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 בודק/ת תכניות גנים ונוף
 
 

 כפיפות:
   .גנים ועיצוב הסביבהאגף  תמנהל

 
 תיאור התפקיד: 

בדיקה וטיפול בבקשות להיתרי בנייה בתחום הפיתוח הנופי ברשות המקומית, בהתאם לחוק התכנון והבנייה ולתקנות  
מכוחו, ובהתאם למדיניות הרשות המקומית ולהנחיות מהנדס הרשות, בדיקה ותכנון של תוכניות פיתוח נופי  שהותקנו  

 בשטחים ציבוריים ברחבי העיר. 
 

 בקרה וטיפול בהיתרי בנייה 
וליווי הבקשות בהתאם   .א בנייה בתחום הפיתוח הנופי במרחב התכנון  בדיקה מקוונת/ידנית של בקשות להיתרי 

 הרישוי והנחיות הממונה. לתקנות 
ומפרטים טכניים שהוגשו והתאמתם לתיק   בדיקת שלמות ואיכות של בקשות להיתרי בנייה, כולל בדיקת תכניות .ב

 . המידע, לתכניות בניין עיר ולתנאי חוק
רלוונטיים .ג מקצועיים  לגורמים  פנייה  לרבות  בנייה,  היתרי  להוצאת  התנאים  קיום  לרשות    וידוא  ומחוץ  בתוך 

 אישורים הנחוצים, בהתאם להחלטות הוועדה.לקבלת ה
 מתן חוות דעת מקצועית בתחום הפיתוח הנופי לוועדה לתכנון ולבנייה.  .ד
 ליווי מתכנני נוף: הנחיה ובדיקת תכניות הפיתוח הנופי הנקודתיות המוגשות כחלק מתהליך התכנון לרישוי.  .ה
 בנושא תכנון נופי. השתתפות בישיבות  .ו
 למבקש ולמתכנן ומעקב ביצוע. אחראי/ת על העברת דרישות  .ז
 אחראי/ת על מילוי הפרטים הדרושים של התוכניות במחשב. .ח
 ואיכלוס.  4אישור ביצוע העבודות בפועל לטופס   .ט

 
 

 בדיקה ותכנון של תוכניות פיתוח נופי. 
, ניתוח ומעקב על  כלל עירונייםפיתוח לביצוע של מתחמים ושכונות חדשות או מתחמים    לווי ובדיקה של תכניות  .א

 תוכניות המוגשות ע"י יזמים פרטיים או ע"י שלוחות של העירייה )חברה כלכלית וכדומה( עד לביצוע בפועל . 
בי כמויות ובדיקת  תכנון נופי של שטחים ציבוריים פתוחים הכולל: הכנת תוכניות פיתוח, גינון השקיה הכנת כת .ב

 מכרזים.
 . גיבוש והכנת הנחיות לתכנון מסמכי מדיניות  .ג
 השתתפות בישיבות תאום תכנון מול גופים שונים בעירייה ומחוצה לה.  .ד
 הכנה והצגת חוות דעת לפרויקטים המוגשים לאגף ולסוגיות תכנוניות המופנות לאגף.  .ה

 
 

 :קבלת קהל ומענה לפניות
 לפניות של גורמים שונים בעלי ענין בכל הקשור לתהליכי והליכי מענה בטלפון ובכתב  .א

 תכנון. 
 טיפול בבעיות המופנות בתחום התכנון והפיתוח הנופי.  .ב
 רשותיים. - מתן הנחיות בשלבי התכנון השונים לגורמים פנים וחוץ .ג

 
 
 

 : התפקיד דרישות
 : השכלה

  חו"למתארים  לשקילתהמחלקה המוכר ע"י בעל/ת תואר אקדמי, המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה, או  •
גאוגרפיה או אדריכלות )נוף( או הנדסה אזרחית או מדעי  או יותר מהתחומים הבאים: במשרד החינוך באחד 

  .ןהחברה עם התמחות בתכנון עירוני ואזורי או תכנון ערים, או הנדסאי אדריכלות/בניי 
 רישום בפנקס ההנדסאים והטכנאים.  –לבעלי תעודת הנדסאים  •

 
 :קורסים והכשרות מקצועיות

 עדיפות לבוגרי קורס המיועד לעובדים בוועדות המקומיות ו/או לבודקי תכניות. 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

 : מקצועי ניסיון
 . תכנוןבעריכת תכניות בניין עיר )תב"ע( או בדיקתן במוסד עדיפות לבעלי ניסיון  •

 
 :מיוחדות תפקיד דרישות

    ,"אוטוקד", "בינארית", תוכנות לניהול פרויקטים, עדיפות ליידע בהפעלת  Officeידע בתוכנות:  –יישומי מחשב    •
 תוכנת "קומפלוט".

 .שירותיות ועבודה מול קהל •
 כושר התבטאות בכתב ובע"פ, ידיעת השפה האנגלית ברמה טובה.    •

 .בתוקףרישיון נהיגה  •
 עבודה בשעות לא שגרתיות על פי הנחיית מנהלת האגף.  •

 
 
 
 
 

 . 100% :המשרה היקף
 בדרוג המח"ר . 14-37בדרוג המנהלי /  11-7מתח דרגות: 

 . עפ"י הסכם קיבוצי: שכר
 
 

רחובות, או באמצעות דוא"ל:  4קומה  2המסמכים יוגשו באופן אישי לאגף משאבי אנוש, רח' בילו 
michrazim@rehovot.muni.il 

 15:00,שעה 25.11.2021חמישי  עד יום 
 הגשת מועמדות אשר תשלח ללא תעודות השכלה ואסמכתאות המעידות על ניסיון בעבודה תיפסל על הסף 

מוגבלות בהתאם לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ובתנאי שעומדים בתנאי הסף תינתן העדפה לאדם עם 
למשרה וכשירים לביצוע התפקיד. האמור כפוף להצהרת המועמד/ת המפרטת את דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת 

 מסמכים להוכחת המוגבלות.
עיריות אם המועמד הוא בעל כישורים תינתן העדפה למי שהוא או אחד מהוריו נולדו באתיופיה בהתאם לפקודת ה

 דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים. 
תינתן העדפה לנשים לפי חוק שוויון זכויות האישה אם שני המועמדים בני שני המינים הם בעלי כישורים דומים וכן 

 בהתאם לחוק עידוד של שילוב וקידום נשים בעבודה ושל התאמת מקומות עבודה לנשים.
 ועדת לנשים וגברים כאחד מודעה זו מי

 
 


