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 מכרז פנימי / חיצוני לתפקיד קצין ביטחון מוסדות החינוך
 

 משרה . 50% –היקף המשרה 

 

 מנהלי  –דירוג 

 

  7 - 9 –דרגה 

 

 .קב"ט הרשות –כפיפות 

 

 –תיאור התפקיד 

 .שמירה על המוכנות הביטחונית ועל הבטיחות במצבי שיגרה וחירום של מוסדות החינוך 

 למצבי חירום ולטיפול בנושאי הבטיחות באותם מוסדות . םקיום סדרי הביטחון במוסדות החינוך, היערכות

 

  –עיקרי התפקיד 

 הכנת תכניות עבודה שנתיות ותוכניות תקציב הביטחון במוסדות החינוך .. 1

 . לוודא קיום סדרי הביטחון במוסדות החינוך .2

 ערכותה לאירועי חירום בשגרה במוסדות החינוך .בטחה / סיור והיא. תפעול ניידת ה3

 . פיקוח על קבלתם ועבודתם של מאבטחים במוסד החינוכי .4

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

 . קיום ביקורות ביטחון ואבטחה במוסדות החינוך .6

 י ומחוצה לה .. אבטחת פעילות בלתי שגרתית במוסד החינוכ7

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

 של מוסדות החינוך .    

 

  –תנאי הסף 

  –השכלה ודרישות מקצועיות 

 12 . שנות לימוד 

  שנים לפחות . 3קצין בצה"ל/משטרה או בעל ותק בתפקיד ביטחוני רשותי/ממלכתי של 

 ינתן עדיפות לקצין בצה"ל/משטרה .ת

 

  –דרישות ניסיון 

  –ניסיון מקצועי 

 שנים בתפקידים מקצועיים בתחום הביטחון או האבטחה מעבר לשירות החובה ) בצה"ל או במשטרה (. 3וותק של 

  –ניסיון ניהולי 

 לפחות בגוף בטחוני . שנתייםניסיון פיקודי של 

 

  –דרישות נוספות 

  ברמה גבוהה .עברית  –שפות 

  היכרות עם תוכנות ה  –יישומי מחשב– office . 

  בתוקף . –רישיון נהיגה 

  היעדר הרשעה פלילית והיעדר רישום על עברות מין . –רישום פלילי 
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 –מאפייני העשייה היחודיים 

 . קבלת החלטות במצבי חירום 

 . הדרכת בעלי תפקידים בתחומי ביטחון ואבטחה 

 התפקיד . נסיעות במסגרת 

 אזרחית במצבי שגרה וחירום  העבודה עם אוכלוסיי. 

 

 

 המעוניינים יוכלו להגיש את בקשותיהם למשרות בצירוף קורות חיים, שאלון

 ( תעודות  m.org.il-www.kמועמד/ת )אותו יש להוריד מאתר העירייה   

 , 04/04/2019 –רישות התפקיד עד השכלה ומסמכים נוספים בהתאם לד

 . 1באגף משאבי אנוש עיריית קריית מלאכי, מרכז מסחרי 

 rachel@k-m.org.ilאו למייל  08-8600524-פקס 08-8500847-טל

 מועמדים מתאימים בלבד יענו. המודעה פונה לנשים וגברים כאחד.

 
 

 כבוד רבב
 

 אליהו זוהר
 ראש העיר

 

 

 

 

http://www.k-m.org.il/

