובד בעוסק המורשה (יחסי עובד - מעביד) 
בעל ותק שלפחות 3 שנים רצופות קודם למועד האחרון להגשת ההצעות. 

השכלה    ♣
תואר ראשון באדריכלות/ תואר בהנדסת תחבורה/ תכנון תנועה ותחבורה/ אזרחית/ תכנון ערים/ גיאוגרפיה עם התמחות בתחבורה, 
על התואר האקדמי להיות מוכר על ידי המל"ג בישראל או תעודת השכלה מחו"ל בצירוף אישור על "שקילות התואר" מטעם הוועדה 

להערכת תארים במשרד החינוך והתרבות. תקף למועד האחרון לרישום למאגר. 
רישום    ♣

תיעוד הרישום אינו תנאי סף. ככול ומצורף תיעוד רישום, עליו להיות תקף נכון למועד האחרון לרישום למאגר. מהנדסים ואדריכלים 
- בפנקס המהנדסים והאדריכלים בהתאם להוראות סעיפים 9 ו-11 לחוק המהנדסים והאדריכלים תשח"י - 1958.  
הנדסאי וטכנאי - בפנקס ההנדסאים והטכנאים בהתאם לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג -2012. 

רישוי    ♣
תיעוד הרישוי אינו תנאי סף. ככול ומצורף תיעוד רישוי, עליו להיות תקף נכון למועד האחרון לרישום למאגר. 

ניסיון    ♣
ניסיון מוכח בתחום ב-5 מתוך 8 שנים האחרונות שקדמו למועד האחרון לרישום למאגר . 

יש להציג ניסיון של התאגיד או של בעל העוסק המורשה שהנו אדם פרטי. במקרה של עוסק מורשה של אדם פרטי המציג השכלתו 
של עובד מטעמו, יש להציג ניסיון של העוסק המורשה מיום רישומו, ולא של בעל העוסק המורשה או העובד. 

פרויקטים    ♣
שני פרויקטים בתחום ב-5 שנים. יש להציג פרויקטים של התאגיד או של בעל העוסק המורשה שהנו אדם פרטי. במקרה של עוסק 
מורשה שלאדם פרטי המציג השכלתו של עובד מטעמו, יש להציג פרויקטים של העוסק המורשה מיום רישומו, ולא של בעל העוסק 

המורשה או העובד. 
תיוג מיומנויות    ♣

תיוג מיומנויות אינו תנאי סף / אינו תנאי חובה. תיעוד מיומנויות יסייע  במהלך תקופת המאגר. יש לתעד שנות ניסיון רלוונטיות של 
התאגיד (חברה או שותפות) או העסק המורשה. נכון למועד האחרון לרישום למאגר. 

 

הנדסת קרקע, ביסוס וגיאולוגיה    .24
פרטי בעל/ת התעודה    ♣

בעל התעודה הינו אחד מהבאים: בעל מניות  או שותף בתאגיד (חברה או שותפות) או עובד בתאגיד (יחסי עובד - מעביד) בעל ותק 
שלפחות 3 שנים רצופות קודם למועד האחרון להגשת ההצעות. 

במקרה של אדם פרטי בעל עוסק מורשה של האדם הפרטי בעל העוסק המורשה, או של עובד בעוסק המורשה (יחסי עובד - מעביד) 
בעל ותק שלפחות 3 שנים רצופות קודם למועד האחרון להגשת ההצעות. 
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השכלה    ♣
תואר בהנדסה אזרחית עם התמחות בתחום הנדסת קרקע/ ביסוס ( גיאולוגיה/ הנדסת קרקע). על התואר האקדמי להיות מוכר על 
ידי המל"ג בישראל או תעודת השכלה מחו"ל בצירוף אישור על "שקילות התואר" מטעם הוועדה להערכת תארים במשרד החינוך 

והתרבות . 
תקף למועד האחרון לרישום למאגר. 

רישום    ♣
רישום תקף נכון למועד האחרון לרישום למאגר. מהנדסים ואדריכלים - בפנקס המהנדסים והאדריכלים בהתאם להוראות סעיפים 

9 ו-11 לחוק המהנדסים והאדריכלים תשח"י - 1958.  
רישוי   ♣

רישוי תקף נכון למועד האחרון לרישום למאגר. 
ניסיון    ♣

למען הסר ספק, תנאי הסף הבאים מצרפיים ויש לקיים את שניהם: 
יש לפרט ניסיון מוכח בתכנון ביסוס קרקע ומבנים הנדסיים ב- 5 מתוך 8 השנים שקדמו למועד האחרון לרישום למאגר.   .1

יש לפרט ניסיון מוכח בתכנון ייצוב קרקע בלפחות 10 פרויקטים.   .2
יש להציג ניסיון של התאגיד או של בעל העוסק המורשה שהנו אדם פרטי. במקרה של עוסק מורשה של אדם פרטי המציג 

השכלתו של עובד מטעמו, יש להציג ניסיון של העוסק המורשה מיום רישומו, ולא של בעל העוסק המורשה או, העובד. 
 

אגרונומיה   .25
פרטי בעל/ת התעודה    ♣

בעל התעודה הינו אחד מהבאים: בעל מניות  או שותף בתאגיד (חברה או שותפות) או עובד בתאגיד (יחסי עובד - מעביד) בעל ותק 
שלפחות 3 שנים רצופות קודם למועד האחרון להגשת ההצעות. 

במקרה של אדם פרטי בעל עוסק מורשה של האדם הפרטי בעל העוסק המורשה, או של עובד בעוסק המורשה (יחסי עובד - מעביד) 
בעל ותק שלפחות 3 שנים רצופות קודם למועד האחרון להגשת ההצעות. 

השכלה    ♣
תואר ראשון במדעי החקלאות/ מדעי הצמח/ אגרונומיה. על התואר האקדמי להיות מוכר על ידי המל"ג בישראל או תעודת השכלה 

מחו"ל בצירוף אישור על "שקילות התואר" מטעם הוועדה להערכת תארים במשרד החינוך והתרבות . 
תקף למועד האחרון לרישום למאגר. 

ניסיון    ♣
ניסיון מוכח במתן שירותי ייעוץ ותכנון בתחום האגרונומיה ב-3 מתוך 5 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון לרישום למאגר. 

יש להציג ניסיון של התאגיד או של בעל העוסק המורשה שהנו אדם פרטי. במקרה של עוסק מורשה של אדם פרטי המציג השכלתו 
של עובד מטעמו, יש להציג ניסיון של העוסק המורשה מיום רישומו, ולא של בעל העוסק המורשה או העובד. 

 

ייעוץ תיירות    .26
בעל/ת התעודה    ♣

בעל התעודה הינו אחד מהבאים: בעל מניות  או שותף בתאגיד (חברה או שותפות) או עובד בתאגיד (יחסי עובד - מעביד) בעל ותק 
שלפחות 3 שנים רצופות קודם למועד האחרון להגשת ההצעות. 

במקרה של אדם פרטי בעל עוסק מורשה של האדם הפרטי בעל העוסק המורשה, או של עובד בעוסק המורשה (יחסי עובד - מעביד) 
בעל ותק שלפחות 3 שנים רצופות קודם למועד האחרון להגשת ההצעות. 

השכלה    ♣
תואר ראשון במדעי החברה/ רוח או תואר במוסדות להשכלה גבוהה רלוונטיות לתחום התיירות. על התואר האקדמי להיות מוכר 
על ידי המל"ג בישראל או תעודת השכלה מחו"ל בצירוף אישור על "שקילות התואר" מטעם הוועדה להערכת תארים במשרד החינוך 

והתרבות. תקף למועד האחרון לרישום למאגר. 
ניסיון    ♣

ניסיון מוכח בייעוץ בתחום התיירות לגופים ציבוריים , ב-3 מתוך 5 שנים האחרונות שקדמו למועד האחרון לרישום למאגר. 
יש להציג ניסיון של התאגיד או של בעל העוסק המורשה שהנו אדם פרטי. במקרה של עוסק מורשה של אדם פרטי המציג השכלתו 

של עובד מטעמו, יש להציג ניסיון של העוסק המורשה מיום רישומו, ולא של בעל העוסק המורשה או העובד. 
שלושה פרויקטים בתחום לגופים ציבוריים בחמש שנים.  יש להציג פרויקטים של התאגיד או של בעל העוסק המורשה שהנו אדם 
פרטי. במקרה של עוסק מורשה של אדם פרטי המציג השכלתו של עובד מטעמו, יש להציג פרויקטים של העוסק המורשה מיום 

רישומו, ולא של בעל העוסק המורשה או העובד. 
 

יעוץ  לוגיסטי    .27
פרטי בעל/ת התעודה    ♣

בעל התעודה הינו אחד מהבאים: בעל מניות  או שותף בתאגיד (חברה או שותפות) או עובד בתאגיד (יחסי עובד - מעביד) בעל ותק 
שלפחות 3 שנים רצופות קודם למועד האחרון להגשת ההצעות. 

במקרה של אדם פרטי בעל עוסק מורשה של האדם הפרטי בעל העוסק המורשה, או של עובד בעוסק המורשה (יחסי עובד - מעביד) 
בעל ותק שלפחות 3 שנים רצופות קודם למועד האחרון להגשת ההצעות. 

תואר ראשון במדעי החברה/ רוח/ הנדסה/ תחבורה. על התואר האקדמי להיות מוכר על ידי המל"ג בישראל או תעודת השכלה 
מחו"ל בצירוף אישור על "שקילות התואר" מטעם הוועדה להערכת תארים במשרד החינוך והתרבות . 

תקף למועד האחרון לרישום למאגר. 
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רישום    ♣
תיעוד הרישום אינו תנאי סף. ככול ומצורף תיעוד רישום, עליו להיות תקף נכון למועד האחרון לרישום למאגר. מהנדסים ואדריכלים 
- בפנקס המהנדסים והאדריכלים בהתאם להוראות סעיפים 9 ו-11 לחוק המהנדסים והאדריכלים תשח"י - 1958. הנדסאי וטכנאי 

- בפנקס ההנדסאים והטכנאים בהתאם לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג -2012. 
רישוי    ♣

תיעוד הרישוי אינו תנאי סף. ככול ומצורף תיעוד רישוי, עליו להיות תקף נכון למועד האחרון לרישום למאגר. 
ניסיון    ♣

ניסיון מוכח במתן שירותי ייעוץ לוגיסטי בתחומים שונים, ב- 3 מתוך 5 שנים האחרונות שקדמו למועד האחרון לרישום למאגר. 
יש להציג ניסיון של התאגיד או של בעל העוסק המורשה שהנו אדם פרטי. במקרה של עוסק מורשה של אדם פרטי המציג השכלתו 

של עובד מטעמו, יש להציג ניסיון של העוסק המורשה מיום רישומו, ולא של בעל העוסק המורשה או העובד. 
תיוג מיומנויות   ♣

תיוג מיומנויות אינו תנאי סף / אינו תנאי חובה. תיעוד מיומנויות יסייע  במהלך תקופת המאגר. יש לתעד שנות ניסיון רלוונטיות של 
התאגיד (חברה או שותפות) או העסק המורשה. נכון למועד האחרון לרישום למאגר. 

 

שמאי מקרקעין   .28
פרטי בעל/ת התעודה   ♣

בעל התעודה הינו אחד מהבאים: בעל מניות  או שותף בתאגיד (חברה או שותפות) או עובד בתאגיד (יחסי עובד - מעביד) בעל ותק 
שלפחות 3 שנים רצופות קודם למועד האחרון להגשת ההצעות. 

במקרה של אדם פרטי בעל עוסק מורשה של האדם הפרטי בעל העוסק המורשה, או של עובד בעוסק המורשה (יחסי עובד - מעביד) 
בעל ותק שלפחות 5 שנים רצופות קודם למועד האחרון להגשת ההצעות. 

ניסיון ורישום    ♣
שמאי מקרקעין מוסמך בעל רישיון שמאי מקרקעין כדין. ניסיון מעל 5 שנים כשמאי פעיל. 

תיאור השירות   ♣
הכנת חו"ד שומות מקרקעין למכירה/חכירה/השכרה/דמי מפתח/ אחר של  הנכסים בבעלות החברה והנכסים המנוהלים ע"י החברה. 

הכנת השומות תתבצענה בהתאמה  
מלאה לגופים המאשרים:  הרשות המקומית, ועדת בניין עיר, מינהל מקרקעי ישראל רשות העתיקות וכל  גוף אחר.  

תעריפי השומה כפופים למחירון מינהל מקרקעי ישראל שיפורסם מעת לעת או מחירון אחר  
הנמוך מבניהם. תיקוני שומה ללא עלות נוספת.   

 

מודד מוסמך    .29
פרטי בעל/ת התעודה   ♣

בעל התעודה הינו אחד מהבאים: בעל מניות  או שותף בתאגיד (חברה או שותפות) או עובד בתאגיד (יחסי עובד - מעביד) בעל ותק 
שלפחות 5 שנים רצופות קודם למועד האחרון להגשת ההצעות. 

במקרה של אדם פרטי בעל עוסק מורשה של האדם הפרטי בעל העוסק המורשה, או של עובד בעוסק המורשה (יחסי עובד - מעביד) 
בעל ותק שלפחות 5 שנים רצופות קודם למועד האחרון להגשת ההצעות. 

ניסיון    ♣
מודד מוסמך  בעל רישיון לעסוק כמודד מוסמך כדין. ניסיון מעל 5 שנים כמודד מוסמך פעיל.   

תיאור השירות   ♣
מדידות לצורכי תכנון להיתר בנייה, מדידת מבנים עתיקים, סריקה תלת מימדית של מבנים היסטוריים, אתרים   (1

ארכיאולוגיים.  מדידות להכנת תכניות מפורטות (תב"ע) בפורמט מבא"ת מדידות לצורכי רישום, רישום פרצלציה ורישום 
כבית משותף. מדידות והכנת בתים משותפים.  

הכנת תכניות מדידה לפי דרישה למכירה/חכירה/השכרה/דמי מפתח/אחר  של הנכסים בבעלות  החברה והנכסים המנוהלים   (2
ע"י החברה. התוכניות תתבצענה בכפוף לדרישות המשתנות לעיל. תוכניות  המדידה ישלחו בקבצי PDF ובקצבי אוטוקד 

  .DWG כדוגמת
 

אדריכל /מהנדס/הנדסאי    .30
פרטי בעל/ת התעודה    ♣

בעל התעודה הינו אחד מהבאים: בעל מניות  או שותף בתאגיד (חברה או שותפות) או עובד בתאגיד (יחסי עובד - מעביד) בעל ותק 
שלפחות 3 שנים רצופות קודם למועד האחרון להגשת ההצעות. 

במקרה של אדם פרטי בעל עוסק מורשה של האדם הפרטי בעל העוסק המורשה, או של עובד בעוסק המורשה (יחסי עובד - מעביד) 
בעל ותק שלפחות 3 שנים רצופות קודם למועד האחרון להגשת ההצעות. 

תואר אקדמי מוכר על ידי המל"ג בישראל או תעודת השכלה מחו"ל בצירוף אישור על "שקילות התואר" מטעם הוועדה להערכת 
תארים במשרד החינוך. 

תקף למועד האחרון לרישום למאגר. 
ניסיון    ♣

בעל רישיון כדין. ניסיון מעל 5 שנים פעיל. 
תיאור השירות   ♣

מתן חו"ד תכנונית. למכירה/חכירה/השכרה/דמי מפתח/אחר  של הנכסים בבעלות  החברה והנכסים המנוהלים ע"י החברה. חוות 
הדעת תינתן עפ"י כל התוכניות שבתוקף ובהתאמה מלאה לגופים המאשרים: הרשות המקומית, ועדת בניין עיר, מינהל מקרקעי 
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ישראל רשות העתיקות וכל  גוף אחר. התעריף  כפוף למחירון מינהל מקרקעי ישראל שיפורסם מעת לעת או מחירון אחר הנמוך 
מבניהם. תיקוני שומה ללא עלות  נוספת. 

 

חוקר יכולת כלכלית   .31 
ניסיון    ♣

   כל אדם או גוף הרשאים לעסוק בתחום עפ"י דין. ניסיון מעל 5 שנים. 
תיאור השירות   ♣

מתן חוות דעת כלכלית אודות אדם, חברה או כל גוף אחר, החב לחברה בתשלום: חובות דמי  שכירות/חכירה/אחר. בדיקת כל נכסיו 
של החייב: רשם המקרקעין, רשם החברות, בנקים, חברות ביטוח, קופות גמל, מעסיקים וכו'  איסוף החומר הרלוונטי יעשה בכל 

האמצעים הכשרים עפ"י דין .                                           
   

 

מכוני העתקות והדפסות .32
תנאי סף   ♣

מכון העתקות עם ניסיון של 10 שנים.  
תיאור השירות   ♣

הדפסת תכניות מדידה בכל הגדלים/ חוברות וכריכתם / אחר. כל קובץ שיוזמן וישלח לנותן השירות יתקבל במשרדי החברה תוך 3 
שעות מהקריאה, צילום תכניות, מפות, הפקת תכניות, הדמיות, דאו"ת , שירות וסריקה.     

י   
 

ייעוץ פיננסי / כלכל .33
תנאי סף   ♣

ניסיון של 5 שנים לפחות בתחום התפקיד .   א. 
תואר אקדמי ממוסד לימודים מוכר ע"י המל"ג באחד מהתחומים הבאים: כלכלה , מנהל עסקים ו/או תעודת רו"ח מוסמך.  ב. 

במידה והמציע חברה -על בעל החברה לעמוד בתנאי הסף א' ו-ב'.  ג. 
מסמכים שיש לצרף לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף    ♣

קורות חיים המעידים על ניסיון של לפחות 5שנים ואישורים המעידים על   לפחות שלושה  פרויקטים בתחום התפקיד.    א.
תצלום תעודה המעידה על עמידה בתנאי סף ב'.  ב. 

במידה והמציע חברה , אישורים המעידים על עמידה של בעליה ו/או אחד מהשותפים בה, בתנאי סף א' ו ב'. ופרופיל חברה  ג. 
ורשימת ממליצים. 

יועץ במיסוי נדל"ן לרבות תחום המיסוי המוניציפאלי   .34
תנאי סף   ♣

ניסיון של 5 שנים לפחות   בתחום התפקיד .   א. 
ב.  תואר אקדמי ממוסד לימודים מוכר ע"י המל"ג באחד מהתחומים הבאים: כלכלה , מנהל עסקים, עו"ד  ו/או תעודת רו"ח 

מוסמך.  
במידה והמציע חברה -על בעל החברה לעמוד בתנאי הסף א' ו-ב'.  ג. 

 

מסמכים שיש לצרף לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף    ♣
קורות חיים המעידים על ניסיון של לפחות 5 שנים  ואישורים המעידים על   לפחות שלושה  פרויקטים בתחום התפקיד.   א. 

תצלום תעודה המעידה על עמידה בתנאי סף ב'.  ב. 
במידה והמציע חברה , אישורים המעידים על עמידה של בעליה ו/או אחד מהשותפים בה, בתנאי סף א' ו ב'. ופרופיל חברה  ג. 

ורשימת ממליצים. 
 

יועץ להתייעלות וצמצום הוצאות    .35
תנאי סף   ♣

ניסיון של 5 שנים לפחות   בתחום התפקיד .   א. 
תואר אקדמי ממוסד לימודים מוכר ע"י המל"ג באחד מהתחומים הבאים: כלכלה , מנהל עסקים, עו"ד  ו/או תעודת רו"ח  ב. 

מוסמך.  
במידה והמציע חברה -על בעל החברה לעמוד בתנאי הסף א' ו-ב'.  ג. 

מסמכים שיש לצרף לצורך הוכחת עמידה  בתנאי סף    ♣
קורות חיים המעידים על ניסיון של לפחות 5 שנים בתחום התפקיד.   א. 

תואר אקדמי ממוסד לימודים מוכר ע"י המל"ג באחד מהתחומים הבאים: כלכלה, מנהל עסקים, ו/או תעודת רו"ח מוסמך.  ב. 
במידה והמציע חברה ,  על בעל החברה לעמוד בנאי הסף א' ו ב'.  ג. 

 

יועץ פנסיה   .36
תנאי סף   ♣

5 שנים לפחות   בתחום התפקיד .    א.
תואר אקדמי ממוסד לימודים מוכר ע"י המל"ג באחד מהתחומים הבאים: כלכלה , מנהל עסקים ו/או תעודת רו"ח מוסמך  ב. 

ו/או תעודת   יועץ מס. 
רישיון בתוקף לעסוק ביעוץ פנסיוני.  ג. 

במידה והמציע חברה -על בעל החברה לעמוד בתנאי הסף א' - ג.  ד. 
יווק   

 

יעוץ אסטרטגי בתחום הש .37
תנאי סף   ♣

ניסיון של 5 שנים לפחות   בתחום התפקיד .   א. 
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תואר אקדמי ממוסד לימודים מוכר ע"י המל"ג באחד מהתחומים הבאים: כלכלה , מנהל עסקים, משפטים ו/או תעודת   ב. 
             רו"ח מוסמך. 

במידה והמציע חברה- על בעל החברה לעמוד בתנאי הסף א' ו ב'.   ג.
מסמכים שיש לצרף לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף    ♣

קורות חיים המעידים על ניסיון של לפחות 5שנים  ואישורים המעידים על לפחות שלושה  פרויקטים בתחום התפקיד.   א. 
תצלום תעודה המעידה על עמידה בתנאי סף ב'.  ב. 

במידה והמציע חברה , אישורים המעידים על עמידה של בעליה ו/או אחד מהשותפים בה, בתנאי סף א' - ב'. ופרופיל חברה  ג. 
ורשימת ממליצים. 

 

 
ייעוץ אסטרטגי  המתמחה במגזר הציבורי.  .38 

תנאי סף   ♣
ניסיון של 5 שנים לפחות   בתחום התפקיד .    א.

תואר אקדמי ממוסד לימודים מוכר ע"י המל"ג באחד מהתחומים הבאים: כלכלה , מנהל עסקים, משפטים ו/או תעודת רו"ח  ב. 
מוסמך. 

במידה והמציע חברה -על בעל החברה לעמוד בתנאי הסף א' ו ב'.   ג.
מסמכים שיש לצרף לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף    ♣

קורות חיים המעידים על ניסיון של לפחות 5שנים  ואישורים המעידים על לפחות שלושה  פרויקטים בתחום התפקיד.   א. 
תצלום תעודה המעידה על עמידה בתנאי סף ב'.  ב. 

במידה והמציע חברה , אישורים המעידים על עמידה של בעליה ו/או אחד מהשותפים בה, בתנאי סף א' –ב'. ופרופיל חברה  ג. 
ורשימת ממליצים. 

יווק   
 

יעוץ אסטרטגי בתחום הש .39
תנאי סף   ♣

ניסיון של 5 שנים לפחות   בתחום התפקיד .    א.
תואר אקדמי ממוסד לימודים מוכר ע"י המל"ג באחד מהתחומים הבאים: כלכלה , מנהל עסקים, משפטים ו/או תעודת   ב. 

         רו"ח מוסמך. 
במידה והמציע חברה- על בעל החברה לעמוד בתנאי הסף א' ו ב'.  ג. 

מסמכים שיש לצרף לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף    ♣
קורות חיים המעידים על ניסיון של לפחות 5שנים  ואישורים המעידים על לפחות שלושה  פרויקטים בתחום התפקיד.   א. 

תצלום תעודה המעידה על עמידה בתנאי סף ב'.  ב. 
במידה והמציע חברה , אישורים המעידים על עמידה של בעליה ו/או אחד מהשותפים בה, בתנאי סף א' - ב'. ופרופיל חברה  ג. 

ורשימת ממליצים. 

   
 

ייעוץ ארגוני .40
תנאי סף   ♣

ניסיון של 5 שנים לפחות   בתחום התפקיד .   א. 
תואר אקדמי ממוסד לימודים מוכר ע"י המל"ג באחד מהתחומים הבאים: כלכלה ,פסיכולוגיה, מנהל עסקים ו/או תעודת  ב. 

רו"ח מוסמך. 
במידה והמציע חברה -על בעל החברה לעמוד בתנאי הסף א' ו ב'.   ג.

מסמכים שיש לצרף לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף    ♣
קורות חיים המעידים על ניסיון של לפחות 5 שנים  ואישורים המעידים על לפחות שלושה  פרויקטים בתחום התפקיד.   א. 

תצלום תעודה המעידה על עמידה בתנאי סף ב'.  ב. 
במידה והמציע חברה , אישורים המעידים על עמידה של בעליה ו/או אחד מהשותפים בה, בתנאי סף א' - ב'. ופרופיל חברה  ג. 

ורשימת ממליצים. 
 

ט   
 

יועץ בבניית אתר אינטרנ .41
תנאי סף   ♣

עיצוב ופיתוח אתרים לחברות גדולות או לחברות ממשלתיות,  בעל תואר אקדמאי ממוסד לימודים מוכר ע"י המל"ג באחד התחומים 
הבאים: כלכלה, פסיכולוגיה, מנהל עסקים, תקשורת, פרסום ושיווק. בעל ניסיון של 5 שנים לפחות ועם ידע בניהול פרויקטים ,עיצוב 

אתרים וצוות פיתוח יועץ מחשוב ומערכות מידע, תכנות בטכנולוגיות אינטרנט מתקדמות ו/או תואר רלוונטי אחר. 
מסמכים שיש לצרף לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף    ♣

פרופיל חברה המעידים על ניסיון בתחום כנדרש.  
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ניו מדיה   .42
תנאי סף   ♣

המציע בעל ניסיון מוכח של לפחות 3 שנים בתחום ניהול ניו מדיה, ניהול קמפיינים ממומנים: פייסבוק, אינסטגרם, גוגל, מיני 
סייטים ופלטפורמות ניו מדיה נוספות לפי הצורך. בעל תואר אקדמאי ממוסד לימודים מוכר ע"י המל"ג באחד התחומים הבאים: 

כלכלה, פסיכולוגיה, מנהל עסקים, תקשורת, פרסום ושיווק ו/או תואר רלוונטי אחר. 
מסמכים שיש לצרף לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף    ♣

פרופיל חברה המעידים על ניסיון בתחום כנדרש. 
יועץ/ספק/מנהל פרסום, מגוון מדיות: טלוויזיה, רדיו, עיתונות, שילוט, דיגיטל וכד' כולל רכש מדיה   .43

תנאי סף   ♣
המציע בעל ניסיון מוכח של לפחות 5 שנים בתחום אספקת שירותי פרסום/ניהול/יעוץ בתחום כולל ניהול קמפיינים עם תוצאות 
עמידה ביעדים, עלות/תועלת ללקוח, בעל תואר אקדמאי ממוסד לימודים מוכר ע"י המל"ג באחד התחומים הבאים: כלכלה, 

פסיכולוגיה, מנהל עסקים, תקשורת, פרסום ושיווק ו/או תואר רלוונטי אחר. 
מסמכים שיש לצרף לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף    ♣

פרופיל חברה המעידים על ניסיון בתחום כנדרש. 
 

יועץ/ספק/מנהל עיצוב (וגרפיקה)   .44
תנאי סף   ♣

המציע בעל ניסיון מוכח של לפחות 3 שנים בתחום העיצוב לפרויקטים בחברות בינוניות למגוון מדיות ואמצעי פרסום: 
עלונים, מודעות פרסום, באנרים, שילוט, מוצרים דיגיטליים ועוד 

מסמכים שיש לצרף לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף    ♣
פרופיל חברה המעיד על ניסיון בתחום כנדרש, תיק עבודות וממליצים. 

 
יועץ/ספק לשירותי צילום: וידאו, סטילס כולל מענה ליו טיוב   .45

תנאי סף   ♣
המציע בעל ניסיון מוכח לפחות 3 שנים בתחום צילום וידאו, סטילס, עריכת סרטים לחברות בתחום התיירות 

מסמכים שיש לצרף לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף    ♣
פרופיל חברה המעידים על ניסיון בתחום כנדרש, תיק עבודות. 

 
 

יועץ/ספק בתחום אימוני מכירות ושירות    .46
תנאי סף   ♣

המציע בעל ניסיון של לפחות 3 שנים בתחום ייעוץ ואימון מכירות ושירות לחברות בינוניות וגדולות העוסקות בשירות ומכירות 
פרונטלי וטלפוני. בעל תואר אקדמאי ממוסד לימודים מוכר ע"י המל"ג באחד התחומים הבאים: כלכלה, פסיכולוגיה, מנהל עסקים, 

תקשורת, פרסום ושיווק ו/או תואר רלוונטי אחר. 
מסמכים שיש לצרף לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף    ♣

פרופיל חברה המעידים על ניסיון בתחום כנדרש. 
 
 

יועץ מחשוב ומערכות מידע   .47
תנאי סף   ♣

המציע ואם המציע הוא חברה אז היועץ המוצע מטעם החברה בעל ניסיון קודם של 3 שנים לפחות בתחום מערכות מידע ברשות 
 המקומיות. 

מסמכים שיש לצרף לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף    ♣
פרופיל חברה המעידים על ניסיון בתחום כנדרש. 

מסמכים שיש לצרף לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף    ♣
פרופיל חברה המעידים על ניסיון בתחום כנדרש. 

 
מורה דרך    .48

פרטי בעל/ת התעודה   ♣ 
מורה דרך המחזיק תעודת מורה דרך מוסמך ותקף מטעם משרד התיירות. 

רישוי   ♣ 
רישיון תקף  ליום הרישום במאגר. 

ניסיון   ♣ 
ניסיון מוכח בהדרכת תיירים מהארץ ומחו"ל עם לפחות 3 שנות ניסיון.  יש להציג ניסיון של התאגיד או של בעל העוסק המורשה 
שהנו אדם פרטי. במקרה של עוסק מורשה של אדם פרטי המציג השכלתו של עובד מטעמו, יש להציג ניסיון של העוסק המורשה 

מיום רישומו, ולא של בעל העוסק המורשה או העובד. 
שפות מורשות להדרכה   ♣ 

  בעל תעודה להדרכה בשפות נוספות לעברית 
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אקטואר    .49
פרטי בעל/ת התעודה   ♣ 

בעל התעודה של בוגר באחד מהתחומים הבאים: סטטיסטיקה, מתמטיקה או חשבונאות מאחת האוניברסיטאות או המכללות 
המוכרת על ידי המל"ג בישראל. 

רישום   ♣ 
תיעוד הרישום אינו תנאי סף.  

רישוי   ♣ 
תיעוד הרישוי אינו תנאי סף. ככול ומצורף תיעוד רישוי, עליו להיות תקף נכון למועד האחרון לרישום למאגר. 

ניסיון   ♣ 
ניסיון מוכח במתן שירותי אקטואריה , ב-5 מתוך 10 שנים האחרונות שקדמו למועד האחרון לרישום למאגר. 

יש להציג ניסיון של התאגיד או של בעל העוסק המורשה שהנו אדם פרטי. במקרה של עוסק מורשה של אדם פרטי המציג השכלתו 
של עובד מטעמו, יש להציג ניסיון של העוסק המורשה מיום רישומו, ולא של בעל העוסק המורשה או העובד. 

תיוג מיומנויות   ♣ 
תיוג מיומנויות אינו תנאי סף / אינו תנאי חובה. תיעוד מיומנויות יסייע לחברה במהלך תקופת המאגר. יש לתעד שנות ניסיון 

רלוונטיות של התאגיד (חברה או שותפות) או העסק המורשה. נכון למועד האחרון לרישום למאגר. 
 

ה  שמה    
 

לקליטת כוח אדם בחבר וה יועץ גיוס .50
פרטי בעל/ת התעודה   ♣ 

תואר שני M.sc בהתנהגות אירגונית או תואר מקביל.  •
בעל ניסיון של 10 שנה לפחות במגוון תפקידים בתחום משאבי אנוש.   •

בעל ניסיון בגיוס כוח אדם.   •
רישוי    ♣

תיעוד הרישוי אינו תנאי סף. ככול ומצורף תיעוד רישוי, עליו להיות תקף נכון למועד האחרון לרישום למאגר. 
ניסיון    ♣

ניסיון מוכח במתן שירותי איבחון, ב-5 מתוך 10 שנים האחרונות שקדמו למועד האחרון לרישום למאגר. 
יש להציג ניסיון של התאגיד או של בעל העוסק המורשה שהנו אדם פרטי. במקרה של עוסק מורשה של אדם פרטי המציג השכלתו 

של עובד מטעמו, יש להציג ניסיון של העוסק המורשה מיום רישומו, ולא של בעל העוסק המורשה או העובד. 
  תיוג מיומנויות  ♣

תיוג מיומנויות אינו תנאי סף / אינו תנאי חובה. תיעוד מיומנויות יסייע לחברה במהלך תקופת המאגר. יש לתעד שנות ניסיון 
רלוונטיות של התאגיד (חברה או שותפות) או העסק המורשה. נכון למועד האחרון לרישום למאגר. 

מכון לאיבחון כוח אדם   .51
פרטי בעל/ת התעודה    ♣

אבחון ומיון מועמדים.   •
גיוס והשמת מנהלים ועובדים.   •

ייעוץ ניהולי-ארגוני.   •
משאבי אנוש במיקור-חוץ.   •

ייעוץ והכוון תעסוקתי-לימודי.   •
העסקה של  מגוון של תחומי ידע במקצועות כגון פסיכולוגיה תעסוקתית-ארגונית, פסיכולוגיה קלינית, מדעי ההתנהגות,    •

מנהל עסקים, כלכלה, חשבונאות, טכנולוגיה ואבטחת מידע   
רישוי   ♣ 

תיעוד הרישוי אינו תנאי סף. ככול ומצורף תיעוד רישוי, עליו להיות תקף נכון למועד האחרון לרישום למאגר. 
ניסיון   ♣ 

ניסיון מוכח במתן שירותי איבחון, ב-5 מתוך 10 שנים האחרונות שקדמו למועד האחרון לרישום למאגר. 
יש להציג ניסיון של התאגיד או של בעל העוסק המורשה שהנו אדם פרטי. במקרה של עוסק מורשה של אדם פרטי המציג השכלתו 

של עובד מטעמו, יש להציג ניסיון של העוסק המורשה מיום רישומו, ולא של בעל העוסק המורשה או העובד. 
תיוג מיומנויות   ♣ 

תיוג מיומנויות אינו תנאי סף / אינו תנאי חובה. תיעוד מיומנויות יסייע לחברה במהלך תקופת המאגר. יש לתעד שנות ניסיון 
רלוונטיות של התאגיד (חברה או שותפות) או העסק המורשה. נכון למועד האחרון לרישום למאגר. 

 
ראיית חשבון - לביצוע ביקורת על מערך הביקורת פנים של החברה.   .52

פרטי בעל/ת התעודה   ♣ 
בעל התעודה של  ראיית חשבון. 
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רישום   ♣ 
תיעוד הרישום אינו תנאי סף. ככול ומצורף תיעוד רישום, עליו להיות תקף נכון למועד האחרון לרישום למאגר רואי החשבון במשרד 

המשפטים - בהתאם להוראות סעיף 4 לחוק רואי החשבון.  
רישוי   ♣ 

תיעוד הרישוי אינו תנאי סף. ככול ומצורף תיעוד רישוי, עליו להיות תקף נכון למועד האחרון לרישום למאגר. 
ניסיון    ♣

ניסיון מוכח במתן שירותי ביקורת פנים בחברות ממשלתיות , ב-5 מתוך 10 שנים האחרונות שקדמו למועד האחרון לרישום למאגר. 
יש להציג ניסיון של התאגיד או של בעל העוסק המורשה שהנו אדם פרטי. במקרה של עוסק מורשה של אדם פרטי המציג השכלתו 

של עובד מטעמו, יש להציג ניסיון של העוסק המורשה מיום רישומו, ולא של בעל העוסק המורשה או העובד. 
תיוג מיומנויות  ♣  

תיוג מיומנויות אינו תנאי סף / אינו תנאי חובה. תיעוד מיומנויות יסייע לחברה במהלך תקופת המאגר. יש לתעד שנות ניסיון 
רלוונטיות של התאגיד (חברה או שותפות) או העסק המורשה. נכון למועד האחרון לרישום למאגר. 

52א. יועץ/ספק לשירותי קרטוגרפיה והכנת מפות 
פרטי בעל/ת התעודה    ♣

בעל התעודה של בוגר באחד מהתחומים הבאים: גאוגרפיה, קרטוגרפיה  מאחת האוניברסיטאות או המכללות המוכרת על ידי המל"ג 
בישראל. 

במקרה של אדם פרטי בעל עוסק מורשה של האדם הפרטי בעל העוסק המורשה, או של עובד בעוסק המורשה (יחסי עובד - מעביד)   ♣
בעל ותק שלפחות 3 שנים רצופות קודם למועד האחרון להגשת ההצעות. 

תנאי סף ♣  
המציע בעל ניסיון מוכח לפחות 3 שנים בתחום המיפוי  והכנת מפות. 

מסמכים שיש לצרף לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף    ♣
פרופיל חברה המעידים על ניסיון בתחום כנדרש, תיק עבודות. 

 
תרגומים    .53
תנאי סף   ♣

משרד ו/או מתורגמן פרטי עם ניסיון של 3 שנים.  
תיאור השירות   ♣

משרד ו/ או מתורגמן פרטי מבוסס עם יכולת אספקת שירות תרגום מקצועיים בתחום ההיסטוריה והתיירות בשפות – אנגלית, 
צרפתית, גרמנית, רוסית, סינית, ערבית, ספרדית איטלקית, פורטוגזית, פולנית ועוד. 

ניסיון   ♣ 
ניסיון מוכח במתן שירותי תרגום , ב-3  שנים האחרונות שקדמו למועד האחרון לרישום למאגר. 

יש להציג ניסיון של החברה או של בעל העוסק המורשה שהנו אדם פרטי. במקרה של עוסק מורשה של אדם פרטי המציג 
השכלתו של עובד מטעמו, יש להציג ניסיון של העוסק המורשה מיום רישומו, ולא של בעל העוסק המורשה או העובד. 

♣  מסמכים שיש לצרף לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף  
פרופיל המעיד על ניסיון בתחום כנדרש, תיק עבודות, ממליצים. 

ספק רכש מדיה   .54
תנאי סף   ♣

המציע הינו חברה או מציע יחיד בעל ניסיון מוכח של לפחות 3 שנים בתחום הספקת  מדיה, ניהול קמפיינים ממומנים: פייסבוק, 
אינסטגרם, גוגל, מיני סייטים ופלטפורמות ניו מדיה נוספות לפי הצורך. בעל תואר אקדמאי ממוסד לימודים מוכר ע"י המל"ג באחד 

התחומים הבאים: כלכלה, פסיכולוגיה, מנהל עסקים, תקשורת, פרסום ושיווק ו/או תואר רלוונטי אחר. 
מסמכים שיש לצרף לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף    ♣

פרופיל חברה המעידים על ניסיון בתחום כנדרש. 
במקרה של אדם פרטי בעל עוסק מורשה של האדם הפרטי בעל העוסק המורשה, או של עובד בעוסק המורשה (יחסי עובד - מעביד)   ♣

בעל ותק שלפחות 3 שנים רצופות קודם למועד האחרון להגשת ההצעות. 
 

עיצוב תערוכות    .55
תנאי סף   ♣

המציע הינו חברה או מציע יחיד בעל ניסיון מוכח של לפחות 3  שנים בתחום עיצוב תערוכות לפרויקטים בחברות תיירות מובילות  
בתחום עיצוב תערוכות וביתנים לחברות בינונית- גדולות . 

מסמכים שיש לצרף לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף    ♣
פרופיל חברה המעידים על ניסיון בתחום כנדרש, תיק עבודות. 

 
יועצים/מתכננים מערכות מיגון (טמ"ס וגילוי פריצה)   .56

בעל/ת התעודה   ♣ 
בעל התעודה הינו אחד מהבאים: בעל מניות  או שותף בתאגיד (חברה או שותפות) או עובד בתאגיד (יחסי עובד - מעביד) בעל ותק 

שלפחות 3 שנים רצופות קודם למועד האחרון להגשת ההצעות. 
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במקרה של אדם פרטי בעל עוסק מורשה של האדם הפרטי בעל העוסק המורשה, או של עובד בעוסק המורשה (יחסי עובד - מעביד) 
בעל ותק שלפחות 3 שנים רצופות קודם למועד האחרון להגשת ההצעות. 

השכלה   ♣ 
תואר בהנדסת חשמל/ אלקטרוניקה או הנדסאי חשמל / אלקטרוניקה/מחשבים. על התואר האקדמי להיות מוכר על ידי המל"ג 
בישראל או תעודת השכלה מחו"ל בצירוף אישור על "שקילות התואר" מטעם הוועדה להערכת תארים במשרד החינוך והתרבות. 

תקף למועד האחרון לרישום למאגר. 
רישום   ♣ 

רישום תקף נכון למועד האחרון לרישום למאגר. מהנדסים ואדריכלים - בפנקס המהנדסים והאדריכלים בהתאם להוראות סעיפים 
9 ו-11 לחוק המהנדסים והאדריכלים תשח"י - 1958. הנדסאי וטכנאי- בפנקס ההנדסאים והטכנאים בהתאם לחוק ההנדסאים 

והטכנאים המוסמכים, התשע"ג- 2012. 
רישוי   ♣ 

רישוי תקף נכון למועד האחרון לרישום למאגר. 
ניסיון   ♣ 

ניסיון מוכח בייעוץ ותכנון של מצלמות (תנועה, בטחון, מחשוב) ברחבי עיר/ ערים ב-5 מתוך 8 השנים האחרונות שקדמו למועד 
האחרון לרישום למאגר . 

יש להציג ניסיון של התאגיד או של בעל העוסק המורשה שהנו אדם פרטי. במקרה של עוסק מורשה של אדם פרטי המציג השכלתו 
של עובד מטעמו, יש להציג ניסיון של העוסק המורשה מיום רישומו, ולא של בעל העוסק המורשה או העובד. 

 
ייעוץ שיווקי   .57

תנאי  סף 
המציע הינו חברה או מציע יחיד בעל ניסיון מוכח של לפחות 3 שנים באחד או יותר מהתחומים הבאים: ♣  

בתחום ייעוץ שיווקי/ תוכן שיווקי / קופירייטינג/ כתיבה שיווקית/ ארטדיירקטור/ גרפיקה/ עיצוב/ הפעלת פלטפורמות ומדיות 
שיווקיות (ניו מדיה)/ עריכת פוסטים/וידאו, סרטונים וסרטים,  אינטרנט ועוד. 

מסמכים שיש לצרף לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף -    ♣
- פרופיל המעיד על ניסיון בתחום כנדרש, תיק עבודות, ממליצים 

- במקרה של אדם פרטי בעל עוסק מורשה של האדם הפרטי, או של עובד בעוסק המורשה (יחסי עובד - מעביד ) בעל ותק של לפחות 
3 שנים רצופות קודם למועד האחרון להגשת ההצעות. 

 
כתיבת תוכן שיווקי   .58

תנאי  סף 
המציע הינו חברה או מציע יחיד בעל ניסיון מוכח של לפחות 3 שנים בתחום של כתיבת תוכן שיווקי בעברית ו/או אנגלית ו/או שפות ♣  

אחרות 
 

מסמכים שיש לצרף לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף -    ♣
- פרופיל המעיד על ניסיון בתחום כנדרש, תיק עבודות, ממליצים 

- במקרה של אדם פרטי בעל עוסק מורשה של האדם הפרטי, או של עובד בעוסק המורשה (יחסי עובד - מעביד ) בעל ותק של לפחות 
3 שנים רצופות קודם למועד האחרון להגשת ההצעות. 

 

מחקרי שוק וסקרים   .59
תנאי  סף 

המציע הינו חברה או מציע יחיד בעל ניסיון מוכח של לפחות 3 שנים בתחום של ייעוץ למחקרי שיווק, סקרים, שוק לחברות בינוניות  ♣
וגדולות. בעל תואר אקדמי ממוסד לימודים מוכר ע"י המל"ג באחד התחומים הבאים: פסיכולוגיה, סטטיסטיקה, מנהל עסקים, 

תקשורת, פרסום ושיווק או תואר רלוונטי אחר. 
 

מסמכים שיש לצרף לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף -    ♣
- פרופיל המעיד על ניסיון בתחום כנדרש, תיק עבודות, ממליצים 

- במקרה של אדם פרטי בעל עוסק מורשה של האדם הפרטי, או של עובד בעוסק המורשה (יחסי עובד - מעביד ) בעל ותק של לפחות 
3 שנים רצופות קודם למועד האחרון להגשת ההצעות. 

 

קידום אתרים   .60
תנאי  סף 

המציע הינו חברה או מציע יחיד בעל ניסיון מוכח של לפחות 3 שנים בתחום קידום אתרים במנועי חיפוש ומדיות/אפליקציות   ♣
אינטרנטיות. 

 

מסמכים שיש לצרף לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף -    ♣
- פרופיל המעיד על ניסיון בתחום כנדרש, תיק עבודות, ממליצים 

- במקרה של אדם פרטי בעל עוסק מורשה של האדם הפרטי, או של עובד בעוסק המורשה (יחסי עובד - מעביד ) בעל ותק של לפחות 
3 שנים רצופות קודם למועד האחרון להגשת ההצעות. 
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אטרקציות שיווקיות, אפליקציות    .61
תנאי  סף 

המציע הינו חברה או מציע יחיד בעל ניסיון מוכח של לפחות 3 שנים בתחום של פיתוח אטרקציות תיירותיות שיווקיות, אפליקציות   ♣
שיווקיות ו/ או תיירותיות 

 
מסמכים שיש לצרף לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף -    ♣

- פרופיל המעיד על ניסיון בתחום כנדרש, תיק עבודות, ממליצים 
- במקרה של אדם פרטי בעל עוסק מורשה של האדם הפרטי, או של עובד בעוסק המורשה (יחסי עובד - מעביד ) בעל ותק של לפחות 

3 שנים רצופות קודם למועד האחרון להגשת ההצעות. 
 

ייעוץ למוזיאונים   .62
תנאי  סף 

המציע הינו חברה או מציע יחיד בעל ניסיון מוכח של לפחות 3 שנים בתחום של ייעוץ למוזיאונים ו/או אתרי תיירות. בעל תואר ♣  
אקדמי ממוסד לימודים מוכר ע"י המל"ג באחד התחומים הבאים: תכנון ופיתוח משאבי תיירות, שימור אתרים, פסיכולוגיה, מנהל 

עסקים, תקשורת, פרסום ושיווק או תואר רלוונטי אחר. 
 

מסמכים שיש לצרף לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף -    ♣
- פרופיל המעיד על ניסיון בתחום כנדרש, תיק עבודות, ממליצים 

- במקרה של אדם פרטי בעל עוסק מורשה של האדם הפרטי, או של עובד בעוסק המורשה (יחסי עובד - מעביד ) בעל ותק של לפחות 
3 שנים רצופות קודם למועד האחרון להגשת ההצעות. 

 
ייעוץ מולטימדיה מוזיאלית   .63

תנאי  סף 
המציע הינו חברה או מציע יחיד בעל ניסיון מוכח של לפחות 3 שנים בתחום של ייעוץ מולטימדיה מוזיאלית.  ♣  

בעל תואר אקדמי ממוסד לימודים מוכר ע"י המל"ג באחד התחומים הבאים: פסיכולוגיה, מנהל עסקים, תקשורת, קולנוע, פרסום 
ושיווק או תואר רלוונטי אחר. 

 
מסמכים שיש לצרף לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף -    ♣

- פרופיל המעיד על ניסיון בתחום כנדרש, תיק עבודות, ממליצים 
     - במקרה של אדם פרטי בעל עוסק מורשה של האדם הפרטי, או של עובד בעוסק המורשה (יחסי עובד - מעביד ) בעל ותק של  

     לפחות 3 שנים רצופות קודם למועד האחרון להגשת ההצעות 
 

המסרה   .64
תנאי  סף 

המציע הינו חברה או מציע יחיד בעל ניסיון מוכח של לפחות 3 שנים בתחום של עבודת המסרה של אתרי שימור, אוצרות מורשת,   ♣
שלטים תיירותיים, מוזיאליים, מיצגים פיסיים ו/או חזותיים וכד'. בעל תואר אקדמי ממוסד לימודים מוכר ע"י המל"ג באחד 
התחומים הבאים: שימור אתרים, תכנון ופיתוח משאבי תיירות, פסיכולוגיה, מנהל עסקים, תקשורת, פרסום ושיווק או תואר 

רלוונטי אחר. 
 

מסמכים שיש לצרף לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף -    ♣
- פרופיל המעיד על ניסיון בתחום כנדרש, תיק עבודות, ממליצים 

- במקרה של אדם פרטי בעל עוסק מורשה של האדם הפרטי, או של עובד בעוסק המורשה (יחסי עובד - מעביד ) בעל ותק של לפחות 
3 שנים רצופות קודם למועד האחרון להגשת ההצעות. 

 
הנגשת אתרי אינטרנט   .65

תנאי  סף 
המציע הינו חברה או מציע יחיד בעל ניסיון מוכח של לפחות 3 שנים בתחום של ייעוץ, ביצוע סקרים והנגשה של אתרי אינטרנט ו/או   ♣
אמצעים דיגיטליים, חזותיים ו/או מערכות מידע ו/או מערכות טכנולוגיות וכד'. בעל תואר אקדמי ממוסד לימודים מוכר ע"י המל"ג 

באחד התחומים הבאים: פסיכולוגיה, מנהל עסקים, תקשורת, פרסום ושיווק, הנדסת תוכנה או תואר רלוונטי אחר. 
 

מסמכים שיש לצרף לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף -    ♣
- פרופיל המעיד על ניסיון בתחום כנדרש, תיק עבודות, ממליצים 

- במקרה של אדם פרטי בעל עוסק מורשה של האדם הפרטי, או של עובד בעוסק המורשה (יחסי עובד - מעביד ) בעל ותק של  
לפחות 3 שנים רצופות קודם למועד האחרון להגשת ההצעות. 

 IAAP הסמכה בתחום הנגשת אתרים/ נגישות דיגיטלית ע"י גוף מורשה בתחום כגון-
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	1. אדריכלות
	 פרטי בעל/ת התעודה
	 השכלה
	 רישום
	 רישוי
	 ניסיון
	 תיוג מיומנויות בתחום ההתמחות

	2. אדריכלות שימור
	 פרטי בעל/ת התעודה
	 השכלה
	 רישום
	 רישוי
	 ניסיון
	 פרויקטים
	 תיוג מיומנויות בתחום ההתמחות

	3. הנדסת בניין / קונסטרוקציה/ הנדסה אזרחית
	 פרטי בעל/ת התעודה
	 השכלה
	 רישום
	 רישוי
	 ניסיון
	 פרויקטים
	 תיוג מיומנויות

	4. קונסטרוקציה- שימור
	 פרטי בעל/ת התעודה
	 השכלה
	 רישום
	 רישוי
	 ניסיון
	 פרויקטים

	5. הנדסה ימית/ תכנון מבנים ימיים
	 פרטי בעל/ת התעודה
	 השכלה
	 רישוי
	 ניסיון
	 פרויקטים
	 תיוג מיומנויות

	6. אדריכלות נוף
	 פרטי בעל/ת התעודה
	 השכלה
	 רישום
	 רישוי
	 ניסיון
	 פרויקטים
	 תיוג מיומנויות בתחום ההתמחות

	6א.   סוקר עצים
	 תנאי  סף
	המציע הינו חברה או מציע יחיד בעל ניסיון מוכח של לפחות 3 שנים בתחום של סקירת עצים, יציבות עצים ובטיחות. בעל תואר אקדמי ממוסד לימודים מוכר ע"י המל"ג באחד התחומים הבאים: אגרונום או תואר רלוונטי אחר.
	 מסמכים שיש לצרף לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף -

	7. תכנון  ערים
	 פרטי בעל/ת התעודה
	 השכלה
	 רישום
	 רישוי
	 ניסיון
	 פרויקטים
	 תיוג מיומנויות בתחום ההתמחות

	8. אקוסטיקה
	 פרטי בעל/ת התעודה
	 השכלה
	 הסמכות
	 רישום
	 רישוי
	 ניסיון
	 תיוג מיומנויות בתחום ההתמחות

	9. ייעוץ ניקוז מים וביוב- מתקני אינסטלציה סניטארית במבנה ומתקן
	 פרטי בעל/ת התעודה
	 השכלה
	 הסמכות
	 רישום
	 ניסיון
	 תיוג מיומנויות

	10. ייעוץ  נגישות (מתו"ס ושירות)
	 פרטי בעל/ת התעודה
	 רישום
	 רישוי
	 ניסיון
	 תיוג מיומנויות

	11. מתכנן חשמל- תאורת מבנים ורחוב
	 בעל/ת התעודה
	 השכלה
	 רישום
	 רישוי
	 ניסיון

	12. עיצוב תאורה
	 פרטי בעל/ת התעודה
	  ניסיון
	 פרויקטים
	 תיוג מיומנויות

	13. ייעוץ לנושא הצבת מצלמות
	 בעל/ת התעודה
	 השכלה
	 רישום
	 רישוי
	 ניסיון

	14. יועץ מעליות
	 פרטי בעל/ת התעודה
	 השכלה
	 רישום
	 רישוי
	 ניסיון
	 פרויקטים

	15. תכנון מזרקות
	 פרטי בעל/ת התעודה
	 השכלה
	 רישום
	 רישוי
	 ניסיון
	 פרויקטים

	16. קורוזיה  וחומרים
	 פרטי בעל/ת התעודה
	 השכלה
	 רישום
	 רישוי
	 ניסיון
	 תיוג מיומנויות

	17. ניהול פיקוח ובקרה על פרויקטים
	 פרטי בעל/ת התעודה
	 השכלה
	 רישום
	 רישוי
	 פרויקטים

	18. כמאי
	 פרטי בעל/ת התעודה
	 השכלה
	 רישום
	 רישוי
	 ניסיון
	 פרויקטים

	19. מתכנן בטיחות אש
	 פרטי בעל/ת התעודה
	 השכלה
	 ניסיון

	20. יועצי בטיחות
	 פרטי בעל/ת התעודה
	 השכלה
	 רישום
	 רישוי
	 ניסיון
	 פרויקטים
	 תיוג מיומנויות

	21. ייעוץ מיזוג אויר
	 פרטי בעל/ת התעודה
	 השכלה
	 רישום
	 רישוי
	 ניסיון
	 פרויקטים

	22. ייעוץ  איטום
	 פרטי בעל/ת התעודה
	 השכלה
	 רישום
	 רישוי
	 ניסיון

	23. ייעוץ/ תכנון תנועה, דרכים ותחבורה
	 פרטי בעל/ת התעודה
	 השכלה
	 רישום
	 רישוי
	 ניסיון
	 פרויקטים
	 תיוג מיומנויות

	24. הנדסת קרקע, ביסוס וגיאולוגיה
	 פרטי בעל/ת התעודה
	 השכלה
	 רישום
	 רישוי
	 ניסיון
	 פרטי בעל/ת התעודה
	 השכלה
	 ניסיון
	 בעל/ת התעודה
	 השכלה
	 ניסיון
	 פרטי בעל/ת התעודה
	 רישום
	 רישוי
	 ניסיון
	 תיוג מיומנויות
	 פרטי בעל/ת התעודה
	 ניסיון ורישום
	 תיאור השירות
	 פרטי בעל/ת התעודה
	 ניסיון
	 תיאור השירות
	 פרטי בעל/ת התעודה
	 ניסיון
	 תיאור השירות
	 ניסיון
	כל אדם או גוף הרשאים לעסוק בתחום עפ"י דין. ניסיון מעל 5 שנים.
	 תיאור השירות
	מתן חוות דעת כלכלית אודות אדם, חברה או כל גוף אחר, החב לחברה בתשלום: חובות דמי  שכירות/חכירה/אחר. בדיקת כל נכסיו של החייב: רשם המקרקעין, רשם החברות, בנקים, חברות ביטוח, קופות גמל, מעסיקים וכו'  איסוף החומר הרלוונטי יעשה בכל האמצעים הכשרים עפ"י דין .  ...
	 תנאי סף
	מכון העתקות עם ניסיון של 10 שנים.
	 תיאור השירות
	הדפסת תכניות מדידה בכל הגדלים/ חוברות וכריכתם / אחר. כל קובץ שיוזמן וישלח לנותן השירות יתקבל במשרדי החברה תוך 3 שעות מהקריאה, צילום תכניות, מפות, הפקת תכניות, הדמיות, דאו"ת , שירות וסריקה.
	 תנאי סף
	 מסמכים שיש לצרף לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף
	 תנאי סף
	 מסמכים שיש לצרף לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף
	 תנאי סף
	 מסמכים שיש לצרף לצורך הוכחת עמידה  בתנאי סף

	36. יועץ פנסיה
	 תנאי סף

	37. יעוץ אסטרטגי בתחום השיווק
	 תנאי סף
	 מסמכים שיש לצרף לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף

	38. ייעוץ אסטרטגי  המתמחה במגזר הציבורי.
	 תנאי סף
	 מסמכים שיש לצרף לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף

	39. יעוץ אסטרטגי בתחום השיווק
	 תנאי סף
	 מסמכים שיש לצרף לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף

	40. ייעוץ ארגוני
	 תנאי סף
	 מסמכים שיש לצרף לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף

	41. יועץ בבניית אתר אינטרנט
	 תנאי סף
	 מסמכים שיש לצרף לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף

	42. ניו מדיה
	 תנאי סף
	המציע בעל ניסיון מוכח של לפחות 3 שנים בתחום ניהול ניו מדיה, ניהול קמפיינים ממומנים: פייסבוק, אינסטגרם, גוגל, מיני סייטים ופלטפורמות ניו מדיה נוספות לפי הצורך. בעל תואר אקדמאי ממוסד לימודים מוכר ע"י המל"ג באחד התחומים הבאים: כלכלה, פסיכולוגיה, מנהל עסק...
	 מסמכים שיש לצרף לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף
	פרופיל חברה המעידים על ניסיון בתחום כנדרש.

	43. יועץ/ספק/מנהל פרסום, מגוון מדיות: טלוויזיה, רדיו, עיתונות, שילוט, דיגיטל וכד' כולל רכש מדיה
	 תנאי סף
	המציע בעל ניסיון מוכח של לפחות 5 שנים בתחום אספקת שירותי פרסום/ניהול/יעוץ בתחום כולל ניהול קמפיינים עם תוצאות עמידה ביעדים, עלות/תועלת ללקוח, בעל תואר אקדמאי ממוסד לימודים מוכר ע"י המל"ג באחד התחומים הבאים: כלכלה, פסיכולוגיה, מנהל עסקים, תקשורת, פרסום...
	 מסמכים שיש לצרף לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף
	פרופיל חברה המעידים על ניסיון בתחום כנדרש.

	44. יועץ/ספק/מנהל עיצוב (וגרפיקה)
	 תנאי סף
	המציע בעל ניסיון מוכח של לפחות 3 שנים בתחום העיצוב לפרויקטים בחברות בינוניות למגוון מדיות ואמצעי פרסום:
	עלונים, מודעות פרסום, באנרים, שילוט, מוצרים דיגיטליים ועוד
	 מסמכים שיש לצרף לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף
	פרופיל חברה המעיד על ניסיון בתחום כנדרש, תיק עבודות וממליצים.

	45. יועץ/ספק לשירותי צילום: וידאו, סטילס כולל מענה ליו טיוב
	 תנאי סף
	המציע בעל ניסיון מוכח לפחות 3 שנים בתחום צילום וידאו, סטילס, עריכת סרטים לחברות בתחום התיירות
	 מסמכים שיש לצרף לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף
	פרופיל חברה המעידים על ניסיון בתחום כנדרש, תיק עבודות.

	46. יועץ/ספק בתחום אימוני מכירות ושירות
	 תנאי סף
	המציע בעל ניסיון של לפחות 3 שנים בתחום ייעוץ ואימון מכירות ושירות לחברות בינוניות וגדולות העוסקות בשירות ומכירות פרונטלי וטלפוני. בעל תואר אקדמאי ממוסד לימודים מוכר ע"י המל"ג באחד התחומים הבאים: כלכלה, פסיכולוגיה, מנהל עסקים, תקשורת, פרסום ושיווק ו/או...
	 מסמכים שיש לצרף לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף
	פרופיל חברה המעידים על ניסיון בתחום כנדרש.

	47. יועץ מחשוב ומערכות מידע
	 תנאי סף
	המציע ואם המציע הוא חברה אז היועץ המוצע מטעם החברה בעל ניסיון קודם של 3 שנים לפחות בתחום מערכות מידע ברשות המקומיות.
	 מסמכים שיש לצרף לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף
	פרופיל חברה המעידים על ניסיון בתחום כנדרש.
	 מסמכים שיש לצרף לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף
	פרופיל חברה המעידים על ניסיון בתחום כנדרש.

	48. מורה דרך
	 פרטי בעל/ת התעודה
	מורה דרך המחזיק תעודת מורה דרך מוסמך ותקף מטעם משרד התיירות.
	 רישוי
	רישיון תקף  ליום הרישום במאגר.
	 ניסיון
	ניסיון מוכח בהדרכת תיירים מהארץ ומחו"ל עם לפחות 3 שנות ניסיון.  יש להציג ניסיון של התאגיד או של בעל העוסק המורשה שהנו אדם פרטי. במקרה של עוסק מורשה של אדם פרטי המציג השכלתו של עובד מטעמו, יש להציג ניסיון של העוסק המורשה מיום רישומו, ולא של בעל העוסק ה...
	 שפות מורשות להדרכה

	בעל תעודה להדרכה בשפות נוספות לעברית
	49. אקטואר
	 פרטי בעל/ת התעודה
	בעל התעודה של בוגר באחד מהתחומים הבאים: סטטיסטיקה, מתמטיקה או חשבונאות מאחת האוניברסיטאות או המכללות המוכרת על ידי המל"ג בישראל.
	 רישום
	תיעוד הרישום אינו תנאי סף.
	 רישוי
	תיעוד הרישוי אינו תנאי סף. ככול ומצורף תיעוד רישוי, עליו להיות תקף נכון למועד האחרון לרישום למאגר.
	 ניסיון
	 תיוג מיומנויות
	תיוג מיומנויות אינו תנאי סף / אינו תנאי חובה. תיעוד מיומנויות יסייע לחברה במהלך תקופת המאגר. יש לתעד שנות ניסיון רלוונטיות של התאגיד (חברה או שותפות) או העסק המורשה. נכון למועד האחרון לרישום למאגר.

	50. יועץ גיוס והשמה לקליטת כוח אדם בחברה
	 פרטי בעל/ת התעודה
	 רישוי
	 ניסיון
	  תיוג מיומנויות

	51. מכון לאיבחון כוח אדם
	 פרטי בעל/ת התעודה
	 רישוי
	תיעוד הרישוי אינו תנאי סף. ככול ומצורף תיעוד רישוי, עליו להיות תקף נכון למועד האחרון לרישום למאגר.
	 ניסיון
	ניסיון מוכח במתן שירותי איבחון, ב-5 מתוך 10 שנים האחרונות שקדמו למועד האחרון לרישום למאגר.
	יש להציג ניסיון של התאגיד או של בעל העוסק המורשה שהנו אדם פרטי. במקרה של עוסק מורשה של אדם פרטי המציג השכלתו של עובד מטעמו, יש להציג ניסיון של העוסק המורשה מיום רישומו, ולא של בעל העוסק המורשה או העובד.
	 תיוג מיומנויות

	52. ראיית חשבון - לביצוע ביקורת על מערך הביקורת פנים של החברה.
	 פרטי בעל/ת התעודה
	 רישום
	 רישוי
	 ניסיון
	 תיוג מיומנויות

	52א.  יועץ/ספק לשירותי קרטוגרפיה והכנת מפות
	 פרטי בעל/ת התעודה
	בעל התעודה של בוגר באחד מהתחומים הבאים: גאוגרפיה, קרטוגרפיה  מאחת האוניברסיטאות או המכללות המוכרת על ידי המל"ג בישראל.
	 במקרה של אדם פרטי בעל עוסק מורשה של האדם הפרטי בעל העוסק המורשה, או של עובד בעוסק המורשה (יחסי עובד - מעביד) בעל ותק שלפחות 3 שנים רצופות קודם למועד האחרון להגשת ההצעות.
	 תנאי סף
	המציע בעל ניסיון מוכח לפחות 3 שנים בתחום המיפוי  והכנת מפות.
	 מסמכים שיש לצרף לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף
	פרופיל חברה המעידים על ניסיון בתחום כנדרש, תיק עבודות.

	53. תרגומים
	 תנאי סף
	משרד ו/או מתורגמן פרטי עם ניסיון של 3 שנים.
	 תיאור השירות
	 ניסיון
	  מסמכים שיש לצרף לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף

	54. ספק רכש מדיה
	 תנאי סף
	המציע הינו חברה או מציע יחיד בעל ניסיון מוכח של לפחות 3 שנים בתחום הספקת  מדיה, ניהול קמפיינים ממומנים: פייסבוק, אינסטגרם, גוגל, מיני סייטים ופלטפורמות ניו מדיה נוספות לפי הצורך. בעל תואר אקדמאי ממוסד לימודים מוכר ע"י המל"ג באחד התחומים הבאים: כלכלה, ...
	 מסמכים שיש לצרף לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף
	פרופיל חברה המעידים על ניסיון בתחום כנדרש.
	 במקרה של אדם פרטי בעל עוסק מורשה של האדם הפרטי בעל העוסק המורשה, או של עובד בעוסק המורשה (יחסי עובד - מעביד) בעל ותק שלפחות 3 שנים רצופות קודם למועד האחרון להגשת ההצעות.

	55. עיצוב תערוכות
	 תנאי סף
	המציע הינו חברה או מציע יחיד בעל ניסיון מוכח של לפחות 3  שנים בתחום עיצוב תערוכות לפרויקטים בחברות תיירות מובילות  בתחום עיצוב תערוכות וביתנים לחברות בינונית- גדולות .
	 מסמכים שיש לצרף לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף
	פרופיל חברה המעידים על ניסיון בתחום כנדרש, תיק עבודות.

	56. יועצים/מתכננים מערכות מיגון (טמ"ס וגילוי פריצה)
	 בעל/ת התעודה
	 השכלה
	 רישום
	 רישוי
	 ניסיון

	57. ייעוץ שיווקי
	תנאי  סף
	 המציע הינו חברה או מציע יחיד בעל ניסיון מוכח של לפחות 3 שנים באחד או יותר מהתחומים הבאים:
	 מסמכים שיש לצרף לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף -

	58. כתיבת תוכן שיווקי
	תנאי  סף
	 המציע הינו חברה או מציע יחיד בעל ניסיון מוכח של לפחות 3 שנים בתחום של כתיבת תוכן שיווקי בעברית ו/או אנגלית ו/או שפות אחרות
	 מסמכים שיש לצרף לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף -

	59. מחקרי שוק וסקרים
	תנאי  סף
	 המציע הינו חברה או מציע יחיד בעל ניסיון מוכח של לפחות 3 שנים בתחום של ייעוץ למחקרי שיווק, סקרים, שוק לחברות בינוניות וגדולות. בעל תואר אקדמי ממוסד לימודים מוכר ע"י המל"ג באחד התחומים הבאים: פסיכולוגיה, סטטיסטיקה, מנהל עסקים, תקשורת, פרסום ושיווק או ...
	 מסמכים שיש לצרף לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף -

	60. קידום אתרים
	תנאי  סף
	 המציע הינו חברה או מציע יחיד בעל ניסיון מוכח של לפחות 3 שנים בתחום קידום אתרים במנועי חיפוש ומדיות/אפליקציות אינטרנטיות.
	 מסמכים שיש לצרף לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף -

	61. אטרקציות שיווקיות, אפליקציות
	תנאי  סף
	 המציע הינו חברה או מציע יחיד בעל ניסיון מוכח של לפחות 3 שנים בתחום של פיתוח אטרקציות תיירותיות שיווקיות, אפליקציות שיווקיות ו/ או תיירותיות
	 מסמכים שיש לצרף לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף -

	62. ייעוץ למוזיאונים
	תנאי  סף
	 המציע הינו חברה או מציע יחיד בעל ניסיון מוכח של לפחות 3 שנים בתחום של ייעוץ למוזיאונים ו/או אתרי תיירות. בעל תואר אקדמי ממוסד לימודים מוכר ע"י המל"ג באחד התחומים הבאים: תכנון ופיתוח משאבי תיירות, שימור אתרים, פסיכולוגיה, מנהל עסקים, תקשורת, פרסום וש...
	 מסמכים שיש לצרף לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף -

	63. ייעוץ מולטימדיה מוזיאלית
	תנאי  סף
	 המציע הינו חברה או מציע יחיד בעל ניסיון מוכח של לפחות 3 שנים בתחום של ייעוץ מולטימדיה מוזיאלית.
	בעל תואר אקדמי ממוסד לימודים מוכר ע"י המל"ג באחד התחומים הבאים: פסיכולוגיה, מנהל עסקים, תקשורת, קולנוע, פרסום ושיווק או תואר רלוונטי אחר.
	 מסמכים שיש לצרף לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף -

	64. המסרה
	תנאי  סף
	 המציע הינו חברה או מציע יחיד בעל ניסיון מוכח של לפחות 3 שנים בתחום של עבודת המסרה של אתרי שימור, אוצרות מורשת, שלטים תיירותיים, מוזיאליים, מיצגים פיסיים ו/או חזותיים וכד'. בעל תואר אקדמי ממוסד לימודים מוכר ע"י המל"ג באחד התחומים הבאים: שימור אתרים, ...
	 מסמכים שיש לצרף לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף -

	65. הנגשת אתרי אינטרנט
	תנאי  סף
	 המציע הינו חברה או מציע יחיד בעל ניסיון מוכח של לפחות 3 שנים בתחום של ייעוץ, ביצוע סקרים והנגשה של אתרי אינטרנט ו/או אמצעים דיגיטליים, חזותיים ו/או מערכות מידע ו/או מערכות טכנולוגיות וכד'. בעל תואר אקדמי ממוסד לימודים מוכר ע"י המל"ג באחד התחומים הבא...
	 מסמכים שיש לצרף לצורך הוכחת עמידה בתנאי סף -




