
 

 מנהל מחלקת חופים וגינוןהגדרת תפקיד 

 

 סוג תפקיד: 

 התפקיד אינו מוגדר בחקיקה.

 מנהל מחלקת חופים וגינון: תיאור התפקיד

, הקיים הדין להוראות בהתאם ,המקומית הרשות בתחום  רזיםמוכ רחצה מקומות ניהולייעוד: 
 .מדיניות הרשות המקומית בתחום הגינוןגיבוש, התווית וביצוע ו

 תחומי אחריות:

 וגינון.  הרחצה תקציב ניהול .1
קבלני כח אדם, שירותי הצלה, קבלני ניקיון, פקחי חופים, מחלקה. )ה עובדי צוות ניהול .2

 גינון ואחרים(.
 . בים הרחצה הסדרת .3
 פיקוח ובקרה על ביצוע העבודה השוטפת של המחלקה. .4
 .הרחצה בחופי ובטיחות הנחיה שילוט לנוהל בהתאם ,רחצה בחופי שילוט על בקרה .5
 .המוכרזים הרחצה חופי להפעלת הנוגעים דוחות הכנת .6
 מעקב אחר קיום ומימוש ההסכמים והוראות הדין עם מפעילי חוף אחרים. .7
 ביצוע ויישום של תוכנית החומש של הרשות בנושאים אשר בתחום המחלקה.  .8
 הגינון.ו מי החופיםבתחו הרשות ארגון וביצוע של מדיניותהגדרת מטרות, תכנון,  .9

 פיקוח על עבודת קבלן הגינון. .10
 ביצוע פרויקטים בתחום פיתוח הגינון. .11

 פירוט הביצועים והמשימות העיקריות, הנגזרים מתחומי האחריות:

 המחלקהניהול התקציב של  .1

 הכנת תקציב בהתאם לצרכים משתנים. .א
 תכנון מול ביצוע. בקרה תקציבית שוטפת לרבות .ב
 פיקוח על ביצוע עבודות על פי ההנחיות/ תכניות. .ג
 ניהול התב"ר )תקציב בלתי רגיל(. .ד

 והגינון צוות עובדי הרחצהותפעול ניהול  .2
 

 תכנית עבודה שנתית לעובדי הרחצה והגינון. הכנת .א
 אחריות ניהולית ותפעולית על תחום החופים, גנים ונוף. .ב
 הציבור, הגנים והחופים.אחריות על ניקיון שטחי  .ג
 תכנון תכניות עבודה שנתית ובקרה על ביצוע התכנית בפועל. .ד
   הגינון ושטחי הציבוריות הגינות כל של שוטפת ותחזוקה פיתוח על אחריות .ה
 בפועל. ויישום עבודה נהלי קביעת,והגינון מפקחי החופים עם שבועיות ישיבות .ו
 שנקבע. מים""פחת  -ל מעקב וביצוע   השקיה במערכות טיפול .ז
 בשוטף. המחלקה עבודת  על ואיכותית תקציבית תפעולית, ניהולית, בקרה .ח
 בכלל.וצמחייה בפרט עונתיים  בשתיליםהגינון,  קבלני עלהפיקוח  הפעלת .ט
אחריות  בתחומיי ומטרדיםמפגעים על  למוקד תושביםבפניות הטיפול  אחר ומעקב טיפול .י

 המחלקה.
 בחירה והתאמה של השתלמויות והכשרות לצוות העובדים, והוצאתן לפועל. .יא
 הממונים. ידי-עלשתוטל  נוספתמטלה כל  .יב

 הסדרת הרחצה בים  .3

 עבודה שוטפת מול הממונה על הסדרת מקומות רחצה במשרד הפנים. .א
 הפעלת הפיקוח על מפעילי חוף אחרים .ב
 מנהלי תחנות ההצלה והמצילים בחופים.בקרה על עבודת  .ג
פיקוח על קיום הסמכה מתאימה לבעלי התפקידים הפועלים בחופים )מצילים, פקחים,  .ד

 ומגישי עזרה ראשונה(.   
 איתור מצבים המצריכים פתרון בצורת חוק עזר עירוני. .ה
 , בהיבטים הקשורים בהצלה.חוקי עזרייעוץ לגורם המשפטי בתהליך כתיבת  .ו
  לממונה במהלך הכתיבה ולפני פרסום החוק.דיווח  .ז

 



 

2 

 בקרה על שילוט בחופי רחצה בהתאם לנוהל שילוט הנחיה ובטיחות בחופי רחצה  .4

 מעקב אחר עדכונים בחוברת השילוט המפורסמת על ידי משרד הפנים. .א
 וידוא הימצאות ותקינות של השילוט הנדרש בחופי הרחצה. .ב
 חדש בחופי הרחצה.וידוא תיקון שילוט פגום והצבת שילוט  .ג

 חופי הרחצה המוכרזים ותחזוקת הכנת דו"חות הנוגעים להפעלת .5

 בקרה על הכנת דוחות פיקוח יומיים. .א
הכנת דו"ח סיכום עונת רחצה, המכיל את כל ההיבטים הנוגעים להפעלת מקומות רחצה  .ב

מוכרזים: ביטחון ובטיחות, פירוט מקרי ההצלה/ טביעה, שימוש באופנוע ים, הפעלת 
לקחים  כ"א, השתלמויות, נזקים בחוף, אירועים חריגים, דרישות לתקציב השנתי,

 והמלצות לעתיד וכיוצ"ב. 
 וידוא הימצאות דו"ח טביעה/ הצלה וכתיבתו כנדרש על ידי המציל שמנהל תחנת ההצלה. .ג
 תיעוד מקרי הטביעה/הצלה, לרבות מיקום מדויק והשילוט במקום. .ד
והארצי מטעם משרד הפנים )הנחיות משרד הפנים שליחת הדו"חות למפקח המחוזי  .ה

 לפתיחת עונת הרחצה(.
 מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:

 עות עבודה מרובות כולל סופי שבוע ועבודה תחת לחץ.ש .א
 יוזמה, כושר ארגון, כושר פיקוח והנחיה. .ב
 יכולת עמידה בלחצים הנובעים מעומס בעבודה. .ג
 תודעת שירות מפותחת. .ד
 בינאישית טובה לעבודה עם ממונים, עמיתים, קהל פונים וגורמי חוץ.תקשורת  .ה
 נכונות לעבודה בשעות לא שגרתיות, על פי הצורך. .ו

 כפיפות:
 למנהל אגף תפעול.

 תנאים מקדימים למינוי

ידע 
 והשכלה

 השכלה:

בעל תואר אקדמאי שנרכש במוסד המוכר על ידי 
המועצה להשכלה גבוהה או שקיבל הכרה 
מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ 

 לארץ.
 או

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

2012. 
 או

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

 או
אישור לימודים בתוכנית מלאה בישיבה גבוהה או 

ומעבר שלוש  18אחרי גיל בכולל, שש שנים לפחות 
בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת 
הרבנות הראשית לישראל )שתיים משלוש 

 הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר(.
 או

שנות  12במקום הדרישה להשכלה אקדמית 
שנות ניסיון בתחום העיסוק של  8-לימוד לפחות ו

 המשרה המוכרזת.

 מקצועיות :קורסים והכשרות 

בהתאם לצו הסדרת מקומות רחצה )סדרים 
ואיסורים במקומות רחצה מוכרזים(, התשע"ו 

, מנהל החופים יחויב לסיים הכשרת מנהלי 2016
 חופים בתוך שנה מיום מינוייו.

 שפות:
כושר ביטוי בעברית, בכתב ובעל פה, ברמת שפה 

 אם.
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 טובה. -אנגלית
 . OFFICE -היכרות עם תוכנות ה :ותחומי ידע יישומי מחשב

 בתוקף רישיון נהיגה: 

רישום 
 מקצועי

 לא נדרש.
 

ניסיון 
 .מקצועי בתחום שנות ניסיון 3 עדיפות לבעלי מקצועי

ניסיון 
 ניהולי

 .שנות ניסיון בניהול צוות עובדים בכפיפות ישירה 3
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 נספח א- מכרז פנימי/ פומבי לתפקיד מנהל מחלקת חופים וגינון

 תפעול היחידה:
 מנהל חופי רחצה תואר המשרה:

 דרגת 
 המשרה ודירוגה:

 מח"ר/מנהלי 

 100% היקף העסקה:
 פנימי/ פומבי. סוג מכרז:

 תיאור תפקיד:

 וגינון.  הרחצה אתרי תקציב ניהול .1
אדם, שירותי הצלה, קבלני  מחלקה. )קבלני כחה עובדי צוות ניהול .2

 ניקיון, גינון ואחרים(.
 . בים הרחצה הסדרת .3
 פיקוח ובקרה על ביצוע העבודה השוטפת של המחלקה. .4
 ובטיחות הנחיה שילוט לנוהל בהתאם ,רחצה בחופי שילוט על בקרה .5

 .הרחצה בחופי
 .המוכרזים הרחצה חופי להפעלת הנוגעים דוחות הכנת .6
ההסכמים והוראות הדין עם מפעילי חוף מעקב אחר קיום ומימוש  .7

 אחרים.
ביצוע ויישום של תוכנית החומש של הרשות בנושאים אשר בתחום  .8

 המחלקה. 
הגדרת מטרות, תכנון, ארגון וביצוע של מדיניות בתחום האחריות  .9

 של צוות הגינון.
 פיקוח על עבודת קבלן הגינון. .10
 ביצוע פרויקטים בתחום פיתוח הגינון. .11

 תנאי סף:

 השכלה

בעל תואר אקדמאי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או 
 שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ.

 או
לחוק ההנדסאים והטכנאים  39הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף 

 .2012המוסמכים, התשע"ג 
 או

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

אישור לימודים בתוכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות 
ומעבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת  18אחרי גיל 

הרבנות הראשית לישראל )שתיים משלוש הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני 
 איסור והיתר(.

 או
שנות ניסיון  8-נות לימוד לפחות וש 12במקום הדרישה להשכלה אקדמית 

 בתחום העיסוק של המשרה המוכרזת.

 .עדיפות לבעלי תעודה בתחום

 

 הכשרות מקצועיות

בהתאם לצו הסדרת מקומות רחצה )סדרים ואיסורים במקומות רחצה 
, מנהל החופים יחויב לסיים הכשרת מנהלי חופים 2016מוכרזים(, התשע"ו 

 בתוך שנה מיום מינוייו.
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 דרישות ניסיון
 שנות ניסיון בתחום. 3עדיפות לבעלי -ניסיון מקצועי
 .ניהול צוות עובדים בכפיפות ישירהשנות ניסיון ב 3 -ניסיון ניהולי

 דרישות נוספות

 בהתאם לצורך. -שפות 

 היכרות עם תוכנות ה -יישומי מחשב- OFFICE . 

מאפייני העשייה 
 הייחודיים בתפקיד

 .לחץ ועבודה תחת כולל סופי שבוע  שעות עבודה מרובות

 למנהל אגף תפעול כפיפות:

 מינהלה:

  :30.04.20יום חמישי מועד פרסום המכרז 
 :12:00בשעה  14.05.20חמישי   קורות חיים  יש להגיש עד יום 

 במייל לאילה בורבא מנהלת משאבי אנוש

  tamar.co.il-ko@ma  0196688-08או בפקס . 

  :6688837-08אבי כהן מנהל אגף תפעול  איש הקשר לעניין מכרז זה 

  ישנה חובה למילוי שאלון למועמד באופן מלא, שאלון זה ניתן להשיג באתר
 המועצה האזורית "תמר".

 
 ** כל מקום בו מפורט התפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה וההיפך
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