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 ת אגף תפעול לחברה הכלכלית לפיתוח עמק חפר\גיוס מנהל

 )מטעמי נוחות לשונית המסמך מנוסח בלשון זכר אך הוא מכוון לנשים ולגברים במידה שווה(

החברה הכלכלית לפיתוח עמק חפר הינה תאגיד עירוני בבעלות המועצה האזורית. החברה עוסקת 

במגוון פעילויות בתחומי התשתיות, הפיתוח, התפעול, היזמות, והעסקים. מצד אחד היא משמשת 

כזרוע ביצועית של המועצה ומצד אחר היא משמשת כגוף יזמי וכמבצעת פרויקטים מסוגים שונים. 

פעילות השנתי של החברה הינו כמה עשרות מיליוני שקלים והיא מנהלת פרויקטים שונים מחזור ה

בהיקף מצטבר של מאות מיליוני שקלים. התפתחות הפעילות מחייבת מינוי בעל תפקיד שינהל את 

כל הפן התפעולי שלה בתחום ניהול פרויקטים, מכרזים, רכש, ניהול מערך השפכים האזורי, ניהול 

 ול הבינוי הציבורי ועוד.המט"ש, ניה

 :תיאור התפקיד

אחריות על כלל תחומי התפעול של החברה, ניהול עובדים ותקציב, ניהול תהליכים, קביעת  .1

סטנדרטים, רכש והתקשרויות, עריכת תיאומים בין המחלקות השונות בביצוע פרויקטים רחבי 

 היקף ועוד.

 אחת, ובהתאם לסטנדרטים אחידים.ניהול כל מחלקות התפעול של החברה תחת קורת גג  .2

אחריות על מערך השפכים האזורי, חופי הים, מט"ש יד חנה, בינוי ציבורי ותשתיות, מערך  .3

  המים של המועצה.

 פיקוח  על עמידה בהוראות, באישורים, בתקנות ובתקנים הנדרשים בפרויקטים השונים. .4

רות בפיתוח  תשתיות, מבני אחריות לתכנון, לפיתוח ולפיקוח על ביצוע של עבודות הקשו .5

 ציבור, מים, ניקוז וביוב.

אחריות להכנת מכרזים ולפיקוח על תהליכי התקשרות עם ספקים וקבלנים בתחומי העבודה  .6

 של החברה.

 בקרת תוכניות המוגשות על ידי יזמים למוסדות תכנון, בעיקר בתחומי ביוב, מים וניקוז. .7

רמ"י, משרד התחבורה, נת"י, משרד הפנים, רשות המים,  –עבודה מול רשויות חיצוניות  .8

 קק"ל, מפעל הפיס, משרד החינוך, משרד התשתיות, משרד החקלאות, רשויות שכנות ועוד.

מנהלי אגפים, בתי ספר, מהנדס מועצה, ועדה  -עבודה מול ממשקי המועצה השונים  .9

 מקומית, מוקד המועצה וכד'.

 עבודה מול ישובים ותושבים. .10

 מתכננים, מודדים, אדריכלים. עבודה מול יועצים, .11

תכלול מלא של צוות ניהול פרויקט על כל היבטיו ובהתאם ללוחות זמנים  –ניהול פרויקטים  .12

 והתקציב.



 

 

תאום סטטוטורי והנדסי של החברה הכלכלית עם מהנדס המועצה בתחומי וועדה מקומית,  .13

 בינוי ותשתיות במועצה.

 ריים ואישורי אכלוס.אחריות על קידום התרי בנייה לפרויקטים ציבו .14

 אחריות על קידום תוכניות הסדרי תנועה זמניים וקבועים. .15

אחריות תאום תשתיות במועצה מול כל גורמי התשתית הפנימית והחיצונית כגון מקורות,  .16

 חברת חשמל, גז ואישורי חפירה.

 .אישור חשבונות לקבלנים המבצעים עבודות בניה .17

 והקבלנים המבצעים עבודות בניה עבור המועצה והחברה.קיום קשר רציף עם המתכננים  .18

 .ניהול הביצוע והמסירות מול גורמי המועצה .19

 :דרישות התפקיד

 השכלה .1

בעל תואר אקדמי, שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה 

 מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ; 

-התשע"ג ,לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים 33או הנדסאי; או טכנאי; רשום בהתאם לסעיף 

27/7. 

 ניסיון .2

 לעיל: חמש שנות ניסיון בתחום העיסוק הרלוונטי. עבור בעל תואר אקדמי כאמור - ניסיון מקצועי 

 עבור הנדסאי רשום: שש שנות ניסיון בתחום העיסוק הרלוונטי.

 .עבור טכנאי רשום: שבע שנות ניסיון בתחום העיסוק הרלוונטי

 .שלוש שנות ניסיון בניהול צוות עובדים מקצועיים בכפיפות ישירה - ניסיון ניהולי

 -או התשתיות \יהול צמוד של פרויקטים משמעותיים, בתחומי הבניה וניסיון מוכח בביצוע ובנ

 יתרון.

ניסיון בתפקידים בתחום רשויות מקומיות ו/או אזוריות דומות ובאחד או יותר מהתחומים הבאים: 

 –פיקוח ורישוי, בניה ציבורית, עבודות ציבוריות המבוצעות מטעם רשות מקומית, ניהול פרויקטים 

 יתרון.

בניהול עבודת מטה ובהנחיה והובלת צוות עובדים, ידע נרחב בחוקי התכנון והבנייה ניסיון 

 יתרון. -ובתחומים טכניים 

השנים  3-מלש"ח ומעלה ב 100ניסיון בניהול או תכנון פרוייקטים בהיקף תקציבי מצטבר של 

 יתרון. –האחרונות 

 דרישות תפקיד מיוחדות. 3

על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר 



 

 

הנדסה, מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ, באחד או יותר מהתחומים הבאים: 

 יתרון. – אדריכלות או תכנון ערים

 דרוש ידע מקצועי עדכני.

 רישיון נהיגה בתוקף.

 כישורים אישיים. 4

ייקנות בביצוע, הבנה ותפיסה, כושר למידה, אמינות ומהימנות אישית, יוזמה ומעוף, קפדנות וד

מיומנות טכנית ותפיסה מכנית, שקדנות וחריצות, שירותיות, יכולת התבטאות בכתב ובע"פ, יכולת 

 קבלת החלטות.

כושר ניהול מו"מ, יכולת ייצוג הרשות בפני גורמים חיצוניים, יחסי אנוש טובים, כושר ניהול עובדים 

יכולת ארגון ותכנון, יכולת תאום, פיקוח ובקרה, סמכותיות, נשיאה  והנעתם, כושר עבודה בצוות,

 באחריות, גמישות בשעות העבודה, עמידה בלחץ זמן.

 יתרון. –ידיעת השפה האנגלית 

ידע ושליטה בתוכנות לניהול פרויקטים, בתוכנת אקסל של מיקרוסופט, אוטוקאד, כתבי כמויות,      

 יתרון. –חוזים 

 

 

   :כפיפות

 למנכ"ל החברה הכלכלית.
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 רק פניות מתאימות יענו.
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