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 רישוי עסקיםמחלקת  -אגף ביטחון, פיקוח וסדר ציבורי 

 
 

 

 רישוי עסקים מחלקת דרוש/ה: סגן/ית מנהלת 
 

 מנהלת מחלקת רישוי עסקים כפיפות:
 

 התפקיד: תיאור
 לתנאים,בהתאם ברשות  1968-חוק רישוי עסקים תשכ"חסיוע למנהלת המחלקה בהפעלת ואכיפת 

 ולחוקי עזר עירוניים לתקנות

 הרישוי במחלקה רה על עבודת מפקחיסיוע למנהלת המחלקה בביצוע בק •

 החוק, נהלי עבודה ותיקוני חקיקה הוראות עלסיוע הטמעה ולימוד מפקחי המחלקה  •

 בהתאם להוראות הדין הקיים ולחוקי עזר עירוניים , כולל ביקורותפיקוח על פעילות העסקים •
 מקדמיות ומתן הנחיות לבעלי עסקיםטיפול מנהלי בבקשות לרישוי עסקים, מתן חוות דעת  •
 שות לאירועים תחת כיפת השמיםבבק טיפול •
 הרישוי וביצוע אכיפה בהתאם לצורךוידוא תקינות הליך  •
 ני אישור וביצוע ביקורות משותפותעבודה מול נות •
 מתן מענה לפניות הציבור, תושבים וגורמי חוץ, ככל הנדרש, ובכל אמצעי הפנייה אפשריים •
יות הממונה רת עבודת העירייה, ע"פ הנחביצוע כל משימה, מטלה או פרויקט, בשגרה או בחירום, במסג •

 הישיר והנהלת העירייה
 תאם להנחיית הממונה ובהתאם לצורךביצוע שעות נוספות מעבר לשעות העבודה התקניות, בה •
 

 דרישות התפקיד:
 תנאי סף:

 תואר אקדמי מושלם אשר נרכש במוסד המוכר ע"י המל"ג, או שקיבל הכרה מהגף להערכת •
 תארים אקדמאיים מחו"ל 

 או
 לחוק  39הנדסאי/טכנאי רשום )רישום בפנקס ההנדסאים/הטכנאים( בהתאם לסעיף 

  2012 -ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, תשע"ג 
 או

 תורנית*השכלה  

 ניסיון מקצועי בתחום פיקוח תיאום ובקרה •

 היעדר הרשעה בעבירה שבנסיבות העניין יש עמה קלון -רישום פלילי •

)הכשרה בסיסית ברישוי עסקים( התחייבות לעבור הכשרת מפקחי רישוי עסקים וקורסי רישוי עסקים שלב א'  •

 קורס רישוי עסקים בהתמחות בעסקי מזון או קורס לעובדי בריאות הסביבה )בפיקוח משרד הבריאות( -ושלב ב' 
 

 

 ודרישות נוספות: כישורים

 יתרון -על כל תיקוניו  1968 -ידע בחוק רישוי עסקים התשכ"ח  •

 יתרון -ניסיון ניהולי  •

 שליטה בשפה העברית •

 OFFICE -עם תוכנות הושליטה היכרות  •

 אמינות ומהימנות אישית •

 ודיוק בביצועקפדנות  •

  יחסי אנוש טובים, יכולת עבודה בצוות, תודעת שירות גבוהה שירותיות •

 נוספים ברשות המקומיתאסרטיביות, ייצוגיות מול בעלי עסקים ומול גורמים  •

 יכולת ונכונות לעבודה בשעות נוספות ובלתי שגרתיות עפ"י צורך •



 

 

 
 

  100% היקף משרה:
 

 או בדרוג מקביל המח"רבדרוג  40-38 דרגה:
 

 

  (לעניין השכלה תורנית)מי שנתקיימה בו אחת מהחלופות הבאות  רשאי להגיש מועמדות למכרז שבנדון*

 : ובתנאי שעומד ביתר תנאי הסף שבמכרז 
 לפי אישור הרבנות הראשית לישראל. ("יורה יורה")תעודת סמיכות לרבנות  א. 
 . 18אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות לאחר גיל  - ב. 
 ל הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל. מעבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלו - 
 שתיים משלוש הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר. 
 

 
 ¹יש להעביר קורות חיים בצירוף אסמכתאות להוכחת עמידה בתנאי הסף )תעודות השכלה, אישורי העסקה

 הרצליה,  22וריון ומסמכים נדרשים אחרים( והמלצות לאגף משאבי אנוש, רח' בן ג
 .04/11/2021 עד ליום michrazim@herzliya.muni.il ²או במייל 9529143-09בפקס 

 

 במידה ונדרש במכרזוניסיון ניהולי  תקופת העסקה מדויקת, היקף משרה, תוכן התפקידעל אישור העסקה לכלול ¹
 

 במידה ולא התקבל אישור אוטומטי על קבלת הפניה,  -בהגשת מועמדות/מסמכים באמצעות המייל ²

 אחר(. emailבפקס/ הגשה ידנית/ באמצעות חשבון )יש לדאוג ולהגיש מועמדות/מסמכים בדרכים חלופיות  
 

 נדרשים לא תיענינה.הצעות שאינן עונות על דרישות המכרז או הצעות שלהן לא יצורפו תעודות ומסמכים 

 
 תינתן עדיפות למועמדים עם צרכים מיוחדים, וזאת בהתאם לכשירותם לביצוע העבודה הנדרשת.

 

 מועמד שהנו קרוב משפחה של עובד עירייה אחר או נבחר ציבור נדרש להצהיר על כך וקליטתו 
 לעבודה מותנית באישור ועדה עירונית או ועדת השירות במשרד הפנים.

 
 

 ם בו נכתב בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה ולהיפך.בכל מקו
 
 
 
 
 

 ,רב בכבוד 
 
 
 
 משה פדלון            
 ראש העירייה          
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