
 

 

 אגף בטחון ושרותי חרום מנהל/ת לתפקיד  מכרז פנימי/ חיצוני

 36/2021 -מכרז מס'

 

 .משרד הפנים חוזה בכירים בכפוף לאישור –דרגה דירוג 

 .משרה 100% –היקף המשרה 

 כפיפות לראש הרשות או מנכ"ל הרשות המקומית בלבד. –כפיפות 

 רד הפנים, רח"ל, פקע"ר.על ידי מינהל החרום במש מקצועיתמונחה               

 

 תיאור התפקיד: 

והביטחון הרשותי עם כלל בעלי התפקידים, ובסיוע  , הבטיחות, הכנה והפעלת מערך החירוםניהול

הדדי עם רשויות שכנות ברגיעה ובחירום, תוך שיתוף פעולה עם הרשויות השונות וכלל הכוחות 

 הפועלים במרחב.

 

 עיקרי התפקיד:

הפועלים תוך שיתוף פעולה עם כלל הגורמים  ית למצבי חירוםמוביל את היערכות הרשות המקומ -

 במרחב של הרשות המקומית ומהווה מנחה מקצועי בתחומים אלו.

 עבודה ואפיון צרכי חירום וביטחון ברשות המקומית.הכנת תכניות  -

 בזמן חירום, לרבות פיגוע, אסון טבע, תאונות וכיוצ"ב.בשגרה והפעלת מערך האבטחה והביטחון  -

 קת מוכנות המוסדות לשעת חירום.בדי -

הכנת תכניות עבודה בהתאם לאבחון ואפיון צרכי חירום ובטחון ברשות המקומית, בשיתוף עם  -

 החרום במשרד הפנים, רח"ל, פקע"ר. מנהלראש הרשות ובהתאם להנחיות 

 הובלת הערכות הרשות המקומית לזמן חרום, מערך פס"ח, מל"ח, התגוננות אזרחית.  -

ון תקופתי של מיפוי המיגון של התושבים והשירותים החיוניים במרחב הרשות ותכנון מיפוי ועדכ -

לטובת השירותים החיוניים, מכרזי הקליטה ושיפור  יטבי של המיגון ומקלטים ציבורייםניצול מ

 מצב המיגון של התושב.

 הכנה והפעלה של מרכז ההפעלה ומערכי שליטה דיווח ובקרה. -

 מקומית.ריכוז ועדת מל"ח ברשות ה -

 ריכוז מערך משק לשעת חירום ופינוי, סעד, חללים. -

 תיאום אימון תקופתי וביצוע מטווחים לכיתות הכוננות ולעובדי הרשות שהם בעלי רישיון לנשק. -

ייעוץ למנהלי המוסדות או לממוני הביטחון בנושאי ההגדרה, אפיון, ארגון ומיסוד של מערך  -

לצרכים המבצעיים של המוסדות ובהתאם לנהלי הרשות המיגון הפיזי ו/או האלקטרוני, בהתאם 

 המקומית.

הכנת מוסדות העירייה ומוסדות חינוך ותפעול מערך האבטחה ברשות המקומית בשעת חירום  -

 ובשגרה.

 ם.יייצוג הרשות לענייני חירום וביטחון ותיאום פעולות מול הגורמים הרלוונטי -

 ן.טיפול ותחזוקת מחסני חרום והציוד לחרום ובטחו -

 ארגון וביצוע של תכניות מערך תחזוקת מתקני משחקים בהתאם למדיניות הרשות. -

פיקוח ובקרה על ביצוע העבודה השוטפת בתחזוקת המתקנים כולל בקרה על חברות חוץ ועובדי  -

 קבלן.

 מטלות נוספות בהתאם לצורך. -

 

 



 

 

 

 -תנאי סף

 

 :השכלה

  בעל תואר אקדמי ראשון שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או שקיבל

 ערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ.הכרה מהמחלקה לה

 או 

  לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים,  39הנדסאי או טכנאי מוסמך בהתאם לסעיף 

 .2012 –התשע"ג 

 או 

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

 או 

 21ות אחרי גיל אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפח 

 ומעבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל

 שתיים משלוש הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר(.) 

 

 דרישות מקצועיות:

  מנהל יחידת החירום והביטחון יחויב לסיים בהצלחה קורס קב"טים של משרד הפנים לא

יאוחר משנתיים מתחילת מינויו. עדכון שכרו מותנה בסיום הקורס כאמור, ככל שהוא מועסק 

 במסגרת חוזה אישי. 

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

 

 

 ניסיון מקצועי:

 :עבור בעל דרגת רס"ן ומעלה או דרגה מקבילה במשטרת ישראל או בגופים בטחונים אחרים 

            שנות ניסיון בתפקידים מקצועיים  5 –לעיל בעל תואר אקדמי או השכלה תורנית כאמור           

 שירות החירום והביטחון באחד מאותם גופים.בתחום         ב

 שנות ניסיון כאמור לעיל. 6 הנדסאי רשום:          

  שנות ניסיון כאמור לעיל. 7טכנאי רשום:           

  ומעלה או דרגה מקבילה במשטרת ישראל או בגופים בטחונים אחרים:סגן עבור בעל דרגת 

כממונה חירום ובטחון     שנות ניסיון  5 – בעל תואר אקדמי או השכלה תורנית כאמור לעיל     

 ברשות המקומית ברמה ג' לפחות.   ב

 שנות ניסיון כאמור לעיל. 6 הנדסאי רשום:

 שנות ניסיון כאמור לעיל.  7 טכנאי רשום:

 

 ניסיון ניהולי:

 שנים לפחות. 4ניסיון פיקודי של 

 

 דרישות נוספות:

  :חובה. -רישיון נהיגה בתוקףרישיון 

 :בהתאם לצורך.שליטה בשפה העברית ברמה גבוהה, שפות נוספות  שפות 

 :שליטה בישומי מחשב וידע בידע בישומי תוכנת האופיס. יישומי מחשב 



 

 

 

 

 מאפייני העשייה הייחודים בתפקיד:

 יכולת פיקוד, ניהול, שליטה והדרכה. א.

 יכולת התמודדות על לחץ. ב.

 סמכותיות. ג.

 יכולת ארגון, תכנון וביצוע. ד.

 . יכולת תיאום ופיקוח ה.

 סדר וארגון.  ו.

 עבודה מאומצת במצבי חירום מקומיים ולאומיים. ז.

 נסיעות במסגרת התפקיד. ח.

 אמינות ויושרה. ט.

 יכולת עבודה בצוות עם גורמי פנים וחוץ. י.

 עבודה בשעות לא שגרתיות. יא.

 עבודה עם נציגי החירום מגופים שונים ברשות ומחוצה לה. יב.

 יכולת מתן שירות בשגרה ובחירום. יג.

 

 רישום פלילי:היעדר 

 היעדר הרשעה בעבירה שבנסיבות העניין יש עימה קלון.

 

 

בהתאם לתקנות המכרזים ובהתאם לדרגת המשרה חלה חובת ביצוע מבחן במכון מיון, כחלק 

 מהליך המכרז.

 המועמדים אשר עומדים בתנאי הסף המפורטים מעלה יזומנו למבחן במכון מיון ,כאמור.

 

 

 

המצורף  את בקשותיהם למשרות בצירוף קורות חיים, שאלון מועמד/תהמעוניינים יוכלו להגיש 

  בקישור הבא:

m.org.il/uploads/n/1581246719.3819.pdf-https://k 

, בתשפ״ז כסלו י",  21/11/2021 -הד עתעודות השכלה ומסמכים נוספים בהתאם לדרישות התפקיד 

               . 1באגף משאבי אנוש עיריית קריית מלאכי, מרכז מסחרי / רחל דנינו  נגה שטריטלידי 

 m.org.il-michrazim@kאו למייל   8600524-08-פקס,  8600524-08/  8500847-08-טל

 ן עדיפות למועמד עם מוגבלות. מועמדים מתאימים בלבד יענו. תינת

  המודעה פונה לנשים וגברים כאחד.

            

 ,בכבוד רב

 

 אליהו זוהר

 ראש העיר

https://k-m.org.il/uploads/n/1581246719.3819.pdf
mailto:michrazim@k-m.org.il

