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 לשכת מנכ"ל המועצה

 ות חייםצורן מקום של איכ-קדימה

 09-8902-999  מוקד שירות לתושבלשירותך תמיד  

13/03/2022 
 5/2022מכרז פנימי/פומבי מספר 

 קצין ביטחון מוסדות החינוך )קב"ט מוסה"ח(לתפקיד 
 

 100%: היקף משרה

 (93-37מח"ר )(, 9-7מנהלי ): דרגת המשרה ודירוגה

למנהל יחידת חירום ובטחון הרשות. מונחה מקצועית גם על  ת מנהלית ומקצועית: כפיפו

 ת וחירום מחוזי במשרד החינוך.ידי מנהל תחום ביטחון, בטיחו

 : תיאור התפקיד

ועל הבטיחות במצבי שגרה וחירום של מוסדות החינוך. קיום  תהביטחונישמירה על המוכנות 

ביטחון במוסדות החינוך, היערכותם למצבי חירום ולטיפול בנושאי הבטיחות באותם סדרי ה

 מוסדות.

 תחומי אחריות:

 ות תקציב הביטחון במוסדות החינוך.הכנת תכניות עבודה שנתיות ותוכני .1

 לוודא קיום סדרי הביטחון במוסדות החינוך. .2

 תפעול ניידת האבטחה/סיור והיערכותה לאירועי חירום בשגרה במוסדות החינוך. .3

 פיקוח על קבלתם ועבודתם של מאבטחים במוסד החינוכי. .4

 ים.ניהול ההיערכות למצבי חירום במוסדות חינוך פורמאליים ובלתי פורמאלי .5

 קיום ביקורות ביטחון ואבטחה במוסדות החינוך. .6

 אבטחת פעילות בלתי שגרתית במוסד החינוכי ומחוצה לו. .7

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

 וההיערכות לחירום של מוסדות החינוך.

 ביצוע כל משימה שתוטל ע"י הממונה. .9

 
 תנאי סף :

 : ת התפקידדרישוו השכלה

 12  יש לצרף תעודהשנות לימוד(.) 

  שנים לפחות.  3קצין צה"ל/משטרה או בעל ותק בתפקיד ביטחוני רשותי/ממלכתי של
 )יש לצרף אישור(.תינתן עדיפות לקצין צה"ל/משטרה 

 

 קורסים והכשרות מקצועיות:

 סדות הזוכה במכרז יתבקש לעמוד בדרישות ההסמכה של קורס מנהלי ביטחון וקב"טי מו

 חינוך של משרד החינוך.

 ניסיון מקצועי:

  שנים בתפקידים מקצועיים בתחום הביטחון או האבטחה מעבר לשירות  3ותק של

 )יש לצרף אישור(. החובה בצה"ל או במשטרה
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 ניסיון ניהולי:

  יש לצרף אישור(.ניסיון ניהולי בניהול צוות עובדים של שנה לפחות( 

 דרישות נוספות:

 לילית והיעדר רישום על עברות מיןהיעדר הרשעה פ 

 רישיון נהיגה בתוקף 

  היכרות עם תוכנות ה  –יישומי מחשבOFFICE 

 בעל כושר הבעה בעל פה ובכתב בעברית 

 יחסי אנוש ותודעת שירות גובהה 

 

 מאפייני העשייה הייחודיים:

 קבלת החלטות במצבי חירום 

 הדרכת בעלי תפקידים בתחום ביטחון ואבטחה 

 נסיעות במסגרת התפקיד 

 עבודה עם אוכלוסייה אזרחית במצבי שגרה וחירום 

 
 דגשים:

  בקשה שתוגש ללא תעודות/אישורים רלוונטיים לרבות צירוף קורות חיים וטופס הצהרה על קרובי משפחה בקרב עובדי

 לא תידון. –נבחרי ציבור /המועצה

 .מועמד עם מוגבלות זכאי להתאמות בהליכי הקבלה לעבודה 

  ,מתן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת באופן הולם בקרב עובדי הרשות המקומית

 אם הוא בעל כישורים דומים לכישורי שאר המועמדים.

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

 ת למשרה ו/או ראיון מוקדם וכן הערכת המועמדים על ידי גורם המועצה שומרת על זכותה לבצע מיון מוקדם של ההצעו

 מקצועי מטעם המועצה, לרבות באמצעות מבדק מיון. 

 מובהר כי רק פונים/ות מתאימים/ות יזומנו לראיון בפני ועדת המכרזים.

 

 הנחיות להגשת מועמדות:
 להגשת מועמדות למשרה, יש להעביר:

 קורות חיים מעודכנים בשפה העברית. .1
 לתארים  ה רכת תארים במשרד החינוך על שקילהתואר מחו"ל יש לצרף אישור הועדה להעועודות השכלה )במידה ת .2

 השכלה גבוהה המקובלים באוניברסיטאות בארץ(.ל
 ( המעידים על הניסיון הנדרש וכל חומר רלוונטי נוסף., וציון אחוזי משרהאישורי העסקה )כולל תאריכי העסקה מלאים .3
 )מפורסם באתר המועצה(. למועמדאישי שאלון ו ל קירבה משפחתיתמסמך הצהרה ע .4

 .12:00בשעה 28/3/2022 עד לתאריך  zoran.muni.il-offers@kadima-hrלכתובת מייל 
המסמכים הדרושים, לא ייענו. מועמדויות שאינן עונות על דרישות המכרז ו/או מועמדויות שאליהן לא יצורפו 

שר המועצה רשאית לזמן בפני אמועמדים שיעמדו בתנאי הסף יבחנו גם בשים לב ליתרונות שצוינו במסגרת המכרז, כ
 ועדת הבחינה את המועמדים המתאימים ביותר.

 
 
 

 בכבוד רב,   
 ההון האנושי

 מועצה מקומית קדימה צורן
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