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בוועדה מחוזית  ים )חבר וממלאי מקום(מינוי נציגל קול קורא 

 מטעם הארגונים הסביבתיים. צפוןמחוז לתכנון ולבנייה 

חבר/ה וממלאי  מינוי פותח את האפשרות להגשת מועמדות עבורארגון חיים וסביבה 

לאור סיום תקופת המינוי ובהתאם  , צפוןמחוז  -בנייה בוועדה מחוזית לתכנון ול מקום

 : לחוק הייצוג 

תקופת כהונתו של חבר הוועדה המחוזית תהיה חמש שנים, ניתן לשוב ולמנותו לתקופת כהונה " 

 . "...)א( שלפיה מונה, וכן לתקופות כהונה נוספות7נוספת אחת מכוח אותה פסקה בסעיף 

 ייצוג בגופי ממשלתחום  תקשר רציף עם מנהלתוך קיום  נעשיתעבודת הייצוג בוועדה 

    ב"חיים וסביבה" והנציגים האחרים באותה וועדה.

 במסגרת זו ייבחרו נציג/ה קבוע/ה בועדה וכן עד חמישה ממלאי/ות מקום. 

 

 דרישות התפקיד:

 מחויבות לנושאי תכנון סביבתי  •

 הכרות מקצועית עם נושאי תכנון ובנייה  •

 כושר ביטוי בכתב ובע"פ ויכולת עבודה מול קהל •

מחויבות להקדשת זמן לייצוג ארגוני הסביבה וקשר עם הארגונים לפני ואחרי   •

 תישיבו

אדריכלות, אדריכלות נוף, הנדסה אזרחית, תכנון : תואר אקדמאי בתחומים •

 יתרון -, מינהל ומדיניות ציבורית, משפטים  גיאוגרפיהעירוני, 

 יתרון - ובהליכי תכנון  מוסדות תכנוןעבודה מול ניסיון קודם ב •

עדיפות לנציג/ה המגיע/ה )כעובד/ת או כפעיל/ה( מגוף החבר בארגון "חיים   •

 וסביבה"

   צפוןהכרות עם המרחב הפיזי והאנושי של מחוז  •

 זמינות

https://www.sviva.net/committee/%d7%94%d7%95%d7%95%d7%a2%d7%93%d7%94-%d7%94%d7%9e%d7%97%d7%95%d7%96%d7%99%d7%aa-%d7%9c%d7%aa%d7%9b%d7%a0%d7%95%d7%9f-%d7%95%d7%9c%d7%91%d7%a0%d7%99%d7%94-%d7%9e%d7%97%d7%95%d7%96-%d7%a6/


 

 

  9:00)מהשעה  שניבימי  ייםישיבות הועדה המחוזית מתקיימות אחת לשבוע •

 ( 16:00ועד השעה 

 ימי עיון במהלך השנה 3 -השתתפות ב •

 סביבה במחוזההשתתפות בפורומים מחוזיים של ארגוני  •

התייחסויות מהציבור והבאתם אל שימוש במערכת 'ועדה פתוחה' לקבלת  •

 הועדה

 לחמש שניםתקופת הנציגות הינה  •

 2021המינוי צפוי להיכנס לתוקף בתחילת  •

  ממלאי מקום יתבקשו למלא את מקומו של הנציג הקבוע בדיון, בתיאום •

. במקרה של מילוי מקום הנציג ידאג לתדרוך  וכן יהוו גב מקצועי לנציג ,מראש

 ממלא/ת המקום בנושאים הרלוונטיים טרם הדיון, כפי המצויין בקוד האתי 

 היעדר ניגוד עניינים

ידי מנהל התכנון למלא -על ת/לחברות במוסד תכנון נדרש ת/כל מועמד  לתשומת לב:

שאלון המיועד לברר ניגוד עניינים אפשרי בין עיסוקים אחרים של המועמד או קשרים  

 . אישיים שלו לבין העניינים הבאים בפני מוסד התכנון

 

 הבהרות נדרשות נוספות

. קיימות  "חיים וסביבה"  הגג-התכנון את ארגון  במוסד ת/מייצג ת/המועמד •

תוך  סביבתיות השנויות במחלוקת או שיש לגביהן עמדות שונות גם בסוגיות 

הגג למקרים  -להעיר את תשומת לב ארגון התנועה הסביבתית. על המועמד

 בהם הוא עתיד להשתתף בדיון בעניין בו מעורב במישרין הארגון בו הוא חבר

 המועמד/ת ת/יידרש לחתום על קוד אתי והתנהלות מטעם "חיים וסביבה" •

 בהתנדבותהייצוג נעשית  עבודת •

 

 



 

 

 + מכתב קצר המציין את הסיבה להגשת מועמדותו/הלצרף קו"ח  ת/על המועמד

public@sviva.net 
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