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 ומידען/ית תכנוניי בנייה בודק/ת בקשות להיתר -  15/2022 חיצונימכרז כ"א 
 

  מידיבאופן * איוש המשרה 
 קיימת דרישה לביצוע שעות נוספות בהתאם לצורך. משרה.  100% היקף משרה :

   כפיפות :
  מנהלת הוועדה מהנדס הוועדה / יו"ר הוועדה/ 

 
 תיאור ועיקרי התפקיד :

  והנחיות מהנדס הוועדה.אם לחוק התכנון והבנייה ולתקנות בבקשות להיתרי בנייה בוועדה המקומית בהתבדיקה וטיפול 

 עבור כתובת מסוימת לרבות מידע תכנוני לכל דורש בהתאם לחוק התכנון והבנייה  מתן מידע עדכני לצורך הגשת היתר
 ולתקנות שהותקנו.

 תמיכה ואחזור מידע באופן פיסי וממוחשב. וף הזנה ושליפת נתונים תכנוניים,איס 

  חלוקה ותצ"ר תשרטיבדיקת 

 כגון: במידת הצורך מתן חוות דעת מקצועית בפורומים שונים 
 מקצועיות בבית משפט, בנושאים הקשורים לאחריותו.א. מתן עדויות 

 הממונה. ב. דיווח נתונים ומתן חוות דעת בתחומי אחריותו בישיבות ועדות שונות, בהתאם להנחיות
 עיבוד וניתוח של נתונים והכנת ניירות עמדה, מצגות וחוות דעת בתחום אחריותו.ג.          

 .קבלת קהל ומענה לפניות 

  מנהלת הוועדה /שתוטל על ידי מהנדס הוועדהביצוע כל מטלה. 

 
 תנאי סף : 

  המחלקה לשקילת או על ידי תואר אקדמאי באדריכלות או בהנדסת בניין ממוסד מוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה
חובה! יש לצרף העתק התעודה לקורות החיים. לא  –הנדסאי בניין  או אדריכלות או תארים מחו"ל במשרד החינוך, 

 תישקל מועמדותו של מי שלא יצרף העתק כנ"ל.  

  עדיפות לבעלי ניסיון קודם בתחום.   –ניסיון מקצועי 

  להיתר או קורס מידענותעדיפות לבוגרי קורס בודקי בקשות 

  ברמה גבוהה. –שפות : עברית 

  0 –הכרות עם תוכנות ה  –יישומי מחשבffice . 
 :  םמאפייני עשייה ייחודי

  בחוק תו"ב והתקנות, הכרות עם תהליכי הבנייה ומרכיבי הבניין . שליטה 

  .שירותיות ועבודה מול קהל 

  יתרון. –, רישוי זמין, מבא"ת הכרות עם מערכת 
      

 מידענים תוך שנה וחצי מיום המינוי.  בודקי היתר וקורס המועמד/ת שייבחרו לתפקיד יחייבו לסיים בהצלחה קורס

 
       לתפקיד ידרשו לעבודה בשע"ח מאושרת כמפעל חיוני בשע"ח והעובד/ת שייבחרואגודת אשרן 

 הליכי המיון הצפויים למשרה: 
 מועמדים שעומדים בתנאי הסף יוזמנו לראיון בפני ועדת בחינה.  -

מחמת מוגבלות בהליכי הקבלה לעבודה.  יש לציין זאת  מועמד/ת בעל מוגבלות זכאי לקבל ההתאמות הנדרשות לו -

 במועד הגשת הבקשה.

 בנתונים ובכישורים שווים תינתן עדיפות למועמד/ת המשתייכים לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם במועצה. -

 מכרזים. –לצפייה במכרז והגשת מועמדות ניתן להיכנס לאתר מועצה אזורית מטה אשר *         
          region.muni.il/he/bids/#bids_4-asher-https://matte 
 . 2022/5/16 -ניתן להגיש מועמדות עד תאריך           

 
 *מועמדים מתאימים בלבד יוזמנו לוועדת קבלה. 

 
 משה דוידוביץ             

 יו"ר הוועדה לתכנון ובנייה    

https://matte-asher-region.muni.il/he/bids/#bids_4

