
 וביצוע תכנון  למחלקתמנהל פרויקט  23/21מכרז  
 

 

 09-7674616, פקס. 09-7674615טל.     4464105מיקוד  2238סבא ת.ד. -, כפר10 יד חרוציםרח' 

e-mail: economic@ksaba.co.il               *         www.ksaba-com.co.il 

 
 23/21מכרז 

   בדגש על תחום וביצוע תכנוןמנהל פרויקט למחלקת  
 אנרגיה סולארית                                     

 
 מאפייני התפקיד: .1

על לחברה בכפר סבא בתחום הבניה והתשתיות דרוש רכז ביצוע לתחומי החברה בדגש  
 . סולאריתהאנרגיה תחום ה

 
 היקף משרה:  .2

 משרה   100%
 

 משכר מנכ"ל.  40%-30%: דרגת המשרה .3
 

 . וביצוע: סמנכ"ל תכנון  כפיפות .4
 

 פירוט הביצועים והמשימות העיקריות כנגזר מתחומי אחריות: .5
תכנית עבודה לכל פרויקט בהתאם לאפיון, לרבות הגדרת משימות,  תכנון ובניית   .5.1

אבני דרך, גורמים אחראיים, לו"ז, חומרים ותקציב, סיכונים ופיקוח על ביצועה  
 בהתאם למדיניות בתחום. 

מעקב ובקרה על ביצוע על פי תכנית העבודה, בחינת עמידה בלו"ז, אספקת חומרים,   .5.2
 עמידה וניצול תקציבי. 

ת תכנון ומעקב אחר התקדמות, בחינה ופתרון עיכובים וחסמים והצפתם ניהול ישיבו .5.3
 לרמה הממונה בעת הצורך. 

 הפקת דו"חות חודשיים לשיקוף תמונת מצב והתקדמות הפרויקטים.  .5.4
ביצוע פעולות פיקוח, בדיקות וביקורות, כולל סיורים מקצועיים הנדסיים לאורך   .5.5

שים וביצוע ביקורות מעקב לפי  הפרויקט, פיקוח באתרי עבודה וקיום תנאים נדר
 הצורך. 

 ניהול האפיון ההנדסי, כולל תרגום אפיון הצרכים לתפוקות הנדסיות.  .5.6
 סיוע בקבלת ההיתרים הנדרשים לבניית הפרויקט.  .5.7
 טיפול בדרישות סטטוטוריות והיתרי בניה.  .5.8
 הכנת ובדיקת אומדני ביצוע.  .5.9

 
 ללים את אלה: ותנאי הסף הינם מצטברים וכ .6

אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או הנדסאי  תואר  .6.1
 . 2012לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, תשע"ג  39רשום בהתאם לסעיף 

שנות ניסיון בתפקיד דומה במסגרתו בוצעו מטלות לדוגמת המטלות הכרוכות   3 .6.2
 בתפקיד זה. 

 שליטה בשפה העברית.  .6.3
     

 ן:  ייתרו ותת המקנונוספ ותדריש .7
 ידע וניסיון בליווי והקמת מערכות אנרגיה סולארית.  .7.1
 היכרות עם תוכנת האופיס. -יישומי מחשב  .7.2

 
 

 אופן הגשת המועמדות: .8
 . 10:00, עד השעה 06/12/2021מועד אחרון להגשת הצעות: עד ליום  .8.1
הגשת המועמדות תעשה בכתב  . tenders@ksaba.co.ilלתיבת המייל ההצעה תוגש  .8.2

בצירוף צילום ת.ז, קורות חיים, אישורים ומסמכים להוכחת העמידה בתנאי הסף  
ובדרישות המקנות יתרון ככל שמתקיימות במועמד, אישורי העסקה קודמים ופרטי  

 ממליצים. 
 

 ההליך  .9
שאית לדרוש מהמועמדים, כולם או חלקם, לשיקול דעתה הבלעדי  וועדת הבחינה ר .9.1

 והמוחלט, להבחן במבחני התאמה, באיזה מהמכונים העוסקים בכך, לבחירתה. 
הוועדה רשאית אך לא חייבת, לפנות לממליצים ו/או מעסיקים קודמים לקבלת מידע  .9.2

ו/או לבקש מידע נוסף מהמועמדים. מועמדים אשר מעוניינים לשמור על סודיות  
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מועמדותם מתבקשים לציין זאת מפורשות בפנייתם. למרות זאת, היה והועדה  
המלצה, תמסר הודעה על   תבקש בכל זאת לפנות לצדדים שלישיים לצורך מידע ו/או

כך מראש למועמדים הרלוונטים בכדי לאפשר להם להסיר מועמדותם אם יחפצו  
 בכך.

וועדת הבחינה תבחן את עמידת המועמדים בתנאי הסף ובדרישות הנוספות כאמור   .9.3
 לעיל.   7 -ו  6בסעיף 

 
 הבהרות .10

פניות לקבלת הבהרות ו/או פרטים נוספים, יש לשלוח לכתובת המייל  
yonith@ksaba.co.il   12:00בשעה  2021/12/02עד ליום. 

 
 

 המודעה מיועדת לנשים וגברים כאחד. 
    
       

 
 

 עדי גולדשטיין, מ"מ מנכ"ל 
 החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מ     
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