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 יחידת גנים ונוףמנהל       

 

 :בתנאים כדלקמן משרה פנויההמועצה האזורית "שדות נגב" מודיעה בזאת על 
 

 יחידת גנים ונוף מנהל  - תואר המשרה. 1

 50%    -היקף משרה. 2

 מנהלת אגף מוניציפאלי   -כפיפות. 3

 : מידי תחילת עבודה. ומוסדותיהרית "שדות נגב" יישוביה במועצה אזו  -מקום העבודה. 4

 כפוף לאישור  משרד הפנים.בכירים ו/או שכר  38-40דירוג מינהלי או המח"ר  -הדירוג והדרגה. 5

 

    -תיאור התפקיד. 6

 גנים ונוף ברשות  תחוםניהול 

ובניית תכניות עבודה תקופתיות של היחידה בתחום לטווח הקצר והבינוני ופיקוח על ביצוען תכנון  .א

 וכל דבר שיידרש ע"י הממונים. ויישום המדיניות בתחום

ובכלל זה פיקוח על עבודת  המתנהלים ברשותהגינון ניהול מעקב אחר מכלול המשימות בתחום  .ב

 היישוב ו/או המועצה או הוועד המקומי.כלל הגננים המועסקים ביישובי המועצה הן ע"י 

 מעקב ודיווח על ביצוע על פי תכניות העבודה השנתיות .ג

  .הפקת דו"חות חודשיים ותקופתיים להנהלת הרשות .ד

  .תיאום גורמי פנים וחוץ ביניהם קבלני הגינון .ה

 אחראי על פיתוח ותחזוקה שוטפת של כל הגינות הציבוריות ושטחי הגינון ברשות .ו

  .אחר טיפול בפניות טיפול ומעקב .ז

 חלוקת משימות, הנחיה ופיקוח על ביצוען על ידי כלל עובדי היחידה וקבלנים חיצוניים .ח

עריכת  ,)כולל ביצוע השוואות מחירים)הכנת מכרזים והתקשרויות עם ספקים וקבלנים בתחום  .ט

ם בהתאם ובדיקת אומדנים, בדיקת כתבי כמויות, מעקב ופיקוח על הביצוע, התקציב ולוחות הזמני

 לחוזה ועל חשבונות הקבלנים

 .מה ופיתוח של גנים חדשיםהק .י
 

 תנאי סף

  השכלה -דרישות התפקיד. 7

שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או שקיבל הכרה  בעל תואר אקדמי

מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ. בעלי תואר אקדמי באדריכלות נוף או באגרונומיה 

  .יתרון –

-לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים ,התשע"ג 39מוסמך בהתאם לסעיף  או הנדסאי או טכנאי

2012.  

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

ומעבר  21בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות אחרי גיל  או אישור לימודים בתכנית מלאה

שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל (שתיים משלוש 

 .)הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר
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     ניסיון   

  

  :ניסיון מקצועי

שנים לפחות בתכנון,  5ניסיון של  –או השכלה תורנית כמפורט לעיל  עבור בעל תואר אקדמי

 נוף אחרים בהיקפים משמעותיים. ניהול ביצוע ותחזוקה של גנים ציבוריים ואתרי

 שנות ניסיון כאמור לעיל. 6 –רשום  עבור הנדסאי

 שנות ניסיון כאמור לעיל. 7 –מוסמך  עבור טכנאי

 

 יתרון –הגינון והנוף השתלמויות מקצועיות בכל תחומי 

 

 : ניסיון ניהולי

 ניסיון ניהולי של צוות עובדים בכפיפות ישירה של שנה אחת לפחות

 

  OFFICE-היכרות עם תוכנות ה יישומי מחשב:

 

 מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד 

 א. יכולות ארגון, תיאום ובקרה

 ב. יכולת לעבוד באופן עצמאי

 גורמי פנים וחוץג. יכולת עבודה בצוות עם 

 ד. יחסי אנוש טובים וייצוגיות מול תושבים ובעלי עסקים

 ה. סמכותיות

 ו. כושר מנהיגות ויכולת הובלה

 

או בנייד , 08/9938949איילת קלימי , מנהל אגף מוניציפאלי, מגב' ניתן לקבל      -פרטים נוספים. 8

 בשעות העבודה המקובלות. 054/5330752

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

את  WWW.SDOTNEGEV.CO.ILלהוריד מאתר האינטרנט של המועצה בכתובת ניתן  את טופס הפניה

סגורה פרטי הממליצים ניתן להגיש במעטפה וקורות חיים, המלצות, תעודות ומסמכים בצירוף  הפניה

לא יאוחר  tenders@sdotnegev.org.il זים שנמצאת במשרד מזכירות המועצה או במייל לתיבת המכר

 . 15:00בשעה   תשפ"ב 26/6/2022כז' סיוון ראשון  וםמי

 .)פניה שתגיע ללא תעודות מתאימות לא תטופל)
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 הערות :

 תינתן עדיפות למועמד המשתייך -2021התשפ"א  (מכרזים לקבלת עובדים).בהתאם לתקנות העיריות  1

 אם המועמד( חדשים ,בעלי מוגבלויות ,עולים מאתיופיהחרדים ,עולים ) לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם

 הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים .

 

 .בכל מקום בו מפורט תיאור תפקידים בלשון זכר ,הכוונה גם ללשון נקבה .הזדמנות שווה ניתנת לאישה 2

 ולגבר ,בעלי כישורים מתאימים להתמודדות על אותה משרה.

 

ת שימצא /שתימצא מתאים /מה למלא המשרה המוכרזת ,אפשר שיידרש /שתידרש לעבור /.מועמד  3

 התאמה. מבחן

 

.מינוי המועמד /ת יהיה בכפוף להיעדר ניגוד עניינים בין מילוי התפקיד ע "י המועמד /ת לבין ענייניו  4

,הנחיות וחוזרי מנכ"ל האחרים ובכפוף לסייגים להעסקת קרובי משפחה ;בהתאם להוראות הדין  ענייניה/

 משרד הפנים . של

 

 .מודגש בזאת כי המועצה שומרת על זכותה לבצע מיון מוקדם לצורך בחינת עמידה בתנאי הסף. 5

 

 לפי סימולציה שתוצג במעמד המכרז.(ברוטו) .שכר משוער למשרה6

                                                                                                                        

 

 בכבוד רב

 

 חדאד-נורית כהן                

 מזכירת  המועצה

 

                ראש המועצה                                                –העתק: מר תמיר עידאן 
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