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  117/2021מכרז פנים/חוץ מס' 
 

 רשות החופים - מינהל התפעול, אגף שאיפ"ה )שיפור איכות ופיתוח הסביבה(
 

 ים  -דרושים: מצילי 
 

 למנהל תחנת ההצלה ולמציל הראשי כפיפות:

 
 תיאור התפקיד:

 הצלת חיי אדם ושמירה על הסדר במקום רחצה מוכרז המצוי תחת אחריות הרשות המקומית.

 השגחה על המתרחצים והשלטת סדר במקומות רחצה מוכרזים •

  פעולות החייאה, הזמנת רכביביצוע פעולות למניעת טביעה של מתרחצים: איתור טובעים,  •
 חירום )במידת הצורך( וכדומה 

 הצלת מתרחצים והגשת עזרה ראשונה •

 איתור ליקויים ומפגעים בטיחותיים ודיווח לממונים •

 שמירה על תקינות סוכת ההצלה וציוד ההצלה •

 עבודה בחוץ בתנאים פיזיים קשים •

 עבודה הכרוכה במאמץ פיזי ובסיכון פיזי •

 בעונת הרחצה עבודה תחת לחץ •

 ובלתי שגרתיות, כולל בימי שישי, שבת ובחגיםשעות עבודה מרובות  •
 

   
 דרישות התפקיד:

 

 תנאי סף:

 ומעלה( 1)תעודת מציל ים סוג  תעודת "מציל מוסמך" מטעם משרד התמ"ת •

 תעודת השתלמות בנושא עזרה ראשונה למצילים •
 

 כישורים ודרישות נוספות:

 ערנות ודריכות •

 יכולת עבודה בתנאי לחץ, בעבודה הדורשת כושר גופני גבוה, חשיפה לשמש, לחום ולרוח,  •
 עם אפשרות לסיכון פיזי

 עברית ברמה סבירה •

 מרובות ובלתי שגרתיות יכולת עבודה בשעות •

 יכולת עבודה עם קהל רב ומגוון, הכולל ילדים •
 
 

 למשרה 100% היקפי משרות:
 

 בדירוג מקביל בדרוג מינהלי או 9-7 דרוג:
 
 



 

 
 

יש להעביר קורות חיים בצירוף המלצות ואסמכתאות להוכחת עמידה בתנאי הסף הנדרשים )תעודות 
 הרצליה,  22ומסמכים נדרשים אחרים( לאגף משאבי אנוש, רח' בן גוריון  ¹השכלה, אישורי העסקה

 .08/07/2021עד ליום  michrazim@herzliya.muni.il ²או במייל 9529143-09בפקס 
 

 בהתאם לנדרש במכרז.וניסיון ניהולי  תקופת העסקה מדויקת, היקף משרה, תוכן התפקידעל אישור העסקה לכלול ¹
 

 במידה ולא התקבל אישור אוטומטי על קבלת הפניה,  -בהגשת מועמדות/מסמכים באמצעות המייל ²

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

 ים לא תיענינה.הצעות שאינן עונות על דרישות המכרז או הצעות שלהן לא יצורפו תעודות ומסמכים נדרש

 
 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.

 
 

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

 ,רב בכבוד          
 
 
 
 משה פדלון           
 העירייה  ראש          
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