הנדון :הכשרת עובדי ופקחי הרשות לאכיפת התו הסגול ועטית מסכה
מרכז השלטון המקומי מכשיר את עובדי ופקחי הרשות המקומית לאכיפה של תו סגול ועטית מסיכה .
ההכשרה מתבצעת ב  2מסלולים כלהלן :

 .1הכשרת מפקחי רישוי עסקים ,אכיפת תו סגול ועטית מסכות (  14שעות )
הכשרת מפקחי רישוי עסקים  ,אכיפת תו סגול ועטית מסכות ( הכשרה של  14שעות ) מיועדת
לכלל עובדי הרשות שלא עברו הכשרה בנושא בעבר .בסיומה ידרשו המשתתפים למבחן הסמכה
ובסיום מלוא המטלות יקבלו תעודת הסמכה .
הקורס יתקיים במתכונת של למידה סינכרונית ,באמצעות תוכנת ZOOM
 מועד ההכשרה :
מחזור י"ד 22.12 ,21.12 , 20.12 :
 הקורס מתקיים בין השעות  09:00עד  , 12:45ביומיים הראשונים ,ובמפגש האחרון בין  09:00ל13:15 :
 עלות הקורס  ₪ 450 :למשתתף

להלן לינק התחייבות של מנהל משאבי אנוש/https://business.masham.org.il/96 :
לאחר שליחת טופס ההתחייבות ישלח לינק לרישום משתתפי הקורס.

_____________________________________________________________

 .2הכשרת פקחי הרשות המקומית בנושא אכיפת תו סגול ועטית מסיכה (  3שעות )
ההכשרה לאכיפת תו סגול ועטית מסכות )הכשרה של  3שעות ( כוללת הסמכה לאכיפת תו סגול ועטית מסכות
ומיועדת למי שעברו הסמכה בעבר כמפורט בסעיף  7לחוק ,לתיקון ולקיום תוקפן של תקנות שעת חירום ) נגיף
הקורונה החדש -אכיפה ( תש"ף  , 2020 -מגדיר מיהו הגורם המוסמך להטלת קנס מנהלי בנושא זה
ברשויות המקומיות:
א .עובד רשות מקומית שהוסמך עד יום ט"ו בסיוון התש"ף ) 7ביוני  ) 2020לפי סעיף)  5ב (לחוק העבירות
המינהליות;
ב .פקח עירוני ,לרבות פקח מסייע ,שהוסמכו בהתאם לחוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות
המקומיות) הוראת שעה ) התשע"א2011 -
ג .עובד רשות מקומית שהוסמך לפי סעיף ) 28א ( ) (2ו  )-ב ( )  ( 1לחוק רישוי עסקים ,התשכ"ח 1968 -
ד .עובד רשות מקומית שהוסמך לפי סעיף ( 3א ( לחוק הרשויות המקומיות ) אכיפה סביבתית סמכויות
פקחים( התשס"ח . 2008 -


ההכשרה מתקיימת בזום  ,בין השעות  09:00עד 12:00



מועד ההכשרה  ,מחזור ט' 22.12.20 :



עלות  ₪ 200 :למשתתף

להלן לינק התחייבות של מנהל משאבי אנוש /https://business.masham.org.il/108 :
לאחר שליחת טופס ההתחייבות ישלח לינק לרישום משתתפי הקורס.

במידה ודרושה עזרה בהרשמה אנא פנו
במייל register@masham.org.il :או בטל' 03-6844253 ,03-6844248 :
בברכה,
אילנית דהאן גדש
ראש מנהל לימודים מוניציפאליים
מרכז השלטון המקומי

