
 

 מכרז לתפקיד מנהל/ת מחלקת מים וביוב

  תפעולאגף  יחידה:ה

 מנהל מחלקת מים וביוב תואר המשרה:

  ודירוגה:המשרה  דרגת

 100% :משרההיקף ה

 פנימי / חיצוני. סוג מכרז:

 תיאור תפקיד:

ניהול כללי של תחומי המים והביוב ברחבי המועצה לרבות מערכות 
 בודה, וקבלני המועצה:ומתקני הביוב והמים, צוותי הע

 ניהול צוות עובדי המחלקה. .1
 ניהול תחום אספקת המים במועצה בשגרה ובחירום. .2
 ניהול תחום הביוב במועצה בשגרה ובחירום. .3
 במתחם התיירות. תהתמלחוניהול תחום הטיפול במי  .4
 ניהול צוותי תפעול, קבלנים ויועצים. .5
 הפעלה מקצועית של קבלנים ומתכננים. .6
 עבודות שיקום ושדרוג מערכות מים וביוב.תכנון וביצוע  .7
 ניהול מערכות הבקרה. .8
מתן שירותי אחזקה בתחום המים והביוב לנכסי המועצה  .9

 ולנכסים שבאחזקת המועצה.
 ניהול פרויקטים. .10
 ליווי פרויקטים ויזמים. .11
מתן ייעוץ פנים וחוץ ארגוני בתחומי המים והביוב לרבות לעניין  .12

וגשות לוועדה המקומית לתכנון סיוע בבדיקת ואישור תכניות המ
 ובניה.

נציג המועצה אל מול הרשויות המוסמכות במדינת ישראל  .13
בתחומי המים והביוב לרבות כלל הדיווחים הנדרשים בהתאם 

 להוראות הדין ולהנחיות הרשויות המוסמכות.
 הובלת מהלך הפיכת המועצה לספק המים האזורי. .14
 דידה ובקרה.הכנת תכניות עבודה שנתיות לרבות מעקב, מ .15
 .המחלקהניהול תקציב  .16

 תנאי סף:

 השכלה ודרישות מקצועיות
בעל תואר אקדמי, שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, 

  .או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ

ם לחוק ההנדסאי 39או טכנאי רשום בהתאם לסעיף או הנדסאי 
 .2012והטכנאים המוסמכים התשע"ג 

או תעודת סמיכות לרבנות )"יורה יורה"( לפי אישור הרבנות הראשית 
 לישראל

ם או אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שני
ומעבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות  18לפחות אחרי גיל 

שמקיימת הרבנות הראשית לישראל )שתיים משלוש הבחינות יהיו בדיני 
 שבת ודיני איסור והיתר.(

 מקצועי דרישות ניסיון
שנות  ארבעעבור בעל תואר אקדמי או השכלה תורנית כאמור לעיל: 

 .ניסיון
 

 .וןיחמש שנות ניסעבור הנדסאי רשום: 
 

 .ןשש שנות ניסיו עבור טכנאי רשום:
 



 דרישות נוספות

 עברית, אנגלית  – שפות 

 היכרות עם תוכנות ה – יישומי מחשב-OFFICE 

 בתוקף. – רישיון נהיגה 

ו תנאים נוספים שיהו

 יתרון:

 .יתרון למהנדס מים וביוב 

  יתרון לניסיון ברשויות מקומיות ו/או תאגידי מים וביוב בתחום

 המים והביוב.

  יתרון לבעל ניסיון מוכח עם מערכות פיקוד ובקרה ומערכות מידע

 גיאוגרפיות.

מאפייני העשייה 

 הייחודיים בתפקיד

 התפקיד  –וארגון לרבות בתחומי האדמיניסטרציה  ניהול יכולות
 .מתאפיין בעבודה משרדית רבה

  יחסי אנוש טובים ויכולת עבודת צוות לרבות מול גורמים רבים
 במועצה ובמרחב.

 .יכולת ביטוי גבוהה בעל פה ובכתב 
 .נשיאה באחריות 
 .כושר ניהול מו"מ 

 .אוריינות טכנולוגית גבוהה 

  תפקוד תחת לחץ.יכולת 

  מות בו זמנית.עבודה במקביל וביצוע מספר רב של משייכולת 
 .עבודה בשעות לא שגרתיות  

 למנהל אגף התפעול כפיפות:

 מינהלה:

   :08.2119. חמישייום מועד פרסום המכרז 

 12:00בשעה  02.09.21חמישי : קורות חיים  יש להגיש עד יום 
 במייל לאילה בורבא מנהלת משאבי אנוש

  .iltamar.co-ko@ma  6688901-08או בפקס . 

  :תפעול אגףמנהל  אבי כהןאיש הקשר לעניין מכרז זה  
6688837-08 

  ישנה חובה למילוי שאלון למועמד באופן מלא, שאלון זה ניתן להשיג
 באתר המועצה האזורית "תמר".

 ** יענו רק המועמדים שיעמדו בדרישות התפקיד.
 

                                                                          הכוונה גם ללשון נקבה וכן להיפך.**כל מקום בו מפורט התפקיד בלשון זכר, 
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