
                                                                           

 

 

 

 

 

 11.4.19, ו' בניסן תשע"ט                       בס"ד                                                                             

 
 7 / 19- חיצוני  /פנימימכרז 

 למועצה אזורית חוף אשקלון
 דרוש/ה

 ממונה על שרותי חירום וביטחון ברשות המקומית 
 100%היקף משרה:

 תואר המשרה: ממונה על שרותי חירום וביטחון ) קב"ט (.
 ראש המועצה/ מנכ"ל הרשות המקומית.כפיפות: 

 .מונחה מקצועית על ידי גופי הביטחון הממלכתיים השונים
 או חוזה בשכר בכירים 40-38 דירוג ודרגה :

  :התפקידתיאור 

 כלל הגורמים הפועלים במרחב  מוביל היערכות הרשות המקומית למצבי חירום תוך שיתוף פעולה עם -

 של הרשות המקומית ומהווה מנחה מקצועי בתחומים אלו ברשות המקומית.
 עיקרי התפקיד:

 הכנת תכניות עבודה ואפיון צרכי חירום וביטחון ברשות בהתאמה לתקציב הרשות המקומית. .א

 ועדת המל"ח וועדת הביטחון ברשות המקומית. ריכוז .ב

 להלן: מל"ח ( ופינוי, סעד, חללים ) להלן :פס"ח(.ריכוז מערך משק לשעת חירום )  .ג

 מתאם ומרכז את מערך ההתגוננות האזרחית ברשות המקומית. .ד

 הכנת מוסדות הרשות המקומית לשעת חירום. .ה

 תפעול ומערך האבטחה ברשות  במצבי חירום. .ו

 אירועי חירום.ניהול  .ז

 ייצוג הרשות בענייני חירום וביטחון ותיאום פעולות מול הגורמים הרלוונטיים. .ח

 אבטחה של " אישיות מאוימת " ופיקוח עליהן בתאום עם משטרת ישראל. ארגון פעולות  .ט

 ניהול מערך האבטחה בעת שיגרה. .י

          תנאי הסף:
 :מקצועיותדרישות השכלה 

 השכלה:. א
 ש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להשכלה גבוהה כאקדמאי שנרבעל תואר 

 או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמאיים בחוץ לארץ.
 או

 .2012לחוק ההנדסיים והטכנאים המוסמכים התשע"ג  39הנדסאי או טכנאי מוסמך בהתאם לסעיף 
 או

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

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

 ממונה החירום והביטחון  יחויב לסיים בהצלחה קורס קב"טים של משרד הפנים לא יאוחר משנתיים 
 יו.מתחילת מינו

 גרת חוזה אישי.סעדכון שכרו מותנה בסיום הקורס כאמור, ככל שהוא מועסק במ
 בנוסף:

 אחר בוגר קרס קציני צה"ל או בוגר קורס קציני משטרה או גוף  חירום וביטחון
 או

 (. בעלי ניסיון ניהולי כמפורט להלן ) ראו סעיף ניסיון ניהולי



                                                                           

 

 

 

 

 

 

 
2.  

 .ניסיון דרישות 
 :ניסיון מקצועי א. 

 
 שנות ניסיון בתפקידים מקצועיים בתחום שירות החירום והביטחון. 5  או השכלה תורנית כאמורבעל תואר אקדמי 

 שנות ניסיון מקצועי כאמור. 6 –הנדסאי רשום 
 כאמורשנות ניסיון מקצועי  7 –טכנאי מוסמך 

 שנות ניסיון מקצועי כאמור. 8 –שנות לימוד  12בעלי 
 

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

  ניסיון פיקודי / ניהולי של שנתיים –מועמד בוגר קורס קציני צה"ל או משטרה ובעל תואר אקדמאי 

 לפחות .

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

 
 דרישות נוספות

 העדר הרשעה בעבירה שבנסיבות העניין יש עימה קלון.– רישום פלילי
 עברית ברמה גבוהה –שפות 

  OFFICEהכרות עם תוכנת  -יישומי מחשב
 

 בתפקיד: םמאפייני העשייה הייחודיי
 .והדרכה ,שליטה  יכולת פיקוד , ניהול

 עבודה בשעות לא שגרתיות.
 

 קישור לאתר משרד הפנים לדרישות הסף בהרחבה  

https://bit.ly/2Whzkkx 

 כאחד ונשים לגברים מופנה אך, זכר בלשון מנוסח המכרז. 

  על גבי שאלון בקשה למשרה פנויה אותו ניתן להוריד מאתר המועצה,  מש"אהצעות למכרז יש להגיש למשרד
 .0041:בשעה:   19.6.6הצעות תתקבלנה עד בצרוף קורות חיים והמלצות, 

 .לא תתקבלנה הצעות/בקשות בפקס 
 

 בברכה,      
 גלית קקון       
 מנהלת משאבי אנוש 

https://bit.ly/2Whzkkx

