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  27/2020מכרז פנים/חוץ מס' 

 היחידה לאיכות הסביבה  -( שיפור, איכות ופיתוח הסביבה)אגף שאיפ"ה 

 דרוש/ה: פקח/ית סביבתי/ית
 

 : מנהל/ת היחידה לאיכות הסביבהכפיפות
 

 תיאור התפקיד:
 פיקוח ואכיפה בתחום איכות הסביבה בתחום שיפוט הרשות המקומית.

 :ביצוע מדיניות האכיפה של הרשות המקומית לרבות פיקוח שוטף בשטח וביצוע חקירות 
זיהום מים ושפכים,  פיקוח ואכיפת חוקים ותקנות בנושאי איכות הסביבה בתחומים של: פסולת ומחזור, -

 זיהום אוויר, חומרים מסוכנים, שמירת הניקיון ועוד
 הכנת כל הציוד הנדרש לקראת יציאה לסיורים בשטח שבאחריות הפקח/ית -
ביצוע סיורים במרחב שבאחריות הפקח/ית, לשם איתור מפגעים ומטרדים סביבתיים ואיתור הגורמים  -

 הרלוונטיים למפגעים אלה
 ידות או נטילת דוגמאות לשם בדיקה וכן מתן הוראה למסירת דוגמאותביצוע בדיקות או מד -

 לבדיקת מעבדה או על שמירתן לתקופה שתיראה לנכון, או לנהוג בהן בדרך אחרת 
 תיעוד עבירות איכות הסביבה בתחומי הרשות לרבות כתיבת דוחות מפורטים -
 והגשתם לממונה הזנת נתונים אודות עבירות איכות הסביבה ודוחות למערכת ממוחשבת -
 מתן מענה לפניות ציבור המתקבלות ביחידה לאיכות הסביבה, לרבות אכיפה במקרה הצורך -
 פיקוח ואכיפה של תנאים סביבתיים בבתי עסק -
 מתן דו"חות קנס -
 איתור עבירות בניגוד לחוקי איכות הסביבה, וחקירת כל אדם הקשור לעבירה כאמור, או  -

 לעבירה כאמור שעשויות להיות לו ידיעות הנוגעות
 איסוף חומר ראיות כדין לצורך הגשת תביעות משפטיות  -
 ביצוע כוננות סביבה מחוץ לשעות העבודה -

  ,תאגידי מים תיאום עבודה עם התביעה העירונית וגורמים מקצועיים נוספים )במשרדי ממשלה, משטרה
 וביוב ברשות המקומית(, ומתן עדות בבתי משפט בשעת הצורך

 יקוח נוספים וביצוע מבצעי אכיפהתיאום עם גופי פ 

  נדרשת עבודה בשעות הערב לפחות פעמיים בשבוע באופן קבוע, תיתכן גם עבודה בשעות הלילה 
 במקרים מיוחדים

 כל משימה נוספת שתוגדר ע"י מנהל/ת היחידה או הנהלת אגף שאיפ"ה 
 

 דרישות התפקיד:
 

 תנאי סף:

  המל"ג, או שקיבל הכרה מהגף להערכת תאריםתואר אקדמי מושלם אשר נרכש במוסד המוכר ע"י 
 חקלאותהסביבה, כימיה, סביבה, גאוגרפיה,  אקדמאיים מחו"ל באחד מהתחומים הבאים: מדעי איכות 
 קיימות, ביולוגיה, מדעי כדה"א, מדעי הים, ביוטכנולוגיה או כל תואר רלוונטי אחר  
 או 
  לחוק ההנדסאים 15תעודת הנדסאי שנרכשה במכללה טכנולוגית מוכרת כמשמעותה בסעיף  
 או שקיבל הכרה מוועדת ההסמכה באחד מהתחומים הבאים:  2012-והטכנאים, תשע"ג 
 חקלאות, קיימות, ביולוגיה, מדעי כדה"א,  ,מדעי איכות הסביבה, כימיה, סביבה, גאוגרפיה 
 הים, ביוטכנולוגיה או בכל תחום רלוונטי אחרמדעי  



 

 
 

 המשך: -תנאי סף 

  הפקח יחויב לסיים בהצלחה הכשרה מתאימה בתחום הסמכויות שיהיו נתונות לו בהתאם לחוק הרשויות
סמכויות פקחים(, כפי שהורה השר בהסכמת השר לביטחון פנים, ולפי  -המקומיות )אכיפה סביבתית 

 פקח, כפי שהורה השר בהסכמת השר הממונה על אותו חיקוקהחיקוק שעל ביצועו הוא י
 

  חודשים מפניית הרשות המקומית כי אינה מתנגדת להסמכתו/ה מטעמים  3משטרת ישראל הודיעה בתוך
 של ביטחון הציבור, לרבות בשל עברו/ה הפלילי

 

 רישיון נהיגה בתוקף 
 

 כישורים ודרישות נוספות:

  וכושר גופני מתאים לתפקידי אכיפהבעל/ת כשירות רפואית מתאימה 

  שליטה ביישומיoffice 

 עברית ברמה גבוהה, כושר ביטוי בכתב ובע"פ 

 ייצוגיות, שירותיות, סדר וארגון 

 אסרטיביות ויכולת אכיפה 

 עפ"י הצורך(-ודה בשעות גמישות ובלתי שגרתיות לרבות בערבים ובלילות )סופ"ש וחגיםיכולת ונכונות לעב 

 ויכולת עבודה בצוות יחסי אנוש טובים 
 
 

  100% היקף המשרה:
 

 בדרוג המח"ר או בדרוג מקביל  38-36 הדרגה:
 

 יש להעביר קורות חיים בצירוף תעודות, מסמכים נדרשים והמלצות לאגף משאבי אנוש, 
  michrazim@herzliya.muni.ilאו במייל*  9529143-09הרצליה, בפקס  22רח' בן גוריון 

 .24/02/2020 עד ליום
 

 במידה ולא התקבל אישור אוטומטי על קבלת הפניה,  -*בהגשת מועמדות/מסמכים באמצעות המייל 
 אחר(. emailת חשבון בפקס/ הגשה ידנית/ באמצעו)יש לדאוג ולהגיש מועמדות/מסמכים בדרכים חלופיות  

 
 הצעות שאינן עונות על דרישות המכרז או הצעות שלהן לא יצורפו תעודות ומסמכים נדרשים לא תיענינה.

 

 תינתן עדיפות למועמדים עם צרכים מיוחדים, וזאת בהתאם לכשירותם לביצוע העבודה הנדרשת.
 

 מועמד שהנו קרוב משפחה של עובד עירייה אחר או נבחר ציבור נדרש להצהיר על כך וקליטתו 
 לעבודה מותנית באישור ועדה עירונית או ועדת השירות במשרד הפנים.

 
 בכל מקום בו נכתב בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה ולהיפך.

 
 

 רב בכבוד 
 
 
 
 יהודה בן עזרא           
 מנכ"ל העירייה          
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