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 אגף הון אנושי 

 מנהל/ת מחלקת אחזקה   –  2023/10מכרז כ"א מס' 
 

 אחזקה  מחלקת מנהל/תלמועצה המקומית עומר דרוש/ה 
 

 ( 100%מלאה ) :היקף משרה
 מיידית : זמינות המשרה

 הנדסאים/מהנדסים   /"ר מח :ודרגה רוגיד
 / חוזה אישי בכפוף לאישור משרד הפנים.  40-38 :מתח דרגות

 ה מנהל אגף שפ" :פיפותכ
 

 : תיאור התפקיד

ניקוז, כבישים, מדרכות, תאורה, חשמל,    גיבוש תכנית עבודה ותכנית  .1 פיתוח לתחום תשתיות: מים, ביוב, 
 שילוט ותמרורים. 

 פיקוח, מעקב ובקרה על תכנית העבודה.  .2

 ייזום פעולות בתחום התשתיות וניהול הבקרה על תקינות מערכות הביוב, המים והניקוז המקומיים.  .3

פול במפגעים ואיכות המתקנים באמצעות  בקרה ומעקב אחר רמת תחזוקה שוטפת של מתקני הרשות, טי .4
 סיורים בשטחי הרשות. 

ביצוע עבודות תחזוקה ואחזקה מונעת בתשתיות הרשות המקומית )כגון: דרכים, כבישים, מדרכות, תאורת   .5
 רחוב, תמרורים ועוד(. 

 פיקוח ומעקב אחר תחזוקתם השוטפת של שטחים ציבוריים, מבנים ומוסדות ציבור ברשות.  .6

תשתיות, ליקויים ותקלות בטיחותיות במבנים ציבוריים בתחום    ,בנושאי ציוד, ניקיון, תחזוקהמענה לפניות   .7
 הרשות המקומית, על פי מידת דחיפות ועל פי הנחיות הממונה. 

 אחריות כוללת על ציוד הצמ"ה ועל כל עבודות המסגרות ביישוב.  .8

 עיים מתוך הרשות או מחוצה לה. התרעה בפני הממונה לגבי כל תקלה, המצריכה הזמנה של גורמים מקצו .9

 תיאום פעולות ופיקוח על קבלנים / יזמים וחברות חוץ המבצעים עבודות בתחום הרשות ועבורה.  .10

 העברת ציוד בלתי תקין לתיקון ואספקת ציוד חלופי.  .11

 אחריות על אחסון הציוד במקומות הייעודיים.  .12

 רישום מסודר של ציוד שהותקן או נגרע ועדכון הממונה.  .13

 ואספקת ציוד מתכלה ובלתי מתכלה למבנים ציבוריים ברשות.   הזמנה .14

 התקנת ציוד נדרש )כגון: תאורה, ציוד חשמלי ועוד(.  .15

ידי   .16 על  שירות המועסק  ובמידת הנדרש הפעלת קבלן  על תחזוקת כלל המזגנים ברשות המקומית  אחריות 
 המועצה. 

 ות הבית ועוד(. ניהול צוות עובדים )עובדי אחזקה, חשמלאים, ניהול מקצועי של אב .17

 הנחיית עובדי המחלקה בביצוע המטלות, ווידוא ביצוע ההנחיות ומתן משוב לעובדי המחלקה.  .18

 מענה לפניות הציבור בתחום התשתיות ברשות, תוך קביעת סדרי עדיפויות לקדימות הטיפול.  .19

ות הממונה  ביצוע כל משימה, מטלה או פרויקט, בשגרה או בחירום, במסגרת עבודת המועצה, על פי הנחי .20
 והנהלת המועצה. 

 פירוט הביצועים והמשימות העיקריות, כנגזר מתחומי האחריות: 

 :הגדרת מטרות, תכנון, ארגון וביצוע של מדיניות בתחום האחריות של המחלקה .1

 הגדרת מטרות המחלקה תוך שימוש בסטנדרטים ספציפיים וברי מדידה.  .א

 בקרה.  אמצעים למימושם, תחומי אחריות ומערכתניסוח תכנית פעולה הכוללת מטרות ויעדים,   .ב



  
 

 

 

 אגף הון אנושי 
 

 הצגת מדיניות הרשות לעובדי המחלקה.  .ג

 ביניים.  הנחיית עובדי המחלקה בנוגע לגיבוש תכנית העבודה, כולל לוחות זמנים, יעדים ויעדי .ד

 עדכון מטרות תכנית העבודה בהתאם להתפתחויות. .ה

 השוטפת:  מחלקהה עבודתפיקוח ובקרה על ביצוע  .2

 כלל הפעולות הנדרשות לביצוע עבודת המחלקה. מיפוי  .א

 הגדרת מבנה המחלקה, כולל חלוקת אחריות וסמכויות.  .ב

 הגדרת מדדי ביצוע.  .ג

 הקצאת משאבים וכלים נוספים הדרושים לביצוע עבודת המחלקה.  .ד

 פיקוח על התקדמות בביצוע התכניות.  .ה

 : מחלקההניהול צוות עובדי  .3

 הנחיית עובדי המחלקה בביצוע המטלות.  .א

 ידוא ביצוע ההנחיות. וו .ב

 . מתן משוב לעובדי המחלקה .ג
 :דרישות התפקיד

 : דרישות סף מחייבות .1
 :השכלה

אקדמי ממוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים  בעל/ת תואר  
   אקדמיים בחוץ לארץ

  או
   2012  –לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים התשע"ג  39הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף  

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

 או
ומעבר שלוש בחינות    18אישור לימודים בתכנית מלאה בשיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות אחרי גיל  

ך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל )שתיים משלוש הבחינות יהיו בדיני שבת  לפחות מתו
 ודיני איסור והיתר( 

 :ניסיון מקצועי

לעיל .א כאמור  תורנית  השכלה  או  אקדמי  תואר  בעל  של    –  עבור  מקצועי  בתחומי    4ניסיון  לפחות  שנים 
 תפעול. , אחזקה, לוגיסטיקה, פיתוח תשתיות, תכנון עירוני

שנים לפחות בתחומי אחזקה, לוגיסטיקה, פיתוח תשתיות,    5ניסיון מקצועי של    –עבור הנדסאי רשום   .ב
 תכנון עירוני, תפעול.  

שנים לפחות בתחומי אחזקה, לוגיסטיקה, פיתוח תשתיות, תכנון    6ניסיון מקצועי של    –עבור טכנאי רשום   .ג
 עירוני, תפעול.  

 :ניסיון ניהולי
 .  ת צוות עובדיםלבעלי ניסיון מוכח בהובלעדיפות 

 : דרישות נוספות .2
 . עברית ברמה גבוהה  – שפות

 , יכולת לנהל פניות ומתן מענה באפליקציה של היישוב. office-היכרות עם תוכנות ה – יישומי מחשב 
פלילי  במוסדות    –  רישום  מין  עברייני  של  העסקה  למניעת  לחוק  בהתאם  מין,  בעבירות  הרשעה  היעדר 

 . 2001  –תשס"א  מסוימים,
 

 :רישיון נהיגה

 חובה.  -רישיון נהיגה בתוקף   .א
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 . יתרון –רישיון טרקטור  .ב

 יתרון.   –רישיון להפעלת עגורן מנוף / עגורן זרוע  .ג

 רישיון עבודה בגובה בתוקף/נכונות להשתלם ולעסוק בעבודה בגובה.   .ד
 . ת חירוםבשעותפקוד במועצה זמינות 

 מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:

 אמינות ומהימנות אישית.   .א

   ניהול עובדים ועבודה מול קבלנים.הובלה ו   יכולת, כושר ניהולי .ב

 נכונות לעבודה מאומצת ויכולת לריבוי משימות במקביל.  .ג

 נכונות לעבודה בשעות לא שגרתיות, עבודה בשטח ונסיעות מרובות.  .ד

 יחסי אנוש מעולים ויכולת לעבוד עם ציבור.   .ה

 הנדסה, לוגיסטיקה, תכנון, אדריכלות, מנהל עסקים או מנהל ציבורי.   –יתרון לבעלי השכלה בתחומים  .ו
 :ערותה

 ם מוגבלות זכאי לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה לעבודה.  מועמד ע .1

ככל שהמועמד שייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת בקרב עובדי המועצה, תינתן לו עדיפות   .2

 במידה והוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.  

 . ידרשו לעבור מבחן התאמה במכון מיון בטרם תתכנס הועדהמועמדים העומדים בדרישות הסף י  .3

האחרים    מינוי המועמד/ת יהיה בכפוף להיעדר ניגוד עניינים בין מילוי התפקיד ע"י המועמד/ת לבין ענייניו .4

 ובכפוף לסייגים להעסקת קרובי משפחה ובהתאם להוראות הדין, הנחיות וחוזרי מנכ"ל של משרד הפנים.

לפי נוהל לבדיקה ומניעת ניגוד עניינים עובדי הרשויות המקומיות )פורסם בחוזר מנכ"ל משרד הפנים מס'   .5

על המועמד שייבחר למשרה מהמשרות המפורטות בנוהל    - (  2011באפריל    5ביום א' בניסן התשע"א,    2011/2

עניינים   ניגוד  למניעת  הסדר  ולערוך  עניינים  לניגוד  חשש  לאיתור  שאלון  כתנאי  למלא  וזאת  יידרש  אם 

 לכניסתו לתפקיד, בהתאם להוראות הנוהל. 

למניעת   .6 החוק  לפי  להעסקתו  מניעה  אין  כי  ישראל  משטרת  אישור  ימציאו  למשרה  שיתקבלו  מועמד/ת 

 .  2001  - העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, התשס"א 

חיים, המלצות, תעודות, אישורים    מועמדים מתאימים, העונים על דרישות המכרז, מוזמנים להעביר קורות  .7

אישי בדוא"ל  ושאלון  במועצה,  אנוש  הגעת    Hr@omer.muni.il לכתובת:  למשאבי  טלפונית  לוודא  )נא 

 המסמכים לאחר המשלוח(.  

  בקשות שלא יצורפו אליהן כל המסמכים הדרושים לא יועברו לבחינת התאמה לתפקיד. .8

 . 4629112-08פרטים נוספים ניתן לקבל בטלפון  .9

 כל מקום בו מפורט התפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה וההיפך.  .10

 12:00בשעה  2023/02/28המועד האחרון להגשת מועמדות הוא:  .11

 בברכה,
 

 חופית חדר 
 מנהלת אגף הון אנושי 
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