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 בטחון מים   ת /מנהל: תואר המשרה

 מנכ"ל :  לכפיפות 

: חוזה אישי  בהתאם למסגרת המאושרת על ידי הממונה על תאגידי  תנאי העסקה

 והביוב  המים

 תיאור התפקיד  

 תחום המוכנות וההיערכות לחירום:  .1

כנית חירום להתמודדות התאגיד עם אירוע/משבר  אחראי להכנת ת . א

מים בהתאם לתרחישים שהוגדרו על ידי רשות המים/אגף ביטחון  

 מים. 

כניות משלימות, נספחים מקצועיים של  אחראי להימצאותם של ת .ב

 מנהלי האגפים המקצועיים בתאגיד. 

ת . ג בהכנת  המקומית  לרשות  משלימה  יסייע    שליטה לניהול,  כנית 

 של הרשות המקומית במשבר מים. וטיפול 

 הכנת נהלים מקצועיים כנגזרת מנהלי המרחב לביטחון מים.  .ד 

 מיגון מתקני מים וביוב: .2

 הכנת תכנית מיגון למתקנים בהתאם לנוהל מיגון בין משרדי.  . א

והביוב, הנפקת אישורי  הכנת תכנית בקרה וכניסה למתקני המים   .ב

 כניסה לקבלנים וגורמי חוץ. 

ביצוע בקרה ומעקב על ביצוע ביקורות שוטפות לתקינות מערכות   . ג

 המיגון והבקרה במתקנים. 

 הגנה אזרחים:  .3

ל . א אזרחית  התגוננות  תכנית  הכנת  המתקנים    תאגיד יוודא  לרבות 

 המאוישים. 

ב .ב שוטפות  ביקורות  לביצוע  ובקרה  מעקב    ומתקניו,   תאגיד ינהל 

 בתחום ההגנה האזרחית, על ידי ממונה הג"א. 

ידאג להימצאות ציוד מיגון אישי לעובדי התאגיד וגם לצוותי הקבלן   . ג

 ונותני השירותים בחירום. 

 



 הדרכה ואימונים:  .4

את  הכנת תכנית אימונים והדרכות שנתית אינטגרטיבית, שתשלב   . א

 הפעילות של התאגיד, המרחב לביטחון מים והרשויות המקומיות  

ותרגילביצוע   .ב מקצועיים  ותלת    ים, אימונים  שנתי  דו  שנתיים,  חד 

 בהתאם לתפיסת ההפעלה של רשות המים לגבי התאגידים. שנתי  

 תיעוד לקחים מהתרגילים והטמעתם בארגון.  . ג

בתאגיד בהתאם  הכנת תכנית הדרכות והכשרה לבעלי התפקידים   .ד 

 לייעודם בחירום. 

 : והצטיידות כשירות  - לוגיסטיקה .5

ובצורה   . א אחסנה  להוראות  בהתאם  והאמצעים  המחסנים  ארגון 

 שיאפשרו הוצאה מהירה של האמצעים בעת חירום, ביום ובלילה. 

חיטוי    יכין תכנית אחזקה שנתית לאמצעים שתכלול, חיטוי מכלים,  .ב

מים  משאבות  תקינות  בדיקת  מים,  הד.ג    בריכות  כשירות  ובוץ, 

במכוני מים ובתחנות השאיבה ואחזקת המתקנים בהיבט של סדר  

 וניקוי עשבייה. 

כנגזרת   . ג החירום  לציוד  שנתית  והצטיידות  רכש  תכנית  הכנת 

מנוהל   וכנגזרת  כמתחייב  חירום  הציוד  והמצאי  החירום  מתוכנית 

152 . 

ל  עריכת הסכמים והתקשרויות עם קבלנים ונותני שירותי להובלה ע .ד 

 אירוע/משבר מים.   ת מנת להבטיח ממוש התכנית ומתן מענה בע

 . תאגיד והרכבים לכוח אדם  אחראי לריתוק המשקי של  .ה

 ת: ות המקומי יוממשק עם הרשו .6

בעלות המניות  ת  ות המקומייוהשתתפות בדיוני ועדת מל"ח ברשו . א

 ת. יובשילוב נציג התאגיד ברשו

הרשו .ב קב"ט  עם  עתיים  מפגשים  והשתלבות  והמקומית  יוקיום  ת 

 ת. ות המקומייובפעילות ההדרכה והאימונים ברשו 

ברשו . ג האוכלוסייה  לצורכי  מיפוי  המקומייוביצוע  של  ות  בהיבט  ת 

 בעלי צרכים מיוחדים ומוסדות חינוך. 

ת בהכנת תכנית  יות ולבעלי התפקידים ברשוו ת המקומי יוסיוע לרשו .ד 

 של המים. יבט מענה וטיפול באוכלוסייה בה

 

 עם גורמי חוץ: ממשק   .7

המים   . א ברשות  מים  לביטחון  המרחב  מול  ישירה  תקשורת  ניהול 

פעילות   בנושא  שוטפים  עדכונים  והעברת  רלוונטי  מידע  לקבלת 

 התאגיד בתחום ביטחון מים. 

 עם גורמי החירום וההצלה במרחב התאגיד. ניהול קשר שוטף  .ב

 במצב חירום:  .8



בהתאם   . א בתאגיד  התפקידים  בעלי  להתייצבות  למשימות  אחראי 

 שיועדו להם בחירום. 

ישיר או באמצעות חדר    ,בעת אירוע/משבר מים, ינהל קשר רציף .ב

הרשוהמצב,   המקומייועם  משרד  ות  מים,  לביטחון  המרחב  ת, 

 הבריאות וגורמי החירום וההצלה. 

אחראי לקליטת אמצעים בסיוע הדדי ושילובם במענה הכולל של   . ג

    התאגיד. 

 דרישות התפקיד: 

 בעדיפות לתעודת הנדסאי או תואר ראשון.  –השכלה  .1

 בעל תעודת יושר ממשטרת ישראל.  .2

ויכולת   .3 אנשים  על  ופיקוח  הפעלה  ארגון,  כושר  תכניות,  כתיבת  יכולת  בעל 

 להדרכה. 

 בעל רישיון נהיגה.  .4

 . משרה מלאה היקף המשרה: 

 הגשת המועמדות 

ה  במעטפאת הבקשה להגיש מועמדות לתפקיד מנהל/ת בטחון מים יש לשלוח  

   21/09/2020וזאת עד ליוםסגורה לתיבת המכרזים ולציין על המעטפה מס' מכרז  

   אצל מנהלת לשכת המנכ"ל במשרדי מי הגליל בסחנין.12:00עד השעה 

תעודת יושר ממשטרת    ,על השכלה  תעודות לבקשה יש לצרף קורות חיים,   

 וכן כל מסמך רלוונטי אחר.   ישראל, רישיון נהיגה  

 בקשות להגשת מועמדות שיגיעו לאחר המועד לעיל לא יובאו לדיון.  

 בכבוד רב                                                                            

 א, מנכ"ל מוסטפא אבו רי                                                                         


