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 שבע בע"מ-ית לפיתוח בארהחברה הכלכל

   2020/550 מכרז פומבי מס'

  שבע-בארנחל מנהל/ת פארק  תפקיד:ל

מדובר בפארק ₪. מיליון  450 -ם בהיקף מתוכנן של כשבע, הינו פרויקט רב שני-פארק נחל באר

בילוי לכל המשפחה ובו נערכים מופעים גדולים לרווחת  תבישראל, המהווה אטרקציי העירוני הגדול

 כלל תושבי הנגב. 

דונם,  5,300החברה הכלכלית מבצעת את פיתוח הפארק שהינו פארק עירוני מודרני בשטח כולל של 

 שבע בתחום העיר.-ק"מ של ערוץ נחל באר 8המשתרע לאורך 

ם מים מלאכותי, אמפיתיאטרון, ספורטק, טיילות, אתרים בפארק מספר עוגנים מרכזיים: אג

דונם של שטחי פארק מגוונים והוקם האמפי  700 -היסטוריים וארכאולוגים ועוד. עד כה פותחו כ

מקומות עמידה נוספים. כמו כן,  4,000מקומות ישיבה ועוד  8,000פארק הגדול ביותר בישראל בעל 

ים והקהל הרחב יכול ית, מדרכות, מסלולי טיולים לאופנבוצעה בפארק הסדרת כבישי גישה, חניו

ליהנות ממתקני משחקים מהיפים והבטיחותיים ביותר. בשטח מתבצעות עבודות להקמת האגם, 

דונם ויהיה לאגם המלאכותי הגדול ביותר בישראל, כאשר המים באגם יהיו  90שיכלול מתחם של 

 מושבים.

התפקיד  תיאור

  ותחומי אחריות

  שוטף, תיאום ובקרה על מערך התפעול והאחזקה של ניהול

 פארק נחל באר שבע, לרבות שטחים נלווים.

  ניהול, מעקב ובקרה אחר מסגרות תקציב הפארק, תהליכי רכש

 והתקשרויות, בהתאם להוראות הדין ונהלי החברה. 

  פיקוח ובקרה על עבודת הגינון, ניקיון, מתקני משחק, ריהוט

 גן, תשתיות.

 רה והנחיית עובדי הפארק וקבלני השירות בתחומי ניהול, בק

 תחזוקה, גינון, שמירה, ניקיון ואבטחה בפארק.

  אחריות על התקשרויות וחוזי שירות, ניהול ספקים ונותני

שירותים חיצוניים לרבות ניהול זכיינים בפארק )מזון, 

 משקאות, הופעות וכיו"ב(.

  בפארק,  שבע והחברה הכלכלית-עיריית באריישום מדיניות

בכל הנוגע להפעלת  ,תיאום ומעקב מול יחידות החברה השונות

 הפארק ותחזוקתו.

  ייזום וניהול אירועי תרבות ופנאי שונים במתחם הפארק, תוך

התנהלות מול הגורמים הרלוונטיים השונים בעירייה ומטעמה 

 ובחברה. 

 .אחריות על טיפול בפניות תושבים בהתאם לנהלי החברה 
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 סףהתנאי 

רשאים להגיש מועמדותם במכרז זה מי שהוא תושב ואזרח ישראל 
 המתקיימים בו התנאים הבאים:

ללא עבר פלילי )על המועמדים להגיש במסגרת הצעתם אישור העדר  .1

 רישום פלילי ממשטרת ישראל(.

בעל תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר באחד מהמקצועות הבאים:  .2

חשבון, מינהל ציבורי, כלכלה, מינהל עסקים, משפטים, ראיית 

הנדסה או תואר אקדמי אחר בתחומי עיסוקה העיקריים של החברה 

 הכלכלית.

 שנים באחד מאלה: 5בעל ניסיון של לפחות  .3

 שנים 5מלש"ח במשך  7.5בניהול מסגרת תקציב של לפחות  .3.1

 אולפחות; 

בניהול פארקים ו/או בפרויקטים ציבוריים גדולים, והכרת  .3.2

מה ואחזקה של פארקים עירוניים מפרטי עבודה בתחום הק

או מטרופוליניים. בדגש על מערכות השקיה ממוחשבות, 

שנים  5תשתיות מים, מערכות אלקטרו מכניות וכו' במשך 

 לפחות; או

תפקיד בכיר בתחום האחזקה / תפעול / ניהול טכני ב .3.3

מלש"ח לפחות והכל  15בתאגיד בעל מחזור כספי שנתי של 

 שנים לפחות. 5במשך 

 בדיקה ואישור חשבונות. ,וכח בהפעלת קבלני משנהמניסיון בעל  .4

 

 כישורים ויכולות

 נדרשים

 .יכולת ניהול, תיאום, בקרה וארגון וראייה מערכתית רחבה 

 .יכולת ניהול מו"מ בדרג בכיר עם גופים ציבוריים ופרטיים 

 .תודעת שירות גבוהה ויחסי אנוש מעולים 

 .יכולת הנעת עובדים 

  בביצוע ועמידה בלוחות זמנים.קפדנות, דיוק 

  ידע בהכנת וניהול תקציבים וניסיון בהכנה, בביצוע ובמעקב

 אחר ביצוע של תכניות עבודה מקושרות תקציב.

 .יכולת הבעה בכתב ובעל פה ברמה גבוהה 

  ,ידע והבנה טכנולוגיים וניסיון בעבודה על מערכות מחשב
  Office ,MS Projectהיכרות טובה עם תוכנות שליטה ובקרה ו

  גמישות בשעות העבודה ונכונות לעבודה מאומצת ובשעות לא
 שגרתיות.

 .יכולת עמידה בלחצים 
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 דרישות נוספות

  חובה –רישיון נהיגה בתוקף. 
  יתרון. –ניסיון בממשקי עבודה מול גורמים ציבוריים 

 יתרון. –שבע -מגורים בעיר באר 
 

 היקף משרה, 

 תנאי העסקה

 וכפיפות

 מלא.  :  היקף משרה

 ( בכפוף לאישור החברה 60-70%בכירים )חוזה אישי,  : תנאי העסקה

 ולאישור משרד הפנים.                         

 כפיפות ישירה למנכ"ל החברה הכלכלית לפיתוח  :           כפיפות

 שבע.-באר                         

 הערות

המעידות על השכלה, על המועמד/ת לצרף קורות חיים, תעודות  .1
מסמכים המעידים על ניסיון וכן אישור משטרת ישראל בדבר העדר 

 עבר פלילי.
מוזמנים להגיש מועמדים/ות העונים/ות לדרישות הנ"ל בלבד,  .2

 ניתן להוריד מאתר), טופס הגשת מועמדותמועמדותם/ן על גבי 
אקדמית בדבר השכלה בצירוף קו"ח, המלצות, אסמכתאות  החברה(

במעטפה  וכיוצ"בבדבר ניסיון נדרש מקצועית, אסמכתאות הכשרה ו
סגורה, עם ציון מספר המכרז על גביה, במסירה ידנית לחברה 

 שבע, -באר 29שבע,  רח' גרשון דובינבויים -הכלכלית לפיתוח באר
  .0015:עד השעה  2020/03/05 'יום העד 

באזור תנאי להעסקת מועד/ת שייבחר לתפקיד, התחייבות לגור  .3
ק"מ( או להעתיק את מגוריו לאזור בתום  50שבע רבתי )עד -באר

 ( חודשים.6תקופת ניסיון של שישה )
על המועמד/ת לצרף תעודה ממוסד ישראלי מוכר להשכלה גבוהה,  .4

מהגף להערכת תארים ודיפלומות בחו"ל,  ,או אישור שקילות תואר
להשכלה גבוהה אם הוא בעל תואר ממוסד לימודים  - במשרד החינוך

בחו"ל או משלוחה של מוסד כאמור, בהתאם ובכפוף להוראות הדין 
 וכללי הגף להערכת תארים, לרבות הוראות נציבות שירות המדינה.

למשרה המוכרזת, אפשר שיידרש מלא מועמד/ת שימצא מתאים  .5
 לעבור מבחן התאמה.

בכל מקום בו מפורט תיאור תפקידים בלשון זכר, הכוונה גם ללשון   .6
בעלי  ,הזדמנות שווה לאישה ולגבר המעניקהכלכלית החברה נקבה. 

 כישורים מתאימים להתמודדות על אותה משרה. 
לחוק  39כי בהתאם להוראות סעיף  ,מובא בזה לידיעת המועמדים .7

זכאי להגיש  ,2012-ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג
ובתנאי כי הינו  ,גם הנדסאי או טכנאי מוסמך ,מועמדות במכרז זה

 עומד בתנאי המכרז ועל פי כל דין.
, לא תובאנה בקשות שלא יצורפו אליהם כל המסמכים הדרושים .8

 .לדיון
      .08-6464965לפרטים נוספים ניתן לפנות ליעל בטלפון  .9

    
 
    

        ,ב ב ר כ ה                                                                                                               
 

  , מנכ"לשלומי קטרי        
 שבע בע"מ-לפיתוח בארהחברה הכלכלית                                                                                     
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