
   
 

 

  

 

    

  

  42/42מכרז מס' 

  למועצה אזורית מרום הגליל דרוש/ה 

  מנהל יחידת פיקוח על הבנייה בוועדה מקומית/רשות מוסמכת לאכיפה

  .היחידה: הועדה המקומית לתכנון ולבניה

  .הפיקוח על הבניה בוועדה המקומית חידת: מנהל/ת יתואר המשרה

  .37/41או   /11-7: דרגת המשרה

  .מח"ר או הנדסאים :דירוג

  .100%: היקף משרה

  .חיצוני: סוג המכרז

  :תיאור התפקיד

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

  : עיקרי התפקיד

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

  : והשכלה עיד

בעל תואר אקדמאי שנרכש במוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת 
בחוץ לארץ, רצוי באחד או יותר מהתחומים הבאים: משפטים, הנדסת בנין/אדריכלות, הנדסאי תארים אקדמיים 

בניין/אדריכלות, גיאוגרפיה, תואר שני בתכנון עירוני ואזורי או התמחות בלימודים עירוניים ואזוריים. יתרון 
  לבעלי תואר אקדמי שני בתחומים האמורים לעיל.

  או

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

  או

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

  יים משלוש הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר).(שת

  :דרישות ניסיון

  :ניסיון מקצועי

  שנות ניסיון בתחום הפיקוח והאכיפה  3 –עבור בעל תואר שני או תואר ראשון בהנדסה או באדריכלות
ון בפיקוח כמפקח תכנון ובנייה מוסמך או שלוש שנות ניסיון כחוק בגוף ציבורי מוכר או שלוש שנות ניסי

 או אכיפה בתחומים סביבתיים.
  שנות ניסיון בתחומים המפורטים לעיל. 4 –עבור בעל תואר ראשון 
  שנות ניסיון בתחומים המפורטים לעיל. 5 –עבור הנדסאי רשום 
  שנות ניסיון בתחומים המפורטים לעיל. 6 –עבור טכנאי מוסמך 
  לא נדרש. –ניסיון ניהולי 

  



   
 

 

  

  

  

  :דרישות נוספות

  קורס הכשרה למנהלי פיקוח, לא יאוחר משנה וחצי מתחילת מינויו. –מועמד יחוייב לסיים בהצלחה 
 מועמד שאינו בעל הסמכת מפקח בכיר של היחידה הארצית, יחויב בנוסף לעבור בהצלחה 

  קורס הכשרה למפקחים בכירים, לא יאוחר משנה מתחילת מינויו.

  בהתאם לצורך. –פות ש

 .office -רות עם תוכנות ההיכ -יישומי מחשב 

  .בתוקף –רישיון נהיגה 

  היעדר רישום פלילי.

  :מאפייני העשייה הייחודים בתפקיד

 .בריאות תקינה וכושר גופני ברמה טובה  
 עבודה בשעות לא שגרתיות.  
 עבודת שטח ונסיעות מרובות.  
  יכולת עמידה בלחצים.  
 עבודה בממשקים עם גורמים ממשלתיים.  
  והנעת עובדיםהדרכה והנחייה.  
 ידע בתכנון ובנייה.  
 כושר ארגון.  

  .מהנדס המועצה/המקומית ה: מהנדס הוועדכפיפות

  .08/2021/61 : מועד פרסום המכרז

צירוף צילומי תעודות את ההצעות יחד עם מילוי שאלון אישי ( המופיע באתר המועצה תחת דרושים) ,וב
לא יאוחר  info@mrg.org.il יש לשלוח במייל  אסמכתאות על העסקה קודמת מסמך קו"ח מפורט, והמלצות,

  .14:00עד השעה  30/08/2021מיום 

 השכלה תעודות ללא מועמדות הגשת .הסף בתנאי עמידה להוכחת אישור מהווים אינם חיים קורות
 אחרת רלוונטית כל אסמכתא או מיוחדים רישיונות ,בעבודה ניסיון על המעידות רלוונטיות ואסמכתאות

 .תפסל והיא תידון לא ,במכרז שמפורט כפי הסף בתנאי עמידה להוכחת

במכרז מתקבל/ת מדים במכרז זה יתבקשו לעבור מבחני מיון לתפקיד במכון מיון חיצוני , הזוכה המוע
  .דעתו של הממונה הישיר לתקופת ניסיון של שנתיים, בה יבחנו כישוריו/ה עפ"י חוות

  המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ולנשים כאחד.

  

  על החתום

  עמית סופר 

  ראש המועצה

  


