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 לרשות האכיפה והגביה

 קב"ט מקומי דרושים מועמדים לתפקיד
 בדירוג המח"ר  93-14

  קב"ט ירושלים והדרום 
 : תיאור המשרה

 ניהול יחידת הבטחון  במחוז עליו מופקד על פי הנוהל הכללי והנחיות שירות הבטחון הכללי.
של העובדים/אזרחים במחוז מופקד על יישום פעולות האבטחה הדרושות לשם שמירה על בטחונם הפיזי 

עליו מופקד/ת )במשרד/מתקנים/ארועים/פעילות חיצונית( לרבות בידוק בטחוני של המבקרים וביצוע 
 פעולות סריקה נגד חבלה כפי שנקבעו על ידי ממונה הבטחון במשרד. 

 מופקד/ת על הכשרה, אימון והדרכת צוותי ויחידות האבטחה במחוז ובכלל זה עובדי מערך האבטחה
 ומנהלי השטח. 

 מופקד/ת על יישום הנהלים והפעולות הנדרשות לאבטחת המידע המסווג במחוז. 
כתיבה ועדכון מערך ההוראות ונהלי הבטחון במחוז, הכנת תיקי שטח ותיקים נושאיים בתחום פעילותו 

 בהתאם להנחיות ממונה הבטחון במשרד. 
בטחון הכללי, משטרת ישראל וצה"ל לעניין קיום קשר שוטף עם הגורמים הרלוונטים לרבות שירות ה

 אבטחת מתקנים, אישיים רלוונטים ואירועים מאובטחים במחוז עליו מופקד.
 כתיבת תוכניות עבודה שנתיות והעברתם לאישור הממונה. 

 ביצוע תחקירים לאירועים חריגים לשם הפקת לקחים.  
 ביצוע תפקידים נוספים בהתאם לצורך ולדרישת הממונה. 

 
 : ישות סףדר

 השכלה: 
 השכלה אקדמית )תואר ראשון(. 

המוסמך לפטור מועמד מחובת ההשכלה  על פי החוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים רשאי הקצין
האקדמית וזאת מטעמים מיוחדים שיירשמו ובלבד שהוכח להנחת דעתו של הקצין המוסמך כי לאור 

 ניסיונו, הכשרתו או השכלתו, הוא מתאים למלא את התפקיד. 
 

 : ניסיון
ר או ביחידה בוגר קורס פיקודי בצה"ל , במשטרת ישראל , בשירות הבטחון הכללי, בשירות בתי הסוה

הממונה על הבטחון במערכת הביטחון, או שהוא בעל ניסיון של שלוש שנים רצופות לפחות, במהלך חמש 
השנים  שקדמו להגשת הבקשה, בעיסוק בתחום הביטחון או האבטחה, המכשיר אותו , לדעת הקצין 

 המוסמך, לשמש ממונה בטחון. 
 

 : דרישות סף נוספות
 ישראלאזרח ישראלי או תושב קבע ב

 שנים.  52מלאו לו 
או שאין מניעה לכך בכפוף לאישור  9191 –בעל רישיון לנשיאת כלי יריה לפי חוק כלי יריה, התש"ט 

 מהגורמים המוסמכים. 
 בעל סיווג בטחוני מתאים

 
קורות חיים מתאימים בצירוף תעודות השכלה ואישורים המעידים על ניסיון ממקומות 

 קבט מקומיולציין עבור משרת  20-2211490קס מספר: עבודה קודמים יש להפנות לפ
 

 44102444מועד סיום הגשת המסמכים עד ליום 
 קורות חיים ללא מסמכים מצורפים לא יתקבלו 

 רק פניות מתאימות תענינה


