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 עיריית מעלה אדומים

 
 הנדסהאגף הל

 
 דרוש/ה

 
 בשטח מרחב עיריית מעלה אדומים מפקח בנייהמ"מ  תפקיד:

 לתקופה של עד שנה
 

 מנהל מח' פיקוח ומהנדס הועדהכפיפות: 
 

 משרה %100: חלקיות משרה
 בדירוג הנדסאים ו/ או ע"פ אישור משרד הפנים. 37 – 39מתח דרגות: 

 
 התפקיד:תיאור 

 על הבניה במרחב העירוני והתאמתה להיתרי הבניה והתכניות שבתוקף, באמצעות  פיקוח
  .התכנון ובניה יאכיפה של חוקובניה המעקב אחרי ביצוע סיורים בעיר ל

 שימושים חורגים במבנים באיתור, מניעה וטיפול בבנייה בסטייה מהיתר, בבנייה ללא היתר ו
 האכיפה העירונית.ת, על פי מדיניות וקרקעו

  ,ביקורים סדירים באתרי בניה לפי שלבי סיורים וטיפול ומעקב אחר בנייה חדשה בעיר

 .התקדמות הבניה, בדיקת תקינות אתרי בנייה וליווי הקמת המבנים

 התכנון והבניה ואיתור חריגות  יולחוקהבניה, לתקנים  בדיקת התאמת הבניה להיתרי
 . מהיתרים

   ריכוז אישורים נדרשים לפי החוק, עריכת דוחות והמלצות 4מתן טופס ביקורת במבנים לפני ,
 .ותעודת גמר 4על מתן טופס 

   וטיפול וכו' על חריגות בניה  , המתכנניםבעלי הנכסים, הבונים, הקבלניםות להתראמתן

 .לפי צורך ובאכיפתםי הריסה וצו/ י הפסקת בניהוהוצאת צוב

   ,ומשפטיים, לרבות  מנהלייםהליכים נת חומר רלוונטי ל, תצלומים והכתסריטיםעריכת דוחות
, ייצוג הוועדה בבימ"ש ושימוש כעד והשלמתם בתאום עם התובע העירוני הכנת תיקי תביעה

 .תביעה במשפטים

  אחריות על הריסת מבנים בלתי חוקיים. 

 טיפול בפניות ובתלונות הציבור על עבירות בנייה, שימושים חורגים, מבנים קבלת קהל ו
 יוצ"ב. מסוכנים וכ

 נוספות ככל שיקבעו ע"י מנהל המחלקה  עבודות. 

 :דרישות התפקיד
 תעודה ממוסד מוכר ע"י המל"ג. בעל אדריכלות או הנדסאי בנייןהנדסאי מהנדס/תואר השכלה: 
 .יתרון –השתלמות בקורס מפקחי בניה המאושר על ידי משרד הפנים                
 .יתרון –ואינטרנט   GISמודד מוסמך והכרת נושאתעודת                

 
  לא נדרש . –עבור תואר אקדמי בהנדסת בניין או אדריכלות  ניסיון מקצועי:

 שנה אחת של ניסיון מקצועי בתחום תכנון ובניה. –עבור הנדסאי רשום                           
 

 מאפייני עשייה ייחודיים בתפקיד:

  תכניות בניין עירבקריאת  התמצאות, ומדידה יותסריטיוהבנה בתכניות בניה בקיאות. 

 יכולת לקריאת מפות והתמצאות בשטח. 

 יכולת לקריאת תצלומי אויר והשוואתם לשטח . 
  יתרון.-ן ערים כפרים ובניינים החל ביו"שו, ו/או חוק תכנוחוק התכנון והבניה ותקנותיהכרת  
  אופיס, אוטוקאד ואינטרנט. שליטה בהפעלת מחשב ובשימוש בתוכנות משרדיות 

  הכרת  תוכנות GIS  )יתרון. –ותכנות ניהול ועדה מקומית )קומפלוט או ש"ע 



 

 

 

 

 ידיעת השפה העברית על בוריה ויכולת הבעה בכתב ובע"פ. 
 .העדר רישום פלילי 
 חובה – רישיון נהיגה. 
  ברמה טובה.בריאות תקינה וכושר גופני 
 .עבודה בשעות לא שגרתיות 
 .עבודת שטח ונסיעות מרובות 
 .יכולת עמידה בלחצים 
   לסיים בהצלחה קורס הכשרה למפקחים על הבניה לא יאוחר משנה וחצי  יחויבהמפקח

 מיום מינויו.

 , או למייל20לשלוח לאגף משאבי אנוש ת.ד מועמדות בכתב בצירוף קורות חיים, ניתן 
HDANA@MAM.ORG.IL 20195.14.ך: עד לתארי. 

 
 

 :הערות

כל מקום בו מפורט תיאור התפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה וכן להיפך זאת  .1
 .1988 –בעבודה התשמ"ח  שוויוןלחוק  8בהתאם להוראות סעיף 

זכויות  שוויוןח חוק והעומדים בתנאי הסף מכהתפקיד מתאים למועמדים עם מוגבלות  .2
 ,1998 –לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 

 .15תיקון מס'  

העירייה אינה מתחייבת לקבל הצעה כלשהי והיא שומרת על זכותה להפסיק בכל עת את  .3
 הליכיו של מכרז זה, זאת בכל שלב משלביו.
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