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 מכרז חיצוני

 כשרות ביישובי המועצה מפקח
 

 כשרות ביישובי המועצה במשרה מלאה. מפקח: תואר התפקיד

ביצוע התהליכים לשמירת הכשרות ומפקח הכשרות אחראי על וידוא  תיאור התפקיד:
ח על עבודת משגיחי הכשרות וכן פיקו ,בעסק. וידוא ניהול תקין של הנחיות הכשרות

 בעסקים.

 עיקרי התפקיד:

 .ביצוע ביקורות בעסקים בתדירות קבועה בהתאם להנחיות הממונה 
  בדיקת נוכחותם של משגיחי הכשרות בזמנים הנדרשים לצורך קבלת תעודת הכשר

 כפי שמופיע בתיק הכשרות בעסקים.

 .מילוי דוח סיכום ביקור בכל עסק 

 ם באופן פעילותם של העסקים )שעות פתיחה, סוגי מעקב אחר השינויים שחלי
מזון, ספקים וכו( והתאמתם לדיווח שניתן בעת הוצאת תעודת כשרות. כמו כן, 

בדיקת השלכותיהם של השינויים על רמת הכשרות של העסק ועל הנחיות הכשרות 
 .הנדרשות

 ותיהם תיהם של בעלי העסקים כנגד פעילות משגיחי הכשרות, וכן תלונבחינת תלונו
 .של משגיחי הכשרות כנגד בעלי העסקים ותיעודן

 .העברת תיעוד התלונות לממונה וטיפול בהן בהתאם להוראותיו 

 ל מתן מענה לעסקים לבעיות שוטפות בתחום הכשרות  תוך כדי היוועצות עם המנה
 המקצועי על פי הצורך.

 .לקיחת תעודת הכשר שניתנה לעסק והשבתה למועצה הדתית בהתאם לנדרש 

 .תפעול מערכת עדכון נתונים ממוחשבת בהתאם לצורך 
 

 .ממשקי עבודה פנים ארגוניים
 מנהל אגף, מנהל מחלקת דת, משגיחי כשרות, רב ממונה כשרות.

 ממשקי עבודה חוץ ארגוניים
 בעלי עסקים, אזרחים.

 

ד. בעל תעודת משגיח כשרות בתוקף מטעם הרה"ר/ בעל הכשרה שנות לימו 19 השכלה:
 לתפקיד.

 רב עיר / יישוב / שכונה.
 עבר הכשרה מתאימה במוסד המוכר על ידי הרה"ר.

 



חודשים כמשגיח  9של שנתיים בתחום הכשרות מתוכם לפחות  ניסיון ניסיון מקצועי:
 בפועל.

 יתרון. ניסיון בתחומי הניהול / רישוי עסקים ברשות מקומית
 

 כישורים ותכונות נדרשות:
מיומנויות תקשורת בין אישית, ייצוגיות, סמכותיות, תודעת שירות גבוהה, יכולת הנחיה 

 והדרכה, אמינות, מיומנויות מחשב לרבות ידע ושליטה בתוכנות האופיס.

 דרישות נוספות
 בעל רישיון נהיגה ורכב צמוד
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