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 לתפקיד : סגן מהנדס המועצה  
 הנדסה.  מחלקת: היחידה

 
 .סגן מהנדס המועצה :תואר המשרה

 
 :  מהנדס המועצה.    כפיפות

 
 : מידית. תחילת עבודה

 
 .ו/או חוזה אישי בכפוף לאישור משרד הפנים 38-40דירוג מהנדסים דרגה  :דרגת המשרה ודירוגה

  
 .       100%:היקף המשרה

 
 : תנאי סף

 
 : השכלה ודרישות מקצועיות -1
 

חוק  ל (  1)4ס'  כאמור ב   1958-מהנדס רשוי או אדריכל רשוי לפי חוק המהנדסים והאדריכלים, תשי"ח
 .1991-הרשויות המקומיות )מהנדס רשות מקומית(, תשנ"ב

 
שקיבל   או  בישראל  המוכר  אקדמי  במוסד  שנרכש  בניין/אדריכלות,  בהנדסת  אקדמי  תואר  בעל 

 הכרה במחלקה להכרת תארים אקדמאיים מחו"ל.  
 
 : דרישות ניסיון מקצועי -2

נ התחומיםי בעל  ובאחד  עיר  תכנון  של  בתחום  לפחות  שנים  חמש  של  :  סיון  הפיקוח  שלהלן 
 הציבורית;העבודות הציבוריות המבוצעות על ידי רשות מקומית או מטעמה. והרישוי;הבניה  

 יתרון.  –עובדים מקצועיים  3ניסיון בניהול  
 

 :  תיאור התפקיד
  במרחב   המועצה(  )נכסי   ותשתיות  ציבור   מבני   ושיפוץ  הקמה  על  לביצוע  לפרויקטים  כולל   ניהול

  ומוסדות   קהילה  מבני   פיתוח   וספורט,   תרבות  מוסדות  פיתוח   חינוך,  מוסדות  פיתוח -לרבות  המועצה 
  בביצוע   ואם  הרשות  בביצוע   אם  ציבוריות   תשתיות   פיתוח  הרשות,  בתחום  אחרים  ממשלתיים 

 . ממשלה משרדי
 .ניהול תחום רישוי העסקים בתחום המועצה המקומית אעבלין בהתאם לחוק רישוי עסקים

 

 : י שמעודכן בהגשת המועמדותלהגשת המועמדות את כל המסמכים הרלוונטיים כפ ש לצרףי

 מדור דרושים. –שאלון שניתן להוריד מאתר המועצה  –טופס הגשת מועמדות  •
 למען הסר ספק קורות חיים אינם מהווים אישור להוכחת עמידה בתנאי הסף.  –  קורות חיים •

 מסמכים המעידים על השכלה וניסיון בעבודה.  •
ואסמכתאות רלוונטיות המעידות על ניסיון  הגשת המועמדות אשר תשלח ללא תעודות השכלה   •

בעבודה/ רישיונות מיוחדים או כל אסמכתא רלוונטית אחרת, תיפסל על הסף ביום האחרון  
 להגשת המועמדות כפי שמפורסם בפרטי המכרז/משרה. 

ימים לאחר   3השלמת הגשת מסמכים לאחר מועד סגירת המכרז/ משרה לא תתאפשר מעבר ל  •
 מועמדות. המועד האחרון להגשת ה

המועצה שומרת לעצמה את הזכות להורות על מבחני התאמה לתפקיד כחלק מהליך הגיוס,   •
 מלבד מעבר בהצלחה של מבדק יושרה  



, המכרז מתייחס לגברים ונשים  1998 –על פי הוראות חוק שוויון הזדמנויות בעבודה התשמ"ח   •
 כאחד.

לחוק שוויון זכויות לאנשים עם    9ו3תינתן העדפה לאדם עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים   •
ובתנאי שעומדים בתאי הסף למשרה וכשירים לביצוע התפקיד. האמור   1998מוגבלות, תשנ"ח  

 כפוף להצהרת המועמד/ת המפרטת דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים להוכחת המגבלות. 
ני המועמדים  אם ש   1951ג לחוק שווי זכויות האישה, התשי"א  -6  תינתן העדפה לנשים לפי סעיף •

נשים   וקידום  שילוב  של  עידוד  לחוק  וכן בהתאם  דומים  כישורים  בעלי  המינים הם  שני  בני 
 . 2008בעבודה ושל התאמת מקומות עבודה לנשים, התשס"ח 

 
 

 . משרה 100%המשרה מוצעת היא בהיקף של 
 

 המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד 
 ף המסמכים המפורטים לעיל ובתנאי הסיש להעביר את כלל  –רק פניות מתאימות תענינה  

 . קורות חיים, תעודות והמלצות בציון שם המרשה
 

 Deebm1983@gmail.com  / habib.amir@gmail.comנא לשלוח ל: 
 

  14:00שעה:  23/092021 לא יאוחר מיום
 

 
 
 

 ראש המועצה – מאמון שיח' אחמד 
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