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  11/2022 מכרז

 "שיטור עירוני" -פקח מסייע במערך הפיקוח העירוניחיצוני לתפקיד  

 (שיטור עירוני)יחידת פיקוח עירוני   היחידה:

 ("שיטור עירוני")פקח מסייע במערך הפיקוח העירוני  תואר המשרה:

 5-8נהלי דירוג מ המשרה ודירוגה: דרגת

 חמשה פקחים  -משרה 100% היקף העסקה:

 חיצוני. סוג מכרז:

 תיאור תפקיד:

 מסייע כפקח והוסמך שאושר הייעודית העירוני הפיקוח ביחידת עירוני פקח
 ברשויות העירוניים והפיקוח האכיפה לייעול לחוק 'ד פרק להוראות בהתאם

 על האחראי " (החוק – "להלן  2011-א"התשע  (,שעה הוראת( המקומיות
 הרשות סמכות שבתחום ותקנות חוקים של ואכיפה פיקוח פעולות ביצוע

 ישראל למשטרת סיוע וכן, העירוני האכיפה מערך פעילות במסגרת , המקומית
 .אלימות למניעת בפעולות

 :התפקיד עיקרי
 סמכות שבתחום ותקנות חוקים של ואכיפה פיקוח פעולות ביצוע .א

 מערך פעילות לעניין  "העבירות סל "ב וכמוגדר המקומית הרשות
 .העירוני האכיפה

 הרשות ובמתקני הציבורי במרחב וניידת נייחת ואבטחה שמירה .ב
 .המקומית

 להוראת בהתאם , אלימות למניעת בפעולות ישראל למשטרת סיוע .ג
 .החוק

 

 תנאי סף:

  השכלה ודרישות מקצועיות:

  השכלה:   .א

 שנות לימוד לפחות או תעודת בגרות.  12

  דרישות מקצועיות: .ב

ימים באחד מבתי  5מעבר בהצלחה של קורס פקחים מסייעים בן  •
הספר להכשרת פקחים מסייעים שאושרו ע"י חטיבת האבטחה 
במ"י, הכולל בוחן כושר בהתאם לדרישות מאבטח רמה א' וכל קורס 

תוך  –ון פנים או השתלמות נוספת המחויבים ע"י המשרד לביטח
 שנה מיום קבלת התפקיד.

 יתרון    –בוגר קורס פיקודי או קורס קצינים בצבא / משטרה/ שב"כ  •

 דרישות ניסיון

  דרישות ניסיון מקצועי  וניהולי:

  ניסיון מקצועי:

 עדיפות  לניסיון מקצועי בתחום העיסוק של המשרה.  

 דרישות נוספות:  

  דרישות נוספות:

אישור ובדיקה של היועץ המשפטי של הרשות או מי מטעמו כי  
ד' לחוק לייעול האכיפה -המועמד עומד בדרישות פרקים ג' ו

-, התשע"א(הוראת שעה)והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות 
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, בעל תעודת פקח עירוני כאמור בפרק ג' וכי הוא עומד 2011

 לחוק .  10בתבחינים הקבועים בסעיף 

משטרת ישראל כי אין מניעה להסמיכו מטעמים של שלום אישור מ •
באישור יחידת  –הציבור או ביטחון הציבור, לרבות עברו הפלילי 

 . (יחב"מ)ביטחון המידע 

 אישור מרופא תעסוקתי מורשה בדבר כשירות הרפואית   •

 תושב קבע או בעל אזרחות ישראלית  •

  ליטה בשפה העברית, שפות נוספות בהתאם לצורך.ש – שפות •

 דע וניסיון בעבודה עם יישומי האופיס. י – יישומי מחשב •

  בתוקף.   Bרישיון נהיגה דרגה  •

 1יתרון-אישור בתוקף על נשיאת נשק ממשרד לביטחון פנים

מאפייני העשייה 

 הייחודיים בתפקיד:

 אמינות .א
 וחוץ פנים גורמי עם בצוות עבודה יכולת .ב
 לחץ עם התמודדות יכולת .ג
 טובים אנוש יחסי .ד
 ייצוגיות .ה
 סמכותיות .ו
 יוזמה .ז
 בסופי ,בלילות כוננות תורנות ביצוע ,שגרתיות לא בשעות עבודה .ח

 ישראל ובחגי שבוע
 )מדים( ייחודי בלבוש פעילות .ט

 היעדר רישום פלילי:

בהתאם לאמור בסעיף תנאי כשירות נוספים. יובהר, כי בהתאם להוראות 

נדרש אישור קצין משטרה בכיר כי אין מניעה להסמיכו כפקח מסייע החוק 

 מטעמים של שלום הציבור או ביטחון הציבור, לרבות בשל עברו הפלילי.

 (שיטור עירוני)מנהל יחידת הפיקוח העירוני  כפיפות:

 מינהלה:

  2022/09/15 יום חמישי מועד פרסום המכרז: .1

  12:00שעה  28/09/2022:חמישי  בקשות למכרז יש להגיש עד יום .2

 המועמד יגיש את בקשתו בכתב, אליה יצרף את המסמכים הבאים : .3
 תעודות המעידות על השכלתו.  3.1
 אישורים המעידים על ניסיון בעבודה ככל שיש לו ניסיון רלוונטי. 3.2
 טופס בקשה למשרה פנויה שניתן להוריד מאתר העירייה. 3.3
טופס שניתן  -לנבחריםשאלון  לאיתור חשש לניגוד עניינים וקרבה  3.4

 להוריד מהאתר.

 המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ונשים כאחד שונות :
 איוש המשרה ו/או התחלת העבודה מותנים באישור תקציב מתאים

 

 

 

 

                                                           
 ככל שיוחלט על ידי המשטרה בתיאום מול הנהלת הרשות המקומית, ובכפוף לתבחינים שנקבעו בחוק כלי ירייה .  1
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2הוראות הדין הקיים –פקח מסייע במערך הפיקוח העירוני 
 

  הוראות הדין הקיים

  .2011-ברשויות המקומיות (הוראת שעה), תשע"אחוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים  .1

ום , "מתכונת להפעלת שיטור עירוני בישראל רפורמה בתח6/2010/24מיום  – 1848החלטת הממשלה מס '
  . ("1848 החלטה" –להלן )הביטחון האישי" 

 
 :ל"מנכ חוזרי

   המקומי בשלטון התפקידים ותיאורי עיסוקים ניתוח קובץ – חדש פרסום 1/2014  .ל"מנכ חוזר. 
 
 

 בברכה, 

 עבד אלבסט סלאמה

 ראש העירייה

 

                                                           
     יובהר כי נספח זה מהווה כלי עזר, שאינו מחליף הנחיות נוספות המתפרסמות ביחס לאותו תפקיד, בין אם על ידי     2

 משרד הפנים ובין אם על ידי המשרד המקצועי הרלוונטי או כל גוף מקצועי רלוונטי אחר.  


