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 ומפקח תכנון ובניה בנייה לבקר רישוימכרז 
 7120/3 -מס' מכרז 

 
 .הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה :היחידה

 .ה ומפקח בניהבקר רישוי בניי :המשרה תואר

  דרגת המשרה ודירוגה:
 בדירוג הנדסאים וטכנאים 37-39

 לפי חוזה אישי שיאושר על ידי משרד הפנים או

 100% היקף העסקה:

 .פנימי/פומבי :מכרז סוג

 :תפקיד תיאור

בדיקה וטיפול בבקשות להיתרי בנייה ברשות המקומית, בהתאם לחוק 

שות התכנון והבנייה ולתקנות שהותקנו מכוחו, ובהתאם למדיניות הר

בנייה ושימושי הקרקע פיקוח על ה  ת,המקומית ולהנחיות מהנדס הרשו

במרחב התכנון המקומי והתאמתם להיתרי הבנייה ולתוכניות החלות. 

   .איסוף ועיבוד מידע מהשטח למוסד התכנון

  :עיקרי התפקיד

   .א. בקרה על היתרי בנייה

   .ב. קבלת קהל ומענה לפניות

 .ג. מתן חוות דעת מקצועית בפורומים שונים

   .בניה במרחב התכנון . פיקוח על הבנייה ומעקב אחרד

   .. איסוף מידע מהשטח למוסד התכנוןה

 . מתן שירות לתושב בהיבטים של תכנון ובנייהו

 :סף תנאי

 השכלה ודרישות מקצועיות: 
בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה  

גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ 

או הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף  , בניין או אדריכלות בהנדסת

באותם  87/7-לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג 31

 .תחומים

תוכנית הכשרה למפקחים על /קורס –המפקח יחויב לסיים בהצלחה 

 .הבנייה כולל סמכות שוטר, לא יאוחר משנה וחצי מתחילת מינויו

 דרישות ניסיון: 
עדיפות לבעלי ניסיון קודם בתחום בדיקת בקשות  -ון מקצועי א. ניסי 

  .להיתרי בנייה במוסד תכנון

  .לא נדרש –ב. ניסיון ניהולי 

עדיפות במכרז זה תינתן עדיפות לבעלי ניסיון קודם בתחום בדיקת 

בקשות להיתרי בניה במוסד תכנון, וכן לבוגרי קורסים המוכרים על ידי 

משרד הפנים, ומיועדים לעובדים בוועדות המקומיות ו/או לבודקי בקשות 

 .להיתרי בניה



 

 כישורים אישיים

 נוספות דרישות

 גבוהה ברמה עברית -שפות. 

  העובד ידרש להשתמש ברכבו הפרטי  –רישיון נהיגה ויכולת ניידות
 לצרכי עבודה ויקבל על כך השתתפות בהוצאות אחזקת רכב.

 עבוד בשעות בלתי שגרתיות ובסופ"ש.נכונות ויכולת ל 

 ה תוכנות עם היכרות -מחשב יישומי-OFFICE. 

 :כפיפות
מזכיר  /ה,ובהעדרו מהנדס המועצה והועדה המיוחדת לתכנון ובניה

 ראש המועצה. ואהמועצה 

 :מנהלה

 

 25/6/2017 :המכרז פרסום מועד

 20/7/2017 :יום עד להגיש יש למכרז בקשות

למכרז ניתן לקבל במשרדי המועצה או טופס הגשת מועמדות 

או ניתן  02-6293120זכירות המועצה בטלפון באמצעות מייל/פקס ממ

 www.har-adar.muni.ilלהורידו מאתר האינטרנט של המועצה: 

קורות חיים, מקומות עבודה קודמים,  –להגשת המועמדות לצרף 

 המלצות, תעודות על השכלה/השתלמויות, וצילומים מתעודת זהות

 ומתעודת שחרור/שרות לאומי.

  :הינו זה מכרז לעניין הקשר איש

 .02-6293128 מהנדס המועצה – קובי לוי

 

 ניתן להגיש המועמדות:

 הר אדר.  45  רחוב האלה –מסירה ידנית במשרדי המועצה 

 adar.muni.il-@harkobi –במייל  

 02-6293147  -בפקס  

 

 

 

 חן פיליפוביץ                                                                   

 

 כאחד ונשים לגברים מופנה אך, זכר בלשון נכתב המכרז

 

-החתום על
 הרשות ראש
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