
 

 
 אגף משאבי אנוש        

 82/8/82  כ"א  -פנימי חיצוני/מכרז 
 פקח/ית מסייע/ת ביחידת השיטור העירוני

 כפיפות :
 .למנהל אגף תנועה, שילוט, פיקוח ושיטור עירוני

 
 תיאור התפקיד:

  ביצוע פעולות מניעה, הרתעה ואכיפה בתחום עבירות איכות חיים כמוגדר בסל העבירות של המשרד
  .ון פנים, בתפיסת ההפעלה הכוללת של מערכי האכיפה העירונייםלביטח

 יישום מדיניות עירונית ושמירה על הסדר הציבורי. 

 אכיפה וסיוע למניעת אלימות. 

 .הכרת חוקי העזר העירוניים ואכיפתם 

 .הכרת חוקי העזר לתנועה וחנייה ואכיפתם 

 
 תפקיד:תנאי סף ל

 השכלה:
  ת בגרותתעודאו  שנ"ל לפחות 21בעל/ת תעודת.  

 
 ניסיון מקצועי:

 .עדיפות לניסיון מקצועי בתחום העיסוק של המשרה 

 
 :שות תפקיד מיוחדותדרי

  יתרון. – א/משטרה/שב"כקצינים בצבקורס פיקודי או קורס בוגר/ת 

 ימים באחד מבתי הספר להכשרת פקחים  5ים בן של קורס פקחים מסייעלחה מעבר בהצ
במ"י, הכולל בוחן כושר בהתאם לדרישות מאבטח רמה בטחה בת האמסייעים שאושרו ע"י חטי

שנה מיום קבלת תוך  –שרד לביטחון פנים ת המחויבים ע"י המא' וכל קורס או השתלמות נוספ
 התפקיד.

  יישומי ה סיון בעבודה עם וניידע  –יישומי מחשבOFFICE. 

  רישיון נהיגה דרגהB .בתוקף 

 ראלכוננות בלילות, בסופי שבוע ובחגי יש בודה בשעות לא שגרתיות, ביצוע תורנותע. 

 רקים אישור ובדיקה של היועץ המשפטי של הרשות או מי מטעמו כי המועמד עומד בדרישות פ
, בעל 1122 –התשע"א עירוניים ברשויות המקומיות לחוק לייעול האכיפה והפיקוח ה ג' ו ד'

 לחוק. 21ר בפרק ג' וכי הוא עומד בתבחינים הקבועים בסעיף תעודת פקח עירוני כאמו

  להסמיכו מטעמים של שלום הציבור או ביטחון הציבור, אישור ממשטרת ישראל כי אין מניעה
 ' ביטחון המידע.יחבאישור  –לרבות עברו הפלילי 

 
 

 כישורים אישיים:
 ות עם לחץ, יחסי אנוש ודדאמינות, יכולת עבודה בצוות עם גורמי פנים וחוץ, יכולת התמ

 .טובים, ייצוגיות, סמכותיות, יוזמה
 

 .011% היקף המשרה:
 .עפ"י הסכם ארצי המקובל ברשויות מקומיות שכר:

 
 .קליטת העובד מותנית באישור רמ"ד מיד"פ משטרת ישראל 

  קליטת העובד מותנית באישור המשרד לביטחון פנים לקבלת נשק, הכולל אישור רפואי בהתאם
 המשרד לביטחון פנים. לדרישות

 
 

רחובות, או באמצעות דוא"ל:  4קומה  2המסמכים יוגשו באופן אישי לאגף משאבי אנוש, רח' בילו  /
carmit_oh@rehovot.muni.il 

 00:11,שעה 0.4.2120, חמישיעד יום 
תיפסל על המועמד/ת לצרף תיעוד להוכחת דרישות התפקיד ומועמד/ת שלא י/תצרף תיעוד 

 על הסף. ו/המועמדות
 מיועדת לנשים וגברים כאחדמודעה זו 

 


