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 תכנון עיראגף  -מינהל הנדסה 
 

 דרוש/ה: בודק/ת תכניות 
 

 מחלקת תכנון עיר: מנהלת כפיפות

 
 תיאור התפקיד:

אחריות לבדיקה וטיפול בתכניות בניין עיר בהתאם לחוק התכנון והבנייה ולתקנות שהותקנו מכוחו ובהתאם 
 למדיניות הוועדה המקומית והנחיות מהנדסת הוועדה. 

  ,תאימות בדיקה של תכניות בניין עיר בהתאם לתנאי הסף שנקבעו בחוק ובתקנות, תאימות לנוהל מבא"ת
תקציב , צרכי הציבור, הכלכלה המקומית ולמדיניות התכנון, השפעותיה על הסביבה, החברה, התשתיות

 שימושי הקרקע בסביבההרשות, העיצוב העירוני ועל מערך 

  עריכת תכניות בניין עיר מטעם הוועדה המקומית, קידום התוכניות בתהליך הנדרש לאישורה, לרבות הזנת
 ערכות הממוחשבותים למהנתונים הנדרש

 וגיבוש עמדת מינהל תכנון ובניה ככל שיש כאלו הנדרשים,ת והשינויים וכתיבת חוות דעת לגבי שלמות התוכני , 

 והכנתן, קידום  כניותות קביעת תנאים מרחביים, גיבוש ת, לרבלמהנדס הוועדה בכל הקשור לתכנון סיוע וייעוץ
 ושירותים דומים נוספיםי מדיניות פרוגרמות, מסמכ תכניות, קביעת

  לקראת אישורן  תכניותר לקידום שונים בכל הקשו םגורמיקבלת קהל ומענה לפניות 

 ע"י מהנדס הוועדה לכך יתבקש ככל ש ,תומים של שיתוף הציבור הקשורים לקידום תכניוהשתתפות בפור 

 ריותומתן עדויות מקצועיות בבית משפט, בנושאים הקשורים לאח 

 ועדות שונות, בהתאם להנחיות מהנדס הרשות ותן חוות דעת בתחומי אחריות בישיבות דיווח נתונים ומ 

 מצגות וחוות דעת בתחום אחריותועיבוד וניתוח נתונים והכנת ניירות עמדה , 

 וי והנחיית מתכננים וצוותי יועצים במהלך הליכים סטטוטוריים לקידום תכניות בניין עיר, תכניות בינ ליווי
 כי מדיניות וכדומה מלביצוע, מס

 המלצות מקצועיות לוועדות התכנון הכנת סדרי יום וגיבוש 

 עדות השונות ברמה המקומית, המחוזית והארצית ומול יחידות העירייה השונות לקידום ועבודה מול הו
 וועדה המקומית בפורמים מקצועיים ת וייצוג הוהתוכני

  הרחב ולאנשי מקצוע ומענה לפניות מתן שירות לקהל 

 ביצוע כל מטלה נוספת שתידרש ע"י הממונה 
 

 
 

 תנאי סף:

  תואר אקדמי מושלם אשר נרכש במוסד המוכר ע"י המל"ג, או שקיבל הכרה מהגף להערכת תארים אקדמאיים
 מחו"ל באחד או יותר מהתחומים הבאים: גאוגרפיה, אדריכלות, הנדסה אזרחית, 

 תכנון עריםמדעי החברה עם התמחות בתכנון עירוני ואזורי או 
 או 

 רשום )רישום בפנקס ההנדסאים והטכנאים( הנדסאי אדריכלות / אזרחי
 

 
 
 
 
 



 

 
 

 כישורים ודרישות נוספות:

 יתרון - ניסיון מוכח של שנתיים לפחות בתחום הרלוונטי 

  + הכרות עם תוכנות מבא"תAUTOCAD  +GIS - יתרון 

  יתרון -לבודקי תכניות בוגרי קורס המיועד לעובדים בוועדות המקומיות ו/או 
  יתרון -בעלי ניסיון בעריכת תכניות בנין עיר )תב"ע( או בדיקתן במוסד תכנון 

  הכרות עם תוכנותoffice 

 ידע בהליכים סטטוטוריים, היכרות עם חוק תכנון ובניה 
 עברית ברמה גבוהה 
 ייצוגיות, אדיבות, יכולת שירותית גבוהה ויחסי אנוש מעולים 
  לחץיכולת עבודה תחת 
 
 

 100% היקף משרה:
 

  להשכלת המועמד/ת( בהתאם) 41-37 / 11-7 :דרגה
 מועמד שהינו מהנדס או אדריכל הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים במדור להנדסת מבנים או ארכיטקטורה, 

 38 תחילית או שהוא בעל תואר שני עם התמחות בתכנון ערים, ייכנס לתפקידו בדרגה

 
 בהתאם להשכלת המועמד/ת  דרוג:

 
 

 ¹יש להעביר קורות חיים בצירוף אסמכתאות להוכחת עמידה בתנאי הסף )תעודות השכלה, אישורי העסקה
 הרצליה,  22ומסמכים נדרשים אחרים( והמלצות לאגף משאבי אנוש, רח' בן גוריון 

 .24/05/2021עד ליום  michrazim@herzliya.muni.il ²או במייל 9529143-09בפקס 
 

 במידה ונדרש במכרזוניסיון ניהולי  תקופת העסקה מדויקת, היקף משרה, תוכן התפקידעל אישור העסקה לכלול ¹
 

 אוטומטי על קבלת הפניה, במידה ולא התקבל אישור  -בהגשת מועמדות/מסמכים באמצעות המייל ²

 אחר(. emailבפקס/ הגשה ידנית/ באמצעות חשבון )יש לדאוג ולהגיש מועמדות/מסמכים בדרכים חלופיות  
 

 הצעות שאינן עונות על דרישות המכרז או הצעות שלהן לא יצורפו תעודות ומסמכים נדרשים לא תיענינה.

 בהתאם לכשירותם לביצוע העבודה הנדרשת. תינתן עדיפות למועמדים עם צרכים מיוחדים, וזאת
 

 מועמד שהנו קרוב משפחה של עובד עירייה אחר או נבחר ציבור נדרש להצהיר על כך וקליטתו 
 לעבודה מותנית באישור ועדה עירונית או ועדת השירות במשרד הפנים.

 
 

 בכל מקום בו נכתב בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה ולהיפך.
 
 
 

 ,רב בכבוד          
 
 
 
 משה פדלון           
 העירייה  ראש          
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