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 עיריית מעלה אדומים

 דרוש/ה
 

 מפקח סיוע בשיטור העירוניתפקיד: 
 

 משרה מלאהחלקיות: 
 

 :תיאור תפקיד
ביצוע עבודות פיקוח ברחבי העיר המתבססות על חוקי העזר העירוניים, השתלבות במערך 

צהריים  השיטור העירוני, הכוללת עבודה בניידת שיטור, עבודה צמודה לשוטר בשעות הבוקר,
והלילה )כולל שבתות וחגים( בהתאם לתכנית עבודה ובהתאם לצרכים. טיפול באמצעות מתן 
התראות וברירות קנס למגוון רחב של עבירות על חוקי העזר העירוניים בתחומי איכות החיים 
כגון השלכת פסולת, השלכת חומרי בניין, אי פינוי צואת כלבים, כלבים משוטטים, השחתת 

רי, מניעת עישון ועוד. ריכוז ברירות הקנס והכנתם לקראת דיונים בבית הדין רכוש ציבו
המקומי. מיגור תופעות פליליות ואכיפת סדר ציבורי בתוקף סמכות של העירייה ומשטרת 

 ישראל. אבטחת אירועים עירוניים עפ"י הצורך.
 

 :דרישות התפקיד
 .שירות צבאי מלא -
 אישור על היעדר רישום פלילי. -

 שנות לימוד. 12 –תיכונית מלאה השכלה  -

נכונות לעבודה בפיצול משמרת ביום, וכן עבודה בשעות הערב והלילה, כולל שבתות  -
 וחגים.

 כושר גופני תקין. -

 יכולת התמודדות במצבי לחץ ועבודה מול קהל. -

 חובה. רצוי קטנוע, או נכונות ללימוד נהיגה על קטנוע. –רשיון נהיגה ב'  -

 במסגרת העבודה ומטעם העבודה. חובה לנשיאת נשק אישי -

 יכולת הבעה בכתב ובע"פ. -

 העבודה במדים מלאים. -

 
 . קבלת העבודה מותנית בביצוע בהצלחה "קורס פקחים רב 1: הערה

 תכלתיים" והשלמת קורס "פקח מסייע" של המשרד לביטחון פנים.                  
                  

 ודה למשך שנתיים לפחות.. תידרש התחייבות לעב2            
 

 ניתן להגיש לאגף משאבי אנוש,  תעודות ואישורים ,קורות חייםמועמדות בכתב בצירוף 
 .9.12.2018-( עד ל)יש לציין את שם המשרה hdana@mam.org.il או למייל  20ת.ד 

 
 הערות:

בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה וכן להיפך כל מקום בו מפורט תיאור התפקיד  .1
 .1988 –לחוק שיוויון בעבודה התשמ"ח  8זאת בהתאם להוראות סעיף 

התפקיד מתאים למועמדים עם מוגבלות העומדים בתנאי הסף מכח חוק שיוויון  .2
 .15, תיקון מס' 1998 –זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 

מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה של  היעדר הרשעה בעבירת -רישום פלילי  .3
 2001-עברייני מין במוסדות מסויימים, תשס"א

העירייה אינה מתחייבת לקבל הצעה כלשהי והיא שומרת על זכותה להפסיק בכל  .4
 עת את הליכיו של מכרז זה, זאת בכל שלב משלביו.
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