
 
 

 
 20/01-01 חיצונימכרז 

 מונה על שירותי חירום וביטחון וקצין ביטחון מוסדות חינוךמ למועצה אזורית הערבה התיכונה דרוש
 

  תיאור תפקיד:

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

 מנחה מקצועי בתחומים אלו ברשות המקומית. עיקרי התפקיד: 

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

 מקומית.ריכוז ועדת מל"ח וועדת ביטחון ברשות ה 

 .)ריכוז מערך משק לשע"ח ופינוי, סעד, חללים )פס"ח 

 .מתאם ומרכז מערך ההתגוננות האזרחית ברשות המקומית 

  תפעול מערך האבטחה המקומית לשעת חירום.והכנת מוסדות הרשות 

 .תפעול מערך אבטחה ברשות במצבי חירום 

 .ניהול אירועי חירום 

  ותיאום פעולות מול הגורמים הרלוונטיים.ייצוג הרשות בענייני חירום וביטחון 

 רת ישראל.טארגון פעולות אבטחה של " אישיות מאוימת" ופיקוח עליהן, בתיאום עם מש 

 .ניהול מערך האבטחה בעת שגרה 

 .לוודא קיום סדרי הביטחון במוס"ח 

 ח.במוסרכב אבטחה והיערכותה לאירועי חירום בשגרה  תפעול" 

 .פיקוח על קבלתם ועבודתם של מאבטחים במוס"ח 

  למצבי חירום במוס"ח פורמאליים ובלתי פורמאליים. היערכותניהול 

 .קיום ביקורות ביטחון ואבטחה במוס"ח 

 .אבטחת פעילות בלתי שגרתית במוס"ח ומחוצה לו 

 ת לחירום של מוס"ח.היערכוניהול וביצוע הכשרות והשתלמויות לבעלי תפקידים בתחום הביטחון, הבטיחות וה 

 

בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה א.  :ודרישות מקצועיותהשכלה 

לחוק ההנדסאים והטכנאים  39הנדסאי או טכנאי מוסמך בהתאם לסעיף  או ;  מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ

ל תעודת סמיכות לרבנות לפי אישור הרבנות הראשית לישראל, או בעל אישור לימודים בתכנית , או בע2012המוסמכים , התשע"ג 

לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות  ומעבר שלוש בחינות 18מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות אחרי גיל 

 .(סעיף ניסיון ניהולי הרא)שנות לימוד עם ניסיון ניהולי כמפורט להלן  12בעל הראשית לישראל , או 

ב. קורסים והכשרות מקצועיות: ממונה החירום והביטחון יחויב לסיים בהצלחה קורס קב"טים של משרד הפנים לא יאוחר 

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

בנוסף: בוגר קורס קציני צה"ל או בוגר קורס קציני משטרה או גוף חירום ובטחון אחר. או בעל ניסיון כמפורט להלן )ראו סעיף 

 ניסיון ניהולי(.

 

  :דרישות ניסיון

 ירום והביטחון.שנים בתפקידים מקצועיים בתחום הח 5סיון של ינ-בעל תואר אקדמי או השכלה תורנית כאמור -ניסיון מקצועי 

 שנות ניסיון מקצועי כאמור. 6 –הנדסאי רשום  

 שנות ניסיון מקצועי כאמור. 7 -טכנאי מוסמך 



 
 שנות ניסיון מקצועי כאמור. 8 -שנות לימוד 12בעל  

 

 ההכשרות המקצועיות : בהתאם לעמידה בדרישות ההשכלה – -ניסיון ניהולי

  ניהולי של שנתיים לפחות. \ניסיון פיקודי -ובעל תואר אקדמימועמד בוגר קורס קציני צה"ל או משטרה 

  שנים. 4ניהולי של  \ניסיון פיקודי -שנות לימוד 12מועמד בוגר קוס קציני צה"ל או משטרה בעל 

 שנים או שביצע קורסים והכשרות בתחום החירום והביטחון לפי  5ניהולי של  \ניסיון פיקודי  -מועמד שאינו בוגר קורס קצינים

 .קביעת הוועדה במשרד הפנים

 

  קורסים והכשרות מקצועיות:
 יחויב לסיים בהצלחה קורס קב"טים של משרד הפנים לא יאוחר משנתיים מתחילת מינויו. עדכון שכרו מותנה המועמד הנבחר

 .חובה –מעבר בהצלחה של קורס קב"טים מוס"ח כמו כן,  .בסיום הקורס כאמור, ככל שהוא מועסק במסגרת חוזה אישי

 OFFICE.שליטה בכישורי מחשב וידע יישומי ב יישומי מחשב:

  .עברית ברמה גבוהה שפות:   .בתוקף רישיון נהיגה:

 סיבות העניין יש עימה קלון.היעדר הרשעה בעבירה שבנ  רישום פלילי:

  :מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד

שגרתיות. נסיעות במסגרת התפקיד. עבודה עם נציגי ביטחון מגופים יכולת פיקוד, ניהול, שליטה והדרכה.  עבודה בשעות לא 

תן שירות בשגרה ובחירום. קבלת החלטות במצבי מ שונים ברשות ומחוצה לה. עבודה מאומצת במצבי חירום מקומיים ולאומיים.

 ירום.אזרחית במצבי שגרה וח החירום. הדרכת בעלי תפקידים בתחומי ביטחון ואבטחה. עבודה עם אוכלוסיי

 כושר ארגון ותכנון, סמכותיות ונשיאה באחריות. ,, קפדנות ודיוק בביצוע, יכולת קבלת החלטותאמינות ומהימנות אישית

 יתרון, הכרת כלי נשק וידע בתפעולו, עבודה עם סיכונים. -ידע בעזרה ראשונה

   תנאי העסקה:

 . ובהתאם להנחיותיו הפניםכירים בכפוף לאישור משרד ב -. העסקה בחוזה אישי משרה מלאה

 .ת בקבלת אישור סיווג ביטחונייבמכרז מותנ אישור המועמדות

 

 חובה -האזורית ערבה תיכונה מגורים בתחומי המועצה

 

 גופי הביטחון הממלכתיים השונים. -מקצועית  .מנכ"לית הרשות -ניהולית  :כפיפות 

 

 רק פניות מתאימות ייענו. המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ונשים כאחד הבהרה מגדרית:

 

 

 moetsa@arava.co.il לפרטים נוספים ושליחת קו"ח ניתן לפנות לאלינור פרץ למייל 

 15.02.2020עד לתאריך  6592207-08או לטלפון 
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