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 "ו תמוז תש"פט

 
 תכנון ובניה במינהל הנדסהל בכיר/ה מפקח/תלתפקיד  49/20מס' פומבי מכרז 

 
 תיאור התפקיד:

 .אכיפת דיני התכנון והבניה במרחב התכנון המקומי
 :עיקרי התפקיד

  פיקוח, איתור עבירות וייזום פעולות אכיפה 
o  מיפוי חריגות  ,ותוכנית העבודה. ובכלל זה ביצוע סקריםביצוע פיקוח יזום בהתאם למדיניות האכיפה

  בניה/שימוש במרחב התכנון המקומי ואיתור עבירות.
o  ייזום פעילות אכיפה באזור שבאחריותו ובכלל זה אכיפה משולבת בשיתוף גופי אכיפה נוספים במסגרת

 שולחנות עגולים, צוותי חקירה מורחבים, ועוד.
o אכיפה במרחב התכנון המקומי. איתור עבירות וביצוע פעולות 
o .גיבוש המלצות ופתרונות לאכיפה מוגברת ואפקטיבית 

  הפעלת סמכויות אכיפה המוקנות בהתאם לחוק התכנון והבניה ובהתאם להנחיות המקצועיות 
o הכנת תכנית פעילות אכיפה שבועית הנגזרת מתוכנית העבודה ומדיניות האכיפה לאישור המנהל 
o רות לפי חוק התכנון והבניה בהתאם להוראות המנהל טיפול בתלונות על עבי 
o  ביצוע הפעולות הדרושות לשם נקיטת הליכים מינהליים ושיפוטיים לפי חוק התכנון והבניה, במסגרת

 .המועדים הקצובים בחוק
o ידי תובע-סיוע וליווי הליכים המתנהלים בבתי המשפט על. 

 חקירת עבירות תכנון ובנייה 
o דות על ביצוע עבירות על חוק התכנון והבניה בתחום האחריותבדיקת ראיות וחקירת חש. 
o  הכנת תיקי חקירה בהתאם להוראות מנהל הפיקוח, הוראות חוק התכנון והבניה ולהנחיות היחידה

 .הארצית לאכיפת דיני התכנון והבניה
  ביצוע צווים 

o  לרבות ביצוע תיאומים , (צווים מנהליים או צווי בית משפט)תיאום והכנת מבצעי אכיפה לביצוע צווים
   ח.בהתאם להוראות מנהל הפיקו –טיים עם גורמים פנים וחוץ רלוונ

  מעקב, בקרה ופעולות נלוות 
o  הכנת דו"חות תקופתיים על מצב עבירות הבניה במרחב התכנון וביצוע פעולות האכיפה בוועדה

מערכת ממוחשבת והגשתם , כולל הזנת הנתונים ל(בהתאם להנחיות המנהל והיחידה הארצית)המקומית 
  .למנהל וליחידה הארצית

o מעקב ממוחשב אחר פעולות האכיפה משלב האיתור ועד שלב הביצוע.  
o  מעקב אחר קיום צווים מנהליים ושיפוטיים, ובכלל זה מעקב אחר קיום גזרי דין וביצוע כלל הפעולות

  .הכרוכות בהוצאתם לפועל (הריסה, קנסות, רישום הערות אזהרה ועוד
o כנה והגשת חוות דעת מקצועית והצגתן בישיבות וועדות שונות, הקשורות לתחומי אחריותו, ובהתאם ה

  .להנחיות המנהל
o  לחוק)ד(  204פעילות בהתאם להנחיות המקצועיות של מנהל היחידה הארצית לאכיפה כאמור בסעיף. 
o מתן המלצות למנהל על סדרי עדיפויות ואופן הטיפול בעבירות במרחב התכנון. 
o ביצוע פעולות דומות נוספות בהתאם להנחיית המנהל. 

  :מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד 
o .בריאות תקינה וכושר גופני ברמה טובה 
o .עבודה בשעות לא שגרתיות 
o .עבודת שטח ונסיעות מרובות 
o .יכולת עמידה בלחצים 
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 :תנאי סף
 השכלה:

 השכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת בעל/ת תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה ל
 ,הנדסה אזרחית, אדריכלות, משפטים :תארים אקדמיים בחוץ לארץ, רצוי באחד או יותר מהתחומים הבאים

  .גיאוגרפיה, לימודי הסביבה או תכנון עירוני ואזורי
 או 

באותם  2012-התשע"ג ,לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים 39הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף 
  .תחומים

או בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת 
 .תארים אקדמיים בחוץ לארץ

 או 
תעודת סמיכות לרבנות )"יורה יורה"( לפי אישור הרבנות הראשית לישראל או אישור לימודים בתכנית מלאה 

ומעבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות  18או בכולל, שש שנים לפחות אחרי גיל בישיבה גבוהה 
 .)שמקיימת הרבנות הראשית לישראל )שתיים משלוש הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר

 
 ת:מקצועיהכשרה 
  מתחילת מינויו. לא יאוחר משנה וחצי בכירים,למפקחים תוכנית הכשרה  –המפקח/ת יחויב לסיים בהצלחה 

 למועמד המגיע עם ההכשרה. יתרון משמעותי
 דרישות נוספות:

 .רישיון נהיגה בתוקף 
 .שליטה מלאה בהפעלת תוכנות האופיס 
 .נכונות לביצוע שעות נוספות בהתאם לצורך 

 .היעדר רישום פלילי 
 כישורים אישיים:

 ת לקבלת החלטות, כושר הבעה בכתב אמינות, יוזמה, קפדנות בביצוע, הבנה ותפיסה מהירה, יכולת עצמאי
 ובע"פ, עמידה בלחצים, כושר למידה, יכולת עבודה בצוות, יחסי אנוש מעולים וגישה שירותית. 

 
 

 .100%: היקף המשרה
 : מפקח תכנון ובניהתקן

 טכנאים-אדריכלים, הנדסאים-מהנדסים :דרגת השכר
 : מינהל הנדסהאגף

 סגן מנהל אגף פיקוח על הבניה: כפיפות
 

 ההעסקה מותנית בעמידה בנוהל איסור ניגוד עניינים
 
 

 מסמכים שיש לצרף לבקשה:
 קורות חיים 

 תעודות המעידות על השכלה
 מלצותה

 צילום תעודת זהות
 טופס פרטי מועמד )באתר העירייה(

 אישור משטרה על היעדר רישום פלילי
 רכברישיון נהיגה + רישיון 
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 ן בהגשת הצעה למשרה הנ"ל יגיש את הצעתו במייל מועמד העומד בתנאי המשרה והמעוניי
hasharon.muni.il-enosh@hod   28או במעטפה סגורה ויפקידה בתיבת המכרזים, באגף  משאבי אנוש  רח' בן גמלא 

 .)משרדי העירייה סגורים ביום שישי( 13.00בשעה  22.07.2020עד ליום , קומה ב', 28קומה ב'יהושע בן גמלא 
 

הצעות של מועמדים שתתקבלנה ללא הפרטים ו/או המסמכים כנדרש ו/או לאחר  המועד הנקוב לעיל, לא תטופלנה ולא 
 תובאנה לדיון בפני ועדת הבחינה.

 
ם ע"י גורם מודגש בזאת כי העירייה שומרת על זכותה לבצע מיון מוקדם של ההצעות למשרה וכן הערכת המועמדי

 מקצועי מטעם העירייה.
 

 המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד.
 

 על החתום,                                                                                          
    

 אגף משאבי אנוש
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