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 2020  דצמבר

 
 קול קורא

 
א( לחוק 3)ב()18לפי סעיף  המקומיות תבוועדומייעצת טופס איתור מועמדים לתפקיד נציג בעל דעה על הודעה 

 1965 -, התשכ"ה התכנון והבניה
  

 כללי: .1

דה המקומית ולדיוני עוהיוני דלחוק(, קובע כי ה –)להלן  1965 –לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה )ב( 18סעיף  .1.1
 ועדת המשנה יוזמנו, דרך קבע, נציגי משרדים וגופים שונים, שתהא להם דעה מייעצת.

נקבע כי רשימת הנציגים בעלי הדעה המייעצת א( לחוק, 3)ב()18להוראת סעיף מסגרת זאת, ובהתאם ב .1.2
 .כמפורט בהודעה זו ני נציגים שימנה שר הפנים העומדים בתנאים שנקבעו בחוק לעניין זהתכלול ש

לשמש כנציגים בעלי דעה  לאתר מועמדים, אשר יוכלולצורך סיוע בהפעלת סמכותו, מבקש שר הפנים  .1.3
 .א( לחוק3)ב()18לפי סעיף מייעצת בוועדות המקומיות 

הסף, הדרישות תנאי  בסיס עלראשוני  ןמיו יערךמבין כלל הפונים לצורך יצירת רשימת מועמדים,  .1.4
כפי שיתבקשו המועמדים למלא בשאלון למועמד ומידת ההתאמה  םהרצויות, מכלול הנתונים הרלבנטיי
 של המועמד למינוי לתפקיד כאמור. 

ועמדות או מי ממגישי המ מינויב ייבכדי לח רשימת מועמדיםדגש כי אין בפרסום הודעה זו ובהקמת יו .1.5
להגביל את סמכותו ושיקול דעתו של שר הפנים במינוי המועמדים, לרבות בכל הנוגע לאפשרות למנות 

  נציגים אשר לא יגישו את מועמדותם במסגרת הליך זה.
 

 :תנאי הסף .2
 מי שהתמלאו בו דרישות אלו במצטבר:

 .בקי בענייני תכנון ובניה .2.1

שבה נכללת הועדה המקומית  רשות מקומית שבאותו מחוז אינו עובד מדינה או עובד ועדה מקומית או .2.2
 שבה יכהן כנציג.

 בעל תואר אקדמי בתחום האדריכלות, ההנדסה, תכנון ערים ואזורים, או בתחום מדעי החברה והסביבה .2.3
 הנוגעים לעניין או שהוא הנדסאי.

 

 פרטים נוספים: .3

 כנציג בעל דעה מייעצת.או לכהונתו כתנאי למינויו לעבור הכשרה עשוי להידרש מועמד  – הכשרה .3.1

 שיקבע שר הפנים ובתנאים כפי נציג שימונה יהיה זכאי לגמול בעבור השתתפותו בדיונים בסכום – תגמול .3.2
 ( לחוק.1)ג18בתקנות בהתאם לסמכותו לפי סעיף 

דיקה של ב, תידרש ככל שיוחלט על מינוי המועמד, 1.1500מס'  בהתאם להנחיית היועץ המשפטי לממשלה .3.3
המינוי לגבי מכלול ההיבטים הנדרשים על פי הנחייה זו. במסגרת זאת, יידרש המועמד למסירת פרטים 

 ומידע נוסף מעבר לנדרש בשאלון למועמד לצורך צירוף לרשימת מועמדים. 

יובהר כי במסגרת הבדיקה האמורה, תבוצע בחינה כי המינוי אינו עשוי להעמיד את המועמד בניגוד  .3.4
כתנאי  לעיסוקיו האחרים. הבדיקה עשויה לדרוש במקרים מסוימים, כי המועמד לרבות בכל הנוגע עניינים

למינוי, יחתום על הסדר למניעת קיום חשש לניגוד עניינים, שיכללו מגבלות על עיסוק בעיסוקים נוספים 
 על ידי המועמד.

 
 
 

 



 

 

MINISTRY OF THE INTERIOR 

STATE OF ISRAEL 

  

 
 

 משרד הפנים      
 מדינת ישראל

 

_____________________________________________ 
 
2 

www.moin.gov.il/rishum :אתר המשרד   rishum@moin.gov.il :דואר אלקטרוני 
 

 רישום הליכי .4

 למועמד שאלון .4.1

 .דעה מייעצת בעלטופס המקוון להגשת מועמדות לנציג כל הפרטים והמידע הנדרש ביש למלא  .4.1.1

 (, ולבצע שליחה. כולל טופס ההצהרהיש לצרף את כל התעודות והמסמכים הנדרשים ) .4.1.2
 

 

 אימות נתונים –הצהרה  טופס .4.2

 .אתר של משרד הפניםב הצהרה טופסלהוריד  יש .4.2.1

 .במקום המיועד , ולצרף לטופס המקווןהאישי למחשב לסרוקא, למל, הטופס את להדפיס יש .4.2.2
 ללא טופס הצהרה חתום וסרוק תיפסל על הסף. שתוגש* מועמדות 

 

 מסמכים נלווים .4.3

 קורות חיים .4.3.1

 תעודות השכלה  .4.3.2

 רישיונות מקצועיים רלוונטיים .4.3.3

 המלצות .4.3.4
 

שיש למועמד שעשוי לתמוך את התאמתו לתפקיד ניתן ומסמך ומסמך מעבר לטפסים הנ"ל כל נתון ** 
 לצרף.

 אחד. zipשיונות( בקובץ ירצוי לשמור את הצרופות )קורות חיים, תעודות, המלצות, נספחים ור*** 

 
כתובת במשרד הפנים לבמייל והצרופות יש להעביר וסרוק  טופס הצהרה חתוםשאלון למועמד, 

etzigim@moin.gov.ilN. 

 
 

  .27/12/2020ועד לתאריך  13/12/2020ניתן להגיש מועמדות החל מתאריך 
 לא יתקבלו טפסים לאחר מועד זה.

 
 

באמצעות דואר אלקטרוני:   למשרד הפניםבכל שאלת הבהרה הנוגעת לקול קורא זה ניתן לפנות 

etzigim@moin.gov.ilN. 
 

 
  

 כל האמור בקול קורא זה במין זכר מתייחס גם לנקבה.

https://ft.govforms.gov.il/mw/forms/CandidateAdvises@MOIN.gov.il
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/elec-files/he/home_main_national-supervision_main_file_form-imut-netunim.pdf
mailto:Netzigim@moin.gov.il
mailto:Netzigim@moin.gov.il

