
 

 

 לשכת ראש העיר
 2023פברואר  07שלישי  יום

 מכרזים  0556

 הקמת מאגר פקחים מסייעים )"שיטור עירוני" 2/2023קול קורא מס' ע/
 )פרסום נוסף( ים/ותדרוש

 
 .("שיטור עירוני")פקח מסייע  תואר התפקיד:  :יאור המשרהת

 .)כ"א( 100% המשרה: היקף
 .(8 - 5) נהלימ :משרהירוג ודרגת הד

 
 כללי

עיריית רהט מעוניינת לפתח ולחזק את מערך השיטור העירוני, זאת כחלק משיפור השירות לתושבים, 
הגברת האכיפה בתחום העיר ותחושת הביטחון האישי. בשלב הראשון, עיריית רהט מעוניינת בקליטה 

  ( פקחים מסייעים, עם אפשרות להגדיל את מספרם בעתיד )בכפוף לקיומו של תקציב(.7של שבעה )
 

לשם כך, העירייה פונה לתושבי העיר המעוניינים להיקלט בעתיד לעבודה בעירייה בתפקיד המאתגר של 
פקח מסייע בשיטור העירוני, להציג את המועמדות שלהם לתפקיד. פרטי מועמדים מתאימים יועברו 

קבלת  ידי המשטרה, יזומנו לראיון בפני וועדת-לאישורה של משטרת ישראל. מועמדים שיאושרו על
 .של עיריית רהט עובדים

 
פרטי מועמדים אשר לא יקלטו בשלב הראשון, יכללו במאגר הפקחים המסייעים של העירייה. ככל 
שבעתיד יתווספו תקנים חדשים או יתפנו תקנים קיימים, העירייה תהיה רשאית לפנות למועמדים 

 הרשומים במאגר הפקחים המסייעים ולהציע להם להיקלט לתפקיד פקח מסייע בשיטור העירוני. 
 

 : התפקידתיאור 
 האכיפה לייעול לחוק בהתאם מסייע כפקח והוסמך שאושר הייעודית העירוני הפיקוח ביחידת עירוני פקח

 ביצוע על האחראי"(, החוקן: "להל) -2011א"תשעת )הוראת שעה(, ההמקומיו ברשויות העירוניים והפיקוח
 מערך פעילות במסגרתת, המקומי הרשות סמכות שבתחום ותקנות חוקים של ואכיפה פיקוח פעולות

 : ובאתר העירייה תיאור מלא של התפקיד ניתן למצוא בקישור ל.ישרא למשטרת סיוע וכןי, העירונ האכיפה
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 להכשרת הספר מבתיד באח ימים 5 בן מסייעים פקחים קורס של בהצלחהכל מי שייבחר, יידרש לעבור 
, הכולל בין היתר בוחן כושר הנדרש ידי חטיבת האבטחה של משטרת ישראל-על שאושרו מסייעים פקחים

 שנה תוך – ידי המשרד לבטחון לאומי -ם למחויביפים, נוס השתלמות אוו/ קורס כללמאבטח רמה א', וכן, 
 .התפקיד קבלת מיום

 
 את המסמכים הבאיםלהגיש המעוניינים מתבקשים 

 .קורות חיים 
 .צילום תעודת זהות 
  לימוד או תעודת בגרות )לפחות(.  12השלמת תעודה בדבר 

  טחוןיפיקודי של כוחות הבתעודות בדבר הכשרה בתחום )בעיקר, בוגר קורס . 
 הרפואית כשירות בדבר מורשה תעסוקתי מרופא אישור. 
  (דרגה ב') רישיון נהיגהצילום . 

 
 מען להגשת ההצעות ולבירוריםמועדים ו

 עד למועד זה, העירייה תהיה רשאית 16:00בשעה  31.8.2023רישום למאגר יהיה פתוח עד ליום ה .
 לפנות מעת לעת ובהתאם לשיקול דעתה, לאישור המועמדים שנרשמו אצל משטרת ישראל. 

  או בדוא"ל: משרד משאבי אנושניתן להגיש באת הפנייה ,Drushim@rahat.muni.il. 
  :08-9914932: ', פקס 08-9914858,  08-9914804טל': לבירורים. 
 
 כבוד רב ב
 

 עטא אבו מדיעם
 עיריית רהטראש 
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