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ט"ואבתשע"ז 
07אוגוסט 2017

קורס להכשרת פקחים עירוניים
(עם אפשרות לתוספת הכשרה בנושא אכיפת חוק
האופניים)

הקדמה:
באוגוסט  2011נכנס לתוקפו החוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות
המקומיות.החוק מגדירמיהו פקח עירוני ואילו סמכויות יהיונתונות לו."פקחעירוני"
–הואעובדהרשותהמקומיתשהוסמךלפיהוראותסעיף,3שלהחוק. 
סעיף3בחוקקובעכיראשרשותמקומיתרשאילהסמיךפקחיםעירוניים,שיהיונתונותלהם
הסמכויותהמפורטותבחוק,כולןאוחלקן,לשםפיקוחעלחוקיעזר.פקחעירונילאיוסמךאם
לאנתקיימובו התנאים הבאים :
א .הואלאהורשעבעבירהשמפאתמהותה,חומרתהאונסיבותיהאיןהואראוי,לדעת
היועץהמשפטישלהרשותהמקומית,לשמשכפקחעירוני .
ב .הואקיבלהכשרהמתאימהבתחוםהסמכויותשיהיונתונותלוכפישהורהשרהפנים
בהסכמתהשרלביטחוןפנים.
ג .הואעומדבתנאיכשירותנוספים,ככלשהורהשרהפנים.
סעיף4קובעכיהסמכויותשיינתנולפקחכזההן :
א .לדרושמכלאדםלמסורלואתשמוומענוולהציגבפניותעודהמזהה .
ב .לדרושמכלאדםה נוגעבדברלמסורלוכלידיעהאומסמךשישבהםכדילהבטיחאו 
להקל את ביצועו של חוק עזר .בפסקה זו ,"מסמך" – לרבות פלט ,כהגדרתו בחוק
המחשבים,התשנ"ה- .1995
ג .להיכנסלמקום,ובלבדשלאייכנסלמקוםהמשמשלמגורים,אלאעלפיצושלביתמשפט 


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

 .2החוק מגדיר תנאים (סעיף  10 לחוק) להסמכת פקח מסייע ,עבור רשויות הנמצאות
בפיילוטשלמערךאכיפהעירוניעםמשטרתישראל.על פי החוק מהווה הסמכתו והכשרתו
של הפקח העירוני תנאי הכרחי להסמכתו והכשרתו של הפקח המסייע.
סעיף10לחוקקובעכיהשרלביטחוןפנים,לבקשתהרשותובהסכמתשרהפנים,רשאילהסמיךפקח
עירוני כפקח מסייע,שיהיונתונותלוהסמכויותהמפורטותבפרקד'שלהחוק,לשםסיועלמשטרת
ישראלבפעולותלמניעתאלימות .
לאור מכתבו של מנכ"ל משרד הפנים ,מפעם גליל מערבי מקיים את הקורסים להכשרת
פקחים עירוניים.

אוכלוסיית היעד:
פקחיםהעוסקיםבפיקוחרבתחומיובאכיפתחוקיהעזרבתחומיםהשונים :
פקחים חדשים(עירוניים,רבתחומיים)
פקחיםותיקים שהרשותמעוניינתלתתלהםאתהסמכויותהמנויותבחוק
פקח מסייעבמסגרתמערךהאכיפההעירוני(רשויותהנמצאותבפיילוט) 


מסגרת הלימודים:
10מפגשיםפעם בשבוע ,ביןהשעות,08:30-15:15הכוללים8מפגשיםלהכשרתפיקוח
עירוניובנוסף  2מפגשים להכשרה לאכיפת אופניים בהתאם חוק לייעול הפיקוח
והאכיפה (תעבורה)  . 2016
ההכשרהתכלול:הרצאות,דיונים,תרגולים,סימולציותומבחןסיום.
למשתתפיםיחולקאוגדןמקצועיהמכילאוסףמידעבתחוםהפיקוחהעירוניוכןחקיקה
בתחום .


דרישות ההכשרה:
ההכשרההבסיסיתתהיהכ-56שעותלימוד.למעונייניםבהסמכהלאכיפתאופניים-
השתתפותבשנימפגשיםנוספים .

הלומדיםיחויבולעמודבדרישותהקורסכתנאילקבלתהתעודה.
עלהחניכיםלעמודבנוכחותשל100%ובציוןמעל70בבחינתהסיום.
לבוגריהקורסשעמדובחובתנוכחותועמידהבהצלחהבבחינתסיוםתוענקתעודה
מטעם משרד הפנים ומפעם גליל מערבי .

פרטי ההכשרה:
מועדפתיחתההכשרה:13.9.17
הקורסיתקייםמכללת מגמות ,דרך אם המושבות  ,94פתח תקווה.
מספר מפגש

יום

תאריך

מפגש 1

רביעי 

13.1.1.

מפגש 2

שלישי  11.1.1.
שלישי  21.1.1.

מפגש 4

שלישי  3.10.1.
שלישי   1..10.1.סמכויותהפקחהעירוני 

מפגש 3
מפגש 5
מפגש 6
מפגש 7
מפגש 8
מפגש 9

נושא המפגש
יחסיאזרחשלטוןבמדינהדמוקרטיתומערכתהאכיפההעירונית 
אוריינטציהלתפקידהפקחהעירוניוקריאתחוקיעזר 
תחומיהפיקוחהעירוני 
תיעודואיסוףראיות,תחומיהפיקוחהעירוני 

שלישי   24.10.14מתןעדותבביתמשפט,חוקהעישוןוברירותמשפט 
שלישי   31.10.1.סדנתמיומנויותהתנהגות 
סימולציותמסכמותסיכוםומבחן 

שלישי  ..11.1.
שלישי   14.11.1.חוקלייעולהאכיפה(תעבורה)-אכיפתאופנייםחשמליים 
עבירות התעבורה ,שימוש בסמכויות

מפגש 10

שלישי  21.11.1.

נוהל ארצי –הנחיות לאכיפה
סדנאהתנהגותית 
מפגשעםעוברדרךבגיר/קטין 
הדרכה ע"י משטרת ישראל
מבחן


עלותההכשרהכוללתשכרלימוד,אוגדןמקצועילפקחיםעירוניים,כיבודקלוארוחת
צהרייםומחולקתלשלושקטגוריותשונות(לפידירוגסוציו-אקונומישלהרשות):
דירוג  - ₪ 2,200 :1-2תוספת אכיפת אופניים .₪ 550
דירוג  -₪ 2,500 :3-4תוספת אכיפת אופניים .₪ 600
דירוג  5ומעלה - ₪ 2800 :תוספת אכיפת אופניים .₪ 700-

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.
 לאנוכללאפשרהשתתפותללאהסדרתהתשלוםעדל1/3/17-

אתההמחאהישלרשוםלפקודתמועצהאזוריתמשגבולשלוחאותהלמפעםגלילמערבי,מ.א.
משגב,ד.נ.משגב,מיקוד20179אולהביאהביוםפתיחתהקורס .

 פקס:9904105-04
 מייללמענהעלשאלות:rutia@misgav.org.il





















טלפון9904106 :–04(רותיאנצל-רכזתהדרכה) 



נשמחלהצטרפותכם ,


אבי לנגבהיים
מנהל מפעם גליל מערבי,
זבולון ומורדות הכרמל

לכבוד 
מזכירותמפעםגלילמערבימ.א.משגב 
ד.נ.משגב 20179
פקס: 04-9904105
טלפוןלבירורים: 04-9904103
דוא"ל:limors@misgav.org.il
טופס הרשמה – פקחים עירוניים 27
הריני מאשר/ת את השתתפותי בקורס פקחים עירוניים  27ומתחייב להסדיר את התשלום עבורו.
מדיניות ביטולים:
 ביטולהשתתפותפחותמ7-ימיםלפניפתיחתהקורס–יחויב ב 30%-מעלות הקורס.
 ביטולהשתתפותלאחרתחילתהקורס–יחויב ב 50%-מעלות הקורס.

פרטי הנרשם:
שם פרטי:
שם משפחה:
ת.ז:.
כתובת פרטית:
טלפון נייד:
שם הרשות המקומית:
טלפון:
תפקיד+ותק
(שנים/חודשים):
השכלה:
כתובת דוא"ל :

אופן התשלום (סמן את אופן התשלום הרצוי):
 המחאהבסך2,200₪/2,500₪/2,800₪(מחקאתהמיותר)לפקודתמועצהאזורית
משגב
 תשלוםהרשותהמקומית.ישלצרףאישורהגזברבספחהמצורףלמטה.
 תשלוםבאמצעותכרטיסאשראי,2,200₪/2,500₪/2,800₪(מחקאתהמיותר).מלא
אתהפרטיםבספחהמצורףבעמודהבא .

ספח התחייבות לתשלום על-ידי הרשות:
הרשותהמקומית:_____________________תשתתףבעלותקורספקחיםעירוניים27 

עבור(שםהמשתתף):__________________________________ 
בסכוםבגובה:2,200₪/2,500₪/2,800₪(מחקאתהמיותר).ההשתתפותתועברישירות
למועצהאזוריתמשגב(עבורמפעםגלילמערבי) .
חתימתהגזברוחותמתהרשות__________________________________________ 
שימו לב :יש להסדיר את התשלום עד ל5.9.17-

הריני מאשר/ת את השתתפותי בקורס פקח עירוני מחזור  27ומתחייב להסדיר את התשלום
עבורו*.
חתימה___________________________________ :
*ידוע לי כי אם לא יוסדר התשלום עד המפגש השלישי של הקורס לא אוכל להמשיך
ולהשתתף בקורס.
במידה ונשלחת התחייבות מטעם רשות/תאגיד ,ההתנהלות היא מול הגוף הנ"ל והוא נדרש
לעמוד בהתחייבות עד  45יום מהעברת ההתחייבות למפעם או מיום תחילת הקורס  -המאוחר
מביניהם.

נא לציין שם המחלקה וכתובת דוא"ל אליה תשלח דרישת התשלום עבור הרשות
המקומית 
___________________________________________

__________________________________________________
ספח תשלום בכרטיס אשראי בסך 2,200₪/2,500₪/2800:₪
(לתשלוםבאמצעותכרטיסאשראי,מלאאתהפרטיםהבאים):
סוגהכרטיס____________________ 
מס'הכרטיס 


תוקףהכרטיס
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מס'תשלומים:רגיל/3-18בקרדיט____________ 
3ספרותאחרונותבגבהכרטיס__________ 
ת.ז.שלבעלהכרטיס__ __/__/__/__/__/__/__/__/ 
חתימתבעלהכרטיס_______________ 








הוראות הגעה למכללה:


למגיעים עם רכב:ניתןלהכניסבwaze"מכללתמגמות"-נמצאתבמתחםשנקרא"פארק
עופר".פנייהימינהאחתלפניהמתחםשל"מכללתמגמות"אשרנמצאתב"פארקעופר",קיים
מגרשחנייהבחינם-אשרנמצאבצומתמרטיןגהלודרךאםהמושבות,ישלחצותאתהכביש
ולהיכנסלמתחם.



למגיעים עם רכבת:ישלרדתבתחנת"קריתאריה",פתחתקווה.ניתןמהרכבתללכתברגל/
לקחתקו46אשרמגיעעד"מפעלדובק",הנמצאבעברהשנישלאםהמושבות(צריךלחצותאת
הכבישכדילהגיעלמכללה)/לקחתמוניתל"פארקעופר-מכללתמגמות".



במתחם עצמו:כשנכנסים
מהמפללעלותעםהשבילמצדשמאללמפל,עדסוףהנחל-המכללהנמצאתבצדשמאל,
כשהולכיםלאורךהשביל,לשיםלבשמסעדת"אלפרדו"לימינכם. 



