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 ני ושיטור עיר פיקוח   יחידת מנהל

 2022/41וני/פנימי יצמכרז ח 

 

 ה בזאת על משרה פנויה כלהלן:  ד מודיעהמועצה המקומית דיר אלאס

  :הפרטי המשר .1

 ( שיטור עירוני)העירוני מנהל יחידת הפיקוח העירוני הייעודית במערך האכיפה    :שם המשרה

ואכיפה   אחריות על ביצוע פעולות פיקוח , דית במערך האכיפה העירוניעוייניהול יחידת הפיקוח העירוני ה :אור התפקידית

  וכן סיועסמכות הרשות המקומית במסגרת פעילות מערך האכיפה העירוני חוקים ותקנות בתחום  של

לשמור על סדר היום הציבורי, תחושת הביטחון  למשטרת ישראל בפעולות למניעת אלימות, זאת במטרה 

   ם של תושבי העיר ברשות המקומית.יחי ה  איכותהאישי ושיפור 

 : עיקרי התפקיד

 העירוני ברשות המקומית. ודית במערך האכיפה יקוח העירוני הייעחידת הפהול י ניא.

חוקים ותקנות בתחום סמכותה של הרשות  פיקוח, אכיפה והרתעה בעבירות על  ביצוע פעולות מניעה,ב. 

 העירוני. יפה  רך האכלות מעוכמוגדר בסל העבירות לעניין פעי  המקומית

 חידה. הנחיה מקצועית והכשרה לפקחים ביג. 

 וג פקחי היחידה מול גורמי החוץ. ייצד. 

 חומי אחריות: ת

 ניהול יחידת הפיקוח העירוני הייעודית במערך האכיפה העירוני ברשות המקומית. 

 חום  מניעה, פיקוח, אכיפה והרתעה בעבירות על חוקים ותקנות בת ת פעולו ביצוע

 ן פעילות מערך האכיפה  ל הרשות המקומית וכמוגדר בסל העבירות לענייתה שסמכו

 .  ייצוג פקחי היחידה מול גורמי החוץ  הנחיה מקצועית והכשרה לפקחים ביחידה.  העירוני.

 100% :שיעור המשרה

   38-40  / 8-10 -גה רד ,מח"ר/ דירוג מנהלי :תנאי העסקה

 מנכ"ל הרשות  ראש הרשות המקומית אובכפוף להחלטת  כפיפות:

 

 תנאי סף:  .2

שקיבל הכרה מהמחלקה  או להשכלה גבוהה בעל תואר אקדמי ראשון שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה  : השכלה

לחוק ההנדסאים והטכנאים   39בהתאם לסעיף  נאי מוסמך הנדסאי או טכ  או ; אקדמיים בחוץ לארץלהערכת תארים 

 רה יורה"( לפי אישור הרבנות הראשית לישראל.  נות )"יויכות לרבתעודת סמ  או. 2012 -המוסמכים, התשע"ג

ת  לפחושלוש בחינות ומעבר   21בכולל, שש שנים לפחות אחרי גיל  אובתכנית מלאה בישיבה גבוהה  אישור לימודים  או

ת הרבנות הראשית לישראל )שתיים משלוש הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני איסור  נות שמקיימבחי ל הוך מכלומת

 .  והיתר(

 : ניסיון מקצועי

 שנים לפחות בתחום העיסוק של המשרה.  4מקצועי של ניסיון   –עבור בעל תואר אקדמי או השכלה תורנית

 אמור לעיל.  שנות ניסיון כ 5 –עבור הנדסאי רשום 

 נות ניסיון כאמור לעיל. ש 6 –עבור טכנאי מוסמך 

 ניהולי: ןניסיו

 ישירה  תבעל ניסיון ניהולי של שנתיים לפחות בניהול צוות עובדים בכפיפו 
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 בתוקף   Bדרגה  י ישראל היגה רישיון נ  :תורישיונותעודות 

                    ר כי אין מניעה כיין משטרה בבהתאם להוראות החוק נדרש אישור קצ .רישום פלילי העדר :תנאי כשירות נוספים

 בור, לרבות בשל עברו הפלילי.  ציבור או ביטחון הצימטעמים של שלום הלהסמיכו כפקח מסייע 

 . ניםלביטחון פ שיאת נשק ממשרדוקף על נאישור בתיתרון למחזיקים ב             

 

 :(דרישות נוספות) קריטריונים ואמות מידה .3

 אישור מרופא מורשה בדבר כשירות הרפואית לתפקיד. א.

 לית.תושב קבע או בעל אזרחות ישרא ב.

 . יתרון לדוברי ערביתה העברית, טה בשפשלי –שפות  ג.

 ידע וניסיון בעבודה עם יישומי האופיס.  –יישומי מחשב  ד.

 . שטרה/שב"כקורס פיקודי או קורס קצינים בצבא/מיתרון  ה.

 וע ובחגי ישראלתורנות כוננות בלילות, בסופי שבגרתיות, ביצוע עבודה בשעות לא ש ו.

 

 יזכה במכרזדרישות מהמועד ש .4

 ים אלה:המועמד שיוכרז כזוכה במכרז ויקבל כתב מינוי יהיה חייב לסיים בהצלחה קורס  א.

 תפקיד. ל ומיום קבלת פקחים עירוניים תוך שנה  קורס ב.

האבטחה במ"י, הכולל   ימים באחד מבתי הספר להכשרת פקחים מסייעים שאושרו ע"י חטיבת 5קורס פקחים מסייעים בן   ג.

תוך   –ע"י המשרד לביטחון פנים ת המחויבים פ רמה א' וכל קורס או השתלמות נוסר בהתאם לדרישות מאבטח בוחן כו ד.

 שנה מיום קבלת התפקיד. 

 

 : עמדותמואופן הגשת  .5

מנהלת משאבי   ס.-לגב' זהר ירדן למשרה םרלוונטייומסמכים  תחיים, תעודו יגיש בקשה בצירוף קורות    במשרה ןניי המעו 

סמכים  קשה ללא צירוף מב   .12:00 : שעה  ,21/12/2022 ליוםעד    il.muni.zohar@deiralasad  : כתובת מייל,-אנוש

 ת מתאימים לא תידון.דותעוו

 פונה לנשים וגברים כאחד. ו  תמתייחס ךזכר, אהמודעה נוסחה בלשון 

 

 

 

 

 כבוד רב, ב

 

 ראש המועצה 
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