
 

 

 163/21מכרז פנימי/פומבי  -נספח א' 
 תכנון ובנייה ת/מפקחלתפקיד 

 
  .הנדסה: ה יחיד

 בנייה תכנון מפקח: תואר המשרה

 37-41הנדסאים :  :דרגת המשרה ודירוגה

 .בהמשך( 100%)היתכנות ל  משרה 50%  :היקף העסקה

 .: פנימי/פומביסוג המכרז

 

פיקוח על הבנייה ושימושי הקרקע במרחב התכנון המקומי והתאמתם להיתרי הבנייה   :תיאור תפקיד 

 .התכנוןולתוכניות החלות. איסוף ועיבוד מידע מהשטח למוסד 

 : עיקרי התפקיד 

  .א. פיקוח על הבנייה ומעקב אחר בניה במרחב התכנון
 .ב. איסוף מידע מהשטח למוסד התכנון

 .בהיבטים של תכנון ובנייה. מתן שירות לתושב ג
 

 : תנאי סף

 השכלה ודרישות מקצועיות

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

 .תארים אקדמיים בחוץ לארץ בהנדסת בניין או אדריכלות
 או

באותם  2012-ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"גלחוק  39הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף 

 .תחומים

  קורס תוכנית הכשרה למפקחים על הבנייה כולל סמכות שוטר, לא  -המפקח יחויב לסיים בהצלחה
 .יאוחר משנה וחצי מתחילת מינויו

 
 דרישות ניסיון

 לא נדרש. ניסיון מקצועיא. 
 

 .לא נדרש – ניסיון ניהוליב. 

 
 נוספותדרישות 
 בהתאם לצורך -שפות. 

 ה היכרות עם תוכנות  -יישומי מחשב-OFFICE . 

  + בתוקף -רישיון נהיגהרכב בבעלות.  

 היעדר רישום פלילי. 
 

 :מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד

 בריאות תקינה וכושר גופני ברמה טובה.  

 עבודה בשעות לא שגרתיות. 

 עבודת שטח ונסיעות מרובות.  

 עמידה בלחציםכולת י. 



 

 

  :כפיפות

 .למי מטעמואו למנהל מחלקת פיקוח 
 

 רה מגדרית: הבה

 .המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ולנשים כאחד
 

 . ההעסקה מותנית בעמידה בנוהל איסור ניגוד עניינים

 :מסמכים שיש לצרף לבקשה

 )ניתן להוריד באתר(.. טופס שאלון למועמד 1
 .קורות חיים .2
 .המעידות על השכלה וניסיון תעודות .3
 . צילום תעודת זהות.4
 . צילום רישיון נהיגה בתוקף.5
 

המועד הנקוב לעיל, לא   הצעות של מועמדים שתתקבלנה ללא הפרטים ו/או המסמכים כנדרש ו/או לאחר
 .תטופלנה ולא תובאנה לדיון בפני ועדת הבחינה

 במייל : המשרה והמעוניין בהגשת הצעה למשרה הנ"ל יגיש את הצעתומועמד העומד בתנאי 

yona.org.il-michrazim@kfar  שרת משאבי אנוש,  יאו במעטפה סגורה ויפקידה בתיבת המכרזים במשרד
 כפר יונה. ', קומה ב4

 04/03/2021המכרז:  פרסום מועד
  12:00בשעה  2021/21/03 'איום  עד להגיש יש למכרז בקשות

 
 . 5612362-050, בטלפון גלעד הלוי  :זה מכרז לעניין הקשר איש

של משרד הפנים: המלאים נתוני המשרה 

/hohttps://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/mefekeach_tichnun_vebniya/he

descriptions_mefekeach_tichnun_vebniya.pdf-assets_role-me_main_human 
 

 הרשות ראש - החתום על

 שושי כחלון כידור
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