
 

 

 מתוקן נוסח  – 19/2019מכרז פומבי 

 עיריית בית שאן נותנת בזאת הודעה על הצורך באיוש משרת:

 (קב"ט  )ממונה שירותי חירום ובטחון 

 : משרה מלאה היקף המשרה

 ראש הרשות/מנכ"ל הרשות. מונחה מקצועית על ידי גופי הבטחון הממלכתיים.כפיפות: 

 : תיאור התפקידתמצית 

  מוביל את היערכות הרשות המקומית למצבי חירום תוך שיתוף פעולה עם כלל הגורמים

הפועלים במרחב של הרשות המקומית ומהווה מנחה מקצועי בתחומים אלו ברשות המקומית. 

 עיקרי התפקיד: 

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

 מל"ח וועדת הביטחון ברשות המקומית.ריכוז ועדת ה 

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

  .מתאם ומרכז את מערך ההתגוננות האזרחית ברשות המקומית 

 .הכנת מוסדות הרשות המקומית לשעת חירום 

 .תפעול מערך האבטחה ברשות במצבי חירום 

 . ניהול אירועי חירום 

 יני חירום וביטחון ותיאום פעולות מול הגורמים הרלוונטיים.ניצוג הרשות בעיי 

 .ארגון פעולות אבטחה של: " אישיות מאוימת " ופיקוח עליהן, בתיאום עם משטרת ישראל 

 .ניהול מערך האבטחה בעת שגרה 

 

 

 :תמצית תנאי סף

 השכלה ודרישות מקצועיות )רמה ב'(

 שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או קיבל הכרה  בעל תואר אקדמי

לחוק  39הנדסאי או טכנאי מוסמך בהתאם לסעיף או  מהמחלקה להערכת תארים בחו"ל.

. או בעל תעודת סמיכות לרבנות )"יורה 2012ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג  

ישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה יורה"( לפי אישור הרבנות הראשית לישראל. או בעל א

 לפחות מתוך מכלול הבחינות ומעבר לשלוש בחינות 18גבוהה או בכולל, שש לפחות אחרי גיל 

שמקיימת הרבנות הראשית לישראל )שתיים משלוש הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני איסור 

 והיתר(.

 

 

 

 



 

 קורסים והכשרות מקצועיות: 

טחון יחויב לסיים בהצלחה קורס קבטי"ם של משרד הפנים לא יאוחר משנתיים יממונה החירום והב

 מתחילת מינויו, עדכון שכרו מותנה בסיום הקורס כאמור, ככל שהוא מועסק במסגרת חוזה אישי.  

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

 

 עי )רמה ב' (ניסיון מקצו

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

 שנות ניסיון בתפקידים מקצועיים בתחום  5  - בעל תואר אקדמי או השכלה תורנית כאמור

 שירות החירום והביטחון באחד מאותם גופים.

 שנות ניסיון מקצועי כאמור.  6 - - הנדסאי רשום 

 שנות ניסיון מקצועי כאמור.  7 – נאי מוסמךטכ

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

 שנות נסיון כממונה חירום ובטחון ברשות  5 – בעל תואר אקדמי או השכלה תורנית כאמור

 מקומית.

  כממונה חירום ובטחון ברשות מקומית. שנות נסיון 6 –הנדסאי רשום 

 שנות נסיון כממונה חירום ובטחון ברשות מקומית. 7 – טכנאי מוסמך 

 

 ניסיון ניהולי

  שנים לפחות. 4ניסיון פיקודי של 

 

 דרישות נוספות:

 .היעדר הרשעה בעבירה שבנסיבות העניין יש עימה קלון 

 .עבודה בשעות לא שגרתיות 

  עברית ברמה גבוהה. –שפות 

  היכרות עם תוכנת ה  –יישומי מחשבOFFICE . 

  יתרון  –ק"מ מבית שאן  60מגורים ברדיוס של עד 

 

 : סיווג בטחוני

  .זכיה במכרז מותנת בקבלת אישור סיווג בטחוני 

 

מועמד העומד בדרישות התפקיד יגיש קורות חיים, בצירוף התעודות והאישורים הנדרשים במעטפה 

 המכרז לגב' נעמי אילוק בלשכת מנכ"ל העירייה.סגורה, תוך ציון מספר 

 14:00בשעה:   1/7/2019מועד אחרון להגשת מועמדות 

 המשרה מיועדת לגברים ונשים כאחד.

 הרחבה על תפקיד ודרישות נוספות ניתן לקבל בלשכת מנכ"ל בעירייה 

של או באתר משרד הפנים )יש לשים לב כי התנאים הנדרשים הם אלו  04-6489405בטל': 

 www.bet-shean.org.il ןאו באתר עיריית בית שא רמה ב'(

 

 

 ראש העיר  -ז'קי לוי  


