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 :תיאור התפקיד
 .פיקוח ובקרה במהלך ביצוע בנייה או עבודה לפי היתר במרחב התכנון המקומי

 :פיקוח ובקרה במהלך ביצוע בנייה או עבודה לפי היתר במרחב התכנון המקומי  .1

הגשת חוות דעת מקצועיות בנושאי בדיקת הביצוע בהליך הרישוי והצגתן בישיבות וועדות שונות,  .א
 .הנחיות הממונההקשורות לתחומי אחריותו, ובהתאם ל

ביקורים באתרי בנייה בכל אחד משלבי הרישוי והביצוע , לצורך בדיקה ובחינה האם הבנייה (לרבות  .ב

 .תוספות בנייה) מתבצעת בהתאם לתוכניות ולהיתרי הבנייה המאושרים

 .ועודמתן חוות דעת בנושאים שונים כגון מתן תעודת גמר, הליכי רישוי עסקים, העברת בעלות על נכסים   .ג

 .ביצוע בדיקות יזומות בשטח בנושאים שונים של תכנון ובנייה, על פי הנחיית הממונה .ד

 .טיפול בטפסים ואישורים הנדרשים להתקדמות הבניה והפיתוח .ה

איסוף מידע, תיעוד והכנת דו"חות (ביקורת, מצב הבנייה, ביצוע, פיקוח), הזנת הנתונים ודוחות הפיקוח  .ו
 .ונהלמערכת ממוחשבת והגשתם לממ

 .ביצוע הפעולות הדרושות לשם נקיטת הליכי אכיפה בתחומי אחריותו לפי חוק התכנון והבנייה .ז

 .מתן עדות בבית המשפט, בנושאים הקשורים לתחומי אחריותו .ח

 .עבודה מול מכון הבקרה ו/או בעלי התפקידים מטעם בעל ההיתר .ט

 .משימות נוספות בתחום עבודתו על פי הנחיות הממונה .י

 :בעלי עניין ולציבור בנושאי תכנון ובנייה במהלך הביצוען שירות למת .2

  .היתר טיפול בתלונות שהגיעו מן הציבור לגבי מפגעים שנוצרו במהלך ביצוע בנייה או עבודה לפי .א
 

  :דרישות התפקיד

 דרישות סף מחייבות: .1
 :השכלה

 מהמחלקה שקיבל הכרההמועצה להשכלה גבוהה, או  בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי
הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף   או  אדריכלות  אולארץ בהנדסת בניין    להערכת תארים אקדמיים בחוץ

 באותם תחומים. 2012-התשע"ג לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, 39
 קורסים והכשרות מקצועיות:

פרט )רישוי  בהצלחה תכנית הכשרה למפקחיחויב לסיים  לא יאוחר משנתיים מתחילת המינוי המועמד
 (.תכנון ובניה למועמד שהוסמך בעבר כמפקח

 :ניסיון מקצועי
 תינתן עדיפות לבעלי ניסיון קודם בתחום. – לא נדרש

  



  
 

 

 לשכת מנכ"ל המועצה

 : דרישות נוספות .2
 .שפות נוספות בהתאם לצורך כתוב וקרוא ברמה גבוהה. – עברית – שפות

 .office-היכרות עם תוכנות ה – יישומי מחשב
היעדר הרשעה בעבירות מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות  – רישום פלילי

 .2001 –מסוימים, תשס"א 
 .שיון נהיגה בתוקףיר

 ת חירום.זמינות ותפקוד במועצה בשע
 מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:

 .עבודת שטח .א

 בלחצים.יכולת עמידה  .ב
 :הערות

 בכל מקום בו מפורט תיאור תפקידים בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה.  .1

 מועמד עם מוגבלות זכאי לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה לעבודה.  .2

ככל שהמועמד שייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת בקרב עובדי המועצה, תינתן לו עדיפות  .3

 במידה והוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים. 

 , אפשר שיידרשו לעבור מבחן התאמה.ו/או ימצאו עומדים בתנאי הסף  מועמד/ת שימצאו מתאימים למשרה .4

ו למשרה ימציאו אישור משטרת ישראל כי אין מניעה להעסקתו לפי החוק למניעת מועמד/ת שיתקבל .5

 . 2001 -העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, התשס"א 

מועמדים מתאימים, העונים על דרישות המכרז, מוזמנים להעביר קורות חיים, המלצות, תעודות, אישורים  .6

)נא לוודא הגעת המסמכים  Hr@omer.muni.il כתובת:ושאלון אישי ללשכת מנכ"ל המועצה, בדוא"ל ל

 לאחר המשלוח(. 

 בקשות שלא יצורפו אליהם כל המסמכים הדרושים לא יועברו לבחינת התאמה לתפקיד.

 .08-6291122פרטים נוספים ניתן לקבל בטלפון  .7

 .12:00, בשעה 25.7.2021המועד האחרון להגשת מועמדות הוא:  .8

 

                                                                                                    
 בברכה,

 אהרוני שבתאי
 מנכ"ל המועצה
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