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 מכרז פנימי / חיצוני 

 לוועדה לתכנון ובניה חוף אשקלון 
 דרוש/ה מפקח תכנון ובניה 

 . 100%:  היקף משרה
 

  פיקוח על הבנייה במרחב התכנוני המקומי והתאמתה להיתר הבנייה ולתוכניות החלות רקע:
, ביצוע אכיפה של חוקי הבניה ,קבלת תלונות וחקירת חשדות לביצוע עבירות תכנון ובנייה ,ברשות

 . היתרים ועוד
 

 עיקרי התפקיד: 

 פיקוח על הבנייה ואכיפת חוקי התכנון והבנייה.  •

 4פיקוח ואישור טופס  •

 איסוף מידע מהשטח למוסד התכנון.  •

 חקירת עבירות תכנון ובנייה עד גיבושו הסופי של תיק החקירה.  •

 מתן שירות לתושבים בהיבטים של תכנון ובניה.  •

 על מפגעים סביבתיים.פיקוח  •

 

 השכלה ודרישות מקצועיות:

 הערכת הכרה מהמחלקה שקיבל או ,גבוהה להשכלה ידי המועצה על המוכר במוסד שנרכש אקדמי תואר  בעל •
 לסעיף בהתאם רשום טכנאי או הנדסאיאו  .אדריכלות או בניין בהנדסת  בחוץ לארץ אקדמיים תארים

 .תחומים באותם 7/87 ג"התשע ,המוסמכים והטכנאים ההנדסאים לחוק31

 .מינויו וחצי מתחילת  משנה יאוחר לא ,הבנייה על למפקחים- הכשרה קורס בהצלחה לסיים יחויב המפקח •
  

 ניסיון: 
  .נדרש לא  -  אדריכלות או בניין בהנדסת אקדמי  תואר בעל עבור
 .ובניה תכנון בתחום מקצועי  ניסיון של אחת שנה -  רשום הנדסאי עבור
 .ובנייה תכנון  בתחום מקצועי ניסיון שנתיים  -  רשום טכנאי עבור

 
 דרישות נוספות: 

 יכולת עמידה בלחצים.

 . OFFICE –הכרות עם תוכנת ה   -יישומי מחשב
 היעדר רישום פלילי.  -רישום פלילי 
 בתוקף.  -רישיון נהיגה 

 
 כישורים:

 בריאות תקינה וכושר גופני ברמה טובה.  •

 בשעות לא שגרתיות. עבודה  •

 עבודת שטח ונסיעות מרובות. •

 יכולת עמידה בלחצים. •
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 39-36דרוג הנדסאים   מתח דרגות:
 

 : מהנדס המועצה. כפיפות ניהולית
 

 המכרז מנוסח בלשון זכר, אך מיועד לנשים וגברים כאחד. -

 

, בצרוף קורות חיים ותעודות,  ווןקמ -טופס מועמדות למכרז הצעות למכרז יש להגיש באתר המועצה  על גבי  ❖
 .  0014:, בשעה 1.260.30הצעות תתקבלנה עד  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 בברכה,
 גלית קקון

 מנהלת משאבי אנוש
 


