
 

 

  

 

 1202/11-מס'   ינימפ מכרז 

הביטחון מנהל יחידת 
 והחירום

 ת בית שאןיעירי
 



 

 2021/11מס' י נימ פמכרז 

עיריית בית שאן נותנת בזאת  

 הודעה על הצורך באיוש משרת:  

 

 משרה  100% –מנהל יחידת הביטחון והחירום 

זאת בהתאם    ללשון נקבה, וכן להפך.כל מקום בו מפורט תיאור התפקיד בלשון זכר, הכוונה גם  

 . 1988 –לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה התשמ"ח  8להוראות סעיף 

 משרה  %100: היקף התפקיד

 . או חוזה אישי בכפוף למשרד הפנים  11-9 דרגה מנהלי  דירוג: דרגת המשרה ודירוגה

 . כפיפות לראש הרשות או מנכ"ל הרשות המקומית בלבד  כפיפות: 

 . מונחה מקצועית על ידי מינהל החרום במשרד הפנים, רח"ל, פקע"ר

 

 התפקיד:  תיאור
ניהול, הכנה והפעלת מערך החירום והביטחון הרשותי עם כלל בעלי התפקידים, ובסיוע הדדי עם  
הפועלים  הכוחות  וכלל  ובחירום, תוך שיתוף פעולה עם הרשויות השונות  ברגיעה  רשויות שכנות 

 :פקיד. עיקרי התבמרחב

    .ניהול יחידת חירום וביטחון ברשות המקומית .1
 .הכנת תכניות עבודה ואפיון צרכי חירום ובטחון ברשות .2
 .הובלת היערכות הרשות המקומית למצבי חירום .3
 .ניהול אירועי חירום ברשות בשגרה ובחירום  .4
 . ניהול מערך האבטחה והביטחון ברשות בעת שגרה וחירום .5
 . לשעת חירום הכנת מוסדות הרשות המקומית .6
 . ניהול ותחזוקת מחסני חירום וציוד לחירום .7
 . ניהול ותחזוקת מקלטים ציבוריים .8
 . ניהול תחום חירום וביטחון במוסדות החינוך .9

 .ייצוג הרשות בענייני חירום וביטחון ותיאום פעולות מול הגורמים הרלוונטיים .10

 
 : תנאי סף

 
 השכלה ודרישות התפקיד:
שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או שקיבל הכרה  בעל תואר אקדמי ראשון  

 מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ

 או

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

 או

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

 או 



ומעבר שלוש    21אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות אחרי גיל  
שתיים משלוש הבחינות  (בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל  

 . )יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר

 דרישות מקצועיות: 
מנהל יחידת החירום והביטחון יחויב לסיים בהצלחה קורס קב"טים של משרד הפנים לא   •

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

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

 
 

 : מקצועיניסיון 
ביטחוניים   • בגופים  או  ישראל  במשטרת  מקבילה  דרגה  או  ומעלה  רס"ן  דרגת  בעל  עבור 

 אחרים:  

שנות ניסיון בתפקידים מקצועיים    5  –בעל תואר אקדמי או השכלה תורנית כמפורט לעיל  
 בתחום שירות החירום והביטחון באחד מאותם גופים. 

 . ור לעילשנות ניסיון כאמ 6 –הנדסאי רשום  

 . שנות ניסיון כאמור לעיל  7 –טכנאי מוסמך 

בטחוניים   • בגופים  או  ישראל  במשטרת  מקבילה  דרגה  או  ומעלה  סגן  דרגת  בעל  עבור 
 אחרים:

כממונה חירום ובטחון    שנו נסיון  5  – בעל תואר אקדמי או השכלה תורנית כמפורט לעיל  
 ברשות מקומית ברמה ג' לפחות.

 שנות ניסיון כאמור לעיל.  6 –הנדסאי רשום 
 שנות נסיון כאמור לעיל.  7 –טכנאי מוסמך 

 
 ניסיון ניהולי:  

 . שנים לפחות  4יסיון פיקודי של נ

 
 דרישות נוספות:  

 .יכולת פיקוד, ניהול, שליטה והדרכה •
 . יכולת התמודדות עם לחץ  •
 . סמכותיות •
 . יכולת ארגון, תכנון וביצוע  •
 . יכולת תיאום ופיקוח •
 .סדר וארגון •
 .עבודה מאומצת במצבי חירום מקומיים ולאומיים •
 .נסיעות במסגרת התפקיד •
 . אמינות ויושרה •
 . יכולת עבודה בצוות עם גורמי פנים וחוץ •
 .עבודה בשעות לא שגרתיות •
 .החירום מגופים שונים ברשות ומחוצה להעבודה עם נציגי  •
 .יכולת מתן שירות בשגרה ובחירום •
 היעדר הרשעה בעבירה שבנסיבות הענין יש עמה קלון.  •

 



 מסמכים שיש לצרף לבקשה: 
 . חייםקורות  .1
 .תעודות המעידות על השכלה .2
 . הנדרש והניהולי המקצועיהניסיון מסמכים להוכחת  .3
 רשות.  – המלצות .4
 זהות. צילום תעודת  .5
 .נהיגה בתוקףרישיון צילום  .6

   
 

, קורות חיים, בצירוף על גבי הטופס באתר העיריההעומד בדרישות התפקיד יגיש,  מועמד/ת  

במעטפה סגורה, תוך ציון מספר המכרז, ללשכת מנכ"ל עיריית  ,  התעודות והאישורים הנדרשים

 בית שאן.   1בית שאן רח' ירושלים הבירה 

 .  shean.org.il-dosi@bet או דוא"ל 6664894-04בטלפון  הדס בניסטיהפרטים לבירורים: 

 13:00  בשעה 17.6.2021ועד אחרון להגשת מועמדות מ

 . המשרה מיועדת לגברים ונשים כאחד
 

 

 

 בברכה, 

 ז'קי לוי 

 ראש עיריית בית שאן 

mailto:dosi@bet-shean.org.il

