
 

 

 לשכת ראש העיר 
 2022יולי  07 חמישי יום

 מכרזים   0591

 19/2022מכרז חיצוני מס' ע 
 דרושים/ות

 
 . פקחים מסייעים )שיטור עירוני( (5חמישה ) תואר התפקיד:  :תיאור המשרה

 )כ"א(.  100% המשרה:  היקף
 (. 8 - 5) מנהלידירוג ודרגת המשרה: 

 .מנהל חירום ובטחון   כפיפות: 
 

 : תיאור התפקיד
 לחוק 'ד פרק להוראות בהתאם מסייע והוסמך כפקח שאושר הייעודית העירוני הפיקוח ביחידת עירוני פקח

והפיקוח לייעול )הוראת שעה(, התשע ברשויות העירוניים האכיפה  "  -2011א"המקומיות  "(,  החוק)להלן: 
המקומית, במסגרת   הרשות  סמכות שבתחום ותקנות של חוקים ואכיפה פיקוח פעולות ביצוע על האחראי

 התפקיד:  אלימות. עיקרי בפעולות למניעת ישראל למשטרת סיוע העירוני, וכן האכיפה מערך פעילות
 
 סל"ב וכמוגדר המקומית שבתחום שיפוט הרשות ותקנות חוקים של ואכיפה פיקוח פעולות ביצוע .1

 .העירוני  האכיפה מערך פעילותלעניין  "העבירות
 .המקומית ובמתקני הרשות הציבורי נייחת וניידת במרחב ואבטחה שמירה .2
 .החוק אלימות, בהתאם להוראת למניעת בפעולות  ישראל למשטרת סיוע .3
 

 דרישות הסף:
 . אזרחות ישראלית

 לימוד או תעודת בגרות )לפחות(.   12: השלמת השכלה 
 :  ניסיון מקצועי

ניסיון מקצועי קודם בתחום המשרה.    עדיפות לבעלי  כוחות   יתרון תינתן  של  פיקודי  לבוגרי קורס  יינתן  
 הבטחון )צה"ל, משטרת ישראל, שרות בטחון כללי, שב"ס(. 

 להכשרת הספר באחד מבתי ימים 5 בן מסייעים פקחים קורס של כל מי שייבחר, יידרש לעבור בהצלחה
ידי חטיבת האבטחה של מ"י, הכולל בין היתר בוחן כושר הנדרש למאבטח -שאושרו על מסייעים פקחים

 קבלת מיום שנה תוך – פנים לביטחון המשרד י"נוספים, מחויבים ע השתלמות ו/או קורס רמה א', וכן, כל
 . התפקיד

 
 : דרישות נוספות

 בדרישות עומד כי המועמד מי מטעמו העירייה או של המשפטי היועץ של ובדיקה אישור :יועץ משפטיאישור  
ו ג'  ג' לחוק, וכי ד' לחוק, בעל תעודת פקח עירוני, כאמור  -פרקים   הקבועים בתבחינים עומד הוא בפרק 

 לחוק.   10בסעיף 
 ביטחון או הציבור שלום ד שללהסמיך את המועמ מניעה אין כי ישראל ממשטרת : אישוראישור משטרה

 המידע )יחב"מ(.  ביטחון יחידת הפלילי באישור הציבור, לרבות עברו
החוק,  בהתאם להוראות נוספים, יובהר, כי   כשירות : מבלי לגרוע מן האמור בדבר תנאיהיעדר רישום פלילי 

 הציבור שלום של  מטעמים מסייע מניעה להסמיך את המועמד כפקח אין כי בכיר  משטרה קצין אישור נדרש
 הפלילי.   עברו בשל ביטחון הציבור, לרבות או

 הרפואית. כשירות  בדבר מורשה תעסוקתי מרופא אישור :אישור רפואי
 : שליטה בעברית ובערבית. שפה

 .  office: היכרות עם חבילת יישומי מחשב
 : דרגה ב'. חובה.  רישיון נהיגה

 
 : לתפקידמאפייני העשייה הייחודיים 

טובים, ייצוגיות,   אנוש לחץ, יחסי עם התמודדות וחוץ, יכולת פנים גורמי עם בצוות  עבודה אמינות, יכולת
עבודה יוזמה,  )כולל,ביצוע לא בשעות סמכותיות,  וחגים(,   כוננות  תורנות שגרתיות  שבוע  בסופי  בלילות, 

 . )מדים( ייחודי בלבוש פעילות
 

 : ובדיקתן אופן הגשת המועמדות 
 יש לצרף לבקשה קורות חיים מפורטים, כולל תאריכים . •
לקורות החיים יש לצרף את המסמכים הבאים: צילום תעודת זהות, תעודות השכלה ו/או הכשרה  •

הכוללים   קודמים  עבודה  ממקומות  העסקה  אישורי  רפואיים,  אישורי  מקצועית/השתלמויות, 
 תאריכי העסקה מלאים, היקפי משרה , פירוט ניסיון קודם. מומלץ לצרף המלצות בכתב. 

 שלא בהתאם לאמור לעיל, לא יטופלו.  טופסי מועמדות שיתקבלו •



 

 

מועמדים מתאימים יידרשו לחתום על הצהרה בדבר היעדר ניגוד עניינים או קרבת משפחה לעובדי  •
 עירייה או נבחרי ציבור, ולאחר מכן, יזומנו לראיון בפני וועדת קבלת עובדים.

לצרכיה • בהתאם  ויהיה  העירייה  בתקציב  מותנה  בפועל,  המשרה  זה, מובהר,  .  איוש  בשלב  כי 
והמשך העסקת המועמדים   31.10.2022  -ידי המשרד לביטחון פנים עד ל-המשרות מתוקצבות על

 . שיקלטו יהיה בכפוף להמשך העמדת תקציב מטעם המשרד
 . העירייה תהיה רשאית לבצע הליך מיון מוקדם בין מועמדים מתאימים, טרם זימון לראיון אישי •
 נוסחת בלשון זכר רק לשם הנוחות. משרה זו מופנית לגברים ולנשים ומ •
בקרב   • כנדרש  מיוצגת  שאינה  הולם  לייצוג  הזכאית  לאוכלוסייה  המשתייך  למועמד  תינתן  עדיפות 

 עובדי הרשות המקומית, אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.
 

 מועדים ומען להגשת ההצעות ולבירורים 
 . הצעות שיוגשו באיחור, לא ייבדקו.  12:00שעה:    18.7.2022  -וא עד להמועד הסופי להגשת הצעות ה  •
 . kohadam@rahat.muni.ilאת ההצעות ניתן להגיש במשרד משאבי אנוש, או בדוא"ל:  •

 . 08-9914932, פקס'   08-9914858,  08-9914804לבירורים: טל':  •
 
 

 בכבוד רב  
 

 פאיז אבו צהיבאן 
 ראש העיר 

 


