
   
 

 

  

  

  

  22/21מס' 

  למועצה אזורית מרום הגליל דרוש/ה

  ברשות המקומיתלתכנון ולבנייה ומפקח רישוי עסקים  מפקח בכיר(חוקר)

  .חיצוני: מכרז סוג מכרז

  / יחידת רישוי עסקים. : הוועדה המקומית לתכנון ולבנייההיחידה

בוועדות המקומיות לתכנון ולבנייה ומפקח רישוי בכיר(חוקר) לתכנון ובנייה מפקח : תואר המשרה
  עסקים. 

  .41-37דירוג מהנדסים/הנדסאים דרגת ודירוג המשרה: 

 100%, סה"כ מפקח רישוי עסקים  50% -ו בכיר (חוקר) לתכנון ובנייהמפקח  50%: היקף העסקה
  היקף משרה

אכיפת דיני התכנון והבנייה במרחב התכנון המקומי, פיקוח ואכיפת יישום של : תיאור תפקיד
  החקיקה הרלוונטית בתחום רישוי העסקים.  

  מפקח בכיר (חוקר) לתכנון ובנייה: :עיקרי התפקיד

 .פיקוח, איתור עבירות וייזום פעולות אכיפה )1
הבניה ובהתאם להנחיות מקצועיות הפעלת סמכויות אכיפה המוקנות בהתאם לחוק התכנון ו )2

 ביצוע צווים.
 חקירות עבירות תכנון ובניה. )3
 ביצוע צווים. )4
 מעקב, בקרה ופעולות נלוות. )5

  : עיקרי התפקיד: מפקח רישוי עסקים

 בדיקה וליווי של הבקשות לקבלת רישיון עסק לעסקים חדשים. )1
 בקרת עמידת העסק בדרישות ובהוראות הדין הקיים. )2
 והתקנות, בהתאם להוראות הדין הקיים.אכיפת החוקים  )3
 תיעוד פעילות הפיקוח. )4

  : תנאי סף

ע"י המועצה להשכלה גבוהה שנרכש במוסד המוכר : בעל תואר אקדמי ודרישות מקצועיות  השכלה
רצוי באחד או יותר מהתחומים  אקדמיים בחוץ לארץ,תארים  הערכתהמחלקה למ שקיבל הכרהאו 

ות, משפטים, גיאוגרפיה, לימודי הסביבה או תכנון עירוני ואזורי. הבאים: הנדסה אזרחית, אדריכל
  בהנדסת בניין או אדריכלות. 

  או

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

  או

  



   
 

 

  

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

  או 

ומעבר שלוש  18מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות אחרי גיל אישור לימודים בתכנית 
בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל ( שתיים משלוש הבחינות 

  יהיו בדיני שבת ודיני איסור היתר).

  תוכנית הכשרה ויב לסיים בהצלחה לא יאוחר משנתיים מתחילת המינוי המועמד יח
    למפקחים בכירים , לא יאוחר משנה וחצי מתחילת מינויו.

  המפקח יחויב לעבור הכשרת מפקחי רישוי עסקים לצורך הסמכתו לתפקיד בטרם מינויו
 .בפועל

  המפקח יחוייב לסיים בהצלחה את הקורסים רישוי עסקים שלב א'(הכשרה בסיסית ברישוי
קורס רישוי עסקים בהתמחות בעסקי מזון או קורס לעובדי בריאות  -עסקים) ושלב ב'

 הסביבה (בפיקוח משרד הבריאות), לא יאוחר משנתיים מתחילת מינויו.

  .: לא נדרשניסיון מקצועי

  : לא נדרש.ניסיון ניהולי

  דרישות נוספות:

  .ברמה גבוהה קרוא וכתוב עברית שפות:

  . OFFICE ת: היכרות עם תוכנומחשב יישומי

  .רישיון נהיגה בתוקף

  .היעדר רישום פלילי

  :תנאי כשירות נוספים

  . 21מעל גיל 

  אזרח תושב קבע בישראל.

  מאפייני העשייה הייחודים בתפקיד:

 .בריאות תקינה וכושר גופני ברמה טובה 
 .עבודה בשעות לא שגרתיות 
 .עבודות שטח ונסיעות מרובות 
 .יכולת עמידה בלחצים 
  עסקים ומול גורמים נוספים ברשות המקומית.ייצוגיות אל מול בעלי  

  .מנהלת רישוי עסקיםומהנדס המועצה ומנהלת הוועדה לתו"ב, : כפיפות

  .23/06/2021 מועד פרסום:

את ההצעות יחד עם מילוי שאלון אישי ( המופיע באתר המועצה תחת דרושים) ,ובצירוף 
העסקה קודמת, יש לשלוח צילומי תעודות המלצות, מסמך קו"ח מפורט ,אסמכתאות על 

עד השעה  07/07/2021 -ד' ה לא יאוחר מיום  info@mrg.org.il -ל מכרזבמייל בציון מס' ה
14:00 .  

  אך מופנה לגברים ולנשים כאחד.מטעמי נוחות  הבהרה מגדרית: המכרז נכתב בלשון זכר


