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 –חשמל ותאורת רחוב מח' מנהל/ת  לתפקיד 2111.מס'  פנימי/חיצונימכרז 

 מחלקת תשתיות 
  

 למחלקת תשתיות וכבישים בעיריית כרמיאל דרוש/ה מנהל/ת מחלקת חשמל ותאורת רחוב 
 

  100% שעור המשרה:

 חוזה בכירים בכפוף לאישור משרד הפנים   או + 41 – 39מח"ר  דרוג:
 

הערה: תחילת עבודה בדירוג דרגה )שכר בכירים ניתן יהיה לשקול בהמשך העסקה,   •
 בכפוף להמלצת ראש המינהל(. 

 
 מנהל מחלקת תשתיות / מהנדס העיר  פיפות:כ
 

 תיאור התפקיד ותחומי אחריות: 

 תשתיות עירוניות. ניהול פרויקטים בתחום החשמל, תאורה ותאום  •

תיאום עבודה מול גורמי חוץ כגון: משרדי ממשלה, חברת חשמל, בזק, חברות תקשורת,   •
 תאגיד המים וגופים רלוונטיים. 

 ליווי, תכנון ופיתוח של רשתות תאורה לאורך כבישים, שבילים וגנים ציבוריים.  •
 ליווי התקנתן ואחזקתן השוטפת.  

ת התאורה ברחובות ולביצוע הערכות לתיקונים  הכנת תכנית אחזקה מתוכננת של מערכו •
 הנדרשים. 

מעקב אחר זימון עבודות תחזוקת מערכות תאורה ברחובות העיר, ולביצוע בהתאם לתוכנית   •
 העבודה המאושרת.  

 בקרה על תוכניות חשמל בתחום תאורת הרחוב.  •

 פיתוח ותחזוקה של תאורה דקורטיבית בחגים ובאירועים מיוחדים.  •

 ובקרה על קבלנים ומתכננים. ניהול, פיקוח   •

 לנהל בסיס נתונים.  -קבלת עבודה במסגרת ביצוע פרויקטים עירוניים •

לווי תאומים מול חברת החשמל על מתקן המופעל ע"י הרשות המקומית לצורך ביקורת   •
 ואישור. 

הגדרת צרכי תכנון לתאורת רחובות ברשות המקומית וליווי תכנון מערך התאורה החל   •
 מתוכנית מקדמית וכלה במפרטים טכניים ובכתבי כמויות.  

 הגדרת מטרות, תכנון, ארגון וביצוע מדיניות, בתחום האחריות של המחלקה.  •

 הובלה ותמיכה בצוות העובדים במחלקה בעבודה השוטפת.   •

 תקלות חשמל. לווי פתרונות ל •
 

 דרישות סף לתפקיד : 

 השכלה:  

       בעל/ת תואר אקדמי, שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל •

הנדסת    באחד התחומים הבאים: הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ

 2019-המוסמכים, התשע"גלחוק ההנדסאים  39חשמל או הנדסאי רשום בהתאם לסעיף 

              . באותם תחומים

 תואר כללי עם התמחות באחד התחומים הללו אינו נחשב לעמידה בתנאי הסף.   הערה: 



 
 

 
 

 

 

 רישום בפנקס המהנדסים / הנדסאים )בהתאמה( במדור חשמל •

 רישיון לעסוק בביצוע עבודות חשמל מסוג חשמלאי ראשי לפחות ממשרד התמ"ת  •

 ניסיון מקצועי: 
 ארבע שנות ניסיון בתחום העיסוק הרלוונטי  – עבוד בעל תואר אקדמי •

 חמש שנות ניסיון בתחום העיסוק הרלוונטי   – עבור הנדסאי רשום •
 ניסיון בהכנת תוכניות חשמל ותאורה   •

 

 דרישות נוספות: 
 ידיעת השפה העברית על בוריה, יכולת ביטוי גבוהה בכתב ובעל פה.  •
 יתרון  - + ניסיון קורס מקצועי אוטוקאד  •

 הכרת חוק החשמל בכל תחומי החשמל   •

 בעל רכב ורישיון נהיגה בתוקף   •

 ניסיון בהפעלת צוות עובדים  •
 

 כישורים אישיים: 

 עבודה בשעות לא שגרתיות, לעתים בתנאי מזג אויר קשים.  •
 אמינות, יחסי אנוש ותודעת שירות גבוהה.  •

 מיומנות טכנית גבוהה.  •

 בצוות. יכולת גבוהה לעבודה   •

 יוזמה ומעוף.  •

 נשיאה באחריות.  •

 סדר וארגון.  •

 ייצוגיות.  •

 Mihrazim_karmiel@karmiel.muni.il לאור מצב החירום ניתן להגיש מועמדות במייל
 

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

 .12:00בשעה:  18.3.21מועד אחרון להגשת מועמדות למכרז הוא 

 

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

הן ניסיון    –חשוב בעיקר להקפיד לצרף אסמכתאות מאמתות בענין עמידה בתנאי הסף במכרז 

 . מקצועי והן ניסיון ניהולי

        
  מוקדם לצורך בחינת עמידה   סינון/כי העירייה שומרת על זכותה לבצע מיון   הקשר, מודגש ב      

 בתנאי הסף.  
 

 עמדו בתנאי הסף, יוזמנו למכרז.  ירק מועמדים אשר        
 

 שכר משוער למשרה )ברוטו(: לפי סימולציה שתוצג במעמד המכרז.        
 מראש.  טלפונית לברר  , באם מעוניינים  ,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 
 

 .   מיידי הנחיצות היא לתקן אחד פנוי לאיוש – הערה  •
                

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

 
 
 
 
 

 ראש העיר   -העתק:    משה קונינסקי 
 מנכ"ל העירייה  – דר' שולה מנחם    
 מהנדס העיר   -אייל רותם    
 ס. מהנדס העיר ומנהל מחלקת תשתיות  – שמואל שדה    

 ועד עובדים                  


