
 

 

 

 

משרה(  %011))קצין/ת בטחון מוסדות חינוך  קב"ט מוס"ח דרוש/ה 
 4//1//0מספר 

 
 

 
 ב"ט הרשותלק ומקצועית מנהלית  :כפיפות 

 מונחה מקצועית גם ע"י מנהל תחום ביטחון, בטיחות וחירום מחוזי במשרד                
   החינוך

 
 מנהלי   :דירוג 

 
 7-9  :דרגה 
  
 011% :היקף משרה 

 

    :הגדרת התפקיד

 בטיחות מוסדות חינוך /תקצין

 

 :תיאור התפקיד

הבטיחות במצבי שגרה וחירום של מוסדות החינוך. קיום סדרי  שמירה על המוכנות הבטחונית ועל 
 במוסדות החינוך, היערכותם למצבי חירום ולטיפול בנושאי הבטיחות באותם מוסדות: הבטחון
o .הכנת תוכניות עבודה שנתיות ותוכניות תקציב הבטחון במוסדות החינוך 
o .לוודא קיום סדרי הבטחון במוסדות החינוך 
o  בשגרה במוסדות החינוך.תפעול ניידת האבטחה/סיור והיערכותה לאירועי חירום 
o קבלתם ועבודתם של מאבטחים  במוסד החינוכי. פיקוח על 
o .ניהול ההיערכות למצבי חירום במוסדות חינוך פורמאליים ובלתי פורמאליים 
o .קיום ביקורות בטחון ואבטחה במוסדות חינוך 
o .אבטחת פעילות בלתי שגרתית במוסד החינוכי ומחוצה לו 
o ון, הבטיחות ניהול וביצוע הכשרות והשתלמויות לבעלי תפקידים בתחום הבטח

 וההיערכות לשע"ח של מוסדות החינוך.
 

 :מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד

o .קבלת החלטות במצבי חירום 
o .הדרכת בעלי תפקידים בתחומי בטחון ואבטחה 
o .נסיעות במסגרת התפקיד 
o .עבודה עם אוכלוסייה אזרחית במצבי שגרה וחירום 

 

 נאי סף:ת

 :השכלה ודרישות מקצועיות

 לימוד.שנות  01
 שנים לפחות. 3בטחוני רשותי/ממלכתי של תק בתפקיד וו /ת בצה"ל/משטרה או בעל /תקצין

 בצה"ל/משטרה. /התינתן עדיפות לקצין
 

 ניסיון מקצועי:

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

 

 

 



 

 

 

 

 

 :ניסיון ניהולי

 שנים לפחות בגוף הבטחוני. 1ניסיון פיקודי של 

 

 דרישות נוספות:

o  עברית ברמה גבוהה –שפות. 
o  היכרות עם תוכנת ה –יישומי מחשב- office. 
o  בתוקף –רישיון נהיגה. 
o  היעדר הרשעה פלילית והיעדר רישום על עבירות מין –רישום פלילי. 

 

 : מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד

o  במצבי חירוםקבלת החלטות. 
o הדרכת בעלי תפקידים בתחומי בטחון ואבטחה. 
o נסיעות במסגרת התפקיד. 
o עבודה עם אוכלוסייה אזרחית במצבי שגרה וחירום. 

 

 (:"המסמכים הנדרשים" )להלן:לצורך הגשת מועמדות חובה להגיש 

 שאלון אישי )הקליק/י להורדה(. .0

 קורות חיים. .1

 תעודות השכלה בהתאם לדרישות המשרה. .3

 המלצות )במידה וקיים(. .4

 

לבעלי מוגבלות חמורה כהגדרתה בתקנות הביטוח הלאומי )קביעת עדיפות במשרה תינתן 
, או לפי תקנות הנכים )מבחנים לקביעת דרגות 0591-דרגת נכות לנפגעי עבודה( התשט"ו

 .0515 -נכות(, התש"ל
 

לעיל,  הנדרשיםהמסמכים על המעוניינים/ות העונים לדרישות התפקיד להעביר את כל 

באמצעות  11:/0שעה  0////9ך תאריבחמישי באופן מסודר וקריא, וזאת לא יאוחר מיום  

לשכת מנכ"לית מנהלת  -מרגלית ג'מו לידי הגב'  yehuda.org.il-margalitj@mהגשה למייל 

מטה יהודה, בשעות  מנכ"לית המועצה האזוריתלשכת , במסירה ידנית במשרדי המועצה

 הפעילות הקבועות.

 

במלואם כאמור לעיל ובמועד שנקבע,  המסמכים הנדרשיםמועמדים/ות שלא יגישו את כל 

 מועמדותם/ן לא תיבדק והיא תפסל על הסף.

 11-9999971דרכי התקשרות: טלפון 

         
 
 
 רחלי משה        
  מנכ"לית המועצה        

mailto:margalitj@m-yehuda.org.il

