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 דרוש/ה מ"מ ממונה על שירותי חירום וביטחון ברשות מקומית

 וקצין/ת ביטחון מוסדות החינוך

 מועצה אזורית אלקסום

 

 תואר התפקיד:

 מ"מ ממונה על שירותי חירום וביטחון ברשות מקומית

ךוקצין/ת ביטחון מוסדות החינו  

100%–היקף משרה   

)מח"ר/ מנהלי/ הנדסאי(  40-38 -מתח דרגות  

ראש המועצה –כפיפות   

פקע"ר. ו רום במשרד הפניםיהל החינמונחה מקצועית על ידי מ  

 

  התפקידים. 2-הערה: מועמד אחד ל

 

ניהול, הכנה והפעלת מערך החירום והביטחון הרשותי עם כלל בעלי התפקידים, ובסיוע הדדי עם רשויות ייעוד: 

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

 

 תיאור התפקיד – מ"מ ממונה על שירותי חירום וביטחון ברשות מקומית:

 . מוביל את היערכות הרשות המקומית לחירום ומרכז את ועדת המל"ח של הרשות המקומית .א

)מל"ח(, לרבות תיאום מענה לכלל צרכי  הרשות המקומית מקשר מתאם ומרכז את מערך משק לשעת חירום  .ב

 . להבטחת רציפות תפקודית בחירום מול משרדי הממשלה

 מתאם ומרכז את מערך ההתגוננות האזרחית ברשות המקומית, לרבות ממוני הג"א בכלל מתקני הרשות. .ג

 מערך האבטחה. תכנון, תיאום  והפעלה של המערך הביטחוני הרשותי כולל במוסדות חינוך ולרבות .ד

 .הכנת הרשות המקומית לשעת חירום )נהלים, כ"א, הכשרה ותרגול( .ה

 . הכנת תוכנית עבודה ואפיון צרכי החירום והביטחון ברשות בהתאם לתקציב הרשות המקומית .ו

 . הכנת והפעלה של מערכי השליטה והדיווח, בכלל זה מוקד עירוני/בטחוני ומרכז הפעלה למצבי חירום  .ז

 .ת מחסני חירום והציוד לחירום וביטחוןטיפול ותחזוק .ח

 אחריות על הטיפול במקלטים הציבוריים במוסדות החינוך. .ט

 ארגון פעולות אבטחה של "אישיות מאוימת "ופיקוח עליהן ,בתיאום עם משטרת ישראל.  .י

 סיוע לראש הרשות בניהול אירועי החירום השונים, בתחומי האחריות של הרשות המקומית.  .יא

 הרשות בענייני חירום וביטחון ותיאום פעולות מול הגורמים הרלוונטיים.ייצוג  .יב
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 תיאור משרת קצין/ת ביטחון מוסדות חינוך:

  .הכנת תוכניות עבודה שנתיות ותוכניות תקציב הביטחון  במוסדות החינוך .א

 לוודא קיום סדרי הביטחון במוסדות החינוך.   .ב

 בשגרה במוסדות החינוך.  תפעול ניידת האבטחה/סיור והיערכותה לאירועי חירום  .ג

 פיקוח על קבלתם ועבודתם של מאבטחים במוסד החינוכי  .ד

 ערכות למצבי חירום במוסדות חינוך פורמאליים ובלתי פורמאליים.  ניהול הה .ה

 בטחה במוסדות החינוך.קיום ביקורות ביטחון וא .ו

 אבטחת פעילות בלתי שגרתית במוסד החינוכי ומחוצה לו  .ז

וההיערכות לחירום של הבטיחות  ניהול וביצוע הכשרות והשתלמויות לבעלי תפקידים בתחום  הביטחון  .ח

 מוסדות החינוך.

 

 דרישות התפקיד:

 השכלה 

 ,או שקיבל הכרה מהמחלקה להשכלה גבוהה, בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה

 או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ. 

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

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

 ומעבר שלוש בחינות  18 שש שנים לפחות אחרי גיל בכולל,או בעל אישור לימודים בתוכנית מלאה בישיבה גבוהה או 

בדיני שבת ודיני לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל )שתיים משלוש הבחינות יהיו 

 איסור והיתר(.

.סעיף ניסיון ניהולי(ן ניהולי כמפורט להלן )ראו שנות לימוד עם ניסיו 12או    

 

 קורסים והכשרות מקצועיות

יחויב לסיים בהצלחה קורס קב"טים של משרד הפנים לא יאוחר משנתיים מתחילת  ממונה החירום והביטחון

בוגר קורס  בנוסף, מור, ככל שהוא מועסק במסגרת חוזה אישי,מינויו, עדכון שכרו מותנה בסיום הקורס כא

קציני צה"ל, או בוגר קורס קציני משטרה או קורס קצינים בגוף חירום ובטחון אחר, או בעל ניסיון ניהולי 

.כמפורט להלן )ראו סעיף ניסיון ניהולי(  

 

 ניסיון מקצועי

שנות  ניסיון בתפקידים מקצועיים בתחום שירות החירום והבטחון.  5  -בעל תואר אקדמי או השכלה תורנית כאמור  

.שנות ניסיון מקצועי כאמור 6 -הנדסאי רשום  

.שנות ניסיון מקצועי כאמור   7 -טכנאי מוסמך  

שנות ניסיון מקצועי כאמור.  8 -שנות לימוד 12בעל   
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 ניסיון ניהולי

 בהתאם לעמידה בדרישות ההשכלה:

של שנתיים לפחות. ניסיון פקידותי -אר אקדמיקציני צה"ל או משטרה ובעל תומועמד בוגר קורס   

שנים. 4ניסיון פקידותי / ניהולי של  -שנות לימוד 12על וב צה"ל או משטרה  מד בוגר קורס קציני מוע  

לפי חרות אאו שביצע קורסים והכשרות לפחות שנים  5ניסיון פקידותי/ ניהולי של  -מועמד שאינו בוגר קורס קצינים

 קביעת הוועדה במשרד הפנים. 

 

 דרישות נוספות

היעדר הרשעה בעבירה שבנסיבות העניין יש עימה קלון. -רישום פלילי  

עברית ברמה גבוהה. -שפות  

היכרות עם תוכנות  -יישומי מחשב  

office 

 

 מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד

 יכולת, פיקוד, ניהול ,שליטה והדרכה

בשעות לא שגרתיותעבודה   

 נסיעות במסגרת התפקיד

 יכולת מתן שירות בשגרה ובחירום 

 

 מילוי מקום מידי עד לתאריך: 27/09/2020 אופציה להארכה הינה כתלות בשינויים 

 

 

 

 

 

 המודעה פונה לנשים וגברים כאחד
לתפקיד ולהם תינתן עדיפות מ.א אלקסום מעודדת שילובם של עובדים בעלי מוגבלויות העומדים בתנאי הסף 

 .15, תיקון מס' 1998וזאת מכוח חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות התשנ"ח 
את הטפסים יש להגיש בצרוף קורות חיים, אישורי העסקה   טפסים להגשת מועמדות להוריד מאתר המועצה,

   HR@alqasoum.org.ilיל: במועצה או למי 10ותעודות רלוונטיות ולמסור במח' כ"א ומשאבי אנוש קומה 
 12:00 שעה : 16/07/2020 עד לתאריך : 

 08-6796108  –פרטים לבירור 
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