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 בטחון וחירום תחוםהגדרת תפקיד מנהל 

 - תיאור התפקיד
יחידות אבטחה   הכוללים הישובהפעלה של שירותי הביטחון והחירום של ארגון ואחריות לתכנון,  .א

  .וצח"יהיקפית, ספקי שירות למרכיבי ביטחון, המוקד העירוני, מתנדבי גופי החירום והביטחון 
למצבי חירום תוך שיתוף פעולה עם כלל הגורמים הפועלים במרחב  המנהלתמוביל את היערכות  .ב

 מטה יהודה ומהווה מנחה מקצועי בתחומים אלו. 
 

   - עיקרי התפקיד
  .מאושרבהתאמה לתקציב  בישובהכנת תכניות עבודה ואפיון צרכי חירום ובטחון  .א
  .הישוביתבשיתוף ועדת הביטחון  עבודה .ב
פקע"ר , בהתאם להנחיות בישובמערך ההתגוננות האזרחית , ריכוז, פיקוח ובקרה על תיאום .ג

  לשעת חירום. בישובותנועות נוער  , מבני ציבורהכנת מוסדות והנהלת הישוב.
  תפעול מערך האבטחה במצבי חירום. .ד
  .ישמש כמנהל בטחון של הישוב באירועים ציבוריים, קהילתייםבשגרה  .ה
צה"ל, מג"ב בטחון  – בענייני חירום וביטחון ותיאום פעולות מול הגורמים הרלוונטיים הישובייצוג  .ו

   .ביתר עלית וכדומה
   מערך האבטחה בעת שגרה., פיקוח ובקרה על ניהול .ז
אחריות לתכנון, לארגון ולהפעלה בנושאי המניעה והטיפול בכל גורם העלול לסכן את שלום הציבור  .ח

  והעובדים במוסדות ובמבנים ציבוריים.
בכל אסון טבע, אסון המוני, מלחמה , פיגוע עוין, ת כלל המנגנונים אחריות לתכנון, לארגון ולהפעל .ט

רוע חירום וכו'. אחריות לתרגול התושבים וקבוצות עובדים לתפקוד במצבי חירום אלה בתיאום אי
 עם גורמי הביטחון והחירום הרלוונטיים.

  .וציוד שוטף של מערך האבטחה אחריות על ניהול, טיפול ורכש ציוד החירום במחסני החירום .י
שעת חירום. כל בובשגרה הפעלת מערך הדרכות, השתלמויות, תרגולים ואימונים בתחומי הביטחון  .יא

והנחיות ם זאת בהתאם להנחיות משטרת ישראל, צה"ל, שירותי החירום, כללי הביטחון, נהלי
  הממונים.

 נסיעות במסגרת התפקיד. .יב
 חזוק מערך מתנדבים.תפעול ות .יג

  -תנאי סף 
 בוגר קורס קציני צה"ל או קורס קציני משטרה או קורס קצינים בגוף בטחוני אחר.  .א
שנים בתפקידים מקצועיים בתחום החירום והביטחון. שירות בדרגת קצונה  3ניסיון מקצועי: ותק של  .ב

 / אזרחי אחר.  או בגוף בטחוני ל או במשטרהבצה"
  לפחות. שנתייםניסיון ניהולי: ניסיון פיקודי של  .ג

 -דרישות  
בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה  .א

 יתרון.  – להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץמהמחלקה 
 יתרון.  –סיון מוכח בניהול מערכת אזרחית בתחומי בטחון בשגרה ובטחון ינ .ב
יחויב לסיים בהצלחה קורס מנהלי ביטחון ו/או קב"ט  מועמד שיבחר לתפקידלימודים משלימים:  .ג

 . עדיפות למועמד שבידו אחד מהלימודים המשלימים הללו. לא יאוחר משנה מתחילת מינויו  מוס"ח
נכונות לעבודה מאומצת כולל עבודה בשעות בלתי שגרתיות, מעבר לשעות העבודה  .ד

 עבודה בלילות, בערבי חג, חגים ושבתות.  הרגילות.
 עמידה בתבחינים לנשיאת כלי ירייה.  .ה
 רישום פלילי: היעדר הרשעה בעבירה שבנסיבות העניין יש עמה קלון ואישור על היעדר עבירות מין. .ו
אישיים: אמינות ומהימנות אישית, קפדנות ודיוק בביצוע, יכולת קבלת החלטות, כושר ניהול כישורים  .ז

ותכנון, יכולת תיאום, פיקוח ובקרה, סמכותיות,  עובדים והנעתם, כושר עבודה בצוות, יכולת ארגון
   יכולת ייצוג הרשות בפני גורמים חיצוניים, יכולת התבטאות בכתב ובעל פה.

 בהצלחה!
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