
 
 

 

9.3.2021מועד פרסום:   

 מוריה חברה לפיתוח ירושלים בע"מ 

 231/2021מס' פומבי  מכרז 

 חינוך  מבנימנהל אגף  –לתפקיד   

 

רשאים להגיש מועמדות    "( מודיעה בזאת על משרה פנויה. החברה מוריה חברה לפיתוח ירושלים בע"מ )להלן: "
 העומדים בתנאי הסף המפורטים במכרז.   מועמדים

 .חינוך מבני מנהל אגף: שם המשרה

 התפקיד כולל, בין השאר, טיפול בנושאים הבאים:: תיאור תפקיד
 

עבור עיריית  חינוך  ציבור ומבני  על תכנון ובניה של מבני  בעיקר  האמון    חינוך  מבניניהול אגף   •
  ים.ירושל

ומול   מול משרד החינוך, האגפים הרלוונטיים בעיריית ירושליםעבודה שוטפת וקשר שוטף מול  •
 . גורמים נוספים

חינוך בירושלים לרבות מעקב ובקרה    ציבור ומבני   מעורבות בתהליכי התכנון והביצוע של מבני  •
 . המצויים בביצוע זהעל פרויקטים בתחום 

מתכננים,   • יועצים,  על  ואחריות  פרויקטים  נוס מנהלי  תפקיד  ובעלי  המועסקים  קבלנים  פים 
 חינוך. ציבור ומבני במסגרת פרויקטים של הקמת מבני 

 

 .חינוךמבני   מנהלתראש כפיפות: 

 

 דרישות סף לתפקיד: 

 רשאים להגיש מועמדות לתפקיד:

 הבאים:  המצטבריםתושב ואזרח ישראל אשר נתקיימו בו התנאים 

  תואר אקדמי אחר, או  אדריכלות  ,הנדסה אזרחיתאחד מהתחומים הבאים:  בעל תואר אקדמי ב 1.1
 רלוונטי. כשוועדת האיתור מצאה אותו  בתחום ההנדסה 

שמתוכם  ,  שנים בעבודה בתחום של תכנון והקמה של פרויקטים ציבוריים  5בעל ניסיון של לפחות   1.2
מבני    /מבני ציבור  גם  )ובכללם    שנות ניסיון, נצברו בתחום של תכנון והקמה של מבנים  3לפחות  

 .(חינוך

 שנים לפחות בניהול צוות עובדים ו/או יועצים. 3ל ניסיון ניהולי של בע 1.3

 

 :הבאיםיתרון יינתן למועמדים 

 הבניה והביצוע.  סטטוטוריקה ובתחום  ,, רישויידע וניסיון מוכח בתחום התכנון  יבעל .א

רשויות מקומיות וגופים  /)בדגש על משרד החינוך(  ניסיון בעבודה ישירה מול משרדים ממשלתיים   בעלי  .ב
 ציבוריים.

 . בתכנון מוסדות חינוך ומבני ציבורניסיון    בעלי .ג

 משמעותיים ורחבי היקף.  טיפול ישיר בפרויקטים ציבוריים ב  בעלי ניסיון .ד

 



 
 

 

 כישורים נדרשים לתפקיד:

 שליטה מקצועית ובקיאות בתחום הרלוונטי.  .א

, תוך עמידה בלוחות זמנים קבועים וכן במסגרות  במקביל  פרויקטים איכותייםכמות של  יכולת לנהל   .ב
 התקציב הקיימות. 

עיסוק   .ג בתחומי  וקבלנים  מקצועיים  יועצים  פרויקטים,  מנהלי  עובדים,  צוות  להניע  ויכולת  מנהיגות 
 מגוונים. 

 ייצוגיות, כריזמה וכושר ביטוי.  .ד

 יים.גמישות ויצירתיות ויכולת להתמודד עם מצבים בעיית  .ה

 

 כללי והגשת המועמדות: 

" אשר יימצא  שאלון למילוי המועמד לתפקיד מנהל אגף מבני חינוךמועמדות תהא באמצעות טופס "ההגשת   •
בכתובת:  מוריה  חברת  של  האינטרנט  לשונית   www.moriah.co.ilבאתר  מלא    דרושים","תחת  כשהוא 

 טפסי המועמדות(. - וחתום ומצורפים אליו קו"ח וכל האישורים, התעודות והמסמכים המבוקשים )להלן 

 .  itur@moriah.co.il-hrלכתובת:  דוא"לבאמצעות    יש להגישהנ"ל  המועמדות והמסמכים הנלווים    טפסיאת   •

 . "231/2021מס' מכרז פומבי  – מבני חינוך אגף   מנהל"מועמדות לתפקיד  צייןבכותרת הדוא"ל יש ל •

מועמדויות שיתקבלו לאחר מועד זה, לא    .12:00בשעה    25.3.21יום  המועד האחרון להגשת מועמדות הינו   •
 ייבדקו. 

פנייה לדוא"ל  שאלות • ניתן לקבל באמצעות  מענה    .yaniv@rozlaw.co.il   בכתובת:  הבהרה ופרטים נוספים 
 לשאלות יישלחו לפונה. 

רשאית למנות ועדת משנה  המועמדויות ייבחנו על ידי ועדת איתור בראשות מנכ"ל החברה. ועדת האיתור   •
עריכת   ולצורך  הסף  בתנאי  המועמדים  עמידת  בחינת  וסינון לצורך  ראשוני  ועדת    ראיון  המועמדים.  של 

 לראיון בפני חברי ועדת האיתור.  ביותרמתאימים כ נמצאושתזמן את המועמדים האיתור 

   ., בהתאם לשיקול דעתה הבלעדיועדת האיתור רשאית שלא לבחור באף אחד מן המועמדים •

 מודעה זו מופנית לגברים ונשים כאחד.  •

 

 בברכה,                            

 מוריה חברה לפיתוח ירושלים בע"מ                  
 

 

 

http://www.moriah.co.il/

