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 11/23מכרז פנימי/חיצוני מס' 

 בוועדה המקומית לתכנון ובניה ברשות המקומית בנייהרישוי מפקח 
 
 

 הוועדה המקומית לתכנון ובנייה היחידה:

 מהנדס העיר/ מנהל יחידת הפיקוח והאכיפה כפיפות:

 המקומית לתכנון ובניה ברשות המקומית מפקח רישוי בנייה בוועדה   תואר התפקיד:
 1 מס' משרות:

 ( או דירוג הנדסאים מקביל.41-37דירוג מינהלי, מפקח תכנון ובנייה ) +מסלול קידום: 

 תיאור התפקיד:

פיקוח ובקרה על הבנייה במרחב התכנון המקומי בתהליך הביצוע והתאמתם להיתרי הבנייה 

השטח למוסד התכנון. במהלך ביצוע בנייה או עבודה לפי ולתוכניות החלות. איסוף ועיבוד מידע מ

 היתר במרחב התכנון המקומי. 

 עיקרי התפקיד:

 יקוח ובקרה במהלך הביצוע או עבודה לפי היתר במרחב התכנון המקומי.פ -
 מתן שירות לבעלי עניין ולציבור בנושאי תכנון ובנייה במהלך הביצוע. -
 הממונה.מבצע את כל המטלות המנותבות על ידי  -

 
 דרישות התפקיד:

בעל תואר אקדמי, שנרכש במוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה : השכלה
 המוכר מהמחלקה להערכת תארים אקדמאים בחוץ לארץ בהנדסת בניין או אדריכלות.

 
 -לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג 39 הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיףאו 

 .באותם תחומים 2012
 

לא יאוחר משנתיים מתחילת המינוי המועמד יחויב לסיים בהצלחה תכנית הכשרה למפקח רישוי 

 )פרט למועמד שהוסמך בעבר כמפקח תכנון ובניה(.

 

 ניסיון מקצועי:

 תינתן עדיפות לבעלי ניסיון קודם בתחום.

 

 דרישות נוספות:

 כתוב וקרוא ברמה גבוהה –עברית : שפות

  OFFICF -ה היכרות עם תוכנת -יישומי מחשב

 לייעדר רישום פליה רישום פלילי:

 בתוקף רישיון נהיגה:

 

 מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:
 

 עבודת שטח  .א
 עמידה בלחצים תיכול .ב

 



 
 
 
 
 
 

 אופן הגשת המועמדות:
 

על קרבת  המעוניינים והעונים על דרישות המשרה, מתבקשים למלא טופס שאלון+ הצהרה
 חובה לצרף אישורי העסקה ממקומות העבודה הקודמים.משפחה בעיריית דימונה, 

: את הנוסח המלא והמחייב של המשרה ודרישותיה מצוי באתר  העירייה בכתובת
/http://www.dimona.muni.il/bids  בעת הגשת מועמדות חובה לציין את שם המשרה

  הרלוונטית ואת מספרה.

ניתן למסור את המסמכים הדרושים בהתאם למכרז )קורות חיים, תעודות המעידות על 
 303( לגב' יפה עזריה מנהלת מח' מכרזים וועדות העירייה בחדר השכלה/רישיון, טופס שאלון

 14.02.2023עד לתאריך:    yaffaz@dimona.muni.ilבכתובת מייל  אוה ג' בבניין העירייה קומ
  .12:00בשעה: 

 
 

, מועמדותם במועד שנקבעכאמור במכרז,  במלואםמועמדים שלא יגישו את המסמכים הנדרשים 
 לא תילקח בחשבון. 

 וועדת המכרזים רשאית לדרוש מן המועמדים, לבצע מבחני מיון.

א` לפקודת העיריות שעניינו סייגים להעסקת קרובי משפחה,  174בהתאם להוראות סעיף  הערה:
מובא בזה לידיעת המועמדים כי ככל שקיימת קרבת משפחה לעובדי העירייה או נבחרי ציבור 

  יכול והעסקתם לא תאושר כאמור בפקודה. מועמדים מתאימים בלבד יענו.

 
תינתן עדיפות למועמד  2021-עובדים( התשפ"אבהתאם לתקנות העיריות)מכרזים לקבלת 

המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם)חרדים, עולים חדשים, בעלי מוגבלויות, עולים 
 מאתיופיה( אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.

ולהפך. זאת בהתאם כל מקום בו מפורט תיאור התפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה וכן 
 .1988 –לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה התשמ"ח  8להוראות סעיף 

 

 

 

 בני ביטון  
  ראש העיר                       

http://www.dimona.muni.il/bids/

