
 ט"תשע/אלול/ו"ט
15/09/2019 

 
 
 

 מפקח רישוי עסקים/תברואן  55/2019מכרז פנימי/חיצוני מס'                  

 
 

 רישוי עסקים ומפקחתברואן :  תואר התפקיד

 100% היקף משרה:

 )תברואן מוסמך( 9-6דירוג מנהלי + מסלול קידום:

 מנהל אגף שפ"ע כפיפות:

 
 תיאור התפקיד:

תברואה לשם שמירה על סדר וניקיון בתחומי הרשות המקומית, ולשם שמירה על מתן שירותי 
 איכות הסביבה. עיקרי התפקיד:

 פיקוח תברואתי על בתי עסק בתחומי הרשות המקומית. .1
מתן חוו"ד מקצועית בתחום התברואתי בנוגע לרישיונות עסק )לגבי עסקים  .2

 המחויבים ברישוי(
 מסירת חוו"ד, הודעות וצווים. -טיפול במפגעים תברואתיים בתחומי הרשות  .3
 בדיקת דגימות של מי שתייה ומי רחצה, לאחר שהוסמך לכך )הסמכה כדוגם מים(. .4

 של הבקשות לקבלת רישיון  עסק לעסקים חדשים.בדיקה וליווי  .5

 בקרת עמידת העסק בדרישות ובהוראות הדין הקיים. .6
 ת, בהתאם להוראות הדין הקיים.אכיפה החוקים והתקנו .7

 תיעוד פעילות הפיקוח. .8

 תבות על ידי הממונים.ומבצע את כל המטלות המנ .9

 

     
 

 

 השכלה: 

 תעודה של אחראי לתברואה וסביבה )תברואן( שהנפיק מוסד מוכר. .1

 תעודת רישום בפנקס ההנדסאים והטכנאים, במדור הנדסת הסביבה. או 
ההנדסאים והטכנאים, יחד עם תעודה שהנפיק מוסד מוכר לאחר סיום תעודת רישום בפנקס או 

 בהצלחה של תכנית לימודי השלמה.
תעודה של תואר ראשון לפחות ממוסד להשכלה גבוהה, יחד עם תעודה שהנפיק מוסד מוכר או 

 לאחר סיום בהצלחה של תכנית לימודי השלמה.
 ות סביבה שבענף הנדסה אזרחית.איכ –תעודת רישום בפנקס המהנדסים, במדור הנדסה או 

 המפקח יחויב לעבור הכשרת מפקחי רישוי עסקים לצורך הסמכתו לתפקיד בטרם מינויו בפועל.

, לא יאוחר משנתיים מתחילת המפקח יחויב לסיים בהצלחה קורס רישוי עסקים שלבים א' וב'
 מינויו.

 מזון, תברואה ואיכות סביבה.ניסיון מקצועי של שנה אחת לפחות בתחומים הבאים: ניסיון: 
 



 
 

 
 

 מאפייני עשייה הייחודיים בתפקיד:

 עבודה בסביבה לא נוחה )רעש, קור, חום, רטיבות, אבק, לכלוך, רוח, מפגיע ריח(. .1
 חשיפה לגורמים העלולים להוות סיכון פיזי )זיהום אוויר, חומרי הדברה, חשיפה לחיידקים(. .2
 של פיקוח ובקרה.התמודדות אל מול בעלי עסקים בהיבטים  .3

 דרישות נוספות:

 עברית ברמה גבוהה. -שפות  .1
 .office -היכרות עם תוכנות ה -יישומי המחשב  .2
 רישיון נהיגה בתוקף. .3

לא הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי,  –רישום פלילי  .4
 לדעת הגורם המסמיך כאמור באותם סעיפים קטנים, לפי העניין, לשמש מפקח

 
הערכת המועמדים ע"פ קורות החיים והמענה לשאלון.  -יערך מיון ראשוני בין המועמדים -

 בפני ועדת הקבלה.המועמדים שיוערכו כמתאימים ביותר יוזמנו לראיון 

 

הצעות שאינן עונות על דרישות המכרז ו/או הצעות שאליהן לא יצורפו המסמכים הדרושים לא  -
 ייענו.

 

 אופן הגשת המועמדות:

 
טפסי שאלון מועמד ניתן להוריד מאתר האינטרנט של העירייה וכן הנוסח המלא של המכרז 

  www.dimona.muni.ilודרישותיו.
 

יש להגיש קורות חיים ותעודות המעידות על השכלה לגב' יפה עזריה מנהלת מכרזים  וועדות 
 yaffaz@dimona.muni.il ניתן לשלוח מועמדות בדוא"ל  ו/או העירייה  קומה ג' בבניין העירייה 

  . 14.00בשעה  7.10.2019עד ליום 
 
 

 מיועדת לנשים וגברים כאחדהמודעה 

 
 
 
 
 

 בני ביטון
 ראש העיר       
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