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 תחבורה ברשות המקומית מנהל מחלקת

 

 :בתנאים כדלקמן משרה פנויההמועצה האזורית "שדות נגב" מודיעה בזאת על 
 

 ברשות המקומית מנהל מחלקת תחבורה - תואר המשרה. 1

 100%    -היקף משרה. 2

 .ית לרשות הארצית לתחבורה צכפיפות מקצוע מזכירת המועצה, -מנהלתית   -כפיפות. 3

 : מידי תחילת עבודה. ומוסדותיהרית "שדות נגב" יישוביה במועצה אזו  -מקום העבודה. 4

 כפוף לאישור  משרד הפנים.בכירים ו/או שכר  38-40דירוג מינהלי או המח"ר  -הדירוג והדרגה. 5

 

    -תיאור התפקיד. 6

השירות הניתן ית וממשקיה לצורך התאמה מרבית של תכלול כל נושא התחבורה ברשות המקומ

אחריות  והמתוכנן לצרכי תושבי הרשות המקומית וקידום המודעות לשירות הקיים בקרב התושבים.

 אחריות לתמרור ברשות וריכוז הוועדה.. ההיסעיםמלאה על מערך 

 

ניהול ע בתהליכי קבלת החלטות הקשורים בתחבורה ברשות המקומית.  השתתפות וליווי ביצו

הסעות תלמידים כולל למשרד החינוך, קשר רציף עם מנהלי בתי ספר, מחלקת מערך ואחריות על 

 חינוך וכיוצ"ב. דיווחים שוטפים למשרד החינוך במערכות המידע השונות . 

תשתיות התח"צ ברשות, תחזוקת תשתיות תח"צ וניהול הקשר עם כלל  פיתוח פרויקטריכוז וקידום 

 . הרלוונטייםהגורמים 

ריכוז והפניית פניות ציבור, ניהול מידע ופיתוח שירות התח"צ ברשות, בנייה וקידום של תכניות 

לרשות, גיבוש בקשות לשיפור השירות וקיום קשר שוטף מול מנהלת תחום התח"צ המחוזי  התחבורה

 י תח"צ.  ומפעיל

הטמעת תרבות השימוש בתח"צ ברשות , תוך קיום פעילות הסברה והגברת המודעות הקהילתית 

לתח"צ, פרסום השירות בקרב הציבור, איסוף צרכי התושבים וליווי גורמים מטעם משרד התחבורה 

 הצורךמשימות נוספות כפי שיידרש ע"פ טיפול בכל צי רכבי הרשות ו בביצוע סקרים ופעילות בקהילה.

 .ע"י הממונים עליו.

 

 תנאי סף

  השכלה -דרישות התפקיד. 7

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

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

גיאוגרפיה, תכנון ערים, אדריכלות או מדעי אזרחית, הנדסת בניין, הנדסת תעשייה וניהול, 

  .החברה

  לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג  39בהתאם לסעיף או הנדסאי רשום

באחד או יותר מהתחומים הבאים: הנדסה אזרחית, הנדסת בניין, תעשייה וניהול, או 

  .אדריכלות

 בעל תעודת בגרות או 
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      ניסיון   

  תינתן עדיפות לניסיון של שנה לפחות באחד או יותר  .לא נדרש ––אקדמיעבור בעל תואר

תכנון תחבורה, תכנון תחבורה ציבורית, תכנון עירוני, ניהול או פיקוח  :מהתחומים הבאים

תשתיות, תפעול תחבורה ציבורית, ריכוז פרויקטים ברשות מקומית בתחומים בעלי זיקה 

 .לתפקיד

  שנת ניסיון באחד או יותר מהתחומים הבאים: תכנון משרד הפנים  – עבור הנדסאי רשום

תחבורה, תכנון  5מינהל השלטון המקומי אגף בכיר בקרת הון האנושי ברשויות המקומיות 

תפעול תחבורה ציבורית, ריכוז  ,תחבורה ציבורית , תכנון עירוני, ניהול או פיקוח תשתיות

 יקה לתפקידפרויקטים ברשות מקומית בתחומים בעלי ז

  שלוש שנות ניסיון לפחות באחד או יותר מהתחומים הבאים:  – עבור בעל תעודת בגרות

ניהול או פיקוח תשתיות, תפעול  ,תכנון תחבורה, תכנון תחבורה ציבורית , תכנון עירוני

 .תחבורה ציבורית, ריכוז פרויקטים ברשות מקומית בתחומים בעלי זיקה לתפקיד

 

בעל התפקיד יחויב לסיים בהצלחה קורס לאחראי תחבורה ציבורית  :מקצועיותקורסים והכשרות 

חודשים  12לא יאוחר משנה אחת מתחילת מינויו. המשך מילוי התפקיד לאחר  ,ברשות המקומית

 .ואילך יתאפשר רק במידה והוסמך במסגרת הכשרה זו

 

ה ציבורית אינטרנטיים בממשקי תחבור והתמצאות  OFFICE-היכרות עם תוכנות ה יישומי מחשב:

 ועוד . gov map  )אתר משרד התחבורה לתחבורה ציבורית, אתר המפות הארצי :כגון)

 

עבודה   .תיאום בין גורמים מקצועיים, נבחרי ציבור ותושבים  :מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד 

הכרות עמוקה עם מערך התחבורה הציבורית   .יכולת הנעה רב תחומית  .חינוכית וקהילתית

 הקיים. 

 

או  08/9938902מזכירת המועצה בטל'  –חדאד -מגב' נורית כהןניתן לקבל      -פרטים נוספים. 8

 בשעות העבודה המקובלות. 0507/398378בנייד 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

את  WWW.SDOTNEGEV.CO.ILלהוריד מאתר האינטרנט של המועצה בכתובת ניתן  את טופס הפניה

רה סגופרטי הממליצים ניתן להגיש במעטפה וקורות חיים, המלצות, תעודות ומסמכים בצירוף  הפניה

 וםלא יאוחר מי tenders@sdotnegev.org.il   לתיבת המכרזים שנמצאת במשרד מזכירות המועצה,

 . 15:00בשעה   תשפ"ב 26/6/2022כז' סיוון ראשון 

 .)פניה שתגיע ללא תעודות מתאימות לא תטופל)
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 הערות :

 תינתן עדיפות למועמד המשתייך -2021התשפ"א  (מכרזים לקבלת עובדים).בהתאם לתקנות העיריות  1

 אם המועמד( ,עולים מאתיופיהחרדים ,עולים חדשים ,בעלי מוגבלויות ) לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם

 הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים .

 

 .בכל מקום בו מפורט תיאור תפקידים בלשון זכר ,הכוונה גם ללשון נקבה .הזדמנות שווה ניתנת לאישה 2

 ולגבר ,בעלי כישורים מתאימים להתמודדות על אותה משרה.

 

/מה למלא המשרה המוכרזת ,אפשר שיידרש /שתידרש לעבור  .מועמד /ת שימצא /שתימצא מתאים 3

 התאמה. מבחן

 

.מינוי המועמד /ת יהיה בכפוף להיעדר ניגוד עניינים בין מילוי התפקיד ע "י המועמד /ת לבין ענייניו  4

האחרים ובכפוף לסייגים להעסקת קרובי משפחה ;בהתאם להוראות הדין ,הנחיות וחוזרי מנכ"ל  ענייניה/

 רד הפנים .מש של

 

 .מודגש בזאת כי המועצה שומרת על זכותה לבצע מיון מוקדם לצורך בחינת עמידה בתנאי הסף. 5

 

 לפי סימולציה שתוצג במעמד המכרז.(ברוטו) .שכר משוער למשרה6

                                                                                                                        

 

 בכבוד רב

 

 חדאד-נורית כהן                

 מזכירת  המועצה

 

 ראש המועצה                                                               –העתק: מר תמיר עידאן 
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