
 
 מכרז פנימי/חיצוני

 
 אגף תשתיותלתפקיד מנהל/ת 

 ית אתאיעיריית קר
 
 

 .מנהל תשתיות תכנון והנדסה   היחידה:

 אגף.מנהל   תואר המשרה:

 .100%   היקף המשרה:

 או חוזה אישי )בכפוף לאישור משרד הפנים(.מהנדסים/הנדסאים  42-44   דרגת המשרה ודירוגה:

 פנימי/חיצוני.   סוג מכרז:
  

 ניהול אגף תשתיות בהיבט כ"א, בתחומים הבאים: דרכים, תיעול, מאור רחובות,   :תיאור התפקיד

 תיאום הנדסי ואחזקת הכבישים והתשתיות. 

המבוצעים על ידי המחלקות השונות,  פרויקטים, ביצוע ופיקוח על הנדסי ניהול, ליוו

 משלב התכנון, הביצוע והעברה לאחזקה.

 , מתכננים וקבלנים.טיםקפרויניהול מנהלי   

 שנתית בקרה ומעקב אחר מימושה. וכנית עבודההכנת ת  

 פרויקטיםהאחריות על ניהול תקציבי פיתוח וביצוע בקרה תקציבית וחשבונאית של כלל  

 ההנדסיים.

 ים ותשתיות ברחבי העיר )מאור, תנועה, סככות אוטובוסים וכו'(.שניהול אחזקת כבי  

 ות, מתוקף החלטות וועדות תנועה.בטיח יקטיםפרוביצוע   

החל  אחריות על תכנון והקמה של מבני ציבור, מבני חינוך, כבישים ותשתיות ברחבי העיר

 להשלמת הביצוע.משלב הפרוגרמה התכנונית ועד 

 הכנת תכנית עבודה רב שנית בתחומי הבניה הציבורית והתשתיות ואחריות לביצועה   

 בהתאם לתקציב הפיתוח העירוני. 

 מתן שירות מקצועי בתחומי התיעול, הדרכים והמאור לכל יחידות העירייה, וכן לגורמי 

 חוץ. 

 אחריות לריכוז תשתיות עירוניות ותיאום כלל העבודות בעיר בדגש על גורמי חוץ.

 הכנת מכרזי פיתוח ואחזקה ייעודיים והסכמי מסגרת ומעקב ובקרה אחר רציפותם.

 רכש, וועדות למסירת עבודה, וועדות מכרזים ועוד. תלוועדופניות 

 ייצוג העירייה בדיונים במוסדות ובגופים שונים בנושאי תשתיות.

 ביצוע מטלות נוספות ככל שיידרשו ע"י הממונה.

  

 :השכלה ודרישות מקצועיות  תנאי סף:
 

 אקדמי שנרכש במוסד על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה בעל תואר  

 מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ בהנדסה אזרחית באחד או יותר  

 : תשתיות, מים, אינסטלציה, קונסטרוקציה.מתחומים הבאים 

  



 
 תנאים מקדימים למינוי:

 
 השכלה ודרישות מקצועיות:ידע  

 
 בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה 

 מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ בהנדסה אזרחית באחד או יותר מתחומים  
 בניה.הות, מים, אינסטלציה, קונסטרוקציה, קרקע, ניהול הבאים: תשתי 

 
 ישום בפנקס המהנדסים ואדריכלים לפי חוק המהנדסים ר :שיונותיתעודות ור

 או רישום בפנקס ההנדסאים באותם  1958-תשי"חוהאדריכלים,  
 התחומים 

 
 שליטה בשפה העברית, שפות נוספות בהתאם לצורך.   שפות:

 
 לא נדרש.  תנאי כשירות:

 

 ותיב"מ. OFFICEהיכרות עם תוכנת   יישומי מחשב:
 יתרון.-מערכת רישוי זמין ותוכנות קאד  

  ון מקצועי:יניס
 

שנים לפחות בשניים מתחומי העיסוק  4ניסיון של -עבור בעל תואר אקדמי כמפורט לעיל
 הרלוונטיים.

 
 שנות ניסיון בשניים מתחומי העיסוק. 5-עבור הנדסאי רשום

 
 ניסיון ניהולי:

 
 עובדים בכפיפות ישירה או עקיפהניסיון ניהולי של שנתיים לפחות בניהול צוות 

 
 :יםנוספ פרטים

 
 הבחירה במועמדים תיעשה על בסיס המסמכים, מבחני התאמה במכון חיצוני, החלטת 

 הוועדה ותוך התחשבות ביתרונות אם צוינו. 
 

 במקרה של ריבוי מועמדים תהא העיריה רשאית לבחור מבין המועמדים מספר מצמצם של 
 המועמדים מתאימים למשרה, אשר הם בלבד מתוך כל המועמדים יוזמנו להופיע בפני ועדת  
 מכרזים, הבחירה תיעשה על יסוד המסמכים בלבד ו/או על יסוד ראיון מוקדם עם  
 המועמדים ו/או חלקם, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של העירייה. 

 

 
 .מהנדס העיר  כפיפות: 

 
 ata.muni.il-OsnatB@kiryat  :קו"ח ותעודות יש לשלוח למייל
 במשרדי העירייה  אסנת ביתןאו במסירה ידנית לידי 

 .12:00ֲבשעה  גתשפ"  י"ז בכסלו 11.12.2022 'אעד ליום  ֲֲֲֲוזאת 
מועמדים מתאימים  8במקרה של ריבוי מועמדים תהא העיריה רשאית לבחור מבין המועמדים לכל הפחות 

 למשרה, אשר הם בלבד יזומנו להופיע בפני ועדת הבחינה
 עונות בתנאי המכרז לא תענינה.צעות שאינן ה

 קורות חיים אשר ישלחו באמצעות חב' השמה וכו' לא יתקבלו.
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