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 אגף אחזקה ובטיחות  ת/ לתפקיד מנהל 219.מכרז פנימי/חיצוני מספר 

 נהל שפ"עימב

  100% שעור המשרה:

 

 אישור משרד הפניםובכפוף לשכר בכירים ע"פ  דרוג:
 

 ראש מינהל שפ"ע    כפיפות:
 

 תיאור התפקיד ותחומי אחריות: 

כניות העבודה על כלל תחומי אחזקה,  ותוכנית עבודה ,גיבוש, פיקוח, בקרה ומעקב על ת בניית  •
 מדרכות ומבנים .  בטיחות, תשתיות כבישים ,מתקנים, 

 ניהול עובדים ומספר צוותים במקביל .  •

 ניהול ותפעול מערך אחזקת החשמל ברשות .  •

צי מקורות התקציב תוך  ניהול תקציבים בכלל התחומים העשייה ובקרה על דיווח משימות ומק •
 יעול וחיסכון. י

כתיבת מכרזים והכנת כתב כמויות הנדרשים למימוש פרויקטים המוגדרים בתוכנית העבודה   •
 בתחום האחזקה, בטיחות תשתיות מבנים ומיקור חוץ. 

 פיקוח ובקרה על עבודת קבלנים תוך מתן מענה לספקים הפועלים בשוטף ובפרויקטים בתחום.  •

 ור בתחום ברשות ומחוצה לה. מענה לפניות הציב •

 ניהול  מערך אחזקת  המבנים בדגש על ליקויים בטיחותיים ועפ"י מדדי ניהול סיכונים.  •

 טיפול באחזקת מרחבים ציבוריים. •

 עבודה בשעות בלתי שגרתיות.  •

 עבודת שטח בשעות לא שגרתיות ובתנאי מ"א שונים.  •

 . ריבוי משימות הדורשות מענה בקדימות גבוהה •

   .וענין הקשור ו/או נוגע לתחומים אלה כל דבר   •

 
 דרישות סף לתפקיד : 

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

 מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ

 או

7/27לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג  33הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף   

 או

 תעודת סמיכות לרבנות "יורה יורה" לפי אישור הרבנות הראשית לישראל 

 או

ומעבר שלוש   21אישור לימודים בתוכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות אחרי גיל 

מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל , שתיים משלוש הבחינות  בחינות לפחות 

 יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר 

 



 
 

 
 

 
 
 

 ניסיון מקצועי: 
 עבור בעל תואר אקדמי או השכלה תורנית כאמור לעיל: חמש שנות ניסיון בתחום העיסוק הרלוונטי 

לוונטי עבור הנדסאי רשום: שש שנות ניסיון בתחום העיסוק הר  
 עבור טכנאי רשום: שבע שנות ניסיון בתחום העיסוק הרלוונטי 

 
 ניסיון ניהולי:

 שלוש שנות ניסיון בניהול צוות עובדים מקצועיים בכפיפות ישירה 
 

 יתרונות :  

 .office -היכרות עם תוכנות ה  -יישומי מחשב •

 . בעל רישיון נהיגה •
 . שירותיות •
 . סדר וארגון •
 . ומנהיגותיכולת הובלה   •

 הכשרות מקצועיות בניהול תחומי הבטיחות .  •

 ניסיון ומקצועיות בעבודות אחזקת תשתיות חשמל .  •

אמינות ומהימנות אישית, יצירתיות וחדשנות, יוזמה ומעוף, קפדנות ודייקנות בביצוע,, ערנות   •
בכתב    ודריכות, הבנה ותפיסה, כושר למידה, מרץ ופעלתנות, שקדנות וחריצות, יכולת התבטאות

 ובע"פ. 

יכולת קבלת החלטות, כושר ניהול עובדים והנעתם, כושר עבודה בצוות, יכולת ארגון ותכנון,   •
יכולת תיאום פיקוח ובקרה, סמכותיות, נשיאה באחריות, קיום וטיפוח יחסים בין אישיים,  

ן  כושר ניהול מו"מ, יכולת ייצוג הרשות בפני גורמים חיצוניים, כושר התמדה, יכולת פתרו
 בעיות. 

 
 Mihrazim_karmiel@karmiel.muni.ilלאור מצב החירום יש להגיש מועמדות במייל 

 
 , באמצעות הטפסים הנמצאים באתר העירייה. 9884111-04בפקס מס'  או

 
 .12:00בשעה  4.3.21מועד אחרון להגשת מועמדות למכרז זה הוא 

 
   המוכיחים את הניסיון והכישורים הנדרשיםעל המועמד/ת לצרף צילומי תעודות וכן מסמכים 

   , המלצות,  אסמכתאות המעידות על עמידה בתנאי הסףכגון: שאלון אישי, קו"ח,   בתנאי הסף
 צילום תעודת זהות וכו'.  

 
 בקשות שתתקבלנה ללא הפרטים ו/או המסמכים כנדרש ו/או לאחר המועד הנקוב לעיל, לא       
 כמו גם בקשות שאינן עומדות בתנאי הסף.  .תטופלנה ולא תובאנה לדיון בפני ועדת הבחינה      
        
 י הסף.  מודגש בזאת כי העירייה שומרת על זכותה לבצע מיון מוקדם לצורך בחינת עמידה בתנא      

 
 רק מועמדים מתאימים אשר עמדו בתנאי הסף, יוזמנו למכרז.         

 
 למשרה )ברוטו(: לפי סימולציה שתוצג במעמד המכרז.   משוערשכר       
 המועמדים שיוזמנו למכרז רשאים, באם מעוניינים, לברר מראש.         

 
 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 

 
 
 

 מדובר בתקן חדש פנוי לאיוש במיידי.    – הערה  •
                

 

בשל תקופה זו שעל הפרק והנחיות הממשלה המשתנות מעת לעת, הרכב וועדת   –הערה נוספת  •
המכרזים סוברני להחליט על קיום המכרז בזום ולא פרונטלי. הודעה על כך תינתן מראש  

 למועמדים שיוזמנו.  
 
 
 
 
 

 בברכה,                                   
 
 

 עו"ד עינב בן יהודה           
 מנהלת משאבי אנוש                                                                                                              

 
 
 
 
 
 

 :   יםהעתק
 ראש העיר  – משה קונינסקי 

 מנכ"ל העירייה  – דר' שולה מנחם 
 ראש מינהל שפ"ע – יעקב סודרי 
 וועד עובדים 

 
 
 
 

  
 

 


