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_קצין ביטחון מוסדות חינוך

בכל מקום בו מפורט תאור תפקיד בלשון זכר הכוונה גם ללשון נקבה ולהפך
קצין ביטחון מוסדות החינוך (קב"ט מוסה"ח)
תואר התפקיד::
שמירה על המוכנות הביטחונית ועל הבטיחות במצבי שגרה וחירום של מוסדות החינוך.
תאור התפקיד:
קיום סדרי הביטחון במוסדות החינוך .היערכותם למצבי חירום ולטיפול בנושאי
הבטיחות באותם מוסדות עיקרי התפקיד:
 .1הכנת תכניות עבודה שנתיות ותוכניות תקציב הביטחון במוסדות החינוך.
 .2לוודא קיום סדרי הביטחון במוסדות החינוך.
 .3תפעול ניידת האבטחה/סיור והיערכותה לאירועי חירום בשגרה במוסדות החינוך.
 .4פיקוח על קבלתם ועבודתם של מאבטחים בנושאי הביטחון ,הבטיחות והיערכות
לשעת חירום בפעילות חוץ בית ספרית.
 .5ניהול ההיערכות למצבי חירום במוסדות חינוך פורמאליים ובלתי פורמאליים.
 .6קיום ביקורת ביטחון ואבטחה במוסדות החינוך.
 .7אבטחת פעילות בלתי שגרתית במוסד החינוכי ומחוצה לו.
 .8ניהול וביצוע הכשרות והשתלמויות לבעלי תפקידים בתחום הביטחון  ,הבטיחות
וההיערכות לחירום של מוסדות החינוך.
*  12שנות לימוד.
תנאי סף:
* קצין בצה"ל/משטרה או בעל ותק בתפקיד ביטחוני רשותי/ממלכתי של  3שנים
לפחות .תינתן עדיפות לקצין בצה"ל/משטרה.
ניסיון מקצועי – ותק של  3שנים בתפקידים מקצועיים בתחום הביטחון או האבטחה
דרישות ניסיון:
מעבר לשירות החובה (בצה"ל או במשטרה).
ניסיון ניהולי –– ניסיון פיקודי של  3שנים לפחות בגוף בטחוני.
שפות – עברית ברמה גבוהה.
יישומי מחשב – היכרות עם תוכנות ה – OFFICE
רישיון נהיגה בתוקף.
רישום פלילי – היעדר הרשעה פלילית והיעדר רישום של עברות מין.
מאפייני העשייה היחודיים בתפקיד:
* קבלת החלטות במצבי חירום.
 הדרכת בעלי תפקידים בתחומי ביטחון ואבטחה.
 נסיעות במסגרת התפקיד.
 עבודה עם אוכלוסייה אזרחית במצבי שגרה וחירום..
כפיפות מנהלתית ומקצועית לקב"ט הרשות.
כפיפות:
מונחה מקצועית גם על ידי מנהל תחום ביטחון  ,בטיחות וחירום מחוזי במשרד החינוך.
דרוג מנהלי)+10( 10 - 8 :
מתח דרגות:
100%
היקף משרה:
יש להגיש מועמדות על גבי טופס שאלון אישי/בקשה למשרה פנויה שניתן לקבל
הגשת מועמדות:
במזכירות העירייה או באתר העירייה .יש לצרף קורות חיים ותעודות המעידות על
ההשכלה וכן המלצות.
תאריך אחרון להגשה :הגשת מועמדות יש להגיש במעטפה סגורה למזכירות העירייה לגב' רחל איטח
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