
 
 דרוש לאיוש משרת פקח/ית חנייה וחוקי עזר ברשות המקומית

 

 מועצה מקומית הר אדר  יחידה:

 לשכת מנכ"ל המועצה מחלקה

 מקומית הר אדרהמועצה ב פקח/ית חניה וחוקי עזר תיאור המשרה:

 שעות בחודש( 91) משרה 50% היקף המשרה:

 בדירוג המנהלי 5-7דרגה  המשרה  ירוגד

 יקוח על אכיפת חוקי העזר העירוניים ושמירה על הסדר הציבורי.פ • תיאור התפקיד:

 .בקרה ואכיפה של חוקי העזר של המועצה .1 תחומי אחריות

 .בקרה ואכיפה של חוק עזר חנייה )העמדת רכב וחנייתו( .2

 שמירה על הסדר הציבורי. .3

פירוט הביצועים 

והמשימות העיקריות, 

כנגזר מתחומי 

 האחריות:

 :י העזר העירונייםבקרה ואכיפה של חוק .1

 רישום התראות על הפרת חוקי העזר העירוניים. .א

 הפעלת סנקציות על הפרת חוקי עזר עירוניים. .ב

 .והווטרינר הרשותי ביצוע פעילות פיקוח, בשיתוף עם אגף ההנדסה .ג

 ביצוע ביקורות על מפגעים בחצרות בתים. .ד

 ביצוע פעילות אכיפה כנגד בעלי כלבים העוברים על החוק. .ה

 :כיפה של חוק עזר חנייה )העמדת רכב וחנייתו(בקרה וא .2

 , לפיקוח על החנייה ותקינותה.לא שגרתיות ביצוע סיורים בשעות .א

 רישום דו"חות חנייה וברירת קנס. .ב

 הזנת דוחות חניה למחשב לצורך בקרה ומעקב. .ג

 .מרחב הציבורידיווח לממונה על ליקויים ב .ד

 :שמירה על הסדר הציבורי .3

 .במרחב הציבוריניקיון וה פיקוח על שמירת הסדר .א

 איתור מפגעים בשטח הרשות, דיווח וטיפול בהם. .ב

 סדרנות על פי הנחיית הממונה.ביצוע עבודות שמירה ו .ג

 ייצוגיות אל מול תושבים ובעלי עסקים. .4

 :ודרישות מקצועיות השכלה תנאי הסף:

 שנות לימוד או תעודת בגרות מלאה. 12 - השכלה: •

 עברית ברמה גבוהה. שפות נוספות בהתאם לצורך -שפות:  •

 .בסיסית עם יישומי האופיסהיכרות  -יישומי מחשב  •

 בתוקף. - (2)סוג  רישיון נהיגה •

 לא נדרש -ניסיון מקצועי/ניהולי  •

 

,  כושר התמדהרותיות, אדיבות, יחסי אנוש מעולים, שיאמינות ומהימנות אישית,  דרישות נוספות: 

 יכולת עבודה בצוות, פעילות בלבוש ייחודי )מדים(. , ביצועב קפדנות ודייקנות

 הממונה על האכיפה. -מנכ"ל המועצה  כפיפות: 

 25/05/22מועד פרסום:         מנהלה:

 15/6/2022, לא יאוחר מתאריך ככל שישנם ניתן לשלוח קו"ח בליווי תעודות והמלצות       

 לידי הגב' ספיר ועקנין, lishka@har-adar.muni.il  לכתובת דוא"ל: 12:00בשעה        

 לוודא כי הדוא"ל הגיע ליעדו(.יש ) 02-6293129טל:       

 . 058-6565700מנכ"ל המועצה בטלפון  ברג'ילאגבי לפרטים ולשאלות ניתן לפנות למר  

 בלשון זכר אך מופנה לגברים ונשים כאחד. הנכתב ודעההמ  הבהרה מגדרית:

 

 חיים מנדל שקד

 ש    המועצהרא


