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 202117/ פומבי-מכרז פנימי 

 מח' החירום הרשותימנהל/ת 
 

 

 תיאור התפקיד:

 ייעוד:

ברגיעה גורמי ביטחון וחירום הרשותי עם כלל בעלי התפקידים, ובסיוע הדדי עם  מערך החירוםניהול, הכנה והפעלת 

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

 תחומי אחריות:
 

 .ברשות המקומיתניהול חירום  .1

 ת.ואפיון צרכי חירום ברשות בהתאמה לתקציב הרשוהכנת תכניות עבודה  .2

 לזמן חירום )מערך מל"ח, פס"ח, התגוננות אזרחית(.הובלת היערכות הרשות המקומית  .3

 ניהול אירועי חירום ברשות המקומית. .4

 הכנת מוסדות הרשות המקומית לשעת חירום. .5

 ותחזוקת מחסני חירום וציוד לחירום.טיפול  .6

 ציבוריים.המקלטים טיפול בניהול ו .7

 פעולות מול הגורמים הרלוונטיים.ותיאום ייצוג הרשות בענייני חירום  .8

 וכל מטלה נוספת שתוטל ע"י הממונה הישיר. .9
 

 פירוט הביצועים והמשימות העיקריות, כנגזר מתחומי האחריות:

 חירום ברשות המקומית.יחידת ניהול  .1

ת המקומית, בהתאם להנחיות הממונה, הכנת תכניות עבודה בהתאם לאבחון ואפיון צרכי חירום ברשו .א

 ובשיתוף עם ראש הרשות ובהתאם להנחיות מינהל החרום במשרד הפנים, רח"ל, פקע"ר.

התכנית תכלול בין היתר פירוט המשימות, דרכי פעולה להשגתן, ציוות של כ"א, אמצעים, לוח זמנים, תקציב, 

לל: אימונים, תרגילים, ועדות חובה, הדרכות, ביקורות גורמי חוץ וביקורות עצמאיות וכן גרף פעילות הכו

 הכשרות והשתלמויות.

 אחראי על מיפוי תמונת מצבה של הרשות בהיבטי חירום לטובת בניית דרישה לתקציב. .ב

 המדיניות בתחום.אחראי על ביצוע תוכנית העבודה ויישום  .ג

 אחראי על חלוקת משימות, הנחיה ופיקוח על ביצוען. .ד

 ברשות בהתאמה לתקציב הרשות המקומית.הכנת תכניות עבודה ואפיון צרכי חירום   .2

 גיבוש תכנית עבודה שנתית בהתאם לאבחון ההיערכות של הרשות המקומית לשעת חירום. .א

התוכנית תכלול גרף פעילות: אימונים, תרגילים, ועדות חובה, הדרכות, הכשרות והשתלמויות. בנוסף תכלול  .ב

 של גורמי חוץ, וביקורות עצמאיות.התכנית ביקורות 

 הכנת תקציב הג"א מקומי עפ"י הנחיות פיקוד העורף ומשרד הפנים. .ג

 מעקב שוטף ודיווח תקופתי על אופן ביצוע תכניות עבודה, בהתאם לתכניות המאושרות. .ד

 הובלת היערכות הרשות המקומית לזמן חירום )מערך מל"ח, פס"ח, התגוננות אזרחית(. .3

ערך החירום הרשותי לפי "תיק אב לחירום לרשות המקומית" והוצאת דיווח אחת לשנה ארגון ואימון מ .א

 למליאת הרשות ולגורמים ממלכתיים על מוכנות מערך החירום הרשות.

יוודא כתיבת נהלי הפעלה לרשות המקומית למצבי חירום בשגרה, אסונות טבע ומלחמה בהתאם לתרחישי  .ב

 ועיים, לרבות הכנת תוכנית סיוע הדדי בין רשויות מקומיות.הייחוס השונים והנחיות הגורמים המקצ

יוודא ארגון וגיוס מערך כוח האדם של הרשות המקומית לשעת חירום )עובדים, מתנדבים ומרותקים  .ג

 משקית(.

המערכים ברשות המקומית לתפקוד בחירום לרבות מטה החירום, ועדת מל"ח, יוודא אימון ותרגול כלל  .ד

 תי הביצוע.מנהלי המכלולים וצוו

יוודא טיפול ואחזקה של התשתיות והמתקנים המיועדים לחירום לרבות מרכז ההפעלה, ושל האמצעים  .ה

 והציוד המיועד לחירום, לרבות תכולת מחסני החירום, מל"ח, פס"ח, ציוד מיגון וציוד מקלטים.

גורמי הביטחון  הפקת לקחים בעקבות פעילויות שגרה ותרגולות חירום ומעקב אחר יישום הלקחים, מול .ו

 וגורמים ברשות.
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 .ניהול אירועי חירום ברשות המקומית  .4

 אחראי על מוכנות והפעלת מערך החירום על פי תיק אב לחירום בכפיפות לממונה הישיר. .א

היערכות לסייע לגורמי הביטחון וההצלה במאמץ הצלת החיים, "הרשות כגוף עזר", וסיוע להם בטיפול  .ב

 מידע, אמצעים וכ"א.באירוע בעיקר באמצעות 

יוודא קיום תוכנית/מערך להזעקת בעלי התפקידים ויידוע הגופים המטפלים באירועי חירום בשגרה וינחה על  .ג

 הפעלתם בעת הצורך.

 הכנת מוסדות הרשות המקומית לשעת חירום. .5

 אחראי על תכנון, תיאום והפעלה של המערך הביטחוני הרשותי בכלל מוסדות הרשות. .א

תפקודית של הרשות המקומית והמוסדות בה למצבי החירום השונים ובדגש על הנחיות המיגון תכנון רציפות  .ב

 של פיקוד העורף במתאר מלחמה.

הכנה וקביעה של נהלי אבטחה במוסדות ובמוסדות החינוך, בתיאום עם משטרת ישראל ולאור הנחיות  .ג

 הממונה, באמצעות:

 .בדיקת מוכנות המוסדות לשעת חירום 

 ם לשעת חירום במוסדות ובמוסדות החינוך בתיאום הקב"ט המחוזי.ביצוע תרגילי 

בקרה על תחזוקת המקלטים הציבורים והמקלטים המשותפים )כולל רכש ציוד החירום הדרוש להם ומניעת  .ד

 השימוש בהם שלא בזמן חירום( ופיקוח על המקלטים הפרטיים במוסדות הרשות.

 לביטחון.הציוד לחירום וטיפול ותחזוקת מחסני חירום ו .6

ניהול יחידת מחסני חירום כולל ניהול הרכש, מלאי ופיקוח על סדירות המחסנים ברשות מקומית, ובהתאם  .א

 לתיאור תפקיד של מנהל יחידת מחסני חירום.

 ניהול וטיפול במקלטים הציבוריים. .7

במצבי ניהול יחידת מקלטי חירום, אחזקה טיפול ושמירת כשירות להפעלת המקלטים ברשות המקומית  .א

 חירום ובהתאם למפורט בתיאור תפקיד של מנהל יחידת מקלטים רשותי.

 ייצוג הרשות בענייני חירום ותיאום פעולות מול הגורמים הרלוונטיים. .8

ייצוג הרשות המקומית בנושאי חירום וביטחון אל מול משרדי ממשלה, צה"ל, משטרת ישראל, רח"ל וגורמים  .א

 חון.נוספים העוסקים בנושאי חירום וביט

תיאום בין מוסדות הרשות המקומית לכוחות הביטחון באירועי ביטחון שוטף, כגון: כיבוי שריפות ואיתור או  .ב

 חילוץ נפגעים.

טיפול בפניות בתחום החירום והביטחון של תושבי הרשות, אגפי הרשות, מוסדות הרשות וגורמי חירום  .ג

 ממשלתיים.

 
 מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד:

 ל, שליטה והדרכה.פיקוד, ניהויכולת  .א

 יכולת התמודדות עם לחץ. .ב

 סמכותיות. .ג

 יכולת ארגון, תכנון וביצוע. .ד

 יכולת תיאום ופיקוח. .ה

 סדר וארגון. .ו

 עבודה מאומצת במצבי חירום מקומיים ולאומיים. .ז

 נסיעות במסגרת התפקיד. .ח

 אמינות ויושרה. .ט

 יכולת עבודה בצוות עם גורמי פנים וחוץ. .י

 שגרתיות.עבודה בשעות לא  .יא

 עבודה עם נציגי החירום מגופים שונים ברשות ומחוצה לה. .יב

 יכולת מתן שירות בשגרה ובחירום. .יג

 זמינות וכוננות לאירועי חירום. .יד
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 :דרישות התפקיד )תנאי סף( 
 

 :השכלה

 או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכתבעל תואר אקדמי ראשון שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה 

 תארים אקדמיים בחוץ לארץ.

 או

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

 או

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

 או

ומעבר שלוש בחינות לפחות מתוך  21אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות אחרי גיל 

 מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל )שתיים משלוש הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר(.

 

 :וניהולי מקצועיניסיון דרישות 
 

 :ניסיון מקצועי

 עבור בעל דרגת רס"ן ומעלה או דרגה מקבילה במשטרת ישראל או בגופים ביטחוניים אחרים:

 –בעל תואר אקדמי או השכלה תורנית כמפורט לעיל 

 שנות ניסיון בתפקידים מקצועיים בתחום שירות החירום והביטחון באחד מאותם גופים. 5

 שנות ניסיון כאמור לעיל. 6 –הנדסאי רשום 

 שנות ניסיון כאמור לעיל. 7 –טכנאי מוסמך 

 :או בגופים ביטחוניים אחריםעבור בעל דרגת סגן ומעלה או דרגה מקבילה במשטרת ישראל 

 –בעל תואר אקדמי או השכלה תורנית כמפורט לעיל 

 שנות ניסיון כממונה חירום ובטחון ברשות מקומית ברמה ג' לפחות. 5

 שנות ניסיון כאמור לעיל. 6 –הנדסאי רשום 

 שנות ניסיון כאמור לעיל. 7 –טכנאי מוסמך 

 

 ניהולי:ניסיון 

 חות.שנים לפ 4ניסיון פיקודי של 

 

  קורסים והכשרות מקצועיות:

התחייבות לעבור בהצלחה קורס ממונה חירום 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 חירום ובטחון אחר.  -

 נכונות לצאת לכל קורס או הכשרה נדרשת לצורך ביצוע התפקיד. -

 
 

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

 חובה. –רישיון נהיגה בתוקף  תעודות ורישיונות:

 שליטה בשפה העברית ברמה גבוהה, שפות נוספות בהתאם לצורך.שפות: 

 שליטה בישומי מחשב וידע בישומי תוכנת האופיס.: יישומי מחשב
 

 

 %100: היקף משרה

 בכירים בכפוף לאישור משרד הפניםשכר או  41-39מח"ר :  מתח דרגה
 

 

 מנהל אגף הביטחון וממונה על שירותי החירום: כפיפות

 ע"י מנהל החירום במשרד הפנים, רח"ל, פקע"ר. מקצועיתמונחה 
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 :הערות
 
 לפנייה יצורפו תעודות השכלה ו/או השתלמויות בהתאם לנדרש הנוסח המכרז . -
אישורי העסקה ממקומות עבודה קודמים )על אישורי העסקה לכלול תאריכי העסקה מלאים, היקפי משרה, פירוט   -

 עיסוקיו בתפקיד וניסיונו הניהולי ככל שנדרש.( להוכחת העמידה בתנאי הסף והמלצות ממעסיקים קודמים. 
מלא ביחס להשכלה והניסיון המקצועי והניהולי  כן, יש לצרף קו"ח )כולל דרכי תקשורת(, קו"ח יכללו בין השאר פירוט-כמו -

בקשות שלא יצורפו אליהם כל המסמכים הדרושים, לא תובאנה לדיון בפני וועדת  והשאלון המצורף.של המועמד 
 הבוחנים.

ביום  2/2011לפי נוהל לבדיקה ומניעת ניגוד עניינים עובדי הרשויות המקומיות )פורסם בחוזר מנכ"ל משרד הפנים מס'  -
על המועמד שייבחר למשרה מהמשרות המפורטות בנוהל למלא שאלון לאיתור -(2011באפריל  5בניסן התשע"א,  א'

חשש לניגוד עניינים ולערוך הסדר למניעת ניגוד עניינים אם יידרש וזאת כתנאי לכניסתו לתפקיד, בהתאם להוראות 
 הנוהל.

מילוי התפקיד ע"י המועמד/ת לבין ענייניו/ענייניה האחרים ובכפוף מינוי המועמד/ת יהיה בכפוף להיעדר ניגוד עניינים בין  -
 בהתאם להוראות הדין, הנחיות וחוזרי מנכ"ל של משרד הפנים.   ;לסייגים להעסקת קרובי משפחה

וועדת המכרזים רשאית, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי לדרוש מאחד המועמדים, כולם או חלקם להיבחן במבחני התאמה,  -
 ים העוסקים בכך.במסגרת הגופ

לגבי מועמדים אשר מעוניינים לשמור על סודיות מועמדותם מתבקשים לציין זאת מפורשות בפנייתם. במקרה בו החברה  -
תהיה מעוניינת חרף הסודיות לפנות לצדדים שלישיים לצורך מידע ו/או המלצה, תימסר הודעה על כך מראש למועמדים 

 ם יחפצו בכך.הנ"ל בכדי לאפשר להם להסיר מועמדותם א
המועמדים שיוערכו  10הערכת המועמדים ע"פ קורות החיים והמענה לשאלון.  –יערך מיון ראשוני בין המועמדים  -

 כמתאימים ביותר יוזמנו לראיון בפני ועדת המכרזים.
 ה.העירייה אינה מתחייבת לקבל הצעה כלשהי והיא שומרת על זכותה להפסיק בכל עת או שלב את הליכיו של מכרז ז -
 העירייה שומרת על זכותה להאריך את המועד האחרון להגשת מועמדות למשרה האמורה. -

 
 מועמד שלא יצרף תיעוד מתאים המאמת את הדרישות הנ"ל תיפסל מועמדותו על הסף.

 

 :אופן הגשת המועמדות

 
 

 
 

 * מתאים לנשים וגברים כאחד. 

 . WWW.MODIIN.MUNI.ILטפסי מועמד ניתן להוריד מאתר האינטרנט של העירייה 

, וזאת במעטפה עותקים( 3 בארבעה עותקים )מקור +יש להגיש המועמדות בצירוף המסמכים הנלווים, באמצעות הגשה ידנית בלבד 

, מודיעין, בניין העירייה קומת הכניסה בימים 1תן סגורה, לתיבת הפניות הממוקמת בלשכת סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש, רח' תל

 . לא תתקבל מועמדות שתשלח בדואר, דוא"ל, פקס.15:00 -08:30ה' בין השעות  -א'

 יש להבהיר כי טרם הכנסת המעטפה לתיבת הפניות, יש להחתים את המעטפה בחותמת נתקבל )תאריך ושעה(.

 

  12:00 –בשעה  10.5.2021מועד אחרון להגשת מועמדות 
 

http://www.modiin.muni.il/

