
 
 
 
 
 

 

 

 
 //911091/0: תאריך

 ה /לעיריית עפולה דרוש
 ת הרשות המקומית במילוי מקום/מהנדס

 

 .ת הרשות המקומית במילוי מקום/מהנדס המשרה 
 .דרוג דרגה או חוזה אישי בכפוף לאישור משרד הפנים דירוג

 .משרה 011% היקף משרה
תיאור 

 התפקיד
טיפול מקצועי בכל המערך הפיזי של הרשות המקומית תוך שאיפה להעלאתה ולשיפורה של 

 .איכות החיים של תושבי הרשות המקומית ושל כל השוהים בתחומה
, ת הועדה המקומית לתכנון ובניה/ת העיר ומהנדס/נושא בתפקידים המוטלים על מהנדס

, 1991-ב"התשנ, (מהנדס רשות מקומית)הרשויות המקומיות לרבות חוק , מכוח הוראת הדין
הוראות הוועדות , על תיקוניו ותקנותיו 1991-ה"התשכ, וחוק התכנון והבנייה

 .נהלים ומדיניות ראש העיר והעירייה, הסטטוטוריות
 :עיקרי התפקיד

  גיבוש המדיניות התכנונית וההנדסית של ראש העיר ושל הרשות המקומית וגיבוש
עבודה להשגת שיפורה של איכות החיים של תושבי הרשות המקומית ושל נהלי 

ת על הכנה /ת הרשות אחראי/תהיה מהנדס/י, במסגרת זו. השוהים בתחומה
תכניות מפורטות וכל יתר התכניות הדרושות , תכניות מיתאר מקומיות: ואישור של

שות על ידי אחריות ובקרה על תכניות המוג, כמו כן. לעיר לצרכי תכנון בתחומה
ועל הוצאת היתרי בנייה כדין ובהתאם , בין פרטיים ובין ציבוריים, יזמים אחרים

 .לכל התכניות האמורות

 תשמש כסמכות המקצועית הבכירה בתחום המוניציפאלי של /ת הרשות י/מהנדס
 .רישוי ופיקוח על הבנייה, תשתית בנייה, בכל הנוגע לענייני תכנון, העיר

 ת של ראש העיר בנוגע לתחומים /ת המקצועי/מש כיועץתש/ת הרשות י/מהנדס
 .המפורטים לעיל

  אחריות וטיפול מטעמה של העירייה בכל הפעולות התכנוניות הנעשות בתחום
או יזומות על ידי /פעולות הנעשות ו, לרבות, או בסמוך לה, המוניציפאלי של העיר
, דות המקומיות שלהןרשויות מקומיות שכנות והווע: כגון, גורמי תכנון חיצוניים

משרד הפנים , המועצה הארצית לתכנון ובנייה, וועדות מחוזיות לתכנון ובנייה
ת הרשות בשיתוף פעולה עם ראש העיר ויתר /תפעל מהנדס/י, במסגרת זו. ב"וכיוצ

 .לשם הצגת עמדתה של העירייה בנוגע לפעולות תכנוניות כאמור, אגפי העירייה

 ניות עבודה שנתיות ורב שנתיות ומעקב אחר הכנת תקציב לאגף ההנדסה ותכ
 .ביצוען

  אחריות לתכנון הרשות המקומית ובכלל זה הכנת פרוגרמות ותכניות אב בתחומים
 .השונים

  אחריות לטיפול בכל הבקשות לעיצוב של הסביבה העירונית במקומות בהם עדיין
 .אין בנייה ולמתן אישורי בנייה מתאימים

 הקשורות בפיתוח , ולפיקוח על ביצוע של עבודות ציבוריותלפיתוח , אחריות לתכנון
הן )תחבורה ותנועה , ביוב ותיעול: כגון. התשתיות השונות ברשות המקומית

 .'בנייה ציבורית וכד, גנים ציבוריים, תאורה ומאור, (מוטורית והן רגלית
 אחריות וסיוע בהכנת מכרזים עירוניים הנוגעים לעניינים שבתחום אחריותו של 

אגף ההנדסה וכן מעקב ופיקוח על תהליכי ההתקשרות עם ספקים וקבלנים בתחום 
 .עבודות הפיתוח והתשתית הנעשות מטעמה של הרשות המקומית

  ניהול שוטף של אגף ההנדסה ופיקוח על המחלקות והיחידות ההנדסיות הכפופות
 , גיבוש נהלי עבודה מסודרים. אליו ותיאום פעולותיהן

  ידי אגף -ושמירה ושיפור ברמת השירות שניתנת לתושבי העיר עלחלוקת תפקידים
 .ההנדסה

 השתתפות בישיבות המועצה ובוועדות העירייה בתחום תפקידו. 

 או כל /ת הרשות על פי כל דין ו/או אחר אשר מוטל על מהנדס/כל תפקיד נוסף ו
 .ת העיר על ידי ראש העיר/או אחר אשר יוטל על מהנדס/תפקיד נוסף ו



 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 תנאי סף

 
 השכלה ודרישות מקצועיות

 1911 –ח "תשי, ת רשוי לפי חוק המהנדסים והאדריכלים/ת רשוי או אדריכלי/מהנדס. 
 

 ניסיון מקצועי
 

 חמש שנות ניסיון לפחות בתחום של תכנון עיר ובאחד או יותר מהתחומים הבאים :
עבודות ציבוריות המבוצעות על ידי הרשות המקומית או , בניה ציבורית, פיקוח ורישוי

 . מטעמה

 טכני ומינהלי, ת ניסיון בניהול צוות עובדים/בעל. 

 היעדר הרשעה בעבירה שבנסיבות העניין יש עמה קלון. 
 

 

 דרישות נוספות 
 עברית ואנגלית ברמה גבוהה -שפות. 

 שליטה בתוכנות ה -יישומי מחשב- office. 

 רישיון נהיגה בתוקף. 
 

כישורים 
אישיים 
מאפייני 

עשייה 
ייחודיים 

 בתפקיד

 יחסי אנוש מעולים ורגישות לצרכי הציבור. 

 אמינות ומהימנות אישית. 
 לפתח ולנהל תכניות ופרויקטים, יכולת ליזום. 

 קפדנות ודייקנות בביצוע. 
 קבלת החלטות והכוונת הגורמים המקצועיים, ניהול, כושר ארגון . 
 מ"פ וכושר ניהול מו"כושר התבטאות בכתב ובע. 

 יכולת עמידה בתנאי לחץ וטיפול במספר נושאים במקביל. 
 עבודת שטח ונסיעות מרובות. 

 עבודה בשעות בלתי שגרתיות. 

 אלה הנוגעים להליכי התכנון , בפרט, את דיני התכנון והבנייה השונים הכרה על בוריין
 .והרישוי ברשויות מקומיות

 
 .ראש העיר כפיפות

 
 הערות

או מבחן אמינות במכון השמה או מבחן /לחו למבחן התאמה ושהמועמדים יקיימת אפשרות כי  .1
  .פ ביחידה המקצועית"בע

המועמדים עם הציון הגבוה  1רשאית לזמן את המועמדים יבחנו על ידי ועדת מקצועית והיא  .2
 .מועמדים לכל היותר 19-ולא יותר מ במבחן

בצירוף קורות חיים , בקשות יש להגיש אך ורק על גבי טפסים אותם להוריד מאתר העירייה .3
 .ת והמלצות/ותעודות המעידות על כישורי המועמד

 .12:33בשעה , 33/1/2322, ראשון להגיש עד ליום את המועמדות יש .4

 . 9123419-34: או בפקס meytal@afula.muni.il: ניתן להגיש מועמדות במייל .1
 .ת/אחריות ואישור קבלת ההגשה על המועמד 

 . בקשות שתגענה ללא כל המסמכים והתעודות המעידות על כישורי המועמד לא תובאנה לדיון .9

 . הכוונה גם ללשון נקבה, כל מקום בו מפורט תיאור התפקיד בלשון זכר .7
ובכלל זה שואפת לייצוג הולם ומקנה , עיריית עפולה מקדמת את עיקרון השוויון והתעסוקה .1

אתה או שאחד : אתה נמנה על אחת הקבוצות הבאותאם  .העדפה לזכאים לכך על פי דין
בן האוכלוסייה , רקסית'או הצ, הדרוזית ,בן האוכלוסייה הערבית, מהוריך נולדו באתיופיה

או ( שנים מיום עלייתו 12מי שעלה לישראל בהיותו בגיר וטרם חלפו )עולה חדש , החרדית
בעת הגשת הבקשה האם ווח יש לד, ר"בתקשי 21.31שאתה אדם עם מוגבלות כמפורט בסעיף 

 .התפקידנדרשת הקלה או התאמה בבחינות וכן האם נדרשות התאמות לביצוע 

לאחת מקבוצות האוכלוסיה :  עדיפות תינתן, במקרה של מועמדים בעלי נתונים שווים .9
 .הזכאיות לייצוג הולם כאמור
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