
 

 

 עבור המועצה האזורית עמק חפר   ת תחום החקלאות/לחברה הכלכלית עמק חפר דרוש/ה רכז 

 

 

 ת תחום החקלאות במסגרת החברה הכלכלית לפיתוח עמק חפר בע"מ. /רכז תיאור התפקיד: 

 כללי 

 חקלאי המועצה.   עם  קבוע   קשרריכוז מידע ו 

מירב האינפורמציה המבוקשת ממשרדי הממשלה, מועצות  ת התחום מתוקף תפקידו ירכז ויאסוף את \רכז

הייצור, ארגוני המגדלים, ספקים, מפעלים המעבדים תוצרת חקלאית, גורמי שיווק בארץ ויעמידם לרשות  

 החקלאים/מגדלים באזור. 

 תטפל בפניות הן מאת החקלאי הבודד, והן מאת האגודות )מושבים/קיבוצים(. \ת י \הרכז

 ות מול המערכת האזורית קרי: הועדה החקלאית/המועצה האזורית וגורמי חוץ. תעסוק באיתור פתרונ\י

 ייצג את האזור בארגונים מקצועיים ארציים ואת הארגונים שבמסגרת המוא"ז עמק חפר. \ת

 תעסוק ב:  \בין היתר, י

 ריכוז והקמת ועדות מגדלים/שולחנות מגדלים, שקשורים לשולחן מגדלים ארצי  -

 השתלמויות מקצועיות לחקלאים/מגדלים באזור קיום  -

 סיכומים עונתיים מול ענפים במגזר החקלאי  -

 סיורים באזורים שונים  -

 ייזום, תכנון ופיתוח כללי וגם לגידולים חדשים  -

 טיפול במסגרת הקרן לנזקי טבע  -

 יישום מחקרים על פי הצרכים האזוריים  -

פי הצרכים באגודות. שת"פ עם רשות ניקוז ונחלים  קידום וטיפול בתכניות אב לניקוז מקומי באזור על  -

 שרון 

 טיפול שוטף בדרכי שדות   -

 כנסים וימי עיון והסברה בפרמטרים הנוגעים לחקלאי האזור -

 תערוכות חקלאיות/הצגת חידושים וכלים לחקלאים  -

 תכנית בינוי מבנים ושטחים חקלאיים  -

 פסולת חקלאית  -

 פעולות שימור וניקוז קרקע  -

 ת סקר חלקות חקלאיו -

 גידור ושערים בשטחים חקלאיים  -

 היתרים מבנים חקלאיים  -

 טיפול במשטח איסוף לפרש יבש  -

 עיבוד שטחים חקלאיים  -

 שמירה בשטחים חקלאיים  -

 הדברה חקלאית  -

 טיפול בעו"ז בעיות שוטפות מול מ. הפנים נתניה/ירושלים  -

 סיוע בנושאי כוח אדם בחקלאות -

 דור ההמשך בחקלאות   -

 יות ובתכניות בינוי עיר פרק החקלאות בתכניות כוללנ -

 מעבדת שירות שדה -

 מו"פ חקלאי  -

 ממשק מול הגינון הציבורי  -



 

 

 ממשק מול תחום התיירות  -

 משק המים והקולחין בתחומי המועצה  -

 בעיקר מים וחשמל לבעלי חיים  –משק בחירום  -

 

 דרישות 

 ה, סביב ,כימיה , הסביבה איכות  ימדע :הבאים מהתחומיםבעל תואר אקדמאי או תעודת הנדסאי :  השכלה 

 , מנהל עסקים, כלכלה. חקלאות , גאוגרפיה 

 ה ניסיון של שבע שנים לפחות בתחום המוניציפלי או החקלאי. \או בעל תואר אקדמי אחר אשר לו

 . הרלוונטי המקצועי בתחום  בעבודה שנתיים  של לניסיון  יתרון  :מקצועי ניסיון

    עצה אזורית.ה בתחום המוניציפאלי בדגש על מו \יתרון נוסף למי שעבד 

 יתרון  : ניסיון בניהול

 נהיגה   רישיון : מקצועית  כשירות

   ים אישיים:כישור

מעולים, יצוגיות יכולת   אנוש  יחסי  אחריות,  , שרותיות,  גבוה  ביטוי כושר  ת/בעל ,  גדול  ראש : אישיות תכונות

ארגון  ,  למידה  כושר,  בביצוע  ודייקנות  קפדנות, וחדשנות יצירתיות ,  אישית  ומהימנות  עמידה מול קהל, אמינות

 . פ "ובע בכתב  התבטאות   יכולת, ופעלתנות מרץ, וסדר 

,  ותכנון תיאום ארגון  יכולת, בצוות  עבודה  כושר,  החלטות  קבלת  הנדרשות לביצוע התפקיד: יכולת תכונות

  לחץ  עם  שונים, התמודדותובקרה, יכולת עבודה מול עסקים, ציבור, קהילה, גורמי שלטון וארגונים  פיקוח 

 בעיות.  פתרון  יכולת ,  התמדה , נושאים  במספר  זמנית בו   טיפול, ושחיקה

   : לתפקיד ייחודיות  דרישות 

 שליטה ברמה גבוהה בתוכנות אופיס של מיקרוסופט.  – מחשב: חובה  עם  בעבודה  שליטה 

 יכולת עבודה עם מחשב וסמרטפון בשטח. 

 שכר:  

 יד. ₪ ברוטו + רכב + טלפון ני  7,700

 

 מנכ"ל החברה   כפיפות מקצועית ומנהלית:

 

 משרה  75% היקף משרה: 

 

 

   .מיידית  זמינות יתרון ל

 . כאחד  וגברים לנשים  מיועדת  המשרה

 

 

 

 

 sophie@hefer.org.ilקו"ח בצירוף תעודות השכלה רלוונטיות יש להעביר למייל 

 18.3.2020עד לתאריך 

 

 רק פניות מתאימות יענו 
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