
 בס"ד
 עסקים וקידום רישוימחלקת מנהל  – 20/מג מס' פנימימכרז 

 אור תפקיד בלשון זכר הכוונה גם ללשון נקבה, וההיפך.יבכל מקום בו מפורט ת

 .רישוי עסקיםמחלקת מנהל : תואר התפקיד

 :תיאור התפקיד

 ברשות בהתאם לתנאים, לתקנות ולחוקי עזר עירוניים. 1968 -רישוי עסקים תשכ"חהפעלת חוק 

 עיקרי התפקיד:

הדין  פיקוח על פעילות העסקים בהתאם להוראותניהול המחלקה לרישוי עסקים: ניהול הליך קבלת רישיון עסק, 

 ת לקידום העסקים בעיר.ייזום פעולומעת הצעדים לרפורמה ברישוי עסקים, הטהקיים ולחוקי עזר עירוניים, 

 דרישות התפקיד:

 שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה  י,על תואר אקדמב

יתרון לתואר אקדמי בתחומים הבאים: מינהל ציבורי, הנדסה, תכנון   בחו"ל,להערכת תארים אקדמיים 

לחוק ההנדסאים  39הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף  אוערים, אדריכלות או איכות הסביבה. 

לפי אישור הרבנות הראשית  ("יורה יורה")תעודת סמיכות לרבנות  או. 2012-התשע"ג,והטכנאים המוסמכים

ומעבר  21או אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות אחרי גיל  .לישראל

שתיים משלוש הבחינות )ך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל שלוש בחינות לפחות מתו

 שנות לימוד*. 12בעל תעודת  או )יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר

שנות לימוד ידרש להציג אישור לימודים ממוסד אקדמי המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה, לפיו  12*בעל תעודת 

. המועמד יתחייב בהצהרה להשלים את 2020תש"ף ולימודיו החלו לא יאוחר מאפריל המועמד רשום ללימודים לשנה"ל 

 יום הלימודים כאמור הינו תנאי להמשך הכהונה בתפקיד.. ס2024לימודיו לא יאוחר משנת 

  המנהל יחויב לסיים בהצלחה קורס מנהלי רישוי עסקים, לא יאוחר משנתיים מתחילת מינויו. עדכון שכרו

 קורס כאמור, ככל שמועסק בחוזה אישי.מותנה בסיום ה

 : ניסיון תעסוקתי

  פיקוח, תיאום ובקרה, באחד או יותר מהתחומים הבאים: לוגיסטיקה, איכות הסביבהניסיון מקצועי ,

או  : עבור בעל תואר אקדמיאה, פיתוח תשתיות, תכנון עירוני, תעסוקה, פיתוח עסקי או פיתוח כלכליורתב

 -, עבור טכנאי רשוםשנות ניסיון לפחות 6 -עבור הנדסאי רשוםלפחות,  וןשנות ניסי 5 -השכלה תורנית כאמור

 שנות ניסיון לפחות ברשות. 8 -שנות לימוד 12, עבוד בעל תעודת שנות ניסיון לפחות 7

 .יתרון לבעלי ניסיון בתחומי התכנון והבניה או היכרות עם תחום השלטון המקומי 

 לפחות בניהול צוות עובדים בכפיפות ישירה.שנות ניסיון  3 ניסיון ניהולי:

  :דרישות נוספות

 היכרות עם תוכנות  -יישומי מחשבoffice. 

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

 .בעל מוסר עבודה, יכולת ניהול גבוהה, יכולת מתן שירות, יחסי אנוש מעולים 

 מאפייני עשיה ייחודיים לתפקיד: 

 .ייצוגיות, שירותיות 

 .שימוש בסמכותיות ובאסרטיביות מול בעלי עסקים 

 .100%: אחוז משרה

 .ראש מינהל תפעול: כפיפות

 בדירוג המינהלי. 12-10בדירוג המח"ר/  42-40 :מתח דרגות

 הגשת מועמדות: 

. יש לצרף טופס שאלון אישי )אותו ניתן להשיג דרך michrazim@bshemesh.co.il ניתן להגיש בדוא"ל בכתובת 

אתר האינטרנט של העירייה(, צילום ת.ז., קורות חיים ותעודות מתאימות. במידה ולא התקבל אישור הגשה עד 

 , מיכל.02-9909772יומיים מיום השליחה, יש לוודא כי המסמכים התקבלו בטלפון 

 . 09/07/2020ולא יאוחר מיום   01/07/2020: החל מיום מועד הגשה

 _____________ 

 ד"ר עליזה בלוך 

 ראש העיר 
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