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   2022-38 מס'מכרז פנימי 

 וחירום טחוןי אגף ב ת /מנהללתפקיד 
 

 . 100%: היקף משרה

 משכר מנכ"ל.  70%- 60%בחוזה אישי : מתח דרגות

   הרשות המקומית. למנכ"ל :כפיפות

 ידי גופי הביטחון הממלכתיים השונים.-מונחה מקצועית על

 

 :  תיאור התפקיד

 ביטחון ואבטחה: .א

הכוחות הפועלים    ניהול מערך האבטחה ברגיעה ובחירום, תוך שיתוף פעולה עם כלל •
 במרחב של הרשות המקומית. עיקרי התפקיד: 

 ניהול מערך האבטחה בעת שגרה. •
בהתאמה לתקציב הרשות    הכנת תכניות עבודה ואפיון צרכי חירום ובטחון ברשות •

 המקומית. 
 מועצת הרשות המקומית.ריכוז ועדת הביטחון של   •
 . (להלן: פס"ח) חללים  ופינוי, סעד, (להלן: מל"ח) ריכוז מערך משק לשעת חירום •
 הכנת מוסדות הרשות המקומית לשעת חירום. •
 תפעול מערך האבטחה ברשות במצבי חירום.  •
 ניהול אירועי חירום, מסוג פיגוע.  •
 מים הרלוונטיים. הגור  ייצוג הרשות בענייני חירום וביטחון ותיאום פעולות מול •
 עליהן, בתיאום עם משטרת ישראל. ארגון פעולות אבטחה של "אישיות מאוימת" ופיקוח •

 בטיחות: .ב
 מוסדות החינוך.  במועצה, כולל ממונה על הבטיחות •
 מנהל המטה לבטיחות בדרכים. •

 :חינוך .ג

  הנחיית המוסדות החינוכיים בהכנת תיקי ביטחון וביצוע מעקב תקופתי אחר עדכון •
 התיקים. 

 ריכוז ווידוא עדכנות הנתונים המתקבלים מהמוסדות החינוכיים.  •
  הכנת תיק שטח בתיאום עם הנהלת המוסד החינוכי, עם משטרת ישראל ועם מהנדס •

 הספר.  הרשות המקומית, באמצעות רכז הביטחון בבית

 הנחיית מנהל המוסד החינוכי בתכנית האבטחה על פרטיה וסדריה ובהוצאתה לפועל.  •
 אישורי בטיחות למוסדות החינוך עד אמצע אוגוסט מדי שנה.  לוודא הוצאת •

 
 תנאי סף : 

 :  דרישות התפקידו השכלה

 קיבל הכרהשעל ידי המועצה להשכלה גבוהה, או  בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר •
  – שנות לימוד עם ניסיון ניהולי  12בעל  או  להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ מהמחלקה

   . )יש להציג אישור/תעודה(
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 קורסים והכשרות מקצועיות:

ממונה החירום והבטחון יחויב לסיים בהצלחה קורס קב"טים של משרד הפנים לא יאוחר   •
 משנתיים מתחילת מינויו. עדכון שכרו מותנה בסיום הקורס כאמור. 

רס קציני משטרה או קורס קצינים בגוף חירום ובטחון  בוגר קורס קציני צה"ל או בוגר קו •
 )יש לצרף אישור/תעודה(.אחר 

 

 ניסיון מקצועי:

שנות ניסיון בתפקידים מקצועיים בתחום שירות החירום והבטחון   5 -בעל תואר אקדמאי  •

 )יש להציג אישור(.

 )יש להציג אישור(.  שנות ניסיון מקצועי כאמור  8 –שנות לימוד  12בעל  •

 ניסיון ניהולי:

)יש להציג  ניסיון פיקודי של שנתיים לפחות  –מועמד בוגר קורס קצינים ובעל תואר אקדמאי   •

 אישור(. 

)יש להציג  שנים   4ניסיון פיקודי/ניהולי של  -שנות לימוד 12מועמד בוגר קורס קצינים בעל  •

 אישור(. 

שנים לפחות, או שביצע  5ניסיון פיקודי/ניהולי של   –מועמד שאינו בוגר קורס קצינים  •

 .  )יש להציג אישור(קורסים והכשרות אחרות לפי קביעת הוועדה במשרד הפנים

 

 העשייה הייחודיים:מאפייני 

 יכולת פיקוד, ניהול, שליטה והדרכה.  •

 עבודה בשעות לא שגרתיות.  •

 נסיעות במסגרת התפקיד.  •

 עבודה עם נציגי החירום מגופים שונים ברשות ומחוצה לה. •

 עבודה מאומצת במצבי חירום מקומיים ולאומיים.  •

 יכולת מתן שירות בשגרה ובחירום.  •

 עברית ברמה גבוהה.  •

 . officeמחשב וידע יישומי ב שליטה בכישורי  •

 היעדר הרשעה בעבירה שבנסיבות העניין יש עימה קלון.  •

 

 
 דגשים: 

בקשה שתוגש ללא תעודות/אישורים רלוונטיים לרבות צירוף קורות חיים וטופס הצהרה על קרובי   •
 לא תידון. –משפחה בקרב עובדי עירייה/נבחרי ציבור 

 בהליכי הקבלה לעבודה. מועמד עם מוגבלות זכאי להתאמות  •

מתן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת באופן הולם בקרב   •
 עובדי הרשות המקומית, אם הוא בעל כישורים דומים לכישורי שאר המועמדים.

 בכל מקום בו נאמר בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה ולהיפך. •

, במסגרתה יבחנו כישוריו/ה עפ"י חוות דעתו  תייםתקופת ניסיון של שנהזוכה במכרז יתקבל/תתקבל ל •
 של הממונה הישיר. 



 ZORAN-THE MUNICIPALITY OF KADIMA   צורן  -המועצה המקומית קדימה
     •   09-8902916פקס:    •   09-8902902טל:    •    60920צורן -קדימה 1רח' הרצל                 

 לשכת מנכ"ל המועצה 

 צורן מקום של איכות חיים - קדימה
 09-8902-999  מוקד שירות לתושבלשירותך תמיד  

המועצה שומרת על זכותה לבצע מיון מוקדם של ההצעות למשרה ו/או ראיון מוקדם וכן הערכת   •
 המועמדים על ידי גורם מקצועי מטעם המועצה, לרבות באמצעות מבדק מיון. 

 ות יזומנו לראיון בפני ועדת המכרזים./מובהר כי רק פונים/ות מתאימים

 
 הנחיות להגשת מועמדות: 

 להגשת מועמדות למשרה, יש להעביר: 
 קורות חיים מעודכנים בשפה העברית. .1
התואר מחו"ל יש לצרף אישור הועדה להערכת תארים במשרד החינוך על ותעודות השכלה )במידה  .2

 לתארים  ה שקיל
 ת בארץ(.השכלה גבוהה המקובלים באוניברסיטאול

 אישורי העסקה )כולל תאריכי העסקה מלאים( המעידים על הניסיון הנדרש וכל חומר רלוונטי נוסף. .3

 )מפורסם באתר המועצה(.  למועמדאישי שאלון ו מסמך הצהרה על קירבה משפחתית .4

 . 12:00בשעה  2022/12/15עד לתאריך   i.ilzoran.mun-offers@kadima-hrלכתובת מייל 

מועמדויות שאינן עונות על דרישות המכרז ו/או מועמדויות שאליהן לא יצורפו המסמכים הדרושים, לא 
המועצה  שר א ייענו. מועמדים שיעמדו בתנאי הסף יבחנו גם בשים לב ליתרונות שצוינו במסגרת המכרז, כ

 רשאית לזמן בפני ועדת הבחינה את המועמדים המתאימים ביותר.
 
 
 
 

 בברכה  
  ההון האנושי                                                                                                                      

 ן צור-מועצה מקומית קדימה                                                                                                         
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