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 מוסדות חינוךבודק/ת תכניות לתפקיד 
 

  התפקיד: תאור
ועדה המקומית, בהתאם לחוק התכנון בדיקה וטיפול בתכניות מתאר מקומיות או תכניות מפורטות שהוגשו לו

 והבנייה ולתקנות שהותקנו מכוחו, ובהתאם למדיניות הועדה המקומית ולהנחיות מהנדס הועדה.
   תאימות ,ובתקנות בחוק שנקבעו הסף תנאי מול אל מפורטות תכניות או מתאר תכניות של בדיקה* 
  ,התכנונית יותר בהירארכיה בוהותג בתכניות שנקבע תכנוניות לקביעות תאימות ת,"מבא לנוהל  
  המקומית הכלכלה ,הציבור צרכי ,התשתיות ,החברה ,הסביבה על השפעותיה ,התכנון למדיניות תאימות  
 .בסביבתה הקרקע מערך שימושי ועל העירוני העיצוב הרשות, ותקציבי  
 .מסמכיה כל לרבות התכנית, ואיכות שלמות בדיקת *
 .ממוחשבות הנדרשים למערכות הנתונים הזנת לרבות ,לאישורה הנדרש הליךבת התכנית בקידום טיפול *
 .כאלה שיש ככל ,לה הנדרשים והשינויים התכנית שלמות לגבי דעת חוות כתיבת *
 .כאלה שיש ככל ,בתכנית להכניס שיש שינויים לגבי התכנית לעורכי ומנומקות מפורטות דרישות משלוח *
 בכתיבת למהנדס הוועדה סיוע ,התכנית לגבי המקומית ההנדסה יחידת עמדת בגיבוש הנדרש ככל סיוע *
  העיר שמהנדס מי כל או בפני הוועדה ההנדסה יחידת עמדת הצגת שיידרש וככל ,והמלצות דעת חוות  
 .בפניו תוצג שהעמדה ביקש  
 והכנתן,  ניותגיבוש תכ מרחביים, תנאים קביעת לרבות ,לתכנון הקשור בכל הוועדה למהנדס ויעוץ סיוע *
 .נוספים ושירותים דומים פרוגרמות קביעת ,הרשות ושל הוועדה של תכניות קידום  
  מתווכים ,שמאים ,דין עורכי ,אדריכלים ,תושבים :)כגון שונים  גורמים של לפניות ובכתב בטלפון מענה *
 .אישורה לקראת התכנית לקידום הקשור בכל( ב"וכיוצ  
  וסיוע דרישות הצגת ,הסברים קבלת לצורך, ועורכיה התכנית מגישי עם ,שתידרשנה ככל, פגישות *
 .הדרישות בהבנת  
  הוועדה מהנדס י"ע שיתבקש ככל ת,תכני לקידום הקשורים הציבור שיתוף של בפורומים השתתפות* 
 .כך לעשות  
 .והבנתה התכנית לקידום הקשורים ופגישות סיורים בישיבות, השתתפות *
 .המהנדס י"ע אליו המופנות בבעיות טיפול *
 .התכנית הכנת לגבי רשותיים וחוץ פנים לגורמים השונים התכנון בשלבי הנחיות מתן *

 * מתן עדויות מקצועיות בבית משפט, בנושאים הקשורים לאחריותו.
 שות.ות ועדות שונות, בהתאם להנחיות מהנדסת הרישיב* דיווח נתונים ומתן חוות דעת בתחומי אחריותו ב

 * עיבוד וניתוח של נתונים והכנת ניירות עמדה, מצגות וחוות דעת בתחום אחריותו.
 

 :דרישות התפקיד
 השכלה:

  מהנדס בניין או בעל תואר באדריכלות, תכנון ערים או גיאוגרפיה ממוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה * 
 החינוך, או הנדסאי אדריכלות/בניין.גבוהה, או המוכר על ידי המחלקה לשקילת תארים מחו"ל במשרד   
 עדיפות לבוגרי קורס המוכר על ידי משרד הפנים ומיועד לעובדים בוועדות המקומיות ו/או לבודקי תוכניות.* 
 

 :דרישות ייחודיות לתפקיד
 .מול קהלעבודה שירותיות ו* 
 .Office -היכרות עם תוכנות תיב"מ ו* 

 * ידיעת השפה העברית ברמה גבוהה.
 

 יון:ניס
 או בדיקתן במוסד תכנון. )תב"ע( עדיפות לבעלי ניסיון בעריכת תכניות בניין עיר  *
  

 כישורים אישיים:
אמינות ומהימנות אישית, קפדנות ודייקנות בביצוע, ערנות ודריכות, הבנה ותפיסה, כושר למידה, סדר ונקיון,  

יכולת ייצוג הרשות בפני יכולת תיאום, ות, כושר עבודה בצו ,ת בכתב ובע"פשקדנות וחריצות, יכולת התבטאו
 גורמים חיצוניים, התמודדות עם לחץ ושחיקה, טיפול בו זמנית במספר נושאים, התמדה, יכולת פתרון בעיות.

 
 



 
 
 

 העיר. תמהנדס: כפיפות
    .100%:  היקף משרה
 .+41 – 37מתח דרגות תנאי שכר: 

 
 

ן אישי )המצוי באתר העירייה(, תעודות והמלצות, יש להעביר הגשת מועמדות בכתב בצירוף קורות חיים, שאלו
עד   gat.muni.il-moriak@qiryatאו במייל:  4קומה  –במשרדי העירייה שבקניון לב העיר –לאגף משאבי אנוש 

 לא תטופל.מועמדות שתוגש ללא המסמכים הרלוונטיים , 13/8/2017לתאריך 
 

 .16:00בשעה   13/8/2017, ראשוןיום   מועד אחרון להגשה:
 08-6874537   פקס:        08-6874521  לפרטים:
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