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 בטיחות בתעבורה נת/לתפקיד קצין 6.21 חיצוני/פנימימכרז 
 
 

 ן/נת בטיחות בתעבורה. יקצדרוש/ה  ריית כרמיאל  י בע שפ"ע, מחלקת רכב  נהל ילמ
 

    %50: משרה
 

 +11 –  9או     מנהלי   דרוג דרגה:
 

   . אשפהמנהל מחלקת רכב פינוי  :  כפיפות
 

   תיאור תפקיד:
כשירות הנוהגים והטמעת נושא   שמירה על בטיחות, תקינות ותחזוקה של צי כלי הרכב, פיקוח על

 המקומית.   בטיחות בנהיגה ברשות ה
 

 עיקרי התפקיד: 
 המקומית.  פיקוח על בטיחות ותחזוקה של כלי הרכב של הרשות •

 המקומית או הנוהגים ברכב שלה.  פיקוח ובקרה על נהגים, המועסקים על ידי הרשות  •

 הוראות הדין הקיים והנהלים.  טיפול במכשירי טכוגרף של רכב הרשות, כמתחייב על פי  •
 פיקוח על מערך ההיסעים המתבצע בידי קבלני המשנה.  •

 המעבירים חומרים מסוכנים.   פיקוח על עמידה בכללי הבטיחות של נהגים וכלי רכב •
 המעורבים בתאונות דרכים.  ב של הרשות טיפול ביורוקרטי ותחזוקתי בכלי רכ •

 . המקומית ביצוע פעולות לקידום נושא הבטיחות בדרכים ברשות  •
 כל דבר וענין הנדרש ונוגע ו/או קשור בתחום זה.   •
 

 : (השכלה תנאי סף לתפקיד )

 שנות לימוד או תעודת בגרות מלאה.  12 •

 סיום קורס קציני בטיחות בתעבורה בהצלחה.  •
קורס מכינה במערכות רכב טרום    במכונאות רכב מטעם משרד התמ"ת או מעבר   2תעודת סוג  •

 . בתעבורה   קורס קציני בטיחות

 . ע"י משרד התחבורה  עודת הסמכה בתוקף של קצין בטיחות בתעבורה שהונפקה ת •
 ומעלה.  c1רישיון נהיגה מדרגה  •

  
 . רישיון על אוטובוס  -יתרון  •
 

 )ניסיון מקצועי/ניהולי(: תנאי סף לתפקיד 

 ארבע שנות ניסיון בתחום העיסוק הרלוונטי. -ניסיון מקצועי  •
 

 דרישות נוספות: 

 יתרון.   – עברית ברמה גבוהה. שפות נוספות  -שפות  •
 .OFFICE-היכרות עם תוכנות ה  -יישומי מחשב  •

 . היעדר הרשעות פליליות או תחבורתיות -רישום פלילי  •
 .1961-לתקנות התעבורה, תשכ"אב 15בהתאם לתקנה  •
 רישיון נהיגה בתוקף.   •

 
 הייחודיים בתפקיד:  ני העשייהיפיאמ

 עבודה בשעות לא שגרתיות.  •
 נסיעות במסגרת העבודה.  •



 
 

 
 

 
 

 אחריות לחיי אדם.  •

 זהירות מרבית.   •
 
 

 Mihrazim_karmiel@karmiel.muni.ilניתן להגיש מועמדות במייל 
 באמצעות הטפסים הנמצאים באתר העירייה.  04-9884111או בפקס מס' 

 
 .  12:00בשעה  25/02/2021מועד אחרון להגשת מועמדות למכרז הוא 

 
על המועמד/ת לצרף צילומי תעודות וכן מסמכים המוכיחים את הניסיון והכישורים הנדרשים כגון :  

 ז וכו'.  שאלון אישי, קו"ח, אסמכתאות המעידות על עמידה בתנאי הסף, המלצות, צילום ת"
 

 בקשות שתתקבלנה ללא הפרטים ו/או המסמכים כנדרש ו/או לאחר המועד הנקוב לעיל, לא 
הבחינה ועדת  בפני  לדיון  תובאנה  ולא  הסף.   .תטופלנה  בתנאי  עומדות  שאינן  בקשות  גם   כמו 

        
 מודגש בזאת כי העירייה שומרת על זכותה לבצע מיון מוקדם לצורך בחינת עמידה בתנאי הסף.  

 
 רק מועמדים מתאימים אשר עמדו בתנאי הסף, יוזמנו למכרז.  

 
 .  שתוצג במעמד המכרז שכר משוער למשרה )ברוטו(: לפי סימולציה 

 באם מעוניינים לברר מראש. המועמדים שיוזמנו למכרז רשאים 
 

 מועמדים למשרה זו עשויים להיבחן במבחני כישורים כלליים והתנהגותיים.  
 נתון לשק"ד הרכב וועדת המכרזים.  

 
         

 : המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ולנשים כאחד. הבהרה מגדרית 
 

   לתקן אחד פנוי לאיוש.  הנחיצות היא  – הערה 
                

 
וועדת    –  נוספת  הערה  הרכב  לעת,  מעת  המשתנות  הממשלה  והנחיות  הפרק  שעל  זו  תקופה  בשל 

המכרזים סוברני להחליט על קיום המכרז בזום ולא פרונטלי. הודעה על כך תינתן מראש למועמדים  
 שיוזמנו.  

 
 
 
 
 
 

 בברכה,                                                                                            
 

 עו"ד עינב בן יהודה                  
 ש מנהלת משאבי אנו                                                                                                                     

 
 
 
 
 

 ראש העיר   -משה קונינסקי : יםהעתק
 מנכ"ל עירייה  –דר' שולה מנחם      
 ראש מינהל שפ"ע – יעקב סודרי      

 מנהל מחלקת רכב ופינוי אשפה  – שמעון בנון                  
 ועד עובדים                   


