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 הנדסה.:  אגף היחידה

 "ז עמק הירדן.במואהמועצה  תסגן מהנדס  :תואר המשרה

  . מהנדסת המועצה  : כפיפות

 .מידית :תחילת עבודה

 .משרד הפנים שכר בכירים, ובהתאם לאישור  דרגת המשרה ודירוגה:

 .100% :המשרההיקף 

 .:  פומביסוג מכרז

 
 

 תיאור התפקיד .1

 פיתוח-לרבות המועצה במרחב המועצה( )נכסי ותשתיות ציבור מבני ושיפוץ הקמה על לביצוע לפרויקטים כולל ניהול
 פיתוח הרשות, בתחום אחרים ממשלתיים ומוסדות קהילה מבני פיתוח וספורט, תרבות מוסדות פיתוח , חינוך מוסדות
 . ממשלה משרדי בביצוע ואם הרשות בביצוע אם ציבוריות תשתיות

 

 אחריות:תחומי תיאור  .2
 

 :ניהול פרויקטים .2.1

 תב"ר פתיחת הרשאות, וקבלת קוראים קולות איתור לרבות המשאבים וגיוס היזום משלב כולל טיפול 
 מעקב כמויות, כתבי בדיקת הסכמים, מכרזים, הכנת על אחריות כולל לרשות הפרויקט למסירת ועד

 למשרדי בדיווח לגזברות ועזרה הקבלנים חשבונות על הזמנים, לוחות על התקציב, על הביצוע, על ופיקוח
 .םהרלוונטיי הממשלה

 השונים המועצה אגפי בשיתוף ותשתיות, ציבור מבני של חדשים לפרויקטים בקשות איתור . 
 על בקרה לרבות והגזבר המהנדס לחתימת ופנימיים חיצוניים לגורמים ושלב שלב בכל ביצוע דיווחי הכנת 

 הממנים. הגופים להשלמות תנאים ומילוי הכסף העברת תהליך
 הפרויקטים ופורום המועצה תמהנדס הנחיית עפ"י הפרויקטים בתחום נוספות מטלות ביצוע. 
 הפרויקטים. של חודשי בחתך שנתי תכנון ביצוע 
 לפרויקטים מימון ומקורות תקציב נתוני ריכוז. 
 של והפצה לכתיבה אחראי מייעץ. מקצועי גורם ומהווה כמזכירו משמש פרויקטים, בפורום שותף 

 פרוטוקולים.
 פרויקטים/פיקוח. וניהול ייעוץ תכנון, בתחומי מקצוע בעלי מאגר לניהול אחראי 
 

 :בישובים פרויקטים לביצוע ישובים לאגף פרויקטים ניהול לנושא כולל שרות מתן .2.2

 פרויקטים הנדסיים בישובים במרחב המועצה אם ביוזמת הישוב ואם  בקידום לווי וסיוע לאגף ישובים 
 מבני פיתוח - לרבות ותשתיות ציבור מבני ושיפוץ הקמה של פרויקטים ניהול ביצוע כולל  מועצה ביוזמת
  ציבוריות תשתיות חופיתו שונים ציבור ומוסדות קהילה מבני פיתוח וספורט, תרבות מבני פיתוח חינוך,

 .בישובים
 

 המועצה. אגפי כלל מול שוטפת ועבודה שרות מתן .2.3
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 מועמדות:תנאי סף להגשת  .3

 סיון מקצועי:ינ .3.1

 ההנדסי. בתחום  מוכח מקצועי סיוןינ  שנות 5 לפחות 
 הכפרי. למגזר בעדיפות המוניציפלי, בתחום פרויקטים בניהול קודם ניסיון לבעלי יתרון 
 תקציבי. וניהול ביצוע וקבלנים יועצים צוות בניהול ניסיון שנים 3 לפחות  

 השכלה: .3.2

 ע"י המוכר אקדמי במוסד שנרכש ,מבנים הנדסת או הבניה ניהולל עדיפות עם אזרחי מהנדס 
 לארץ. בחוץ אקדמיים תארים להערכת מהמחלקה הכרה שקיבל או גבוהה להשכלה המועצה

 1958-תשי"ח והאדריכלים, המהנדסים חוק לפי והאדריכלים, המהנדסים בפנקס  רשום מהנדס 
 .מקומיות( רשות )מהנדס המקומיות הרשויות לחוק (1)4 )סעיף

 דרישות תפקיד מיוחדות: .4

 ממשל. וגורמי ציבוריות ועדות מקצועי, קהל בפני הצגה 
 פעולה. שיתופי וליצר תושבים מול להתנהל יכולת 
 ה תוכנת עם מעמיקה היכרות- office. 
 קבצי מבוססי שרטוט בתוכנות שליטה DWG  
 גאוגרפי מיפוי בתוכנת ידע  .I.SG -יתרון 
 בתוכנות עריכה לכתבי כמויות כדוגמת בנארית , דקל, רמדור. ידע 
 נוספות. שעות שגרתיות, בלתי בשעות עבודהל נכונות 
 בתפקיד. ונסיעות ניידות 
 קלון. עמה יש העניין שבנסיבות בעבירה הרשעה היעדר 

 כישורים אישיים: .5

, סמכויות ונשיאה באחריות, ותכנוןאמינות ומהימנות אישית, יכולת קבלת החלטות,  יכולת ארגון , יחסי אנוש מעולים
,  לקיים ולטפח יחסים בין אישייםכושר עבודה בצוות, נושאים במקביל, כושר  במספר, כושר ריכוז וטיפול בלו"זעמידה 

 .גמישות ופתיחות מחשבתיתקפדנות ודייקנות בביצוע, 
 

__________________________________________________________ 

 :ועדת קבלה
 המועמד אשר עומד בדרישות הגיוס יתבקש לעבור ראיון בוועדת בחינה/ קבלה של משרד הפנים.

 או באמצעות על המועמד למלא טופס למשרה פנויה אותו ניתן לקבל במשרד לשכת מנכ"ל אצל פירחה
 תחת הכותרת מכרזים, לצרף אליו www.j-v.org.ilאו באתר המועצה בכתובת   pircha@j-v.org.ilמייל שליחת 

רצ"ב נספח פרוט ניסיון מקצועי  , העתקי תעודות המוכיחות השכלה וניסיון נדרשים, קורות חיים מפורטים ומודפסים
 כ"ל המועצה עד ולא יאוחרולמסור במעטפה סגורה במשרד מנ למילוי בתחומי האחריות לעיל כולל רשימת ממליצים, 
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 . 054-4812919 -, אורית 050-9225012 -לברורים יש לפנות לפירחה 

 

 , אך מופנה לנשים וגברים כאחד.זכר: המכרז נכתב בלשון הבהרה מגדרית***

 

 בברכה,

       
  עו"ד  דודו פרץ          אורית אידי לבאן

 מנכ"ל המועצה                      מנהלת משאבי אנוש

mailto:dudu@j-v.org.il

