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, מכריזה בזה 1979 םלתקנות העירייה (מכרז לקבלת עובדים) תש" 3בהתאם לסעיף 
 משרות פנויות. 2ים על  -עיריית קרית 

 
 /ית מסייע/תתואר התפקיד:  פקח

 משרות) 2( משרה  %100:  היקף משרה
 

 .8-5דרוג מנהלי, מתח דרגות  דירוג ודרגה:
 

 תיאור התפקיד:
 ה על חוקי העזר העירוניים והחוקים בכללם.ה ואכיפבקר •
 בקרה ואכיפה של חוק עזר חנייה (העמדת רכב וחנייתו). •
 שמירה על הסדר הציבורי. •
 כל מטלה שתוטל ע"י הממונים. •
סיוע למשטרת ישראל בכלל משימות השיטור העירוני בתאום ובשיתוף פעולה  •

פוף לסמכויות עם משטרת ישראל, בהתאם לנהליה ובהתאם למפורט לעיל ובכ
 המוקנות להם על פי חוק.

 
 דרישות התפקיד:

 שנות לימוד או תעודת בגרות מלאה. 12בוגר  •
 לפחות). 07שרות צבאי מלא ( רובאי  •
 תעודת יושר. •
 יכולת לקבל רישיון לנשק. •
 סמ"ק, יתרון. 125ורישיון על אופנוע  2מה רישיון נהיגה ר •
יצול ועבודה במשמרות בוקר, תי שגרתיות, בסופ"ש, חגים ופבלעבודה בשעות  •

 צהריים,  ולילה.
 יחסי אנוש תקינים. •
 ייצוגיות אל מול תושבים ובעלי עסקים. •
 

במידה ולא יעמוד באחד מהם   הזוכה במכרז יצטרך לעמוד בתנאים כדלקמן:
 יצטרך להפסיק עבודתו.

 
 אישור המשרד לבטחון פנים. •
 קורס פקח מסייע בשיטור העירוני. •
 

 כישורים אישיים:
 יכולת התבטאות בכתב ובע"פ. •
 וסמכותיות., נאמנות אמינות •
 יחסי אנוש טובים ויכולת עבודה עם קהל.  •
 התמודדות עם מצבי לחץ, אסרטיביות ויוזמה. •
 

 מנהל מחלקת הפיקוח העירוני. כפיפות:
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כפוף לאישור משרד הפנים לתוכנית ואישור משטרת : תאריך תחילת עבודה
 קה.ישראל להעס

 
 המשרה מוצעת לנשים וגברים כאחד.

 
מועמדים העומדים בדרישות התפקיד יפנו בכתב באמצעות "שאלון למועמד" (את 
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