
 

 

 

 

 

  ת/חשמלאי לתפקיד 09/2020 מספר פומבימכרז 

 
 דגשים:

בקשה שתוגש ללא תעודות/ אישורים רלוונטיים לרבות צירוף קורות חיים וטופס הצהרה על קרובי משפחה  .1
   לא תידון. –/ נבחרי ציבור  המועצהבקרב עובדי 

 בכל מקום בו נאמר בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה ולהיפך.  .2

עפ"י חוות דעתו של הממונה  יבחנו כישוריו/ה במסגרתם שנתיים,תקבל לתקופת ניסיון של יהזוכה במכרז  .3
 הישיר. 

 הנחיות להגשת מועמדות:

ומסמכים המעידים בצירוף תעודות מעודכנים בשפה העברית   יש להעביר קורות חייםלמשרה, להגשת מועמדות 
לכתובת לרבות הצהרה על קירבה משפחתית על הניסיון הנדרש וכל חומר רלוונטי נוסף 
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מועמדים  או הצעות שאליהן לא יצורפו המסמכים הדרושים, לא ייענו.\הצעות שאינן עונות על דרישות המכרז ו
במסגרת המכרז, כאשר המועצה רשאית לזמן בפני ועדת  שצוינושים לב ליתרונות שיעמדו בתנאי הסף יבחנו גם ב

 הבחינה את המועמדים המתאימים ביותר.

 

 אגף תפעול היחידה: 

 חשמל קרי תחזוקת שטחי ציבור ברחבי הרשות בהתאם לתחום התמחותו  תיאור המשרה: 

 עפ"י הסכם קיבוצי דרגת המשרה ודירוגה: 

 100% היקף העסקה: 

 חיצוני סוג המכרז:

 איתור ותיקון תקלות ברשת החשמל במוסדות המועצה ובתאורת הרחובות. .1 תיאור תפקיד:
 בדיקת מרכזיות חשמל. .2
 .טיפול במזגנים במוסדות המועצה .3
 .מילוי מטלות עפ"י הצורך לפי דרישות הממונה .4

 

 תנאי סף:
 השכלה ודרישות מקצועיות .1

וזאת על פי  שנות לימוד / תעודת בגרות או תעודה שוות ערך המוכרת ע"י המל"ג 12   .א

יש לצרף תעודה / מסמכים ) 1958הקבוע בחוק המועצה להשכלה גבוהה, תשח"י 

 בדרישה זו(. עמידההמעידים על 

 ה בדרישה זו(.דעל עמי המעידהיש לצרף תעודה ) תעודת חשמלאי מוסמך .ב

 ה בדרישה זו(.דעל עמי המעידהיש לצרף תעודה )בעל תעודת טכנאי מיזוג אוויר  .ג

 

 ניסיון .2

)יש לצרף אסמכתאות המעידות על עמידה  של שנתיים בעבודת חשמלניסיון  .א

 בדרישה זו(.

 

 דרישות נוספות .3

 טופס ניתן לקבל במשאבי אנוש(. –)יש לצרף תצהיר  ללא הרשעה פלילית  .א

מאפייני עשייה 

 ייחודיים לתפקיד:

 נכונות לעבודה פיזית. .א
 נכונות לשעות עבודה גמישות. .א
 מיומנות טכנית .ב

 מח' חשמל מנהל כפיפות: 
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 תאריך: ___________.
 
 

 
 לכבוד

 אגף משאבי אנוש.
 
 

 שלום רב,
 

 הצהרה על קרובי משפחה המועסקים במועצה המקומית גני תקווה
 
 

 :_____________ת. ז.    שם ומשפחה: ____________
 

 מועמד/ת למשרה: ________________.  כתובת: ____________________
 
 

 : )נא להקיף את הנכון(מצהיר/ה בזאת
 יש / אין לי קרובי משפחה במועצה. .1

 יש / אין לי קרובי משפחה החברים בוועד עובדים. .2

 יש / אין לי קרובי משפחה בתפקיד נבחרי ציבור במועצה. .3
 

שיש קרבי משפחה נא לציין את הפרטים הבאים אודות המועסק/ת במידה והצהרת 
 במועצה.

 
 תפקיד אגף / מחלקה קרבה שם פרטי ומשפחה 
1     
2     
3     
 
 

 חתימת המועמד: _____________.
 

 
חותנת, בן זוג, הורה, בן, בת ובני זוגם, אח או אחות וילדיהם , גיס, גיסה, דוד, דודה, חותן, *"קרוב משפחה": 

 חם, חמות, חתן, כלה, נכד או נכדה, לרבות חורג או מאומץ

 


