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 8/21מס' מכרז 

 ורישוי עסקים עירונילפקח 
 

 משרה.  100%למועצה המקומית באר יעקב דרוש פקח עירוני ורישוי עסקים לפי 
 

    -תיאור התפקיד
 

פיקוח ואכיפת יישום של החקיקה הרלוונטית בתחום רישוי  פיקוח ואכיפה של חוקי העזר העירוניים ו 
 עסקים. 

 
 : התפקידעיקרי 

                             
 בקרה ואכיפה של חוקי העזר העירוניים.  .א

 בקרה ואכיפה של חוקי עזר חנייה )העמדת רכב וחנייתו(. .ב

 שמירה על סדר הציבורי.       .ג

 בדיקה וליווי של הבקשות לקבלת רישיון עסק לעסקים חדשים. .ד

 בקרת עמידת העסק בדרישות ובהוראות הדין הקיים.  .ה

 אכיפת החוקים והתקנות, בהתאם להוראות הדין הקיים של רישוי עסקים. .ו

 תיעוד פעילות הפיקוח ברישוי עסקים.  .ז
                        

                           

 :השכלה ודרישות מקצועיות  
 

 לימוד או תעודת בגרות מלאה. שנות 12  •

 רצוי השתלמויות בנושא חוקי עזר עירוניים.    •
 פקח יחוייב לעבור הכשרת פקחי רישוי עסקים לצורך הסמכתו לתפקיד בטרם  ה •

 מינויו בפועל.               

הפקח יחויב לסיים בהצלחה את הקורסים רישוי עסקים שלב א' )הכשרה בסיסית ברישוי   •
סקי מזון או קורס לעובדי בריאות קורס רישוי עסקים בהתמחות בע –עסקים( ושלב ב' 

 הסביבה )בפיקוח משרד הבריאות(, לא יאוחר משנתיים מתחילת מינויו. 
 
 :      דרישות נוספות 

 
 . עברית ברמה גבוהה –שפות    *      
 office -היכרות עם תוכנת ה –*   יישומי המחשב       
 בתוקף –*   רישיון נהיגה       
 *   עבודה במשמרות.       
 שנה.  21*   לעובד מלאו        
 *   אזרח או תושב קבע בישראל.       

            
  

  :מאפייני עשייה יחודיים
 

 וגורמים נוספים ברשות. ייצוגיות אל מול תושבים ובעלי עסקים
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 רישום פלילי: 
 

 עת הגורם המסמיך  ד נסיבותיה אין הוא ראוי, ללא הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או  
 כאמור באותם סעיפים קטנים. לפי העניין, לשמש כפקח. 

               
          

    5 – 8מנהלי     : מתח דרגותדרוג ו
 

 :  למנהל הפיקוח העירוני כפיפות
 
 

 המועמד שיבחר יצטרך להמציא אישור על העדר רישום פלילי.  •

 . לנשים וגברים כאחדהתפקיד מיועד  •

בהתאם להוראות צו המועצות המקומיות בדבר העסקת קרובי משפחה, מובא בזה לידיעת   •
המועמדים כי ככל שקיימות קרבת משפחה לעובדי המועצה או נבחרי ציבור יכול והעסקתם 

 לא תאושר כאמור בצו. 

 מועמדים מתאימים בלבד ייענו.  •

 ידרש.ככל וי – עבור מיונים בחב' השמהיהמועמד   •

 

 

 מועמד אשר לא יצרף לקו"ח תעודות ,לא תיבדק מועמדותו ותיפסל על הסף.  *
 
 

 קורות חיים , המלצות ותעודות ניתן להגיש דרך לינק:  
 

https://www.jobbing.co.il/jtest1/linkgen?OI=133&FC=3843&RF=114 
 

 22/7/21עד תאריך:
 
 
 
 
 
 
 

 בכבוד רב,        
 

 יאיר ושדי         
 סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש         
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 8/21מס' מכרז 

 ורישוי עסקים עירונילפקח 
 

 משרה.  100%למועצה המקומית באר יעקב דרוש פקח עירוני ורישוי עסקים לפי 
 

    -תיאור התפקיד
 

פיקוח ואכיפה של חוקי העזר העירוניים ופיקוח ואכיפת יישום של החקיקה הרלוונטית בתחום רישוי  
 עסקים. 

 
 : עיקרי התפקיד

                             
 בקרה ואכיפה של חוקי העזר העירוניים.  .ח

 בקרה ואכיפה של חוקי עזר חנייה )העמדת רכב וחנייתו(. .ט

 שמירה על סדר הציבורי.       .י

 בדיקה וליווי של הבקשות לקבלת רישיון עסק לעסקים חדשים. .יא

 בקרת עמידת העסק בדרישות ובהוראות הדין הקיים.  .יב

 החוקים והתקנות, בהתאם להוראות הדין הקיים של רישוי עסקים.אכיפת  . יג

 תיעוד פעילות הפיקוח ברישוי עסקים.  .יד
                        

                           

 :השכלה ודרישות מקצועיות  
 

 לימוד או תעודת בגרות מלאה. שנות 12  •

 רצוי השתלמויות בנושא חוקי עזר עירוניים.    •
 פקח יחוייב לעבור הכשרת פקחי רישוי עסקים לצורך הסמכתו לתפקיד בטרם  ה •

 מינויו בפועל.               
הפקח יחויב לסיים בהצלחה את הקורסים רישוי עסקים שלב א' )הכשרה בסיסית ברישוי   •

סקי מזון או קורס לעובדי בריאות קורס רישוי עסקים בהתמחות בע –עסקים( ושלב ב' 
 הסביבה )בפיקוח משרד הבריאות(, לא יאוחר משנתיים מתחילת מינויו. 

 
 :      דרישות נוספות 

 
 עברית ברמה גבוהה.  –שפות    *      
 office -היכרות עם תוכנת ה –*   יישומי המחשב       
 בתוקף –*   רישיון נהיגה       
 *   עבודה במשמרות.       
 שנה.  21*   לעובד מלאו        
 *   אזרח או תושב קבע בישראל.       

            
  

  :מאפייני עשייה יחודיים
 

 וגורמים נוספים ברשות. ייצוגיות אל מול תושבים ובעלי עסקים
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 רישום פלילי: 
 

 עת הגורם המסמיך  ד נסיבותיה אין הוא ראוי, ללא הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או  
 כאמור באותם סעיפים קטנים. לפי העניין, לשמש כפקח. 

               
          

    5 – 8מנהלי     : מתח דרגותדרוג ו
 

 :  למנהל הפיקוח העירוני כפיפות
 
 

 המועמד שיבחר יצטרך להמציא אישור על העדר רישום פלילי.  •

 . רים כאחדהתפקיד מיועד לנשים וגב  •

בהתאם להוראות צו המועצות המקומיות בדבר העסקת קרובי משפחה, מובא בזה לידיעת   •
המועמדים כי ככל שקיימות קרבת משפחה לעובדי המועצה או נבחרי ציבור יכול והעסקתם 

 לא תאושר כאמור בצו. 

 מועמדים מתאימים בלבד ייענו.  •

 ככל ויידרש. – עבור מיונים בחב' השמהיהמועמד   •

 

 

 מועמד אשר לא יצרף לקו"ח תעודות ,לא תיבדק מועמדותו ותיפסל על הסף.  *
 
 

 קורות חיים , המלצות ותעודות ניתן להגיש דרך לינק:  
 

https://www.jobbing.co.il/jtest1/linkgen?OI=133&FC=3843&RF=114 
 

 עד תאריך: 
 
 
 
 
 
 
 

 בכבוד רב,        
 

 יאיר ושדי         
 סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש         
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