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  ב"ש)(לשעבר ר "אחראי/ת בטחון יישובינימי/חיצוני לאיוש משרת "פמכרז         
  

  "אחראי/ת ביטחון יישובילמושב גן יאשיה שבעמק חפר דרוש/ה "
  :התפקידתמציתי של  תיאור

 משמרות של השומרים, שעות עבודה, וסגירת  את הפעילות הביטחונית בישוב לרבות: /ת ללמתכ -        
  ים והוצאה לפועל של הסכמי השמירה/אבטחה בישוב.השער          
  מהווה כתובת לפניית התושבים לעניין בטחון ובכלל זה פריצות בבתים. -        

  תיק אבטחה לישוב . /תכותב -        
  ישוב.בביטחון  תבוועד /תחבר -        

   ישוב.ביטחוניים בדיווח יומי שבועי ,חודשי ,שנתי של כל האירועים ה /המוציא -        
    מסקנות מתוך הדברים,  /ה,מסיק םעל פי הנתונים את האירועים הביטחוניי /תמנתח -        

  מכול אירוע ואירוע שמתרחש. /תלביצוע  ,לומד םהמלצות אופרטיביי /המליץמ         
  מפעם  על פי שעון הפשיעה ובהתאם להנחיות שמתקבלותשומרים את הפעילות ל /המגדיר -        

  לפעם על ידי מג"ב /מנהל הביטחון במועצה .         
  כמתמיד למג"ב .בפועל או מוכן להתנדב  /תמתנדב -        
  .24/7זמינות טלפונית  -        

  , רועי בטחון במסגרת התנדבותיתימענה לא /תתןבעת חופשה ימונה מחליף/ה מטעם ועדת בטחון שיתן -        
  טחון לבצע חפיפה ולהעביר מידע רלוונטי טרום יציאתו/ה לחופשה.יאי/ת הבבאחריות  אחר         

  עדכן את יו"ר ועדת ביטחון./תק"מ י 70בעת יציאה מהישוב מעבר למרחק של  -        
  אחראי/ת הביטחון יהיה כונן וזמין לקריאות בכל ימות החודש, למעט חופשות. –כוננות  -        

  אירוע פח"ע, פלילי וכל אירוע בטחוני אחר.: בישובי בזמן  אירוע מענה אבטחת /תנותן -        
  כמנב"ט. בישובמענה לניהול אבטחה באירועים תרבותיים  /תנותן -        
  .ולהתנדבות במג"ב  בישובפעילות ביטחונית בקרב התושבים  /תמעודד -        
  .בישובכיתת הכוננות  /תמפקד -        

  למערך השמירה בכללותו באופן אקראי לאורך שעות היממה.אבטחה ביצוע ביקורות  -        
  .יישוביתוכיתת כוננות  םתרגול מאבטחים/סיורים באירועי -        
  במידה ויש החמרה ביטחון לשלילה או להחמרה באירוע. אחראי/ת  יגיעת/ל אירוע חריג בכ -        
  ישוב.וב ל את כוחות הכוננות באשכולייפעת/באירוע          
  , מול מג"ב ומשטרת ישראל בכל נושא הקשור לביטחון הישוב. יש קשר מול מחלקת הביטחון במועצהישמש א -        

  יהיה/תהיה אחראי/ת לקיים "נוהל פתיחת ישוב" ובכלל זה סיור בתחנות ההסעה  ישובייטחון היהב /תאחראי -        
  בבקרים לפני צאת הילדים לבית הספר, בשעת חזרת הילדים מהלימודים ובסביבות הגנים, בדיקת אתרי          
  הבנייה ופועלים המזמנים לעבודה ביישוב.         

  תפעול רשימת שמירת התושבים (הוספה, גריעה והודעה בדבר תורנות שמירה חודשית). -        
  ם הלוקחים חלק בפעילות השמירה בישוב בכניסתם למשמרת.אחריות תדרוך התושבי -        
  פעילויות אבטחה פרואקטיבית כפי שיוגדר ע"י ועדת הביטחון של הישוב.ייזום  -        
  אחריות על תפעול השער במושב. -        
  אחריות על תפעול המצלמות, הפקת מידע וניתוחו. -        
  טחון של המועצה.יעם מנהל הב מבצוע של אמצעי אבטחה בשילוב -        

  
  בחוזה יתכנו הגדרות נוספות לתפקיד . 
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  דרישות סף:
. /השרות צבאי ביחידה קרבית עדיפות לקצין /ת בוגר  
בתחום הביטחון לפחות חמש שנים. /העסק  

יתרון.   - במושב גן יאשיה  /הגר  
 ללא עבר פלילי והעדר עברות מין .

ט יתרון.הכשרה של מנב" /תבעל  
.רישיון לנשק /תבעל  

 בעל/ת נשק אישי בפועל.
ללא עברות תנועה  חמורות בשנתיים האחרונות. ,רישיון נהיגה בתוקף /תבעל  

.זמינות גבוהה  
.תכנון וארגוןיכולת   

 יכולת הנעת אנשים.
.קיום נהלים  

  .ראיה מערכתית
.עצמאות  

.סמכותיות  
  תוכנה לניהול יומן ושליחת אי מיילים).ד, (אקסל, וור מאודה טובברמה ידע בהפעלת מחשב 

  .שליטה בשפה העברית שפת אם
.יכולת למידה גבוה  

.אמינות  
.יכולת מתן שרות גבהה /תבעל  

  נה.בריאות תקי
 

 הסכם:
 המועמד/ת יחוייבו לחתום על הסכם עבודה אישי.

 
 היקף משרה:

.+ כוננויות חודשיות  ש"ע 186 - 100%  
 

 כפיפות
ביטחון וחובת דיווח ומתן מענה ליו"ר הועד ולמי שיוגדר מאת הועד המקומי.  יו"ר ועדת       

 בעת אירוע פח"ע ו/או חירום כפיפות ליו"ר ועדת צח"י.
 

  שכר: 8,500-10,000 ₪ ברוטו (שכר גלובלי) בהתאם לנסיון ולמיומנות המועמד/ת כולל כונניות.
  
 

 תנאים סוציאליים: קרן פנסיה לפי חוק,  א. כושר עבודה עד 2.5%
  

   :23.11.2016קו"ח יש להגיש עד לתאריך
  

  6258856-04או פקס:      vaad@ganyoshiya.coלמייל: 
  

  עבור הועד המקומי –או בתיבת הדואר בדלת המזכירות במעטפה סגורה 
  


