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  192/2021 מס' מכרז פנים/חוץ
 

 מינהל התפעול -עיריית הרצליה 
 

 אגף ביטחון, פיקוח וסדר ציבורידרוש/ה: מנהל/ת 
 

 ראש מינהל התפעול: כפיפות

 תיאור התפקיד:

 בתחום האחריות של האגף הגדרת מטרות, תכנון, ארגון וביצוע של מדיניות •

 ניהול אגף הביטחון, הפיקוח והסדר הציבורי ברגיעה ובשעת חירום •

אבטחה מתאימים במוסדות החינוך, אחריות על הפעלת מערך אבטחת מוסדות החינוך, לצורך קיום סדרי  •
בפעילות חוץ בית ספרית ובאירועים, זאת על פי הנחיות ותיאום אגף הביטחון של משרד החינוך ומשטרת 

 אגף האבטחה-ישראל

אחריות על הפעלת מערך אבטחת כלל מוסדות העירייה, ובכלל זה כלל האירועים ההמוניים תחת כיפת  •
 השמיים ובתיאום עם משטרת ישראל

חריות לתכנון, ארגון והפעלה של שירותי הביטחון והחירום של העיר ופיקוח עליהם בשעת חירום, בכל א •
 אירוע כמו אסון טבע, אסון המוני, אירוע פח''ע, פלילי וזאת בתיאום עם גורמי החירום והביטחון הלאומיים.

העירייה, הן בפקודות הכנת תכניות עבודה לקידום ולהובלת היערכות הרשות לחירום, על כלל מתקני  •
 ובנהלים והן בתרגול ובאימונים

 לרבות מוסדות החינוך, לתפקוד בשעת חירום, כולל המקלוט הציבורי,  ההכנה וארגון מוסדות העיריי •
 מרכזי קליטה ושהייה, פינוי וכו'

לחירום אחריות על אחזקה ותפעול מרכז ההפעלה העירוני, כולל תחזוקת המערכות בשוטף ובמעבר משגרה  •
 ותפעול המערכת בעת חירום

 אחריות על אחזקה ותפעול מערך שעת החירום, כולל מחסני החירום, החפ''ק העירוני ואמצעים מיוחדים •

 אחריות לתפעול מערך מל''ח פס''ח, בשגרה וריכוז עבודת המטה, בשגרה ובחירום. •

 , בתיאום עם משטרת ישראל:יחידת השיטור העירוני ניהול והפעלת •
 , תדרוך וניהול היחידה בפן העירוני.הכשרה .א
הפעלת סיורי אבטחה רכבי סיור עירוניים, מאוישים בסיירי היחידה, עפ"י תכנית עבודה ותכנית  .ב

 נוכחות סדורה ומענה לצרכים מבצעיים שייבחנו מעת לעת
 הפעלת היחידה לאבטחת אירועים עירוניים, עפ"י תכנית אבטחה פרטנית .ג
 בי העיר ומענה לאבטחת המרחב עפ"י דגשי ועדת התיאום העירוניתהפגנת נוכחות ובולטות ברח .ד
 מענה להזנקות מוקד עירוני והנהלת העירייה, עפ"י צרכים עיתיים .ה

  ,ושיבוצו באירועים ופעילות עירונית , רענוניםכולל הכשרות מערך הפיקוח העירוני ניהול והפעלת •
 :תיאום הפעילות ופיקוח על הביצוע כולל

לאכיפת חוקי העזר העירוניים, בנושא חניית כלי רכב וקיום חניה מוסדרת בהתאם לחוקי אחריות כוללת  .א
 העזר של עיריית הרצליה

 אחריות כוללת לאכיפת חוקי העזר העירוניים בנושא ניקיון ובריאות הציבור .ב
 שיבוץ מפקחים בפעילות חופי הרחצה, בשוטף ובעונת הרחצה, ביצוע אכיפה וסדר ציבורי,  .ג

 קי העזר העירוניים וחוקי מדינת ישראל.בהתאם לחו

 מתן מענה לפניות ציבור שונות בנושא: דוחות חניה, פיקוח, ברירות קנס וערעורים, כולל מענה בכתב  •
 ופגישות עם תושבים, בימי קבלת קהל ובשטח

 
 



 

 

 

 דרישות התפקיד: 
 

 :תנאי סף
 

 השכלה

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

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

 או
 השכלה תורנית*

  
 

 

 ניסיון מקצועי

 בתחומי  בכיריםבתפקידי ניהול/פיקוד שנות ניסיון  5 - עבור בעל תואר אקדמי או השכלה תורנית* •
  םהעיסוק הרלוונטיי

  םבתחומי העיסוק הרלוונטיי בכיריםבתפקידי ניהול/פיקוד שנות ניסיון  6 -עבור הנדסאי רשום  •

  םבתחומי העיסוק הרלוונטיי בכיריםבתפקידי ניהול/פיקוד שנות ניסיון  7 - עבור טכנאי רשום •
 

 ניסיון ניהולי

 ת עובדים מקצועיים בכפיפות ישירהשלוש שנות ניסיון בניהול צוו •
 

 :כישורים ודרישות נוספות

 יתרון -יכולת מוכחת בניהול תקציב גדול  •

 יתרון -ניסיון ניהולי מוכח בתפקידי ביטחון ו/או פיקוח על הסדר הציבורי ברשות מקומית  •

 יתרון -ניסיון רלוונטי במערכת הביטחון  •

 יתרון - או בוגר קורסי פיקודי בשירות הביטחון הכללי/משרד רוה"מ בוגר קורס קצינים של צה''ל /מ"י •

 יוזמה, כושר תכנון, ארגון ותיאום, יכולת תעדוף משימות ועבודה בתנאי לחץ •

 דוגמא אישית ונשיאה באחריות , ואסרטיביות סמכותיותייצוגית, יכולת הובלה,  •

 עבודה מול גורמי פנים וחוץ לרבות משרדי ממשלה ומשטרה תודעת שירות גבוהה, יכולת •

 אמינות ומהימנות אישית •

 יכולת עבודה בצוותיחסי אנוש מעולים,  •

 OFFICE-כנת הוהיכרות עם ת •

 בכתב ובע"פ גבוה כושר הבעה עברית ברמה גבוהה,  •

 יכולת ונכונות לעבודה בימים ושעות בלתי שגרתיים •
 

 100% היקף משרה:
 

 בדרוג המח"ר או בדרוג מקביל 43-41 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: 
 הראשית לישראללפי אישור הרבנות  ("יורה יורה")תעודת סמיכות לרבנות  א. 
  18אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות לאחר גיל  - ב. 
 מעבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל - 
 שתיים משלוש הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר 



 

 

 
 
 
 

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

 .28/10/2021עד ליום  michrazim@herzliya.muni.il ²או במייל 9529143-09בפקס 
 

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

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

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

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

 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.
 
 
 

 רב, בכבוד 
 
 
 
 משה פדלון            

 ראש העירייה 
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