
 
 

 

 2022-452מכרז 

 מקום רב"ש גבעות בר ת/ממלא -דרוש/ה 

 לקרן בני שמעון 

 

 הגדרות תפקיד: 

 בעל אחראיות כוללת לביטחון הישוב.  •

אחראי לתקינותם ואחזקתם של מרכיבי הביטחון בישוב )גדר התרעתי, תאורה, מחסן  •

 נשק, מצלמות, מכשירי קשר(.

לנכנסים בשער הישוב בדגש על פועלים וקבלנים המעסיקים בני  ביצוע ביקורת מדגמית  •

 מיעוטים ופועלים מהשטחים.

במידה ונתקל באנשים בישוב עם התנהגות חשודה )סמ"חים( מברר מה קורה ובמידת  •

 הצורך מזעיק משטרה.  

מגיב להתרעות על חציית גדר הישוב. מעדכן את התושבים בעת אירוע, במידת הצורך   •

 ומפעיל מתנדבי מג"ב למניעת החמרת אירוע עד הגעת השוטרים. מזעיק משטרה 

 אחראי על תחום הביטחון כחלק מצח"י בהתרחש אירוע חירום.  •

 ניהול האבטחה השכירה בישוב ותיאום מול בסיס מתנדבים לביצוע סיורי מתמיד.  •

 קיום קשר שוטף עם קב"ט הרשות, משטרת רהט, מג"ב מועצה והסיור המשולב. •

 בות ועדת ביטחון בישוב. השתתפות בישי

 ביצוע הזמנות רכש ועבודה דרך מחלקת ביטחון.  •

 

 דרישות תפקיד: 

 . 24/7זמינות  •

 שעות העסקה גמישות. •

 יתרון.  –שליטה מלאה בעברית, ידיעת ערבית  •

  



 
 

 

 תנאי סף:    

 שנות לימוד.  12 •

 היעדר רישום פלילי ועבירות מין.  •

במידה ולא; השלמת קורס מתמיד תוך שנה מכניסה לתפקיד לכל  –מתנדב במתמיד  •

 היותר.  

 עדיפות לבעלי קורס פיקודי.  – ומעלה  3רובאי  •

 רישיון נהיגה.  •

 

 כפיפות: 

 קב"ט הרשות. 

 

נא לצרף לפניה עותק של תעודות, אישורים   22/09/22 -קורות חיים יש להעביר עד תאריך ה

 ות. )פניה שתגיע ללא תעודות מתאימות לא תטופל( לניסיון מקצועי והמלצ

 כאן ללינק :יש להעביר 

 

 :הערות

 למועמד עדיפות תינתן 2021 -א"עובדים( התשפ לקבלת העיריות )מכרזים לתקנות .בהתאם1

 עולים ,מוגבלויות בעלי ,חדשים עולים ,הולם )חרדים לייצוג הזכאית המשתייך לאוכלוסייה

 .אחרים מועמדים של לכישוריהם דומים  כישורים בעל המועמד הוא מאתיופיה( אם

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

 .משרה אותה על להתמודדות מתאימים כישורים בעלי ,לאישה ולגבר ניתנת

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

 .מבחן התאמה לעבור

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

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

 משרד הפנים. של ל"מנכ וחוזרי

 

https://hr-bns.automas.co.il/page5?tenderid=2022-452

