
פומבי84926:מכרז מספר
משרה זו מיועדת לאוכלוסיה החרדית

81060203:מס' המשרה
מרכז/ת חקירות/ביקורת/מדידה  1 - משרות.:תואר המשרה

מינהל אכיפה ומדידה:היחידה
ירושלים:המקום
משרד הכלכלה:המשרד
דרגה 38 - 40 דירוג 11 מח"ר.:הדרגה

100 אחוז:חלקיות
ייקבע בהמשך:טווח שכר

תאור התפקיד :      

איסוף וריכוז בתחומי צרכנות ומדידה בהתאם לתחומי פעילותו.
ביצוע בדיקות הקשורות לתלונות בתחום הצרכנות שהתקבלו, בהתאם להנחיות

הממונה.
ביצוע, פיקוח יזום על בתי עסק ונונתי שירותים בנושאי: מחיר מירבי, סירוב

מכירה, סימון מוצרים, תקינה, בטיחות וכיוצא בזה.
ריכוז והנחיית העובדים, קביעת תחומי פעילות ותכניות עבודה, וביצוע ביקורת

על תפקודם וביצועיהם.
ביצוע פעולות אמות דיוק למכשירי מדידה בתחנות דלק, מרכולים, שווקים, מאזני

גשר, מיכליות, מכישיר מדידה אחרים והנפקת אישורים מתאימים.
פיקוח ובקרה יזומה לאכיפת חוק הצעצועים המסוכנים, מוצרים ושירותים מפוקחים

ואימות זהב.
ביצוע חקירות בהתאם לנהלי היחידה לרבות ניהול תיק החקירה ובכלל זה הכנת

חומר הראיות והעברתו ללשכה המשפטית.
תשאול עדים, חשודים ומעורבים אחרים, גביית הודעות ועדויות מהנחקרים, והכנת

דוחות בהתאם לנהלים.
השתתפות במבצי בקרה ובמבצעים נקודתיים ואחרים בתחומי מינהל אכיפה, מסחר

ומדידה.
סיוע ברישום, הזנה ומעקב של הפעילויות המתבצעות במינהל, לרבות רישום של

תלונות, ביקורות, בדיקות וכיוצא בזה, ובהכנת תכניות עבודה ודו"חות פעילות
תקופתיים.

קבלת קהל הפונה למשרד בנושאי תלונות או מידע על החוקים הצרכניים עליהם
מופקד המינהל.

ניהול רישום על הפעילויות, לרבות רישום תלונות, ביקורות וכיוצ"ב, הכנת
דוחות פעילות תקופתיים ומעבירם לממונה.

הופעה בבתי המשפט לפי הצורך ובהתאם לדרישות התובע או הממונה.
הדרכה והסברה לציבור בהתאם לצורך ובתיאום עם הממונה.

ביצוע מטלות נוספות בהתאם לצורך ולהוראות הממונה.



דרישות המשרה:

דרישות סף:
----------
השכלה (*):

-----
השכלה אקדמאית (תואר ראשון).

קורסים (*):
----------

קורס חקירות מטעם נציבות שירות המדינה
ניסיון:
------

ניסיון בתחומי העיסוק של המשרה כמתואר בפירוט המטלות בתיאור התפקיד כמפורט
להלן:

לבעלי תואר ראשון - שנתיים ניסיון
לבעלי תואר שני - שנת ניסיון

כישורים ונתונים נוספים:
---------------------- 

 היכרות חוקי הצרכנות ושוק הצרכנות בישראל
כושר הבעה בכתב ובעל פה

ידיעת השפה הערבית
כושר תכנון וארגון

(*) הערה: עד ליום 1.8.2021 תתאפשר הגשת מועמדות במכרז פנימי ובינמשרדי גם
לעובדים ללא תואר אקדמי (12 שנות לימוד) העומדים ביתר דרישות המשרה. במקרה

הנ"ל נדרשים המועמדים ב-5 שנות ניסיון.
החל מיום 1.8.2021 יושוו דרישות  ההשכלה במכרז הפנימי או הבינמשרדי לדרישות

ההשכלה במכרז הפומבי ולא תתאפשר הגשת מועמדות ללא תואר אקדמי.
(*) עובד אשר טרם עבר קורס חקירות, חייב להשלימו תוך שנה מהכניסה לתפקיד.

א. בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג 2012-
רשאים להגיש מועמדותם גם הנדסאים וטכנאים מוסמכים. במקרה זה נדרשים

הנדסאים והטכנאים לשנות ניסיון בתחומים המפורטים בעיסוק, בהתאם לפירוט הבא:
הנדסאים מוסמכים – 3 שנות ניסיון כמפורט לעיל

טכנאים מוסמכים – 4 שנות ניסיון כמפורט לעיל
ב. בעל תעודת הנדסאי או טכנאי מוסמך אשר ייבחר למשרה ידורג בדירוג המנהלי.

עובד מתוך שירות המדינה אשר דורג זה מכבר בדירוג ההנדסאים או הטכנאים רשאי
לשמר את דירוגו המקצועי.

הערות:

כל מקום בו מפורט תאור התפקיד בלשון זכר,הכוונה גם ללשון נקבה וכן להפך



מועמדים למשרה זו עשויים להיבחן במבחני כישורים כלליים והתנהגותיים.
ראה/י הסברים והנחיות למועמדים שייבחנו .

עובד מדינה המגיש מועמדות למכרז פומבי יצרף לבקשה שתי הערכות עובד
תקופתיות של השנתיים האחרונות.

המכרז פורסם ביום : יב' בטבת, תשפ"א (27/12/2020)

היום האחרון להגשת בקשות למכרז זה הוא : כו' בטבת, תשפ"א (10/01/2021)



בקשות למכרז זה יש להגיש באמצעות מערכת הגיוס האלקטרונית (הגשת מועמדות  שאינה מקוונת 
תתאפשר במקרים חריגים ובהתאם לכללים שנקבעו-במקרה זה יש להגיש המועמדות והטפסים 

הנלווים למשרד הרלוונטי.) 
על המועמדים המגישים בקשה יש למלא את טופס" שאלון המועמד "המקוון ולצרף תעודות השכלה 
ממוסד להשכלה גבוהה המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או המקביל לה בארץ בה נרכש ואושר 
כשקול לתואר מהתארים האקדמיים הנהוגים בישראל על ידי האגף להערכת תארים מחו"ל ,כל זאת 

על פי דרישות ההשכלה הנדרשות במכרז. 
בנוסף יש להמציא העתקים מאושרים ומסמכים הדרושים לאימות הפרטים שנרשמו  

בטופס" שאלון המועמד "המקוון ,כולל אישורי העסקה ממקומות עבודה קודמים הרלוונטיים לתפקיד
המבוקש תוך ציון של היקף המשרה ותיאור תמציתי של תוכן התפקיד וכן על  כל עניין הקשור  

בהתאמה למשרה. 
במידה ונשלחה דרישה  להמצאת מסמכים נוספים הרי שהמועמדות תיבדק רק אם יתקבלו המסמכים

תוך 5 ימים מתאריך הוצאת המכתב ובו בקשה להשלמת מסמכים חסרים ,אחרת תראה המועמדות 
כמבוטלת. 

בקשות שתגענה לאחר התאריך האמור לא תובאנה בחשבון. 
במידה ותוך שבועיים מהמועד האחרון להגשת מועמדות לא קבלת הודעה על המשך ההליכים במכרז 

עליך לפנות למרכז השירות האינטרנטי באמצעות מערכת הגיוס האלקטרונית. 
  
 


