
 

 

 

 

 12/4141משרה( מספר  %011דרוש/ה  מפקח/ת איכות הסביבה )
 

 איכות הסביבה /תמפקח :שם התפקיד
 

 מנהל מחלקת איכות הסביבה וקיימות  כפיפות:
 

 מח"ר/הנדסאים  דירוג :
 

 73-73 :מתח דרגות
  

 011% :היקף משרה
 
 

    :תיאור התפקיד          

 פיקוח ואכיפה בתחום איכות הסביבה בתחום שיפוט הרשות המקומית, או של איגוד ערים 
 לאיכות הסביבה.

 

 :עיקרי התפקיד

 ביצוע מדיניות האכיפה של הרשות המקומית, או האיגוד לרבות פיקוח שוטף בשטח וביצוע  .א
 חקירות. .ב
 וגורמים נוספים, ומתן עדות בבתי המשפט.תיאום עבודה עם התביעה העירונית  .ג
 תיאום עם גופי פיקוח נוספים, וביצוע מבצעי אכיפה. .ד
 ביצוע כל משימה, מטלה או פרויקט, בשגרה או בחירום במסגרת עבודת המועצה, ע"פ הנחיות הממונים  .ה

 הישירים והנחיות הנהלת המועצה, לרבות פיקוח ואכיפה בנושאים ו/או תחומים נוספים.

 ות וכוננות )טלפונית ופיזית בכל צורה שתידרש( למתן מענה ולטיפול בכל הנוגע לעבודות המועצה, זמינ .ו
 בכל ימות השנה ובכל שעות היממה, הן לצרכי שגרה והן לצרכי חירום.

 ביצוע שעות נוספות מעבר לשעות העבודה התקניות, בהתאם להנחיית הממונה. .ז
 

 
 : מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד

 ייצוגיות .א
 רותיותיש .ב
 סדר וארגון .ג
 אסרטיביות ויכולת אכיפה .ד
 עבודה בשעות בלתי שגרתיות ובשעות נוספות. .ה

 
 תנאי סף:

 השכלה ודרישות מקצועיות:

  ,שקבלה הכרה  אובעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה
מהמחלקה להערכת תארים אקדמאיים בחו"ל באחד מתחומים הבאים: מדעי איכות הסביבה, 

תעודת הנדסאי שנרכשה במכללה טכנולוגית מוכרת  או, כימיה, סביבה, גיאוגרפיה או חקלאות
, או שקיבל הכרה מוועדת 2102 –לחוק הנדסאים וטכנאים תשע"ג  01כמשמעותה בסעיף 
תחומים הבאים: מדעי איכות הסביבה, כימיה, סביבה, גיאוגרפיה או ההסמכה באחד מה

 חקלאות.
 
 
 
 
 
 

 
  הפקח יחויב לסיים בהצלחה הכשרה מתאימה בתחום הסמכויות שיהיו נתונות לו בהתאם לחוק

סמכויות פקחים(, כפי שהורה השר בהסכמת השר  –הרשויות המקומיות )אכיפה סביבתית 



 

 

 

 

פנים, ולפי החיקוק שעל ביצועו הוא יפקח, כפי שהורה השר בהסכמת השר הממונה על  לבטחון
 אותו חיקוק.

 

 :וספותדרישות נ
 

  בהתאם לצורך. –שפות 

  שליטה ביישומי ה –יישומי מחשב- office 
 .בעל/ת כשירות רפואית מתאימה וכושר גופני מתאים לתפקידי אכיפה 
 חודשים מפניית הרשות המקומית כי אינה 7בתוך : משטרת ישראל הודיעה רישום פלילי 

 מתנגדת להסמכתו מטעמים של בטחון הציבור, לרבות בשל עברו הפלילי.
 .רישיון נהיגה בתוקף 

 

 (:"המסמכים הנדרשים" )להלן:לצורך הגשת מועמדות חובה להגיש 

 שאלון אישי )הקליק/י להורדה(. .0

 קורות חיים. .2

 .תעודות השכלה בהתאם לדרישות המשרה .7

 המלצות )במידה וקיים(. .4

  אך מופנה לגברים ונשים כאחד. –המכרז נרשם בלשון זכר 

 

לעיל,  המסמכים הנדרשיםעל המעוניינים/ות העונים לדרישות התפקיד להעביר את כל 

באמצעות  1140:שעה  2.4142.ישי בתאריך חמבאופן מסודר וקריא, וזאת לא יאוחר מיום  

 הגשה למייל

 yehuda.org.il-rachelim@m   לידי הגב' רחלי משה, מנהלת ההון האנושי, במסירה ידנית

 במשרדי מ.א מטה יהודה, בשעות הפעילות הקבועות.

 

 

במלואם כאמור לעיל ובמועד שנקבע,  המסמכים הנדרשיםמועמדים/ות שלא יגישו את כל 

 לא תיבדק והיא תפסל על הסף. מועמדותם/ן

 12-3319329דרכי התקשרות: טלפון 

 

 

 

 
 בברכה,       

 
 רחלי משה       
 מנהלת אגף ההון האנושי       

mailto:rachelim@m-yehuda.org.il

