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 מכרז חיצוני

 חינוךהמוסדות  קצין ביטחון
 מישרה. 011%ביטחון מוסדות חינוך בהיקף של קצין   תואר התפקיד:
 תיאור התפקיד:

דות החינוך. קיום שמירה על המוכנות הביטחונית ועל הבטיחות במצבי שגרה וחירום של מוס
סדרי הביטחון במוסדות החינוך, היערכותם למצבי חירום ולטיפול בנושאי הבטיחות באותם 

 מוסדות עיקרי תפקידו:
 .הכנת תכניות עבודה שנתיות ותוכניות תקציב הביטחון במוסדות החינוך 
 .לוודא קיום סדרי הביטחון במוסדות החינוך 
 לאירועי חירום בשגרה במוסדות החינוך. תפעול ניידת האבטחה / סיור והיערכותה 
 .פיקוח על קבלתם ועבודתם של מאבטחים במוסד החינוכי 
 .ניהול ההיערכות למצבי חירום במוסדות חינוך פורמאליים ובלתי פורמאליים 
 .קיום ביקורות ביטחון ואבטחה במוסדות החינוך 
 .אבטחת פעילות בלתי שגרתית במוסד החינוכי ומחוצה לו 
 צוע הכשרות והשתלמויות לבעלי תפקידים בתחום הביטחון, הבטיחות ניהול ובי

 וההיערכות לחירום של מוסדות החינוך.
 דרישות התפקיד: 

 לימוד שנות 09 –השכלה 
תינתן שנים לפחות,  3רשותי / ממלכתי של  קצין בצה"ל / משטרה או בעל ותק בתפקיד ביטחוני

 עדיפות לקצין בצה"ל / משטרה.
שנים בתפקידים מקצועיים בתחום הביטחון או האבטחה  3של מקצועי וותק  :ניסיון מקצועי

 מעבר לשירות החובה )בצה"ל או במשטרה(
 לפחות בגוף ביטחוני שנים  9 ניסיון פיקודי של ניסיון ניהולי:

רישיון  ,הכרות עם תוכנות האופיס –יישומי מחשב . עברית ברמה גבוהה –שפות דרישות נוספות:
 בתוקף –נהיגה רשיון 

 היעדר הרשעה פלילית והיעדר רישום על עבירות מין. –רישום פלילי 
 מאפייני העשייה היחודיים בתפקיד:

 קבלת החלטות במצבי החירום
 חומי ביטחון ואבטחה.הדרכת בעלי תפקידים בת
 .נסיעות במסגרת התפקיד

 עבודה עם אוכלוסיה אזרחית במצבי שגרה וחירום.
 ודה על פי צורך בשבת וחג.זמינות מיידית ועב

 .כפיפות מנהלתית ומקצועית לקב"ט הרשות כפיפות:
 מונחה מקצועית גם על ידי מנהל תחום ביטחון, בטיחות וחירום מחוזי במשרד החינוך

 המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ונשים כאחד.
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