
 11 מח"ר
______________________________________________________________

: 43144  -  פומבימכרז מספר

                               משרה זו מיועדת לבני העדה האתיופית

:  81054246מס’ המשרה בתקן

: מרכז/ת בכיר/ה (ליווי ועדות מקומיות) -   1   משרות.תאור המשרה

: לשכה מחוזית לתכנון - מחוז צפוןהיחידה

: נצרת עיליתהמקום

: מנהל התכנוןהמשרד

:  39 -41  של דירוג  11 מח"רהדרגה

: 39 -  41 של דירוג 12 מהנדסיםאו

: 100 אחוזחלקיות

תאור התפקיד:
פיקוח על עבודת הועדה המקומית בכלל התפקידים המוטלים על הועדה המקומית בחוק

-
עריכת תכניות, הפקעת קרקעות או בניינים (ס’ 28).

אחריות להגשת חוות דעת על פעילות הועדה המקומית וכן לווי של הועדה המקומית
בכלל התכניות המוגשות לוועדה מחוזית.

מעקב אחר דיווח הועדה המקומית או מהנדס הועדה, בכל ענין הקשור לצרכי מרחב
התכנון, כיוונו ואופיו המשוערים של הפיתוח, שטחים המיועדים לבינוי, מלאי

יחידות הדיור וכיוצ"ב.

ריכוז נתונים, בדיקה וסיוע ליחידת הבקרה לעניין פעולותיה וממצאי הביקורת
הנדרשים מכלל הועדות המקומיות.

קידום הועדות המקומיות הכוונתן לקראת הסמכתן כוועדות עצמאיות.

תגבור לשכת התכנון בטיפול בתוכניות שבסמכות הועדה המקומית.

משמש/ת כנציג שר הפנים ובעל דעה מייעצת, בישיבות הועדות המקומיות.

אחריות לבדיקה ועדכון של תקציבי הועדות המרחביות.

מעקב אחר תוכנית העבודה של ועדות מקומיות.

תיאום בין היחידה לשלטון מקומי לבין לשכת התכנון בכל הקשור לנושאי הקצאת
משאבים לצרכי פיתוח הישובים בהתאם לקצב מימוש התכניות ושחרור חסמים הנובעים

מחוסר תקציבי.

ליווי תכניות מתאר לישובים, המובלות ע"י המחוז, מינהל התכנון או הועדות
מקומיות.

ביצוע מטלות דומות נוספות בהתאם להנחיית הממונה.

דרישות המשרה:
דרישות סף:

-------------------------



השכלה:
השכלה אקדמית (תואר ראשון)בגיאוגרפיה או בתכנון עירוני ואזורי או

באדריכלות.

רישיונות:
לאדריכלים- רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים.

נסיון:
2 שנות ניסיון לבעלי תואר שני בתחום התכנון והבניה

3 שנות ניסיון לבעלי תואר ראשון בתחום התכנון והבניה

* הניסיון ימנה ממועד קבלת התואר

דרישות רצויות נוספות:
----------------------------

היכרות טובה עם חוק התכנון והבניה
ניסיון בבדיקת תכניות

היכרות טובה של הליכי התכנון והבניה ברמה הארצית והמחוזית
יכולת עמידה בתנאי לחץ

כושר ביטוי ברמה גבוהה בכתב ובע"פ

הערות:
במכרז זה אישור המועמדות והמעבר לשלב המיון הבא נעשה בהסתמך על הצהרתך

בעת הגשת מועמדותך כי הנך עומד/ת אחר תנאי הסף שנקבעו למשרה.
בהמשך ההליכים תערך בדיקה פרטנית של עמידה בתנאי הסף ונציבות שירות המדינה

תפסול מועמדות אם ימצא שאינה עומדת בתנאי הסף, כך שאישור המועמדות
כפוף לקבוע בפסקה זו.

שלבים ומועדים חשובים בתהליך המיון:
א.מבחני המיון במכון מיון חיצוני יתבצעו במהלך חודש ספטמבר ותחילת חודש אוקטובר

.2016
וועדות בוחנים לתפקיד תיערך במהלך חודש נובמבר 2016.

ב.לא ניתן יהיה לבצע מבחנים במועד אחר (אלא במקרים שהוגדרו בנהלי התקשי"ר).
ג.לוחות הזמנים המצוינים אינם מהווים חוזה מחייב וישתנו בהתאם להחלטת המינהל.

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: כח’ באב, תשע"ו (01/09/2016)

היום האחרון להגשת בקשות למכרז זה הוא: ה’ באלול, תשע"ו ( 08/09/2016)

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.


