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وظيفة مدير وحدة الشرطة البلدية    الشغال   تعلن بلدية ام الفحم عن حاجتها  

%  100نسبة الوظيفة :  

   8-10الدرجة 

 التدريج : اإلداري  

 متطلبات الوظيفة : 

 انهاء ثاني عشر ويُفضل حاصل على شهادة بجروت كاملة  

 م  تطلبات مهنية :  

 إجتياز الدورات التالية  

قانون تنجيع  من  ث الثالفصل للوفقاَ بنجاح  أيام(  8 )إجتياز دورة المفتشين    –دورة تأهيل مفتشين  •

 تطبيق القانون . 

وفقاَ للفصل الرابع من  بنجاح  أيام(   5) دورة المفتشين المساعدين  إجتياز  – دورة مفتشين مساعدين  •

 درجة أ .  االمن   متطلبات حارسوفقا للياقة  الر ا بيشمل اختالقانون المذكور  

 (  קב"ט ) – يفضل حاصل على شهادة مسؤول عن االمن  •

 البلدي  تطبيق القانون حاصل على مصدقة الشرطة للعمل بوحدة 

في البلدية ، شرطة  تطبيق القانون   بأحد المجاالت : امن ، تفتيش بلدي ، وحدة  على األقل   خبرة سنتان  •

 البلدية . 

 العمل في أيام وساعات غير إعتيادية )أعياد ، أيام الجمعة والسبت (.  •

 . ُمرخصة  حاصل على رخصة سيارة وصاحب سيارة  •
 وصف الوظيفة : 

 مسؤول عن اإلدارة واالشراف على وحدة تطبيق القانون بالشرطة البلدية .  .1
فات في الشرطة البلدية كما هو محدد في إجراءات التشغيل في الوزارة ذات  لمسؤول عن جميع المخا .2

 الصلة.  
 المسؤول المباشر على المراقبين )المفتشين( بوحدة الشرطة البلدية .  .3
 المسؤول عن تاهيل المراقبين.  .4
 لمسؤول عن عقد جلسات المجلس الفرعي لتطبيق القانون.  ا .5
 المسؤول عن نقل التقارير من المفتشين   .6
 ممثل الوحدة امام المسؤولين في البلدية واالقسام المختلفة ذات الصلة.  .7
 لوحدة امام اإلدارة العامة . اممثل  .8
 القيام بمهام ومسؤوليات أخرى حسب طلب المسؤولين في البلدية .  .9

الطلبات في مكتب سكرتير البلدية والموارد البشرية تشمل: تقدم   

 جميع الشهادات والمستندات الرسمية بشأن هذه الوظيفة.  .1



احضار مصدقة من الشرطة بعدم وجود إدانة بمخالفات جنسية وفقا لقانون منع تشغيل مرتكبي   .2
 . 2001المخالفات الجنسية في بعض المؤسسات، 

 .   20.02.2020االخميس  اخر موعد لتقديم الطلبات يوم  .3
 مالحظة :  

 . واحد   آن في واإلناث   الذكور تعني  ولكنها   الُمذكر بلغة  المناقصة  ُكتبت  •
 

  حسب  المذكورة والطلبات   ت المستندا جميع  إرفاق  بدون  المتقدم  ودعوة  الطلب  فحص  يتم  لن •
 .   المناقصة

 
 مع فائق االحترام 

 د. سمير صبحي  

 رئيس البلدية 

 

 

 

 


