
פומבי 48035 : מכרז מספר          

.80015307 : מס' המשרה

מרכז/ת (תכנון פיזי)  1 - משרות. : תואר המשרה      

אגף תכנון פיזי : היחידה 

ירושלים : המקום 

משרד האנרגיה והמים : המשרד

או דרגה 38 - 40 דירוג 11 מח"ר

דרגה 38 - 40 דירוג 12 מהנדסים.

: הדרגה 

100 אחוז : חלקיות  

תאור התפקיד :                 

ייצוג המשרד בועדות עורכים, במוסדות תכנון ובקשר עם גופים ממשלתיים
אחרים בנושאי תכנון.

מתן ייעוץ וסיוע לממונה בנושאי תכנון פיזי - סטטוטורי בתחום תשתיות
אנרגיה, מים וביוב.

קביעת תוכנית עבודה לקידום תוכניות.

הכנת חוות דעת בתחום התכנון הפיזי של נושאים שבתחום אחריות המשרד ופועל/ת
להשגת יעדי ביצוע ולקידום תוכניות.

שותף/ה בעבודת המטה ביחידה אשר במסגרתה נקבעות הנחיות תכנון הנגזרות
ממדיניות המשרד ומטרותיו.

בדיקת תוכניות אחרות ביחס לתוכניות התשתיות, תיאום עם מוסדות התכנון
במגזר הציבורי, העירוני וגופים ציבוריים אחרים הנוגעים לנושאי התכנון.

סיוע לממונה בהפעלתם של יועצים, מומחים ומתכננים העוסקים בהכנת תכניות
סקרים ומחקרים.

ביצוע פעולות נוספות בהתאם לצורך ולהוראות הממונה.

דרישות המשרה:

 דרישות סף מחייבות:
------------------ 

 השכלה:
------ 



 השכלה אקדמית (תואר ראשון) בהנדסה אזרחית או
 באדריכלות או בגיאוגרפיה או בלימודי סביבה.
 רצוי תואר שני בתכנון ערים או בגיאוגרפיה או

 תואר שני במדעי החברה עם התמחות בלימודי סביבה

 רשיונות:
-------- 

 למהנדסים-רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים

 נסיון:
------ 

 לבעלי תואר ראשון באחד מהתחומים הנ"ל - 2 שנות נסיון בתחום העיסוק
 של המשרה כמתואר בפירוט המטלות בתיאור התפקיד או בתחומים שבהם קיימת

 זיקה למטלות אלה.

 לבעלי תואר שני באחד מהתחומים הנ"ל - שנת נסיון בתחום העיסוק של המשרה
 כמתואר בפירוט המטלות בתיאור התפקיד או בתחומים שבהם קיימת זיקה

 למטלות אלה.

 דרישות נוספות ורצויות:
---------------------- 

ניסיון בתחום התכנון הפיזי/סביבתי, עדיפות לתוכניות תשתיות
ניסיון בניתוח תוכניות עיר ואזור

היכרות טובה של חוק התכנון והבניה
כושר ניהול וארגון
יכולת לעבוד בצוות

יכולת לקיים קשרים עם גורמי חוץ
 כושר הבעה בכתב ובע"פ בשפה העברית, שליטה מלאה

הערות:
 

המשרה היא בלתי צמיתה עובד הבא מחוץ לשירות המדינה יועסק לפי חוזה מיוחד.
עובד הבא מתוך השירות יועסק במינוי בפועל.

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 להיפך.
תנתן הזדמנות שווה לאשה ולגבר בעלי כישורים מתאימים להתמודד על אותה משרה



המכרז פורסם ביום : כב' באייר, תשע"ז (18/05/2017)

היום האחרון להגשת בקשות למכרז זה הוא : כט' באייר, תשע"ז (25/05/2017)

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 בארץבהנרכש 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 5 ימים 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. 
  
 


