
 

 

 

 

 

 בודק/ת בקשות להיתרי בנייה לתפקיד 11/2020 מספר פומבימכרז 

 

 הנדסה היחידה: 

בדיקה וטיפול בבקשות להיתרי במרחב התכנון המקומי של הוועדה, בהתאם לחוק התכנון והבנייה  תיאור המשרה: 

 שהותקנו מכוחו, ובהתאם למדיניות הוועדה המקומית ולהנחיות מהנדס הוועדה.ולתקנות 

 עפ"י הסכם קיבוצי  דרגת המשרה ודירוגה: 
 100% היקף העסקה: 

 פנימי  סוג המכרז:

 תיאור תפקיד:
 בדיקה וטיפול בבקשות להיתרי בנייה .1

בדיקה  של בקשות להיתרי בנייה במרחב התכנון וליווי הבקשות בהתאם לתקנות  .א

 הרישוי והנחיות הממונה 

בדיקת שלמות ואיכות של בקשות להיתרי בנייה שבאחריותו, לרבות התאמתם לתיק  .ב

המידע, לתכניות בניין עיר ולתנאי חוק התכנון והבנייה )כגון: בדיקת שטחים ואחוזי 

 הנכס, תיק בניין, מסמכים ואסמכתאות נלווים וכיו"ב(.  בנייה, בעלויות על

 שליחת הערות במידת הצורך לתיקון הבקשה להיתר, לפני העברתה לוועדה לדיון.  .ג

וידוא קיום התנאים להוצאת היתרי בנייה וריכוז כלל המסמכים הנלווים הנדרשים ,  .ד

 בהתאם להחלטות הוועדה. 

 ת היתרי בנייה, כנדרש בחוק ובתקנות. הכנת נוסח פרסום לבקשות המוגשות להוצא .ה

מתן חוות דעת מקצועית בדיונים מקדימים ו/או ישיבות הוועדה ובמידת הצורך  .ו

 מעורבות בניסוח ההחלטות הנוגעות לתיקים באחריותו. 

 הפקת היתרי בנייה.  .ז

 העברת נתונים לצורך עריכת חשבון והכנת שוברים לתשלום.  .ח

 וצאת היתרי בנייה. זנה ועדכון נתונים בשלבים של הה .ט

 משימות נוספות על פי הנחיות הממונה .י

 

 קבלת קהל ומענה לפניות .2

מענה לפניות של גורמים שונים בכל הקשור לתהליכי והליכי הרישוי הנדרשים  .א

 להוצאת היתרי בנייה. 

רשותיים לגבי אפשרויות -מתן הנחיות בשלבי התכנון השונים לגורמים פנים וחוץ .ב

 .על פי תכניות בניין עיר שחלות עליו ומגבלות לבנייה בשטח,

 

 (במידת הצורך)מתן חוות דעת מקצועית בפורומים שונים  .3

 מתן עדויות מקצועיות בבית משפט ,בנושאים הקשורים לאחריותו.  .א

דיווח נתונים ומתן חוות דעת בתחומי אחריותו בישיבות ועדות שונות, בהתאם להנחיות  .ב

 הממונה. 

 .והכנת ניירות עמדה, מצגות וחוות דעת בתחום אחריותויבוד וניתוח של נתונים ע .ג

 תנאי סף:
 מקצועיות הכשרות/השכלה ודרישות .1

ו מהנדס בניין או בעל תואר באדריכלות ממוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה, א .א

 המוכר ע"י המחלקה לשקילת תארים מחו"ל במשרד החינוך. 

תעודה / מסמכים המעידים על )יש לצרף  .הנדסאי אדריכלות או בניין -או 
 .עמידה בדרישה זו(



 

 

 

 

 עדיפות לבוגרי קורס לבודקי בקשות להיתר בנייה .ב

 
 ניסיון .2

 עדיפות לבעלי ניסיון קודם בתחום. .א

 

 דרישות נוספות .3

 טופס ניתן לקבל במשאבי אנוש(. –)יש לצרף תצהיר ללא הרשעה פלילית   .א

מאפייני עשייה 

 ייחודיים לתפקיד:
 . ם תהליכי הבנייה ומרכיבי הבנייןוהתקנות, היכרות ע שליטה בחוק התו"ב .1

 שירותית ועבודה מול קהל .2

 מהנדס המועצה כפיפות: 
 

 

 דגשים:

בקשה שתוגש ללא תעודות/ אישורים רלוונטיים לרבות צירוף קורות חיים וטופס הצהרה על קרובי משפחה  .1

   לא תידון. –/ נבחרי ציבור  המועצהבקרב עובדי 

 בכל מקום בו נאמר בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה ולהיפך.  .2

עפ"י חוות דעתו של הממונה  לתקופת ניסיון של שנה, במסגרתה יבחנו כישוריו/ה הזוכה במכרז יתקבל .3

 הישיר. 

 
 הנחיות להגשת מועמדות:

במידה )   מעודכנים בשפה העברית בצירוף תעודות השכלה  להגשת מועמדות למשרה, יש להעביר קורות חיים
שהתואר מחו"ל יש לצרף אישור הועדה להערכת תארים במשרד החינוך על שקילות  לתארי השכלה גבוהה  המקובלים 

הצהרה על קירבה  בצרוף מסמךוונטי נוסף ( ומסמכים המעידים על הניסיון הנדרש וכל חומר רלבאוניברסיטאות  בארץ
 .2020ביולי  19עד ליום  drushim@gantik.org.il  לכתובת מייל משפחתית המצ"ב

 או הצעות שאליהן לא יצורפו המסמכים הדרושים, לא ייענו.\הצעות שאינן עונות על דרישות המכרז ו

במסגרת המכרז, כאשר המועצה רשאית לזמן בפני  שצוינומועמדים שיעמדו בתנאי הסף יבחנו גם בשים לב ליתרונות 

 ועדת הבחינה את המועמדים המתאימים ביותר.
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 תאריך: ___________.
 
 

 
 לכבוד

 משאבי אנוש.אגף 
 
 

 שלום רב,
 

 הצהרה על קרובי משפחה המועסקים במועצה המקומית גני תקווה
 
 

 :_____________ת. ז.    שם ומשפחה: ____________
 

 מועמד/ת למשרה: ________________.  ____________________כתובת: 
 
 

 : )נא להקיף את הנכון(מצהיר/ה בזאת
 יש / אין לי קרובי משפחה במועצה. .1

 יש / אין לי קרובי משפחה החברים בוועד עובדים. .2

 יש / אין לי קרובי משפחה בתפקיד נבחרי ציבור במועצה. .3
 

את הפרטים הבאים אודות המועסק/ת  במידה והצהרת שיש קרבי משפחה נא לציין
 במועצה.

 
 תפקיד אגף / מחלקה קרבה שם פרטי ומשפחה 
1     
2     
3     
 
 

 חתימת המועמד: _____________.
 

 
בן זוג, הורה, בן, בת ובני זוגם, אח או אחות וילדיהם , גיס, גיסה, דוד, דודה, חותן, חותנת, *"קרוב משפחה": 

 כלה, נכד או נכדה, לרבות חורג או מאומץחם, חמות, חתן, 


