
 

 

  

 62ק//2020 -מכרז פנימי/חיצוני 
 

 לקרן בני שמעון דרוש/ה
 

 אחראי/ת בטחון לתאשור
 

 

 הגדרת תפקיד:

 שמירה

 .05:00ל 01:00פעמים בשבוע בין  3סיורי לילה  -

 במידה ויופעל בעתיד מאבטח בישוב באופן ישיר או עקיף ע"י חברת שמירה :

 אחריות פיקוח ובקרה על השמירה. -

 יומי. תדרוך שומרים -

 בניית תכנית שמירה חודשית. -

 קשר מול חברת האבטחה -

 סיכום שעות שמירה חודשי מול חב' השמירה, מועצה, והנהלת החשבונות. -

 

 מערך החירום בישוב

 סיוע בהפעלת מערך החירום באירועי פח"ע, מלחמה, רעידת אדמה, שריפה כחלק מצח"י. -

 בניה ותרגול של כיתת כוננות. -

 תקופתית של מכשירי קשר, אפודים, ציוד כיבוי.בדיקה  -

 עדכון תיקי אבטחת ישוב -

 

 מרכיבי בטחון

 תפעול שוטף של ואחזקה של מרכיבי הביטחון בישוב:

 שערים -

 רכב בטחון -

 מערכות צפירה -

 מצלמות -

 מכשירי קשר -

 מערכות אזעקה -

 

 כספים:

 בניית תכנית עבודה ותקציב שנתי ובקרה על הביצוע. -

 

 שוטף

 מתן מענה לתושבים בעת אירוע פלילי. -

 קשר עם מש"ק אשכולי, תחנת המשטרה, קב"ט המועצה. -

 סיורים עיתיים בישוב בשעות היום והלילה. -

 סגירת ופתיחת שערי ישוב ליציאה לשטחים החקלאיים בלילה. -

 פיקוח קבלנים, עובדים, אנשים חשודים -

 פיקוח תחנות הסעה. -

 ב, משטרת ישראל, צה"ל, מועצה, קק"ל, רט"גשת"פ עם מג" -



 

 

 השתתפות בישיבות בישוב, ועדת בטחון/ צח"י בחרום, ועד ישוב -

 מתן תגובה לאירועים בגזרה -

 תיאום מול בסיס הפעלה לביצוע סיורי מתמיד -

 עדכון רשימות מורשי כניסה לישוב כולל מספרי כלי רכב -

 עדכון מפות אכלוס -

 

 תנאי סף:

 לימוד.שנות  12

 שליטה בשפה העברית.

 ומעלה )עדיפות לבוגרי קורס פיקודי(. 3רובאי 

 בעל רישיון ב' לפחות.

 היעדר רישום פלילי ועבירות מין.

 

 %50 היקף משרה:

 

 קב"ט מועצה כפיפות:

 

מופנה לגברים ולנשים כאחדהמכרז נכתב בלשון זכר, אך   

 .שווה במידה מוגבלות בעלי לאנשים גם מופנה המכרז

 

 

 

 נא לצרף לפניה עותק של תעודות כמפורט לעיל, 27.08.2020 -קורות חיים יש להעביר עד ל

 פניה שתגיע ללאוהמלצות ממקומות עבודה קודמים.  מקצועי צילום רישיון נהיגה, אישורים לניסיון

 תעודות מתאימות לא תטופל

 )עבור גילי 9915852-08או באמצעות הפקס  misra@bns.org.ilניתן להעביר: במייל לכתובת: 

 בנשימול(
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