
 
 

 

 

 

 07/2023א "מכרז פנימי כ

  מנהל/ת מחלקת שפ"ע ה/דרוש למועצה אזורית באר טוביה

 
  :ר התפקידואית

 רת חזות העיר ורווחת התושב. ימני העיר )שפ"ע( ברשות, לטיפוח וששיפור פניהול תחום 

 להלן עיקרי תפקידיו:

 .יישום מדיניות הרשות הנוגעת לאיכות סביבת החיים הקרובה של תושביה 

 .ניהול מערך התברואה ברשות 

 .ניהול מערך הגינון וחזות הישוב 

 .ניהול תחום איכות הסביבה, פרויקטים בתחום הקהילה 

 .ניהול תחום התשתיות, הלוגיסטיקה והאחזקה 

 :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. 

 לתואר אקדמי בתחומי הנדסה, תכנון, אדריכלות, אגרונומיה, מנהל עסקים או מנהל ציבורי. יתרון

 .2012והטכנאים המוסמכים, התשע"ג לחוק ההנדסאים  39רשום בהתאם לסעיף הנדסאי / טכנאי  או

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

לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל )שתיים משלוש הבחינות יהיו בדיני שבת 

 והיתר(.ודיני איסור 

והצגת אישור לימודים ממוסד מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה לפיו המועמד  לימוד שנות 12 - לחלופין

 ,שנים 4רשום לשנת הלימודים הנוכחית וכן, הצהרה כי הוא מתחייב להשלים את לימודיו בתוך פרק זמן של עד 

שעות קורס  50קורס שלטון מקומי +  400שעות ) 450או הצהרת התחייבות לסיים הכשרה שהיקפה יעמוד על 

 חודשים מיום הזכייה במכרז. 24ניהול( תוך פרק זמן של 

של המשרה המוכרזת, או בתחומים שיש להם זיקה למטלות  בתחום העיסוק לפחותשנות ניסיון  8 בנוסף

 הכרוכות בה.

 תנאי להמשך הכהונה בתפקיד.  הינהחודשים  24תוך  ההכשרהיובהר כי סיום 

 :הכשרה

לסיים בהצלחה קורס להכשרת מנהלי שפ"ע ברשויות המקומיות, לא יאוחר משלוש שנים מנהל השפ"ע יחויב 

 מתחילת מינויו. עדכון שכרו מותנה בסיום הקורס כאמור.

  :ניסיון מקצועי

השנים  10שנים לפחות במהלך  5עבור בעל תואר אקדמי או השכלה תורנית כאמור לעיל ניסיון מקצועי של 

להגשת הצעות למכרז, באחד או יותר מהתחומים הבאים: אחזקה, לוגיסטיקה, איכות שקדמו למועד האחרון 

 ל.הסביבה, פיקוח ובקרה על קבלנים מתחומי השפ"ע, תברואה, פיתוח תשתיות, תכנון עירוני, תפעו

שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות  השנים 10במהלך שנים לפחות  6עבור הנדסאי רשום: ניסיון מקצועי של  

כרז, באחד או יותר מהתחומים הבאים: אחזקה, לוגיסטיקה, איכות הסביבה, פיקוח ובקרה על קבלנים למ

 .פיתוח תשתיות, תכנון עירוני, תפעול ,מתחומי השפ"ע, תברואה

  השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות  10שנים לפחות במהלך  7עבור טכנאי רשום: ניסיון מקצועי של         



 
 

 

 

      

    פיקוח ובקרה על קבלנים  ,למכרז, באחד או יותר מהתחומים הבאים: אחזקה, לוגיסטיקה, איכות הסביבה      

 .מתחומי השפ"ע, תברואה, פיתוח תשתיות, תכנון עירוני, תפעול      

 :ניסיון ניהולי       

 עובדים לפחות באופן ישיר או עקיף, או כהונה במשרה במגזר הציבורי במתח דרגות  5ניסיון בניהול של 

 .ומעלה, למשך שלוש שנים לפחות 40-42

   ראש הרשות או מי מטעמו.  :כפיפות

  משרה. 100%: היקף משרה

 .בדרוג המנהלי 10-8 או לחלופין 40-38מח"ר :   דרוג ודרגה

 :העשייה הייחודיים בתפקידמאפייני       

 בודה מול גורמים רבים ברשות ומחוצה להע. 

 נסיעות מרובות ברחבי הרשות. 

 .ריבוי משימות הדורשות מענה בקדימות גבוהה 

 .ניהול התקשרויות וקבלנים 

 .עבודה בשעות בלתי שגרתיות 

 הערות:  

  ,הצהרה בכתב על קרבת משפחה של מועמדים העומדים בתנאי הסף, ישלחו קורות חיים, תעודות, המלצות

 המועמד לעובדים המועסקים במועצה או לנבחרי ציבור )ככל שקיימים כאלה(

 ושאלון למועמד אותו ניתן להוריד מאתר המועצה: 

www.beer-tuvia.org.il   :למיילdrushim@beer-tuvia.org.il. 

 .בכל מקום בו נאמר בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה ולהיפך 

בהתאם להוראות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תינתן העדפה למועמדות עם מוגבלות אם המועמד 

 כשיר לביצוע התפקיד.

 ם שאינה מיוצגת כנדרש בקרב עובדי  תינתן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הול

 הרשות המקומית, אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.

   08-8509859פרטים נוספים ניתן לקבל בטלפון. 

  בקשה שתוגש ללא תעודות / אישורים רלוונטיים לרבות צירוף הצהרה בכתב על קרבת משפחה של

 )ככל שקיימים כאלה(, לא תידון.  במועצה או לנבחרי ציבור המועמד לעובדים המועסקים

 .22.2.2023ניתן להגיש מועמדות עד לתאריך: 

 
 

 בכבוד רב,                                                                                                                                          
 
 
 

                   
 קובי אביבי                                                                                                                     

                                                                                                           ראש המועצה                         
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