
 
 
  2220/132 מכרז פומבי 

  חניה וחוקי עזר ת יפקח/
 

פיקוח עירוני לאכיפת חוקי העזר העירוניים המיועדת לשמירה על הסדר    תואר המשרה
 ציבוריה

 5-8מנהלי  מתח דרגות

 100% היקף משרה
 תיאור התפקיד

 
 שמירה על הסדר הציבורי 

 בקרה ואכיפה של חוקי העזר העירוניים 
  הפרת חוקי העזר העירונייםרישום התראות על 

 ביצוע סיורים בכל שעות היממה, לאכיפת החוק מול בעלי עסקים 

 ביצוע פעילות אכיפה כנגד בעלי כלבים העוברים על החוק 

  (העמדת רכב וחנייתו)בקרה ואכיפה של חוק עזר חנייה 
 איתור ופיקוח על מפגעים בישוב 

 מעקב אחרי ביצוע עבודות קבלניות בישוב 
  דו"חות חנייה וברירת קנסרישום 
 מתן עדויות בבתי משפט, בנושאים הקשורים לתחום אחריותו 

 איתור מפגעים בשטח הרשות, דיווח וטיפול בהם 
 הזנת דוחות חניה למחשב 

 מטלות משרדיות 
 ה הישירכל מטלה שתוטל ע"י הממונ 
 

 

 תנאי סף 
 שנות לימוד 12 השכלה

 העובד יחויב לעבור הכשרות רלוונטיות לצורך הסמכתו לתפקיד 
 ניסיון מקצועי

 
 יש להציג אישור -בעל/ת ניסיון בהדרכת ילדים ובני נוער 

 מנהל אגף תפעול  כפיפות

 ייצוגיות אל מול תושבים ובעלי עסקים  דרישות נוספות 
 שרותיות 
 ייצוגיות ויחסי אנוש טובים 

  ידיעת השפה העברית 
  רישיון נהיגה בתוקף 

  רישיון לאופנוע יתרון 

  יישומי מחשב היכרות עם תוכנות ה-  OFFICE  

 אסרטיביות ויכולת אכיפה 
 אמינות ומהימנות אישית 
 היעדר הרשעה בעבירה שבנסיבות העניין יש עמה קלון 

   עבודה במשמרות כולל שעות אחר הצהרים, ימי שישי וערבי חג 
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 מסמכים שיש לצרף

 טופס שאלון למועמד )ניתן להוריד באתר( •
 קורות חיים •
 תעודות המעידות על השכלה וניסיון •
 צילום תעודת זהות •
 

עונות על דרישות המכרז או הצעות שלהן לא יצורפו תעודות הצעות שאינן 

 .ומסמכים נדרשים לא תובאנה לדיון בפני ועדת הבחינה

 
 המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ולנשים כאחד הבהרה מגדרית

תינתן עדיפות בקבלה לעבודה למועמדים מאוכלוסיות הזכאיות לייצוג  הערות

הולם, ובלבד שמועמדים אלו כשירים לתפקיד הנדון, וכישוריהם דומים 

 לכישוריהם של מועמדים אחרים לתפקיד 

 בברכה, 

 לין קפלן 
 ראש המועצה

 

 
 

 

 


