
 

 

 
 לתפקיד פקח חנייה וחוקי עזר   01/20201מספר   פומבימכרז 

 אגף תפעול  היחידה:  

 פקח חנייה וחוקי עזר ברשות  תיאור המשרה:  

דרגת המשרה  
 ודירוגה:  

 5-8מנהלי 

 100%משרות *  2 היקף העסקה:  

 פומבי  סוג המכרז: 

 תיאור תפקיד: 
 : ייעוד

 .העזר העירוניים ושמירה על הסדר הציבוריפיקוח על אכיפת חוקי 

 :פירוט הביצועים והמשימות העיקריות, כנגזר מתחומי האחריות

 :. בקרה ואכיפה של חוקי העזר העירוניים1

 רישום התראות על הפרת חוקי העזר העירוניים  . א

 הפעלת סנקציות על הפרת חוקי עזר עירוניים  . ב

  .החוק מול בעלי עסקיםביצוע סיורים בכל שעות היממה, לאכיפת  . ג

  .ביצוע פעילות פיקוח, בשיתוף עם אגף ההנדסה . ד

  .ביצוע ביקורות על מפגעים בחצרות בתים .ה

  .ביצוע פעילות אכיפה כנגד בעלי כלבים העוברים על החוק  . ו

פיקוח על הצבת דוכנים ורוכלים בשטח הרשות המקומית על פי המותר בחוק,   .ז

  .וטיפול משמעתי במידת הצורך

  .על פרסום מודעות והדבקתן וטיפול בעוברים על החוקפיקוח  . ח

 .מתן עדויות בבתי משפט, בנושאים הקשורים לתחום אחריותו .ט

 ). בקרה ואכיפה של חוק עזר חנייה )העמדת רכב וחנייתו2

 ביצוע סיורים בכל שעות היממה, לפיקוח על החנייה ותקינותה . א

  .רישום דו"חות חנייה וברירת קנס . ב

  .יה למחשבהזנת דו"חות חני . ג

דיווח לממונה על ליקויים באמצעי החנייה הציבוריים ובנלווה אליהם )שילוט, אמצעי   . ד

 .)תשלום וכיוצ"ב

 . שמירה על הסדר הציבורי:3

  .איתור מפגעים בשטח הרשות, דיווח וטיפול בהם . א

 ביצוע עבודות שמירה ו/או סדרנות על פי הנחיית הממונה  . ב

 תנאי סף: 
 מקצועיות השכלה ודרישות  .1

תעודה שוות ערך המוכרת ע"י המל"ג וזאת על   או תעודת בגרות  או שנות לימוד  12   . א

)יש לצרף תעודה / מסמכים   1958פי הקבוע בחוק המועצה להשכלה גבוהה, תשח"י 

 המעידים על עמידה בדרישה זו(. 

 

 דרישות נוספות  .2

 )בעתיד ייתכן גם בסופ"ש(   'ו -'העבודה הינה במשמרות בימים א  . א

   )יש להציג רישיון בתוקף( בתוקף  קטנוע רישיון נהיגה   . ב

 טופס ניתן לקבל במשאבי אנוש(.   –)יש לצרף תצהיר ללא הרשעה פלילית  . ג

 עברית ברמה גבוהה  . ד

מאפייני עשייה  
 ייחודיים לתפקיד: 

 נכונות לשעות עבודה גמישות.  . א
 ייצוגיות מול התושבים ובעלי עסקים  . ב

 ל/ת מחלקת פיקוח עירוני מנה כפיפות:  



 

 

 
 דגשים: 

בקשה שתוגש ללא תעודות/ אישורים רלוונטיים לרבות צירוף קורות חיים וטופס הצהרה על קרובי משפחה   .1

    לא תידון.   –/ נבחרי ציבור  המועצה בקרב עובדי  

 בכל מקום בו נאמר בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה ולהיפך.   .2

 עפ"י חוות דעתו של הממונה הישיר.  , במסגרתה יבחנו כישוריו/ה שנתייםזוכה במכרז יתקבל/ת לתקופת ניסיון של   .3

 
 הנחיות להגשת מועמדות: 

מידה שהתואר  ב) בצירוף תעודות השכלהמעודכנים בשפה העברית     להגשת מועמדות למשרה, יש להעביר קורות חיים
המקובלים   גבוהה  שכלה  לתארי  שקילות  על  החינוך  במשרד  תארים  להערכת  הועדה  אישור  לצרף  יש  מחו"ל 

( ומסמכים המעידים על הניסיון הנדרש וכל חומר רלוונטי נוסף בצרוף מסמך הצהרה על קירבה באוניברסיטאות בארץ
 . 12:00בשעה  2021/04/20עד ליום  drushim@gantik.org.il  משפחתית המצ"ב לכתובת מייל 

או הצעות שאליהן לא יצורפו המסמכים הדרושים, לא ייענו. מועמדים שיעמדו  \ הצעות שאינן עונות על דרישות המכרז ו
שר המועצה רשאית לזמן בפני ועדת הבחינה את  בתנאי הסף יבחנו גם בשים לב ליתרונות שצויינו במסגרת המכרז, כא 

 המועמדים המתאימים ביותר. 
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 תאריך: ___________.

 
 

 
 לכבוד 

 משאבי אנוש. אגף 
 
 

 שלום רב,
 

 הצהרה על קרובי משפחה המועסקים במועצה המקומית גני תקווה 
 
 

 :_____________ת. ז.     שם ומשפחה: ____________
 

 ________________. מועמד/ת למשרה:   ____________________כתובת:  
 
 

 : )נא להקיף את הנכון( מצהיר/ה בזאת
 יש / אין לי קרובי משפחה במועצה. .1

 יש / אין לי קרובי משפחה החברים בוועד עובדים. .2

 יש / אין לי קרובי משפחה בתפקיד נבחרי ציבור במועצה. .3
 

המועסק/ת במידה והצהרת שיש קרבי משפחה נא לציין את הפרטים הבאים אודות  
 במועצה.

 
 תפקיד אגף / מחלקה  קרבה שם פרטי ומשפחה  
1     
2     
3     
 
 

 חתימת המועמד: _____________. 
 

 
בן זוג, הורה, בן, בת ובני זוגם, אח או אחות וילדיהם , גיס, גיסה, דוד, דודה, חותן, חותנת,  *"קרוב משפחה": 

 לרבות חורג או מאומץחם, חמות, חתן, כלה, נכד או נכדה,  

 


