
 

 

 שמעון  בני אזורית למועצה

 2022-461 -מכרז מספר

 ה  / דרוש

 טיולים מועצתי    ת/קב"ט מוסה"ח ורכז

 

 

 תיאור התפקיד:  

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

 .ולטיפול בנושאי הבטיחות באותם מוסדותבמוסדות החינוך, היערכותם למצבי חירום 

 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 •

 .פורמאליים ובלתי פורמאלייםניהול ההיערכות למצבי חירום במוסדות חינוך  •

 .קיום ביקורות ביטחון ואבטחה במוסדות החינוך. •

 אבטחת פעילות בלתי שגרתית במוסד החינוכי ומחוצה לו •

וההיערכות  . • הבטיחות  הביטחון,  בתחום  תפקידים  לבעלי  והשתלמויות  הכשרות  וביצוע  ניהול 

 .לחירום של מוסדות החינוך 

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

קב"ט מוסה"ח אחראי לוודא הוצאת אישורי בטיחות למוסדות חינוך מדי שנה בשנה במהלך חודש  •

 אוגוסט.

 .אחראי תיאום ואישור טיולי החינוך החברתי בישובים ובמועצה •

 הכשרת צוותי החינוך החברתי עפ נהלי משרד החינוך  •

 אכיפת חוזר מנכל בעניין טיולי החינוך החברתי  •

 

 י סף: תנא

 השכלה : 

 .שנות לימוד 12 •

 :  קורסים והכשרות מקצועיות

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

 .תינתן עדיפות לקצין בצה"ל/משטרה

במכרז יתבקש לעמוד בדרישות ההסמכה של קורס מנהלי ביטחון וקב"טי מוסדות חינוך   זוכהה •

 .של משרד החינוך

 

שנים בתפקידים מקצועיים בתחום הביטחון או   3צין בצה"ל או משטרה או בעל וותק של ק :ניסיון מקצועי 

 .בצה"ל/משטרהתינתן עדיפות לקצין  .האבטחה )מעבר לשירות החובה בצה"ל או במשטרה(

 

  ניסיון בניהול צוות עובדים של שנה לפחות ניסיון ניהולי:



 

 

 

 

 דרישות נוספות: 

 ברית ברמה גבוהה. שפות נוספות בהתאם לצורך ע :שפות

 OFFICE-היכרות עם תוכנות ה :יישומי מחשב

 .בתוקף :רישיון נהיגה

 .יעדר הרשעה פלילית והיעדר רישום על עברות מיןה רישום פלילי:

 

 :מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד

 קבלת החלטות במצבי חירום  •

 .הדרכת בעלי תפקידים בתחומי ביטחון, בטיחות והיערכות לחירום •

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

 בעל ניסיון בארגון, הפעלה , פיקוח והדרכה  •

 עבירות מין ללא רישום פלילי והיעדר רישום על  •

 עבודה עם אוכלוסייה אזרחית במצבי שגרה וחירום  •

 

שבועות, שבוע כן   10קורס של  –מועמד/ת אשר יתקבל יידרש להכשרת קב"ט מוסה"ח ומנבט  הבהרה:

 .שבוע לא. ובמהלך השנה קורס הכשרת ממונה בטיחות

 

ה מקצועית גם על ידי  מונח .כפיפות מנהלתית ומקצועית למנהל יחידת חירום ובטחון הרשות כפיפות:

 .  מנהל תחום ביטחון, בטיחות וחירום מחוזי במשרד החינוך

 משרה 100% :היקף משרה 

 : מיידי תחילת עבודה

 6-8מנהלי  דירוג/דרגה:

 

נא לצרף לפניה עותק של תעודות, אישורים לניסיון   30/11/22 – קורות חיים יש להעביר עד תאריך ה

 מקצועי והמלצות. )פניה שתגיע ללא תעודות מתאימות לא תטופל( 

 כאןניתן להגיש בלינק: 

 

 :הערות

המשתייך   למועמד עדיפות תינתן 2021 -א"עובדים( התשפ לקבלת ריות )מכרזיםהעי לתקנות .בהתאם1

המועמד   מאתיופיה( אם עולים  ,מוגבלויות בעלי ,חדשים עולים ,הולם )חרדים לייצוג הזכאית לאוכלוסייה

 .אחרים מועמדים של לכישוריהם דומים כישורים בעל הוא

 ניתנת שווה הזדמנות .נקבה ללשון גם הכוונה ,זכר בלשון תפקידים  תיאור מפורט בו מקום . בכל2

 .משרה אותה על להתמודדות מתאימים כישורים בעלי ,לאישה ולגבר

 לעבור שתידרש/שיידרש אפשר ,המוכרזת המשרה למלא מה/מתאים שתימצא /שימצא ת/. מועמד3

 .מבחן התאמה

 לבין ת/המועמד י"ע  התפקיד מילוי  בין עניינים ניגוד להיעדר  בכפוף יהיה ת/המועמד . מינוי 4

 וחוזרי  הנחיות ,הדין להוראות בהתאם ;משפחה קרובי להעסקת לסייגים ובכפוף ענייניה האחרים/ענייניו

 .משרד הפנים של ל"מנכ

https://hr-bns.automas.co.il/page5?tenderid=2022-461

