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 מועצה מקומית גדרה
 מנהל/ת מח' שפע לתפקיד חיצונימכרז 

, 1977-לצו המועצות המקומיות )נוהל קבלת עובדים לעבודה( תשל"ז 40בהתאם לסעיף 
 נמסרת בזאת הודעה על משרה פנויה.

 
 19/02כ"א מס'  מכרז

 
 מנהל/ת מח' שפע.:  תואר המשרה

 
 המח"רדירוג  40-38   דרגה :

 או דירוג המהנדסים/הנדסאים   
 חוזה אישי בכפוף לאישור משרד הפניםאו    

 
 משרה %010   :שיעור המשרה

 
 תאור התפקיד:

 ניהול תחום שיפור פני העיר )שפ"ע( ברשות, לטיפוח ושמירת חזות העיר ורווחת התושב.
 

 תחומי אחריות:
במסגרת  לאיכות סביבת החיים הקרובה של תושביהבנוגע יישום מדיניות הרשות  .1

 .אחריות המחלקה

 ניהול מערך הווטרינריה ברשות. .2

 ניהול מערך הגינון וחזות היישוב. .3

 .תחזוקת התשתיות והבניה הציבוריתניהול תחום  .4
 

 :המשרהדרישות 
 

המועצה להשכלה גבוהה או בעל/ת תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי  :השכלה
 .שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחו"ל

 או

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

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

 או
 .18לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות לאחר גיל אישור 

 מעבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל.
 שתיים מתוך שלוש בחינות אלה יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר.

 
ת אגרונומיה, מינהל עסקים תואר אקדמי בתחומים הנדסה, תכנון, אדריכלובעלי יתרון ל

 או מנהל ציבורי.
  



 
 
 
 

מנהל/ת השפ"ע יחויב/תחויב לסיים בהצלחה קורס : קורסים והכשרות מקצועיות
להכשרת מנהלי שפ"ע ברשויות המקומיות, לא יאוחר משלוש שנים מתחילת מינויו/ה. 

 עדכון שכר מותנה בסיום הקורס כאמור. 
 

  :ניסיון מקצועי
שנים לפחות  3ניסיון מקצועי של  -  תואר אקדמי או השכלה תורנית כאמור לעילעבור בעל 

באחד או יותר מהתחומים הבאים: אחזקה, לוגיסטיקה, איכות הסביבה, פיקוח ובקרה, 
 תברואה, פיתוח תשתיות, תכנון עירוני.

 
 שנים לפחות באחד או יותר מהתחומים הבאים: אחזקה, 4ניסיון מקצועי של  –הנדסאי 

 לוגיסטיקה, איכות הסביבה, פיקוח ובקרה, תברואה, פיתוח תשתיות, תכנון עירוני.
 

שנים לפחות. באחד או יותר מהתחומים הבאים: אחזקה,  5ניסיון מקצועי של  –טכנאי 
 לוגיסטיקה, איכות הסביבה, פיקוח ובקרה, תברואה, פיתוח תשתיות, תכנון עירוני.

 
  :יסיון ניהולינ
 

עובדים לפחות, כאשר על תקופת הניהול לעלות על משך זמך של  3בניהול של ניסיון 
ומעלה למשך שלוש  37-39שנתיים לפחות או כהונה במשרה במגזר הציבורי במתח דרגות 

 שנים לפחות.
 

 מאפיינים ייחודיים לתפקיד:
 .עבודה מול גורמים רבים ברשות ומחוצה לה .1

 .עבודה בשעות בלתי שגרתיות .2

 .בות ברחבי הרשותמרונסיעות  .3

 .ריבוי משימות הדורשות מענה בקדימות גבוהה. .4

 יכולת מתן שירות בשגרה ובחירום. .5
 

 .מנכ"ל הרשות המקומית :כפיפות

 
 .12:00בשעה  27.06.2019עותקים עד תאריך  5 -בקשה למועמדות יש להגיש ב

 טפסים להגשת המועמדות ניתן לקבל בלשכת מנכ"ל המועצה.
 08-8593550חנה טסלר, טלפון ישיר:  –אשת קשר 

 
 ההודעה מיועדת לנשים וגברים כאחד.הבהרה: 

 
 ,רב בכבוד                 
 יואל גמליאל               

 ראש המועצה                                                                                      
 
 


