
פומבי-קיבוצי60622:מכרז מספר

80074738,80074748.:מס' המשרה
מבקר/ת (תוצרת חקלאית)  1 - משרות.:תואר המשרה

אגף הכשרות:היחידה
ירושלים:המקום
הרבנות הראשית:המשרד
דרגה 38 - 40 דירוג 11 מח"ר.:הדרגה

100 אחוז:חלקיות
ייקבע בהמשך:טווח שכר

תאור התפקיד :      

אחריות על בדיקת שטחים למניעת שיווק פרי ערלה ופירות שביעית לשווקים ובדיקת
הנושא מול גורמים ברבנות הראשית לישראל ומחוצה לה, כולל רבנים במועצות

הדתיות, משגיחים, גופי שיווק, חקלאים וכד'.
שיתוף פעולה עם האחראים על הכשרות בבתי האריזה, בשווקים הסיטונאיים

וברבנויות המקומיות.
ביצוע ביקורות בשטחים חקלאיים הטעונים בדיקה באם יש בהם פירות  ערלה ואם הם

עומדים בדרישות הרבנות הראשית לישראל לנתינת תעודת כשרות.
ריכוז ועדכון מאגר הנתונים לגבי נתוני  המטעים שנבדקו ומאושרים שאין בהם

פירות עם חשש לערלה.
סיוע על פי דרישה בהפקת והפצת דוחות לרבנויות המקומיות, משגיחים, בתי

אריזה, חקלאים  ולמפקחים בשווקים הסיטונאיים.
ריכוז מאגר נתונים ממוחשב של חלקות המטעים בישובים החקלאים, ועדכון הנתונים

ומערכות המחשוב בהתאם לדיווחים המתקבלים מהשטח ובהתאם לצורך.
הפעלת תוכנה לפענוח תצלומי אוויר של גבולות הישובים החקלאיים והחלקות

החקלאיות, שם בעל החלקה, סוג הפרי, שנת נטיעה ועוד.
ביצוע פעולות נוספות בהתאם לצורך ועל פי דרישת הממונה.

דרישות המשרה:

דרישות סף:
------------------

השכלה:
________

השכלה אקדמית (תואר ראשון) או בעל הסמכה לרבנות "יורה יורה" באישור הרבנות
הראשית לישראל.

ניסיון:
___________

לבעלי תואר ראשון או בעלי הסמכה לרבנות "יורה יורה" באישור הרבנות הראשית
לישראל–  2 שנות ניסיון בתחום העיסוק הכללי של המשרה כמתואר בפירוט המטלות



בתיאור התפקיד, או בתחומים שבהם קיימת זיקה למטלות אלה.
לבעלי תואר שני–  שנת ניסיון אחת בתחום העיסוק הכללי של המשרה כמתואר

בפירוט המטלות בתיאור התפקיד, או בתחומים שבהם קיימת זיקה למטלות אלה.
נתונים וכישורים רצויים:
ידע נרחב בהפעלת מחשב

הכרות מעמיקה של ההלכות הקשורות במצוות התלויות בארץ
ידע בפיענוח וקריאה של תצלומי אוויר

הכרות של עבודת האגרונומים, החקלאים ומשווקים מוסדיים של תוצרת חקלאית
הערות:

א. התפקיד מחייב פעילות גם מחוץ לשעות העבודה השגרתיות ונסיעות רבות
ברחבי הארץ.

ב. בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג-2012,
ובתיאום בין נציבות שירות המדינה לבין הארגון היציג של הסתדרות ההנדסאים

והטכנאים, למשרות בדרוג המח"ר בהן נקבעה דרישה להשכלה אקדמית כללית רשאים
להגיש מועמדותם גם הנדסאים וטכנאים מוסמכים. במקרה זה נדרשים הנדסאים ל-3

שנות ניסיון וטכנאים מוסמכים ל-4 שנות ניסיון בתחומים המפורטים לעיל, כאמור
בפסקה 11.131 בתקשי"ר.

ג. בעל תעודת הנדסאי או טכנאי מוסמך אשר ייבחר למשרה ידורג בדירוג
המינהלי. עובד מתוך שירות המדינה אשר דורג זה מכבר בדירוג ההנדסאים או

הטכנאים רשאי לשמר את דירוגו המקצועי.

הערות:

הארכת הרשמה
משרה פנויה בכפוף לתקופת הניסיון של מפנה המשרה

איוש משרה אחת ייעשה עם התפנות המשרה באופן סופי
מועמדים למשרה זו עשויים להיבחן במבחני כישורים כלליים והתנהגותיים

ראה/י הסברים והנחיות למועמדים שייבחנו
כל מקום בו מפורט תאור התפקיד בלשון זכר,הכוונה גם ללשון נקבה וכן להפך

המכרז פורסם ביום : כו' בטבת, תשע"ט (03/01/2019)

היום האחרון להגשת בקשות למכרז זה הוא : כט' בשבט, תשע"ט (04/02/2019)



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. 
  
 


