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 מכרז כ''א חיצוני מס' /2891

 לתפקיד בודק בקשות להיתרי בנייה 

 

 אגף הנדסה  :היחידה

 ת בקשות להיתרי בנייה /בודק :תואר המשרה

   14  - 73:    מתח הדרגות   הנדסאי :דרגת המשרה ודירוגה

 משרה 411 % :היקף העסקה

 חיצוני  :סוג המכרז

עדה המקומית בהתאם לחוק התכנון והוגשו לובדיקת תוכניות שנערכו ו :תיאור התפקיד

הבדיקות . וקידומן בהליכים שנקבעו בחוק, והבנייה ולתקנות שהותקנו מכוחו

 .תבוצענה בהתאם למדיניות הועדה המקומית ולהנחיות מהנדס הועדה

 

 :תחומי אחריות

 -בדיקת תוכניות וקידומן .4

  בדיקה של תוכניות שנערכו והוגשו לוועדה המקומית

לחוק התכנון והבנייה ולתקנות שהותקנו מכוחו אל בהתאם 

תאימות לנוהל , מול תנאי הסף שנקבעו בחוק ובתקנות

תאימות לקביעות תכנוניות שנקבע בתוכניות , ת"מבא

, תאימות למדיניות התכנון, תכנוניתגבוהות יותר בהיררכיה 

, צרכי הציבור, התשתיות, החברה, השפעותיה על הסביבה

העיצוב העירוני ועל , ותקציבי הרשותהכלכלה המקומית 

 .מערך שימושי הקרקע בסביבתה ועוד

 לרבות כל מסמכיה, בדיקת שלמות ואיכות התוכנית. 

 לרבות , טיפול בקידום התוכנית בתהליך הנדרש לאישורה

 .הזמנת הנתונים הנדרשים למערכות ממוחשבות

  כתיבת חוות דעת לגבי שלמות התכנית והשינויים הנדרשים

 .כל שיש כאלהכ, לה

  משלוח דרישות מפורטות ומנומקות לעורכי התוכנית לגבי

 .ככל שיש כאלה, תוכניתבשינויים שיש להכניס 

  סיוע ככל הנדרש בגיבוש עמדת יחידת ההנדסה המקומית

סיוע למהנדס הוועדה בכתיבת חוות דעת , לגבי התכנית

הצגת עמדת יחידת ההנדסה בפני  ששיידרל כוכ, והמלצות

ביקש שהעמדה  הוועדהכל מי שמהנדס בפני או  הוועדה

 .תוצג בפניו

 לרבות , סיוע ויעוץ למהנדס הוועדה בכל הקשור לתכנון

קידום , גיבוש תכניות והכנתן, קביעת תנאים מרחביים
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, קביעת פרוגרמות, תוכניות של הוועדה ושל הרשות

 .ושירותים דומים נוספים

 

 -קבלת קהל ומענה לפניות .2

 כגון)כתב לפניות של גורמים שונים מענה בטלפון וב :

בכל ( 'מתווכים וכו, שמאים, עורכי דין, אדריכלים, תושבים

 .הקשור לקידום התכנית לקראת אישורה

 עם מגישי התכנית ועורכיה , ככל שתידרשנה, פגישות

הצגת דרישות וסיוע בהבנת , לצורך קבלת הסברים

 .הדרישות

 רים לקידום השתתפות בפורמים של שיתוף הציבור הקשו

 . עדהוי מהנדס הו"ככל שיתבקש ע, תכנית

 סיורים ופגישות הקשורים לקידום , השתתפות בישיבות

 .התכנית והבנתה

 עדה או מי וי מהנדס הו"טיפול בבעיות המופנות אליו ע

 .שהוסמך לכך

 

 -מתן חוות דעת מקצועית בפורמים שונים .7

 בנושאים הקשורים , קצועיות בבית משפטמתן עדויות מ

 .לאחריותו

  דיווח נתונים ומתן חוות דעת בתחומי אחריותו בישיבות

 .אדריכל הרשות/בהתאם להנחיות מהנדס, ועדות שונות

 מצגות וחוות , עיבוד וניתוח של נתונים והכנת ניירות עמדה

 .דעת בתחום אחריותו
 

 :תנאי סף

 

 :השכלה

, ר באדריכלות או בתכנון ערים או בגיאוגרפיהמהנדס בניין או בעל תוא

י המחלקה לשקילת "או המוכר ע, י המועצה להשכלה גבוהה"ממוסד המוכר ע

 .ל במשרד החינוך"תארים מחו

 או

 .בניין/הנדסאי אדריכלות

 

 :קורסים והכשרות מקצועיות

ומיועדים לעובדים , עדיפות לבוגרי קורסים המוכרים על ידי משרד הפנים

   .או לבודקי בקשות להיתרי בנייה/המקומיות ובוועדת 

 : דרישות ניסיון

  עדיפות לבעלי ניסיון קודם בתחום בדיקת בקשות להיתרי בנייה

 .במוסד תכנון

 

 : דרישות נוספות

 היכרות עם תוכנות  -יישומי מחשבOFFICE . 

 עברית ברמה גבוהה. 

 ו בדיקתןיתרון לבעלי ניסיון מוכח בעריכת בקשות להיתרי בניה א. 
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כושר , ערנות ודריכות, מהימנות אישית, אמינות, חריצות, יסודיות, אחריות :כישורים אישיים

 . יחסי אנוש ברמה גבוהה, פ''התבטאות בכתב ובע
 

 מנהל אגף רישוי ופיקוח על הבנייה :כפיפות

 .המכרז נכתב בלשון זכר אך מופנה לגברים ונשים כאחד :הערה

 

 

בצירוף קורות חיים , מאתר העירייה להורידאותו ניתן , ג טופס"ו את הצעותיהם עהמעוניינים יגיש

   . 0010:בשעה     9801/11980 דות מתאימות עד לא יאוחר מתאריך ותעו

 

או במייל  04-6478952/809. בטל ורורדיאנה ' בעירייה לגב ניהול הון אנושילבירורים יש לפנות לאגף 

diana@nallit.org.il. 

 


