
 07/22מכרז פומבי  

   פרסוםהשילוט וה החניה רשותמנהל 

 :התפקיד   רתיאו

ותפעול   תכנון  ניהול,  על  החניה  אחראי  בתחומי  ורשות  והפרסום  השילוט  רישוי    העיר הסדרת 

 .העירייה והחברההעירוניים ומדיניות ר בהתאם לחוקים והתקנות, חוקי העז

 :אחריות  יתחומ

 .היחידה לשילוט ופרסוםו חניה   רשותאחראי על ניהול, תכנון ותפעול 

החניה    האחריות  מתחומי  הנגזרות,  העיקריות  והמשימות  הביצועים  פירוט יחידת  לניהול 

 והשילוט

 החניה   .1

המקומית  (1 הרשות  לצרכי  בהתאם  היחידה  של  האחריות  בתחומי  מדיניות    גיבוש 
 ואוכלוסייתה  

 עבודה תקופתיות של היחידה בתחום לטווח הקצר והבינוני ופיקוח תכנון ובניית תכניות  (2
 .חברה ובעירייהניהול מעקב אחר מכלול המשימות בתחום המתנהלים ב  (3
העירוניים  (4 העזר  לחוקי  בהתאם  ברשות  החניה  פיקוח  פעולות  של  ביצוען  על    אחראי 

 .העירוני / החברהבהתייחס לתלונות העולות מהמוקד 
 .רשות החניה, כולל וידוא, אישור, הגדרות חניה והנפקת היתרי חניה פיקוח על הסדרת  (5
 אחראי על הטיפול המנהלתי בדו"חות ובקנסות חניה  (6
תוך ייזום  העיר  תכנון ופיתוח מערך רישום ומיפוי מקומות החניה המוסדרת ברחבי  סיוע ב (7

 .ותכנון הגדלת מצאי החניה הציבורית ובמרכזי הפעילות
 .פעילות אכיפה בפועל ובתלונות המתקבלות לצורך ביצועטיפול פניות   (8
עם   (9 בתיאום  עובדים  גיוס  הכולל  היחידה  עובדי  החברהניהול  הכוונהמנכ"ל   הנחייה,   ,  

לנוכחות    והדרכה מקצועית של העובדים והמנהלים, ביצוע משוב והערכה תקופתיים ודאגה
 .ורווחת העובד

הנחי  (10 שוטפים,  עבודה  וסידורי  משימות  עובדי חלוקת  כלל  ידי  על  ביצוען  על  ופיקוח    ה 
 .היחידה

 .ייצוג הרשות מול בית משפט  (11
 .השתתפות בוועדות עירוניות  (12

 

 שילוטה .2

 .ניהול היחידה לשילוט ופרסום (1
 .הסדרת תשלומי אגרות שילוט עסקיםו  טיפול בבקשות לרישוי שילוט עסקים (2
 .מעקב וביקורת על רישוי שלטים (3
 .חוצותטיפול בבקשות לרישוי שילוט  (4
 .גיבוש תוכנית העבודה השנתית ומעקב אחר הוצאה לפועל (5
 .גיבוש יעדי התקציב השנתיים בתיאום עם הממונה ובקרה אחר ביצועם (6
 .הנחייה ועדכון עובדי היחידה על חוקים ותקנות בנושא רישוי עסקים (7
 .קביעת חלוקת העבודה בין עובדי היחידה (8
 .י עסקים, בדיקתן ומתן מענהקבלת תלונות המתקבלות מלקוחות בנושא רישו (9

גבי טופס בקשה לרישוי שילוט, בדיקת תקינות פירטי הטופס וקטלוג  (10   קבלת בקשות על 
  .הבקשות

  העברתן לוועדת שילוט עירונית, ווידוא קבלת החלטה חתומה ע"י ועדת שילוט והעברתה (11
 .ליחידת הפיקוח

שקיב (12 למבקשים  בכתב  מנומקת  תשובה  ומתן  שאושרו  הבקשות  סירובתיעוד  טיפול    לו 
 בבקשות לרישוי שילוט חוצות

 .גביית התשלום בהתאם לחוק העזר העירוני ותנאי המכרז (13
 .הפקת רישיון לבעלי השלט מרגע התשלום (14



 

  :בתפקיד הייחודיים  העשייה מאפייני .א

 ובקרה    יכולות ארגון (1
 סמכותיות  (2
 אחריות  (3
 יכולת קבלת החלטות  (4
 אמינות  (5
 .כושר התבטאות בכתב ובע"פ (6
 יכולת לעבוד באופן עצמאי  (7
 יכולת עבודה בצוות עם גורמי פנים וחוץ  (8
 יחסי אנוש טובים וייצוגיות מול תושבים ובעלי עסקים  (9

 כושר מנהיגות ויכולת הובלה  (10
 

 :התפקידדרישות 

   :השכלה

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

 .לארץ  להערכת תארים אקדמיים בחוץמהמחלקה 

 או 

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

2012 

 רישום פלילי: 

 העדר הרשעה בעבירה שבנסיבות העניין יש עמה קלון. 

דעתו של היועץ המשפטי    ( תונח לפני ועדת המכרזים הדנה בענין, חוות1)ב( )    170בהתאם לסעיף  

אופייה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש    בדבר קיום הרשעה של המועמד בעבירה שבשל

 ;בתפקיד

 ניסיון:

 .שנים לפחות בתחום העיסוק של המשרה 5ניסיון של 

שלוש שנות ניסיון    תקופת הניהול לעלות על משך זמן של    עובדים, כאשר עלניסיון בניהול של   

 .בניהול צוות עובדים מקצועיים

 : כישורים אישיים

ודריכות, הבנה    אמינות ומהימנות אישית, קפדנות ודייקנות בביצוע, עירנות עברית ברמה רהוטה,  

ניהול עובדים והנעתם, יכולת קבלת החלטות, כושר  יכולת ארגון ותכנון,   ותפיסה, כושר למידה, 

ייצוג העירייה  המקומית ויכולת עבודה   יכולת תאום ופיקוח, סמכותיות,  בפני גורמים חיצוניים 

 .בצוות

 : ביישומי מחש

 . OFFICE -היכרות טובה עם תוכנות ה

 מנכ"ל  :  כפיפות



 100% היקף העסקה: 

 בהתאם להוראות חוזר מנכ"ל משרד הפנים. דרוג משרה: 

 :עמדותמוה גשתה אופן

 - להגיש  על המועמד 

   .חיים  קורות .1

   .תעודות להוכחת דרישות השכלה ו/או קורסים .2

   .מכתבי המלצה .3

הממליצים לתפקיד  ממליצים ומספרי טלפון, כולל הקשר בין    4מסמך נפרד עם שמות של   .4

 .ממליצים( 4)לא מעבר ל  

 ."טופס שאלון אישי למועמד " .5

 .הצהרה בדבר ניגוד עניינים .6

 הגשת מועמדות 

תשרי    אכ"  ראשוןעד ליום     15.09.22   באלול תשפ"  י"ט  י חמיש  ניתן להגיש החל מיום  מועמדות

   14:00  שעהעד ה 16.10.22תשע"ג 

 באחת הדרכים הבאות  למשאבי אנוש את המועמדות יש להגיש 

 בני ברק  7מגדל אפי קונקורד קומה    21רחוב בר כוכבא   - בדואר

 09:00-15:00ה -שעות פעילות: ימים א              

 03-5771711פקס: 03-5771710טלפון:                

 office@cbb.co.il:דוא"לב

 https://www.cbb.co.il חברה יש להוריד מאתר ה  את הטפסים 

 .שומרת לעצמה את הזכות לשלוח את מי מהמועמדים למבחנים חיצוניים החברה 

האחריות לוודא כי המועמדות הוגשה במועד היא אך ורק על המועמד. לא תתקבלנה מועמדויות  

 .שתגענה באיחור

 הערה: המכרז והמשרה כפופים לאישור האגף לתאגידים עירוניים במשרד הפנים. 
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