
 

 

 2222מאי  31
 תשפ"ב אייר י"ב

 
615-2222 
  

 22/3/33 מס'/חיצוני פנימימכרז 
 קצין ביטחון מוסדות חינוך

   322%:  אחוז משרה

 מנהלי :דירוג

 7-9+ דרגה:

  .כפיפות מנהלתית ומקצועית למנהל יחידת חירום וביטחון ברשות :כפיפות

 על ידי מנהל תחום ביטחון, בטיחות וחירום מחוזי במשרד החינוך. גם מונחה מקצועית

 מועמד שייבחר ישובץ במערך החירום העירוני.

 

 תיאור התפקיד
הביטחונית ועל הבטיחות במצבי שגרה וחירום של מוסדות החינוך. קיום שמירה על המוכנות 

היערכותם למצבי חירום ולטיפול בנושאי הבטיחות באותם  ,סדרי הביטחון במוסדות החינוך

  :מוסדות. עיקרי תפקידו

 . הכנת תכניות עבודה שנתיות ותוכניות תקציב הביטחון במוסדות החינוך .3

 .במוסדות החינוךלוודא קיום סדרי הביטחון  .2

 תפעול ניידת האבטחה/סיור והיערכותה לאירועי חירום בשגרה במוסדות החינוך .1

 .פיקוח על קבלתם ועבודתם של מאבטחים במוסד החינוכי .4

 .ניהול ההיערכות למצבי חירום במוסדות חינוך פורמאליים ובלתי פורמאליים .6

 . קיום ביקורות ביטחון ואבטחה במוסדות החינוך .5

 .פעילות בלתי שגרתית במוסד החינוכי ומחוצה לואבטחת  .7

ניהול וביצוע הכשרות והשתלמויות לבעלי תפקידים בתחום הביטחון, הבטיחות  .8

 .וההיערכות לחירום של מוסדות החינוך

 :אי סףתנ

 :השכלה ודרישות מקצועיות

 32 שנות לימוד. 

 .תינתן עדיפות לקצין בצה"ל / משטרה 

  הזוכה במכרז יתבקש לעמוד בדרישות ההסמכה של קורס מנהלי ביטחון וקב"טי מוסדות
 חינוך של משרד החינוך.

 

 



 

 

 

 דרישות ניסיון:

שנים בתפקידים מקצועיים  1קצין בצה"ל או במשטרה או בעל וותק של  -ניסיון מקצועי

 בתחום הביטחון או האבטחה )מעבר לשירות החובה בצה"ל או במשטרה(.

 

  :ניסיון ניהולי

 .שנים לפחות 2של  ניהולי בניהול צוות עובדיםניסיון 

 

  :דרישות נוספות

 שפות נוספות בהתאם לצורך. .עברית ברמה גבוהה -שפות 

 היכרות עם תוכנות ה -יישומי מחשבOFFICE . 

 בתוקף – רישיון נהיגה. 

 היעדר הרשעה פלילית והיעדר רישום על עברות מין - רישום פלילי. 

 :מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד

 קבלת החלטות במצבי חירום. 

 הדרכת בעלי תפקידים בתחומי ביטחון ואבטחה. 

  במסגרת התפקידנסיעות. 

 ה אזרחית במצבי שגרה וחירוםיבודה עם אוכלוסיע. 

 

המועמד נדרש לצרף תיעוד מפורט להוכחת עמידתו בדרישות התפקיד. מועמד שלא  הערה:

  יצרף תיעוד כאמור, תיפסל מועמדותו על הסף.

לחוק שוויון זכויות לאנשים  9ו  2תיבחן העדפה לבעלי מוגבלויות בהתאם לאמור בסעיפים 

ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים לביצוע התפקיד.  8991עם מוגבלות, תשנ"ח 

האמור כפוף להצהרת המועמד/ת המפרטת את דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים 

 ות.להוכחת המוגבל

ב' לפקודת העירייה תינתן עדיפות למועמדים בני העדה האתיופית העונים על 822לפי סעיף 
 דרישות התפקיד.

עד ליום ראשון המועמדים יפנו בצירוף המלצות ,תעודות וקורות חיים לאגף משאבי אנוש, 
 בצהריים. //:83בשעה  93//3/335/תשפ"ב  באייר חכ"



 

 

 

באופן מלא וכן טפסים להגשת מועמדות )שאלון אישי( באתר ניתן לקבל פרטים על המכרזים 

24-או באגף משאבי אנוש בטל':  www.zefat.muni.ilהאינטרנט של העירייה שכתובתו:

5927628. 

  ronil@zefat.muni.ilקורות חיים ותעודות נדרשות ניתן להגיש באמצעות מייל שכתובתו: 

 .3קומה  62או במסירה אישית במשרדי אגף משאבי אנוש, רחוב ירושלים 

 חשוב לציין:

חובה לצרף טפסי הגשת מועמדות וקורות חיים ואישורים להוכחת עמידה בדרישות הסף 

 , תיפסל על הסף.לתפקיד, הגשת מועמדות שלא כנדרש לעיל ו/או לאחר המועד האמור

 
 התפקיד מיועד לגברים ולנשים כאחד ומנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.

 
 :יםהעתק

 מר רוני בן אבו, מנכ"ל העירייה
 ר משה מדר, גזבר העירייהמ

 ענבל בן ארי, יועצת משפטיתעו"ד 
 מר רוני מרדכי, ממונה שירותי חירום וביטחון 

 גב' רעות חן, מנהלת  מח' מש"א 
 וארציעיתון מקומי 
 וועד עובדים
 לוח מודעות

 תיק מכרזים
 מערכת נמ"ר

https://www.zefat.muni.il/bids/
mailto:ronil@zefat.muni.il

