
    תחום התכנון בנעןמנהל/ת מכרז ל

 צורך בתפקיד:רקע לה

 נו מרכזי ומהותי ויש לו השלכות והשפעות ארוכות טווח, לעיתים בלתי הפיכות על הישוב. יתחום התכנון ה .א

  .הובלת תהליכים תכנוניים בתיאום וסנכרון מלא ביניהם, היא קריטית לעתיד הקיבוץ .ב

  .רמת עלמובן הרחב ובבהתכנון תחום את צרכי נען ב מתהתואעשור האחרון לא עודכנה ונערכה הגדרה ב .ג

כפועל ו ישירות ע"י מנהלת הקהילה במסגרת פעילותה השוטפתהקהילה תחת תחום התכנון במרחב הציבורי  נוהלמכיום  .ד

 הזיקה המקצועית לתחום התכנון. ו הניסיון שצברה בתפקיד יוצא של

עמם קיימים ממשקי עבודה אך הם  נהלת השיוךוגם תחת מתהליכים תכנוניים מתבצעים במקביל גם במגזר העיסקי,  .ה

  אינם תחת אחריותה וסמכותה של מנהלת הקהילה. 

  ,צעיםשתסנכרן באופן שוטף בין כלל התהליכים הרלוונטיים המתבמובילה אנו מזהים שנדרשת פונקציה  .ו

ואת החשיבות שיוגדר גורם שתפקידו לוודא שתהליכים והחלטות שמתקבלות בתחום זה מתבצעים בתיאום בין 

 הפונקציות השונות ובראייה כוללת.

ובכפיפות ישירה ליו"ר תפקד באופן ניטראלי עליו ל, מגזריםהת על רוחביוחולש  "חוצה ארגוןהנו "מאחר ותחום התכנון  .ז

  .בצורה טובה יותרנהל אותו בכדי שיתאפשר לוזאת ילה ולא לעסקים( )לא כפוף לקההקיבוץ 

ואיכות התוצרים שאנו רוצים לראות בתחום זה, יש המתחייבים בין הגורמים השונים  הממשקיםלצורך ניהול מיטבי של  .ח

  . ןחשיבות שניהול התכנון ייעשה במקצועיות, באופן פרואקטיבי, ובגישה ניהולית )ולא תפעולית( עבור נע

 :התפקידהגדרות ותכולות 

 ניהול על של תחום התכנון בנען •

מבני  ,המגורים, מבני הציבורלרבות ממשקים בין כלל הגורמים העוסקים בתכנון המרחב הציבורי, הוייזום ניהול  •
 .וצביונו שיש להם השפעה על הישובסביב לה, או  ,במשבצת נען התעסוקה והמסחר

   . בתחומים הנ"ללעתיד בהווה או תכניות בתהליכי בניית מעורבות  •

 רשויות בנושאים תכנוניים. המול )ו/או ליווי ממלאי התפקידים הרלוונטיים( הקיבוץ  ייצוג •

 .  לפי הענייןזימון גורמים רלוונטיים לויומה קביעת סדר ל ותיאחר, ישובהיו"ר ועדת  •

 תפקודה. בקרה על ביצוע ו ,פרטיתהבניה ניהול הועדה לגוף/קיומו של אחריות ל •

 . לפי העניין ,או חלקםן הגורמים יצירת אינטראקציה ביו זיהוי צרכים •
 לנען.  יםיתהליכי תכנון בהתאם לצרכים המשתנים ולהתפתחות התהליכים הרלוונטוייזום קידום  •

פיעים על צביון הישוב בהווה או המשון בתהליכי תכנגורמים ניהוליים בנען העוסקים  קשר קבוע עםאחריות לקיום  •
נדל"ן, מנהל התשתיות, קרקעות ומנהל/ת עסקים, מנהל/ת מנהל/ת קהילה, שיוך, המינהלת יו"ר הקיבוץ, כגון )בעתיד. 

  . (ועדת ישוב ,ועדת שימור ומורשתמתכננים שעובדים עם נען, 
גופי הניהול  לאו טיפול אות אכיפה סוגיות הדורש לנתבתפקידו  .מנהל/ת התכנון אינו גורם בעל סמכות אכיפה •

 רלוונטיים המוסמכים, בהתאם לנושא.
ועבודת הצוותים הכלולים בו, כגון: מנהל  תשתיות הישובניהולית ותפעולית על אשכול  איאיננו אחרמנהל התכנון  •

 בינוי, נוי, תברואה, גז, אינסטלציה, חשמל, נגריה, תקשורת.אשכול התשתיות, מח' 

   וסוג הדרישה(  לפי צורך תכניות עבודה עבור הקיבוץ )להפיק ואדריכלי שירותי תכנון לספק  יכול/רשאי •
 

 :דרישות וכישורים

 מערכתית וכוללתרחבה ראיה  •

 תהליכי תיכנוןוניסיון בהובלת יכולת  •

 היכרות עם מוסדות התכנון והרשויות •

 תקשורת ויחסי אנוש טובים מאוד  •

 יצירתיות וגמישות מחשבתית •

 יתרון(בנען )תחום ב רלוונטיניהולי וניסיון מקצועי ידע  •

 יתרון.  – בתכנון אדריכלירלוונטית וניסיון השכלה  •

 . חובה - ממוחשבתידע וניסיון בעבודה עם תכנת שרטוט  •
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