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 תב"ל )תחזוקה, בטיחות ולוגיסטיקה(אגף -מינהל התפעול 
 

 פרויקטיםומנהל/ת מחלקת מחסני חירום דרוש/ה: 
 

 מנהל אגף תב"למ"מ  כפיפות:
 

 תיאור התפקיד:

  תכנון, טיפול וניהול מחסני החירום של העירייה בהתאם להוראות הג"א, פיקוד העורף, רח"ל ונהלי העירייה. •
 אחריות מלאה לשמישותם של הפריטים והציוד הקיים במחסנים כך שיפעלו בצורה המיטבית בשעת  
 .חירום או בכל תרחיש קיצון אחד 

 אחריות להכנת ציוד לשעת חירום, הכולל: ציוד אישי, ציוד צוותי וציוד יחידתי -
 התאם להוראות אחריות לשימורו ולאחזקתו של הציוד לשעת חירום בהתאם להוראות הג"א וב -

 של היצרןהאחזקה 
 הציוד אחריות לקליטת הציוד, לאחר ביצוע בדיקות התאמתו לייעודו, וכן אחריות לבדיקת איכותו של  -

 לשעת חירום
 ולדיווח ,אחריות לביצוע ספירות מלאי אחת לשנה וכן ספירות מדגמיות מעת לעת, בהתאם להנחיות מנהליו -
 הציוד לטיפול והחזרתו, רישום ותיאום מלא בין המצאי לבין הרישומים אחריות לקיים פיקוח צמוד על העברת -
 אחריות על רמות מלאי במחסני החירום -
 טיפול בבלאי בהתאם להוראות העירייה -

 ניהול מערך הובלות ציוד ואמצעים עירוניים  •

 ברחבי העיר שונים אירועים בניהול, פיקוח וביצוע פרויקטים לוגיסטיים  •

 ניהול ופיקוח בתחום ההצללות במוסדות החינוך לרבות בתי ספר וגני ילדים  •

 ידרש מעת לעת על ידי מנהל האגףביצוע פרויקטים בתחומים תפעוליים כפי שי •

 פיקוח על העבודה השוטפת במחלקה, ניהול צוות עובדי המחסנים וההובלות •

 עבודה בשעות וימים לא שגרתיים בהתאם לצורך •
 

 :דרישות התפקיד
 

 :תנאי סף

 השכלה

 אשר נרכש במוסד המוכר ע"י המל"ג, או שקיבל הכרה מהגף להערכת תארים  תואר אקדמי מושלם •
 אקדמאיים מחו"ל

 או
 השכלה תורנית*

 או
  לחוק ההנדסאים 39הנדסאי/טכנאי רשום )רשום בפנקס ההנדסאים/טכנאים( בהתאם לסעיף  
 2012 - והטכנאים המוסמכים, התשע"ג 
  

 ניסיון מקצועי
 בתחום העיסוק הרלוונטישנות ניסיון  4 - עבור בעל תואר אקדמי או השכלה תורנית* •

 בתחום העיסוק הרלוונטישנות ניסיון  5 -עבור הנדסאי רשום  •

 בתחום העיסוק הרלוונטי שנות ניסיון  6 - עבור טכנאי רשום •
 

 ניסיון ניהולי

 לפחות בכפיפות ישירה או עקיפהניסיון ניהולי של שנתיים  •
 

 

 רישיונות

 בתוקף Bרישיון נהיגה דרגה  •
 
 
 



 

 

 כישורים ודרישות נוספות:

 יתרון - בניהול מחסנים ו/או בניהול מערכים לוגיסטייםמקצועי ניסיון  •

 יתרון - ומחסנים היכרות עם תוכנות ניהול מלאי •

 יתרון -רישיון נהיגה ג'  •

  OFFICEהיכרות עם תוכנות  •

 סמכותיות ונשיאה באחריות, אמינות ומהימנות אישית •

 יכולת קבלת החלטות כולל תחת לחץ, יכולת עבודה עצמאית ויוזמה אישיתייצוגיות,  •

 קפדנות ודיוק בביצועחריצות,  •

 סדר וארגון, יכולת תיאום ופיקוח •

 כושר הבעה בעל פה ובכתבעברית ברמה גבוהה,  •

 תקשורת ויחסי אנוש טובים •

 לעבודה בשעות וימים לא שגרתיים בהתאם לצורך ונכונותיכולת  •
 

 100% היקף משרה:
   

 המח"ר או בדרוג מקבילבדרוג  41-39 :דרגה
 

 תיתכן העסקה בחוזה מיוחד
 

  לעניין השכלה תורנית(מי שנתקיימה בו אחת מהחלופות הבאות ) רשאי להגיש מועמדות למכרז שבנדון*

  :ובתנאי שעומד ביתר תנאי הסף שבמכרז 
 לפי אישור הרבנות הראשית לישראל ("יורה יורה")תעודת סמיכות לרבנות  א. 
  18אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות לאחר גיל  - ב. 
 הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל  מעבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול - 
 שתיים משלוש בחינות אלה יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר 

 
)תעודות השכלה, אישורי  הנדרשים יש להעביר קורות חיים בצירוף אסמכתאות להוכחת עמידה בתנאי הסף

 הרצליה,  22מסמכים נדרשים אחרים( והמלצות לאגף משאבי אנוש, רח' בן גוריון  ,¹העסקה
 .09/08/2021 עד ליום michrazim@herzliya.muni.il ²או במייל 9529143-09בפקס 

 

 במידה ונדרש במכרזוניסיון ניהולי  ן התפקידתקופת העסקה מדויקת, היקף משרה, תוכעל 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  
 

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

 
 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 
 ת או ועדת השירות במשרד הפנים.לעבודה מותנית באישור ועדה עירוני

 
 

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

 ,רב בכבוד          
 
 
 
 משה פדלון            
 העירייה  ראש          
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