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 כ"ד אדר תשפ"א 

 תכנון ובנייה ת /לתפקיד מפקח 09/2021 מספר  פומבימכרז 

 הנדסה היחידה:  

 תכנון ובנייה   ת /מפקח תיאור המשרה:  

דרגת המשרה  
 ודירוגה:  

 טכנאי/הנדסאי  /  מח"ר  
37-41 

 100% היקף העסקה:  

 פומבי  סוג המכרז: 

 תיאור תפקיד: 
 :ייעוד

 הבנייה להיתרי  והתאמתם המקומי  התכנון במרחב הקרקע  ושימושי הבנייה על  פיקוח 
   .התכנון למוסד  מהשטח  מידע  ועיבוד איסוף .ולתוכניות החלות 

 
 תחומי אחריות:  

   התכנון במרחב  בניה  אחר  ומעקב הבנייה  על פיקוח . 1
 אחד  בכל בנייה באתרי ביקורים לרבות  ,שבאחריותו במרחב  ,בשטח  סיורים  ביצוע .א

 )בנייה תוספות  לרבות( הבנייה  האם  ובחינה בדיקה  לצורך  ,משלבי הבנייה
 .המאושרים  הבנייה והיתרי  בהתאם לתוכניות  מתבצעת 

 להיתרי  לבקשות  ביחס ,בשטח הביקורים סמך על ,מקצועיות  דעת  חוות הכנת .ב
 .הבנייה

 הנתונים  הזנת כולל פיקוח(   ,ביצוע  ,הבנייה מצב  ,קורת )בי  חות "דו  והכנת תיעוד .ג
   .לממונה והגשתם ממוחשבת למערכת  ודוחות הפיקוח

  חשד  שהתגלה ככל  )חוקר (הבכיר  למפקח  או היחידה למנהל  ממצאים  עברת ה .ד
 לביצוע עבירה 

 בהתאם  והיתרים  טפסים אישור  אי  או לאישור  ,בשטח  יזומות  בדיקות  ביצוע .ה
 המקומית ברשות  הרלוונטיות היחידות או התפקיד  לבעלי והעברתם- לתקנות 
 .ולממונה

 .צווים  אחר  ומעקב  ממצאים באיסוף  האכיפה לגורמי  סיוע .ו
 .אחריותו לתחומי הקשורים בנושאים  ,המשפט בבית עדות  מתן .ז

 
   התכנון למוסד מהשטח מידע איסוף .  2

  ,שונות וועדות  בישיבות והצגתן רישוי בנושאי  מקצועיות  דעת חוות  והגשת הכנה .א
   .הממונה להנחיות  ובהתאם ,אחריותו לתחומי הקשורות

 ושימושים   בנייה  סקרי ביצוע .ב
 גם( המקומית  בוועדה הפיקוח  פעולות  ביצוע על ותקופתיים יומיים חות"דו הכנת .ג

 למערכת הפיקוח  ודוחות  הנתונים  הזנת כולל  ,)החוק  על  עבירה/חריגה במקרה ואין 
 .לממונה ממוחשבת והגשתם

 ומצגות  עמדה ניירות  הכנת ,שונים נתונים  וניתוח עיבוד  .ד
 .הממונה להנחיית  בהתאם נוספות  דומות פעולות  ביצוע .ה

 
 ובנייה  תכנון של  בהיבטים לתושב  שירות  מתן. 3

 ציבור  תלונות בדיקת .א
 .אליו  המופנות תלונות /בקשות /לפניות מענה ומתן  קהל  קבלת .ב

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 
 תנאי סף: 

 : השכלה 

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

  :הבאים מהתחומים יותר או באחד רצוי  ,לארץ בחוץ אקדמיים  תארים  להערכת  מהמחלקה
   .ואזורי עירוני  תכנון  או  הסביבה  לימודי  ,גיאוגרפיה  ,משפטים ,אדריכלות  ,אזרחית הנדסה

 או 
 והטכנאים  ההנדסאים לחוק  39לסעיף  בהתאם רשום טכנאי  או  הנדסאי 

 תחומים  באותם  2012 - ג"התשע,המוסמכים

 )יש לצרף תעודה / מסמכים המעידים על עמידה בדרישה זו(. 
 

 :מקצועיות  והכשרות קורסים
 וחצי משנה יאוחר  לא ,הבנייה על  למפקחים– הכשרה קורס  בהצלחה  לסיים יחויב  המפקח

 מינויו  מתחילת 

 : דרישות נוספות .1

 )יש להציג אישור(  -  העדר רישום פלילי   .א

 )יש לצרף העתק רישיון( רישיון נהיגה בתוקף   .ב

 Office-היכרות עם תוכנות ה  .ג

מאפייני עשייה  
 ייחודיים לתפקיד: 

 .טובה  ברמה גופני  וכושר תקינה בריאות .א
 .שגרתיות לא  בשעות עבודה .ב
 .מרובות ונסיעות שטח עבודת .ג
 .בלחצים עמידה יכולת  .ד

 ופיקוח עסקים  מחלקת רישוי מנהל  כפיפות:  

 
 : דגשים 

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

    לא תידון.  – עובדי עירייה / נבחרי ציבור 

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

 עפ"י חוות דעתו של הממונה הישיר.   שוריו/ה , במסגרתה יבחנו כישנתייםהזוכה במכרז יתקבל/ת לתקופת ניסיון של   .3

 
 הנחיות להגשת מועמדות: 

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

( ומסמכים המעידים על הניסיון הנדרש וכל חומר רלוונטי נוסף בצרוף מסמך הצהרה המקובלים באוניברסיטאות בארץ
 . 12:00בשעה  03/2021/22עד ליום  drushim@gantik.org.il  על קירבה משפחתית המצ"ב לכתובת מייל 

או הצעות שאליהן לא יצורפו המסמכים הדרושים, לא ייענו. מועמדים שיעמדו  \ הצעות שאינן עונות על דרישות המכרז ו
במסגרת המכרז, כאשר המועצה רשאית לזמן בפני ועדת הבחינה את    בתנאי הסף יבחנו גם בשים לב ליתרונות שצויינו 

 המועמדים המתאימים ביותר. 
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