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 שבע בע"מ-ית לפיתוח בארהחברה הכלכל

 409/2019 מכרז פומבי מס'

  התחדשות עירוניתלמנהלת בשכונה ג'  קהילתי/ת בד/תעו תפקיד:ל

 הוקמה, שבע באר לפתוח הכלכלית החברה באמצעותשבע -בעיר באר עירונית להתחדשות המנהלת

 .והשיכון הבינוי ומשרד שבע באר עירית של משותפת ביוזמה

 שפור י"ע, התושבים לרווחת הוותיקות בשכונות עירונית להתחדשות לפעול המנהלת של מטרותיה

 תכנוניים בהליכים והיזמים התושבים וליווי סיוע, הציבורי והמרחב התשתיות המגורים מרקם

 .וחיזוק מעורבות החברה האזרחית באמצעות השיח התכנוני ויזמיים

 שכונה ג' תושבי את תלווה/וי תוביל/שי עובד/ת קהילתי/ת ה/דרוש עירונית התחדשות למנהלת
 לקידום תהליכי התחדשות עירונית בשכונה, ניהול קשר שוטף עם תושבים, אפיון צרכים ועוד.

  תיאור התפקיד 

  .איסוף מידע מנתונים ומהשטח וכתיבת דו"ח חברתי 

 .מתן מידע וידע לתושבים 

  ביצוע פעולות הסברה לתושבים, בין היתר, באמצעות קיום כנסי
תושבים, הכשרות לנציגים ופרסום חומרי הסברה והדרכה 

 בנושא.

  סיוע לדיירים לקראת תהליכי התחדשות עתידיים לרבות סיוע
 בהתארגנות דיירים.

 לדיירים מול מארגנים ויזמים. סיוע 

  .הרחבת אפשרויות התושבים להשפעה על תהליכי התכנון 

  קיום תהליכי עבודה מול גורמי הרווחה והעבודה הקהילתית
 וגורמים עירוניים נוספים.

 .חיבור בין צרכי הרשות המקומית, היזמים והתושבים 

 -דרישות התפקיד 

 תנאי סף

מתקיימים בו התנאים המצטברים מי שהוא תושב ואזרח ישראל אשר 
 הבאים:

 .בעבודה סוציאלית ראשוןבוגר/ת תואר  .1
בעלי ניסיון בעבודה קהילתית או הליכי שיתוף ציבור ו/או הליכי  .2

 גישור.
 

 דרישות נוספות

  ניסיון בהתמודדות עם קונפליקטים, טיפול בהתנגדויות, בניית
 הסכמות, יצירת אמון ונטרול חששות.

  מסמכים מקצועיים.ניסיון בכתיבת 

  ניסיון והיכרות עם תחומי התכנון והבנייה בכלל, לתינתן עדיפות
 ותחום ההתחדשות העירונית בפרט.

  שיתוף ציבור.תינתן עדיפות לבעלי ניסיון בתהליכי 

 .עמידה בלחץ ובלוחות זמנים 

 .עבודה בשעות לא שגרתיות 

 .אופי התפקיד דורש עבודת שטח 

 אופיס. ביישומי שליטה 
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 בדבר  ,יהא בכפוף לכללים ,מינוי המועמד שיימצא מתאים
איסור ניגודי עניינים ו/או העסקת קרובי משפחה החלים על 
החברה, בהתאם להוראות חוזרי מנכ"ל משרד הפנים ועל פי כל 

 דין.  
 

חברתית, יחסי אנוש מצוינים, רגישות ייצוגיות, אמינות, מקצועיות,  כישורים אישיים
יצירתיות, פרפקציוניזם, יוזמה, הקפדה, הבנה מהירה, סובלנות, 

 עמידה מול קהל.

 היקף משרה, 

 תנאי העסקה

 וכפיפות

 0%5  :  היקף משרה

 הפנים. אישור משרדל כפוףבחוזה אישי,  : תנאי העסקה

 לראש מנהלת התחדשות עירונית. :           כפיפות

 הערות

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

אקדמית בדבר השכלה בצירוף קו"ח, המלצות, אסמכתאות  החברה(
במעטפה  וכיוצ"בבדבר ניסיון נדרש מקצועית, אסמכתאות הכשרה ו

סגורה, עם ציון מספר המכרז על גביה, במסירה ידנית לחברה 
 שבע, -באר 29שבע,  רח' גרשון דובינבויים -הכלכלית לפיתוח באר

  .15:00 עד השעה  30/04/2019ג'  יום עד
על המועמד/ת לצרף תעודה ממוסד ישראלי מוכר להשכלה גבוהה,  .2

מהגף להערכת תארים ודיפלומות בחו"ל,  ,או אישור שקילות תואר
אם הוא בעל תואר ממוסד לימודים להשכלה גבוהה  - במשרד החינוך

בחו"ל או משלוחה של מוסד כאמור, בהתאם ובכפוף להוראות הדין 
 וכללי הגף להערכת תארים, לרבות הוראות נציבות שירות המדינה.

לעבור מועמד/ת שימצא מתאים למשרה המוכרזת, אפשר שיידרש  .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-ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג
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.
         .08-6464965נוספים ניתן לפנות ליעל בטלפון לפרטים  .7

 
    

        
  , מנכ"לשלומי קטרי        

 שבע בע"מ-החברה הכלכלית לפיתוח באר                                                                                    
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