
 

 

 

 

 

 2 מתוך   מכרז           עמוד 1 

 

 אדמית

 אחיהוד

 אילון

 אפק

 אשרת

 בוסתן הגליל

 בית העמק

 עמי -בן 

 בצת

 געתון

 גשר הזיו

 חניתה

 יחיעם

 יסעור

 כברי

 כליל

 כפר מסריק

 לוחמי הגטאות

 לימן

 מצובה

 עמים-נס

 נתיב השיירה

 סער

 עברון

 עין המפרץ

 עמקא

 אל ערמשה-ערב

 ראש הנקרה

 רגבה 

 שבי ציון

 שייח דנון

 שמרת

 

 

 

 

 

        2280000מיקוד   ד. נ . גליל מערבי    ממטה אשר ייזום ופיתוח פרוייקטים בע"

 9879700-04פקס                9879604/5-04טלפון ישיר:               החברה הכלכלית
 aureap@matteasher.org.il  :דואר אלקטרוני

                    irit@matteasher.org.il 
 
 

 "ה טבת, תשפ"גכ                                                                                

 2023ינואר,  18
 אחראי פרויקטים הנדסיים  - 2023/1 חיצוני כרז כ"אמ

 
 היקף ההעסקה : 100%

 רמת שכר: עובד כללי בחברה עירונית.
 כפיפות :  מנהלת מח' פרויקטים

 תיאור התפקיד :
ידי -המתקיימים ברשות המבוצעים עלוהרחבות ביישובים פרויקטים הנדסיים  על ניהול וקידוםיות אחר

ו/או גורמי חוץ תוך עמידה באיכות, תקציב ולוח זמנים ובכפוף לחוקים, לתקנות, לחוקי העזר  החכ"ל
 של הרשות ובהתאם להנחיות וסמכות הגופים הרגולטורים בתחום. 

 תחומי אחריות:
.אחריות ניהול וקידום פרויקטים הנדסיים והרחבות ביישובים * 

רלוונטייםעבודה מול משרד השיכון ומשרדי ממשלה *  
 * ליווי תכנון וביצוע פרויקטים הנדסיים: 

, הגדרת משימות, אבני דרך, גורמיםתכנון ובניית תכנית עבודה לכל פרויקט בהתאם לאפיון-  
בהתאם למדיניות בתחום. האחראיים, לו"ז, חומרים ותקציב, סיכונים ופיקוח על ביצוע         
העבודה, עמידה בלו"ז, אספקת חומרים, עמידה וניצולתכניות ביצוע בהתאם למעקב ובקרה על -  
תקציבי.      
  ניהול ישיבות תכנון ומעקב אחר התקדמות, בחינה ופתרון עיכובים וחסמים והצפתם לרמה הממונה-

הצורך.בעת             
הפקת דו"חות חודשיים לשיקוף תמונת מצב והתקדמות הפרויקטים.-  
ביצוע פעולות פיקוח, בדיקות וביקורות, כולל סיורים מקצועיים הנדסיים לאורך הפרויקט, פיקוח -  
באתרי עבודה וביצוע ביקורות מעקב לפי צורך.    

 *ניהול האפיון ההנדסי, כולל תרגום אפיון הצרכים לתפוקות הנדסיות. 
סיוע בקבלת ההיתרים הנדרשים לבניית הפרויקט-  
סטטוטוריות והיתרי בנייה.טיפול בדרישות -  
הכנת ובדיקת אומדני ביצוע.-  
ניהול שוטף של יומני עבודה ופיקוח, רישום וניהול של עבודות הבניה המבוצעות.-  
ביצוע מעקב ודיווח על תקינות התשתיות.-  
תיאום גורמי פנים וחוץ תוך דגש על יצירת ממשקי עבודה עם רשויות המוסמכות בתחומים -

לרבות כלל דיווחים הנדרשים בהתאם להוראות הדין ולהנחיות הרשויות המוסמכות.הרלוונטיים   
ההנדסיים יםמתן ייעוץ מקצועי הנדסי לביצועי פרויקט-  
)כולל ביצוע השוואות מחירים(,  הכנת מכרזים והתקשרויות עם מתכננים, ספקים וקבלנים בתחום-

התקציב ולוחות הזמנים  קוח על הביצוע,עריכת ובדיקת אומדנים, בדיקת כתבי כמויות, מעקב ופי
 בהתאם לחוזה ועל חשבונות הקבלנים.

ליווי הפרויקט בתקופת שנת הבדק ווידוא תיקון הליקויים ע"י הקבלן במידת הצורך. -  
 דרישות התפקיד :

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

 מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ בהנדסה אזרחית או הנדסאי בניה או אדריכלות 
 - חובה ! )יש לצרף את העתק התעודה לקורות החיים. לא תישקל מועמדתו של מי שלא יצרף 

 את העתק התעודה(. 
 * רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים או הנדסאים לפי חוק המהנדסים והאדריכלים,תשי"ח-1958

- חובה ! )יש לצרף את העתק התעודה לקורות החיים. לא תישקל מועמדתו של מי שלא יצרף את 
 העתק התעודה(.
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 ניסיון תעסוקתי:

לפחות בתחום העיסוק של המשרה.שנתיים שך ניסיון מקצועי  -תואר אקדמי כמפורט לעיללבעלי *  
כאמור לעיל. לפחות שנות ניסיון  3 -ם הנדסאי   

  דרישות נוספות : 
 *היכרות עם תוכנות האופיס

  *היכרות עם תוכנת   PROJ MS -יתרון.
  . *שליטה בשפה העברית

 
 מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:

יכולת ארגון תיאום ובקרה *  
בביצוע ודייקנותקפדנות  *  

 *מיומנות טכנית ותפיסה מכנית
יכולת לעבוד באופן עצמאי*  
יכולת עבודה בצוות עם גורמי פנים וחוץ*   

 *יחסי אנוש טובים וייצוגיות מול תושבים ובעלי עסקים 
 *סמכותיות 

 *כושר מנהיגות ויכולת הובלה 
 *כושר הבעה בכתב ובעל פה

 *עבודת שטח 
הצורךעבודה בשעות לא שגרתיות במידת  * 

 
   החכ"ל מאושרת כמפעל חיוני בשע"ח והעובד/ת שייבחרו לתפקיד ידרשו לעבודה בעת חרום.

 הליכי המיון הצפויים למשרה: 
 מועמדים שעומדים בתנאי הסף יוזמנו לראיון בפני ועדת בחינה.  -

מועמד/ת בעל מוגבלות זכאי לקבל ההתאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלות בהליכי הקבלה  -

 יש לציין זאת במועד הגשת הבקשה.  לעבודה.

בנתונים ובכישורים שווים תינתן עדיפות למועמד/ת המשתייכים לאוכלוסייה הזכאית לייצוג  -

 הולם במועצה.

 

 מכרזים -לצפייה בפרטי המשרה והגשת מועמדות ניתן להיכנס לאתר המועצה האזורית מטה אשר

https://matte-asher-region.muni.il/he/bids/#bids_4 

 02/23/10 -הגשת מועמדות עד לתאריך

 מועמדים מתאימים בלבד יוזמנו לוועדת קבלה

 
 
 

              
                 סיליס ליביליה

ל החברה"מנכ  
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