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 הארכת זמן הגשה -מחלקת תנועה ותחבורהמנהל  – 20/כטמס'  חיצונימכרז 

 , וההיפך.זכרהכוונה גם ללשון  נקבהאור תפקיד בלשון יבכל מקום בו מפורט ת

 

 .הארכת זמן הגשה -מנהל מחלקת תנועה ותחבורה: תואר התפקיד

  :התפקידתיאור 

 ציבורית. תחבורה לרבות בעיר, והתחבורה התנועה נושאי כל על אחריות 

 והטמעתן. הוועדה החלטות אחר מעקב העירונית, התנועה וועדת של שוטף ניהול 

 רישוי בהליכי מוקדם מידע ומתן להיתרים וחנייה תנועה תכניות בדיקת. 

  ותנועה.ניהול ופיקוח יועצים מקצועיים לרשות בנושאי תחבורה 

 ותחזוקה בקרה המכרזים, פיקוח, הכנת כולל ,הרמזורים נושאי כל על אחריות.  

 המקומית התמרור ברשות או הרשות של התנועה בוועדת המשתתפים הרשות מטעם תפקידים לנושאי וייעוץ ייצוג. 

 הוועדה. של או הרשות של התחבורתית המדיניות גיבוש ניהול 

 הביצוע לגופי ,מחוזותיו על התחבורה למשרד המקומית בוועדה או ברשות ההנדסה מחלקת בין פעולות תיאום 

 אחרים. רלוונטיים ולגורמים

 הרלבנטיים. בנושאים קהל וקבלת מוקד בפניות טיפול 

 בנושאי לרשות או לוועדה המוגשות תכניות ביצוע על והערכה פיקוח בקרה, ליווי  

 התחבורתית. המדיניות לאכיפת כאמצעי ותנועה תחבורה

 העיר ברחבי מערך התנועה לשיפור המלצות וגיבוש סקרים ,תנועה ספירת ,ובטיחות תנועה נתוני ניתוח. 

 :התפקיד דרישות

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

אזרחי,  מהנדס תנועה, מהנדסמתכנן עירוני,  : הבאים יותר מהתחומים או באחד  ,לארץ בחוץ אקדמיים תארים

 באותם  2012 ג"התשע ,המוסמכים והטכנאים ההנדסאים לחוק 33 לסעיף בהתאם רשום הנדסאי או כבישים מהנדס

 .תחומים

 חוק לפי ההנדסאים בפנקס או רישום והאדריכלים המהנדסים חוק לפי והאדריכלים המהנדסים בפנקס רישום 

 .ההנדסאים

 מקצועי ניסיון:   

 .תחבורה / תנועה בתכנון לפחות שנים 4 של מוכח ניסיון :/למתכנןלמהנדס

 .תחבורה /תנועה בתכנון לפחות שנים 5 של מוכח ניסיון להנדסאי: 

 נטייםוורל בתחומים עובדים צוות בניהול ניסיון לבעלי עדיפות: ניהולי ניסיון. 

 :אישיים כישורים

 עבודה יכולת ,מעולים אנוש יחסי ת,באחריו נשיאה ,סמכותיות ,ובקרה פיקוח, החלטות קבלת יכולת ,ומהימנות אמינות

 .פה ובעל בכתב הבעה כושר ,מ"מו ניהול יכולת ,ארגון ותכנון יכולת ,בצוות

 .%100: אחוז משרה

 מהנדסת העיר. :כפיפות

 לאישור מ. הפנים.בוציים/ חוזה אישי בכפוף ילהסכמים קדירוג ודרגה בהתאם : מתח דרגות

 : הגשת מועמדות

יש לצרף טופס שאלון אישי )אותו ניתן להשיג דרך אתר . michrazim@bshemesh.co.il ניתן להגיש בדוא"ל בכתובת 

בל אישור הגשה עד יומיים מיום האינטרנט של העירייה(, צילום ת.ז., קורות חיים ותעודות מתאימות. במידה ולא התק

 , מיכל.9909772-02השליחה, יש לוודא כי המסמכים התקבלו בטלפון 
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