
 

 

 

04/04/2022 
 ,1979לתקנות העיריות )מכרזים לקבלת עובדים( תש"מ   3בהתאם לסעיף 

 עירוני על משרות פנויות לתפקיד פקח    המועצה המקומית ג'סר א זרקא  מכריזה בזה 

 .כל מקום בו מפורט תיאור התפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להיפך 

 :התפקיד ודרישות המכרזלהלן נתוני  

 :תיאור התפקיד 

 אכיפת חוקי עזר עירוניים וחוקי עזר חנייה .1

 .רישום התראות על הפרת חוקי העזר העירוניים 

 ..ביצוע סיורים בכל שעות היממה, לאכיפת החוק מול בעלי עסקים 

 .ביצוע ביקורות על מפגעים בחצרות הבתים 

 .ברים על החוק ביצוע פעילות אכיפה כנגד בעלי הכלבים העו 

 .פי המותר בחוק, וטיפול משמעותי במידת הצורך -פיקוח על הצבת דוכנים ורוכלים בשטח הרשות המקומית על 

 .פיקוח על פרסום מודעות והדבקתן וטיפול בעוברים על החוק 

 .מתן עדויות בבתי משפט, בנושאים הקשורים לתחום אחריותו 

 (ב וחנייתובקרה ואכיפה של חוק עזר חנייה )העמדת רכ  .2

 .ביצוע סיורים בכל שעות היממה, לפיקוח החנייה ותקינותה 

 .רישום דוחות חנייה וברירת קנס והזנתם למחשב 

 .(דיווח לממונה על ליקויים באמצעי החנייה הציבוריים ובנלווה אליהם )שילוט, אמצעי תשלום וכיוצ"ב 

 .שמירה על הסדר הציבורי  .3

 .וטיפול בהם איתור מפגעים בשטח הרשות, דיווח  

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

 .ידי הממונה -כל מטלה נוספת שתוטל על  .4
 :דרישות 

 :השכלה 

 .שנות לימוד או תעודת בגרות מלאה  12

 :דרישות מיוחדות 

 העדר רישום פלילי 

 .(עבודה במשמרת. )נכונות לעבודה בסופי שבוע וחגים 

 .בלתי שגרתיות   ובשעות עבודה במשמרות 

  הערבית    בשפה   מליאה שליטה  

 .חובה   -שליטה והיכרות עם תוכנות האופיס וסביבת עבודה ממוחשבת

 .עברית  דוברי שפות כגון:  

 .הופעה ייצוגית 

 רישיון נהיגה בתוקף חובה. 

 .יכולת הליכה ממושכת ברגל ובתנאי מזג אויר משתנים לצורך ביצוע העבודה 

 :נדרשים כישורים  

אמינות ומהימנות אישית, יחסים בינאישיים, יכולת ארגון ותכנון, יכולת תאום ופיקוח, סמכותיות ונשיאה 

 .באחריות, כושר התמדה, עמידה בלחץ ושחיקה, יכולת ייצוג הרשות המקומית בפני גורמים חיצוניים

 עירונימעמד: פקח  

 .משרה מלאה   100%היקף משרה:  

 מסלול קידום: מנהלי

 5-8גה: +דר 

 .תקופת ניסיון: חצי שנה 

 12:00, עד השעה 31.05.22מועד אחרון להגשת המועמדות חמישי  

 מועמדים שלא יעמדו בדרישות הסף ולא יצרפו מסמכים רלוונטיים הנדרשים במכרז לא יזומנו

 .שומרת לעצמה את הזכות לשלוח את מי מהמועמדים למבחני הערכה חיצוניים המועצה 

חייבת לקבל הצעה כלשהיא והיא שומרת על זכותה להפסיק בכל עת את הליכיו של מכרז זה, אינה מת המועצה 

 .זאת בכל שלב משלביו 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 לשליחת קורות חיים 

mikhrazimjisr@gmail.com 

 

 

 בברכה 

 מוראד עמאש 

 ראש המועצה 
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