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 2022/77מס'  פומבימכרז 
 בודק/ת תכניות באגף תחבורה ופיתוח תשתיות

 
 היחידה

 בִמנהל הנדסה תחבורה ופיתוח תשתיותאגף 
 

 תואר התפקיד
 בודק/ת תכניות באגף תחבורה ופיתוח תשתיות

 
 היקף משרה

 ש"ש( 42משרה )= 100%
 

 דירוג ומתח דרגות
 1או בדירוג המהנדסים , המח"רבדירוג ההנדסאים והטכנאים 39-37
 

 תיאור המשרה
  גמר בתחום התשתיות בהתאם להוראות  ותעודות 4בדיקה וטיפול בתכניות, בקשות להיתר, טפסי

 הדין והנחיות הממונה
 

 עיקרי התפקיד

  ותעודות גמר בתחום התשתיות, ובכלל זה  4בדיקה, בקרה וטיפול בתכניות, בקשות להיתר, טפסי
 פיתוח, תשתיות תת"ק, ניקוז, קירות תומכים, עוגנים, נגישות, בטיחות, תנועה וחניה ועוד

  התכנית, לרבות כל מסמכיהבדיקת שלמות ואיכות 

  טיפול בקידום התכנית בתהליך הנדרש לאישורה, ובכלל זה הזנת הנתונים הדרושים למערכות
 ממוחשבות

 ידי יזמים-כתיבת הערות לגבי התאמת הביצוע לתכניות להיתר וקיום בקרה אחר יישום ההערות על 

  קשות, קבלנים, תושבים, אדריכלים, דוגמת יזמים, עורכי בקבלת קהל ומענה לפניות של גורמים שונים
 עורכי דין ומתווכים באמצעי תקשורת פרונטאליים, טלפוניים, כתובים ומקוונים

  קיום פגישות עם מגישי התכנית ועורכיה, השתתפות בישיבות וסיורים הדרושים לקידום התכנית
 ן הכנת התכניתוהבנתה ומתן הנחיות בשלבי תכנון שונים לגורמי פנים וחוץ רשותיים לגבי אופ

  מתן עדויות מקצועיות בבתי משפט ובישיבות בנושאים הכרוכים בתחום הטיפול, ובכלל זה עיבוד, ניתוח
 ודיווח נתונים ועריכת חוות דעת, מצגות וניירות עמדה בהתאם להנחיות הממונה ומהנדסת העירייה

 מטלות נוספות ככל שתוטלנה ע"י הממונה 
 

 אי סףתנ –השכלה ודרישות מקצועיות 
 :השכלה

  בעל/ת תואר אקדמי בהנדסה אזרחית או באדריכלות ממוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה או
 המוכר ע"י המחלקה לשקילת תארים מחו"ל במשרד החינוך

לחוק ההנדסאים  39הרשום/ה בהתאם לסעיף  בנייןאדריכלות או בעל/ת תעודת הנדסאי/ת  –או 
 2012-והטכנאים המוסמכים, התשע"ג

 לבוגרי/ות קורס המוכר על ידי משרד הפנים ומיועד לעובדים בועדות המקומיות ו/או  תינתן עדיפות
 .לבודקי תכניות

 
 :דרישות מקצועיות

 מ והיכרות עם תכנות תיב"-Office 

 ידיעת השפה העברית על בוריה ויכולת הבעה בכתב ובע"פ 
 

                                                
 .בכפוף לתנאי הזכאות הקבועים בכל דין והסכם ולהמצאת המסמכים הדרושים 1
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 :ניסיון מקצועי

 1.5 שנות ניסיון לכל הפחות בבדיקת תכניות אדריכליות והנדסיות להיתר 

 תכנון או בדיקתן במוסד ן בעריכת תכניות בנין עיר )תב"ע(עדיפות תינתן לבעלי/ות ניסיו 

 
 כישורים אישיים

 יכולת למידה מהירה 
 תודעת שירות גבוהה ויחסי אנוש 

 נכונות לעבודה מול קהל 

 וראייה מרחבית ריבוי משימות, יכולת אירגונית 

 יכולת עמידה בלחצים 

 יושר ואמינות 
 

 כפיפות
 מנהל אגף תחבורה ופיתוח תשתיות

 
-03לפרטים נוספים ניתן לפנות למר נתנאל כהן, מנהל אגף תחבורה ופיתוח תשתיות )מס' טלפון: 

5722310). 

 
 כל האמור בלשון זכר או נקבה מתייחס לגברים ונשים כאחד.

 
 .להתאמות בהליכי הקבלה לעבודה ת/זכאי אהת/עם מוגבלות י ת/מועמד

 
לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת באופן הולם בקרב  ת/המשתייך ת/עדיפות תינתן למועמד

כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים  ת/בעל ת/מועמדשמדובר ב לבדוב ,עובדי הרשות המקומית
 אחרים.

  
 אתר העירייהב טופס מקוון בלבד באמצעות הינה למשרה זוהגשת המועמדות 

www.givatayim.muni.il  ,עמידה קורות חיים, העתקי מסמכים המעידים על בצירוף שאלון למועמד
 .24:00 שעהב 19.6.2022עד ליום  הניסיון הנדרש להוכחתההשכלה ואישורי העסקה בתנאי 

 
 
 
 
 

  
 
 

 בברכה, 
 

 אסף אדרי 
 נהל ומשאבי אנושסמנכ"ל מ 

 

http://www.givatayim.muni.il/

