
 
 
 

 "ו/סיון/תשפ"בט
14/06/2022 

 
 ראש הרשות המקומית נהג -  26/22מכרז פנימי/חיצוני מס' 

 
 100%היקף משרה: 

 8-6מנהלי מתח מדרגות:  דירוג: תנאי שכר:

 לראש הרשות כפיפות מנהלתית:

 ע"י ממונה הבטיחות בדרכים ברשות מונחה מקצועית

 
 תיאור התפקיד:

 שליחויות ותחזוקת רכב עבור ראש הרשות, לצורך ביצוע תפקידו.ביצוע משימות נהיגה, 
 

 ות העיקריות, הנגזרים מתחומי האחריות:מפירוט הביצועים והמשי
 

 הסעת נוסעים ושליחויות בבטחה, ברכבו של ראש הרשות. .1
 הסעת ראש הרשות, לפי צורכי התפקיד, במהלך השבוע. .א

 הנחיית ראש הרשות.הסעת כל אדם, לצורכי תפקידו עבור הרשות, לפי  .ב

ידוע ראש הרשות על חשש בנושא בטיחות הנסיעה )לרבות מטעמי תקינות הרכב,  .ג
 מצבו הבריאותי, מידת עייפותו של הנהג וכדומה(, טרם תחילתה.

 
 נהיגה, תוך כדי הקפדה על בטיחות הנוסעים ברכב, לרבות חגירת חגורות בטיחות. .ד

ומסירת או אסיפת דבר מה, לפי ביצוע משימות שליחות, הכוללות נהיגה ליעד  .ה
 הנחיית ראש הרשות או מנהל לשכתו.

 תחזוקת רכבו של ראש הרשות .2

 ניקיון רכבו של ראש הרשות, לפי הצורך ולפי הנחיות ראש הרשות. .א

 תחזוקת הרכב, לרבות ביצוע בדיקות מים, שמן ומילוי דלק. .ב

 וגות ברשות.פי ההגדרות הנה-ביצוע טיפוליים תקופתיים לרכב במוסך מורשה, על .ג

 הכנסת הרכב לתיקון, במקרה של תקלה, באמצעות שירותי מוסך מורשה. .ד

 העברת הרכב מבחן רישוי שנתי. .ה

 תיקון תקלות קלות, שביכולתו של הנהג לבצע, דוגמת תקר בגלגל. .ו

 מאפייני העשייה הייחודיים לתפקיד:

 עבודה בשעות בלתי רגילות

 :תנאים מקדימים למינוי
 

 ב' בתוקף דרגה  :רישיון נהיגה
 עברית ברמה סבירה  שפות:

 
 אופן הגשת המועמדות:

על קרבת  המעוניינים והעונים על דרישות המשרה, מתבקשים למלא טופס שאלון+ הצהרה
וכן הנוסח המלא של המכרז ודרישותיו באתר הבית של העירייה משפחה בעיריית דימונה 

חובה לציין את המשרה הרלוונטית ואת מספר  http://www.dimona.muni.il/bids/: בכתובת
 המשרה. 

http://www.dimona.muni.il/bids/


 

 

 

ניתן להפנות קורות חיים בצרוף המסמכים הבאים: תעודות המעידות על השכלה/רישיון, טופס 
 אוקומה ג' בבניין העירייה  303ירייה חדר לגב' יפה עזריה מנהלת מח' מכרזים וועדות הע שאלון

מועמדים . 12:00בשעה:  30.06.2022עד לתאריך:     yaffaz@dimona.muni.ilבכתובת מייל 
 שלא יגישו את המסמכים הנדרשים במלואם, במועד שנקבע, מועמדותם לא תיבדקנה. 

ולבחור מבין במקרה של ריבוי מועמדים תהא העירייה רשאית לבצע הליך מיון מקדים 
מועמדים מתאימים למשרה. הבחירה תעשה על יסוד האמות מידה המפורטות  8המועמדים 

 להלן:

 אמת מידה
 

 משקל

 60% נהג בוס בצבא או באזרחותבתפקיד לפחות  השל שנניסיון  .א

 20% טובה בכבישי הארץ והכרת ערים בארץשליטה  .ב

 20% שנות לימוד 12 .ג

 80%ציון סף                                                                                                                             

 מיון.מבחני  לבצעלדרוש מן המועמדים,  מחויבתוועדת המכרזים 

 

 

 

 המכרז נכתב בלשון זכר, אך פונה לגברים ולנשים כאחד.* 

א` לפקודת העיריות שעניינו סייגים להעסקת קרובי משפחה,  174בהתאם להוראות סעיף הערה: 
מובא בזה לידיעת המועמדים כי ככל שקיימת קרבת משפחה לעובדי העירייה או נבחרי ציבור יכול 

  והעסקתם לא תאושר כאמור בפקודה. מועמדים מתאימים בלבד יענו.

תינתן עדיפות למועמד  2021-בדים( התשפ"אבהתאם לתקנות העיריות)מכרזים לקבלת עו
המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם)חרדים, עולים חדשים, בעלי מוגבלויות, עולים 

 מאתיופיה( אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.

 

 
 

 בני ביטון
 ראש העיר

 
 


