
 

  

 המחלקה להיטלי פיתוח והשבחה ת/רכז –61/2019כ"א מס'  מכרז

, מכריזה בזאת עיריית אור יהודה על משרה פנויה 1979 -לתקנות העיריות )מכרזים לקבלת עובדים(, תש"מ  3בהתאם לסעיף 
 כדלקמן.

 המחלקה להיטלי פיתוח והשבחה ת/זרכ: תואר התפקיד 

   38-40מתח דרגות  .הנדסאים/מהנדסים /מח"ר –רוג יד  המשר 100%

 .פעילות מקצועית ומנהלתית של המחלקה להיטלי פיתוח והשבחה ריכוז: תיאור תפקיד

 :עיקרי התפקיד

 בתחום שיפוט אור יהודה בשעות קבלת קהל ו/או במענה טלפוני שרות לבעלי נכסיםמתן 

 ח בבקשות למתן אישור לרשם המקרקעיןביצוע בדיקת חבות להיטל השבחה והיטלי פיתו

 (GISביצוע בדיקת חבות/פטור להשבחה לפני מכר באמצעות מערכת ניהול וועדה ומערכת מידע גיאוגרפי )ממ"ג/

 פתיחת בקשות למימוש והכנת קובץ מסמכים לשמאי וועדה לצורך הכנת שומת היטלי השבחה

 ותיאום מסירת השומה לנישום עדה, הפקת דרישת תשלוםקליטת שומת שמאי וועדה במודול השבחה מערכת ניהול וו

 ריכוז ומעקב הליכי שמאי מכריע וועדות ערר

 מודל השבחה מערכת ניהול וועדה.-סריקת שומות ומסמכים נלווים, עדכון מידע בתיקי בניין

ות חוק התכנון  ניתוח שטחים קיימים/מוצעים בבקשות להיתר, עריכת תחשיבי היטלי פיתוח ואגרת בנייה בהתאם לתקנ
 ובנייה וחוקי עזר עירוניים

הפקת דרישות תשלום לאגרות בנייה/היטלי פיתוח עפ"י בקשות להיתר/דוח"ות מח' פיקוח והעברתם לנישומים, סריקה 
 ועדכון תשלומים במודל רישוי

 עזרה בהכנת דו"ות כלכליים בנושא היטלי השבחה, אגרות בנייה והיטלי פיתוח.

מתחומי התכנון: אדריכלות, הנדסת בניין, תכנון ערים, גאוגרפי, לימודי סביבה, במוסד  הנדסי/השכלה:  בעל תואר אקדמי
 .המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה

, יתרון לבילי ניסיון בוועדות לתכנון ובנייה ו/או לבעל הסמכה שמאי מקרקעין ו/או שנתיים לפחות  :דרישות ניסיון מקצועי
 ן בממ"ג ברמת מפעיל ניסיו

 , ידיעת שפות יהווה יתרוןמחשביישומי  :דרישות נוספות

 :מאפייני עשייה ייחודיים בתפקיד

 , תודעת שרות גבוהה, עבודה מול גורמים רבים 

 מנהל המחלקה :כפיפות ארגונית

❉   ❉   ❉   ❉   ❉   ❉   ❉ 

  .קורות חיים, תעודות והמלצות ye.org.il-michrazim@or לדוא"ל:למחלקת משאבי אנוש בעירייה  :הגשת מועמדות

 .6025001אור יהודה   30ת"ד  120שד' אליהו סעדון  כתובת העירייה:

 12/11/2019יום שלישי י"ד בחשון תש"פ   :מועד אחרון להגשת מועמדות

   

 http://www.oryehuda.muni.il -ה אתר העיריי    3388372-073טל': לפרטים: 
 

 .כאחד ולנשים לגברים מופנית זכר, אך בלשון נכתבה מודעה זו
 עו"ד ליאת שוחט
 ראש העירייה
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