04.04.2019

מועצה מקומית גדרה
מכרז חיצוני לתפקיד
ממונה על שירותי חירום ובטחון/קב"ט המועצה

בהתאם לסעיף  40לצו המועצות המקומיות (נוהל קבלת עובדים לעבודה) תשל"ז,1977-
נמסרת בזאת הודעה על משרה פנויה.
מכרז כ"א מס' 01/19
תואר המשרה :ממונה על שירותי חירום ובטחון/קב"ט המועצה.
דרגה :

 38-40דירוג המח"ר
 8-10דירוג מנהלי

שיעור המשרה 100% :משרה
תאור התפקיד:
ניהול ,הכנה והפעלת מערך החירום והביטחון הרשותי עם כלל בעלי התפקידים ,ובסיוע
הדדי עם רשויות שכנות ברגיעה ובחירום ,תוך שיתוף פעולה עם הרשויות השונות וכלל
הכוחות הפועלים
במרחב
תחומי אחריות:
 .1מוביל את היערכות הרשות המקומית לחירום ומרכז את ועדת המל"ח של הרשות
המקומית.
 .2מקשר ,מתאם ,ומרכז את מערך משק לשעת חירום (להלן :מל"ח) ,לרבות תיאום מענה
לכלל צרכי הרשות המקומית להבטחת רציפות תפקודית בחירום מול משרדי הממשלה.
 .3מתאם ומרכז את מערך ההתגוננות האזרחית ברשות המקומית ,לרבות ממוני הג"א
בכלל מתקני הרשות.
 .4תכנון  ,תיאום והפעלה של המערך הביטחוני הרשותי כולל במוסדות חינוך ולרבות מערך
האבטחה.
 .5הכנת הרשות המקומית לשעת חירום (נהלים ,כ"א ,הכשרה ותרגול).
 .6הכנת תכניות עבודה ואיפיון צרכי חירום וביטחון ברשות בהתאמה לתקציב הרשות
המקומית.
 .7הכנה והפעלה של מערכי השליטה והדיווח ,בכלל זה מוקד עירוני/בטחוני ומרכז הפעלה
למצבי חירום.
 .8טיפול ותחזוקת מחסני חירום והציוד לחירום ולביטחון.
 .9אחריות על הטיפול במקלטים הציבוריים ובמוסדות החינוך.
 .10ארגון פעולות אבטחה של "אישיות מאוימת" ופיקוח עליהן ,בתיאום עם משטרת
ישראל ,סיוע לראש הרשות בניהול אירועי החירום השונים בתחומי האחריות של רשות
המקומית.
 .11ייצוג הרשות בענייני חירום ובטחון ותיאום פעולות מול הגורמים הרלוונטיים.

דרישות המשרה:
השכלה :בעל/ת תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או
שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחו"ל או בעל  12שנות לימוד עם
ניסיון ניהולי כמפורט להלן (ראו סעיף ניסיון ניהולי).
המשרה דורשת ניידות מרובה במהלך יום העבודה ,על המועמד להיות בעל רישיון נהיגה
תקף ובעל רכב לשימושו במהלך יום העבודה.
קורסים והכשרות מקצועיות :ממונה החירום והבטחון יחויב לסיים בהצלחה קורס
קב"טים של משרד הפנים לא יאוחר משנתיים מתחילת מינויו .עדכון שכרו מותנה
בסיום הקורס כאמור ,ככל שהוא מועסק במסגרת חוזה אישי.
בוגר קורס קציני צה"ל ,או בוגר קורס קציני משטרה או קורס קצינים בגוף בטחוני אחר
או בעל ניסיון ניהולי כמפורט:
ניסיון ניהולי :בהתאם לעמידה בדרישות ההשכלה וההכשרות המקצועיות:
• מועמד בוגר קורס קציני צה"ל או משטרה ובעל תואר אקדמי ניסיון פיקודי/ניהולי של
שנתיים לפחות.
• מועמד בוגר קורס קציני צה"ל או משטרה בעל  12שנות לימוד ניסיון פיקודי/ניהולי
של  4שנים.
• מועמד שאינו אינו בוגר קורס קצינים ניסיון פיקודי/ניהולי של  5שנים או שביצע
קורסים והכשרות בתחום החירום והביטחון לפי קביעת הוועדה במשרד הפנים.
ניסיון מקצועי 5 :שנות ניסיון בתפקידים מקצועיים בתחום שירות החירום והביטחון.
מאפיינים ייחודיים לתפקיד:
 .1יכולת פיקוד ,ניהול ,שליטה והדרכה.
 .2עבודה בשעות לא שגרתיות.
 .3נסיעות במסגרת התפקיד.
 .4עבודה עם נציגי החירום מגופים שונים ברשות ומחוצה לה.
 .5עבודה מאומצת במצבי חירום מקומיים ולאומיים.
 .6יכולת מתן שירות בשגרה ובחירום.
רישום פלילי :היעדר הרשאה בעבירה שבנסיבות העניין יש עימה קלון.
סיווג ביטחוני :זכיה במכרז מותנת בקבלת אישור סיווג ביטחוני.
כפיפות :מנכ"ל הרשות המקומית.
בקשה למועמדות יש להגיש ב 5 -עותקים עד תאריך  15.04.2019בשעה .12:00
טפסים להגשת המועמדות ניתן לקבל בלשכת מנכ"ל המועצה.
אשת קשר – חנה טסלר ,טלפון ישיר08-8593550 :
הבהרה :ההודעה מיועדת לנשים וגברים כאחד.

בכבוד רב,
יואל גמליאל
ראש המועצה

