
 

 

 

 מודעת דרושים  -נספח א'
  137/20מס' 

 ממלא מקום מנהל יחידת רישוי עסקיםלתפקיד 
   חודשים 6עד   לתקופה שלאיוש המשרה 

 
 רישוי עסקים :היחידה

 עסקים רישוילמנהל יחידת ממלא מקום  :המשרה תואר

 המשרה דרגת
 :ודירוגה

 39-41 :דרגה : מח"ר דרוג

 משרה 100% :העסקה היקף

 חודשים בשל חופשת לידה. 6מילוי מקום לתקופה של  – גיוס ללא מכרז סוג פרסום:

בהתאם לתנאים, לתקנות ולחוקי עזר  ברשות 1968-תשכ"ח הפעלת חוק רישוי עסקים :תפקיד תיאור
 .עירוניים

 :עיקרי התפקיד
 . א. ניהול היחידה לרישוי עסקים
 .ב. ניהול הליך קבלת רישיון עסק

  .ג. פיקוח על פעילות העסקים בהתאם להוראות הדין הקיים ולחוקי עזר עירוניים
 ד. הטמעת הצעדים לרפורמה ברישוי עסקים.

 
 השכלה ודרישות מקצועיות  :סף תנאי

 או, גבוהה המועצה להשכלה ידי על המוכר במוסד שנרכש אקדמי תואר בעל. א
 אקדמי לתואר יתרון. לארץ בחוץ אקדמייםתארים  להערכת מהמחלקה הכרה שקיבל

 .איכות הסביבה או, אדריכלות, ערים תכנון, הנדסה, ציבורי הבאים :מינהל בתחומים

 או

, המוסמכים ההנדסאים והטכנאים לחוק 39 לסעיף בהתאם רשום טכנאי או הנדסאי
 .לעיל בתחומים או טכנאים להנדסאים יתרון.  2012 -ג"התשע

 או

 לישראל הרבנות הראשית אישור לפי") יורה יורה(" לרבנות סמיכות תעודת

 או

 גיל אחרי לפחות שש שנים, בכולל או גבוהה בישיבה מלאה בתכנית לימודים אישור
 הראשית הרבנות שמקיימת הבחינות מתוך מכלול לפחות בחינות שלוש ומעבר 18

 .)והיתר איסור ודיני שבת בדיני יהיו הבחינות שתיים משלוש( לישראל

 ניסיון מקצועי

 שנים 4 של מקצועי ניסיון - לעיל כמפורט תורנית השכלה או אקדמי תואר בעל עבור
 תיאום פיקוח, הסביבה איכות, לוגיסטיקה: מהתחומים הבאים יותר או באחד לפחות



 

 

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

: הבאים יותר מהתחומים או באחד מקצועי ניסיון שנות 5 – רשום הנדסאי עבור
 תכנון, תשתיות פיתוח, תברואה, ובקרה פיקוח תיאום, הסביבה איכות, לוגיסטיקה

 התכנון בתחומי ניסיון לבעלי יתרון. כלכלי פיתוח או עסקי פיתוח, עירוני תעסוקה
 .השלטון המקומי תחום עם היכרות או והבנייה

: הבאים יותר מהתחומים או באחד מקצועי ניסיון שנות 6 – מוסמך טכנאי עבור
 תכנון, תשתיות פיתוח, תברואה, ובקרה פיקוח תיאום, הסביבה איכות, לוגיסטיקה

 התכנון ניסיון בתחומי לבעלי יתרון. כלכלי פיתוח או עסקי פיתוח, עירוני תעסוקה
 .השלטון המקומי תחום עם היכרות או והבנייה

 ניהולי דרישות

 .יתרון - ישירה בכפיפות עובדים צוות בניהול לפחות שנתיים של ניסיון

 

  נוספות  דרישות

 בהתאם לצורך. שפות  

 ה תוכנות עם היכרות מחשב יישומי OFFICE –. 

 רכב בבעלות העובד. רישיון רכב + 

 היעדר הרשעה בעבירה שבנסיבות העניין יש עמה קלון פלילי רישום. 

 העשייה  מאפייני
 הייחודיים

 :בתפקיד

   .הנחיית הפקחים והמפקחים השונים בעירייה 

 .טיפול בבקשות לביטול קנסות 

    שיפוטיותשיפוטיות או מעין הערכאות משפטיים בכל הניהול הליכים 

 .)פלילי/אזרחי/מנהלי(

   תיתכן עבודה בשעות לא שגרתיות. 

   הרשעה בעבירה שבנסיבות העניין יש עמה קלון היעדר פלילי רישום. 

 מנהל שפ"ע :כפיפות

 הוראות הדין הקיים וחוזרי מנכ"ל  –מנהל רישוי עסקים  –נספח ב' 

 כאחד. ונשים לגברים מופנית אך,זכר בלשון הפניה מנוסחת הבהרה מגדרית: 

 :מנהלה

 

 13/08/2020פרסום:  מועד
  12:00בשעה  30/08/2020 א'    יום עד להגיש יש בקשות

  :חובה לצרף

 )ניתן להוריד באתר(.. טופס שאלון למועמד 1
 .קורות חיים .2
 :ומסמכים תעודות .3
 . המלצות.4 

 



 

 

 :ולהגיש טפסים להגשת הבקשות אפשר להשיג

 michrazim@kfar-yona.org.il. במייל 1
 

 8971141-09 טלפוןיריב ממן , ב :זה לעניין הקשר איש

 .המועמד נדרש לצרף תיעוד מפורט להוכחת עמידתו בדרישות התפקיד

 מועמד שלא יצרף תיעוד כאמור תיפסל מועמדותו על הסף
 

                      הרשות ראש - החתום על                     

 שושי כחלון כידור                      

 

 

 


