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קורס "מנהלי אבטחה מונחה משטרת ישראל" לפורשי צה"ל חברי "צוות"  -קול קורא
רקע
 .1מוצע בזאת קורס להכשרת "מנהלי אבטחה מונחה משטרת ישראל" לחברי צוות/פורשי
צה"ל .
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הקורס יפתח ב 2-באוגוסט  2222וימשך כ 6-שבועות במתכונת לימודי יום  4פעמים בשבוע,
בין הימים ראשון  -רביעי ויסתיים ב 9-בספטמבר .2222
מותנה בקבלת אישור ממשטרת ישראל ובמספר משתתפים.
קורס מנהלי אבטחה מונחה משטרת ישראל משלב הרצאות פרונטליות וחומר עיוני מעמיק של
תורת האבטחה ונהלים הקשורים לעולם זה ,זאת לצד תרגול מעשי מגוון בשטח על מנת
להכשיר את הלומדים בקורס לשמש כמנהלי אבטחה בגופים מונחים או פרטיים.
לפורשי צה"ל  -חברי "צוות" ערך מוסף גבוה ומשמעותי ביותר הן בשל המוטיבציה הערכית
שלהם ,הן בשל יכולתם האינטלקטואלית ,הן בשל בשלותם והניסיון המקצועי הרב אותו צברו
במהלך שירותם הצבאי.
מנהל אבטחה הוא הסמכות האחראית על ביטחון המתקן הפיזי ובטחון העובדים והוא האחראי
הבלעדי על קיום נהלי האבטחה בשגרה ובחירום.
מתפקידו של מנהל האבטחה לייעץ למעסיקיו הן בתחום המעשי והן בנושא חוקים ותקנות
הקשורים בתחום כמו כן ,הדרכת צוות האבטחה בתקן וקביעת נהלי האבטחה והביטחון במתקן.
ע"פ חוק חלה חובת מינוי מנהל אבטחה בגופים מונחים ע"י משטרת ישראל ע"פ חוק הסדרת
הביטחון וחוק רישוי עסקים .מפורטת בחוק הסדרת הביטחון גופים ציבורים תשנ"ח.
אי העסקת מנהל ביטחון כנדרש בחוק מהווה עבירה פלילית.
אחד מתנאי הסף למינוי מנהל אבטחה היא מעבר קורס מנהלי אבטחה מונחה מ"י.

מטרה
 .6מטרת הקורס הקניית ידע מקצועי להפעלה של מערכת ביטחונית מורכבת ,תוך קיום "שפה
משותפת" ולימוד תורות הלחימה השונות.
הנחלת המודעות ו היכולות בניהול מערכת ביטחון ,שיפור ושדרוג הרמה המקצועית והמוכנות
המבצעית לעומדים בראש מערך הביטחון ומתן כלים יעילים לקבלת החלטות נכונות ומהירות
במצבי חירום ובזמן אמת.
בוגר הקורס בעל תעודת מנהלי אבטחה מונחה ישראל ,יוכל להשתלב בתעשייה ,במגזר הפרטי
והציבורי.

שותפים לתוכנית
 .7שותפים לתוכנית " :צוות"  -ארגון גמלאי צה"ל ,מרכז מופת  -מנהל הפרישה.
משטרת ישראל -חטיבת האבטחה והרישוי והיחידה לביטחון לאומי  -המכללה למקצועות
הביטחון.
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תנאי קבלה ודרישות הסף:
אזרח או תושב קבע בישראל.
גיל  25ומעלה.
ידיעת השפה העברית על בוריה (קרוא וכתוב).
תעודת בגרות מלאה ממוסד חינוך מוכר כמשמעותו בחוק חינוך חובה או השכלה שוות ערך לכך.
מעל גיל  +32נדרש  12שנ"ל בלבד.
שירות צבאי מלא.
בעלי התפקידים הבאים :מנהלי אבטחה ,סגני מנהלים ,אחמ"שים ,מנכ"לים ,סמנכ"לים ,מנהלי
סניפים ,מפקחים בחברות אבטחה.
פורשי צה"ל ,חברי "צוות".
המציא אישור מאת רופא מורשה בדבר כשירות רפואית.
מעבר ראיון ע"י המדריך הראשי של המכללה שייבחן :כושר ביטוי בכתב ובע"פ ,הופעה ייצוגית,
עמידה בפני קהל ,תפקוד במצבי לחץ והתרשמות כללית.
הראיון יתויק בתיק החניך עם חתימת המדריך הראשי.

*הרישום לקורס מותנה באישור משטרת ישראל ,המצאת כל המסמכים ומעבר ראיון אישי.

 .9מסגרת ומבנה התכנית:
מיקום הקורס" :מלון לאונרדו הנגב" ,הנרייטה סולד  ,4באר שבע.
המלון קרוב לתחבורה ציבורית ולמלון קיימת חניה ללא עלות.
משך הקורס 192 :שעות אקדמאיות (כשישה שבועות)
מתכונת הלימודים 4 :ימים בשבוע ,ימים א'-ד' לימודי בוקר 29:22-17:22
בתאריך  8.9תתקיים סדנת העצמה למתן כלים לחיפוש עבודה.

.01תנאים להסמכה:
עמידה בהצלחה ביעדי הקורס ובמבחנים:
מבחן סמכויות – ציון עובר 82
מבחן אמצע -ציון עובר 75
מבחן סופי -ציון עובר 75
הכנת פק"מ לפי הנהלים  +הצגה מול הכיתה.
חובת נוכחות .81%
תלמיד שלא יצליח באחד המבחנים ועבודת הפק"מ(פקודת המבצע) ,רשאי לחזור עליהם פעם נוספת
במועד שיקבע מול המכללה באישור המדריך הראשי.
למסיימים שיעמדו בכל מטלות הקורס ,תוענק תעודת גמר למקצוע "מנהלי אבטחה מונחה משטרת
ישראל" מטעם משטרת ישראל "והיחידה לביטחון לאומי".

השתלבות בתעסוקה בתום הקורס
 .12יחידת תעסוקה ב"צוות" יסייעו לבוגרי התוכנית המתאימים שסיימו בהצלחה את הקורס
להשתלב בתעסוקה ,בתעשיות ,במפעלים ובחברות אשר פועלות בתחום הביטחון.
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שכר לימוד
 .01עלות הקורס למשתתף הינה ,11,525 :כולל מע"מ
מחיר מיוחד לחברי לחברי "צוות" –  ₪ 0,911כולל מע"מ
 .01לחברי צוות שיעברו ועדת קבלה וימצאו מתאימים ,יינתן סיוע באופן הבא:
א .מענק מותנה עד סך  ₪ 6,222יינתן ע"י ארגון "צוות" למי שוועדת "סל הכשרה"
תמצא כי רשאי לקבלו ,במסגרת תקציב הכשרות מקצועיות.
(מחייב עמידה בקריטריונים ובאישור וועדת "סל הכשרה").
ב .יתרת התשלום תשולם ע"י המשתתף בקורס ישירות למכללה.
 .04המשתתפים בקורס מקרב פורשי צה"ל/זרועות הביטחון ,שטרם מימשו את
"סל הפרישה" ,או חלק ממנו ,יסבסדו את חלקם בשכר הלימוד באמצעות הסכום
העומד לרשותם ב "סל" ,ע"פ נהלי מנהל הפרישה ואמות המידה הקיימות.

הנחיות לפעולה
 .01חברי צוות הרואים עצמם מתאימים והעונים לתנאי הסף הנדרשים לקורס המוצע
ומעוניינים להשתתף בו ,יפנו ליחידת התעסוקה במייל או בטלפון
 11-6001140/1תוך שהם מציינים את הפרטים הבאים :שם מלא ,גיל ,מספרי
טלפון ,כתובת מגורים ,השכלה ,דרגה צבאית ,מועד פרישה מהשרות צבאי/ביטחוני
וזאת לא יאוחר מתאריך  11ביוני .1111
 .06רשימת המועמדים תועבר למכללת "היחידה לביטחון לאומי" שתנהל את הרשמת
המועמדים לצורך זימונם לראיון קבלה.
" .00היחידה לביטחון לאומי" ,היא מכללה בעלת תו תקן של משטרת ישראל ומוסמכת לביצוע קורס
מנהלי אבטחה ,כל התנהלות הקורס יהיה באחריותה הבלעדי.
פתיחת הקורס מותנית באישור משטרת ישראל.
 .08נ שמח לעמוד לרשותכם בכל עת לקבלת פרטים נוספים אודות התכנית ,לברור
והנחייה.

בברכה,

דניס אוחנה
מנהלת תעסוקה מחוז דרום
"צוות"
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