
 

 

 
 

 5/2020 –מכרז מספר 
 דרוש/ה מנהל/ת מחלקת תכנון סביבתי ורישוי עסקים

 

דרום  -מנהל/ת מחלקת תכנון סביבתי ורישוי עסקים באיגוד ערים לאיכות הסביבה :תואר המשרה

 .יהודה

 חוזה אישי בהתאם לאישור משרד הפנים.או  דרגהדירוג : דרגת המשרה ודירוגה

 : משרה מלאה.היקף העסקה

 :תיאור התפקיד

 נושא התכנון הסביבתי ורישוי העסקים באיגוד הערים ומול הרשויות החברות  ריכוז

 באיגוד.

 .נציגות השר להגנת הסביבה בוועדות המקומיות לתכנון ובנייה 

  כתיבת הנחיות למסמכים סביבתיים בתוכניות ובהיתרי בנייה הנוגעים לתשתיות, סביבה

חוות דעת מקצועיות בנושאים  חקלאית, סביבה חופית, שטחים פתוחים וכיוצ"ב, והכנת

 אלה.

  סיוע והנחייה מקצועית לוועדות התכנון והבנייה ולרשויות החברות באיגוד בנושאי תכנון

 .סביבתי

 סביבה. בדיקה של תוכניות בניין עיר ומתן חוות דעת בנושאי איכות 

  בדיקה של תסקירי השפעה על הסביבה וחוות דעת סביבתיות ומתן חוות דעת והנחיות

 להוראות התוכנית לרשויות המקומיות ולמשרד להגנת הסביבה.

  מתן הנחיות מידע ותנאי מסגרת סביבתיים לבקשות מידע במסגרת העבודה במערכת רישוי

 זמין. 

 ומעקב אחר  קביעת תנאי איכות הסביבה להיתרי בניה ,בדיקה של תוכניות מפורטות

 .ביצועם

  לפריטי פיקוח וביקורת סביבתית על עסקים השייכיםC .בצו רישוי עסקים 

  כתיבת תנאים סביבתיים ודרישות לרישיונות עסק לעסקים השייכים לפריטיC  בצו רישוי

 עסקים.

 .טיפול בפניות ציבור בנושאי איכות סביבה 

 .ביצוע מטלות נוספות על פי דרישת המנכ"ל ובהתאם לצורכי האיגוד 

 

 



 

 

 :דרישות המשרה

 במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה.: בעלי תואר אקדמי שנרכש השכלה 

תואר אקדמי בתחומים הבאים: גיאוגרפיה, תכנון ערים, מדעי איכות תינתן עדיפות לבעלי 

 הסביבה, מדעי הסביבה, אדריכלות, הנדסה אזרחית/סביבתית.

 שנים לפחות בתחום העיסוק של המשרה כמתואר בפירוט  4: ניסיון של ניסיון מקצועי

 יאור התפקיד" או בתחומים שבהם קיימת זיקה למטלות אלו.המטלות "בת

תינתן עדיפות לבעלי תואר שני באחד מתחומי ההשכלה המפורטים לעיל ולבעלי ניסיון 

 מעשי בתחום התכנון הסביבתי וברישוי עסקים בעבודה מול רשויות מוניציפאליות.

 

 דרישות נוספות: 

תקשורת בינאישית ויחסי אנוש ברמה גבוהה, כושר ביטוי בכתב ובעל פה ברמה גבוהה, 

, אחריות ויוזמה, תודעת שירות גבוהה, יכולת עבודה בסביבה ממוחשבת ויכולת ייצוגיות

 לבקר ולהבין פרשה טכנית ומסמכים סביבתיים.

  חובה. –רישיון נהיגה 

 

 : מנכ"ל האיגוד לאיכות הסביבה "דרום יהודה" והנהלת האיגוד.כפיפות

ם, תעודות המעידות על בצרוף קורות חיי מוזמן להגיש את מועמדותוהדרישות  מועמד העונה על

או למשרדי האיגוד בכתובת: רחוב  egood@sviva.org דוא"ל: כתובת השכלה וניסיון בעבודה ב

 ., יבנה7אזוב 

 . 9420982-08לבירורים: מספר טלפון ,  12:00 בשעה  10.09.2020 עד ליום 

  

 המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לנשים וגברים כאחד.
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