
 
 

 806-21-מא
 עיריית מעלה אדומים 

 שפ"ע אגף ל
 מכרז פנימי/חיצוני 

 
 דרוש/ה

 
 מנהל מחלקת מים וביובתפקיד: 

 
 מנהל אגף שפ"ע כפיפות: 

 
 משרה מלאהחלקיות משרה: 
 

 בדירוג המח"ר 41-39 מתח דרגות:
 

 : תיאור התפקיד 
מערכות ומתקני הביוב והמים, צוות העבודה,  ניהול כללי של תחומי המים הביוב והניקוז ברחבי העיר לרבות 

 וקבלני העירייה. 
 

 די המחלקה. ובצוות ע  ניהול .1
 ום. רניהול תחום אספקת המים בעיר בשגרה ובחי .2
 ניהול תחום הביוב בעיר בשגרה ובחירום.  .3
 ניהול צוות תפעול, קבלנים ויועצים.  .4
 עית של קבלנים ומתכננים. והפעלה מקצ .5
 שיקום ושדרגו מערכות מים וביוב. תכנון וביצוע עבודות  .6
 ניהול מערכות הבקרה למים וביוב.  .7
 יתרון.  –בתחום המים הביוב והניקוז  ניהול פרויקטים .8
 ליווי פרויקטים ויזמים.  .9

ת  גשוות המוי י בתחומי המים והביוב לרבות לעניין סיוע בבדיקת ואישור תכננמתן ייעוץ פנים וחוץ ארגו  .10
 לוועדה המקומית לתכנון ובניה. 

נת ישראל בתחומי המים והביוב לרבות כלל הדיווחים  ינציג העיריה אל מול הרשויות המוסמכות במד  .11
 ת. אות הדין ולהנחיות הרשויות המוסמכורהנדרשים בהתאם להו

 שנתיות לרבות מעקב, מדידה ובקרה. הכנת תוכניות עבודה .12
 ניהול תקציב המחלקה.  .13

 
 :דרישות התפקיד

 :השכלה

בעל תואר אקדמי, שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה   •
 בחוץ לארץ. להערכת תארים אקדמיים 

 מוסמכים,לחוק ההנדסאים והטכנאים ה 39הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף  או       
  .2012- התשע"ג 

 תעודת סמיכות לרבנות "יורה יורה", לפי אישור הרבנות הראשית לישראל  או
ומעבר שלוש    18מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות אחרי גיל    אישור לימודים בתכנית  או

בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל שתיים משלוש הבחינות יהיו  
 בדיני שבת ודיני איסור והיתר.

 יתרון  –בעל תואר אקדמי בתחום המים  •
 

 : ניסיון מקצועי
 .י בתחום העיסוק הרלוונט שנות ניסיון 4 –או השכלה תורנית כאמור לעיל  יבעל תואר אקדמ •

 . יבתחום העיסוק הרלוונט  שנות ניסיון 5 –עבור הנדסאי/טכנאי  •
 

 18.11.21מועד הגשת מועמדות לא יאוחר מיום: 
 

 להגשת מועמדות יש להיכנס לקישור באתר העירייה
 

 support@automas.co.il    תמיכהייל מרכז במידה ונתקלת בבעיה יש לפנות למ

 אין לשלוח קו"ח למייל התמיכה 
 

 הערות: 
 . 1988 – לחוק שוויון בעבודה התשמ"ח   8כל מקום בו מפורט תיאור התפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה וכן להיפך זאת בהתאם להוראות סעיף   .1
 . 15, תיקון מס'  1998 – התפקיד מתאים למועמדים עם מוגבלות העומדים בתנאי הסף מכח חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  .2
 ייה אינה מתחייבת לקבל הצעה כלשהי והיא שומרת על זכותה להפסיק בכל עת את הליכיו של מכרז זה, זאת בכל שלב משלביו. העיר .3
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