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 עיריית כרמיאל ב העיר מהנדססגן/נית לתפקיד  , 2273. מכרז חיצוני מס'
 

 מינהל הנדסה  היחידה 

   העיר מהנדס סגן/ית  תואר המשרה 

 לאישור משרד הפנים  בכפוףהעסקה בחוזה בכירים  דרגת המשרה 
 

 משרה   100% היקף העסקה 

תאריך  
 תחילת עבודה

 כפי שיוסכם 

 מהנדס העיר  : כפיפות
 

 
  תיאור

 התפקיד 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ניהול ואחריות כוללת לתכנון וביצוע הפרויקטים ההנדסיים   תיאור התפקיד:

של העיריה, פיתוח תשתיות ציבוריות לרבות תנועה וניקוז, סיוע בהתווית  
 וביצוע מדיניות הרשות המקומית בתחום שעליו מופקד המנהל. 

 
 התפקיד כולל: 

 
 :   היבטים ניהוליים .1

 ממלא מקום המהנדס בעת היעדרו , בתחום ההנדסי .  1.1
בא כוחו של  מהנדס העיר לצורך ניהול או ליווי של כל הפעולות   1.2

 ההנדסיות המתבצעות ברחבי העיר. 
תיאום בין גופי העירייה בכלל ומחלקות מינהל ההנדסה בפרט , בכל   1.3

הפרויקטים והמשימות הקשורות להנדסה כולל ניהול פרויקטים בין  
 מיים.  תחו

הפרויקטים האסטרטגיים תיכלולהשתתפות בתכנון   ובמידת הצורך  1.4
תכנית מתאר , התחדשות בתחום מינהל  ההנדסה  כגון  הסכם גג , 

 וכו' .  עירונית 
ניהול נושא המוכנות לחירום ומילוי מקום מהנדס העיר בזמן חירום  1.5

סגן מנהל מכלול תשתיות במטה מל"ח , ריכוז הערכות לחירום  –
 מבחינת כ"א , הצטיידות , הכנה לתרגילים והפקת לקחים 

ריכוז מענה לפניות של הנהלת העיר , המוקד העירוני ותושבים בכל  1.6
ע"י גורמים שאינם עירוניים כגון  הנוגע לעבודות פיתוח המתבצעות 

 משב"ש. 
ריכוז הנושאים התקציביים של מינהל ההנדסה כולל מעקב תב"רים ,  1.7

 הכנת תקציבי פיתוח , תיאום מול הגזברות וגורמים אחרים. 
 

מרכז הקשר השוטף בתחום ההנדסה עם  גורמי חוץ וגורמי סמך, מתאם    .2
או מטעם הרשות   עם גורמי חוץ וסמך עבודות המתנהלות בעיר מטעמם

 בדגש על :
 

ההנדסה ליזמים בתחומי הבניה למגורים ,   איש הקשר של מינהל 2.1
מקשר בינם לבין גורמי העירייה לצורך   –תעשייה ותחומים אחרים  

מקשר בין הנ"ל לבין   אישורי תכניות , קבלת אישורים שונים וכו' .



 
 

 
 

גורמי חוץ ) חברת החשמל , חברות התקשורת , תאגיד המים וכו' (  
 מה . לזירוז תהליכים , פתרון קונפליקטים וכדו

דיונים ותיאומים בנושא פרוגרמת עבודה שנתית , ריכוז  –משב"ש  2.2
ודיווח  תקציבי ישן מול חדש , מוסדות ציבור ותקציבים יעודיים  

לביצוע עבודות במקום, השתתפות בדיונים בכל  המתקבלים ממשב"ש
הנושאים בהם המשרד מטפל , ליווי תיכנון שכונות חדשות , הכנת 

מכרזי פיתוח , ליווי הביצוע , כולל פיקוח עליון וישיבות ניהול 
 ובכלל . שוטפות , עד למסירת העבודות לעירייה

כל בקרה מקצועית בתחום הפיתוח ,התשתיות, תנועה וניקוז  של  2.3
גז טבעי, מקורות, בזק, -גורם כולל קשר עם: חכ"ל, משב"ש, מרימון

פרטנר,הוט, ספקיות גז, חברת חשמל, רשות הדואר, תאגיד המים עין  
כרמים, איגוד ערים לביוב כרמיאל, רשות העתיקות, רשות הניקוז,  

 יזמים פרטיים וציבוריים. 
  
 ניהול וקידום תחום תנועה וניקוז: .3

 
, תכנון,  ליווי ופיקוח עבודות התשתית והתכנון של  אחריות על ניהול 3.1

הכבישים, התנועה והתחבורה, לרבות תחבורה ציבורית, ברשות 
 המקומית בהתאם לחוקי העזר והנחיות הגופים המוסמכים. 

 הכנת תוכניות לטווח ארוך בתחום התחבורה הציבורית. 3.2
 ניהול ופיקוח על עבודות תנועה המתקיימות ברשות.  3.3
ומנחה מקצועית בתחומי התנועה והתחבורה מול משרד  מייצג גורם 3.4

 התחבורה.
 ניהול ותכנון  מערך הניקוז בעיר. 3.5
 מתן מענה לפניות הציבור ומידע בנושאי התנועה בעיר. 3.6
טיפול באישור משטרה להסדרי תנועה בעת ביצוע עבודות של   3.7

 ההנדסה. 
 

 מאור רחובות : .4
פרוגרמה , ליווי   –ליווי תכניות פיתוח מאור רחובות בכל המישורים  4.1

 התיכנון , בקרתו ואישורו , ליווי הביצוע כולל הכנת מכרזים  
 

 : קידום התייעלות אנרגטית , התמודדות עם משבר האקלים .5
 

היישום       5.1 וברמת  האסטרטגית  ברמה  האנרגטית  ההתייעלות  תחום  ניהול 
שבהכנה   תוכניות  איפוס עפ"י   : השאר  בין   . עתידיים   קוראים  וקולות 

וולטאי, עמדות טעינה לרכב חשמלי , קידום    -אנרגטי ,  ייצור חשמל פוטו
 פרויקטי בניה ירוקה וחשמל ירוק  

 

 
 



 
 

 
 

 
 
 
 

 תנאי סף 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :השכלה
המוכר ע"י המל"ג, או שקיבל הכרה מהמחלקה לתארים בעל תואר אקדמי 

, אזרחית הנדסה באחד  או יותר מהתחומים הבאים:אקדמיים בחוץ לארץ 
   .אדריכלות או תכנון ערים

, והאדריכלים המהנדסים חוק לפי והאדריכלים המהנדסים בפנקס רישום
 .  אישור להציג יש  – 1958 -ח"תשי

 
 ניסיון מקצועי: 

הנדסה אזרחית, תכנון ניסיון מקצועי של חמש שנים לפחות בתחום של 
 יש להציג אישור.   –פרוייקטים, בתחום הבניה, ותשתיות

 
 ניסיון ניהולי: 

 יש להציג אישור.   –בניהול צוות עובדים טכני ומנהלי  ניסיוןשלוש שנות 
 

 
 
 
 
 

דרישות  
 נוספות 

 דרישות נוספות: 

 והבניה. בקיאות בחוק התכנון  •

 .GIS ,OFFICE אקסל,  ,כנות ותב שליטה •

 יכולות ארגון, תיאום ובקרה. •
 קפדנות ודייקנות בביצוע.  •

 ומנהיגות להובלת תהליכים. תעצמאי עבודהיכולת  •

 יכולת עבודה בצוות עם גורמי פנים וחוץ.  •

 יחסי אנוש טובים וייצוגיות מול תושבים ובעלי עסקים.  •
 החלטות. יכולת ניהול מו"מ וקבלת  •

 כושר הבעה בכתב ובעל פה. •

 .בשעות לא שגרתיות , עבודה בשטח •

 
 
 
 
 
 
 

 כללי: 

 
   :מועמדות  ניתן להגיש במייל 

Mihrazim_karmiel@karmiel.muni.il 
 

 באמצעות הטפסים הנמצאים באתר העירייה.  04-8119656או בפקס מס' 
 

 . 12:00בשעה:  28.9.22מועד אחרון להגשת מועמדות למכרז הוא 
 

רלוונטיים, וכן אישורי  על המועמד/ת לצרף צילומי תעודות וכן מסמכים  
 .העסקה, זאת להוכחת תנאי הסף

       
 מודגש בהקשר,  כי העירייה שומרת על זכותה לבצע מיון/סינון מוקדם.  

 
 שיעמדו בתנאי הסף, יוזמנו למכרז.  ,רק מועמדים מתאימים 

 
 שכר משוער למשרה )ברוטו(: לפי סימולציה שתוצג במעמד המכרז. 

 ועמדים שיוזמנו למכרז רשאים, באם מעוניינים, לברר טלפונית מראש.  מה
 

        
 

 הבהרה מגדרית: המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ולנשים כאחד. 
 

 הערות: 
  



 
 

 
 

•מועמדים עם מוגבלויות, נבקש ונודה למסירת מידע בדבר הצרכים בהליכי  
הקבלה, ובכלל זה, פירוט ההתאמות הנדרשות וצירוף מסמכים או חוו'ד  

 מתאימה לעניין זה ככל שיש בידי המועמד.  
 

אוכלוסייה   לקבוצת  השתייכותו  בשל  עדיפות  לקבל  המבקש  •מועמד 
ימסו הדין,  מכח  הולם  לייצוג  לאותה  הזכאית  השתייכותו  בדבר  מידע  ר 

 קבוצה כבר בעת הגשת מועמדותו. 
     

(, משרה זו מוגדרת כמשרה בכירה ועל כן, 5/2021לפי תקנות העיריות )•
מועמד העומד בתנאי הסף, ישלח למבחני מיון והופעתו בפני הוועדה 

   (.  60 –מותנית בלעבור את המבחן )ציון 
מדים, יוזמנו לפי אותן  מוע 8 מעלברו את מבחני המיון ככל ויע הערה:

 מועמדים בלבד אשר קיבלו את הציון הגבוה ביותר.   8תקנות, 
 

 .  כאמור הגשת מועמדות תהווה הסכמת המועמד/ת לביצוע המבחנים
 

מעת    מחויבים להקפיד על הכללים של גופי הממשלה  ,מועמדים שיוזמנו לוועדה
 .   , ובכללבהקשר לקורונה לעת

           
 

 עו"ד עינב בן יהודה  –על החתום                                                           
 
 
 
 

                                                              _______ ______ ___ 
 

 


