
 
 

 
 

 

  

 מכרז כ''א חיצוני  מס' 21/22

 לתפקיד מנהל/ת תפעול הוועדה המקומית לתכנון ובנייה 

  אגף רישוי ופיקוח על הבנייה היחידה:

 מנהל/ת תפעול הוועדה  המקומית לתכנון ובנייה  תואר המשרה:

 8-12מנהלי   ודירוגה: דרגת המשרה

  38-42הנדסאי / מח"ר 

 משרה %100  היקף העסקה:

 חיצוני  סוג המכרז:

 רשות הרישויגיבוש, התוויה וניהול תפעולי של ישיבות הוועדה המקומית /  ייעוד:

 ואחריות על כלל פרסומי הוועדה. 

הועדה המקומית וועדות  ה המנהלית שלפעילות הסדרת .א תיאור התפקיד:

המשנה שלה בהתאם לדרישות החוק, התקנות, הנהלים 

 וההנחיות.

 אחריות לקיום ישיבות הוועדה על פי הוראות חוק התו''ב ותקנותיו. .1

הכנת הרקע לכינוסי הועדות, לרבות זימון חברי הוועדה ומוזמנים  .2

 אחרים,הכנת סדרי היום והפצתם, ועוד.

תנהלות בהתאם להוראות החוק וידוא כי ישיבות הוועדה מ .3

והתקנות, לרבות וידוא כי נרשם פרוטוקול ומתבצעת הקלטה, 

 ההחלטות מתועדות, ומתקיימים תנאים נאותים לניהול הישיבות.

וידוא כי הישיבה מסתיימת כנדרש, הפרוטוקולים נחתמים ונשמרים,  .4

 וקיים תיעוד מלא של הישיבה.

 חתימה על החלטות הוועדה. .5

 של המטלות של הוועדה המקומית.ניתוב שוטף  .6

 .101מתן מענה ברישוי זמין לפי תיקון  .7

 

 

 



 
 

 
 

עבודה שוטפת מול שמאי הועדה במימוש חלקי או מלא והפצת חוות  .8

 דעת השמאי והנפקת שוברי תשלום.

ביצוע משימות נוספות בהתאם להנחיות יושב הראש ,מהנדס הוועדה  .9

 או מנהל אגף רישוי ופיקוח.

 עותיהפרסומי הועדה והוד .ב

פרסום ההחלטות והפרוטוקולים של הישיבות כנדרש בחוק  .1

 ובתקנות.

וידוא שוטף כי אתר האינטרנט של הוועדה המקומית  .2

מעודכן ושירותי, בהתאם לדרישות החוק והתקנות, וצרכי 

 הציבור המקומי.  

 משלוח ההודעות ופרסומי הוועדה הנדרשים על פי חוק. .3

מאפייני העשייה 
 בתפקיד:הייחודיים 

 

 ארגון מידע וסדר •

 ניהול תהליכים ארוכי טווח •

 הבעה בכתב •

  יסודיות •
 

 תנאים מקדימים למינוי:

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 השכלה 

 

בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי 
המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה 

 להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ.
 או

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

 או 

תעודת סמיכות לרבנות )"יורה יורה"( לפי אישור 
 הרבנות הראשית לישראל.

 או   

אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או 
ומעבר שלוש  18בכולל, שש שנים לפחות אחרי גיל 

לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת בחינות 
הרבנות הראשית לישראל )שתיים משלוש הבחינות 

 יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר(.

 )יש לצרף תעודות מתאימות(

 

 ניסיון מקצועי

עבור בעל תואר אקדמי או השכלה תורנית כאמור 
ארבע שנות ניסיון מקצועי לפחות ביחידת  לעיל:

 ההנדסה של ועדה מקומית לתכנון ובניה כלשהי.



 
 

 
 

 

 הערות להגשה:

 המעוניינים יגישו את הצעותיהם ע"ג טופס מקוון, אותו ניתן להוריד מאתר העירייה:  .1

             hagalil.muni.il/bids-https://www.nof/  .או לקבלו באגף לניהול הון אנושי בעירייה 

 רף קורות חיים, תעודות ואישורי העסקה בהתאם למבוקש בקול הקורא עד לא יאוחר .      יש לצ2       
 .10:00  בשעה 32//20223מתאריך                 

 .      תינתן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם, שאינה מיוצגת באופן הולם    3       
 בקרב עובדי הרשות המקומית, בכפוף לעמידתו בתנאי הסף.                

 .     תינתן זכאות לקבלת התאמות בהליכי הקבלה לעבודה למועמדים בעלי מוגבלות, ככל שהדבר   4        
 יידרש.                

 .     אחריות ואישור קבלת הגשת המועמד/ת הינה על המועמד/ת.5         
 הגשות ללא צירוף המסמכים המתאימים יפסלו על הסף !                  

או  04-/8346478809לבירורים יש לפנות לאגף ניהול הון אנושי בעירייה לגב' דיאנה ורור/חנה ציסר בטל. 

 hrmihrazim@nallit.org.ilבמייל 

 

 

 

 

 

 

 תנאי סף:

 
 

 

חמש שנות ניסיון מקצועי  עבור הנדסאי רשום:
לפחות ביחידת ההנדסה של ועדה מקומית לתכנון 

 ובניה כלשהי.

שנות ניסיון מקצועי לפחות  שש עבור טכנאי מוסמך:
ן ובניה ביחידת ההנדסה של ועדה מקומית לתכנו

 כלשהי.

 
 (אישורי העסקה בחותמת המעסיק יש לצרף)

תינתן עדיפות לבוגרי הכשרת מנהלי וועדות   קורסים
  מקומיות בחסות מינהל התכנון.

 
 דרישות נוספות 

 

 עברית ברמה גבוהה •

ומערכות ניהול  Officeהיכרות עם יישומי  •
 וועדה

 
  מנהל אגף רישוי ופיקוח על הבנייה כפיפות:

https://www.nof-hagalil.muni.il/bids/
https://www.nof-hagalil.muni.il/bids/
https://www.nof-hagalil.muni.il/bids/
mailto:hrmihrazim@nallit.org.il

