
 

 (שאינם הנדסיים)לבחירת יועצים  12/  18הליך מס'  - ספח א'נ
 את התחומים המבוקשים לרישום(  -)יש לסמן ב 

 

 # תחום 

 עיסוק

 דרישות סף התמחותתחום 

 ניסיון, ידע, איכות, פירוט בתחום העיסוק ותק השכלה

ייעוץ  1 

 מקצועי

 ניסיון רלוונטי בתחום שנים 3לפחות  השכלה רלוונטית לתחום אסטרטגיה חינוכית

 חינוך פורמלי 2 

 חינוך בלתי פורמלי 3 

 חינוך מיוחד 4 

 ניסיון רלוונטי בתחום   השכלה רלוונטית לתחום מוסיקה 5 

 עמלנות 6 

 טבע וסביבה 7 

 אנתרופולוגיה 8 

 חדשנות פדגוגית 9 

 משחק בהוראה ולמידה 10 

 שילוב טכנולוגיה 11 

 תהליכי מדידה והערכה 12 

ייעוץ מקצועי לצעירים  13 

 אחרי צבא

 ניסיון בייעוץ לחיילים משוחררים לפחות שנתיים תואר ראשון

 ניסיון רלוונטי בתחום   השכלה רלוונטית לתחום שכר וכח אדם 14 

 

 רלוונטי בתחוםניסיון    השכלה רלוונטית לתחום אבטחת מידע 15 
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. השכלה רלוונטית לתחום בטיחות למוסדות חינוך 16 

מוסמך כממונה בטיחות 

 במוס"ח.

ניסיון רלוונטי בתחום. הכרה ע"י משרד   

 החינוך.

מיצוי זכויות )איבה, נכות,  17 

 שכול, מלש"בים, חיילים(

בתחומים  ניסיון קודם במיצוי זכויות לפחות שנתיים תואר ראשון בתחום רלוונטי

 המבוקשים.

טיפול  18 

 פסיכולוגי

פסיכולוג מומחה/  השכלה רלוונטית לתחום ייעוץ

מדריך בעל וותק של 

 שנים 5לפחות 

מומחה או מדריך, מדריך בנושאי התמחות 

ספציפיים )סוגי טיפול שונים אבחון, טיפול 

קבוצתי, התערבות ואבחון מערכתי, עבודה 

 עם הורים וכו'(

 מקצועיתהדרכה  19 

 הדרכת הורים 20 

 אבחון 21 

תואר שני בעבודה  טיפול זוגי או משפחתי מטפלים 22 

סוציאלית/ פסיכולוגיה, או: 

תעודת מטפל משפחתי/זוגי 

 מוסמך/בהליכי הסמכה

   שנים 5לפחות 

תואר שני ותעודת מטפל  טיפול רגשי 23 

 ממוסד מוכר

   ( 1) לפחות שנה

תואר שני בעבודה  הדרכת עובדים סוציאליים הדרכות 24 

 סוציאלית/ פסיכולוגיה

 ניסיון קודם של לפחות שנתיים בהדרכה שנים 5לפחות 

תואר ראשון במדעי החברה  הדרכת קבוצות 25 

או בוגר קורס הנחיית 

 קבוצות

 קבוצות בתחום 5הנחייה של לפחות   

תואר ראשון במדעי החברה  הדרכת הורים 26 

חינוך, או תואר שני או 

 בפסיכולוגיה

 

 

 ניסיון בהדרכת הורים לפחות שנתיים 
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יועצים  27 

 אירגוניים

(*) 

ייעוץ בתחומי רווחה, 

 חוסןו קהילה

תואר ראשון במדעי החברה 

 או הכשרה בייעוץ אירגוני

 ניסיון בתחום הייעוץ או ניסיון ניהולי שנים  3לפחות 

ניסיון בליווי תהליכים בישובים קהילתיים  שנים  3לפחות  ראשוןתואר  ייעוץ וליווי ישובים 28 

 במרחב הכפרי

הנחיית קורסים והדרכות  29 

 למגזר הכפרי

תואר שוני במדעי החברה או 

 תכנון ערים

ניסיון בהעברת קורסים והדרכות למגזר  שנים 3לפחות 

 הכפרי

התמודדות עם מצבי  30 

 חירום, היערכות לחירום

ניסיון בהעברת קורסים והדרכות במצבי  שנים 3לפחות  תואר ראשון

 חירום למגזר הכפרי

תהליכים  -פיתוח אירגוני  31 

 כוללניים

תואר שני באחד מהתחומים 

הבאים: מדעי החברה, מדעי 

ההתנהגות, פסיכולוגיה 

אירגונית, הנדסת תעשייה 

וניהול, מדיניות ציבורית, 

מנהל עסקים עם התמחות 

 ונית.בהתנהלות אירג

ליווי תהליכי פיתוח אירגוני של לפחות שני  

תהליכי ליבה ברשויות מקומיות ובישובים 

 כפריים במהלך שש השנים האחרונות.

הכשרה ו/או השכלה בתחום  ליווי מנהלים / קואצ'ינג 32 

רלוונטי ולפי הנחיות וכללי 

נש"מ להעסקת יועצים ו/או 

 מרצים

בתחום הרלוונטי ו/או ניסיון ניהול בכיר  שנים 5לפחות 

ניסיון כיועץ ארגוני בביצוע פרויקטים 

כוללניים ו/או תעודת מאמן עם ניסיון 

 בתחום הרלוונטי

ניהול  33 

 פרויקטים

(*) 

ניהול פרויקטים קהילתיים בלפחות שתי  שנים 3לפחות  תואר ראשון במדעי החברה נושאים קהילתיים

 בהיקף דומה ארגוניםרשויות או 

ניהול פרויקטים מקצועיים בלפחות שתי  שנים 3לפחות  תואר ראשון נושאים מקצועיים 34 

 בהיקף דומה  ארגוניםרשויות או 
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 תקשורת 35 

(*) 

פרסום, שיווק, עשיית 

 סרטים

   שנים 3לפחות  השכלה רלוונטית לתחום

ייעוץ  36 

 (*) כלכלי

 בתחום ניסיון רלוונטי   השכלה רלוונטית לתחום הכנת חוקי עזר

 

- הכנת תחשיבים כלכליים 37 

 מוניציפליים

 ניסיון רלוונטי בתחום   השכלה רלוונטית לתחום

 ניסיון רלוונטי בתחום   השכלה רלוונטית לתחום בדיקות וניתוחים כלכליים 38 

 יועץ השקעות 39 

 

 ניסיון רלוונטי בתחום שנים 3לפחות  השכלה רלוונטית לתחום

 

 

על ידו ע"י ארגון, יוצגו העומד בתנאי הסף של ותק וניסיון.  בעת הגשת ההצעה )להבדיל מאדם פרטי(  ן"ארגו"גם כמציע  םלהירש יכול, בלבדבתחומים אלה  )*( 

 .המוצעים מטעמו הנקובים בכל תחום עיסוק רלוונטיגים העומדים בתנאי הסף נציהעובדים/ה


