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ראש ענף )תכנון סביבתי  -מחוז(  - 1משרות.
מחוז הצפון
נצרת
משרד להגנת הסביבה
או
דרגה  39 - 36דירוג  11מח"ר
דרגה  39 - 36דירוג  12מהנדסים.
 100אחוז
5,160 - 5,486

תאור התפקיד :
סיוע בריכוז נושא התכנון הסביבתי בתחום המחוז במשרד להגנת הסביבה מתוקף
חוק התכנון והבנייה ,התשכ"ה 1965-ותקנותיו ומתוקף חוקים אחרים והתקנות
מכוחם.
השתתפות בגיבוש תכנית העבודה של המחוז בתחומי העיסוק.
ייצוג המשרד במליאת ועדות התכנון והבנייה ברמה המחוזית והמקומית ובוועדות
המשנה שלהן )ובכלל זה בדיקת תכניות ודוחות סביבתיים המובאים לדיון בוועדות
ומעקב אחר קיום התנאים הסביבתיים שנכללו בתכניות( וכן מתן ייעוץ סביבתי
לוועדות אלה ,השתתפות בסיכום החלטותיהן ומעקב אחר יישומן.
כתיבת הנחיות לתסקירי השפעה על הסביבה ומסמכים סביבתיים אחרים בתכניות
הנוגעות לתשתיות אזוריות ומקומיות שונות ,לשטחים פתוחים וכיוצ"ב ,בדיקת
המסמכים והכנת חוות דעת מקצועיות.
סיוע בהנחיה ובייעוץ לאנשי המקצוע במחוז ,ליזמים ,למתכננים חיצוניים
ולגורמים מקצועיים אחרים ברשויות המקומיות ,ביחידות הסביבתיות ובאיגודי
הערים בנושאים שבתחום העיסוק.
השתתפות בפורומים מקצועיים בנושאי העיסוק.
ביצוע מטלות נוספות על פי דרישת הממונה ובהתאם לצורכי המחוז.
דרישות המשרה:
דרישות סף מחייבות:
******************
השכלה:
תואר אקדמי באדריכלות או באדריכלות נוף או בגיאוגרפיה או בלימודי הסביבה או
תואר שני בתכנון ערים ואזורים/לימודים עירוניים ואזוריים או תואר שני
בהתמחות בתכנון ערים ואזורים/לימודים עירוניים ואזוריים.
ניסיון:
ניסיון מקצועי בתחומי העיסוק כמפורט בתיאור התפקיד.
לדרגה התחילית ) (36לא נדרש ניסיון.

לעניין שנות הניסיון הנדרשות ביתר הדרגות במשרה-ר' פסקה  11.131בתקשי"ר.
רצוי
****
תארים מתקדמים בתחומי ההשכלה הנדרשת.
ניסיון מקצועי באחד או יותר מהתחומים הבאים:
* תכנון סביבתי או תכנון עירוני או תכנון ובנייה;
* הכנה או כתיבה של חוות דעת למסמכים סביבתיים;
* עבודה בנושאים סביבתיים;
* כתיבת נהלים ,תכניות עבודה )לרבות הטמעתן ופיקוח על יישומן( ,מסמכי
מדיניות וניירות עמדה;
הכרת דיני הגנת הסביבה.
רישיון נהיגה בתוקף.
שפות:
יכולת הבעה בכתב ובעל פה בשפה העברית ברמה גבוהה.
ידיעת השפה האנגלית ברמה המאפשרת קריאה והבנה של חומר מקצועי ושימוש
במונחים מקצועיים.
הערות:
* תחילת העבודה בפועל מותנית בביצוע תהליך סיווג ביטחוני ,כנדרש על ידי אגף
הביטחון.
* משרות המשויכות לעיסוק נמצאות במסלול קידום מקצועי ,מרמת "ראש ענף" עד
רמת "מרכז/ת בכיר/ה" במתח דרגות  41-39בדירוג המח"ר/המהנדסים ,ובכפוף
לתנאים מצטברים המפורטים במסלול הקידום .עם התפנותה של משרה היא תוחזר לרמה
התחילית במסלול ,דהיינו "ראש ענף" ,במתח דרגות .39-36
* לאדריכלים :זכאות לדירוג המהנדסים מותנית בהצגת רישום בפנקס המהנדסים
והאדריכלים.
* התפקיד כרוך בנסיעות ובעבודה ברחבי הארץ בהתאם לצורך.
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 להפך
"חשוב לציין כי טווח השכר הינו אומדן בלבד שאינו מחייב את המעסיק
בשום אופן כלפי מועמד זה או אחר למכרז .משכורתו של המועמד הספציפי
תיקבע אך ורק לאחר קליטתו כעובד המשרד וייתכן כי תהיה שונה באופן
מהותי מהמוזכר במכרז".
המכרז פורסם ביום  :כג' בניסן ,תשע"ח )(08/04/2018
היום האחרון להגשת בקשות למכרז זה הוא  :ל' בניסן ,תשע"ח )(15/04/2018

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  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.

