
 

 

 חיצוני/פנימי מכרז -א' נספח
 115/19מכרז מס'  ובנייה תכנון מפקח

 .ובנייה לתכנון המקומית הוועדה :היחידה

 ובנייה תכנון מפקח :משרה תואר

 המשרה דרגת
 :ודירוגה

  הנדסאים: דרוג
 37-41 :מתח דרגות

 משרה 100% :העסקה היקף

 פנימי/פומבי סוג המכרז:

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

 :התפקיד עיקרי
 .התכנון במרחב בניה אחר ומעקב הבנייה על פיקוח. א
 .התכנון למוסד מהשטח מידע איסוף. ב
 ובנייה תכנון של בהיבטים לתושב שירות מתן. ג
 

  השכלה ודרישות מקצועיות  :סף תנאי

 או, גבוהה המועצה להשכלה ידי על המוכר במוסד שנרכש אקדמי תואר בעל 
 או בניין בהנדסת לארץ בחוץ תארים אקדמיים להערכת מהמחלקה הכרה שקיבל

 .אדריכלות
 או

 , המוסמכים ההנדסאים והטכנאים לחוק 39 לסעיף בהתאם רשום טכנאי או הנדסאי
  .תחומים באותם 2012 -ג"התשע

 
 כולל הבנייה על למפקחים- הכשרה תוכנית קורס בהצלחה לסיים יחויב המפקח 

 מינויו מתחילת משנה וחצי יאוחר לא, שוטר סמכות
 

 דרישות ניסיון:
  .לבעלי ניסיוןעדיפות : ניסיון מקצועי 

 .לא נדרש -ניסיון ניהולי
 

 נוספות דרישות

 גבוהה ברמה עברית שפות. - 
 ה תוכנות עם היכרות מחשב יישומי - OFFICE . 

▪  בתוקף נהיגה רישיוןבעל רכב ו. 
▪  פלילי רישום היעדר 

 העשייה מאפייני
 הייחודיים

 :בתפקיד

  טובה ברמה גופני וכושר תקינה בריאות. 
  שגרתיות לא בשעות בודה. 

 בצוות עבודה יכולת. 
 מרובות ונסיעות שטח עבודת. 

 בלחצים עמידה יכולת 

 .בעל כושר למידה מהיר 

 .אמינות אחריות ויסודיות 

 .הבנייה על ורישוי לפיקוח היחידה מנהל :כפיפות

 כאחד ונשים לגברים מופנה אך ,זכר בלשון נכתב המכרז הבהרה מגדרית:



 

 

 :מנהלה

 

 19/07/2019המכרז:  פרסום מועד
 )הארכה(  12:00בשעה   2019/07/31 'ג  יום עד להגיש יש למכרז בקשות

  :חובה לצרף
 )ניתן להוריד באתר(.. טופס שאלון למועמד 1
 .קורות חיים .2
 .ומסמכים תעודות .2
 

 :ולהגיש טפסים להגשת הבקשות אפשר להשיג

   michrazim@kfar-yona.org.il . במייל 1
 
 כפר יונה. 2קומה  4שרת  בכתובת מחלקת משאבי אנושבמשרדי הרשות המקומית . 2
 

 . 5671152-077 טלפון, בסמדר אהרון נוחם :זה מכרז לעניין הקשר איש

 יזומנו לא הסף בדרישותיעמדו  או לא ל"לנ בהתאם יפנו שלא ות/עמדיםמו
 

                      הרשות ראש - החתום על                     

 שושי כחלון כידור                        

 

 

 2 הקיים הדין הוראות ובנייה תכנון מפקח' ב נספח

  1965 -ה"תשכ, והבנייה התכנון לחוק 205 סעיף 
  לכל סבירה עת בכל להיכנס המפקח בסמכות והבניה התכנון לחוק 257 לסעיף בהתאם  

 כל בהם ולעשות אותם ולבדוק למדוד, ולסקור( בסעיף המנויים חריגים למעט) מקרקעין
 וניתנה במידה, מכוחו שהותקנו והתקנות והבניה התכנון חוק לביצוע הדרושה פעולה

 המקומית - הועדה ידי על או ובניה לתכנון המחוזית הועדה ידי על הרשאה/הסמכה למפקח
 3. ובניה לתכנון

  הבאות הסמכויות למפקח נתונות יהיו, מכוחו שהותקנו והתקנות החוק ביצוע לצורך: 
 הדין סדר לחוק 39 סעיף; והבניה התכנון לחוק (ב)א 257 סעיף} שופט צו ללא עד /חשוד עיכוב. א

 ({.מעצרים אכיפה סמכויות) הפלילי
 ורישום העבירה של ונסיבותיה עובדותיה את מכיר, הסברה לפי אשר אדם מכל עדות גבית. ב

 הפלילית הפרוצדורה לפקודת 2-3 סעיפים; והבניה התכנון לחוק( ב)א 257 סעיף} בכתב הודעתו
 ({.עדות)
 .באזהרה הודעה לגביית סמכות. ג
 .ראיות ולתפוס חיפוש לערוך סמכות. ד

 

 

 

 ידי על אם בין, תפקיד לאותו ביחס המתפרסמות נוספות הנחיות מחליף שאינו, עזר כלי מהווה זה נספח כי יובהר 2
 .אחר רלוונטי מקצועי גוף כל או הרלוונטי המקצועי המשרד ידי על אם ובין הפנים משרד

 - הניתנת מפקח תעודת באמצעות למפקח מוענקת ובניה לתכנון המחוזית או המקומית הוועדה ידי על ההרשאה 3
 )באכיפה המתמחה המפעם שהוא, בשוהם השפלה מפעם ידי על מבוצעת ההכשרה כיום( מקצועית הכשרה לאחר
 - והיחידה המדינה בפרקליטות מקרקעין דיני לאכיפת המחלקה, המשטרה ידי על במשותף נקבעים התכנים כאשר

 .מפקח תעודת לו מונפקת ומעלה 70 של ציון שמקבל מי רק. הפנים במשרד הבניה על לפיקוח הארצית


