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 לשכת ראש העיר
 2022אוקטובר  26רביעי  יום

 מכרזים  0556

 2202/92מכרז חיצוני מס' ע 
 ים/ותדרוש

 
 .והבנייה שני מפקחים בכירים )חוקרים( על התכנון תואר התפקיד: :יאור המשרהת

 . כל אחד 100% המשרה: היקף
 . (12 – 8)מנהלי או  (42 - 38) מהנדסיםהנדסאים/מח"ר/ :משרהירוג ודרגת הד

מנהלת  -; עקיפה יחידת הפיקוח על הבנייהמנהל  -ישירה   כפיפות:
 ..הועדה המקומית, מהנדס העיר

 
 : תיאור התפקיד

 י, לרבות: המקומ התכנון במרחב והבניה התכנון דיני אכיפת
 ה.אכיפ פעולות וייזום עבירות ח, איתורפיקו .1
 ת.מקצועיו להנחיות ובהתאם והבניה התכנון לחוק בהתאם המוקנות אכיפה סמכויות הפעלת .2
 יה.ובני תכנון עבירות חקירות .3
 .צווים ביצוע .4
 ה.בקר ,מעקבדיווח,  .5
, עבודה מול בניהול הליכים משפטיים ת לפעולות הנ"ל, לרבות: ליווי וסיוע לתביעה העירוניתנלוו פעולות .6

 .גורמי אכיפה אחרים )משטרת ישראל, פיקוח מחוזי וכיו"ב(. 
 ידי מנהליו. -על עובדעל האשר תוטל אכיפת דיני התכנון והבנייה, בתחום או נוספת אחרת כל מטלה  .7
 

 את פירוט מרכיבי התפקיד ניתן לראות בקובץ הגדרת התפקיד של משרד הפנים בקישור:
-descriptions-https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/role

0120.pdf-descriptions-descriptions_role-assets_role-n_humanhe/home_mai/0120 
 

 סף:דרישות ה
 :השכלה

 מהמחלקה הכרה שקיבל אוה, גבוה להשכלהה המועצ ידי על המוכר במוסד שנרכש אקדמי תואר בעל
 ת,אזרחי הנדסהם: הבאי מהתחומים יותר או אחדל עדיפותץ. לאר בחוץ אקדמיים תארים להערכת
 .ואזורי עירוני תכנון או הסביבהי לימוד ה, גיאוגרפים, משפטי ת, אדריכלו

 או
, 2012-ע"גהתשם, המוסמכי והטכנאים ההנדסאים לחוק 39 לסעיף בהתאם רשום טכנאי או הנדסאי

 בתחומים הנ"ל. 
 או

 ל. לישרא הראשית הרבנות אישור לפי ת )"יורה יורה"(לרבנו סמיכות תעודת
 או

 בחינות שלוש ומעבר ,18 גיל אחרי לפחות שנים ששל, בכול או גבוהה בישיבה מלאה בתכנית לימודים אישור
 שבת בדיני יהיו הבחינות משלוש שתייםל )לישרא הראשית הרבנות שמקיימת הבחינות מכלול מתוך לפחות

 ר(.והית איסור ודיני
 

 :. הדגשה
בניה בכירים, לא יאוחר משנה וחצי  למפקחי הכשרה תכנית בהצלחה לסיים ד שיבחר, יהיה חייבהמועמ

 מתחילת המינוי, וזאת כתנאי להמשך העסקתו. 
 

 :מקצועי ניסיון
לבעלי ניסיון קודם באכיפת דיני התכנון עדיפות תחום האכיפה. ם בלבעלי ניסיון קוד יתרוןנדרש.  לא

 והבנייה. 
 רישום מקצועי:

 לא נדרש. 
 :דרישות נוספות

  .הערביתשפה דוברי הל יתרון -שפות 
 .חובה –רישיון נהיגה 
 אישור היעדר רישום פלילי. –רישום פלילי 

 (. GIS. היכרות עם מערכות מידע גיאוגרפי )officeהיכרות עם תוכנות חבילת  -מערכות ממוחשבות 
  

https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/role-descriptions-0120/he/home_main_human-assets_role-descriptions_role-descriptions-0120.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/role-descriptions-0120/he/home_main_human-assets_role-descriptions_role-descriptions-0120.pdf
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 : אופן הגשת המועמדות ובדיקתן

  קורות ידי המועמד/ת, וכן, -את נוסח המכרז המלא )מסמך זה( כשהוא חתום עליש לצרף לבקשה
 תאריכים.ניסיון תעסוקה קודם וחיים מפורטים, כולל 

 ו/או אישורי  לקורות החיים יש לצרף את המסמכים הבאים: צילום תעודת זהות, תעודות השכלה
העסקה ממקומות עבודה  אישורירישוי מקצועי, ו/או הכשרה מקצועית/השתלמויות,  לימודים

 לצרף המלצות בכתב. מומלץ . היקפי משרהו קודמים הכוללים תאריכי העסקה מלאים
  לא יטופלושלא בהתאם לאמור לעיל, טפסי מועמדות שיתקבלו. 
  .מועמדים מתאימים יזומנו לראיון אישי בפני וועדת קבלת עובדים  
 ניגוד עניינים או קרבת משפחה לעובדי  עדריידרשו לחתום על הצהרה בדבר היים מתאימים מועמד

 עירייה או נבחרי ציבור, ולאחר מכן, יזומנו לראיון בפני וועדת קבלת עובדים.
  בתקציב העירייה ויהיה בהתאם לצרכיהמותנה בפועל, המשרה איוש . . 
 להליך בפני מכון אבחון חיצונייםמתאימים העירייה תהיה רשאית להפנות מועמד ,. 
  רק לשם הנוחות. זכרמשרה זו מופנית לגברים ולנשים ומנוסחת בלשון 

  עדיפות תינתן למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת כנדרש בקרב
 .עובדי הרשות המקומית, אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים

  ,שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"חלחוק  9הליך זה ינוהל בכפוף להוראות סעיף בנוסף-
מציעים העונים על  והעירייה שומרת על זכותה להעדפה מתקנת של אנשים בעלי מוגבלות. 1998

 דרישות החוק, יוכלו לציין זאת בפנייתם ולצרף אסמכתא מתאימה.
 

 מען להגשת ההצעות ולבירוריםמועדים ו
 הצעות שיוגשו באיחור, לא 12:00שעה:  21.11.2022 -המועד הסופי להגשת הצעות הוא עד ל .

 ייבדקו. 

 או בדוא"ל: משרד משאבי אנושאת ההצעות ניתן להגיש ב ,kohadam@rahat.muni.il 
  :08-9914932  ', פקס 08-9914858,  08-9914804טל': לבירורים. 
 
 
 כבוד רב ב
 
 

 פאיז אבו צהיבאן 
 ראש העיר 


