
 

 

 

 שמעון בני אזורית למועצה

 2021-383 -מכרז מספר

 ה / דרוש

 רשותיפקח 

 : תיאור התפקיד

 איכות בתחום ואכיפה פיקוח, פיקוח על אכיפת חוקי העזר העירוניים ושמירה על הסדר הציבורי

פיקוח ואכיפת יישום של החקיקה הרלוונטית בתחום רישוי , המקומית הרשות ושיפוט הסביבה

 .עסקים

  :התפקיד דרישות

 המקומייםבקרה ואכיפה של חוקי העזר  .1

 של הרשות על הפרת חוקי העזרוהפעלת סנקציות ישום התראות ר. 

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

 עם אגף ההנדסה ביצוע פעילות פיקוח, בשיתוף. 

 ביצוע ביקורות על מפגעים בחצרות בתים. 

 איתור מפגעים בשטח הרשות, דיווח וטיפול בהם. 

 ביצוע פעילות אכיפה כנגד בעלי כלבים העוברים על החוק. 

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

 .משמעתי במידת הצורך

 משפט, בנושאים הקשורים לתחום אחריות מתן עדויות בבתי. 

 

 חנייהבנושא בקרה ואכיפה של חוק עזר  .2

 ביצוע סיורים בכל שעות היממה, לפיקוח על החנייה ותקינותה. 

 רישום דו"חות חנייה וברירת קנס. 

 הזנת דו"חות חנייה למחשב. 

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

 .)וכיוצ"ב

 

 .חקירות וביצוע בשטח שוטף פיקוח לרבות המקומית הרשות של אכיפה מדיניות ביצוע .3

 זיהום  ,ומחזור פסולתל: ש בתחומים הסביבה איכות בנושאי ותקנות חוקים ואכיפת פיקוח 

 .ועוד הניקיון שמירת  ,מסוכנים חומרים  ,אוויר זיהום  ,ושפכים מים

 הפקח שבאחריות בשטח לסיורים יציאה לקראת הנדרש הציוד כל הכנת. 

 ואיתור סביבתיים ומטרדים מפגעים איתור לשם , הפקח שבאחריות במרחב סיורים ביצוע 

 .אלה למפגעים הרלוונטיים הגורמים

 דוגמאות מסירת על להורות וכן בדיקה לשם דוגמאות נטילת או מדידות או בדיקות ביצוע 

 .אחרת בדרך בהן לנהוג או  ,לנכון שיראה לתקופה שמירתן על או מעבדה לבדיקת

 מפורטים דוחות כתיבת לרבות האיגוד בתחומי הסביבה איכות עבירות תיעוד. 

 לממונה והגשתם ממוחשבת למערכת ודוחות הסביבה איכות עבירות אודות נתונים הזנת. 

 האכיפה בהיבט באיגוד המתקבלות ציבור לפניות מענה מתן. 

 קנס חות"דו מתן. 



 

 

 או ,כאמור לעבירה הקשור אדם כל וחקירת ,הסביבה איכות לחוקי בניגוד עבירות איתור 

 .כאמור לעבירה הנוגעות ידיעות לו להיות שעשויות

 ועדים חשודים חקירת :זה ובכלל משפטיות תביעות הגשת לצורך כדין ראיות חומר איסוף, 

 העברתן לצורך ,העבירה לביצוע ששימשו וכלים ראיות ותפיסת חיפוש ,חשודים עיכוב

 .אישום כתבי הגשת לשקול המוסמכים לגורמים

 

 וגורמים נוספים, ומתן עדות בבתי משפט. הרשותיתתיאום עבודה עם התביעה  .4

 הרשותית התביעה מאת והנחיה שוטף תיאום. 

 משפט בבתי בדיונים עדות מתן. 

 וביוב מים תאגידי ,משטרה  ,ממשלה במשרדי המקצוע אנשי עם פעולה ושיתוף תיאום 

 .וברשות המקומית

 

 .אכיפה מבצעי וביצוע נוספים פיקוח גופי עם יאוםת .5

 ירוקה סיירת פקחי  ,ג"רט פקחי  ,ירוקה משטרה כגון (נוספים אכיפה גופי עם שוטף תיאום 

 ).ועוד הבריאות משרד של ורעלים נחלים ניטור פקחי  ,פתוחים ושטחים

 ל"הנ הגורמים כל עם מיוחדים אכיפה מבצעי וביצוע תיאום. 

 

 

 םבדיקה וליווי של הבקשות לקבלת רישיון עסק לעסקים חדשי .6

 בדיקת הבקשות והתכניות שצורפו לבקשה, כולל בדיקה במקום העסק. 

 אימות תכניות ההגשה מול המצב הקיים בעסק. 

  באזור העסק, בדיקת התאמה לדרישות ולהוראות הדין  (סניטרית)ביקורת תברואתית

  ם.הקיי

 מסירת עותק מדרישות הביקורת לבעלי עסקים והחתמתם על קבלת הדרישה. 

 מתן המלצות למתן/אי מתן רישיון. 

 המלצה על תנאים מוקדמים לפני מתן רישיון. 

 

 

 בקרת עמידת העסק בדרישות ובהוראות הדין הקיים .7

  בעסקים, בעקבות הגשת בקשה לחידוש רישיונות.עריכת ביקורות חוזרות 

 הכנת דו"ח ביקורת, כולל ביצוע בירורים להשלמת פרטים נדרשים.  

 .ניהול מעקב אחר המצב התברואתי, בעלות, מבנה ומהות העסק 
 

 יעוד פעילות הפיקוחת. אכיפת החוקים והתקנות, בהתאם להוראות הדין הקיים .8

  בשטחי הרשות המקומית.איתור עסקים חדשים טעוני רישוי 

  עריכת ביקורות בעסקים הנחשדים כפועלים ללא רישיון עסק, וטיפול בהתאם למצב ולחוק
  .הקיים

 .הכנת דו"ח מקדמי לשימוע לפני צו הפסקה מנהלי לעסקים 

 .הכנת טיוטות לכתבי אישום בצירוף ראיות וחוות דעת מקצועיות, עבור הלשכה המשפטית 

 וטיות.מתן עדויות בערכאות שיפ 

 .עריכת ביקורת בעסק אשר קיבל רישיון, והנפקת דוח דרישה לתיקון ליקויים 
 
  ביצוע כל משימה, מטלה או פרויקט בשגרה או בחירום, במסגרת עבודת המועצה על פי  .9

 .הנחיות הממונה הישיר    
 
 
 
 
 
 



 

 

   :השכלה   

 12  שנות לימוד או תעודת בגרות מלאה. 

 יתרון -תעודת טכנאי או הנדסאי. 
 

 :מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד

 ייצוגיות מול בעלי עסקים ומול גורמים נוספים ברשות המקומית.  

  שירותיות 

  סדר וארגון 

  אסרטיביות ויכולת אכיפה 

 עבודה בשעות בלתי שגרתיות ובשעות נוספות. 

  

 :נוספות דרישות

  עברית ברמה גבוהה. שפות נוספות בהתאם לצורך -שפות 

  היכרות עם תוכנות ה -יישומי מחשב-OFFICE. 

  בתוקף. –רישיון נהיגה 

 מנהל מחלקת רישוי עסקים ופיקוח. :כפיפות

 8-5 :מתח דרגות

 %100 :משרה היקף

 מידי :עבודה תחילת

נא לצרף לפניה עותק של תעודות, אישורים  0630..2021 -קורות חיים יש להעביר עד תאריך ה
 לניסיון מקצועי והמלצות. )פניה שתגיע ללא תעודות מתאימות לא תטופל( 

 כאן :ניתן להגיש בלינק

 
 .המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ולנשים כאחד

 .שווה במידה מוגבלות עם לאנשים גם מופנה המכרז
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