
 

 

 שמעון בני אזורית למועצה
 2022-448 -מכרז מספר

 ה / דרוש
 סגן/ית למנהל אגף הנדסה ומנהל/ת מחלקת פרויקטים הנדסיים

 
 

 תיאור התפקיד 
אחראי על ניהול כלל הפרויקטים ההנדסיים המתקיימים ברשות המבוצעים על ידה ו/או גורמי חוץ תוך 

עמידה באיכות, תקציב ולוח זמנים ובכפוף לחוקים לתקנות, לחוקי העזר של הרשות ובהתאם להנחיות 
 וסמכות הגופים הרגולטורים בתחום. 

 

 תחומי אחריות:
 הרשות ניהול יחידת פרויקטים הנדסיים של .1

 ליווי ופיקוח על עבודות הפרויקטים ההנדסיים המתקיימים ברשות .2

 גורם מייצג ומנחה מקצועית בניהול הפרויקטים ברשות. .3
 

 פירוט הביצועים והמשימות העיקריות, כנגזר מתחומי האחריות:

ניהול יחידת פרויקטים הנדסיים של הרשות.   

תכנון ובניית תכניות עבודה תקופתיות של היחידה בתחום לטווח הקצר והבינוני ופיקוח על  .א

 ביצוען ויישום המדיניות בתחום. 

ניהול מעקב ובקרה אחר מכלול הפרויקטים ההנדסיים המתנהלים ברשות תוך הסתכלות  .ב

 הוליסטית על פרויקטים נוספים המתקיימים ברמה הארצית. 

 ותקופתיים להנהלת הרשות.  הפקת דו"חות חודשיים .ג

תיאום גורמי פנים וחוץ תוך דגש על יצירת ממשקי עבודה עם הרשויות המוסמכות במדינת  .ד

ישראל בתחומים הרלוונטיים לרבות כלל הדיווחים הנדרשים בהתאם להוראות הדין ולהנחיות 

 הרשויות המוסמכות. 

 חלוקת משימות, הנחיה ופיקוח על ביצוען על ידי כלל עובדי היחידה.  .ה

 

 ליווי ופיקוח על הפרויקטים ההנדסיים המתקיימים ברשות
אחריות לביצוע פעולות פיקוח, בדיקות וביקורות על פרויקטים ההנדסיים המתבצעים ברשות  .א

ן עצמאי, בהתאם לסוג וביצוע ביקורות מעקב לפי הצורך, באמצעות מנהלי פרויקטים או באופ

 הפרויקט והיקפו. 

 מתן ייעוץ פנים וחוץ ארגוני וליווי תכנוני של תכנון וביצוע הפרויקטים ההנדסיים.  .ב

 בחינה ופתרון עיכובים וחסמים העולים בפרויקטים השונים והצפתם לרמה הממונה בעת הצורך.  .ג

 ות להיתרים. בדיקה ותיאום תכניות תשתית ופיתוח המוגשות לוועדה במסגרת בקש .ד

תיאום פעולות בין היחידה למחלקות ההנדסה ברשות, הוועדה המקומית ולגורמים רלוונטיים  .ה

 אחרים. 

 עבודה, טיפול בתעודות גמר וכיו"ב בתחומים הנ"ל. נהלימתן מידע תכנוני, כתיבת  .ו



 

 

אחראי על הכנת מכרזים עם ספקים וקבלנים בתחום )כולל ביצוע השוואות מחירים(, עריכת  .ז

דיקת אומדנים, בדיקת כתבי כמויות, מעקב ופיקוח על הביצוע, התקציב ולוחות הזמנים וב

גורם מייצג ומנחה מקצועית בניהול הפרויקטים  בהתאם לחוזה ועל חשבונות הקבלנים.

 ברשות

 ורם מקצועי מייעץ ומנחה של גורמים ברשות בהיבטים של ניהול הפרויקטים. ג .א

 .בפורומים שוניםחוות דעת מקצועית מתן  .ב

 

 מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:
 יכולות ארגון, תיאום ובקרה .א

 קפדנות ודייקנות בביצוע .ב

 מיומנות טכנית ותפיסה מכנית  .ג

 יכולת לעבוד באופן עצמאי .ד

 יכולת עבודה בצוות עם גורמי פנים וחוץ  .ה

 יחסי אנוש טובים וייצוגיות מול תושבים ובעלי עסקים  .ו

 יכול ניהול מו"מ וקבלת החלטות  .ז

 סמכותיות  .ח

 כושר מנהיגות ויכולת הובלה  .ט

 כושר הבעה בכתב ובעל פה .י

 עבודה בשטח  .יא

 עבודה בשעות לא שגרתיות במידת הצורך  .יב

 

 תנאי סף:
בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה 

לארץ, באחד או יותר מהתחומים הבאים: הנדסה, אדריכלות או תכנון  להערכת תארים אקדמיים בחוץ

  .ערים

 27/7-התשע"ג ,לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים 33או הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף 

 .באותם תחומים

 מקצועי: ניסיון

העיסוק עבור בעל תואר אקדמי או השכלה תורנית כאמור לעיל: ארבע שנות ניסיון בתחום  •

  .הרלוונטי

 עבור הנדסאי רשום: חמש שנות ניסיון בתחום העיסוק הרלוונטי •

 .עבור טכנאי רשום: שש שנות ניסיון בתחום העיסוק הרלוונטי •

 

 ניסיון ניהולי:

 שנת ניסיון בניהול צוות עובדים מקצועיים בכפיפות ישירה

 



 

 

 

 כשירות מקצועית:
מהנדסים והאדריכלים, רישיון נהיגה, מבחני כשירות רישום בפנקס ה -רישיון מקצועי/ תעודת מקצוע

 תקופתיים/ ידע מקצועי עדכני, יכולת ניידות.

 

 

 יתרון. -  PROJ MS היכרות עם תוכנת האופיס, היכרות עם תוכנת  :ישומי מחשב

 מהנדסת המועצה -מנהלת אגף הנדסה: כפיפות ארגונית

 חוזה אישי בכפוף למשרד הפנים. ,100% משרה:  היקף

 .3רשות מקומית דרגה  שכר בכירים, דירוג:

 מידי עבודה: תחילת

נא לצרף לפניה עותק של תעודות, אישורים לניסיון   06/09/22_-ה תאריךקורות חיים יש להעביר עד 
 מקצועי והמלצות. )פניה שתגיע ללא תעודות מתאימות לא תטופל( 

 כאן :גיש בלינקניתן לה

 
 :הערות

המשתייך  למועמד עדיפות תינתן 2021 -א"עובדים( התשפ לקבלת העיריות )מכרזים לתקנות .בהתאם1

המועמד  אםמאתיופיה(  עולים ,מוגבלויות בעלי ,חדשים עולים ,הולם )חרדים לייצוג הזכאית לאוכלוסייה

 .אחרים מועמדים של לכישוריהם דומים כישורים בעל הוא

 ניתנת שווה הזדמנות .נקבה ללשון גם הכוונה ,זכר בלשון תפקידים תיאור מפורט בו מקום . בכל2

 .משרה אותה על להתמודדות מתאימים כישורים בעלי ,לאישה ולגבר

 לעבור שתידרש/שיידרש אפשר ,המוכרזת המשרה למלא מה/מתאים שתימצא /שימצא ת/. מועמד3

 .מבחן התאמה

 לבין ת/המועמד י"ע התפקיד מילוי בין עניינים ניגוד להיעדר בכפוף יהיה ת/המועמד . מינוי4

 וחוזרי הנחיות ,הדין להוראות בהתאם ;משפחה קרובי להעסקת לסייגים ובכפוף ענייניה האחרים/ענייניו

 .משרד הפנים של ל"מנכ

 
 

https://hr-bns.automas.co.il/page5?tenderid=2022-448

