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 שבע בע"מ-ית לפיתוח בארהחברה הכלכל

 

   2021/604 מכרז פומבי מס'
 )מודעה זו מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. האמור בלשון זכר משמעו גם לשון נקבה(

  התחדשות עירונית מנהל/ת תחום תכנון במנהלת תפקיד:ל

כמשמעותו  ,( הינה תאגיד עירוני"החברה" –בע"מ )להלן שבע -החברה הכלכלית לפיתוח באר
למימוש יוזמות בין היתר לצורך שבע, -קמה כזרוע ביצוע של עיריית בארהוו ,בפקודת העיריות

 העיר.ופיתוח שיביאו לקידום  ,כלכליות

הם מוקדי ימתחמים שונים ובינ ,שבע-ים של באריבפרויקטים המרכז ,בימים אלהמקדמת החברה 
 התחדשות עירונית.

 ,התחדשות עירונית נהלתימשבע -הקימה עיריית בארלצורך קידום תהליכי התחדשות עירונית, 
 את כלל הנושאים הנוגעים להתחדשות עירונית. מרכזת, מקצועית ומנהלית,אשר 

  מנהל/ת תחום תכנון במנהלת.הצעות מטעם מועמדים למשרת  ,חברה מבקשת בזהה

מובא בזה לידיעת המועמדים במכרז כי נכון ליום פרסומו של מכרז זה לאיוש המשרה תוקצבה 
שבע והרשות להתחדשות עירונית לשנה אחת בלבד )במהלכה -נהלת על ידי עיריית בארהפעלת המ

 .ו החברה(שבע ו/א-ללא כל התחייבות מצד עיריית באר –תפעל העירייה להארכת התקופה 

תחומי אחריות 

 כלליותודרישות 

  קידום מדיניות התכנון של הרשות המקומית בתחום ההתחדשות
 .העירונית

 קידום הליכי התכנון בפרויקטים של התחדשות עירונית.  

 ליווי מקצועי בתחום התכנון לתושבים ובעלי מקצוע. 

 ביצוע בדיקות היתכנות לפרויקטים ובקרה תכנונית להצעות תכנון. 

  עבודה שוטפת מול יזמים, קבלנים, יועצים מקצועיים, אדריכלים
 .ומתכננים

 בדיקת תכניות מפורטות וקידום מול וועדות התכנון. 

 ייצוג המינהלת בהליכי שיתוף ציבור לתושבים ולקהלים רלוונטים. 

 ויזמים בנושאי תכנון  קבלת קהל ומתן מידע לבעלי זכויות, דיירים
 .נהלתופעילות המ

  נוספות במסגרת ייעוד התפקידמטלות. 

 -דרישות התפקיד 

 תנאי סף

מי שהוא תושב ואזרח ישראל אשר מתקיימים בו התנאים המצטברים 

 הבאים:

  בעל תואר אקדמי, שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה
גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ 

נון ערים, אדריכלות או תכ -הבאים לארץ באחד או יותר מהתחומים 
 או הנדסאי אדריכלות. גיאוגרפיה

 :ניסיון מקצועי של שנתיים  עבור בעל תואר אקדמי כאמור לעיל
 בתחום התכנון והבנייה.

 ניסיון מקצועי של שנתיים בתחום המשרה.עבור הנדסאי רשום : 

 ידע וניסיון בקידום הליכים סטטוטוריים. 

  ניסיון בתחום ההתחדשות העירוניתעדיפות תינתן לבעלי. 
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כישורים אישיים 

 ודרישות נוספות

 יכולת עמידה מול קהל. 

  השתלבות בעבודת האגפים המקצועיים ברשות המקומית
 .)תכנון, רישוי, רווחה וכו'(

  ,עבודה מול בעלי עניין מגוונים )עובדי הרשות המקומית
 .יזמים, בעלי נכסים, תושבים(

 ייצוגיות ושירותיות. 
 )'עבודה בשעות לא שגרתיות )כנסי תושבים וכו. 

 היקף משרה, 

 תנאי העסקה

 וכפיפות

 .100%  :היקף משרה

 הפנים. אישור משרדל כפוףחוזה אישי,  :תנאי העסקה

 ראש מנהלת התחדשות עירונית.: כפיפות

המועמדים במכרז זה מתבקשים לשים לב להערת החברה באשר לתקופת 

 ההעסקה.

 הערות

מוזמנים להגיש מועמדים/ות העונים/ות לדרישות הנ"ל בלבד,  .1
)ניתן להוריד מאתר , טופס הגשת מועמדותמועמדותם/ן על גבי 

אקדמית בדבר השכלה בצירוף קו"ח, המלצות, אסמכתאות  החברה(
ולשלוח  וכיוצ"בבדבר ניסיון נדרש מקצועית, אסמכתאות הכשרה ו
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על המועמד/ת לצרף תעודה ממוסד ישראלי מוכר להשכלה גבוהה,  .2
מהגף להערכת תארים ודיפלומות בחו"ל,  ,או אישור שקילות תואר

לימודים להשכלה גבוהה אם הוא בעל תואר ממוסד  - במשרד החינוך
בחו"ל או משלוחה של מוסד כאמור, בהתאם ובכפוף להוראות הדין 

 וכללי הגף להערכת תארים, לרבות הוראות נציבות שירות המדינה.

מועמד/ת שימצא מתאים למשרה המוכרזת, אפשר שיידרש לעבור  .3
 מבחן התאמה.

בכל מקום בו מפורט תיאור תפקידים בלשון זכר, הכוונה גם ללשון   .4
הזדמנות שווה לאישה מעניקות  ,שבע-החברה ועיריית בארנקבה. 

 בעלי כישורים מתאימים להתמודדות על אותה משרה.  ,ולגבר
לחוק  39כי בהתאם להוראות סעיף  ,מובא בזה לידיעת המועמדים .5

זכאי להגיש  ,2012-ע"גההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התש
ובתנאי כי הינו  ,גם הנדסאי או טכנאי מוסמך ,מועמדות במכרז זה

 עומד בתנאי המכרז ועל פי כל דין.
בקשות שלא יצורפו אליהם כל המסמכים הדרושים, לא תובאנה  .6

 לדיון בוועדת המכרזים.
    .08-6464965לפרטים נוספים ניתן לפנות ליעל בטלפון  .7

      
 
   
        בכבוד רב ובברכה,   

 שלומי קטרי        
 מנכ"ל             
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