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 כ' בכסלו תשפ"א                        בס"ד
                06.12.20  

 מכרז פנימי וחיצוני  
 למועצה האזורית חוף אשקלון  

 דרוש/ה פקח חוקי עזר )איכות הסביבה, חופים חניה וכו'(
 

 הציבורי. פיקוח על אכיפת חוקי העזר העירוניים, חוקי סביבה ארציים ושמירה על הסדר   המשרה: תואר
 100%משרה:  היקף

 מנהל הפיקוח במועצהכפיפות: 
 תחומי אחריות: 

 בקרה ואכיפה של חוקי העזר העירוניים )איכות הסביבה, חופים, וכו'(  •
 א. רישום התראות על הפרת חוקי העזר העירוניים וחוקי סביבה ארציים. 

 רציים. ב. הפעלת סנקציות ודוחות על הפרת חוקי עזר עירוניים וחוקי סביבה א
 ג. גמישות לביצוע סיורים בכל שעות היממה, כולל סופי שבוע. 

 ד. ביצוע פעילות פיקוח, בשיתוף עם אגף ההנדסה. 
 ה. ביצוע ביקורות על מפגעים בחצרות בתים. 

 ו. ביצוע פעילות אכיפה כנגד בעלי כלבים העוברים על החוק.
 משמעתי במידת הצורך.  פי המותר בחוק, וטיפול  ז. פיקוח על הצבת דוכנים ורוכלים בשטח הרשות המקומית על

 ח. פיקוח על פרסום מודעות והדבקתן וטיפול בעוברים על החוק. 
 ט. מתן עדויות בבתי משפט, בנושאים הקשורים לתחום אחריותו. 

 

 בקרה ואכיפה של חוק עזר חניה )העמדת רכב וחנייתו(  •
 החנייה ותקינותה כולל סופי שבוע. א. ביצוע סיורים בכל שעות היממה, לפיקוח על 

 ב. רישום דו"חות חנייה וברירת קנס. 
 ג. הזנת דו"חות חנייה למחשב.

 תשלום וכיוצ"ב(.  ד. דיווח לממונה על ליקויים באמצעי החנייה הציבוריים ובנלווה אליהם )שילוט, אמצעי

 שמירה על הסדר הציבורי  •
 א. איתור מפגעים בשטח הרשות, דיווח וטיפול בהם.

 ב. ביצוע עבודות שמירה ו/או סדרנות על פי הנחיית הממונה. 
 

 
 :  מאפייני העשייה

 ייצוגיות אל מול תושבים ובעלי עסקים  •

 שבתות וחגים  - עבודה בשעות לא שגרתיות  •
 

 השכלה 

 שנות לימוד או תעודת בגרות. 12 •

 OFFICE-היכרות עם תוכנות ה •

 רישיון נהיגה בתוקף  •

 יתרון   –ניסיון בתחום  •

 יתרון   -הסמכה קודמת  •
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 מועצה אזורית חוף אשקלון 

 מח' משאבי אנוש

 
 

 דרישות: 
 חובה   נהיגה  רישיון
 
 

הצעות מועמדות יש להגיש על גבי  שאלון למועמד למשרה פנויה באתר המועצה, יש לצרף תעודות על השכלה, קורות חיים  
 והמלצות. 

 .14:00, בשעה 12.2031.הצעות תתקבלנה עד  
 וגברים כאחד.המכרז מנוסח בלשון זכר, אך מיועד לנשים 

 
 

                                               
                                                                                                                          

     בברכה ,                                                                                                                      
 קון   גלית ק

 מנהלת משאבי אנוש     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


