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 חפר עמק כלכליתה חברהל תפעול /יתסמנכ"ל גיוסל מכרז

עמק חפר הינה תאגיד עירוני בבעלות המועצה האזורית. החברה עוסקת במגוון פעילויות  כלכליתהחברה 
החברה מפעילה , היזמות, והעסקים. )מים וביוב( ותחזוקת , הפיתוח, התפעולוהבינוי בתחומי התשתיות

מתוכננת לקלוט בקרוב גם את ניהול החברה,  .המועצה שבאחריות המים והביובומתחזקת את כל מערך 
בהיבטים כל הפן התפעולי  לניהול /יתסמנכ"ל החברה יוצאת לגיוס גביה והצרכנות של המים והביוב.ה

 המים והביוב כולל מערכת להובלת השפכיםמערך ותחזוקת ניהול פרויקטים, מכרזים, רכש, ניהול שונים; 
 ,  ועוד.מתקן לטיפול בשפכים נחל שכםהאזורי, ניהול 

 :תיאור התפקיד

מתקן לטיפול בשפכים, מחלקת מים, מחלקת ביוב,  –ניהול כל מחלקות התפעול של החברה  .1

 ;איכות וניטור שפכים

 ברחבי המועצה;ביוב המים והניהול, אחזקה ותפעול מערכות  .2

 אחריות על תפעול המתקן לטיפול בשפכים נחל שכם; .3

  ;רשתות מים וביובשיקום, שדרוג אחריות על ביצוע  .4

 ביוב;המים וה  ניהול, הפעלה ופיקוח על קבלנים בעבודות .5

 תיאום תשתיות עם גורמים שונים;אחריות לתכנון, פיתוח ופיקוח לרבות  .6

 הכנת תשתית לוגיסטית ותוכנית עבודה לאחזקה מונעת ושוטפת; .7

 בניית תכניות עבודה, נהלים ותהליכים, ביצוע מעקב ובקרה אחר יישומם; .8

 ציבית לרבות ניהולה ובקרה שוטפת תוך עמידה ביעדים כספיים;בניית תכנית/מסגרת תק .9

מעקב אחר עמידת הצוותים, הספקים והקבלנים של מערך התפעול והאחזקה בתוכניות הפעולה  .11

 ;הנדרשות, לרבות תיאום, הנחיה ובקרה שיטתית

 יםהכנת מכרזים ולפיקוח על תהליכי התקשרות עם ספקאפיון מפרטים טכניים וסיוע באחריות ל .11

 ;וקבלנים בתחומי העבודה

 ;אפיון והפקת דרישות רכש בתחום אחזקה .12

קק"ל, משרד התחבורה, רשות המים, רמ"י, משרד הפנים,  – כגון: עבודה מול רשויות חיצוניות .13

 ;רשויות שכנותת הסביבה, משרד הבריאות, המשרד להגנ

מנהלי אגפים ומחלקות,  גורמים המפתחים תשתיות -השונים והחברה המועצה  גורמיעבודה מול  .14

 מקומית, מוקד המועצה וכד'; מועצה, ועדה וגזברמהנדס 

 ישובים ותושבים;ה נציגי עבודה מול  .15

 ;מענה לדרישות לפי מנכ"ל התאגיד .16

 כל מטלה נוספת שתוטל עליו בתחום תפקידו. .17

  



 

 

 

 :דרישות התפקיד

 השכלה .1

גבוהה, או שקיבל הכרה בעל תואר אקדמי, שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה 

 מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ,

-לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג 39הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף  או

2112, 

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

ומעבר  18אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות אחרי גיל  או

שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל )שתיים משלוש 

 הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר(.

 

מהנדס/תאוהנדסאי/תבאחדמהתחומיםהבאים:מיםוביוב,מכונות,הנדסהיתרוןל*

./סביבהאזרחיתחקלאית/

 ניסיון .2

 שנים לפחות בתחום 5עבור בעל תואר אקדמי או השכלה תורנית כאמור לעיל: ניסיון מוכח של 

 .העיסוק הרלוונטי

 .הרלוונטי שנות ניסיון בתחום העיסוק 6עבור הנדסאי רשום: 

 .שנות ניסיון בתחום העיסוק הרלוונטי 7עבור טכנאי רשום:  

 

תפעולתשתיותמיםוביובעירוניות.וניהולל*יתרון

 ניסיוןניהולי .3

 .שנות ניסיון בניהול צוות עובדים מקצועיים בכפיפות ישירה ארבע

 :נוספותדרישות .4

 חובה. – Outlook -ו ב -OFFICE  שליטה מלאה בתוכנות ה

 יתרון. –, פריוריטי, תוכנות לניהול פרויקטים)מערכות מידע גאוגרפי( GIS מערכותהיכרות עם 

 ודרישותמיוחדותכישוריםאישיים .5

אמינות ומהימנות אישית, יוזמה ומעוף, קפדנות ודייקנות בביצוע, הבנה ותפיסה, כושר למידה, 

בכתב ובע"פ, גבוהה טאות מיומנות טכנית ותפיסה מכנית, שקדנות וחריצות, שירותיות, יכולת התב

 יכולת קבלת החלטות.

 יכולת עבודה בצוות.

 ניהול, ארגון, תכנון, ביצוע, בקרה ופיקוח.יכולת 



 

 

 יכולת ניהול צוותכושר ניהול מו"מ, יכולת ייצוג הרשות בפני גורמים חיצוניים, יחסי אנוש טובים, 

יכולת , סמכותיות, נשיאה באחריות, יכולת לקיים תקשורת תקינה עם עובדים, והפעלתםעובדים 

 בלחץ זמן.עבודה 

 זמינות לעבודה מאומצת ולשעות עבודה מרובות בשעות לא שגרתיות.מפעם לפעם 

 יכולת התמודדות עם לקוחות ותודעת שירות גבוהה.

 למנכ"ל החברה הכלכלית. :כפיפות

 עברית ברמה גבוהה שפות:


 היקףמשרה:
חוזה אישי בהתאם לתקנות השרות הציבורי ולנהלים המאושרים של משרד הפנים היקף משרה.  111%

 )הממונה על התאגידים העירוניים( והממונה על השכר במשרד האוצר 

:שכר

 משכרו של מנכ"ל החברה הכלכלית 71%

 ) נדרש רישיון נהיגה בתוקף(. עפ"י נהלי החברה. רכב צמוד תנאיםנלווים:
 

 המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד. 

 המתאימים ביותר יוזמנו לראיון בפני ועדת הקבלה.שיעמדו בתנאי הסף והמועמדים  8

 

 או במייל לחברה הכלכלית  19-8947396קורות חיים בצירוף המסמכים יש לשלוח לפקס' מס' 

sophie@hefer.org.il בצהרים. 12:11בשעה   28/7/2122עד לתאריך
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