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                                                          31-5-2022 

 28/22מכרז פומבי מס' 

מהנדס נותנת בזאת הודעה על הצורך באיוש משרת מעוצה מקומית ג'סר אל זרקא  2022/28
  רשות

 

  .חוזה אישי בכפוף לאישור משרד הפנים המשרה:דרגת  

  .משרה %100 היקף העסקה:

  של הרשות. ראש הרשות והמנכל כפיפות ארגונית:

 :תיאור התפקיד 

 .מהנדס העיר הוא הסמכות המקצועית בתחום תפקידו  *

הרשות , הפיקוח והרישוי, הבניה הציבורית והעבודות הציבוריות המבוצעות על ידי ישובתכנון ה *
 .המקומית או מטעמה

וגיבוש עבודה להשגת שיפורה של איכות החיים של תושבי  רשותגיבוש מדיניות הנדסית של ה *
 הרשות.

  .זה הכנת פרוגרמות ותכניות אב בתחומים השונים  ובכלל ישובאחריות לתכנון ה  *

    אחריות לתחומי רישוי בניה, פיקוח על הבנייה, רישוי עסקים, ואיתור מבנים מסוכנים וטיפול *  
 .בהם

אחריות לתכנון, לפיתוח ולפיקוח על ביצוע עבודות פיתוח ועבודות ציבוריות הקשורות בפיתוח  *
וריים, בניה , כגון: ביוב ותיעול, תחבורה ותנועה, תאורה ומאור, גנים ציבישובהתשתיות השונות ב

  .ציבורית וכד

אחריות להכנת מכרזים ולפיקוח על תהליכי התקשרות עם ספקים וקבלנים בתחום עבודות  *
 .ולתחזוקתן בישובתשתית 

 ברשות.אחריות לניהול, פיקוח ומעקב על פעילות מחלקת הנדסה *

 ,מקומיתמהנדס הועדה המקומית לתכנון ובניה וכל תפקיד וסמכות שיש לו בתחום הרשות ה *
 .יוקנו לו גם במרחב התכנון של הועדה המקומית

נוכחות בישיבות מועצת הרשות המקומית או ועדה מוועדותיה, לרבות ישיבותיה של המועצה * 
 ,כוועדה מקומית לתכנון ולבנייה לפי חוק התכנון והבנייה, ישיבות ועדת המשנה לתכנון ולבנייה

עדת המכרזים וועדת הכספים, והכל כאשר מדובר ישיבות רשות הרישוי המקומית, וישיבות ו
  .בנושאים הנוגעים לתחום תפקידיו
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 •דרישות התפקיד ומסמכים נדרשים 

  יש לצרף  1958-מהנדס רשוי או אדריכל רשוי לפי חוק המהנדסים והאדריכלים התשי"ח.
  .תעודה בתוקף

  של תכנון עיר וכן באחד בעל ניסיון מקצועי מוכח ומוצלח של חמש שנים לפחות בתחום
התחומים הבאים: הפיקוח והרישוי, הבניה הציבורית או עבודות ציבוריות המבוצעות על 

  .ידי רשות מקומית או מטעמה. יש לצרף הוכחות בכתב

  ומנהליבעל ניסיון בניהול צוות עובדים טכני.  

  כישורים אישיים: אמינות, יצירתיות,  .קלון עמהיש  ןהעניילא הורשע בעבירה שבנסיבות
כושר ניהול עובדים  ,לת קבלת החלטותויזמה, קפדנות בביצוע, עירנות, הבנה ותפיסה, יכ

והנעתם, יכולת תיאום ופיקוח, סמכותיות, כושר ניהול מו"מ, כושר הבעה בכתב ובע"פ, 
  .ידיעת השפות עברית ואנגלית ברמה גבוהה

נשיאה באחריות, כושר התמדה, עמידה בלחץ זמן, יכולת עבודה  דרישות תפקיד מיוחדות:
  .בשעות לא שגרתיות, שעות נוספות ונסיעות בתפקיד

בהתאם להנחיות משרד הפנים מועמדים אשר עומדים בתנאי הסף והגישו את כל המסמכים 
יעברו המועמדים בעלי הציון הגבוה ביותר בלבד  8 מיון במכון אבחון  מבחנילהנדרשים ישלחו 

 .לשלב ראיונות מול חברי הועדה

שומרת על זכותה לבצע מיון מוקדם של ההצעות למשרה וכן הערכת  המעוצהמודגש בזאת כי 
 הרשות.המועמדים ע"י גורם מקצועי מטעם 

 

לחוק שוויון זכויות לאנשים  9ו  3תיבחן העדפה למועמד עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 
ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים לביצוע התפקיד.  1998עם מוגבלות, תשנ"ח 

האמור כפוף להצהרת המועמד המפרטת את דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים להוכחת 
ל בסיס המסמכים אותם הגיש המוגבלות. בחינת וזימון המועמד בפני ועדת המכרזים תעשה ע

 .רשותהמועד הקבוע ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של ב המועמד

מועמד העומד בדרישות התפקיד יגיש מועמדותו על גבי טופס אותו ניתן להוריד מאתר האינטרנט 
. כמו כן חובה לצרף קורות חיים, בצירוף התעודות והאישורים הנדרשים לתמיכה הרשותשל 

או בדוא"ל  המקומית קומה רביעית למחלקת משאבי אינוש ברשות בדרישות התפקיד, 
lishka@jiserazzarqa.muni.il . 

. יובהר ויודגש כי הגשת מועמדות שלא כנדרש לעיל ולאחר 15:00בשעה   20.6.2022עד לתאריך _
 המועד האמור, תיפסל על הסף.

ככל שהזוכה במכרז הינו עובד   החודשים הראשונים בתפקיד, יהוו תקופת ניסיון. 6תקופת  
רשות, הרשות תהא ראשית לנייד את העובד לתפקיד אחר, באם על פי שיקול דעתה, נמצא כי 

 .העובד אינו מתאים לתפקיד

  046329115לבירור 

 המשרה מיועדת לגברים ונשים כאחד

 בכבוד רב ראש הרשות

 מוראד עמאש

mailto:lishka@jiserazzarqa.muni.il
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