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 נימיפמכרז 

 סגן/ית מנהל האגף המוניציפאלי במועצה האזורית שער הנגב
 (כאחד נשיםל)המשרה מיועדת לגברים ו

 

 :תיאור התפקיד

 :סיוע בהתווית וביצוע מדיניות הרשות המקומית בתחום האגף המוניציפאלי .1

והובלת מחלקות ותפקידים מוניציפאליים, ביניהם;  , תכנון מדיניותסיוע למנהל האגף בניהול .1.1
תברואה, גינון, פינוי אשפה, איכות הסביבה, רישוי עסקים, שירותי דת, שירות וטרינרי, טיאוט 

 .רחובות, פינוי גזם

 פיקוח, בקרה ומעקב על ביצוע העבודה השוטפת באגף. .1.2

 ניהול ישיר של פרויקטים בתחום הגינון. .1.3

 ולתושבים בתחומים המוניציפאליים.סיוע לישובים  .1.4

 סיוע בייזום מהליכים ופרויקטים בתחומים המוניציפאליים. .1.5

 עבודה שוטפת מול קבלנים בתחומים המוניציפאליים. .1.6

אשר המעסיק יחליט שהינו בתחום אחריות  האגף המוניציפאליכל נושא אחר בתחומי עיסוק  .1.7
 .הן בהיבט הביצוע והן בהיבט הניהול המשרה

 ח סביבתי: פיקוח ואכיפה בתחום איכות הסביבה בתחום השיפוט של הרשות:וקיפ .2

 ביצוע מדיניות האכיפה של הרשות לרבות פיקוח שוטף בשטח וביצוע חקירות. .2.1

 תיאום עבודה עם התביעה העירונית וגורמים נוספים, ומתן עדות בבתי משפט. .2.2

 וח נוספים וביצוע מבצעי אכיפה.תיאום עם גופי פיק .2.3

 יקוח חנייה וחוקי עזר: פיקוח ואכיפה של חוקי העזר העירוניים:פ .3

 בקרה ואכיפה של חוקי העזר העירוניים. .3.1

 בקרה ואכיפה של חוק עזר חנייה )העמדת רכב וחנייתו(. .3.2

 שמירה על הסדר הציבורי. .3.3

 .מנהל האגף המוניציפאלי: ארגונית כפיפות

 :התפקידדרישות 

בעל תואר אקדמי, שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה : השכלה .1
 מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ.

 או
 .2012-לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג 39הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף 

 או
 יורה"( לפי אישור הרבנות הראשית לישראלתעודת סמיכות לרבנות )"יורה 

 או
ומעבר שלוש  18אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות אחרי גיל 

בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל )שתיים משלוש הבחינות 
 יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר(.

סיים בהצלחה הכשרה מתאימה בתחום הסמכויות שיהיו נתונות לו בהתאם לחוק הפקח יחויב ל .2
סמכויות פקחים(, כפי שהורה השר בהסכמת השר לביטחון  –פה סביבתית יהרשויות המקומיות )אכ

 פנים, ולפי החיקוק שעל ביצועו הוא יפקח, כפי שהורה השר בהסכמת השכר הממונה על אותו חיקוק.
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  :ניסיון מקצועי .3

: ארבע שנות ניסיון בתחומי העיסוק של עבור בעל תואר אקדמי או השכלה תורנית לעיל .2.1
 המשרה.

 : חמש שנות ניסיון בתחומי העיסוק של המשרה.עבור הנדסאי רשום .2.2

 : שש שנות ניסיון בתחומי העיסוק של המשרה.עבור טכנאי רשום .2.3

 ות ישירה.: שנת ניסיון בניהול צוות עובדים מקצועיים בכפיפניסיון ניהולי .3

 :דרישות נוספות .4

 בעל כשירות רפואית מתאימה וכושר גופני מתאים לתפקידי אכיפה. .4.1

מתנגדת  חודשים מפניית הרשות המקומית כי אינה 3ודיע בתוך תרישום פלילי: משטרת ישראל  .4.2
 להסמכתו מטעמים של ביטחון הציבור, לרבות בשל עברו הפלילי.

 רישיון נהיגה בתוקף. .4.3
 

 :העשייה הייחודיים בתפקידמאפייני 

 ייצוגיות. .1

 שירותיות. .2

 סדר וארגון. .3

 .ופתרון בעיות יכולת הובלה .4

 עבודה בשעות בלתי שגרתיות. .5

 עבודה בחירום. .6

  :נדרשים כישורים אישיים

 , מרץ ופעלתנות.אמינות ומהימנות אישית, מיומנות טכנית ותפיסה מכנית :תכונות אישיות

יכולת קבלת החלטות, כושר ניהול עובדים והנעתם, כושר עבודה בצוות, יכולת ארגון תכונות ניהול וארגון: 
 ותכנון, יכולת תיאום, פיקוח ובקרה, סמכותיות, נשיאה באחריות, קיום וטיפול יחסים בינאישיים.

 :מסגרת העבודה

 משרה. 100%היקף משרה: 
 .מידיתחילת עבודה: 

 בדרוג המנהלי. 11-9 :מתח דרגות

 .תינתן עדיפות לאנשים עם מוגבלות

 
 

 12:00בשעה _15.8.19ניתן להגיש קורות חיים עד לתאריך 
 sng.org.ildrushim@: בבניין המועצה או בדוא"ל כוכי פנקרלידי 

 
 

, ומסמכים המעידים על ניסיון תצלומי תעודות רלוונטיות, המעוניינים ימלאו שאלון בצירוף קורות חיים
  את הטפסים ניתן לקבל בבניין המועצה או באתר המועצה תחת דרושים.

 הצעות שאליהן לא יצורפו המסמכים הדרושים לא ייענו.
המועמדים המתאימים יוזמנו לראיון בפני ועדת בחינה. הועדה תחליט על הפניית מועמדים למבחן 

 התאמה מקצועי.
 
 

 הנגב שער -משאבי אנוש 


