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הועדה המרחבית לתכנון ובניה
"בקעת בית הכרם"

יום חמישי 13.04.2022

הוועדה המרחבית לתכנון ובניה "בקעת בית הכרם"
מכרז מס'  2/2022לתפקיד מפקח אכיפה בוועדה
מפקח ( 100%משרה).
תיאור התפקיד:
א .פיקוח על הבניה במרחב התכנון המקומי ובדיקת התאמתה להיתר הבניה ולתכניות החלות.
ב .איתור עבירות וייזום פעולות אכיפה על הבניה ואכיפת חוקי התכנון והבניה.
ג .בדיקת בקשות בניה והתמודדות עם נתונים טכניים מורכבים של תכניות בניין ערים ובקשות בניה.
ד .חקירת עבירות תכנון ובניה עד גיבושו הסופי של תיק החקירה.
ה .ריכוז מידע על עבירות בניה במרחב הוועדה והגשת דוחות בהתאם לבקשת היועמ"ש/תובע/יו"ר
ומהנדס הוועדה.
ו .טיפול בתלונות שונות המופנות לוועדה וליחידה הארצית לפיקוח על הבניה ולמחוז צפון ,הכנת תיקי
תביעה ותיקים מנהליים .
ז .עדכון שוטף של מערכות ניהול הוועדה.
ח .הכנת דוחות פיקוח לכל בקשה להיתר בשלב פתיחת הבקשה שלב הגמר ושלבי ביניים על פי צורך.
ט .ביצוע משימות על פי דרישת מהנדס הוועדה ו/או מנהל הפיקוח.
י .מעקב ,בקרה ופעולות נלוות.
יא .כפיפות מקצועית למנהל הפיקוח.
יב .דירוג הנדסאי .37-41
דרישות המשרה – תנאי סף:







השכלה :הנדסאי/ת אדריכלות ו/או הנדסאי בניין ו/או תואר אקדמאי ממוסד המוכר על ידי המוסד להשכלה
גבוהה או על ידי המחלקה לשקילות תארים מחו"ל ממשרד החינוך .
המפקח יחויב לסיים בהצלחה קורס תכנית הכשרה למפקחים על הבנייה עד לא יאוחר משנה לאחר תחילת
מינויו .עדכון השכר והמשך העסקה מותנים בסיום הקורס הנ"ל בהצלחה.
ידע בהפעלת מחשב .היכרות עם תוכנת .Excell ,Word
העדר רישום פלילי.
רישיון נהיגה בתוקף.
יכולת עבודה בצוות ,עם קהל ובתנאי לחץ.

מועמדים מתאימים מתבקשים להעביר בקשה בכתב בצירוף קורות חיים ,תעודות המעידות על השכלתם והמלצות
לתיבת המכרזים במשרדי הועדה אשר נמצאים ברח' החרושת  ,48אזור תעשייה כרמיאל.
את המועמדות יש להגיש עד לתאריך  08/05/22בשעה .12:00
לשאלות ובירור יש לפנות לגב' אבתסאם טאהא בוועדה המרחבית לתכנון ובניה "בקעת בית הכרם"
בטלפון מס'054-9968140 / 04 -9027501 :
המכרז נכתב בלשון זכר ,אך מופנה לגברים ונשים כאחד.
הוועדה רשאית לבטל את המכרז בכל עת.

בכבוד רב,
מושון גבאי

יו"ר הוועדה
רח' החרושת  48איזור התעשייה כרמיאל  20100ת.ד809 .
טלפון  , 04-9027500 , 04-9027501 :פקס04-9580379 :
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