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                                                                                                           235/21מכרז חיצוני מס' 

 לתפקיד: פקח שיטור משולב 
 :תיאור התפקיד

ביצוע פעולות לאכיפת חוקי עזר עירוניים ברחבי הרשות המקומית/ בכללם: רישוי עסקים, חניה, 

שמירת הסדר והניקיון, מניעת מפגעים, סיוע בהשלטת סדר, אבטחת אירועים מיוחדים, מענה וטיפול 

                                        בפניות ציבור העולות מקריאות המוקד.                                                  

שמירה ואבטחה נייחת וניידת במרחב הציבורי ובמתקני הרשות המקומית.                                                      

        ביצוע סיורים במטרה לאתר ולטפל בין היתר במקרים של הפרת הסדר הציבורי.                                 

                                           סיוע למשטרת ישראל בפעולות למניעת אלימות, בהתאם להוראות החוק.  

ביצוע סיורים משותפים עם משטרת ישראל.                                                                                     

                                                                                                              טיפול במפגעים ברשות.  

 דיווח לממונים על אירועים חריגים ציבוריים.

 השכלה:
 שנות לימוד לפחות או תעודת בגרות. 12

 דרישות התפקיד:
                                                                            למעבר בהצלחה של קורס פקחים.התחייבות 

 יתרון. -סוגר קורס פיקודי או קורס קצינים בצבא/ משטרה / שב"כ.

 מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:

                                      אמינות.                                                                                          

  יכולת עבודה בצוות עם גורמי פניו וחוץ.                                                                                        

                                                      יכולת התמודדות עם לחץ.                                                                     

            יחסי אנוש טובים.                                                                                                             

                                                                        ייצוגיות, סמכותיות, יוזמה.                                       

, סופי שבוע ובחגי ישראל.                                        24/7עבודה בשעות לא שגרתיות, ביצוע תורנות 

                                                                      היעדר רישום פלילי.                                                    

 תידרש בדיקת ניגוד עניינים.

 ניסיון מקצועי: 
שנה לפחות בתחום הביטחון.                                                                                            

          ון משמעותי.יתר -ניסיון באכיפת חוקי עזר

מנהל אגף הביטחון.                                                                                                      כפיפות:

                                                        .                                                                                             100% היקף משרה:

                                פקח.                                                                                                                          מעמד:

                                                                                                על פי הסכם קיבוצי.               שכר:

                + 8-5מנהלי  דרגה:

 , באמצעות טופס מקוון באתר בראש הדף.12:00בשעה  2021ביולי 30הגשת מועמדות עד לתאריך 

                                                                     -חובה לצרף אסמכתאות על עמידה בתנאי הסף 

            קורות חיים.                                                                                                                  

                                                                              תעודות השכלה.                                           

–אישורי העסקה הכוללים תאריכי העסקה מלאים ,היקף משרה, פירוט עיסוק בתפקיד , ניסיון ניהולי 

 בהתאם לדרישת המכרז .
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ון. ככל שלא בקשות שתתקבלנה במשרדי אגף משאבי אנוש לאחר המועד האמור, לא תובאנה בחשב

יוגשו המסמכים הנדרשים להוכחת עמידה בתנאי הסף, יראו את המועד/ת כמי שלא עמד/ה בתנאי 

 הסף.

 המכרז פונה לגברים ולנשים כאחד ומנוסח בלשון זכר לצורך הנוחות בלבד.

 

 אגף משאבי אנוש

 

 

 


