
 

 מועצה אזורית עמק הירדן 

 לשכת מנכ"ל המועצה
 
 
 

 גינוסר    בית זרע אשדות יעקב מאוחד  אשדות יעקב איחוד  אפיקים  אלמגור אלומות
 עין גב מעגן  מסדה  כנרת קיבוץ   מושבה כנרת חוקוק  האון  דגניה ב'  דגניה א' 

 תל קציר שער הגולן  רביד  פוריה עלית  פוריה נוה עובד  פוריה כפר עבודה 
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 מנהל/ת ועדה מקומית לתכנון ובניהלגיוס  פנימי/חיצונימכרז 

 

 .הנדסה:  אגף היחידה

 .מנהל/ת ועדה מקומית לתכנון ובניהתואר המשרה: 

 .מהנדסת המועצה ומהנדסת הועדה לתכנון ובניה : כפיפות

 מידית. :תחילת עבודה

ובהתאם לאישור  3-24/  83-24העסקה בדרוג לפי השכלה )מח"ר/הנדסאים/מנהלי( מתח הדרגות : דרגת המשרה ודירוגה
 משרד הפנים.

 100% :המשרההיקף 

 פנימי/חיצוני.:  סוג מכרז

 

 :  תיאור התפקיד

 עיקרי התפקיד: גיבוש, התוויה וניהול של פעילותה של הועדה המקומית לתכנון ובניה של אגף הנדסה.

 .ניהול תהליכי העבודה של הועדה המקומית לתכנון ובניה כמתחייב בחוק התכנון והבניה 
  .פיקוח ובקרה על ביצועי העובדים בועדה המקומית לתכנון ובניה 
 .ניהול אתר הועדה המקומית לתכנון ובניה ופניות הציבור לועדה בהתאם לחוק, לתקנות ולצרכי התושבים 
  הועדה המקומית לתכנון ובניה וועדות המשנה שלה בהתאם לדרישות החוק והתקנות.ניהול פעילות 
 ביצוע כל משימה אחרת שתוטל ע"י הממונה הישיר ו/או הממונים ברשות. 

 

 :תנאי סף להגשת מועמדות
 השכלה: 

במוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים  שנרכש אקדמי תואר בעל
 יש לצרף תעודה. -  אקדמיים בחוץ לארץ

 או

 יש לצרף תעודה. - לישראל הראשית הרבנות אישור לפי  "(יורה ורהי ("לרבנות סמיכות תעודת

 או

 לפחות בחינות שלוש ומעבר 23 גיל אחרי לפחות שנים שש ,בכולל או גבוהה בישיבה מלאה בתכנית לימודים אישור
( והיתר איסור ודיני שבת בדיני יהיו הבחינות משלוש שתיים( לישראל הראשית הרבנות שמקיימת הבחינות מכלול מתוך

 יש לצרף תעודה. -

 :או

 לצרף תעודה.יש  - 4124 ג"התשעם, המוסמכי והטכנאים ההנדסאים לחוק 83 לסעיף בהתאם מוסמך טכנאי או הנדסאי

 או

 יש לצרף תעודה. -לימוד שנות 24 בעל
 

 לא נדרש. תינתן עדיפות לבוגרי הכשרת מנהלי וועדות מקומיות בחסות מנהל התכנון.: והכשרות מקצועיות קורסים 
 

 :ניסיון מקצועי 
 ועדה של ההנדסה ביחידת לפחות מקצועי ניסיון שנות 4  -לעיל  כמפורט תורנית השכלה או אקדמי תואר בעל 

 .כלשהי ולבניה לתכנון מקומית
 כלשהי ובנייה לתכנון מקומית ועדה של ההנדסה ביחידת לפחות מקצועי ניסיון שנות 5  -רשום  הנדסאי. 
 כלשהי ובנייה לתכנון מקומית ועדה של ההנדסה ביחידת לפחות מקצועי ניסיון שנות 6  -מוסמך  טכנאי. 
  כלשהי ובנייה לתכנון מקומית ועדה של ההנדסה ביחידת לפחות מקצועי ניסיון שנות  3 -לימוד  שנות  24בעל. 

 

  לא נדרש. :ניהוליניסיון 
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 :דרישות תפקיד נוספות

 ניהול תהליכים ארוכי טווח. 

 .יכולת להתנהל מול תושבים וליצר שיתופי פעולה 
 . יכולת למצוא פתרונות יצירתיים 
 .יכולת ניהול עובדים והנעתם 
 היכרות מעמיקה עם תוכנת ה- office. 
 .היכרות עם תוכנת קומפלוט ותהליך רישוי זמין 

 

 כישורים אישיים:

כושר ביטוי  בכתב ובע"פ,   יכולת עבודה בצוות, ראיה מערכתית, דינאמיות וכושר הנעה עצמית,  יכולת ארגון ותכנון,
 ., אמינות ומהימנות אישיתיסודיות ויכולת עבודה בשיתופי פעולה, תודעת שירות גבוהה, יחסי אנוש

 

 :ועדת קבלה

 המועמד אשר עומד בדרישות הגיוס יתבקש לעבור ראיון בוועדת בחינה/ קבלה של משרד הפנים.

  על המועמד למלא טופס למשרה פנויה אותו ניתן לקבל במשרד לשכת מנכ"ל אצל פירחה

  תחת הכותרת מכרזים, לצרף אליו www.j-v.org.ilבאתר המועצה בכתובת  או  pircha@j-v.org.ilמייל שליחת  או באמצעות

 העתקי תעודות המוכיחות השכלה וניסיון נדרשים, קורות חיים מפורטים ומודפסים, ולמסור במעטפה סגורה במשרד מנכ"ל 

  ...:47בשעה  71.2.7.42מיום  המועצה עד ולא יאוחר

 . 152-2324323 -אורית  ,151-3445124 -לברורים יש לפנות לפירחה 

 

 , אך מופנה לנשים וגברים כאחד.זכר: המכרז נכתב בלשון הבהרה מגדרית***

 

 בברכה,

            

 

 דודו פרץ, עו"ד               אורית אידי לבאן

 מנכ"ל המועצה                      משאבי אנוש מנהלת


