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 המועצה המקומית בסמ"ה 
 חיצוני לתפקיד מתכנן/ת אסטרטגי/ת לתכנון ובנייה  מכרז

מועצה מקומית בסמ"ה מכריזה בזה על משרה פנויה לתפקיד מתכנן אסטרטגי 
 לתכנון ובנייה 

 

 

 הנדסה  היחידה: 

 מתכנן/ת אסטרטגית  תואר המשרה:

 ( 13.9.0.2הוראות תכ"ם מס'  י) לפ 3דרגת יועץ  תעירף 

 ניהולית ומקצועית למהנדס המועצה  כפיפות

 חוזה אישי  אופן העסקה  

תקופת  
 ההתקשרות  

 כשנתיים 

 שעות חודשיות 75 היקף העסקה:

 פומבי  סוג מכרז: 

 תיאור התפקיד:
 

סיוע למהנדס הרשות בכל הקשור לקידום ומימוש תכנון בתחומי הרשות  •
(. שמירה על  GISלרבות יצירת מאגרי המידע הדרושים לכך )רישום בעלויות, 

 קשר בין הרשות לבין משרדי הממשלה בנושאים הנוגעים לתכנון ובנייה. 
 תחומי אחריות: 

התכנון של הרשות  ייזום תכניות בניין עיר ופיתוח מדיניות -ניהול תכנון  •
 ויישומה. 

איסוף המידע הקשור לרישום בעלויות והסדרתו  -הקמת מאגר מידע וניהולם   •
  ניהול קשר רציף עם גורמים ממשלתיים עמותות מגזר שלישי וקרנות.-

 השכלה ודרישות מקצועיות תנאי סף  
 השכלה : 

תואר אקדמי באחד או יותר מהתחומים הבאים: הנדסת בניין, אדריכלות, גיאוגרפיה, 
שני(,   תואר   ( עסקים  מינהל  וניהול,  תעשייה  הנדסת  כלכלה,  שני(,  ערים)תואר  תכנון 
המועצה   ידי  על  המוכר  במוסד  נרכשו  התארים  כלל  שני(.  תואר   ( ציבורית  מדיניות 

 לנערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ.  להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה
 ניסיון מקצועי:   

שנתיים ניסיון לכל הפחות   -למהנדסים, גיאוגרפיים, אדריכלים, ומתכנני ערים
 בתחום התכנון והבנייה. 

לכלכלנים, בוגרי הנדסת תעשייה וניהול, מנהל עסקים ) תואר שני( ומדיניות  
שנים לפחות, בתחום התכנון  3ניסיון מקצועי מוכח של  – ציבורית ) תואר שני( 

 והבניה. 
 קורסים והכשרות ממקצועיות: 

  הכשרת חובה בקורס ייעודי של מנהל התכנון ) תדרש אחרי קבלה לתפקיד(.
 דרישות נוספות

  יישומי מחשב –  ( היכרות עם תוכנות תיב"מCADו )- office 
 היעדר הרשעה בעבירות מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה  –  רישום פלילי

 2001 -של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א 
 

הבהרה  
 מגדרית: 

 המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ונשים כאחד
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 מנהלה: 

 
 12:00בשעה  16/11/2022ד' בקשות למכרז יש להגיש עד יום: 

 
 חובה לצרף: 

 
. שאלון למועמד והצהרה בדבר קרובי משפחה או ניגוד עניינים ) ניתן להוריד  1

 ( או לקבל במשרדי משאבי אנוש במועצה.  .ilmuniwww.basma.באתר המועצה 
 .  קורות חיים.2
 . תעודות ומסמכים להוכחות דרישות התפקיד.3

במסירה אישית למזכיר או  kaisark@basma.muni.il  המסמכים יוגשו   למייל 
 המועצה. 

כל   את  יגישו  שלא  הנדרשיםמועמדים/ות  לעיל   המסמכים  כאמור  במלואם 
של   פניות  רק  הסף.  על  תפסל  והיא  תיבדק  לא  מועמדותם/ן  שנקבע,  ובמועד 

 עומדים בתנאי הסף יענו. מועמדים ה 
 המודעה מיועדת לגברים ונשים כאחד. 

 
מועמד עם מוגבלות יהא זכאי להתאמות הנדרשות לו בהליכי הקבלה לעבודה  

 ובמידת הצורך במהלך תקופת ההעסקה. 
 

שאינה   הולם  לייצוג  הזכאית  לאוכלוסייה  המשתייך  למועמד  תינתן  עדיפות 
הרשות המקומית, ובלבד שמדובר במועמד בעל מיוצגת באופן הולם בקרב עובדי  

 כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.
 

 .מועמד שיבחר לתפקיד ישובץ במערך החירום המועצתי 
 
 

 וד רב,                                                                                                        בכב

 כבהאראיד 
 ראש המועצה
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