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פומבי

81054457
מוביל/ת תכניות  - 1משרות.
אגף בכיר לתכנון תשתיות
ירושלים
מנהל התכנון
דרגה  41 - 36דירוג  12מהנדסים.
דרגה  41 - 36דירוג  12מהנדסים.
 100אחוז
ייקבע בהמשך

תאור התפקיד :
לווי וקידום תוכניות/היתרים/הרשאות המתקבלים במוסד התכנון בהתאם לחוק
התכנון והבנייה ,לנהלים ולהנחיות הממונה.
קידום ,תכנון ויזום ע"פ מדיניות מוסד התכנון ובהתאם להנחיות הממונים.
בדיקת תוכניות/היתרים/הרשאות במגוון היבטים לרבות :בחינת התאמתן למדיניות
התכנון המחוזית ,הארצית ,לתוכניות מתאר כוללניות ולמגוון היבטים נוספים,
ביצוע בקרה ע"פ אמות מידה מקצועיות.
פועל/ת מול מגישי התוכניות/היתרים/הרשאות והוועדה המקומית לצורך קבלת
הבהרות בנוגע לתכנון וכן מתן הנחיות בנוגע לתיקון המסמכים בהתאם להחלטות
שנתקבלו במוסדות התכנון .
קידום התוכנית ע"פ לוח הזמנים הקבוע בחוק ,וכן ע"פ תוכנית העבודה.
תיעוד מעקב ובקרה של תהליך הטיפול בתוכניות/היתרים/הרשאות במערכת הממוחשבת
הייעודית .
ייצוג הממונה ומוסד התכנון בפורמים שונים ,לרבות בוועדות המקומיות ,בוועדות
ערר וערכאות משפטיות ,כל זאת בתאום עם הממונה.
ביצוע פעולות נוספות בהתאם לצורך ולהוראות הממונה.
דרישות המשרה:
דרישות סף:
***********
השכלה:
-------------------------------הנדסאי :אדריכלות או בניין ,לחילופין,
השכלה אקדמית )תואר ראשון/שני( :בגיאוגרפיה  /באדריכלות  /קיימות  /אזרחית
או במדעי החברה עם התמחות בתכנון עירוני ואזורי או תכנון ערים
רישום:
-----להנדסאים  -רישום בפנקס ההנדסאים והטכנאים

לאדריכלים ומהנדסים  -רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים
דרישות רצויות נוספות:
*********************
ידיעה רחבה של חוק התכנון והבניה
יכולת עבודה עצמאית ועבודה בצוות
כושר ביטוי בכתב ובע"פ
ידיעת השפה העברית
ידיעת השפה האנגלית כדי קריאת ספרות מקצועית
הערות:
הארכת הרשמה
ניתן לצפות בטווחי השכר למשרה ,באתר מינהל התכנון
בכתובת"www.iplan.gov.il/HR":
משרה זו משויכות למסלול קידום מקצועי בכפוף לתנאים מצטברים המפורטים
במסלול הקידום.
עובד אשר ישתבץ במשרה זו יהיה רשאי להתקדם במסלול בהתאם לתנאים המוגדרים
בו.
בעל תעודת הנדסאי או טכנאי מוסמך אשר ייבחר למשרה ,ידורג בדירוג המנהלי.
עובד/ת מתוך שירות המדינה אשר דורג/ה זה מכבר בדירוג ההנדסאים או הטכנאי
רשאי/ת לשמר את דירוגו/ה המקצועי.
מועמדים למשרה זו עשויים להיבחן במבחני כישורים כלליים והתנהגותיים:
ראה/י הסברים והנחיות למועמדים שייבחנו:
א.מבחני המיון במכון מיון חיצוני יתבצעו במהלך חודשים יולי-אוגוסט .2020
וועדות בוחנים לתפקידים השונים יערכו במהלך חודשים אוגוסט-ספטמבר .2020
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.
עובד מדינה המגיש מועמדות למכרז פומבי יצרף לבקשה שתי הערכות עובד
תקופתיות של השנתיים האחרונות.
כל מקום בו מפורט תאור התפקיד בלשון זכר,הכוונה גם ללשון נקבה וכן להפך.
המכרז פורסם ביום  :ט' בסיון ,תש"ף )(01/06/2020
היום האחרון להגשת בקשות למכרז זה הוא  :כב' בסיון ,תש"ף )(14/06/2020

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.

