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   2021/40  - מס'  פומבי מכרז כ"א 
 

 גינון במועצה והמים, ביוב  רשת האחזקה ותפעול אחראי נושא  דרוש
 

 היקף משרה  
שעות   91או יומיים/שלושה ימים בשבוע מלאים, סה"כ ה'  - ימים א'  ש"ש, חמישה ימים בשבוע 21.5שרה, מ 50%

 חודשיות. 
   .7-9מתח דרגות , דירוג דרגהדירוג מנהלי,  – שכר

 תחילת העסקה :
 . מיידי

 
   כפיפות :

 .מהנדסת המועצה
 

 תיאור התפקיד:  

ונושא  אחראי   • האחזקה  מערך  ביוב תפעול  המקומית  ותיעול   מים  הציבורי  ברשות  בכפוף  בשטח   ,
 . לחוקים, לתקנות, לחוקי העזר של הרשות ובהתאם להנחיות וסמכות הגופים הרגולטורים בתחום

 הגינון בתחום הרשות. קבלן תפעול מערך התחזוקה ואחזקה ועל נושא אחראי  •
 

 עיקרי התפקיד:  
 מים וביוב:

ישום בהתאם לתכנית  י תשתיות תיעול, מים וביוב של הרשות.  תפעול ואחזקת  אחזקה  נושא    אחראי על .1
 . והנהלת המועצה  העבודה והמדיניות שתקבע ע"י מהנדסת הרשות

 .המתנהלים ברשותהנ"ל ביצוע מעקב אחר מכלול הפרויקטים בתחום   .2
 .)ביצוע מעקב אחר אספקת המים ומערכות הבקרה של תשתיות הרשות )תיעול, ביוב ומים .3
 אמצעות גורם חיצוני. באחריות למתן שירותי אחזקה בתחום תיעול, ביוב ומים לנכסי הרשות  .4
   .  שהמועצה תחליט עליהן בתחוםהטמעה והפעלה של טכנולוגיות חדשות  .5
 ., כולל נתונים למחלקת הגבייהלהנהלת הרשותבתחום הנ"ל הפקת דו"חות חודשיים ותקופתיים  .6
 .המתקיימות ברשות תשתית בתחוםליווי ופיקוח על עבודות  .7
 . מתן מענה לפניות הציבור ומתן מידע בתחומי תשתיות תיעול, מים וביוב ברשות .8
 . בכתב או בע"פ על הטיפול שבוצעאחראי על מתן מענה  .9

 .קביעת תהליכי טיפול בפנייה, לוח זמנים לטיפול וכדומה .10
 . טיפול בתעודות גמר וכיו"ב בתחומים הנ"ל .11
 אספקת המים בחירום. רשת  אחזקתל אחראי  .12
ה בפני הממונה לגבי כל תקלה המצריכה התערבות של גורמים מקצועיים מתוך הרשות או מחוצה  עהתר .13

 לה. 
 :ומערך השקייה אחזקה, גינון

 ותקינותו )מתקני הגינון(.  אחזקת שטחי הגינון ברחבי המועצה  נושא אחראי על .14
 בהתאם לתנאי ההסכם עם הקבלן.  על קבלני הגינון והאחזקה בשטחי המועצה  בקרההפעלה ו .15
 . בתחום האחזקה והגינון  רב שנתית, מתואמת תקציבשנתית/  הכנת תוכנית עבודה .16
 . מערך ההשקיה העירוני ובקרה על צריכות המים להשקיית שטחי הגינון הציבוריעל אחזקת אחראי  .17
 . הגינוןהאחזקה ו גיבוש נהלי עבודה בתחום  .18
 ך. פעלת יועצים חיצוניים בהתאם לצורה .19
 .כל מטלה שתוטל ע"י הממונים .20
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 מקצועיות: ודרישות השכלה

 יתרון   - שתיים עשר שנות לימוד ומעלה  - השכלה •

 . יתרון -  מערכותבתחום תפעול ניסיון  - ניסיון מקצועי •
 

 : נוספותדרישות 
 .יתרון -  OFFICE* שליטה מלאה בעבודה במשרד ממוחשב ובכלל תוכנות 

 . במידת הצורך עבודה בשעות לא שגרתיותנכונות ל * 
 * תקשורת בינאישית גבוהה.  

 * אדיבות, אמינות, מהימנות, והקפדה על פרטים. 
 * עבודה מול בעלי עניין מגוונים )עובדי הרשות המקומית, יזמים, בעלי עסקים וכדומה(.

 * ייצוגיות במילוי התפקיד.
 .* יכולת ארגון, תיאום, תכנון, פיקוח ובקרה

 . * עבודה בשטח
 .באופן עצמאי * יכולת עבודה 

 יתרון -* רישיון נהיגה בתוקף  
 

 : נדרש לצרף את המסמכים הבאים בהגשת המועמדות
 חובה לצרף קורות חיים.  .א
 . ובהתאם לקורות חיים  חובה לצרף אישורי ההעסקה להוכחת ניסיון מקצועי כנדרש לתפקיד .ב
יש  .ג וישנן,  )כגון:    ככל  השכלה  תעודות  תעודת    12לצרף  אקדמאי,  תואר  בגרות,  לימוד/תעודת  שנות 

 הנדסאי, בהתאם לנדרש לעיל(.
 המלצות ממעסיקים קודמים. יש לצרף  .ד
 מסמכים נוספים רלוונטיים.יש לצרף  .ה
 כשהוא מלא וחתום כנדרש.  נספח א'חובה לצרף את  .ו

 כללי: 
 בקטגורית  מכרזים.  www.tefen.muni.ilלאתר המועצה להיכנס ניתן המלאים מכרז  בפרטי הלצפייה  .1
יש להגיש במזכירות המועצה    נוספים  רלוונטיים  ומסמכים   , טופס מועמדותקורות חיים, תעודות, המלצות .2

על    , בציון בנושאyaira@tefen.muni.il –או במייל  ,  לידי מר יאיר אלון  במעטפה סגורה  במסירה ידנית

 . 0001:בשעה  202166.1.עד לתאריך   ",1220/40 פומבי "מכרז כ"א  המעטפה/מייל

מועצה מקומית תעשייתית מגדל תפן  שומרת על זכותה להאריך את המועד האחרון להגשת מועמדות   .3

 למשרה האמורה. 

המועצה תהא רשאית שלא לטפל ולא להביא לדיון בפני ועדת הבחינה הצעות של מועמדים שהתקבלו ללא   .4

 הפרטים ו/או המסמכים כנדרש ו/או לאחר המועד הנקוב לעיל. 

 

 המכרז כתוב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ונשים כאחד 

 

 סיגל שאלתיאל הלוי                                                                                                                                   

 ראש המועצה                                                                                                                                     
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' אנספח   

כ"א  שאלון אישי: מועמדות למכרז   

 מכרז מס' __________________    לתפקיד:_____________________ 

 יש לצרף קורות חיים/מסמכים המעידים על עמידה בתנאי הסף שפורסמו במכרז 

 המסומנים בכוכבית )*( אין חובה למלא במקומות פרטים אישיים:   .1

 מס' תעודת זהות*  שם משפחה קודם*  שם פרטי  שם משפחה 

 ( EMAILדוא"ל ) מס' טלפון נוסף  מס' טלפון נייד 

 

 0, לא שולט סמן -שליטה מלאה סמן +, שליטה חלקית סמן . שפות: 2

 דיבור כתיבה קריאה  שפה

    עברית

    אנגלית 

    ערבית

    אחר 

 

 למשלוח דואר: ____________________________________________________ כתובת 

 השכלה  .3

 תארים נוספים גבוהה תיכונית  יסודית פרטים

     שם המוסד

שם היישוב של  
 המוסד

    

     מס' שנות לימוד

     שנת סיום

     המקצוע העיקרי 

     התואר/התעודה
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 והשתלמויות בתחום המקצועי הרלוונטי לתפקיד במכרז . קורסים 4

 תעודת גמר מסגרת לימודים  תקופת העבודה  שם הקורס/השתלמות 

 - עד -מ

    

    

 

 . ניסיון תעסוקתי רלוונטי5

שם 

 הקורס/השתלמות

הסיבה להפסקת   דרגה* תפקיד תקופת העבודה 

 - עד -מ העבודה

     

     

 

בן/בת זוג, הורה, בן/בת ובני זוגם, אח/אחות וילדיהם, גיס/גיסה,  . קרובי משפחה שעובדים ברשות: 6

דוד/דודה, חותן/חותנת, חם/חמות, חתן/כלה, נכד/נכדה לרבות חורג או מאומץ )אם יש יותר משני קרובי  

 משפחה שעובדים ברשות, יש לציין זאת בדף נפרד( 

 תפקיד יחידה  ס קרבה יח מספר זהות שם פרטי שם משפחה 

      

      

 

 . שמות ממליצים* 7

 מס' טלפון  כתובת תפקיד/מקצוע שם פרטי שם משפחה 

     

     

 

 . שונות )כגון ציונים לשבח, פרסי עידוד מיוחדים וכדומה(:8

 _____________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________

 ____________________________________________ 

 
 



 

 

 ושכר משאבי אנוש 

  Local Council Migdal Tefen|  תפן מגדל  תעשייתית  מקומית   מועצה|    משאבי אנוש ושכר

 yaira@tefen.org.il:  מייל|  www.tefen.org.il אתר|  04-9872147: פקס|  04-9079012': טל|  2495900 תפן מגדל , 68. ד.ת: כתובת

P.O.B. 68 Migdal Tefen 2495900 | Tel: 04-9079012 | Fax: 04-9872147 | Site: www.tefen.org.il | Mail: yaira@tefen.org.il 

 
 
 
 

כדי לקדם את עקרונות הייצוג ההולם ושוויון ההזדמנויות בעבודה.    ,מקנה עדיפות לזכאים לכך על פי דין  הרשות
 אחת הקבוצות הבאות  םאם את/ה נמנים ע

 
 במקום המתאים:   Xסמנ/י 

 ו באתיופיה. נ אני או אחד מהורי נולד _________________ 
  

 
עם  _________________  אנשים  של  תעסוקה  והגברת  לעידוד  ההרחבה  בצו  כמשמעו  מגבלות  עם  אדם   אני 

 מוגבלות.
 
 

 אם כן, אנא פרט איזה התאמות נגישות נדרשות לצורך מילוי תפקידך  
 

 ____________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 __ ___________________טעם אחר, פרט/י ______ _______ 
 

 אני מגיש/ה בזאת את מועמדותי למכרז הנ״ל ומצהיר/ה שכל הפרטים שמילאתי בטופס נכונים. 

 

   _____________________תאריך

 שם + שם משפחה_____________ 

 _____  ______________ חתימה 

 
 מודגש כי רק מי שעומד/ת בכל תנאי הסף תישקל מועמדותו/ה לתפקיד שבמכרז 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 


