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 למועצה אזורית אשכול 

 דרוש/ה 

 משרה  100% אוטובוס תו/ינהג 3
 /2021/1001: תחילת עבודה

הסעת   או משמש אותה והפעלתו לצורך הסעת תלמידים אומועצה  נהיגה באוטובוס השייך ל : תיאור התפקיד
 המועצה. נוסעים אחרים, בהתאם לצרכי 

הסעת תלמידים למסגרות חינוכיות ולפעילויות  , עצהוהמבהתאם לצרכי  וטובוס א ב םעי וס ת נהסע:תחומי אחריות 
 .טיפול בבטיחות ובתקינות של האוטובוס  , מטעם המסגרות החינוכיות

 : הגדרת התפקיד
הנהיגה וההפסקות    להוראות הדין הקיים, לרבות הקפדה על שעות נהיגה בטוחה בהתאם לכללי הבטיחות ו  ✓

 .ןשנקבעו בדי 
 .מנומס לנוסעים יב ודא  ת רון שיתמ ✓
 . "לפני ומאחורי האוטובוס, ועליו כיתוב בולט "הסעות ילדים  שילוט,ת קנהת ✓
  בהתאם למספר  ת,פיקוח על ישיבת התלמידים במקומות הישיבה ועל היותם חגורים בחגורות בטיחו ✓

 . ותית בטיחומניעת התנהגות לא  פיקוח על המתרחש באוטובוס במהלך ההסעה, מקומות הישיבה
בתחנות הסעה  , )בין אם אוטובוס זעיר או אוטובוס) י כללי הבטיחות על פוהורדה של התלמידים,   ה אלעה ✓

בדיקה כי   , תשדלתות הרכב פתוחו   קבועות ומוסדרות מראש, לרבות הפעלת פנסי איתות מהבהבים בכל עת
  הסעהום הת ב ס בוהאוטו יקתסר , התלמידים ירדו מהאוטובוס והתרחקו מנתיב הנסיעה, לפני המשך הנסיעה

 .או חפצים נותרו בו ילדים  שלא  על מנת לוודא
לנסיעות ובמהלך    דיקת תקינות מערכותיו ההידראוליות והמכניות של האוטובוס, מדי יום לפני היציאהב ✓

החשמל והאורות, פעולות הפתיחה   ביצוע בדיקת שמן, מים, צמיגים, בלמים, מגבים, מערכת  כגון:)ביצוען 
 .  )וצ"ב יכות והדלת  והסגירה של

   :רישות התפקיד ד
 .שנות לימוד או תעודת בגרות מלאה  12  ✓
 . בוס אוטו   גכנהעבודה ב  לפחות   ניסיון של שנתיים ✓
 לים. , ימי עבודה מפוצעבודה במשמרות  ✓
לתקנות   84תקנה ל  השתלמות להסעת תלמידים בהתאם ו התחבורה בורי של משרד קורס לנהגי רכב צי ✓

 .ורה התעב
 .עברית ברמה טובה ✓
היעדר הרשעה בעבירת   ,התעבורה  נות לתק ב11בהתאם לתקנה  פליליות או תחבורתיות ת הרשעו יעדר ה ✓

 .2001-במוסדות מסוימים, תשס"א  של עברייני מין  עסקהבהתאם לחוק למניעת ה   מין
 ות חובה נייד ✓

 . אדם לחייות  אחריו  ותייצוגי ,מול קהל ועם ילדים בפרט  שירותיות בעבודה  : מאפייני העשיה היחודיים בתפקיד
 . ת בתעבורה טיחומונחה מקצועית ע"י קצין ב בורה, תחמנהל אגף ה : פיפותכ

 ו ע"פ חוזה אישי באישור משרד הפנים. א ע"פ ההסכם הקיבוצי ברשויות המקומיות  : תנאי העסקה
  www.eshkol.infoתר המועצה  ריד מהאו*** על המועמדים למלא טופס בקשה למשרה פנויה אותו ניתן לה

  מלצות. אישורים לניסיון מקצועי, תעודות וה ים, המועמדים: קורות חי עות להצ  , כמו כן, יש לצרףבאיקון משרות 
  עהבש  0212/30/09:  ךעד לתארי   4799291-08 -  או לפקס org.ilmiritl@erc. שלוח למייל  את ההצעות יש ל

12:00 . 
 יד. תפקל  הסף   שותדריב  דו עמשי  ם נו רק המועמדייע 
 ר. זוא ה  יתושב ים ולמועמד ויותעם מוגבל ים מדוע מליפות  תינתן עד   
  תהליכי הקבלה לעבודה. להתאמות ב ת/ עם מוגבלות זכאי ת /מועמד 
  יה הזכאית לייצוג הולם לאוכלוס  ת/המשתייך  ת /תינתן עדיפות למועמד . 
 ורךתקים בשעת הצמרו  י המועצה שעת חירום ועל כן עובדל ינ ו חי  כמפעל וגדרתהמועצה מ . 
 ם. ח בלשון זכר, אך פונה לשני המיניהמכרז מנוס 

 
 ה,  ב ב ר כ 

   די ירקוני ג       ניר ים       
     הועצ ראש המ              מנכ"ל המועצה    
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