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  גנן 
 משרה  תיאור

 מחלקה  תפעול 
 החוזה   משך קבוע 

 מוגדרת בקבוצה גננות תחזוקת ותיאום בביצוע בכיר  ראשי גנן / הראשי בגנן לתמוך
  מגזר בתחום  וחלקות קברות בתי של מראש

 מספר לקיים כדי סטטי או נייד בתפקיד המאורגן מצוות כחלק כלל בדרך עובד גנן
 בסטנדרטים ידניות  גננות ושיפוץ תחזוקה עבודות ביצוע ידי על  מלחמה קברות בתי

 .הגננות מדריך פי  ועל, הנציבות ידי על השנקבע כפי  מצוינות של

 

 ,  מהצוות  נפרד  בלתי  חלק

 התפקיד   מטרת

 

 א

 

 בוצה ק

 

 ראשי  גנן

 

   ל  דיווחים

 בכיר  ראשי  ןגנ -

 בצוות   עמיתים -

 המדינה מפקחת -

 וספקים  יםלנקב ,  מקומיות  ממשל רשויות -

 הציבור  לבני/  הקברות בית למבקרי אחר  ומידע  הכוונה ספק -

 נוספים  מרכזיים קשר יאנש

 מיקום  ישראל 

 עבודה  שעות ארוחות למעט, בממוצע  בשבוע שעות ½ 41 הן העבודה שעות

 לעשות ממך תדרוש הוועדה אם בישראל אחרים באתרים לעבודה שתועבר ייתכן

  .זאת

 נסיעות

 ד לעבו זכות   בישראל לעבוד   זכות ותלהי  חייבת 

   מרכזית אחריות

 

 :  כללי

 כגון  משימות ביצוע; וטיפול שיפוץ בודותע , גננות של ידניות תחזוקה עבודות לבצע היא העיקרית  המשימה -

  .הגננות ולפרקטיות לאימונים בהתאם, ושתילה  הדברה יישום, גיזום , שוטים  עשבים, קצוות , כיסוח 

 .הצורך במידת תיקונים  ובצע  ההשקיה ערכתמב תקלה כל על דווח -

  הבטיחות הוראות כל  וכי,  הבטוחות ההעבוד ושיטות  הוועדות של הבטיחות נהלי כל  את  שמקיימים  להבטיח יש -

 . עת בכל מופעלות החוקיות

  שנצפו  ובאנדרטאות  העלמין בית בסביבת התפתחות כל על,  שצוינו  מבניים ליקויים  כל  על להנהלת  לדווח  -

 . התחזוקה ודותבע  במהלך

  באופן פריסתם; והמשאבים  הרכבים , הציוד, הצוות על אחריות  תקח יא האחר של  בהיעדרו ,הצורך  במידת -

 . האפשרי ביותר  והחסכוני היעיל
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  . נוספים פרויקטים שבוצעו   להבטיח  כדי באזור לנסוע  -
  הקבוצה ביצועי

    גננות ושיפוץ תחזוקה עבודות ביצוע ידי על מלחמה קברות בתי  מספר  של תחזוקה המבטיח צוותמ חלק להיות -      

 

 .הגננות מדריך פי ועל, הנציבות ידי  על שנקבעה כפי מצוינות של בסטנדרטים ידניות 

 

 
 עבודה  יקף ה דרישות 

 
 הספר  מבית יציאה תעודת  -

 מעשית  גננות/   גינון ניסיון -
 שלך  הראשונה בשפה  טובה אוריינות רמת -

 רצוי

 .وكتابة قراءة اإلنجليزية اللغةب  كافية  دراية على -

 .البستنة في جامعية شهادة -

 .النطاق واسعة حدائق على الحفاظ تجربة -

 

 

   ויכולות מיומנויות
 בוועדות  הגינון  שיטות  את ללמוד  יכולת   או  עבר -
 ידניים  כישורים -
 יעילים   והקשבה תקשורת כישורי -

 הנדרשים  בגבולות, החלטות  קבלת  כישורי -
 לפעולה אחריות לוקח -
 טובות   זמן וניהול ארגוניות מיומנויות -
 שירות  אספקת  תחושת -

 והתחייבות  מקצועיות, תקשורת,  צוות עבודת , מצוין , כבוד : תהנציבו בערכי ועמידה התאמה -

 לאחרים  אחריות, קו   ניהול על   אחריות  שבו ובמקום לעצמי  ובטיחותית בריאות אחריות -

 

 אשר כאלו אחרות  סבירות חובות לבצע שתידרש  יתכן , לעת  מעת. זה תפקיד  בתיאור מוגדרות שלך המפתח חובות 

 .הוועדה  צרכי על לענות בכדי צורך ויהיה במידה, העיקריות  חובותיך או תפקידך את חוצות אינן
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: חתימות  

 

: תאריך :                                       חתימה                                     :    התפקיד בעל שם  

 

: תאריך:                                      חתימה                                                    : המנהל שם   
 


