
 

 בע"מ  סבא-הכלכלית לפיתוח כפרחברה  ה
                                                           

 הנדסה וביצוע  סמנכ"ל לבחירת   04/2022  מכרז פומבי
 
בע"מ  חברהה סבא  כפר  לפיתוח  עצמם    "(החברה)"  הכלכלית  הרואים  מועמדים  בזאת  מזמינה 

של   לתפקיד  וביצועמתאימים  הנדסה  להסמנכ"ל  הכללים  בהצעה  מועמדותם  גיש  ,  לפי  בכתב, 

 שיפורטו להלן. 

 
מ כי  יובהר  ספק,  הסר  ההצעה  למען  כי  ומובהר  בלבד  נוחות  מטעמי  זכר  בלשון  מנוסח  זה  סמך 
 .מופנית לנשים וגברים כאחד 

 
 תיאור התפקיד  .1

עוסקת   פרויקטיםהחברה  פרויקטים  במגוון  היתר,  הבניה,  ובין  ציבורי,  בתחומי    בינוי 

ו הפרויקטים    "(הפרויקטים)"  הפיתוחהתשתיות  לקידום  אחריות  כולל  התפקיד  ולפיכך 

 : רבותלם וועד סופ לתםאותם מבצעת החברה מתחי 

וניהול הנדסי לליווי תהליכי   .1.1 , תשתיות, תעבורה  קטים מסוג מבני ציבורפרויתכנון 

 ; ותשתיות עירוניות לרבות היתרי בניה

וליווי   .1.2 שירותים  התאפיון  מתכ קשהליכי  עם  וקבלנים  נניםרות  ספקים  יועצים,   ,

 בקשר עם הפרויקטים;

 ניהול ומעקב אחר היבטים הנדסיים בליווי תקציב של הפרויקטים; .1.3

 ; וע עבודות קבלניותצ ינים לבאומדהכנת  .1.4

 פרויקטים; הניהול תקציב ובקרת תקציב   .1.5

פרויקטים ומתכננים במיקור  מנהלי  תוך ניהול  פרויקטים  ה מעקב ופיקוח על ביצוע   .1.6

 ; חוץ

 חשבונות לקבלנים המבצעים;ור איש .1.7

 ם; ציף עם המתכננים והקבלנים המבצעיקיום קשר ר .1.8

ריים  וגופים ציבוא  והביצוע בעיריית כפר סב, ההנדסה  עבודה מול מחלקות הרישוי  .1.9

 לה וכיוצ"ב; חברות ממשלתיות, משרדי ממש, לרבות גורמים מממנים, אחרים

 בדיקת הצעות קבלנים במכרזי החברה; .1.10

 ת הזמנים של המשימות;ה בתקנים ולוחו אחריות על עמיד .1.11

 הקמה; קבלת החלטות מקצועיות בנושאים הקשורים בהקמה ותיעוד   .1.12

 בקשר לפרויקטים; אחריות על הוצאת המכרזים  .1.13

 עובד אחד או יותר מבין עובדי החברה; ניהול  .1.14

   בודת משרד.עבודה משלבת עבודת שטח ועה .1.15

 

 תנאי סף  .2

בעל   .2.1 ממוהמועמד  אקדמי  יסתואר  על  המוכר  להד  המועצה  או גבוהה  להכ שדי   ,

ההנדסה בתחום  לארץ  בחוץ  אקדמיים  תארים  להערכת  מהמחלקה  הכרה   / שקיבל 

 אדריכלות/ תכנון ערים; 



 

ר .2.2 מהנדס  והאדריכלים  שויהמועמד  חוק המהנדסים  ריש  1958  , תשי"חלפי  יון  ובעל 

 ; ו/או הנדסת בניין בתוקף בתחום ההנדסה האזרחית

ב .2.3 מוכח  המועמד  ניסיון  ניהשנים    5של  על  תוך  הרלוונטי  העיסוק  בתחום  ול לפחות 

במספר פרויקטים בהיקף  יועצים הנדסיים/ קבלני ביצוע    /צוותי ביצוע  /תכנון צוותי  

 ;כל אחד ליון שקליםימ  20 -של כ

בכפיפות   ם מקצועיים יד בניהול צוות עוב  לפחות  שנים  לושהמועמד בעל ניסיון של ש .2.4

            ישירה.

 

 יתרונות .3

 . בור גופים ציבוריים ו/או חברות עירוניותן בעבודה עבעלי ניסיו .3.1

 . ם התשתיות ומבני ציבורסיון בעבודה בתחויבעלי נ .3.2

 . שלתיותחברות ממבעלי ניסיון בעבודה מול רשויות, משרדי ממשלה,   .3.3

בתוכנות   .3.4 מלאה  לרבות  ו  officeשליטה  רלוונטיות  בתוכנות   AutoCadידע 

MSproject. 

 

 םנוספי כישורים ודרישות .4

בינ יכול תקשורת  ומטה,  ת  שטח  עבודת  יכולת  טובים;  אנוש  ויחסי  השפה  אישית  ידיעת 

ה  בודולת ע יכ עדוף משימות,  יי גבוה בכתב ובע"פ, יכולת תהעברית על בוריה, כושר ביטו

; אחריות  ועבודה בשעות לא שגרתיות, יכולת עבודה עצמאית במסגרת מובנית בתנאי לחץ 

 ת קבלת החלטות. בעל יכולת לביצוע משימות; אישי

 

 . ל החברהמנכ" – כפיפות מנהלתית .5

 

 .משרה  100%  – היקף משרה .6

 

בהתאם להוראות ולהנחיות משרד הפנים ובכפוף לאישור הגורמים   – תנאי העסקה .7

 על פי דין.   הרלוונטיים

 
 כללי  .8

 המועמד נדרש לצרף:  .8.1

 קורות חיים.  .8.1.1

 .תעודות המעידות על ההשכלה והרישום הנדרשים במכרז זה .8.1.2

 ניסיון המועמד.   העסקה ממקומות עבודה קודמים המעידים על  אישורי .8.1.3

 המועמד נדרש להפנות לשני ממליצים לפחות כולל פרטי קשר. .8.1.4

מיד .8.1.5 וכל  לדרישות  ע  המלצות  רלוונטי  ניסיון  על  מלמד  לדעתו  אשר  אחר 

 התפקיד במכרז זה. 



 

תוך ציון התפקיד   jobcal@ksaba.co.ilיש לשלוח את המסמכים הנ"ל לכתובת מייל   .8.2

עות  בלנה הצ . לא תתק12:00שעה  ב  4.8.22, וזאת לא יאוחר מיום  בכותרת האימייל

 שיוגשו בכל דרך אחרת. 

ל .8.3 להפנות  ניתן  הבהרה  כיאשמרה  שאלות  מור   MorK@ksaba.co.ilבכתובת:  עו"ד 

 . 12:00בשעה   1.8.22יום עד ל

החברה רשאית לזמן את כל המועמדים העומדים בתנאי הסף ובכישורים הנדרשים   .8.4

 הנוספים או את חלקם לראיון. 

ת  .8.5 רשאית  החברה  המועמדהא  את  התאמ/ לשלוח  למבחני  חיצוני  ה  ים  כפי במכון 

 . שייקבעו על ידי החברה

יון  ור והמשלבים מתקדמים בהליך האיתלמועמדים שיגיעו לס  , ביחשאיתרה רהחב .8.6

לפנות לממליצים או למעסיקים קודמים של המועמד. לפיכך מועמד המבקש לשמור 

 תו.רטיות , מתבקש לציין זאת במפורש בהצעעל דיסק

מסמכים    .8.7 ו/או  אישורים  לה  צורפו  שלא  בהצעה  לדון  שלא  רשאית  החברה 

לש  רשאית,  תהא  ואולם  לעיל.  הנדרש  מן  וקודם  המתחייבים  הבלעדי  דעתה  יקול 

ממימ לדרוש  זכותה,  המוש  המסמכים  ועמד  ן  ו/או  האישורים  מן  איזה  השלמת 

 האמורים. 

 ם ובכלל. ת החברה להתקשר עם מועמד מסויאין בקיום המכרז כדי לחייב א .8.8

הזכות   .8.9 את  לעצמה  שומרת  דעתה  החברה  שיקול  ולפי  שלב  בכל  זה  הליך  לבטל 

 הבלעדי.  

 
 שגיא חן, מנכ"ל 

 
 "מ סבא בע-החברה הכלכלית לפיתוח כפר
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