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 -חיצוני/מכרז פנימי-                                                             

 מקומית עמנואל למועצה 
 בטחון וחרוםמנהל/ת מחלקת דרוש/דרושה 

 

תיאור 
 התפקיד:

ניהול, הכנה והפעלת מערך החרום והבטחון הרשותי עם כלל בעלי התפקידים, ובסיוע הדדי עם  
הרשויות השכנות ברגיעה ובחרום, תוך שיתוף פעולה עם הרשויות השונות וכלל הכוחות הפועלים  

 במרחב. 
 

 תחומי אחריות: 
 מוביל את הערכות הרשות המקומית לחרום ומרכז את ועדת מל"ח של הרשות המקומית  ▪

מקשר, מתאם ומרכז את מערך משק לשעת חרום )מל"ח( לרבות תאום המענה לכלל צרכי   ▪
 המקומית להבטחת רציפות תפקודית בחרום מול מרכזי הממשלה. הרשות

מתאם ומרכז את מערך ההתגוננות האזרחית ברשות המקומית, לרבות ממוני הג"א ובכלל   ▪
 מתקני הרשות 

תכנון, תאום והפעלה של המערך הבטחוני הרשותי כולל במוסדות חינוך ולרבות מערך   ▪
 האבטחה. 

 הלים, כ"א, הכשרה ותרגול(הכנת הראשות המקומית לשעת חרום )נ ▪

הכנת תוכניות העבודה ואפיון צרכי חרום ובטחון ברשות בהתאמה לתקציב המחלקה ברשות   ▪
 המקומית 

הכנה והפעלה של מערכי השליטה והדיווח, בכלל זה המוקד העירוני/ בטחוני ומרכז ההפעלה   ▪
 למצבי חרום. 

 טיפול ותחזוקת מחסני החרום והציון לחרום ולביטחון  ▪

 הציבוריים  על הטיפול במקלטים אחריות ▪

 " ופיקוח עליהן בתאום עם משטרת ישראל. מאוימתארגון פעולות אבטחה של "אישיות  ▪

 סיוע לראש הרשות בניהול אירועי החרום השונים, בתחומי האחריות של הרשות המקומית  ▪

 חרום ובטחון ותאום פעולות מול הגורמים הרלוונטיים. יבעניינ ייצוג הרשות  ▪

 ך השיטור העירוני ניהול מער ▪

 ניהול המוקד העירוני  ▪

 ניהול הפיקוח העירוני  ▪

 מוסדות חינוך  ▪
 

 פירוט האחריות והמשימות העיקריות:  
 )ריכוז מערך מל"ח, פס"ח, וההתגוננות האזרחית( הערכות לחרום של הרשות המקומית  ▪

 ריכוז ועדת הביטחון של מועצת הרשות המקומית  ▪

 חרום הכנת מוסדות הרשות המקומית לשעת  ▪

 ניהול אירועי חרום  ▪

 חרום ותאום פעולות מול הגורמים הרלוונטיים  יבעניינ ייצוג הרשות  ▪

 ניהול מערך האבטחה והבטחון ברשות בעת שגרה  ▪

 הכנת תוכניות עבודה ואפיון צרכי חרום ובטחון ברשות בהתאמה לתקציב הרשות המקומית  ▪
 

 השכלה: דרישות התפקיד:
במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או שקיבל הכרה  בעל תואר אקדמי שנרכש  .א

 מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ. 
 אחד מהבאים:   או

לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים   39הנדסאי או טכנאי מוסמך בהתאם לסעיף  .1
 2012,התשע"ג 

 .ית לישראליורה יורה"( לפי אישור הרבנות הראש)" בעל תעודת סמיכות לרבנות.     2
 

 קורסים והכשרות מקצועיות: 
                        בוגר קורס קציני צה"ל, או בוגר קורס קציני המשטרה, או קורס קצינים בגוף חירום ובטחון  

לסיים בהצלחה   יחויב ממונה החירום והבטחון  .בעל ניסיון כמפורט בסעיף ניסיון ניהולי  –אחר או 
 .לא יאוחר משנתיים מתחילת מיניו קורס קב"טים של משרד הפנים

 
 ניסיון מקצועי: 

 בתפקידים מקצועיים בתחום שירות החרום והבטחון. ןניסיו שנות  5

 

 אישיים: כישורים 
עבודה אחראית וראש גדול,  יחסי אנוש מעולים, אמפתיה, אמינות, יוזמה, קפדנות בביצוע משימות, 

גבוהה,  , תודעת שירות מול ממשקים פנימיים וחיצונייםיכולת עבודה ערנות ואחריות אישית גבוהה, 
 יכולת עבודה בתנאי לחץ ובסביבת עבודה דינאמית. אסרטיביות, יכולת קבלת החלטות, 
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 יכולת פיקוד, ניהול, שליטה והדרכה ▪ דרישות נוספות: 
 עבודה בשעות לא שגרתיות  ▪
 התפקיד נסיעות במסגרת  ▪
 עבודה עם נציגי בטחון מגופים שונים ברשות ומחוצה לה  ▪
 עבודה מאומצת במצבי חירום מקומיים ולאומיים  ▪
 יכולת מתן שירות בשגרה ובחירום ▪
 יתרון משמעותי  –מדריך ירי בעל תעודה בתוקף  ▪
 יתרון משמעותי  –מוגר קורס מנב"טים של משטרת ישראל  ▪
 יתרון משמעותי  –החינוך  בוגר קורס קב"טי מוסדות חינוך של משרד ▪

 ידיעת השפה עברית ואנגלית ברמה גבוהה.  ▪

 .  OFFICE –היכרות עם תוכנות ה  -יישומי מחשב ▪
 היעדר הרשעה בעבירה שבנסיבות העניין יש עמה קלון  ▪
 עבודה בשעות לא שגרתיות.  ▪

 

 זכיה במכרז מותנת בקבלת אישור סיווג בטחוני  ▪ סיווג בטחוני:

 100% היקף משרה: 

 , מונחה מקצועית על ידי מנהל החרום במשרד הפנים, רח"ל, פקע"ר מנכ"ל המועצה כפיפות: 

 
 
 

 פניות בצירוף קורות חיים + תעודות רלוונטיות יש להגיש למחלקת משאבי אנוש 
 "מנהל מחלקת בטחון וחרום"ולציין משרת:    tali.enosh@emanuel.muni.ilבמייל: 

 בקשות שתתקבלנה במשרד מחלקת משאבי האנוש לאחר המועד האמור, לא תבואנה בחשבון.
 . לו לדיוןהבקשות שתגענה ללא כל המסמכים והתעודות המעידות על כישורי המועמד לא יע

 רק פניות מתאימות תענינה 
 אור התפקיד בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה. יכל מקום בו מפורט ת

 המועמד יתבקש לעבור מבחני מיון לתפקיד על ידי מכון חיצוני.  
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