
 
 

  לעמותה עירונית דרוש/ה מנהל/ת תכנון קרקעות לאגף בינוי כיתות לימוד
 

 קרקעותמנהל/ת תכנון  העוסקת בפיתוח החינוך בעיר דרוש/ה ,עמותה עירונית בירושלים -עמותת לביא ל

.לימוד למטה אגף בינוי כיתות  

 

 תיאור התפקיד:

 בכללם: .אחריות על תהליך איתור, תיאום והסדרה של המקרקעין הדרושים לצורך בניית מוסדות חינוך

  אחריות על איתור המקרקעין הזמינים לבניית מוסדות חינוך, ובדיקת ההיתכנות לבניית מוסדות

 חינוך בהם, בתיאום עם מינהל התכנון בכלל והאגף לתכנון 

  אפיון התהליך הדרוש לצורך הסדרת המקרקעין כזמינים לבניית מוסדות חינוך, אחריות על

ובכלל זה אפיון הצורך בקידום תב"עות, הפקעות, תצ"רים וכו' וכן להסדרת בעלות העירונית 

 רשות השימוש מהבעלים הרשום/

 ים של אחריות על בדיקות ההיתכנות להיקף הבניה האפשרי במקרקעין, ליווי והנחיה לפרוגרמטור

תכנון מוסדות החינוך שבאחריות המטה, לרבות תיאום בין גורמים פנים וחוץ עירוניים שונים, 

 בהתאם להנחיות הממונה

  ;ליווי הנחייה ובקרה על תהליכי קידום תב"ע, הפקעות, תצ"רים וכו' בהתאם לתכניות העבודה 

 מול יזמים/בעלי מקרקעין  השתתפות וייצוג מטה בינוי בפורומים רלוונטיים של תכנון עיר, וכן

 שכנים וכיו"ב;

  תיאום, ליווי וקידום תכנית העבודה שבתחום אחריותו מול גורמים פנים וחוץ עירוניים

 רלוונטיים. 

  ביצוע כל משימה, מטלה או פרויקט, במסגרת עבודת מטה בינוי כיתות לימוד, ע"פ הנחיות

 .הממונה הישיר והנהלת המטה

  

 דרישות:

  בניה ו/או בפקוח על עבודות בניהניסיון של חמש שנים לפחות בתכנון עיר ו/או תכנון 

 שימוש בתוכנות לניהול משרדניסיון בהפעלת מערכות ממוחשבות וידע ו 

  כושר פיקוח, הדרכה והנחייה 

  יכולת קבלת החלטות ופתרון בעיות 

 ומתן כושר ניהול משא 

 המידה בלחצים הנובעים מעומס עבודכושר ע 

 ה בכתב ובע"פ וכושר ניסוח ודיווחכושר הבע 

  אזרחית או באדריכלות או גיאוגרפיה. יתרון לבעל תואר שני בתכנון ערים.תואר אקדמי בהנדסה 



 
 

  רישיון נהיגה לרכב מסוגB 

 

 

 תנאי העסקה:

 משרה 100%, חוזה אישי

 מטה אגף בינוי ותקצוב מנהל  כפיפות:
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 *לאנשים עם מוגבלויות*עדיפות תינתן 

 ** המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד
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