
 
 

 

 לקרן בני שמעון

 2023-472 –דרוש/ה 

 רכז/ת בטחון )רב"ש( במושבי יחדיו )ברוש, תדהר ותאשור(

 הארכת מכרז

 

 הגדרות תפקיד:

 כללי

  בניית תכנית רב שנתית מותאמת תקציב לפיתוח ושיפור מרכיבי הביטחון על מנת לתת מענה

 עדכני לאיומים הרלוונטיים.

  בניית תכנית אבטחה שנתית מותאמת לישוב, תחזוקה ושיפור מרכיבי הביטחון בישוב

 בהתאם לתקציב השנתי.

  בניית תכנית רב שנתית לשיפור ופיתוח מערך החירום ביישובים בשיתוף פעולה עם צוות

 . ייישובחירום 

 

 אבטחה

 שיעבדו ביישובאחריות פיקוח ובקרה על חברות אבטחה  .א

 תדרוך המאבטחים/סיירים  .ב

 בניית תכנית אבטחה חודשית במידת הצורך .ג

 

 מערך החירום בישוב

 הפעלת מערך החירום בעת אירוע .א

 ניהול מצבת כח אדם צוותי חירום בישוב .ב

 תחזוקה של ציוד חירום )כיבוי אש, גרור חירום, מים( .ג

 בניה ועדכון תיקי אבטחת ישוב .ד

 לציבור בחירוםשליחת הודעות ומיילים  .ה

 

 מרכיבי בטחון

 תפעול שוטף של מרכיבי הבטחון בישוב .א

מיפוי, ניהול והובלת קידום מרכיבי ביטחון בשלושת המושבים לאור תוכנית העבודה שתאושר  .ב

 על ידי הוועדים המקומיים ומנהל הקהילה 

 דרך ביטחון .ג

 שערים/גדרות .ד

 רכב ביטחון .ה

 מערכות התראה .ו

 מצלמות .ז

 

 

 



 
 

 

 

 מקלטים

 שוטפת ומגוניות מקלטיםתחזוקת  .א

 שיפוץ, השקעות .ב

 שיבוץ אוכלוסייה .ג

  

 תקציב והנהלת חשבונות

 בניית תקציב שנתי .א

 בקרה חודשית על ההוצאות .ב

 חשבוניות בשוטף, אחזקה, רכש, השקעות .ג

 

 פעילות שוטפת

 מתן מענה לתושבים בתחומי הביטחון .א

 סיורים ביישוב .ב

 תגובה לאירועי ביטחון  .ג

 נכנסים או יוצאים, בהתאם לצורךבדיקת אנשים ורכבים,  .ד

 פיקוח על עבודת קבלנים .ה

 מילוי דוחות עבודה נדרשים .ו

 מפגשי עבודה מול מג"ב, משטרת ישראל, צה"ל, מועצה, קק"ל, רט"ג .ז

 השתתפות בישיבות של ועדת בטחון, צח"י, ועדים מקומיים ומועצה על פי הצורך  .ח

 אבטחת אירועים ביישוב .ט

 יםניהול מערכת הרשאות פתיחת שער .י

 

 תנאי התאמה לתפקיד

 יתרון מהותי –מגורים במושבי יחדיו  .א

 עבודה בשעות לא שגרתיות .ב

 זמינות גבוהה באזור המושבים .ג

 יתרון -תעודת מנב"ט )מנהל ביטחון(  .ד

 תעודת יושר .ה

 עדיפות לניסיון קודם בתחום הביטחון .ו

 עמידה בקריטריונים להוצאת רישיון נשק .ז

 נכונות לעבור קורס מתנדבי מג"ב .ח

 יתרון –פיקודי -קרבי שירות .ט

 יכולת ניהול עצמית  .י

 ראייה אסטרטגית .יא

 

 

 



 
 

 

 

 

 תנאי סף:    

 12 .שנות לימוד 

 .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 

 

 קב"ט הרשות  כפיפות: 
  100% היקף משרה:

 מיידי תחילת עבודה:
 

 

נא לצרף לפניה עותק של תעודות, אישורים  04.04.23 –ך ה קורות חיים יש להעביר עד תארי

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

 כאןיש להעביר ללינק : 

 

 :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 . מינוי4

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

 משרד הפנים. של ל"מנכ וחוזרי
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