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תאור התפקיד :
ליווי עבודת התכנון של תוכניות מתאר ,תוכניות בנין-עיר ,תוכניות לאתרי
חרום ,תוכניות שיקום שונות ותוכניות פיתוח.
ריכוז ,עיבוד וניתוח מידע בהתאם להנחיות התכנון.
איסוף וריכוז מידע הקשור בשטח המיועד לתכנון ,כגון מדיניות המשרד לגבי השטח
וההתייחסות אליו בפרוגרמה ,מפות של השטח ועוד.
איסוף כל התוכניות הקיימות לתשתית ובחינת הדרישות להשתלבות התכנון בתוכניות
אלו.
ריכוז מידע על אילוצים תקציביים המשפיעים על התכנון.
הכנת הנחיות התכנון וליווין עד לאישורן.
השתתפות בוועדות ליווי תכנון המתקיימות במחוז ווידוא ביצוע התכנון בהתאם
להנחיות.
השתתפות בתהליכי ההכנה של תוכניות מתאר ,בהכנת ניירות העמדה של המשרד עבור
הוועדה הבין-משרדית לתוכניות מתאר ,בתהליך התאום והגיבוש של עמדות המשרדים
השונים בועדה לעמדה מוסכמת.
השתתפות בהכנת התכנון לאתרי חרום המיועדים לבניה עבור עולים ,זיהוי שטחים
וליווי התכנון בנושא.

איתור וזיהוי צרכים ובעיות בישובים הנובעים מהתפתחות היישוב ומגידול
האוכלוסיה ,המלצה על פתרונות וליווי תכנון הפיתוח.
הנחיית תכנון בנין-עיר המבוצע במסגרת פרוייקט שיקום השכונות.
ריכוז דרישות הרשויות המקומיות והתכנון המוצע על ידם.
תיאום גבולות השטח ,תכנון מערך הכבישים ומאפייני התכנון המרכזיים,בשיתוף
הרשויות המקומיות וגורמי שיקום שכונות.
קיום קשר עם הגורמים הרלוונטיים בתחום הכנת תוכניות המתאר ותוכניות
בינוי ערים.
ביצוע פעולות נוספות בהתאם לצורכי העבודה ולדרישות הממונים.
דרישות המשרה:
דרישות סף
=========
השכלה
----תואר ראשון באדריכלות או בגיאוגרפיה )עדיפות לגיאוגרפיה
ותכנון סביביתי/עירוני( ,או תואר שני בתכנון ערים ואזורים,
או הנדסאי/טכנאי מוסמך באדריכלות.
רישום בפנקס מקצועי
-----------------לאדריכלים  -רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים.
להנדסאים/טכנאים מוסמכים  -רישום בפנקס רשות ההסמכה להנדסאים ולטכנאים
ניסיון
------לבעלי תואר ראשון  -שנתיים ניסיון בתחומי העיסוק של המשרה.
לבעלי תואר שני  -שנת ניסיון בתחומי העיסוק של המשרה.
להנדסאים  -שלוש שנות ניסיון בתחומי העיסוק של המשרה.
לטכנאים -ארבע שנות ניסיון בתחומי העיסוק של המשרה.
נתונים רצויים:

==============
ידע והבנה בתהליכי התכנון עפ"י חוק התכנון והבניה.
התמחות בתכנון אורבני.
יכולת תיאום בין גורמים שונים )חיצוניים ופנימיים( בנושאים
הרלוונטיים לתחומי העיסוק של המשרה.
הערות:

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 להיפך.
תנתן הזדמנות שווה לאשה ולגבר בעלי כישורים מתאימים להתמודד על אותה משרה
המכרז פורסם ביום  :יח' בסיון ,תשע"ז )(12/06/2017
היום האחרון להגשת בקשות למכרז זה הוא  :כה' בסיון ,תשע"ז )(19/06/2017

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 בארץבהנרכש 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  5ימים 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.

