
 

 

 יחידת רישוי עסקים  /תמנהל – 21100.מספר  חיצונימכרז 
 
 

 כללי:
 תנאי העסקה:

 )בהתאם להשכלה(   מח"ר :דרוג
   38-40 :דרגה

 עם אופציה להגדלה 50%היקף משרה: 
 כפיפות: מנהל אגף מוניציפלי

 
 

 תפקיד:תיאור 
 

ברשות בהתאם לתנאים, לתקנות ולחוקי עזר. מתן שירותי תברואה לשם  1968 –הפעלת חוק רישוי עסקים תשכ"ח 
 שמירה על סדר וניקיון בתחומי הרשות, ולשם שמירה על איכות הסביבה.

 
 תחומי אחריות בתחום רישוי עסקים :

 ניהול היחידה לרישוי עסקים.  .1
 ניהול הליך קבלת רישיון עסק .2
 פיקוח על פעילות העסקים בהתאם להוראות הדין הקיים ולחוקי עזר עירוניים. .3
 הטמעת הצעדים לרפורמה ברישוי עסקים.  .4

 
 

 תנאי סף: 
 

 השכלה: 
תואר אקדמאי שנרכש במוסד המוכר על ידי המל"ג או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמאיים  /תבעל

אדריכלות , או איכות הסביבה.  . יתרון לתואר אקדמי בתחומים הבאים: מנהל ציבורי, הנדסה , תכנון ערים, בחו"ל
. יתרון 2012 –לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג  39הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף או 

ה"( לפי אישור הרבנות הראשית תעודת סמיכות לרבנות )"יורה יורלהנדסאים או טכנאים בתחומים לעיל. או 
בחינות לפחות מתוך  3ומעבר  18שנים לפחות אחרי גיל  6לישראל. או לימודים בתכנית מלאה בישיבה או בכולל, 

 הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר( 3 –מ  2מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל )
 

המנהל יחויב לסיים בהצלחה קורס מנהלי רישוי עסקים, לא יאוחר משנתיים מתחילת מינויו. עדכון שכרו מותנה 
 בסיום הקורס כאמור, ככל המועסק בחוזה אישי. 

 
 

 ניסיון מקצועי:
: ניסיון של שנתיים לפחות באחד או יותר מהתחומים לעיל תואר אקדמי או השכלה תורנית כמפורט /ותעבור בעלי

 הבאים: לוגיסטיקה, איכות הסביבה, פיקוח תיאום ובקרה, תברואה, פיתוח תשתיות, תכנון עירוני. 
 יתרון לבעלי ניסיון בתחומי התכנון והבנייה או היכרות עם תחום השלטון המקומי. 

 
ד או יותר מהתחומים הבאים: לוגיסטיקה, איכות הסביבה, שנות ניסיון מקצועי באח 3 -רשום  /תעבור הנדסאי

 פיקוח תיאום ובקרה, תברואה, פיתוח תשתיות, תכנון עירוני, תעסוקה, פיתוח עסקי או פיתוח כלכלי. 
 יתרון לבעלי ניסיון בתחומי התכנון והבנייה או היכרות עם תחום השלטון המקומי. 

 
ועי באחד או יותר מהתחומים הבאים: לוגיסטיקה, איכות הסביבה, שנות ניסיון מקצ 4 –מוסמך  /תעבור טכנאי

   פיקוח תאום ובקרה, תברואה, פיתוח תשתיות, תכנון עירוני, תעסוקה , פיתוח עסקי או פיתוח כלכלי.
 יתרון לבעלי ניסיון בתחומי התכנון והבנייה או היכרות עם תחום השלטון המקומי. 

 
 (:"המסמכים הנדרשים" )להלן:לצורך הגשת מועמדות חובה להגיש 

 שאלון אישי )יש להוריד מאתר המועצה( .1

 קורות חיים. .2



 

 

 תעודות השכלה בהתאם לדרישות המשרה. .3

 צילום ת.ז. .4

אישור העסקה רשמי ממעסיק קודם או נוכחי או המלצה הכוללים תאריכי העסקה  -אישורים המעידים על ניסיון נדרש .5

 בתפקיד לרבות אישור ניהולי )במידת הצורך(.מלאים, היקפי משרה ופירוט העיסוק 

 המלצות )במידה וקיים(. .6

לעיל, באופן מסודר וקריא, וזאת לא יאוחר  המסמכים הנדרשיםעל המעוניינים/ות העונים לדרישות התפקיד להעביר את כל 

או לידי  9583791-09או לפקס  hasharon.co.il-michall@hof  באמצעות הגשה למייל  ,12:00בשעה   202130/11/מיום 

 מיכל ליבוביץ, אחראית משאבי אנוש, במסירה ידנית במשרדי המועצה, בשעות הפעילות .

במלואם כאמור לעיל ובמועד שנקבע, מועמדותם/ן לא תיבדק   המסמכים הנדרשיםמועמדים/ות שלא יגישו את כל 

 ף. רק פניות של מועמדים העומדים בתנאי הסף יענו. והיא תפסל על הס

 המודעה מיועדת לגברים ונשים כאחד.
 

מועמד עם מוגבלות יהא זכאי להתאמות הנדרשות לו בהליכי הקבלה לעבודה ובמידת הצורך במהלך תקופת 
 ההעסקה.

 
עדיפות תינתן למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת באופן הולם בקרב עובדי הרשות 

 המקומית, ובלבד שמדובר במועמד בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים. 
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