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 למועצה אזורית אשכול

 ה /דרוש

 ציות  לישובי החלו קב"ט מוס"ח

 . %05 :היקף משרה 
 : הגדרת התפקיד

 של מוסדות החינוך.   שמירה על המוכנות הביטחונית ועל הבטיחות במצבי שגרה וחירום ✓
 םתוהיערכותם למצבי חירום ולטיפול בנושאי הבטיחות בא,  קיום סדרי הביטחון במוסדות החינוך

 סדות. עיקרי תפקידו: ומ
 במוסדות החינוך. הכנת תכניות עבודה שנתיות ותוכניות תקציב הביטחון .1
 קיום סדרי הביטחון במוסדות החינוך.  לוודא .2
 בשגרה במוסדות החינוך. תפעול ניידת האבטחה/סיור והיערכותה לאירועי חירום .3
 פיקוח על קבלתם ועבודתם של מאבטחים במוסד החינוכי. .4
 ובלתי פורמאליים.  ום במוסדות חינוך פורמאלייםות למצבי חירכעריהניהול ה .5
 בטחה במוסדות החינוך.קיום ביקורות ביטחון וא .6
 אבטחת פעילות בלתי שגרתית במוסד החינוכי ומחוצה לו.  .7
הביטחון, הבטיחות וההיערכות  ניהול וביצוע הכשרות והשתלמויות לבעלי תפקידים בתחום .8

 החינוך. לחירום של מוסדות
   :תפקידות הישרד
 שנות לימוד. 12 ✓
תינתן   .שנים לפחות  3-רשותי/ממלכתי של  קצין בצה"ל/משטרה או בעל ותק בתפקיד ביטחוני ✓

 .עדיפות לקצין בצה"ל/משטרה
הביטחון או האבטחה מעבר לשירות   שנים בתפקידים מקצועיים בתחום  3וותק של  -ניסיון מקצועי ✓

 (. במשטרה בצה"ל או)החובה 
 .בגוף בטחוני ניסיון פיקודי של שנה לפחות -יסיון ניהולינ ✓
 .עברית ברמה גבוהה -שפות ✓
 . OFFICE -ההיכרות עם תוכנות  -יישומי מחשב ✓
  .בתוקף –רישיון נהיגה  ✓
 .מין היעדר הרשעה פלילית והיעדר רישום על עברות -רישום פלילי   ✓

 :הייחודיים בתפקיד   מאפייני העשייה
נסיעות במסגרת   ,תפקידים בתחומי ביטחון ואבטחה הדרכת בעלי, וםקבלת החלטות במצבי חיר

 .עם אוכלוסיה אזרחית במצבי שגרה וחירום עבודה, התפקיד

 פות לאנשים עם מוגבליות תינתן עדי 

 עצהקב"ט המו:כפיפות
 : ע"פ ההסכם הקיבוצי ברשויות המקומיות.  תנאי העסקה

*** על המועמדים למלא טופס בקשה למשרה פנויה אותו ניתן להוריד מהאתר המועצה   
www.eshkol.info המועמדים: קורות חיים, אישורים לניסיון  כן, יש לצרף להצעות , כמו  באיקון משרות

 מקצועי, תעודות והמלצות.
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 .12:00בשעה 

  .יענו רק המועמדים שיעמדו בדרישות התפקיד 

 ב ב ר כ ה,                
 המועצה ראשי גדי ירקונ          
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