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י"חאדרתשע"ז
16מרץ2017

קורס הכשרה והסמכת פקחים עירוניים
–ייעודי לצפון
הקדמה:
באוגוסט2011נכנסלתוקפוהחוקלייעולהאכיפהוהפיקוחהעירוניברשויותהמקומיות.
החוק מגדירמיהו פקח עירוני ואילו סמכויות יהיו נתונות לו ."פקחעירוני"–הואעובד
הרשותהמקומיתשהוסמךלפיהוראותסעיף ,3שלהחוק.
סעיף3בחוקקובעכיראשרשותמקומיתרשאילהסמיךפקחיםעירוניים,שיהיונתונותלהם
הסמכויותהמפורטותבחוק,כולןאוחלקן,לשםפיקוחעלחוקיעזר.פקחעירונילאיוסמךאם
לאנתקיימובו התנאים הבאים :
א .הואלאהורשעבעבירהשמפאתמהותה,חומרתהאונסיבותיהאיןהואראוי,לדעת
היועץהמשפטילרשותהמקומית,לשמשכפקחעירוני.
ב .הואקיבלהכשרהמתאימהבתחוםהסמכויותשיהיונתונותלוכפישהורהשרהפנים
בהסכמתהשרלביטחוןפנים.
ג .הואעומדבתנאיכשירותנוספים,ככלשהורהשרהפנים.
סעיף4קובעכיהסמכויותשיינתנולפקחכזההן :
א .לדרושמכלאדםלמסורלואתשמוומענוולהציגבפניותעודהמזהה .
ב .לדרושמכלאדםהנוגעבדברלמסורלוכלידיעהאומסמךשישבהםכדילהבטיחאו
 כהגדרתובחוק
להקלאתביצועושלחוקעזר.בפסקהזו,"מסמך"–לרבותפלט,
המחשבים, התשנ"ה- .1995
ג .להיכנסלמקום,ובלבדשלאייכנסלמקוםהמשמשלמגורים,אלאעלפיצושלביתמשפט 

מערכת מרכזי הדרכה ופיתוח בשלטון המקומי
לאזור הגליל המערבי ,עמק זבולון ומורדות הכרמל


לחוקשתימשמעויותמרכזיות:
.1החוקמגדיר,לראשונה,הכשרהוהסמכהלפקחעירוניאשריהיולוסמכויותנרחבות(ללאקשר
אותלותבחוקהעזראותוהואאוכף).

.2החוקמגדירתנאים(סעיף

10לחוק)להסמכתפקחמסייע,עבוררשויותהנמצאות

בפיילוטשלמערךאכיפהעירוניעםמשטרתישראל. על פי החוק מהווה הסמכתו והכשרתו
של הפקח העירוני תנאי הכרחי להסמכתו והכשרתו של הפקח המסייע.
סעיף10לחוקקובעכיהשרלביטחוןפנים,לבקשתהרשותובהסכמתשרהפנים,רשאילהסמיך פקח
עירוני כפקח מסייע,שיהיונתונותלוהסמכויותהמפורטותבפרקד'שלהחוק,לשםסיועלמשטרת
ישראלבפעולותלמניעתאלימות.
לאור מכתבו של מנכ"ל משרד הפנים ,מפעם גליל מערבי מקיים את הקורסים להכשרת והסמכת
פקחים עירוניים.

אוכלוסיית היעד:
פקחיםהעוסקיםבפיקוח רבתחומיובאכיפתחוקיהעזרבתחומיםהשונים :
פקחים חדשים(עירוניים,רבתחומיים)
פקחיםשהרשותמעוניינת לתתלהםאתהסמכויותהמנויותבחוק
פקח מסייעבמסגרתמערךהאכיפההעירוני(רשויותהנמצאותבפיילוט)


מסגרת הלימודים:
8מפגשיםפעם בשבוע ,ביןהשעות.08:30-15:15
ההכשרהתכלול:הרצאות,דיונים,תרגולים ,סימולציותומבחןסיום.
למשתתפיםיחולקאוגדןמקצועיהמכילאוסףמידעבתחוםהפיקוחהעירוניוכןחקיקה 
בתחום.
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דרישות ההכשרה:
ההכשרההבסיסיתתהיה כ-56שעותלימוד.
הלומדיםיחויבולעמודבדרישותהגמולכתנאילקבלתהתעודה.
עלהחניכיםלעמודבנוכחותשל 100%ובציוןמעל70בבחינתהסיום.
לבוגריהקורסשעמדובחובתנוכחותועמידהבהצלחהבבחינתסיוםתוענק תעודה
מטעם משרד הפנים ומפעם גליל מערבי.

פרטי ההכשרה:
מועדפתיחתההכשרה:יוםרביעי,י"דבאייר,.10.5.17

הקורסיתקייםבמלון רימונים עכו -חוף התמרים ,רח' יהונתן החשמונאי  1עכו.
תאריך

נושא המפגש

מספר מפגש

יום

מפגש 1

רביעי

10.5.17

יחסיאזרחשלטוןבמדינהדמוקרטיתומערכתהאכיפההעירונית

מפגש 2

רביעי

17.5.17

אוריינטציהלתפקידהפקחהעירוניוקריאתחוקיעזר

מפגש 3

רביעי

24.5.17

תחומיהפיקוחהעירוני

מפגש 4

רביעי

7.6.17

תיעודואיסוףראיות,תחומיהפיקוחהעירוני

מפגש 5

רביעי

14.6.17

סמכויותהפקחהעירוני

מפגש 6

רביעי

21.6.17

מתןעדותבביתמשפט,חוקהעישוןוברירותמשפט

מפגש 7

רביעי

28.6.17

סדנתמיומנויותהתנהגות

מפגש 8

רביעי

5.7.17

סימולציותמסכמותסיכוםומבחן


עלותההכשרהכוללתשכרלימוד ,אוגדןמקצועילפקחיםעירוניים,כיבודקלו ארוחת
צהרייםומחולקתלשלושקטגוריותשונות(לפידירוגסוציו-אקונומישלהרשות) :
דירוג ₪ 2,000 :1-2
דירוג ₪ 2,300 :3-4
דירוג  5ומעלה₪ 2,550 :
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מדיניות ביטולים:
ביטול השתתפות פחות מ 7-ימים לפני פתיחת הקורס –
יחויב ב 30%-מעלות הקורס.
ביטול השתתפות לאחר תחילת הקורס – יחויב ב 50%-מעלות הקורס.

הרשמה ותשלום:
 ישלמלאאתהטופסהמצורףולהעבירואלינובפקסאובדוא"ל.
 ניתןלשלםבכרטיסאשראי,בהמחאהאובהעברהבנקאית.
 לאנוכללאפשרהשתתפותללאהסדרתהתשלוםעדל3.5.17 -

אתההמחאהישלרשוםלפקודתמועצהאזוריתמשגב ולשלוחאותהל מפעםגלילמערבי,מ.א.
משגב,ד.נ.משגב,מיקוד20179אולהביאהביוםפתיחתהקורס.

 פקס:9904105-04


מייללמענהעלשאלות: rutia@misgav.org.il

 טלפון9904106 :–04(רכזתהקורסמטעםמפעםגלילמערבי-רותיאנצל) 




נשמחלהצטרפותכם,












אבי לנגבהיים
מנהל מפעם גליל מערבי,
זבולון ומורדות הכרמל
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לכבוד
מזכירותמפעםגלילמערבימ.א.משגב
ד.נ.משגב20179
פקס:04-9904105
טלפוןלבירורים: 04-9904103
דוא"ל:limors@misgav.org.il
טופס הרשמה – פקחים עירוניים  -25צפון
הריני מאשר/ת את השתתפותי בקורס פקחים עירוניים  24ומתחייב להסדיר את התשלום עבורו.
מדיניות ביטולים:
 ביטולהשתתפותפחותמ7-ימיםלפניפתיחתהקורס– יחויב ב 30%-מעלות הקורס.
 ביטולהשתתפותלאחרתחילתהקורס– יחויב ב 50%-מעלות הקורס.
פרטי הלומד:
שם פרטי

שם משפחה

ת.ז__/__/__/__/__/__/__/__/__ .(נאלהקפידעל9ספרות)
כתובת פרטית
טלפון בעבודה

טלפון נייד

כתובת מייל :@
מקום העבודה:
תפקיד 
ותק בתפקיד (מס'שנים/מס'חודשים)

השכלה
אופן התשלום (סמן את אופן התשלום הרצוי):

 המחאהבסך2,000₪/2,300₪/2,550₪(מחקאתהמיותר)לפקודתמועצהאזורית
משגב.
 תשלוםהרשותהמקומית.ישלצרףאישורהגזברבספחהמצורףלמטה.
 תשלוםבאמצעותכרטיסאשראי,2,000₪/2,300₪/2,550₪(מחקאתהמיותר).מלא
אתהפרטיםבספחהמצורףבעמודהבא .
ספח התחייבות לתשלום על-ידי הרשות:
הרשותהמקומית:_____________________תשתתףבעלותקורספקחיםעירוניים 25צפון

עבור(שםהמשתתף):__________________________________
בסכוםבגובה:2,000₪/2,300₪/2,550₪(מחקאתהמיותר).ההשתתפותתועברישירות
למועצהאזוריתמשגב(עבורמפעםגלילמערבי) .
חתימתהגזברוחותמתהרשות__________________________________________ 
שימו לב :יש להסדיר את התשלום עד ל3.5.17-

חתימתהמשתתף:_________________________
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ספח תשלום בכרטיס אשראי בסך 2,000₪/2,300₪/2,550:₪
(לתשלוםבאמצעותכרטיסאשראי,מלאאתהפרטיםהבאים):
סוגהכרטיס____________________
מס'הכרטיס


תוקףהכרטיס







/ 



 

/







/ 







3ספרותאחרונותבגבהכרטיס__________

מס'תשלומים:רגיל/3-18בקרדיט____________

ת.ז.שלבעלהכרטיס ____/__/__/__/__/__/__/__/


































/ 








חתימתבעלהכרטיס_______________
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