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 לתפקיד קצין ביטחון מוסדות החינוך )קב"ט מוסה"ח( - 2022/30מכרז פומבי מס' 

 
, מכריזה בזה: עיריית עפולה על 1979 -לתקנת העיריות )מכרזים לקבלת עובדים( תש"ם 3בהתאם לסעיף 

 פתיחת מכרז למשרה של קצין ביטחון מוסדות החינוך )קב"ט מוסה"ח(.
 

 קצין ביטחון מוסדות החינוך )קב"ט מוסה"ח( המשרה 
 מח"ר / מנהלי דירוג

 7-9/  37-39  דרגה

 100% היקף משרה

תיאור 
 התפקיד

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

 הבטיחות באותם מוסדות.
 עיקרי התפקיד:

 עבודה שנתיות ותכניות תקציב הביטחון במוסדות החינוך.הכנת תכניות  .1
 לוודא קיום סדרי הביטחון במוסדות החינוך. .2
 תפעול ניידת האבטחה/סיור והיערכותה לאירועי חירום בשגרה במוסדות החינוך. .3
 פיקוח על קבלתם ועבודתם של מאבטחים במוסד החינוכי. .4
 פורמאליים ובלתי פורמאליים.ניהול ההיערכות למצבי חירום במוסדות חינוך  .5
 קיום ביקורות ביטחון ואבטחה במוסדות החינוך. .6

 אבטחת פעילות בלתי שגרתית במוסד החינוכי ומחוצה לו. .7

ניהול וביצוע הכשרות והשתלמויות לבעלי תפקידים בתחום הביטחון, הבטיחות  .8
 .היערכות לחירום של מוסדות החינוךוה

 
 ודרישות מקצועיות השכלה תנאי סף 

 12 שנות לימוד. 

 .תינתן עדיפות לקצין בצה"ל/משטרה 

  הזוכה במכרז יתבקש  לעמוד בדרישות ההסמכה של קורס מנהלי ביטחון וקב"ט

 מוסדות חינוך של משרד החינוך.

 דרישות ניסיון: 

 :ניסיון מקצועי 
שנים בתפקידים מקצועיים בתחום  3קצין בצה"ל או במשטרה או בעל וותק של 

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

 :ניסיון ניהולי 
 שנים לפחות. 2ניסיון ניהולי בניהול צוות עובדים של 

 



 

 

 דרישות נוספות 

  שפות נוספות בהתאם לצורך. עברית ברמה גבוהה. –שפות 

  היכרות עם יישומי ה  –יישומי מחשב– OFFICE . 

  בתוקף. –רישיון נהיגה 

  היעדר הרשעה פלילית והיעדר רישום על עברות מין. –רישום פלילי 
 

מאפייני 
עשייה 

ייחודים 
 בתפקיד

 .קבלת החלטות במצבי חירום 

 .הדרכת בעלי תפקידים בתחומי ביטחון ואבטחה 

 .נסיעות במסגרת התפקיד 

 לוסייה אזרחית במצבי שגרה וחירוםעבודה עם אוכ. 
 כפיפות מנהלתית ומקצועית לקב"ט הרשות. כפיפות

 מונחה מקצועית גם על ידי מנהל תחום ביטחון, בטיחות וחירום מחוזי במשרד
 החינוך.

 
  הערות

בקשות למכרז יש להגיש אך ורק על גבי טפסים אותם ניתן לקבל באגף משאבי אנוש  .1
או באתר העירייה, בצירוף קורות חיים ותעודות המעידות על כישורי המועמד 

 והמלצות. 
את הטפסים יש להגיש באגף משאבי אנוש, קומה א' בבניין העירייה, רח' יהושע  .2

 .12:00שעה  27/07/2022, עירביעפולה, קומה א', עד ליום  47חנקין 
 . 6520419-04או בפקס:  hr@afula.muni.il ניתן להגיש מועמדות גם במייל:  .3

 אחריות ואישור קבלת ההגשה על המועמד/ת.      
בקשות שתגענה ללא כל המסמכים והתעודות המעידות על כישורי המועמד לא  .4

 תובאנה לדיון. 
 כל מקום בו מפורט תיאור התפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה. .5
תינתן זכאות לקבלת התאמות בהליכי הקבלה לעבודה למועמדים עם מוגבלות, ככל  .6

 שהדבר יידרש )יש לציין אילו התאמות נדרשות(.
 המועמדים המתאימים יוזמנו להבחן בפני ועדת בוחנים. .7
העירייה שומרת לעצמה את הזכות לזמן מועמדים למבחני הערכה חיצוניים, בהתאם  .8

מועמדים עם מוגבלות זכאים לקבל התאמות במבחנים  .לאופי ודרישות התפקיד
רם עולה חדש )במועד המיון ט –בהתאם להצגת לאישורים רפואיים מתאימים. מועמד 

שנים למגוריו בארץ( יכול לבקש להבחן שלא בעברית בתנאי שידיעת השפה  10מלאו 
העירייה תהא רשאית לזמן לוועדת מכרזים את  .העברית אינה דרישה מהותית במכרז

 מועמדים לכל היותר. 16-המועמדים עם הציון הגבוה במבחן ולא יותר מ 8
האתיופית,  העדה תינתן: ליוצאי עדיפות ,שווים נתונים בעלי מועמדים של במקרה .9

 .מוגבלויות ולמועמדים בעלי לנשים
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