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 9/2022מס' פומבי  /פנימי  מכרז
 

ים  -, מכריזה בזה עיריית קרית 1979 מלתקנות העירייה )מכרז לקבלת עובדים( תש" 3בהתאם לסעיף 
 לפי הפירוט הבא:משרה  על הצורך באיוש

 מנהל/ת אגף תכנון עיר - שותרה ית/אדריכל: תואר התפקיד

 הנדסהיחידת  היחידה:
 

 מנהל/ת אגף תכנון עיר - תרשוה ית /אדריכל תואר המשרה:
דרגת המשרה 

 ודירוגה:
 בחוזה אישי בכפוף לאישור משרד הפנים.

 משרה. 100% היקף העסקה:
 

המרחב הציבורי ותכלולם עם   ( (Urban Designer) אמון על העיצוב האורבני, תיאור תפקיד:
 ת.מדיניות התכנון העירונית כמו כן אמון על קידום וליווי הבנייה הציבורי

 עיקרי התפקיד:
הגדרה והכוונת התפיסה העיצובית של התכנון, הבינוי והפיתוח במרחב  .א

 הציבורי.

 פיתוח אסטרטגיית מדיניות התכנון של הרשות המקומית ויישומה. .ב

ליווי אדריכלי לתהליכי התכנון והרישוי ברשות ולמגוון פרויקטים עירוניים  .ג
 יבורי.לרבות התשתיות העירוניות והאלמנטים במרחב הצ

ניהול משרד אדריכל העיר ו/או אגף/ מח' התכנון בהתאם למבנה הארגוני  .ד
 ברשות.

בפורומים  ייצוג מינהל/ אגף ההנדסה/ הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה .ה
 פורומים חיצוניים.פנימיים וייצוג הרשות ב

 
 תנאי סף:

 

 :ודרישות מקצועיות השכלה

 מוכר ע"י המועצה להשכלה בעל תואר אקדמי באדריכלות שנרכש במוסד ה
גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ. 

 יתרון יינתן לבעלי תארים מתקדמים באדריכלות, תכנון עירוני, עיצוב אורבני.

  במדור ארכיטקטורה, לפי חוק  בפנקס המהנדסים והאדריכליםורישוי רישום
 .1958-ם, תשי"חהמהנדסים והאדריכלי

 :שות ניסיוןדרי

  שנים לפחות, בתחום התכנון והבנייה. 5של  מקצועיניסיון 

 שנת ניסיון אחת לפחות בניהול עובדים מקצועיים בכפיפות  - ניסיון ניהולי
 ישירה.

 :דרישות נוספות

  עברית ואנגלית ברמה גבוהה כד' קריאת וכתיבת חומר טכני. -שפות 

 היכרות עם תוכנות תיב"מ  - יישומי מחשב(CAD )ו- OFFICE 

  היכרות עם תוכנותBIM  ומידולD3/  יתרון. –הדמייה 
 :בתפקיד םייחודיימאפייני עשייה 

 .ייצוגיות ויכולת הצגה בפני קהל מקצועי, ועדות מקצועיות וגורמי מימשל 

 .יכולת כתיבת מסמכים, חוות דעת וניירות עמדה 

 .עבודה בשעות לא שגרתיות 

 
 מנהלתית: כפיפות
 :תמקצועיכפיפות 

 למנכ"ל הרשות.
 למהנדס הרשות.

בכל מקום בו מפורט תיאור תפקידים בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה.   הבהרה מגדרית:
הזדמנות שווה ניתנת לאשה ולגבר, בעלי כישורים מתאימים להתמודדות 

 למשרה הפנויה.

  מינוי המועמד/ת יהיה בכפוף להיעדר ניגוד עניינים בין מילוי התפקיד ע"י
מועמד/ת לבין ענייניו/ ענייניה האחרים ובכפוף לסייגים להעסקת קרובי ה

 משפחה, בהתאם להוראות הדין, הנחיות וחוזרי מנכ"ל של משרד הפנים.

  לפי נוהל לבדיקה ומניעת ניגוד עניינים עובדי הרשויות המקומיות )פורסם
יל באפר 5ביום א' בניסן התשע"א,  2/2011בחוזר מנכ"ל משרד הפנים מס' 
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על המועמד שיבחר למשרה מהמשרות המפורטות בנוהל למלא  –( 2011
שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים ולערוך הסדר למניעת ניגוד עניינים אם 

 יידרש וזאת כתנאי לכניסתו לתפקיד, בהתאם להוראות הנוהל.

  יש להגיש טופס הגשת מועמדות למכרז "שאלון למועמד" )מפורסם באתר
 (, בצירוף המסמכים הבאים:www.kiryat-yam.muni.ilעיריית קרית ים 

  קו"ח יכללו פירוט מלא ביחס להשכלה והניסיון המקצועי  –קורות חיים
 והניהולי של המועמד.

 .תעודות השכלה והמלצות 
 .צילום תעודת זהות כולל ספח 
 על אישור ההעסקה לכלול ישור העסקה ממקומות עבודה קודמים א(

תאריכי העסקה מלאים, היקפי משרה, פירוט העיסוקים והניסיון 
 הניהולי ככל שנדרשים(.

  הליך המיון יבוצע רק למועמדים העונים על תנאי הסף בהתאם לנדרש בנוסח
הסף המכרז, והגישו מועמדותם בפרק הזמן שנקבע לכך. העמידה בתנאי 

תבחן לפי אסמכתאות בלבד ואין די בקורות החיים להוכחת עמידה בתנאי 
הסף. המועמדים שיוערכו כמתאימים ביותר יוזמנו לראיון בפני ועדת 

 המכרזים.

  הרשות המקומית תדרוש, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי מהמועמדים, להיבחן
קים במבחני התאמה, בעל פה או במעשה או במבחן במסגרת הגופים העוס

בכך, טרם זימונם לוועדת המכרזים ותהא רשאית לזמן לוועדת המכרזים את 
 המועמדים עם הציון הגבוה שהושג במבחן. 8

  מועמד עם מוגבלות זכאי לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו
בהליכי הקבלה לעבודה. המועמד נדרש להעביר מידע מלא בדבר הצורך 

ובכלל זה פירוט ההתאמות הנדרשות להתאמות בהליכי הקבלה לעבודה, 
 וצירוף מסמכים או חוות דעת מתאימה לעניין זה שיש בידי המועמד.

 ה הזכאית לייצוג הולם כשאינה יתינתן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסי
מיוצגת כנדרש בקרב עובדי הרשות המקומית, אם המועמד הוא בעל כישורים 

מועמד המבקש לקבל עדיפות בשל דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים. ה
השתייכותו לקבוצת אוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם מכוח הדין ימסור גם 

 מידע בדבר השתייכותו לאותה קבוצה.

  הרשות המקומית אינה מתחייבת לקבל הצעה כלשהי והיא שומרת על זכותה
 להפסיק בכל עת או שלב את הליכיו של מכרז זה.

 כותה להאריך את המועד האחרון להגשת הרשות המקומית שומרת על ז
 מועמדותו למשרה האמורה.

  על המכרז חלות ההוראות הקבועות בתקנות העיריות )מכרזים לקבלת
 .1979 –עובדים ברשויות המקומיות(, תש"ם 

  מועמד שלא יצרף תיעוד מתאים המאמת את הדרישות הנ"ל עד למועד
בדרישות  מי שלא עמדאחרון להגשת המועמדות )הרשום מטה(, יראו בו כ

 הסף שנקבעו בנוסח המכרז.
 

 .9/3/2022מועד פרסום המכרז  מנהלה:
ההגשה תתבצע במעטפה סגורה, ולא מזוהה, בציון מספר המכרז על גבי המעטפה. 

, קרית ים או 10את המעטפה יש להגיש במשרדי משאבי אנוש בשד' משה שרת 
, 660רית ים, ת.ד. יריית קלשלוח באמצעות הדואר: עבור אגף משאבי אנוש, ע

 HR@k-yam.co.ilו/או במייל:   2910601מיקוד 
 .13:00עד השעה   7/4/2022 –מועד אחרון להגשת מועמדות 
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