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 +חיצונימכרז פנימי

 שרוןתיות מרחב תש ית/פקח :תפקידה שם

 שרון מרחב ת/כפיפות: מנהל

 מחוזי ממונה תשתיות: כפיפות מקצועית

 /221211040: מס' משרה

   11-9תחום דרגות 

 מותנה תקציב

 
 תיאור תפקיד:

 
     ורות טבע, גנים פיקוח על עבודות תשתית ופיתוח, במטרה למזער ולצמצם את הנזקים הנגרמים לשמכללי: 

 לאומיים, ערכי טבע, נוף ומורשת.
 

 מהות התפקיד:
  .ריכוז תחום התשתיות במרחב .1

איתור חלופות החל משלב התכנון ועד לסיום הביצוע בשטח לרבות ליווי תכניות הפיתוח והתשתית,  .2

 להקטנת נזקים ומעקב אחר ביצוען.

מעקב אחרי יישומן בתיאום עם גורמי המטה קביעת דרכי שיקום השטח לאחר סיום ביצוע העבודות ו .3

 במחוז.

אכיפת מכלול החוקים וההסמכות המסורות לפקחי הרשות, מניעת עבירות, תפיסת עבריינים והבאתם  .4

 לדין.

, שפכים, תפיסות מפגעי פסולת -והנוף טיפול במפגעים סביבתיים המשפיעים על משאבי הטבע איתור ו .5

 מים, רעלים, תעשיות.

סוק, לרבות פיקוח על ערכי טבע יפיקוח האזורי במכלול תחומי העהמרחב, ובכללן ה סיוע למשימות .6

 הישיר.בתאום ובאישור הממונה  אכיפה בנושאי עבריינות טבע, ומורשת

 הממונה הישיר. הנחייתכל מטלה נוספת בהתאם לאופי התפקיד ועפ"י  .7

 
 :תנאי סף -דרישות
ניהול משאבי טבע וסביבה, גיאוגרפיה, תחומים הבאים: תואר ראשון באחד ה -תיאקדמ          : השכלה

 .או כל תחום רלוונטי  אחר  ארכיאולוגיה היסטוריה,, יולוגיה, לימודי א"יב
 שפת אם, אנגלית וערבית יתרון עברית ברמתשפות:               
 GISשליטה ביישומי אופיס. עדיפות לידע ב יישומי מחשב: 

קיים או עומד בתנאים לקבלת רישיון לנשיאת נשק)תהליך קבלת  -וג ב, נשיאת נשקנהיגה סרישיונות:          
 רישיון יבוצע לאחר קבלת התפקיד(

שנים  5ובתנאי שיתחייב להשלים את התואר בתוך  שנים בניהול או בעבודת שטח  3ניסיון של  בעל  מועמד פנימי           
   ממועד תחילת התפקיד וזאת בתיאום עם הממונה הישיר.

 , רקע בהנדסה עבודות עפר וגינוןודת שטח או בעבודה בעלת רקע דומהבעבשנים  3 :ניסיון           
 

 
"עובדים שאינם עומדים בתנאי הסף המפורטים למשרה, יוכלו להגיש מועמדותם למשרה, ואולם אין בכך כדי 

ותם למשרה. בחינת מועמדות למשרה של עובדים אשר אינם עומדים בתנאי הסף, תיקבע להתחייב לבחינת מועמד
 ע"י ועדה ממיינת מיוחדת שנקבעה לצורך זה בהסכם הקיבוצי"
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 דרישות כלליות:
 

, יוזמה, סקרנות, יצירתיות נושא בפני קהל, מיומנות בהצגת בכתב ובעל פה,כושר ביטוי , תועצמא :כישורים
יכולת , שיתוף פעולה בעבודת צוות, דיוקשטח ואכיפת חוק, יחסי אנוש טובים, ודת , בעבאסרטיביות

 הכרות / עבודה עם כלי צמ"ה. ראיה מערכתית, ומפות לרדת לפרטים, ידע בקריאת תכניות
 ידיעת הארץ, טבע ומורשת, -י הרשותידע בתחומאחריות אמינות, שירותיות, ייצוגיות,   :כללי

 מטרות הארגון, יכולת עמידה בלחציםהות עם הזד                 
 תחייבות למקום מגורים באזור ה, עבודה בשעות לא שגרתיות, עבודת שטח ונסיעות מרובות דרישות נוספות:

 היעדר רישום פליליהמרחב, 
 
 

למילוי טופס הגשת מועמדות יש להיכנס ללינק 

https://payroll.malam.com/Salprd3Root/faces/candidates4550 

 10.2.2022חמישי, ט באדר ב', ניתן להגיש מועמדות עד ליום 

הרשות תפעל למתן העדפה מתקנת למועמדים מקרב קבוצות הזכאיות לייצוג הולם, של בני האוכלוסייה האתיופית 
 שישנם, כאשר הם בעלי כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.ואנשים בעלי מוגבלות ככל 
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