
 בס"ד

 מחלקת פיקוח על הבניהמנהל  – 20/כומס'  פנימימכרז 

 אור תפקיד בלשון זכר הכוונה גם ללשון נקבה, וההיפך.יבכל מקום בו מפורט ת
 

 

 .מחלקת פיקוח על הבניהמנהל  תואר התפקיד:

 אור התפקיד: ית

 ,מקצועיות להנחיות ובהתאם לחוק בהתאם הנתונות אכיפה סמכויות הפעלת, המקומית הוועדה של הפיקוח מחלקת ניהול

פיקוח על הבניה ושימושי הקרקע במרחב התכנון המקומי והתאמתם להיתרי   ,הבנייה על הפיקוח בתחום ובקרה מעקב

  .תכנון מוסד לבקשת מהשטח מידע איסוףהבניה ולתכניות החלות, 

 עיקרי התפקיד:

 .פיקוח על הבניה ומעקב אחר בניה במרחב התכנון 

 .איסוף מידע מהשטח למוסד התכנון 

 .מתן שירות לתושב בהיבטים של תכנון ובניה 

 דרישות התפקיד:

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

תכנון ,  גיאוגרפיה  ,אדריכלות/בנין הנדסת ,משפטים :מהתחומים הבאים יותר או באחד רצוי .לארץבחוץ  אקדמיים

 לסעיף  בהתאם רשום טכנאי או הנדסאי או .לעיל האמורים בתחומים אקדמי שני תואר לבעלי יתרון  .עירוני/ אזורי

 בישיבה מלאה בתכנית לימודים אישור או .תחומים באותם 2012 -ג"התשע ,המוסמכים והטכנאים ההנדסאים לחוק39

 הרבנות הבחינות שמקיימת מכלול מתוך לפחות בחינות ומעבר שלוש 18 גיל אחרי לפחות שנים שש ,בכולל גבוהה או

 איסור והיתר(. ודיני שבת בדיני יהיו הבחינות שתיים משלוש( לישראל הראשית

 וחצי משנה יאוחר לא ,פיקוח למנהלי הכשרה קורס בהצלחה לסיים יחויב מועמדה :קורסים והכשרות מקצועיות 

 הכשרה בהצלחה קורס לעבור בנוסף יחויב, הארצית של היחידה בכיר מפקח הסמכת בעל שאינו מועמד .מתחילת מינויו

 .מינויו מתחילת יאוחר משנה לא ,בכירים למפקחים

 מקצועי ניסיון:   

 תכנון כמפקח והאכיפה הפיקוח ניסיון בתחום שנות3    :באדריכלות או בהנדסה ראשון תואר או שני תואר בעל עבור

 .בתחומים סביבתיים אכיפה או בפיקוח ניסיון שנות 3 או מוכר ציבורי בגוף כחוקר ניסיון שנות 3 או מוסמך ובנייה

  לעיל. המפורטים בתחומים ניסיון שנות  4:ראשון תואר בעל עבור

  לעיל. המפורטים בתחומים ניסיון שנות  5:רשום הנדסאי עבור

 לעיל. המפורטים בתחומים ניסיון שנות  6:מוסמך טכנאי עבור

  :עברית, אנגלית שפות. 

 :ה תוכנות עם היכרות יישומי מחשבOFFICE  -גיאוגרפי תוכנות מידע ועם. 

 :בתוקף. רישיון נהיגה 

 יתרון.   :ניהולי ניסיון 

 :יהעדר רישום פליל דרישות נוספות. 

 עבודה בשעות לא שגרתיות, יכולת עמידה בלחצים, עבודה בממשקים עם גורמים ממשלתיים,  :אישיים כישורים

 ,ובקרה פיקוח ,החלטות קבלת יכולת ,ומהימנות אמינותהדרכה והנחיה והנעת עובדים, ידע בתכנון ובניה, כושר ארגון, 

 כושר ,מ"מו ניהול יכולת ,ארגון ותכנון יכולת ,בצוות עבודה יכולת, מעולים אנוש יחסי באחריות נשיאה ,סמכותיות

 .פה ובעל בכתב הבעה

 .מהנדסת העיר כפיפות:

 משרה. %100:היקף משרה

 בדירוג המח"ר/ הנדסאים. 42-40 בדירוג המנהלי/ 12-10 :מתח דרגות

 : הגשת מועמדות

יש לצרף טופס שאלון אישי )אותו ניתן להשיג דרך אתר . michrazim@bshemesh.co.il ניתן להגיש בדוא"ל בכתובת 

האינטרנט של העירייה(, צילום ת.ז., קורות חיים ותעודות מתאימות. במידה ולא התקבל אישור הגשה עד יומיים מיום 

 , מיכל.9909772-02השליחה, יש לוודא כי המסמכים התקבלו בטלפון 
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