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 2020ספטמבר  08
 "ט אלול תש"פי

 מנהל/ת אגף הביטחון והאכיפהלתפקיד  -  20/69מכרז פומבי מס'  
 

ניהול, הכנה והפעלת מערך החירום והביטחון הרשותי עם כלל בעלי התפקידים, ובסיוע הדדי עם רשויות שכנות ברגיעה 
 .הפועלים במרחבובחירום, תוך שיתוף פעולה עם הרשויות השונות וכלל הכוחות 

 
 :עיקרי התפקיד

 הכנת תכניות עבודה ואפיון צרכי חירום ובטחון ברשות בהתאמה לתקציב הרשות המקומית 

 ריכוז ועדת המל"ח וועדת הביטחון ברשות המקומית 
  (.להלן: פס"ח) חללים ,ופינוי, סעד (להלן: מל"ח)ריכוז מערך משק לשעת חירום 

 רחית ברשות המקומיתמתאם ומרכז את מערך ההתגוננות האז. 
 הכנת מוסדות הרשות המקומית לשעת חירום. 

 תפעול מערך האבטחה ברשות במצבי חירום. 
 ניהול אירועי חירום. 
  וריכוז אירועי חירום שונים, כגון נגיף הקורונה ניהול  

 ייצוג הרשות בענייני חירום וביטחון ותיאום פעולות מול הגורמים הרלוונטיים. 
 חה של "אישיות מאוימת" ופיקוח עליהן, בתיאום עם משטרת ישראלארגון פעולות אבט. 

 ניהול מערך האבטחה בעת שגרה. 
 .אחריות על רשות החניה 

 
 מאפייני עשיה ייחודיים בתפקיד:

 כולת פיקוד, ניהול, שליטה והדרכהי 

 עבודה בשעות לא שגרתיות. 

 סיעות במסגרת התפקידנ 

 ות ומחוצה להבודה עם נציגי ביטחון מגופים שונים ברשע 
 עבודה מאומצת במצבי חירום מקומיים ולאומיים 

 יכולת מתן שירות בשגרה ובחירום. 
 

 תנאי סף:
 השכלה:

  בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת
 .תארים אקדמיים בחוץ לארץ

 או 
 .2012-לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג 39הנדסאי או טכנאי מוסמך בהתאם לסעיף 

 או 
 לפי אישור הרבנות הראשית לישראל. בעל תעודת סמיכות לרבנות )"יורה יורה"(

 או 
ומעבר שלוש בחינות  18בעל אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות אחרי גיל 

בדיני שבת ודיני שתיים משלוש הבחינות יהיו )לישראל הרבנות הראשית  לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת
 תר(.איסור והי

 
 :הכשרות מיוחדות

 טחון יחויב לסיים בהצלחה קורס קב"טים של משרד הפנים לא יאוחר משנתיים מתחילת יממונה החירום והב
 .אישי מינויו. עדכון שכרו מותנה בסיום הקורס כאמור, ככל שהוא מועסק במסגרת חוזה

 בנוסף
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 בוגר קורס קציני צה"ל או בוגר קורס קציני משטרה או קורס קצינים בגוף חירום ובטחון אחר. 
 

 ניסיון מקצועי:

 טחוניים אחריםיבור בעל דרגת רס"ן ומעלה או דרגה מקבילה במשטרת ישראל או בגופים בע: 
קצועיים בתחום שירות החירום שנות ניסיון בתפקידים מ 5 –על תואר אקדמי או השכלה תורנית כאמור ב

  ם.טחון באחד מאותם גופייוהב
 שנות ניסיון מקצועי כאמור 6 –הנדסאי רשום 
  .שנות ניסיון מקצועי כאמור 7 –טכנאי מוסמך 

 טחוניים אחריםיעבור בעל דרגת סרן ומעלה או דרגה מקבילה במשטרת ישראל או בגופים ב:  
 .ניסיון כממונה חירום ובטחון ברשות מקומית שנות 5 –בעל תואר אקדמי או השכלה תורנית כאמור 

 .כממונה חירום ובטחון ברשות מקומיתשנות ניסיון  6 –הנדסאי רשום 
 .כממונה חירום ובטחון ברשות מקומיתשנות ניסיון  7 –טכנאי מוסמך 

 
 :ניסיון ניהולי

  שנים לפחות 4ניסיון פיקודי של. 
 

 :דרישות נוספות

  היעדר הרשעה בעבירה שבנסיבות העניין יש עימה קלון –רישום פלילי. 

  ושליטה במערכות ממוחשבות.ידע 

 חובה   -עברית ברמה טובה מאוד 

  בשעות בלתי שגרתיותנכונות לעבודה. 
 

  כישורים אישיים
לת החלטות, יכולת ארגון ותכנון, יכולת תאום אמינות ומהמנות אישית, קפדנות ודיוק בביצוע, ערנות ודריכות, יכולת קב

 , יחסי אנוש טובים ועמידה בלחץ ושחיקהופיקוח, סמכותיות ונשיאה באחריות, נכונות לעבודה בשעות בלתי שגרתיות
 

 משרה 100% -היקף המשרה
 מנכ"ל העירייה –כפיפות 

 אגף ת/מנהל: תקן
  ישור משרד הפניםבכפוף לא -משכר מנכ"ל  60-70%חוזה אישי  :דירוג דרגה

 
 ההעסקה מותנית בעמידה בנוהל איסור ניגוד עניינים

 לפקודת העיריות תידרש בדיקת עבר פלילי של המועמד/ת 170בהתאם לסעיף 
 

 מסמכים שיש לצרף לבקשה: 
 קורות חיים 

  .תעודות המעידות על השכלה
 .אישורי העסקה ממקומות עבודה קודמים לצורך אישור ניסיון מקצועי

 ודת קצין/התע
 רישיון נהיגה

 אישור על היעדר עבירות פליליות
 המלצות

 טופס פרטי מועמד )מאתר העירייה(
 
 

דרך אתר עיריית הוד השרון, לשונית מועמד העומד בתנאי המשרה והמעוניין בהגשת הצעה למשרה הנ"ל יגיש את הצעתו 
 במייל/לא תיתכן הגשה ידנית –. (:0015  )עד השעה  09/20/24ה  יוםלעד  דרושים ומכרזים, מכרזי כוח אדם 
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יש להכין טפסים: טופס פרטי מועמד, קורות חיים, תעודות השכלה, צילום ת"ז, אישורים על ניסיון מקצועי )כפי שנדרש 
 (בנוסח המכרז

במידה ותהליך המיון הראשוני יסתיים בהצלחה ויוגשו כל המסמכים הרלוונטיים, אגף משאבי אנוש ייצור עמך 
 . הצעות שלהן לא יצורפו כל המסמכים הנדרשים, לא תענינה להמשך התהליך. רקש

 לחץ כאן  מועמדות להגשת
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