
 
 
 

 

 מכרז פנימי/חיצוני   -נספח א'
 .לתכנון ובנייה  (חוקר )מפקח בכיר  

 133/20מכרז מס'  
 ועדה מקומית לתכנון בנייה :היחידה

 תואר
 :המשרה

 .לתכנון ובנייה (חוקר)מפקח בכיר 
מצ"ב הגדרת תפקיד מלאה של משרד הפנים 

http://www.moin.gov.il/LOCALGOVERNMENT/local%20authority/human_assets/DocLib1/%20הנדסה-
 pdf.ובנייה%20לתכנון%20בכיר%20מפקח%20

 
 דרגת

 המשרה
 :ודירוגה

 הנדסאים/מח"ר : דרוג
 38-42דרגה 

 היקף
 :העסקה

  משרה מלאה

 חיצוני/פנימי :מכרז סוג

 תיאור
 :תפקיד

 .אכיפת דיני התכנון והבניה במרחב התכנון המקומי
  :עיקרי התפקיד

 פיקוח, איתור עבירות וייזום פעולות אכיפה .א
הפעלת סמכויות אכיפה המוקנות בהתאם לחוק התכנון והבניה ובהתאם להנחיות מקצועיות ביצוע  .ב

 צווים. 
 .חקירת עבירות תכנון ובניה .ג
 .ביצוע צווים .ד
 . מעקב, בקרה ופעולות נלוות .ה

 השכלה ודרישות מקצועיות  :סף תנאי
 גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה על תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה ב

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

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

 .אקדמיים בחוץ לארץ להערכת תארים
 או

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

 או
 .לפי אישור הרבנות הראשית לישראל( "יורה יורה")תעודת סמיכות לרבנות 

 או
ומעבר שלוש בחינות  18מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות אחרי גיל  אישור לימודים בתכנית

שתיים משלוש הבחינות יהיו בדיני שבת ) לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל
 ).ודיני איסור והיתר

 
  לא יאוחר יריםבכקורס תוכנית הכשרה למפקחים על הבנייה כולל  -המפקח יחויב לסיים בהצלחה ,

 .משנה וחצי מתחילת מינויו
 ניסיון דרישות

 עדיפות לבעלי ניסיון בתחום. – ניסיון מקצועי
  .לא נדרש –ניהולי  ניסיון

  נוספות דרישות 
בהתאם לצורך-שפות.  
יכרות עם תוכנותה מחשב יישומי   ( האופיס, היכרות עם מערכת מידע גיאוגרפיתGIS) 
 בתוקף - רישיון נהיגהרכב ו 

 העדר רישוי פלילי 

 מאפייני
 העשייה 

 בריאות תקינה וכושר גופני ברמה טובה. 
 עבודה בשעות לא שגרתיות 

http://www.moin.gov.il/LOCALGOVERNMENT/local%20authority/human_assets/DocLib1/הנדסה%20-%20מפקח%20בכיר%20לתכנון%20ובנייה.pdf
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 הייחודיים
 :בתפקיד

 עבודת שטח ונסיעות מרובות 
 יכולת עמידה בלחצים. 

 יחידת הפיקוח / האכיפהמנהל  :כפיפות

הבהרה  
 מגדרית: 

 כאחד ונשים לגברים מופנה אך ,זכר בלשון נכתב המכרז

 :מנהלה
 

 31/01/2020: המכרז פרסום מועד
 11/02/2020 : ג' יום עד להגיש יש למכרז בקשות

 :חובה לצרף
 עירייה.ב משאבי אנושאו לקבל במשרדי  (.מיקום דרושיםהעירייה  )ניתן להוריד באתר. שאלון למועמד 1
 .קורות חיים .2
 .להוכחות דרישות התפקיד ומסמכים תעודות .3
 .פלילי רישום . היעדר4
 
 4רח' שרת , משאבי אנושלמחלקת או במסירה ידנית   yona.org.il-michrazim@kfar למייל מסמכים יוגשו ה

 .כפר יונה 2קומה 
 09-8971125טלפון:  ב אלי דיגאמר  מכרז לעניין הקשר איש

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

                      הרשות ראש - החתום על                     
 י כחלון כידורששו                        
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