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 3/2018 חיצוני מכרז כ"א
 מועצה מקומית תעשייתית מגדל תפןב פיקוח רב תכליתיוון חביט, ממונה על שירותי חירוםדרוש/ה 

 
 היקף המשרה

נדרשת נכונות לביצוע  . ש"ש 42.5(, פיקוח רב תכליתי  50%וממונה על שירותי חירום וביטחון  50%) משרה 100%
   ועבודה אחה"צ, בהתאם לצורך.שעות נוספות 

ממונה  50%דירוג דרגה בכפוף לאוגדן תנאי שירות ברשויות מקומיות /משרד הפנים, בהתאם לחלוקה של  – שכר
 פיקוח רב תכליתי.  50%על שירותי חירום וביטחון ו

 
 תחילת העסקה

 .מיידי
 

  כפיפות
 מנכ"ל המועצה.

 
 תיאור התפקיד

פעולה עם כלל הגורמים הפועלים במרחב  הרשות המקומית למצבי חירום תוך שיתוףמוביל את היערכות  •
מהווה מנחה , ו, משרדי ממשלה, וגופים רלוונטים נוספיםוההצלה גופי חירום, של הרשות המקומית

 ברשות המקומית.  החירום, ביטחון ואכיפה מקצועי בתחומי

 בהתאמה לתקציב הרשות המקומית. ובטחון ברשותהכנת תכניות עבודה ואפיון צרכי חירום  •

אחראי למוכנות המועצה המפעלים והחברות הפועלים בה לשעת חירום, ע"י הנחיות, עריכת תרגילים,  •
 הכשרות, ביצוע רכס לחירום וכדומה.

 ריכוז ועדת המל"ח וועדת הביטחון ברשות המקומית. •

 (.להלן: פס"ח)חללים  עד,ופינוי, ס( להלן: מל"ח) ריכוז מערך משק לשעת חירום •

 ברשות)החברות, המפעלים והגופים השונים הפועלים בה( מתאם ומרכז את מערך ההתגוננות האזרחית  •
 .המקומית

 לשעת חירום. המועצההכנת מוסדות  •

 תפעול מערך האבטחה ברשות במצבי חירום. •

 ניהול אירועי חירום. •

גופי החירום וההצלה השונים, משטרת ישראל,  בענייני חירום וביטחון ותיאום פעולות מול מועצהייצוג ה •
 .הנוספים הגורמים הרלוונטייםצה"ל ו

 עליהן, בתיאום עם משטרת ישראל. ארגון פעולות אבטחה של "אישיות מאוימת" ופיקוח •

 ניהול מערך האבטחה בעת שגרה. •

 בקרה ואכיפה של חוקי העזר העירוניים. •

 .(העמדת רכב וחנייתו)רה ואכיפה של חוק עזר חנייה בק •

 .שמירה על הסדר הציבורי •
 

 רשות רמה ג'(ע"פ הנדרש ב)לתפקיד  תנאי סף
 :מקצועיותדרישות השכלה ו

שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת  או,  בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה
ההנדסאים והטכנאים  לחוק 39הנדסאי או טכנאי מוסמך בהתאם לסעיף  או  ץ,תארים אקדמיים בחוץ לאר

  ,ללפי אישור הרבנות הראשית לישרא( "יורה יורה")בעל תעודת סמיכות לרבנות  או, 2012-המוסמכים, התשע"ג
ומעבר שלוש בחינות  18בעל אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות אחרי גיל  או
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שתיים משלוש הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני )לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל 
 .ן )ראו סעיף ניסיון ניהולי(ניסיון ניהולי כמפורט להלשנות לימוד עם  12בעל או , ר(איסור והית

 
 קורסים והכשרות מקצועיות:

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

 בוגר קורס קציני צה"ל או קורס קציני משטרה או קורס קצינים בגוף חירום וביטחון אחר. •

 הלן )ראו סעיף ניסיון ניהולי(.או בעל ניסיון ניהולי כמפורט ל •
 

 :ניסיון מקצועי

שנות ניסיון בתפקידים מקצועיים בתחום שירות  5 –על תואר אקדמאי או השכלה תורנית כאמור ב •
 .החירום והביטחון

 שנות ניסיון מקצועי כאמור. 6 – הנדסאי רשום •

 שנות ניסיון מקצועי כאמור. 7 –טכנאי מוסמך  •

 שנות ניסיון מקצועי כאמור. 8 – שנות לימוד 12בעל  •
 

 ניסיון ניהולי:
 המקצועיות:בהתאם לעמידה בדרישות ההשכלה וההכשרות  .א

 ניסיון של שנתיים לפחות. –מועמד בוגר קורס קציני צה"ל או משטרה ובעל תואר אקדמי  •

 שנים. 4ניסיון פיקודי/ניהולי של  –שנות לימוד  12מועמד בוגר קורס קציני צה"ל או משטרה ובעל  •

קורסים והכשרות בתחום שנים או שביצע  5ניסיון פיקודי/ניהולי של  –מועמד שאינו בוגר קורס קצינים  •
 החירום והביטחון לפי קביעת משרד הפנים.

 
 :דרישות נוספות

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

 עברית ברמה גבוהה. -  שפות •

 השונות. OFFICEהכרות וניסיון על תוכנות  –יישומי מחשב  •

 בתוקף.חובה רישיון נהיגה – רישיון נהיגה •
 

  :מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד

  .יכולת פיקוד, ניהול, שליטה והדרכה •

 .עבודה בשעות לא שגרתיות •

 .נסיעות במסגרת התפקיד •

   ויוזמה אישית. עצמאיתעבודה יכולת  •

 .עבודה עם נציגי ביטחון מגופים שונים ברשות ומחוצה לה  •

 .ולאומייםעבודה מאומצת במצבי חירום מקומיים  •

 .יכולת מתן שירות בשגרה ובחירום  •

 ייצוגיות אל מול תושבים ובעלי עסקים. •
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 בקטגורית  מכרזים. www.tefen.org.ilלאתר המועצה להיכנס לצפייה במכרז ניתן  .1
הנדרשים תעודות, המלצות והמסמכים  ,( חובה לצרף אישורי העסקה להוכחת ניסיון בעבודה) קורות חיים .2

או במייל , 04-9872147ירה ידנית, או בפקס הרלוונטיים יש להגיש במזכירות המועצה במס

 yaira@tefen.org.il  14:00בשעה  29/11/18עד לתאריך . 

להאריך את המועד האחרון להגשת מועמדות מועצה מקומית תעשייתית מגדל תפן  שומרת על זכותה  .3

 למשרה האמורה.

המועצה תהא רשאית שלא לטפל ולא להביא לדיון בפני ועדת הבחינה הצעות של מועמדים שהתקבלו ללא  .4

 הפרטים ו/או המסמכים כנדרש ו/או לאחר המועד הנקוב לעיל.

 

 הערות

 :ובקישור הבא קובץ תיאורי תפקידיםתחת ים, * את פירוט תיאורי התפקידים המלא ניתן לראות באתר משרד הפנ

ERNMENT/local%20authority/human_assets/Pages/%D7%http://www.moin.gov.il/LOCALGOV

-A0%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97

-%D7%A2%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%A7%D7%99%D7%9D

%D7%A1%D7%A3.aspx-%D7%95%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%AA 

 

 המכרז כתוב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ונשים כאחד.*

 

 

 

 סיגל שאלתיאל הלוי                                                                                                                                  

 ראש המועצה                                                                                                                                    
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