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 .תברואן/ית מוסמך/ת  דרוש/ה בעריית כרמיאל  שפ"עלמנהל 

 
    %50: משרה

 
 +  9 –  7 דרגה:   מנהלי :  דרוג 

 
 מנהל אגף תברואה  :  כפיפות

 
    תיאור התפקיד: 

 
לשם שמירה על איכות   המקומית  מתן שירותי תברואה לשם שמירה על סדר וניקיון בתחומי הרשות 

 הסביבה. 
 
 :עיקרי התפקיד 

 
 -פיקוח תברואתי על בתי עסק בתחומי הרשות המקומי

 
לרישיונות עסק לגבי עסקים המחויבים ברישוי  מתן חוות דעת מקצועית בתחום התברואתי בנוגע -  
 

דעת, הודעות וצוויםת במפגעים תברואתיים בתחומי הרשות מסירת חווטיפול  - 
 

לכך הסמכה כדוגם מים בדיקת דגימות של מי שתייה ומי רחצה, לאחר שהוסמך - 
 

הדברה אבחון צרכי הדברה בתחומי הרשות ופיקוח על פעולות  - 
 

 תנאי סף לתפקיד  - השכלה ודרישות מקצועיות: 
 

בגרות מלאה שנות לימוד או תעודת   12  
 

מוכר  תברואן שהנפיק מוסד -תעודה של אחראי לתברואה וסביבה   
 

הנדסת הסביבה ל תעודת רישום בפנקס ההנדסאים והטכנאים, במדור או  
 

תעודה שהנפיק מוסד מוכר לאחר סיום   תעודת רישום בפנקס ההנדסאים והטכנאים, יחד עם או
לימודי השלמה.   בהצלחה של תכנית   

 

יחד עם תעודה שהנפיק מוסד מוכר    תואר ראשון לפחות ממוסד להשכלה גבוההתעודה של  או
תכנית לימודי השלמה    אחר סיום בהצלחה שלל  
 

 סביבה שבענף הנדסה אזרחית   תעודת רישום בפנקס המהנדסים, במדור הנדסה איכות  או

 : מקצועי ניסיון

 מזון, תברואה ואיכות סביבה  – בתחומים הבאים ניסיון מקצועי של שנה אחת לפחות -

 יתרון   – ניסיון של מעל שנה -

 ישות נוספות: רד

 עברית ברמה גבוהה  -  שפות-
מתקדמות היכרות עם תוכנות   מחשב יישומי-  
 בתוקף   נהיגה  רישיון-
 
 



 
 

 
 

 
 
 

 מאפייני העשייה  ייחודיים  בתפקיד: 
 

לכלוך, רוח, מפגעי ריח  רעש, קור, חום, רטיבות, אבק, בסביבה לא נוחהעבודה -  
 

חומרי הדברה, חשיפה לחיידקים זיהום אוויר, חשיפה לגורמים העלולים להוות סיכון פיזי  - 
 

הובקר  התמודדות אל מול בעלי עסקים בהיבטים של פיקוח -  
 

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

 
 . 12:00בשעה  18/3/2021מועד אחרון להגשת מועמדות למכרז הוא 

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

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

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

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

 

   תקן אחד פנוי לאיוש.  חצי להנחיצות היא  – הערה  •
                

בשל תקופה זו שעל הפרק והנחיות הממשלה המשתנות מעת לעת, הרכב וועדת   – נוספת  הערה •
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 – רי סוד יעקב      
 מנהל אגף תברואה  –ראובן רפאל      

 ועד עובדים                   


