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 מועצה אזורית גולן
 מזמינה בזאת הצעות למכרז לתפקיד

 קב"ט מוסדות חינוך
  תיאור התפקיד:

 ועל הבטיחות במצבי שגרה וחרום של מוסדות החינוך בפרט   תשמירה על המוכנות הביטחוני
 עצה בכלל.והמו

 טחון במוסדות החינוך, היערכותם למצבי חירום ולטיפול בנושאי הבטיחות באותם קיום סדרי הבי
 מוסדות.

 
 עיקרי התפקיד: 

 במוסדות החינוך. ןדה שנתיות ותוכניות תקציב הביטחוובהכנת תכניות ע 

  במוסדות החינוך.והבטיחות לוודא קיום סדרי הביטחון 

 בשגרה במוסדות החינוך. תפעול ניידת האבטחה/ סיור והיערכותה לאירועי חירום 

 פיקוח על קבלתם ועבודתם של מאבטחים במוסד החינוכי 

 .ניהול ההיערכות למצבי חירום במוסדות חינוך פורמאליים ובלתי פורמאליים 

 קיום ביקורת בטחון ואבטחה במוסדות החינוך 

 .אבטחת פעילות בלתי שגרתית במוסד החינוכי ומחוצה לו 

 הבטיחות והיערכות לחירום ןיות לבעלי תפקידים בתחום הביטחוניהול וביצוע הכשרות והשתלמו ,
 של מוסדות החינוך.

 בטחון בהתאם לדרישת מנהל המחלקה. תאחריות על תחומים נוספים וביצוע מטלות במחלק 
 

 
  דרישות התפקיד:

 השכלה ודרישות מקצועיות:

 12 שנות לימוד 

 /שנים לפחות )תינתן  3ממלכתי של קצין בצה"ל/משטרה או בעל וותק בתפקיד בטחוני רשותי
 עדיפות לקצין בצה"ל/משטרה(

 
 :ניסיון מקצועי

  מעבר לשרות החובה מקצועיים בתחום הביטחון או האבטחה שנים בתפקידים  3וותק של
 )בצה"ל או במשטרה(.

 
 ניסיון ניהולי: 

 .ניסיון פיקודי של שנה לפחות בגוף בטחוני 
 

: עברית ברמה גבוהה, היכרות עם תוכנות אופיס, רישיון נהיגה בתוקף, היעדר דרישות תפקיד נוספות
 הרשעה פלילית והיעדר רישום על עברות מין.

 
יוזמה, יכולות ניהול, ארגון ותכנון, תודעת שירות גבוהה, יחסי אנוש מעולים,  ייצוגיות,  כישורים אישיים:

ם במקביל, ב ובע"פ, כושר טיפול במספר נושאיאמינות ומהימנות אישית, יוזמה, כושר התבטאות בכת
יכולת הדרכה, יכולת לעבודה עם , יכולת קבלת החלטות במצבי חירום, כושר התמדה, דיסקרטיות

 אוכלוסייה אזרחית במצבי שגרה וחירום.
 



 100%: היקף משרה
 קב"ט הרשות. כפיפות:

 י במשרד החינוך.*מונחה מקצועית גם ע"י מנהל תחום הביטחון, בטיחות וחירום מחוז
 מיידי תחילת עבודה:

 : מנהלידרוג
 6-8: מתח דרגות

 *המכרז מתכוון לנשים וגברים כאחד
____________________________________________________________________ 

 להיכנס לאתר המועצה למלא שאלון אישי,מועמדים /ות העונים/ות לדרישות הנ"ל מתבקשים/ות 

למנהלת משאבי אנוש במועצה אזורית  ,וף קורות חיים, פירוט ניסיון קודם, תעודות והמלצותבצירולשלוח 
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