
 בס"ד

  מנהל מחלקת בטחון מוסדות חינוך -18/צהמס'  פנימימכרז 

 בכל מקום בו מפורט תאור תפקיד בלשון זכר הכוונה גם ללשון נקבה, וההיפך.

 

 מנהל מחלקת בטחון מוסדות חינוך.: תואר התפקיד

 גיבוש, התוויית וביצוע מדיניות הרשות המקומית בתחום שעליו מופקד המנהל: :תיאור התפקיד

  ניהול מערך האבטחה, סדרי הביטחון והיערכות לתפקוד בשגרה באירועי חירום, בשגרה ובשעת חירום במוסדות

ך בטחת ביטחונם של התלמידים, סגל העובדים והמבקרים במוסדות החינואחינוך שבאחריות העירייה, לצורך 

באזורנו הגאוגרפי והנחיה מקצועית של אגפי העירייה בהתאם להנחיות משרד החינוך, משטרת ישראל, צה"ל 

 שירותי החירום ועפ"י נהלי העירייה והנחיות מנהל אגף חירום וביטחון.

  ניהול מערך האבטחה במוסדות החינוך, כולל פיקוח ובקרה על הכנה וארגון מוסדות החינוך שבגזרתו לתפקוד

שגרה, באירועי חירום בשגרה ובשעת חירום בתיאום עם גורמי הביטחון והחירום הרלוונטיים ובהתאם לחוקים, ב

 לתקנות, לנהלים ולהנחיות הממונה.

 קב"טים מזכירות רכזי ביטחון  ,הנחיה, פיקוח ובקרה מקצועית ומנהלית על צוות עובדי המחלקה שבאחריותו

ים ומאבטחים של חברות אבטחה העובדים דרך חברות שמירה בבתי הספר, מפקחי חברות אבטחה, סייר

 .חיצוניות, בהתאם לנהלי משרד החינוך, משטרת ישראל ולהנחיות מנהל אגף חירום וביטחון

 למויות, תרגולים ואימונים בתחומי הביטחון, שעת חירום תפיקוח ובקרה על הפעלת מערך הדרכות, הש

 החינוך ולתלמידים באזור שבאחריותו. למאבטחים, לעוזרי ביטחון,  לסגל מוסדות

 וטיפול והכנת  , מינוי צוותי חירום בית ספרייםאחריות על הכנת בתי ספר לאירוע חירום, הדרכה לסגלי בית הספר

 מקלטים של בתי ספר בהתאם להנחיות פיקוד העורף.

 .ביצוע תפקידים נוספים עפ"י קביעת והנחיית מנהל האגף 

 דרישות התפקיד:

  בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים

לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, או תעודת  39הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף  אואקדמיים בחו"ל, 

אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או  אוסמיכה לרבנות "יורה יורה" לפי אישור הרבנות הראשית לישראל, 

בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל  3ומעבר  18בכולל, שש שנים לפחות אחרי גיל 

 הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר(. 3מתוך  2)

 .בעל שירות מלא בצה"ל/שב"ס/משרד רוה"מ/ מג"ב 

  ם לפחות ברשות מקומית  ועיסוק בתחום אבטחת מוסדות חינוך.שני 4ניסיון של 

  שנים לפחות  עם חברות אבטחה בתחום אבטחת מוסדות חינוך. 4בעל ניסיון של 

 .בעל תעודת מנב"ט בתוקף 

  יתרון. –תעודת ממונה בטיחות משרד החינוך בתוקף בעל 

 שרד.ידע וניסיון בהפעלת מערכות ממוחשבות ובשימוש בתוכנות לניהול מ 

  .בעל רכב פרטי ורישיון נהיגה בתוקף 

  אישור ממשטרת ישראל כי אין מניעה להעסקת המועמד לפי החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון

 .2001 –ן שירות לקטינים התשס"א למת

 על בוריה, רצויה ידיעת השפה האנגלית. -ידיעת שפות: עברית 

 .%100: אחוז משרה

 .חירום ובטחון: מנהל אגף כפיפות

 .בדירוג המח"ר 42-40)+(: מתח דרגות

 : הגשת מועמדות
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