
פומבי94578:מכרז מספר

80006975:מס' המשרה
מרכז/ת (פיקוח איזורי)  1 - משרות.:תואר המשרה

מינהלת המים ביו"ש:היחידה
ברקן:המקום
הרשות הממשלתית למים ולביוב:המשרד
דרגה 17 - 19 דירוג 01 מינהלי.:הדרגה

100 אחוז:חלקיות
ייקבע בהמשך:טווח שכר

תאור התפקיד :      

בצוע בקרה, פיקוח ואכיפה על יישום הסכם המים וההחלטות של וועדת המים
המשותפת לישראל ולרשות הפלסטינאית (JWC) בגזרת הפעילות יהודה ושומרון

.  ,A, B, C (איו"ש)
סיוע לראש הצוות בכל הפעילות השוטפת כדלקמן:

• פיקוח על הפקת מים מבארות ומעיינות. תיאום העבודה ודיווח לראש הצוות.
• ביצוע בדיקות מפלסים, איכות מים ומזהמים.

• איתור בארות מים בלתי מורשות וטיפול בסגירתן, איתור חיבורי מים שאינם
מאושרים וטיפול בסגירתם.

• איתור ופיקוח על תשתיות מים (הנחת התשתיות ע"פ התכנון המאושר בוועדות
• המשותפות וכן איתור הנחת תשתיות שכלל לא אושרו).

.(.J.W.C)  אכיפת החלטות של ועדת מים משותפת •
• הכנת החומרים הנדרשים לפעילות היחידה כגון איסוף ראיות מהשטח, תשאול,

צילומים מהשטח, תיעוד, ע"פ הנהלים וההנחיות.
• תאום העבודה ודיווח סדור ושוטף לראש הצוות והממונה על צפ"א על כל המידע

והפעילות בגזרה ובאזור יו"ש.
• תיאום הקשר השותף בגזרה אל מול גורמי צה"ל, המנהל האזרחי ומפקדת תיאום

וקישור בכל הנוגע לפעילות הפיקוח והאכיפה באזור .
• אחריות למילוי מדוקדק של הוראות הביטחון הקבועות והנחיות הצבא המתעדכנות.

• אחריות לתקינות הרכב וציודו.
ביצוע מטלות נוספות בהתאם לצורך ועל פי דרישת הממונים.

דרישות המשרה:

דרישות המשרה:
*************

השכלה:
------

השכלה תיכונית (12 שנות לימוד)
ניסיון*:



-------
לבעלי השכלה תיכונית - 3 שנות ניסיון

להנדסאי/טכנאי מוסמך - 2 שנות ניסיון
לבעלי תואר ראשון - 1 שנת ניסיון

לבעלי תואר שני - לא נדרש ניסיון קודם
* ניסיון בפיקוח ו/או בחקירות ו/או באכיפה ו/או בעבודת שטח בתחומי התשתיות.

רישיונות:
---------

רישיון נהיגה סוג C1 בר תוקף.
כישורים ונתונים רצויים:

-----------------------
שירות צבאי ביחידה לוחמת (רובאי 3 ומעלה)

GIS ידע ושימוש באמצעים טכנולוגיים
יכולת עבודה בצוות ובתנאי שטח קשים ומורכבים.

ניסיון בנהיגת שטח/נהיגה מבצעית ותפעול רכב ואביזריו.
היכרות עם מיקום המשרה ומאפייני האוכלוסייה.

ידיעת השפה הערבית ברמה המאפשרת קיום שיחה.
הערות:
------

1. ההעסקה מותנית בעמידה בתנאים לקבלת רישיון לנשיאת כלי יריה לפי חוק כלי
יריה, התש"ט 1949.

2. המשרה במסלול קידום לדרגה 41-39 מח"ר, הקידום מותנה בעמידה בתנאי
המסלול (מסלול קידום צוותי פיקוח ואכיפה).

הערות:

כל מקום בו מפורט תאור התפקיד בלשון זכר,הכוונה גם ללשון נקבה וכן להפך
מועמדים למשרה זו עשויים להיבחן במבחני כישורים כלליים והתנהגותיים.

ראה/י הסברים והנחיות למועמדים שייבחנו .
עובד מדינה המגיש מועמדות למכרז פומבי יצרף לבקשה שתי הערכות עובד

תקופתיות של השנתיים האחרונות.
במידה שלא בוצעו הערכות עובד יש לצרף אישור על כך מאגף משאבי אנוש במשרד.

המכרז פורסם ביום : ט' בשבט, תשפ"ב (11/01/2022)

היום האחרון להגשת בקשות למכרז זה הוא : טז' בשבט, תשפ"ב (18/01/2022)



בקשות למכרז זה יש להגיש באמצעות מערכת הגיוס האלקטרונית (הגשת מועמדות  שאינה מקוונת 
תתאפשר במקרים חריגים ובהתאם לכללים שנקבעו-במקרה זה יש להגיש המועמדות והטפסים 

הנלווים למשרד הרלוונטי.) 
על המועמדים המגישים בקשה יש למלא את טופס" שאלון המועמד "המקוון ולצרף תעודות השכלה 
ממוסד להשכלה גבוהה המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או המקביל לה בארץ בה נרכש ואושר 
כשקול לתואר מהתארים האקדמיים הנהוגים בישראל על ידי האגף להערכת תארים מחו"ל ,כל זאת 

על פי דרישות ההשכלה הנדרשות במכרז. 
בנוסף יש להמציא העתקים מאושרים ומסמכים הדרושים לאימות הפרטים שנרשמו  

בטופס" שאלון המועמד "המקוון ,כולל אישורי העסקה ממקומות עבודה קודמים הרלוונטיים לתפקיד
המבוקש תוך ציון של היקף המשרה ותיאור תמציתי של תוכן התפקיד וכן על  כל עניין הקשור  

בהתאמה למשרה. 
במידה ונשלחה דרישה  להמצאת מסמכים נוספים הרי שהמועמדות תיבדק רק אם יתקבלו המסמכים

תוך 5 ימים מתאריך הוצאת המכתב ובו בקשה להשלמת מסמכים חסרים ,אחרת תראה המועמדות 
כמבוטלת. 

בקשות שתגענה לאחר התאריך האמור לא תובאנה בחשבון. 
במידה ותוך שבועיים מהמועד האחרון להגשת מועמדות לא קבלת הודעה על המשך ההליכים במכרז 

עליך לפנות למרכז השירות האינטרנטי באמצעות מערכת הגיוס האלקטרונית. 
  
 


