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 1220/20מס'  -לקבלת עובדים   יומבפפנימי/ מכרז 

 מנהל מחלקת חירום וביטחון וקב"ט מוסדות חינוך )מוס"ח(
 

  המשר מכרז, מכריזה בזה על  1976 נוהל קבלת עובדים( לשנת – לצו המועצות המקומיות ( )41)  בהתאם לסעיף

 : בתנאים המפורטים מטה יהפנו 

 

 מנהל מחלקת חירום וביטחון וקב"ט מוסדות חינוך )מוס"ח(  תיאור המשרה:

דרגת המשרה 
 ודירוגה: 

 38-40;דירוג מח"ר 8-10דירוג מנהלי 

 100%-75% היקף העסקה: 

 פנימי/חיצוני מכרז: סוג  

 
 
 
 
 
 

 תיאור תפקיד 
בהתאם לחוזר )

מנכ"ל משרד  

ניתן  הפנים ש

לעיין או להוריד  

מאתר משרד 

הפנים או מאתר  

המועצה  

 המקומית( 

 :  מנהל מחלקת חירום וביטחון 
עם כלל בעלי התפקידים, ובסיוע  ניהול, הכנה והפעלת מערך החירום והביטחון הרשותי

הדדי עם רשויות שכנות ברגיעה ובחירום, תוך שיתוף פעולה עם הרשויות השונות וכלל  
 הכוחות הפועלים במרחב. 

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

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

 מוסדות חינוך:  קב"ט
שמירה על המוכנות הביטחונית ועל הבטיחות במצבי שגרה וחירום של מוסדות החינוך.  

ום ולטיפול בנושאי הבטיחות  קיום סדרי הביטחון במוסדות החינוך, היערכותם למצבי חיר
 באותם מוסדות. 
 עיקרי התפקיד: 

 
 
 

 תנאי סף: 
 

 

בהתאם לחוזר )

מנכ"ל משרד  

ניתן  הפנים ש

לעיין או להוריד  

מאתר משרד 

הפנים או מאתר  

המועצה  

 המקומית( 
 

 

 

 השכלה ודרישות מקצועיות: 
 א. השכלה: 

המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או שקיבל  בעל תואר אקדמי ראשון שנרכש במוסד 
 הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ. 

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

 עודת סמיכות לרבנות )"יורה יורה"( לפי אישור הרבנות הראשית לישראל. ת  או 
 21אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות אחרי גיל או 

ומעבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל  
 )שתיים משלוש הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר(.

 סעיף ניסיון ניהולי(.  שנות לימוד עם ניסיון ניהולי כמפורט להלן)ראו 12בעל  או 
 חובה להמציא אסמכתאות בדבר השכלה. 

 ב. דרישות מקצועיות: 
הקב"ט יחויב לסיים בהצלחה קורס קב"טים של משרד הפנים לא יאוחר  .1

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

קורס קציני משטרה או קורס קצינים בגוף חירום  בוגר קורס קציני צה"ל או בוגר .2
 ובטחון אחר או בעל ניסיון ניהולי כמפורט להלן )ראו סעיף ניסיון ניהולי(.

 חובה להמציא אסמכתאות להוכחת עמידה בדרישות המקצועיות. 
 ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 דרישות ניסיון מקצועי וניהולי: 
 א. ניסיון מקצועי:

מעבר  שנים בתפקידים מקצועיים בתחום הביטחון או האבטחה 3וותק של  .1
 לשירות החובה )בצה"ל או במשטרה(.

שנות ניסיון   5 – בעל תואר אקדמי או השכלה תורנית כמפורט לעיל .2
 בתפקידים מקצועיים בתחום שירותי החירום ובטחון. 

 שנות ניסיון כאמור לעיל. 6 – רשוםהנדסאי 
 שנות ניסיון כאמור לעיל. 7 – טכנאי מוסמך 

 שנות ניסיון כאמור לעיל. 8 – שנות לימוד 12בעל תעודת 
 חובה להמציא אסמכתאות להוכחת עמידה בניסיון המקצועי.

 ב. ניסיון ניהולי:  
 בהתאם לעמידה בדרישות ההשכלה. 

 ניסיון פיקודי של שנתיים לפחות.  – אקדמי  מועמד בוגר קורס קצינים ובעל תואר
 שנים. 4ניסיון פיקודי/ ניהולי של  – שנות לימוד 12מועמד בוגר קורס קצינים בעל 

שנים לפחות, או שביצע  5ניסיון פיקודי / ניהולי של  – מועמד שאינו בוגר קורס קצינים
 קורסים והכשרות אחרות לפי קביעת הוועדה במשרד הפנים. 

 להמציא אסמכתאות להוכחת עמידה בניסיון הניהולי. חובה 
 דרישות נוספות:  

 חובה. חובה להמציא העתק רישיון תקף. –רישיון נהיגה בתוקף  .1
 שליטה בשפה העברית ובשפה הערבית ברמה גבוהה )קריאה, כתיבה, דיבור(. .2
 שליטה בישומי מחשב וידע בישומי תוכנת האופיס.  .3

עה פלילית והיעדר רישום על עבירות מין. חובה להמציא היעדר הרש - היעדר רישום פלילי 
 אישורים מאימים ממשטרת ישראל.

 

עדיפות למועמדים   ןע"פ הוראות החוק וע"מ לתת שוויון הזמניות, תינת, המודעה מיועדת לנשים וגברים

להגיש )בכתב( ולצרף את  על המועמדים/ותעם מוגבלות, שמגבלתם לא מתנגשת עם מתן השירות שבמכרז, 

קורות החיים, למסור ידנית למזכיר המועצה המקומית )בשעות העבודה(. כולל המסמכים הנדרשים 

 08/06/2021  שלישייום  מועד אחרון להגשה הוא:، 0508922021או  0732461100 לבירורים נוספים

 .14.00בשעה 

 בכבוד רב, 

 עאסי מחמוד 

 ראש המועצה 


