מדינת ישראל
משרד החינוך

המינהל לחינוך התיישבותי ,פנימייתי ועליית הנוער
סגנית בכירה למנהל יחידת סמך (הון אנושי ומינהל)

לכפר הנוער עין כרם בירושלים דרוש/ה מועמד/ת לתפקיד
מרכז ביטחון ובטיחות (קב"ט)
דירוג  38-40מח"ר
תיאור המשרה:
ניהול יחידת הביטחון בכפר הנוער עליו הוא מופקד בהתאם להוראות החוק להסדרת
הביטחון בגופים ציבוריים ,התשנ"ח  ,1998ועל פי הנוהל הכללי ,הנחיות משטרת ישראל,
שירות הביטחון הכללי ופיקוד העורף (להלן "הגופים המנחים") וכו' הנחיות ממונה
הביטחון במשרד\ ביחידת הסמך מופקד\ת על יישום ההוראות ונהלי ביטחון ,האבטחה
והחירום ובכלל זה פעולות עליו\הם מופקד\ת (במשרד\מתקנים\אירועים\פעילות חיצונית)
לרבות בידוק בטחוני במשרד\ ביחידת הסמך .מופקד\ת על ביצוע פעולות הכשרה ,אימון
והדרכת צוותי ויחידות האבטחה בכפר ובכלל זה עובדי מערך האבטחה ומנהלי השטח.
מופקד\ת על יישום הנהלים והפעולות הנדרשות לאבחת המידע המסווג במחוז .כתיבה
ועדכון מערך ההוראות ונהלי הביטחון במחוז\ות ,הכנת תיקי שטח ותיקים נושאיים
בתחום פעילותו בהתאם להנחיות ממונה הביטחון במשרד .הפצה ווידוא יישומם וכן בקרה
אחר ביצוע ההוראות והנחיות .תדרוך עובדי הכפר בתהליך כניסתם לעבודה ובמהלכה
לרבות תדרוכי סיווג ותדרוכי יציאה לחו"ל בכל הקשור להיבטי בטחון אישי\אבטחת מידע.
קיום קשר שוטף עם הגורמים הרלוונטיים לרבות שירות הביטחון הכללי ,משטרת ישראל
וצה"ל לעניין אבטחת מתקנים ,אישים רלוונטיים ואירועים מאובטחים במחוז\ות עליו\הם
מופקד\ת.
מופקד\ת על ביצוע תרגילים ליישום תוכניות החירום בכפר ,בדיקתם ,תרגולם ובקרתם
בהנחיית הגופים השונים המנחים ומטה האגף על תרחישים השונים.
מופקד על מתן מענה מקצועי לבעיות בתחום הבטיחות הסביבתית בכפר הנוער כולל מגוון
הפעילויות בו  ,על קביעת נהלים והנחיות ליישום בתחום הבטיחות  ,על ביצוע הדרכות
לעובדים בכפר בנושא בטיחות  ,על ביצוע תחקירים לאירועים חריגים לשם הפקת לקחים
ועל כתיבת תכניות עבודה שנתיות בתחום הבטיחות והעברתם לאישור הממונה.
בחינה והגשת הצעות לרכישת מערכות טכנולוגיות ,אבטחה ועוד בהתאם לצרכי הכפר.
הנחייה ותדרוך עובדי מערך האבטחה ועובדי משרד בהתבסס על עדכוני המודיעין.
מופקד\ת על ניהול מנהלי השטח במחוז\ות לרבות חלוקת תחומי אחריות ובקרה אחר
ביצועיהם.
קיום פורומים מקצועיים לצוותי ויחידות האבטחה בכפר עליו\הם מופקד\ת .ריכוז חוות
הדעת השנתיות של עובדי היחידה והעברתה לעובדים.
דרישות סף
השכלה:
אקדמאית (תואר ראשון) על פי החוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים ראשי הקצין
המוסמך לפטור מועמד מחובת השכלה האקדמית וזאת מטעמים מיוחדים שירשמו ובלבד
שהוכח להנחת דעתו של הקצין המוסמך כי לאור ניסיונו ,הכשרתו או השכלתו ,הוא
מתאים למלא את התפקיד.

רח' השלושה  2תל-אביב ,61090
טלפון,03-6898848 :
פקס03-6883923 :
כתובת אתר המשרד:
http://www.kfar-olami.org.il

עמוד  1מתוך 2

מדינת ישראל
משרד החינוך

המינהל לחינוך התיישבותי ,פנימייתי ועליית הנוער
סגנית בכירה למנהל יחידת סמך (הון אנושי ומינהל)

ניסיון:
בוגר קורס פיקודי בצה"ל ,במשטרת ישראל ,בשירות הביטחון הכללי ,בשירות בתי הסוהר
או ביחידת הממונה על ביטחון במערכת הביטחון ,או שהוא בעל ניסיון של שלוש שנים
רצופות לפחות ,במהלך חמש שנים שקדמו להגשת הבקשה ,בעיסוק בתחום הביטחון או
האבטחה ,המכשיר אותו ,לדעת מנהל אגף הביטחון  ,לשמש ממונה ביטחון.
דרישות סף נוספות:
אזרח ישראלי או תושב קבע בישראל.מלאו לו  25שנים.בעל רישיון לנשיאת כלי ירייה לפי חוק כלי ירייה ,התש"ט  1949או שאין מניעה לכךבכפוף לאישור מהגורמים המוסמכים.
 בעל סיווג ביטחוני מתאיםהערות:
מועמד שיבחר -חובת מגורים בכפר הנוער עין כרםרמת המשרה תקבע על פי רמת התפקוד המותאמת למכלול התנאים ,כפי שהוגדרו והוכרוע"י גורמי הביטחון ונציבות שירות המדינה.
המינוי נותנה באישור מאת רופא המורשה בדבר כשירות רפואית.אין מניעה ,לדעת הקצין המוסמך ,לאשר את כשירותו של המועמד מטעמים של שלוםהציבור או בטחון המדינה ,לרבות לעניין עברו הפלילי.
קורות חיים בצירוף צילום תעודת זהות ,תעודות השכלה ,אישורים המעידים על ניסיון
ממקומות עבודה קודמים יש להפנות למייל  galitf@mchp.gov.il -ולציין עבור משרת
קב"ט עין כרם
מועד סיום הגשת המסמכים  19.7.18ז' באב תשע"ח
קורות חיים ללא מסמכים מצורפים לא יתקבלו .רק פניות מתאימות יענו.
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