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על משרת מנהל מחלקת איכות חבל יבנה מכריז -לאיכות הסביבה אשדודאיגוד ערים 

 שינויי אקלים.התמודדות עם אוויר ו

מקורות לזיהום אוויר השינויי אקלים עוסקת, בפיקוח על התמודדות עם מחלקת איכות אוויר ו

 במרחב האיגוד, בניתוח נתוני איכות אוויר באזור, בניטור מזהמי אוויר ועוד.

להפחתת הפליטות  להוביל תהליכיםההתחממות הגלובלית תדרוש ממנהל המחלקה 

ידע ולייעץ לרשויות האיגוד כיצד להפחית פליטות מידע ו הגורמות להתחממות, להוות מרכז

 רגטית.ולהתייעל מבחינה אנ

  שינויי אקלים. התמודדות עם מנהל מחלקת איכות אוויר ו תיאור המשרה:

 .מלאה משרה  : העסקה היקף
 

 בכפוף לאישור משרד הפנים.חוזה אישי  : תנאי העסקה ושכר
 :תיאור התפקיד

 .  במרחבבתחום השמירה והשיפור של איכות האוויר  האיגודאחראי על פעולות  .1

 .האקלים שינויי השפעות לצמצום מהלכים הובלת .2

, ניתוח הנתונים והממצאים והכנת דו"חות עיתיים, באזורניטור אוויר  מערךמעקב על  .3

 . תקופתייםתסקירים ופרסומים 

בנוגע לפליטות מזהמי אוויר, מתן הנחיות, גיבוש ויישום תכניות לצמצום  חו"דהכנת  .4

 פליטות מזהמי אוויר. 

מתן דרישות ותנאים במסגרת . מתקני אנרגיהופיקוח על עסקים, מפעלי תעשייה  .5

 שיונות עסק.יבקשות להיתרי בניה ור

 .ובחירום בשגרהאירועי חומרים מסוכנים ב לטיפול כוננות ביצוע .6

 טיפול בתלונות בגין מפגעי זיהום אוויר תוך ביצוע ביקורות בשעות היום והלילה. איתור ו .7

העירונית והארצית בנושא איכות  השתתפות בוועדות תכנון ובצוותים מקצועיים ברמה .8

 אוויר.

 .ביצוע ניטור ומדידות בשטח באמצעות ציוד ומכשירים ייעודיים, ופיקוח על צוותי דיגום .9

מתן תמיכה מקצועית בכל הנוגע לחקיקה, תקינה, פתרונות וטכנולוגיות בתחום איכות  .10

 אוויר. 

 .של הנהלת האיגודביצוע מטלות נוספות  .11

 

 



 
 :למשרה מקדמיות דרישות

 
 :  השכלהא. 

 אקדמי לתואר כמקבילה החינוך משרד ידי על המוכרת השכלה או אקדמאי תואר בעל

השכלה אקדמית בתחומי ההנדסה הכימית, מדעי הסביבה, מדעי ל עדיפות. שכר לעניין

יתרון לבעלי השכלה בתחומי מדעי בריאות הסביבה. ואוגרפיה יהחיים, כימיה, ג

 שני תואר לבעלי עדיפותכן תינתן  .מטאורולוגיה, זיהום אוויר או כימיה אטמוספרית 

 של התפקיד.  הליבה מתחומי באחד או ההתמחות בתחום שלישי או

 

 :מקצועי ניסיוןב. 
 

בנושא איכות  תינתן עדיפות לניסיון .בתחום איכות הסביבה או יותרשנים  3 -כ ניסיון של
 .אוויר ומערך הניטור

 
עדיפות לבעלי הסמכה מטעם המשרד להגנת הסביבה בנושאי טיפול  כישורים נוספים: .1

 . ופיקוח סביבתיחומרים מסוכנים, ב

 .בקרבתו או האיגוד במרחב מגוריםעדיפות ל .2

 ניסיון בעבודה עם מעבדות כימיות וציוד ניטור בשטח. .3

השפה העברית על בוריה, ידיעה טובה של השפה כושר הבעה בכתב ובע"פ ידיעת  .4

 האנגלית.

 יכולת עבודה בצוות, תקשורת בינאישית ויחסי אנוש ברמה גבוהה. .5

 . לא שגרתיותובשעות, נכונות לעבודה בימים  .6

 יתרון לשליטה בתוכנות נוספותמחשב ותוכנות האופיס. שליטה ב .7

 התפקיד  בתוקף חובה לביצוע  נהיגה ורישיון רכב בעל .8

 

 מנהל/ת אגף.כפיפות: 

 

 :ההגשה אופן
 

ת העונה על הדרישות הנ"ל מתבקש/ת לפנות בכתב למשרדי האיגוד בצרוף קורות /מועמד

 5-הרלוונטיות לתפקיד ומ בכתב המלצותחיים, תעודות המעידות על השכלה וניסיון בעבודה, 

למועמד הנמצא באתר האיגוד בכתובת:  השאלון  את ולמלאשנים האחרונות  

1https://www.env.org.il .)בלשונית חדשות ועדכונים( 

במידה  jobs.igud@gmail.com יש להגיש בדוא"ל בכתובת :  מועמדות להגיש בקשהאת ה

 :ן, יש לוודא כי המסמכים התקבלו בטלפוהבקשה קבלת על במייל ולא התקבל אישור

08-8519509. 



 
 

 :המינוי הליך

קבע הליך מיון מוקדם לבחירת המועמדים נבמקרה של ריבוי מועמדים,  :מוקדם מיון .1

המתאימים ביותר, על סמך שקלול הנתונים הכלולים בשאלון האישי, קורות החיים, 

האסמכתאות הנדרשות וההמלצות. המועמדים שיבחרו בתהליך המיון המוקדם 

 .הבחינה יזומנו לראיון בפני וועדת 

2.  

 ההמיון המוקדם תהיה רשאית לעשות כל בירור נוסף  עפ"י שיקול דעת וועדת

 .תהבלעדי

 

רק מועמדים העונים על הדרישות ואשר צירפו תעודות המעידות על השכלה וניסיון 

 יועברו להיבדק על ידי הוועדה.

 

יישלחו  אף ביותר המתאימיםהבחינה תהיה רשאית לקבוע כי המועמדים  וועדת .3

רשאית לעשות כל בירור נוסף  עפ"י שיקול  תהיהאף הבחינה  עדתוו למבחן התאמה.

 .תהבלעדי הדעת

 

 .מועמד באף לבחור שלא רשאי האיגוד .4

 

 .כאחד וגברים לנשים מיועד אך, בלבד נוחות מטעמי זכר בלשון נכתב

 .12:00בשעה  31.3.22תאריך אחרון להגשה: 

 

 


