
פומבי-קיבוצי100855:מכרז מספר

81122695,81122696.:מס' המשרה
מרכז/ת בכיר/ה (חיזוי שיטפונות והצפות)  2 - משרות.:תואר המשרה

אגף מים עיליים והידרומטאורולגיה:היחידה
ירושלים:המקום
הרשות הממשלתית למים ולביוב:המשרד
דרגה 39 - 41 דירוג 12 מהנדסים.:הדרגה

100 אחוז:חלקיות
ייקבע בהמשך:טווח שכר

תאור התפקיד :      

מתן שירותי חיזוי במסגרת המרכז הלאומי לחיזוי שיטפונות והצפות.
כתיבה ופרסום סקירות מיוחדות, תשקיפים, תחזיות והתרעות, אחריות על כתיבת

דוח סיכום אירועים ודוח תחקיר.
קיום קשרי עבודה רציפים עם השירות המטאורולוגי והשתתפות בדיונים סינופטיים

יומיים.
קיום קשרי עבודה עם לקוחות מרכז החיזוי: גופי ממשל חירום והצלה, רשויות

ניקוז, שלטון מקומי.
השתתפות בשיחות ודיונים עם גופי החירום ונציגות במרכזי חירום, תפיסת כוננות

טלפונית בעונת המשקעים, השתתפות בתרגילי מזג אוויר ארציים.
ניהול מערך איסוף נתונים ותמיכה בפיתוח המודלים וכלי החיזוי.

ביצוע עבודות הידרולוגיות בתחום חיזוי השיטפונות והצפות.
מעקב אחר הספרות המקצועית ופעילותם של מרכזי חיזוי נוספים לשיפור שיטות

העבודה והתחזית.
ביצוע מטלות נוספות בהתאם לצורך ולפי דרישות הממונה.

דרישות המשרה:

השכלה:
------

השכלה אקדמית - תואר שני באחד או יותר מהתחומים הבאים: מדעי הטבע, מדעים
מדויקים, מדעי כדור הארץ, מדעי האטמוספירה, גיאולוגיה, הידרולוגיה,

גיאוגרפיה פיסית, מדעי קרקע ומים.
ניסיון :

--------
ניסיון מצטבר של שנתיים (לפחות) במהלך 5 השנים האחרונות, באחד או יותר

מהתחומים הבאים:
מתן תחזיות מטאורולוגיות של משקעים.

ניתוח נתונים הידרולוגיים של מים עיליים.
תפקיד אחראי/ת משמרת ביחידת חיזוי בצה"ל.



כישורים ונתונים רצויים:
-----------------------

התמחות בתחומי המים העיליים
GIS ניסיון במערכת

ידע בשפות תוכנה ו/או בעיבוד נתונים מתקדמים.
כושר ביטוי גבוה והצגה מול קהל.

יכולת עמידה בתנאי לחץ.
יחסי אנוש טובים, יכולת לעבוד בצוות, כושר תאום וארגון.

ידיעת השפה העברית והאנגלית ,כדי ביטוי בכתב ובעל-פה.
הערה:
-----

במזג אויר פעיל ובהתאם לצורך, העבודה תתבצע במשמרות 24/7 הכוללות גם לילות,
ימי שישי, שבת וחג.

הערות:

במועדים בהם נדרשת הפעלה מבצעית של המרכז הלאומי לחיזוי שיטפונות והצפות,
מקום העבודה יהיה במשרדי השירות המטאורולוגי, בית דגן.

אומדן טווח השכר המפורט להלן הוא השכר הצפוי במונחי ברוטו, לעובד שייבחר
למשרה ובכפוף לדרגה שבה ישובץ בתוך מתח הדרגות.

קביעת דרגה בתוך מתח הדרגות של המשרה תעשה עם תחילת העסקת העובד שייבחר
לתפקיד במשרד בהתאם לנתונים התעסוקתיים של המועמד (כגון ניסיון רלבנטי

והשכלת העובד) ובכפוף למתווה המומחים של רשות המים.
אומדן טווח השכר מתייחס לשני אומדני שכר:

הערך הנמוך בטווח השכר 16371 ש"ח מתייחס לדרגה התחילית שבמתח הדרגות של
המשרה (205) והוא כולל את שכר היסוד - 13451 ש"ח ורכיבי שכר משתנים"( ביצוע

15 שעות נוספות)והחזרי הוצאות ותשלומים שנתיים אחרים.
הערך הגבוה בטווח השכר - 20208 ש"ח מתייחס לדרגה הגבוהה ביותר במתח הדרגות

של המשרה (230) והוא כולל את שכר היסוד (16992 ש"ח) + "רכיבי שכר משתנים"
(ביצוע 15 שעות נוספות), החזרי הוצאות ותשלומים שנתיים אחרים.

הבהרות:
"רכיבי השכר המשתנים"-  מדובר ברכיבי שכר שהינם תלויי ביצוע בפועל

והמשולמים על בסיס דיווח חודשי כגון גמול עבודה בשעות נוספות, החזרי הוצאות.
רכיבים אלו הם בגדר פררוגטיבה של המעסיק, ועל כן ניתנים

לשינוי מעת לעת בהתאם לצרכי המערכת.
אומדן השכר מתייחס למצב שבו  עובד מבצע את מכסת השעות הנוספות. מובן שככל

שהעובד לא יבצע בחודש מסוים ש"נ או יבצע כמות מופחתת של ש"נ מהמכסה שאושרה,
השכר שישולם לו יהיה נמוך מאומדן השכר בהתאמה.

המדינה אינה מתחייבת לתשלום אומדן השכר, ולא תתקבלנה טענות של



מועמד/ת ששובץ במשרה, בגין פער שיווצר בין השכר בפועל לבין אומדן השכר
או בשל שינויים בשכר, ככל שיהיו.

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 : יב' באב, תשפ"ב (09/08/2022)

היום האחרון להגשת בקשות למכרז זה הוא : יט' באב, תשפ"ב (16/08/2022)



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. 
  
 


