
 

 18/02/2021 תאריך פרסום המכרז:
 2021-02 חיצוני מכרז כ"א

 מועצה אזורית גולן
 מזמינה בזאת הצעות למכרז לתפקיד

 מנהל/ת יחידת פיקוח על הבנייה בוועדה המקומית לאכיפה
  תיאור התפקיד:

 .ניהול יחידת הפיקוח של הועדה המקומית לתכנון ובנייה 
 

 :עיקרי התפקיד
  של הוועדה המקומית.ניהול יחידת הפיקוח 
 .הפעלת סמכויות אכיפה הנתונות בהתאם לחוק ובהתאם להנחיות מקצועיות 
 .מעקב ובקרה בתחום הפיקוח על הבנייה 
 .איסוף מידע מהשטח לבקשת מוסד תכנון 

 

  :)תנאי סף( דרישות התפקיד
 

 : השכלה
 מהמחלקה להערכת תארים שקיבל הכרה ממוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה, או , בעל תואר אקדמי

אקדמאיים בחוץ לארץ. רצוי באחד או יותר מהתחומים הבאים: משפטים, הנדסת בניין/ אדריכלות, הנדסאי בניין/ 
אדריכלות, גיאוגרפיה, תואר שני בתכנון עירוני ואזורי או התמחות בלימודים עירוניים ואזוריים. יתרון לבעלי תואר 

 .אקדמי שני בתחומים האמורים לעיל
 באותם  2012 -לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג 39או טכנאי רשום בהתאם לסעיף הנדסאי  - או

 .התחומים
 בחינות לפחות  3ומעבר  18שנים לפחות אחרי גיל  6אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל,  – או

ים משלוש בחינות יהיו בדיני שבת ודיני איסור מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל )שתי
 והיתר(

 

 קורסים והכשרות מקצועיות:
 קורס הכשרה למנהלי פיקוח, לא יאוחר משנה וחצי מתחילת מינויו. -מועמד יחויב לסיים בהצלחה 
  מועמד שאינו בעל הסמכת מפקח בכיר של היחידה הארצית, יחויב בנוסף לעבור בהצלחה קורס הכשרה למפקחים

 כירים, לא יאוחר משנה לאחר מינויו.ב

 
 ניסיון מקצועי: 

  שנות ניסיון בתחום הפיקוח והאכיפה כמפקח תכנון  3 -שני או ראשון בהנדסה או באדריכלותעבור בעלי תואר
 .שנות ניסיון בפיקוח או אכיפה בתחומים סביבתיים 3 אושנות ניסיון כחוקר בגוף ציבורי מוכר  3 אוובנייה מוסמך 

  שנות ניסיון בתחומים המפורטים לעיל. 4 -ראשון אחר מהאמורעבור בעלי תואר 
 שנות ניסיון בתחומים המפורטים לעיל. 5 -עבור הנדסאי רשום 
 שנות ניסיון בתחומים המפורטים לעיל. 6 -עבור טכנאי רשום 

 
  :נוספותדרישות 

 .עברית ברמה גבוהה 
  ה היכרות עם תוכנות -יישומי מחשב OFFICEתוכנות מידע גיאוגרפי. ועם 
 .היעדר רישום פלילי 
 .רישיון נהיגה בתוקף 

     
 בתפקיד: םמאפייני העשייה הייחודיי 

 .בריאות תקינה וכושר גופני ברמה טובה 
 .עבודת בשעות לא שגרתיות 
 .עבודת שטח ונסיעות מרובות 
 .יכולת עמידה בלחצים 
 .עובדה בממשקים עם גורמים ממשלתיים 
 ובדיםהדרכה והנחיית ע 



 
בינאישיים, יכולת עבודה תחת  עבודת צוות, יכולת לטפח יחסיםאמינות ומהימנות אישית, כושר למידה,  כישורים אישיים:

 ., יכולת לניהול צוותמתן שירות לגורמים רבים בתוך ומחוץ לרשותיכולת , לחץ
 

  100%: היקף משרה
 מנהל אגף הנדסה: כפיפות

 / מח"רמנהלי: דרוג
 +38-42+/ 8-12 מתח דרגות:

 מיידי תחילת עבודה:

 
 *המכרז מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והינו לנשים וגברים כאחד.

בצירוף קורות חיים, פירוט ניסיון שלוח מלא שאלון אישי ול, למועמדים /ות העונים/ות לדרישות הנ"ל מתבקשים/ות
פקס: ,  hr@megolan.org.il, אביטל שדה-לןלמנהלת משאבי אנוש במועצה אזורית גו ,קודם, תעודות והמלצות

 .12900קצרין  13ת.ד. ,  153-4-6964170
 .פ"א, תשבאדר' יג  2021/02/25', המועד אחרון לקבלת הצעות: יום 
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