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ממונה )תכנון סטטוטורי ירושלים והדרום(  - 1משרות.
אגף בכיר תכנון תעבורתי ותשתיות
ירושלים
משרד התחבורה והבטיחות בדרכים
דרגה  41 - 39דירוג  12מהנדסים
או

תאור התפקיד :
ניהול מכלול הפעולות הנדרשות ,ברמת המחוז ,בתחומי
התכנון המיתארי והסטטוטורי של תשתיות התעבורה לרבות
השילוב בין תשתיות לאומיות של אנרגיה ומים לבין מערכי
התחבורה למיניהם בהתאם לפקודת התעבורה ,חוק התכנון והבנייה
ותקנותיו כן ההוראות מחייבות אחרות.
נציג/ת המפקח על התעבורה במחוז במוסדות התכנון וועדות
המשנה בתחום התכנון הסטטוטורי וייצוג הרשות מול גורמי
חוץ בארץ ובעולם.
ניהול מכלול הפעולות הנדרשות לתכנון מיתארי וסטטוטורי
לרבות בדיקת תכניות תחבורתיות להן משמעויות מיתאריות
וסטטוטוריות במחוז.
תאום ושילוב תכניות בנין ערים עם גורמים שונים המעורבים בהן.
ביצוע מטלות נוספות בהתאם לצורך ועל פי דרישת הממונה.
דרישות המשרה:
דרישות סף:
************************
השכלה:
-----תואר ראשון בהנדסת אזרחית או בהנדסת תנועה
או בתכנון ערים או בגיאוגרפיה עירונית

או באדריכלות.
רישיונות:
--------למהנדסים ולאדריכלים  -רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים
ניסיון:
------לבעלי תואר ראשון באחד מן התחומים הנ"ל  -שלוש שנות ניסיון בתחום תכנון
סטטוטורי ו/או ניסיון בניתוח תכניות בנין ערים כולל בחינת תסקירי השפעה
תחבורתית.
לבעלי תואר שני באחד מן התחומים הנ"ל  -שתי שנות ניסיון בתחום תכנון
סטטוטורי ו/או ניסיון בניתוח תכניות בנין ערים כולל בחינת תסקירי השפעה
תחבורתית.
דרישות נוספות רצויות:
*********************
היכרות וניסיון בעבודה מול מערכת התכנון ומוסדותיה,
מול תאגידים ,רשויות המקומיות ,גופים מוסדיים ,משרדי
תכנון פרטיים ,ומערכת התכנון הסטטוטורי.
הכרת החוקים והתקנות הקשורים לתפקיד בייחוד עם חוק התכנון
והבנייה ועם תקנות התעבורה.
כושר הבעה בכתב ובעל-פה בשפה העברית ברמה גבוהה.
ידיעת השפה האנגלית כדי קריאת ספרות מקצועית.
הערות:

המשרה היא בלתי צמיתה עובד הבא מחוץ לשירות המדינה יועסק לפי חוזה מיוחד.
עובד הבא מתוך השירות יועסק במינוי בפועל.
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  :טז' בחשון ,תשע"ח )(05/11/2017
היום האחרון להגשת בקשות למכרז זה הוא  :א' בכסלו ,תשע"ח )(19/11/2017

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.

