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 ברשות וביטחון חירום שירותי על ממונה לתפקיד פומבי/פנימי מכרז

 2019/1 -מס' מכרז 
 

 מינהל כללי  :היחידה

 .וביטחון חירום שירותי על ממונה :המשרה תואר

 בדירוג המינהלי 8-10  דרגת המשרה ודירוגה:

 מלאה משרה העסקה:היקף 

 .פנימי/פומבי :מכרז סוג

 :תפקיד תיאור

 כלל עם פעולה שיתוף תוך חירום למצבי המקומית הרשות היערכות את מוביל
 מקצועי מנחה ומהווה המקומית הרשות של במרחב הפועלים הגורמים

 . המקומית ברשות אלו בתחומים
  :התפקיד עיקרי

 לתקציב בהתאמה ברשות ובטחון ירוםח צרכי ואפיון עבודה תכניות הכנת. א
 .המקומית הרשות

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

 .(ח"פס
 .המקומית ברשות האזרחית ההתגוננות מערך את ומרכז מתאם. ד
 .חירום שעתל המקומית הרשות מוסדות הכנת. ה
 .חירום במצבי ברשות האבטחה מערך תפעול. ו
 .חירום אירועי ניהול. ז
 הגורמים מול פעולות ותיאום וביטחון חירום בענייני הרשות ייצוג. ח

 .הרלוונטיים

 :סף תנאי

 השכלה ודרישות מקצועיות: 
 או, גבוהה להשכלה המועצה ידי המוכר במוסד שנרכש אקדמי תואר בעל 

 מהמחלקה הכרה שקיבל או, גבוהה להשכלה מהמחלקה הכרה שקיבל
 .לארץ בחוץ אקדמיים תארים להערכת

 או
 והטכנאים ההנדסאים לחוק 39 לסעיף בהתאם מוסמך טכנאי או הנדסאי

  2012 ג"התשע, המוסמכים
 או

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

 או
 לפחות שנים שש, בכולל או גבוהה בישיבה מלאה בתכנית לימודים אישור בעל

 שמקיימת הבחינות מכלול מתוך לפחות בחינות שלוש ומעבר 18 גיל אחרי
 ודיני שבת בדיני יהיו הבחינות משלוש שתיים) לישראל הראשית הרבנות

 (.והיתר איסור
 או

 (.ניהולי ניסיון סעיף ראו) להלן כמפורט ניהולי ניסיון עם לימוד שנות 12 בעל
 :מקצועיות והכשרות קורסים. ב

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

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

 בעל ניסיון ניהולי כמפורט להלן)ראו סעיף ניסיון ניהולי(.
 :דרישות ניסיון

 בתפקידים ניסיון שנות 5: כאמור תורנית השכלה או אקדמי תואר בעל
 .טחוןיוהב החירום שירות בתחום מקצועיים



 

 . כאמור מקצועי ניסיון נותש 6 :רשום הנדסאי
 . כאמור מקצועי ניסיון שנות 7 :מוסמך טכנאי

 .כאמור מקצועי ניסיון שנות 8 :לימוד שנות 12 בעל
 ניהולי: ניסיון

 :המקצועיותוההכשרות   ההשכלה בדרישות לעמידה בהתאם
 ניסיון :אקדמי תואר ובעל משטרה או ל"צה קציני קורס בוגר מועמד
 ; לפחות שנתיים של ניהולי\ פיקודי
 ניסיון : לימוד שנות 12 בעל משטרה או ל"צה קציני קורס בוגר מועמד
 .שנים 4 של ניהולי \ פיקודי
 או שנים 5 של ניהולי\ פיקודי ניסיון :קצינים קורס בוגר שאינו מועמד
 הוועדה קביעת לפי והביטחון החירום בתחום והכשרות קורסים שביצע

 .הפנים במשרד

 שייםכישורים אי

 נוספות דרישות
 .קלון עימה יש העניין שבנסיבות בעבירה הרשעה היעדר :פלילי רישום
 . גבוהה ברמה עברית :שפות

 OFFICE -ה תוכנות עם היכרות :מחשב יישומי

 :כפיפות
 .המקומית הרשות /מזכירל"מנכ/ הרשות לראש כפיפות

 .השונים הממלכתיים הביטחון גופי ידי על מקצועית מונחה

 :הלהמנ

 17.1.19 :המכרז פרסום מועד

 31.1.19 :יום עד להגיש יש למכרז בקשות

טופס הגשת מועמדות למכרז ניתן לקבל במשרדי המועצה או 

או ניתן  02-6293131זכירות המועצה בטלפון באמצעות מייל/פקס ממ

 www.har-adar.muni.ilלהורידו מאתר האינטרנט של המועצה: 

רות חיים, מקומות עבודה קודמים, קו –להגשת המועמדות לצרף 

המלצות, תעודות על השכלה/השתלמויות, וצילומים מתעודת זהות 

 ומתעודת שחרור/שרות לאומי.

  :הינו זה מכרז לעניין הקשר איש

 .02-6293131 רכזת כ"א ושכר –יסמין עוגן 

 

 ניתן להגיש המועמדות:

 הר אדר.  45  רחוב האלה –מסירה ידנית במשרדי המועצה 

   adar.muni.il-jasmin@har –במייל  

 02-6293147  -בפקס  

 

 

 

 חיים מנדל שקד                                                                    

 כאחד ונשים לגברים מופנה אך, זכר בלשון נכתב המכרז

 

-החתום על
 הרשות ראש
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_ 
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