
  

 

 67/22' מכרז מסהארכת 

 מינהלת התחדשות עירונית למנהל 
 
 
 משרה.  100%לפי   מינהלת התחדשות עירוניתבאר יעקב דרוש מנהל  עירייתל
 
 

 תיאור התפקיד: 
 

 גיבוש, התוויית וביצוע מדיניות הרשות המקומית בתחום ההתחדשות העירונית. 
 

 : עיקרי התפקיד
 

 תכנון, ארגון וביצוע המדיניות העירונית בתחום ההתחדשות העירונית.הגדרת מטרות,  .1
 ייזום, הובלה וניהול של התחדשות עירונית ברשות המקומית.  .2
 ניהול והנחייה מקצועית של צוות העובדים במינהלת.  .3

 
 השכלה ודרישות מקצועיות:

 
יבל הכרה מהמחלקה  בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שק

 . להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ 
 

 או 
 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים,   39הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף  

 .  2012  –התשע"ג 
 או 

 תעודת סמיכות לרבנות )"יורה יורה"( לפי אישור הרבנות הראשית לישראל. 
 או 

 ומעבר   18מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות אחרי גיל   אישור לימודים בתכנית
 שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל )שתיים משלוש    

 הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר(.  
 

ה, תכנון ערים, גיאוגרפיעדיפות תינתן לבעלי תואר אקדמי באחד או יותר מהתחומים הבאים: 
, מדעי המדינה,  הנדסת תעשייה וניהול, משפטים,מינהל עסקים , ראיית חשבוןאדריכלות, כלכלה, 

 פוליטיקה וממשל, עבודה סוציאלית. 
 

 - ניסיון מקצועידרישות ניסיון: 
 

חמש שנות ניסיון מקצועי באחד או יותר  כאמור לעיל:  או השכלה תורנית עבור בעל תואר אקדמי 
 מהתחומים הבאים:

בהיקפים גדולים, ניהול כ"א   קטיםויניהול פרויקטים בתחום התכנון והבניה, ניהול כללי, ניהול פר 
שלוש שנות ניסיון   מתוכןומשאבי אנוש, ניהול נושאים מוניציפאליים, הובלת תהליכים אסטרטגיים 

 בתחום בתכנון והבניה בעשר השנים שקדמו למועד פרסום המכרז.
 

 ל תואר אקדמי באדריכלות או תכנון ערים, לא תידרש תקופת הניסיון בתחום התכנון והבנייה.עבור בע
 

 :עבור הנדסאי רשום
 

בתחום התכנון והבניה, ניהול כללי,   ניסיון באחד או יותר מהתחומים הבאים: ניהול פרוייקטים שש שנות
ניהול פרויקטים בהיקפים גדולים, ניהול כ"א ומשאבי אנוש, ניהול נושאים מוניציפאליים, הובלת  

שנות ניסיון בתחום התכנון והבניה בעשר השנים שקדמו למועד פרסום   4 מתוכןתהליכים אסטרטגיים 
 המכרז.

 
 
 
 
 



  

 

 
 
 

 :עבור טכנאי רשום
 

שבע שנות ניסיון באחד או יותר מהתחומים הבאים: ניהול פרוייקטים בתחום התכנון והבניה, ניהול כללי,  
ניהול פרויקטים בהיקפים גדולים, ניהול כ"א ומשאבי אנוש, ניהול נושאים מוניציפאליים, הובלת  

למועד פרסום  שנות ניסיון בתחום התכנון והבניה בעשר השנים שקדמו  5 מתוכןתהליכים אסטרטגיים 
 המכרז.

 
 עדיפות תינתן לבעלי ניסיון בתחום ההתחדשות העירונית.

יובהר כי הניסיון בתחום התכנון והבנייה והניסיון המקצועי, כמפורט לעיל, יכול להיות חופף או  •
 מצטבר.

 
 :ניסיון ניהולי

 
 ישירה. שנים לפחות בניהול צוות עובדים מקצועיים בכפיפות   3ניסיון ניהולי של 

 
 מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:

 

 ייצוגיות  •
 שירותיות  •

 יכולת הובלת עובדים ותהליכים רוחביים ומורכבים •
 השתלבות בעבודת האגפים המקצועיים ברשות המקומית )תכנון, רישוי,רווחה וכד'(  •

 תושבים(.עבודה מול בעלי עניין מגוונים _עובדי הרשות המקומית, יזמים, בעלי נכסים,  •
 עבודה בשעות לא שגרתיות )כנסי תושבים וכו'(  •

 
 

   43-41 –ות דרגמתח ,         המח"ר – דירוג
 

 העסקה בחוזה אישי בכפוף לאישור משרד הפנים. או 
 

 כפיפות: 
 
 העיר  מנכ"ל ל

 
 המועמד שיבחר יצטרך להמציא אישור על העדר רישום פלילי.  •

 התפקיד מיועד לנשים וגברים כאחד. •
בדבר העסקת קרובי משפחה, מובא בזה לידיעת המועמדים כי ככל   העיריותבהתאם להוראות צו  •

 או נבחרי ציבור יכול והעסקתם לא תאושר כאמור בצו.  עירייהשקיימות קרבת משפחה לעובדי ה
 מועמדים מתאימים בלבד ייענו.  •
 ככל ויידרש. –המועמד יעבור מיונים בחב' השמה  •

 
 יצרף לקו"ח תעודות ,לא תיבדק מועמדותו ותיפסל על הסף.מועמד אשר לא * 
 

 לינק: שלוח בקורות חיים , המלצות ותעודות ניתן ל
 

https://www.jobbing.co.il/jtest1/linkgen?OI=133&FC=8581&RF=114 
 
 .16.12.22 – עד לתאריך  
 בכבוד רב,        

 
 יאיר ושדי         
 סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש         

 

https://www.jobbing.co.il/jtest1/linkgen?OI=133&FC=8581&RF=114

