
 

 

 

 מכרז לתפקיד פקח/ית רב תכליתי

 

 התפקיד אינו מוגדר בחקיקה.סוג תפקיד: 

 תכליתירב  ית /פקח :תיאור התפקיד

 ייעוד:

 בורי ואיכות החיים בכל שטחי המועצה, בדגש על אזור התיירותישמירה על הנקיון, הסדר הצ

 והביטחון מנהל יחידת הפיקוחל כפיפות:

 תחומי אחריות:

 פיקוח ואכיפה של חוקי העזר של המועצה .א

אכיפה של חוקי מדינה בתחום מניעת עישון ואיכות סביבה, עפ"י החלטת פיקוח ו .ב
 המועצה

 פיקוח ואכיפה של חוקים ותקנות בתחום רישוי עסקים .ג

 פיקוח ואכיפה של נושא החנייה .ד

  שמירה על הבטחון והסדר הצבורי .ה

 פירוט הביצועים והמשימות העיקריות, הנגזרים מתחומי האחריות:

 ת בתחומי נקיון, סדר ציבורי, איכות חיים ואיכות סביבהפיקוח ואכיפה של עבירו .א
 בכלי פיקוח ואכיפה: התראות, מתן קנסות, הוצאת צווים וכו' שימוש .ב
 הפעלת סמכויות פיקוח ואכיפה בהתאם לחוק .ג
 תעוד ואיסוף ראיות .ד
 מתן עדות בבית המשפט .ה

 דרישות סף: .1

 שנות לימוד, לפחות 12 .א

 ביצוע שירות סדיר/לאומי מלא .ב

 רישום פליליהיעדר  .ג

 עברית ברמה גבוהה .ד

 בתוקף שיון נהיגהיר .ה

 עבודה בשבתות וחגים/משמרות .ו

 אסרטיביות .ז

  :מקצועיניסיון  .2

 ניסיון בעבודה עם קהל 

 

 מאפייני עשייה ייחודיים בתפקיד .3

  עיקר עבודת האכיפה תתבצע באיזור התיירות: עבודה מול אוכלוסיית נופשים, מטיילים
 ותיירים

 ם היקף ומגוון עבירות גדול ועם סמכויות פיקוח ואכיפה שונות.יכולת התמודדות ע 
)אכיפה הן של חוקי עזר והן של חוקי מדינה בתחומים שונים, סמכויות רוחביות 

 וסמכויות ספציפיות לכל חוק, כל חוק גוזר סמכויות שונות(
 )עבודה בחוץ בתנאי מזג אוויר קשים )חום כבד 

 

 

 



 

 

 

 מכרז לתפקיד פקח/ית רב תכליתי

 

 , יחידת הפיקוחמנכ"לאגף  היחידה:

 תכליתירב  ית/פקח תואר המשרה:

 דרגת המשרה ודירוגה:
 

 משרה 100% היקף העסקה:

 פומבי סוג מכרז:

שמירה על הנקיון, הסדר הצבורי ואיכות החיים בכל שטחי המועצה,  תיאור תפקיד:
 בדגש על אזור התיירות

 תנאי סף וניסיון:

 12 שנות לימוד לפחות 

 יר / לאומי מלאביצוע שירות סד 

 )עברית ברמה גבוהה )ידיעת שפות נוספות, יתרון 

 בתוקף רישיון נהיגה 

 בריאות תקינה 

  אישור יועמ"ש הרשות כי לא הורשע בעבירה שמפאת חומרתה או
 נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש כפקח

 מוכנות לעבודה במשמרות, בסופי שבוע ובחגים 

 ניסיון בעבודה עם קהל 

ם כישורים ומאפייני

 אישיים

 ייצוגיות, אסרטיביות, סמכותיות 

  יכולת לנהוג באיפוק ,קור רוח וענייניות בסטואציות של עימות
 וקונפליקט

 יכולת לפעול ביסודיות ושיטתיות תוך הקפדה על פרטים 

 וביטחון מנהל יחידת הפיקוח כפיפות:

 מינהלה:

 :17.06.21 יום חמישי  מועד פרסום המכרז  

 12:00 בשעה 01.07.21חמישי  :יש עד יוםקורות חיים  יש להג  
 במייל לאילה בורבא מנהלת משאבי אנוש

  tamar.co.il-ko@ma  0186688-08או בפקס . 

  :בני בן שושן קב"ט ומנהל יחידת איש הקשר לעניין מכרז זה
 6688877-08הפיקוח  

 באופן מלא, שאלון זה ניתן  ישנה חובה למילוי שאלון למועמד
 להשיג באתר המועצה האזורית "תמר".

 
 **  ייענו רק המועמדים שיעמדו בדרישות התפקיד.

** כל מקום בו מפורט התפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה                          
 וההיפך.
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