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, מכריזה המועצה 1977-, לצו המועצות המקומית )נוהל קבלת עובדים לעבודה(, התשל"ז  40 בהתאם לסעיף
 המקומית ערערה על משרה פנויה ומבקשת לקבל הצעות המעוניינים במשרה.

 

 המועצה מהנדסלתפקיד  162015/  חיצונימכרז 
  מחלקת הנדסה היחידה:

  מהנדס המועצה תיאור המשרה

 בכפוף לאישור משרד הפנים 95%-85%חוזה בכירים  דרגת המשרהדירוג ו

 משרה 100% היקף העסקה

 לראש המועצה -ניהוליתכפיפות  כפיפות
  ע"י מינהל התכנון במשרד הפנים. מקצועיתמונחה 

 ולמועצתה הרשות יעוץ לראש ובניה, תכנון לנושאי ברשות העליונה המקצועית הסמכות תיאור תפקיד:
 בשטחי והעוסקות תכנון למוסדות תכניות המוגשות של ובניה, בדיקה תכנון בענייני

מקרקעין )התכנון  דיני של והאכיפה הפיקוח מערך וניהול היתרי בניה הוצאת הרשות, 
 .הקיים הדין להוראות בכפוף הכל .המקומי התכנון והבניה( במרחב
 :עיקרי התפקיד

 והגשת ברשות הפיזי הקשור לתכנון בכל ברשות העליונה המקצועית הסמכות -תכנון .1
 .ובנייה לתכנון הועדה המקומית בפני לדיון תכניות

 והרשאות איכלוס בניה, היתרי היתרי להוצאת העליונה המקצועית הסמכות -רישוי .2
 הרשות. בתחומי

 גיבוש על הבנייה ברשות, האחראי על לפיקוח העליונה המקצועית הסמכות -פיקוח .3
וגזרי  ההחלטות ביצוע ובשלב החקירה בשלב הרשות ויישומה של האכיפה מדיניות

 .הדין
 והנחייתם ברשות  ההנדסה אגף עובדי של מקצועי ניהול ההנדסה אגף ניהול .4

 .פעולותיהם בביצוע המקצועית

 
 תנאי סף:

 השכלה ודרישות מקצועיות
 ידי על המוכר במוסד אקדמי שנרכש אדריכלות,  או בהנדסה אקדמי תואר בעל 

 בחוץ אקדמיים תארים להערכת הכרה מהמחלקה שקיבל או גבוהה להשכלה המועצה
  .לארץ

 משנתיים יאוחר לא בשלטון המקומי,  למהנדס קורס -בהצלחה לסיים יחויב מהנדסה 
 . כאמור הקורס בסיום מותנה שכרו עדכון . מינויו מתחילת

 והאדריכלים, תשי"ח המהנדסים חוק לפי, והאדריכלים המהנדסים בפנקס רישום-
  ([.מקומית רשות מהנדס(המקומיות  הרשויות חוק( ל1)4]סעיף  1958

 

 ניסיון דרישות
 החומים הבאים:  מבין לפחות שנים, באחד שחמ של סיון מקצועינ -נסיון מקצועי

 .ציבוריות תשתית עבודות; ציבורית בניה; בניה ישויר פיקוח; תכנון; 
 התכנון בתחום מקצועיים עובדים (3שלושה ) לפחות של ניהולנסיון ב -נסיון ניהולי 

 כהונהאו  לפחות שנתיים של זמן משך על לעלות הניהול על תקופת כאשר, והבנייה
 רשות מהנדס סגן או סטטוטורית אחרת תכנון ועדת או מקומית רשות כמהנדס
הציבורי  במגזר הנדסי בתפקיד ניסיון או שנתיים לפחות של זמן למשך , מקומית

 .שנים 3 על העולה זמן פרק למשך , מעלהו 39-41 דרגותיו שמתח

 דרישות נוספות:
 עברית ואנגלית ברמה גבוהה. -שפות 
 היכרות עם תוכנות ה -יישומי מחשב- OFFICE. 
 יש עמה קלון. היעדר הרשעה בעבירה שבנסיבות הענין -רישום פלילי 

מאפייני העשייה 
 הייחודיים בתפקיד: 

 .הצגה בפני קהל מקצועי, ועדות ציבוריות וגורמי ממשל 

 .עבודה בשעות לא שגרתיות 

 המכתב נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ונשים כאחד.

 
גב' סאמייה, מנהלת לשכת  לידימועמדים המעוניינים במשרה שלעיל, יגישו בכתב בצירוף קורות חיים )והמסמכים הדרושים 

 . 12:00, בשעה  0831//2015 שני , עד ולא יאוחר מיום ראש המועצה
 

 ,בכבוד
 עו"ד מודר יונס

 ראש המועצה


