
 

 
 
 
 
 
 

 מחלקת ביטחון מים /תמנהללתאגיד מי קרית גת בע"מ, התאגיד העירוני למים וביוב, דרוש/ה 
 

 :מיקום המשרה
 , קרית גת5/1משרדי התאגיד, שדרות לכיש 

 :היקף המשרה
 משרה מלאה

 : תיאור התפקיד
  .הגדרת מטרות, תכנון ארגון וביצוע של המדיניות, בתחום האחריות של מחלקת ביטחון המים 
  .פיקוח ובקרה על המטלות המבוצעות במחלקה באופן שוטף 
 הבטחת פעילות יעילה ותקינה של תחום בטחון מים, חירום ושפכי תעשייה בתאגיד. 
  מתווה רשות המים. ניהול ובקרה אחר מערך בטחון המים והחירום בתאגיד ע"פ 
  הכנת התאגיד לטיפול באירועי מים וביוב בשגרה ובחירום ע"י פעילות למניעת אירועי מים בתחומי

 הביטחון, התפעול, הסייבר ואיכות המים ואספקתם.
 

 :דרישות התפקיד

 במוסד המוכר על ידי המוסד להשכלה גבוהה או שקיבל הכרה מהמחלקה ש בעל תואר אקדמי שנרכ
 רים אקדמיים בחו"ל.להערכת תא

 :2012 -לחוק ההנדסאים והטכנאים התשע"ג 39הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף  לחלופין. 

 :תעודת סמיכות לרבנות )"יורה יורה"( לפי אישור הרבנות הראשית לישראל.  לחלופין 

 :ומעבר 18 שנים לפחות אחרי גיל 6אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל,  לחלופין ,
הבחינות יהיו  3מתוך  2בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל ) 3

 בדיני שבת ובדיני איסור והיתר(. 

  שנים לפחות בתחומי העיסוק  4עבור בעל תואר אקדמי כאמור לעיל: ניסיון רלוונטי מוכח של
 כמפורט לעיל. 

 שנים לפחות בתחומי העיסוק כמפורט  5סיון רלוונטי מוכח של עבור הנדסאי רשום כאמור לעיל: ני
 לעיל. 

  שנים לפחות בתחומי העיסוק כמפורט  6עבור טכנאי רשום כאמור לעיל: ניסיון רלוונטי מוכח של
 לעיל. 

 דרישות סף:

  ,ניסיון מקצועי קודם בתחום בטחון מים, ובנוסף באחד או יותר מהתחומים: משק לשעת חירום
 תעשיה, איכות הסביבה.שפכי 

  יתרון –ניסיון קודם  בתפקיד דומה בתאגיד מים וביוב!  

  יתרון –הסמכות מקצועיות בתחומים לעיל!  

 יכולת ארגון, יכולת הנעה, כושר הפעלה, פיקוח והדרכה. 

  מגורים בקרית גת או בסביבה הקרובה, ידע ושליטה בתכנותOFFICE ,AUTOCAD  מתחייב(
 התפקיד( מאופיו וממהותו של

 .יחסי אנוש טובים 
 

   או מי שיומנה מטעמו. המשרה היא בכפיפות למנכ"ל התאגיד
 

תנאי השכר יקבעו עפ"י חוזה אישי באישור רשות המים, ובכפוף להנחיות הממונה על השכר במשרד 
 האוצר.

 המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד! 
בציון שם המשרה, עד ליום  gat.co.il-Shosh@meiקורות חיים ניתן לשלוח בדוא"ל לכתובת 

/2022/317  .  
 ק פניות מתאימות תיענינה.ר

 בברכה,
 שוש סבהט
 מנהלת לשכת מנכ"ל ומש"א

mailto:Shosh@mei-gat.co.il

