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 - בלמ"ס-

 והרישוי חטיבת             האבטחה 
 מוסדות חינוךאבטחת       חוליית 
  20-6569565טלפון:             

  20-6569565 פקס:          
 , התשע"חכ' בסיוון           

 8102ביוני    3               
 81201302סימוכין:               

 בטחה ורישוי /כל מחוזרע"ן א
  בקר מוס"ח /כל מחוז

 קב"טי מוס"ח /כל רשות
 ק' אג"מ /כל מחוז+תחנה

 
 "אוגדן הנחיות" בנושא אבטחת מוסדות חינוך הנדון:

 

לביצוע תפקידך כבקר מוס"ח במשטרת ישראל וכקב"ט ת זו נועדה להיות כלי חשוב חובר .1
 המצוינות בה. ברשות,  אנא קרא אותה בעיון ויישם את כלל ההנחיות

באחריות לאבטחה היקפית ונקודתית על פי חוק משטרת ישראל והרשויות המקומיות נושאות  .2
  .במוסדות החינוך

מערך במסגרת מימוש אחריות משטרת ישראל והרשויות המקומיות לאבטחת המוס"ח, פועל  .3
ומשרד מאבטחים במימון המשרד לבט"פ, הרשויות המקומיות  6,222 -כהמונה אבטחה אזרחי 

 .החינוך

לרבות  ,ממשלהההחלטות , ברוח יישום דרישות משטרת ישראל" למורה דרךהווה "מסמך זה מ .4
 .ובמשכ"ל במשרד החינוך פיקוח ובקרה בקרב כלל הגורמים במשטרת ישראל, 

וברשויות  , במשרדי ממשלהכלל ה"עוסקים" במלאכת אבטחת המוס"ח, במשטרת ישראל  .5
 דרישות אלה ולביצוע פיקוח ובקרה ליישומן.המקומיות, מחויבים לעמידה ב

ולהעברת תשלום  מוסדות חינוךת אבטחמהווה תנאי לאישור תקני דרישות המשטרה עמידה ב .6
 לרשויות.

 מטעמי נוחות, המסמך נוסח בלשון זכר, אך מתייחס לזכר ונקבה כאחד. .7

 .ברכת שנת לימודים פורייה ומוצלחת לכולנו .8

 

 
 בברכה, 
  
 רפ"ק                   ,  ליליאן סגס 
  אבטחת מוסדות חינוך          ר' חו'  
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 ! קב"ט/ בקר מוס"ח יקר

 שלום רב,

שנת הלימודים תשע"ח, החלה ברגל ימין, בזכות עשייה פורייה ועבודה קשה ומשותפת שלך 

–ושל גורמים שותפים רבים, בימים אלה אנו פוסעים לפתחה של שנת לימודים חדשה 

 ומה לשנה שחלפה גם השנה הכנו "אוגדן הנחיות" לשנה הבאה עלינו לטובה.תשע"ט, בד

אמון על אבטחת התלמידים, סגל המוסד וכלל המבקרים בו מוסדות חינוך, מערך אבטחת 

 מפני פעילות חבלנית עוינת, אירועי סדר ציבורי ומניעת אלימות.

ת אחריותך, לעמידה ! העומד בראש מערך מורכב זה ומובילו, נדרש, במסגרהקב"טאתה 

בלחצים של גורמים רבים: מערכת משרד החינוך, סגל המוסד, תלמידים, הורים, גורמי 

 רשות, חברת אבטחה, משטרת ישראל ועוד. 

פיקוח זכור כי הוטלה עליך האחריות הכוללת לאבטחת מוסדות החינוך ברשות, ביצוע הליך 

כל אירוע חריג וממשקי עבודה אחר כשירות מאבטחי המוס"ח, העברת דיווח על  ובקרה

 בחירום ובשגרה מול משטרת ישראל.

! וודא כי כלל הנחיות משטרת ישראל, המצוינות במסמך זה, מתבצעות ימוס"ח במ" בקר

ומיושמות במוסדות החינוך ברשות המקומית, לרבות פיקוח ובקרה אחר שגרת עבודת 

, זיוודם, חימושם והעברת  הקב"ט בחירום ובשגרה, הצבת מאבטחים שעברו הכשרת מוס"ח

 דיווח על כל אירוע חריג בזמן אמת.

קב"ט ובקר מוס"ח )בתחנה/במרחב ובמחוז(! לשם מימוש תפקידכם ואחריותכם על הצד 

הטוב ביותר גובש עבורכם "אוגדן" המרכז את כלל הדרישות, ההנחיות והנהלים, שיעשו 

וכל בקר מוס"ח יכירו את  טכל קב"הדרישה היא כי לכם את החיים הרבה יותר קלים, 

 תחומי אחריותם וימלאו אחר המפורט באוגדן.

 
ילדינו, סגל ההוראה, , שמירה על חיי יש לנו מטרה משותפת אחר  !לתשומת לבכם

ות החינוך וקיום המסגרות החינוכיות ללא הפרעה, זאת נעשה ברגישות, מוסדבאי 

 במקצועיות ובנחישות!

הזדמנות זו לברך נו בצורה המקצועית ביותר, מנצלת ודתאת עב אני סמוכה ובטוחה שנבצע

 ומוצלחת. לווהשנת לימודים שעשייה ברוכה ומקצועית לבתכם א
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001 

 000-008 לצת קצין אבטחה מחוזי לתקן אבטחה חדש המ נספח כ'ה בקשה לתקן חדש



 

 

 

 , תלפיות, ירושלים7משטרת ישראל, רח' התנופה  –חטיבת האבטחה חוליית מוס"ח/ 
 111מתוך  1עמוד 

 

 

 

 

 

 

 
 מבוא –  א'פרק 

 
, על פי , נושאיםובמחוזות רשויות המקומיותוקב"טי מוסדות החינוך ב משטרת ישראל .1

יבור ושמירה על ביטחון הצשם ל ,אבטחת מוסדות החינוךלהנחיית   ישירה באחריות חוק,

  אלימות. סדר ציבורי וואירועי  מניעת פח"על

לכלל העוסקים במלאכת מערך , פקודת היערכות לפתיחת שנת הלימודיםמסמך זה יהווה  .0

דרישות חטיבת אבטחה , על פי ס"ח בכל הרמות, פנים וחוץ משטרהאבטחה המו

  ורישוי/חוליית מוס"ח .

וברוח זו  ,ישראל משטרת נקבעו ע"י  ,זה "אוגדן"ב מפורטיםה יםהמבצעי ההנחיה יהיבט .6

 חוקיות, לרבות אחר תוכן כל ,בנושא בטחון נכ"ל משרד החינוךנכתבו גם חוזרי מ

 הרשות. באחריות םהינ בין הרשות לחברות האבטחה ההתקשרות

הקריטריונים המבצעיים על פיהם פועל ומוכשר מערך אבטחה המוס"ח, הינם בהתאם  .5

 והמענה המבצעי להם . לתרחישי הייחוס

ומהווה  , על פי פורמט אחיד,מחייבים קרהניהול, פיקוח ובהליכי  נחילנועד לה זהמסמך  .6

 ,המועסקות בתחום אבטחת מוסדות החינוך ,חברות האבטחה , מולהתחייבות של הרשויות

 לעמידה בדרישות משטרת ישראל כמפורט במסמך זה. 

 : מצטבריםכי כרוך בעמידה בתנאים מוסד חינותקן בבאבטחת  ן משרד לבט"פמימו .5

 .שרד החינוךשל מ סמל מוסד מוכר בעל המוסד (1

 .תלמידים 011במוסד לומדים מעל  (0

 וביתן שמירה תקני.מטר, שער  0" הכוללת : גדר בגובה חליפת מיגוןבמוסד קיימת " (6

 שנקבעו על יד משרד החינוך, משטרת ישראל ומשרד לבט"פ. בקריטריונים עומד (5

, כפי שנקבעו על פי שעות האבטחה נקבעות בהתאם לשעות הלימוד הפורמאליותסך  (6

 רד החינוך, זכאות יומית וסוג מוסד.מש

בדרישות בהתאם לשיקוליה המבצעיים עיתי  משטרת ישראל רשאית לבצע שינוי .7

  .והמקצועיים

האבטחה האזרחית במוסדות  תנאי מחייב למימוןהינה  ,עמידה בדרישות משטרת ישראל .8

חילופין או ל תגרור אחריה סנקציות, בכפוף למסמך זה ,אלההחינוך, אי עמידה בדרישות 

 . עבור אבטחת מוסדות החינוך אי העברת תשלום

 !תיחת שנת הלימודים הבאה עלינו לטובהפלמבצע  הווה בסיסהינו מחייב וממסמך  .9
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 הבסיס החוקי לאבטחת המוס"ח ותחומי אחריות – ב'פרק 

 

 :כללי .1

 6719משטרת ישראל אחראית למניעת פח"ע במוסדות חינוך בהתאם להחלטות ממשלה  .א
 חראיםהא, (, בתיאום משרד החינוך ובאמצעות קב"טים0226)דצמבר  5615  -( ו1996)יוני 

 על אבטחת המוס"ח ברשויות.

במסגרת  על משטרת ישראל הטילה (:0991של הממשלה )מיוני  1709החלטה מס.  .ב
 . לאבטחת מוסדות חינוך האחריות המלאהת לביטחון פנים גם את וללאחריותה הכ

הטילה על משטרת ישראל את : (18.08.8111לה )מיום של הממש 8108החלטה מס.  .ג
, כמו כן קבעה כי גני ילדים שמומנו וסדות חינוךבמ אבטחה נקודתית וסביבתיתהאחריות ל

עד להחלטה זו, ע"י התרומה של הסוכנות היהודית, ימשיכו להיות מאובטחים במימון 
 משרד לבט"פ.

חריות לאבטחת מוסדות החינוך על הטילה את הא  - (81.2.78)מיום  908החלטת ממשלה  .ד
 , בהתאם להנחיות משרד החינוך.הרשות המקומית

 תקנים(. 609ודקים לא חמושים במגזר הלא יהודי )אישרה הצבת ב – 3732החלטת ממשלה  .ה

מקנה למאבטח מוסדות  - )התשס"ה( 8111חוק סמכויות לשם שמירה על בטחון הציבור  .ו
 ת אלימות ומענה לסדר ציבורי וכן לקב"ט.החינוך  הרחבה בסמכויותיו בנושא מניע

כגון: חברות שהוסמכו ע"י , בנוסף למשטרה ע"י גורמים רבים  הליך פיקוח ובקרה מתבצע .ז
 משרד החינוך, קב"טים בכל הרמות ומשכ"ל.

כלל בעלי התפקידים הרלוונטיים בתחנות המשטרה, המרחבים,  : במשטרת ישראל
  .המחוזות וחטיבת האבטחה והרישוי

רד החינוך  מסייע למשטרת ישראל למימוש אחריותה לאבטחת מוסדות החינוך על ידי מש .ח
קב"טים ברשויות, האמונים על הנושא, ובאמצעות חוזרי מנכ"ל ברוח הנחיות משטרת 

 ישראל.

 :עיקרי תחומי האחריות .0

יישום האחריות באמצעות  אחריות לאבטחת מוסדות החינוך – משטרת ישראל .א
ות המקומיות, בסיוע משרד החינוך וזאת ע"י הנחייה, פיקוח , בקרה הרשויגורמים במ"י ו

 במוסדות החינוך.אבטחה והעברת תשלום עבור 

באמצעות הנחיות,  סיוע למשטרת ישראל ליישום האחריות – משרד החינוך .ב
 נהלים, חוזרי מנכ"ל ,פיקוח ובקרה על קב"טי המוס"ח ברשויות המקומיות. 

המוכרים על ידי  שירה לאבטחת מוסדות החינוךאחריות י – רשויות מקומיות .ג
 משרד החינוך, באמצעות קב"טי המוס"ח על פי הנחיות משטרת ישראל ומשרד החינוך.
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 פרק ג' / תחומי אחריות הקב"ט
 

 ."אבטחת מוסדות החינוךנושא: "בוחוזרי מנכ"ל משרד החינוך מ"י  מימוש כלל הנחיות .1

, המצויים באחריותו, המאובטחים ושאינם נוךבקיאות והיכרות עם כלל מוסדות החי .0
 מאובטחים.

והמענה המבצעי הנדרשים, מהקב"ט ומהמאבטחים, על פי הנחיות  בקיאות ברמת האבטחה .6
 משטרת ישראל .

יש לעדכן " תקינה, במידה וישנם פערים , חליפת מיגוןבדיקה כי לכלל מוסדות החינוך קיימת " .5
  לאלתר. לפעול להשלמתםנתי/מחוזי ואת רכז המוס"ח התחואת הקב"ט המחוזי 

, המחוברים לחשמל ולאמצעי ביתני שמירהלוודא כי בכל מוסדות החינוך המאובטחים קיימים  .6
טרם התקבלה החלטת ממשלה, תעודכנו במידה ותתקבל  התקנת מזגניםקירור וחימום )לגבי 

 החלטה(.

 של המאבטחים תםרמת כשירואחר  מקצועית ומבצעיתושמירה על כשירות מעקב , פיקוח .5
 .שלךו הכשרת מוס"ח בלבד!()

ומפקחי המוס"ח של  של מאבטחי מוס"ח בתחום הרשותהמבצעית פעילותם אחר  פיקוח ומעקב .7
 .חברת האבטחה

פערי איוש  תמונת מצבוהעברת לוודא מדי יום, כי כלל המאבטחים התייצבו בעמדותיהם  .8
 .מפקח חברת האבטחה, באחריות הקב"ט מול והשלמתם

! )במידה וקיים פער באיוש מאבטח במוסד  להציב מאבטח שלא עבר הכשרת מוס"חאין  .9
לעדכן את המנהלת, להציב איש סגל חינוכי  ,חינוכי, יש לפעול על פי חוזר מנכ"ל משרד החינוך

בפתיחת שערי בית הספר ובסיום הלימודים , מייד עם תחילת הלימודים יש לנעול את השער 
 .חו!(תובסיום הלימודים לפ

כל ממצא חריג , יש לדווח בסמיכות לאירוע לרכז המוס"ח הטריטוריאלי, לקב"ט המחוז ולר'  .01
 (.111-1177298חו' מוס"ח )רפ"ק ליליאן סגס 

)מצ"ב בנספחים(,  טופס ראיון מובנה והצהרת קב"ט לאימות נתוני המאבטחבכתב יש למלא  .11
במערך ויציאתו לקורס  הטרם קבלתו לעבוד  ,במוס"ח/ מפקח לכל מאבטח/ בודק ביטחוני

יעדר לה אבטחת המוס"ח, בפורמט שנקבע ע"י חטיבת אבטחה ורישוי, לרבות בדיקת אישור
 .ין, על פי "חוק למניעת העסקה של עברייני מין" )התשס"א(עבירות מ

ק' אבטחה מוס"ח מחוזי/רכז לגורמים הבאים: קב"ט מחוזי,  העברת דיווח באירועים חריגים .08
ווח האירוע למוקד חירום ידבנוסף לבמ"י בזמן אמת, זאת ' מוסדות חינוך /ר' חוטריטוריאלי

122. 

מאבטח מוס"ח מועברות אל ר' תחום מוסדות להכשרת  והכשרות םהחרגות לריענוני .16
 , באמצעות הקב"ט בלבד ולא באמצעות חברותm-h@police.gov.ilמאבטחים למייל 

 האבטחה.

 לכל מוסד. ות הזכאות המתאימותשעודא כי ב"שירת הסירנה" מופיעות יש לו .15
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 הכנת תיקי שטח לכל אחד ממוסדות החינוך ועדכונם. .16

 .יםולמאבטח לסגל העובדים במוס"ח ערנות  ביצוע הדרכות , הכשרות ותרגילי .15

 ביצוע כנסים שנתיים בהתאם להנחיות מ"י ומשרד החינוך. .17

 קיום קשרי גומלין ושת"פ עם מ"י. .18

פיקוח ובקרה לוודא בהליך קב"ט ת במוסדות החינוך על הלאור ממצאים שעלו בתרגילים ובקרו .19
 :כי כלל הנחיות אלו מבוצעות

, עם סיום חל איסור על המאבטח לשאת עליו את נשקו שלא למטרת אבטחת מוס"ח .א
 תפקיד המאבטח במוס"ח, יפקיד מייד את נשקו, בכספת המותקנת בביתו.

הינו -האישי של המאבטח בתיקו אין להציב מאבטח ללא  אישור היעדר עבירות מין .ב
 חובה ותנאי להעסקתו.

אין להציב  -,על פי פורמט שנקבע ע"י  מדור הכשרות לראיין כל מאבטח במוס"ח חובה .ג
 !מאבטח ללא ראיון קב"ט

 מוס"ח ושאין ברשותו תעודת מאבטח אין להציב מאבטח שלא עבר הכשרת מוס"ח .ד
 ונשק אירגוני בתוקף.

מפלסטיק  בנרתיקו בולט לעין טח, במקוםתהא על חולצת המאבתעודת המאבטח  .ה
  .שקוף

ותיעוד ריענון אחרון של המאבטח  חתום ע"י בית הספר להכשרה)כחול(  פנקס הכשרות .ו
 בתוקף .

ים יחולצה ומכנס דגמ"ח עם סמל האבטחה ונעל: והולמת של המאבטחהופעה תקנית  .ז
 סגורות.

 ומחסניות נקיים ולא חלודים . כלי נשק .ח

 .בתוך פונדה המוצבת בצד הנגדי של האקדחבתוקף  תרסיס פלפל .ט

מכנסיו, על פי חוק אגף ני לחגורת ונדה ומאובטח ע"י שרוך אבטחה תקנשק בתוך הפ .י
 .לרישוי כלי ירייה

יומן מבקרים ויומן סריקות כרוכים ומנוהלים על פי הנחיות מ"י )רשימת מבקרים קיום  .יא
 ביומן מבקרים ורשום סריקות לאחר ביצוע כל סריקה(.

 לאף גורם אין אישור כניסהשערי בית הספר ותחילת יום לימודים,  נעילתל מרגע הח .יב
 .תוך שטח המוסד החינוכי ללא בדיקהל

ממנהל/מזכירות המוסד החינוכי כל מבקר במוסד החינוכי, לאחר שקיבל אישור   .יג
ותבוצע חיפוש בכבודתו, טרם כניסתו  ביומן מבקריםע"י המאבטח   לכניסתו , יתועד

 .מוסד החינוכיה סגלמ נציג   ליוויכניסה זו תבוצע ב, חובה  -למוסד 

ולביתן  יעמוד מחוץ לשערהמאבטח  בעת פתיחת בית ספר ובסיום יום הלימודים, .יד
 /תםכניסלאחר רק  , יגלה פרואקטיביות וינסה לזהות את החריג במרחב, השמירה

 התלמידים המאבטח ינעל במנעול את שער הכניסה. של כלל םיציאת
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 שולטים  בנהליםדא כי כלל המאבטחים המוצבים במוסדות החינוך ברשות, לוו .02

 ובהנחיות  הבאים :

 סמכויות המוקנות למאבטח במוסד ובסביבתו הקרובה. .א

 נהלי משטרת ישראל, לרבות נוהל פתיחה באש. .ב

 נהלי כניסה לבית הספר. .ג

תפקיד גזירת משמעויות והנחיות חוזרי מנכ"ל  משרד החינוך , להם יש השפעה על  .ד
 המאבטח ותחומי אחריותו.

 היכרות המוסד המאובטח: שערי חירום, מבנים ומרחבים מוגנים. .ה

 דרכי תקשורת עם צוות בית הספר )הנהלה, רכז הביטחון(. .ו

 מצבי החרום השונים ותפקידי המאבטח בשעת חירום. .ז

 הופעה מסודרת והולמת במדי  החברה. .ח

 ציוד אישי ומבצעי מלא ותקין. .ט

ומעקב אחר דיווח ( ok2go) במערכת הנוכחותהמאבטחים התייצבות ר פיקוח ובקרה אח .01
 :השעות ואימותן מול חברת האבטחה

 .ok2goבמערכת כל מאבטח מחויב בהתייצבות כניסה ויציאה   .א

 במערכת הנוכחות. על סטאטוס התייצבות כלל המאבטחים מדי יום, ,לקב"ט העברת דיווח .ב

ודא כי כלל השעות המדווחות אכן עברו עליו לו, טרם שליחת הדו"ח בחתימת הקב"ט .ג
בטוח כי סך  קב"ט, רק לאחר שהמאושרותהשעות ל תשומת לב למערכת "שירת הסירנה", 

העבירם ללאשרם ו , רק אז עליובוצעו בפועלהן אלה השעות אשר מאושרות השעות ה
 לתשלום.

 , לא יאוחזר שנית!דו"ח שעות שאושר ונשלח בחתימת ידו של הקב"ט .ד

לפיקוח ובקרה מתמיד אחר התייצבות כלל המאבטחים במערכת הנוכחות ואחר חלה חובה  .ה
 .כשירותם המבצעית

 בכל מקרה חריג, יש לדווח בסמיכות לאירוע לבקר המוס"ח המחוזי ולר' חו' מוסדות חינוך. .ו

ע"י מפקח  השלמה ידניתביצוע  במקרה של  אי התייצבות מאבטח במערכת הנוכחות, ו .ז
לפתוח תקלה ולטפל בה מול מוקד ן את הנימוק לצד ההשלמה, יש לציי ,חברת האבטחה

 )לא במקרה של שכחה, אלא במקרה של תקלה(. ok2goתמיכה 

א לציין מהו במלל, אין לכתוב את  המילה "תקלה", אלהנימוק להשלמה הידנית ייכתב 
את שעות האבטחה ס"ח בתקלה, על מנת שיוכל לאשר ולעדכן את בקר המואופי התקלה 

 ו.שבוצע

 אך יחד ובעבודה משותפת, נצליח!פיקוח רציף, נדרשת נחישות לצמצום הפערים הקיימים,  .00
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 פרק ד' / תחומי אחריות מאבטח המוס"ח

 
, שבירת שגרה, ערנות, לאתר כל חריג  מבצעית, נראות דינאמיתלגלות פרואקטיביות, נוכחות  .1

 ירוע. לכל א בנחישותבמוסד ובסביבתו הקרובה, ולהיות מוכן לתגובה 

, כפי שנכתב ע"פ סדר הפעולות המצופות ממנובמוסדות החינוך, איומי הייחוס לפעול בהתאם ל .0

 בנהלי משטרת ישראל, בשגרה ובאירוע. 

להכיר ולהיות בקי בנהלים הבאים: נוהל פתיחה באש, נוהל לחימה, נוהל חפץ חשוד, נוהל  .6

 הודעה אנונימית, נוהל טיפול במתאבד, נוהל בני ערובה.

 :טחת כניסה ויציאה מהמוסדאב .8

זמני כניסה ויציאת תלמידים מהמוסד מהווים נקודת שיא אבטחתית, בשל ריכוז גדול של  .א

בעל משמעויות פגיעה  ,ומהווים יעד תקיפה קל ,הנכנסים דרך כניסה אחת ,תלמידים

 עצומות.

ית בבוקר, יבצע סריקה מדוקדקת )כששער ב 27:22בשעה  המאבטח יתייצב במוסד החינוכי .ב

 פתיחת יום הלימודים.טרום  הספר נעול( ויסיימה עד חצי שעה 

בסיום הסריקה, יפתח את שערי בית הספר ויתייצב מחוץ לשער, במקום בו יוכל לצפות על  .ג

 כל באי בית הספר.

על המאבטח להימצא מחוץ לשער המוסד ובמקום בו יוכל לצפות ולסרוק את מרחב ההגעה  .ד

 ים. למוסד, לרבות נק' הסעת תלמיד

ייקבע בהתאם ליכולתו להגיב לכל תרחיש במהירות וביעילות בסמיכות  מיקום המאבטח .ה

 לשער.

רוב זמן האבטחה יהא המאבטח מחוץ לעמדתו, לצורך הרתעה  –מיקום המאבטח בשגרה  .ו

מבצעית והצפת כל חריג במוסד ובסביבתו הקרובה באופן אפקטיבי, למעט במזג אוויר 

 כנס לביתן מעת לעת.בו רשאי המאבטח להי קיצוני

בשעת אבטחת התלמידים בכניסה וביציאה, על המאבטח לאבטח את היוצאים והנכנסים ,  .ז

 בשלב זה על המאבטח לבצע סינון נכנסים ולמנוע כניסת בלתי מורשים.

 אין לפתוח שער כניסה/יציאה נוסף ללא נוכחות מאבטח. .ח

 ל סגל המוסד החינוכי.חל איסור להכניס כל גורם שאינו תלמיד בית הספר ונמנה ע .ט

המבקש להיכנס למוסד ואינו נמנה עם כל גורם מול ההנהלה אישור כניסה ל יש לבדוק .י

  הצוות הקבוע.
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חובה לבצע  –וכדו'(  וכבודה )תיקיםות )תעודה מזהה( כוללת בדיקת זה ת המבקרבדיק .יא

 בדיקת כבודה ולזכותה לפני  אישור כניסת המבקר לבית הספר.

שק מסוג כלשהו למוסד, אלא באישור מיוחד ממנהל המוסד וקב"ט אין לאפשר כניסת נ .יב

תפקיד בכוחות ולאחר בדיקת זיהוי כי המבקר נושא עליו תעודה בתוקף והינו בעל הרשות, 

בכפוף להצגת המאושר להיכנס למוסד חמוש, הביטחון )משטרה, צבא, שב"ס, שב"כ( 

 .תעודה

ר ויועבר דיווח לקב"ט המוס"ח כשעולה חשד, כניסת המבקר לא תאושבמידת הצורך  .יג

 . ומשטרת ישראל

כניסה  פרטי המבקר ביומן המבקרים וכן ציון שעתרישום  חובה לבצעסיום הבדיקה ב .א

 .ויציאה

 בידוק מבקר ייעשה אך ורק מחוץ לשערי בית הספר. .ב

 אין לאפשר יציאת תלמידים  במהלך יום הלימודים ללא אישור בכתב מהנהלת המוסד. .ג

י כניסה ויציאה, יש לקבל את נהלי הכניסה כפי שהוגדרו ע"י מנהל/ת בכל הנוגע לנהל .ד

 המוסד.

אין כניסת רכבי מבקרים לתוך שטח בית ספר,  במקרה הצורך יינתן אישור בכתב מצד  .ה

 ההנהלה לנושא.

בתחילת ובסיום כל משמרת המאבטח ידווח התייצבות במערכת דיווח שעות נוכחות  .א

את מפקח , באמצעות קשר/פלאפון יש ליידע מיידית  , במידה ויש תקלה,ok2goבמערכת 

 .החברה והקב"ט

המאבטח יבצע את סריקות הבוקר   ,בתחום המוסד החינוכי רכז ביטחון מוסדימצא יבה .א

 .רכז הביטחון בתיאום עם

הקרובה, לאיתור  סביבתוהמאבטח יבצע את סריקות הבוקר בכל תחום המוסד החינוכי ו .ב

הסעה לתלמידים וסריקת חניית כלי הרכב בסביבתו הקרובה  חפצים חשודים , כולל תחנות

 אבטחת המוס"ח.ביצוע הסריקות ביומן  מועד יתעד אתושל שער הכניסה למוסד החינוכי 

  ומבקרים סגל המורים,פתיחת שער הכניסה למוסד החינוכי לכניסת תלמידים  .1

 ל המוסד.שהנם מקרב התלמידים וסגנכנסים בשערי המוסד החינוכי כלל ה בחינת  .א

 .מוסד החינוכי תחום הכלי רכב לא מורשים לומניעת כניסת אנשים  .ב

/ בתעודת זהותע"י זיהוי בהגעת מבקר למוסד החינוכי יבדוק המאבטח את זהות המבקר  .ג

, יתשאל בדבר מטרת הגעתו למוס''ח ,  יעביר את פרטי המבקר  למזכירות רישיון נהיגה
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ויקבל את אישור המזכירות לכניסתו / אי כניסתו המוסד החינוכי / הנהלת המוסד החינוכי 

 למוסד.

אינם מקרב תלמידים/  אשר הנכנסים למוסדוהמבקרים של המאבטח יבצע רישום ותיעוד  .ד

ביומן אבטחת  כניסתם אושרה על ידי מזכירות המוסד החינוכי / הנהלת המוסדש מורים

 .המוס"ח

 בדיקת כבודה .8

ורק לאחר זיכויה ואישור טח יבדוק אותה המאב כבודה, קיימתברשות המבקר ו מידהב .א

 .המזכירות לכניסתו , יורשה להיכנס בליווי איש סגל בית ספרי

לאחר שהמאבטח יבדוק כי ברשותו קיים רישיון נשק  במידה וברשות המבקר , קיים נשק,  .ב

ותאושר כניסתו  יציין זאת ביומןבתוקף, נמנה על האוכלוסיה הפטורה לעניין נשיאת נשק, 

 יווי איש סגל חינוכי.רק בל

כוחות ביטחון )צה"ל, מ"י, שב"ס, שב"כ( בכפוף  -אוכלוסייה פטורה לעניין הצגת רשיון נשק  .ג

 להצגת תעודה על מקום שרותם.

 

 במהלך יום הלימודים .7

טרם יציאת התלמידים להפסקות ארוכות המאבטח יבצע סריקות במהלך יום הלימודים  .א

בסיום  אבטחת המוס"חביומן  צוע הסריקות יתועדוולקראת סיום יום הלימודים, זמני בי

 .כל סריקה

למפקח חברת האבטחה וקב"ט  איתור ודיווח על אנשים / חפצים / כלי רכב  חשודים .ב

 . הרשות

 סיוע בכל נושא ביטחוני ומתן מענה מבצעי בקרות אירוע. .ג

 והנהלת קב"ט המוס"ח ברשות,בכל אירוע חריג המאבטח ידווח למפקח חברת האבטחה  .ד

 .המוסד

של מ"י תוך ציון  122בכל אירוע בו נדרשת מעורבות משטרתית ידווח המאבטח למוקד  .ה

 .   וכן לקב"ט פרטיו, שם המוסד החינוכי וכתובתו

לקב"ט, יה של המאבטח, ידווח המאבטח יבכל אירוע הקשור באופן ישיר / עקיף לכלי היר .ו

 .ולמשטרת ישראל קח חברת האבטחהפלמ
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 הלימודים.יום וקבועה במהלך האבטחה תהיה רציפה  .ז

הלימודים למעט שעת כניסת / יציאת שעות  כל משךבהמאבטח יקפיד על שערים נעולים  .ח

המאבטח יימצא מחוץ לשער המוסד תוך  בפרקי זמן אלו, התלמידים )בוקר וצהריים( כאשר 

 הנכנסים ואבטחת היוצאים.  בחינת

 הופעה, זיווד וחימוש המאבטח :התנהגות,  .2

, בכספת יאחסן מיידית את הנשק הארגוניילות המאבטח במוסד החינוכי, פעבסיום  .א

 ., חל איסור להתנייד עם הנשק, שלא במסגרת אבטחת המוסדהמותקנת בביתו

 ליים סגורות!הופעה תקינה וייצוגית במדי חברת האבטחה ונע .ב

 ציוד המאבטח: .ג

תוך כלי מחסניות מלאות )אחת בפונדה ואחת ב 0כולל כבל אבטחה +  19X9אקדח  (1

 הירייה(.

 רישיון נשק + ת. הרשאה לנשיאת הנשק. (0

 תעודת מאבטח )סמכויות( באופן בולט לעין ופנקס מעקב אחר כשירות. (6

 חגורה וכובע זיהוי. (5

 תרסיס פלפל בתוקף, מלא ומוכן לשימוש )חובה להחליף את המיכל לאחר כל שימוש(. (6

ל המפקח, קב"ט מזכירות , ואמצעי קשר מותקין עם סוללה טעונה /פלאפוןאמצעי קשר (5

 .ביה"ס

בכל מקרה בו ישנו חוסר באחד מפרטי הציוד, באחריות המאבטח לדווח מיידית למפקח  (7

 החברה, ולעדכן את הקב"ט!

המוברגת באמצעות שני ברגים לקיר, ע"פ הנחיות אגף  אחסון הנשק בכספת תקנית (8

 לרישוי כלי ירייה במ' לבט"פ.

 ה ובה: תיק מאבטח וכלל הציוד והיומנים הנדרשים.להקפיד על עמדת מאבטח תקינה ונקי .ד

 התנהגות : .ה

 .ןהביטחוהנחיות גורמי  על פי  לפעול ו הסביבהכלפי  בנימוס ובאדיבותלהתנהג  (1

  .נוגע לאקדח ולתרסיס הפלפל , בפרט בכל העל  כללי הבטיחות רושמל (0

 להימנע מהתקהלות תלמידים בסביבתך. (6

ידים, אלא במקרים המחייבים התערבות שלא חל איסור מוחלט על מגע פיזי עם תלמ (5

 ניתן למנוע בדרך אחרת ובכפוף לבקשת איש סגל מהמוסד החינוכי.
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 .ע"י המאבטח חל איסור על צילום בשטח ביה"ס (6

 חל איסור לעשן בפני תלמידים ובהפסקות התלמידים. (5

 העברת טיפול להנהלה בכל בעיות משמעת )של תלמידים( הנוגעות לאבטחה.  (7

מכויות, המוקנות לו בחוק ובמגבלותיהן. במידת הצורך ניתן להיעזר במפקח שליטה בס (8

 חברת האבטחה ובקב"ט המוס"ח.

חל איסור לשתף מידע הנוגע למשטרה בכלל ולעניין אבטחת מוסדות החינוך בפרט, שלא  (9

 למטרת ביצוע עבודתך, במהלך עבודתך ובתקופה שלאחר מכן.

קבוע במוסד ולכן כל היעדרות מהעבודה  מהעבודה: מאבטח מוצב באופן תהיעדרויו (12

)מתוכננת ושלא מתוכננת( יוצרת פער באיוש, ולכן חייבת להיות מדווחת מוקדם ככל 

 האפשר למפקח חברת האבטחה. 

לאור ניסיונות חטיפת כלי נשק ממאבטחים על ידי גורמים שונים ובדרכים שונות, על  (11

, המיועד לאקדחתוך נרתיק לשאת את נשקו עליו, בהמאבטח , בדרכו אל העבודה 

 , ככל האפשר, ולשמור עלבהצנעה אל חגורת מכנסיואקדח מעוגן בכבל אבטחה תקני  

 שבירת שגרה אל העבודה וממנה.

 

 

 :סריקות .9

בצע תחילה סריקה בשטחים הסמוכים לשער בית הספר לרבות חניות, נק' למוסד  בהגיעך .א

 הסעה, רכבים ופחי אשפה. 

 .בשטח בית הספר ת בוקרובצע סריק ,השעריםנעל את כל לאחר הסריקה  .ב

הסריקה כוללת את חלקו הפנימי של המוסד, מבט אל מחוץ לגדר, חצרות ומבנים בדגש  על  .ג

 פינות נסתרות ופחי אשפה.

 יש לאתר אנשים / חפצים חשודים / וונדליזם או כל דבר חשוד וחריג אחר.   .ד

 כניסה של אף גורם אלא לאחר תום הסריקה. אין לאשר .ה

 תוך שבירת שגרה )מסלול שונה, שעה שונה וכדו'(.במהלך היום בצע סריקות יזומות  .ו

 יש למקד את מועדי הסריקות לפני כל הפסקה גדולה. .ז

 . ביומן הסריקות הסריקה את ביצוע בתום הסריקה חובה לרשום .ח

 בעת הסריקה שער המוסד יהיה נעול ויוצב שלט כי המאבטח בסריקה. .ט

 כי שערים נוספים הקיימים בהיקף ביה"ס תקינים ונעולים.במהלך הסריקה יש לוודא  .י
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 נהלי כניסה לנותני שירותים שונים )קבלנים, ספקים(: .01

קבלנים וספקים הינם נותני שירות שונים למוסדות החינוך וחלים לגביהם מספר כללים  .א

 חשובים:

 חובה להודיע למנהל המוסד על הגעת נותני שירות ולבקש אישור להכנסתם. (1

תן שירות מחויב ליווי ע"י איש סגל מצוות בית הספר לכל זמן שהותו בתחום כל נו (0

 המוסד.

 בדומה לכל מבקר גם נותן שירות מחויב בהזדהות, בדיקת ציוד וכבודה וברישום. (6

לבדוק בנוסף אישור שהייה  במקרה של בעלי תעודת זהות ירוקה )פלסטינית( חובה (5

בעל אזרחות  למנהל עבודהודה בצמוד זה מחויב לעבוד לכל אורך העבבתוקף, עובד 

ובחציצה "אטומה" ומפרידה בין תלמידי בית הספר לעבודה המתבצעת על  ישראלית,

 יש לקבל את אישור קב"ט המוס"ח על כל הכנסת פועל פלסטינאי. ידו,

כל נותן שירות מחויב להציג אישור משטרתי על היעדר עבירות מין לקב"ט המוס"ח  (6

מזדמנים חד פעמיים להם מחויב מנהל המוסד להצמיד ליווי  הרשותי )למעט עובדים

 לאורך עבודתם(.

כניסת רכב לצורך עבודה במוסד תאושר אך ורק לצורך חיוני ותעשה באישור מנהל  (5

המוסד. הכניסה תהיה לאחר בדיקת הרכב ותכולתו, ובליווי איש סגל מצוות המוסד. 

 . במהלך העבודה חל איסור להמצאות תלמידים בסביבה

חובה על המאבטח להכיר היכן מתבצעות העבודות ולוודא כי קיימת מחיצה "אטומה"  (7

)לא שקופה( ברורה בין המקום בו מתבצעת העבודה לשטח בו מתקיימים הלימודים 

 ו/או נוכחים תלמידים ולהוסיף במהלך הסריקות השוטפות נקודת בידוק נוספת. 

יה/ שיפוץ לאזור פעילות התלמידים , להדגיש כי לא תותר כניסת עובדים מאזור הבני (8

 לרבות חדרי שירותים.

 כל חריגה מהנ"ל מחייבת דיווח מידי לקב"ט המוס"ח ולמנהל המוסד. (9

 דיווחים .00

לגורמים  או כל אירוע חריג אלימות פיזית על כל אדם/חפץ חשוד,יש לדווח בהקדם האפשרי  .א

 הבאים על פי  הסדר הנ"ל:

 משטרת ישראל. (0

 יכול לסייע לאירוע )מאבטח נוסף, איש סגל, רכז הביטחון, משטרה(.גורם מידי וזמין ה (0

 רכז הביטחון. \מנהל המוסד  (6

 ."ח ברשותקב"ט מוס (5
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 אמצעי קשר ) מכשיר קשר/ סלולארי(: .08

 על כל מאבטח חייב להימצא בכל עת אמצעי קשר תקין וטעון.  .א

 המאבטח יהיה קשוב לאמצעי הקשר בכל שעות העבודה. .ב

שני מאבטחים, יש להגדיר את המאבטח האחראי בעת אירוע וכן  במוסדות בהם מוצבים .ג

 לוודא כי קיים אמצעי קשר ביניהם ולוודא כי הקשר תקין.

בכל פנייה יש להזדהות ולציין את שם המוסד ומיקום העמדה, ולדבר בצורה ברורה קצרה  .ד

 ותכליתית.

מנו מכשיר על כל תקלה באמצעי הקשר יש לדווח באופן מידי למפקח החברה ולבקש מ .ה

 חלופי.

 : עקרונות הדיווח על אירוע חריג .16

 המועד שבו האירוע מתרחש.  –מתי  .א

 מקום התקרית/האירוע. -מקום .ב

 מהם הנפשות המעורבות או על מי מדובר בתקרית /אירוע חריג.  -מי .ג

 סוג  האירוע והתרחשויותיו . –מהות האירוע  .ד

 נסיבות האירוע .  -מדוע .ה

 

 

 :ריגתפקידי המאבטח בעת אירוע ח .15

במקרה של אירוע חריג במוסד, המאבטח חייב לפעול במהירות ובנחישות, תוך חתירה למגע  .א

 לנטרול האירוע בהתאם לנהלים ולסמכויות המוקנות למאבטח בחוק.

 חובה על המאבטח לחבוש כובע זיהוי צהוב לאורך כל האירוע. .ב

 העברת דיווח מוקדם ככל האפשר לקב"ט המוס"ח ברשות ולמ"י. .ג

 וחות הביטחון ככל שיידרש.סיוע לכ .ד

 זיהוי ואיתור גורמים עוינים/ מסכנים נוספים בזירת האירוע ובסביבתה, ככל הניתן. .ה

 מניעת כניסת לא מורשים לתחומי המוסד. .ו

 תפקיד הבודק הביטחוני הלא חמוש .01

 התייצבות בוקר .א

יבצע סריקה מדוקדקת  בבוקר, 27:22תייצב במוסד החינוכי בשעה י בודק הביטחוניה (0

 .פתיחת יום הלימודיםטרום   ששער בית הספר נעול( ויסיימה עד חצי שעה )כ
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על ההתייצבות /פלאפון התייצבות במערכת דיווח שעות נוכחות וידווח באמצעי הקשר (0

 למפקח חברת האבטחה.

יבצע את  בודק הביטחוניהבתחום המוסד החינוכי ,   רכז ביטחון מוסדימצא יבה (6

 .הביטחוןרכז  סריקות הבוקר  בתיאום עם

יבצע את סריקות הבוקר בכל תחום המוסד החינוכי והסביבה  בודק הביטחוניה (5

הקרובה, יבצע בדיקת מבנים סגורים ופתוחים לאיתור חפצים חשודים , כולל תחנות 

הסעה לתלמידים וסריקת חניית כלי הרכב בסביבתו הקרובה של שער הכניסה למוסד 

 . אבטחת המוס"ח יתעד את ביצוע הסריקות ביומןוהחינוכי 

 .ומבקרים סגל המורים ,פתיחת שער הכניסה למוסד החינוכי לכניסת תלמידים (6

 שהנם מקרב התלמידים וסגל המוסד.הנכנסים בשערי המוסד החינוכי  בחינת  (5

 .מוסד החינוכי תחום הכלי רכב לא מורשים לומניעת כניסת אנשים  (7

ע"י זיהוי זהות המבקר  את בודק הביטחוניהבהגעת מבקר למוסד החינוכי יבדוק  (8

, יתשאל בדבר מטרת הגעתו למוס''ח ,  יעביר את פרטי / רישיון נהיגהבתעודת זהות

המבקר  למזכירות המוסד החינוכי / הנהלת המוסד החינוכי ויקבל את אישור 

 המזכירות לכניסתו / אי כניסתו למוסד.

נם מקרב תלמידים/ אי אשר ,יבצע רישום ותיעוד של הנכנסים למוסד בודק הביטחוניה (9

ביומן  כניסתם אושרה על ידי מזכירות המוסד החינוכי / הנהלת המוסדש מורים

 .אבטחת המוס"ח

 :בדיקת כבודה  .ב

 יבדוק אותה יאשרה. בודק הביטחוניה כבודה, קיימתברשות המבקר ו מידהב  (1

יבדוק כי ברשותו קיים  בודק הביטחוניהשלאחר  במידה וברשות המבקר, קיים נשק,  (0

 יאושר.-יון נשק בתוקף ויציין זאת ביומןריש

כוחות ביטחון )צה"ל, מ"י, שב"ס, שב"כ(  -אוכלוסייה פטורה לעניין הצגת רשיון נשק (6

 בכפוף להצגת תעודה על מקום שרותם.

 

 



 

 

 

 , תלפיות, ירושלים7משטרת ישראל, רח' התנופה  –חטיבת האבטחה חוליית מוס"ח/ 
 111מתוך  18עמוד 

 

 

 

 

 

 

 במהלך יום הלימודים .ג

טרם יציאת התלמידים להפסקות יבצע סריקות במהלך יום הלימודים  בודק הביטחוניה (1

אבטחת ביומן  יום יום הלימודים. זמני ביצוע הסריקות יתועדוארוכות ולקראת ס

 .בסיום כל סריקה המוס"ח

למפקח חברת האבטחה וקב"ט  איתור ודיווח על אנשים / חפצים / כלי רכב  חשודים (0

 . הרשות

 סיוע בכל נושא ביטחוני ומתן מענה מבצעי בקרות אירוע. (6

 קב"ט המוס"ח ברשות,האבטחה  ידווח למפקח חברת בודק הביטחוניהבכל אירוע חריג  (5

 .והנהלת המוסד

למוקד בודק הביטחוני השבו נדרשת מעורבות משטרתית ידווח  פח"ע בכל אירוע פלילי / (6

 של מ"י תוך ציון פרטיו, שם המוסד החינוכי וכתובתו.    122

קח פלמבודק הביטחוני ה, ידווח יה יירע הקשור באופן ישיר / עקיף לכלי בכל אירו (5

 חה ובעל הרישיון המיוחד בחברת האבטחה.חברת האבט

 הלימודים.יום האבטחה תהיה רציפה וקבועה במהלך  (7

הלימודים למעט שעת כניסת / שעות יקפיד על שערים נעולים כל משך  בודק הביטחוניה (8

יימצא  בודק הביטחוניה בפרקי זמן אלו, יציאת התלמידים )בוקר וצהריים( כאשר 

 נכנסים ואבטחת היוצאים. ה בחינתמחוץ לשער המוסד תוך 
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 רע"ן אבטחה ורישוי מחוזיתחומי אחריות בקר מוס"ח / / פרק ה'

 

בכל הרמות  , במוסדות החינוך,הליך פיקוח ובקרה אחר מערך אבטחת מוסדות החינוךהעמקת  .1

 וכן מול קב"טי המוס"ח ברשויות במחוזו. במחוז/מרחב/תחנה

פיקוח ובקרה במוסדות החינוך ב"שירת  הזנת בקרות ותרגילים ב"שירת הסירנה" במודול .0

 . (0218)שיושק בתחילת יולי  הסירנה"  ובאפליקציה בטאבלט

מעקב ובקרה אחר כשירות מערך האבטחה האזרחי במוס"ח כולל ביצוע תרגילים, תחקירים  .6

 והטמעת לקחים בכל מוסדות החינוך.

ט על פי הפירוחנה ,אחר פעילות ק' אבטחה ורישוי ברמת המרחב והתפירוט פיקוח ובקרה  .5

 הבא:

 :ורישוי בתחנהק' אבטחה  .א

 תרגילים בכל חציון . 12 –ביצוע  תרגילים במוס"ח  (1

 בחודש. 12 -פיקוח ובקרה בהכשרות (0

 פעם בשנה. –בקרה על קב"ט מוס"ח  (6

 פעם בחודש. -במוס"ח מאובטחביקור ניידת+ ביקורת מאבטח ושיחת מנהל   (5

 פעם בשבועיים. -ובטחבמוס"ח לא מאביקור ניידת ושיחת מנהל    (6

על פי  -העברת בקשות להוספת תקנים במוסדות חינוך לקצין האבטחה המרחבי (5

 הצורך.

 בהתאם לצורך. –ברור למאבטח מוס"ח / תחקיר  (7

 הטלת קנסות על הפרות הנחיות במערך אבטחת המוס"ח. (8

 : ק' אבטחה ורישוי מרחבי .ב

ע"פ -המחוזי העברת בקשות להוספת תקנים במוסדות חינוך לקצין האבטחה (1

 הצורך.

 בחודש.פעם  –קיום מפגש עם קב"ט רשות  (0

אחד בכל רבעון, כל תרגיל יסוכם במתן  – ביצוע  תרגילים במוסדות חינוך בשנה (6

משוב וציון ויועבר לרע"ן אבטחה ורישוי מחוזי, לר' חו' אבטחת מוס"ח ולקב"ט 

  המחוזי.

בשנה , בחגי ניסן  0 – השתתפות בכנסי מאבטחים המבוצעים ע"י קב"טי הרשויות (5

  ולקראת פתיחת שנת הלימודים.

 אחת לרבעון , בתיאום מדור הכשרות. – פיקוח ובקרה בהכשרות (6



 

 

 

 , תלפיות, ירושלים7משטרת ישראל, רח' התנופה  –חטיבת האבטחה חוליית מוס"ח/ 
 111מתוך  21עמוד 

 

 

 

 

 

 

 פעם בשנה. – בקרה על קב"ט מוס"ח (5

 בהתאם לצורך. – ברור למאבטח מוס"ח / תחקיר (7

 :רע"ן אבטחה ורישוי מחוזי .ג

 עיתי . –הפצת הנחיות ונגזרות של מטה ארצי  (1

 פעולות בכל חודש. 16- יזומות במוס"חביצוע פעילויות  (0

 בעת זימון מהרשות. –השתתפות בוועדות מינוי לקב"טי מוס"ח  (6

 כנסי קב"טים במהלך השנה. 0   - קיום  כנסי קב"טי מוס"ח  ברשויות (5

 ישיבות אחת בכל חציון. 0-קיום ישיבות עם  כל קב"טי הרשויות  (6

 0 -אבטחה בתחום המחוז קיום  ישיבות עם כל חברות האבטחה הנותנות שירותי (5

 ישיבות אחת בכל חציון.

 על פי הצורך. -העברת בקשות להוספת מאבטחים למוסדות חינוך (7

 על פי תוכנית עבודה.  – פיקוח ובקרה על קציני האבטחה המרחביים (8

 .פעם בשנה - אישור תוכניות לק' אבטחה מרחביים (9

פגישות  8-ד החינוך קיום  פגישות  עבודה בשנה עם קב"ט המחוזי המקביל של משר (12

 בכל חציון. 5 –עבודה 

 אחת לרבעון , בתיאום מדור הכשרות. –פיקוח ובקרה בהכשרות  (11

בשיתוף  -ביצוע בירור / תחקיר לאור כשל מבצעי שנעשה ע"י מאבטח / קב"ט מוס"ח (10

 .משטרת ישראל מובילה –משרד החינוך 

ממצאים חריגים וכן עיקרי  לחודש(  יש להעביר סיכום בקרות ותרגילים,  6מדי חודש )עד  .6

 לקחים שעלו במהלך הבקרה, ע"פ הפורמט האחיד.

יש להפעיל שיקול דעת ולאכוף ממצאים חריגים באמצעים העומדים לרשותכם: "זימון הקב"ט  .5

לבירור", הטלת קנס, העברת הליקויים לר' חוליה ברמה הארצית ולרמה הממונה במשרד 

 החינוך )מצ"ב במסמך( .

בקשה והמלצה לאישור תקן אבטחה יאושר , אך ורק בטופס שיועד לשם כך  חתימה על טופס .7

 )מצ"ב בנספח(. 

בחינת תוכנית המבצעית המוגשת ע"י הקב"ט ל"אבטחה מדלגת" וגיבוש המלצה מבצעית לרמה  .8

 לא יתבצע כל שינוי באבטחה הקיימת, ללא אישור משרד לבט"פ.הארצית, 

 ביצוע שני כנסי אבטחה מחוזיים בשנה. .9

יצוע פ.ע עם קב"טי המוס"ח ברשויות, חיזוק הקשר והשת"פ מול קב"טים מחוזיים במשרד ב .12

 החינוך.
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 קשר שוטף מול קציני האבטחה המרחביים ורכזי המוס"ח.  .11

 עדכון תקני האבטחה במוסדות החינוך בשירת הסירנה. .10

 . ok2goהתייצבות כלל  מאבטחי מוסדות החינוך באמצעות מערכת  .16

 למוסדות החינוך לכלל הקב"טים.הפצת איום הייחוס  .15

 דגשים, נהלים והנחיות אבטחת מוס"ח ברמת החוליה והפצתם לגורמי השטח. .16

 ביצוע סיורי שטח להוספת תקן אבטחה נוסף לתקן הקיים. .15

 השתתפות ומעקב אחר תחקירים באירועים חריגים במוסדות החינוך.  .17

 בקרת כשירות מבצעית של הקב"טים. .18

ות מאבטח מוס"ח מועברות אל ר' תחום מוסדות להכשרת מאבטחים והכשר םהחרגות לריענוני .19

 , באמצעות הקב"ט בלבד ולא באמצעות חברות האבטחה.m-h@police.gov.ilלמייל 

 להלן הסנקציות שיינקטו בכל ממצא  שאינו עומד בדרישות מ"י: .02

 יש לשקול מתן קנס )ע"פ טבלת הקנסות המצורפת בנספח(. .א

, הקב"ט ומפקח הח"מאת  רת מוס"ח, יש לעדכן במיידיבטח לא עבר הכשבמידה והמא .ב

 !אין להציב מאבטח שלא עבר הכשרת מוס"ח-חברת האבטחה 

 זימון הקב"ט לשימוע ע"י רע"ן אבטחה ורישוי או נציגו . .ג

 שליחת סיכום ה"בירור" אל ר' חו' מוס"ח. .ד

 להמשך טיפול מול סמנכ"ל משרד החינוך. ויועבר תוצאות הבירור  .ה

הינו דיווח בו בוצעה השלמה ידנית ,המשמעות הינה שהדוח אמור לעבור דיווח אדום  .ו

שביצע במסגרת  הקב"ט  יפרט כלל הפעולותבקרת אימות ע"י גורמי מ"י בשטח, 

 הפיקוח והבקרה, על מנת למנוע אירוע זה וכן יציין את הנימוק להשלמה.

 אחריות הרע"ן  לוודא כי הקב"ט עומד בכלל דרישות משטרת ישראל.  .ז

 העברת דיווח לר' חו' מוס"ח בסמיכות לכל אירוע חריג. .ח

שעות אבטחה, המוזנות/מושלמות ידנית, לא תאושרנה, במידה ולא תהא סיבה מוצדקת  .ט

 בצידן.

בטרם בקר המוס"ח שולח את אישור שעות האבטחה, וודא כי קב"ט שלא תיעד את  .י

 " לפני קנס.הסיבה לאי התייצבות במערכת הנוכחות נקנס או מקבל "שיחת אזהרה
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 והמענה הנדרשבמוסדות החינוך איומי הייחוס  רק ו'/פ

 : פח"ע .1

 : םמטענילרבות הטלת )בכל הקטרים( בירי  ה ותקיפה רגליתחדירלהמענה הנדרש  .א

לתפיסת  פעילות לסיכול האירוע לרבות לחימה, תוך מתן הוראה )בצעקות( לתלמידים (1

 מחסה וסגירת דלתות .

 .דיווח לכוחות חירום והצלה (0

 סריקה לאיתור מפגעים/ מטענים נוספים. (6

 "העברת מקל". -לאחר הגעת כוחות (5

 :פיגוע באמצעות רכב תופת חונה בכניסה או בצמוד למוסד ו/או בחניון רכב תופת .ב

 ובנקודות ריכוזבנקודות תורפה בתו, בקר, ביצוע סריקות לאורך גדר המוסד החינוכי  (1

 תיחת המוסד החינוכי בשעות הבוקר.תלמידים לצורך איתור כלי רכב חשודים טרם פ

בהתאם לאיום הייחוס לכלי רכב המורשים להיכנס , ותשאול(   ביצוע בידוק )סמ"חים (0

לתחומי המוסד החינוכי ולאחר זיהוי יושבי הרכב ובהתאם להנחיות חוזר מנכ"ל 

 משרד החינוך.

ביצוע סריקות בהיקף המוסד החינוכי בהתאם לתוכנית הסריקה כפי שנקבעה  (6

 נחיית משטרת ישראל .בה

הרחקת תלמידים אל מאחורי מחסות בהתאם להנחיות  -בעת איתור רכב חשוד (5

 משטרת ישראל.

 דיווח לכוחות חירום והצלה. (6

 "העברת מקל". -לאחר הגעת כוחות (5

 מט"ח  –רכב גודל חזותי של רימון רסס,  ) החדרת מטען חבלה דרך שער הכניסה .ג

 ק"ג )חבילת סוכר( 0במשקל מט"ח  –כבודה ב  ק"ג 8במשקל       

ביצוע סריקות לאורך גדרות המוסד החינוכי ובקרבתו ובנקודות תורפה במקום בו  (1

מתרכזים תלמידים לצורך איתור חפצים חשודים/ מטען חבלה טרם פתיחת המוסד 

 החינוכי בשעות הבוקר.

ביצוע בידוק )ע"ב סמ"חים ותשאול(  על גופם ובכליהם של באי המוסד החינוכי  (0

אינם מקרב עובדי המוסד או תלמידיו ובהתאם להנחיות חוזר מנכ"ל משרד ש

 החינוך, זאת למניעת החדרת מטען חבלה לתחומו.
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ביצוע סריקות בהיקף המוסד החינוכי בהתאם לתוכנית הסריקה כפי שנקבעה  (6

 בהנחיית משטרת ישראל.

התאם הרחקת תלמידים אל מאחורי מחסות וב -בעת איתור חפץ חשוד/ מטען חבלה (5

 להנחיות משטרת ישראל.

 דיווח לכוחות חירום והצלה. (6

 והגשת סיוע במידה ונדרש. ללמשטרת ישרא "העברת מקל" (5

  -ק"ג 1עד  ,איתור מטען חבלה בריכוז קהל עד חצי ק"ג בשטח פתוח)חפץ חשוד  .ד

 (:ק"ג בגודל של ג'ריקן 01עד  , גודל חזותי של "ארגז פעולה"      

 ד ידווח על כך, ירחיק תלמידים וינסה לבצע שיוך לחפץ.מאבטח אשר מזהה חפץ חשו (1

במידה ולאחר פרק זמן קצר לא צלח השיוך יחל לפנות את האזור בו מצוי החפץ )בין  (0

 מ' בהתאם לתנאי השטח(. 122-מ'  ל62

 במידת הצורך וע"פ הנחיית המאבטח ע"י משטרת ישראל יוזעק למקום חבלן. (6

 להזמת החשד לגביו.בכל מקרה אין לגעת בחפץ החשוד עד  (5

 דיווח על החפץ יועבר לקב"ט. (6

 במידה ואומת החשד יסגרו שערי המבנה ויבוצע סינון קפדני ביציאה. (5

 בסיום האירוע יבוצעו סריקות לאיתור חפצים חשודים נוספים. (7

 בהכרזת משטרת ישראל על סיום האירוע תבוצענה פעולות לחזרה לשגרה. (8

 חשד למפגע מתאבד בשער הכניסה .ה

 מחבל מתאבד יבוצע ע"פ סמ"חים.  איתור (1

הטיפול בחשוד יבוצע ע"פ "נוהל התמודדות מול דפ"א מתאבד" ע"פ העקרונות  (0

 הבאים:

 עצירת החשוד מרחוק, תוך מוכנות לתגובה. (א

 בידוד הזירה והרחקת קהל. (ב

 הפרדת כבודה. (ג

 שליטה. (ד

 דיווח. (ה

 תתבצע חבירה בין המאבטחים המתגברים.עם קבלת הדיווח על האירוע  (ו

 מערך האבטחה יחבוש כובע זיהוי.מאבטח ב כל (ז
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 דיווחים יועברו ע"י מוקד הביטחון למשטרת ישראל. (ח

 מערך האבטחה ישלוט על החשוד עד הגעת כוחות ביטחון. (ט

 במידה והחשוד לא ישתף פעולה יבוצע שימוש בנשק לצורך מעצר. (י

 במידה ואומת החשד למטען יבוצע שימוש בנשק אך ורק לצורך הגנה עצמית. (יא

ידה והוזם החשד תבוצע בדיקת כבודה ע"י חבלן והחשוד יועבר לטיפול במ (יב

 כוחות הביטחון.

סימני  ללא לנטרלו יש במידה וזוהה אדם בוודאות כמפגע מתאבד בטווח מגע,  (יג

 כך שימנע ממנו להשלים את מעשה התקיפה .  ,האזהרה

 בהכרזת משטרת ישראל על סיום האירוע יבוצעו פעולות חזרה לשגרה. (יד

 לעבר שער הכניסה מרכב חולף:ירי  .ו

 המאבטח יצור מגע עם התוקף וינטרלו אותו ע"פ נוהל פתיחה באש ונוהל לחימה. (1

 יועבר דיווח בקשר ותבוצע חבירת מאבטחים למקום. (0

 הקהל יונחה לשכב על הרצפה. (6

 במקביל יועברו דיווחים ע"י מוקד הביטחון ולמנב"ט, משטרה והנהלת הרשות. (5

ב עד לגבולות תחום הרדיפה וכל עוד הרכב מסכן מאובטחים תבוצע רדיפה אחרי הרכ (6

 ואזרחים.

במידה והרכב נמלט יועברו כל הפרטים המזהים )סוג רכב, צבע ,מספר, כיוון נסיעה   (5

 וכד...( למשטרה.

 בהכרזת משטרת ישראל על סיום האירוע יבוצעו פעולות לחזרה לשגרה. (7

 קמ"ש, או  81וסע במהירות של טון, הנ 01במשקל עד  - רכב מתפרץ בשער הכניסה .ז

 אופנוע מתפרץ:      

 יועבר דיווח ברשת הקשר על "רכב מתפרץ". (1

 מאבטחי השער יעשו ככל שניתן ע"מ לעצור את הרכב. (0

 מאבטח יצא לכיוון הרכב. (6

במידה וזוהה אמל"ח וכוונה לבצע בו שימוש, יפעלו המאבטחים ע"פ נוהל לחימה  (5

 ע"פ נוהל פתיחה באש ונוהל לחימה בתקרית.בתקרית וינטרלו את התוקפים ברכב 

במקרה של שימוש בנשק יבוצע ירי מדויק תוך מתן דגש לקהל שנמצא במקום והסכנה  (6

 בפגיעה בחפים מפשע.
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 הקהל יונחה לשכב על הרצפה. (5

כגון : אדם  פח"עבאירוע יש לתת את הדעת לכך שיתכן ומדובר באירוע תמים ולא  (7

 צועים פליליים ,עובדים וכו'.מבוהל, כוחות ביטחון פצועים, פ

 בהכרזת משטרת ישראל על סיום האירוע יבוצעו פעולות חזרה לשגרה. (8

 ערובה -אירוע בני  .ח

ברשת הקשר ותבוצע חבירת מאבטחים לנקודה האבטחה יועבר דיווח לכלל מערך  (1

 שתקבע באזור האירוע.

 מוקד הביטחון יזעיק למקום  את המשטרה. (0

ויעביר את  משטרה/כוחות מיוחדים, עד להגעת מערך האבטחה יבודד את המקום (6

 הטיפול באירוע לידיהם.

 מערך האבטחה ימנע הרחבה של האירוע בכל מחיר לרבות ע"י כניסה ללחימה. (5

במידה ונוצרה החמרה במצבם של בני הערובה ועדיין לא הועברה  האחריות על  (6

בצע פעולה הטיפול באירוע לגורם מוסמך, איש האבטחה הבכיר במקום, ישקול  ל

של הסיכויים להצלחת הפעולה  ניהול סיכוניםכוחנית לשחרור בני הערובה, תוך  

 והסיכון לחייהם של בני הערובה וכוחותיו כתוצאה מהפעולה.

ורק לאחר שהכריז על כך הגורם המוסמך מקרב גורמי וסד בסיום אירוע בני ערובה במ (5

מתקן לאיתור יריבים או הביטחון, יפעל מערך האבטחה לביצוע סריקות בתחום ה

 אמצעים שלא אותרו במהלך האירוע ובסיומו.

 מציאת פרצה בגדר  .ט

 יועבר דיווח מידי ע"י המאבטח להנהלה, לרכז הביטחון ולקב"ט המוסד. (1

 יש לבצע במוסד סריקות קפדניות על מנת לוודא כי לא נכנס אדם לשטח המוסד. (0

 וסד.במידת האפשר יש לבצע שחזור במערכת המצלמות של המ (6

 במידה וימצא חפץ חשוד יש לפעול ע"פ "נוהל חפץ חשוד". (5

 עברתובמידה ואותר אדם חשוד, יש לפעול לפי נוהל פתיחה באש. החשוד יעוכב עד לה (6

 כוחות הביטחון.ל

יש להעלות את הנושא לפחות בכל , אין להשלים עם מצב בו יש גדר פרוצה במוסד (5

 בוקר מול ההנהלה וקב"ט המוסד.
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 ד אוסף מל"מ :זיהוי חשו .י

 ערנות ופעילות לאיתור חשודים ו/או אוספי מל"מ במשמרת. (1

למשטרת ישראל , יש להעביר תיאור עם מירב הפרטים בעת איתור חשוד/אוסף מל"מ (0

מעשיו אשר עוררו את  ,צבע הרכב ,מס' ,תיאור לבוש, צבע שיער, סוג רכב : כגון,

 החשד וכיוון תנועתו במידה והחל לעזוב המקום. 

 דיווח משלים וכתיבת הנושא ביומן אירועים של המוסד. -ר הגעת כוחותלאח (6

 פיגוע חבלת באמצעות נשק קר : .יא

פעילות לסיכול האירוע ונטרול היריב/תוקף תוך מתן הוראה לתלמידים להתרחק  (1

 ממקום האירוע וכן לדווח לכוחות חירום והצלה.

 דיווח לכוחות החירום וההצלה. (0

 .קל" "העברת מ -לאחר הגעת כוחות (6

 

 :סד"צ והפס"ד והמענה הנדרש .8

 :התפרעות/קטטה בין תלמידים/תקיפת מורה בתחומי המוסד החינוכי .א

 רישום האירוע ביומן אירועים.  (1

 בעת אירוע אלימות בהתאם לחוק סמכויות לשם שמירה על הפעלת סמכויות (0

 במגבלות הבאות: 0226-ביטחון הציבור, תשס"ה       

ם או חינוך יסודי לא יפעיל המאבטח את סמכויותיו במוסד חינוכי מסוג גן ילדי (א

 כלפי קטין במוסד החינוכי.

יפעיל המאבטח את סמכויותיו כלפי קטין  -במוסד חינוכי חט"ב/ על יסודי (ב

 המועסק באותו מוסד. עובד הוראה בלבדלבקשת 

בעת אירוע אלימות כנגד איש סגל הוראה במוסד החינוכי, בו קיים חשש לפגיעה  (6

המאבטח יפריד בין המעורבים ובהתאם לחוק סמכויות לשם שמירה על  בחיי אדם,

 ביטחון הציבור )מניעת כניסה/ הוצאה/ עיכוב עד בוא שוטר(.

 דיווח להנהלת המוסד החינוכי או סגל המוסד. (5

דיווח למפקח חברת האבטחה וקב"ט הרשות על הטיפול באירוע )קב"ט הרשות  (6

 (. אחראי  לדווח לק' האבטחה הטריטוריאלי
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 הפס"ד מחוץ למוסד החינוכי הגורמת לשיבוש שיגרת המתקן: .ב

 רישום האירוע ביומן אירועים.  (1

 סגירת שערי המוסד ומניעת יציאת תלמידים אל מחוץ למוסד. (0

 דיווח להנהלת המוסד והסגל החינוכי. (6

 דיווח למשטרת ישראל . (5

 דיווח למפקח חברת האבטחה וקב"ט הרשות. (6

 ודסימנים מחשידים, אדם, תיע .3

בשנים האחרונות עלתה רמת יכולת היטמעות המפגעים באוכלוסייה, לפיכך יש לתת דגש  .א

 להתנהגות חשודה, תחושת בטן )ספק( ותשאול מיידי להזמת החשד.

 :אדם-סמ"חים .ב

 לבוש : שאינו  מתאים  לעונה.  (1

 התנהגות : עצבנות, חוסר מנוחה, הזעה וסומק בדגש לחורף, אפתיות. (0

 ם: בוהה, אישונים מורחבים, עיניים מרצדות, מבט ממוקד )נעול מטרה(.מבט ועיניי (6

 כלי דם:  בולטים )בעיקר ורידי הצוואר(, סמוקים. (5

הליכה נחושה )בד"כ כאילו אין דבר מפריע בדרכו (, מחפש  -הליכה ותנועה במרחב (6

וחה מקום בטוח בסביבתו,  בהמתנה ותצפית על האתר ממקום מסוים, הליכה חסרת מנ

 ותנועה ממקום למקום.

מלל: ממלמל, מדבר בעצבנות, דיבור מהוסס קמעה, קושי במתן תשובות, עונה תשובות  (5

 מפורטות יתר על המידה.

 חזות שאינה תואמת את באי המקום ולבוש מהודר באופן  מיוחד לסביבתו. (7

 ממשש את גופו. (8

 בליטות מתחת ללבוש. (9

 ת כפות הידיים.שרוולים ארוכים המכסים א (12

 מגולח למשעי המגלה זקן שגולח לא מכבר. (11

 מסופר טרי. (10

 אדם המחזיק כבודה שאינה תואמת את סביבתו. (16

 אדם שעורר ספקות אצל איש הביטחון המטפל בו )תחושת בטן(. (15

 אנשים המקיימים ביניהם קשר נסתר מחוץ למתקן. (16

 בירה.אנשים שסיבת הימצאותם בשטח אינה ס (15

 תלמיד בית ספר אחר שאינו לבוש בתלבושת אחידה של בית הספר. (17
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 תיעוד: -סמ"חים .ג

 אין תיעוד מזהה. (1

 חותמת צריכה להיות חצי על התמונה וחצי על התעודה עצמה. –תיעוד חשוד כמזויף  (0

 אין התאמה בין פרטי התיעוד לפרטי המבקר. (6

 כתיב שגוי על גבי המסמך המזהה. (5

 יוף תמונה.ז (6

 חיתוכים והדבקות. (5

 זיוף חותמות )סמלים לא תואמים, טעויות כתיב וכו'(. (7

 רכב:  -סמ"חים .ד

 רכב  שאפיונו או הימצאותו  אינה תואמת את נסיבות הזמן והמקום. (1

 רכב עליו סימני פריצה. (0

 רכב שנעשו בו שינויים )תיקונים, ריתוכים, תוספות וכדו'(. (6

 שקוע בעיקר בחלקו האחורי.רכב שנראה  (5

 רכב התואם ידיעה מודיעינית. (6

רכב המוביל מיכל בו חומרים מסוכנים, אשר ממוקם/הגיע למוסד ללא הודעה מראש  (5

 ו/או שלגביו אין סבירות הגעה/חניה.

 ריח חריג של חומרים דליקים ומגבירי פיצוץ כגון: סולר, דלק, גז וכדומה. (7

 דנית, רכב חדש עם מס' ישן, סימניי כגון: מספרים ששונו יחריגה בלוחיות הרישו (8

 החלפת לוחיות, אי  התאמה בין הלוחיות הקדמיות והאחוריות, חוסר בלוחית וכדומה.

 סימני זיוף/שינויים/מחיקת תיעוד/העדר טופס ואו תעודת משלוח וכדו'. (9

 כל רכב שהתברר בבדיקה כי הינו רכב גנוב. (12

 תחושת בטן. (11

 

 סדר פעולות למאבטח –רחישי חירום ת .8

 ירי תלול מסלול .א

להיכנס למרחב מוגן ככל האפשר, , על המאבטח להשאיר את השער פתוח (1

 ובשאיפה להימצא במקום בו השער נצפה.

יש  לסייע לצוות המוסד ככל האפשר ובפרט בהכנסת התלמידים לתוך מבנה  (0

 המוסד.

 סריקה וחזרה לשגרת אבטחה. –בגמר האירוע  (6
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או כל חפץ  רקטה על הארץונמצאה במידה  ,התרחק מחפצים בלתי מזוהיםיש ל (5

 ולהודיע למשטרה במיידי.יש להרחיק סקרנים  בלתי מזוהה,

 

 רעידת אדמה  ב.

 על המאבטח לפתוח את שער הכניסה, ולצאת למרחב פתוח. (1

 יש לסייע לצוות המוסד ככל האפשר ובפרט בפינוי התלמידים לשטחים פתוחים. (0

סריקה )לאיתור פגיעה באבטחה( וחזרה לשגרת אבטחה בדגש על  –בגמר האירוע  (6

 מוכנות להגעת הורי התלמידים.

 במידה וקיימים ליקויים בטיחותיים יש לדווח מידית לגורם הרלוונטי. (5

 במידה וקיימים לכודים יש לסייע בחילוצם ככל האפשר תוך מתן עזרה רפואית. (6

 נוספות.היו מוכנים לרעידות  (5

 שריפה בבניין ג.

במקרה שפרצה שריפה, פעל בקור רוח, בשיקול דעת ועל פי הערכת המצב. ראשית  (1

 (.120יש להזעיק את שירותי  הכבאות וההצלה )חייג 

 פתח את שערי הכניסה למוסד. (0

נסה לכבות את האש מיד עם גילויה, באמצעים שלרשותך )מטפה, גלגלון מים,  (6

 ט רטוב, או כל אמצעי אחר מתאים(.דלי מים, סמרטו

 היזהר! אל תתיז מים לעבר ציוד חשמלי ומערכת החשמל. (5

 הרחק מאזור שריפה חומרים וציוד העלולים לגרום להתפשטות השריפה. (6

 סייע ככל האפשר לסגל המוסד בטיפול בשריפה. (5
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 עם חברת אבטחה חובות הרשות במסגרת התקשרות – 'זפרק  
  

 ערכות לפתיחת שנת הלימודים  יחובות כלליות במסגרת ההתקשרות והה .1

 חובות הרשות:  .א

 
אחריות ישירה המקומית נושאת ברשות ה, 1975משנת  910בהתאם להחלטת ממשלה  (1

 לאבטחת מוסדות החינוך המוכרים על ידי משרד החינוך באמצעות קב"טי המוס''ח.

חלה חובה על הרשות לפעול  – נדרשת הצבת קב"ט מוס"ח /רשות מורשה ובעל הכשרה (0

העומד בקריטריונים שנקבעו ע"י מ"י/ חטיבת האבטחה, למינוי קצין ביטחון מוסמך 

ובעל  הכשרה ייעודית מאושרת מ''י לקב"טי מוסדות  ,אשר מונה  בוועדת מינוי ע''פ  דין

 חינוך.

בלת חלה חובה על הרשות לפעול לק – תיהתקשרות חוזית עם חברת אבטחה מורש (6

דין, באמצעות כתיבה והפצת מכרז אבטחה כ מאושרתירותי אבטחה מחברת אבטחה ש

י אבטחה באמצעות מאבטחים התואם את דרישות משטרת ישראל וקבלת שירות

 בהתאם לדרישות המשטרה המפורטות במסמך זה., ומפקחים

חלה חובה על קב"ט מוסדות  - בחינת התאמת המועמדים לתפקיד אבטחה במוס''ח (5

נוך ברשות, לקיים הליך בדיקה וסינון מקדים למועמדים לתפקיד באבטחת מוס''ח החי

משטרת  אישורתוך עמידה בדרישות מ"י וקבלת  ,ולבצע בחינת התאמתם למשימה

 . )בהתאם למצוין בנספחים(היעדר עבירות מין ישראל ל

ים הפניית המועמדושא באחריות קב"ט המוס''ח ברשות נ – הפניית מועמדים להכשרה (6

,  דרישות מ''ילבכפוף ח, ם לתפקיד האבטחה במוס''שעברו בהצלחה את בחינת התאמת

 מ''י.ם אשר קיבל תו תקן לביצוע ההכשרה הנדרשת  בבית ספר  להכשרת מאבטחי

 לנהל מעקב אחר אחראיקב"ט המוס''ח ברשות  - ביצוע ריענונים למאבטחי מוס''ח (5

 אם לדרישות מ''י.ענונים למאבטחי מוסדות החינוך בהתיביצוע ר

פיקוח ובקרה למערך אבטחת  לבצעחלה חובה על הרשות  -שירותי פיקוח ובקרה  (7

העונה על דרישות  ,חיצונית לרשותה בלתי תלויה ובאמצעות  חבר ,מוסדות החינוך

 .משטרת ישראל 
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מוסדות החינוך פעמיים כלל ב מיגון חובת הרשות לביצוע סקר מרכיבי  – מיגוןמרכיבי  (8

)חליפת המיגון , על כלל  בזמן אמת במרכיבי המיגון ידי לכל ליקוי ין מענה מבשנה ומת

 .תנאיה המצטברים(

 תקינת מוסדות חינוך עדכנית ברשות (9

חלה חובה על קב"ט המוס''ח ברשות לוודא בכל זמן נתון הצבת מאבטחים על פי  (א

 -מוסד החינוכישינוי בולדווח על כל  מ' לבט"פשאושרו ע''י  תקני אבטחה

 . תלמידים מספרתיחה/סגירה/שינוי בפ

רע"ן אבטחה המלצת באמצעות תבוצע העברת בקשה לפתיחה / סגירת תקן אבטחה  (ב

ואושר על ידו כי המוסד עומד בקריטריונים  דקנבבוצע סיור בשטח, מחוזי לאחר ש

 שנקבעו.

 :והעברת דיווח שעות אבטחה במוס''חאישור  (12

במסגרת , בלבד שבוצעו בפועלהאבטחה הינה בעבור  שעות  ,לרשותהמימון העברת  (א

ובהתאם ללוח השנה המוסדי כפי שהוזן  של המוסד החינוכיהיומית זכאות שעות ה

בכפוף לדיווח שעות האבטחה במערכת משרד החינוך ע"י מנהלי המוסד החינוכי, 

 ו"שירת הסירנה".  ok2goקב"ט הרשות במערכת ואישורי  ok2goבאמצעות מערכת 

 במקרים הבאים: משרד לבט"פ להשתתפות במימון  איתלא תהא זכהרשות  (ב

 . שלא בוצעו בפועל  בעבור שעות אבטחה (1)

בהם לא התקיימו לימודים  ,שהוכרזו ע"י משרד החינוךימי שביתה  (0)

 במוס''ח.

עומדים  שאינםמאבטחים ע"י בעבור שעות אבטחה שבוצעו בפועל  (3)

 בדרישות מ"י .

בטחה ואישור קבלת מסמך דרישות משטרת הצהרת הרשות לעניין ההתקשרות עם חברות א .2

 ישראל

החתום בידי מנכ"ל הרשות / גזבר הרשות  ,חטיבת האבטחה מסמךלמ''י / הרשות תעביר   .א

 –בהתאם לנספח , משטרת ישראל לשנת הלימודיםהמאשר את קבלת מסמך דרישות 

 .בקשת הרשות לקישור חוזה אבטחה במוס''ח למערכת מ''י ""
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 : מסמך הבקשההנושאים שיפורטו ב .ב

 תאריך חתימת החוזה ומועד סיום.  (1

שמות חברות האבטחה עמן התקשרה הרשות בהתאם לדרישות מכרז האבטחה   (0

 ח."במוס

 חברות האבטחה. להרשות  בוצעה ההתקשרות ביןפיו , על ציון התעריף  (6

טופס בקשת הרשות  להעבירבמקרה של החלפת חברת אבטחה במהלך שנה"ל יש       .ג

התקשרות התחילת  ,חברת האבטחה החדשה טרם תחילת פעילותה בפועל להתקשרות עם

 . לחודש 0 -החל מ עימה תהא

העברת מסמך  חתום ע''י מנכ''ל הרשות ו/או גזבר הרשות "בקשת הרשות לקישור חוזה אבטחה  .3

לקישור הרשות למערכת המוס''ח  מהווה תנאי מחייב  כמצוין בנספח ט' במסמך זה,  "במוס''ח 

 לאבטחת מוסדות חינוך. משרד לבט"פ ת השתתפות במימון לשם קבל

תעריף המקסימום למימון פעילות האבטחה במוס"ח ברשויות, הנו התעריף שנקבע ע"י המשרד  .4

לבט"פ/ את"ב לשנת הלימודים.
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 לבט"פ מ' במימון וס''ח הקריטריונים להצבת מאבטח מ -' חפרק 

  3732החלטה   –א יהודי העקרונות להצבת מערך האבטחה במוס''ח במגזר הל .0

 (26.12.0211מיום   6768)סימוכין: החלטת ממשלה 

 

 סד"צ ואלימות נוך להתמודדות מול איומיבמסגרת הרחבת יעדי אבטחת מוסדות החי .א

מאבטחים לא חמושים במוסדות חינוך במגזר הלא יהודי בכפוף להחלטת ממשלה וצבו ה,

 .  0211מאוקטובר   6768

הצבת מאבטחים לא חמושים במוס''ח תקנים בלבד,  609אושרו על פי החלטת הממשלה  .ב

 תלוית תקציב. משרד לבט"פ ון במגזר הלא יהודי במימ

תיאום עם משרד בהינה במגזר הלא יהודי, אבטחה בהם תוצב , קביעת מוסדות החינוך .ג

לרשימת המוסדות שנקבעה על ידי משרד החינוך והועברה  החינוך ומשטרת ישראל, על פי

 למ"י.

 במוס''ח במגזר הלא יהודי: ' לבט"פבטח לא חמוש במימון מהצבת מאמ"י לדרישות  .ד

 . להערכת מצב אגף הביטחון במשרד החינוך התאםב, קיים צורך להצבת מאבטח (1

 :נתוני משרד החינוךל בהתאם ,תלמידים 122מעל לומדים ספר הבית ב (0

 . שנים 5-18גילאי התלמידים במוסד החינוכי הינם  (א

כר על ידי משרד החינוך ובעל רישיון הפעלה  וסמל מוסד רשמי של בית הספר מו (ב

 משרד החינוך.

 : ה בדרישות המיגון למוסד החינוכי עמיד (ג

 מ' ממדרך הקרקע . 0גדר היקפית בגובה  (1)

 .באמצעות מנעול וניתן לנעילהעם בריח שער כניסה ויציאה עשוי ברזל  (0)

)חובת הימצאות מפתח  למוסד החינוכי ושער החרום מנעול תקני לשער הכניסה (6)

 . סטר בידי המאבטח( אמ

 אמצעי קשר בין עמדת השמירה למזכירות ) קשר/אינטרקום/טלפון(. (5)

 הצבת עמדת שמירה תקנית למאבטח המוס''ח. (6)

 .משרד החינוך דרישות נוספות של משרד החינוך המפורטות בחוזר מנכ''ל (5)
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   1709החלטה  -העקרונות להצבת מערך האבטחה במוסדות חינוך .8

 ( .0226מדצמבר  5615והחלטת ממשלת ישראל מס'  1996מיוני  6719)סימוכין: החלטת ממשלה מס' 

נקבעות בהתאם לסוג הקריטריונים להצבת מאבטחים במוסדות החינוך ושעות הזכאות  .א

מיום ) 5615 -( ו1996)יוני  6719 ת ממשלהוהחלטהמוסד החינוכי, שנקבעו בהתאם ל

 זה.רוה"מ, משרד החינוך והמשרד לבט"פ לעניין סיכום מנכ"ל ( ו25.10.0226

 הינה תלוית תקציב.  משרד לבט"פם במוסדות חינוך במימון הצבת מאבטחי .ב

 : )מצטברים( מימון משרד לבט"פספר ב בבית הקריטריונים להצבת מאבטח .ג

 .קיומו של איום פח''ע (1

 קיים צורך מבצעי להצבת המאבטח. (0

 בית הספר עומד בקריטריונים הבאים: (6

ת הספר מוכר על ידי משרד החינוך ובעל רישיון הפעלה  וסמל מוסד רשמי של בי (א

 משרד החינוך.

 122ברשומות משרד החינוך לשנת הלימודים  הנוכחית רשומים בבית הספר מעל  (ב

 .בתי ספר לאוטיסטים וחנ"ש אשר יבחנו נקודתית( -)חריג לעניין זהתלמידים 

 .  שנים 5-18גילאי התלמידים במוסד החינוכי הינם  (ג

 : בית הספר עומד בדרישות האמצעים והמיגון למוסד החינוכי (ד

 מ' ממשטח הדריכה. 0גדר היקפית תקינה בגובה  (1)

 באמצעות מנעול.  וניתן לנעילהעם בריח שער כניסה ויציאה עשוי ברזל  (0)

)חובת הימצאות מפתח  למוסד החינוכי ושער החרום מנעול תקני לשער הכניסה (6)

 מסטר בידי המאבטח( 

 צבת עמדת שמירה תקנית למאבטח המוס''ח.ה (5)

 אמצעי קשר בין עמדת השמירה למזכירות ) קשר/אינטרקום/טלפון(. (6)

 דרישות נוספות של משרד החינוך כמפורט בחוזר מנכ''ל משרד החינוך.  (5)
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 : משרד לבט"פלדים במימון להצבת מאבטח בגני יעקרונות ה .3

ת בהתאם להחלט י הילדים גנלאבטחת  ע"י משרד לבט"פ משטרת ישראל מתוקצבת .א

 ולפיכך האבטחה הינה תלוית תקציב. 5615ממשלה 

ילדים  לרשויות  122המונים מעל  ,סל לאבטחת אשכולות גני ילדיםר מ' לבט"פ בעבר העבי .ב

 המקומיות ,  מתקציב שהתקבל כתרומה מאת הסוכנות היהודית.

 ,בטחת גני הילדיםהחליטה הסוכנות היהודית להפסיק את  המימון לא 0226החל משנת  .ג

לשמר את המצב הקיים ולהמשיך את אבטחת אשכולות הגנים  החליטה ממשלת ישראל

לפיכך האבטחה (, 5615כמצוין בהחלטת ממשלה  - 0226עד שנת ) להם הוקצו מאבטחים

ולא תינתן תוספת  שאובטחו בעבר בלבדהאזרחית בגני הילדים מוקצית לאשכולות גנים 

 ילדים חדשים.תקציב עבור גני תקינה ו

ברשות הינו בכפוף לעמידה  משרד לבט"פהמשך הצבת אבטחה בגני הילדים במימון  .ד

 : )מצטברות( בדרישות הבאות

 סמל מוסד רשמי של משרד החינוךבעל  ,אשכול גני הילדים  מוכר על ידי משרד החינוך (1

 .בתוקף בעל רישיון הפעלהו

 למוסד החינוכי ובהם:  אשכול גני הילדים  עומד בדרישות האמצעים והמיגון (0

 מ' ממשטח הדריכה. 0גדר היקפית תקינה בגובה  (א

 באמצעות מנעול.  וניתן לנעילהעם בריח שער כניסה ויציאה עשוי ברזל  (ב

)חובת הימצאות מפתח מסטר בידי  למוסד החינוכי מנעול תקני לשער הכניסה (ג
 המאבטח(. 

 הצבת עמדת שמירה תקנית למאבטח המוס''ח. (ד

 עמדת השמירה לכל כיתת גן ) קשר/אינטרקום/טלפון(.אמצעי קשר בין  (ה

 דרישות נוספות של משרד החינוך כמפורט בחוזר מנכ''ל משרד החינוך.  (ו

  מוס''ח הלא מאובטחב מדלגתהעקרונות להצבת אבטחה  .8

בהם מצאה מ"י צורך מבצעי ליישומה   רשויותמופעלת ב)אבטחה מדלגת( אבטחה ניידת  .א

מקדים וע"ב המרת תקנים קיימים או תקנים שאושרו בעבר  לאחר בחינה וביצוע פיילוט 

 לפעילות זו ע"י המשרד לבט"פ.

בשת''פ משרד החינוך ,  ,תפיסת האבטחהבהליכי בחינה משטרת ישראל תקיים מעת לעת  .ב

 הרשויות ומחוזות משטרת ישראל ובמסגרתה תיבחן הרחבת מערך האבטחה הניידת.

, מותנית בקבלת אישור וקביעת יחס ההמרה להדגיש כי המרת תקינה סטאטית למדלגת .ג

 מהמשרד לבט"פ.  



 

 

 

 , תלפיות, ירושלים7משטרת ישראל, רח' התנופה  –חטיבת האבטחה חוליית מוס"ח/ 
 111מתוך  36עמוד 

 

 

 

 

 

 

 בעלי תפקידים באבטחת המוס''ח  –' טפרק 

, אשר באופן ישיר חברת אבטחהעסיק ת שירותי האבטחהכי לשם ביצוע  תמתחייב רשותה .1

 כמפורט במסמך זה.מ"י דרישות העומדים בוכלל האמצעים, בעלי תפקידים  תספק לרשות

הציב במוס"ח מאבטחים במשך כל תקופת החוזה, למעט במקרים בהם ל תמתחייבהרשות  .2

)במקרים כאמור  המאבטחים נעדרים בשל מילואים, מחלה, חופשה, התפטרות ונסיבות כיוצ"ב

יוצבו מחליפים העומדים בכלל הפרמטרים המצוינים במסמך זה לעניין מאבטח חמוש/ מאבטח 

 .לא חמוש( 

, המוס"חקב"ט  , ע"יראיון אישיעבור יה, על יד המועסק חמוס" מאבטחכל כי  בתמתחייהרשות  .3

 טרום יציאתו של המאבטח לקורס.

כל המסמכים  החברה ברשות , כאשרחמפקח חברת האבטחה במוס" הרשות מחויבת בהעסקת .4

 הנדרשים על פי דרישות מ"י המופיעות במסמך זה.

בכתב, בצירוף וס"ח המלקבל את אישור קב"ט  ,במוס"ח מאבטח טרם הצבת תמתחייבהרשות  .5

, כמופיע בפרק הנספחים במסמך זה, לכל אחד אבטח / בודק ביטחוני טופס אישור קליטת מ

 מהעובדים המועסקים על ידו במסגרת החוזה.

ענון ברשות לקבל ילהכשרה / ר מוס"ח  מאבטח / בודק ביטחוני טרם שליחת בתמתחיי הרשות .6

ור קליטת מאבטח / בודק ביטחוני באבטחת בצירוף טופס איש בכתב,המוס"ח את אישור קב"ט 

 הלכל אחד מהעובדים המועסקים על ידמוס"ח ברשות, כמופיע בפרק הנספחים במסמך זה, 

 במסגרת החוזה.

למשטרת ישראל הזכות לעדכן את ההנחיות בכל זמן נתון בהתאם לשיקוליה המקצועיים  .7

 .והמבצעיים

 בעלי התפקידים באבטחת מוסדות החינוך הינם: .8

 )קורס מנהלי אבטחה(. ט מוס"חקב" .א

 .)מאבטח בסיסי(חמוש מאבטח  .ב

 .במגזר הלא יהודי )בודק ביטחוני( מאבטח לא חמוש .ג

 .מפקח חברת אבטחה .ד
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 תנאי הסף לבעלי התפקידים כפי שנקבעו על ידי משטרת ישראל: .9

 קב"ט מוס"ח  .א

ושרת , עבר הכשרה ייעודית מאאשר מונה בוועדת מינוי עפ"י  דיןמנהל ביטחון מוסמך  (1

ובתחום אחריותו  שמר על כשירות מבצעית ,משטרת ישראל לקב"טי מוסדות חינוך

 יישום האבטחה במוסדות החינוך ברשות.

 תנאי סף לקב"ט מוס"ח -הכשרה (2

 שנים ומעלה. 06-גיל , או תושב קבע בישראל ישראלי אזרח (א

בוגר קורס פיקודי בצבא הגנה לישראל/במשטרת ישראל/בשרות הביטחון הכללי/  (ב

 6בשירות בתי הסוהר/ביחידת הממונה לביטחון במערכת הביטחון/בעל ניסיון של 

שנים רצופות לפחות במהלך חמש השנים שקדמו להגשת הבקשה, בעיסוק בתחום 

 הביטחון או האבטחה, המכשיר אותו לדעת הקצין המוסמך לשמש כממונה ביטחון.

ה, מטעמים מיוחדים בעל תואר אקדמי, קצין מוסמך רשאי לפטור מועמד מתנאי ז (ג

שיירשמו, ובלבד שהוכח להנחת דעתו של הקצין המוסמך, כי לאור ניסיונו, הכשרתו 

 או השכלתו, הוא מתאים למלא את התפקיד אף שלא התקיים לגביו התנאי האמור.

המציא אישור מאת רופא מורשה בדבר כשירותו הרפואית ,לתפקיד אותו אמור  (ד

 ע"י השר לבט"פ מעת לעת.למלא ובהתאם לתקנות כפי שיקבעו 

 נקבעה התאמתו הביטחונית מקום שלמשרתו נקבע סיווג ביטחוני. (ה

משטרת ישראל אישרה כי אין מניעה, להסמיכו  מטעמים של שלום הציבור או  (ו

 בטחונו  לרבות מפאת עברו הפלילי.

 עומד בכלל התבחינים לקבלת רישיון לכלי ירייה. (ז

 ירות מין.המציא אישור משטרת ישראל על היעדר עב (ח

 מאבטח בסיסי .ב

והוא בעל  כמאבטח חמוש במוסד החינוכי לשמש  קב"ט המוס"ח ברשות מי שמונה ע"י  (1

כישורים והכשרה מתאימים , לפי הוראות חוק  סמכויות לשם  שמירה על  בטחון 

 .0226 -הציבור, התשס"ה
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 תנאי סף למאבטח בסיסי  –הכשרה  (2

 אזרח או תושב קבע בישראל. (א

 . רית ובעל יכולת קריאה, כתיבה ודיבור בשפה העבריתשולט בשפה העב (ב

המציא אישור מאת רופא מורשה בדבר כשירותו הרפואית ,לתפקיד אותו אמור  (ג

 למלא ובהתאם לתקנות כפי שיקבעו ע"י השר לבט"פ מעת לעת.

 נקבעה התאמתו הביטחונית מקום שלמשרתו נקבע סיווג ביטחוני. (ד

להסמיכו  מטעמים של שלום הציבור או משטרת ישראל אישרה כי אין מניעה,  (ה

 בטחונו  לרבות מפאת עברו הפלילי.

קיבל הכשרה מתאימה בתחום האבטחה ובתחום הסמכויות המסורות לו לפי חוק  (ו

בשים לב לסוג המקום שבו  0226-סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור, התשס"ה

 כויות אלה.יעשה שימוש בסמכויותיו בהתאם להסמכתו ולרבות השימוש בסמ

עפ"י תבחינים שנקבעו לרמה זו וכפי  /בחינה ארגומטרית,עבר בהצלחה בוחן כושר (ז

 שיעודכן מעת לעת על ידי משטרת ישראל.

-)ב( לחוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה, התשל"ב 18הוא בעל רישיון לפי סעיף  (ח

ו תעודת )ב( לחוק האמור או שהוא בעל רישיון א 19, או בעל אישור לפי סעיף 1970

 לחוק כלי הירייה. 5הרשאה לנשיאת כלי ירייה כאמור בסעיף 

שירת בצה"ל שירות צבאי מלא )תום שירות( ע"פ ההגדרות בחוק שירותי בטחון  (ט

חודש לפחות.  18או שירת במשטרת ישראל תקופה של  1985-)נוסח משולב( התשמ"ו

שה למשטרת סיים שרות בצבא זר בכפוף להגשת בקשומעלה, או  20רובאי רמת 

ישראל באמצעות קב"ט הרשות והמצאת מסמכים מקוריים על דבר שירותו 

 ובחתימת נוטריון בישראל. 

 תהליך קליטת מאבטח בסיסי לאבטחת מוס"ח ברשות–קליטה (3

 קליטת מאבטח חדש וקליטת מאבטח וותיק תעשה בהליך זהה. *                           

 'ח ברשותראיון קליטה למאבטח מוס'מקדים ל  (א

ברשויות קטנות  בהן אין קב"ט ;  קב''ט המוס''ח ברשות – גורם מורשה לביצוע (1)

 . , נדרש קב"ט הרשות לבצע את ראיון הקליטה ייעודי מוס''ח

 .המועמד לאבטחת המוס''ח לראיון הקב''טהתייצבות  (0)
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המועמד לאבטחת המוס''ח ברשות  יתייצב לראיון הקליטה אצל הקב"ט    - ליווי (6)

 ונוכחות  מפקח חברת האבטחה. בליווי

 הצגת מסמכים (5)

באחריות מפקח חברת האבטחה להציג לקב"ט  – שאלון חברת האבטחה (א)

המוס"ח ברשות את נתוני המועמד כפי שצויינו בשאלון חברת האבטחה 

 ולאחר שאושר בחברה בתום בחינה כוללת כמפורט בשאלון.

ני קב"ט הרשות באחריות מפקח חברת האבטחה להציג בפ - חוו"ד תפקודית (ב)

חוו''ד על תפקוד המאבטח בחברה האחרונה בה הועסק וזאת לאחר שבחן 

מול חברת האבטחה שבה הועסק המאבטח כי לא הודח או היה מעורב 

 באירועים חריגים / משמעתיים.

חתום ע"י  ,היעדר עבירות מיןמתוקף על מסמך  גתהצ -היעדר עבירות מין  (ג)

קב"ט המוס"ח יתייק את   (,ום הינתנותוקף האישור שנה מי) משטרת ישראל

המסמך בתיק המעקב האישי של המועמד, שיימצא בכל עת במשרד קב"ט 

 המוס"ח ברשות.

  ביצוע ראיון  –שלב ב'  (ב

על בסיס מסמך פורמט כמופיע  –ביצוע ראיון למועמד לאבטחה  במוס''ח ברשות 

 מסמך זה.בבפרק הנספחים 

 אבטחה במוס''ח ברשותאישור קליטה / אי קליטה  ל -שלב ג'  (ג

ולאחר בחינה כוללת של עמידה בתבחיני האבטחה במוס"ח  יציין  ןהריאיובתום  (1

 אי אישור . איון בסעיף אישור/יהקב''ט את החלטתו על גבי טופס הר

 כלל האישורים שיוצגו יתויקו על ידי קב''ט המוס''ח ברשות בתיק המועמד.  (0

התבחינים העונה לכל  ,ראוי במקרה שבו הקב''ט התרשם כי מדובר במועמד (6

מועמד לאבטחת המוס"ח כ שיבוצו והחליט  לאשרדרישות האבטחה במוס''ח ו

 יפעל לזימונו לבית ספר להכשרה : ,ברשות

מאבטח " קורס מאבטחים ברמת הכשרה של יציאה ל – מועמד ללא הכשרה (א)

 כפי שתאושר על ידי מ"י. "בסיסי

 ני התנאים הבאים: בתנאי שעומד בש - מועמד שהוא מאבטח פעיל (ב)
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עומד בתבחינים ועבר ראיון קב"ט לשמש כמאבטח מוס"ח ברשות  (1)

מאבטח "הכשרה של  בהתאם לפורמט וברשותו אישור כתוב על מעבר 

 . כפי שאושרה על ידי מ"י "בסיסי

ענון יענון בטווח של עד חצי שנה ובתנאי שהוצג אישור מעבר הריעבר ר (0)

 .מד ברשותתויק בתיק המוע ,בפני הקב''ט והעתק

 ענון יהוצאת טופס הזמנת הכשרה /ר -שלב ד'  (ד

ענון למועמדים יבאחריות חברת האבטחה להוציא טופס הזמנת הכשרה / ר (1

בתחומה על בסיס מסמך פורמט כמופיע בפרק הנספחים למסמך זה ובכפוף 

 לאישור קב"ט.

ענון יצורף טופס קליטה וראיון אישי למועמד ילכל מועמד לביצוע הכשרה / ר (2

ענון חתום ומאושר על ידי קב"ט המוס"ח ברשות וזאת על ילביצוע הכשרה / ר

 בסיס הפורמט המופיע בפרק הנספחים.

 ענוןיסיכום ההכשרה / ר - 'שלב ה (ה

בקורס סיים בהצלחה הכשרה ייעודית  - מעבר הכשרת מאבטח בסיסי בהצלחה (1

 וכפי שתעודכן מעת לעת. , כפי שתאושר ע"י מ"י"מאבטח בסיסי" ברמת

 ענון בן יום אחד.יחודשים ביצוע ר 5בכל  - ענוןיאימון ר (2

באחריות מפקח חברת האבטחה להעביר לקב"ט הרשות סיכום תוצאות  (3

 .ת מאבטחיםהכשרהמוסד לענון כפי שהועברו על ידי יההכשרה / ר

קב"ט הרשות בשיתוף מפקח חברת האבטחה יבצעו רישום ומעקב בתיקם האישי  (4

 ענון.יאת ההכשרה / הר של המועמדים שעברו בהצלחה

ת האבטחה יבצעו רישום ומעקב בתיק האישי קב"ט הרשות בשיתוף מפקח חבר (5

ענון / ילהכשרה / ר ולהוצאת ענון ויפעליבהכשרה / בר שנכשל מועמדכל של 

, בפרק זמן כפי שנקבע בהנחיות חטיבת האבטחה / מדור נכשל הייעודי בו לחלק

להדגיש כי מועמד שנמצא בהכשרה ) הכשרות במ"י וכפי שיעודכן מעת לעת

 .במסגרת קורס בסיסי  ונכשל, חל איסור על שילובו במערך האבטחה במוס"ח(
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 הנפקת תיעוד למאבטח מוס"ח ברשות –שלב ו'  (ו

ת תעודפנקס מעקב כשירות למאבטח ובתום ההכשרה, הנפקת  -מועמד חדש  (1

נת הכשרה באחריות בית הספר להכשרה בכפוף להזמ סמכויות למאבטח מוס"ח,

 ואישור קליטה של קב"ט הרשות.

חתימה על פנקס ענון, יבתום הר -ענון ימאבטח חדש ברשות )פעיל( הנדרש בר (2

 ת סמכויות בהתאם לתוקף התעודה, הנפקת תעודהכשירות למאבטח מוס"ח ו

ואישור קליטה של   , ראיוןענוןיבאחריות בית הספר להכשרה בכפוף להזמנת ר

 קב"ט הרשות.

 – ענוןיל ברמת בסיסי ומעלה ששמר על כשירות ואינו נדרש ברמאבטח פעי (3

בכפוף ובאחריות בית הספר להכשרה  ת סמכויות למאבטח מוס"ח,הנפקת תעוד

קליטה לאבטחת מוס"ח ברשות החתום על ידי קב"ט המוס"ח ראיון ו לאישור

 ברשות בלבד )ברשויות קטנות קב"ט הרשות(.

טחת מוס"ח ברשות על ידי הקב"ט לבית העברת טופס ראיון וקליטת מועמד לאב (ז

תבוצע בתנאי שמולאו כל התנאים לעיל ובחתימתו ובאישורו של  ,הספר להכשרה

 קב"ט המוס"ח ברשות.

פנקס להנפקת  הינו תנאי מחייב החתום בידי הקב"טטופס הריאיון והקליטה  (ח

המוסד להכשרת מאבטח מוס"ח על ידי סמכויות לתעודת שמירת כשירות ו

 .מאבטחים

 בודק ביטחוני לא חמוש"שומר"  .ג

לעניין שמירה על  לשמש כאחראי קב"ט/ קב"ח המוס"ח ברשותמי שמונה ע"י  (0

והוא בעל כישורים והכשרה במוסד החינוכי שלום הציבור והסדר הציבורי, 

-מתאימים, לפי הוראות חוק  סמכויות לשם שמירה על  בטחון הציבור, התשס"ה

0226.  

הגדיר משרד וני לא חמוש תתבצע במוסדות חינוך בהם הצבת בודק ביטח  - הצבה (0

 התאם להערכת מצב עיתית.  באת הצורך בהצבתו ו החינוך 

  :תנאי סף לבודק ביטחוני לא חמוש (6

 אזרח או תושב קבע בישראל. (א
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 שולט בשפה העברית ובעל יכולת קריאה כתיבה ודיבור השפה העברית. (ב

רפואית, לתפקיד אותו אמור המציא אישור מאת רופא מורשה בדבר כשירותו ה (ג

 למלא ובהתאם לתקנות כפי שיקבעו ע"י השר לבט"פ מעת לעת.

 נקבעה התאמתו הביטחונית מקום שלמשרתו נקבע סיווג ביטחוני. (ד

משטרת ישראל אישרה כי אין מניעה , להסמיכו  מטעמים של שלום הציבור או  (ה

 בטחונו  לרבות מפאת עברו הפלילי.

תחום האבטחה ובתחום הסמכויות המסורות לו הוא קיבל הכשרה מתאימה ב (ו

בשים לב  0226-לפי חוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור, התשס"ה

לסוג המקום שבו יעשה שימוש בסמכויותיו בהתאם להסמכתו ולרבות השימוש 

 בסמכויות אלה.

 תהליך קליטת בודק ביטחוני לא חמוש לאבטחת מוס"ח ברשות –קליטה  (8

 בודק ביטחוני חדש וקליטת בודק ביטחוני וותיק תעשה בהליך זהה. קליטת         
 

 מקדים לראיון קליטה לבודק ביטחוני במוס''ח ברשות -שלב א'  (1

 חברשויות בהן אין קב" קב''ח המוס''ח ברשות.קב"ט/  – גורם מורשה לביצוע (א

, האחריות לביצוע התהליך תחול על הקב''ט ולנושא מוס''ח וקיים מינוי  קב"ט

 ה ההנחיות לקב''חים זהות להנחיות לקב"ט .ז

 חט/ קב"התייצבות המועמד לאבטחת המוס''ח לראיון בפני הקב'' (ב

הקב"ח / בפני ת המוס''ח ברשות  יתייצב לראיון קליטה המועמד לאבטח   -ליווי  (ג

 קב"ט בליווי ובנוכחות  מפקח חברת האבטחה.

 :הצגת מסמכים (ד

רת האבטחה להציג לקב''ח  באחריות מפקח חב – שאלון חברת האבטחה (1)

ברשות את נתוני המועמד כפי שצוינו בשאלון חברת האבטחה ולאחר שאושר 

 בחברה בתום בחינה כוללת כמפורט בשאלון.

באחריות מפקח חברת האבטחה להציג בפני קב"ח הרשות  -חוו"ד תפקודית  (0)

חוו''ד על תפקוד המועמד לתפקיד בודק ביטחוני בחברה האחרונה בה הועסק 

זאת לאחר שבחן מול חברת האבטחה שבה הועסק כי לא הודח או היה ו

 מעורב באירועים חריגים / משמעתיים.
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 "י:הציג מסמך היעדר עבירות מין חתום ע"י מ - היעדר עבירות מין (3)

 הבודק הביטחוני הגיש לקב"ח הרשות מסמך העדר עבירות מין חתום ע"י   (א)

 מ"י כמתחייב בחוק. 

את המסמך בתיק המעקב האישי של המועמד,  קב"ח הרשות פעל לתייק (ב)

 שיימצא בכל עת במשרד קב"ח הרשות.

על בסיס מסמך  –ביצוע ראיון למועמד לאבטחה  במוס''ח ברשות  -שלב ב'  (ה

 פורמט כמופיע בפרק הנספחים למסמך זה.

 אישור קליטה / אי קליטה  לאבטחה במוס''ח ברשות -שלב ג'  (ו

של עמידה בתבחיני האבטחה במוס"ח  איון ולאחר בחינה כוללת יבתום הר (1

איון בסעיף אישור/אי יח את החלטתו על גבי טופס הרט/ קב"יציין הקב''

 אישור.

קב''ח הרשות בתיק קב"ט/ האישורים  יתויקו על ידי הטפסים וכלל  (0

 המועמד. 

קב''ח התרשם כי מדובר במועמד ראוי העונה לכל קב"ט/ במקרה שבו ה (6

את שיבוץ המועמד לאבטחת  ליט  לאשרוהחדרישות האבטחה במוס''ח 

 המוס"ח ברשות יפעל לזימונו לבית ספר להכשרה להסדרת הקליטה:

 יציאה להכשרת בודק ביטחוני. – מועמד ללא הכשרה (א)

 בתנאי שעומד בשני התנאים הבאים:  - מועמד שהוא בודק ביטחוני פעיל (ב)

וס"ח עומד בתבחינים ועבר ראיון קב"ט/ קב"ח לשמש כבודק ביטחוני  במ (1)

בודק הכשרה של  ברשות בהתאם לפורמט וברשותו אישור כתוב על מעבר 

 . ימים כפי שאושרה על ידי מ"י 5בת  ביטחוני

ענון יענון בטווח של עד חצי שנה ובתנאי שהוצג אישור מעבר הריעבר ר (0)

 .בפני הקב''ט והעתק תויק בתיק המועמד ברשות

 הוצאת טופס הזמנת הכשרה /רענון  -שלב ד'  (א
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ענון ירוציא טופס הזמנת הכשרה/לה אבטחהחברת ההרשות/ריות באח (1

למועמדים בתחומה על בסיס מסמך פורמט כמופיע בפרק הנספחים למסמך זה 

 ובכפוף לאישור קב"ט.

ענון יצורף טופס קליטה וראיון אישי למועמד ירלכל מועמד לביצוע הכשרה/ (2

ברשות וזאת  קב"ט/ענון חתום ומאושר על ידי קב"ח המוס"חילביצוע הכשרה / ר

 על בסיס הפורמט המופיע בפרק הנספחים.

 ענוןיסיכום ההכשרה / ר -שלב ה  (ב

ימים   5סיים בהצלחה הכשרה ייעודית, בת  -  מעבר הכשרת בודק ביטחוני (1

 לבודק ביטחוני, כפי שתאושר ע"י מ"י וכפי שתעודכן מעת לעת.

 ענון בן יום אחד.יחודשים ביצוע ר 5בכל  - ענוןיאימון ר (2

קב"ח הרשות סיכום תוצאות קב"ט/ באחריות מפקח חברת האבטחה להעביר ל (3

 ענון כפי שהועברו על ידי בית הספר להכשרה.יההכשרה / ר

קב"ח הרשות בשיתוף מפקח חברת האבטחה יבצעו רישום ומעקב בתיקם קב"ט/  (4

 ענון.יהאישי של המועמדים שעברו בהצלחה את ההכשרה / הר

מפקח חברת האבטחה יבצעו רישום ומעקב בתיקם  הרשות בשיתוף חקב"קב"ט/  (5

ענון ויפעלו להוצאתם להכשרה / יבהכשרה / בר שנכשלוהאישי של המועמדים 

ענון / לחלק הייעודי בו נכשלו, בפרק זמן כפי שנקבע בהנחיות חטיבת האבטחה יר

)להדגיש כי מועמד שנמצא  וכפי שיעודכן מעת לעת / מדור הכשרות במ"י

חל איסור על שילובו במערך  ונכשל,קורס בודק ביטחוני   בהכשרה במסגרת

 .האבטחה במוס"ח(

 הנפקת תיעוד לבודק ביטחוני לא חמוש במוס"ח ברשות –שלב ו'  (ג

ת תעודפנקס מעקב כשירות למאבטח ובתום ההכשרה, הנפקת  - מועמד חדש (1)

באחריות בית הספר  סמכויות למאבטח מוס"ח )בודק ביטחוני במוס"ח(,

 הרשות. חקב"קב"ט/ פוף להזמנת הכשרה ואישור קליטה של להכשרה בכ

חתימה על ענון, יבתום הר -ענון יחדש ברשות )פעיל( הנדרש בר בודק ביטחוני (0)

ת הנפקת תעודו  פנקס מעקב כשירות למאבטח מוס"ח )בודק ביטחוני במוס"ח(,

באחריות בית הספר להכשרה בכפוף להזמנת  סמכויות בהתאם לתוקף התעודה. 

 הרשות. חקב"קב"ט/ קליטה של ראיון ונון  ואישור עיר
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הנפקת  – ענוןיפעיל ומעלה ששמר על כשירות ואינו נדרש ברבודק ביטחוני  (6)

באחריות בית הספר  ת סמכויות למאבטח מוס"ח )בודק ביטחוני במוס"ח(.תעוד

קליטה לאבטחת מוס"ח ברשות החתום על ידי ראיון ו בכפוף לאישורולהכשרה 

 המוס"ח ברשות בלבד )ברשויות קטנות קב"ט הרשות(. חקב"קב"ט/ 

  )בודק ביטחוני במוס"ח(, העברת טופס ראיון וקליטת מועמד לאבטחת מוס"ח (ד

תבוצע בתנאי שמולאו כל  ,לבית הספר להכשרה חקב"קב"ט/ ברשות על ידי ה

 המוס"ח ברשות. חקב"קב"ט/ התנאים לעיל ובחתימתו ובאישורו של 

פנקס הינו תנאי מחייב להנפקת  חקב"קב"ט/ החתום בידי ה טופס הריאיון והקליטה (ה

תעודת והנפקת  שמירת כשירות למאבטח לא חמוש )בודק ביטחוני במוס"ח(,

 על ידי בית הספר )בודק ביטחוני במוס"ח(, לא חמוש מאבטח מוס"חסמכויות ל

 להכשרה.

 מפקח חברת אבטחה במוסדות חינוך .ד

ידי קב"ט המוס''ח ברשות לשמש כממונה מי שמונה ע"י חברת האבטחה ואושר על  (1

לעמידה בתנאי החוזה לעניין עמידה בהנחיות  משטרת ישראל  ,מטעם החברה וכנציגה

 לאבטחת מוס"ח ברשות. 

)השתתפות המשרד לבט"פ/ מ"י  העל יד מנה מפקח שיועסקת המזמינההרשות   -הצבה  (8

 1מוס"ח ע"ב מפתח של משרד לבט"פ  לאבטחת הנקבע ע"י לעניין זה, מגולמת בתעריף ש

 .שעות אבטחה( 62שעת מפקח על כל 

 תפקיד מפקח מוס''ח:  (3

טרם הגשת מועמדים לאבטחה במוס''ח ברשות המזמינה , יבצע מפקח  – כוח אדם (א

חברת האבטחה במוס"ח את ההכנות המקדימות להליך קליטת מועמד לאבטחה 

צגת המסמכים במוס"ח ברשות לרבות בחינת שאלון המועמד לאבטחה וריכוז וה

 הנדרשים כמפורט במסמך זה ויהיה נוכח במעמד ראיון הקב"ט.

מפקח חברת האבטחה יקיים  – ראיון תקופתי למאבטחים / בודקים ביטחוניים (ב

 ראיון תקופתי לכל מאבטח / בודק ביטחוני שבתחום פיקוחו פעמיים בשנה לפחות:

ה ישני פעם אחת טרום פתיחת שנת הלימודים במהלך חופשת הקיץ ופעם (1)

 .21.26ועד  21.21במהלך שנת לימודים בין התאריכים 

יעביר המפקח דיווח להנהלת החברה  בכל ממצא חריג במהלך הריאיון (0)
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 ובמידת הצורך לקב"ט הרשות / גורמי מ"י / בעל הרישיון המיוחד / אחר. 

 

מפקח חברת האבטחה במוס''ח יפעל על פי תכנית עבודה והנחיות קב"ט   :הנחיה (ג

 ח ברשות , בהתאם להיקף המשרה. המוס''

חי של מאבט נוניםעריוהכשרות אחר ניהול פיקוח ומעקב  : כשירות מבצעית (ד

 בדגש על הנושאים הבאים:, המוס''ח והבודקים הביטחוניים

במסגרת ניהול , ענוןיעמידה במועדים שנקבעו ע"י מ"י לביצוע ר:  פיקוח כשירות (1)

 לדרישות מ"י.  מעקב  כתנאי להצבת המאבטח במוס"ח בהתאם

ענון בפנקס הכשירות יהמפקח יפקח על תיעוד ההכשרה / ר : פיקוח על תיעוד (2)

 המבצעית של מאבטח / בודק ביטחוני במוס"ח.

ענון, ינכשל ברכל המפקח יעדכן את קב"ט המוס"ח ברשות על  : ריענוןב םנכשלי (3)

יעמוד  יזמן את המאבטח / בודק ביטחוני לראיון בכתב ויבהיר בפניו כי באם לא

מדור הכשרות, לא תאושר ן בפרק הזמן כפי שנקבע ע"י מ"י /ענויבדרישות הר

 הצבתו כמאבטח / בודק ביטחוני במוסד חינוכי. 

מפקח חברת האבטחה יוודא   :התייצבות מאבטחים לפעילות האבטחה במוס''ח (ה

 ok2goמידי בוקר את התייצבות כלל המאבטחים במוס''ח לרבות דיווחים במערכת 

בהנחיות מ"י ויעדכן את קב"ט  כמתחייבוום פתיחת שערי המוסד החינוכי , טר

 . הרשות לעניין פערי התייצבות מאבטחים

  :תדרוך מאבטחים ובדיקת אמצעים והופעה (ו

המפקח יקיים תדרוך יומי למאבטחים שבמהלכו ידגיש את הנחיות האבטחה  (1)

שות ומשטרת ודגשים לביצוע המשימה כפי שיועברו על ידי קב"ט המוס''ח בר

 .)התדרוך היומי ניתן לביצוע גם באמצעות שיחה טלפונית( ישראל

יקיים המפקח תדריך פרטני לכל מאבטח במוסד החינוכי לרבות  אחת לשבוע (0)

שיופצו מעת לעת , מועד אישית , דגשים מתחקירי אירוע מפגש ברמת שיחה 

 ד החינוכי.אבטחת המוס"ח של המוסביצוע המפגש  יתועד על ידי המפקח ביומן 

לעמידה בדרישות  )את"ל( לבוש -תיעוד -ביקורת אמצעים :ביקורת למאבטחים (ז

 משטרת ישראל ומכרז האבטחה. 
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+ מינימום 12%)חובת  בכוח אדם הנדרשה הצבת עתודת אבטח: עתודת אבטחה (ח

 . תקינה ברשות(בעתודה בהתאם ל

    :פיקוח ובקרה על מערך האבטחה במוס''ח (ט

גורם מתאם בין חברת האבטחה לקב"ט הרשות וגורם המפקח יהווה  –תיאום  (1)

מתאם מול הנהלת המוסד החינוכי ורכז הביטחון הבית ספרי ומול גורמי 

 האבטחה / החירום וההצלה בתחום הרשות.  

מתן מענה אד הוק לכל בעיית מנהלה במערך האבטחה במוסדות  – מנהלה (0)

 החינוך .

 תנאי סף למפקח חברת אבטחה במוסדות החינוך (8

 זרח או תושב קבע בישראל.א (א

שנות לימוד במוסד חינוך מוכר כמשמעותו בחוק לימוד חובה  10בוגר לפחות  (ב

( או המציא אישור ממשרד החינוך, התרבות והספורט על השכלה 1959 -)התש"ט 

 כללית שוות ערך לכך.

שירת בצה"ל שירות צבאי מלא )תום שירות( ע"פ ההגדרות בחוק שירותי בטחון  (ג

חודש לפחות,  18או שירת במשטרת ישראל תקופה של  1985-לב( התשמ"ו)נוסח משו

ומעלה, או סיים  20רובאי  -ושוחרר בציון התנהגות טובה ומעלה. בעל תעודת לוחם

שרות בצבא זר ובכפוף להמצאת מסמכים מקוריים על דבר שירותו ובחתימת 

 נוטריון בישראל. 

  . כ/שב"קורס פיקודי בצה"ל / מ''י / שב''סבוגר  (1)

ברמה  שולט בשפה העברית ובעל יכולת קריאה, כתיבה ודיבור בשפה העברית (0)

 .טובה

המציא אישור מאת רופא מורשה בדבר כשירותו הרפואית ,לתפקיד אותו אמור  (6)

 למלא ובהתאם לתקנות כפי שיקבעו ע"י השר לבט"פ מעת לעת.

 נקבעה התאמתו הביטחונית למקום שלמשרתו נקבע סיווג ביטחוני. (5)

ת ישראל אישרה כי אין מניעה , להסמיכו  מטעמים של שלום הציבור או משטר (6)

 בטחונו  לרבות מפאת עברו הפלילי.
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הוא קיבל הכשרה מתאימה בתחום האבטחה ובתחום הסמכויות המסורות לו  (5)

בשים לב לסוג  0226-לפי חוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור, התשס"ה

ו בהתאם להסמכתו ולרבות השימוש המקום שבו יעשה שימוש בסמכויותי

 בסמכויות אלה.

)ב( לחוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה,  18הוא בעל רישיון לפי סעיף  (7)

)ב( לחוק האמור או שהוא בעל רישיון  19, או בעל אישור לפי סעיף 1970-התשל"ב

 לחוק כלי הירייה. 5או תעודת הרשאה לנשיאת כלי ירייה כאמור בסעיף 

 היעדר עבירות מין כמצוין בחוק.  בעל אישור על (8)

 תהליך קליטת  מפקח חברת אבטחה ברשות ע"י קב"ט המוס"ח ברשות–קליטה  (1

וע על ידי מ"י כתנאי לביצהוגדרה למפקח מוסדות חינוך כפי שייעודית הכשרה ביצוע  (א

 .תפקיד מפקח חברת אבטחה במוס"ח

 ן:מהרשימה כדלקמ לפחות אחתהכשרה נדרשת למפקח תהיה   –הכשרה  (ב

בוגר קורס מאבטח בסיסי ומעלה ובתנאי שעסק בתחום אבטחת מוסדות החינוך  (1)

 שנים.  6מעל 

 בוגר קורס מנהלי אבטחה מונחה מ"י. (2)

 בוגר קורס אחמ"שים מונחה מ"י. (3)

עבר ראיון על ידי קב"ט הרשות המאשר את קבלתו לעבודה כמפקח חברת האבטחה  (ג

 לאבטחת מוסדות החינוך ברשות.

 .הציג מסמך היעדר עבירות מין חתום ע"י מ"י - היעדר עבירות מין (ד

המפקח הגיש לקב"ט המוס"ח ברשות מסמך העדר עבירות מין חתום ע"י מ"י  (1)

 כמתחייב בחוק. 

קב"ט המוס"ח יתייק את המסמך בתיק המעקב האישי של המפקח, שיימצא  (0)

 בכל עת במשרד קב"ט המוס"ח ברשות.
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 למערכות המחשובוהרשויות  האבטחה חברות לחיבור דרישות -' י פרק
 ok2go ו" שירת הסירנה"

 
 ""שירת הסירנה –מערכת מוסדות חינוך  .1

דיווח שעות אישור " מאפשרת גישה לקב"טי הרשויות לנושא שירת הסירנהמערכת " .א

בתחומם ובקשה לתשלום בגין כך בהתאם לזכאות  מערך אבטחת המוס''חשל אבטחה 

 .בפועל היומית שנקבעה ובכפוף לביצוע האבטחה 

כל שינוי בלוח שנה , בימי חופשות וחגים במוסד, יש לפעול מול מוקד מסגרות ארגוניות  .ב

 .276-09666606במשרד החינוך , מספר טלפון : 

 למשתמש מוגדר באמצעות מחשב המחובר לרשת האינטרנט. הינה מערכת לגישה ה .ג

 החיבור הינו באמצעות כרטיס חכם בהתאם להרשאה ייעודית. .ד

 רשת:חומרה נד .ה

 ומעלה.  windows7מחשב בעל מערכת הפעלה  (1

 ומעלה. 0226/0227/0212תוכנת אופיס  (2

 ומעלה. chromומעלה או דפדפן  explorer 11דפדפן   (3

 .USBחיבור  (4

 קורא כרטיסים חכמים המוכרים על ידי "תהילה". (5

 לפחות. 6Mחיבור אינטרנט במהירות  (6

ה ישנו צורך בהגדרת והתאמת קורא הכרטיסים ושינוי הגדרות הדפדפן. בנוסף לחומר (7

 יבוצעו  בסיוע  מרכז התמיכה של "תהילה".באם נדרש, פעולות אלו 

 .18-8888888או     0-211-811-181   "תהילה":טלפון של מרכז התמיכה  .ו

 

8. ok2go – מער(  על פי נתוני חברת כת התייצבות מאבטחי מוס''חok2go ) 

דיווח התייצבות וסיום ברות אבטחה וקב"טי הרשויות למאפשרת גישה לח ok2go מערכת .א

 .אישורםו פעילות של מאבטחי מוסדות החינוךשעות 
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 . 2609999992, 26-9029722בכל תקלה / בעיה יש לפנות למוקד במספרי הטלפון הבאים : .ב

משמש את רצ''ב דרישות הסף של המחשוב ה ok2goלצורך קבלת שירות מהיר של מערכת  .ג

 :https://www.clock2go.com/login.phpמשתמשי הקצה הגולשים לאתר השרות  

 :PCמאפייני מחשב   .ד

 www.ok2go.co.ilשירות, הדרכה ועדכונים שוטפים באתר החברה באינטרנט בכתובת: .ה

 

דיווח השעות  של חברת  ללא אישור הדיווחים במערכת "שירת הסירנה" ומערכת -הבהרה

ok2go  יש להקפיד על  להימנע ממצב זה,, לא יהיה ניתן לאשר תשלום לרשות. על מנת

הסטאטוס  רכאש האישור במערכות מדי חודש בחודשו במועדים כמצוין במסמך זה,

בהתאם יאושרו הדיווחים ע"י  חייב להיות אפס, על מנת שהדיווח יעבור במלואו, ok2goבדוח

 רו התשלומים לרשות.מ"י ויועב

 

 

 

 

  ומעלה 5שווה ערך לפנטיום  מעבד

  גיגה 0לפחות  זיכרון

 כרום הנו דפדפן  מועדף ומעלה 10גרסא  דפדפן  כרום

  ומעלה 8גרסא  דפדפן אקספלורר

Cookies מצב מאופשר  

Cache ב מאופשרמצ  

 לינק לבדיקה 0Mbpsלפחות  הורדה –רוחב פס גישה לאינטרנט  

http://speedtest.bezeqint.net/ 

  2.6Mbpsלפחות  העלאה –רוחב פס 
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 פיקוח ובקרה –י'אפרק 

 יקוח פ .1

משטרת ישראל יחד עם הגורמים הנוספים האחראיים עפ"י דין לאבטחת מוסדות חינוך  .א

 יפעלו לביצוע פיקוח ובקרה ליישום ההנחיות והוראות הדין לאבטחת מוס"ח. 

 : מערך אבטחה ורישוי משטרת ישראל  .ב

ויישום הנחיות חטיבת  האבטחה במוסדות חינוךהפיקוח והבקרה על ביצוע שירותי  (1

, משטרת ישראלקציני האבטחה והרישוי ורכזי המוס"ח בייעשה על ידי  האבטחה,

קב"ט הרשות המזמינה ונציגי החברה המנהלת / חברה לפיקוח ובקרה , משרד החינוך

 )ברשויות עצמאיות( אשר יהיו זכאים:

 ים ביטחוניים לא חמושים. המאבטחים / בודק הקב"טים/ לבדוק את כשירות (א

 לבדוק את בקיאות המאבטחים / בודקים ביטחוניים לא חמושים בנהלי המוס"ח (ב

 .ובסמכויות המוקנות למאבטחים על פי דין

 .של המאבטחים נשקבדיקת רישיונות כלי ה (ג

במוס"ח ופנקס מעקב כשירות  / בודק ביטחוניתעודת הסמכויות למאבטח בדיקת  (ד

 מבצעית.

ת כלי הירייה של מפקח חברת האבטחה במוס"ח, תעודת המפקח , בדיקת רישיונו (ה

 ופנקס מעקב כשירות מבצעית.

הימצאות האמצעים הנדרשים עפ"י  -לאבטחת מוס"חמדלגת בדיקת פעילות ניידת  (ו

דרישות מ"י, רישיונות כלי הירייה של המאבטחים בניידת האבטחה , תעודת 

 מבצעית.הסמכויות למאבטח הניידת ופנקס מעקב כשירות 

כהלכה את החוזה ואת הוראות והנחיות קב"ט  בצעהקבלן מ לוודא מול הקב"ט כי (ז

ה וברוח כיאות את התחייבויותיו כלפי החוזהרשות המזמינה ובאם הקבלן ממלא 

 .הנחיות משטרת ישראל

 .ok2goבדיקת התייצבות המאבטחים במערכת  (ח

 מתן קנסות במקרים של אי עמידה בדרישות משטרת ישראל. (ט
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ין בסמכויות הפיקוח המוקנות כאמור לעיל, בכל שימוש שיעשה בהם, כדי לשחרר את א .ג

בויותיו עפ"י החוזה או לצמצמן, או כדי להטיל חיימאחריותו והת /הרשות/הקב"טהקבלן

אחריות כלשהי על מ"י ו/או הרשות המזמינה ו/או על החברה המנהלת כלפי הקבלן ו/או 

 בלן ו/או תביעות שיוגשו על ידי צד שלישי.  אחרים בגין תביעות שיוגשו ע"י הק

 חברת פיקוח ובקרה .0

לרשויות שפועלות  מפקחי משכ"להפיקוח והבקרה באבטחת המוס''ח  ייעשו על ידי  .א

באמצעות משכ"ל. ברשויות שאינן פועלות באמצעות משכ"ל, הפיקוח והבקרה יבוצע ע"י 

ידי גורם מטעם מזמין השירות  ולא יבוצעו בשום מקרה על  חברה חיצונית למזמין השירות

 .האו גורם הקשור אלי

משרד החינוך רכש שירותי חברת פיקוח ובקרה חיצונית בשם "מרטנס הופמן", המחויבים  .ב

 לבצע פיקוח ובקרה אחר יישום הנחיות משטרת ישראל במוסדות החינוך ועל המאבטחים .

 .ח אדם ושירותיםוהחברה המפקחת לא תהיה חברת אבטחה או חברת כ .ג

 לחברת הפיקוח והבקרה יכולת לבצע פיקוח ובקרה בפריסה טריטוריאלית.   .ד

חברת הפיקוח והבקרה תבצע פיקוח ובקרה מבצעי בכפוף לדרישות מ"י לאבטחה במוס"ח  .ה

 באמצעות בקרים שאושרו על ידי משטרת ישראל והונפקה להם תעודת בקר באמצעות  מ''י.

בקרה לשמירת זכויות המאבטחים והבודקים פיקוח ובנוסף, חברת הפיקוח והבקרה תבצע  .ו

הביטחוניים במוס''ח עפ"י דין לרבות הפעלת מערך מפקחים ובודקי שכר והפעלת מוקד 

 זכויות עובדים או התקשרות עם מוקד כאמור.

לאחר יועברו  ממצאי הבקרותעיקרי ודו"חות הבקרה והפיקוח יהיו דו"חות ממוחשבים  .ז

 .  ו' מוס"ח בחטיבת האבטחהולח רשות קב"ט המוס"ח בל ביצוען

מ"י רשאית בהתאם לקביעתה ולאחר תיאום, לבצע תהליך פיקוח ובקרה באמצעות מפקחי  .ח

חברת משכ"ל ברשויות אשר אינן פועלות באמצעות מכרז משכ"ל, זאת  לצורך בחינת יישום 

מ"י והחוק לעניין ביצוע פעילות אבטחת המוס"ח ומרכיבי המיגון, תנאי העסקת  הנחיות

 שמירה על זכויותיהם. הו מאבטחיםה
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 דיווחי שעות נוכחות אבטחה במוסדות החינוך –ב'יפרק 

 ע"י מ"י. כת דיווח שעות כפי שנקבעדיווח שעות הנוכחות של מאבטחי מוס"ח יבוצע במער .1

תתבצע שירת הסירנה" למערכת מוס"ח " ok2goמערכת מהעברת נתוני שעות האבטחה  .0

  .אימות הנתונים בדו"ח עלהמוס"ח ברשות אישור קב"ט ובבממשק ישיר 

ובסיום פעילות האבטחה  המידי יום בתחילע"י המאבטח יבוצע הנו חובה ודיווח שעות נוכחות  .6

 .סד החינוכי ע"פ קוד האמצעי שניתן למוסדבמו

האבטחה , תבוצע בהתאם לשעות משרד לבט"פ השתתפות במימון אבטחת מוס"ח לרשויות ע"י .5

אושר ש ע"י מ"י לכל מוסד חינוכיהמאושרות  , היומיתהזכאות גרת שעות במס , שבוצעו בפועל

 .במערכת דיווח השעות ובתנאי כי דווחה ' לבט"פבמימון מ תקן אבטחהלו 

בהתאם להנחיות הרשות המזמינה הדיווח  תפעל לאכיפה יומית לאישור חברת האבטחה .6

,  ok2goשל חברת  האבטחה דכנו מעת לעת ,  במערכת דיווח שעותווהרשות המנהלת כפי שיע

 לכל חודש. 5עד ולא יאוחר מתאריך 

המאבטחים שאושרו ע"י חברת האבטחה  יבחן ויאשר את שעותקב"ט הרשות המזמינה,   .5

 .לכל חודש 12לא יאוחר מתאריך   ok2goבמערכת דיווח השעות 

כת ומער ok2goבמערכת  ע"י קב"ט הרשות המזמינה שעות פעילות המאבטחים לאחר אישור  .7

תפעל מ"י באמצעות חו' מוס"ח/ המחוזות לבחינה ואישור הדיווחים שדווחו , "שירת הסירנה"

 במערכת "שירת הסירנה" לצורך תשלום לרשות.

 שבוצעו בפועל לשעות האבטחההתשלום לרשויות בגין שעות האבטחה שדווחו, יהיה בכפוף  .8

וכן בהתאם לאחוז מימון במסגרת שעות הזכאות היומית שנקבעה ע"פ סוג המוסד החינוכי 

 ההשתתפות שנקבע לתקן האבטחה במוסד המאובטח. 

הנו אסור )אלא במקרים חריגים בלבד  ok2goלהדגיש כי דיווח שעות  ידני במערכת  -הערה .9

כדוגמת תקלה במערכת הדיווח( וכי באחריות הקב"ט לוודא טרם האישור במערכת "שירת 

לאחר  לא ניתן יהיה לבצע שינוייםלמערכת .  הסירנה" כי כלל דיווחי המאבטחים הועברו

אישור קב"ט על שעות הפעילות והבקשה לתשלום, אלא במקרים חריגים ובתנאי שטרם הועבר 

 תשלום לרשות מחשבות מ"י. 
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 דרישות משטרת ישראל / קנסות הפרות – גפרק י'
 

 

רת הנחיות שבגינן הפאי מילוי הנחיות משטרת ישראל לנושא אבטחת מוסדות חינוך משמעותו  .1

 )קנסות( על הרשות. סנקציות ניתן יהיה לפעול להטלת

בניכוי כל הסכומים שהרשות המזמינה ו/או החברה  ,ע"י הרשותלקבלן החשבונות ישולמו  .0

 בטבלת ההפרות במסמך זה וככל שיינתנו.  כמצויןהמנהלת זכאיות לנכות 

"ח / בודק ביטחוני / מפקח חלות על  מאבטח מוס ,ההפרות המופיעות בהתייחס למאבטח .6

 מוס"ח / אבטחה ניידת במוס"ח. 

דיווח למ''י על אי  ,חלה חובת דיווח לקב''ט הרשות ובהפרה חריגהכל מקרה של הפרה, ב .5

  . וכיוצא בזההתייצבויות, חימוש , משחק בנשק, נטישת משמרת 

המוס''ח לקצין  במקרים בהם עולה הצורך בערעור קב"ט המוס''ח לנושא מתן קנס , יפנה קב"ט .6

 הטריטוריאלי.האבטחה 

במידת הצורך ובמקרים בהם המענה שניתן לנושא ערר קנס לא סיפק את קב"ט המוס''ח , יפנה  .5

 קב"ט המוס''ח ברשות לר' ענף רישוי ואבטחה מחוזי ויערער בפניו.

ו רשאי קב"ט המוס''ח ברשות לערער בפני הרמה הארצית הממונה / ר' חו' מוס''ח בכל מקרה ב .7

וכל זאת בטרם הועבר תשלום  לא היה לשביעות רצונו 5ראה לנכון כי המענה שנתקבל בסעיף 

 . לרשות ע"י חשבות מ"י

באמצעות קיזוז שעות אבטחה מהשתתפות משטרת ישראל  ניתניםרצ"ב רשימת הקנסות ה .8

 :במימון אבטחת המוס''ח לרשות 
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 רשימת ההפרות והקנסות לצידן

 
 הקנס ה ההפר הנושא  מס"ד

 
 היעדרות/ .0

 אי התייצבות 
 אי הצבת מפקח חברת אבטחת מוס"ח ברשות בהתאם

 להיקף התקן 

 שעות 01

8. 
 
 

כשירות 
 מבצעית

 הצבת מאבטח שאינו בוגר הכשרה 

 מאושרת כנדרש בדרישות המשטרה

שעות ובחינת היבט   81
פלילי בעת נשיאת נשק 

 ענון תקףיללא ר
 שעות 01 ענון בתוקףימאבטח ללא ר

הצבת מאבטח שלא עבר הליך קליטה מאושר קב"ט 

 ברשות 

 ענון בתוקף ,י) לרבות בדיקת התאמה לקליטה , אישור הכשרה ור

 היעדר עבירות מין , הנפקת תעודת סמכויות (  

שעות ובחינת היבט  81
לעניין בדיקת  פלילי

 היעדר עבירות מין

חימוש  .3
 ואמצעים

 שעות  81 א נשקהצבת מאבטח עם הכשרה ולל
 והחלפה מיידית

 שעות  81 הצבת מאבטח עם נשק שאינו נשק ארגוני 
 ובחינת היבט פלילי

 המאבטח נושא נשק שלא תואם לרישיון 

 הארגוני אותו הוא נושא

ובחינת היבט שעות   81
 פלילי

 המאבטח נושא נשק שלא ביצע עליו מטווח

 

 שעות  1

 ן / חלוד הצבת מאבטח עם נשק לא תקי

 בהתאם לממצאי בבקרת גורם מוסמך שנקבע על ידי מ''י

 שעות  81

שעות לכל מחסנית  01 הצבת מאבטח עם כלי ירייה וללא מחסניות 
 חסרה

 הצבת מאבטח עם מחסנית פגומה/ מחסנית ריקה 

 /חוסר בכדורים.

 שעות 01

 אבטחה  כבלאבטחה ו/או  כבלהצבת מאבטח ללא 

 ןשלא בהתאם לתק

 שעות 8

 הצבת מאבטח ללא נרתיק לכלי ירייה

 

 שעות  1

 שעות 1 הצבת מאבטח ללא פונדה למחסניות כלי הירייה

 הצבת מאבטח ללא תרסיס פלפל ו/או הצבת מאבטח 

 ללא תרסיס פלפל בתוקף

 שעות  01

 שעות 01 הצבת מאבטח ללא אמצעי קשר

 ות  שע 01 הצבת מאבטח עם אמצעי קשר לא תקין
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 שעות  1 מאבטח ללא מדים של חברת האבטחה

 שעות 1 מאבטח בהופעה מרושלת ) גילוח , לבוש וכו'( 

הצבת מאבטח ללא כובע זיהוי "ביטחון" בצבע צהוב ו/או 

 שהמאבטח לא נושא על גופו את הכובע

 שעות   8

מאבטח עם חולצה ללא לוגו חברת האבטחה / מאבטח ללא 

 מכנסי דגמ"ח

 שעות 1

 שעות   1  / עם שרוכיםמאבטח ללא נעליים סגורות

 שעות 1 מאבטח ללא חגורה / חגורה שאינה מעור

 שעות 01 אי הנפקת יומן לאבטחת מוס"ח 

 שעות 01 יומן אבטחת מוס"ח שלא בהתאם לפורמט מ"י

  השע 0 יומן אבטחת מוס"ח שאינו כרוך

8. 
 
 
 
 
 
 
 

שעות ובחינת היבט   81 מכויות לא בתוקףנשיאת תעודת ס תיעוד
 פלילי

שעות ובחינת היבט   81 אי נשיאת תעודת סמכויות
 פלילי

שעות ובחינת היבט  81 אי נשיאת רישיון לנשיאת כלי ירייה ארגוני 
 פלילי

שעות ובחינת היבט  81 תעודת ההרשאה לכלי הירייה –אי נשיאת רישיון האקדח 
 פלילי 

 שעות 01 פנקס מעקב כשירות מבצעית  אי נשיאת

 שעות  8 פנקס מעקב כשירות מבצעית בלוי / שאינו קריא

 שעות 01 אי פתיחת תיק אישי למאבטח 

חוסר במסמך היעדר עבירות מין של המאבטח בתיק 

 האישי

 שעות ובחינת  81
 היבט פלילי

1
. 

 
 

 דיווחים
 
 

 ידי המאבטח אי העברת דיווח כניסה / יציאה יומי על 

   OK2GOבמערכת דיווח שעות נוכחות 

 למקרה ותשע 1

 שעות ובחינת   11 דיווח כוזב של שעות האבטחה במוס"ח
 היבט פלילי

 שעות 01 שעות נוכחות חודשי במוס"ח במועד  אישור אי 

8. 
 
 
 
 

 שעות למקרה  1 אי קיום תדריך יומי למאבטח ע"י מפקח חברת האבטחה  פיקוח ובקרה

אי קיום תדריך פרטני שבועי למאבטח ע"י מפקח חברת 

 האבטחה ותיעודו ביומן אבטחת המוס"ח

 שעות למקרה  1

 שעות  81 אי פיקוח על ביצוע הרענונים במועד הנדרש

בהתאם  ביצוע פיקוח ובקרה של מפקח חברת האבטחהאי 

 להנחיות מ"י

 שעות 81

 קרה באמצעות חברת אי ביצוע פיקוח וב -הפרת הרשות    

 פיקוח ובקרה חיצונית לרשות עפ"י הנחיות מ"י

שעות והתקשרות  81
פיקוח  חברת דית לימי

 ובקרה
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7. 
 
 
 
 
 

 הפרת 
 הנחיות

 ,שעות למקרה 81 הפקרת נשק
בחינת היבט פלילי 

עד  והרחקת המאבטח
 לשימוע

בחינת היבט  , שעות 81 משחק בנשק
 פלילי והדחה 

 ,  כגון אי ביצוע הוראות

 סריקות /  רישום ביומנים /  נעילת שער המוסד

 החינוכי  ע"י המאבטח

 שעות 01

 הכנסת אדם או רכב שלא נבדק כנדרש ובהתאם

 לנהלי האבטחה במוס''ח

 שעות 01

 חוסר ערנות של המאבטח

 )בגין כל פעולה שאינה נדרשת לביצוע התפקיד(

 שעות 01

 שעות  01 על כל אירוע חריג אי דיווח לקב"ט הרשות ולמ''י 
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 דפרק י'

 נספחים
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 עמודים הנושא הנספח נושא

 81 פתיחה באש כלפי אדם תוקף נספח א'  תרשימי זרימה

 80 פתיחה באש כלפי רכב מתפרץ נספח ב'

 88 שימוש בתרסיס פלפל נספח ג'

 83 קבלת הודעה אנונימית נספח ד'

 88 טופס ריכוז נתונים הודעה אנונימית ה' נספח

 81-78 דרישות אמצעים / תיעוד לבוש נספח ו' דרישות לוגיסטיות

תהליך קליטת מאבטח 
 מוסדות חינוך ברשות

 

 71-78 שאלון חברת אבטחה למועמד לתפקיד אבטחה במוס"ח 'זנספח 

טופס קליטת מועמד/ת לתפקיד אבטחה במוס"ח ע"י קב"ט  'חנספח 
 ס"ח / רשותמו

77-21 

 20 ענוןיטופס הזמנת הכשרה / ר 'טנספח 

 28-22 בקשה לקבלת אישור משטרה בנושא העדר עבירות מין הליך 'ינספח 

 29 טופס הצהרת סודיות י'אנספח 

תהליך קליטת מפקח 
חברת אבטחה לאבטחת 

 מוסדות חינוך ברשות

 טחה טופס קליטת מועמד לתפקיד מפקח/ת חברת אב נספח י'ב

 לאבטחת מוס"ח ברשות

91 

טופס בקשה להנפקת תעודה לבקר חברת פיקוח ובקרה  י'גנספח  פיקוח ובקרה
 במוס"ח

90 

קישור חברת האבטחה 
 למערכת מוס"ח מ"י

 98 טופס בקשת חברת האבטחה להנפקת כרטיס חכם י'דנספח 

 93 בקשת הרשות לקישור חוזה אבטחה במוס"ח למערכת מ"י 'ונספח ט

טופס בקשה לאישור חזרה לכשירות לאבטחת מוס"ח בשל אי  ט'זפח נס
 קיום מועד רענון במועד הנדרש  

98 

יומן הבקרה למאבטח 
 מוסדות חינוך

 'זנספח י

 

 91-99 מוסדות חינוך ב היומן אבטחפורמט ל

 ביקורת

 אבטחה במוס"ח

פורמט ביקורת מבצעית במוסדות חינוך ע"י מ"י/ קב"ט/  'חנספח י
 בקרמפקח/ 

011-018 

 טפסי הפעלה

 לניידת מוסדות חינוך

 י'טנספח 

  

 

 יומן בקרה ומעקב לניידת אבטחת מוס"ח הכולל:

 דו"ח בדיקת ציוד לניידת אבטחת מוס"ח 

 דו"ח הפעלה לניידת אבטחת מוסדות חינוך  

013-011 

 018  טופס פעילות פיקוח ובקרה ניידת אבטחה מדלגת  כ'נספח  

 017 ט רשימת טלפונים חיונייםפורמ א'כנספח  

 012 פורמט רשימת גננות/מנהלי מוסדות החינוך  כ'בנספח  

 019 דמ"צ/ אפיון לעמדה/ ביתן למאבטח במוסדות חינוך נספח כ'ג עמדת אבטחה

שעות אבטחה במימון 
 משרד לבט"פ

פילוח הזכאות היומית לשעות אבטחה בהתאם לסוג  נספח כ'ד
 המוסד החינוכי

 

001 

 000-008 המלצת קצין אבטחה מחוזי לתקן אבטחה חדש  נספח כ'ה קשה לתקן חדשב
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 -ספח א'נ

 לעבר אדם/תוקףפתיחה באש 

 בכל מקרה של סתירה גובר הנוהל על התרשים

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

ירי לעבר התוקף במטרה להפסיק 
 :האיוםאת 

 
  התוקף/יםזיהוי וודאי של. 

 .צמצום סיכון פגיעה באחר 

 .אזהרה 

 .ירי לכיוון פלג גוף תחתון 

  למרכז מסה.ירי 

 ת הירי מיד כשפסק הצורך קהפס
 בכך.

 
 
 

 .מניעת בריחת החשוד 
 .ביצוע חיפוש ובידוד 
 .הגשת טיפול רפואי 

 

 תנאים מצטברים לפתיחה באש

 קיים נשק 

  לתקוף כוונהקיימת 

 ת חיים סכנ 

 נדרשת פעולה מיידית 

  אין דרך אחרת למניעת

 הפגיעה

 

  

מתקיים ספק בדבר קיום 
 התנאים לפתיחה באש

 

 הזמת החשד, אישוש/
 הבא: במדרג לפעוליש 
 בצעקה מאובטחים פינוי 
 כריזה/אזהרהלחשוד פניה/ 
 בכח שימוש 
 בנשק איום 
 באוויר ירי 

 
 

במידה ובמהלך ביצוע 
התקיימו  ורגהטיפול המד

כל התנאים לפתיחה באש 
 לעבר תוקף
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 פתיחה באש כלפי רכב מתפרץ -נספח ב' 

 והל על התרשיםבכל מקרה של סתירה גובר הנ

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  התוקף.מניעת בריחת 
 ד.ביצוע חיפוש ובידו 
 .הגשת טיפול רפואי 

 

  ב במצב בודדלעבר גלגלי הרכמכוון ירי 

 ד כשפסק הצורך בכךית הירי מיקהפס 
  

 :לא הופסקה הסכנה/אין זמן לירי בגלגלים
 
 ירי מדויק לעבר נהג הרכב. 

 ת הירי מיד כשפסק הצורך בכך.קהפס 

 
באש לפי האמור לעיל, יש לשקול  קיימת סמכות לפתיחה גם כאשר

 נסיבות האירוע.ות בהתחשבאחרת, תוך בדרך  איוםה עיכובמניעת/
 

 
 

 כלי הרכב זוהה ככלי רכב מתפרץ, וזוהתה כוונת תקיפה. .0

 קיימת סכנת חיים למאובטחים. .8

 נדרשת פעולה מיידית למניעת סכנת חיים למאובטחים. .3

 ה למעט שימוש בכלי הירייהאין דרך אחרת למנוע את הפגיע .8
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 בסיס חוקי לשימוש בכוח

 -נספח ג' 

שימוש  בתרסיס פלפל

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 דגשים בשימוש בגז פלפל:

 מטרים. 5-אין להפעיל את התרסיס בטווח של פחות ממטר או יותר מ .א

 ון, ילדים קטנים וקשישים.חל איסור להשתמש בתרסיס כנגד נשים בהרי .ב

 לאחר ההשתלטות יש להרגיע את האדם ולהסביר לו כי ההשפעה חולפת מאליה )יש לצאת למקום מאוורר(. .ג

 במידה ויש החמרה יש לפנות לטיפול רפואי. .ד

 יש לשטוף ידיים טוב לאחר השימוש במיכל. .ה

 בגמר האירוע יש לתעד ולדווח על האירוע. .ו

 
 

 התקיפה מצדיקה הפעלת סמכות שימוש בכח

בהפעלת  :אזהרת האדם
חובה בעת  -סמכות חוקית

 במידה ואפשר –תקיפה 

להשתלט על האדם  לא ניתן
 ללא עימות פיזי ממשי

 הפעלת תרסיס האדם לא מפסיק התנהגותו

 נטרול האדם

 הפסקת השימוש בתרסיס

 השתלטות והזמנת משטרה

 תקיפה פיזית
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 סדר פעולות נדרש בקבלת הודעה אנונימית -פח ד' נס                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 המשך טיפול
בהתאם להנחיות 
 קב"ט הרשות ומ"י

 

 

 קבלת הודעה אנונימית 

 העברת דיווח

 ראשוני
 במידי

יחידה  -מ"י
 טריטוריאלית / חבלה

הנהלת המוסד החינוכי /  
 קב"ט הרשות/ מוקד 

  איתור ממצא חריג

ניהול האירוע  לא אותרו ממצאים
בהתאם לטבלת 

 המקרים והתגובות

המשך סריקות 
 נוספות במקביל

בחפץ טיפול חבלן 
 החשוד / מטען

מיצוי מירב הפרטים 
 ע"י מקבל ההודעה

החזרת המוסד 
 לשגרה באישור מ"י

 יקות  מתקןסר
 והגברת ערנות

תחקור הגורמים 
 הרלוונטיים
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 -נספח ה'
 טופס ריכוז נתונים בעת קבלת הודעה אנונימית

 
 להלן פירוט השאלות אותן יש לשאוף לתשאל את  מוסר ההודעה עד כמה שיתאפשר:

מן שנותר לתחילת האירוע. באיזו שעה חדר / הוכנס/ נכנס המטען / החשוד / אחר וז .1
____________________________________________ 

 מיקום המצאתו של המטען  _________________________________________ .0

  יאורו ) תחולה, מראה, גודל, צבע(באיזו אופן הוכנס/ חדר מטען החבלה/ החשוד למתקן/ למתחם ות .6
______________________________________ 

אור הרכב, האדם( יתאור מדויק של הגורם/היריב שבאמצעותו הוחדר מטען החבלה למתקן ) ת .5
________________________________________________________ 

 אור מטען החבלה / האמל"ח ) גודלו , צורתו, סוגו ( ________________________ית .6

שלט רחוק, ידני( / חשוד אור אופן הפעלת המטען ) שעון, יהאם ידוע ת .5
 מתאבד.____________________

 האם קיים יותר ממטען חבלה אחד במתקן כן / לא אם כן היכן _________________ .7

 מדוע מבוצע פעולת האיבה. .8

 זהות מוסר ההודעה:  .9
 ____________________שם______________________________________

 ________________________________טל'/פלא' _____________________
 ____כתובת מגורים _____________________________________________

 ____מהיכן מקיים את השיחה ______________________________________
 מין המדווח____________________________________________________

 _______________________________רך של המדווח_____________גיל המוע
 מוצאו העדתי של המדווח___________________________________________

 ך השיחה שהתקיימה עם מקבל ההודעה_______________________________מש

 : מהמודיעהערות/התרשמות מקבל ההודעה  .12

 __מבטא ____________________________________________________ .א

 __לחץ/רוגע _________________________________________________ .ב

 __רעשים סביבתיים ____________________________________________ .ג

 __טון דיבור _________________________________________________ .ד

 ע לזיהוי מתוך המתקן או מחוצה לו___________________________קולות רק .ה

 __רות נוספות ______________________________________________הע .ו

 __תאריך וזמן קבלת ההודעה __________________________________________ .11

 __שם מקבל ההודעה ________________________________________________ .10

 ___חתימת מקבל ההודעה ____________________________________________ .16
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 אמצעים / תיעוד / לבוש דרישות   -נספח ו' 

 אמצעים .0

 . בכפוף להנחיות אגף כלי ירייה במשרד לבט''פ  –כלי ירייה .א

הקבלן מתחייב להגיש לאגף כלי ירייה במשרד לבט"פ בקשה לרישיון נשק לכל הרשות/  (0

ן הפניית המאבטחים לביצוע הכשרה / ריענו טרםהמאבטחים המועסקים על ידו בחוזה, 

מאושר מ"י ולפעול בהתאם להנחיות אגף כלי ירייה בעניין ובהתאם  בבית ספר להכשרה

 להוראות כל דין.

והתקנות על פיו, לשאת נשק בבעלות  1959-מורשה לפי חוק כלי ירייה, תש"ט - הרשאה (8

 המשתתף.

 . )רשות/ קבלן( נושא אקדח בבעלות המשתתף -בעלות  (3

ענון יאותו סוג נשק שבו ביצע את ההכשרה / הרחימוש המאבטח בנשק יבוצע ב – חימוש (8

 ואשר בוצע בו ניסוי כלים.

את כלי הירייה יש לשאת כשהוא גלוי ונמצא בתוך נרתיק חגורה חיצונית, עם  –נשיאה  (1

 תפס שיבטיח את חיבור האקדח לחגורה ושרוך האבטחה לנשק המחובר לחגורת המכנס. 

 וחימושו נחיות לנושא אחסון כלי ירייהה (8

 ךערו וקיבל אישור ממשטרת ישראל ומן האגף לרישוי כלי ירייה, לפיו הינ לןהקב (א

כראוי לאיסופם ואחסנתם של כלי הירייה המשמשים לאבטחה, באמצעי אחסון 

המצויים בתחום הרשות המקומית אשר בה תתקיים האבטחה או במתקני חברת 

מקום אחר האבטחה עצמה, ובאופן שתמנע נשיאת כלי ירייה למרחב הביתי או ל

 שאינו יעד האבטחה או אמצעי האחסון כאמור. 

משטרת ישראל והאגף לכלי ירייה במשרד לבט"פ רשאים לעדכן את התקנות /  (ב

הנחיות לנושא כלי ירייה בכל זמן נתון בהתאם לשיקוליהם המקצועיים והמבצעיים 

 של מ"י. 

 באחריות חברת האבטחה ניפוק כדורים/ריענונם , בהתאם לצורך. (ג

מיום  91.182.088על פי נוהל חטיבת האבטחה / מדור הכשרות מס'  –לאקדח  מפרט (7

01.00.08 . 

  :דרישות כלי הירייה (א

 מ"מ ארוך19X9 (9 .)בקוטר אקדח חצי אוטומטי,  (1

הנשק ללא נצרה על הצינה, ניתן להשתמש באקדחים אשר תוכננו ללא נצרה )כגון  (0

 "גלוק" ודומיו( או באקדחים עם נצרה על הגוף.
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 מ"מ.  96לפחות   - רך קנהאו (6

 בהתאם יהיה הכדורים' מס, לפחות כדורים 16 של  בקיבולת מחסנית בעל (5

 .ארגוני נשק כלי לנשיאת ברישיון למופיע

 קיים לפחות אחד מהאישורים הבאים: – אישור כלי הירייה (6

 (., צה"ל, שב"כ, שב"ס, מלמ"באושר לשימוש ע"י גוף ממלכתי במדינה )מ"י (א)

)התקן הצבאי  MIL STDצהרת יצרן כי האקדח עומד בתקן הוצגה לגביו ה (ב)

)תקן מכון המחקר של משרד  NIJ)תקן נאט"ו( או  STANAGהאמריקני(, 

 המשפטים האמריקני לאקדחים לשימוש כוחות בטחון(.

יישום הנחיות לנושא מצב המחסנית בכלי הירייה בהתאם , מחסניות חובה 0 -מחסניות  (2

   עת לעת.מ להנחיות מ''י כפי שיופצו

 שתחובר לחגורת המכנס. אחת לפחות תקנית לאחסון מחסנית:פונדה למחסניות  (9

לפתיחה מהירה או סגר  thumb breakנרתיק תואם לאקדח עם סגר  –נרתיק לאקדח   (01

מ"מ  6ס"מ לפחות ובעובי של  6ברוחב של  ר, שיחובר לחגורת עו ,לפתיחה מהירה פובוס

 לפחות.

 .88.18.03מתאריך  028/8108פרט מ"י / מדור חימוש עפ"י מ –אבטחה לאקדח  כבל .ב

 פירוט סוגי האקדחים להם יתאים כבל  האבטחה. (0

 מ"מ יריחו דגמים: רגיל, בייבי, בינוני: מתכת / פולימרי. 9אקדח  (א

 .05, 19, 17מ"מ גלוק מהדגמים  9אקדחי  (ב

 אקדחים אחרים בהם ניתן לחבר טבעת ברזל לעקב הקת. (ג

חומר המותאם למבנה האקדחים למטרת אבטחתו של   יהיה עשוי -כבל האבטחה  (א

  האקדח מפני חטיפה. כבל האבטחה יענה לדרישות הטכניות הבאות:

בביצועיו המצופה ה ערך כבל אבטחה ספירלי גמיש עשוי מסיבי  קוולר או שוו (1)

בחומר פולימרי, מכיל שתי לולאות מחוברות לקצותיו עם מהדקי פלדה ובנוסף 

 בעת הברזל באקדח.תפס פלדה המתחבר לט
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 אורך של כבל האבטחה:  (0)

 ס"מ.  62במצב מכווץ: מקסימום   (א)

 ס"מ. 152  -+ 12במצב מתוח:  (ב)

 מ"מ. 10 -+1מ"מ  קוטר הסליל:   5 -+1קוטר:  קוטר החוט:  (ג)

 הרכבה/הסרה: (8

 הכבל יורכב בקלות באמצעות תפס על טבעת/חח המחוברת לקצה קת האקדח. (א

 בת בקצה קת האקדח.הכבל יוסר בקלות מהטבעת/חח המורכ (ב

 הכבל יורכב בקלות על חגורת המאבטח באמצעות לולאה. (ג

 ס"מ. 8-+1רוחב הלולאה לחגורה:    (ד

 .המאבטח הכבל יוסר בקלות מחגורת (ה

לולאות הכבל: לולאות הכבל תהיינה מאובטחות לכבל באופן אשר ימנע מצב בו  (ו

 .7תנותקנה הלולאות מהכבל בהפעלת כוח  כמפורט בסעיף 

ה יהיה חזק מכנית ויעמוד בכוח משיכה/ תלישה מהחגורה או מתפס כבל האבטח (6

 .האקדח

, התפס אבזם המחובר לאקדח לא ישבור מטה  7ן בסעיף בהתאם למצויבמשיכה חזקה,  (5

יתלש מכבל  יאת תפס/טבעת  קת האקדח בנקודת החיבור לאקדח, וכמו כן התפס לא 

 האבטחה עצמו, או מתפס האבטחה/טבעת האקדח.

ח  ויבור לחגורה ולאקדח לא תיתלש  ולא תיקרע את החגורה בזמן משיכה בכלולאת הח (6

 .7המפורט בסעיף 

 חוזק השרוך לקריעה בדקה ניוטון: (5

 .לפחות DAN 82: עצמו הספירלי הכבל של קריעה עומס        (א

 .לפחותDAN  52: האקדח לקת התפס של קריעה עומס        (ב

 .לפחות DAN 62: הלולאות של קריעה עומס         (ג

 פלפל תרסיס .ג

 כל מאבטח וכל בודק ביטחוני במוס"ח מחויב בהכשרה ובנשיאה של תרסיס פלפל תקני (0

 .ובתוקף
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 גרם )בבעלות הקבלן( 66בתכולה של  SABRE REDמסוג יהיה אישי הפלפל התרסיס  (8

. מובהר בזאת כי חל איסור לשימוש בתרסיס פלפל ללא הכשרה או אחר שאושר ע"י מ"י

 ענון אחת לשנה.יהספר להכשרה מונחה מ"י וביצוע רייעודית בבתי 

 נשיאת תרסיס הפלפל בתוך נרתיק ייעודי המחוברת לתפס חגורת המכנס של המאבטח. (3

 מצעי קשרא .ד

 אמצעי הקשר יצויד באמצעי קשר בבעלות הקבלן. – מאבטח במוס"ח / בודק ביטחוני (1

הנהלת המוסד מפקח חברת האבטחה, קב"ט הרשות וגורמים הבאים: מקושר ל יהיה

החינוכי. האמצעי יאפשר קשר עם מוקדי החירום וההצלה ובהם משטרה, מד"א, כב"ה, 

 . ok2goוכן לדיווח שעות נוכחות באמצעות מערכת  מוקד עירוני / אחר

מאבטח במשימת אבטחה ניידת במוס"ח  –סייר באבטחת מוס"ח באבטחה ניידת   (2

ותומך באפליקציית דיווח שעות   GPSבבעלות הקבלן הכולל  באמצעי קשר  יצויד

מפקח חב' האבטחה, קב"ט  עם האמצעי יאפשר קשר נוכחות של מאבטחי המוס"ח.

עם מוקדי החירום וההצלה ובהם משטרה, מד"א, כב"ה, מוקד הרשות, הנהלת המוסד ו

 עירוני / אחר.

באמצעי קשר יצויד  , באבטחת מוס"ח, מפקח חברת האבטחה – פקח חברת האבטחהמ (3

דיווח שעות נוכחות של מאבטחי המוס"ח. בותומך   GPSהכולל  ,הקבלן בבעלות

מוקדי החירום וההצלה מאבטחי המוס"ח, קב"ט הרשות ו האמצעי יאפשר קשר עם 

 ובהם משטרה, מד"א, כב"ה, מוקד עירוני / אחר.

 עזרים וניירות רישום .ה

מוסדות  מאבטח / בודק ביטחוני / ניידת אבטחתלכל  :יומן אבטחת מוסדות חינוך (0

באבטחת מוס"ח תספק חברת האבטחה יומן לאבטחת מוסדות חינוך אשר יכלול חינוך 

תוכן יומי לתיעוד משימות המאבטח / הבודק הביטחוני לרבות ביצוע סריקות, רישום 

נכנסים, תיעוד אירועים חריגים כמפורט בפורמט יומן אבטחת מוס"ח בפרק הנספחים 

 זה. מסמךב

בצע המאבטח / הבודק הביטחוני יהיו ביומנים כרוכים כלל הרישומים שאותם י (0

 וממוספרים.

 רשותאת כלל יומני אבטחת המוס"ח בארכיון ה קב"ט הרשותרכז ימדי שנת לימודים  (6

 עפ"י דין. 
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 מוס"חב ה מדלגת רכב פיקוח למפקח חברת האבטחה במוס"ח / ניידת אבטח .ו

 ייעוד  (0

בעיקרה הינה אבטחת בתי ספר במוס"ח המדלגת משימת ניידת האבטחה האזרחית  (א

 וגני ילדים בהם לא מוצב מאבטח סטאטי.

ומובהר בזאת כי לרכב וליושבים  אינה רכב ביטחון בהגדרתוניידת אבטחת המוס"ח  (ב

 בו אין סמכויות בתנועה.

סמכות המאבטחים באבטחה הניידת, הינה סמכות הנתונה למאבטחי מוסדות חינוך  (ג

של מוסדות החינוך, דהיינו, בכניסה למוסד  במסגרת שעות הפעילות הפורמאליות

 הגנה עצמית בכל מקום בו הם נמצאים.עת החינוכי ובסביבתו הקרובה וב

ייעודו של רכב הפיקוח למפקח האבטחה במוס''ח הינו אמצעי ליישום משימות  (ד

 המפקח כפי שהוגדרו במסמך זה. 

חשבונו, ללא בכל מקרה של תקלה ברכב אבטחת המוס"ח, מתחייב הקבלן לספק על  (ה

תוספת תשלום, תוך שעתיים, רכב חלופי אשר ימלא את משימת האבטחה / פיקוח 

במוס"ח כנדרש ברשות המזמינה ובכפוף לדיווח לקב"ט המוס"ח ברשות וקצין 

 האבטחה הטריטוריאלי במ"י.

 מפרט לרכב (8

 סמ"ק. 1,222 -רכב בנפח מנוע שלא יפחת מ (א

 המכס.רכב שטרם חלפו שלוש שנים מיום שחרורו מ (ב

 הרכב במצב תקין לנסיעה ומילוי ייעודו. (ג

 לרכב רישיון ופוליסות ביטוח על פי כל דין. (ד

שובי יו"ש יותקנו ברכב חלונות ממוגנים כנגד זריקת אבנים , וביישובים אחרים יבי (ה

 בכפוף להע''מ והנחיות מ''י.

 ./ רשות וייעודי למשימת אבטחת המוס"חהרכב יהיה בבעלות או בשכירות של הקבלן (ו

 אמצעים לניידת אבטחת מוס"ח (3

  :אמצעי קשר (א

ותומך   GPSבבעלות הקבלן הכולל קשר  אמצעי ברכב יימצא באופן קבוע  (1)
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 באפליקציית דיווח שעות הנוכחות של המאבטח.

אמצעי הקשר יהיה מקושר למפקח חברת האבטחה, לקב"ט הרשות ולהנהלת המוסד  (0)

צלה ובהם משטרה, מד"א, החינוכי. האמצעי יאפשר קשר עם מוקדי החירום והה

 כב"ה, מוקד עירוני / אחר.

בכפוף לאישור בכתב של מ"י /  נשלף כתום על גג הרכב יורכב פנס מהבהב  :מהבהב (ב

 . )חל איסור על שימוש בפנס כחול מהבהב( חטיבת האבטחה

ברכב יותקן אמצעי איכון אשר יחובר למוקד חברת האבטחה/ הרשות  :אמצעי איכון (ג

רת האבטחה/ הרשות לוודא מיקומה של ניידת האבטחה בכל זמן ויאפשר למוקד חב

 נתון ובהתאם לגזרות הפעולה שהוגדרו לניידת.

יאוחסן בתא מטען של הרכב. ש ברכב יימצא מגאפון ידני + סוללות גיבוי :גאפון ידנימ (ד

  אין להתקין בניידות לאבטחת מוס"ח / רכב מפקח המוס''ח , מערכות כריזה קבועות.

 מצא מטף כיבוי אש תקני כשהוא מלא ובתוקף.יברכב י :י אשמטף כיבו (ה

 ערכת עזרה ראשונה בסיסית.  ברכב תמצא : ערכת ע"ר (ו

 מסמכי הפעלה (8

 דו"ח הפעלה יומי לסייר המוס"ח. (א

 יומן בקרה ומעקב בפעילות במוס"ח הלא מאובטח. (ב

רשימת מוס"ח בחלוקה למאובטח ולא מאובטח, דרכי תקשורת של  -המכילתיק אזור  (ג

, מנהלי מוסדות החינוך,  גננות, ספרה תיבב"טי המוס"ח ברשות, רכזי הביטחון בק

 קצין האבטחה הטריטוריאלי של מ"י ומפה גזרתית.

 שילוט ניידת אבטחת מוס"ח / רכב פיקוח במוס"ח (1

 :שילוט לניידת אבטחת מוס"ח גזרתית  (א

 X  82ל שעל דלתות הרכב משני צידיו, יותקנו שני שלטים בגודל  -שילוט דלתות  (0)

 X 62ומתחת בגודל של  "אבטחת מוסדות חינוך" בכיתוב של:  ,מינימום ס"מ 02

 כיתוב שם הרשות המזמינה.מינימום ס"מ  16

  אבטחת מוסדות חינוך          :דוגמה (8)

 עיריית ירושלים                             
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  :שילוט לרכב מפקח חברת האבטחה במוס"ח (ב

 X 82ת הרכב משני צידיו, יותקנו שני שלטים בגודל של לפחות על דלתו -שילוט דלתות  (1)

 ס"מ X 16 62, בכיתוב של: "פיקוח מוסדות חינוך" ומתחת בגודל  מינימום ס"מ 02

 כיתוב של שם חברת האבטחה + המילה "אבטחה". מינימום

 פיקוח מוסדות חינוך דוגמה:           (0)

 סטאר אבטחה                 

 תעודת סמכויות לבעלי תפקידים במוס''חהנפקת  –תיעוד  .8

הנפקת תעודות למאבטחים ובודקים ביטחוניים תבוצע בבתי הספר להכשרה בהתאם לנוהל  .א

 וכפי שיעודכן מעת לעת. 92.208.125אג"מ / חטיבת האבטחה במ"י  מס' 

במוסד ההכשרה בו למפקחי חברות האבטחה במוסדות החינוך תבוצע ת הנפקת תעודו .ב

 ובהתאם לסוג ההכשרה בה הוסמכו. סיימו הכשרתם

 הנפקת תעודות לבקרי חברת פיקוח ובקרה, תעשה ע"י חו' מוס"ח בסיוע מדור הכשרות. .ג

 התנאים להנפקת תעודת סמכויות למאבטח בסיסי חמוש  .ד

ין המצועל פי  בכפוף לקליטת המועמד לאבטחה  על ידי קב"ט המוס"ח ברשות - קליטה (1

 זה. במסמך

 של ההכשרה הנדרשת במוסד להכשרת מאבטחים מונחה מ"י. מעבר בהצלחה - הכשרה (0

קבלת תעודת סמכויות בהתאם להכשרתו ולחוק סמכויות לשם שמירה על  -הנפקה  (6

 (.0226 –ביטחון הציבור )תשס"ה 

 דוגמה לתעודת מאבטח במוס"ח : (1
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 תנאים להנפקת תעודת סמכויות לבודק ביטחוני לא חמוש ה .ה

המוס"ח ברשות על פי  חועמד לבודק ביטחוני, על ידי קב"בכפוף לקליטת המ -קליטה  (1

 נוהל זה.

 מעבר בהצלחה של ההכשרה הנדרשת במוסד להכשרת מאבטחים מונחה מ"י. -הכשרה  (2

קבלת תעודת סמכויות בהתאם להכשרתו ולחוק סמכויות לשם שמירה על  -הנפקה  (3

 (.0226 –ביטחון הציבור )תשס"ה 

 וס"ח:דוגמה לתעודת בודק ביטחוני במ (4

 

 

 

 נאים להנפקת תעודה למפקח חברת אבטחה במוס''חהת .ו

בכפוף לקליטת מפקח חברת האבטחה במוס"ח על ידי קב"ט המוס"ח ברשות  - קליטה (1

 זה.ין במסמך המצועל פי 

בכפוף לפניית קב"ט המוס"ח ברשות למ"י / חטיבת האבטחה להנפקת תעודת  -הנפקה  (0

קליטת מועמד/ת לתפקיד "צעות טופס  למפקח חברת האבטחה במוסדות החינוך, באמ

 מפקח חברת אבטחה במוס''ח ע''י קב"ט מוס"ח / רשות" )כמופיע בפרק הנספחים(.

  –התנאים להנפקת תעודה לבקר חברת פיקוח ובקרה במוס''ח  .ז

בכפוף למינוי הרשות או החברה המנהלת לביצוע פיקוח ובקרה לאבטחת  -קליטה  (1

 מוסדות החינוך. 

לפניית החברה המנהלת / הרשות למ"י / חטיבת האבטחה להנפקת בכפוף  -הנפקה  (0

תעודת לבקר חברת האבטחה במוסדות החינוך, באמצעות טופס " קליטת מועמד/ת 

 לתפקיד בקר חברת פיקוח ובקרה במוס"ח" )כמופיע בפרק הנספחים(.
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 )תעודכן במהלך שנה"ל(  דוגמה לתעודת בקר חברת פיקוח ובקרה במוס"ח (3

 

 

 

 

 

 

 

 

 אופן הנפקת התעודות למאבטחים ולבודקים הביטחוניים במוס"ח: .ח

העלויות של הנפקת התעודה יהיו על חשבון מוסד ההכשרה  - עלות הנפקת התעודה (1

 והעלות תגולם כחלק מעלות ההכשרה.

פנקס שמירה על  -לכל מאבטח מוס"ח ובודק ביטחוני במוס"ח ינופקו -סוג התעודות (0

 ויות למאבטח מוס"ח/ בודק ביטחוני במוס"ח. כשירות המאבטח ותעודת סמכ

 סוגי הנפקה: (6

 מועמד חדש לאבטחה במוס"ח. (א

 מועמד חדש לבודק ביטחוני במוס"ח. (ב

 מאבטח פעיל ברמת הכשרת מאבטח בסיסי ומעלה ששמר על כשירות. (ג

 בודק ביטחוני פעיל ששמר על כשירות. (ד

 חידוש תעודה שפג תוקפה. (ה

 ענון הבא.יהר חידוש תעודה שתוקפה יפוג טרום מועד (ו

 הנחיות ודגשים לנושא התעודה: (8

באופן את תעודת הסמכויות על המאבטח / בודק ביטחוני במוס"ח לשאת  –נשיאה  (א

תעודת זהות ו/או בכל זמן פעילותו במשימת האבטחה ובנוסף להחזיק ברשותו  גלוי

 .רישיון נהיגה 

ם הינתנה, אלא שנה מיו - מאבטח / בודק ביטחוני במוס"חסמכויות לתוקף תעודת   (ב

 יקבע אחרת בחוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור.אם 

חלה חובה על המאבטח להשיב לידי קב"ט הרשות  – ת סמכויותהחזרת תעוד (ג

 את תעודת הסמכויות עם סיום תפקידו באבטחת המוס"ח ברשות. ,הנוגעת
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 ני : מאבטח / הבודק הביטחול הסמכויות  פנקס כשירות מבצעית נלווה לתעודת (ד

מעקב חלה חובה לשאת פנקס  ,לא חמוש במוס"ח מאבטחעל המאבטח /  (1)

 ענון אחרון. יאחר ביצוע הכשרה / רוביקורת למעקב  כשירות

בכל זמן פעילותו במשימת  המאבטח יישא את פנקס הכשירות המבצעית על גופו (0)

 האבטחה במוסד החינוכי.

 ה בוש למאבטח בסיסי / בודק ביטחוני / מפקח חברת אבטחל .6

המאבטחים / בודקים ביטחוניים / מפקחים יופיעו ויבצעו את אבטחת המוס"ח כשהם בעלי  .א

  .לובשים את פריטי הלבוש המפורטים במסמך זהוהופעה נאותה 

 על חשבונו,ו בתחום אבטחת המוס"חהקבלן מתחייב לספק לכל העובדים המועסקים על ידו  .ב

 כדלקמן:פריטי לבוש והופעה בהתאם לדרישות משטרת ישראל 

 .י הכובעבצדד באנגלית ובעבריתטחון יבכובע צהוב ייעודי וכתובית כובע זיהוי  (1

 מרגע צאתו מהבית למשמרת האבטחה, במהלכה ובחזרתו. בכיס מכנס המאבטח          

 .מ"מ 6ומעובי של  ס''מ 6-בעלת אבזם וברוחב שלא יפחת מ חגורת עור (0

 דגמ"ח.  ( זוגות מכנסי6מכנסי דגמ''ח למאבטח: חמש ) (6

 .וביצוע המשימה המתאימות לריצהעם/ בלי שרוכים  נעליים סגורות –נעליים  (5

 מבד כותנה, בעלות כיס אחד לפחות בצד  החזה. מכופתרות/ פולו   חולצות  קיץחמש  (6

 סמל הקבלן על כתף ימין של החולצה. 

 ביגוד חורף:  (0

ן על כתף ימין של סמל הקבל ארוכות מכופתרות או סווצ'ר. ( 6) חולצות חורף חמש  (א

 החולצה.

 .סמל הקבלן על כתף ימין של המעיל  - מעיל / חרמונית  (ב

 ביגוד ואמצעים לרוכב על גבי רכב דו גלגלי (8

 בירושלים.דו גלגלי י רכב  פיילוט אבטחה מדלגת על גב כפי שמופיעים ב
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 שאלון חברת אבטחה למועמד לתפקיד אבטחה במוס"ח -' זנספח 
  ד וייבחן ע"י חברת האבטחה טרום הגעה לראיון קב"טימולא על ידי המועמ

 מאבטח במוס''ח  /   בודק ביטחוני לא חמוש .   )* הקף בעיגול(      מועמד לתפקיד:  .0

 פרטי חברת האבטחה: .8

 
מועמד/ת מטעם 

 חברת:
 תאריך: טלפון חברת אבטחה: איש קשר חברת האבטחה 

 
 
 נתונים אישיים: .3

 כתובת: מס' ת.ז: שם משפחה: שם פרטי:
 

 מין: ז / נ  נייד: טלפון בבית:
 )הקף בעיגול(

 מצב משפחתי:
 

 תאריך לידה:
 

  ארץ עליה: :תאריך עלייה

 
 שירות צבאי )כולל צבא זר(: .8

 שירות מלא: כן / לא  תאריך שחרור: תאריך גיוס:
 )הקף בעיגול(

 

 סיבת השחרור:
 
 
 

)יש לצרף תעודת שחרור 
כולל הערכת מפקדים 

 י(ומקצוע צבא

 דרגת שחרור: רובאי: מקצוע צבאי:
 

 
 תאר בקצרה את תקופת שירותך ותפקידים שביצעת בצבא: .א

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
 

 אם לא שירת בצבא או שירת שירות חלקי, פרט/י הסיבה:  .ב
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
 

 השכלה: .1

 
 אחר: מקצוע: שם המוסד: שנות לימוד:

 
 אחר: מקצוע: שם המוסד: שנות לימוד:

 
 

 שאלות כלליות למועמד: .8

האם יש לך רישום פלילי? כן / לא , במידה וכן,  .א
 פרט:_____________________________________________.

 סוג הנשק:_________________. –ק אישי? כן / לא . במידה וכן האם ברשותך נש .ב
 רישיון הנשק בתוקף עד:________________.
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 כללי ________________________________________________________. יאותברמצב   .ג

 פרט: האם פנית לטיפול נפשי? כן / לא , במידה וכן, .ד
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

____________________________________________________________________. 
 

 השתלמויות חוץ אקדמאיות, כולל קורסים צבאיים רלבנטיים: .7

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
 ידיעת שפות: .2

 רמה חלקית רמה סבירה רמה טובה  
    עברית
    ערבית

 
 ניסיון כמאבטח/ת: .9

 
 סיבת העזיבה מתאריך עד תאריך התפקיד פרטי החברה מס'

0     
8     
3     
8     
1     

 עסוקתי קודם:ניסיון ת .01

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
 

 מועמדות לתפקיד. פרט את ציפיותיך ממקום העבודה: הסבר את מניעך להגשת .00

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
 

 האם יש דברים שתרצה/י להסב תשומת לב המראיין: .08

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
 

 ___________________הצהרת המועמד: .03

 

 *** ה צ ה ר ה  **

 אני מצהיר שכל הפרטים המצוינים לעיל נכונים:



 

 

 

 , תלפיות, ירושלים7משטרת ישראל, רח' התנופה  –חטיבת האבטחה חוליית מוס"ח/ 
 111מתוך  77עמוד 

 

 

 

 

 

 

 +ה במוס''ח ע''י קב"ט מוס"ח טופס ראיון  לקליטת מועמד/ת לתפקיד אבטח -'  חנספח 

 טופס הצהרת קב"ט לאימות נתונים למועמד לתפקיד אבטחה

 חתום ע"י קב"ט מוס"ח / רשות  -בהיותו טופס המקור ,  יישלח עם המועמד למוסד ההכשרה  לביצוע הכשרה / רענון  טופס זה
 בצירוף נספח ג' והעתק הטפסים  יתויק  בחברת האבטחה , בבית הספר להכשרה ובתיק האישי של המועמד ברשות.

 
 ________________________     תאריך  ביצוע  הריאיון :  .1

 ימות ובחינת נתונים על ידי קב''ט הרשות: א .2

 .חלה חובה לאמת את הנתונים לעיל מול המסמכים הרלבנטיים ולתייק אותם בתיק האישי של המועמד 

 שם החברה המזמינה:
 

 שם הקב"ט: שם הרשות המזמינה:

 אימות פרטי ונתוני המועמד:  ) ימולא על ידי קב''ט הרשות(. .3

 נתונים כלליים .א

 חה המועמד/ת:שם פרטי ומשפ
 

 כתובת:  מס' תעודת זהות:

 גיל: ____     מין:   זכר / נקבה 
 : __________ תאריך לידה
 :  __________מקום לידה

 
 : __________מצב משפחתי

 נייד: __________________
 :_____________טלפון בבית

 :תשאול המועמד בנושא בעיות רפואיות
________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 :אישור רפואי על מצב בריאותי
 .קיים / לא קיים

 
 :    ___________השכלה

 
 _________ : שנות לימוד

 

 .ביכולת דיבור, קריאה וכתיבה בעברית רמה טובה* על המועמד לגלות :  שליטה בעברית
השפה וכתיבת הקב"ט יבחן במהלך הראיון וקיום שיחה את יכולות המועמד בדיבור  .1

 העברית.

 /   לא תקינה בשליטה בעברית.  סבירהיש להקיף בעיגול:  המועמד גילה יכולת  טובה  /  .2
 

 משך שירות צבאי:   ___________
 ן. סיים שירות צבאי מלא בצה''ל ) תום שירות( כהגדרתו בחוק שירותי ביטחו 

/ חט' האבטחה מדור במקרה של שירות צבאי בצבא זר יגיש הקב"ט למ''י -
בקשה ע"ג טופס ייעודי לאישור המועמד בצירוף המסמכים המקוריים  הכשרות

 והצהרה חתומה של  נוטריון בישראל.

במקרה של שירות צבאי חלקי שהוגדר כתום שירות יגיש הקב"ט למ''י בקשה    -
"בקשה לאישור מועמד לאור שירות צבאי  –ייעודי לאישור המועמד ע"ג  טופס 

 חלקי/ צבא זר" .  

 
 יחידה צבאית / משטרתית : _________
  מקצוע צבאי:  ___________________

 : ________________________רובאי
 : ________________________הערות

ציון התנהגות בתעודת השחרור 
 מצה''ל:  

  
 ___.ציון: _______________

 אישור העדר עבירות מין
 קיים / לא קיים  :  )יש לצרף(  

 :   כן/ לא.בעל רישיון נשק פרטי
 

 

 ניסיון תעסוקתי קודם .ב

 
 :   יש לפרט את מהות התפקיד שמילא המועמד  ורצוי לצרף המלצות מעסיק. מקומות תעסוקה קודמים מס"ד

0.  
8.  
3.  
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 הקף את הבחירה( )ון קודם באבטחה:  כן  / לא  ניסי .ג

 
 שם וטלפון מנהל/מפקח מעסיקים  חברת אבטחה מעסיקה תאריכים    תחום אבטחה  מס"ד

0.     
8.     

 

 כשירות מבצעית למועמד בעל ניסיון באבטחה  .ד

 
 דברי המועמד:  .4

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

 ימולא על ידי המועמד להכשרה –הצהרת המועמד 
מצהיר/ה בזאת שכל הפרטים והנתונים שהוצגו על ידי ונרשמו במסמך זה נכונים , ידוע לי הנני  .א

 שאם ימצא שהפרטים שמסרתי אינם נכונים לא אוכל למלא תפקיד מאבטח במוסדות חינוך.    

 על המועמד לחתום בפני קב''ט הרשות:  .ב

 חתימה: ת.ז: שם + משפחה
 

 
חת מוס"ח ברשות ובחנתי את תוכן המסמכים שהוצגו ראיינתי את המועמד לאבט הצהרת הקב"ט: .5

 בפניי ומצאתי כי : 

בדרישות משטרת ישראל לאבטחת מוסדות חינוך. ) יש להקיף   עומד / לא עומדהמועמד  .א
 בעיגול(. 

 המועמד לא עומד בדרישות מ''י לאבטחת מוסדות חינוך מהסיבות הבאות:  .ב
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 

 החלטת קב''ט הרשות לאישור קליטת המועמד לאבטחת מוס''ח ברשות והוצאתו להכשרה הנדרשת: .6

  כמאבטח בסיסי חמוש / בודק ביטחוני לא חמושלשמש  מתאים  / לא מתאים המועמד  מצאתי כי  .א

את הנ"ל  מאשר / לא מאשרולפיכך הנני   במוסדות חינוך ברשות.   ) יש להקיף בעיגול את הבחירה(

 במוסדות חינוך ברשות. מאבטח בסיסי חמוש / בודק ביטחוני לא חמושלתפקיד 

 ) הקף בעיגול( .  ןלהכשרה / ריענומאשר הוצאתו  .ב

 : אישור שיבוץ להעסקת המועמד לאבטחה במוס''ח ברשות  בכפוף לתנאים הבאים .ג

 מעבר בהצלחה של הכשרה / ריענון בהתאם לדרישות משטרת ישראל. -הכשרה  (1

מאבטח / בודק מבהיר בזאת בפני המועמד לאבטחה כי עם קבלתו לתפקיד  - תעודת סמכויות (0

נפק לו על ידי בית הספר להכשרה מונחה מ"י , תעודות סמכויות ברשות , תו ביטחוני במוס"ח

 תאריך ריענון אחרון שם בית הספר להכשרה תאריך  הכשרה  רמת קורס ההכשרה מס"ד
0.     
8.     
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בכל עת שבה  חברת האבטחהוכי חלה עליו החובה להפקיד את התעודה בידי  מוס"חלאבטחה ב

 תופסק העסקתו באבטחת המוס"ח.

 באחריות קב"ט המוס''ח ברשות ומפקח חברת האבטחה. – תדרוך והכרת נהלים (6

סיור למאבטח/ בודק ביטחוני יערך  ,טרם כניסה לתפקידהכשרה וביצוע הלאחר  –חניכה  (5

הכרת במוסד החינוכי להכרת המתקן, אנשי קשר באבטחה ובית הספר, הכרת נקודות תורפה ו

 באחריות מפקח חברת האבטחה.  -הסביבה הקרובה )מס שעות(

 טרום שיבוץ למשימת האבטחה.  – הכרת סגל המוסד החינוכי והנחיות מוסדיות (6

הבהרה בדבר חובת המועמד להחתמת שעות אבטחה באמצעות מערכת דיווח  - חחובת דיוו (5

 בהתאם לדרישות מ"י. שעות 

 אין אישור זה גורע מסמכות הקב"ט לדרוש החלפת המאבטח בכל עת. (7

 חתימה וחותמת  קב"ט המוס"ח ברשות  .7

 

  )חובה(חותמת קב"ט:    חתימה: תאריך: תפקיד: שם הקב"ט:
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 ב"ט לאימות נתונים למועמד לתפקיד אבטחהפס הצהרת קטו

               65906118סימוכין: אל מד''ר מוסד ההכשרה: ______________________                                               

 העתק :   תיק אישי מאבטח בגוף המונחה
 

 אבטחהאימות נתונים למועמד לתפקיד  –הצהרת קב"ט הנדון : 
 

 מר / גב' __________________________ מועמד/ת להכשרה מסוג:   _____________________ .0

 ברצוני לאשר בזאת כי בתאריך ______________ ביצעתי ראיון / שיחה  עם המועמד  לתפקיד במערך האבטחה                 .8

 אשר כי הפרטים המופיעים להלן הינם נכונים.  ____________________  עליו אני מופקד והריני  ל/ גוף מתקן ל

 ) יש להקיף בעיגול( .         זוהה על פי :  * תעודת זהות  /  רישיון נהיגה    -    פרטים אישיים .א

 שם פרטי : ___________________   שם משפחה:  _________________ מס' ת.ז: ______________________

 להקיף בעיגול(      תאריך לידה: _____________________ גיל: ___________________  מין:  * זכר / נקבה . ) יש

 * אזרחות: ישראלית / תושב קבע בישראל

 בחינת נתוני המועמד  .ב

 מועמדים להכשרות הבאות :רק לנדרש  -השכלה 

 ודק / סדרן באירועי תרבות וספורט:ב  

 על השכלה כללית שוות ערך. ךאו המציא אישור ממשרד החינו 1959בה התש"ט כמשמעותו בחוק לימוד חולמד במוסד חינוך מוכר 

 :'שנות לימוד. 10בוגר  עוטף ירושלים, בכיר ב', בכיר א 

   עבריתשפה השליטה ב
יבחן מעשית  את יכולות המועמד לרמת  קריאה המנב''ט 

איון את יכולות ירשיחת הבמהלך ויבחן  וכתיבה בעברית

 ת.העברי המועמד בדיבור השפה

 .המועמד שולט בקריאת השפה העברית 

 .המועמד שולט בכתיבת השפה העברית 

  .המועמד שולט בדיבור השפה העברית 

 הצהרת בריאות תקינה מהשנה האחרונה חתומה על ידי רופא.   אישור כשירות רפואית

 

 שירות צבאי בצה''ל / משטרת ישראל

 יש לצרף מסמכים בהתאם

 

 )משך שירות ) בחודשים _________________________   : 

 __________________________________ :סיבת שחרור 

 __________________________________ : רמת רובאי 

 __________________________________:תעודת לוחם 

 ___________________________ : מקצוע צבאי / תפקיד 

    - שירות בצבא זר

 בלבד. לרמת מאבטח בסיסי

 חובה לצרף את המסמכים המעידים על שירותו והכשרתו הצבאית, 

 כאשר הם מתורגמים לעברית וחתומים ע"י נוטריון בישראל. 

 העדר עברות מין קיים אישור מ"י על

 למועמדים לתפקידים:

 מאבטח מוס"ח, מאבטח טיולים, בודק בטחוני מוס"ח בלבד

 .קיים אישור מהשנה האחרונה 

 ים חובה לצרף עותק אישור מהשנה האחרונה.למאבטחי טיול 

 אני מאשר כי בחנתי את פרטי המועמד והנתונים שלעיל נבדקו ואומתו על ידי.: קב"טהצהרת ה .3

 חתימהחותמת +  רשות/מוסד שם הגוף מונחה ב''טהקשם 
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 אבטחת מוסדות חינוך -טופס הזמנת הכשרה / רענון   -'  טנספח 

 לכבוד:    .0

 מטווח: הכשרה:בית הספר ל
 

 תאריך :

 הגורם המזמין  .8

 פרטי  איש הקשר: חברת אבטחה:
 

 נייד: טלפון:

 
 ענון על פי רשימת המועמדים כמפורט מטה:יהרינו מבקשים להזמין הכשרה / ר .3

 
רמת  מס''ד

 ההכשרה:
בודק 

 ביטחוני/
מאבטח 
 בסיסי

 הקף)* 
 ( .בעיגול

סוג 
 ההכשרה:

הכשרה/ 
 רענון.

)* הקף 
 בעיגול( .

שם  שם פרטי עודת זהות ת
 משפחה

תנאי חובה 
לקליטה: טופס 

קליטה חתום ע"י 
קב"ט/קב''ח  

 הרשות
 קיים / לא קיים.
 )* הקף בעיגול( .

 :תוצאות
 ימולא על ידי 

בית הספר 
 להכשרה

 עבר / נכשל 
 

0        

8        

3        

8        

1        

8        

7        

 כשרה: אישור בית הספר לה .8

  זה במסמך כמפורט ההכשרות תוצאות את לאשר  הרינו 
 : _____________חתימה:   __________________    תפקיד:   ____________     המאשר הגורם שם 

 : _____________ חותמת 

 אישור המזמין:  .1

למועד הביצוע ולדווח הריני לאשר כי העתק מסיכום ההכשרה ותוצאותיה יועברו  לידי קב"ט הרשות בסמיכות  .א

 בזמן אמת על כל מועמד שנכשל בהכשרה / רענון . 

 ידוע לנו כי בגין מאבטח שלא יופיע להכשרה / רענון נחויב בהתאם לקבוע במכרז. .ב

 :   ____________________בלןחתימה וחותמת הק                                                                                                       

 )לא תתקבל הזמנה ללא חתימה וחותמת(                                                                                             
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 בקשה לקבלת אישור משטרה בנושא העדר עבירות מיןהליך  -'  ינספח 

 ,המעסיק או הבגיר באמצעות בקשה להגיש יש ,ישראל ממשטרת החוק י"עפ העסקה אישור קבלת לצורך
 :להלן כמפורט

 בגיר ידי על בקשה הגשת .0

או  הבגיר ידי על המשטרה בתחנת המוסמך לשוטר תוגש "המשטרה אישור לקבל בגיר בקשת .א
  הבגיר.   ידי על חתומה כשהיא 1 טופס לפי ערוכה ,כוחו מיופה

 .המוסד מנהל או המעסיק ימלא אותו "מוסד תעודת" 2 טופס את לצרף ,כוחו מיופה או הבגיר על .ב
 .בראשו והעומד התאגיד /המוסד זהות על מעידה התעודה

אישור  לקבל בגיר בקשת" בטופס 2 בסעיף זאת יציין ,כח מיופה באמצעות בקשתו מגיש הבגיר אם .ג
 .שלו ז"ת צילום ויצרף "המשטרה

 מוסד או מעסיק ידי על בקשה הגשת .8

בתחנת  המוסמך לשוטר תוגש " מקומית רשות או ממשלתי משרד אינו / שהינו מעסיק בקשת .א
וחתומה  4 ו3 טופס לפי ערוכה ,לעיל כאמור ,במוסד בגיר להעסיק המבקש מעסיק ידי על המשטרה

 בטופס. שמפורט כפי המסמכים כל צרוף על להקפיד יש ,המוסד מנהל/המעסיק ידי על

- וכן הבגיר חתם עליו "למוסד או למעסיק כוח ייפוי" 5 טופס :מסמכים שני לצרף המעסיק על .ב
 .להעסקה המועמד הבגיר של ז"ת צילום

משרד  אינו / שהינו מעסיק בקשת " 2 בסעיף זאת יציין ,כח מיופה באמצעות מגיש המעסיק אם .ג
 .שלו ז"ת צילום ויצרף " מקומית רשות או ממשלתי

 ומעלה עובדים/עמדיםמו 11 עבור אישור לקבל המבקש מעסיק י"ע מרוכזת בקשה הגשת .3

משטרה  לתחנת ,כאמור הטפסים בצירוף ,תוגש מועמדים 55 מ יותר לא עבור מרוכזת בקשה .א
 .הקרובה

 "המעביד הצהרת" וטופס  כאמור הטפסים בצירוף ,תוגש ויותר מועמדים 55 עבור מרוכזת בקשה .ב
 חיים ח' דרךר  ,הארצי במטה מידע העברת לחוליית או המשטרה בתחנת המוסמך לשוטר 'א נספח

 20-6509798/9 'בטל מראש בתאום ירושלים 1 לב בר

צורך  ללא נוספות רשימות לשלוח המעסיק יוכל במהלכה ,לשנה הינה זאת התחייבות של תוקפה .ג
 .טפסים במילוי

פי  על EXCEL בקובץ וערוכה MEIDAP@POLICE.GOV.IL ל"בדוא תוגש השמות רשימת .ד
 .במייל שיתקבלו הגדרות

ורק  מידע העברת לחוליית המוסמך השוטר ידי על הטפסים ישלחו ,משטרה בתחנת המוגשת בקשה .ה
 .השמות רשימת את לשלוח ניתן הטפסים הגעת לאחר

 המשטרה אתר באמצעות בקשה הגשת .8

 .מקוון באופן המשטרה אתר באמצעות בקשה להגיש יכולים ומעסיק בגיר .א

 ,מעלה כאמור הטפסים עם המשטרה לתחנת להגיע המבקש על ,באתר הבקשה הגשת לאחר .ב
 .במקום תינתן והתשובה השוטר בפני להזדהות

תשלחנה  והתשובות השנה במשך נוספות בקשות להגיש יוכל התחייבות טופס מילא אשר מעסיק .ג
 .ישירות אליו

 וככזה ,בחוק כהגדרתו " מוסד" בגדר  נכנס הוא האם בדוקל אחראי ,פנייתו טרם ,המעסיק  :הערה 

  .העובד/המועמד להעסקת משטרתי מניעה /אישור לקבלת בקשה ישלהג חובה חלה עליו
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 טופס הצהרת סודיות - י'אנספח 

 לתיוק בתיק מאבטח מוס"ח / בודק ביטחוני במוס"ח ברשות
 

 אני ________________ ת.ז. ________________ עובד חברת ________________.

 ה:)להלן: "החברה"(, מצהיר ומתחייב בז

לא לגלות, להראות או למסור, בין במשך תקופת העסקתי בחברה ו/או על ידה ובין לאחר מכן, לכל אדם  . 1

 ו/או גוף, כל סודות ו/או כל מידע הנוגע למשטרה בכלל ולעניין אבטחת מוסדות חינוך בפרט.

 לא לעשות כל שימוש במידע כאמור לעיל שלא למטרות אבטחת מוסדות חינוך. . 0

מילוי התחייבויות כלפי המשטרה על פי הצהרה זו מהווה עבירה על חוק העונשין  כי ידוע לי שאי . 6

 .1977התשל"ז 

, למאן דהוא, ללא אישור בכתב מאת המשטרה, עלולה  0או  1כי ידוע לי שהעברת מידע כאמור בסעיף  . 5

 לגרום נזקים משמעותיים;

 התחייבות זו תמשיך לחול אף לאחר תום תקופת העסקתי.  . 6

 

 __________________ חתימה:____________ תאריך:________________שם העובד:

 

 שם החברה:__________________ חתימת החברה:________________________

 

 

 

 

 

 

 

 
 לתפקיד מפקח חברת אבטחה במוס''ח ע''י קב"ט מוס"ח רשות טופס קליטת מועמד - י'בנספח 
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 שם חברת האבטחה:

 
 שם הקב"ט: שם הרשות:

 
 ם פרטי ומשפחה המועמד/ת:ש
 

 תאריך הריאיון: מס' תעודת זהות:

 גיל: מקום לידה: תאריך לידה:
 

 משך שירות צבאי:
 

 רובאי: מקצוע צבאי:

 בוגר קורס פיקודי בצה''ל/מ''י/שב''ס
 כן  /   לא    

 אישור רפואי על מצב בריאותי:
 קיים / לא קיים

 אישור העדר עבירות מין )יש לצרף(: 
 / לא קייםקיים 

שליטה בעברית 
 )קריאה/כתיבה/דיבור(:

 /לא תקיןסבירהטובה /
 

 השכלה:
 

 שנ''ל(  10שנות לימוד: ) מינימום 
 ______________________ 

 
 

 חתימה: טלפון נייד: ת.ז: שם המפקח/ת:
 

 
 ניסיון קודם בעבודה )פרט מהות התפקיד שמילא/ה המועמד/ת כולל סוגי הכשרות( .1

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 
 סיכום והחלטת קב"ט מוס"ח / רשות: .2

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
 

 
 : הצהרת הקב"ט

 במוסדות חינוך ברשות.  מפקח/ת חברת אבטחהאת הנ"ל לתפקיד  מאשר / לא מאשרהנני   .2

 מוגשת בזאת בקשתי למשטרת ישראל להנפקת תעודה למפקח חברת האבטחה במוס''ח .  .3

 הריני מצהיר כי המועמד לתפקיד מפקח האבטחה במוס''ח ברשות עומד בכל דרישות התפקיד.  .4

 

________________ ____ 

 חתימת קב"ט מוס"ח / רשות   
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 ח"במוס ובקרה פיקוח חברת לבקר תעודה להנפקת בקשהטופס  - ג'ינספח 

 פרטי מגיש הבקשה .0

 
שם חברת הפיקוח 

 והבקרה:
 

שם ותפקיד מגיש 
 הבקשה:

 טלפון:
 פקס:

)ברשות שם הרשות: 
 עצמאית(

 

 
 פרטי הבקר .8

 
 שם פרטי ומשפחה:

 
 תאריך לידה: מס' תעודת זהות:

 שירות צבאי מלא:
 

 בוגר קורס פיקודי בצה''ל/מ''י/שב''ס רובאי:

 כן  /   לא    
 אישור רפואי על מצב בריאותי: 

 קיים / לא קיים
אישור העדר עבירות מין )חובה 

 לצרף(: 
 קיים / לא קיים

 אישור מ"י לנושא בדיקת ר"פ:
 )ימולא ע"י גורמי המשטרה בלבד כמסמך פנימי(

 / לא עבר עבר
 

שליטה בעברית 
 )קריאה/כתיבה/דיבור(:

 /לא תקיןסבירה טובה /
 

 השכלה:
 

 שנ''ל(  10שנות לימוד: ) מינימום 
 ______________________ 

 
 
 

 
 הצהרת המבקש:  .3

 את הנ"ל לתפקיד בקר במוסדות חינוך ברשות.  מאשר / לא מאשרהנני   .א

 ה לבקר במוס''ח.מוגשת בזאת בקשתי למשטרת ישראל להנפקת תעוד  .ב

 הריני מצהיר כי המועמד לתפקיד בקר מוס''ח ברשות עומד בכל דרישות התפקיד.  .ג

 

חטיבת  /העברת בקשה להנפקת תעודה לבקר במוס''ח ברשות תועבר למשטרת ישראל   הערה:

 / חו' מוס"ח.האבטחה

 

 

 

 

 

 

___________________ 

 חתימה וחותמת המבקש    
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 "שירת הסירנה"הנפקת כרטיס חכם למערכת טופס בקשה ל - י'דנספח 

 בודלכ
 

 חטיבת האבטחה / חוליית מוס"ח
  20/6569565באמצעות פקס : 

 
 החל מתאריך: _____________   _____אני הח"מ  משמש כקב"ט מוס''ח ברשות : _____________ .1

 וסדות חינוך למ''י.לדיווחי מ " שירת הסירנה"אבקש את אישורך להנפקת כרטיס חכם עבור שימוש במערכת  .2

 

 להלן פרטי הגורם מבקש : .3
 

 תפקיד : ______________________________________________. .א

 .___________שם משפחה )עברית( __________ ________שם פרטי )עברית( ________________ .ב

 .___________שם משפחה )לועזית( __________ ___________שם פרטי )לועזית( _____________ .ג

 מספר ת.ז. ___________________ .  .ד

 .________שם הרשות בלועזית ________________   ________שם הרשות  ________________ .ה

 מספר עוסק מורשה / ח.פ  של הרשות _____________________.  .ו

 
ות אבטחה במוסדות הובהר לי כי בהיותי בעל הכרטיס  עליי לאשר אחת לחודש את דווח חברת השמירה בגין שע .4

 חינוך וזאת בתום בחינה ואימות שעות האבטחה בפועל . 

 הובהר לי כי  אין להעביר את הכרטיס למשתמש אחר.  .5

לצורך הזנת  ההרשאה  ידוע לי כי לאחר הנפקת הכרטיס עליי להעביר צילום הכרטיס לחו' מוס"ח בפקס שלעיל .6

 .במערכת המחשוב

 
 ____________________________ בקשהמגיש הה וחותמת חתימ

 
 ___________טלפון / פלאפון _____________

 
 ___________פקס לחזרה _______________

 
                                       

 
 
 
 

                                                                                                             
 ימת חוליית מוס''ח מ''י   _______________  חת

                                           
 תאריך האישור    _____________
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 בקשת הרשות לקישור חוזה אבטחה במוס"ח למערכת מ"י – ונספח ט'

 ( 29-7597979"מ )באמצעות פקס מ''י / תקציבאית אגאל: 

 פרטי הרשות  .1
 

 שם הרשות:
 

 טלפון: "ט המוס"ח ברשות:שם קב
 

 
 חברות האבטחה   .2

 להלן שמות כל חברות האבטחה שעמן התקשרנו בהתאם לדרישות מכרז האבטחה לעניין אבטחת מוסדות החינוך             
 __________  . )ימולא על ידי נציג מוסמך של הרשות(:לשנה''ל       

 
שם חברת  מס"ד

 האבטחה
בעל רישיון 

משרד 
ה הכלכל

 בתוקף
 כן/לא

רשום כדין 
ברשם 

 החברות.
 כן/לא

בעל אישור 
משרד 

 המשפטים

שם איש הקשר 
 מטעם החברה
הנושא כרטיס 

 חכם.

תעודת זהות 
 איש הקשר

 טלפון

1.         

2.         

3.         
 
 )ימולא על ידי נציג מוסמך של הרשות(:תעריפי אבטחת מוס''ח ברשות   .3

 התקשרה הרשות עם חברות האבטחה לפי דרישות מכרז האבטחה . להלן פירוט המחירים שלפיהם       
     

 התעריף שנחתם כולל מע''מ לשעת אבטחה במוס''ח כמופיע בחוזה ההתקשרות של הרשות וחברת האבטחה  מס"ד 
1.   

2.   

3.   
 
 ת מ''י . פרטי חברת הפיקוח  עמה התקשרה הרשות בכפוף לדרישו:    חשב שכר  -פרטי גורם פיקוח ובקרה חיצוני  .4
 

 הערות טלפון איש קשר גורם הבקרה
    

 
 פרטי גורם הבקרה המבצעית עמו התקשרה הרשות בכפוף לדרישות   .  פרטי גורם בקרה מבצעית למאבטחי המוס''ח: .5
 

 הערות טלפון איש קשר גורם הבקרה
    

 אישור גזבר / חשב הרשות  .6
מצהיר כי קראתי והבנתי את מסמך דרישות מ"י מהרשויות המקומיות   - הצהרת קב"ט המוס''ח ברשות .7

 ________, בתחום אבטחת מוסדות החינוך.לשנה"ל 
 שם ומשפחה:

 
 ה:חתימ תאריך: תפקיד:

ר מסמך במקרים של תמורות החלות במשק במדינת ישראל , יופצו עדכוני תעריפים לאבטחת המוס''ח ויידרש  להעבי הערה:    
 29-7597979באמצעות פקס  –העברת מסמך הבקשה  למדור תקציבים אג"מ  ה,עדכון של הרשות בהתאמ

ובקשה  להתקשרות תוגש קודם לכן   לצורך מניעת   בכל  חודש 0 -במהלך שנה"ל תבוצע אך ורק ב החלפת חברת אבטחה
 תקלות.

 :אישור נכונות הנתונים הנ"ל על ידי גזבר/חשב הרשות
 

 ת:__________________         אישור וחתימה:_____________________שם הגזבר / חשב הרשו
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 מנב"ט:טופס בקשת נספח ט'ז / 

 בשל אי קיום ריענון במועד הנדרש מאבטח חזרה לכשירותלהכשרה /    לאישור חריג 
 תאריך : __________________

 
 לכבוד מדור הכשרות חטיבת האבטחה והרישוי

 18-1819880באמצעות פקס :
 18-1819819טלפון: 

 
 פרטי הפונה:   .1

 ________________   :שם  המנב''ט : _________________________         שם הגוף הפונה 

  __________________________________ :טלפון : _______________________    פקס 

 : פרטי הבקשה .2

 :  נתוני  המאבטח / ת  .א

 תעודת זהות : _______________________   שם +  משפחה   : _____________________   (1

 חברת האבטחה שבה עובד המאבטח :   _________________________________________ (0

 :_________________   תאריך ביצוע ההכשרה: ___________________קורסב הכשרהביצע  (6

 בו בוצעה ההכשרה : ________________________ מוסד ההכשרה

 הכשרה לקורס: _____________________ בצעמבקש ל (5

 ביצע בהצלחה רענון אחרון לרמה____________     בתאריך: _________________________ (6

 

 : מהסיבות הבאותמועד ענון ביביצוע רהכשרה /      אי דרישות מ''י ל:     המאבטח/ת  לא עמד/ה ב .ב

1) ___________________________________________________________________ 

0) ___________________________________________________________________ 

6) ___________________________________________________________________ 

 חובה לצרף אישורים רשמיים למסמך זה .   :הערה     

 

 אריך הבאים: יתקיים במקום ובתקורס / הרענון , ההבקשהשר ובמקרה ותא .3

 תאריך יעד  : ____________________    שם בית הספר להכשרה: ______________        

 :מנב"טחתימת  .4

 חותמת :  _____________________  חתימת מנב"ט    ______________________  : 

 ים הבאים: ענון  ובתנאירהכשרה / יציאת המאבטח/ת ל מאשר / לא מאשר:  כשרותאישור קצין מדור ה .5

 _______________________________________________________________ .א

 _______________________________________________________________ .ב

 

  X          ______________________________________ 

 והרישויבחטיבת האבטחה  מדור הכשרותחתימת קצין        
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 פורמט ליומן אבטחת מוסדות חינוך – 'זנספח י

 

 

 

 הרשות שם

 יומן אבטחת 

 מוסדות חינוך
 ________לשנת הלימודים _____ 

 שם המוסד:_________

 כתובת המוסד:_________

 קוד עמדה/ אמצעי: ________
 ) לדיווח במערכת דיווח שעות(                                                                                                                
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 רשימת טלפונים לשעת חירום

במשטרה 

 המקומית

 -ק' אבטחה תחנה שם 

  -נייד ק' אבטחה תחנה

 -יומן המשטרה 

 ברשות המקומית

  –מוקד עירוני 

 -קב"ט הרשות שם 

 -טל' נייד קב"ט הרשות

 -קב"ט מוס"ח שם 

 -טל' נייד קב"ט מוס"ח

  -ידמפקח ני

 -סייר נייד 

 במוסד החינוכי

  – /תמנהלשם ה

  -נייד מנהל/ת

  -מזכירות 

 - שם רכז ביטחון

 משטרה

011 

 מד"א

010 

 כיבוי אש

018 

 נתוני המוסד

 מספר התלמידים במוסד : _____________   מספר החדרים במוסד : ____________  

 . ____________6_____ . ______0.____________ 1מיקום יציאות חירום במוסד:  

 . ____________5.__________ 6. ___________ 0.__________ 1מיקום מקלטים :    

 מיקום לחצן מצוקה:_______________  מיקום דיווחית: ____________________ 

 . ___________5.__________ 6. ___________ 0.__________ 1מיקום מטפים: 

משטרת ישראל חובה על היומן להיות כרוך, אין לקרוע או לתלוש  : על פי הנחייתהערה
 דפים מהיומן. בסיום השימוש ביומן יש להעבירו לקב"ט המוס"ח לגניזה.

ולדווח בקצרה על האירוע. לאחריו  122באירוע חירום יש להתקשר ישירות למשטרה למספר :זכור

       ז בטחון בית ספרי.לדווח מיידית למפקח/קב"ט/רכ
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 למאבטח מוסדות חינוך שבועידו"ח פעילות 

 _________________ -______________ ומסתיים  תאריך -לשבוע המתחיל בתאריך

 תדריך

שעת קבלת התדריך ואופן  שם המאבטח תאריך
 קבלתו

 חתימת מפקח

    

    

    

    

    

    

 

 התראות / מודיעין 

שמסר את הגורם  תוכן ההתראה / המודיעין תאריך

 המידע

 הערות

    

    

    

    

 

 במהלך שבוע העבודה אירועים חריגים

 הערות -דווח ל הפעולות שנעשו מהות האירוע תאריך
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 למאבטח במוסד שבועי דו"ח סריקות 

שעת  תאריך מס'
 ביצוע

שעת 
 ביצוע

שעת 
 ביצוע

שעת 
 ביצוע

שעת 
 ביצוע

 שם וחתימת המאבטח

0        

8        

3        

8        

1        

8        

 

 ביקורות

תפקיד  שם המבקר תאריך
 המבקר

 חתימה ממצאי הביקורת שעת הביקור
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 מהמוסדשבועי רשימת נכנסים ויוצאים 

מטרת  ת.ז שם המבקר תאריך מס'
 הביקור

שעת 
 כניסה

שעת 
 יציאה

 גורם מאשר

בעת כניסה 
מבקר 
 ()חובה

חמוש/ לא 
 חמוש

0         

8         

3         

8         

1         

8         

7         

2         

9         

01         

00         

08         

03         

08         

01         

08         

07         

02         

09         

81         

80         

88         

83         

88         

81         
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 מוסדות חינוך ע"י מ"י / קב"ט / מפקח / בקרמבצעית ב פורמט ביקורת - 'חנספח י

 מקום הביקורת
 תאריך הביקורת: שם המוסד החינוכי: שם הרשות:

 
 

 פרטי המבקר
 :פלאפון תפקיד: שם ומשפחה:

 
 

 פרטי המאבטח
 שם חברת האבטחה: ת.ז: שם המאבטח:

 
 

 תיעוד
 לא כן האם המאבטח נושא ברשותו תעודת זהות / רישיון נהיגה?

 לא כן ?בתוקף האם המאבטח נושא ברשותו תעודת סמכויות

 לא כן ?בתוקף האם המאבטח מחזיק ברשותו רישיון לנשיאת נשק

 לא כן ?בתוקף ה לנשיאת נשק ארגוניהאם המאבטח מחזיק ברשותו תעודת הרשא

למעקב אחר הכשרה /  תהאם המאבטח מחזיק ברשותו פנקס כשירות מבצעי
 ענון אחרון?יר

 לא כן

 לא כן האם יש התאמה בין הנשק לרישומו בתעודת הרשאה לנשיאת נשק ארגוני?

 

 כשירות מבצעית

 רון:ענון אחיתאריך ביצוע ר תאריך ביצוע הכשרה: שם בי"ס להכשרה:

 לא כן ענון אחרון?יהאם המאבטח חמוש בנשק בו עבר הכשרה / ר

 לא כן האם המאבטח עבר הכשרה על תרסיס פלפל?

 לא כן האם קיים תיעוד על הכשרת תרסיס פלפל בפנקס המאבטח?

 לא כן האם המאבטח מכיר את הנחיות מ"י לאבטחת המוס"ח?

 ות לשם שמירה )כולל לעניין האם המאבטח מכיר את סמכויותיו ע"פ חוק סמכוי

 היבט טיפול באלימות(?

 לא כן

 

 חימוש

 לא כן האם הנשק נמצא בנרתיק תקני?

 לא כן אבטחה? כבל באמצעותהאם הנשק מאובטח 

 לא כן ס''מ? 6-חגורת עור בעלת אבזם וברוחב שלא יפחת מ חוגרהאם המאבטח 

 לא כן מחסניות? 0המאבטח  ברשות האם 

 לא כן ?נוספת  למחסניתעל חגורת המאבטח דה האם קיימת פונ
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 אמצעים

 לא כן האם ברשות המאבטח יש תרסיס פלפל בתוקף? )לוודא שלא עטוף בניילון(

 לא כן האם ברשות המאבטח פונדה לתרסיס פלפל?

 לא כן ?עליו כיתוב "ביטחון"  המאבטח כובע זיהוי צהובברשות האם 

 לא כן )סריקות, מבקרים וכו'(?  יומן אבטחת מוס"ח עמדה קייםהאם ב

 לא כן מוס"ח כרוך? ההאם יומן אבטחת 

 לא כן האם ברשות המאבטח אמצעי קשר של חברת האבטחה?

 לא כן האם אמצעי הקשר מקושר למזכירות בית הספר? 

האם המאבטח מכיר את דרך ההתקשרות למנהל בית הספר ולמזכירות בית 

 הספר?

 לא כן

 

 ביגוד והופעה

 לא תקין תקין רשמות מהופעתו הכללית של המאבטח הת

 לא כן האם המאבטח לבוש בחולצה עם סמל חברת האבטחה?

 לא כן האם המאבטח לבוש במכנסי דגמ"ח?

 לא כן ?/ עם שרוכיםהאם המאבטח נועל נעליים סגורות

 לא כן )בחורף( האם למאבטח יש מעיל עם לוגו חברת האבטחה?

 

 תדרוך וביקורות 

 לא כן ם המאבטח עבר תדרוך )פנים מול פנים/ טלפוני(?הא

 לציין מתי, ע"י מי, האם קיבל התראות מודיעיניות, סקירה על אירועים חריגים, 

 י ליבה בתחום אבטחת מוסדות חינוךהאם מכיר הנחיות ונהל

 

 

 

 

 

 

 

 מרכיבי אבטחה ומיגון במוסד החינוכי

 לא תקין תקין  מטר 0גדר היקפית בגובה 

 לא כן שער ברזל עם בריח וניתן לנעילה

 לא כן מנעול לנעילת השער )כולל שער חירום( + מפתח מסטר 
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 לא כן אינטרקום )בגני ילדים(

 לא כן עמדת שמירה למאבטח בכניסה למוסד החינוכי

 

 מרכיבי המיגון ןממצאים לענייעיקרי הערות ו

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 דברי המאבטח

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 והערכת המבקר סיכום

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

  :לגורמים הבאים יש להעביר ממצאי סיכום הבקרה

 לר' חו' אבטחת מוס"ח 

 לקב"ט המוס"ח הרשותי 

 ,קב"ט המחוזי

 מנהל אגף בטחון מוסדות חינוך במשרד החינוך 

 

 חתימת המבקר:_______________.
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 פורמט יומן בקרה ומעקב לניידת אבטחת מוס"ח - 'טינספח 

 סמל הרשות

 יומן בקרה ומעקב 

 לניידת אבטחת מוס"ח 

 

 שנת הלימודים תשע"_

 רשימת טלפונים לשעת חירום

 במשטרה המקומית

 -ק' אבטחה תחנה 

 -יומן המשטרה 

 

 ברשות המקומית

 -המוקד העירוני 

 -קב"ט הרשות 

 -קב"ט מוס"ח 

 -סייר נייד 

 במוסד החינוכי

  -מנהל 

  -מזכירות 

 -עב"ט 

 משטרה

011 

 מד"א

010 

 כיבוי אש

018 

 

 יומן מעקב ובקרה לניידת אבטחת מוס"ח מס'_______.

על פי הנחיית משטרת ישראל חובה על היומן להיות כרוך. אין לקרוע או לתלוש  הערה:

 דפים מהיומן. בסיום השימוש ביומן יש להעבירו לקב"ט המוס"ח לגניזה.
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 דו"ח הפעלה לניידת מוס"ח אזרחית
 

 כללי
 

בוצע/לא בוצע  –תדריך  אזור סיור ם הרשותש
 )וע"י מי(

 תאריך

    
 

 
 פרטי המאבטח/ים

 
 הערות שעת סיום שעת התחלה ת.ז שם ומשפחה מס'

0      
 

8      
 

 
 פרטי הרכב והנהג

 
 הערות ק"מ סיום ק"מ תחילה סוג הרכב ל.ז רכב שם הנהג

      
 

      
 

 
 אירועים חריגים

 
 הערות -דווח ל  הטיפול ועמהות האיר מס'

0     
 

8     
 

3     
 

8     
 

 
 סיכום המשמרת 

 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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 דו"ח בדיקת ציוד לניידת אבטחת מוס"ח 

 פרטי המאבטח/ים
 

 הערות שעת סיום שעת התחלה ת.ז שם ומשפחה מס'
0      

 
8 

 
     

 
 רשימת ציוד

 
 הערות חתימה קיים/לא קיים שם הפריט

 
    תיק שטח

    תצ"א
יומן אבטחת מוס"ח 

 לניידת
   

    מכשיר קשר קבוע
    איכון אמצעי

    כתוםפנס מהבהב 
    מגאפון ידני
    שילוט ניידת
    מטף כיבוי

    ערכת עזרה ראשונה 
 

 בדיקת תקינות הניידת
 

 הערות ק"מ  סוג הרכב ל.ז רכב שם הנהג
 

     
 

 
 ממצאים תקין/לא תקין בוצע/לא בוצע הבדיקה

 
 מים
 

  

 שמן
 

  

 דלק
 

  

 כלי נהג
 

  

 גלגל חלופי
 

  

 
 ________________________          חתימת המאבטח:
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  פעילות פיקוח ובקרה ניידת אבטחה מדלגת – כ'נספח 

 כללי

 תאריך אזור סיור הרשות שם המאבטח/ים
 

    
 

 
 

   

 
 סיכום פעילות 

 
 ממצאים שעת ביקור תאריך שם המוסד מס'

 
0    

 
 

8    
 

 

3    
 

 

8    
 

 

1    
 

 

8  
 

   

7  
 

   

2  
 

   

9  
 

   

01  
 

   

00  
 

   

08  
 

   

03  
 

   

08  
 

   

01  
 

   

09    
 

 

81    
 

 

 
 ___________________                    :חתימת המאבטח
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 פורמט רשימת טלפונים חיוניים - כ'אנספח 

 בעלי תפקידים תחנת משטרה נוגעת

 שם ומשפחה מס'
 

 ערותה נייד טלפון תפקיד

0  
 

    

8  
 

    

3  
 

    

8  
 

    

1  
 

    

8 
 

     

 
 

 בעלי תפקידים קב"טים / הרשות

 הערות נייד טלפון תפקיד שם ומשפחה מס'
 

0  
 

    

8  
 

    

3  
 

    

8  
 

    

1  
 

    

8 
 

     

 

 בעלי תפקידים חברת האבטחה
 

 הערות נייד טלפון תפקיד שם ומשפחה מס'
 

0  
 

    

8  
 

    

3  
 

    

8  
 

    

1  
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 פורמט רשימת גננות / מנהלי מוסדות החינוך הלא מאובטחים בגזרה - כ'בנספח 

 

 נייד טלפון כתובת גן/מוסד שם ומשפחה מס'
 

0      
 

8      
 

3      
 

8      
 

8      
 

7      
 

2      
 

9      
 

01      
 

00  
 

    

08  
 

    

03  
 

    

08  
 

    

01  
 

    

08  
 

    

07  
 

    

02  
 

    

09  
 

    

81  
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 דמ"צ/ אפיון לעמדה/ ביתן למאבטח במוסדות חינוךנספח כ'ג / 
 

ובהתאם  0210סעיף קטן ז' מאוקטובר  0.5.0)א( סעיף  0בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד החינוך עג/ .1
, 16/7/16מתאריך  121588516ויין במסמך חו' מוס"ח להנחיות מ"י להצבת עמדת מאבטח כמצ

 חלה חובה על הרשויות להתקין עמדה/ ביתן למאבטח מוס"ח בכניסה למוסד החינוכי.

בסמוך לשער הכניסה למוסד החינוכי, במקום שיאפשר למאבטח  יוצבו העמדה/ ביתן למאבטח .0
 שליטה מלאה על באי המוסד.

 ון כמצוין:העמדה/ ביתן יהיו בהתאם לדמ"צ/ אפי .6

 בינוי: .א

 לפחות. מ' 1.6/1.6 בגודל מבנה  (1

 .או קיר בנוי )בלוק/ בטון/ אבן(  מפנל מבודד ניתן שיהיה יביל/ קבוע ובנוי המבנה  (0

ס"מ גובה לפחות, כאשר גובה  92מ' רוחב/  1בגודל בשלוש מדפנות המבנה יהיו חלונות  (6
 .ס"מ   92חלקו התחתון של החלון מרצפת העמדה  יהיה בגובה 

 .ס"מ לפחות 72פן אחת תורכב דלת ברוחב בדו (5

 בתוך המבנה יורכב דלפק לשימוש המאבטח. (6

 .יורכב גגון מעל לדלת (5

 המבנה יהיה מבוסס על בסיס משטח מבטון. (7

 חשמל: .ב

 שקע מזגן. (1

 .שקעי שירות  (0

 תאורת פנים. (6

 לוח חשמל. (5

 הארקת יסוד עם הכנה להתחברות לאלקטרודה. (6

 אלקטרודה. (5

 .קופסת התחברות להזנה (7

 תקשורת .ג

 שקע טלפון (1

 אינטרקום/ קשר/ טלפון  בין עמדת המאבטח למזכירות ביה"ס. (0

במקום בו למאבטח אין אמצעי סלולרי לדיווח באפליקציית דיווח נוכחות, חובת הצבת  (6
 טלפון קווי בעמדה. 

יש להדגיש כי עמדת המאבטח צריכה להיות במצב תקין, מחוברת לחשמל וצריכה לאפשר  .ד
 בטחי מוסדות חינוך בכל תנאי מזג האוויר.סביבת עבודה למא
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  לשעות אבטחה בהתאם לסוג המוסד החינוכי הזכאות היומית פילוח נספח כ'ד/
 אושר ע"י המשרד לביטחון פניםמכפי ש

 

להחלטות הממשלה בתחום חינוך בהתאם המשטרת ישראל מעבירה מימון לאבטחת מוסדות  .1
והנחיות המשרד לבט"פ  משרד החינוך מנכ"ל ,החלטת מנכ"ל רוה"מהמוס"ח ועל בסיס 

 .לקריטריונים שנקבעו למתן תקן אבטחה במימון/ בהשתתפות המשרד לבט"פ
 
ולוח השנה המוסדי  לשעות אבטחה בהתאם לסוג המוסד החינוכי הזכאות היומית להלן פילוח  .0

 : כפי שהוזן ע"י מנהל המוסד החינוכי במערכת המנבסנ"ט של משרד החינוך
 

 שעות אבטחה ליום לימודים. 5.6  ' ה-': ימי א ביה"ס יסודי .א
 .שעות אבטחה ליום לימודים 5ימי ו'                

 
 שעות אבטחה ליום לימודים. 7  'ו-': ימי א יסודי-ביה"ס על .ב
 
 .שעות אבטחה ליום לימודים 5 'ה-': ימי א גני ילדים .ג

 .שעות אבטחה ליום לימודים 6.6 ימי ו'               
 

 שעות אבטחה ליום לימודים. 7.6 ימים בשבוע : 1פר יסודי הלומד בית ס .ד

 שעות אבטחה ליום לימודים.  8.6:  ימים בשבוע 1בית ספר על יסודי הלומד  .ה

 :  חינוך מיוחד .ו

 שעות. 7שעות ליום, יום ו'  12ה'  –ימי א'  –אוטיסטים 

 שעות. 7שעות ליום, ימי ו'  9ה' –ימי א'  –חוליי נפש 

 שעות. 7שעות ליום , ימי ו'  7.6ה'   -ימי א' – )כלל ביה"ס(  רגיל חינוך מיוחד

 בהתאם לזכאות המוסד. –חינוך מיוחד רגיל משולב בבית ספר רגיל 

 ה'. -שעות אבטחה לכל יום לימודים א' 0: תוספת  יוח"א .ז

חצי שעה לגני ילדים, ושעתיים לבתי ספר יסודיים  תוספת של , ה' –: ימים א'  חדש  אופק .ח

 .אושרה זכאותם עד שנה"ל תשע"גש

משטרת ישראל הנו לימי הלימוד הפורמאליים בלבד כפי שנקבעו ע"י המשרד לבט"פ/ מימון  .6
 היומית  בהתאם למפתחות הזכאותומנכ"ל משרד החינוך ואושרו ע"י המשרד לביטחון פנים 

ת המוסדות ייתכנו שינויים בזכאו . ע"ב שעות ביצוע פעילות האבטחה בפועל המפורטים מעלה
 זה יופץ בהתאם לכלל הרשויות.עדכון  במידה ויהיה עדכון ,  –לשעות אבטחה 

 
 זכאות הרשות למימון אבטחת מוס"ח הנה בהתאם לתבחינים הבאים  .8

 (65%בתנאי שהרשות  משלימה את היתרה )ו 55%מאבטח במימון מ"י בשיעור של  .א

 .( 122%מימון מלא ע"י מ"י )  -מאבטח במימון מלא  .ב

בלבד, למעט  55%וסד חינוכי שיאושר לו תקן אבטחה חדש,  זכאי למימון בשיעור כל מ .ג
 בירושלים או במקומות בהם אישר משרד לבט"פ באופן פרטני .

 
להדגיש כי לרשות קיימת אפשרות להמשיך ולהציב את המאבטח מעבר לשעות הזכאות היומית  .6

 שהוגדרו וזאת במימון הרשות עצמה. 
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 אבטחה מחוזי לאישור תקן אבטחה חדש במימון משרד לבט"פ נספח כ'ה/המלצת קצין
 רשות:   _______________________________        .0

 __מחוז  מ''י: _____________  מרחב מ''י:  ______________   תחנה מ''י: __________ .8

 פרטי קב"ט המוס''ח מגיש הבקשה: _________________________________ .3

 וכי  :__________________________________________ שם המוסד החינ .8

       ________מספר התלמידים במוסד החינוכי נכון ליום הגשת הבקשה : _______________  .1

 כתובת: _______________________________________________________ .8

 מס' סמל מוסד:_____________    .7

 ונה( :_______________________  סוג המוסד )גן/ יסודי/ חט"ב/ עלי .2

  סוג תוספת : חינוך מיוחד/ חנ"ש/ אוטיסטים .9

 :  תקינות  מרכיבי  המיגון והביטחון .01

 שער כניסה תקין__________________________________ (א

 מטר לפחות מהקרקע (______________________ 0גדר תקינה ) (ב

 עמדת מאבטח תקינה __________________ (ג

 וסדי  מאושר ומתוקף___________________תיק שטח מ (ד

 כן / לא   -  -   Ok2go חיבור הרשות למערכת דיווח שעות  .00

  כן/ לא –חיבור הרשות למערכת שירת הסירנה והימצאות כרטיס חכם לקב"ט  .08

         הצהרת קב"ט הרשות / קב''ט המוס''ח  .03

י סיור שטח במוסד החינוכי הריני מצהיר בזאת כי  בחנתי את  הממצאים   שלעיל וכי ביצעת

ומצאתי כי   המוסד החינוכי עומד  והמיגון בתאריך ______________ לבחינת  מרכיבי  הביטחון 

   בדרישות משטרת ישראל.

 

 תאריך: __________________             חתימה וחותמת:  _______________________              

 

     במרחב  בחינת הבקשה על ידי ק' האבטחה  .08

 
 :להלן התייחסותי , לתקן אבטחה  במוס''ח  ברשותלעיל בהמשך לבקשת הקב"ט    .א

 

 הוצג בפני רישיון המוסד ונמצא כי המוסד החינוכי הינו מוסד רשמי של משרד החינוך. (1
 122מעל  מספר התלמידים במוסד הינובמסמך רישיון המוסד שהוצג בפני נמצא כי  (0

 תלמידים. 

בוצע סיור על ידי קצין אבטחה  , חינוכיהמוסד למ"י לאישור תקן אבטחה במסגרת הנחיות  (6
מ''י  לבחינת תקינות מרכיבי הביטחון  ואישור חליפת המיגון של המוסד החינוכי ונמצא כי 

 תקינים ועונים לדרישות מ"י.והמיגון כלל מרכיבי הביטחון 
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  גון תקינים: מוסד החינוכי במרכיבי מיאישור קצין אבטחה מ''י בעמידת ה .ב

 

 בוצע בתאריך _________________. הביטחון והמיגון הסיור לבחינת תקינות מרכיבי  (1

 את סיור בדיקת מרכיבי הביטחון למוסד החינוכי: בפועלפרטי קצין האבטחה שביצע  (0
 

 שם:_________________ דרגה_____________  תפקיד______________                           
 

 יום מיום הגשת הבקשה. 08-לא יאוחר מהסיור : יש להעביר את ממצאי הערה
 
 

 תוספת תקן אבטחה בהשתתפות במימון מ''י.ל רע''ן אבטחה מחוזי  המלצת  .01

 

   . ממליץ  לאשר   /   ממליץ  שלא לאשר 

 

 תאריך:   ______________           חתימת רע''ן האבטחה במחוז: ______________

 : ת מוס"ח /חטיבת אבטחה ורישויאישור חוליי .08

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 ___           חתימת רע''ן האבטחה במחוז: ______________תאריך:   ___________

 : משרד לבט"פאישור  .07

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 תאריך:   ______________           חתימת רע''ן האבטחה במחוז: ______________
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 לוח תפוצה

 

 רע"ן אבטחה ורישוי/כל מחוז

 רע"ן ישובים מג"ב

 תחנה +ב כל ק' אג"מ מרח

 תחנה + כל ק' אבטחה ורישוי מרחב

 כל בקר מוס"ח מחוזי

 כל קב"ט מוס"ח ברשות

 שרד החינוך/ ר' אגף בטחון משרד החינוךמ

 משרד החינוך/מנהל אגף בטחון מוס"ח משרד החינוך 

 כל קב"ט מוס"ח ברשות 

 רח"ט אבטחה

 ס' חשב המשטרה

 ק' אג"מ מחוז/ כל מחוז 

 רמ"ח אבטחה

 רמ"ח כספים

 רמ"ד גופים ציבוריים

 רמ"ד תקציבים אג"מ

 ר' תחום  תקציבים אג"מ

 אג"ת/ ר' תחום תקציבים

 ר' תחום מוס"ח

 תקציבאית מוס"ח

 ר' את"ב/מ. לבט"פ

 רמ"ד תקציבי משטרה/מ' לבט"פ

 משרד החינוך/מנהל אגף הביטחון

 החברה למשק וכלכלה
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