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 מכרז חיצוני
 מפקח תכנון ובנייה

 משרות( 2)
 

 תיאור תפקיד
פיקוח על הבנייה ושימושי הקרקע במרחב התכנון המקומי והתאמתם להיתרי הבניה 

 ולתכניות החלות. איסוף ועיבוד מידע מהשטח למוסר התכנון.
 

 תחומי אחריות
  -פיקוח על הבנייה ומעקב אחר בניה במרחב התכנון .1

, במרחב שבאחריותו, לרבות ביקורים באתרי בנייה בכל ביצוע סיורים בשטח  -
בהתאם אחד משלבי הבניה, לצורך בדיקה ובחינה האם הבנייה מתבצעת 

 לתכניות והתרי הבנייה המאושרים.
הכנת חוות דעת מקצועית, על סמך הביקורים בשטח, ביחס לבקשות להיתרי   -

 בנייה.
ת הפיקוח למערכת ממוחשבת תיעוד והכנת דוחות , כולל הזנת הנתונים ודוחו  -

 והגשתם לממונה. 
העברת ממצאים למנהל היחידה או למפקח הבכיר ככל שהתגלה חשד לביצוע   -

 עבירה.
ם והיתרים בהתאם יביצוע בדיקות יזומות בשטח לאישור או אי אישור טפס  -

לתקנות והעברתם לבעלי התפקיד או היחידות הרלוונטיות ברשות המקומית 
 .ולממונה

 , בנושאים הקשורים לתחומי אחריותו.ות בבית המשפט מתן עד  -
  -התכנון איסוף מידע מהשטח למוסד .2

הכנה והגשת חוות דעת מקצועית בנושאי רישוי והצגתן בישיבות וועדות שונות  -
 הקשורות לתחומי אחריותו ובהתאם להנחיות הממונה. 

ביצוע סקרי בנייה ושימושים , הכנת דוחות יומיים ותקופתיים על ביצוע פעילות  -
 ית.מהפיקוח בוועדה המקו

בדיקות תלונות הציבור , קבלת קהל  -מתן שירות לתושב בהיבטים של תכנון ובנייה .7
 ומתן מענה לפניות/ בקשות/ תלונות המופנות אליו.

 
 :תנאי סף

 

ר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל וסד המוכמבעל תואר אקדמי שנרכש ב
 דריכלות.אהכרה מהמחלקה לתארים אקדמיים בחוץ לארץ בהנדסת בניין או 

 או
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לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים  71הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף 
 באותם תחומים. 2012 –התשע"ג 

ה, לא יאוחר משנה וחצי המפקח יחויב לסיים בהצלחה קורס הכשרה למפקחים על הבניי
 מתחילת מינויו.

 

 רהוטה.עברית  –שפות 

 office -עם תוכנת ההיכרות  –יישומי מחשב 

 רישיון נהיגה בתוקף.

 .רישום פליליהעדר 

 
 

 !המודעה פונה לגברים ונשים כאחד
 

 
המעידים  בצרוף מסמכים co.il-jobs@k.8 הצעות מועמדות יש להגיש לכתובת המייל 

 .10:00בשעה  1/1122/הנדרשים עד לתאריך על הכישורים 
 ככל שהמועמדות נשלחת במייל יש לוודא קבלת מייל חוזר המאשר הגשת המועמדות.

 

       


