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 2020/18מס'     פומבי מכרז 

עיריית בית שאן נותנת בזאת  
 הודעה על הצורך באיוש משרת:  

 

 מפקח/ת בכיר/ה (חוקר/ת) לתכנון ובנייה 

זאת בהתאם   הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להפך.כל מקום בו מפורט תיאור התפקיד בלשון זכר,  

 1988 –לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה התשמ"ח  8להוראות סעיף 

 משרה  100%: היקף התפקיד

 בדירוג ההנדסאים  41 – 37: דרגת המשרה ודירוגה

 הנדסה : יחידה

 :  עיקרי התפקיד .א
 . אכיפת דיני התכנון והבנייה במרחב התכנון המקומי )1  
 פיקוח, איתור עבירות וייזום פעולות אכיפה.  )2  
 מתן שירות לתושב בהיבטים של תכנון ובנייה.  )3  
 הפעלת סמכויות אכיפה המוקנות בהתאם לחוק התכנון והבנייה   )4  

   .ובהתאם להנחיות מקצועיות, ביצוע צווים                                         
 

               : השכלה .ב
 תואר אקדמאי שנרכש במוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה   בעל        

גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ  
רצוי באחד או יותר מהתחומים הבאים: הנדסה אזרחית, אדריכלות,  

סאי  או הנדמשפטים, גיאוגרפיה, לימודי הסביבה או תכנון עירוני ואזורי. 
לחוק ההנדסאים והטכנאים   39או טכנאי רשום בהתאם לסעיף 

המוסמכים או תעודת סמיכות לרבנות (יורה יורה) לפי אישור הרבנות  
הראשית לישראל או אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או  

ומעבר לשלוש בחינות לפחות מתוך    18בכולל, שש שנים לפחות אחרי גיל 
(שתיים משלוש   יימת הרבנות הראשית לישראלמכלול הבחינות שמק

 . הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני איסור היתר)
 

תכנית הכשרה למפקחים בכירים, לא   –לסיים בהצלחה  יחויבהמועמד  
 יאוחר משנה וחצי מתחילת מינויו. 

 
 מהנדס העיר.               : ג. כפיפות ארגונית

 
 ד. דרישות נוספות: 

 היכרות עם תוכנות האופיס, הכירות עם מערכת מידע     -יישומי מחשב      )1                             
 ) GISגיאוגרפית (                                      

 רישיון נהיגה בתוקף.      )2                             
 ילי. )     היעדר רישום פל3                             

 
 



 
 
 :  אישים כישורים .ג
 בריאות תקינה וכושר גופני ברמה טובה.  )1  
 עבודה בשעות לא שגרתיות.  )2  
 עבודת שטח ונסיעות מרובות. )3  
 עבודה בממשקים עם גורמים ממשלתיים.  )4  
 הדרכה והנחייה והנעת עובדים. )5  
 ידע בתכנון ובנייה.  )6  
 עמידה בלחצים.יכולת   )7  
 ארגון כושר  )8  
   
 
 

 :ד. מסמכים שיש לצרף לבקשה
 )        קורות חיים. 1                         
 )        תעודות המעידות על השכלה וניסיון נדרשים. 2                         
 )       המלצות.3                         
 )       צילום תעודת זהות. 4                         

   
 
 
 

, קורות חיים, בצירוף על גבי הטופס באתר העיריההעומד בדרישות התפקיד יגיש, מועמד/ת 

במעטפה סגורה, תוך ציון מספר המכרז, ללשכת מנכ"ל  , התעודות והאישורים הנדרשים

 בית שאן.   1עיריית בית שאן רח' ירושלים הבירה 

 .  shean.org.il-dosi@bet או דוא"ל 6664894-04בטלפון  הדס בניסטיהפרטים לבירורים: 

 13:00  בשעה 8.9.2020ועד אחרון להגשת מועמדות מ

 . המשרה מיועדת לגברים ונשים כאחד
 

 

 

 בברכה,

 ז'קי לוי 

 ראש עיריית בית שאן

mailto:dosi@bet-shean.org.il

