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  11/2020 מכרז פומבי מס'
 לפיתוח כלכלי מחלקהדרוש מנהל/ת 

 
 מחלקה לפיתוח כלכלי. : מנהל תואר התפקיד

 מנהל האגף לתכנון אסטרטגי כפיפות מקצועית: 

של הרשות וחיזוק  סיוע לראש הרשות ולגורמי המקצוע במיצוי והרחבת הפוטנציאל הכלכלי:  ייעוד

יכולותיה למיצוי משאבים, ניהול אזורי התעשייה והמסחר, הגדלת הכנסות, וניהול אפקטיבי ויעיל של 

 ההוצאות לצד קידום מהלכים לפיתוח מנועי צמיחה של הרשות.

 100% היקף משרה:

 
 תחומי אחריות:

 :ביםקידום וייעול פעילות הרשות המקומית בתחום הפיתוח הכלכלי ומיצוי משא

 ם.מיפוי משאבים, נכסים, צרכים ומאפיינים יישוביים ואזוריי -

סיוע לגורמי המקצוע במיצוי תקציבי מדינה לרבות תקציבים הנובעים מהחלטות ממשלה  -

 ן.ובתהליך יישומ

 ם.איתור מקורות תקציביים נוספים וסיוע במימוש -

 ן.שילוב הרשות המקומית בתכניות ממשלתיות ייעודיות וסיוע ביישומ -

סיוע ביצירת שיתופי פעולה בתוך הרשות ועם גורמים חיצוניים לצורך מימוש משאבים ופיתוח  -

 ה.מנועי צמיח

 עידוד להבאת עסקים ומפעלים לרשות. -

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

 העירוניים.ניהול, תפעול ופיתוח אזורי התעשייה והמסחר  -

יצירת ממשקי עבודה מקצועיים ברמה המקומית, האזורית או הלאומית להגדלת פוטנציאל  -

 קית.הפיתוח הכלכלי לרבות עם משרדי הממשלה, רשויות שכנות והקהילה העס

יזום ויצירת שיתופי פעולה אזוריים במטרה לקדם תכניות אזוריות לפיתוח כלכלי תוך מינוף י -

 ת.ם משאבים ומימוש הפוטנציאל הכלכלי במרחב הרשוהיתרונות לגודל, איגו

דום תכניות עבודה לחיזוק הכלכלה המקומית והצבת תחום העסקים המקומיים במרכז סדר קי -

 י.היום הרשות

הנגשת כלים ממשלתיים ורשותיים לעידוד המגזר העסקי וחיזוק הקשרים עם משרדי הממשלה  -

 ם.הרלוונטיי

ת לעידוד יזמות וחיזוק עסקים קיימים בשיתוף גורמי המקצוע ייזום ופיתוח כלי סיוע ותוכניו -

 .הרלוונטיים

 

 

 

 



 

 דרישות התפקיד:

 תנאי סף

  השכלה:

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

או  בעל תעודת רואה חשבון בתוקף.  אומהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ. 

 -לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים התשע"ג 39הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף 

אישור או תעודת סמיכות לרבנות )"יורה יורה"( לפי אישור הרבנות הראשית לישראל.  או. 2012

ומעבר שלוש  18לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות אחרי גיל 

ך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל )שתיים מתוך שלוש בחינות לפחות מתו

 הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר(.

 בוגר קורס בניהול אזורי תעשייה או התחייבות לעבור הקורס עם הכניסה לתפקיד. -

 ניסיון מקצועי:

מוכח ניסיון  -לבעלי תואר אקדמי כאמור או תעודת רו"ח בתוקף או השכלה תורנית כאמור לעיל -

ברשויות המקומיות או  של שלוש שנים לפחות בגיבוש והובלת תכניות ומיזמים לפיתוח כלכלי

בגופים ציבוריים אחרים מול משרדי הממשלה או בשיתוף עימם, או בארגונים בעלי היקף פעילות 

 .משמעותי

 שנות ניסיון מקצועי כאמור. ארבע -הנדסאי רשום -

 שנות ניסיון מקצועי כאמור. חמש -טכנאי רשום -

 י:ניהולניסיון 

 לפחות בניהול צוות עובדים בכפיפות ישירה  שנהניסיון של 

 

 דרישות כלליות:

 עברית ברמה גבוהה. : שפות -

 שליטה בתכניות אופיס :כישורי מחשב -

 חובה :רישיון רכב -

 עבודה: מיידיתתחילת  -

 

 :נאי שכרת

 חוזה אישי, בכפוף לאישור משרד הפנים -

 

 :מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד

 ראיה מערכתית רב מגזרית ויצירת שיתופי פעולה מורכבים וחיזוקם. .1

 ושיווקם. , תחזוקתםהתעשייה בדימונה יפתרון חסמים הנוגעים לפיתוח אזור .2

לפיתוח כלכלי לפיתוח תעסוקה איכותית ויציבה בנגב עבודה משותפת עם היחידה האזורית  .3

 המזרחי.

 .ניהול תקציב .4

 עבודה הן עם מגזר פרטי והן עם מגזר ציבורי וממשלתי. .5

 .הפעלת יחידה כלכלית .6

 .יכולת בניית תהליכים ארוכי טווח .7

 יכולת עבודה עצמאית. .8



 

 אופן הגשת המועמדות:
 

על קרבת משפחה  המעוניינים והעונים על דרישות המשרה, מתבקשים למלא טופס שאלון+ הצהרה
: וכן הנוסח המלא של המכרז ודרישותיו במייל בכתובתבעיריית דימונה 

/http://www.dimona.muni.il/bids  ואת מספר המשרה.חובה לציין את המשרה הרלוונטית  

 

לגב'  ניתן להפנות קורות חיים בצרוף המסמכים הבאים: תעודות המעידות על השכלה/רישיון, טופס שאלון
בכתובת מייל  אוקומה ג' בבניין העירייה  303יפה עזריה מנהלת מח' מכרזים וועדות העירייה חדר 

yaffaz@dimona.muni.il     :מועמדים שלא יגישו את המסמכים  .14:00בשעה:  27.5.2020עד לתאריך
 הנדרשים במלואם, במועד שנקבע, מועמדותם לא תיבדקנה. 

 08-6563109-110לפרטים נוספים ניתן לפנות לגב' סימה כחלון, ר, מנהל כספי עיריית דימונה בטלפון: 

מועמדים מתאימים  7במקרה של ריבוי מועמדים תהא העירייה רשאית לבחור מבין המועמדים עד 
משרה. הבחירה תעשה על יסוד המסמכים בלבד ו/או על יסוד ראיון מוקדם עם המועמדים ו/או חלקם, ל

 ע"פ שיקול דעתה הבלעדי של העירייה.

 המכרז נכתב בלשון זכר, אך פונה לגברים ולנשים כאחד.* 

 
 
 
 
 

 בני ביטון                  
 ראש עיריית דימונה         
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