
  

 
 2018 חיצונימכרז 

  למועצה אזורית גוש עציון דרוש/ה
 מחלקת קרקעות /תמנהל

 
 תיאור התפקיד:

 
 שמירה על הקרקעות מפני פלישות ובניה בלתי חוקית:  . 1

  ה.בלתי חוקית פלסטינית בתחומי המועצסיור ופיקוח בשטח מפני פלישות ובניה 

  הל האזרחי.המנ ,קידום ,פיתוח ותיאום בנושא קרקעות מולבקרה 

 .תיאום מול יחידת הפיקוח של פעולות האכיפה נגד פלסטינים 

 ניהול הידע הנוגע לבעלויות קרקע בתחומי המועצה:   . 2

 ביצוע מחקר היסטורי ומשפטי ביחס לבעלויות קרקע 

 .ביצוע סקירות ופענוחי תצ"אות לגיבוש תמונות מצב של השימוש בקרקע לאורך השנים 

 מי המועצה בשאלות הנוגעות לבעלויות קרקע ופתרון בעיות מקרקעין.יעוץ ומתן מידע לגור 

 קידום ענייני המועצה בתחום הפיקוח במנהל האזרחי לאיו"ש: .3

 מעקב אחרי רכישת קרקעות באזור. .4

 טיפול בסוגיות משפטיות הנוגעות לקרקעות המועצה.בסיוע  .5

 כים הנוגעים ת לביהמ"ש במסגרת הלימעורבות מלאה בגיבוש עמדות המועצה המוגשו

 לקרקע.

 דרישות התפקיד:

  בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה

להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ, באחד או יותר מהתחומים הבאים: הנדסה, אדריכלות או 

 ,לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים 33הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף  :או  .תכנון ערים

 .באותם תחומים 12/2-התשע"ג

  ארבע שנות ניסיון בתחום העיסוק הרלוונטי,עבור בעל תואר אקדמי.  

 .עבור הנדסאי רשום: חמש שנות ניסיון בתחום העיסוק הרלוונטי

 .עבור טכנאי רשום: שש שנות ניסיון בתחום העיסוק הרלוונטי 

 חובה. –בשליטה בשטח וקריאת מפה  בעל/ת ידע וניסיון מוכח 
  חובה. – בכתבהבעה בעברית בע"פ ו טובהשליטה בעל/ת  

  יתרון. –שליטה בשפה הערבית 

  יתרון. –ידע וניסיון קודם בפיקוח מקרקעין עבור רשויות שלטון 

  וניסיון בעבודה בסביבת ידע בעל/תGIS . 

  ותודעת שרות גבוההמעולים יחסי אנוש בעל/ת. 

  ומוכנות לעבודה בשעות לא שגרתיות נהיגה ןיורישבעל/ת  
  יתרון., הכרות עם האזור 

 
 

 100%היקף משרה: 
 מיידיתתחילת עבודה: 

 אגף הנדסה כפיפות: 
בכפוף  חוזה אישיאו  /דירוג הנדסאים ,בהתאם להשכלה ועל פי הכללים,דירוג המחר תנאי שכר: 

 .לאישור משרד הפנים
 



 
  

 
 

 למלי כהן בן יוסףרות חיים נא לפנות בצירוף קו
 בצירוף מסמכים ותעודות תוך מתן דגש ותשובות לדרישות

 etzion.org.il-gush@maliby למייל
  11.3.2018 עד 

 .התיענינרק פניות מתאימות 
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