
 

 

 

 

 

 2020אוגוסט  20

 ל' אב תש"ף

  מידען תכנוני לתפקיד 13/2020 מספר / חיצוני מכרז פנימי

 

 הנדסהאגף  היחידה: 

 תכנונימידען  תיאור המשרה: 

דרגת המשרה 
 ודירוגה: 

 עפ"י הסכם קיבוצי

 100% היקף העסקה: 

 / חיצוני פנימי סוג המכרז:

 תיאור תפקיד:
המקומית  הוועדה ועבודת הרישוי הליכי במסגרת התכנוני המידע נושאי כלל על אחריות

 . הנדסהאחריות על ניהול תפעולי תקין של הועדה המקומית לתכנון ובניה ושל אגף וכן 

 :האחריות מתחומי כנגזר ,העיקריות והמשימות הביצועים פירוט .1

 .מידע ואחזור תמיכה ,תכנוניים נתונים שליפת .א

עיר  בניין ותכניות המתאר תכניות זיהוי תוך ,המתאים התכנוני המידע איסוף .ב

 .ב"וכיוצ הגבלות ,הוראות ,)בניין תיק( להיתר בקשה הכנת לצורך ברלוונטיות

רשות  ,י"חח :כגון ,רלוונטיים חוץ ולגורמי הרשות בתוך לגורמים מידע בקשות העברת .ג

 .ועוד העתיקות רשות ,והגז המים רשויות ,והגנים הטבע רשות ,האזרחית התעופה

 .התאמות אי ויישוב בירור תוך ועיבודו הרלוונטיים הגורמים מכל המידע קבלת .ד

של  התכנוני המידע ומאגרי מערכות מתוך תכנוני מידע ואחזור לשאילתות מענה מתן .ה

 .הממונה להנחיות בכפוף ,ולציבור לרשות מחוץ לגורמים ,הרשות לגורמי ,הרשות

 .מתן מענה לפניות הציבור בהקשר של תכניות ובקשות להיתר .ו

 .הממונה להנחיות בכפוף ,קשיח בפורמט או דיגיטלית במדיה חומר של והצגה הפקה .ז

 דרישות הממונה.מילוי מטלות נוספות עפ"י הצורך ולפי  .ח

 

 

 :ניהול תפעולי של עבודת הועדה המקומית ואגף הנדסה .2
 .טיפול במכרזים חוזים והתקשרויות .א

 .ועדהוזימון חברי ועדה ואחרים לישיבות ה, עדה וההנדסהוניהול יומן הו .ב

 .ניהול וטיפול באישורים להעדר חובות .ג

 .שנקבעו בחוקעדה בהתאם ללוחות הזמנים ובקרה על לוחות הזמנים של עבודת הו .ד

 מילוי מטלות נוספות עפ"י הצורך ולפי דרישות הממונה. .ה

 

 

 

 תנאי סף:
 :השכלה

 להשכלה המועצה י"ע המוכר ממוסד ,בניין הנדסת או באדריכלות אקדמי תואר בעל .א
 .החינוך ל במשרד"מחו תארים לשקילת המחלקה י"ע או המוכר ,גבוהה

  או
)יש לצרף תעודה / מסמכים המעידים על עמידה  .אדריכלות או בניין הנדסאי

 בדרישה זו(
 
 

 



 

 

 

 

 :קורסים והכשרות מקצועיות

)יש לחתום .מינויו מיום וחצי שנה תוך מידענים קורס בהצלחה לסיים יחויב המידען .א
 על הצהרה במעמד הקליטה(

 

 מקצועי: ניסיון

 תכנון במוסד בנייה להיתר בקשות בדיקת או/ו מידע בתחום קודם ניסיון לבעלי עדיפות

 :דרישות נוספות

 טופס ניתן לקבל במשאבי אנוש(. –)יש לצרף תצהיר ללא הרשעה פלילית   .א

 גבוהה ברמה עברית - שפות .ב

 GIS-וה office-עם תוכנת ה היכרות  -מחשב יישומי .ג

מאפייני עשייה 
 ייחודיים לתפקיד:

 ייצוגיות .א
 שירותיות .ב
 וארגון סדר .ג
 .לרשות ומחוץ בתוך רבים לגורמים שירות מתן .ד

 מהנדס הרשות כפיפות: 

 

 
 דגשים:

בקשה שתוגש ללא תעודות/ אישורים רלוונטיים לרבות צירוף קורות חיים וטופס הצהרה על קרובי משפחה  .1

   לא תידון. –/ נבחרי ציבור  המועצהבקרב עובדי 

 בכל מקום בו נאמר בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה ולהיפך.  .2

עפ"י חוות דעתו של הממונה  לתקופת ניסיון של שנה, במסגרתה יבחנו כישוריו/ה / תתקבל יתקבלהזוכה במכרז  .3

 הישיר. 

 
 הנחיות להגשת מועמדות:

במידה )   מעודכנים בשפה העברית בצירוף תעודות השכלה  מועמדות למשרה, יש להעביר קורות חיים להגשת
שהתואר מחו"ל יש לצרף אישור הועדה להערכת תארים במשרד החינוך על שקילות  לתארי השכלה גבוהה  המקובלים 

הצהרה על קירבה  בצרוף מסמך( ומסמכים המעידים על הניסיון הנדרש וכל חומר רלוונטי נוסף באוניברסיטאות  בארץ
 .12:00, בשעה 0202 בספט' 2  עד ליום drushim@gantik.org.il  מייל לכתובת משפחתית המצ"ב

 או הצעות שאליהן לא יצורפו המסמכים הדרושים, לא ייענו. \הצעות שאינן עונות על דרישות המכרז ו
במסגרת המכרז, כאשר המועצה רשאית לזמן בפני  מועמדים שיעמדו בתנאי הסף יבחנו גם בשים לב ליתרונות שצויינו

 ועדת הבחינה את המועמדים המתאימים ביותר.
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 תאריך: ___________.
 
 

 
 לכבוד

 אגף משאבי אנוש.
 
 

 שלום רב,
 

 הצהרה על קרובי משפחה המועסקים במועצה המקומית גני תקווה
 
 

 :_____________ת. ז.    שם ומשפחה: ____________
 

 מועמד/ת למשרה: ________________.  כתובת: ____________________
 
 

 : )נא להקיף את הנכון(מצהיר/ה בזאת
 יש / אין לי קרובי משפחה במועצה. .1

 יש / אין לי קרובי משפחה החברים בוועד עובדים. .2

 יש / אין לי קרובי משפחה בתפקיד נבחרי ציבור במועצה. .3
 

נא לציין את הפרטים הבאים אודות המועסק/ת  במידה והצהרת שיש קרבי משפחה
 במועצה.

 
 תפקיד אגף / מחלקה קרבה שם פרטי ומשפחה 
1     
2     
3     
 
 

 חתימת המועמד: _____________.
 

 
בן זוג, הורה, בן, בת ובני זוגם, אח או אחות וילדיהם , גיס, גיסה, דוד, דודה, חותן, חותנת, *"קרוב משפחה": 

 חתן, כלה, נכד או נכדה, לרבות חורג או מאומץ חם, חמות,
 


