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   45/2022חיצוני פנימי/מכרז כ"א 
 

 לעיריית נשר דרוש/ה 
 יחידה לפיתוח כלכלי ומיצוי משאבים ברשות   ת/מנהל

)חוזה דירוגי בכפוף  מח"ר דירוג: גזבר הרשותכפיפות ארגונית: יחידה לפיתוח כלכלי ומיצוי משאבים ברשות  ת/מנהלתיאור התפקיד: 
 100% היקף משרה: 39-37+ מתח דרגות:להנחיות משרד הפנים(  

 
 ) כולל החזר הוצאות רכב( ברוטו  ש"ח 8000 -כטווח שכר משוער: 
 הערה: תחשיב זה משמש כהדמיה בלבד, הוא אינו מחייב ולא ניתן להקנות מכוחו זכיות.                                 

 
 :תיאור התפקיד

וחיזוק יכולותיה מיצוי משאבים, הגדלת   סיוע לראש הרשות ולגורמי המקצוע במיצוי והרחבת הפוטנציאל הכלכלי של הרשות : ייעוד
 לפיתוח מנועי צמיחה של הרשות.מהלכים  הכנסות וניהול אפקטיבי ויעיל של ההוצאות לצד קידום

 
 תחומי אחריות: 

 .קידום וייעול פעילות הרשות המקומית בתחום הפיתוח הכלכלי ומיצוי משאבים .1

 .גיבוש תפיסת הפיתוח הכלכלי ברשות וייזום תכניות לפיתוח מנועי צמיחה מקומיים ואזוריים .2
 

 מתחומי האחריות:קריות כנגזר יפירוט הביצועים והמשימות הע 
 קידום וייעול פעילות הרשות המקומית בתחום הפיתוח הכלכלי ומיצוי משאבים.  .1

 . ואזוריים יישוביים ומאפיינים צרכים, נכסים, משאבים מיפוי .א
 סיוע לגורמי המקצוע במיצוי תקציבי מדינה לרבות תקציבים הנובעים מהחלטות ממשלה ובתהליך יישומן.  .ב
 תקציביים נוספים וסיוע במימושם.איתור מקורות  . ג
 שילוב הרשות המקומית בתכניות ממשלתיות ייעודיות וסיוע ביישומן. .ד
 סיוע ביצירת שיתופי פעולה בתוך הרשות ועם גורמים חיצוניים לצורך מימוש משאבים ופיתוח מנועי צמיחה.  .ה
 קצועיים ברשות.מעקב ובקרה אחר יישום תכניות העבודה לפיתוח כלכלי על ידי כלל הגורמים המ .ו

 .גיבוש תפיסת הפיתוח הכלכלי ברשות וייזום תכניות לפיתוח מנועי צמיחה מקומיים ואזוריים .2
 סיוע בגיבוש חזון הרשות המקומית לפיתוח כלכלי.  .א
 גיבוש תכנית עבודה רב שנתית לפיתוח כלכלי בשיתוף גורמי המקצוע ברשות. .ב
ית או הלאומית להגדלת פוטנציאל הפיתוח הכלכלי לרבות עם משרדי יצירת ממשקי עבודה מקצועיים ברמה המקומית, האזור . ג

 הממשלה, רשויות שכנות והקהילה העסקית המקומית ככל הנדרש. 
ייזום ויצירת שיתופי פעולה אזוריים במטרה לקדם תכניות אזוריות לפיתוח כלכלי תוך מינוף היתרונות לגודל, איגום משאבים  .ד

 הרשות. ומימוש הפוטנציאל הכלכלי במרחב
 קידום תכניות עבודה לחיזוק הכלכלה המקומית והצבת תחום העסקים המקומיים במרכז סדר היום הרשותי. .ה
 הנגשת הידע והמידע הרשותי והמקצועי והפיכתו לבר יישום לבעלי העסקים והתפקידים השונים.  .ו
 לה הרלוונטיים. הנגשת כלים ממשלתיים ורשתיים לעידוד המגזר העסקי וחיזוק הקשרים עם משרדי הממש .ז
 ייזום ופיתוח כלי סיוע ותוכניות לעידוד יזמות וחיזוק עסקים קיימים בשיתוף גורמי המקצוע הרלוונטיים.  .ח
 

 מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד: 
 אכפתיות ומעורבות חברתית.  •
 אמינות. •

 בעל יכולת וכישורים לקיים משא ומתן עם גורמים שונים. •
 ואסרטיביות.יחסי אנוש מצוינים  •
 יכולת והבנה עסקית גבוהה.  •
 עצמאות ויצירתיות. •
 עבודה תחת לחץ.  •

 יכולת אבחון וזיהוי צרכים ומתן מענה.  •
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 יכולת הבניית תהליכים ופיתוח תכנים. •
 מרובות נסיעות  •

 
 :  השכלה תנאי סף
מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה   •

 בחוץ לארץ, או בעל  תעודת רואה חשבון בתוקף.
 .או תעודת סמיכות לרבנות )"יורה יורה"( לפי אישור הרבנות הראשית לישראל  •
 . 2012לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג  39או הנדסאי או טכנאי רשום לפי   •

בחינות לפחות מתוך מכלול   3ומעבר של  18שנים לפחות אחרי גיל   6גבוהה או בכולל,  או אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה  •
 משלוש הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר(. 2הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל  )

 
 : ניסיון מקצועי -תנאי סף 

בתחום  ניסיון שנות 3 דרוש  -לעיל כאמור תורנית השכלה או  בתוקף חשבון רואה תעודת או כאמור אקדמאי תואר לבעלי •
 כלכלי/ פיננסי. 

 שנות ניסיון מקצועי כאמור לפחות. 4 –הנדסאי רשום  •
 שנות ניסיון מקצועי כאמור לפחות. 5   –טכנאי רשום  •

 יתרון.  –ניסיון ניהולי  •
 

 דרישות נוספות: 

 שפות: בהתאם לצורך  •
וף מפעל הפיס או "יתרון להכרות מוקדמת עם מערכת מרכבה, מנ,  OFFICEיישומי מחשב: היכרות עם תוכנות  •

 מערכות דומות 
 

 2001 -העדר הרשאה בעבירות מין בהתאם לחוק מניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, התשס"א . 
  יש לציין כי פניות שתגענה ללא תעודות המעידות על השכלה, ניסיון ניהולי, ניסיון מקצועי כאמור לעיל, לא תובאנה

 בחשבון היות ולא יוכלו להיבדק באופן הראוי. 
 

 
 למזכירת משאבי אנוש הגב' ענבל קנוף,  12:00בשעה  18/10/2022  ג'  יוםהגשת מועמדות לתפקיד בצרוף קו"ח עד 

 Inbal.k@nesher.muni.ilאו דוא"ל:  8299278-04פקס 
 
 

כל אסמכתא  הגשת מועמדות אשר תשלח ללא תעודות השכלה ואסמכתאות רלוונטיות המעידות על ניסיון בעבודה/רישיונות מיוחדים או  
 רלוונטית אחרת, תיפסל על הסף ביום האחרון להגשת המועמדות כפי שמפורסם בפרטי המכרז/משרה. 

 
לחוק שוויון זכויות    9ו    3. המכרז מתייחס לגברים ונשים כאחד. תינתן העדפה לאדם עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים  1988על פי הוראות חוק שוויון הזדמנויות בעבודה התשמ"ח   

ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים לביצוע התפקיד. האמור כפוף להצהרת המועמד/ת המפרטת את דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים   1998לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 
ני שני המינים הם בעלי כישורים דומים וכן בהתאם לחוק לעידוד של  אם שני המועמדים ב  1951-ג לחוק שוויון זכויות האישה, התשי"א6להוכחת המוגבלות. תינתן העדפה לנשים לפי סעיף  

ב)ב(  173  -ב)א( ו173. תינתן העדפה למי שהוא או אחד מהוריו נולדו באתיופיה בהתאם להוראות סעיפים  2008שילוב וקידום נשים בעבודה ושל התאמת מקומות עבודה לנשים, התשס"ח  
 וא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים. לפקודת העיריות ]נוסח חדש[ אם המועמד ה

                                                                                                                                                                                                  
 
 

                                                                                                                                           רועי לוי, 
 ראש העיר 


