
פומבי79760:מכרז מספר

80046064:מס' המשרה
מרכז/ת(פיתוח פרויקטים -תחום חקלאות ימית)  1 - משרות.:תואר המשרה

האגף לדייג ולחקלאות המים:היחידה
בית דגן:המקום
משרד החקלאות ופיתוח הכפר:המשרד
אודרגה 38 - 40 דירוג 12 מהנדסים:הדרגה

דרגה 38 - 40 דירוג 11 מח"ר.
100 אחוז:חלקיות

ייקבע בהמשך:טווח שכר

תאור התפקיד :      

ריכוז פעילות תחום החקלאות הימית בהיבטים המקצועיים.
קידום ההיבטים התכנוניים של פעילות תחום החקלאות הימית.

יצוג המשרד בועדות היגוי ותכנון ובניה בתחום ההתמחות.
הובלת פיתוח נושאים מקצועיים, לרבות ענף האצות ופרוייקטים לביות דגים.

שותפות בגיבוש מדיניות באגף בתחום החקלאות הימית ותוכנית אב לחקלאות ימית
לישראל.

ריכוז נתונים שנתיים להיקף הייצור והתמורה הכלכלית מהחוות.
,FAO) ריכוז מידע סטטיסטי נדרש והפצתו לגופים בינלאומיים בהתאם למתחייב

GFCM ועוד).
שותפות בגיבוש יעדי מחקר ובביצועם.

סיוע לחוות חקלאות ימית בהדרכה ובמו"מ מול גורמים ציבוריים ומשרדי ממשלה.
ליווי יזמים בחקלאות ימית ביום ובמתקנים יבשתיים המוזנים במי ים.

מתן ייעוץ ליחדיות המשרד, משרדי ממשלה וגורמי חו"ל בתחום ההתמחות.
חברות בועדות היגוי בתחום ההתמחות על פי הנחיות מנהל האגף הבכיר.

ביצוע פעולות נוספות לפי דרישות הממונה
דרישות המשרה:

דרישות סף:
--------------

השכלה: השכלה אקדמאית (תואר שני) בתחום התכנון, הסביבה (תכנון סביבתי,
אקולוגיה, מדעי הסביבה, כלכלה סביתית, תכנון עיר ואזור, חקלאות המים או

החלקאות הימית).
רצוי תואר שלישי בתחומים הנ"ל.

ניסיון:
-------

לבעלי תואר שני - 1 שנת ניסיון לפחות בתחום מערכות גידול דגים או רביה
והזנות דגים או גידול אצות או תכנון או סביבה.



לבעלי תואר שלישי - ללא שנות ניסיון.
יתרון לבעלי השכלה מגוונת בתחומים הנ"ל וכן במערכות גידול דגים, רבייה

והזנת דגים, גידול אצות.
כישורים ונתונים רצויים:

------------------------
יכולת עבודה בצוות.

תקשורת בינאישית טובה.
יכולת הבעה בכתב ובע"פ בשפה העברית והאנגלית.

הערות:

כל מקום בו מפורט תאור התפקיד בלשון זכר,הכוונה גם ללשון נקבה וכן להפך
מועמדים למשרה זו עשויים להיבחן במבחני כישורים כלליים והתנהגותיים.

ראה/י הסברים והנחיות למועמדים שייבחנו .
עובד מדינה המגיש מועמדות למכרז פומבי יצרף לבקשה שתי הערכות עובד

תקופתיות של השנתיים האחרונות.
המכרז פורסם ביום : א' בסיון, תש"ף (24/05/2020)

היום האחרון להגשת בקשות למכרז זה הוא : י' בסיון, תש"ף (02/06/2020)



בקשות למכרז זה יש להגיש באמצעות מערכת הגיוס האלקטרונית (הגשת מועמדות  שאינה מקוונת 
תתאפשר במקרים חריגים ובהתאם לכללים שנקבעו-במקרה זה יש להגיש המועמדות והטפסים 

הנלווים למשרד הרלוונטי.) 
על המועמדים המגישים בקשה יש למלא את טופס" שאלון המועמד "המקוון ולצרף תעודות השכלה 
ממוסד להשכלה גבוהה המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או המקביל לה בארץ בה נרכש ואושר 
כשקול לתואר מהתארים האקדמיים הנהוגים בישראל על ידי האגף להערכת תארים מחו"ל ,כל זאת 

על פי דרישות ההשכלה הנדרשות במכרז. 
בנוסף יש להמציא העתקים מאושרים ומסמכים הדרושים לאימות הפרטים שנרשמו  

בטופס" שאלון המועמד "המקוון ,כולל אישורי העסקה ממקומות עבודה קודמים הרלוונטיים לתפקיד
המבוקש תוך ציון של היקף המשרה ותיאור תמציתי של תוכן התפקיד וכן על  כל עניין הקשור  

בהתאמה למשרה. 
במידה ונשלחה דרישה  להמצאת מסמכים נוספים הרי שהמועמדות תיבדק רק אם יתקבלו המסמכים

תוך 5 ימים מתאריך הוצאת המכתב ובו בקשה להשלמת מסמכים חסרים ,אחרת תראה המועמדות 
כמבוטלת. 

בקשות שתגענה לאחר התאריך האמור לא תובאנה בחשבון. 
במידה ותוך שבועיים מהמועד האחרון להגשת מועמדות לא קבלת הודעה על המשך ההליכים במכרז 

עליך לפנות למרכז השירות האינטרנטי באמצעות מערכת הגיוס האלקטרונית. 
  
 


