
 

 

 פנימי/חיצונימכרז 

 635-2020-מכרז מספר 

 בני שמעון דרוש/ה מועצה איזוריתל

 קב"ט מוסה"ח 

 

 תיאור התפקיד: 

שמירה על המוכנות הביטחונית ועל הבטיחות במצבי שגרה וחירום של מוסדות החינוך. קיום סדרי 

 .ם מוסדותהביטחון במוסדות החינוך, היערכותם למצבי חירום ולטיפול בנושאי הבטיחות באות

 תחומי אחראיות:

 הכנת תכניות עבודה שנתיות ותוכניות תקציב הביטחון במוסדות החינוך 

 לוודא קיום סדרי הביטחון במוסדות החינוך 

 פיקוח על קבלתם ועבודתם של מאבטחים במוסד החינוכי. 

 ניהול ההיערכות למצבי חירום במוסדות חינוך פורמאליים ובלתי פורמאליים. 

 .ת ביטחון ואבטחה במוסדות החינוךקיום ביקורו. 

 אבטחת פעילות בלתי שגרתית במוסד החינוכי ומחוצה לו 

 . ניהול וביצוע הכשרות והשתלמויות לבעלי תפקידים בתחום הביטחון, הבטיחות וההיערכות
 .לחירום של מוסדות החינוך

 .קב"ט מוסה"ח אחראי לביצוע תרגילים במוסדות החינוך 

 שנה בשנה במהלך חודש ישורי בטיחות למוסדות חינוך מדי א הוצאת אקב"ט מוסה"ח אחראי לווד
 אוגוסט.

 
 

 תנאי סף:

 השכלה :

 12 שנות לימוד. 

 :  קורסים והכשרות מקצועיות

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

 .תינתן עדיפות לקצין בצה"ל/משטרה

 

 



 

 

 דרישות נוספות:

 גם בערבית. –ולמגזר הלא יהודי בכתב ובעל פה,  -עברית ברמה גבוהה :שפות

 -OFFICEהיכרות עם תוכנות ה :יישומי מחשב

 .בתוקף :רישיון נהיגה

 .לא נדרש: רישום מקצועי

שנים בתפקידים מקצועיים בתחום הביטחון או האבטחה מעבר לשירות החובה  3וותק של  :ניסיון מקצועי

 .)בצה"ל או במשטרה)

 . בטוחניניסיון פיקודי של שנה לפחות בגוף ניסיון ניהולי: 

 :מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד

 קבלת החלטות במצבי חירום  

 הדרכת בעלי תפקידים בתחומי ביטחון, בטיחות והיערכות לחירום. 

 חובה - ) בעל/ת רכב/אופנוע/קטנוע (  רישיון נהיגה ויכולת ניידות 

 עלה , פיקוח והדרכהבעל ניסיון בארגון, הפ 

 ללא רישום פלילי והיעדר רישום על עבירות מין 

 ית במצבי שגרה וחירוםעבודה עם אוכלוסייה אזרח 
 

מונחה מקצועית גם על ידי מנהל תחום ביטחון,  .כפיפות מנהלתית ומקצועית לקב"ט הרשות: כפיפות

"ח, ובין קב"ט ההרשות המקומית היא המעסיקה של קב"ט מוס .בטיחות וחירום מחוזי במשרד החינוך

 מעביד. -מוסה"ח לבין משרד החינוך אין יחסי עובד

, שבועות 10 של קורס – ומנבט ח"מוסה ט"קב הכשרתל שיידרמועמד/ת אשר יתקבל  הבהרה:

 בטיחות ממונה הכשרת קורס השנה ובמהלך. לא שבוע כן שבוע

 משרה %75 :היקף משרה

 מיידיתחילת עבודה: 

נא לצרף לפניה עותק של תעודות,   2020.1280. -ה תאריךקורות חיים יש להעביר עד 
 אישורים לניסיון מקצועי והמלצות. )פניה שתגיע ללא תעודות מתאימות לא תטופל( 

 כאן :גיש בלינקניתן לה

 
 .המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ולנשים כאחד

 .שווה במידה מוגבלות עם לאנשים גם מופנה המכרז
 
 

https://hr-bns.automas.co.il/page5?tenderid=2020-356

