אוגוסט 2018
הנחיות בנוגע לתהליך קליטת ספק למאגר היועצים והמרצים של המעוף
שירותי הסיוע במעוף מבוצעים על ידי יועצים ומרצים הנכללים במאגר .אנו מזמינים אותך
להגיש את מועמדותך ולהיות חלק ממאגר היועצים והמרצים של המעוף
לשם הגשת מועמדות אנא קרא/י בעיון את ההוראות מטה
השלבים לקליטה למאגר הספקים:
 .1עמידה בתנאי הסף – לפירוט תנאי הסף אנא ראה נספח מספר 5
 .2מילוי טופס מקוון -להנחיות למילוי טופס מקוון אנא ראה נספח מספר 1
 .3ראיון אישי באשכול הרלוונטי ע"פ שיוך גיאוגרפי
 .4קבלת תשובה במייל
בחינת המועמדים למאגר תבוצע לפי סדר פנייתם של המועמדים עד להשלמת
המכסה בנהלים על פי החלטת הסוכנות.
מאגר הספקים של מערך המעוף פתוח לקליטת ספקים חדשים במקרים
הבאים בלבד:


דוברי שפות ערבית ,אמהרית וצרפתית



מהאוכלוסייה החרדית או מהאוכלוסייה הערבית



זמינים למתן שירות באחד מהאזורים הבאים :גליל מערבי ,יהודה ושומרון,
חבל איילות ואילת.



ספקים העומדים בתנאים המפורטים בנספח  5בתחומים:
 oתחום ראשי הקמת עסק -תת תחום רישוי עסקים
 oתחום ראשי שיווק ומכירות -תת תחום מסחר מקוון
 oתחום ראשי רכש ציבורי



באשכול תל-אביב והמרכז ספקים בתחומים הבאים:
 oתחום ראשי ייעוץ ארגוני
 oתחום ראשי תקינה
 oתחום ראשי מערכות מידע ומחשוב
 oתחום ראשי ניהול משאבי אנוש
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נספח  -1הנחיות למילוי טופס ממוחשב לקליטת ספקים למאגר המעוף
 .1.1הרישום למאגר הספקים הינו דרך טופס ממוחשב בלבד בקישור שלהלן:
https://www.sba.org.il/hb/Pages/RegistrationProvider.aspx
 .1.2בעת מילוי הטופס הממוחשב תידרש לצרף:
 .1.2.1תעודות המוכיחות את השכלתך האקדמאית והכשרות רלוונטיות (אין צורך
בגיליון ציונים) ותעודות על שקילות התארים האקדמאיים (באם נרכשו בחו"ל).
למועמדים ללא תואר אנא ראו בנספח  5תנאי סף סעיפים 1ג' ו2ג' שקילות
לתואר
 .1.2.2פירוט קורות חיים עדכני.
 .1.2.3נספח לקורות החיים – אנא ראה נספח  4מטה
 .1.2.4תמונת פספורט.
 .1.2.5תעודת עוסק מורשה /חברה בע"מ  /שותפות.
 .1.2.6אישור ניהול ספרים ואישור על פטור מניכוי מס במקור ,תקפים וערוכים על פי
דין.
 .1.2.7צילום צ'ק או אישור חשבון בנק
יש חשיבות לצירוף כל הטפסים כנדרש – ללא טפסים אלו לא נוכל לטפל בפנייתך.
 .1.3להלן הנחיות והסבר לגבי מילוי הטופס :הטופס בנוי באופן פשוט ונוח למילוי ,כאשר
השדות אשר מסומנות בכוכבית הם שדות חובה .הנך מתבקש למלא טופס זה בצורה
מלאה ומדויקת.
 .1.3.1פרטים אישיים:
.1.3.1.1

יש למלא את כל שדות החובה המסומנים בכוכבית (*) .מומלץ למלא

את כלל השדות לייעול התהליך הנדרש לרישום.
.1.3.1.2

במידה ומספר הזיהוי שלך קיים כבר במאגר ,הטופס לא ייקלט ויש

לפנות טלפונית לסניף מעוף הקרוב אליך .פרטי הסניפים ניתן למצוא
בקישור הבא:
https://www.sba.org.il/hb/MaofBranches/Pages/default.aspx
.1.3.1.3

במידה ונבחרה האופציה "חברה" או "שכיר" בשדה "סוג עסק" – יש

למלא את תעודת הזהות ולאחר מכן בפרטי החברה את סוג זיהוי ומספר
זיהוי החברה.
.1.3.1.4

יש לשים לב כי ניתן בשדה "פרטי השכלה" ניתן להוסיף יותר

מהשכלה אחת.
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 .1.3.2שירותים מוצעים:
.1.3.2.1

יש לשים לב כי בשדות במסך זה ניתן לבחור יותר מערך אחד.

.1.3.2.2

ניסיון עם אוכלוסייה – לציון ניסיון מול אוכלוסיות מיוחדות ,יש לבחור

את האוכלוסיות מולן צברת ניסיון .במידה ואין אפשרות רלוונטית עבורך,
בחר את האפשרות "כללית".
.1.3.2.3

ניסיון עם סוגי עסקים -יש לציין ניסיון עם אחד או יותר מסוגי עסקים

הבאים בהתאם להגדרות הבאות:
.1.3.2.3.1

יזם  -יזם בשלב טרום הקמת העסק .

.1.3.2.3.2

עסק זעיר -עסק בו מועסקים עד  4עובדים (כולל).

.1.3.2.3.3

עסק קטן -עסק בו מועסקים  5-10עובדים (כולל).

.1.3.2.3.4

עסק בינוני -עסק בו מועסקים  11-100עובדים (כולל).

.1.3.2.4

יש לציין את תחומי הפעילות (ראה מטה נספח  ,)3ההתמחויות ותת

ההתמחויות (ראה מטה נספח  ,)2בהם רכשת ניסיון.
.1.3.2.5

התמחויות ליועץ  /התמחויות למרצה  -באפשרותך לבחור עד 3

התמחויות בלבד ,בהתאם לדרישות הסף (ראה נספח  )5המפורטות .יש
לשים לב כי לא ניתן לבחור תת התמחות ללא בחירה בהתמחות אחת
לפחות.
 .1.3.3צירוף מסמכים נוספים
.1.3.3.1

מומלץ לצרף את טופס "נספח לקורות החיים" (ראה מטה נספח .)4

נא תשומת לבך ,אין אפשרות לצרף מסמכים נוספים.
.1.3.3.2

טופס חתימה והצהרה על הסכמה לפעול בהתאם לנוהל(ראה

מטה נספח .)6
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 .1.3.4סיום
.1.3.4.1

עם שליחת הטופס תתקבל הודעה על שליחת הטופס בהצלחה.

.1.3.4.2

נא תשומת לבך  -לאחר שליחת הטופס ,לא ניתן לעדכן את הפרטים

בטופס שנשלח.
לטיפול בבעיות הנוגעות לתפעול או מילוי הטופס ולשאלות בנושאים
מקצועיים – יש לפנות במייל לנציג האשכול הקרוב למקום מגוריך
אשכול/אזור

שם הנציג

אשכול  -1גליל ,גולן והעמקים

שקד בוים

אשכול  – 2חיפה ,הגליל והשרון

ניצן קטן

אשכול  – 3תל אביב והמרכז

אורטל לביא

אשכולות  -4ירושלים והשפלה

מעיין חיים

אשכולות  -5באר שבע ,הנגב ודרום מישור החוף

אלמוג בנישו

.1.4

כתובת דוא"ל
Shakedb@1.maof.co.il
Nitzank@2.maof.co.il
Ortal_La@sba.co.il
Maayanh@4.maof.co.il

almogb@4.maof.co.il

הנחיות להמשך התהליך
 .1.4.1תישלח אליך הודעה על המשך הטיפול  /זימון לראיון בסניף המעוף.
 .1.4.2לידיעתך הנך מחויב ב"חוזה התקשרות מול המפעיל".
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 .1.4.3לאחר הריאיון ,יוזן סיכום הריאיון במערכת המידע ותועבר אליך הודעה
מסודרת ומפורטת על קבלה/אי קבלה למאגר.
 .1.4.4אנו מקווים שתהליך זה יהיה קל ונוח ויאפשר לנו לקבל את מלוא
המידע והנתונים לביצוע הערכה מעמיקה ואמתית על מלוא כישוריך.

נספח  - 2רשימת התמחויות ותת התמחויות
התמחות ותת התמחות
ניהול עסק
איכות הסביבה
חקלאות
איכות הסביבה  -כללי
נדלן
התייעלות אנרגטית
ניהול עסק חברתי
תקנים של איכות הסביבה
ניהול עסק  -כללי
הקמת עסק
פיתוח ארגוני וניהול שינויים
אסטרטגיה ובדיקת כדאיות
סחר בינלאומי
זכיינות
יבוא
יזמות ירוקה
יצוא
יזמות כללי
יצוא  -אמריקה הלטינית
ליווי משקיעים
יצוא  -אסיה
עיצוב
יצוא  -אפריקה
עסקי מסעדנות
יצוא  -האיחוד האירופאי
עסקי סטארט אפ
יצוא  -זכיינות
עסקים חברתיים
יצוא  -מזרח אירופה ורוסיה
רישוי עסקים
מרחב עסקי
יצוא  -סין
חדשנות ופיתוח עסקי
יצוא  -צפון אמריקה
חדשנות ופיתוח עסקי  -כללי
סחר בינלאומי  -כללי
פיתוח עסקי וחשיבה המצאתית
רישוי עסקים
שיפור תהליכים ושינוי דפוסים
עיצוב תעשייתי
חקלאות
עיצוב אריזה
הגנת הצומח
עיצוב מוצר
ממשק חקלאות וסביבה
עיצוב סביבת ייצור
שירות שדה
עיצוב סביבת משתמש
יעוץ ארגוני
מערכות מידע ומחשוב
עיצוב תעשייתי  -כללי
הטמעת מערכות מידע
שיווק ומכירות
ניהול השירות
אמריקה הלטינית
ניהול כלכלי -פיננסי
אסיה
הבראת עסק
אפריקה
הכנת תוכנית עסקית להקצאת
קרקעות
מכירות לא פרונטאליות
השקעות
מכירות פרונטאליות
טיפול פיננסי במשאב האנושי
מסחר מקוון
ייעול העסק
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נטוורקינג
ניהול המכירות
שיווק דיגיטלי
שיווק ומכירות  -כללי
שיווק מסורתי
תפעול ולוגיסטיקה
חדשנות ופיתוח עסקי
ניהול לוגיסטי ורכש
ניהול רצפת ייצור
רכש ציבורי
תפעול
ייעוץ פנסיוני
ייעוץ פנסיוני

מתודות למימון
ניהול כלכלי  -פיננסי  -כללי
פיתוח פרויקטים חדשים בעסק
ניהול משאבי אנוש
דיני עבודה
ניהול משאבי אנוש  -כללי
פיתוח ארגוני וניהול שינויים
תקינה
תו תקן ()ISO
תנאי ייצור נאותים ()GMP
תקינה  -כללי
ליווי למימון

נספח  - 3רשימת ענפים
ענף משני
ענף
בינוי
בינוי
בינוי  -אחר
חקלאות חקלאות  -אחר
חקלאות ,ייעור ודיג
מסחר  -אחר
מסחר
מסחר סיטוני וקמעוני; תיקון כלי רכב מנועיים ואופנועים
שירותים אמנות ,בידור ופנאי
אספקת חשמל ,גז ,קיטור ומיזוג אוויר
אספקת מים; שירותי ביוב ,טיפול באשפה ובפסולת ושירותי
טיהור
ארגונים וגופים חוץ מדינתיים
חינוך
מידע ותקשורת
מינהל מקומי ,מינהל ציבורי וביטחון; ביטוח לאומי חובה
משקי בית כמקומות תעסוקה; משקי בית המייצרים מגוון טובין
ושירותים לשימוש עצמי
פעילויות בנדל"ן
שירותי אירוח ואוכל
שירותי בריאות ושירותי רווחה וסעד
שירותי ניהול ותמיכה
שירותי תחבורה ,אחסנה ,דואר ובלדרות
שירותים  -אחר
שירותים אחרים
שירותים מקצועיים ,מדעיים וטכניים
שירותים פיננסיים ושירותי ביטוח
תעשיה כרייה וחציבה
תעשיה  -אחר
תעשייה וחרושת
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נספח  -4נספח לקו"ח
נספח לקורות חיים עבור ספק שירותים חיצוני
חלק א -פירוט השכלה אקדמית והכשרות:
השכלה אקדמית
סוג התואר
האקדמי

בארץ /בחו"ל

מוסד ההשכלה

מקצוע ההתמחות
בתואר

תאריך קבלת
התואר (חודש ושנה)

הכשרות רלוונטיות לניסיון המקצועי– ליועצים ולמרצים
תיאור
הקורס/ההכשרה

מוסד
ההשכלה

היקף
שעות

תאריך
סיום

תאריך
התחלה

כיצד הכישורים שנלמדו
באים לידי ביטוי בעבודתך
כיועץ/מרצה?

חלק ב  -פירוט הניסיון המקצועי והניהולי
יש לשים דגש על פירוט של פרויקטים ותהליכים המאפיינים את התחום/ים בעבודת המועמד
ליועצים:
התפקיד /סוג
פרויקט העסק/
ארגון
(גודל,
תחום
עיסוק)

פירוט הייעוץ/
התפקיד
והרלוונטיות
לתחומי הייעוץ

עד תאריך
(חודש
מתאריך
(חודש ושנה) ושנה)

7

כמות השעות
בתקופה

ממליצים
(שם +
טלפון)

אוכלוסייה

למרצים:
הגוף
המזמין

תאריך
התחלה

תאריך
סיום

סך
כמות
שעות
בפועל

אוכלוסייה

פירוט תוכן
ההרצאה

ממליצים
(שם +
טלפון)

פירוט אזורי פעילות של המועמד:
אזור גיאוגרפי
1
2
3
שם פרטי ושם משפחה_____________ :

ת.ז _____________ .חתימה___________:

נספח לקורות חיים
נספח  -5תנאי סף לקליטה למאגר ליועצים ומרצים
 .1בנספח זה יוגדרו כלל התנאים המינימאלים הנדרשים מספקי השירות החיצוניים בהתאם לסוגם וכן
לכלל המסמכים הנדרשים מהם.
 .2להלן המסמכים שנדרש מועמד להציג בעת הגשת בקשה לקליטה למאגר:
א .תעודת השכלה אקדמאית והכשרות רלוונטיות.
ב .פירוט קו"ח עדכני ורשימת עבודות המעידה על ניסיון.
ג.

צילום תעודת זהות או דרכון.

ד .תמונת פספורט.
ה .תעודת עוסק מורשה /חברה בע"מ  /שותפות.
ו.

אישור ניהול ספרים ואישור על פטור מניכוי מס במקור ,תקפים וערוכים על פי דין.

ז.

חתימה והצהרה על הסכמה לפעול בהתאם לנוהל.

ח .אישור זכאות לתואר אקדמי
 .3כלל הטפסים יוזנו למערכת המחשוב ע"י המועמד.

 .4השכלה ותקופת ניסיון לספק-יועץ
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א .תואר אקדמי רלוונטי ייחשב כתואר במוסד אקדמי המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה
בתחומים המפורטים מטה .ניסיון מקצועי יחשב כניסיון רלוונטי בתחום המקצועי שבו תינתן
עבודת הייעוץ החל ממועד הזכאות לתואר ראשון או אחר.
ב .לבעלי תואר ראשון יידרש ניסיון של  10שנים ומעלה לאחר קבלת התואר.
ג .לבעלי תואר שני או שלישי או מהנדס  ,יידרש ניסיון של  7שנים ומעלה מקבלת התואר הראשון.
ד .בתחום שיווק דיגיטלי – לבעלי תואר ראשון יידרש ניסיון של  5שנים ומעלה לאחר קבלת התואר
ולבעלי תואר שני או שלישי או מהנדס  ,יידרש ניסיון של  3שנים ומעלה מקבלת התואר הראשון.
ה .במידה והתואר נרכש בחו"ל יש לצרף אישור על "שקילות התואר" מטעם הוועדה להערכת
תארים במשרד החינוך והתרבות.
ו .לחילופין ,יוכל להגיש את מועמדותו לחברות במאגר היועצים גם יועץ אשר אינו ממלא אחר
התנאים האמורים בסעיפים א-ד לעיל אך עונה על התנאים המפורטים להלן:
( )1היועץ שימש בתפקידי ניהול בכירים בתחומים רלוונטיים במשך  10שנים או בעל ניסיון
מקצועי רלוונטי בייעוץ ,במשך  10שנים .
ניתן יהיה להתחשב בניסיון מצטבר של  10שנים בשתי החלופות לעיל ביחד.
( )2יועץ בתחום שיווק דיגיטלי אשר שימש בתפקידי ניהול בתחומים רלוונטיים במשך  3שנים
או בעל ניסיון מקצועי רלוונטי בייעוץ במשך  3שנים ,ניתן יהיה להתחשב בניסיון מצטבר
של  4שנים בשתי החלופות יחד.
( )3יועץ מהמגזר החרדי  ,או מהמגזר האתיופי אשר שימש בתפקידי ניהול בתחומים רלוונטיים
במשך  5שנים או בעל ניסיון מקצועי רלוונטי בייעוץ במשך  5שנים ,ניתן יהיה להתחשב
בניסיון מצטבר של  7שנים בשתי החלופות יחד
( )4יועץ פנסיוני  -מחזיק ברישיון ייעוץ פנסיוני בתוקף מטעם משרד האוצר ובעל ניסיון של
שנתיים לפחות בתחום הייעוץ הפנסיוני.
ז .כישורים ומיומנויות שליטה מלאה בשפה העברית ,יכולת ניהול תהליך הייעוץ באופן עצמאי,
מיומנות בתקשורת בינאישית ,תודעת שירות ברמה גבוהה.
 .5השכלה ותקופת ניסון לספק-מרצה
א .תואר אקדמי רלוונטי על פי סוג ההתמחות ייחשב כתואר במוסד אקדמי המוכר על ידי המועצה
להשכלה גבוהה בתחומים המפורטים מטה .
ב .ניסיון רלוונטי בתחום המקצועי יחשב החל ממועד הזכאות לתואר ראשון או אחר.
ג .במידה והתואר נרכש בחו"ל יש לצרף אישור על "שקילות התואר" מטעם הוועדה להערכת
תארים במשרד החינוך והתרבות.
ד .ניסיון רלוונטי בתחום המקצועי בביצוע של  400שעות הדרכה לפחות בסוג ההתמחות אליו
מועמד במהלך  5השנים האחרונות ,כשכל הדרכה ניתנה לקבוצה שכללה  12משתתפים
לפחות.
ה .לחילופין ,יוכל להגיש את מועמדותו לחברות במאגר המרצים גם מרצה אשר אינו ממלא אחר
התנאים האמורים בסעיפים א-ד לעיל אך עונה על התנאים המפורטים להלן:
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ניסיון רלוונטי בתחום המקצועי בביצוע של  300שעות הדרכה לפחות ,מסוג ההתמחות אליו
מועמד במהלך  7השנים האחרונות ,כשכל הדרכה ניתנה לקבוצה שכללה  12משתתפים
לפחות.



בתחום שיווק דיגיטלי – יידרש ניסיון רלוונטי בתחום המקצועי בביצוע של  200שעות
הדרכה לפחות ,מסוג ההתמחות אליו מועמד במהלך  7השנים האחרונות ,כשכל הדרכה
ניתנה לקבוצה שכללה  12משתתפים לפחות.



מרצה מה מגזר החרדי ,או מהמגזר האתיופי או מהאוכלוסייה הערבית שביצע  100שעות
הדרכה לפחות ,מסוג ההתמחות אליו מועמד במהלך  5השנים האחרונות ,כשכל הדרכה
ניתנה לקבוצה שכלל  12משתתפים לפחות.

ו .כישורים ומיומנויות כושר ביטוי בעל פה ,יכולת הדרכה ועמידה מול קהל ,יכולות תקשורת
בינאישית גבוהות ,שליטה מלאה בשפה העברית ,יכולת ניהול והנחיית קבוצה באופן עצמאי,
תודעת שירות ברמה גבוהה.
היכרות מעמיקה עם מגזר היזמות והעסקים הקטנים והבינוניים – יתרון.
ז .רצוי שהמאבחן יתרשם באופן אישי מהרצאה שמעביר המרצה.
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.6

להלן דגשים על פי ההתמחויות השונות עבור יועצים ומרצים

התמחות

השכלה
נדרשת

הקמת
עסק

תואר
אקדמי
באחד או
יותר
מתחומים
הבאים:
כלכלה,
ניהול,
מנהל
עסקים,
משפטים.

הקמת
עסק
חברתי

תואר
אקדמי
באחד או
יותר
מתחומים
הבאים:
כלכלה,
ניהול,
מנהל
עסקים,
משפטים.

אמות מידה נוספות
תחומי המומחיות
לבחירה בנוסף
והניסיון מקצועיים
לתנאי הסף
הרלוונטיים
ניסיון מצטבר ביזמות
ניסיון ומומחיות
עסקית והקמת עסק
בתחומים הבאים:
בהתאם לתנאי הסף,
 .1ניהול פעילות
מתוכן ניסיון בייעוץ
עסקית האופיינית
להקמת עסקים במשך
לעסקים קטנים
 3שנים לפחות ל10-
ובינוניים (מכירות,
עסקים לפחות.
שיווק ,ניהול
כספים ,תפעול
וכד').
 .2היכרות עם כל
המשימות הנדרשות
על פי חוק בהקמת
עסק וניהולו.
 .3בדיקות היתכנות
וכדאיות ,שיטות
תמחיר
למוצר/שירות.
 .4הכנת תוכניות
עסקיות.
 .5היכרות עם
מקורות מימון והדרך
להשגתן.
היועץ צריך לעמוד
ניסיון ומומחיות
בלפחות אחד
בתחומים הבאים:
משלושת הדרישות
 .1ניהול פעילות
הבאות:
עסקית האופיינית
 .1עבר קורס במסגרת
לעסקים קטנים
הג'וינט להתמחות
ובינוניים (מכירות,
בעסקים חברתיים
שיווק ,ניהול
 .2ליווה לפחות 5
כספים ,תפעול
עסקים חברתיים
וכד').
בהיקף של מינימום 20
 .2היכרות עם כל
המשימות הנדרשות שעות לעסק בממוצע
 .3עבר קורס של
על פי חוק בהקמת
עסקים חברתיים
עסק וניהולו.
 .3בדיקות היתכנות במוסד אקדמי מוכר
בישראל או בחו"ל ב 5
וכדאיות ,שיטות
השנים האחרונות
תמחיר
למוצר/שירות.
 .4הכנת תוכנית
עסקית חברתית
 .5היכרות עם
מקורות מימון והדרך
להשגתן.

משרד הכלכלה והתעשייה
בניין ג'נרי ,רחוב בנק ישראל  ,5קריית הממשלה ,ת"ד  ,3166ירושלים 9103101
טל' ,02-6662376 :פקסwww.sba.economy.gov.il 02-6662884 :

כישורים
ומיומנויות
מיומנויות
גישור ואימון
אישי.

מיומנויות
גישור ואימון
אישי

התמחות
ליווי
למימון

רישוי עסק
(תת
התמחות
של הקמת
עסק)

השכלה
נדרשת
תואר
ראשון
לפחות
המוכר
במועצה
להשכלה
גבוהה
באחד
מאלו:
ראיית
חשבון,
מנהל
עסקים,
כלכלה,
מימון
ופיננסים

תואר
אקדמי
כללי.

תחומי המומחיות
והניסיון מקצועיים
הרלוונטיים
ניסיון מעשי של
שנתיים לפחות
מתוך  5השנים
האחרונות ממועד
הגשת
המועמדות באספק
ת שירותים ו/או ייעוץ
ו/או ליווי של יזמים
ו/או עסקים בלפחות
אחד מהתחומים
הבאים :הכנה
וניתוח תוכניות
עסקיות ,ייעוץ
כלכלי/פיננסי וניתוח
אשראי ,ניתוח
דו"חות כספיים.
במסגרת זאת ביצע
לפחות  20עבודות/
פרויקטים מול
לקוחות שונים
ומתוכם לפחות 5
עסקים בינוניים
כהגדרתם בנוהל

אמות מידה נוספות
לבחירה בנוסף
לתנאי הסף
עומד בכל הקריטריונים
של מנהל תיקים גדולים
כהגדרתו בנספח ב'
להסכם הפרויקט פרק
ה'.

· היכרות מעמיקה
עם חוק רישוי
עסקים ,תשכ"ח-
.1968
· היכרות עם חוק
התכנון והבניה,
תשכ"ה.1965-
· היכרות עם חוקי
העזר השונים וחובות
נוספות שחלות על
עסק דוגמת רישיון
שילוט.
· התעדכנות
שוטפת ברפורמות,
חוקים ותקנות
הקשורים בחובת
העסקים כחלק
מקבלת רישיון
לתפעול העסק או
חלק ממנו.

ניסיון עבודה כיועץ
לרישוי עסקים לעסקים
קטנים ובינוניים במהלך
 5שנים.

משרד הכלכלה והתעשייה
בניין ג'נרי ,רחוב בנק ישראל  ,5קריית הממשלה ,ת"ד  ,3166ירושלים 9103101
טל' ,02-6662376 :פקסwww.sba.economy.gov.il 02-6662884 :

כישורים
ומיומנויות
יכולת מעולה
בניסוח מסמך
כלכלי בכלל
ותכניות
עסקיות
בפרט.
יכולת
וכישורים
בתחקור לקוח
ואיסוף מידע.

יכולת בביצוע
התהליכים
הבירוקראטיי
ם הנדרשים
לקבלת
האישורים.

התמחות

השכלה
נדרשת

ניהול עסק
ופיתוח
עסקי

תואר
אקדמי
בתחום
כלכלה,
מנהל
עסקים,
ניהול.
השכלה
רחבה
בתחומי
ניהול,
שיווק,
כלכלה -
יתרון.

שיווק

תואר
אקדמי
בכל תחום
שיכול
להיות
רלוונטי

מכירות

תואר
אקדמי
בכל תחום
שיכול
להיות
רלוונטי

אמות מידה נוספות
תחומי המומחיות
לבחירה בנוסף
והניסיון מקצועיים
לתנאי הסף
הרלוונטיים
ניסיון ומומחיות תוך ניסיון בניהול ופיתוח
עסקים בהתאם לתנאי
הבאה לידי ביטוי
הסף ,מתוכן ניסיון של
ידע וכלים מעשיים
לפחות  3שנים בייעוץ
בתחומים הבאים:
ל 10-עסקים לפחות.
 .1ניהול כלכלי,
תינתן עדיפות ליועצים
מימון ,שיווק וניהול
אשר ניהלו עסק או
כ"א.
שימשו כמנהלים
 .2ביצוע בדיקות
בכירים כשכירים.
היתכנות וכדאיות.
 .3הדרכה וליווי
בתהליכים הקשורים
במיסוי ורישוי
הרלוונטיים לעסקים
קטנים.
 .4יישום שיטות
תמחור מוצר/שירות.
 .5הכנת תכנית
עסקית לפיתוח
עסקי ,ניהול
תקציבים ותזרים
מזומנים
ניסיון ומומחיות
בתחומים הבאים:
 .1פיתוח
אסטרטגיה עסקית
ושיווקית.
 .2ליווי עסקים
במימוש התוכנית
במכלול היבטי
תמהיל השיווק.
 .3מומחיות שיווק
הן בתחום הB2B-
(מכירות מעסק
לעסק) והן בתחום
ה( B2C-מכירות
מעסק ללקוח קצה)
בדגש על עסקים
קטנים ובינוניים.
 .4מדיה חדשה.
ניסיון מוכח בתחומי:
 .1ניתוח שווקים.
 .2גיוס לקוחות.
 .3פיתוח תהליכי
מכירה.
 .4ניהול מפיצים,
מכירה בשטח.
 .5ניהול לקוחות
אסטרטגיים.

משרד הכלכלה והתעשייה
בניין ג'נרי ,רחוב בנק ישראל  ,5קריית הממשלה ,ת"ד  ,3166ירושלים 9103101
טל' ,02-6662376 :פקסwww.sba.economy.gov.il 02-6662884 :

כישורים
ומיומנויות
בקיאות
בנושאי ייצור,
תפעול וניהול
לוגיסטיקה –
יתרון.

ניסיון קודם של לפחות
 10שנים בתחום
השיווק ,מתוכם ניסיון
של לפחות  3שנים
בייעוץ שיווקי עבור 10
עסקים לפחות
מתחומים מגוונים
(מסחר ,שירות,
תעשייה)

יכולת ביצוע
מחקרי שוק
וניתוח שוק.

ניסיון קודם בהתאם
לתנאי הסף בעבודה
בתחום המכירות.
(ניסיון בניהול צוות
מכירות -יתרון) .ומתוכן
ניסיון של שנתיים
בייעוץ בתחום המכירות,
עבור  10עסקים
לפחות.

יכולת הנעה,
שכנוע
ויצירתיות.
הבנה
מעמיקה בפן
המשפטי
והכלכלי
בפעילות אל

התמחות

השכלה
נדרשת

ייעוץ
ארגוני

תואר
אקדמי
במקצוע
רלוונטי:
ייעוץ
ארגוני,
מנהל
עסקים עם
התמחות
בהתנהגות
ארגונית,
פסיכולוגיה
ארגונית,
לימודי
עבודה,
סוציולוגיה
ארגונית,
משאבי
אנוש.

ייעוץ
כלכלי -
פיננסי

תואר
אקדמי
באחד או
יותר
בתחומים
הבאים:
חשבונאות,
מימון,
מנה"ס,
כלכלה.

תחומי המומחיות
והניסיון מקצועיים
הרלוונטיים
 .6בנית מערך
המכירות.
 .7סגירת חוזים
וכד'.

אמות מידה נוספות
לבחירה בנוסף
לתנאי הסף

· ניסיון ביצוע
אבחון ארגוני.
ניסיון בתחומים
הבאים:
 .1פיתוח ארגוני
מערכתי.
 .2בניית אסטרטגיה
וחזון.
 .3עיצוב תרבות
ארגונית.
 .4שיפור תהליכים.
 .5ניהול עובדים
וצוותים.
 .6פיתוח יכולות
ניהול וקבלת
החלטות וכד'.
· נסיון בשימוש
בכלים שונים
להתערבות כגון:
ייעוץ וליווי מנהלים,
הנחייה ופיתוח
צוותים ,הטמעת
שיטות עבודה,
למידה ארגונית וכד'.
ידע ומומחיות
בהנחיה וישום
בתחומי:
 .1הבנקאות.
 .2אשראי ומימון.
 .3תמחור.
 .4בדיקות
היתכנות.
 .5בדיקת כדאיות
כלכלית.
 .6הכנת תוכנית
עסקית.

ניסיון בהתאם לתנאי
הסף בייעוץ ארגוני,
מתוכם ניסיון ייעוץ/ליווי
של  10עסקים בתחום.

משרד הכלכלה והתעשייה
בניין ג'נרי ,רחוב בנק ישראל  ,5קריית הממשלה ,ת"ד  ,3166ירושלים 9103101
טל' ,02-6662376 :פקסwww.sba.economy.gov.il 02-6662884 :

כישורים
ומיומנויות
מול זכיינים -
יתרון.

ניסיון בהתאם לתנאי
הסף בתחום הפיננסי
בעסקים.
מתוכם ניסיון של 3
שנים בייעוץ ל10
פרויקטים לפחות בייעוץ
לעסקים בתחומים
הנ"ל.

יכולת ביטוי
מעולה.
יכולת בניית
אמון ויחסי
עבודה טובים
תוך זמן קצר.
ניסיון בייעוץ
אישי והנחיית
קבוצות.

התמחות
תפעול,
לוגיסטיק
ה

ייצוא

השכלה
נדרשת
תואר
אקדמי
באחד או
יותר
מהתחומים
הבאים:
הנדסה,
תעשייה
וניהול,
לוגיסטיקה
 ,מנהל
עסקים
בהתמחות
בחקר
ביצועים.
תואר
אקדמי
אחד או
יותר
בתחומים
הבאים:
כלכלה,
ניהול,
מינהל
עסקים.

אמות מידה נוספות
תחומי המומחיות
לבחירה בנוסף
והניסיון מקצועיים
לתנאי הסף
הרלוונטיים
ניסיון תכנוני וביצועי ניסיון בהתאם לתנאי
הסף בתחום
בתחומים הבאים:
הלוגיסטיקה כולל
 .1תהליכי ייצור.
ניסיון בניהול בתחום
 .2שירות.
הלוגיסטיקה ,מתוכם
 .3רכש.
ניסיון של שנתיים
 .4ניהול מלאי.
לפחות בייעוץ בתחום
 .5מערכי הפצה
הלוגיסטיקה עבור 10
וכד'.
חברות לפחות בתחומי
תעשיה/מסחר/שירותים
.

מומחיות בתחומים
הבאים:
 .1היכרות עם
תחום התקינה
בשווקי היעד.
 .2היכרות עם
סוגיות מיסוי ,גידור
סיכונים ,רגולציה.
 .3ידע בתחום
השיווק ושיטות
החדירה וההפצה
לשווקים בחו"ל :ידע
בהכנת תכנית שיווק
לחו"ל ,סיוע
בהשתתפות
בתערוכות בחו"ל,
בירידים ומפגשים
מקצועיים תערוכות
בינלאומיות
בישראל ,יכולת
לאיתור שווקים,
ניסיון בחדירה
לרשתות קמעונאיות
בחו"ל ,שיטות
הפצה וכיו"ב.
 .4ידע בתחום סחר
בינלאומי :ביטוח
סחר חוץ ,רישום
פטנטים ,עלויות
שינוע והובלה ,ניהול
מו"מ עם גורמים
עסקיים בחו"ל,
התנהלות עם גופים
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ניסיון מעשי וייעוצי
בהתאם לתנאי הסף
בפעילות עסקית
בינלאומית בשוק
הייעודי בחו"ל ל10
לקוחות לפחות.

כישורים
ומיומנויות

התמחות

ייבוא

רכש
ציבורי

השכלה
נדרשת

תואר
אקדמי
באחד או
יותר
מהתחומים
הבאים:
כלכלה,
מנה"ע,
משפטים,
רו"ח.
תואר
אקדמי
באחד או
יותר
מהתחומים
הבאים:
כלכלה,
מנה"ע,
משפטים,
רו"ח.
השכלה רב
תחומית -
יתרון.

תחומי המומחיות
והניסיון מקצועיים
הרלוונטיים
בנקאיים ורשויות
ממשלתיות וכיו"ב.

אמות מידה נוספות
לבחירה בנוסף
לתנאי הסף

היכרות עם הרשויות
והגופים
הרגולטוריים
הנוגעים לפעילות
ייבוא ,כגון :מכס,
משרדי ממשלה,
מכון התקנים ,נמלי
ישראל וכיו"ב.

ניסיון מעשי וייעוצי
בהתאם לתנאי הסף.
ניסיון בייבוא
·
בתחומים שונים ב10
מייזמים לפחות
ניסיון של שנה
·
לפחות בייעוץ ל 10
עסקים בתחום הייבוא.

בקיאות
בתהליכים.
יכולת לבצע
את כל
התהליכים
הבירוקראטיי
ם הנדרשים
לקבלת
האישורים.

ידע נרחב וניסיון
מעשי בתחומים
הבאים:
 .1הגשה  /כתיבה /
בדיקת מכרזים
במגוון תחומים ,אל
מול מגוון גופים
ציבוריים.
 .2בביצוע בדיקת
כדאיות כלכלית
ואסטרטגית.
 .3היכרות עם חוק
חובת המכרזים
ותקנותיו.
 .4היכרות עם
הוראות תכ"ם.
 .5היכרות על
הליכי הרכש
הציבורי.
 .6היכרות עם אופן
העבודה מול גופים
ממשלתיים,
מוניציפאליים,

ניסיון מעשי וייעוצי
בהתאם לתנאי הסף.
ניסיון מוכח של הגשת
 5מכרזים לפחות .יתכן
ניסיון כבודקי מכרזים.

יכולת ניסוח
וכתיבת
מסמכים
ברמה גבוהה.
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כישורים
ומיומנויות

התמחות

השכלה
נדרשת

תחומי המומחיות
והניסיון מקצועיים
הרלוונטיים
ציבוריים
ובינלאומיים.
 .7מכרזים
בינלאומיים.

עיצוב
תעשייתי

תואר מוכר
על ידי
המל"ג
בעיצוב
תעשייתי.

איכות
סביבה

השכלה
אקדמית
באחד או
יותר
מהתחומים
הבאים:
הנדסת
סביבה,
הנדסה
כימית,
הנדסת
חשמל,
לימודי
סביבה,
הנדסת
מים,
כלכלה
סביבתית
וחקלאות.

התמחות בעיצוב
תעשייתי בתחומים
ספציפיים וביצוע
מספר עבודות
בתחום ההתמחות
(לדוג :ציוד רפואי,
מזון ,קוסמטיקה,
פנאי ו,life style
ריהוט וכד).
ידע מעשי באחד או
יותר מהנושאים
הבאים:
 .1זיהום אוויר.
 .2טיפול בשפכים
ומים.
 .3פסולת מוצקה,
חומרים מסוכנים
וזיהומי קרקע.
 .4ביצוע סקר
התייעלות אנרגטית
ו/או אפיון תהליכים
תעשייתיים.
תכנון טכנו-כלכלי
של פרויקטים
המשלבים
טכנולוגיות שונות
להתייעלות
אנרגטית.

השכלה
אקדמית

בעלי ניסיון מוכח
בתחומים הבאים:
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אמות מידה נוספות
לבחירה בנוסף
לתנאי הסף

ניסיון מעשי וייעוצי
בהתאם לתנאי הסף
באחד או יותר
מהתחומים הבאים:
עיצוב מוצרים ,שילוב
עיצוב מוצר והנדסת
מוצר ,אריזה.
ניסיון מוכח של  5שנים
לפחות בפרויקטים
בתחום תכנון תשתיות,
האנרגיה והמים
והתייעלות אנרגטית.
מתוכם ניסיון בייעוץ של
 2שנים בייעוץ ב5
פרויקטים לפחות
בתחום איכות הסביבה.
במקרים בהם יש צורך
בהתמחות במערכות
תרמיות ,על היועץ
להוכיח ניסיון בחמש
השנים האחרונות
בביצוע לפחות 2
תסקירי אנרגיה אשר
נעשו על מערכות
לייצור חום במפעלים
בהיקף של ₪ 50,000
לפחות בכל תסקיר .יש
להוכיח כי במסגרת
התסקירים בוצעו
מדידות באתר עצמו.
ניסיון מעשי וייעוצי
בהתאם לתנאי הסף.

כישורים
ומיומנויות

התמחות

השכלה
נדרשת

מערכות
מידע
ומחשוב

בתחום
מערכות
מידע או
ניתוח
מערכות
מידע.

תקינה

תואר
אקדמי
באחד או
יותר
מהתחומים
הבאים:
כלכלה,
ניהול,
רו"ח,
הנדסת
תעשיה
וניהול,
משפטים.
תואר
אקדמי

חקלאות
תתי
התמחות:
שירות
שדה,
הגנת

תחומי המומחיות
והניסיון מקצועיים
הרלוונטיים
 .1באפיון/פיתוח
מערכות מידע
ממוחשבות גם
בתחומי הניהול כגון
 ERPו .CRM
 .2היכרות עם
מערכות המידע
בתחום
הלוגיסטיקה ,ניהול
כספים ,הנהלת
חשבונות ,ניהול
לקוחות ,תיעוד
מסמכים וכיוצ"ב
המתאימים לעסקים
קטנים ובינוניים.
 .3ניסיון קודם
בתחומים הבאים:
הגדרת דרישות
למערכת מידע וסיוע
בבחירת פתרון
מחשובי (ללא
פיתוח) ,ליווי יהיה
משלב אפיון דרישות
הלקוח ,כתיבת ,RFP
ליווי שלבי הפיתוח.
 .4הכרת השלבים
להטמעת השימוש
במערכת בקרב
עובדי העסק.
הכרת ארגוני
התקינה המקומיים
והבינלאומיים והבנת
התהליכים
והדרישות לצורך
קבלת ההסמכה
הרלוונטיים לעסק.
תחום הניסיון של
היועץ יותאם לתחום
העיסוק של העסק.

ניסיון מוכח בתחומי:
ממשקי
.1
השקיה ודישון
באיכויות מים שונות
(קולחין ,מושבים,
מליחים ,מותפלים),
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אמות מידה נוספות
לבחירה בנוסף
לתנאי הסף

ניסיון מעשי וייעוצי
בהתאם לתנאי הסף
בתחום הסמכה לקבלת
תקנים מקומיים או
בינלאומיים,
ביצוע תהליכי הסמכה
ב 15עסקים/פרויקטים
לפחות.

ייעוץ ל 10-עסקים
חקלאיים לכל הפחות
ב 5-השנים האחרונות.

כישורים
ומיומנויות

הבנה וכתיבה
בשפה
אנגלית
מקצועית.

התמחות
הצומח,
ממשק
חקלאות
וסביבה

השכלה
נדרשת

תחומי המומחיות
והניסיון מקצועיים
הרלוונטיים
כולל טכנולוגיה של
השקיה ודישון.
אנליזה
.2
כוללת של בדיקות
מעבדת שירותי
שדה קרקע מים.
טיפול
.3
במזיקים -הכרת
מזיקים ,מחלות
ועשבים ,הכרת
טכנולוגיות הדברה
חלופיות ,הדברה
כימית ,הדברה
ביולוגית ,הדברה
ידידותית לסביבה
ולאדם.
מומחיות
.4
בתחום סטנדרטים
מקומיים
ובינלאומיים,
המחייבים בדבר
שאריות תכשירי
הדברה ביעדי
היצוא.
ממשק
.5
חקלאות וסביבה
לרבות אקולוגיה,
הערכה וניהול
סיכונים ,כלכלת
סביבה ,חברה ועוד.
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אמות מידה נוספות
לבחירה בנוסף
לתנאי הסף

כישורים
ומיומנויות

נספח  :6טופס חתימה והצהרה על הסכמה לפעול בהתאם לנוהל
הריני לאשר כי גם בהליך הקליטה למאגר וגם במידה ואתקבל למאגר היועצים של
המעוף אפעל בהתאם לנהלים שיידרשו בפני.
שם מלא______________:
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