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 ב' 2פס מס'טו

 הסיווגים מקצועיים/התמחויותרשימת 
קוד   

מקצוע 
 קיים

תואר/ כישורים מקצועיים  אמות מידה להכללה בהתמחות קבוצה תיאור מקצוע נוכחי
 נדרשים

/צילום דף ראשון 4ט' יש לצרף  1 כללי -אדריכלות 2001 1
מהגרמושקה, תיאור הפרויקט כולל 
ודות תכניות, תמונות מבנים. דגש על עב

  שהושלמו ונבנו.

 מוסמך בארכיטקטורה 

תכנון ערים  -אדריכלות 2002 2
 ועיצוב עירוני

/צילום דף ראשון 4ט' יש לצרף  1
 + תקנון מהגרמושקה

 ארכיטקטורה ובינוי ערים

 מוסמך באדריכלות נוף   1 תכנון נוף -אדריכלות 2003 3

4      

/צילום דף ראשון 4ט' צרף יש ל  1 טרמינלים לציבור  -אדריכלות 2005 5
תיאור הפרויקט כולל  מהגרמושקה

תכניות, תמונות מבנים. דגש על עבודות 
 שהושלמו ונבנו.

 מוסמך בארכיטקטורה 

מרפאות  -אדריכלות 2006 6
 ומרכזים רפואיים

/צילום דף ראשון 4ט' יש לצרף  1
תיאור הפרויקט כולל  מהגרמושקה

, הצגת מבנה תכניות, תמונות מבנים.

דגש על עבודות  המרפאה, מעבדות וכו'.
 שהושלמו ונבנו.

 מוסמך בארכיטקטורה 

מבנה מחקר  -אדריכלות 2007 7
 ומעבדות

/צילום דף ראשון 4יש לצרף ט'   1
מהגרמושקה תיאור הפרויקט כולל 

תכניות, תמונות מבנים., הצגת מבנה 
וכו'. דגש על עבודות שהושלמו  המעבדה

 ונבנו

  מוסמך בארכיטקטורה

 מוסמך בארכיטקטורה  לצרף דף ראשון מתיק שימור  1 שימור מבנים -אדריכלות 2008 8

מטבח תכנון -אדריכלות 2009 9
 פונקציונאלי  וציוד

מוסמך בארכיטקטורה /תואר    1
 fcsi-ב

/צילום דף ראשון 4ט' יש לצרף  1 תכנון אזורי -אדריכלות 2110 10
  מהגרמושקה

 יםמוסמך לתכנון ערים ואזור

     1 סביבתיתכנון  -אדריכלות 2111 11

מרכזי ספורט  -אדריכלות 2112 12
 ובריכות

/צילום דף ראשון 4ט' יש לצרף  1
/צילום דף 4יש לצרף ט'  מהגרמושקה

ראשון מהגרמושקה תיאור הפרויקט 
כולל תכניות, תמונות מבנים., הצגת 

מבנה. דגש על עבודות שהושלמו ה
 ונבנו

 ה מוסמך בארכיטקטור

/צילום דף ראשון 4ט' יש לצרף  1 מבנים סביבתיים -אדריכלות 2113 13
/צילום דף 4יש לצרף ט'  מהגרמושקה

ראשון מהגרמושקה תיאור הפרויקט 
כולל תכניות, תמונות מבנים., הצגת 

מבנה דגש על עבודות שהושלמו ה
 ונבנו

 מוסמך בארכיטקטורה 

מבנים/מתקנים  -אדריכלות 2114 14
  ומורכבים םייעודיי

/צילום דף ראשון 4ט' יש לצרף  1
/צילום דף 4יש לצרף ט'  מהגרמושקה

ראשון מהגרמושקה תיאור הפרויקט 
כולל תכניות, תמונות מבנים., הצגת 

מבנה. דגש על עבודות שהושלמו ה
 ונבנו

 מוסמך בארכיטקטורה 

מבנים מתועשים  -אדריכלות 2115 15
 )טרומיים(

ראשון /צילום דף 4ט' יש לצרף  1
/צילום דף 4יש לצרף ט'  .מהגרמושקה

תיאור הפרויקט  .ראשון מהגרמושקה
כולל תכניות, תמונות מבנים., הצגת 

דגש על עבודות שהושלמו  המבנים.
 ונבנו

 מוסמך בארכיטקטורה 

/צילום דף ראשון 4ט' יש לצרף  1  מטבחים -אדריכלות 2116 16
תיאור הפרויקט כולל  .מהגרמושקה
נות מבנים., הצגת תכניות, תמו

המבנים. דגש על עבודות שהושלמו 
 ונבנו

 מוסמך בארכיטקטורה 

17      
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מבני ציבור תעשייה  -אדר' 2118 18
 מ' גובה  92מגורים מעל 

/צילום דף ראשון 4ט' יש לצרף  1
תיאור הפרויקט כולל  מהגרמושקה

תכניות, תמונות מבנים., הצגת 
המבנים. דגש על עבודות שהושלמו 

 בנוונ

 מוסמך בארכיטקטורה 

/צילום דף ראשון 4ט' יש לצרף  1 מבני דת -אדריכלות 2130 19
תיאור הפרויקט כולל  מהגרמושקה

תכניות, תמונות מבנים., הצגת 
המבנים. דגש על עבודות שהושלמו 

 ונבנו

 מוסמך בארכיטקטורה 

מרכזי תרבות  -אדריכלות 2129 20
 ואומנות

אשון /צילום דף ר4ט' יש לצרף  1
תיאור הפרויקט כולל  מהגרמושקה

תכניות, תמונות מבנים., הצגת 
המבנים. דגש על עבודות שהושלמו 

 ונבנו

 מוסמך בארכיטקטורה 

לפרויקטים  -אדריכלות 2122 21
 בכספי סיוע

יש להציג תוכניות/מפרטים/דף מחוזה  1
 ההתקשרויות,שבוצעו מול האמריקאים.

 מוסמך בארכיטקטורה 

 מוסמך בארכיטקטורה    1 בניית מודלים -יכלותאדר 2091 22

הדמיות   -אדריכלות 2090 23
 ופרספקטיבות

 מוסמך בארכיטקטורה    1

תכנון כוללני  -ותאדריכל 2187  24
 לעבודות קטנות 

חוזית יש להציג עבודות שבהן הופעלו  1
קפי ביצוע יבעלי מקצועות ובה 5לפחות 

ליון ש"ח ללא מע"מ )מדד ימעד של 
09/9002.) 

 מוסמך בארכיטקטורה 

תכנון כוללני  -אדריכלות 9922 95
 בינוניותלעבודות 

חוזית יש להציג עבודות שבהן הופעלו  1
קפי ביצוע יבעלי מקצועות ובה 5לפחות 

ליון ש"ח ללא מע"מ )מדד ימ 5עד של 
09/9002.) 

 מוסמך בארכיטקטורה 

תכנון כוללני  -אדריכלות 9922 92
 גדולותלעבודות 

חוזית יש להציג עבודות שבהן הופעלו  1
קפי ביצוע יבעלי מקצועות ובה 5לפחות 

ליון ש"ח ללא מע"מ )מדד ימ 5של מעל 
09/9002.) 

 מוסמך בארכיטקטורה 

 מוסמך בארכיטקטורה  יש להציג תעודת יועץ נגישות מוסמך  1 ייעוץ נגישות -אדריכלות 2182 92 

 אפיון ותכנון פונקציונאלי 2042 92
 לבינוי

חוברות אפיונים בתחום  3יש להציג  1
 מערכות אבטחה שנערכו ע"י המתכנן

מוסמך: בארכיטקטורה או 
 תעשייה וניהול 'למדעים בהנ

חוברות אפיונים בתחום  3יש להציג  1 אפיון למערכות אבטחה 2043 92
 מערכות אבטחה שנערכו ע"י המתכנן

מוסמך: בארכיטקטורה או 
 וניהולתעשייה  'למדעים בהנ

אפיון מערכות תקשורת /  2044 30
 קשר

חוברות אפיונים בתחום  3יש להציג  1
 מערכות אבטחה שנערכו ע"י המתכנן

מוסמך: בארכיטקטורה או 
למדעים בהנדסת תעשייה 

 וניהול

     1 עיצוב סביבתי/תעשייתי 2083 39

תאורה  -איכות הסביבה   2128 39
 סולרית

2     

)ביקורת על  בקרת איכות 2084 33
 תהליכי: תכנון, ייצור וביצוע(

מוסמך למדעים בהנדסת:    3
מבנים איכות בביו  -אזרחית

 תהליכים

 -הנדסת תעשייה וניהול 2180 34
 תכנון מפעלים ושירותים

מוסמך למדעים בהנדסת    4
 תעשייה וניהול

 -הנדסת תעשייה וניהול 2097 35
 מערכות ייצור שירותים

4     

  -נדסת תעשייה וניהולה 2098 32
  ISO 9000אבטחת איכות 

מוסמך למדעים בהנדסת    4
תעשייה וניהול / הנדסה 

 אזרחית

איכות   -הנ' תעשייה וניהול 2099 32
כולל והקמת מערכות: 

T.O.C , T.Q.Mו ,- R.E. 

מוסמך למדעים בהנדסת    4
תעשייה וניהול / הנדסה 

 אזרחית

 -הנדסת תעשייה וניהול 2080 32
פיתוח מערכות ארגוניים 

 וניהוליים

מוסמך למדעים בהנדסת    4
 מערכות מידע 

יש להציג תוכניות שנעשו במסגרת  4 הנדסת דרכים  ופיתוח שטח 2010 32
משרד עם מספר  המשרד העצמאי.

עובדים מקצועיים ועבודות בהיקפים 

מוסמך למדעים בהנדסה 
 הנדסת תחבורה -אזרחית
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 גדולים.

תכן מבנה -דרכים  הנדסת 2011 40
 כבישים

מוסמך למדעים בהנדסה  דוחות בתחום 3יש להציג  4
 הנדסת תחבורה -אזרחית

תנועה -הנדסת דרכים 2012 49
 ותחבורה

שנעשו  /דוחותתכניות 3יש להציג  4
 במסגרת המשרד העצמאי.

מוסמך למדעים בהנדסה 
 הנדסת תחבורה -אזרחית

הנדסת דרכים כללי  -פיקוח  2013 49
 ולל פ"שכ -

מוסמך למדעים בהנדסה  לצרף המלצות מהגופים הדורשים.  4
 הנדסת תחבורה -אזרחית

   יש להציג דוחות,סקרים,תוכניות 4 הידרולוגיה וניקוז 2014 43

יש להציג תוכניות שנעשו במסגרת  4 הנדסת דרכים מטווחים 2016 44
 המשרד 

מוסמך למדעים בהנדסה 
 הנדסת תחבורה -אזרחית

מסלולי  -הנדסת דרכים 2017 45
 תעופה

יש להציג ניסיון בבקרת תכנון או תכנון   4
גאומטרי של מסלולים או שיפוץ מסלולים 

 השנים האחרונות. 5 -ב

מוסמך למדעים בהנדסה 
 הנדסת תחבורה -אזרחית

בקרת איכות  -דרכים דסתהנ 2039 42
 לכבישים ומסלולים

בעל נדס אזרחי מה  מה  4
 סיוןראשון עם ני תואר

בקרת איכות ופיקוח  בתחום
 שנים. 5של 

 -הנדסת דרכים ופ"ש 2119 42
 לפרויקטים בכספי סיוע

   יש להציג תוכניות באנגלית   4

תואר ראשון בהנדסה   5 גיאולוגיה 2015 42
אזרחית במגמת קרקע 

וביסוס ותואר שני בקרקע 
 90וביסוס או גיאולוגיה. או 

שנות ניסיון כתחליף לתואר 
 שני.

 -הנדסת קרקע וביסוס 2018 42
 מ' גובה  92למבנים עד 

תואר ראשון בהנדסה    5
אזרחית במגמת קרקע 

וביסוס ותואר שני בקרקע 
 90וביסוס או גיאולוגיה. או 

שנות ניסיון כתחליף לתואר 
 שני.

-הנדסת קרקע וביסוס  2019 50
 מ' גובה 92למבנים מעל 

אזרחית  'תואר ראשון בהנ   5
קע וביסוס ותואר במגמת קר

שני בקרקע וביסוס או 
שנות ניסיון  90גיאולוגיה. או 

 כתחליף לתואר שני.

מבני ציבור, תעשייה  -חשמל 2020 59
 מ' 92ומגורים עד 

 מוסמך בהנדסת חשמל   6

מבני ציבור,  -חשמל  2220 59
 92תעשייה ומגורים מעל 

 מטר

מבני  3יש להציג תכנון של   6
אמפר כל  400של  ציבור/תעשיה/מגורים

אחד. יש להציג גיליון אחד המתאר 
 באופן כללי את המתקן.

 מוסמך בהנדסת חשמל

לפחות( ע"פי   9תכנון תאורת מסלול ) 6 תאורת מסלולים-חשמל 2021 53
)מנהלי  FAAאו  ICOA-הנחיות ה

בטיחות הטיסה האמריקאי והאירופי 
 כתבבהתאמה(. התכנון יכלול אישור ב

תאמת התכנון לדרישות של המזמין על ה
 הגופים הנ"ל

ובעל  מוסמך בהנדסת חשמל
 רשיון "חשמלאי מהנדס"

מתח נמוך -חשמל 2022 54
מאוד:מערכות בקרת 

מבנים/תהליכי 
ייצור/תשתיות)מיזוג,חשמל 

 וכו'(

מתקנים בהם מותקנים בקרים  3תכנון  6
( OUTPUT/ INPUTכניסות ) 900עם 

לכל פרויקט יש להגיש גיליון אחד 
 מתאר באופן כללי המתקןה
 

 מוסמך בהנדסת חשמל

אמפר  900תכנון מתקן מתח גבוה של  6 מתקנים למתח גבוה-חשמל 2023 55
אמפר  900מתקני מתח גבוה של  3או 

לפחות. לכל  KV 22כל אחד במתח של 
פרויקט יש להגיש גיליון אחד המתאר 

 באופן כללי המתקן

 מוסמך בהנדסת חשמל

ים לתחנות כוח מתקנ-חשמל 2024 52
 וגנראטורים

תחנות כוח שונות  3יש להציג תכנון של  6
 kva    9000בהספק של 

כל אחד הכוללת  מע' סנכרון והפעלה למול 
חח"י כולל בקרה ולוחות חלוקה במתח נמוך. 

 מוסמך בהנדסת חשמל
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לכל פרויקט יש להגיש גיליון אחד המתאר 
 באופן כללי את המתקן.

פרויקטים לפחות בהספק  3פיקוח על  6 פקוח-חשמל 2025 52
כל אחד. יש להגיש לכל  KVA 2000של 

פרויקט גיליון אחד המתאר באופן כללי 
 המתקן

 מוסמך בהנדסת חשמל

קשר -חשמל ומער' כוח 2026 52
 ותקשורת

ניסיון באפיון ותכנון הקמת מע' כח  6
לתקשוב מע' אל פסק מרכזיות ומע' כח 

 סטנציונאריות

 חשמל מוסמך בהנדסת

מפרטים לפחות למתקנים  3יש להציג  6 אחזקה-חשמל 2027 52
 תחנות השנעה לפחות 5הכוללים 

מוסמך הנדסת אלקטרוניקה  
המחזיק ברישיון חשמלאי 

 ראשי לפחות

מתקנים  2יש להציג דוחות בדיקה של  6 -בדיקת חשמל 2028 20
מתקנים הינם  3ע"פ החלוקה הבאה: 

ובזרם   99KVבמתח גבוה של לפחות 
מתקנים  3אמפר לפחות,  900של 

הכוללים בדיקת תחנות כוח וגנראטורים 
מתקנים אשר הינם  3אמפר, 9200

מבנה ציבור/תעשיה/מגורים בהספק של 
 אמפר. 230

בעל רישיון חשמלאי בודק 
)תעודה ממשרד 3סוג 

התמ"ת/יח' לרישום 

 5ותק של  חשמלאים(.
לפחות מיום קבלת  שנים

 .הרישיון

לפרויקטים בכספי  -חשמל  2029 29
 סיוע

יש להציג הוכחה של הכרת הסטנדרטים  6
 האמריקאים.

 מוסמך בהנדסת חשמל

תכנון כוללני -חשמל  9920 29
 לעבודות קטנות 

יש להציג עבודות שבהן הופעלו לפחות  6
 עדקפי ביצוע של יבעלי מקצועות ובה 5
 (.09/9002ליון ש"ח ללא מע"מ )מדד ימ

 שמלמוסמך בהנדסת ח

תכנון כוללני -חשמל  9929 23 
 בינוניותלעבודות 

 חוזית יש להציג עבודות שבהן הופעלו 6
קפי ביצוע יבעלי מקצועות ובה 5לפחות 

ליון ש"ח ללא מע"מ )מדד ימ 5עד של 
09/9002.) 

 מוסמך בהנדסת חשמל

תכנון כוללני -חשמל  9929 24
 גדולותלעבודות 

וזית חיש להציג עבודות שבהן הופעלו  6
קפי ביצוע יבעלי מקצועות ובה 5לפחות 

ש"ח ללא מע"מ )מדד  מיליון 5של מעל 
09/9002.) 

 מוסמך בהנדסת חשמל

מרפאות ומרכזים  -חשמל  2036 25
 רפואיים

מרפאות ומרכזיים  3יש להציג תכנון של  6
אמפר כל אחד , לכל  400רפואיים של 

פרויקט יש להגיש גיליון אחד המתאר 
 את המתקן.באופן כללי 

 

 מוסמך בהנדסת חשמל

תאורת כבישים,  -חשמל  2037 22
 רחובות וצמתי

יש להציג תכנון תאורה כבישים רחובות  6
וצמתים ע"פ הוראות מע"צ, התכנון יכלול 
אישור בכתב של המזמין על התאמת 

 התכנון לדרישות הגופים הנ"ל
 מוסמך בהנדסת חשמל. -

 

 םתאוקשר ותקשורת ניהול ו 2081 22
   פרויקטים

 מהנדס אלקטרוניקה  7

אפיון ואינטגרציה במע'    2109 22
 תקשורת

יש להציג עב' שהמתכנן הקים תשתיות  7
במע' התקשורת שילוב מע' כח מז"א 

 כבוי אש בינוי תומך

הנדסאי אלקטרוניקה עם 
רישיון טכנאי ראשי 

לפחות/מהנדס 
 חשמל/אלקטרוניקה

דו"חות/ סקרים שנערכו ע"י  3ג יש להצי 8 בטונים-ייעוץ 2102 22
 היועץ

 

   8 ייעוץ חומרים כללי 2103 20

דו"חות/ סקרים שנערכו ע"י  3יש להציג  8 ייעוץ  אלומיניום/זכוכית 2104 29
 היועץ

 

יעוץ : הגנה מפני  2105 29
)בלייה של קורוזיה

חומרים,חלקי מבנה ומע' 
 (םבבנייני

י דו"חות/ סקרים שנערכו ע" 3יש להציג  8
 היועץ

 

דו"חות/ סקרים שנערכו ע"י  3יש להציג  8 ייעוץ : אקוסטיקה 2106 23
 חוברות מפרטים/ סט תוכניות 3היועץ+ 

 

 דו"חות/ סקרים שנערכו ע"י  3יש להציג  8 ייעוץ : חיסכון באנרגיה 2107 24
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 חוברות מפרטים/ סט תוכניות 3היועץ+ 

  פרויקט יקט שהייעוץ הוטמע בפרו להציג 8 ייעוץ : איכות הסביבה 2108 25

מוסמך למדעים בהנדסת  פרויקט פרויקט שהייעוץ הוטמע ב להציג 8 ייעוץ: אקלים 2127 22
 הסביבה

 מוסמך בהנדסת חשמל יש להגיש מפרט לתאורה 8   תאורה -ייעוץ  2038 22

   8 ריצוף -ייעוץ  2123 22

   8 הסוואות -ייעוץ  2124 22

בודות אבן וחיפוי לע -ייעוץ  2125 20
 חוץ

דו"חות/ סקרים שנערכו ע"י  3יש להציג  8
 היועץ

מוסמך למדעים בהנדסה 
 מבנים -אזרחית

   8 חומרי נפץ -ייעוץ  2126 29

דו"חות/ סקרים שנערכו ע"י  3יש להציג  8 הנדסת דרכים -ייעוץ    2183  29
 חוברות מפרטים/ סט תוכניות 3היועץ+ 

 

מוסמך בארכיטקטורה/   8 ייעוץ איטום ובידוד תרמי 2079 23
 הנדסה אזרחית

עבודות בהן קביעת חלוקת המבנה,  3 8 יועץ אב"כ -ייעוץ   2065  24
מערכת האיטום, דרישות למערכות 
המבנה )מ"א אוורור, מים/ביוב(, ביצוע 
סקרים טכניים להערכת מצב מבנים 
מוגני אב"כ קיימים וקביעת תצורת 

 לו.מערכות א

מהנדס כימיה/מכונות או 
קונסט' בעלי ניסיון בהנחיות 

 תכנון.

.חישוב התפשטות ההדף לסביבה 9 8 מיגון -ייעוץ    2172 25
כתוצאה מפיצוץ גוף נפיץ כלשהו בצורת 
פיצוץ חופשי או פיצוץ בתוך המבנה 

. חישוב רמת הדף ולחץ גזים 9שנהרס.
כתוצאת פיצוץ גוף נפיץ כלשהו בצורת 

 ventingלוא או פיצוץ עם פיצוץ כ
. חישוב תגובה דינמית של 3חלקי.

אלמנטים בטון או פלדה בצורת קורה,או 
פלטה לפי שיטת "תגובה אלסטופלסטית 

מסה, מרוסן" תוך קביעת -של מע' קפיץ
רמות הנזק השונות.  יש לצרף מכתבי 
המלצה/דו"חות,תוכניות ומסמכים 

 רלוונטיים

תואר אקדמאי/בעל התמחות 
שנים בתחום אפקטים  90של 

של כלי נשק שונים.                                 
נדרש ידע מהותי בעקרונות 

 המדעיים/הנדסיים/טכניים .
המלצה 

מ:תעש/רפא"ל/מקהנ"ר 
 ביצורים

   8 ייעוץ :תכנון במה 2100 22

מערכות גילוי וכיבוי  -ייעוץ    2185 22
 אש

8   

אחזקת מתקנים  -ייעוץ 2082 82
 נייםאמכ אלקטרו

הצגת פרויקטים המכילים יותר מתחום  8
ניות אמכ אחד של מערכות אלקטרו

המבוקרות ע"י מערכות בקרה. הצגת 
פרויקטים שהמתכנן הכין הסכם מחירים 
למבנה סטנדרטי כגון: משרדים, שערים, 

 תרנים וכו'.

 

 מהנדס בטיחות   8 יעוץ בטיחות 2101 22

   9 ל"חבאמ םסיכוניניתוח  2085 20

 מתכנניםבבדיקת חשבונות  ןידע וניסיו 9 בדיקת חשבונות מתכננים 2086 29
 בלבד. וניתוחי שכר.

 

   9 תרגום 2092 29

   9 בניה בטיחות באתרי -פיקוח 2093 23

   9 /שלטיםעיצוב גרפי 2095 24

   9 יעוץ לטכנולוגיה הלכתית 2096 25

דו"חות/ סקרים שנערכו ע"י  3ג יש להצי 9 ביקורת תכנון מבנים 2094 22
 היועץ

מוסמך בארכיטקטורה או 
למדעים בהנדסה אזרחית/ 

 מבנים

מוסמך למדעים בהנדסה   9 מודלים הנדסיים 2056 22
 מבנים -אזרחית

חוברות מכרזים )מפרטים  3יש להציג  9 עריכת מכרז וכתבי כמויות   2049 22
וכתבי כמויות שנערכו ע"י המתכנן( 

 שאינו קשור בתכנון כחלק נפרד

 

  אישור העסקה ממכון התקנים 9 כתיבת תקנים  2051 22

בניה  יובהיתרטיפול ברישוי  2140  900
 מול מוסד אזרחי

 מוסמך באדריכלות 4לצרף ט'  9
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   9 הדינאמיק 2221 909

בעל רישיון מודד מוסמך  גובה וכו'(. יקוותוכניות מדידה ) 10 כללי -מדידות  2040 909
 פ"י בתוקף בתחום רלוונטיממ

בעל רישיון מודד מוסמך   10 פוטו גרמטרי מיפוי  -מדידות  2041 903
 ממפ"י בתוקף בתחום רלוונטי

באילו מכשירים ובאילו תוכנות פיענוח  10 צילום אווירי -מדידות 2141 904
 משתמשים.

בעל רישיון מודד מוסמך 
 ממפ"י בתוקף בתחום רלוונטי

905 2184 GIS תוכנות  ןיש להציג רישיו 10 פוימי
 SKETCHP /REVIT /3DMAXבתוקף:

בעל רישיון מודד מוסמך 
 ממפ"י בתוקף בתחום רלוונטי

אחזקת מערכת  -מיזוג אויר 2059 902
 סינון וחל"כ

מהנדס מוסמך בעל וותק   11
שנים לפחות בתכנון  5 של

 המערכות/מתקנים.

מבני ציבור  -מיזוג אויר 2060 902
מ'  92מגורים עד תעשיה ו

 גובה

מהנדס מוסמך בעל וותק   11
שנים לפחות בתכנון  5 של

 המערכות/מתקנים.

מבני ציבור  -מיזוג אויר  2164  902
מ'  92תעשיה מגורים מעל 

 גובה

מהנדס מוסמך בעל וותק   11
שנים לפחות בתכנון  5 של

 המערכות/מתקנים.

חדרים נקיים  -מיזוג אויר  2061 902
 ()אקלימיים

מהנדס מוסמך בעל וותק   11
שנים לפחות בתכנון  5 של

 המערכות/מתקנים.

990 
 

מהנדס מוסמך בעל וותק   11 פיקוח -מיזוג אויר  2062
שנים לפחות בתכנון  5 של

 המערכות/מתקנים.

999 
 

מהנדס מוסמך בעל וותק   11 אחזקה -מיזוג אויר  2063
שנים לפחות בתכנון  5 של

 המערכות/מתקנים.

לפרויקטים  -מיזוג אויר  2064 999
 בכספי סיוע

מהנדס מוסמך בעל וותק   11
שנים לפחות בתכנון  5 של

 המערכות/מתקנים.

מתקני תברואה  -מים וביוב  2050 993
 ומערכת שרברבות

מהנדס מוסמך בעל וותק   12
שנים לפחות בתכנון  5 של

 המערכות/מתקנים.

מתקנים טרמיים  -מים וביוב 2052 994
 ע' קיטור וחדרי דוודיםמ

מהנדס מוסמך בעל וותק   12
שנים לפחות בתכנון  5 של

 המערכות/מתקנים.

 -מערכות הסקה ומים חמים  2053 995
 אחזקה

מהנדס מוסמך בעל וותק   12
שנים לפחות בתכנון  5 של

 המערכות/מתקנים.

מהנדס מוסמך בעל וותק   12 אחזקת מכוני שאיבה 2054 992
ות בתכנון שנים לפח 5 של

 המערכות/מתקנים.

צנרת ומתקנים  -מים וביוב 2055 992
 תעשייתיים

מהנדס מוסמך בעל וותק   12
שנים לפחות בתכנון  5 של

 המערכות/מתקנים.

מים ביוב ומתקני תברואה  2057 992
 לפרויקט בכספי סיוע

מהנדס מוסמך בעל וותק   12
שנים לפחות בתכנון  5 של

 המערכות/מתקנים.

מערכת אספקת  -מים וביוב 2150 992
מים, ביוב, ניקוז ותיעול 

 עירוני )חוץ(

מהנדס מוסמך בעל וותק   12
שנים לפחות בתכנון  5 של

 המערכות/מתקנים.

מערכות מרכזיות  -מים וביוב 2158 990
 לאספקת גפ"ם )גז(

מהנדס מוסמך בעל וותק   12
שנים לפחות בתכנון  5 של

 המערכות/מתקנים.

תכנון מערכות  -ים וביובמ 2159 999
 השקיה

 

מהנדס מוסמך בעל וותק   12
שנים לפחות בתכנון  5 של

 המערכות/מתקנים.

בריכות עפר  -מים וביוב 2160 999
 ומאגרים

מהנדס מוסמך בעל וותק   12
שנים לפחות בתכנון  5 של

 המערכות/מתקנים.

הסדרת נחלים  -מים וביוב 2161 993
 ומפלים

ל וותק מהנדס מוסמך בע  12
שנים לפחות בתכנון  5 של
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 המערכות/מתקנים.

מתקני טיפול  -מים וביוב 2162 994
 במים

מהנדס מוסמך בעל וותק   12
שנים לפחות בתכנון  5 של

 המערכות/מתקנים.

תכנון מבנים מוגנים  -מיגון 2173 995
מיוחדים: צבאיים/ שב"כ/ 

 מוסדות ציבוריים

ת פרויקטים בתחום עם יכול 3לפחות  13
הוכחת ביצוע חישוב דינמי של חלקי 
מבנים/מבנים, יכולת פענוח תוצאות. יש 

 לציין השתלמויות אחרונות שהשתתף.

הנדסה אזרחית. ניסיון 
 שנים במקצוע. 5לפחות 

תכנון  -הנדסה צבאית -מיגון   2174 992
מוצבים, אלמנטי ביצורים 

 ופריצת דרכים

 5של  ןיוצא הנדסה קרבית בעל ניסיו 13
 ים לפחות בתחום.שנ

 מוסמך בהנדסה אזרחית.

תחנות דלק ומרכזי  -מכונות  2030 992
 טיפולים לרכב

תחנות דלק: יש לציין: מס' וגודל תחנות  14
שתיכנן, נפח ומס' המיכלים, אופן עמידת 
התכנון בדרישות תקנות איכות הסביבה. 
מרכזי טיפולים: יפרט את סוג המתקנים 

דחוס,  שתיכנן בעבר )אספקת אויר
שמנים על סוגיהם, איסוף שמן משומש, 

איסוף גזי הפליטה, אוורור(.                             
יש לציין אם תכנן גם את מתקני ההרמה 

 במרכז הטיפולים

מוסמך בעל  מהנדס מכונות
שנים לפחות  5 וותק של

 בתכנון המערכות/מתקנים.

מערכת האוורור שתיכנן: מבני תיאור  14 אוורור תעשייתי -מכונות  2031 992
תעשייה, מטבחים, מטווחים וכו' לרבות 
תיאור הספקי המפוחים ושיטת פיזור 

 האויר

מוסמך בעל  מהנדס מכונות
שנים לפחות  5 וותק של

 בתכנון המערכות/מתקנים.

יש לפרט השערים לפי סוג, מפתח, אופן  14 שערים -מכונות  2032 992
 הפעלה, מיקום ההתקנה.

מוסמך בעל  מכונות מהנדס
שנים לפחות  5 וותק של

 בתכנון המערכות/מתקנים.

תיאור המעליות שתוכננו ע"י המתכנן  14 מעליות-מכונות 2033 130
משא או בני אדם, מס'  -)סוג המעלית

התחנות/ קומות, שטח התא, מס' 
המעליות במבנה, אופן ההפעלה 

 והפיקוד(

מוסמך בעל  מהנדס מכונות
לפחות  שנים 5 וותק של

 בתכנון המערכות/מתקנים.

מתקני הרמה  -מכונות 2034 131
 התנעה ושינוע

תיאור המתקנים שתוכננו )עגרונים לפי  14
סוגים( עומס ההרמה, מפתח, אורך 
מסלול, מקומות בהם הותקנו מתקני 

 ההרמה

מוסמך בעל  מהנדס מכונות
שנים לפחות  5 וותק של

 בתכנון המערכות/מתקנים.

תיאור הדלתות, לפי שטח, יעוד, עומס  14 דלתות מגן -ונות מכ 2035 132
 הפעלה/ פיקוד

מוסמך בעל  מהנדס מכונות
שנים לפחות  5 וותק של

 בתכנון המערכות/מתקנים.

מוסמך בעל  מהנדס מכונות תיאור העבודות שתוכננו 14 כללי -מכונות 2200 133
שנים לפחות  5 וותק של

 בתכנון המערכות/מתקנים.

תיאור המתקנים עליהם נעשה הפיקוח,  14 דלתות מגן -מכונות  2121 134
תיאור הנושאים שנבדקו בפיקוח, 

 תדירות הבדיקות שבמסגרת הפיקוח

מוסמך בעל  מהנדס מכונות
שנים לפחות  5 וותק של

 בתכנון המערכות/מתקנים.

תוכניות אחזקה -מכונות  2186  135 
 מבנה ומתקן

תר מתחום הצגת פרויקטים המכילים יו 14
אחד של מערכות אלקטרו מכאניות 
המבוקרות ע"י מערכות בקרה. הצגת 
פרויקטים שהמתכנן הכין הסכם מחירים 
למבנה סטנדרטי כגון: משרדים, שערים, 

 תרנים וכו'.
 

מוסמך למדעים בהנדסת 
 מכונות

הצגת פרויקטים המכילים יותר מתחום  15 וניהול פרויקטיםתאום תכנון  2045 136
ל בינוי ותשתיות)מבנים, אחד ש

(לרבות ניסיון מוכח ךתשתיות, דר
בפרויקטים במגזר הפרטי ו/או במגזר 
הציבורי. קו"ח, המלצות הכוללות תפקיד 

 המהנדס בפרויקטים. 

 מוסמך בהנדסה אזרחית.

   15 פרויקטים בתחום הימי לניהו 2146  137

 /.  P.P.Qניהול פרויקט  2223  138
B.O.T 

15   



 5.5.02...0עדכון מתאריך   2.5.5טופס מס':                                                              משרד הביטחון
 אגף בינוי

 החטיבה להתקשרויות עם יועצים ומתכננים                                         

 .70-03770051700.17005.פתח תקוה. טלפון:  49רח' ז'בוטינסקי 

 

 9 מתוך 3 עמוד 

 

תיאום מערכות  2078 139
 )סופרפוזיציה(

15   

מעקב ובקרה לפרויקט   2155 140
 כללי-בכספי סיוע 

יש להציג הוכחה של הכרת הסטנדרטים  15
 האמריקאים.

 

הכוונה מעקב אחר הפקוח באתר  15 כללי -פיקוח  2046 141
 . יש לצרף המלצות.ובקורת חשבונות

 מוסמך בהנדסה אזרחית

יש להציג עבודות שנעשו במכלול  15 ' אלקטרומכניותמע -פיקוח  2047 142 
מערכות: מיזוג אויר, מים חמים והסקה, 

 צנרת ועוד.

 

 הנדסה אזרחית  15 תחזוקת מבנים-פיקוח 2048 143

   15 עבודות ימיות-פקוח  2151  144

יש להמציא הוכחה של הכרת  16 בתחום כספי סיוע-קונסט'  2069 145
 .הסטנדרטים האמריקאים

 מוסמך בהנדסה אזרחית

בנין ומבני הנדסת  -קונסט'  2070 146
 מ' גובה 92עד  אזרחית

 מוסמך בהנדסה אזרחית  16

שנים  5-גשרים ב 3הצגת נסיון לפחות  16 גשרים מפלדה –קונסט'  2071 147
 האחרונות

 

עבודות במנהרות  9יש להציג לפחות  16 מנהרות -קונסט'  2074 148
שתכנן שביצוען הושלם בסלע או בקרקע 

 מ' לפחות. 900ואורכן היה 

 מהנדס אזרחי/מהנדס מכרות

  לא אנטנות סלולאריות. 16 עמודי אנטנות -קונסט'  2075 149

מבנים ימיים שתכננו והמלצה  9נסיון  16 הנדסה ימית -קונסט'  2076 150
 ממהנדס החברה

 

מ"ר  9000ת הוכחה לנסיון לפחו 16 מבני פלדה -קונסט'  2077 151
 שנים האחרונות 3-שעבורם תכננו ב

 

מנהרות  9יש להציג ניסיון בתכנון  16 דחיקת צינורות -קונסט'  2175  959
לפחות שבוצעו בדחיקה ושביצוען 
הושלם. אחת תחת כביש ראשי או 

 מ' לפחות. 50מסילת ברזל באורך של 

 הנדסה אזרחית

חפירת מנהרות  -קונסט' 2176 953
 וכיסוי 

מנהרות  9יש להציג ניסיון בתכנון  16
שבצוען הושלם, אחת מתחת לכביש 
ראשי או מסילת ברזל באורך של יותר 

 מטר לפחות . 2מ' ובקוטר של  30-מ

 מהנדסי מבנים

   16 בריכות שחייה -קונסט' 2177 954

אלמנטים טרומיים  -קונסט' 2178 955
 ועמדות מוגנות

16   

ני תכנון כולל-קונסט' 2179 952
 לעבודות קטנות 

חוזית יש להציג עבודות שבהן הופעלו  16
קפי ביצוע יבעלי מקצועות ובה 5לפחות 

מליון ש"ח ללא מע"מ )מדד  עדשל 
09/9002.) 

 

תכנון כוללני -קונסט' 9923 952
 בינוניותלעבודות 

חוזית יש להציג עבודות שבהן הופעלו  16
קפי ביצוע יבעלי מקצועות ובה 5לפחות 

מליון ש"ח ללא מע"מ )מדד  5 עדשל 
09/9002.) 

 

תכנון כוללני -קונסט' 2194 158
 גדולותלעבודות 

חוזית יש להציג עבודות שבהן הופעלו  16
קפי ביצוע יבעלי מקצועות ובה 5לפחות 

מליון ש"ח ללא מע"מ )מדד   5מעל של 
09/9002.) 

 

מבנים מוגנים,  -קונסט'  2072 159
 ביצורים ומקלטים

שנים בתחום. אישור העסקה  5 לפחות 16
מחיל ההנדסה או מוכר ע"י חיל 

 ההנדסה.

 הנדסה אזרחית

הנ' אזרחית מעל -קונסט'- 2170  160
  מ' 92

16   

אדריכל עם התמחות לאיכות     1 בניה ירוקה –אדריכלות  2202  929
 הסביבה

יועץ/בודק קרינה בלתי  2195  162
  מייננת.

6     

להערכת מחקרים  2196  163
פרויקטים הכוללים ניתוחים 

 פיננסיים
 

92     

   92מחקרי סביבה ותסקירי  9922 924
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 איכות הסביבה

מחקרים גיאולוגיים וקרקעי,  9922 925
 מיפוי 

92   

   92 מחקרי כשל 9922 922

   92 אומדני עלות והנדסת איכות 9903 922

   92 עריכת לוחות זמנים 9905 922

    ח אסבסטפקו 9904 922

ייעוץ: הנדסי בבטיחות  9990 920
 בחומרים נפיצים

   

תאום תכנון ונהול פרויקטים  9995 929
 בתחום התשתיות

   

    שונים   

    איכות הסביבה/בניה ירוקה 9995 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


