
 
 לעיריית קרית אתא

 דרוש/ה 

 פיקוח על הבנייההמחלקה למנהל/ת 
 בוועדה מקומית/רשות מוסמכת לאכיפה

 אתא.-עדה המקומית לתכנון ובניה קריתוהו   היחידה:

 פיקוח על הבניה בוועדה המקומית/רשות מוסמכת לאכיפה.המחלקה ל /תמנהל   תואר המשרה:

 .100%   היקף המשרה:

   או חוזה אישי בכפוף לאישור משרד הפנים. הנדסאיםדירוג המהנדסים/ 39-41+    ודירוגה:דרגת המשרה 

 .חיצוניפנימי/   סוג מכרז:
 

 פיקוח על הבניה ושימושי הקרקע במרחב התכנון המקומי והתאמתם להיתרי הבנייה   :תיאור התפקיד
 איסוף ועיבוד מידע מהשטח למוסד התכנון. .ולתוכניות החלות 

  
 עיקרי התפקיד:

 פיקוח על הבנייה ומעקב אחר בניה במרחב התכנון. .א

 .איסוף מידע מהשטח למוסד התכנון .ב

 .מתן שירות לתושב בהיבטים של תכנון ובנייה .ג

  
 :השכלה ודרישות מקצועיות  תנאי סף:

 
בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל  

 הכרה 
 מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ. רצוי באחד או יותר מהתחומים  
 הבאים: משפטים, הנדסת בנין/אדריכלות, הנדסאי בנין/אדריכלות, גיאוגרפיה, תואר שני  
בתכנון עירוני ואזורי או התמחות בלימודים עירוניים ואזוריים, יתרון לבעלי תואר  

 אקדמי 
 ל.שני בתחומים האמורים לעי 

 או 
לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים,  39הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף 

 באותם תחומים. 2012-התשע"ג
 או 

  18אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות אחרי גיל 
 ומעבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל  
 )שתיים משלוש הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר(. 
 דרישות ניסיון: 

 ניסיון מקצועי .א
 .*עבור בעל תואר שני או תואר ראשון בהנדסה או באדריכלות

  ,מוסמךקוח והאכיפה כמפקח תכנון ובנייה שנות ניסיון בתחום הפי 3 
 או

מוכר או שלוש שנות ניסיון בפיקוח או אכיפה ניסיון כחוקר בגוף ציבורי שנות  שלוש
 בתחומים סביבתיים.

 



 
 

 שנות ניסיון בתחומים המפורטים לעיל. 4-*עבור בעל תואר ראשון
 שנות ניסיון בתחומים המפורטים לעיל.5- *עבור הנדסאי רשום  

 שנות ניסיון בתחומים המפורטים לעיל. 6-   *עבור טכנאי מוסמך  
 

 ניהוליניסיון  .ב
 .לא נדרש

 

 דרישות נוספות:

*מועמד יחויב לסיים בהצלחה קורס הכשרה למנהלי פיקוח, לא יאוחר משנה וחצי 
 מינויו. מתחילת 

 *מועמד שאינו בעל הסמכת מפקח בכיר של היחידה הארצית, יחויב בנוסף לעבור בהצלחה 
 קורס הכשרה למפקחים בכירים, לא יאוחר משנה מתחילת מינויו. 

 
 בהתאם לצורך. -  שפות 
 .office -היכרות עם תוכנות ה - יישומי מחשב 
 בתוקף. - רישיון נהיגה 
 היעדר רישום פלילי. 

 

 מאפייני העשייה 

 בריאות תקינה וכושר גופני ברמה טובה-  הייחודיים בתפקיד: 
 עבודה בשעות לא שגרתיות.-  
 מרובות.עבודת שטח ונסיעות -  
 יכולת עמידה בלחצים.-  
 עבודה בממשקים עם גורמים ממשלתיים.-  
 הדרכה והנחייה והנעת עובדים.-  
 ידע בתכנון ובנייה.-  
  כושר ארגון.-  

 

 .עירהמהנדס   כפיפות:

 ata.muni.il-osnatb@kiryat  :קו"ח ותעודות יש לשלוח למייל

  14.08.2022ראשון י"ז באב תשפ"ב עד ליום  ֲֲֲֲבמשרדי העירייה וזאת  ביתן אסנתאו במסירה ידנית לידי 
 בתנאי המכרז לא תענינה.ֲ, הצעות שאינן עונות 12:00בשעה  

 קורות חיים אשר ישלחו באמצעות חב' השמה וכו' לא יתקבלו.
 יערכו התאמות שפה במידת הצורך בהתאם לחוק הנגישות.
 מועמד עם מוגבלות זכאי להתאמות בהליכי הקבלה לעבודה.

תינתן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסיה ( 2021-רזים לקבלת עובדים,)התשפ"אבהתאם לתקנות העיריות מכ
 הזכאית לייצוג הולם, אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.

( לחוק 1ג )ג()9בוועדה תינתן עדיפות להעסקתם של מועמדים עם מוגבלות משמעותית, בהתאם להוראת סעיף 
 . 1998-שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות תשנ"ח

מועמדים /ות מתאימים למשרה אשר  8במקרה של ריבוי מועמדים/ות תהא העירייה רשאית לבחור לכל הפחות 
 הם בלבד יזומנו להופיע בפני וועדת הבחינה.

 הצעות שאינן עונות בתנאי המכרז לא תענינה.
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