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 מותרמנהל מחלקת תכנון שטחי ציבור ופרוג – 20/נאמס'  פנימימכרז 

 אור תפקיד בלשון זכר הכוונה גם ללשון נקבה, וההיפך.יבכל מקום בו מפורט ת

 

 .מותרמנהל מחלקת תכנון שטחי ציבור ופרוג: תואר התפקיד

 : תיאור התפקיד

 התכנון לביצוע של שטחי הציבור ומבני הציבור והחינוך בעיר והפרוגרמות ) לשטחים  נושאי כל על אחריות

 אלו במסגרת התב"ע(

 .הכנה וטיפול במכרזים לתכנון לביצוע של מבני ציבור, חינוך ופארקים בעיר 

  בעיר.טיפול בחוזי חכירה ונסחי טאבו למבני הציבור, החינוך והפארקים 

 .הגשת בקשות למשרדי הממשלה הרלבנטיים 

 .תיאום ואישור תכניות של מבני ציבור, חינוך והפארקים בין אגף ההנדסה לגופי הממשלה השונים 

  תיאום, מעקב ובקרה בשכונות החדשות על תכנון פיתוח מגרשי עתידיים למבני הציבור, החינוך והפארקים

 מול גורמי חוץ.

  לתכנון מבני ציבור, חינוך ופארקים בעיר.ניהול וגיבוש מדיניות 

 .ניהול צוות תכנון מבני ציבור 

 דרישות התפקיד: 

 הכרה או שקיבל ,גבוהה להשכלה המועצה ידי על המוכר במוסד שנרכש אקדמי תואר בעל ה:השכל 

אדריכל, אדריכל  : הבאים יותר מהתחומים או באחד  ,לארץ בחוץ אקדמיים תארים להערכת מהמחלקה

 והטכנאים ההנדסאים לחוק 33 לסעיף בהתאם רשום הנדסאי או אזרחי מהנדס או. מתכנן עריםנוף, 

 .תחומים באותם -12/2 ג"התשע ,המוסמכים

 לפי ההנדסאים בפנקס או רישום והאדריכלים המהנדסים חוק לפי והאדריכלים המהנדסים בפנקס רישום 

 .ההנדסאים חוק

 לביצוע של מבני ציבור ו/או  בתכנון לפחות שנים 2 של מוכח ניסיון :בעל תואר אקדמיל  :מקצועי ניסיון

לביצוע של מבני ציבור ו/או חינוך  בתכנון לפחות שנים 2 של מוכח ניסיון להנדסאי:  .חינוך ו/או פארקים

 .ו/או פארקים

 רלבנטיים בתחומים עובדים צוות בניהול ניסיון ות/לבעלי עדיפות :ניהולי ניסיון. 

 באחריות נשיאה ,סמכותיות ה,ובקר פיקוח, החלטות קבלת יכולת, ומהימנות אמינות :אישיים כישורים 

 ובע"פ. בכתב הבעה כושר ,מ"מו ניהול יכולת, ארגון ותכנון יכולת, בצוות עבודה יכולת ,מעולים אנוש יחסי

 אדריכל העיר.: כפיפות

 משרה. 100%:היקף משרה

 בדירוג הנדסאים/ מהנדסים. 42-40: מתח דרגות

יש לצרף טופס שאלון אישי . michrazim@bshemesh.co.il ניתן להגיש בדוא"ל בכתובת  הגשת מועמדות:

ות חיים )אותו ניתן להשיג דרך אתר האינטרנט של העירייה, בדגש על שאלון המיועד למשרה זו(, צילום ת.ז., קור

ותעודות מתאימות. במידה ולא התקבל אישור הגשה עד יומיים מיום השליחה, יש לוודא כי המסמכים התקבלו 

 , מיכל.9909772-02בטלפון 

 .11/06/2020ולא יאוחר מיום  02/06/2020החל מיום : מועד הגשה

 

 ______________ 

 ד"ר עליזה בלוך 

 ראש העיר 
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