
 
 
 

 
    

 
 

 2020 יוני 08                   
 

 מועצה מקומית גדרה    
 וועדה לתכנון ובניה גדרה מפקח בכיר )חוקר( הלתפקיד  חיצונימכרז 

, נמסרת בזאת  1977-לצו המועצות המקומיות )נוהל קבלת עובדים לעבודה( תשל"ז 40בהתאם לסעיף 
 הודעה על משרה פנויה. 

 . הנדסהמחלקת   -היחידה
 מפקח/ת בכיר/ה )חוקר/ת( לוועדה לתכנון ובניה   - תואר המשרה

 . 19/19מכרז כ"א מס'    -מכרז
  דירוג הנדסאים.  41-37   - דרגת המשרה
 משרה. 100%  - היקף העסקה

 .חיצוני  -סוג המכרז
 

 - תיאור התפקיד
 אכיפת דיני התכנון והבניה במרחב התכנון המקומי. 

 
 התפקיד: עיקרי 

 פיקוח, איתור עבירות וייזום פעולות אכיפה.  •

 הפעלת סמכויות אכיפה המוקנות בהתאם לחוק התכנון והבניה ובהתאם להנחיות מקצועיות.  •

 חקירת עבירות תכנון ובניה. •

 ביצוע צווים. •

 מעקב, בקרה ופעולות נלוות. •
 

 -תנאי סף
 

 :השכלה ודרישות מקצועיות
 

במוסד המוער על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה  בעל תואר אקדמי שנרכש  
להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ, רצוי באחד או יותר מהתחומים הבאים: הנדסה אזרחית,  

 אדריכלות, משפטים, גיאוגרפיה, לימודי הסביבה או תכנון עירוני ואזורי. 
  או

 . 2012-הנדסאים והטכנאים המוסמכים התשע"גלחוק ה  39הנדסאי או טכנאי מוסמך בהתאם לסעיף 
 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
ומעבר שלוש   18מלאה בישיבה גבוהה או בכלל, שש שנים לפחות אחרי גיל אישור לימודים בתכנית 

בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל )שתיים משלוש הבחינות  
 יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר(.

 
תחילת  המועמד יחויב לסיים בהצלחה תכנית הכשרה למפקחים בכירים, לא יאוחר משנה וחצי מ

 מינויו.
   

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 

 דרישות נוספות
 עברית ברמה גבוהה. -שפות

 OFFICE.  -ו מ"תיב תוכנות עם היכרות -יישומי מחשב
 רישיון נהיגה ורכב אישי. 

 היעדר רישום פלילי. 
 

 מאפייני העשייה  הייחודיים בתפקיד: 

 בריאות תקינה וכושר גופני ברמה טובה.  •

 שגרתיות.עבודה בשעות לא  •

 עבודת שטח ונסיעות מרובות. •

 יכולת עמידה בלחצים.  •

 ארגון מידע וסדר  •

 יסודיות •
 

 .הרשות למהנדס ומקצועית ניהולית כפיפות  -כפיפות
 

 . 12:00עד שעה   .20200621.עד  עותקים 5 -ביש להגיש  מועמדותל הבקש
 . הרשות המקומית  ניתן לקבל בלשכת מנכ"ל המועמדות טפסים להגשת 

 .08-8593550 -טלפון ורד בסון -הקשר לעניין מכרז זה שתא
 

 .כאחד ולנשים לגברים מופנה אך, זכר בלשון נכתב המכרז
 
 
 

 , בכבוד רב           
 יואל גמליאל         
 ראש המועצה         

 
 
 


