
 

 

 

 

 12/2121משרות( מספר  2משרה(  ) %011דרוש/ה  מידען/ית תכנוני )
 

 מידען/ית תכנוני  :שם התפקיד
 

 מהנדסת המועצה   :כפיפות
 

 טכנאים –הנדסאים   דירוג:
 

 83-24 :מתח דרגות
 

 משרות( 4) 011%  :היקף משרה
 

   :תיאור התפקיד         

 לצורך הגשת היתר עבור כתובות מסוימת, לרבות מידע תכנוני לכל דורש. מתן מידע עדכני
 שליפת נתונים תכנוניים, תמיכה ואחזור מידע. –עיקרי התפקיד 

 
בדיקה וטיפול בבקשות להיתרי בנייה, בהתאם לחוק התכנון והבנייה ולתקנות שהותקנו מכוחו,  .א

 מקומית ולהנחיות מהנדס הרשות.למדיניות הרשות הובהתאם 

 רך דיון בבקשות להיתרי בנייה.הכנת הבקשות וחוות דעת מקצועיות לצו .ב

 מתן מידע תכנוני לצורך הגשת בקשות להיתר בנייה, לרבות מידע תכנוני לכל דורש. .ג

 תיאום עם גורמים מקצועיים ברשות המקומית ורשויות אחרות. .ד

 ראשונית לפני הגשה למתכננים, תושבים ויזמים. מתן הנחיות והתייעצות .ה

 ביצוע כל משימה, מטלה או פרויקט, בשגרה או בחירום במסגרת עבודת המועצה, ע"פ הנחיות הממונים  .ו
 הישירים והנחיות הנהלת המועצה.

 זמינות וכוננות )טלפונית ופיזית בכל צורה שתידרש( למתן מענה ולטיפול בכל הנוגע לעבודות המועצה,  .ז
 בכל ימות השנה ובכל שעות היממה, הן לצרכי שגרה והן לצרכי חירום.

 ביצוע שעות נוספות מעבר לשעות העבודה התקניות, בהתאם להנחיית הממונה. .ח
 

 מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:

 מתן שירות לגורמים רבים בתוך ומחוץ לרשות.

 

 :תנאי סף
 דרישות  התפקיד: 

השכלה - בעל/ת תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה  להשכלה גבוהה, או שקיבל 
הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ, באחד או יותר מהתחומים הבאים: 

אדריכלות, הנדסה, תכנון ערים או הנדסאי אדריכלות או בניין רשום לפי חוק ההנדסאים 
.4104-והטכנאים, תשע"ג  

 
 

 דרישות התפקיד – דרישות נוספות:

לחוק. 010א. שליטה בחוק התכנון והבניה, תיקוניו ותקנותיו ובדגש על תיקון   

 ב. שליטה בהליכי תכנון ורישוי בנייה.

  ג. ידע וניסיון בהפעלת מערכות ממוחשבות )מערכות ניהול ועדה, רישוי זמין ותוכנות מחשב

כלליות לרבות אופיס(.               

יתרון. –למוסדות התכנון   תרי בנייהד. ניסיון בהגשת בקשות להי  

 

 



 

 

 

 

 

ה. בוגרי קורס המוכר על ידי משרד הפנים ומיועד לעובדים בוועדות מקומיות ו/או לבודקי רישוי 

יתרון. –או מידענים   

 ו. כושר הבעה בכתב ובע"פ.

ת גבוהה ויחסי אנוש מעולים.וז. ייצוגיות, אדיבות, יכולת שירותי  

יתרון. –ח. הכרות עם המגזר הכפרי   

ידיעת השפה העברית על בוריה. -ט. שפות   

י. ביצוע כל משימה, מטלה או פרויקט, בשגרה או בחירום, במסגרת עבודת המועצה, ע"פ הנחיות 

 הממונה הישיר.

 

 :דרישות נוספות

 ת ברמה גבוהה.ריעב –שפות 

 office -ו GISהיכרות עם תוכנות  –יישומי מחשב 

 

 :תכונות נדרשות לתפקיד

אמינות ומהימנות אישית, הנעה עצמית, קפדנות ודייקנות בביצוע, אחריות אישית, כושר למידה, 

יכולת התבטאות בכתב ובע"פ, תודעת שירות גבוהה, יחסי עבודה תקינים, כושר עבודה בצוות, 

 התמודדות עם מצבי לחץ.

 

 עדיפות:

 מינויו. קורס מידענים תוך שנה וחציי מיום –המידען יחויב לסיים בצלחה 

  אך מופנה לגברים ונשים כאחד –המכרז נכתב בלשון זכר. 

 (:"המסמכים הנדרשים" )להלן:לצורך הגשת מועמדות חובה להגיש 

 שאלון אישי )הקליק/י להורדה(. .0

 קורות חיים. .4

 תעודות השכלה בהתאם לדרישות המשרה. .8

 המלצות )במידה וקיים(. .2

 

לעיל,  המסמכים הנדרשיםהעונים לדרישות התפקיד להעביר את כל  על המעוניינים/ות

באמצעות  01120שעה  2.2122.ישי בתאריך חמבאופן מסודר וקריא, וזאת לא יאוחר מיום  

ושי, לידי הגב' רחלי משה, מנהלת ההון האנ  yehuda.org.il-rachelim@m  הגשה למייל

 במסירה ידנית במשרדי מ.א מטה יהודה, בשעות הפעילות הקבועות.

 

 

 

במלואם כאמור לעיל ובמועד שנקבע,  המסמכים הנדרשיםמועמדים/ות שלא יגישו את כל 

 מועמדותם/ן לא תיבדק והיא תפסל על הסף.

 14-2273543דרכי התקשרות: טלפון 

mailto:rachelim@m-yehuda.org.il


 

 

 

 

 

  

 

  

  

 

  ,בברכה       
 

 רחלי משה        
 מנהלת אגף ההון האנושי       

 

 


