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 חוזר  מכרז -13/2022וני/פנימי צימכרז ח-ניתופקח יחידת שיטור עיר

 

 המועצה המקומית דיר אלאסד מודיעה על משרה פנויה כלהלן: 

  :הפרטי המשר .1

 פקח יחידת שיטור עירונית   :שם המשרה

 100% : שיעור המשרה

   6-8 גה רד דירוג מנהלי,   :תנאי העסקה

 שראל כוננות בלילות, בסופי שבוע ובחגי י תוע תורנו יצב  ,תות לא שגרתי עועבודה בש  :שעות העבודה

כפקח מסייע בהתאם להוראות  פקח עירוני ביחידת הפיקוח העירוני הייעודית שאושר והוסמך    :אור התפקידית

-והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות (הוראת שעה), התשע"אפרק ד' לחוק לייעול האכיפה 

חוקים ותקנות שבתחום  פיקוח ואכיפה של   תוביצוע פעול לע וק), האחראיהח  –) להלן 2011

פעילות מערך האכיפה העירוני, וכן סיוע למשטרת ישראל  גרת כות הרשות המקומית, במססמ

 . תלמניעת אלימובפעולות 

 תחומי אחריות: 

יין  ענל "ת ירוב"סל העב ר וכמוגד המקומית תביצוע פעולות פיקוח ואכיפה של חוקים ותקנות שבתחום סמכות הרשו

 פה העירוני. מערך האכי  תופעיל 

 במרחב הציבורי ובמתקני הרשות המקומית. ה נייחת וניידתשמירה ואבטח

 סיוע למשטרת ישראל בפעולות למניעת אלימות, בהתאם להוראת החוק. 

 מנהל יחידת הפיקוח העירוני  :כפיפות

 תנאי סף:  .2

 ות ודת בגר תע אולפחות  לימודשנות   12 :השכלה

 בתוקף  Bרישיון נהיגה דרגה   :תונוישוריתעודות 

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

בעל תעודת פקח עירוני   ,2011 –לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות )הוראת שעה(, התשע"א 

 .  לחוק 10קבועים בסעיף ה יםנ יא עומד בתבחהוכאמור בפרק ג' וכי 

 אישור מרופא תעסוקתי מורשה בדבר כשירות הרפואית.   •

 תושב קבע או בעל אזרחות ישראלית.   •

יכו כפקח מסייע  התאם להוראות החוק נדרש אישור קצין משטרה כי אין מניעה להסמהעדר רישום פלילי: ב •

 .  יחידת ביטחון המידע )יחב"מ(שור  באי ליליפהל עברו  ת בש בולר,  מטעמים של שלום הציבור או ביטחון הציבור
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   :)קריטריונים ואמות מידה(פיינים מיוחדים הנדרשים לתפקידמא .3

 .  ניםלביטחון פ   שיאת נשק ממשרדוקף על נאישור בת יתרון למחזיקים ב •

 .  עדיפות לניסיון מקצועי בתחום העיסוק של המשרה •

ש טובים, ייצוגיות,  ץ, יחסי אנוחמודדות עם ל ת התכולה בצוות עם גורמי פנים וחוץ, יודאמינות, יכולת עב  •

י שבוע ובחגי ישראל, פעילות  פ סמכותיות, יוזמה, עבודה בשעות לא שגרתיות, ביצוע תורנות כוננות בלילות, בסו

 מדים(.  בלבוש ייחודי )

 ערבית יתרון לשליטה בשפה השליטה בשפה העברית,  •

 אופיס בעבודה עם יישומי  ןו וניסיידע  •

 צבא/משטרה/שב"כ.  יוצאי ן לבוגר קורס פיקודי  יתרו •

 דרישות מהמועד שיזכה בתפקיד .4

ימים באחד מבתי הספר להכשרת   5עמד שיזכה בתפקיד יהיה חייב לעבור בהצלחה קורס פקחים מסייעים בן והמ •

מאבטח רמה א' וכל קורס  לת בוחן כושר בהתאם לדרישות למ"י, הכוקחים מסייעים שאושרו ע"י חטיבת האבטחה בפ

 קבלת התפקיד.  שנה מיום תוך  –או השתלמות נוספות המחויבים ע"י המשרד לביטחון פנים 

 מועמדות: אופן הגשת  .5

מנהלת   ס.-לגב' זהר ירדן למשרה םוונטיירלומסמכים  תחיים, תעודו במשרה יגיש בקשה בצירוף קורות   ןהמעוניי 

ף קשה ללא צירוב   .10:00 : שעה  ,21/12/2022  ליוםעד   zohar@deiralasad.muni.ilכתובת מייל:  ,-ששאבי אנומ

 ופונה לנשים וגברים כאחד.   תמתייחס  ךזכר, אהמודעה נוסחה בלשון  תעודות מתאימים לא תידון.מסמכים ו

 

 

 

 

 

 

 

 כבוד רב, ב

 קאסם אסדי 

 ראש המועצה 


