2015
ינואר
22
193611.doc
מספרנו:
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אגף תב"ל
דרוש/ה :מנהל/ת מחלקת בטיחות בעבודה ,מנהל בטיחות מוסדות חינוך ,יחידות העירייה
ומתאם בטיחות באירועים המוניים.

תאור התפקיד :
כפיפות למנהל אגף ת.ב.ל.
אחריות לנושאי :בטיחות מוס"ח ויחידות העירייה ,בטיחות בעבודה ואירועים המוניים.
בטיחות מוס"ח :
• הכנת תכנית ניהול בטיחות רב שנתית לכל מוסדות החינוך.
• הנחיית מנהלי מוסדות החינוך ורכזי הבטיחות במוסדות חינוך בנושא בטיחות וגהות מבנים  ,תשתיות ,
מתקנים ולסביבה פיזית של מוסדות החינוך ולייעץ להם במידת הצורך.
• השתתפות בתהליכי התכנון הביצוע של פעולות בנייה ,תוספת בנייה ושיפוצים במוסדות חינוך ושילוב
היבטי בטיחות בשלבי התהליך השונים.
• דיווח ומעקב בכתב לממונה עליו ,למהנדס העיר ,למנהל אגף חינוך על מפגעי בטיחות המהווים סכנה
ברורה ומיידית ופעולה לסילוק והסרה מיידית שלהם.
• ביצוע מבדקי בטיחות בכל מוסדות החינוך ,מוסדות תרבות  ,נוער וספורט לפחות פעם בשנה.
• אימות בדיקות ציוד תקופתיות לציוד החייב בבדיקה תקופתית על ידי בודק מוסמך בכל מוסדות החינוך
• חקירת אירועי בטיחות ותאונות עבודה של תלמידים ועובדים במוסדות חינוך ומעקב אחר יישום פעולות
מתקנות שהוחלט לקיים בעירייה בעקבות חקירה שלהם.
• גיבוש תכנית ההדרכה השנתית המיועדת לכל עובדי מוסדות החינוך בעיר בתחומי הבטיחות והגהות
הקשורים למבנים  ,לתשתיות ,למתקנים ולסביבה הפיזית יחד עם ממונה הבטיחות המחוזי של משרד
החינוך.
• הקמה וניהול מערכת מידע ממוחשבת לתיעוד הפעולות להבטחת הבטיחות והגהות הפצת מידע זה לכל
מוסדות החינוך בעיר.
• אימות שימוש עובדי הוראה ,עובדי הרשות בציוד מגן אישי בהתאם לדרישות החוק ומשרד החינוך.
• ריכוז הטיפול בהיבטים בטיחותיים נדרשים של מוסדות חינוך חדשים או לחידוש רישיון ההפעלה של
מוסדות חינוך בעיר.
• תיאום ופיקוח על יועצי הבטיחות שהוזמנו על ידו לבדיקת מוסדות החינוך ברשות המקומית.
• ריכוז האישורים הנדרשים לפתיחת מוסד חינוכי או חידוש רישיון ההפעלה הנדרש עבורו וכן יוודא
שהפעלתו תבוצע לאחר שהתקבלו האישורים הנדרשים.
• תחקור תאונות במוסדות חינוך ,כולל "כמעט ונפגע" ופרסום מסקנות והמלצות.
• טיפול במשימות שיוטלו על ידי מנהל אגף ת.ב.ל.
בטיחות בעבודה :
• קיום קשר רציף עם הגורמים האמונים על נושאי הבטיחות והגהות בעבודה ובהם :משרד הכלכלה,
המוסד לבטיחות וגהות ורופאי תעשייה ועוד.
• הכנת תוכנית בטיחות ,יישום ומעקב אחרי ביצוע תוכנית הבטיחות השנתית התואמת את דרישות החוק
• הכנת תכנית הדרכות בטיחות שוטפות לעובדים וזאת על פי התקנה "מסירת מידע והדרכת עובדים
")התשנ"ט .(1999
• מעקב הכוונה והכנת נושאים להתכנסות וועדת בטיחות.
• בירור סיבותיהן של תאונות עבודה חו"ח במגמה להפיק לקחים ודיווח למשרד העבודה על פי חוק.
• ריכוז ומעקב של מתקנים החייבים בבדיקות תקופתיות על פי פקודת הבטיחות בעבודה התש"ל 1970
• כתיבה וניסוח של נוהלי בטיחות שונים.
• הכנת תוכנית בטיחות מדי שנה וביצוע מעקבים לביצוע הוראות העבודה בתוכנית.

אירועים המוניים :
• תאום ,פיקוח ובקרה בין כל הגורמים המעורבים באירועים המוניים )משטרת ישראל ,המחלקה לתנו"ס ,
מחלקת הביטחון ועוד(.

דרישות התפקיד :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

מהנדס/ת /הנדסאי/ת בתחומי :מכונות ,בניין ,מערכות ,יש לצרף תעודה ,חובה.
עדיפות למהנדס/ת בטיחות.
רישום בתוקף בפנקס המהנדסים ואדריכלים או ההנדסאים והטכנאים.
בעל/ת רישיון נהיגה בתוקף ,חובה.
בעל/ת תעודת ממונה בטיחות ובעל/ת אישור כשירות בתוקף מטעם משרד התמ"ת או מוסד מוכר
בעל/ת תעודת עורך מבדקי בטיחות במוסדות חינוך מטעם מכון התקנים הישראלי
בעל/ת תעודת הסמכה לתחקור תאונות עבודה מטעם מוסד מוכר על ידי האגף לפיקוח העבודה במשרד
התמ"ת.
בעלת תעודת הסמכה להכנת תוכנית לניהול בטיחות שנתית.
בוגר/ת קורס בטיחות במוסדות חינוך המועבר על ידי מכון התקנים הישראלי ושעמד בהצלחה
בבחינות ההסמכה הנערכות בסיום קורס זה ,חובה.
בוגר/ת קורס ממוני בטיחות ובעל וותק של  5שנים בעבודה ברשות מקומית –יתרון.
בוגר/ת קורס מכין תוכנית לניהול בטיחות של משרד הכלכלה ובעל תעודה בתוקף -יתרון.
כושר ניהול עובדים ויחסי אנוש תקינים.
כושר ביטוי בכתב ובע"פ.

היקף משרה100% :
דרגה 39-41 :דרוג מהנדסים או הנדסאים.
תיתכן העסקה בחוזה מיוחד בכפוף לאישור משרד הפנים.
יש להעביר קורות חיים בצרוף תעודות ,המלצות וכתובת לשליחת מכתב לאגף משאבי אנוש,
רח' סוקולוב  11הרצליה פקס  michrazim@herzliya.muni.il ,09-9529143עד ליום . 16/02/2015
הצעות שאינן עונות על דרישות המכרז או הצעות שלהן לא תצורפנה תעודות לא תענינה.
לא יתקבל עובד שהנו קרוב משפחה בדרגה ראשונה של עובד עירייה אחר או נבחר ציבור.
בכל מקום בו נאמר בלשון זכר ,הכוונה גם ללשון נקבה

ולהיפך.

בכבוד רב,
משה פדלון
ראש העירייה

