
 

 
 

 

 2019600     מספר מכרז 

 )פרילנסר( טחוןיממונה על הב     התפקיד שם

 משרדי הרשות      מקום העבודה

מיקור חוץ באמצעות עוסק מורשה לעניין  תנאי העסקה

 מע"מ. 

עם אפשרות להרחבה  שעות חודשיות 90עד 

  בהתאם לצורך.

יקבע בהתאם לנתוני המועמד ולתעריפי  תעריף

  החשכ"ל. 

 

פעולות ופיקוח  ממונה ואחראי על ארגון  התפקיד מהות

 ;אבטחה

 

ותפיסת הפעלת  הביטחון קביעת מדיניות משימות

הפצת כן ו ,עם הנהלת הרשות מדיניות זאת

מדיניות זאת בקרב עובדי הרשות ובעלי עניין 

 ;אחרים

מתן הנחיות מקצועיות על אבטחת בכל הנוגע 

לפעולות אבטחה, לרבות הנחיות בקרה 

 ודיווח;

יישום ההוראות ונהלי גיבוש ועל אחראי 

הביטחון, האבטחה והחירום ובכלל זה פעולות 

האבטחה הדרושות לשם שמירה על ביטחונם 

עליהם  הפיזי של העובדים והאזרחים ביחידות

מופקד )במשרד/מתקנים/אירועים/פעילות 

, וכן שמירה על רכוש במבני הרשות חיצונית(

לרבות  ופעולות למניעת פגיעה בכל אחד מאלה 

בידוק בטחוני של המבקרים וביצוע פעולות 

 סריקה נגד חבלה;

אחראי על הכנת מכרזי אבטחה ופיקוח, על 

 גיבוש דרישות על ביצועם ומימושם, וכן 

 



 

 
 

 

מסגרות אבטחה מארגוני חוץ שעתידים לנהל 

 ;עבור הרשות שונותטיפוליות 

אחראי כל הסדרת אישורים הדרושים 

 ובטיחות בפעילויות חוץ; הלאבטח

מופקד על ביצוע פעולות הכשרה, אימון, 

הדרכה, קיום פורומים מקצועיים, חלוקת 

עבודה ותחומי אחריות ובקרה אחר ביצוע של 

 צוותי האבטחה ומנהלי השטח ביחידות;

 מופקד על יישום הנהלים והפעולות הנדרשות

 ;לאבטחת המידע המסווג בלשכות

כתיבה ועדכון מערך ההוראות ונהלי הביטחון 

עריכת סקר בטחון )לרבות סיכונים , ביחידות

הכנת תיקי שטח ותיקים נושאיים וצרכים( ו

הפצה ווידוא יישומם וכן פעילותו, בתחום 

 ;בקרה אחר ביצוע ההוראות וההנחיות

בתהליך כניסתם  היחידותתדרוך עובדי 

דה ובמהלכו לרבות תדרוכי סיווג ותדרוכי לעבו

יציאה לחו״ל בכל הקשור להיבטי בטחון 

 ;אישי/אבטחת מידע

 בטחון חיצוניים קיום קשר שוטף עם גורמי

 רלוונטיים 

ביצוע תחקירים לאירועים חריגים לשם הפקת 

 ;לקחים

בחינה והגשת הצעות לרכישת מערכות 

 , חליפות מגוןאבטחהמערכות טכנולוגיות, 

 ;יחידות הרשותועוד בהתאם לצרכי 

כתיבת תכניות עבודה שנתיות המוגשות 

  ;לאישור הממונה

אחראי על תחום הבטיחות וההיערכות לשעת 

 .חירום לרבות ביצוע תרגילים

הקמה וניהול מערך חירום וכן ביצוע תרגולים 

 ים לתרחישים המאפיינים את המתאימ



 

 
 

 

 

 ליישום תכנית החירום בלשכות,  הארגון

 ;בדיקתם, תרגולם ובקרתם

 .ע"י הממונה נהת שתידרשונוספ מטלות 

 

 התפקיד                                                      דרישות

 חובה  -  ראשון תואר השכלה

בדרגת רב סרן או מקבילו   בוגר קורס פיקודי ניסיון

ו/או צבא הגנה לישראל,  בארגוני בטחון כגון:

טחון יבשירות הבו/או במשטרת ישראל, 

או ביחידת ו/בשירות בתי הסוהר ו/או הכללי, 

 - הממונה על הביטחון במערכת הביטחון

 ;חובה

בעל ניסיון של שלוש שנים רצופות לפחות, 

במהלך חמש השנים שקדמו להגשת הבקשה, 

בעיסוק בתחום הבטחון או האבטחה, המכשיר 

 ;החוב - אותו, לשמש כממונה בטחון

סיון בניהול צוות עובדים רצוי מתחום ינ 

 יתרון –האבטחה 

בוגר קורס קב"ט ו/או מנב"ט במשטרת ישראל  

 יתרון -ו/או בגופי בטחון 

 

בעל רישיון לנשיאת כלי יריה לפי חוק כלי  והכשרותהסמכות 

 חובה – 1949-, תש"טיריה

אישור רפואי בדבר כשירות רפואית בהתאם  

  חובה -לתקנות 

 חובה –ללא עבר פלילי  

 חובה –בעל רמת סיווג בטחון מתאים  

 חובה -שנה ומעלה  25שמלאו לו  

 חובה –אזרח ישראלי או תושב קבע בישראל       

, צה"ל שירות הביטחון הכללי, משטרת ישראל ממשקים חיצוניים

 ;וכו'



 

 
 

 

 

 

 גבוהה כושר תכנון, ניהול וארגון;  יכולת  נדרשות ויכולות כישורים

היכרות עם נהלים פ; "ובע בכתב בניסוח

 ;טוביםיחסי אנוש וחוקים בתחום העיסוק; 

 

 גבוהה ברמה עברית      שפות

 אנגלית ברמה טובה      

 יתרון -במרחב הגיאוגרפי של משרדי המטה       מגורים

  

 בלבד נוחות מטעמי זכר בלשון ומנוסח כאחד וגברים לנשים מיועד התפקיד

____________________________________________________________________ 

כים המעידים על השכלה ומסמ ים: קורות חיים, המלצות, תעודות יש לשלוח את המסמכ

 , והכול במעטפה סגורה.הכישורים הנדרשים

 ., בתיבת המכרזים, המיועדת, ברשות לשיקום האסירבציון מספר המכרז

 , גבעת שאול, ירושלים. 24בכתובת: רחוב כנפי נשרים 

 . תש"פבטבת  יט 16.01.2020  ,ה יום למכרז:המועד האחרון להגשת מועמדות 
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