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 נתוני המשרה

 סוג תפקיד: 

 התפקיד אינו מוגדר בחקיקה.

 תיאור התפקיד

 ייעוד:

תמיכה והתאמת ברשות המקומית בכלל זה  GISקת מערכת ה חזואחראי על ניהול, עדכון ות
 ותמיכה הרשות של התכנוני ומאגרי המידע מערכות הפעלת, םלצרכי הניתן המידע התכנוני

 .תכנוני מידע והצגת עיבוד, אחזור באמצעות ,הרשות בפעולות
 תחומי אחריות:

 של הרשות. GISהזנת נתונים למערכת ה  .1

ופונקציות למשתמשי הקצה, קבלת אישור לפיתוח, בחינת התאמת הפיתוח שכבות אפיון  .2
 .לאפיון 

 בהתאם לצרכי הרשות כפי שייקבעו מעת לעת. GISעדכון מערכת ה  .3

 המידע הפעלת מאגרי, עריכתו והתאמתו לצרכים,   GISשאיבת מידע ממערכת ה .4
 שליפת נתונים, תמיכה ואחזור מידע.לרבות התכנוני.

 והפיכתה לכלי עבודה מרכזי ברשות. GISעידוד השימוש במערכת ה  .5

 של הרשות.  GISניהול פורום הרפרנטים ל  .6

 ובשיתוף עם משרדי הממשלה וגורמים נוספים. GISייצוג הרשות הפורום של   .7

 ועדכון הנוהל לפי הצורך. GISעבודה לפי נוהל  .8

 האחריות:פירוט הביצועים והמשימות העיקריות, הנגזרים מתחומי 

 בארגון GIS-ריכוז ועדת רפרנטים ל .1

 הכנת סדר יום ומצגת לפי הנשאים לדיון והפצתם למשתמשים. .א
 ניהול משימות בקשר עם הפגישות ודיווח לפי הצורך. .ב

אפיון שכבות ופונקציות למשתמשי הקצה, קבלת אישור לפיתוח, בחינת התאמת הפיתוח  .2

 לאפיון

 ותועלות המערכת לייעול עבודתו. הבנת צרכי משתמש הקצה .א
 –הבנת מגבלות המערכת ואפיון איסוף המידע לשימוש מיטבי של המשתמש במערכת  .ב

 הגדרות תצוגת מידע נלווה לאוביקט כתלות בקנ"מ התצוגה.
 הבנת יכולות המערכת ואפיון פונקציות לייעול עבודת המשתמש )כגון דוחות שמורים(. .ג
מערכות מחשוב קיימות והגדרת שדות לתצוגה ולהדפסה אפיון ממשקים לקבלת נתונים מ .ד

 מתוך כלל המידע לכל אובייקט.
 אפיון דוחות שמורים לייעול עבודת המשתמשים עם המערכת .ה
 הגדרת הרשאות לצפייה בשכבות לפי דרישת בעלי השכבה וצרכי הארגון. .ו
 הגדרת מקום השכבה ב"עץ השכבות". .ז
 .הגדרת שדות לתצוגה בהדפסת מידע מהשיכבה .ח
 .gisאומדן עלות הקמת השכבה וקבלת אישור הארגון לפי נוהל  .ט
 הכנת הזמנה לפיתוח .י

 מבחני קבלה לפיתוח ואישור חשבונות. .יא
 

 ועדכון הנוהל במידת הצורך GISעבודה לפי נוהל  .3

 ,מהנדס המועצה והמנכ"ל לפיתוח שכבות חדשות ולעדכון שכבות קיימותקבלת אישור  .א
 .GIS-השכבות ועם ספק ההגדרת מבחני קבלה עם בעלי  .ב
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אחריות לביצוע מבחני הקבלה לשכבות חדשות ולעדכון שכבות קיימות, עם בעלי השכבות  .ג
 .GIS -ומול ספק ה

 אחריות לבדיקת שהרשאת הצפייה בשכבה תואמת להגדרה. .ד
 או לקבלנים אחרים. GIS-אישור השלמת עבודות פיתוח שכבות ועדכונן לצורך תשלום לספק ה .ה
 ין משתמשי המערכת המורשים לצפות בה.פרסום השכבה ב .ו
 במידת הצורך וקבלת אישור הארגון לנוהל המעודכן. GIS -עדכון נוהל ה  .ז
 .GIS -הדרכת משתמשי המערכת בנוהל ה .ח

 GIS -הזנת נתונים למערכת ה .4

איסוף מידע ממקורות שונים, בתוך הרשות ומחוץ לה, בהתאם לדרישות האחראי,  .א
 ,GIS -והטמעתו במערכת ה

אישור תקינות אסמיידים כתנאי לאישור תשלומים לקבלנים של המועצה והעברת המידע  .ב
 .GIS -הרלוונטי מהם למערכת ה

 הגדרת סקרים והדרכת מבצעי הסקר כיצד לדגום המידע. .ג
 .Arcgis online -וב GIS -בשיתוף ספק ה–בהתאם לצורך  GISבניית ממשקי  .ד
ידע, לרבות מיפוי פוטוגרמטרי, רכישה, הזנה בקרה ועדכון מתמשך של שכבות מ .ה

אורטופוטו, בנט"ל, פרישת תשתיות, ייעודיי קרקע וכל שכבת מידע נוספת שתידרש ע"י 
 הממונה.

ותקינות המידע  GIS -פיקוח מקצועי על הפעלת הממשקים ממערכות מחשוב קיימות ל .ו
 המוצג.

 והצגתו לפי צרכי המבקשים GIS-שאיבת מידע ממערכת ה .5

אובייקטים ומידע לכל שכבה כתלות בקנ"מ ההדפסה במודול ההדפסות אפיון תצוגת  .א
 בשיתוף בעלי השכבות.

 .מתן שירות לעובדי הרשות בכל הקשור לשאיבת מידע מהמערכת .ב
השתתפות בישיבות שונות )מועצה, ועדת משנה לתכנון ובניה ועדת מל"ח וכיוב'( על מנת  .ג

 לתת מידע בזמן אמת לפי דרישה.
 לפי דרישת הממונה.הפקת חוות דעת  .ד

 בקרב עובדי הרשות והציבור GISה עידוד השימוש במערכת  .6

 .עובדי המועצה בכל הקשור לשאיבת מידע מהמערכתתמיכה והדרכת  .א
 ענון והתחדשות של המערכת והמידע האגור בה.יהשתתפות בפורומים מקצועיים לצורך ר .ב
 מחוץ למועצה.עידוד שיתופי פעולה עם גורמים  .ג

 כפיפות:

 הרשות. מהנדס

 מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:

 .אמינות גבוהה 
 .נכונות לעבודה מאומצת 

 .ראש גדול 
 מתן שירות מקצועי ואיכותי לגורמים רבים בתוך ומחוץ לרשות 
 

 

 

 תנאים מקדימים למינוי
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 והשכלה: ידע

 השכלה:

תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר ע"י 
הכרה  המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל

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

 הנדסה, אדריכלות, גיאוגרפיה, תכנון ערים.
  -או

 39הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף 
לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, 

באחד התחומים הבאים:  2012 -ע"ג שת

 .GISבניין, אדריכלות, 

 והכשרות מקצועיות:קורסים 
 .GIS הפעלת מערכותידע והכשרה מקיפה ב

בשירות הצבאי או  GISהפעלת מערכות 
 ייתרון.-במסגרת אזרחית 

כדי קריאת  -ברמה גבוההואנגלית עברית  שפות:
 .חומר טכני

 יישומי מחשב:
משרד הממוחשב, היכרות עם תוכנות ה

 . GISשרטוט , 
רישום 

 מקצועי:
בפנקס המהנדסים והאדריכלים או תעודת רישום של מה"ט עבור תעודת רישום 

 .הנדסאים

ניסיון 

 מקצועי:
שנים בתחומי  3לבעלי תואר אקדמי שנתיים ניסיון להנדסאים ניסיון של 

 .העיסוק הרלבנטיים

 .לא נדרש ניסיון ניהולי:
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 )GIS(מנהל מחלקת מערכות מידע גיאוגראפי  לתפקידמכרז  

 אגף ההנדסה היחידה:

 .GISמנהל מחלקת ממ"ג  תואר המשרה:

 .טכנאים /הנדסאים  /מח"ר  / מהנדסים דירוג :  דרגת המשרה ודירוגה:

 100% היקף העסקה:

 חיצוני. סוג מכרז:

 תיאור תפקיד:

ברשות המקומית  GISאחראי על ניהול, עדכון ותחזוקת מערכת ה 
 הפעלת, םלצרכי הניתן המידע התכנוניבכלל זה תמיכה והתאמת 

 בפעולות ותמיכה הרשות של התכנוני ומאגרי המידע מערכות
 .תכנוני מידע והצגת עיבוד, אחזור באמצעות ,הרשות

 
 עיקרי התפקיד: 

 של הרשות. GISהזנת נתונים למערכת ה  .א

ופונקציות למשתמשי הקצה, קבלת אישור שכבות אפיון  .ב
 .לפיתוח, בחינת התאמת הפיתוח לאפיון 

בהתאם לצרכי הרשות כפי שייקבעו  GISעדכון מערכת ה  .ג
 מעת לעת.

, עריכתו והתאמתו לצרכים,   GISשאיבת מידע ממערכת ה .ד
שליפת נתונים, לרבות התכנוני. המידע הפעלת מאגרי

 תמיכה ואחזור מידע.

והפיכתה לכלי עבודה מרכזי  GISמערכת ה עידוד השימוש ב .ה
 ברשות.

 של הרשות.  GISניהול פורום הרפרנטים ל  .ו

ובשיתוף עם משרדי הממשלה  GISייצוג הרשות הפורום של   .ז
 וגורמים נוספים.

 ועדכון הנוהל לפי הצורך. GISעבודה לפי נוהל  .ח

 תנאי סף:

 השכלה ודרישות מקצועיות
ע"י המועצה להשכלה גבוהה, או תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר 

שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ, 
באחד או יותר מהתחומים הבאים: הנדסה, אדריכלות, גיאוגרפיה, 

 תכנון ערים.
לחוק ההנדסאים  39הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף  - או

באחד התחומים הבאים:  2012 -והטכנאים המוסמכים, תשע"ג 

 .GISניין, אדריכלות, ב

 דרישות ניסיון

 להנדסאים  ,לבעלי תואר אקדמי שנתיים ניסיון -ניסיון מקצועי
 .שנים בתחומי העיסוק הרלבנטיים 3ניסיון של 

 לא נדרש -ניסיון ניהולי. 
 דרישות נוספות

 כדי קריאת חומר טכני -ברמה גבוההואנגלית עברית  -שפות. 

 משרד הממוחשב, שרטוט, תוכנות ההיכרות עם  -יישומי מחשב

GIS . 
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מאפייני העשייה 

 הייחודיים בתפקיד:

 .אמינות גבוהה 

 .נכונות לעבודה מאומצת 
 .ראש גדול 
 .מתן שירות מקצועי ואיכותי לגורמים רבים בתוך ומחוץ לרשות 

  הרשות מהנדס כפיפות:

 מינהלה:

 01.1971. חמישי יום: המכרז פרסום מועד •
  01.1931.  חמישי: יום עד להגיש יש  חיים קורות •

 במייל אנוש משאבי מנהלת בורבא לאילה 12:00 בשעה      

      tamar.co.il-ko@ma   0196688-08 בפקס או . 
 גיא דוננפלד מהנדס המועצה: זה מכרז לעניין הקשר איש •

 2166888-08: טלפון      
                          באתר טופס זה  להשיג  ניתן  למועמד שאלוןיש למלא טופס   •

 ."תמר" האזורית המועצה

 

 המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ונשים כאחד      
 


