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   ניהול תחום התכנון בנען מכרז לתפקיד 

 
 

 מהות התפקיד:
הינו מרכזי ומהותי ויש לו השלכות והשפעות ארוכות טווח, לעיתים בלתי הפיכות על   תחום התכנון .א

 הישוב. 
 היא קריטית לעתיד הקיבוץ. , יניהםבתיאום וסנכרון מלא ב ,הובלת תהליכים תכנוניים .ב
תפקיד זה, שיהווה גורם מתכלל ומסנכרן, שבאחריותו לוודא כי  ל רבה  בעת הזאת בנען קיימת חשיבות .ג

בתיאום מלא בין  וע מתוך ראייה כוללת צתתב שמתקבלות, חלטות הובלת התהליכים, בהתאם לה
   הפונקציות השונות. 

 
 : התפקידהגדרות ותכולות 

 של תחום התכנון בקיבוץ נען  ניהול •

- ות המגורים, מבניב הגורמים העוסקים בתכנון המרחב הציבורי, לרניהול וייזום ממשקים בין כלל  •
 או סביב לה, שלהם השפעה על הישוב וצביונו.  התעסוקה והמסחר ב'משבצת נען'-יבור, מבניצ

 ניות בהווה או לעתיד בתחומים הנ"ל. וכמעורבות בתהליכי בניית ת •

 ליווי ממלאי התפקידים הרלוונטיים, מול הרשויות בנושאים תכנונניים.  וג הקיבוץ ו/אוייצ •

 יו"ר ועדת הישוב, אחריות לקביעת סדר יומה ולזימון גורמים רלוונטיים לפי העניין. •

 אחריות על אישור תוכניות הבנייה הפרטית ותהליכי ביצוע הבנייה ביחס לסביבה.  •

   תכנון בהתאם לצרכים המשתנים ולהתפתחות התהליכים הרלוונטיים לנען.ייזום וקידום תהליכי   •

אחריות לקיום קשר קבוע עם גורמים ניהוליים בנען העוסקים בתהליכי תכנון ומשפיעים על צביון   •
קהילה ועסקים,  -"ר הקיבוץ, מנהלת הדיור והשיוך, מנהלי מגזרים הישוב בהווה או בעתיד, כגון יו

, מנהל/ת התשתיות, מתכננים שעובדים עם נען, ועדת שימור ומורשת, ועדת  קרקעות ונדל"ן ת /מנהל
 ישוב. 

 
 : כישורים נדרשים

 ניסיון ניהולי, יכולות תיאום ותכלול   •

 יכולת ראייה רחבה  •

 נכונות להתמודד עם חברים  •

 י אנוש טוביםתקשורת ויחס •

 פרואקטיביות  •

 יצירתיות וגמישות מחשבתית •

 מסוגלות להתמודד עם עימותים ויכולת ניהול קונפליקטים •
 

  
 היקף המשרה:  חלקי, גמיש 

 יו"ר הקיבוץ : כפיפות
 

 10.12.2020 :מועד פרסום המכרז
 19.12.2020 מועד סגירת המכרז:

   :הגשת מועמדות
   dorit@naan.co.ilלשלוח קו"ח לכתובת 

 "ניהול תחום התכנון בנען מועמדות לתפקידהגשת ": המייל  לרשום בכותרת להקפיד יש 
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