
פומבי 50259 : מכרז מספר          

.80025779 : מס' המשרה

מנהל/ת תחום (חשמל ותקשורת)  1 - משרות. : תואר המשרה

מינהל הנדסה וביצוע : היחידה 

ירושלים : המקום 

משרד הבינוי והשיכון : המשרד

דרגה 40 - 42 דירוג 12 מהנדסים. : הדרגה 

100 אחוז : חלקיות  

תאור התפקיד :                 

אחריות על מכלול הפעילויות במינהל בנושא החשמל והתקשורת, בכל שלבי התכנון,
ההפעלה ובקרת הביצוע.

ייזום מדיניות, הנחיות, סטנדרטים, נהלים ושיטות עבודה בנושא מערכות החשמל
והתקשורת במבנים ובעבודות פיתוח לשכונות מגורים  הניזומות ע"י המשרד בכל

שיטות ההפעלה והמתקנים האזוריים התומכים בהן בשיתוף פעולה עם  גורמי המשרד
ועם הגורמים  החיצוניים המעורבים והרלבנטיים לתחום זה,  ברמה המקומית וברמה

הארצית.

קידום שיתופי פעולה  לקידום טכנולוגי של הענף, ייזום תכנון לתשתית החשמל
והתקשורת ברמה הארצית והאזורית.

ייזום סקרים ומחקרים לבחינה ולקידום של טכנולוגיות חדשות בענף בתחום שיטות
העבודה, הציוד, מערכות  וחומרים.

ליווי החוקרים בביצוע המחקר ובעיבוד המסקנות וההמלצות.

הפצת תוצאות מחקרים ויישומם בפרויקטים המבוצעים באמצעות המשרד.

ייצוג המשרד מול  משרדי ממשלה וגופים רלבנטיים והשתתפות בוועדות פנימיות
וחיצוניות לקביעת הוראות, תקנות, תקנים, המפרט הבינמשרדי, מפרטים  כללים

ומפרטים מיוחדים בנושאים באחריותו.

עדכון מחירונים משרדיים  בנושאים באחריותו.

ייעוץ וסיוע לכל גורמי המשרד במטה ובמחוזות בנושאי התכנון, הפיתוח והתחזוקה
של מערכות חשמל ותקשורת.



ליווי תהליכי התכנון  וביצוע של מערכות ומתקנים לחשמל ולתקשורת לפיתוח
שכונות מגורים חדשות בשלבי התכנון השונים  ובכללם  בדיקות היתכנות, תכניות

אב מתאר, תכניות שלד, תב"ע ונספחי בינוי ופיתוח ק.מ.1:500, תכנון מפורט
לביצוע.

סיוע  למחוזות בחיזוי והערכת צרכים להספק הנדרש ממערכות החשמל והתקשורת
לפיתוח האתרים.

סיוע למחוזות בקביעת שלביות ואומדנים להקמת המערכות בהתאם לשלביות פיתוח
האתרים.

ריכוז תהליך הבקרה במטה ובמחוזות לתכנון מערכות חשמל ותקשורת בשלבי התכנון
השונים, מבחינת התאמתו לתנאי האתר, לדרישות הרשות המקומית, להנחיות המשרד,

לחקיקה ולתקינה רלבנטית.

ביצוע בקרה, ככל שתידרש, אחר התכנון ואחר תיקי מכרזי הביצוע לפני פרסומם:
תכניות, כתבי כמויות, מפרטים ואומדנים.

בדיקת דרישות להגדלות ולשינויים בחוזים קבלניים ומסייע בניתוח סעיפים
חריגים.

ביצוע בקרה מידגמית ועפ"י דרישה וצורך  אחר  תהליכי התכנון ואחר קצב ביצוע
העבודות בתחומים באחריותו לרבות עמידה בלו"ז ואיכות.

סיוע למחוזות בפתרון בעיות המתגלות במהלך הביצוע.

סיוע  עפ"י דרישה וצורך בבדיקת חשבונות ביצוע של עבודות חשמל ותקשורת.

ביצוע פעולות נוספות בהתאם לצרכי העבודה ולדרישות הממונה.

דרישות המשרה:

דרישות סף:
==========

השכלה:
------

השכלה אקדמית (תואר ראשון)בהנדסת חשמל.



רישום בפנקס מקצועי:
--------------------

רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים.

רשיונות:
---------

רשיון מהנדס חשמל.

ניסיון:
-------

ניסיון בתחום העיסוק של המשרה כמתואר בפירוט המטלות בתיאור התפקיד או
בתחומים שבהם קיימת זיקה למטלות אלה כמפורט להלן:

לבעלי תואר ראשון -  4 שנות ניסיון מיום הרישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים.
לבעלי תואר שני - 3 שנות ניסיון כנ"ל

נתונים רצויים
==============

ניסיון בניהול פרויקטים מורכבים בתחום החשמל והתקשורת
הכרות מעמיקה עם שינויים וחידושים בתחום החשמל בארץ ובעולם

כושר תכנון וארגון
יכולת הבעה בכתב ובעל פה ברמה גבוהה

יכולת עבודה מול מערכות ממוחשבות

הערות:
 

מועמדים למשרה זו עשויים להיבחן במבחני כישורים כלליים והתנהגותיים.
ראה/י הסברים והנחיות למועמדים שייבחנו .

כל מקום בו מפורט תאור התפקיד בלשון זכר,הכוונה גם ללשון נקבה וכן להיפך.
תנתן הזדמנות שווה לאשה ולגבר בעלי כישורים מתאימים להתמודד על אותה משרה
5/9/17 לבקשת המשרד להרחיב את פירסום המשרה, הוארך תום מועד ההרשמה עד

לתאריך 17/9/17.

המכרז פורסם ביום : יד' באלול, תשע"ז (05/09/2017)

היום האחרון להגשת בקשות למכרז זה הוא : כו' באלול, תשע"ז (17/09/2017)



בקשות למכרז זה יש להגיש באמצעות מערכת הגיוס האלקטרונית (הגשת מועמדות  שאינה מקוונת 
תתאפשר במקרים חריגים ובהתאם לכללים שנקבעו-במקרה זה יש להגיש המועמדות והטפסים 

הנלווים למשרד הרלוונטי.) 
על המועמדים המגישים בקשה יש למלא את טופס" שאלון המועמד "המקוון ולצרף תעודות השכלה 
ממוסד להשכלה גבוהה המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או המקביל לה בארץבהנרכש ואושר 
כשקול לתואר מהתארים האקדמיים הנהוגים בישראל על ידי האגף להערכת תארים מחו"ל ,כל זאת 

על פי דרישות ההשכלה הנדרשות במכרז. 
בנוסף יש להמציא העתקים מאושרים ומסמכים הדרושים לאימות הפרטים שנרשמו  

בטופס" שאלון המועמד "המקוון ,כולל אישורי העסקה ממקומות עבודה קודמים הרלוונטיים לתפקיד
המבוקש תוך ציון של היקף המשרה ותיאור תמציתי של תוכן התפקיד וכן על  כל עניין הקשור  

בהתאמה למשרה. 
במידה ונשלחה דרישה  להמצאת מסמכים נוספים הרי שהמועמדות תיבדק רק אם יתקבלו המסמכים

תוך 5 ימים מתאריך הוצאת המכתב ובו בקשה להשלמת מסמכים חסרים ,אחרת תראה המועמדות 
כמבוטלת. 

בקשות שתגענה לאחר התאריך האמור לא תובאנה בחשבון. 
במידה ותוך שבועיים מהמועד האחרון להגשת מועמדות לא קבלת הודעה על המשך ההליכים במכרז 

עליך לפנות למרכז השירות האינטרנטי באמצעות מערכת הגיוס האלקטרונית. 
  
 


