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עיריית 
 שמש-בית

 _ ממונה על שירותי חירום וביטחון8/16מס' _    חיצונימכרז   

 .בכל מקום בו מפורט תאור תפקיד בלשון זכר הכוונה גם ללשון נקבה וההיפך 
 

 ממונה על שירותי חירום וביטחון. תואר התפקיד:
   ניהול מערך האבטחה ברגיעה ובחירום , תוך שיתוף פעולה עם כלל הכוחות  תאור התפקיד:

 הפועלים במרחב של הרשות מקומית עיקרי התפקיד:              

 .ניהול מערך האבטחה בעת שגרה 

  העירייה הכנת תכניות עבודה ואפיון צרכי חירום ובטחון ברשות בהתאמה לתקציב 

 .ריכוז ועדת הביטחון של מועצת הרשות המקומית 

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

 .הכנת מוסדות הרשות המקומית לעת חירום 

 .תפעול מערך האבטחה ברשות במצבי חירום 

 .ניהול אירועי חירום , מסוג פיגוע  

 .ייצוג הרשות בענייני  וביטחון ותיאום פעולות מול הגורמים הרלוונטים 

 רת ישראל.ארגון פעולות אבטחה של "אישיות מאיימת"  ופיקוח עליהן , בתיאום עם משט 
הכרה  * בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה , או שקיבל  השכלה:

 תארים  אקדמיים בחוץ לארץ. להערכת      מהמחלקה 

 .בוגר קורס קציני צה"ל, והוא בדרגת רס"ן מעלה או בדרגה מקבילה במשטרה או שב"כ 
 

 דים מקצועיים בתחום הביטחון או  אבטחה.יתפקבשנים  5של  ותק -ניסיון מקצועי  *  :ניסיוןדרישות 

  שנים לפחות. 4ניסיון פיקודי של  –ניסיון ניהולי 
 

 העדר הרשעה בעבירה שבנסיבות העניין יש עמה קלון. –רישום פלילי  דרישות נוספות:
 עברית ברמה גבוהה. –שפות    
 .OFFICE –היכרות עם תוכנות ה  –יישומי מחשב    
  רישיון נהיגה בתוקף.   

 :מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד

 .עבודה עם נציגי ביטחון מגופים שונים ,נסיעות במסגרת התפקיד.,עבודה בשעות לא שגרתיות
 ברשות ומחוצה לה.עבודה מאומצת במצבי חירום מקומיים ולאומיים.

           
 .העירייה כפיפות למנכ"ל  כפיפות:
 ידי גופי הביטחון הממלכתיים השונים.מונחה מקצועית על   

 
 .%100  : היקף משרה

 
 +( המח"ר 41) 41-39  מתח דרגות:  

 
יש להגיש מועמדות על גבי טפסי שאלון אישי/ בקשה למשרה פנויה שניתן לקבל  במזכירות  : הגשת מועמדות

 העירייה או באתר האינטרנט של העירייה יש לצרף קורות חיים ותעודות מתאימות.
  הגשת מועמדות יש להגיש במעטפה סגורה למזכירות העירייה. לגב' רחל איטח טל:      מועד אחרון להגשה: 

 .                         4.2.16 לא יאוחר מיום 9909807-02
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 משה  אבוטבול                                                                                                    
 ש   העיר רא                                                                                                                         

 


