
 

 
 04/08/19תאריך: 

 279847: מספרנו
 

 
 

 עיריית הרצליה
 

 מנהלת האגף  -( אגף תב"ל )תחזוקה, בטיחות ולוגיסטיקה
 

 ת מדור שרותי חירום /ממלא/ת מקום מנהלה: /דרוש
 

 מקום בגין יציאה לחופשה מיוחדתמילוי 

 
 תיאור התפקיד:

  ,לפעולה בעת אירוע חירום ובשעת חירום, , בשיתוף מנהל מערך החירום העירוניהכנת הרשות המקומית
 נהלים, ביצוע פרויקטים, הכנת משימות, הכנת מתקנים ורכישת ציוד מתאיםהלרבות ארגון 

 חירום ברשות המקומית קישור ותיאום בין כלל הגורמים העוסקים בשרותי 

  מנהל מערך החירום העירוניבתיאום עם  "משק לשעת חירום" השנתית תכניתהריכוז הכנת 
 ובהתאם להנחיותיו

 אחריות על שיבוץ כ"א בחירום בהתאם למכלולים 

 בתחנה טיפול הו קליטת מפוניםהכשרה ותרגול המערך המקומי לביצוע תכנית העבודה לארגון,  ריכוז
 בתיאום עם מרכז פס"ח מחוזי ,חלליםלריכוז 

 ובדי הרשות המקומית בנושאי חירוםקישור, תיאום וטיפול בכל הקשור בהדרכת ותרגול ע 

 בפני משרדי הממשלה, משטרת ישראל, מל"ח, רשויות פס"ח  ייצוג הרשות המקומית בנושאי חירום
 וגורמים נוספים העוסקים בנושאי חירום

   ריכוז  -ם/משק לשעת חירום/קליטת מפונים וטיפול בחללים בנושא ההתנדבות לשעת חירוטיפול
 לפעילות הדרכה למתנדבים כוח אדם מתנדבהפניית רשימות מתנדבים, הדרישות לכוח אדם מתנדב ול

 ברשות המקומיתההתנדבות ובתיאום מלא עם הממונה על שרותי בהתאם לצרכים 

 לקליטת מפונים, מפקח ומוודא שהציוד ת חירום כולל ציוד מרכז ומתאם את אחזקת ציוד משק לשע 
 ישמש לייעודו בלבד

 :(מנהל מערך החירום העירוני)מנהל אגף תב"ל  כפיפות 
 

 דרישות התפקיד: 

 

 תנאי סף:

 יש לצרף תעודות המעידות על השכלה מתאימה( מלאה לפחות תעודת בגרות( 

 רישיון נהיגה בתוקף 

  המועמד שייבחר יידרש להציג העדר הרשעה בעבירת מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה של 
  2001-עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א 

 
 

 

 

 



 

 

 

 כישורים ודרישות נוספות:

  יתרון -ניסיון בתחום הרלוונטי 

  יתרון -שירות כקצין/נה בצה"ל, משטרה או שירות בתי הסוהר 

  ופיקוחכושר ארגון, הפעלה 

 כושר הדרכה וייעוץ 

 כושר שיקול ושיפוט נבון וניהול משא ומתן 

 כושר הבעה בכתב ובעל פהידיעת השפה העברית על בוריה , 

 יכולת ונכונות לעבוד בשעות בלתי שגרתיות 
 

 
 

  100% היקף משרה:
 

 בדרוג מנהלי או בדרוג מקביל 9-7 דרגה:
 

 ** תחילת העסקה באמצעות חברת כ"א 
 
 

 michrazim@herzliya.muni.il: רוף תעודות והמלצות לכתובת המייללהעביר קורות חיים בציש 
 
 במידה ולא התקבל אישור אוטומטי על קבלת הפניה,  -*בהגשת מועמדות/מסמכים באמצעות המייל  

 אחר(. emailבפקס/ הגשה ידנית/ באמצעות חשבון )חלופיות יש לדאוג ולהגיש מועמדות/מסמכים בדרכים  

 
 לא תיענינה. הצעות שאינן עונות על הדרישות או הצעות שלהן לא יצורפו תעודות ומסמכים נדרשים

 

 תינתן עדיפות למועמדים עם צרכים מיוחדים, וזאת בהתאם לכשירותם לביצוע העבודה הנדרשת.
 

 מועמד שהנו קרוב משפחה של עובד עירייה אחר או נבחר ציבור נדרש להצהיר על כך וקליטתו 
 לעבודה מותנית באישור ועדה עירונית או ועדת השירות במשרד הפנים.

 
 

 בכל מקום בו נכתב בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה ולהיפך.
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