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 מנהל/ת אגף שפ"ה 

 100%היקף המשרה: 

  משרד הפנים.בכפוף לאישור שכר בכירים  חוזה אישי / מח"ר  /המהנדסים דרוג   40-42 מתח דרגות:

 מנכ"ל המועצה. כפיפות ניהולית: 

 

 תיאור התפקיד:

 : ניהול תחום שיפור פני המועצה )שפ"ה(, לטיפוח ושמירת חזות המועצה ורווחת התושב. ייעוד

גיבוש תכנית עבודה  -יישום מדיניות הרשות הנוגעת לאיכות סביבת החיים הקרובה של תושביה הכוללת •

גורמים הנוספים, בקרה על יישום לרבות הקצאת תקציב בתיאום עם מנהלי היחידות והליחידות השונות 

 חו"ת וסיורים בשטח. ע באמצעות פיקוח תקציבי, ניתוח דוכניות העבודה תוך קביעת מדדי ביצות

מענה מענה לספקים ו, פיקוח ובקרה על הקבלנים תוך יקטלמימוש הפרו כתיבת מכרזים והכנת כתב כמויות

 ציבור בתחום איכות הסביבה. לפניות

 ניהול פרויקטים התורמים לשיפור איכות סביבת החיים הקרובה של התושב.  

 .גיבוש תכניות עבודה בתחומי ניקיון תברואה ומחזור –ניהול מערך התברואה והווטרינריה ברשות  •

קידום חקיקה ואכיפת חוקי העזר לשמירה על רמת גהות נאותה, פיקוח ומעקב אחר ביצוע שירותי ניקיון  

הסדרת סילוקם לאתרי המחזור והטמנת אשפה מורשים. זם פסולת וגשוטפים לרבות שירותי איסוף אשפה 

 קידום המודעות להליכי רישוי וטרינרי לרבות הסדרת חיסוני חיות מחמד והטיפול בהן.

 רשות בשיתוף גופי התכנון השונים.גיבוש תכניות פיתוח חזות ה -הטיפול בחזות הרשות ניהול  •

 .פיקוח ומעקב אחר תחזוקה שוטפת של שטחים, מבנים ומוסדות ציבור  ברשות

ווידוא אחזקה תקינה של רשת מאור רחובות, רשת הרמזורים ושטחים ציבוריים ברשות, קידום אחזקה  

 מדרכות ומתקנים נוספים העומדים לרשות התושב. מונעת של כבישים,

ייזום וביצוע פרויקטים לקידום איכות   –חסכון במשאבים, בריאות וקיימות  -ניהול תחום איכות הסביבה •

 הסביבה בכל המישורים והובלת תחומים המתבקשים לאור צרכי הרמה הארצית והשלטון המקומי. 

 ייזום פתרונות להתמודדות עם מפגעים תברואתיים וסיכונים בריאותיים. 

 הגורם הרשות לממשקי העבודה והכוונה מקצועי מול המשרד להגנת הסביבה. 
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 דרישות התפקיד:

 
 תנאי סף: 

 
 ידע והשכלה: 

 
בעל תואר אקדמי, שנרכש במוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת  •

תארים אקדמיים בחוץ לארץ. יתרון לתואר אקדמי בתחומים הנדסה, תכנון, אדריכלות, אגרונומיה, מינהל 
 עסקים או מינהל ציבורי. 

ברשויות המקומיות, לא יאוחר משלוש מנהל השפ"ה יחויב לסיים בהצלחה קורס להכשרת מנהלי שפ"ה  •
 .שנים מתחילת מינויו. עדכון שכרו מותנה בסיום הקורס כאמור

 
 :ניסיון מקצועי

 

שנים לפחות באחת או יותר מהתחומים הבאים: אחזקה, לוגיסטיקה, איכות הסביבה,  3ניסיון מקצועי של  •
 פיקוח ובקרה, תברואה, פיתוח תשתיות, תכנון עירוני.

ים לפחות, או עובדים לפחות, כאשר על תקופת הניהול לעלות על משך זמן של שנתי 3ניסיון בניהול של  •
 שנים לפחות.  3ומעלה, למשך  37-39כהונה במגזר הציבורי במתח דרגות 

 
 מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד: 

 
 עבודה מול גורמים רבים ברשות ומחוצה לה.  •
  עבודה בשעות בלתי שגרתיות. •

 נסיעות מרובות ברחבי הרשות.  •
 ריבוי משימות הדורשות מענה בקדימות גבוהה. •

 
 דרישות נוספות: 

 

 כושר הבעה בכתב ובעל פה ברמה גבוהה -שליטה בשפה העברית •

 office שליטה טובה במחשבים ובישומי  •

 רישיון נהיגה בתוקף •
 

 מאוישת ע"י מ"מ ההמשר
 חודשים והמשך איושה בכפוף למציאת מקורות מימון  ע"י הרשות המקומית. 12איוש המשרה הינו לתקופה של 

 המודעה פונה לנשים וגברים כאחד
מ.א אלקסום מעודדת שילובם של עובדים בעלי מוגבלויות העומדים בתנאי הסף לתפקיד ולהם תינתן עדיפות וזאת 

 . 15, תיקון מס' 1998מכוח חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות התשנ"ח 
ותעודות  טפסים להגשת מועמדות להוריד מאתר המועצה,  את הטפסים יש להגיש בצרוף קורות חיים, אישורי העסקה

   HR@alqasoum.org.ilבמועצה או למייל:  10רלוונטיות ולמסור במח' כ"א ומשאבי אנוש קומה 
 12:00 שעה :___04/07/2020__ עד לתאריך : 

 08-6796108  –פרטים לבירור 
 

 


